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39 සූරත් අzස-්zසුමර් (කණ්ඩායම්) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 75 කි. 

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

1-4. අල්ලාහ්ට පමණක් නැමදුම් කරනු. වේව ආවේශකයින්වේ තත්ත්වය 

වදස බලනු. 

(වමය) සර්ව බලධාරී මහා 

ප්රඥාවන්ත අල්ලාහ්වෙන් වූ 

ග්රන්ථවේ පහළ කිරීමකි. 

هِِمهنَِِالْكهَتابهَِِتْْنهيل ِ َعزهيزِهِاّللَّ
ِالْ

َكهيمِه
ْ
ِ{1} اْل

නියත වශවයන්ම අපි ඔබ වවත 

වේව ග්රන්ථය සතයවයන් යුතු ව 

පහළ කවළමු. එවහයින් ඔබ අවංක 

වලසින් අල්ලාහ්ට පමණක් දහම 

පුද වකොට ඔහුට ෙැතිකම් කරනු. 

هنَّا نَْزْْلَاِإ
َ
هََلَْكِِأ َق ِِالْكهَتاَبِِإ

ْ
هاْل ِب

َِِفَاْعب دِه ْلهًصاِاّللَّ ينََِِل ُِِم  ِ{2} ادل 

දැන ෙනු! පිවිතුරු දහම අල්ලාහ් 

සතුය. තවද ඔහු හැර වවනත් අය 

ආරක්ෂකයින් වලස ෙත් අය 

‘අල්ලාහ් වවත අප සමීප කරවීමට 

මිස අපි ඔවුනට ෙැතිකම් 

වනොකවළමු (යැයි පවසති). ඔවුන් 

කවර වදයක් තුළ මතවේද ඇති 

කරෙත්වත්ද ඒ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් 

ඔවුන් අතර නියත වශවයන්ම තීන්දු 

වදනු ඇත. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් වබොරුකාර ප්රතික්වෂේප 

කරන්නන්හට මෙ වනොවපන්වයි. 

َلِ
َ
هِِأ َّ ينِ ِّلله ِِادل  هص  َال

ْ
هينَِِۚ  ِاْل َِواَّلَّ

وا َذ  ههِهِمهنِِْاَّتَّ ون َاءَِِد  ْوَله
َ
مَِِْماِأ ه  َِنْعب د 

ِ ب ونَاِإهلَّ هَلَِِله َقر  هِِإ لَْفِىِاّللَّ َِِإهنَِِّز  ِاّللَّ
مِ  مََِِْيْك  ِِبَيَْنه  مَِِْماِفه ِفهيهِهِه 

ونَِ َِِإهنَِِّۚ  ََِيَْتلهف  يَِلِِاّللَّ َِمنَِِْيْهده
وَِ ِِه  ارِ ََِكذهب  ِ{3} َكفَّ
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අල්ලාහ් දරුවකු ෙැනීමට සිතුවව් 

නම් ඔහු අභිමත කළ අයුරින් ඔහු 

මවන දැයින්ම ඔහු වතෝරා ෙන්නට 

තිබුණි. ඔහු සුපිවිතුරුය. ඔහු මහා 

බලපරාක්රම ඒකීය වූ අල්ලාහ්ය.  

َرادَِِلَوِْ
َ
ِ ِأ نِِْاّللَّ

َ
ذَِِأ اَِيتَّخه َِودَلً

اَِلْصَطَفِى ِۚ  ِيََشاءِ َِماََِيْل ق ِِمهمَّ
ْبَحانَهِ  وَِِۚ  ِس  ِ ِه  دِ ِاّللَّ ِالَْواحه
ارِ  ِ{4} الَْقهَّ

5,6 අල්ලාහ්වේ බලවේ විදයාමානය සහ ඔහුවේ ආශිර්වාද 
සතයවයන් යුතු ව අහස් හා 

මහවපොවළොව ඔහු මැව්වව්ය. තවද 

ඔහු රාත්රිය දහවල මත 

හකුළුවන්වන්ය. තවද ඔහු දහවල 

රාත්රිය මත හකුළුවන්වන්ය. තවද 

හිරු හා සඳ ඔහු වසඟ කවළේය. ඒ 

සියල්ල නියමිත කාලයක් දක්වා 

ෙමන් කරනු ඇත. දැන ෙනු සර්ව 

බලධාරී අතික්ෂමාශීලී ඔහුය. 

َماَواتهَِِخلََقِ ْرَضِِالسَّ
َ
َق َِِواْْل

ْ
هاْل ِۚ  ِب

رِ  ِِاللَّْيَلِِي َكو  رِ ِاْلََّهارهََِِعَ َِوي َكو 
ِِاْلََّهارَِ ْيلِهََِعَ

رَِِۚ  ِاللَّ ِوََسخَّ
ْمَسِ لِِۚ  َِوالَْقَمرَِِالشَّ َجل ََِِيْرهيِك 

َ
ِْله

َسًّمِ َلِِۚ  ِم 
َ
وَِِأ ِالَْعزهيزِ ِه 

ارِ  ِ{5} الَْغفَّ
එකම ආත්මයකින් ඔහු නුඹලා 

මැව්වව්ය. පසු ව එයින් එහි 

සහකාරිය ඇති කවළේය. වෙොවිපළ 

සතුන්වෙන් ව ෝඩු අටක් නුඹලාට 

පහළ කවළේය. තුන් ආකාර 

අන්ධකාරයන් තුළ මැවීමකින් පසු 

මැවීමක් වලසින් නුඹලාවේ 

මව්වරුන්වේ කුසවල් තුළ ඔහු 

නුඹලා මැව්වව්ය. එයයි නුඹලාවේ 

පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්. සියලු 

ආධිපතයයන් ඔහු සතුය. ඔහු හැර 

වවනත් වදවිවයකු නැත. එවසේ නම් 

නුඹලා වවවනතකට වයොමු කරනු 

ලබනුවේ වකවසේද? 

مَِْخلَِ ِِمهنَِِْقك  َدةِ َِنْفس  ِث مََِِّواحه
نَْزَلَِِزوَْجَهاِمهْنَهاَِجَعَلِ

َ
مِِْوَأ ِلَك 

ْنَعامِهِمهنَِ
َ
َِِثَمانهَيةَِِاْْل ْزَواج 

َ
ِۚ  ِأ

مِْ ك  ََِِيْل ق  ونِهِفه مِِْب ط  َهاتهك  مَّ
 
ِأ

ق َِِبْعدِهِمهنَِِْخلًْقا
َِِخلْ ِِفه َمات 

ل  ِظ 
ِ مِ ِۚ  ِثَََلث  لهك 

ى
ِ َِذ مِِْاّللَّ َِل َِِربُّك 
لْك ِ ََِِلِِۚ  ِالْم 

ى
هَل ِِإ

وَِِإهلَّ ِىِۚ  ِه  ّنَّ
َ
ِفَأ

ف ونَِ ِ{6} ت ْْصَ
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7. මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලැබීවමන් පසු පවතින විනිශ්චය පිළිබඳ 
තහවුරු කිරීම. 

නුඹලා (ගුණමකු වලස) ප්රතික්වෂේප 

කරන්වන් නම් එවිට (දැන ෙනු,) 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් නුඹලා 

ෙැන අවශයතාවන්වෙන් වතොරය. 

තම ෙැත්තන් සඳහා (ගුණමකු 

වලස) ප්රතික්වෂේප කිරීම ඔහු ප්රිය 

වනොකරයි. තවද නුඹලා කෘතවව්දී 

වන්වන් නම් ඒ ෙැන ඔහු නුඹලා 

වකවරහි තෘප්තියට පත් වවයි. බර 

උසුලන්වනකු වවනත් අයවේ (පව්) 

බර වනොඋසුලනු ඇත. පසු ව නුඹලා 

නැවත වයොමු විය යුතු ස්ථානය 

ඇත්වත් නුඹලාවේ පරමාධිපති 

වවතය. එවිට නුඹලා කරමින් සිටි 

දෑ පිළිබඳ ව ඔහු නුඹලාට දන්වයි. 

නියත වශවයන්ම ඔහු හදවත් සතු 

දෑ පිළිබඳ ව මැනවින් දන්නාය. 

واِإهنِْ ر  إهنَِِّتَْكف 
َِِفَ ِلِاّللَّ مَِِْغنه َِعْنك 

هعهَبادهههِِيَْرَضِىَِوَلِِۚ   ْفرَِِل ِۚ  ِالْك 
هنِْ واَِوإ ر  مِِْيَْرَضهِ ِتَْشك  َِوَلِِۚ  ِلَك 
رِ  ْخَرىِىِوهْزرََِِوازهَرةِ ِتَزه

 
هَلِىِث مَِِّۚ  ِأ ِإ

مِْ مَِِْرب ك  ع ك  مَِِْمرْجه هَماَِفي نَب ئ ك  ِب
ْنت مِْ هنَّهِ ِۚ  َِتْعَمل ونَِِك  هَذاتهَِِعلهيمِ ِإ ِب

ورهِ د  ِ{7} الصُّ

8. දුවක්දී සහ සැවප්දී මිනිසාවේ ස්වභාවය. 
තවද මිනිසාට යම් හානියක් ස්පර්ශ 

වූ විට ඔහු තම පරමාධිපති වවත 

වයොමු වී ඔහුට කන්නලව් කරයි. 

පසු ව ඔහුට ඔහුවෙන් වූ යම් 

අනුග්රහයක් පිරිනැමූ විට ඔහු මීට 

වපර කවර වදයක් වවත කන්නලව් 

කරමින් සිටිවේ ද එය අමතක 

වකොට අල්ලාහ්වේ මාර්ෙවයන් 

වනොමෙ යවනු පිණිස ඔහුට 

සමානයන් තබයි. “ඔබ ඔවබ් වේව 

ප්රතික්වෂේපය සමෙ ස්වල්ප 

කාලයක් භුක්ති විදිනු. නියත 

වශවයන්ම ඔබ (නිරා)ගින්වන් 

هَذا َِِوإ نَْسانََِِمسَّ ِلِاْْله َِربَّهِ َِدَعِِض 
نهيًبا هََلْهِهِم  هَذاِث مَِِّإ َل ِِإ هْعَمةًَِِخوَّ ِمهْنهِ ِن
َِ وََِكنََِِماِنَسه هََلْهِهِيَْدع  َِقْبل ِِمهنِِْإ
هِِوََجَعَلِ َّ نَْداًداِّلله

َ
لَِِّأ َِعنَِِْله ضه

ْفرهكََِِتَمتَّعِِْق ْلِِۚ  َِسبهيلههِه هك  ِقَلهيًَلِِب
هنََّكِِۚ   ْصَحابهِِمهنِِْإ

َ
ِ{8} اْلَّارهِِأ
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සෙයින් අතුරිනි” යැයි (නබි 

මුහම්මේ,) ඔබ පවසනු. 

9-14 වේව විශ්වාසවන්තයින්වේ තත්ත්වයන් සහ ඔවුනට හිමි ප්රතිඵල. 
මතු වලොව පිළිබඳ බිවයන් හා තම 

පරමාධිපතිවේ ආශිර්වාදය 

අවප්ක්ෂාවවන් රාත්රී වහෝරාවන්හි 

(සලාතවේදී) සුජූේ කරන්නකු වසේ ද 

නැගී සිටින්වනකු වසේ ද ෙැතිකම් 

කිරීමට අවදි ව සිටින්නා (එවසේ 

වනොකරන්වනකු වමන්)ද? “දන්නා 

අය හා වනොදන්නා අය සමාන 

වව්වි” දැයි (නබි මුහම්මේ) ඔබ 

විමසනු. (වමමගින්) උපවදස් 

ලබනුවේ ප්රබුේධිමත් උදවියයි.   

مَِّ
َ
وَِِنِْأ ِِه  هت  ْيلِهِآنَاءَِِقَان

ًداِاللَّ َِساجه
هًما َرةَََِِيَْذرِ َِوقَائ وِاْْلخه ِرمَْحَةََِِويَرْج 
هينَِِيَْسَتوهيَِهْلِِق ْلِِۚ  َِرب هِه ِاَّلَّ

ونَِ هينََِِيْعلَم  ونََِِلِِوَاَّلَّ ِۚ  َِيْعلَم 
هنََّما رِ ِإ ول وَِيَتَذكَّ

 
ْْلَابهِِأ

َ
ِ{9} اْْل

අවහෝ වදවියන් විශ්වාස කළාවූ 

මාවේ ෙැත්තනි! නුඹලා නුඹලාවේ 

පරමාධිපතිට බිය බැතිමත් වනු. 

වමවලොව යහකම් කළවුනට 

යහපතය. අල්ලාහ්වේ භූමිය 

විශාලය. ඉවසිලිවන්තයින්ට 

ඔවුන්වේ ප්රතිඵල කිසිදු 

ෙණනයකින් වතොරවය පූර්ණ වලස 

පිරිනමනු ලබනුවේ.  

َبادِهِيَاِق ْلِ هينَِِعه واِآَمن واِاَّلَّ ِاتَّق 
مِْ ينَِِۚ  َِربَّك  ه هَّلَّ ْحَسن واِل

َ
ِِأ ههِِفه ذه َِهى

ْنَيا ِِۚ  َِحَسَنةِ ِادلُّ ْرض 
َ
هِِوَأ َعةِ ِاّللَّ َِواسه

هنََّماِۚ   ِِإ ونَِِي َوّفَّ هر  اب مِِْالصَّ ْجَره 
َ
ِأ

هَغْيهِ ِِب َساب  ِ{10} حه

“නියත වශවයන්ම මා අල්ලාහ්ට 

අවංක වලසින් ඔහුට පමණක් දහම 

පුද කර නැමදීමට මා අණ කරනු 

ලැබුවවමි” යැයි (නබි මුහම්මේ) ඔබ 

පවසනු. 

ِِق ْلِ مهْرت ِِإهّن 
 
نِِْأ

َ
ْعب دَِِأ

َ
َِِأ ْلهًصاِاّللَّ ُِم 

ينََِِل ِ ِ{11} ادل 

තවද මුස්ලිම්වරුන්වෙන් 

පළමුවැන්නා වීමට ද මම අණ 

කරනු ලැබුවවමි  

مهْرت ِ
 
نِِْوَأ

َ
ونَِِْله ك 

َ
لَِِأ وَّ

َ
ِأ

ْسلهمهيَِ ِ{12} الْم 



 

 

 
6 

“මාවේ පරමාධිපතිට මම පිටුපෑවව් 

නම් මහත් වූ දිනයක දඬුවම ෙැන 

මම බිය වවමි” යැයි ඔබ පවසනු. 

ِِق ْلِ ِِإهّن  َخاف 
َ
ِِإهنِِْأ َِِعَصْيت  َِرّب 
يمِ ِيَْومِ َِعَذاَبِ ِ{13} َعظه

“මාවේ යටහත්භාවය අල්ලාහ්ට 

අවංක වලසින් පුද කරමින් මම ඔහු 

නමදිමි” යැයි ඔබ පවසනු. 

لِه
َِِق  ْعب دِ ِاّللَّ

َ
ْلهًصاِأ َِل ُِِم 

ِ ِ{14} دهينه
15,16 වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්හට වකවරන අවවාදය. 

එවහයින් නුඹලා ඔහු හැර නුඹලා 

අභිමත දෑට ෙැතිකම් කරනු. 

(නබිවරය,) “නියත වශවයන්ම 

පරාජිතයින් වනුවේ මළවුන් 

වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ 

තමන්ට හා තම පවුලට පාඩු ඇති 

කර ෙත්තවුන්ය. දැන ෙනු. එයයි 

ප්රකට පරා ය” යැයි පවසනු. 

وا ئْت مَِِْماِفَاْعب د  ههِهِمهنِِْشه ون ِق ْلِِۚ  ِد 
هينَِِإهنَِّ َاِسه

ْ
هينَِِاْل واِاَّلَّ َِخِسه 
مِْ َسه  ْنف 

َ
ْهلهيههمِِْأ

َ
َياَمةِهِيَْومَِِوَأ ِۚ  ِالْقه

َلِ
َ
هَكِِأ ل

ى
وََِِذ ِاْلْ ِْسَانِ ِه 
بهيِ  ِ{15}الْم 

ඔවුනට ඉහළින් (නිරා) ගින්වනන් 

වූ ආවරණයක් ද ඔවුනට පහළින් 

ආවරණයක් ද ඔවුනට ඇත. එය 

අල්ලාහ් එමගින් තම ෙැත්තන් බිය 

ඇති කරයි.“අවහෝ මාවේ ෙැත්තනි! 

එවහයින් නුඹලා මට බිය බැතිමත් 

වනු.” (යැයි තවදුරටත් පවසනු.) 

مِْ ِِفَْوقهههمِِْمهنِِْلَه  لَل  ِاْلَّارهِِمهنَِِظ 
ََِِتْتهههمَِِْومهنِْ لَل  هَكِِۚ  ِظ  ل

ى
َِِذ َو ف  َِي 

 ِ ههِهِاّللَّ َباَده ِِب َبادِهِيَاِۚ  ِعه ِعه
ونِه اتَّق 

ِ{16} فَ

17-20 වේව විශ්වාසවන්තයින්වේ ගුණාංෙ සහ ඔවුනට හිමි ප්රතිඵල. 
නපුරු බලවව්ෙයන්වෙන් (ඉවත් ව) 

ඒවාට නැමදුම් කිරීවමන් වැළකී 

අල්ලාහ් වවත නැඹුරු වූවන් වනාහි 

ඔවුනටය ශුභාශිංසනය ඇත්වත්. 

එවහයින් මාවේ ෙැත්තන් හට ඔබ 

සුබාරංචි දන්වනු. 

هينَِ اغ وَتِِاْجَتنَب واَِواَّلَّ نِِْالطَّ
َ
ِأ

وَها نَاب واَِيْعب د 
َ
هَلِِوَأ هِِإ مِ ِاّللَّ ِلَه 
ىِى ِِْۚ  ِالْب ْْشَ َبادِهِفَبَْش  ِ{17} عه



 

 

 
7 

ප්රකාශයට සවන් දී එය වඩාත් 

අලංකාර අයුරින් අනුෙමනය 

කරන්නන් වනාහි අල්ලාහ් ඔවුනට 

මෙ වපන්වූ අය ඔවුහුමය. තවද 

ඔවුහුමය ප්රබුේධිමත් උදවිය 

වන්වනෝ. 

هينَِ ع ونَِِاَّلَّ َِفَيتَّبهع ونَِِالَْقْوَلِِيَْسَتمه
ْحَسَنهِ 

َ
هَكِِۚ  ِأ

ى
وََل
 
هينَِِأ مِ ِاَّلَّ َِهَداه 

 ِ هَكِِۚ  ِاّللَّ
ى
وََل
 
مِِْوَأ ول وِه 

 
ِأ

ْْلَابهِ
َ
ِ{18} اْْل

19 වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්හට වකවරන අවවාදය. 
දඬුවවම් වදන තමන් වවත නියම වූ 

අය (දඬුවමින් මුදවා ෙනුවේ) කවුද? 

(නිරා) ගින්වනහි සිටින්නන් ඔබ 

ආරක්ෂා කරන්වනහි ද? 

َفَمنِْ
َ
ِالَْعَذابهََِِكهَمةِ َِعلَْيهِهَِحقَِِّأ

نَْتِ
َ
فَأ
َ
َِِمنِِْت ْنقهذِ ِأ ِ{19} اْلَّارهِِفه

නමුත් තම පරමාධිපතිට බිය 

බැතිමත් වූ අය වනාහි ඔවුනට 

මන්දිර ඇත. ඒවාට ඉහළින් ඉදි 

කරන ලද මන්දිර ද ඇත. ඒවාට 

පහළින් ෙංොවවෝ  ෙලා බසිති. 

(එය) අල්ලාහ්වේ ප්රතිඥාවක් 

වශවයනි. අල්ලාහ් එම ප්රතිඥාව 

කඩ වනොකරයි. 

نِه كه
هينَِِلَى مِِْاتََّقْواِاَّلَّ مَِِْربَّه  ِِلَه  َرف  ِغ 

ِِفَْوقهَهاِمهنِْ َرف  ِمهنََِِْتْرهيَِمْبنهيَّةِ ِغ 
ْنَهارِ ََِتْتهَها

َ
هَِِوْعدَِِۚ  ِاْْل َِلِِۚ  ِاّللَّ
ِ ْلهف  ِ َِي  يَعادَِِاّللَّ ِ{20} الْمه

21. වමවලොව තත්ත්වය. 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් අහසින් 

 ලය පහළ වකොට එය 

මහවපොවළොවව් උල්පත් අතර ෙලා 

යන්නට සලස්වා එමගින් (විවිධ 

වර්ණවලින් යුත්) විවිධ වර්ෙවේ 

වබෝෙ හට ෙන්වා පැවහන්නට 

සලස්වයි. එවිට ඔබ එය රන්වන් 

පැහැවයන් දකිනු ඇත. පසු ව එය 

ඉපැනැලි බවට පත් කරයි. නියත 

වශවයන්ම එහි ප්රබුේධිමත් අයට 

උපවදසක් ඇත. 

لَمِْ
َ
نَِِّتَرَِِأ

َ
َِِأ نَْزَلِِاّللَّ

َ
َماءهِِمهنَِِأ ِالسَّ

َِِيَنابهيعَِِفََسلََكهِ َِماءًِ ِِفه ْرضه
َ
ِث مَِِّاْْل

رهجِ 
ْ ههِهَِي  َْتلهًفاَِزْرًعِِب لَْوان هِ ُِم 

َ
ِث مَِِّأ

ْصَفًراَِفََتَاه ِِيَههيجِ  ََِيَْعل هِ ِث مَِِّم 
َطاًما ِِإهنَِِّۚ  ِح  هَكِِفه ل

ى
ََِّلهْكَرىِىَِذ

ِ وله
 
ْْلَابهِِْله

َ
ِ{21} اْْل
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22,23 ඉස්ලාමවේ ආවලෝකය සහ අල් කුර්ආනවේ බලපෑම. 
කවවරකුට අල්ලාහ් ඔහුවේ හදවත 

ඉස්ලාමය වවත විවෘත කවළේද ඔහු 

ඔහුවේ පරමාධිපතිවේ ආවලෝකය 

මත වවයි. අල්ලාහ් ව වමවනහි 

කිරීවමන් තම හදවත් රළුවූවන්ට 

විනාශය අත්වව්වා! ඔවුහු පැහැදිලි 

වනොමවෙහි වවති. 

َفَمنِْ
َ
حَِِأ ِ ََِشَ هْْلهْسََلمِهَِصْدرَه ِِاّللَّ ِل

وَِ ِىَِفه  ورِ ََِعَ
ِِۚ  َِرب هِهِمهنِِْن  ِفََوْيل 
َيةِه هلَْقاسه مِِْل هِِذهْكرِهِمهنِِْق ل وب ه  ِۚ  ِاّللَّ
هَكِ
ى
وََل
 
ِِأ بهي َِِضََللِ ِفه ِ{22} م 

තම පරමාධිපතිට බියවන්නන්වේ 

හම් එමගින් කිළිවපොළා යන, 

නැවත නැවතත් (යුෙල වශවයන්) 

ප්රකාශ වන එකිවනකට සමාන 

අලංකාර කතාව ග්රන්ථයක් 

වශවයන් ඔහු පහළ කවළේය. පසු ව 

ඔවුන්වේ හම් හා ඔවුන්වේ හදවත් 

අල්ලාහ් වමවනහි කිරීම සඳහා 

වමොවළොක් වනු ඇත. එය 

අල්ලාහ්වේ මෙ වපන්වීමයි. ඔහු 

අභිමත කරන අයට එමගින් ඔහු 

මෙ වපන්වනු ඇත. තවද අල්ලාහ් 

කවවරකු වනොමෙ යන්නට ඉඩ 

හැරිවේද ඔහුට කිසිදු මෙ 

වපන්වන්නකු නැත. 

 ِ لَِِاّللَّ ْحَسنَِِنَزَّ
َ
يثهِِأ َده

ْ
ِكهَتابًاِاْل

هًها تََشاب َِِم  ل ودِ ِمهْنهِ َِتْقَشعهرَُِِّمَثاّنه ِج 
هينَِ مََِِْيَْشْونَِِاَّلَّ ِتَلهيِ ِث مََِِّربَّه 

مِْ ه  ل ود  مِِْج  هَلِىَِوق ل وب ه  هِِذهْكرِهِإ ِۚ  ِاّللَّ
هَكِ ل
ى
هِِه َدىَِذ يِاّللَّ ههِهَِيْهده َِمنِِْب

ْضلهلِهَِوَمنِِْۚ  ِيََشاءِ 
ِ ِي  َِل َِِفَماِاّللَّ

 {23} َهادِ ِمهنِْ

ِ

24-26 වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්හට හිමි අවසන් ඉරණම. 
මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනවේ නපුරු දඬුවමින් තම මුහුණ 

ආරක්ෂා කර ෙන්නා කවුද?“නුඹලා 

උපයමින් සිටි දෑ නුඹලා භුක්ති 

විඳිනු” යැයි අපරාධකරුවන්ට 

කියනු ලැවබ්. 

َفَمنِْ
َ
ِِأ هِهَِيتَّقه هوَْجهه وءَِِب ِالَْعَذابهِِس 

َياَمةِهِيَْومَِ همهيََِِوقهيَلِِۚ  ِالْقه ال هلظَّ ِل
ْنت مَِِْماِذ وق وا ب ونَِِك  ِ{24} تَْكسه
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ඔවුනට වපර සිටියවුන් වබොරු 

කවළෝය. එවහයින් ඔවුන් 

වනොහඟමින් සිටියදී ඔවුන් වවත 

දඬුවම පැමිණිවේය.  

َبِ هينََِِكذَّ مِ َِقْبلهههمِِْمهنِِْاَّلَّ تَاه 
َ
ِفَأ

ِ ِِمهنِِْالَْعَذاب  َِلَِِحْيث 
ونَِ ر  ِ{25} يَْشع 

එවිට වමවලොව ජීවිතවේ අවමානය 

අල්ලාහ් ඔවුනට විඳින්නට 

සැලැස්වීය. තවද මතු වලොව දඬුවම 

අතිමහත්ය. ඔවුහු දැන සිටියාහු නම් 

! 

مِ  َذاَقه 
َ
ِ ِفَأ هْزيَِِاّللَّ

ْ
ِِاْل ََياةهِِفه

ْ
ِاْل

ْنَيا ِِۚ  ِادلُّ َرةهَِِولََعَذاب  ْكَبِ ِاْْلخه
َ
ِۚ  ِأ

ونَََِِكن واِلَوِْ ِ{26} َيْعلَم 
27-29 අල් කුර්ආනවේ උදාහරණය වෙන හැර දැක්වීම. 

ඔවුන් උපවදස් ලැබිය හැකි වනු 

පිණිස වමම අල් කුර්ආනවේ සෑම 

උපමාවක්ම අපි  නයාට වෙන හැර 

දැක්වූවයමු. 

ْبَناَِولََقدِْ َِِضَ هلنَّاسه ِِل َذاِفه َِهى
ْرآنِه مَِِْمَثل ِِك  ِِمهنِِْالْق  ِلََعلَّه 

ونَِ ر  ِ{27} َيَتَذكَّ
ඔවුන් බිය බැතිමත් විය හැකි වනු 

පිණිස කිසිදු ඇදයකින් වතොර වූ 

අරාබි කියවීමක් වශවයනි.  

هًياِق ْرآنًا ِِذهيَِغْيََِِعَرب َوج  مِِْعه ِلََعلَّه 
ونَِ ِ{28} َيتَّق 

එකිවනකා අතර ෙැටුම් ඇති 

කරන්නා වූ හවුල්කරුවන් සතු වූ 

මිනිවසක් හා එක් මිනිවසකුට 

පමණක් යටහත් වූ මිනිවසක් 

අල්ලාහ් උපමා වශවයන් වෙන 

හැර දැක්වීය. උපමාවවන් ඔවුන් 

වදවදනා එක හා සමාන ද? සියලු 

ප්රශංසා අල්ලාහ්ටය. නමුත් 

ඔවුන්වෙන් බහුතරයක් වදනා 

වනොදනිති. 

َبِ ِ َِضَ ًَلَِِمَثًَلِِاّللَّ ََكءِ ِفهيهِهِرَج  َ َِش 
ونَِ تََشاكهس  ًَلِِم  ل َِِسلًَماَِورَج 

هرَج  ِل
َْمدِ ِۚ  َِمَثًَلِِيَْسَتوهيَانِهِْلِهَِ

ْ
هِِاْل َّ ِۚ  ِّلله

مِِْبَْلِ ْكََث ه 
َ
ونََِِلِِأ ِ{29}َيْعلَم 

30-32. වලොව පුරා වවවසන සියල්ලවේ මරණය නියතය. 
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නියත වශවයන්ම ඔබ මිය යන 

අවයකි. එවමන්ම නියත 

වශවයන්ම ඔවුන් ද මිය යන 

අයවලුන් වවති. 

هنََّكِ ِِإ مَِِْمي ت  هنَّه  ِ{30} َمي ت ونََِِوإ

පසු ව නියත වශවයන්ම නුඹලා 
මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන 
දිනවේ නුඹලාවේ පරමාධිපති 
අබියස වාද කරන්වනහුය. 

مِِْث مَِّ هنَّك  َياَمةِهِيَْومَِِإ ْندَِِالْقه ِعه
مِْ ونََِِرب ك  م  ِ{31} ََّتَْتصه

අල්ලාහ් වකවරහි වබොරු වෙොතා, 

තමන් වවත සතයය පැමිණි විටත් 

එය වබොරු කළ අයට වඩා මහා 

අපරාධකරු කවවරකු ද? (වදවියන් 

වකවරහි විශ්වාසය) ප්රතික්වෂේප 

කළවුනට නිරවේ නවාතැනක් 

වනොවව් ද? 

ْظلَمِ َِفَمنِْ
َ
نِِْأ َِِكَذَبِِمهمَّ هََِِعَ ِاّللَّ
َبِ ْدقِهَِوَكذَّ هالص  هذِِْب لَيَْسِِۚ  َِجاَءه ِِإ

َ
ِأ

ِ هلََْكفهرهينََِِمْثًوىَِجَهنَّمَِِفه ِ{32} ل

33-35 සතයවාදීන් සහ සතයය කරන්නන්හට හිමි ප්රතිඵල. 
සතයය රැවෙනැවිත් එය සතයය 

කළ අය වනාහි, ඔවුහුමය බිය 

බැතිමතුන් වනුවේ. 

هي ْدقِهَِجاءََِِواَّلَّ هالص  َقِِب ههِهَِوَصدَّ ِۚ  ِب
هَكِ
ى
وََل
 
مِ ِأ ونَِِه  تَّق  ِ{33} الْم 

ඔවුන් ප්රිය කරන දෑ ඔවුන්වේ 

පරමාධිපති අබියස ඔවුනට ඇත. 

එය දැහැමියන්වේ ප්රතිඵලයයි. 

مِْ ْندَِِيََشاء ونََِِماِلَه  هَكِِۚ  َِرب ههمِِْعه ل
ى
َِذ

نهيََِِجَزاءِ  ْحسه ِ{34} الْم 
ඔවුන් සිදු කළ දෑහි මහත් නපුර 

ඔවුන්වෙන් ඉවත් කරනු පිණිස හා 

ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑට වඩාත් 

අලංකාර වලස ඔවුන්වේ කුලිය 

ඔවුනට පිරිනමනු පිණිසය. 

رَِ ِ َِله َكف  مِِْاّللَّ َِِعْنه 
َ
ْسوَأ
َ
هيِأ ِاَّلَّ

ل وا مَِِْعمه ََيْزهيَه  مَِِْو ْجَره 
َ
ْحَسنِهِأ

َ
هأ ِب

هي ِ{35} َيْعَمل ونَََِِكن واِاَّلَّ
36,37. අල්ලාහ්වේ මහිමය. 



 

 

 
11 

අල්ලාහ් තම ෙැත්තාට ප්රමාණවත් 

අයකු වනොවීද? තවද ඔවුහු 

ඔහුවෙන් වතොර අන්අය වෙනැවිත් 

ඔබ බිය ෙන්වන්වනහුය. තවද 

අල්ලාහ් කවවරකු වනොමෙ 

හරින්වන්ද එවිට ඔහුට කිසිදු මෙ 

වපන්වන්වනකු වනොමැත. 

لَيَْسِ
َ
ِ ِأ ِِاّللَّ هَكاف  ِۚ  َِعْبَده ِِب

َو ف ونََكِ هينََِِوَي  هاَّلَّ ههِهِمهنِِْب ون ِۚ  ِد 
ْضلهلِهَِوَمنِْ
ِ ِي  ِمهنَِِْل َِِفَماِاّللَّ
ِ{36} َهادِ 

තවද අල්ලාහ් කවවරකුට මෙ 

වපන්වන්වන් ද එවිට කිසිදු 

මුළාකරුවවකු ඔහුට වනොවනු ඇත. 

අල්ලාහ් සර්ව බලධාරී සමප්රතිචාර 

දක්වන්නා වනොවව් ද? 

ِ َِيْهدِهَِوَمنِْ ِِمهنَِِْل َِِفَماِاّللَّ ل  ِۚ  ِم ضه
لَيَْسِ

َ
ِ ِأ هَعزهيزِ ِاّللَّ ِذهيِب

ِ{37} انْتهَقامِ 
38-40 සතය අල් කුර්ආනය විශ්වාස කරනු. වනොමෙ වනොයනු. 

අහස් හා මහවපොවළොව මැව්වව් 

කවුදැ?යි ඔබ ඔවුන්වෙන් විමසුවව් 

නම් ඔවුහු “අල්ලාහ්” යැයි පවසති. 

පවසනු, “අල්ලාහ්වෙන් වතොර ව 

නුඹලා කන්නලව් කරන දෑ පිළිබඳ 

නුඹලා කුමක් සිතන්වනහුද? - 

අල්ලාහ් මා වවත යම් නපුරක් 

සිතුවව් නම් එම නපුර ඔවුන් ඉවත් 

කරන්නන් වවත් ද? එවසේ 

නැතවහොත් අල්ලාහ් මා වවත යම් 

ආශිර්වාදයක් සිතුවව් නම් ඔහුවේ 

ආශිර්වාදය ඔවුන් වළක්වන්නන් 

වවත්ද? යැයි විමසනු. (නබිවරය)  

“අල්ලාහ් මා හට ප්රමාණවත්ය. 

විශ්වාස කරන්නන් ඔහු වවත 

පමණක් විශ්වාස කරත්වා” යැයි 

පවසනු. 

ِْ مَِِْولَئه ْْلَه 
َ
َماَواتهَِِخلََقَِِمنَِِْسأ ِالسَّ
ْرَضِ

َ
ول نََِِّواْْل ِ ََِلَق  ِق ْلِِۚ  ِاّللَّ

ْيت مِْ
َ
فَرَأ
َ
ونََِِماِأ هِِد ونِهِمهنِِْتَْدع  ِاّللَّ
َِِإهنِْ َراَدّنه
َ
ِ ِأ ِ ِاّللَّ نََِِّهْلِِبهض  ِه 

َفات ِ وِِْض  ههََِِكشه
َ
ِِأ َراَدّنه

َ
هرمَْحَةِ ِأ َِهْلِِب

نَِّ ََكت ِِه  ْمسه َِِق ْلِِۚ  ِرمَْحَتههِهِم  َِحْسبه
 ِ َِيَتَوّكَّ َِِعلَْيهِهِۚ  ِاّللَّ

َتَوِّك  ونَِ ِ{38} ?الْم 
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මාවේ  නයිනි! නුඹලාවේ 

ස්ථාවරය මත සිට නුඹලා කටයුතු 

කරනු. නියත වශවයන්ම මම ද 

කටයුතු කරමි. එවහයින් නුඹලා 

මතු දැන ෙනු ඇත. යැයි (නබි 

මුහම්මේ) ඔබ පවසනු. 

ِىِاْعَمل واِقَْومِهِيَاِق ْلِ مََِِْعَ َِمََكنَتهك 
ِ ِِإهّن  ِفََسْوَفِِۚ  َِعمهل 

ونَِ ِ{39} َتْعلَم 

තමන් අවමානයට පත් කරන 

දඬුවම කවුරුන් වවත 

පැමිවණන්වන් දැයි ද, ස්ථාවර 

දඬුවම කවුරුන් මත පහළ වන්වන් 

දැයි ද (ඔවුහු මතු දැන ෙනු ඇත.) 

تهيهِهَِمنِْ
ْ
ِِيَأ زهيهِهَِعَذاب 

ْ َِوََيهلَُِِّي 
َِِعلَْيهِه قهيمِ َِعَذاب  ِ{40} م 

41. අල් කුර්ආනය අල්ලාහ් වවතින් පහළ වීම, එහිදී  නයා වේව විශ්වාස 
වන්තයින් වලසත් වේව ප්රතික්වෂේපකයින් වලසත් වබදී වවන්ව යෑම. 

නියත වශවයන්ම අපි සතයවයන් 

යුතු ව දහම් ග්රන්ථය  නයා සඳහා,  

ඔබ වවත පහළ කවළමු. එවහයින් 

කවවරකු (එමගින්) යහමෙ 

ලබන්වන් ද එය ඔහු 

වවනුවවන්මය. තවද කවවරකු 

වනොමෙ යන්වන් ද එවසේ ඔහු 

වනොමෙ යනුවේ ඔහුටම 

එවරහිවමය. තවද ඔබ ඔවුන් 

වකවරහි භාරකරුවකු වනොවව්. 

هنَّا نَْزْْلَاِإ
َ
ِِالْكهَتاَبَِِعلَْيَكِِأ هلنَّاسه ِل

َق ِ
ْ
هاْل هِهِاْهَتَدىِىَِفَمنِهِۚ  ِب ِۚ  ِفَلهَنْفسه
إهنََّماَِضلََِِّوَمنِْ

لُِِّفَ ِۚ  َِعلَْيَهاِيَضه
نَْتَِِوَما
َ
هَوكهيل َِِعلَْيههمِِْأ ِ{41} ب

42 වේව බලවේ විදයාමානය. 
ආත්මාවන් ඒවා මරණයට පත් වන 

වමොවහොවත් ද නින්වේදී මරණයට 

පත් වනොවූ දෑ  ද අත්පත් කර 

ෙන්වන් අල්ලාහ්ය. කවර 

ආත්මයක් මත මරණය තීන්දු 

කවළේද එය (ආපසු වනොයවා) ඔහු 

රඳවා තබා ෙනී. වසසු දෑ නියම 

කරන ලද කාලයක් දක්වා ඔහු 

 ِ ِِاّللَّ َسَِِيَتَوّفَّ ْنف 
َ
هَهاِحهيَِِاْْل َِمْوت

ِ ته
ْتِِلَمَِِْوالَّ َِِتم  ِۚ  َِمَنامهَهاِفه

ك ِ َِِفي ْمسه ته
ِالَْمْوَتَِِعلَْيَهاِقََضِىِالَّ

ل َِوي ِ ْخَرىِىِْرسه
 
هَلِىِاْْل َجل ِِإ

َ
َسًّمِِأ ِم 
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එවනු ඇත. වටහා ෙන්නා  නයාට 

නියත වශවයන්ම එහි සංඥා ඇත. 
ِِإهنَِِّۚ   هَكِِفه ل

ى
َِِذ هَقْومِ َِْليَات  ِل
ونَِ ر  ِ{42} َيَتَفكَّ

43-46 වේව අවේශකයින්වේ වාදය සහ ඔවුනට ලබා වදන ප්රතිචාරය. 
එවසේ නැතවහොත් ඔවුහු 

අල්ලාහ්වෙන් වතොර ව 

මැදිහත්කරුවන් ෙත්වතෝ ද? 

“ඔවුන් කිසිවකට හිමිකම් 

වනොදරමින් බුේධිමත් වනොවන්නන් 

වලස සිටිය ද (ඔවුන් 

මැදිහත්කරුවන් වලස ෙන්වනහු 

ද)“ යැයි ඔබ පවසනු.  

مِه
َ
واِأ َذ  هِِد ونِهِمهنِِْاَّتَّ َفَعاءَِِاّللَّ ِۚ  ِش 

َولَوِِْق ْلِ
َ
ونََِِلََِِكن واِأ َِشيًْئاَِيْملهك 
ِ{43} َيْعقهل ونََِِوَلِ

“සියලු මැදිහත්වීම් අල්ලාහ ්සතුය. 

අහස් හා මහවපොවළොවව් 

ආධිපතයය ඔහු සතුය. පසු ව නුඹලා 

නැවත වයොමු කරනු ලබනුවේ ඔහු 

වවතය”. යැයි (නබි මුහම්මේ) ඔබ 

පවසනු. 

هِِق ْلِ َّ َفاَعةِ ِّلله لْك َِِل ِِۚ  ََِجهيًعاِالشَّ ِم 
َماَواتهِ ِِالسَّ ْرضه

َ
هََلْهِهِث مَِِّۚ  َِواْْل ِإ

ِ{44} ت رَْجع ونَِ

අල්ලාහ් පමණක් වමවනහි කරනු 

ලැබූ විට මතු වලොව විශ්වාස 

වනොකරන්නන්වේ හදවත් පිළිකුල් 

කරති.  ඔහුවෙන් වතොරවූවන් 

වමවනහි කරනු ලබන විට එවිට 

ඔවුහු සතුටු වවති. 

هَذا ِ ِذ كهرََِِوإ زَّْتِِوَْحَده ِِاّللَّ
َ
ِاْشَمأ

ِ هينَِِق ل وب  َرةهِِي ْؤمهن ونََِِلِِاَّلَّ هاْْلخه ِب
هَذاِۚ   هينَِِذ كهرََِِوإ ههِهِمهنِِْاَّلَّ ون هَذاِد  ِإ
مِْ ونَِِه  ِ{45} يَْسَتبْْشه 

ගුප්ත දෑ හා අදෘශයමාන දෑ ෙැන 

දන්නා වූ අහස් හා මහවපොවළොවව් 

මැවුම්කරුවාණනි! ඔවබ් ෙැත්තන් 

කවර විෂයක් තුළ මතවේද ඇති 

කර ෙනිමින් සිටිවේ ද ඒ ෙැන 

ඔවුන් අතර තීන්දු වදනුවේ ඔබය 

යැයි (නබි මුහම්මේ) ඔබ පවසනු. 

لِه
مَِِّق  رَِِاللَّه  َماَواتهِِفَاطه ِِالسَّ ْرضه

َ
َِواْْل

همَِ َغْيبهَِِعل
َهاَدةهِِالْ نَْتَِِوالشَّ

َ
مِ ِأ ََِتْك 

َبادهكََِِبْيَِ ِِعه ِفهيهِهََِكن واَِماِفه
ونَِ ِ{46} ََيَْتلهف 
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47,48 මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ අපරාධකරුවන්වේ 
තත්ත්වය. 

අපරාධ කළවුනට මහවපොවළොවව් 

ඇති සියල්ල ද ඒ සමෙම ඒ හා 

සමාන ව තවත් තිබුණ ද මළවුන් 

වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ 

දඬුවවම් බිහිසුණුභාවවයන් මිදීම 

සඳහා වන්දි වශවයන් ඒවා වදනු 

ඇත. ඔවුන් අවප්ක්ෂා වනොකරමින් 

සිටී දෑ අල්ලාහ්වෙන් ඔවුනට 

වහළිවනු ඇත. 

نََِِّولَوِْ
َ
ينَِِأ ه هَّلَّ واِل َِِماَِظلَم  ِِفه ْرضه

َ
ِاْْل

ههِهَِلْفَتَدْواَِمَعهِ َِومهْثلَهِ ََِجهيًعا ِمهنِِْب
وءهِ َعَذابهِِس 

َياَمةِهِيَْومَِِالْ َِوَبَداِۚ  ِالْقه
مِْ هِِمهنَِِلَه  ون واِلَمَِِْماِاّللَّ ِيَك 

ب ونَِ ِ{47} ََيْتَسه

ඔවුන් උපයා ෙත් දෑහි නපුරුකම් 

ඔවුනට වහළිවනු ඇත. තවද ඔවුන් 

කවර වදයක් පිළිබඳ ව සරදම් 

කරමින් සිටිවේ ද එය ඔවුන් වටලා 

ෙනු ඇත. 

مَِِْوَبَدا ِوََحاَقَِِكَسب واَِماَِسي َئات ِِلَه 
هههمِْ ههِهََِكن واَِماِب ِ{48} يَْسَتْهزهئ ونَِِب

49-51 දුවක්දී සහ සැවප්දී මිනිසාවේ ස්වභාවය. 
මිනිසාට යම් හානියක් ස්පර්ශ වූ විට 

ඔහු අපට කන්නලව් කරයි. පසු ව 

අපවෙන් වූ දයාවක් අපි ඔහුට 

පිරිනැමූ විට, “නියත වශවයන්ම 

එය මට වදනු ලැබුවව් (මාවේ) 

දැනුම අනුවය” යැයි පවසයි. නැත 

එය පරීක්ෂණයකි. නමුත් 

ඔවුන්වෙන් බහුතරයක් වදනා (ඒ 

බව) වනොදනිති.  

إهَذا
ِِفَ نَْسانََِِمسَّ ِلِاْْله ِث مََِِّدَعنَاِض 
هَذا ْْلَاه ِِإ هْعَمةًَِِخوَّ هنََّماِقَاَلِِمهنَّاِن ِإ

هيت هِ  وت
 
ِىِأ لْمِ ََِعَ َِِبَْلِِۚ  ِعه ِفهْتَنةِ ِهه

نَِّ كه
مَِِْولَى ْكََثَه 

َ
ونََِِلِِأ ِ{49}َيْعلَم 

සැබැවින්ම ඔවුනට වපර සිටියවුන් 

ද එය පැවසුවව්ය. නමුත් ඔවුන් 

උපයමින් සිටි දෑ ඔවුනට ඵලක් 

වනොවීය.   

هينَِِقَالََهاِقَدِْ َِفَماَِقْبلهههمِِْمهنِِْاَّلَّ
ْغَنِى

َ
مِِْأ ََِكن واَِماَِعْنه 

ب ونَِ ِ{50} يَْكسه
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එවහයින් ඔවුන් ඉපැයූ දෑහි නපුරු 

විපාකය ඔවුනට හට ෙැණින. ඔවුන් 

අතුරින් අපරාධ කළවුන් ඔවුන් 

ඉපැයූ දෑහි නපුරු විපාක ඔවුනට 

මතු හට ෙැවනනු ඇත. තවද ඔවුහු 

(සතයය) පරා යට පත් කරන්නන් 

වනොවවති. 

مِْ َصاَبه 
َ
ِۚ  َِكَسب واَِماَِسي َئات ِِفَأ

هينَِ َلءهِِمهنِِْواَظلَمِ َِواَّلَّ ؤ  َِهى
مِْ يب ه  َِوَماَِكَسب واَِماَِسي َئات َِِسي صه

مِْ زهينَِِه  ْعجه هم  ِ{51} ب

52 අල්ලාහ්වේ අතින්ම වපෝෂණය සැලසීම. 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් තමන් 

අභිමත කරන අයට වපෝෂණ 

සම්පත් වයාප්ත කර වදන බවත් 

එවමන්ම ඔහු එය සීමා කර වදන 

බවත් ඔවුහු වනොදන්වනෝ ද? නියත 

වශවයන්ම විශ්වාස කරන  නයාට 

එහි සාධක ඇත. 

َولَمِْ
َ
واِأ نََِِّيْعلَم 

َ
َِِأ ِِاّللَّ ط  ْزَقِِيَبْس  ِالر 

هَمنِْ رِ ِيََشاءِ ِل ِِإهنَِِّۚ  َِويَْقده هَكِِفه ل
ى
َِذ

ِ هَقْومِ َِْليَات  ِ{52} ي ْؤمهن ونَِِل

53-55 තමන්වෙන් පාපක්ෂමාව අයැද සිටීමටත් තමන් වවත වයොමු වීමටත් 
අල්ලාහ් මිනිසුනට කරන ඇරයුම. එවසේ වනොපතන්නන් හට කරන 

අවවාදය. 
අවහෝ තමන් විසින් තමන් නසා 

ෙත් මාවේ ෙැත්තනි! අල්ලාහ්වේ 

කරුණාව ෙැන නුඹලා අවප්ක්ෂා 

රහිත වනොවනු. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් සියලු පාපයන්ට සමාව 

වදනු ඇත. නියත වශවයන්ම ඔහු 

අතික්ෂමාශීලීය. මහා 

කරුණාන්විතය. 

َبادهيَِِيَاِق ْلِ هينَِِعه ف واِاَّلَّ ِْسَ
َ
ِىِأ ََِعَ

ههمِْ سه
ْنف 
َ
واَِلِِأ هِِرمَْحَةِهِمهنَِِْتْقَنط  ِاّللَّ
َِِإهنَِِّۚ   ن وَبَِِيْغفهرِ ِاّللَّ ِۚ  ََِجهيًعاِاَّلُّ
هنَّهِ  وَِِإ ورِ ِه  يمِ ِالَْغف  ِ{53}الرَّحه

තවද දඬුවම නුඹලා වවත 

පැමිණීමට වපර නුඹලා නුඹලාවේ 

පරමාධිපති වවත නැඹුරු වනු. තවද 

ඔහුට යටහත් වනු. පසු ව නුඹලා 

උදව් කරනු වනොලබන්වනහුය. 

هيب وا ن
َ
هَلِىِوَأ مِِْإ واَِرب ك  ْسلهم 

َ
ِمهنَِِْل ِِوَأ

نَِِْقْبلِه
َ
مِ ِأ تهَيك 

ْ
ِِيَأ َِلِِث مَِِّالَْعَذاب 
ونَِ ِ{54} ت ْنَْص 
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නුඹලා වනොහඟමින් සිටිය දී 

ක්ෂණික ව නුඹලා වවත දඬුවම 

පැමිණීමට වපර නුඹලාවේ 

පරමාධිති විසින් නුඹලා වවත පහළ 

කරනු ලැබූ වඩාත් අලංකාර දෑ 

පිළිපදිනු.  

وا ْحَسنََِِواتَّبهع 
َ
نْزهَلَِِماِأ

 
مِِْأ هََلْك  ِمهنِِْإ

مِْ نَِِْقْبلِهِمهنَِِْرب ك 
َ
مِ ِأ تهَيك 

ْ
ِيَأ

ِ ْنت مَِِْبْغَتةًِِالَْعَذاب 
َ
َِلِِوَأ

ونَِ ر  ِ{55} تَْشع 
56-60 එවසේ පාපක්ෂමාව අයැද වනොසිටියවුන්හට අත්වන පසුතැවිල්ල. 

අල්ලාහ් සම්බන්ධවයන් මා වැරදි 

කර තිබීම වහේතුවවන් මට 

විනාශයයි. තවද නියත වශවයන්ම 

මම සමච්චල් කරන්නන් අතුරින් 

වූවයමි යැයි ඔබ පවසා සිටීමට වපර   

نِْ
َ
وَلِِأ َِِتق  تَاِيَاَِنْفس  ِىَِحِْسَ َِماََِعَ

ِ ِِفَرَّْطت  هَِِجْنبهِِفه هنِِْاّللَّ َِِوإ ْنت  ِك 
رهينَِِلَمهنَِ اخه ِ{56} السَّ

එවසේ නැතවහොත් නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් මට මෙ වපන්වූවේ නම් 

මම බිය බැතිමතුන් අතුරින් වන්නට 

තිබුණි යැයි එය පවසා සිටීමට 

වපර. 

وِْ
َ
وَلِِأ نَِِّلَوَِِْتق 

َ
َِِأ ِِاّللَّ َِِهَداّنه ْنت  ِلَك 

تَّقهيَِِمهنَِ ِ{57} الْم 

එවසේ නැතවහොත් එය දඬුවම දකින 

විට “මට තවත් වාරයක් වී නම් මම 

දැහැමියන් අතුරින් වවමි” යැයි එය 

පවසා සිටීමට වපර (නුඹලාවේ 

පරමාධිති විසින් නුඹලා වවත පහළ 

කරනු ලැබූ වඩාත් අලංකාර දෑ 

පිළිපදිනු.) 

وِْ
َ
وَلِِأ نَِِّلَوِِْالَْعَذاَبِِتََرىِحهيََِِتق 

َ
ِأ

ِ ةًِِله ونََِِكرَّ ك 
َ
ِمهنَِِفَأ

نهيَِا ْحسه ِ{58} لْم 

“එවසේ වනොව, සැබැවින්ම මාවේ 

වදන් ඔබ වවත පැමිණිවේය. එවිට 

ඔබ ඒවා වබොරු කවළහිය. තවද 

ඔබ උඩඟු වූවයහිය. තවද ඔබ 

ප්රතික්වෂේප කරන්නන් අතුරින් 

වූවයහිය.” 

َِِجاَءتَْكِِقَدِِْبََلِى بَْتِِآيَاته هَهاِفََكذَّ ِب
ْنَتَِِواْسَتْكَبَْتِ ِمهنََِِوك 
ِ{59} الََْكفهرهينَِ
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තවද අල්ලාහ් වකවරහි වබොරු 

පැවසූවන්, මළවුන් වකවරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනවේ ඔවුන්වේ 

මුහුණු කළු පැහැ ෙැන්වී තිබීම ඔබ 

දකිනු ඇත. උඩඟු වූවන්ට නිරවේ 

නවාතැනක් වනොවව්ද? 

َياَمةِهَِويَْومَِ هينَِِتََرىِالْقه َِكَذب واِاَّلَّ
ِ هََِِعَ ه مِِْاّللَّ وه  ةِ ِو ج  ْسَودَّ لَيَْسِِۚ  ِم 

َ
ِأ

ِ هينََِِمْثًوىَِجَهنَّمَِِفه َتَكب  هلْم  ِ{60} ل

61. වේව විශ්වාසවන්තයින් පිවිවසන ස්ථානය. 
තවද බිය බැතිමත් වූවන් ඔවුන්වේ 

 යග්රහණයන් වහේතුවවන් අල්ලාහ ්

ඔවුන් මුදවා ෙනු ඇත. ඔවුනට නපුර 

හට වනොෙනී. එවමන්ම ඔවුහු දුකට 

පත් වනොවවති. 

ِ ِ َِوي َنّج  هينَِِاّللَّ هههمِِْاتََّقْواِاَّلَّ هَمَفاَزت ِب
مِ َِلِ ه  وءِ َِيَمسُّ مَِِْوَلِِالسُّ ِه 

ِ{61} ََيَْزن ونَِ
62-67. අල්ලාහ්වේ ඒකීයභාවය සහ ඔහුට පමණක් නැමදුම් කිරීම 

අල්ලාහ් සියලු දෑහි මැවුම්කරුය. 

තවද ඔහු සියලු දෑ වකවරහි 

භාරකරුය. 

 ِ ءِ ِك  َِِخالهق ِِاّللَّ وَِِۚ  ََِشْ ِىَِوه  ِك  ََِِعَ
ءِ  ََِِشْ ِ{62} َوكهيل 

අහස් හා මහවපොවළොවව් යතුරු ඔහු 

සතුය. අල්ලාහ්වේ වදන් ප්රතික්වෂේප 

කළ ඔවුහුමය පරාජිතවයෝ. 

دِ َِل ِ َماَواتهَِِمَقاَله ِِالسَّ ْرضه
َ
ِۚ  َِواْْل

هينَِ واَِواَّلَّ هآيَاتهَِِكَفر  هِِب هَكِِاّللَّ
ى
وََل
 
ِأ

مِ  ونَِِه  َاِسه 
ْ
ِ{63} اْل

“අවහෝ අඥාන  නයිනි! අල්ලාහ් 

වනොවන දෑට මා ෙැතිකම් කළ යුතු 

යැයි නුඹලා මට අණ කරන්වනහු 

දැ” යි ඔබ විමසනු. 

َفَغْيَِِق ْلِ
َ
هِِأ ِِاّللَّ وّن  ر  م 

ْ
ْعب دِ ِتَأ

َ
يَُّهاِأ

َ
ِأ

َاههل ونَِ
ْ
ِ{64} اْل

“ඔබ ආවේශ කවළහි නම් ඔබවේ 

ක්රියා සැබැවින්ම නිෂ්ඵල වී යනු 

ඇත. තවද ඔබ පරාජිතයින් අතුරින් 

වනු ඇතැ”යි ඔබ වවත හා ඔබට 

වපර විසූවන් වවත වේව පණිවිඩ 

එවනු ලැබීය. 

ََِِولََقدِْ وحه
 
هََلَْكِِأ هَلِِإ هينََِِوإ ِمهنِِْاَّلَّ
َِِْقْبلهَكِ ْكَتِِلَئه َْشَ

َ
ََِلَْحَبَطنَِِّأ
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وَننََِِّعَمل َكِ ِمهنََِِوَْلَك 
هينَِ َاِسه

ْ
ِ{65} اْل

එවසේය. ඔබ අල්ලාහ්ට ෙැතිකම් 

කරනු. තවද ඔබ ගුණෙරුකයින් 

අතුරින් වනු. 

َِِبَلِه نِِْفَاْعب دِِْاّللَّ ِمهنََِِوك 
اكهرهينَِ

ِ{66} الشَّ
තවද අල්ලාහ් ව ප්රමාණ කළ යුතු 

නියම අයුරින් ඔවුහු ඔහු ප්රමාණ 

වකොට වනොසැලකූහ. තවද මළවුන් 

වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ 

මහවපොවළොව මුළුමණින්ම ඔහුවේ 

ග්රහණවේ පවතී. තවද අහස ්ඔහුවේ 

දකුණවතහි ඔතනු ලැබ තිවබ්. 

ඔවුන් ආවේශ කරන දැයින් ඔහු 

උත්තරීතරය. සුවිශුේධය. 

واَِوَما َِِقََدر  ْدرهههَِِحقَِِّاّللَّ
ِِقَ ْرض 

َ
َِواْْل

َياَمةِهِيَْومََِِقْبَضت هِ ََِجهيًعا ِالْقه
َماَوات ِ ينههِهَِمْطوهيَّات َِِوالسَّ ِۚ  ِبهَيمه
ْبَحانَهِ  اَِوَتَعاَلِىِس  َِعمَّ
ونَِ ِ{67}ي ْْشهك 

68-70 සූර් වහොරණෑව වදවරක් පිඹිනු ලැබීම සහ විනිශ්චය ආරම්භ වීම. 
සූර් (නම් වහොරණෑවව)හි පිඹිනු 

ලැවබ්. එවිට අල්ලාහ් අභිමත කළ 

අය හැර අහස් තුළ ඇති අය හා 

මහවපොවළොවවහි ඇති අය 

මරණයට පත් වවති. පසු ව එහි 

තවත් වාරයක් පිඹිනු ලැවබ්. එවිට 

ඔවුහු නැගී සිටිමින් අවධානවයන් 

බලා සිටිති. 

َِِون فهخَِ ورهِِفه َِِمنِِْفََصعهَقِِالصُّ ِفه
َماَواتهِ َِِوَمنِِْالسَّ ِِفه ْرضه

َ
ِِاْْل َِمنِِْإهلَّ

ِ َِشاءَِ ْخَرىِىِفهيهِهِن فهخَِِث مَِِّۚ  ِاّللَّ
 
ِأ

إهَذا
مِِْفَ ونَِِقهَيامِ ِه  ر  ِ{68}َيْنظ 

මහවපොවළොව, එහි පරමාධිපතිවේ 

ආවලෝකවයන් උදා වවයි. තවද 

ප්රෙති වල්ඛන තබනු ලැවබ්. 

නබිවරුන් හා සාක්ෂිකරුවන් වෙන 

එනු ලැවබ්. ඔවුන් අතර සතයවයන් 

යුතු ව තීන්දු වදනු ලැවබ්. ඔවුනට 

قَتهِ َْشَ
َ
ِِوَأ ْرض 

َ
ورهِِاْْل

هن  عََِِرب َهاِب َِوو ضه
ِ ءَِِالْكهَتاب  هاْلَّبهي يََِِوِجه َهَداءهِِب َِوالشُّ
َِ مَِِْوق ضه َق ِِبَيَْنه 

ْ
هاْل مِِْب َِلَِِوه 

ونَِ ِ{69} ي ْظلَم 



 

 

 
19 

අසාධාරණයක් සිදු කරනු 

වනොලබති. 

සෑම ආත්මයක්ම ඒවා සිදු කළ දෑට 

පූර්ණ ව (ප්රතිඵල) වදනු ලැවබ්. 

තවද ඔවුන් සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

ඔහු මැනවින් දන්නාය. 

َيْتِ َُِِّوو ف  ِِك  لَْتَِِماَِنْفس  وََِِعمه َِوه 
ْعلَمِ 

َ
هَماِأ ِ{70} َيْفَعل ونَِِب

71,72 වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්ට නැවත නැගිටුවනු ලබන දිනවේ 
හිමි ප්රතිවිපාක. 

වදවියන් ප්රතික්වෂේප කළවුන් නිරය 

වවත කණ්ඩායම් වශවයන් 

වමවහයවා වෙන යනු ලැවබ්. ඔවුහු 

ඒ දක්වා පැමිණි විට එහි වදොරටු 

විවෘත කරනු ලැවබ්. නුඹලා වවත 

නුඹලාවේ පරමාධිපතිවේ වදන් 

පාරායනය කරන දහම් දූතවරුන් 

නුඹලා අතුරින් නුඹලා වවත 

වනොපැමිණිවේ ද? තවද නුඹලාවේ 

වමම දිනවේ හමුව පිළිබඳ නුඹලාට 

අවවාද වනොකවළේ දැ?යි එහි 

භාරකරුවන් ඔවුන්වෙන් විමසනු 

ඇත. එවසේය. යැයි ඔවුහු පවසති. 

එනමුත් වදවියන් ප්රතික්වෂේප 

කළවුන් වවත දඬුවවම් ප්රකාශය 

නියම විය. 

يَقِ هينَِِوَسه واِاَّلَّ هَلِىَِكَفر  َِجَهنَّمَِِإ
َمًرا ِىِۚ  ِز  هَذاَِحّتَّ ِف تهَحْتَِِجاء وَهاِإ
بَْواب َها

َ
مَِِْوقَاَلِِأ لَمَِِْخَزَنت َهاِلَه 

َ
ِأ

مِْ تهك 
ْ
ِِيَأ ل  مِِْر س  َِيْتل ونَِِمهْنك 

مِْ مِِْآيَاتهَِِعلَْيك  َِرب ك 
مِْ ونَك  ر  هَقاءََِِوي ْنذه مِِْل َذاِيَْومهك  َِهى

نِِْبََلِىِقَال واِۚ   كه
ْتَِِولَى هَمةِ َِحقَّ ََِك

َعَذابهِ
ِِالْ ِ{71} الََْكفهرهينَََِِعَ

නුඹලා එහි සදාතනිකයින් වලසින් 

නිරවේ වදොරටු වලින් ඇතුළු වනු.  

උඩඟුවූවන්වේ නවාතැන නපුරු 

විය.  

ل واِقهيَلِ بَْواَبِِاْدخ 
َ
هينََِِجَهنَّمَِِأ َِخادله

بهئَْسِِۚ  ِفهيَها
َِمْثَوىِفَ

هينَِ َتَكب  ِ{72} الْم 
73,74 වදවියන් විශ්වාස කරන්නන්හට නැවත නැගිටුවනු ලබන දිනවේ හිමි 

ප්රතිඵල. 
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තම පරමාධිපතිට බිය බැතිමත් 

වූවන් ස්වර්ෙය වවත කණ්ඩායම් 

වශවයන් වමවහයවා වෙන යනු 

ලැවබ්. ඔවුහු ඒ දක්වා පැමිණි විට 

එහි වදොරටු විවෘත කරනු ලැවබ්. 

“නුඹලාට සලාම් (ශාන්තියයි.) 

නුඹලා යහපත් අයුරින් කටුයුතු කර 

ඇත. එවහයින් සදාතනිකයින් 

වලසින් එහි නුඹලා පිවිවසනු.” යැයි 

එහි භාරකරුවන් ඔවුනට පවසනු 

ඇත. 

يَقِ هينَِِوَسه مِِْاتََّقْواِاَّلَّ هَلَِِربَّه  َنَّةِهاِإ
ْ
ِْل

َمًرا ِىِۚ  ِز  هَذاَِحّتَّ َِوف تهَحْتَِِجاء وَهاِإ
بَْواب َها

َ
مَِِْوقَاَلِِأ َِسََلمِ َِخَزَنت َهاِلَه 

مِْ ْبت مَِِْعلَْيك  ل وَهاِطه ِفَاْدخ 
هينَِ ِ{73} َخادله

“තම වපොවරොන්දුව අපට සැබෑ කළ, 

තවද මහවපොවළො ව අපට උරුමකර 

දුන් අල්ලාහ්ටම සියලු ප්රශංසා. අපි 

කැමති පරිදි ස්වර්ෙවේ වාසය 

කරන්වනමු” යැයි ඔවුහු පවසනු 

ඇත. එවහයින් ක්රියාකාරීන්වේ 

ප්රතිඵල යහපත් විය. 

َْمدِ َِوقَال وا
ْ
هِِاْل َّ هيِّلله َِصَدَقَناِاَّلَّ
ْوَرَثَناَِوْعَده ِ

َ
ْرَضِِوَأ

َ
ِِاْْل

 
ِمهنَِِنَتََبوَّأ

َنَّةِه
ْ
ِِاْل ْجرِ ِفَنهْعمَِِۚ  ِنََشاءِ َِحْيث 

َ
ِأ

ِ{74} الَْعامهلهيَِ

75. එදින අල්ලාහ්වේ බල මහිමය. 
තවද අර්ෂ් අවට පිරිවරාවෙන තම 

පරමාධිපතිවේ ප්රශංසාව තුළින් ඔහු 

ව පිවිතුරු කරමින් සිටින 

මලක්වරුන් ඔබ දකිනු ඇත. ඔවුන් 

අතර සතයවයන් යුතු ව තීන්දු වදනු 

ලැවබ්. සකල වලෝකයන්හි 

පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්ටම සියලු 

ප්රශංසා යැයි පවසනු ලැවබ්. 

هَكةََِِوتََرى َِحْولِهِمهنَِِْحاف يَِِالَْمََلئ
ِ ونَِِالَْعْرشه َْمدِهِي َسب ح  ِۚ  َِرب ههمِِِْبه
َِ مَِِْوق ضه َق ِِبَيَْنه 

ْ
هاْل َْمدِ َِوقهيَلِِب

ْ
ِاْل

هِ َّ ِِّلله ِ{75} الَْعالَمهيََِِرب 
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