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34 සූරත් සබා (සබා නගරය) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 54 කි. 

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

1-9 මරණින් මතු ජීවිතය 

අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහවපොව ොවව් 

ඇති දෑ සතු වූ අල්ලාහ්ටමය සියලු 

ප්රශංසා. මතු වලොවවහි සියලු ප්රශංසා 

ද ඔහු සතුය. තවද ඔහු සියුම් ඥානී 

වූ අභිඥානවන්තය.  

ِ َماَواته ِالسَّ هيََِلَُِماِِفه
اَّلَّ ِه َّ َْمُدِّلِله

ْ
اْل

ِ َْمُدِِفه
ْ
َِوََلُِاْل ْرضه

َ
ِاْْل َوَماِِفه
َرةِه َكهيُمِِۚ  اْْلخه

ْ
َوُهَوِاْل

َبهيُِ
ْ
ِ{1} اْل

මහවපොව ොව තු ට පිවිවසන දෑ ද 

ඉන් බැහැර වන දෑ ද අහසින් පහ  

වන දෑ ද එහි ඉහ ට එසවවන දෑ ද 

ඔහු දනී. තවද ඔහු අතික්ෂමාශීලී 

මහාකරුණාන්විතය. 

َِوَماََِيُْرُجِ ْرضه
َ
ِاْْل َيْعلَُمَِماِيَلهُجِِفه

َماءهَِوَماِ مهْنَهاَِوَماَِيْْنهُلِمهَنِالسَّ
يمَُِِوُهوَِِۚ  َيْعُرُجِفهيَهاِ ِالرَّحه

ِ{2} الَْغُفورُِ
තවද ‘අවසන් වහෝරාව අප වවත 

වනොපැමිවණනු ඇතැ’යි වදවියන් 

ප්රතික්වෂේප ක වුන් පැවසූහ. එවසේ 

වනොව ගුප්ත දෑ දන්නා වූ මාවේ 

පරමාධිපති මත දිවුරමින්, නියත 

වශවයන්ම එය නුඹලා වවත 

පැමිවණනු ඇත. අහසහ්ි වහෝ වව්වා 

هيَناِ ت
ْ
هيَنَِكَفُرواََِلِتَأ َوقَاَلِاَّلَّ

اَعُةِ هيَنَُّكمَِِْوَرِّبِِبََلِىِقُْلِِۚ  السَّ ت
ْ
ََِلَأ

همِه َغْيبهََِِعل
َِعْنهَُِِيْعُزُبََِِلِِۚ  ِالْ
ةِ ِمهْثَقالُِ َِِذرَّ َماَواتهِِِفه َِِوََلِِالسَّ ِِفه
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මහවපොව ොවව් වහෝ වව්වා අණුවක 

තරම් ප්රමාණයක් වහෝ ඊට වඩා 

කුඩා වදයක් වහෝ විශාල වදයක් 

වහෝ තිබුණ ද එය පැහැදිලි 

වල්ඛනවේ සඳහන් ව මිස ඔහුවගන් 

සැඟවවන්වන් නැත. 

ِ ْرضه
َ
ْصَغرَُِِوََلِِاْْل

َ
هَكِِمهنِِْأ ل

ى
َِوََلَِِذ

ْكَبُِ
َ
ِِأ ِِإهَلَّ ِِِفه ِ{3} ُمبهي ِِكهَتاب 

(වමය) විශ්වාස වකොට යහකම් 

ක වුනට ඔහු ප්රතිඵල පිරිනමනු 

පිණිසය. ඔවුනට සමාව හා 

වගෞරවනීය වපෝෂණ සම්පත් 

ඇත්තවුන් ඔවුහුමය. 

لُواِ هيَنِآَمُنواَِوَعمه َْجزهَيِاَّلَّ ِله
ِ َاته اْله هَكِِۚ  الصَّ

ى
وََل
ُ
َِمْغفهَرةِ ِلَُهمِِْأ

ِ{4} َكرهيمِ َِورهْزق ِ

අපවේ වදන් පරාජය කිරීමට වෑයම් 

ක වුන්, තමන්ට වව්දනීය නපුරු 

දඬුවම ඇත්වතෝ ඔවුහුමය.  

زهيَنِ هَناُِمَعاجه ِآيَات هيَنَِسَعْواِِفه
َواَّلَّ

ِ ِمهْنِرهْجز 
هَكِلَُهْمَِعَذاب 

ى
وََل
ُ
أ

مِ  ِله
َ
ِ{5} أ

තවද ඔවබ් පරමාධිපතිවගන් ඔබ 

වවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ, එයමය 

සතයය යැයි ද එය ප්රශංසාලාභී සර්ව 

බලධාරියාණන්වේ මාර්ගය වවත 

මග වපන්වනු ඇතැයි ද ඥානය 

වදනු ලැබූවන් දකිනු ඇත. 

هيِ وتُواِالْعهلَْمِاَّلَّ
ُ
هيَنِأ َويََرىِاَّلَّ

ِ َقَّ
ْ
هَِلَْكِمهْنَِرِبَكُِهَوِاْل نْزهَلِإ

ُ
أ

َعزهيزهِ
ِالْ َاطه ِِصه هََلى يِإ َويَْهده

يدِه َمه
ْ
ِ{6} اْل

නුඹලා පූර්ණ වලස කීතු කීතු වලට 

ඉරා දමනු ලැබූ විට, නියත 

වශවයන්ම නව මැවීමක් තු ට 

නුඹලා පත් වීම ගැන නුඹලාට 

දැනුම් වදන මිනිවසකු 

සම්බන්ධවයන් නුඹලාට අපි දන්වා 

සිටින්නදැයි ප්රතික්වෂේප ක වුන් 

පැවසූහ. 

هيَنَِكَفُرواَِهْلِنَُدلُُّكْمِ َوقَاَلِاَّلَّ
ِ ِرَُجل  ى

ِلََعَ هَذاُِمِزْقُتْمُُِكَّ يُنَِبُئُكْمِإ
ِ َِخلْق  ُكْمِلَِفه

هنَّ ِإ ق  ُمَمزَّ
يدِ  ِ{7} َجده
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ඔහු (මුහම්මද්) අල්ලාහ් වවත 

ප්රබන්ධයන් වගතුවව් ද? එවසේ 

නැතවහොත් ඔහු උමතුවවන් සිටී ද? 

නැත. මතු වලොව පිළිබඳ ව විශ්වාස 

වනොකරන්වනෝ දඬුවවමහි හා අන්ත 

මු ාවවහි පසුවවති. 

ِ نَّة  ِجه ههه ْمِب
َ
بًاِأ َكذه ِه ِاّلِلَّ ِلََعَ ْفََتَىى

َ
ِۚ  أ
هينَِِبَلِه َرةهِِيُْؤمهُنونَََِِلِِاَّلَّ هاْْلخه ِِب ِِفه

َعَذابهِ
ََللِهِالْ ِ{8} يدِهاْْلَعِهَِوالضَّ

අහවසහි හා මහවපොව ොවවහි 

ඔවුන් අතර ඇති දෑ හා ඔවුනට 

පසුපසින් ඇති දෑ වවත ඔවුහු 

වනොබැලුවවෝ ද? අපි අභිමත 

කරන්වන් නම් අපි ඔවුන් 

වපොව ොවට කිදා බස්වන්වනමු. 

එවසේ නැතවහොත් අහසින් 

කැබැල්ලක් ඔවුන් වවත 

වැවටන්නට සලස්වමු. නියත 

වශවයන්ම නැඹුරු වන සෑම 

ගැත්වතකු සඳහාම එහි සංඥාවක් 

ඇත. 

يههْمَِوَماِ يْده
َ
ِأ َِماَِبْيَ هََلى لَْمِيََرْواِإ

فَ
َ
أ

ِ ْرضه
َ
َواْْل َماءِه ِإهنِِْۚ  َخلَْفُهْمِمهَنِالسَّ

ِ
ْ
ْفِِنََشأ هههمََُِِنْسه ْرَضِِب

َ
وِِْاْْل

َ
ِنُْسقهْطِِأ

َماءهِِمهنَِِكهَسًفاَِعلَْيههمِْ هنَِِّۚ  ِالسَّ ِِإ ِِفه
هَكِ ل
ى
َِِْليَةًَِِذ َِِعْبدِ ِلهُكِ ِ{9} ُمنهيب 

10-14 දාවූද් හා සුවලේමාන් (අලේහිමස් සලාම්) යන දූතවරුන් වවත 
අල්ලාහ් පිරිනැමූ ආශිර්වාද. 

තවද සැබැවින්ම අපි අපවගන් වූ 

භාගයය දාවූද්ට පිරිනැමුවවමු. 

අවහෝ කඳු! ඔහු සමග නුඹලා ද 

සුවිශුද්ධ කරනු. තවද (එම 

නිවයෝගය) පක්ෂීන්ට ද විය. තවද 

අපි ඔහුට යකඩ වමොව ොක් කර 

දුන්වනමු. 

ِيَاِۚ  اَِداُووَدِمهنَّاِفَْضًَلَِولََقْدِآتَيْنَِ
َباُلِ ِِجه ِوّبه
َ
ْيََِِمَعهُِِأ ََلَّاِۚ  َِوالطَّ

َ
ََِلُِِوَأ

يدَِ َده
ْ
ِ{10} اْل
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(ආරක්ෂිත යුද ඇඳුම්) සන්නාහ 

තනනු. තවද පුරුක් තු  ප්රමාණයට 

තබනු. තවද නුඹලා යහකම් සිදු 

කරනු. නියත වශවයන්ම මම 

නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

නිරීක්ෂක වවමි. 

دهِ ْ ِالَّسَّ ِدْرِِفه
َِوقَ هَغات  ِاْعَمْلَِساب نه

َ
أ
ًاَِواْعَملُواِۚ   هِّنِِۚ  َِصاْله هَماِإ ِب

يِ َِتْعَملُونَِ ِ{11} بَصه

තවද සුවලයිමාන්ට සු ඟ ද (අපි 

වසඟ කර දුනිමු.) එහි උදෑසන හමා 

යාම මසකි. තවද එහි සවස හමා 

යාම ද මසකි. තවද අපි ඔහුට තඹ 

උල්පත ගලන්නට සැලැස්වූවයමු. 

තවද ජින්නුන් අතුරින් ඔහුවේ 

පරමාධිපතිවේ අනුමැතිවයන් ඔහු 

ඉදිරිවේ වසේවය කරන්නන් ද විය. 

ඔවුන් අතුරින් කවවරකු අපවේ 

නිවයෝගවයන් වපරළී යන්වන් ද 

ඇවිව න ගින්වන් දඬුවම ඔහුට 

භුක්ති විඳින්නට සලස්වමු. 

ِ هُسلَْيَماَنِالِريَحُِغُدوَُّهاَِشْهر  َول
َِوَرَواحُِ َسلَْناِۚ  َهاَِشْهر 

َ
َِعْيَََِِلُِِوَأ

هنَِِِومهنَِِۚ  ِالْقهْطرِه
ْ
َِيْعَمُلَِِمنِِْاْل

هإهْذنِهِيََديْهِهَِبْيَِ ِيَزهغَِِْوَمنِِْۚ  َِرِبهِهِب
ْمرهنَاَِعنِِْمهْنُهمِْ

َ
قْهُِِأ َِعَذابهِِمهنِِْنُذه

عهيهِ ِ{12} السَّ

උස් වගොඩනැගිලි, ප්රතිමා, තටාක 

වැනි පාත්ර, (ආහාර පිසීම සඳහා) 

කල්වද්රම් වැනි දැයින් ඔහු අභිමත 

කරන දෑ ඔවුහු ඔහුට සිදු කර වදති. 

දාවූද්වේ වැසියනි! ගුණගරුක 

වලසින් කටයුතු කරනු. මාවේ 

ගැත්තන් අතුරින් ගුණගරුක 

වනුවේ ස්වල්පයකි. 

ارهِ
يَبَِيْعَملُوَنََِلَُِماِيََشاُءِمهْنََِمَ

ِ َِوقُُدور  ََوابه
ْ
ََِكْل َفان  َوَتَماثهيَلِوَجه

ِ َيات  َِداُوودَِِآَلِِاْعَملُواِۚ  َراسه
ِِۚ  ُِشْكًرا َبادهيَِِمهنَِِْوقَلهيل  ِعه

ُكورُِ ِ{13} الشَّ
අපි ඔහු වකවරහි මරණය තීන්දු 

ක  කල්හි ඔහුවේ මරණය පිළිබඳ 

ව ඔහුවේ සැරයටිය සපාකන 

භූමිවේ සතුන්ට හැර ඔවුන් වවත 

දැනුම් දුන්වන් නැත. ඔහු බිම ඇද 

වැටුණු කල්හි ගුප්ත දෑ පිළිබඳ දැන 

َُّهْمِ ِالَْمْوَتَِماَِدل اِقََضْيَناَِعلَْيهه فَلَمَّ
ُكُلِ

ْ
ِتَأ ْرضه

َ
َِدابَُّةِاْْل ِإهَلَّ ههه َِمْوت ى

لََعَ
تَِ
َ
اِۚ  ُهِمهنَْسأ َِخرَِِّفَلَمَّ هنُّ

ْ
ِاْل ِتَبَيََّنته
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සිටිවේ නම් තමන් නින්දාසහගත 

දඬුවවමහි රැඳී සිටින්නට 

වනොතිබුණා යැයි ජින්නුන්ට 

පැහැදිලි විය. 

ْنِلَْوََِكنُواَِيْعلَُموَنِالَْغْيَبَِماِ
َ
أ

ِالُْمههيِه ِالَْعَذابه ِ{14} َْلهُثواِِفه

15-21 සබඃ වාසීන්වේ කතා වස්තුව. 
සබඃ වාසීන්ට ඔවුන්වේ වාසස්ථාන 

වල සංඥාවක් විය. දකුණු පසින් හා 

වම් පසින් උයන් වදකක් විය. 

නුඹලාවේ පරමාධිපතිවේ 

වපෝෂණවයන් නුඹලා අනුභව 

කරනු. තවද නුඹලා ඔහුට කෘතවව්දී 

වනු. (එය) පිවිතුරු නගරයකි. 

අතික්ෂමාශීලී හිමිවයකි. 

ِ ْمِآيَة  َِمْسَكنههه هَسَبإ ِِفه ِۚ  لََقْدََِكَنِل
َمالِ ِيَمهيِ َِعنَِِْجنََّتانِه ُُِكُواِۚ  َِوشه
ِۚ  ََِلَُِِواْشُكُرواَِرِبُكمِِْرهْزقِهِمهنِْ
ةِ  َِغُفورِ َطِيَبةِ ِبَْْلَ ِ{15} َِوَربٌّ

නමුත් ඔවුහු පිටුපෑහ. එවහයින් අපි 

ඔවුන් වවත අරිම් (නම් මිටියාවවත්) 

ජල ගැල්ම ඔවුන් වවත එව්වවමු. 

තවද ඔවුන්වේ උයන් වදක 

වවනුවට ඇඹුල් හා තිත්ත එවමන්ම 

මසන් ගස් වලින් කිහිපයක් 

පමණක් සහිත උයන් වදකක් බවට 

අපි ඔවුනට වපර ා දුනිමු. 

ْرَسلَْناِ
َ
ْعَرُضواِفَأ

َ
َعلَْيههْمَِسْيَلِفَأ

ِ ْمَِجنَّتَْيه َنَّتَْيهه َْلَاُهْمِِبه َِوَبدَّ َعرهمه
الْ

ِمهْنِ ء  ِوَََشْ ثْل 
َ
ِوَأ ََِخْط  ُكل 

ُ
ِأ َذَواََتْ

لهيل ِ
ِقَ ْدر  ِ{16} سه

එය ඔවුන් ප්රතික්වෂේප ක  දෑ 

වහේතුවවන් අප ඔවුනට ප්රතිඵල 

වශවයන් ලබා දුන්නකි. 

ගුණමකුවන්ට හැර අපි එම 

ප්රතිවිපාක ලබා වදන්වනමුද? 

هَماَِكَفُرواِ هَكَِجَزْيَناُهْمِب ل
ى
ِۚ  َذ

ُُِِنَازهيَِوَهْلِ ِ{17} ُفورَِالْكَِِإهَلَّ

ඔවුන් අතර හා එහි අපි සමෘද්ධිමත් 

ක  ගම්මානයන් අතර ප්රසිද්ධ 

ජනාවාස ඇති කව මු. තවද අපි 

එහි ගමන නිර්ණය කර දුන්වනමු. 

නුඹලා එහි රාත්රියන්හි හා 

ِ ِته
ِالُْقَرىِالَّ وََجَعلَْناِبَيَْنُهْمَِوَبْيَ

ْرنَاِ بَاَرْكَناِفهيَهاِقًُرىَِظاههَرةًَِوقَدَّ
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දහවල්කාලයන්හි සුරක්ෂිත ව 

ගමන් කරනු. 
ِ ْيَ ُيواِۚ  فهيَهاِالسَّ َِِفهيَهاِسه َِِلَاله

يَّاًما
َ
ِ{18} آمهنهيَِِوَأ

“අපවේ පරමාධිපතියාණනි! අපවේ 

ගමන් අතර දුරස් කරනු මැනව” 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. ඔවුහු ඔවුනටම 

අපරාධ කර ගත්වතෝය. එවහයින් 

අපි ඔවුන් කතාන්තර බවට පත් 

කව මු. ඔවුන්් කීතු කීතු වලට 

ඉරා දැමුවවමු. නියත වශවයන්ම 

එහි ඉවසිලිවන්ත කෘතවව්දී සෑම 

වකවනකුටම සංඥා ඇත. 

ْسَفارهنَاِ
َ
ِأ ْدَِبْيَ َفَقالُواَِربََّناِبَاعه

ْنُفَسُهْمِفَِ
َ
َجَعلَْناُهْمَِوَظلَُمواِأ

ِ ق  ُِمَمزَّ
َحادهيَثَِوَمزَّْقَناُهْمُُِكَّ

َ
ِۚ  أ
ِِإهنَِّ هَكِِِفه ل

ى
َِِذ َِِْليَات  ارِ ِلهُكِ

َِصبَّ
ِ{19} َشُكورِ 

ඉබ්ලීස් ඔවුන් වවත ඔහුවේ සිතුවිලි 

සැබෑ කරවීය. එවහයින් වදවියන් 

විශ්වාස කරන්නන් අතුරින් පිරිසක් 

හැර ඔවුහු ඔහු (සතයවාදියකු වලස 

සලකා) අනුගමනය කව ෝය.  

هبْلهيُسَِظنَُّهِ ْمِإ َقَِعلَْيهه َولََقْدَِصدَّ
رهيًقاِمهَنِ

ِفَ اتََّبُعوهُِإهَلَّ
فَ

ِ{20} الُْمْؤمهنهيَِ

තවද ඔවුන් වකවරහි ඔහුට කිසිදු 

ආධිපතයයක් වනොවීය. නමුත් මතු 

වලොව පිළිබඳ ව ඒ ගැන සැකවයහි 

පසුවන අය අතුරින් විශ්වාස 

කරනුවේ කවුරුන්දැයි අප දැනගනු 

පිණිස මිස එව වනොවීය. තවද ඔවබ් 

පරමාධිපති සියලු දෑ සංරක්ෂා 

කරන්නාය. 

ِ ِإهَلَّ ْمِمهْنُِسلَْطان  َوَماََِكَنََِلَُِعلَْيهه
ْنُِهَوِ مهمَّ َرةِه هاْْلخه َْعلََمَِمْنِيُْؤمهُنِب َله

ِ َِشكٍّ ِىَِوَربَُّكِِۚ  مهْنَهاِِفه ُُِكِِِلََعَ
ءِ  ََِِشْ ِ{21} َحفهيظ 

22-30 වදවියන්ට ආවද්ශ තබන්නන් සමග වූ වාදය. 
අල්ලාහ්වගන් වතොර ව නුඹලා 

විශ්වාස ක වුන් නුඹලා ඇරයුම් 

කරනු. අහස්හි හා මහවපොව ොවව් 

අණුවක තරම් ප්රමාණක් වහෝ ඔවුන් 

සතුව නැත. තවද ඒ වදවකහි කිසිදු 

ِ هيَنِزََعْمُتْمِمهْنُِدونه
ِاْدُعواِاَّلَّ قُله

ِه ةِ ِمهْثَقاَلَِِيْملهُكونَََِِلِِۚ  اّلِلَّ َِِذرَّ ِِفه
َماَواتهِ َِِوََلِِالسَّ ِِِفه ْرضه

َ
ََِِوَماِاْْل ُهْمِل
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හවුලක්ද ඔවුනට වනොමැත. ඔවුන් 

අතුරින් කිසිදු උරවදන්නකු වහෝ 

ඔහුට නැතැයි (නබිවරය!) ඔබ 

පවසනු. 

َِوَماََِلُِمهْنُهْمِمهْنِ ك  ْ َماِمهْنِِشه فهيهه
ِ{22} َظههيِ 

(මලක්වරු අතරින්) කවවරකුට ඔහු 

අවසර දුන්වන් ද ඔහුට හැර ඔහු 

අබියස මැදිහත්වීම ප්රවයෝජනවත් 

වනොවවයි. ඔවුන්වේ හදවත් තුළින් 

බිය තුරන් කරනු ලැබූ විට 

නුඹලාවේ පරමාධිපති කුමක් 

පැවසුවව් දැයි ඔවුහු විමසූහ. සතයය 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. තවද ඔහු 

අතිවරේෂ්ඨ අති උත්තරීතරය. 

هَمْنِ ِل ْنَدهُِإهَلَّ َفاَعُةِعه َوََلَِتْنَفُعِالشَّ
ذهَنََِلُِ

َ
ِىِۚ  أ هَذاَِحّتَّ َِعنِِْفُِزعَِِإ

هههمِْ لُوب
ِۚ  َِربُُّكمِِْقَاَلَِِماَذاِقَالُواِقُ

َقَِِّقَالُوا
ْ
َُِِّوُهوَِِۚ  ِاْل َعله

ِالْ
ِ{23}الَْكبهيُِ

“අහස් වලින් හා මහවපොව ොවව් 

නුඹලාට වපෝෂණය වදනුවේ 

කවුදැයි” (නබිවරය!) ඔබ විමසනු. 

“අල්ලාහ්” යැයි ඔබ පවසනු. “තවද 

නියත වශවයන්ම අප ද එවසේ 

නැතවහොත් නුඹලා ද යහ මග මත 

වහෝ එවසේ නැතවහොත් පැහැදිලි 

මු ාවවහි සිටිනුවේ?” 

ِ َماوَاته قُْلَِمْنِيَْرُزقُُكْمِمهَنِالسَّ
ِ ْرضه

َ
ُِِقُلِهِۚ  َواْْل هنَّاِۚ  ِاّلِلَّ وَِِْوإ

َ
ِأ

هيَّاُكمِْ وُِِْهًدىِلََعَلِىِإ
َ
ِِأ َِضََللِ ِِفه

ِ{24} ُمبهي ِ

“අප ක  වැරදි පිළිබඳ නුඹලා 

විමසනු වනොලබන්වනහුය. 

එවමන්ම නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අපි විමසනු 

වනොලබන්වනමු” යැයි (නබිවරය!) 

ඔබ පවසනු. 

ْجَرْمَناَِوََلِ
َ
اِأ لُوَنَِعمَّ

َ
قُْلََِلِتُْسأ

اَِتْعَملُونَِ ُلَِعمَّ
َ
ِ{25} نُْسأ

“අපවේ පරමාධිපති අප අතර 

එක්රැස් කර යුක්තිවයන් යුතු ව අප 

අතර තීන්දු වදයි. තවද ඔහු 

َِيْفَتُحِبَيَْنَناِ قُْلََِيَْمُعِبَيَْنَناَِربَُّناُِثمَّ
َِقَِوُهَوِالَْفتَّاُحِالَْعلهيمُِ

ْ
هاْل ِ{26} ب
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සර්වඥානී මහා තීරකය” යැයි 

පවසනු. 

“නුඹලා හවුල්කරුවන් වලස ඔහු 

සමඟ සම්බන්ධ ක  අය මා හට 

වපන්වනු. එවසේ වනොව, අල්ලාහ් 

වන ඔහු මහා ප්රඥාවන්ත සර්ව 

බලධාරීයය” යැයි පවසනු. 

ََكَءِ ُِِشَ ههه َْقُتْمِب
ْ
ْل
َ
هيَنِأ ِاَّلَّ َ ُروِنه

َ
قُْلِأ
  ِِۚ ُُِِهوَِِبَْلِِۚ  ِلََكَّ َعزهيزُِِاّلِلَّ

ِالْ
َكهيمُِ

ْ
ِ{27} اْل

මිනිස් සංහතියට සමස්තයක් 

වශවයන් ශුභාරංචි දන්වන්නකු හා 

අවවාද කරන්වනකු වලසින් මිස 

අපි ඔබ වනොඑව්වවමු. එනමුත් 

ජනයා අතුරින් බහුතරයක් වදනා 

වනොදනිති. 

ِ هلنَّاسه ََِكفًَّةِل َناَكِإهَلَّ
ْرَسلْ

َ
َوَماِأ

ِ ِاَلَّاسه ْكََثَ
َ
ِأ نَّ كه

يًراَِولَى يًاَِونَذه بَشه
ِ{28} ََلَِيْعلَُمونَِ

තවද “නුඹලා සතයවාදීන් වලස 

සිටිවයහු නම් වමම ප්රතිඥාව 

කවදාදැ”යි ඔවුහු විමසති. 

هْنُِكْنُتْمِ َذاِالَْوْعُدِإ
َِهى َويَُقولُوَنَِمَّتى

ِ{29} َصادهقهيَِ
“එක් දිනක ප්රතිඥාව නුඹලාට ඇත. 

නුඹලා එයින් වමොවහොතක් වහෝ 

ප්රමාද වනොවනු ඇත. තවද නුඹලා 

වපරටු වන්වන් ද නැත” යැයි 

පවසනු. 

ََِلِ قُْلِلَُكْمِمهيَعاُدِيَْوم 
ُروَنَِعْنُهَِساَعًةَِوََلِ خه

ْ
تَْسَتأ

ُمونَِ ِ{30} تَْسَتْقده
31-33 අල් කුර්ආනය ප්රතික්වෂේප ක වුන්වේ ප්රකාශය. වනොමග ගියවුන් 

අතර හා වනොමග යැවූවන් අතර ඇති වන වදබස. 
“සැබැවින්ම අපි වමම කුර්ආනය 

හා එය ඉදිරිවේ ඇති දෑ විශ්වාස 

වනොකරන්වනමු” යැයි වදවියන් 

ප්රතික්වෂේප ක වුන් පවසා සිටියහ. 

ඔවුන්වේ පරමාධිපති අබියස ඔවුන් 

හිටවනු ලැබූ විට ඔවුන්වගන් 

ඇතැවමකු ඇතැවමකු වවත (වදොස් 

هيَنَِكَفُرواِلَْنِنُْؤمهَنِ َوقَاَلِاَّلَّ
ِ ِيََديْهه هيَِبْيَ هاَّلَّ َِوََلِب َذاِالُْقْرآنه

هَهى ب
هذِهِتََرىِىَِولَوِِْۚ   هُمونَِِإ ال َِمْوقُوفُونَِِالظَّ

ْندَِ عَُِِرِبههمِِْعه هََلِىَِبْعُضُهمِِْيَرْجه ِإ
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නගා) ප්රකාශ වයොමු කරනු ඔබ 

දුටුවව් නම්, දුර්වල වූවන් උඩඟු 

වූවන් වදස බලා ‘නුඹලා වනොවී 

නම් අපි වදවියන් විශ්වාස 

කරන්නන් වන්නට තිබුණි’ යැයි 

පවසති. 

ِ هينََِِيُقولُِِالَْقْوَلَِِبْعض  ِاَّلَّ
ينَِِاْسُتْضعهُفوا ه هَّلَّ واِلَْوََلِاْسَتْكَبُِِل

ْنُتْمِلَُكنَّاُِمْؤمهنهيَِ
َ
ِ{31} أ

උඩඟු වූවවෝ දුර්වල වූවන් වදස 

බලා “නුඹලා වවත යහ මග 

පැමිණීවමන් පසු ව එයින් 

වැ ැක්වූවේ අප දැ”යි විමසති. 

“එවසේ වනොව නුඹලා වැරදි කරමින් 

සිටින්වනෝ වූහ.” 

يَنِ ه هَّلَّ واِل هيَنِاْسَتْكَبُ قَاَلِاَّلَّ
ِ ََنُْنَِصَدْدنَاُكْمَِعنه

َ
اْسُتْضعهُفواِأ

هْذَِجاَءُكْمِ َِبْعَدِإ ِبَْلِِۚ  الُْهَدىى
رهمهيَُِِكْنُتمِْ

ِ{32} ُُمْ
දුර්වල වූවන් උඩගු වූවන් වදස බලා 

“එවසේ වනොව (ඊට වහේතුව) අල්ලාහ් 

ව අප ප්රතික්වෂේප කරන්නටත් ඔහුට 

අප සමානයන් තබන්නටත් අප 

වවත නුඹලා අණ කරමින් 

රාත්රිවයහි හා දහවවලහි ක  

කුමන්ත්රණය වව්” යැයි පවසති. 

දඬුවම ඔවුහු දුටු ක  පසුතැවිල්ලට 

පත් වවති. ප්රතික්වෂේප ක වුන්වේ 

වගලවල්හි අපි විලංගු දමන්වනමු. 

ඔවුන් සිදුකරමින් සිටි දෑට මිස 

ඔවුන් ප්රතිඵල වදනු ලබන්වනහු ද? 

يَنِ ه هَّلَّ هيَنِاْسُتْضعهُفواِل َوقَاَلِاَّلَّ
َِواَلََّهارهِ ْيله

واِبَْلَِمْكُرِاللَّ اْسَتْكَبُ
ِه هاّلِلَّ ْنِنَْكُفَرِب

َ
ُمُروَنَناِأ

ْ
هْذِتَأ إ

نَْداًداِ
َ
واِۚ  َوَُنَْعَلََِلُِأ ََسُّ

َ
ِاَلََّداَمةَِِوَأ

ا ُواِلَمَّ
َ
ْغََلَلِِوََجَعلَْناِالَْعَذاَبَِِرأ

َ
ِاْْل

ِ ْعَناقِهِِفه
َ
هينَِاِأ َِهْلِِۚ  َِكَفُرواَِّلَّ

َُِِيَْزْونَِ ََِكنُواَِماِإهَلَّ
ِ{33} ونََِيْعَملُِ

34,35 සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරන්නන් රසූල්වරුන්ට දුන් පිළිතුරු. 
කිසියම් ගම්මානයකට අවවාද 

කරන්වනකු අප යැවූ විට එහි 

සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරමින් 

සිටියවුන් ‘කවර කරුණක් නුඹලා 

වවත එවනු ලබන්වන් ද එය අපි 

ِ هَلَّ ِإ ير  ِمهْنِنَذه ْريَة 
ِقَ َناِِفه

ْرَسلْ
َ
َوَماِأ

هنَّاِ اَلُِمَْتَفُوَهاِإ
ِقَ ههه لُْتْمِب ْرسه

ُ
هَماِأ ب

ِ{34} ََكفهُرونَِ
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ප්රතික්වෂේප කරන්වනෝ වවමු’ යැයි 

පවසා සිටියා මිස නැත. 

තවද “අපි ධනවයන් හා 

දරුවන්වගන් අධික අය වන්වනමු. 

තවද අපි දඬුවම් කරනු ලබන්නන් 

අතුරින් වනොවවමු” යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ْوََلًداِ
َ
ْمَواًَلِوَأ

َ
ِأ ْكََثُ

َ
َوقَالُواََِنُْنِأ

بهيَِ
هُمَعذَّ ِ{35} َوَماََِنُْنِب

36-39 අල්ලාහ්වේ පිළිවවත. 
“නියත වශවයන්ම මාවේ 

පරමාධිපති ඔහු අභිමත කරන අයට 

වපෝෂණ සම්පත් විස්තීරණ කරයි. 

තවද ඔහු සීමා කරයි. නමුත් ජනයා 

අතුරින් බහුතරයක් වදනා (ඒ බව) 

වනොදනිති” යැයි (නබිවරය) 

පවසනු. 

هَمْنِ َِرِّبِيَبُْسُطِالِرْزَقِل قُْلِإهنَّ
ُرِ ِيََشاُءَِويَْقده ِاَلَّاسه ْكََثَ

َ
ِأ نَّ كه

َولَى
ِ{36} ََلَِيْعلَُمونَِ

නුඹලාවේ වස්තුව වහෝ නුඹලාවේ 

දරුවන් වහෝ අප අබියසට නුඹලාව 

සමීප කරවන්නක් වලස වනොමැත. 

නමුත් විශ්වාස වකොට යහකම් ක  

අය හැර, ඔවුන් සිදු ක  දෑ සඳහා 

වදගුණයක් ප්රතිඵල ඇත්වතෝ 

ඔවුහුමය. තවද ඔවුහු (ස්වර්ග) කුටි 

වල සුරක්ෂිතවයෝ වවති. 

ِ ِته
هالَّ ْوََلُدُكْمِب

َ
ْمَوالُُكْمَِوََلِأ

َ
َوَماِأ

َِمْنِآَمَنِ ِإهَلَّ ْنَدنَاُِزلََْفى ُتَقِرُبُكْمِعه
هَكِلَُهْمَِجزَاُءِ

ى
وََل
ُ
ًاِفَأ َلَِصاْله َوَعمه

ِ لُواَِوُهْمِِفه هَماَِعمه ِب الِضْعفه
ِآمهُنونَِ ِ{37} الُْغُرفَاته

තවද අපවේ වදන් නිශ්ඵල  

කරන්නට කැප වී සිටින්නන් වන 

ඔවුහු දඬුවමට සම්මුඛ කරනු 

ලබවනෝ වවති. 

زهيَنِ هَناُِمَعاجه ِآيَات هيَنِيَْسَعْوَنِِفه
َواَّلَّ

ِ ِالَْعَذابه هَكِِفه
ى
وََل
ُ
أ

ونَِ ِ{38} َُمََْضُ
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“නියත වශවයන්ම මාවේ 

පරමාධිපති ඔහුවේ ගැත්තන් 

අතුරින් ඔහු අභිමත කරන අයට 

වපෝෂණ සම්පත් වයාප්ත කර වදයි. 

තවද ඔහුට (එය) සීමා කරයි. තවද 

නුඹලා කවර වදයක් වියදම් 

කරන්වනහු ද එය ඔහ  ්ට පසු 

වගවනු ඇත. තවද ඔහු වපෝෂණ 

සම්පත් ලබා වදන්නන්වගන් අති 

වරේෂ්ඨය” යැයි  (නබිවරය) පවසනු. 

هَمْنِ َِرِّبِيَبُْسُطِالِرْزَقِل قُْلِإهنَّ
ُرََِلُِ َويَْقده َبادههِه َِوَماِۚ  يََشاُءِمهْنِعه

ْنَفْقُتمِْ
َ
ءِ ِمهنِِْأ ِۚ  َُِيْلهُفهَُِِفُهوَََِِشْ

ِالرَّازهقهيََِِوُهوَِ ِ{39} َخْيُ

40-54 වමවලොව හා මතු වලොවවහි වද්ව ප්රතික්වෂේපකයින්ට හිමි ස්ථානය. 
තවද එදින ඔහු ඔවුන් සියලු වදනා 

එක්රැස් වකොට “නුඹලාව නමදිමින් 

සිටියවුන් වමොවූහු දැ?”යි විමසයි. 

َِيُقوُلِ ُهْمََِجهيًعاُِثمَّ َويَْوَمََِيُُْشُ
هيَّاُكْمََِكنُواِ ُؤََلءهِإ

َهى
َ
ِأ هَكةه هلَْمََلئ ل

ِ{40} َيْعُبُدونَِ
“ඔබ සුවිශුද්ධය. ඔවුන් වනොව 

ඔබමය අපවේ භාරකරු. නමුත් 

ඔවුහු ජින්නුන්ට ගැතිකම් කරමින් 

සිටියහ. ඔවුන්වගන් බහුතරයක් 

වදනා ඔවුන් ගැන විශ්වාස 

කරන්වනෝ යැ”යි ඔවුහු පවසති. 

َُّناِمهْنِ نَْتَِوِله
َ
قَالُواُِسْبَحانََكِأ

ْمِ ههه هنََِِّيْعُبُدونَََِِكنُواِبَْلِِۚ  ُدون
ْ
ِاْل

ْكََثُُهمِِْۚ  
َ
هههمِِْأ ِ{41} ونَُِمْؤمهنُِِب

එවහයින් අද දින නුඹලා අතුරින් 

ඇතැවමකු ඇතැවමකුට 

ප්රවයෝජනයක් කිරීමට වහෝ 

හිංසාවක් කිරීමට වහෝ සතු 

වනොවවයි. “නුඹලා කවර වදයක් 

වබොරු කරමින් සිටිවයහු ද එම 

ගින්වන් දඬුවම භුක්ති විඳිනු”යැයි 

අපරාධ ක වුනට අපි පවසන්වනමු.  

ِ َْعض  فَاِْلَْوَمََِلَِيْملهُكَِبْعُضُكْمِْله
يَنَِظلَُمواَِنْفًعاِ ه هَّلَّ َوََلََِضًّاَِوَنُقوُلِل

هَهاِ ُِكْنُتْمِب ِته
ُذوقُواَِعَذاَبِاَلَّارهِالَّ

ِ{42} تَُكِذبُونَِ
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ඔවුන් වවත අපවේ පැහැදිලි වදන් 

පාරායනය කරනු ලබන විට “ඔහු 

නුඹලාවේ මුතුන් මිත්තන් ගැතිකම් 

කරමින් සිටි දැයින් නුඹලා 

ව ක්වන්නට බලන මිනිවසකු මිස 

නැතැයි” ඔවුහු පැවසූහ. තවද 

“වමය වගොතනු ලැබූ ප්රබන්ධයක් 

මිස නැතැයි” ද ඔවුහු පැවසූහ. 

ඔවුන් වවත සතයය පැමිණි කල්හි 

“වමය පැහැදිලි හූනියමක් මිස 

නැතැයි” එය ප්රතික්වෂේප ක වුන් 

පැවසූහ. 

ِوَِ ْمِآيَاُتَناِبَيَِنات  َِعلَْيهه هَذاُِتْتَلى إ
ْنِ
َ
ِيُرهيُدِأ

ِرَُجل  َذاِإهَلَّ
قَالُواَِماَِهى

اََِكَنَِيْعُبُدِآبَاُؤُكْمِ ُكْمَِعمَّ يَُصدَّ
ُِمْفََتًىِ هْفك  ِإ

َذاِإهَلَّ
ِۚ  َوقَالُواَِماَِهى

هينََِِوقَاَلِ هلَْحِقَِِكَفُرواِاَّلَّ اِل ِلَمَّ
َذاِإهنَِِْجاَءُهمِْ َِِهى ْحرِ ِإهَلَّ ِسه
ِ{43} ُمبهيِ 

ඔවුන් ඒවා හැදෑරිය හැකි ග්රන්ථ 

වලින් අපි ඔවුනට වනොදුන්වනමු. 

තවද (නබිවරය!) ඔබට වපර කිසිදු 

අවවාද කරන්නකු අපි ඔවුන් වවත 

වනොඑව්වවමු. 

ِيَْدُرُسوَنَهاِ َوَماِآتَيَْناُهْمِمهْنُِكُتب 
ْرَسلَِِْوَماِۚ  

َ
هَِلْههْمَِقْبلََكِمهْنِأ َناِإ
يرِ  ِ{44} نَذه

ඔවුනට වපර සිටියවුන් වබොරු 

කව ෝය. අප ඔවුනට දුන් දැයින් 

දහවයන් වකොටසක් වහෝ ඔවුහු 

වනොලැබූහ. නමුත් ඔවුහු මාවේ 

දූතවරු වබොරු යැයි පැවසූහ. එවසේ 

නම් මාවේ දඬුවම වකවසේ වීද? 

هيَنِمهْنَِقْبلهههْمَِوَماِبَلَُغواِ
َبِاَّلَّ َوَكذَّ

ِ بُواِرُُسله
مهْعَشاَرَِماِآتَيَْناُهْمِفََكذَّ

يهََِِكنَِِفََكْيَفِِۚ   ِ{45} نَكه

“නියත වශවයන්ම මම නුඹලාට 

උපවදස් වදනුවේ එක් වදයක් 

පිළිබඳවය. එනම් නුඹලා අල්ලාහ් 

වවනුවවන් වදවදනා බැගින් වහෝ 

තනි ව වහෝ නැගී සිට පසුව සිතා 

බලනු. නුඹලාවේ සහචරයාට 

උමතුවක් නැත. ඉදිරිවේ ඇති දැඩි 

දඬුවම පිළිබඳ නුඹලාට අවවාද 

ُظُكمِْ عه
َ
هنََّماِأ َدة ِقُْلِإ هَواحه نِِْۚ  ِب

َ
ِأ

هَِِتُقوُموا َّ ِثَُِِوفَُراَدىِىَِمْثَنِىِّلِله مَّ
ُرواِ بهُكمَِِْماِۚ  َتَتَفكَّ هَصاحه ِمهنِِْب

نَّةِ  ُِِهوَِِإهنِِْۚ  ِجه
يرِ ِإهَلَّ َِبْيَِِلَُكمِِْنَذه

ِِيََديِْ يدِ َِعَذاب  ِ{46} َشده
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කරන්නකු මිස ඔහු නැත” යැයි 

(නබිවරය!) ඔබ පවසනු. 

“මම නුඹලාවගන් කිසිදු කුලියක් 

වනොඉල්ලමි. එය නුඹලා සතුය. 

මාවේ කුලිය අල්ලාහ් වවත මිස 

නැත. තවද ඔහු සියලු දෑ වකවරහි 

සාක්ෂිකරුය” යැයි ඔබ පවසනු. 

َِفُهَوِ ْجر 
َ
َْلُُكْمِمهْنِأ

َ
قُْلَِماَِسأ
ْجرهيَِِإهنِِْۚ  لَُكْمِ

َ
ِِأ ِِإهَلَّ هِِلََعَ ِۚ  ِاّلِلَّ

ِىَِوُهوَِ ءِ ُُِكِِِلََعَ ِ{47} َشههيدِ ََِشْ

“නියත වශවයන්ම ගුප්ත දෑ පිළිබඳ 

මහා ඥානියා වූ මාවේ පරමාධිපති 

සතයය පැහැදිලි කරනු ඇතැයි” 

නබිවරය ඔබ පවසනු.  

ُمِ َِقَِعَلَّ
ْ
هاْل ُفِب َِرِّبَِيْقذه قُْلِإهنَّ

ُغُيوبهِ
ِ{48} الْ

“සතයය පැමිණිවේය. අසතයය 

(කිසිවක්) ආරම්භ වනොකරයි. 

එවමන්ම නැවත වයොමු වනොකරයි” 

යැයි ඔබ පවසනු.  

ُلِ ُئِاْْلَاطه َِوَماُِيْبده َقُّ
ْ
قُْلَِجاَءِاْل
ِ{49} َوَماِيُعهيدُِ

“මම වනොමග ගිවේ නම් එවසේ මම 

නියත වශවයන්ම වනොමග යනුවේ 

මටම එවරහිවය. තවද මම (යහ)මග 

ලැබුවව් නම් එය මා වවත මාවේ 

පරමාධිපති දන්වා සිටි දෑ 

වහේතුවවනි. නියත වශවයන්ම ඔහු 

සර්ව රාවකය. ඉතා සමීපය” යැයි 

(නබිවරය!) පවසනු. 

ِ ى ِلََعَ لُّ ضه
َ
إهنََّماِأ

هْنَِضلَلُْتِفَ قُْلِإ
ِ هنِهِۚ  َنْفِسه ِِفَبهَماِاْهَتَديُْتَِِوإ ِيُوحه

هَلَِّ هنَّهُِِۚ  َِرِّبِِإ يعِ ِإ َِسمه
ِ رهيب 

ِ{50} قَ

ඔවුහු තැතිගත් අවස්ථාව ඔබ 

දකින්වනහි නම්, එවිට (ඔවුනට) 

මිදීමක් නැත. තවද ඔවුහු සමීප 

ස්ථානයකින් හසුකර ගනු 

ලබන්වනෝය. 

هْذِفَزهُعواِفَََلِفَْوَتِ ِإ َولَْوِتََرىى
ِ رهيب 

ِقَ ُذواِمهْنَِمََكن  خه
ُ
ِ{51} وَأ
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“අපි (දැන්) එය විශ්වාස කව මු” 

යැයි ඔවුහු පවසති. තවද දූර 

ස්ථානයකින් ඔවුන් විශ්වාසය 

ලැබීම ඔවුනට වකවසේ නම් විය 

හැකිද? 

ِلَُهُمِاَلََّناُوُشِ ى َّنَّ
َ
ِوَأ ههه الُواِآَمنَّاِب

َوقَ
ِبَعهيدِ  ِ{52} مهْنَِمََكن 

මීට වපර ද සැබැවින්ම ඔවුහු එය 

ප්රතික්වෂේප කව ෝය. තවද ඔවුහු දූර 

ස්ථානයක සිට ගුප්තය පිළිබඳ සැක 

පහ  කරති.   

ِمهْنَِقْبُلِ ههه ِۚ  َوقَْدَِكَفُرواِب
فُونَِ هالَْغْيبهَِِويَْقذه َِمََكنِ ِمهنِِْب

ِ{53} بَعهيدِ 
මීට වපර ඔවුනට සමාන වූවන් 

සම්බන්ධවයන් කටයුතු කරනු 

ලැබුවාක් වමන් ඔවුන් අතර හා 

ඔවුන් ආශා කරන දෑ අතර බාධක 

දමන  ් ලැබීය. නියත වශවයන්ම 

ඔවුහු අන්ත සැකවයහි සිටියහ.  

َِماِيَْشَتُهوَنِ يَلِبَيَْنُهْمَِوَبْيَ وَحه
ههْمِمهْنَِقْبُلِ ْشَياعه

َ
هأ عهَلِب

ِۚ  َكَماِفُ
هنَُّهمِْ ََِِكنُواِإ َِِشكٍِِِّفه ِ{54} ُمرهيب 
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