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32 සූරත් අස්-සජ්දා (සජදා කිරීම) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 30 කි. 

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-2 අල් කුර්ආනය අල්ලාහ් වවතින්ම පහළ වූවකි. 

අලිෆ්, ලාම්, මීම් {1} المِ
වමම ග්රන්ථවේ පහළවීම 

වලෝවැසියන්වේ 

පරමාධිපතියාණන්වෙනි. එහි 

කිසිදු සැකයක් නැත. 

ِمهْنِ ََِلَِرْيَبِفهيهه َتْْنهيُلِالْكهَتابه
ِالَْعالَمهيَِ ِ{2} َربِّ

3 එය ප්රබන්ධයක් යැයි වාද කරන්නන්හට වදන පිළිතුර. 
එවසේ නැතවහොත් ඔහු එය වෙතුවව් 

යැයි ඔවුහු පවසන්වනෝ ද? එවසේ 

වනොව එය ඔවුන් යහමෙ ලැබිය 

හැකි වනු පිණිස ඔබට වපර කිසිදු 

අවවාද කරන්වනකු වහෝ ඔවුන් 

වවත වනොපැමිණි පිරිසකට ඔබ 

අවවාද කරනු පිණිස ඔබවේ 

පරමාධිපතිවෙන් පැමිණි 

සතයයකි.  

ْمَِيُقولُوَنِاْفََتَاهُِ
َ
َق ُِِهوَِِبَْلِِۚ  أ

ْ
ِاْل

رََِِربَِّكِِمهنِْ ُْنذه تَاُهمَِِْماِقَْوًماِِله
َ
ِمهنِِْأ

يرِ  ِلََعلَُّهمَِِْقْبلهَكِِمهنِِْنَذه
ِ{3} َيْهَتُدونَِ

4-9 අල්ලාහ්වේ බලය සහ ඔහුවේ ඒකීයභාවය. 
අහස් හා මහවපොවළොව ද ඒ වදක 

අතර ඇති දෑ ද දින හයකින් 

මැව්වව් අල්ලාහ්ය. පසු ව ඔහු 

රාජාසනය මත ස්ථාපිත විය. ඔහු 

හැර කිසිදු භාරකරුවකු වහෝ 

මැදිහත්කරුවකු වහෝ නුඹලාට 

ْرَضِ
َ
َِواْْل َماَواته هيَِخلََقِالسَّ ِاَّلَّ ُ اَّللَّ

ِاْسَتَوٰىِ ُِثمَّ يَّام 
َ
ِأ تَّةه ِسه َوَماِبَيَْنُهَماِِفه

ِالِْ ِلََعَ ههِهِمهنِِْلَُكمَِِْماِۚ  َعْرشه ُِدون
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වනොමැත. (වමයින්) නුඹලා 

උපවදස් ලැබිය යුතු වනොවව් ද? 
ِيِمهنِْ فََلِِۚ  َِشفهيع َِِوََلَِِوله

َ
ِأ

ُرونَِ ِ{4} َتَتَذكَّ
අහසින් මහවපොවළොව වවත සියලු 

කරුණු ඔහු සැලසුම් කරයි. පසු ව 

එහි ප්රමාණය නුඹලා ෙණන් කරන 

වසර දහසක් වූ දිනක ඔහු වවත 

එය වයොමු වවයි.  

ْمَرِمهَنِ
َ
ِيَُدبُِّرِاْْل ْرضه

َ
هََلِاْْل َماءهِإ السَّ

ََِكَنِمهْقَدارُهُِ ِيَْوم  ِِفه هََلْهه َِيْعُرُجِإ ُثمَّ
ونَِ اَِتُعد  ِمهمَّ لَْفَِسَنة 

َ
ِ{5} أ

ඔහු ගුප්ත දෑ හා දෘශ්යමාන දෑ 

පිළිබඳ දැනුමැති සර්ව බලධාරී 

මහා කරුණාන්විතය. 

الَْعزهيُزِ َهاَدةِه
َِوالشَّ هُمِالَْغْيبه هَكََِعل ل

ٰ
َذ

يمُِ ِ{6} الرَّحه
ඔහු සියලු දෑ අලංකාර වලස තීන්දු 

වකොට එය මැව්වව්ය. තවද 

මිනිසාවේ මැවීම පසින් ආරම්භ 

කවළේය.  

َِخلََقُهِ ء  ََِشْ ْحَسَنُُِكَّ
َ
هيِأ ِۚ  اَّلَّ
ِ
َ
نَْسانِهَِخلَْقَِِوَبَدأ ِ{7} طهي ِِمهنِِْاْْله

පසුව ඔහුවේ පරපුර අල්වප්ච්චිත 

ජල ධාතුවවන් ඇති කවළේය.  
ِ ِمهْنَِماء  َِجَعَلِنَْسلَُهِمهْنُِسَللَة  ُثمَّ

ِ{8} َمههي ِ
පසු ව ඔහු එය හැඩ ෙන්වා එහි තම 

ප්රාණවයන් පිම්වේය. තවද 

නුඹලාට ශ්රවණය දෘෂ්ටිය හා 

හදවත් ඇති කවළේය. නමුත් නුඹලා 

කෘතවව්දී වනුවේ ස්වල්පයකි.  

ِ هه ِمهْنُِروحه َِسوَّاهَُِوَنَفَخِفهيهه ِۚ  ُثمَّ
ْمعَِِلَُكمُِِوََجَعَلِ بَْصارَِِالسَّ

َ
َِواْْل

ْفئهَدةَِ
َ
َِماِقَلهيًلِِۚ  َِواْْل

ِ{9} تَْشُكُرونَِ
10-14 නැවත නැගිටුවනු ලැබීම ප්රතික්වෂේප කරන්නන්හට වදන පිළිතුර 

තවද අපි මහවපොවළොවව් තුරන් ව 

ගිය විට නව මැවීමක් තුළ අප 

සිටින්වනමු ද? යැයි ඔවුහු ප්රශ්්න 

කවළෝය. එවසේය, ඔවුහු ඔවුන්වේ 

هنَّاِ إ
َ
ِأ ْرضه

َ
ِاْْل َناِِفه

هَذاَِضلَلْ إ
َ
َوقَالُواِأ

ِ يد  َِجده ق 
َِخلْ هلهَقاءهِهُِِبَْلِِۚ  لَِفه ْمِب

ْمََِكفهُرونَِ ِ{10} َربِّهه
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පරමාධිපතිවේ හමු ව ප්රතික්වෂේප 

කරන්වනෝ වවති. 

නුඹලාව භාර කරනු ලැබූ මලකුල් 

මවුත් වහවත් මරණවේ දූතයා 

නුඹලා මරණයට පත් කරයි. පසු ව 

නුඹලාවේ පරමාධිපති වවත 

නුඹලා වයොමු කරනු ලබනු ඇත. 

هيِ ِاَّلَّ قُْلَِيَتَوفَّاُكْمَِملَُكِالَْمْوته
َِربُِّكْمِ هََلٰ ِإ هُكْمُِثمَّ ِب

َ ُوُكِّ
ِ{11} تُرَْجُعونَِ

එවිට වැරදිකරුවවෝ තම 

පරමාධිපති අබියස තම හිස ්පහත් 

කර ෙනිමින් අපවේ 

පරමාධිපතියාණනි, අපි දුටුවවමු. 

අපි සවන් දුන්වනමු. එවහයින් අප 

ව නැවත එවනු මැනව! අපි 

යහකම් කරන්වනමු. නියත 

වශ්වයන්ම අපි ස්ථීර ව සිටින්වනෝ 

වවමු යැයි ඔවුන් පවසනු ඔබ 

දකින්වන් නම් ! (එදින තත්ත්වය 

නුඹට වහළිවවයි.) 

هذهِالُْمْجرهُموَنِنَاكهُسوِ َولَْوِتََرٰىِإ
نَاِ بََْصْ

َ
ْمَِربََّناِأ ْنَدَِربِّهه ْمِعه هه ُرُءوسه

هنَّاِ ًاِإ ْعَناَِنْعَمْلَِصاْله ارْجه
ْعَناِفَ وََسمه
ِ{12} ُموقهُنونَِ

තවද අපි අභිමත කවළේ නම් සෑම 

ආත්මයකට එහි යහමෙ (මුල 

සිටම) පිරිනමන්නට තිබුණි. නමුත් 

(අපරාධකාරී) ජින්නුන් හා මිනිසුන් 

යන සියල්ලන්වෙන් මම නිරය 

පුරවන්වනමි යන මා විසින් වූ 

ප්රකාශ්ය නියම වී ඇත. 

ُِهَداَهاِ َِنْفس  ئَْناََِلتَيَْناُُِكَّ َولَْوِشه
ِ نَّ
َ
ْمََل
َ
َِْل ِالَْقْوُلِمهِّنِّ ْنَِحقَّ كه

َولَٰ
ِ َِوانلَّاسه نَّةه ه

ْ
َجَهنََّمِمهَنِاْل

ْجَِ
َ
ِ{13} عهيَِأ

එවහයින් වම් නුඹලාවේ දිනවේ 

හමු ව නුඹලා අමතක කළ බැවින් 

නුඹලා භුක්ති විඳිනු. නියත 

වශ්වයන්ම අපි නුඹලා අමතක 

කවළමු. තවද නුඹලා සිදු කරමින් 

සිටි දෑ වහේතුවවන් සදාතනික 

දඬුවම භුක්ති විඳිනු. 

هَقاَءِيَْومهُكْمِ يُتْمِل هَماِنَسه ُذوقُواِب
فَ

يَناُكْمِ هنَّاِنَسه َذاِإ
َِعَذاَبَِِوُذوقُواِۚ  َهٰ

ُْلِه
ْ
هَماِاْل ِ{14} َتْعَملُونَُِِكْنُتمِِْب
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15-19 වදවියන් විශ්්වාස කරන්නන්වේ ගුණාංෙ හා ඔවුනට හිමි ප්රතිඵල. 
අපවේ වදන් විශ්්වාස කරනුවේ 

ඒවා ඔවුනට වමවනහි කරනු 

ලබන විට (සිරස බිම තබා) සුජූද් 

කරමින් බිම වැටී ඔවුන්වේ 

පරමාධිපතිවේ ප්රශ්ංසා ව තුළින් 

සුවිශුද්ධ කළ අය වවති. තවද 

ඔවුහු උඩඟු වනොවවති. 

ُرواِ هَذاُِذكِّ هيَنِإ
هَناِاَّلَّ هآيَات َماِيُْؤمهُنِب

هنَّ إ
ِ َْمده ًداِوََسبَُّحواِِبه واُِسجَّ هَهاَِخر  ب

وَنِ ُ ْمَِوُهْمََِلِيَْسَتْكِبه َربِّهه
۩ {15}ِ

ඔවුන්වේ ඇලපත් නිදියහන් වලින් 

ඔසවා වෙන බිවයන් හා 

ආසාවවන් ඔවුන්වේ පරමාධිපතිට 

ප්රාර්ථනා කරති. තවද අප ඔවුනට 

වපෝෂණය කළ දැයින් ඔවුහු 

වියදම් කරති. 

ِ عه ِالَْمَضاجه ُِجُنوُبُهْمَِعنه َتَتَجاََفٰ
اِ يَْدُعوَنَِربَُّهْمَِخْوفًاَِوَطَمًعاَِومهمَّ

ِ{16} َرَزْقَناُهْمُِيْنفهُقونَِ

එවහයින් ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑ 

සඳහා ප්රතිඵලයක් වශ්වයන් ඇස් 

පිනවන වලසින් ඔවුන් සඳහා 

සඟවා තබනු ලැබූ දෑ කිසිදු 

ආත්මයක් වනොදනී. 

ِلَُهْمِمهْنِ َ ْخِفه
ُ
فََلَِتْعلَُمَِنْفٌسَِماِأ

هَماََِكنُواِ َِجَزاًءِب ْعُي 
َ
أ ةِه قُرَّ

ِ{17} َيْعَملُونَِ
කවවරකු විශ්්වාසවන්තවයකු වූවේ 

ද ඔහු පාපතරයකු වූ අය වමන් විය 

හැකි ද? ඔවුහ  ු සමාන වනොවවති.  

ًقاِ َفَمْنََِكَنُِمْؤمهًناَِكَمْنََِكَنِفَاسه
َ
أ
ِ{18} يَْسَتُوونَََِِلِِۚ  

විශ්්වාස වකොට යහකම් කළවුන් 

වනාහි ඔවුන් සිදු කළ දෑ 

වහේතුවවන් ඔවුනට ප්රතිඵල 

වශ්වයන් නවාතැන් සහිත ස්වර්ෙ 

උයන් ඇත. 

ِ َاته اْله لُواِالصَّ هيَنِآَمُنواَِوَعمه اِاَّلَّ مَّ
َ
أ

هَماََِكنُواِفَلَُهْمَِجنَّاُتِ َوٰىِنُُزًَلِب
ْ
الَْمأ

ِ{19} َيْعَملُونَِ
20-22. වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්හට හිමි ප්රතිවිපාක හා ඔවුන් 

අල්ලාහ්වේ සංඥාවන් පිටුදැකීම. 
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පාපකම් කළවුන් වූ කලී ඔවුන්වේ 

නවාතැන (නිරවේ) ගින්නය. ඉන් 

බැහැර වීමට ඔවුන් සිතන සෑම 

වමොවහොතකම ඔවුන් එහි නැවත 

වයොමු කරනු ලබති. නුඹලා කවර 

වදයක් පිළිබඳ වබොරු කරමින් 

සිටිවයහු ද එම ගින්වන් දඬුවම 

නුඹලා භුක්ති විදිනු යැයි ඔවුනට 

පවසනු ලැවබ්. 

َواُهُمِانلَّاُرِ
ْ
هيَنِفََسُقواَِفَمأ اِاَّلَّ مَّ

َ
ِۚ  وَأ

َراُدواُُِكََّما
َ
نِِْأ

َ
عهيُدواَِهامهنََِِْيْرُُجواِأ

ُ
ِأ

ِانلَّارهَِعَذاَبُِِذوقُواِلَُهمَِِْوقهيَلِِفهيَها
بُونَِ ِتَُكذِّ ههه هيُِكْنُتْمِب

ِ{20} اَّلَّ

තවද (පාපකම් වලින්) ඔවුන් 

නැවත හැරිය හැකි වනු පිණිස 

මහත් දඬුවමකින් වතොර ව පහත් 

දඬුවමකින් ඔවුනට විඳවන්නට 

සලස්වමු. 

يَقنَُّهْمِمهَنِ ُِدوَنَِونَلُذه ْدََنٰ
َ
ِاْْل الَْعَذابه

ْكَِبهِلََعلَُّهْمِ
َ
ِاْْل َعَذابه

الْ
ُعونَِ ِ{21} يَرْجه

තවද තම පරමාධිපතිවේ වදන් 

වමවනහි කරනු ලැබ පසු ව ඒවා 

පිටුපාන්නාට වඩා අපරාධකරු 

කවවරකු ද?  නියත වශ්වයන්ම 

අපි වැරදි කරන්නන්වෙන් 

පළිෙන්නන් වන්වනමු. 

ِ ُِثمَّ َِربِّهه هآيَاته َرِب
ْنُِذكِّ ْظلَُمِمهمَّ

َ
َوَمْنِأ

ْعَرَضَِعْنَهاِ
َ
هنَّاِۚ  أ ِالُْمْجرهمهيَِِمهنَِِإ

ِ{22} ُمْنَتقهُمونَِ

23-25 නබී මූසා වවත තව්රාතය පහළ කිරීම. 
තවද සැබැවින්ම අපි මූසාට වද්ව 

ග්රන්ථය පිරිනැමුවවමු. එවහයින් 

ඔහුවේ හමුව පිළිබඳ ව සැකවයහි 

වනොවනු. තවද අපි එය ඉස්රාඊල් 

දරුවන්ට මෙ වපන්වීමක් බවට 

පත් කවළමු. 

َولََقْدِآتَيَْناُِموََسِالْكهَتاَبِفََلِ
ِ ههه هَقائ ِمهْنِل ِمهْريَة  ِۚ  تَُكْنِِفه

ُِِهًدىِوََجَعلَْناهُِ َِّنه ِِله
ائهيَلِ ِ{23} إهْْسَ
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තවද ඔවුන් ඉවසමින් සිට අපවේ 

වදන් තරවේ විශ්්වාස කරමින් සිටි 

කල්හි ඔවුන් අතුරින් අපවේ 

නිවයෝෙය පරිදි අපි මෙ වපන්වන 

නායකයින් ඇති කවළමු.  

ْمرهنَاِ
َ
هأ ًةَِيْهُدوَنِب همَّ ئ

َ
وََجَعلَْناِمهْنُهْمِأ

واِ اَِصَِبُ هَناَِوََكنُواِۚ  لَمَّ هآيَات ِب
ِ{24} يُوقهُنونَِ

මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනවේ ඔවුන් කවර වදයක් 

තුළ මතවේද ඇති කරවෙන 

සිටිවේ ද එහි නියත වශ්වයන්ම 

ඔවබ් පරමාධිපති ඔවුන් අතර 

වවන් කරයි. 

ُلِبَيَْنُهْمِيَْوَمِ َِربََّكُِهَوَِيْفصه إهنَّ
ِ ِفهيَماََِكنُواِفهيهه َياَمةه الْقه

ِ{25} ََيَْتلهُفونَِ

26,27 සෑම කරුණක් මත ම වද්ව බලය පිහිටා ඇත. 
ඔවුනට වපර පරම්පරාවන් 

වකොපමණක් අප විනාශ් කර තිබීම 

ඔවුනට මෙ වනොලැබුවණ්ද? ඔවුහු 

ඔවුන්වේ වාසස්ථාන අතුරින් 

ෙමන් කරන්වනහුය. නියත 

වශ්වයන්ම එහි සංඥා ඇත. ඔවුහු 

සවන් වනොවදන්වනහු ද? 

ْهلَْكَناِمهْنِ
َ
ِلَُهْمَِكْمِأ َولَْمَِيْهده

َ
أ

ِ َِيْمُشوَنِِفه ْمِمهَنِالُْقُرونه َقْبلههه
ْمِ ِِإهنَِِّۚ  َمَساكهنههه هَكِِِفه ل

ٰ
َِِذ ِۚ  ََِليَات 

فََلِ
َ
ِ{26} يَْسَمُعونَِِأ

නියත වශ්වයන්ම අප ජලය නිසරු 

වපොවළොව වවත වෙන වෙොස් 

එමගින් ඔවුන්වේ වෙොවිපළ සතුන් 

හා ඔවුන් අනුභව කරන වභෝෙ 

හටෙැන්වීම ඔවුහු වනොදුටුවවෝ ද? 

ඔවුහු නිරීක්ෂා කර 

වනොබලන්වනහු ද? 

هََلِ اِنَُسوُقِالَْماَءِإ
نَّ
َ
َولَْمِيََرْواِأ

َ
أ

َِزْرًَعِ ههه َفُنْخرهُجِب ُُرزِه
ْ
ِاْل ْرضه

َ
اْْل

ْنُفُسُهْمِ
َ
ْنَعاُمُهْمِوَأ

َ
ُكُلِمهْنُهِأ

ْ
ِۚ  تَأ

فََلِ
َ
ونَِِأ ُ ِ{27} ُيْبَصه

28-30 නැවත නැගිටුවනු ලැබීම නියතය. 
නුඹලා සතයවාදීන් වලස සිටිවයහු 

නම් වමම ජයග්රහණය කවදාදැයි 

ඔවුහු විමසති. 

هْنُِكْنُتْمِ َذاِالَْفْتُحِإ
َِهٰ َويَُقولُوَنَِمََتٰ

ِ{28} َصادهقهيَِ
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ජයග්රහණවේ දින ප්රතික්වෂේප 

කළවුනට ඔවුන්වේ විශ්්වාසය ඵල 

වදන්වන් නැත. තවද ඔවුහු 

අවකාශ් වදනු ලබන්නන් 

වනොවවති යැයි (නබිවරය) ඔබ 

කියනු. 

هيَنِ ََِلَِيْنَفُعِاَّلَّ قُْلِيَْوَمِالَْفْتحه
هيَماُنُهْمَِوََلُِهْمِ َكَفُرواِإ

ِ{29} ُيْنَظُرونَِ

එවහයින් ඔබ ඔවුන් ෙැන 

වනොසලකා හරිනු. තවද ඔබ 

අවප්ක්ෂාවවන් සිටිනු. නියත 

වශ්වයන්ම ඔවුන් ද 

අවප්ක්ෂාවවන් සිටින්නන් වවති. 

هنَُّهْمِ ْرِإ ْعرهْضَِعْنُهْمَِواْنَتظه
َ
فَأ

ُرونَِ ِ{30} ُمْنَتظه
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