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36 සූරත් යාසීන් (යාසීන්) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 83 කි. 

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

1-12 අල් කුර්ආනය පහළ කරනු ලැබුවව් වදවියන් විශ්වාස කරන්නන්හට 

සුබ පැතීමට සහ වදවියන් ප්රතික්ව ේප කරන්නන්හට අවවාද කිරීමටය. 

යා සීන් {1} يسِ
ප්රඥාවවන් යුත් අල් කුර්ආනය මත 

දිවුරමින්, 
َكهيمِه

ْ
ِاْل ِ{2} َوالُْقْرآنه

(නබි මුහම්මද්!) නියත වශවයන්ම 

ඔබ දූතවරුන් අතුරින් වකවනකි. 
َنِالُْمْرَسلهيَِ هنََّكِلَمه ِ{3} إ

(ඔබ) ඍජු මාර්ගය මතය. ٍَِاٍطُِمْسَتقهيم ِِصه ٰ ِ{4} لََعَ
(වමය) මහා කරුණාන්විත සර්ව 

බලධාරියාණන්වේ පහළ කිරීමකි. 
يمِه َعزهيزهِالرَّحه

ِ{5} َتْْنهيَلِالْ

ඔවුන්වේ මුතුන් මිත්තන් අවවාද 

කරනු වනොලැබූ පිරිසකට ඔබ 

අවවාද කරනු පිණිසය. එවහයින් 

ඔවුහු අනවධානීහු වූහ. 

َرِآبَاُؤُهْمَِفُهْمِ نْذه
ُ
َرِقَْوًماَِماِأ ُْنذه ِله

ِ{6} ََغفهلُونَِ

ඔවුන්වගන් බහුතරයක් වදනා මත 

(දඬුවවම්) ප්රකාශය සැබැවින්ම 

නියම විය. එවහයින් ඔවුහු විශ්වාස 

වනොකරති. 

ِ ْكََثهههْمَِفُهْمََِلِلََقْدَِحقَّ
َ
ِأ ٰ الَْقْوُلِلََعَ

ِ{7} يُْؤمهُنونَِ

නියත වශවයන්ම අපි ඔවුන්වේ 

වගල වලට විලංගු ඇති කවළමු. 

එවිට එය උගුරු දණ්ඩ දක්වා 

පවතී. එවහයින් ඔවුහු හිස (නැමිය 

ِ َ ْغََلًَلِفَِهه
َ
ْمِأ ْعَناقههه

َ
ِأ َناِِفه

هنَّاَِجَعلْ إ
هَلِ َِفُهْمُِمْقَمُحونَِإ انه

ْذقَ
َ
ِ{8} ِاْْل
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වනොහැකිව) ඔසවා වගන 

සිටින්නන් වවති. 

තවද අපි ඔවුන් ඉදිරිවයන් 

බාධකයක් ද ඔවුනට පසුපසින් 

බාධකයක් ද ඇති කවළමු. එවිට 

අපි ඔවුන් ආවරණය කවළමු. 

එවහයින් ඔවුනට බැලිය 

වනොහැකිය. 

اَِومهْنِ ْمَِسدًّ يهه يْده
َ
ِأ وََجَعلَْناِمهْنَِبْيه

اِ ْمَِسدًّ ْغَشيَْناُهْمَِفُهْمََِلَِخلْفههه
َ
فَأ

ونَِ ُ ِ{9} ُيْبِصه

ඔබ ඔවුනට අවවාද කළ ද ඔබ 

ඔවුනට අවවාද වනොකළ ද ඔවුන් 

වවත එය එක සමානය. ඔවුහු 

විශ්වාස වනොකරති. 

ْمِلَْمِ
َ
نَْذْرَتُهْمِأ

َ
أ
َ
ْمِأ وََسَواٌءَِعلَْيهه

ْرُهْمََِلِيُْؤمهُنونَِ ِ{10} ُتْنذه

නියත වශවයන්ම ඔබ අවවාද 

කරනුවේ වමම වමවනහි කිරීම 

අනුගමනය වකොට (කිසිවකු) 

වනොවපවනන තත්ත්වයක මහා 

කරුණාන්විතයාණන්හට 

බියවූවන්ටය. එවහයින් සමාව හා 

වගෞරවනීය තිළිණ ඇති බව ඔහුට 

ශුභාරංචි දන්වනු.  

ِ َ ْكَرِوََخِشه ِاتََّبَعِاذلِّ ُرَِمنه َماُِتْنذه
هنَّ إ

ِ َغْيبه
هالْ َنِب

هُِِۖ  الرَّمْحَٰ ْ هَمْغفهَرةٍِِفَبَِّشِّ ِب
ْجرٍِ
َ
ِ{11} َكرهيمٍِِوَأ

නියත වශවයන්ම අපි මළවුනට 

ජීවය වදන්වනමු. ඔවුන් වපර කළ 

දෑ ද ඔවුන්වේ සලකුණු ද අපි 

සටහන් කරන්වනමු. තවද සියලු දෑ 

අපි එය පැහැදිලි වමවහයුමක් තුළ 

සටහන් කර ඇත්වතමු. 

َِونَْكُتُبَِماِ ِالَْمْوََتٰ ُنَُِنِْيه
هنَّاََِنْ إ

ُمواَِوآثَاَرُهْمِ ءٍَِِوُكَِِّۖ  قَدَّ ََِشْ
ْحَصْيَناهُِ

َ
ِِأ هَمامٍِِِفه ِ{12} ُمبهٍيِِإ

13-32. සතයයට විරුද්ධවූ ගම් වැසිවයෝ. 
තවද ගම්මානයට දහම් දූතවරුන් 

පැමිණි අවස්ථාවව් එහි වැසියන් 

පිළිබඳ උපමාවක් ඔවුනට වගන 

හැර දක්වනු. 

ِ ْصَحاَبِالَْقْريَةه
َ
َواْْضهْبِلَُهْمَِمَثًَلِأ
هْذَِجاَءَهاِالُْمْرَسلُونَِ ِ{13} إ
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අපි ඔවුන් වවත වදවදනකු එවූ විට 

ඔවුහු ඔවුන් වදවදනා වබොරු 

කවළෝය. එවිට අපි තුන්වැන්නා 

වගන් බලවත් කවළමු. එවිට 

“නියත වශවයන්ම අපි නුඹලා 

වවත එවනු ලැබූවන් වවමු” යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 

بُوُهَماِ ِفََكذَّ هََلْههُمِاثْنَْيه َناِإ
ْرَسلْ

َ
هْذِأ إ

هََلُْكْمِ اِإ
هنَّ هَثالهٍثَِفَقالُواِإ ْزنَاِب َفَعزَّ

ِ{14} ُمْرَسلُونَِ

“නුඹලා අප වමන් මිනිසුන් මිස 

නැත. තවද මහාකරුණාන්විත 

යාණන් කිසිවක් පහළ කවළේ 

නැත. නුඹලා වබොරු පවසන්නන් 

මිස නැතැයි” ඔවුහු පැවසූහ.  

ِمهْثلَُناَِوَماِ ِبََِّشٌ ْنُتْمِإهَلَّ
َ
قَالُواَِماِأ

ِ ْنُتْمِإهَلَّ
َ
هْنِأ ٍءِإ نَْزَلِالرَّمْحَُٰنِمهْنََِشْ

َ
أ

بُونَِ ِ{15} تَْكذه
“නියත වශවයන්ම අපි නුඹලා 

වවත එවනු ලැබූවන් බව අපවේ 

පරමාධිපති දනී” යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

هََلُْكْمِ اِإ
هنَّ الُواَِربَُّناَِيْعلَُمِإ

قَ
ِ{16} لَُمْرَسلُونَِ

“තවද පැහැදිලි ව දන්වා සිටීම මිස 

අප වවත (වවනත් වගකීමක්) 

වනොමැත.” 

ِاْْلَََلُغِ َوَماَِعلَْيَناِإهَلَّ
ِ{17} الُْمبهيُِ

“නුඹලා වහේතුවවන් අප අසුබ 

තත්ත්වයට පත් ව ඇත්වතමු. 

නුඹලා වනොවැළකුවණහු නම් අපි 

නුඹලා ගල් ගසා මරන්වනමු. තවද 

අපවගන් වූ වව්දනීය දඬුවමක් 

නුඹලාට ඇති වනු ඇතැයි” ඔවුහු 

පැවසූහ. 

هُكْمِ نَاِب ْ اَِتَطَّيَّ
هنَّ الُواِإ

ِِْۖ  قَ ِلَمِِْلَئه
نَُّكمِِْلَََنُُْجَنَُّكمِِْتَنَْتُهوا ِمهنَّاَِوََلََمسَّ
مٌَِِعَذاٌبِ َله
َ
ِ{18} أ

නුඹලාවේ අසුබ තත්ත්වය නුඹලා 

සමගය. වමය නුඹලාට වමවනහි 

කරනු ලැබූවව් නම් ද? නමුත් 

නුඹලා සීමාව ඉක්මවා ගිය පිරිසකි. 

هُرُكْمَِمَعُكْمِ هنِِْۖ  قَالُواَِطائ ئ
َ
ِأ

ْرُتمِْ ْنُتْمِقَْوٌمِبَْلِِۖ  ُِذكِّ
َ
ِأ

ِ{19} ُمْْسهفُونَِ
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තවද නගරවේ වකළවර සිට 

මිනිවසකු දිව ඇවිත් “මාවේ 

ජනයිනි! (අල්ලාහ් විසින්) එවනු 

ලැබූවන් නුඹලා අනුගමනය 

කරනු” යැයි පැවසුවව්ය. 

ِرَُجٌلِ يَنةه ْقََصِالَْمده
َ
وََجاَءِمهْنِأ

ِاتَّبهُعواِ اَلِيَاِقَْومه
ِقَ يَْسََعٰ

ِ{20} الُْمْرَسلهيَِ
“කිසිදු කුලියක් නුඹලාවගන් 

ඉල්ලා වනොසිටින්නන් නුඹලා 

අනුගමනය කරනු. තවද ඔවුහු 

යහමග ලැබූවන් වවති.” 

ْجًراَِوُهْمِ
َ
لُُكْمِأ

َ
اتَّبهُعواَِمْنََِلِيَْسأ

ِ{21} ُمْهَتُدونَِ

“මා මැවූ ඔහුට මා ගැතිකම් 

වනොකර සිටීමට මට කුමක්වීද? 

තවද නුඹලා නැවත වයොමු කරනු 

ලබනුවේ ඔහු වවතටමය.” 

ِ هََلْهه َِوإ هيَِفَطَرِنه
ْعُبُدِاذلَّ

َ
ََِلِأ َ َوَماِِله
ِ{22} تُرَْجُعونَِ

“මා ඔහුවගන් වතොර ව වවනත් 

වදවිවරුන් ගන්වනම් ද? 

මහාකරුණාන්විතයාවණෝ යම් 

හානියක් මට සිතුවව් නම් 

ඔවුන්වේ මැදිහත්වීම කිසිවකින් 

මට ප්රවයෝජනවත් වනොවවයි. 

තවද ඔවුහු මා මුදවා වනොගනිති.” 

ِ هْنِيُرهْدنه هَهًةِإ ِآل ههه هُذِمهْنُِدون
َّتَّ
َ
أ
َ
أ

َِشَفاَعُتُهْمِ َِعِّنِّ ََِلُِتْغنه هُُضٍّ ُنِب
الرَّمْحَٰ

ِ{23} َشيًْئاَِوََلُِيْنقهُذونِه

“නියත වශවයන්ම මම එවිට 

පැහැදිලි මුළාවවහි වවමි.” 
َِضََلٍلُِمبهٍيِ هًذاِلَِفه ِإ

ِ{24} إهِّنِّ

“නියත වශවයන්ම මම නුඹලාවේ 

පරමාධිපති විශ්වාස කවළමි. 

එවහයින් නුඹලා මට සවන් වදනු.” 

هَربُِّكْمِ ِآَمْنُتِب
إهِّنِّ

اْسَمُعونِه
ِ{25} فَ

‘ඔබ ස්වර්ගයට පිවිවසනු’ යැයි 

කියන ලදී. “අවහෝ! මාවේ ජනයා 

දැනගන්වන් නම්!” 

َنََّةِ
ْ
ِاْل اَلِيَاََِلَْتِقَِِۖ  قهيَلِاْدُخله
َِيْعلَُمونَِ ِ{26} قَْوِمه



 

 

 
6 

“මාවේ පරමාධිපති මට සමාව දී 

ඇති බවත් තවද ඔහු මා 

වගෞරවනීය අය අතරට පත් කර 

ඇති බවත් (ඔවුහු දැන ගන්වන් 

නම්)” 

هَماِ ِمهَنِب ِوََجَعلَِّنه
َِرِّبِّ َغَفَرِِله

ِ{27} الُْمْكَرمهيَِ

ඔහුවගන් පසු ව අහසින් කිසිදු 

වසේනාවක් අපි ඔහුවේ ජනයා 

වවත පහළ වනොකවළමු. තවද අපි 

පහළ කරන්නන් වලස 

වනොසිටිවයමු. 

مهْنِ ِه ه ِمهْنَِبْعده ِقَْومههه ٰ نَْزْْلَاِلََعَ
َ
َوَماِأ

َماءهَِوَماُِكنَّاِ ُجْنٍدِمهَنِالسَّ
هِ ِ{28} يَُِمْْنهل

එය එකම හඬක් මිස වූවේ නැත. 

එවිට ඔවුහු නිහඬයින් වූහ. 
هَذاُِهْمِ َدةًِفَإ َِصْيَحًةَِواحه

هْنََِكنَْتِإهَلَّ إ
ِ{29} َخامهُدونَِ

අවහෝ ගැත්තන් වවත වූ වේදය! 

ඔවුන් වවත රසූල්වරවයකු පැමිණි 

විට ඔවුහු ඔහු සරදම් කරමින් 

සිටියා මිස නැත. 

ِالْعهَبادهِ ةًِلََعَ تهيههمَِِْماِۖ  يَاَِحْْسَ
ْ
ِيَأ

َِِرُسولٍِِمهنِْ ههِهََِكنُواِإهَلَّ ِب
ِ{30} يَْسَتْهزهئُونَِ

ඔවුනට වපර පරම්පරාවන් 

වකොපමණක් අපි විනාශ කර 

ඇත්වතමු දැයි ඔවුහු වනොදුටුවවෝ 

ද? නියත වශවයන්ම ඔවුහු ඔවුන් 

වවත නැවත වනොපැමිවණනු ඇත. 

لَْمِيََرْواَِكْمِ
َ
ْهلَْكَناَِقْبلَُهْمِمهَنِأ

َ
أ

هََلْههْمََِلِ ُهْمِإ
نَّ
َ
ِأ الُْقُرونه
ُعونَِ ِ{31} يَرْجه

සියලු වදනා අප ඉදිරිවේ සම්මුඛ 

කරවනු ලබන්නන් මිස නැත. 
ْيَناِ اَُِجهيٌعََِلَ ِلَمَّ هْنُُِكٌّ َوإ

ونَِ ِ{32} ُُمَُْضُ
33-44. අල්ලාහ්වේ බලවේ විදයාමානය හා ඔහුවේ මහිමය. 
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මළ භූමිය ඔවුනට සංඥාවකි. අපි 

එය ප්රාණවත් කවළමු. පසු ව අපි 

එයින් ධානය හට ගැන්වූවයමු. 

එවිට ඔවුහු එයින් අනුභව කරති. 

ْحَييَْناَهاِ
َ
ْرُضِالَْمْيَتُةِأ

َ
َوآيٌَةِلَُهُمِاْْل

ْنُهِ ْخرَْجَناِمهْنَهاَِحبًّاِفَمه
َ
وَأ

ُكلُونَِ
ْ
ِ{33} يَأ

තවද අපි එහි ඉඳි හා මිදි උයන් 

ඇති කවළමු. තවද එහි උල්පත් 

වලින් පීරා ගලා යන්නට 

සැලැස්වූවයමු. 

وََجَعلَْناِفهيَهاَِجنَّاٍتِمهْنََِنهيٍلِ
ْرنَاِفهيَهاِمهَنِ ْعَناٍبَِوفَجَّ

َ
وَأ

ُعُيونِه
ِ{34} الْ

එහි බවවභෝග වලින් ඔවුහු අනුභව 

කරනු පිණිස. තවද ඔවුන්වේ අත් 

එය සිදු කවළේ නැත. එවහයින් 

ඔවුහු ගුණ ගරුක වනොවන්වනෝ ද? 

لَْتُهِ َوَماَِعمه ُكلُواِمهْنَِثَمرههِه
ْ
َأ َله

ْمِ يهه يْده
َ
فَََلِِۖ  أ

َ
ِ{35} يَْشُكُرونَِِأ

මහවපොවළොවව් හට ගන්වන 

දැයින් ද ඔවුන් අතුරින් ද එවමන්ම 

ඔවුන් වනොදන්නා දැයින් ද ඒ සියලු 

යුගලයන් මැවූ ඔහු සුවිශුද්ධය. 

ْزَواَجِ
َ
هيَِخلََقِاْْل ُُكََّهاُِسْبَحاَنِاذلَّ

ههْمِ ْنُفسه
َ
ْرُضَِومهْنِأ

َ
اِتُنْبهُتِاْْل مهمَّ

اََِلَِيْعلَُمونَِ ِ{36} َومهمَّ
රාත්රී කාලය 

තවද රාත්රිය ද ඔවුනට සංඥාවකි. 

අපි එයින් දහවල වවන් කරමු. 

එවිට ඔවුහු අඳුවරහි සිටින්වනෝ 

වවති. 

َوآيٌَةِلَُهُمِاللَّْيُلِنَْسلَُخِمهْنُهِاْلََّهاَرِ
إهَذاِ
ِ{37} ُهْمُِمْظلهُمونَِفَ

හිරු 

තවද හිරු, එයට නියමිත සථ්ානය 

වවත ගමන් කරමින් සිටියි. එය 

සර්වඥානී සර්ව බලධාරියාවේ 

සැලසුමකි. 

ِلََهاِ هُمْسَتَقرٍّ ْمُسََِتْرهيِل ِۖ  َوالشَّ
هَكِ ل
ٰ
يرَُِِذ ِ{38} الَْعلهيمِهِالَْعزهيزِهَِتْقده

සඳු 
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තවද සඳු, අපි එය ඇකිළී ගිය ඉඳි 

රික් ල්ලක් වමන් පත් වන වතක් 

එයට ස්ථාන නිර්ණය කවළමු. 

ََِعَدِ ٰ ْرنَاهَُِمَنازهَلَِحَّتَّ َوالَْقَمَرِقَدَّ
يمِه ِالَْقده ُعرُْجونه

ِ{39} ََكلْ
සඳු වවත ළඟා වන්නට හිරුට 

අවශයතාවක් නැත. තවද දහවල 

අබිබවා යන්නක් වසේ රාත්රිය ද 

නැත. තවද සියල්ල (නියමිත) 

කක් ය තුළ පාවවති. 

ْنِتُْدرهَكِ
َ
ِلََهاِأ َبِغه

ْمُسِيَنْ ََلِالشَّ
هُقِاْلََّهارِه ْيُلَِساب

ِۖ  الَْقَمَرَِوََلِاللَّ
َِِوُكٌِّ ِ{40} يَْسَبُحونَِِفَلٍَكِِِفه

ඔවුනට තවත් සංඥාවකි. නියත 

වශවයන්ම අපි ඔවුන්වේ 

පරම්පරාව පටවනු ලැබූ නැවවහි 

ඉසුලුවවමු. 

نَّاِ
َ
َِوآيٌَةِلَُهْمِأ يََّتُهْمِِفه َناُِذرِّ

مَحَلْ
ِالَْمْشُحونِه كه

ِ{41} الُْفلْ

තවද අපි ඔවුනට ඒ හා සමාන 

දැයින් ඔවුන් ප්රවාහනය කරන දෑ 

මැව්වවමු.  

َِماِ وََخلَْقَناِلَُهْمِمهْنِمهْثلههه
ِ{42} يَْرَكُبونَِ

තවද අපි අභිමත කරන්වන් නම් 

ඔවුන් අපි ගිල්වා දමන්වනමු. එවිට 

ඔවුනට පක්  ව කිසිඳු හඬක් 

වනොවනු ඇත. තවද ඔවුහු මුදවා 

ගනු වනොලබති. 

ُِنْغرهْقُهْمِفَََلَِِصهيَخِلَُهْمِ
ْ
هْنِنََشأ َوإ

ِ{43} َوََلُِهْمُِيْنَقُذونَِ

නමුත් (එය) අපවගන් වූ 

කරුණාවක් හා ටික කලකට 

භුක්ති විඳීමක් වශවයන් මිස නැත. 

ِ هَلٰ ِرمَْحًَةِمهنَّاَِوَمَتاًَعِإ
إهَلَّ

ٍيِ ِ{44} حه
45-48 බැතිමත්භාවය සහ වියපැහැදම් කිරීම සම්බන්ධවයන් 

ප්රතික්ව ේපකයින්වේ ස්ථාවරය. 
නුඹලා (අල්ලාහ්වේ) කරුණාව 

ලැබිය හැකි වනු පිණිස නුඹලා 

ඉදිරිවේ ඇති දෑ හා නුඹලාට 

පසුපසින් ඇති දැයින් ආරක් ා වනු 

هَذاِ يُكْمَِوإ يْده
َ
ِأ قهيَلِلَُهُمِاتَُّقواَِماَِبْيَ

َوَماَِخلَْفُكْمِلََعلَُّكْمِ
ِ{45} تُرمَْحُونَِ
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යැයි ඔවුනට කියනු ලැබූ විට 

(ඔවුහු වනොසැලකිලිමත් වූහ.)   

ඔවුන්වේ පරමාධිපතිවේ සංඥා 

අතුරින් යම් සංඥාවක් ඔවුන් වවත 

පැමිණි විට ඔවුන් එය පිටුපාන්නන් 

වලස සිටියා මිස නැත.  

ِ تهيههْمِمهْنِآيٍَةِمهْنِآيَاته
ْ
ْمَِوَماِتَأ َربِّهه

يَِ ََِكنُواَِعْنَهاُِمْعرهضه
ِ{46} إهَلَّ

අල්ලාහ් නුඹලාට වපෝ ණය කළ 

දැයින් නුඹලා වියදම් කරනුයි 

ඔවුනට කියනු ලැබූ විට ප්රතික්ව ේප 

කළවුන් විශ්වාස කළවුන් වදස 

බලා “අල්ලාහ්් අභිමත වී නම්, 

ඔහු කවවරකුට ආහාර සපයන්වන් 

ද එවැන්නන්හට අපි ආහාර 

සපයන්වනමු ද? නුඹලා පැහැදිලි 

මුළාවවහි මිස නැත” යැයි පවසා 

සිටියහ. 

اَِرَزقَُكُمِ نْفهُقواِمهمَّ
َ
هَذاِقهيَلِلَُهْمِأ َوإ

يَنِآَمُنواِ ه هَّلَّ هيَنَِكَفُرواِل ِقَاَلِاذلَّ ُ اَّللَّ
هْنِ ْطَعَمُهِإ

َ
ِأ ُ ُنْطعهُمَِمْنِلَْوِيََشاُءِاَّللَّ

َ
أ

ِ ِِفه
ْنُتْمِإهَلَّ

َ
ِ{47} َضََلٍلُِمبهٍيِأ

“නුඹලා සතයවාදීන් වූවයහු නම් 

වමම ප්රතිඥාව (මළවුන්වගන් 

නැගිටුවනු ලැබීම) කවදාදැ”යි 

ඔවුහු පවසති. 

هْنُِكْنُتْمِ َذاِالَْوْعُدِإ
َِهٰ َويَُقولُوَنَِمََّتٰ

ِ{48} َصادهقهيَِ

49-54 නැවත නැගිටුවනු ලැබීම තහවුරු කිරීම, එහි භයානක කම පිළිබඳ 
විස්තර සහ වද්ව ආවද්ශකයින්ට ඒ ගැන පවසා අවවාද කිරීම. 

ඔවුන් තර්ක කරමින් සිටිය දී ඔවුන් 

හසු කර ගන්නා එකම හඬක් මිස 

ඔවුහු බලාවපොවරොත්තු වනොවවති. 

َدةًِ َِصْيَحًةَِواحه َماَِيْنُظُروَنِإهَلَّ
ُمونَِ ُخُذُهْمَِوُهْمََِيهصِّ

ْ
ِ{49} تَأ

එවිට අන්තිම කැමැත්ත ප්රකාශ 

කිරීමට වහෝ ඔවුන්වේ පවුල වවත 

නැවත හැරී යාමට වහෝ ඔවුහු 

හැකියාව වනොදරති. 

ِ هَلٰ َيًةَِوََلِإ يُعوَنِتَْوصه فَََلِيَْسَتطه
ُعونَِ ْمِيَرْجه ْهلههه

َ
ِ{50} أ
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තවද වහොරණෑවවහි පිඹිනු ලැබීය. 

එවිට ඔවුහු මිණී වළවල් තුළින් 

ඔවුන්වේ පරමාධිපති වවත 

වව්ගවයන් බැහැර ව යති.  

ورهِفَِ ِالصُّ إهَذاُِهْمِمهَنَِونُفهَخِِفه
ْمِ َِربِّهه هَلٰ ِإ ْجَداثه

َ
اْْل

لُونَِ ِ{51} يَنْسه
“අවහෝ අපවේ විනාශය! අප නිදා 

සිටින තැනින් අප අවදි කවළේ 

කවුදැ?”යි ඔවුහු විමසති. වමය 

මහාකරුණාන්විතයවණෝ ප්රතිඥා 

දුන් දෑ සහ දහම් දූතවරුන් සතය 

කළ දෑ වව්. (යැයි පවසනු ලැවබ්) 

نَاِ قَالُواِيَاَِوْيلََناَِمْنَِبَعَثَناِمهْنَِمْرقَده
َذاِۖ  ِۖ   َِوَصَدَقِِالرَّمْحَٰنَُِِوَعدََِِماَِهٰ

ِ{52} الُْمْرَسلُونَِ

එය එකම හඬක් මිස වනොවීය. 

එවිට ඔවුහු සියලු වදනා අප 

ඉදිරිවේ සම්මුඛ කරනු ලබන්වනෝ 

වවති. 

هَذاُِهْمِ َدةًِفَإ َِصْيَحًةَِواحه
هْنََِكنَْتِإهَلَّ إ

ونَِ ْيَناُُِمَُْضُ ِ{53} َُجهيٌعََِلَ

අද දින කිසිදු ආත්මයක් කිසිවකින් 

වහෝ අපරාධ කරනු වනොලබයි. 

නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑට මිස 

නුඹලාට ප්රතිඵල පිරිනමනු 

වනොලබන්වනහුය. 

فَاَْلَْوَمََِلُِتْظلَُمَِنْفٌسَِشيًْئاَِوََلِ
َِماُِكْنُتْمِ َُتَْزْوَنِإهَلَّ

ِ{54} َتْعَملُونَِ
55-58 ස්වර්ගවේදී වදවියන් විශ්වාස කරන්නන්හට හිමි කුසල්. 

නියත වශවයන්ම ස්වර්ග වාසීන් 

එදින කාර්යයන්හි සතුටින් නිරත 

ව සිටින්වනෝ වවති.  

ُِشُغٍلِ ِاَْلَْوَمِِفه َنَّةه
ْ
ْصَحاَبِاْل

َ
ِأ إهنَّ

ِ{55} فَاكهُهونَِ
ඔවුහු හා ඔවුන්වේ බිරියන් 

වහවණට වී කවිච්චි මත 

හාන්සිවන්වනෝ වවති. 

ِ ََلٍلِلََعَ ِظه ْزَواُجُهْمِِفه
َ
ُهْمِوَأ

ُِمتَّكهُئونَِ هكه َرائ
َ
ِ{56} اْْل

ඔවුනට එහි පලතුරු ඇත. තවද 

ඔවුන් පතන දෑ ද ඔවුනට ඇත. 
لَُهْمِفهيَهاِفَاكهَهٌةَِولَُهْمَِماِ

ُعونَِ ِ{57} يَدَّ
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සලාම් ! (ශාන්තිය යැයි කියනු 

ලැවබ්). මහා කරුණාන්විත 

පරමාධිපතිවගන් වූ ප්රකාශයක් 

වශවයන් (කියනු ලැවබ්) 

يمٍِ ِرَحه ِ{58} َسََلٌمِقَْوًَلِمهْنَِربٍّ

59-68 වදවියන් ප්රතික්ව ේප කරන්නන් හට නිරවේ හිමි දඬුවම්. 
“අවහෝ වැරදිකරුවනි! අද දින 

නුඹලා වවන්ව යනු” (යැයි කියනු 

ලැවබ්)  

يَُّهاَِواْمَتاُزواِاَْلَْوَمِ
َ
أ

ِ{59} الُْمْجرهُمونَِ
ආදම්වේ දරුවනි! නුඹලා 

ව යිතාන්ට ගැතිකම් 

වනොකරන්නැයි මම නුඹලා 

වවතින් ප්රතිඥාවක් වනොගත්වතම් 

ද? නියත වශවයන්ම ඔහු නුඹලාට 

ප්රකට සතුවරකි. 

ْنََِلِ
َ
ِآَدَمِأ هََلُْكْمِيَاِبَِّنه ْعَهْدِإ

َ
لَْمِأ
َ
أ

ْيَطاَنِ هنَّهُِِۖ  َتْعُبُدواِالشَّ َِعُدوٌِِّلَُكمِِْإ
ِ{60} ُمبهيٌِ

තවද නුඹලා මට ගැතිකම් කරනු. 

ඍජු මාර්ගය වමය වව්. 
ِ ِاْعُبُدوِنه نه

َ
َذاِۖ  وَأ َاٌطَِِهٰ ِِصه

ِ{61} ُمْسَتقهيمٌِ
තවද සැබැවින්ම නුඹලා අතුරින් 

වබොවහෝමයක් මැවීම් ඔහු වනොමග 

හැරිවේය. එවහයින් නුඹලා 

බුද්ධිමත් වනොවූවයහු ද? 

َِكثهَّيًاِ بهَلًّ ِمهْنُكْمِجه َضلَّ
َ
ِۖ  َولََقْدِأ

فَلَْمِتَُكونُواَِتْعقهلُونَِ
َ
ِ{62} أ

වමය නුඹලා ප්රතිඥා වදනු ලබමින් 

සිටි නිරයයි. 
ُِكْنُتْمِ ِته

َجَهنَُّمِالَّ هِه ذه َهٰ
ِ{63} تُوَعُدونَِ

නුඹලා ප්රතික්ව ේප කරමින් සිටි 

බැවින් අද දින නුඹලා එහි 

පිවිවසනු. 

هَماُِكْنُتْمِ اْصلَْوَهاِاَْلَْوَمِب
ِ{64} تَْكُفُرونَِ
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අද දින අපි ඔවුන්වේ කටවල් 

වලට මුද්රා තබමු. තවද ඔවුන්වේ 

අත් අප සමග කතා කරයි. තවද 

ඔවුන් උපයමින් සිටි දෑ ගැන 

ඔවුන්වේ පාද සාක්ෂි දරයි. 

ْمَِوتَُكلُِّمَناِ ْفَواهههه
َ
ِأ ٰ اَْلَْوَمََِنْتهُمِلََعَ

هَماََِكنُواِ رُْجلُُهْمِب
َ
ْمَِوتَْشَهُدِأ يهه يْده

َ
أ

ُبونَِ ِ{65} يَْكسه
තවද අපි අභිමත කරන්වන් නම් 

ඔවුන්වේ ඇස් මත අන්ධභාවය 

ඇති කරන්නට තිබුණි. එවිට එම 

මාවත වවත ඔවුහ්  (තරඟකාරී 

වලස) වවවහස දරන්නට තිබුණි. 

එවිට ඔවුන් වකවසේ නම් දකිනු 

ඇත් ද? 

ْعُينهههْمِ
َ
ِأ ٰ َولَْوِنََشاُءِلََطَمْسَناِلََعَ
ِ ٰ َّنَّ
َ
َاَطِفَأ فَاْستََبُقواِالِصِّ

ونَِ ُ ِ{66} ُيْبِصه

තවද අපි අභිමත කරන්වන් නම් 

ඔවුන්වේ ස්ථානවයහිම අපි 

ඔවුන්වේ හැඩය වවනස් කරන්නට 

තිබුණි. එවිට ඔවුහු ගමන් කිරීමට 

හැකියාව වනොදරති. තවද ඔවුහු 

නැවත හැරී වනොයති. 

ْمِ َِمََكنَتههه ٰ
َولَْوِنََشاُءِلََمَسْخَناُهْمِلََعَ
يًّاَِوََلِ َفَماِاْسَتَطاُعواُِمضه

ُعونَِ ِ{67} يَرْجه

තවද කවවරකුට අපි ආයු  දුන්වන් 

ද අපි ඔහු මැවීම්හි වවනස් කරමු. 

ඔවුහු වටහා වනොගන්වනෝ ද? 

ِ قه
َلْ
ْ
ِاْل ْسُهِِفه

رْهُُِنَنكِّ ِۖ  َوَمْنُِنَعمِّ
ِ
َ
ِ{68} فَََلَِيْعقهلُونَِأ

69,70 අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් කවිවයකු වනොවව්. 
අපි ඔහුට කාවය ශාස්ත්රය 

ඉගැන්වූවේ නැත. තවද එය ඔහුට 

අවශය වනොවීය. තවද වමය 

වමවනහි කිරීමක් හා පැහැදිලි 

පාරායනයක් -කුර්ආන්- මිස නැත. 

ََِلُِ َبِغه
ْعَرَِوَماِيَنْ ِۖ  َوَماَِعلَّْمَناهُِالشِّ

ُِِهوَِِإهنِْ َِوقُْرآنٌِِذهْكرٌِِإهَلَّ
ِ{69} ُمبهيٌِ

(වමය) ජීවමාන ව සිටින්නන්හට 

ඔහු අවවාද කරනු පිණිසය. තවද 

වදවියන් ප්රතික්ව ේප කරන්නන් 

ِالَْقْوُلِ َرَِمْنََِكَنَِحيًّاَِوََيهقَّ ُْنذه َله
ِالََْكفهرهينَِ

ِ{70} لََعَ
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හට (දඬුවවම්) ප්රකාශය නියම වනු 

පිණිසය. 

71-73 අල්ලාහ්වේ ආශිර්වාදය හා ඔහුවේ බලවේ විදයාමානය. 
අපවේ අත් නිර්මාණය කළ දැයින් 

වගොවිපළ සතුන් ඔවුන් වවනුවවන් 

අපි නිර්මාණය කර තිබීම ඔවුහු 

වනොදුටුවවෝද? එවහයින් ඔවුහු 

එයට උරුමක්කරුවවෝ වූහ. 

لَْتِ اَِعمه نَّاَِخلَْقَناِلَُهْمِمهمَّ
َ
َولَْمِيََرْواِأ

َ
أ

ْنَعاًماَِفُهْمِلََهاِ
َ
يَناِأ يْده

َ
أ

ِ{71} َمالهُكونَِ
තවද අපි ඔවුනට ඒවා යටත් කර 

දුනිමු. එවහයින් එවායින් ඔවුන්වේ 

ප්රවාහන පහසුකම් ඇත. තවද 

ඒවායින් ඔවුහු අනුභව කරති. 

ْنَهاَِرُكوُبُهْمَِومهْنَهاِ َوَذلَّلَْناَهاِلَُهْمِفَمه
ُكلُونَِ

ْ
ِ{72} يَأ

තවද ඔවුනට ඒවාවයහි ප්රවයෝජන 

හා පානයන් ඇත. එවහයින් ඔවුහු 

ගුණ ගරුක වනොවන්වනෝ ද? 

فَََلِِۖ  َولَُهْمِفهيَهاَِمَنافهُعَِوَمَشارهُبِ
َ
ِأ

ِ{73} يَْشُكُرونَِ
74-76 අල්ලාහ්වේ ආශිර්වාද පිළිබඳ වද්ව ආවද්ශකයින්වේ වාදය. 

තවද ඔවුන් උදව් ලබනු ඇතැයි 

(සිතා) අල්ලාහ්වගන් වතොර 

වවනත් වදවිවරුන් ඔවුහු 

ගත්වතෝය. 

هَهًةِ آل ِه ِاَّللَّ َُذواِمهْنُِدونه
لََعلَُّهْمَِواَّتَّ

ونَِ ِ{74} ُيْنَِصُ

ඔවුන් වවනුවවන් සම්මුඛ කරවන 

ලද වසේනාවක් සිටිය ද ඔවුනට 

උදව් කිරීමට ඔවුහු ශක්තිය 

වනොදරති.  

يُعوَنِنَِْصَُهْمَِوُهْمِلَُهْمِ ََلِيَْسَتطه
ونَِ ِ{75} ُجْنٌدُُِمَُْضُ

එවහයින් ඔවුන්වේ ප්රකාශය ඔබ 

දුකට පත් වනොකළ යුතුය. ඔවුන් 

සඟවන දෑ ද ඔවුන් වහළි කරන දෑ 

ද සැබැවින්ම අපි දනිමු.  

هنَّاِۖ  فَََلََِيُْزنَْكِقَْولُُهْمِ َِماَِنْعلَمُِِإ
ونَِ ُّ ِ{76} ُيْعلهُنونََِِوَماِيُْسه

77-83. නැවත නැගිටුවීවම් සිද්ධිය තහවුරු කරන ඇතැම් සාධක. 
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නියත වශවයන්ම අපි ඔහු ශුක්රාණු 

බිඳුවකින් මවා තිබීම මිනිසා 

වනොදුටුවව් ද? එවසේ තිබියදීත්, ඔහු 

(වයාජ දෑ වගන) පැහැදිලි තර්ක 

කරන්වනකි.  

نَّاَِخلَْقَناهُِمهْنِ
َ
نَْساُنِأ َولَْمِيََرِاْْله

َ
أ

يٌمِ إهَذاُِهَوَِخصه
ُنْطَفٍةِفَ
ِ{77} ُمبهيٌِ

ඔහු අපට උපමා වගන හැර 

පාන්වන්ය. ඔහු ඔහුවේ මැවීම 

ගැන අමතක කවළේය. “අසථ්ි 

දිරාපත් ව තිබියදී ඒවාට යළි ජීවය 

වදන්නා කවුදැ”යි ඔහු විමසයි. 

َِخلَْقُهِ َ َبَِْلَاَِمَثًَلَِونَِسه ِۖ  َوَْضَ
َِِمنِِْقَاَلِ َِِالْعهَظامََُِِيِْيه َِوهه
ِ{78} َرمهيمٌِ

“මුල් වරට එය නිර්මාණය කළ 

අය එයට ජීවය වදනු ඇත. තවද 

ඔහු සියලු මැවීම් පිළිබඳ ව 

සර්වඥානීය” යැයි  (නබිවරය) ඔබ 

පවසනු. 

ٍةِ َلَِمرَّ وَّ
َ
َهاِأ
َ
نَْشأ
َ
هيِأ ِۖ  قُْلَُِيْيهيَهاِاذلَّ

َِِوُهوَِ هُكلِّ ِ{79} َعلهيمٌَِِخلٍْقِِب

ඔහු වනාහි නුඹලාට අමු ගසින් 

ගින්දර ඇති කළ අයයි. එවිට 

නුඹලා එයින් දල්වන්වනහුය . 

َجرهِ
هيَِجَعَلِلَُكْمِمهَنِالشَّ اذلَّ

ْنُتْمِمهْنُهِ
َ
إهَذاِأ

ِنَاًراِفَ ْخَُضه
َ
اْْل

ِ{80} تُوقهُدونَِ
අහස් හා මහවපොවළොව මැවූ අය 

ඔවුනට සමාන දෑ මැවීමට ශක්තිය 

ඇත්තකු වනොවව් ද? එවසේය; ඔහුය 

සර්වඥානී මහා මැවුම්කරු 

වන්වන්. 

ِ َماَواته هيَِخلََقِالسَّ َولَيَْسِاذلَّ
َ
أ

ْنََِيْلَُقِمهْثلَُهْمِ
َ
ِأ ٰ هَقادهٍرِلََعَ ْرَضِب

َ
َواْْل
ُقَِِوُهوَِِبََلِِٰۖ   ََلَّ

ْ
ِ{81} الَْعلهيمُِِاْل

නියත වශවයන්ම ඔහුවේ 

නිවයෝගය වනුවේ ඔහු යමක් සිතූ 

විට එයට ‘වනු’ යැයි පැවසීමය. 

එවිට එය සිදුවනු ඇත. 

ْنَِيُقوَلََِلُِ
َ
َراَدَِشيًْئاِأ

َ
هَذاِأ ْمرُهُِإ

َ
هنََّماِأ إ

ِ{82} ُكْنَِفَيُكونُِ
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එවහයින් සියලු දෑහි ආධිපතයයන් 

තම අවතහි වූ ඔහු සුවිශුද්ධ විය. 

තවද ඔහු වවතටමය නුඹලා වයොමු 

කරනු ලබනුවේ.  

ِ َملَُكوُتُُِكِّ هِه هيِبهَيده
فَُسْبَحاَنِاذلَّ

ِتُرَْجُعونَِ هََلْهه ٍءَِوإ ِ{83} ََشْ
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