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38. සූරත් සාද් 

මක්කාහ්වවහිදී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 88 කි. 

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

1-11 වද්ව ආවද්ශකයින්වේ අහංකාරකම සහ මුරණ්ඩුකම. 

සාද්, උපවදස් සහිත අල් කුර්ආනය 

මත දිවුරමින්. 
ْكرِهِذهيَِوالُْقْرآنِهِۚ  صِ

ِ{1} اذلِّ

නමුත් ප්රතික්ව ේප කළවුන් 

ගර්වවයහි හා වෙදීම්හි වවති. 
ٍةِ زَّ ِعه هيَنَِكَفُرواِِفه ِاذلَّ بَله

َقاٍقِ ِ{2} َوشه
ඔවුනට වපර පරම්පරාවන් 

වකොපමණක් අපි විනාශ කවළමු ද? 

එවිට ඔවුහු විලාප නැගුවවෝය. (එය) 

පලා යන අවස්ථාවක් වනොවීය.  

ْمِمهْنِقَْرٍنِ ْهلَْكَناِمهْنَِقْبلههه
َ
َكْمِأ

نَيَِمَناٍصِ ِ{3} َفَناَدْواَِوََلَتِحه

ඔවුන් අතුරින්ම අවවාද කරන්වනකු 

ඔවුන් වවත පැමිණීම ගැන ඔවුහු 

පුදුමයට පත් වූහ. “වමොහු මහා 

වෙොරුකාර හූනියම්්කරුවකු” යැයි 

වදවියන් ප්රතික්ව ේප කළවුන් 

පැවසීය. 

ٌرِمهْنُهْمِ ْنَِجاَءُهْمُِمْنذه
َ
ُبواِأ ِۚ  َوَعجه

َذاِالََْكفهُرونََِِوقَاَلِ رٌَِِهَٰ َِساحه
اٌبِ ِ{4} َكذَّ

වදවිවරුන් එක් වදවියකු ෙවට ඔහු 

පත් කවළේ ද? නියත වශවයන්ම 

වමය පුදුම සහගත කරුණකි. (යැයි 

ඔවුහු විමසූහ) 

ًداِ ًهاَِواحه
ََٰ هل هَهَةِإ َجَعَلِاْْلل

َ
َذاِإهنَِِّۚ  أ َِهَٰ

ءٌِ ِ{5} ُعَجاٌبِِلَََشْ
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ඔවුන් අතර සිටි ප්රධානීහු, “නුඹලා 

යනු. නුඹලාවේ වදවිවරුන් මත 

ස්ථීර ව රැඳී සිටිනු. නියත 

වශවයන්ම වමය (අපවගන්) 

අවේක් ා කරනු ලෙන කරුණකි 

යැයි (පවසමින්) ගමන් කළහ.   

ِاْمُشواِ نه
َ
ِمهْنُهْمِأ

ُ
َواْنَطلََقِالَْمََل

هَهتهُكْمِ ِآل َٰ واِلََعَ ُ ِإهنَِِّۚ  َواْصِبه
َذاَِهَِٰ

ٌءِيَُرادُِ ِ{6} لَََشْ

“අවසාන පිළිවවත් තුළ වම් ගැන 

අප අසා නැත්වතමු. වමය ප්රෙන්ධිත 

වෙොරුවක් මිස නැත.” 

ِ َذاِِفه
هَهَٰ ْعَناِب هْنَِماَِسمه إ َرةِه ِاْْلخه ةه

لَّ الْمه
ِاْختهََلٌقِ َذاِإهَلَّ

ِ{7} َهَٰ
“අප අතුරින් වමම උපවදස පහළ 

කරනු ලැබුවව් වමොහු වවත ද?” 

(යැයි ප්රතික්ව ේප කළවුන් විමසීය.) 

එවසේ වනොව ඔවුන් මාවේ උපවදස 

ගැන සැකවයහි වවති. මක්නිසාද 

යත් ඔවුන් (වමවතක්) මාවේ 

දඬුවම විඳ නැත. 

ْكُرِمهْنِبَيْنهَناِ ِاذلِّ نْزهَلَِعلَْيهه
ُ
أ
َ
ِبَْلِِۚ  أ

ُِِهمِْ اِبَْلِِۚ  ِذهْكرهيِمهنَِِْشك ِِِفه ِلَمَّ
ِ{8} َعَذابهِِيَُذوقُوا

එවසේ නැතවහොත් පරිතයාගශීලී 

සර්වෙලධාරී ඔවබ් පරමාධිපතිවේ 

දයාවව් නිධන් ඔවුන් අබියස තිවබ් 

ද? 

َِربَِّكِ هُنِرمَْحَةه ْنَدُهْمَِخَزائ ْمِعه
َ
أ

ِ ابه َعزهيزهِالَْوهَّ
ِ{9} الْ

එවසේ නැතිනම් අහස්හි හා 

මහවපොවළොවව් ද ඒ වදක අතර 

ඇති දෑහි ද ආධිපතයය ඔවුන් සතු 

ද? එවසේ නම් ඔවුහු (ව ෞතික) 

සාධකයන්හි නැග යත්වා! 

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ْمِلَُهْمُِملُْكِالسَّ

َ
أ

َتُقواِۚ  َوَماِبَيَْنُهَماِ ِِفَلََْيْ ِِفه
ْسَبابهِ

َ
ِ{10} اْْل

වමහි ඇති වසේනාව ද පරාජයට පත් 

කරනු ලැබූ ඒකාෙද්ධ වසේනාවන් 

අතුරිනි. 

هَكَِمْهُزوٌمِمهَنِ ُجْنٌدَِماُِهَنال
ْحَزابهِ

َ
ِ{11} اْْل

12-16 වපර විසූ සමූහයන් පිළිෙඳ සිහිගැන්වීම සහ ඔවුනට කළ අවවාදය. 
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ඔවුනට වපර නූහ්වේ ජනයා ද ආද් 

සමූහයා ද රිටි සහිත ෆිර්අවුන් ද 

සමූද් ජනයා ද ලූත්වේ ජනයා ද 

අයිකාවාසීන් ද වෙොරු වකොවළෝය. 

ඔවුහුමය එම වසේනා වනුවේ. 

بَْتَِقْبلَُهْمِقَْوُمِنُوٍحِوَََعٌدِ َكذَّ
ْوتَادِه

َ
ِ{12} َوفهْرَعْوُنُِذوِاْْل

ْصَحاُبِ
َ
َوَثُموُدَِوقَْوُمِلُوٍطِوَأ

ِ يَْكةه
َ
هَكِِۚ  اْْل

َٰ
وََل
ُ
ِأ
ْحَزاُبِ

َ
ِ{13} اْْل

(ඔවුන්) සියල්ල දහම් දූතයින් 

වෙොරු කළා මිස නැත. එවහයින් 

මාවේ දඬුවම නියම විය.  

ِ َبِالرُُّسَلِفََحقَّ َِكذَّ ِإهَلَّ
هْنُُِكٌّ إ
ِ َقابه ِ{14} عه

එක් හඬක් මිස වමොවුහු 

ෙලාවපොවරොත්තු වනොවූහ. එයට 

කිසිදු හැරීෙැලීමක් (වහෝ 

ප්රමාදවීමක්) නැත. 

َِصْيَحًةِ ُؤََلءهِإهَلَّ
َوَماَِيْنُظُرَِهَٰ

َدةًَِماِلََهاِمهْنِفََواٍقِ ِ{15} َواحه

අපවේ පරමාධිපතියාණනි! 

විනිශ්චය දිනට වපර අපවේ 

වකොටස අපහට ඉක්මන් කරනු 

මැනව! යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َناَِقْبَلِ ْلََِلَاِقهطَّ َوقَالُواَِربََّناَِعجِّ
هَسابهِ

ْ
ِاْل ِ{16} يَْومه

17-26 දාවූද් (අලේහිස් සලාම්) තුමාවේ කතා වස්තුව. 
ඔවුන් පවසන දෑ මත ඔෙ ඉවසා 

සිටිනු. තවද ෙලවත් අයකු වූ අපවේ 

ගැත්තා දාවූද් පිළිෙඳ වමවනහි 

කරනු. නියත වශවයන්ම ඔහු 

(අල්ලාහ් වවත) ඉමහත් වලස 

හැවරන්වනකු විය.  

َِماَِيُقولُوَنَِواْذُكْرَِعْبَدنَاِ َٰ ِلََعَ ْ اْصِبه
ِ يْده
َ
هنَّهُِِۚ  َداُووَدَِذاِاْْل ِإ

وَّاٌبِ
َ
ِ{17} أ

ඔහු සමග සවස් කාලවේ සහ 

උදෑසන (අල්ලාහ්වේ නාමය) 

සුවිශුද්ධ කරන කඳු ද (රංචු 

වශවයන්) රැස් කරනු ලෙන 

පක්ෂීන් ද අපි වසඟ කර දුනිමු. 

َباَلَِمَعُهِيَُسبِّْحَنِ ه
ْ
ْرنَاِاْل هنَّاَِسخَّ إ

ْْشَاقِه َِواْْله ِّ هالَْعَشه ِِ{18} ب َْيَ َوالطَّ
وَّاٌبُُِِكٌِِّۚ  ََمُْشوَرةًِ

َ
ِ{19} ََلُِأ
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සියල්ල ඔහු වවත ඉමහත් වලස 

හැවරන්වනෝ වවති.  

තවද අපි ඔහුවේ රාජයය ෙලවත් 

කවළමු. තවද අපි ඔහුට ප්රඥාව හා 

(තීරණාත්මකව) කතා කිරීවම් 

පැහැදිලිතාව පිරිනැමුවවමු. 

هْكَمَةِ
ْ
َوَشَدْدنَاُِملَْكُهَِوآتَيَْناهُِاْل

هَطابهِ
ْ
ِ{20} َوفَْصَلِاْل

ඔවුහු නැමදුම් සථ්ානය වවත 

(බිත්තිවයන්) නැග පැමිණි 

අවස්ථාවව් එම වාදවේ පුවත ඔෙ 

වවත පැමිණිවේ ද? දාවූද් වවත 

ඔවුහු පිවිසුණු විට ඔවුන් පිළිෙඳ ඔහු 

තැති ගත්වත්ය. “ඔෙ බිය වනොවනු. 

අපවගන් ඇතැවමකු ඇතැවමකුට 

අසාධාරණකම් සිදු වකොට ඇත. 

එවහයින් ඔෙ යුක්ති ගරුක ව අප 

අතර තීන්දු වදනු. තවද ඔෙ නැඹුරු 

වනොවනු. තවද අපහට ඍජු මාර්ගය 

වවත මග වපන්වනු” යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ُرواِ هْذِتََسوَّ ِإ َْصمه
ْ
ِاْل
ُ
تَاَكَِنَبأ

َ
َوَهْلِأ

ْحَراَبِ ِِ{21} الْمه َٰ هْذَِدَخلُواِلََعَ إ
َعِمهْنُهْمِ ََِلِِقَالُواِۚ  َداُووَدَِفَفزه

َِِبْعُضَناَِبَغََِِٰخْصَمانِهِۚ  ََِتَْفِ َٰ لََعَ
َِوََلِ َقِّ

ْ
هاْل َبْعٍضِفَاْحُكْمِبَيَْنَناِب
َِسَواءهِ هََلَٰ نَاِإ ْطَِواْهده تُْشطه

َاطهِ ِ{22} الِّصِّ

ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ වාදය හා තීන්දුව 

“නියත වශවයන්ම වමොහු මාවේ 

සවහෝදරයාය. ඔහුට ෙැටළු වදනුන් 

අනූ නව වදවනකු ඇත. තවද මට 

එක් ෙැටළු වදනකු පමණක් ඇත. 

තවද ‘එය ද මට පවරන්නැ’යි ඔහු 

පවසා සිටියි. කතාවවහි ඔහු ම්ා 

අබිෙවා වගොස් ඇත.”   

هْسُعوَنِ هْسٌعَِوت ََِلُِت ِخه
َ
َذاِأ َِهَٰ إهنَّ

َدٌةَِفَقاَلِ َِنْعَجٌةَِواحه َ َنْعَجًةَِوِله
ِ ِِفه ِنه نهيَهاَِوَعزَّ

لْ ْكفه
َ
أ

هَطابهِ
ْ
ِ{23} اْل

ඔවබ් ෙැටළු වදන ද ඔහුවේ ෙැටළු 

වදනුන්ට එක් කරන වමන් ඉල්ලා 

සිටීවමන් ඔහු ඔෙට අසාධාරණයක් 

කර ඇත. හවුල්කරුවන්වගන් 

ෙහුතරයක් වදනා ඔවුන්වගන් 

َِنْعَجتهَكِ هُسَؤاله اَلِلََقْدَِظلََمَكِب
قَ

ِ هه هَعاجه ِن هََلَٰ هنَِِّۚ  إ ِمهنََِِكثهَيًاَِوإ
ُلََطاءهِ

ْ
ِِاْل ََِِٰبْعُضُهمََِِْلَْبغه َِبْعٍضِِلََعَ
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ඇතැවමකු ඇතැවමකුට 

අසාධාරණකම් කරති. නමුත් 

විශ්වාස වකොට යහකම් කළවුන් 

හැර.” තවද ඔවුහු ස්වල්ප වදවනකි. 

සැෙැවින්ම අපි ඔහු පරීක් ාවට ලක් 

වකොට ඇතැයි දාවූද් වටහා 

ගත්වත්ය. එවහයින් ඔහු ඔහුවේ 

පරමාධිපතිවගන් සමාව අයැද 

සිටිවේය. තවද නැමී බිම 

වැතිරුවණ්ය. තවද ඔහු 

(පශ්චාතාපවී) හැරුවණ්ය. 

ِ هينَِِإهَلَّ لُواِآَمُنواِاذلَّ َاتهَِِوَعمه اْله ِالصَّ
نََّماَِداُوودَُِِوَظنَِِّۚ  ُِهمَِِْماَِوقَلهيٌلِ

َ
ِأ

اَِراكهعًِِوََخرََِِّربَّهُِِفَاْسَتْغَفرََِِفَتنَّاهُِ
نَاَبِ

َ
ِ{24} ۩وَأ

එවහයින් අපි ඔහුට ඒ සඳහා සමාව 

දුනිමු. නියත වශවයන්ම අප අබියස 

ඔහු වවනුවවන් සමීපතාවක් සහ 

අලංකාර හැරී පැමිවණන තැනක් 

ඇත. 

هَكِ ل
َٰ
هنَِِّۚ  َفَغَفْرنَاََِلَُِذ ْنَدنَاََِلَُِِوإ ِعه

ِ{25} َمآٍبِِوَُحْسنَِِلَُزلَْفَِٰ

තීන්දු දීවම්දී පිළිපැදිය යුතු කරුණු වදකක්. 

අවහෝ දාවූද්!  අපි ඔෙ 

මහවපොවළොවව් නිවයෝජිතයකු 

ෙවට පත් කවළමු. එවහයින් ඔෙ 

ජනයා අතර යුක්තිගරුක ව තීන්දු 

වදනු. තවද ආශාවන් අනුගමනය 

වනොකරනු. එවිට එය අල්ලාහ්වේ 

මාර්ගවයන් ඔෙ වනොමග යවනු 

ඇත. නියත වශවයන්ම අල්ලාහ්වේ 

මාර්ගවයන් වනොමග ගියවුන් වන 

ඔවුනට විනිශ්චය දිනය ඔවුන් 

අමතක කළ ෙැවින් දැඩි දඬුවමක් 

ඇත. 

ِ هنَّاَِجَعلَْناَكَِخلهيَفًةِِفه يَاَِداُووُدِإ
ِ ِاَلَّاسه ِفَاْحُكْمَِبنْيَ ْرضه

َ
اْْل

لََّكِ َِفُيضه ِالَْهَوىَٰ َِوََلِتَتَّبهعه َقِّ
ْ
هاْل ب

ِه ِاَّللَّ هِِۚ  َعْنَِسبهيله هيَنِإ ِاذلَّ نَّ
لَُهْمَِعَذاٌبِ ِه ِاَّللَّ وَنَِعْنَِسبهيله

لُّ يَضه
هَماِنَُسواِ يٌدِب يَْوَمَِشده

هَسابهِ
ْ
ِ{26} اْل

27,28. වලොවවහි නි ඵ්ල කිසිවක් වනොමැත. 
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අහස හා මහවපොවළොව ද ඒ වදක 

අතර ඇති දෑ ද නි ්ඵල දෑ වලසින් 

අප මවා නැත. එය වදවියන් 

ප්රතික්ව ේප කළවුන්වේ සිතුවිල්ලයි. 

එවහයින් වදවියන් ප්රතික්ව ේප 

කළවුනට (නිරා) ගින්වනන් වූ 

විනාශය අත්වව්වා! 

ْرَضَِوَماَِِوَماَِخلَْقَنا
َ
َماَءَِواْْل السَّ

ًَلِ هَكِِۚ  بَيَْنُهَماِبَاطه ل
َٰ
هينََِِظنَُِِّذ ِاذلَّ

ينَِِفََوْيٌلِِۚ  َِكَفُروا ه هَّلَّ َِكَفُرواِل
ِ{27} اَلَّارهِِمهنَِ

වදවියන් විශ්වාස වකොට යහකම් 

කළවුන්, මහවපොවළොවව් 

කලහකාරීන් වමන් අපි 

සළකන්වනමුද? එවසේ නැතවහොත් 

බිය ෙැතිමතුන් දු ්ටයින් වමන් අපි 

සළකන්වනමුද?  

لُواِ هيَنِآَمُنواَِوَعمه ْمََِنَْعُلِاذلَّ
َ
أ

ِ ْرضه
َ
ِاْْل يَنِِفه ده ََِكلُْمْفسه َاته اْله الصَّ

ْمََِنَْعُلِالُْمتَّقهنَيِ
َ
أ

ارهِ ِ{28} ََكلُْفجَّ
29 අල් කුර්ආනවේ මහිමය සහ එහි වැදගත්කම. 

(වමය) ඔෙ වවත අපි පහළ කළ 

 ාගයමත් පුස්තකයයි. ඔවුන් එහි 

වදන් පරිශීලනය කරනු පිණිසත් 

බුද්ධිය ඇත්තන් වමවනහි කරනු 

පිණිසත් (අපි එය පහළ කවළමු.)  

بَُّرواِ َدَّ هََلَْكُِمَباَرٌكَِله نَْزَْلَاهُِإ
َ
كهَتاٌبِأ

ولُوِ
ُ
َرِأ ََتَذكَّ َِوَله ههه آيَات

ْْلَابهِ
َ
ِ{29} اْْل

30-40 සුලේමාන් (අලේහිස් සලාම්) තුමාවණෝ 
තවද අපි දාවූද්ට සුලයිමාන් ව 

පිරිනැමුවවමු. එම ගැත්තා යහපත් 

විය. නියත වශවයන්ම ඔහු ඉමහත් 

වලස (අල්ලාහ් වවත) නැඹුරු 

වන්වනකි. 

اُووَدُِسلَْيَماَنِ َ هْعمَِِۚ  َوَوَهْبَناِِله ِن
هنَّهُِِۚ  ِالَْعْبدُِ وَّاٌبِِإ

َ
ِ{30} أ

සවස් කාලවයහි මනාව වැඩුණු 

අශ්වයින් ඔහු වවත ඉදිරිපත් කරනු 

ලැබූ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

افهَناُتِ ِالصَّ ِّ هالَْعَشه ِب هْذُِعرهَضَِعلَْيهه إ
َيادُِ ه

ْ
ِ{31} اْل
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එවිට “නියත වශවයන්ම ආවරණය 

වීවමන් එය(හිරු) සැඟ වී යනවතක් 

මාවේ පරමාධිපති වමවනහි 

කිරීවමන් වමම වස්තුවට ඇලුම් කර 

ඇතැයි මම සිතමි“ යැයි පැවසීය. 

َعْنِ ََْيِه
ْ
ِاْل ْحَبْبُتُِحبَّ

َ
ِأ َفَقاَلِإهِّنِّ

ِتََواَرْتِ َٰ َِحَّتَّ ذهْكرهَِرِّبِّ
هَجابهِ

ْ
هاْل ِ{32} ب

නුඹලා එය මා වවත නැවත වගන 

එනු යි පවසා වගලවල් හා කකුල් 

පිරිමදින්නට පටන් ගත්වත්ය. 

ِ َّ وَهاِلََعَ َِمْسًحاَِفَطفهَقِِۚ  ُردُّ
وقِه هالسُّ ْعَناقِهِب

َ
ِ{33} َواْْل

තවද සැෙැවින්ම අපි සුලයිමාන් 

පරීක් ාවට ලක් කවළමු. තවද අපි 

ඔහුවේ ආසනය මත (මළ)සිරුරක් 

වහළුවවමු. පසු ව ඔහු නැවත වයොමු 

විය. 

ِ َٰ لَْقْيَناِلََعَ
َ
َولََقْدَِفَتنَّاُِسلَْيَماَنِوَأ
نَاَبِ

َ
ِأ َِجَسًداُِثمَّ يِّهه ِ{34} ُكْرسه

මාවේ පරමාධිපතියාණනි! මට ඔෙ 

සමාව වදනු මැනව! තවද මවගන් 

පසු ව කිසිවකුට අයිති වනොවන 

රාජයයක් මට පිරිනමනු මැනව! 

නියත වශවයන්ම ඔෙ මහා 

පරිතයාගශීලීය. 

ُِملًَْكََِلِ َِوَهْبِِله ِاْغفهْرِِله اَلَِربِّ
قَ

يِ َحٍدِمهْنَِبْعده
َ
ِْله َبغه

هنََّكِِۚ  يَنْ ِإ
نَْتِ
َ
اُبِِأ ِ{35} الَْوهَّ

එවිට අපි ඔහුට සුළඟ වසඟ කර 

දුන්වනමු. ඔහු සිතූ පරිදි ඔහුවේ 

අණින් එය පහසුවවන් හමා යයි. 

ِه ْمرهه
َ
هأ يَحََِتْرهيِب ْرنَاََِلُِالرِّ

فََسخَّ
َصاَبِ

َ
ِ{36} رَُخاًءَِحْيُثِأ

තවද වගොඩනැගිලි ඉදි කරන 

එවමන්ම කිමිද මුතු වගොඩගන්නා 

සියලු ව යිතානුවන් හා යදම් තුළ 

ෙැඳ දමනු ලැබූ තවත් අය ද (අපි 

ඔහුට වසඟ කර දුනිමු.) 

َِبنَّاٍءِ نَيُُِكَّ َياطه َوالشَّ
نهنَيِِ{37} َوَغوَّاٍصِ َوآَخرهيَنُِمَقرَّ

ْصَفادِه
َ
ِاْْل ِ{38} ِفه

වමය අපවේ තයාගයයි. එවහයින් 

ඔෙ කිසිදු විනිශ්චයක් වනොවනු 
ْكِ ْمسه

َ
ْوِأ
َ
ِأ َذاَِعَطاُؤنَاِفَاْمُُنْ َهَٰ

َساٍبِ حه هَغَْيِه ِ{39} ب
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අයුරින් උපකාර කරනු, එවසේ 

නැතවහොත් රඳවා ගනු.  

තවද නියත වශවයන්ම අප අබියස 

ඔහුට කිට්ටු සමීපතාවක් හා 

අලංකාර හැරී පැමිවණන නවාතැන 

ඇත. 

ِوَُحْسَنِ ْنَدنَاِلَُزلَْفَٰ ََِلُِعه هنَّ َوإ
ِ{40} َمآٍبِ

41-44 අේයූබ් (අලේහිස් සලාම්) තුමාවණෝ 
තවද අපවේ ගැත්තකු වූ අේයූබ් ද 

ඔෙ වමවනහි කර ෙලනු. ඔහු තම 

පරමාධිපති අමතා, “නියත 

වශවයන්ම ව යිතාන් උවදුරකින් 

හා වව්දනාවකින් මා ස්පර්ශ වකොට 

ඇත” යැයි පැවසීය. 

َِربَُّهِ هْذِنَاَدىَٰ يُّوَبِإ
َ
َواْذُكْرَِعْبَدنَاِأ

هُنْصٍبِ ْيَطاُنِب ِالشَّ َ ِنه َِمسَّ ِّنِّ
َ
أ

ِ{41} َوَعَذاٍبِ

“ඔවබ් පාදය ගසනු. වමය ස්නානය 

කරනු ලෙන සිසිල් ස්ථානයකි. 

එවමන්ම පානය කිරීමකි.” 

هرهْجلهَكِ َذاِۚ  اْرُكْضِب ُِمْغتََسٌلَِِهَٰ
اٌبِِبَارهدٌِ ِ{42} َوَْشَ

තවද ප්රබුද්ධිමත් අයට අපවගන් වූ 

ආශිර්වාදයක් හා වමවනහි කිරීමක් 

වශවයන් ඔහුට ඔහුවේ පවුල හා 

ඔවුන් සමග වූ ඔවුන් වමන් වූවන් 

අපි පිරිනැමුවවමු. 

ْهلَُهِ
َ
َومهْثلَُهْمَِمَعُهْمَِوَوَهْبَناََِلُِأ

ِ وِله
ُ
ِْله رمَْحًَةِمهنَّاَِوذهْكَرىَٰ

ْْلَابهِ
َ
ِ{43} اْْل

තවද ඔෙ පිදුරු මිටියක් ඔවබ් අතට 

වගන එමගින් ඔෙ (ඔවබ් බිරියට) 

ගසනු. තවද ඔෙ ප්රතිඥා කඩ 

වනොකරනු. නියත වශවයන්ම අපි 

ඔහු ඉවසිලිවන්තයකු වසේ දුටුවවමු. 

එම ගැත්තා යහපත් විය. නියත 

වශවයන්ම ඔහු (අල්ලාහ් වවත) 

ඉමහත් වලස හැවරන්වනකි. 

َِوََلِ ههه ْغًثاِفَاْْضهْبِب َكِضه وَُخْذِبهَيده
هنَّاِۚ  ََتَْنْثِ هًراِوََجْدنَاهُِِإ هْعمَِِۚ  َِصاب ِن
هنَّهُِِۚ  ِالَْعْبدُِ وَّاٌبِِإ

َ
ِ{44} أ

45-48 ඉබ්රාහීම් (අලේහිස් සලාම්) තුමා සහ එතුමාණන්වේ පරම්පරාවවන් 
බිහි වූ නබිවරු. 
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තවද ෙලය හා මනා දෘ ්ටීන්වගන් 

වහබි අපවේ ගැත්තන් වන ඉබ්රාහීම් 

ඉස්හාක් හා යඃකූබ් පිළිෙඳ ව ද 

වමවනහි කරනු.  

هْسَحاَقِ هبَْراههيَمَِوإ َباَدنَاِإ َواْذُكْرِعه
يِ يْده

َ
ِاْْل وِله

ُ
َويَْعُقوَبِأ
بَْصارهِ

َ
ِ{45} َواْْل

මතු වලොව නිවහන වමවනහි 

කිරීමට නියත වශවයන්ම අපි ඔවුන් 

විවශේෂිත කවළමු.  

هَصٍةِذهْكَرىِ َال ْخلَْصَناُهْمِِبه
َ
هنَّاِأ إ
ارهِ ِ{46} اِلَّ

තවද නියත වශවයන්ම ඔවුන් අප 

අබියස විශි ්ටයින් වලස වතෝරා 

ගනු ලැබූවන් අතුරිනි. 

ِ َنِالُْمْصَطَفنْيَ ْنَدنَاِلَمه هنَُّهْمِعه َوإ
ْخَيارهِ

َ
ِ{47} اْْل

තවද ඉස්මාඊල් අල්යසඃ හා දුල් 

කිෆ්ල් පිළිෙඳ ව ද වමවනහි කරනු. 

තවද (වම්) සියල්ලන්ම විශි ්ටයින් 

අතුරිනි. 

هْسَماعهيَلَِوالْيََسَعَِوَذاِ َواْذُكْرِإ
ِ ِمهنََِِوُكٌِِّۚ  الْكهْفله
ْخَيارهِ

َ
ِ{48} اْْل

49-54 මළවුන් වකවරන් නැගිටවනු ලෙන දිනවේ වද්ව බිය ෙැතිමතුන්හට 
හිමි ප්රතිඵල. 

වමය වමවනහි කිරීමකි. තවද 

නියත වශවයන්ම බිය ෙැතිමතුන් 

හට අලංකාර නවාතැනක් ඇත. එය 

ඔවුන් වවනුවවන් වදොරවල් විවෘත 

කරනු ලැබූ සදා (ස්වර්ග) උයන් 

වශවයනි.  

َذاِذهْكٌرِ هنَِِّۚ  َهَٰ هلُْمتَّقهنيََِِوإ َِْلُْسنَِِل
َِعْدٍنُِمَفتََّحًةِِ{49} َمآٍبِ َجنَّاته

بَْواُبِ
َ
ِ{50} لَُهُمِاْْل

එහි ඔවුන් හාන්සි ව සිට අධික 

පලතුරු හා පානයන් එහි ඔවුන් 

ඉල්ලා සිටිති. 

ُمتَّكهئهنَيِفهيَهاِيَْدُعوَنِفهيَهاِ
اٍبِ هَفاكهَهٍةَِكثهََيٍةَِوَْشَ ِ{51} ب

සම වයසැති දමිත ෙැල්ම වහළන 

කාන්තාවවෝ ඔවුන් අබියස සිටිති. 
ِ ْرفه َاُتِالطَّ ْنَدُهْمِقَاِصه َوعه

تَْراٌبِ
َ
ِ{52} أ
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විනිශ්චය දිනය සඳහා නුඹලාට 

ප්රතිඥා වදනු ලෙන දෑ වමයයි (යැයි 

කියනු ලැවබ්.) 

ِ َْومه َذاَِماِتُوَعُدوَنَِله َهَٰ
ِ هَسابه

ْ
ِ{53} اْل

නියත වශවයන්ම වමය ඊට 

අවසානයක් නැති අපවේ 

වපෝ ණයයි.  

ْزُقَناَِماََِلُِمهْنِ َذاِلَره
َِهَٰ إهنَّ
ِ{54} َنَفادٍِ

55-64 සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කරන්නන්හට හිමි ප්රතිවිපාක සහ ඔවුන්වේ 
වාදය. 

(බිය ෙැතිමතුන් සඳහා වූ දෑ) 

වමයයි. තවද නියත වශවයන්ම 

සීමාව ඉක්මවා ගියවුන්ට නපුරු 

නවාතැනකි. 

َذاِ هنَِِّۚ  َهَٰ اغهنيََِِوإ هلطَّ ِلََشَِِّل
ِ{55} َمآٍبِ

එය නිරයයි. ඔවුහු එහි පිවිස 

දැවවති. එවහයින් එම වාසස්ථානය 

නපුරු විය. 

بهئَْسِ
َجَهنََّمِيَْصلَْوَنَهاِفَ

َهادُِ ِ{56} الْمه
වමය(සීමාව ඉක්මවූවන් සඳහා)ය. 

එවහයින් ඔවුහු එය භුක්ති විඳිත්වා! 

(ඔවුනට) නටන ජලයයි. සැරව මුසු 

වූ රුධිරයයි (යැයි අල්ලාහ් පවසයි.) 

َذاِفَلَْيُذوقُوهُِمَحهيٌمِ َهَٰ
اٌقِ ِ{57} َوَغسَّ

ඒ ස්වරූපවයන් යුත් වවනත් 

(දඬුවම්) වර්ගද (ඔවුනට) ඇත. 
ْزَواجٌَِوآَخُرِمهْنِ

َ
ِأ ِ{58} َشْْكههه

වමය නුඹලා සමග පිවිසුණු පිරිසකි. 

ඔවුනට කිසිදු පිළිගැනීමක් නැත. 

නියත වශවයන්ම ඔවුන් නිරා 

(ගින්නට) පිවිස දැවවන්වනෝ වවති. 

ٌمَِمَعُكْمِ َذاِفَْوٌجُِمْقَتحه ََِلِِۚ  َهَٰ
هههمَِِْمرَْحًبا هنَُّهمِِْۚ  ِب َِصالُوِإ
ِ{59} اَلَّارهِ
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එවසේ වනොව, නුඹලාට කිසිදු 

පිළිගැනීමක් නැත. අප හට එය 

ඉදිරිපත් කවළේ නුඹලාය. එවහයින් 

එම වාසස්ථානය නපුරු විය යැයි 

(ඔවුන් පිළිපැද්දවුන් වන) ඔවුහු 

පවසති.  

هُكْمِ ْنُتْمََِلَِمرَْحًباِب
َ
ِۚ  قَالُواِبَْلِأ

ْنُتمِْ
َ
ْمُتُموهُِِأ بهئَْسِِۚ  ََِلَاِقَدَّ

ِفَ
ِ{60} الَْقَرارُِ

අපවේ පරමාධිපතියාණනි! අපහට 

කවවරකු වමය ඉදිරිපත් කවළේ ද 

ඔහුට නිරවේ දඬුවම වදගුණයක් 

වකොට අධිකව වදන්නැයි ඔවුහු 

පවසති. 

َذاِفَزهْدهُِ
َمََِلَاَِهَٰ قَالُواَِربََّناَِمْنِقَدَّ
ِاَلَّارهِ ْعًفاِِفه ِ{61} َعَذابًاِضه

නපුරන් අතුරින් යැයි අපි ඔවුන් 

ගණන් ගනිමින් සිටි මිනිසුන් අපහට 

දකින්නට නැත්වත් ඇයි දැයි ඔවුහු 

පවසති. 

ِرهَجاًَلُِكنَّاِ الُواَِماََِلَاََِلِنََرىَٰ
َوقَ

ارهِ ْْشَ
َ
ُهْمِمهَنِاْْل ِ{62} َنُعدُّ

අපි ඔවුන් සමච්චලයට ගත්වතමු ද? 

එවසේ නැතවහොත් ඔවුන්වගන් 

(අපවේ) ෙැල්ම ඉවත් වූවේ ද? 

ْمَِزاَغْتَِعْنُهُمِ
َ
ْخرهيًّاِأ ْذنَاُهْمِسه

َ َتَّ
َ
أ

بَْصارُِ
َ
ِ{63} اْْل

නියත වශවයන්ම එය සැෙෑවකි. 

එය නිරාවාසීන්වේ වාදයයි. 
ِ ْهله

َ
ََِتَاُصُمِأ هَكَِْلَقٌّ ل

َٰ
َِذ إهنَّ
ِ{64} اَلَّارهِ

65-70 නබි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමාණන් වද්ව 
දූතවයකි. 

“නියත වශවයන්ම මම අවවාද 

කරන්වනකු පමණි. තවද ෙල 

පරාක්රම ඒකීය වූ අල්ලාහ් හැර 

වවනත් කිසිදු වදවියකු නැත” යැයි 

ඔෙ පවසනු. 

ٌرِ نَاُِمْنذه
َ
هنََّماِأ ٍِِۚ  قُْلِإ

َٰ
هََل َوَماِمهْنِإ

ارُِ ُدِالَْقهَّ ِالَْواحه ُ ِاَّللَّ ِ{65} إهَلَّ
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“ඔහු සර්ව ෙලධාරී, අතික් මාශීලී, 

අහසහ්ි හා මහවපොවළොවව් ද ඒ 

වදක අතර ඇති දෑහි ද 

පරමාධිපතිය.” 

ِ َِوَماَِربُّ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته السَّ

ارُِ َعزهيُزِالَْغفَّ
ِ{66} بَيَْنُهَماِالْ

“එය මහත් වූ පුවතකි.” යැයි ඔෙ 

පවසනු. 
يمٌِ َِعظه

ٌ
ِ{67} قُْلُِهَوَِنَبأ

“නුඹලා එය පිටුපාන්වනෝය.” َِْنُتْمَِعْنُهُِمْعرهُضون
َ
ِ{68} أ

“ඉහළ ප්රධානීන් තර්ක කරන විට 

ඔවුන් පිළිෙඳ කිසිදු දැනුමක් මට 

වනොවීය.”  

ِ َٰ لَْعَ
َ
ِاْْل هالَْمََله ٍمِب

لْ ِمهْنِعه َ َماََِكَنِِله
ُمونَِ هْذََِيَْتصه ِ{69} إ

“නියත වශවයන්ම මම පැහැදිලි 

අවවාද කරන්නකු පමණි යැයි මිස 

මා වවත වහළිදරව් කරනු 

වනොලැබීය.” 

يٌرِ نَاِنَذه
َ
نََّماِأ

َ
ِأ ِإهَلَّ هَِلَّ ِإ هْنِيُوََحَٰ إ

ِ{70} ُمبهنيٌِ

71-83. මිනිසාවේ මැවීම සිදු වූ අයුරු. 
නියත වශවයන්ම මම මැටිවයන් වූ 

මිනිවසකු මවන්වනමි යැයි 

මලක්වරුන්ට ඔවබ් පරමාධිපති 

පැවසූ අවස්ථාව සිහියට නගනු. 

هٌقِ َِخال ِإهِّنِّ هَكةه هلَْمََلئ هْذِقَاَلَِربَُّكِل إ
نٍيِ اِمهْنِطه ِ{71} بََشً

පසු ව මම ඔහු නිසි අයුරින් 

හැඩගස්වා මාවේ ආත්මවයන් ඔහු 

තුළ පිඹූ විට නුඹලා ඔහුට සුජූද් 

කරන්නන් වලස වැවටනු. (යැයි 

පැවසුවවමි) 

ِمهْنِ ْيُتُهَِوَنَفْخُتِفهيهه إهَذاَِسوَّ
فَ

ينَِ ده َِفَقُعواََِلَُِساجه ِ{72} ُروِحه

එවිට මලක්වරුන් වන ඔවුන් 

සියල්වලෝම සුජූද් කවළෝය. 
هَكُةُُِكُُّهْمِ فََسَجَدِالَْمََلئ

ْْجَُعونَِ
َ
ِ{73} أ
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නමුත් ඉබ්ලීස් හැර. ඔහු උඩඟු විය. 

තවද වදවියන් ප්රතික්ව ේප 

කරන්නන් අතුරින් විය. 

َِوََكَنِمهَنِ هبْلهيَسِاْسَتْكَِبَ ِإ
إهَلَّ

ِ{74} الََْكفهرهينَِ
“අවහෝ ඉබ්ලීස්! මාවේ දෑතින් මා 

මැවූ දෑට ඔෙ සුජූද් කිරීවමන් ඔෙ ව 

වැළැක්වූවේ කුමක් ද? ඔෙ උඩඟු 

වූවයහි ද එවසේ නැතවහොත් උසස් 

අය අතුරින් වූවයහි දැ”යි 

ඔහු(අල්ලාහ්) විමසීය. 

ْنِتَْسُجَدِ
َ
هبْلهيُسَِماَِمَنَعَكِأ اَلِيَاِإ

قَ
ِ هَماَِخلَْقُتِبهَيَديَّ ْسَتْكَِبَْتِِۚ  ل

َ
مِِْأ

َ
ِأ

ِ{75} الَْعالهنيَِِمهنَُِِكْنَتِ

“මම ඔහුට වඩා වරේ ්ටය. ඔෙ මා 

මවා ඇත්වත් ගින්වනනි. තවද ඔෙ 

ඔහු මවා ඇත්වත් මැටිවයනි” යැයි 

ඔහු පැවසීය. 

ِمهْنُهِ نَاَِخَْيٌ
َ
ِِۚ  قَاَلِأ ِمهْنَِخلَْقَتِنه

نٍيِ ِ{76} نَاٍرِوََخلَْقَتُهِمهْنِطه

“එවසේ නම් ඔෙ වමයින් ෙැහැර 

වනු. නියත වශවයන්ම ඔෙ පලවා 

හරිනු ලැබූවවකි. තවද නියත 

වශවයන්ම විනිශ්චය දිනය දක්වා 

මාවේ ශාපය ඔෙට එවරහි ව පවතී” 

යැයි ඔහු පැවසීය.  

هنََّكِ اْخُرْجِمهْنَهاِفَإ
قَاَلِفَ
يمٌِ ِِ{77} رَجه َِعلَْيَكِلَْعَنِته هنَّ َوإ

ينِه ِاِلِّ ِيَْومه هََلَٰ ِ{78} إ

“මාවේ පරමාධිපතියාණනි! එවසේ 

නම් ඔවුන් නැවත නැගිටුවනු ලෙන 

දිනය දක්වා මට කල් වදනු” යැයි 

ඔහු පැවසීය. 

ِ ِيَْومه هََلَٰ ِإ ْرِنه نْظه
َ
ِفَأ قَاَلَِربِّ
ِ{79} ُيْبَعُثونَِ

එවසේ නම් නියමිත වව්ලාවව් දිනය 

දක්වා කල් වදනූ ලැබූවන් අතුරින් 

ඔෙ වන්වනහිය යැයි ඔහු(අල්ලාහ්) 

පැවසීය. 

َكِمهَنِالُْمْنَظرهينَِ
إهنَّ
ِ{80} قَاَلِفَ

ِالَْمْعلُومِه ِالَْوْقته ِيَْومه هََلَٰ ِ{81} إ



 

 

 
15 

“ඔවබ් ගරුත්වවේ නාමවයන් 

දිවුරමින්. සැෙැවින්ම මම ඔවුන් 

සියල්ල වනොමග යවමි. නමුත් 

ඔවුන් අතුරින් වූ ඔවබ් අවංක 

ගැත්තන් හැර.” යැයි (ඉබ්ලීස්) 

පැවසීය. 

ْغوهيَنَُّهْمِ
ُ
هَكَِْل ت اَلِفَبهعهزَّ

قَ
ْْجَعهنيَِ

َ
َباَدَكِمهْنُهُمِِ{82} أ ِعه إهَلَّ

نيَِ ِ{83} الُْمْخلَصه

84-85 ඉබ්ලීස් ව අනුගමනය කරන්නන් හට අල්ලාහ් වදන ප්රතිඥාව. 
එවසේ නම් එය සතයයකි. තවද මම 

සතයයම පවසමි යැයි ඔහු 

(අල්ලාහ්) පැවසීය. 

قُوُلِ
َ
ِأ َقَّ

ْ
َِواْل َقُّ

ْ
ِ{84} قَاَلِفَاْل

ඔෙ හා ඔවුන් අතුරින් ඔෙ ව 

අනුගමනය කළ සියලු වදනාවගන් 

මම නිරය පුරවමි. 

ْنِتَبهَعَكِ َِجَهنََّمِمهْنَكَِومهمَّ نَّ
َ
ْمََل
َ
َْل

ْْجَعهنيَِ
َ
ِ{85} مهْنُهْمِأ

86-88 අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමාවේ සහ 
අල් කුර්ආනවේ වැදගත්කම. 

“ඒ වවනුවවන් කිසිදු කුලියක් මම 

නුඹලාවගන් වනොඉල්ලමි. තවද මම 

ස්ව කැමැත්ත පරිදි ප්රකාශ 

කරන්නන් අතුරින් ද වනොවවමි” 

යැයි (නබිවරය) ඔෙ පවසනු. 

ْجٍرِ
َ
ِمهْنِأ لُُكْمَِعلَْيهه

َ
ْسأ
َ
قُْلَِماِأ

نَاِمهَنِالُْمَتَْكِّفهنيَِ
َ
ِ{86} َوَماِأ

“එය වලෝවැසියන්ට වමවනහි 

කිරීමක් මිස නැත.”  
ِذهْكٌرِ هْنُِهَوِإهَلَّ هلَْعالَمهنيَِإ ِ{87} ل

“තවද ටික කලකට පසු ව එහි පුවත 

සැෙැවින්ම නුඹලා දැන ගනු ඇත.” 
نٍيِ هَُِبْعَدِحه

َ
َِنَبأ ِ{88} َوََلَْعلَُمنَّ
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