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42 සූරත් අෂ්-ෂූරා (සාකච්ඡාව) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 53 කි. 

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

1-6 සෑම දහම් දූතයකු වවතම අල්ලාහ් විසින් පිරිනමනු ලැබුවව් එකම 

පණිවිඩයකි. 

හා මීම් {1} حمِ
අයින් සීන් කාෆ ් ِ{2} عسق
මහා ප්රඥාවන්ත සර්ව බලධාරී 

අල්ලාහ් ඔබ වවත හා ඔබට වපර වූ 

අය වවත වේව පණිවිඩ දන්වා 

සිටිනුවේ එවලසය. 

هيَنِمهْنِ هََلِاَّلَّ هََلَْكَِوإ ِإ هَكِيُوِحه ل
َٰ
َكَذ

َكهيمَُِقْبلهَكِ
ْ
َعزهيُزِاْل

ِالْ ُ ِ{3} اَّللَّ

අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහවපොව ොවවහි 

ඇති දෑ ඔහු සතුය. තවද ඔහු අති 

උත්තරීතරය. සර්වබලධාරීය. 

ِ ْرضه
َ
ِاْْل َِوَماِِفه َماَواته ِالسَّ ََلَُِماِِفه

ِيَِوُهوَِِۖ   يمُِِالَْعله ِ{4} الَْعظه
අහස්, ඒවාට මතුපිටින් පැළී 

යන්නට තැත් කරයි. තවද 

මලක්වරුන් ඔවුන්වේ 

පරමාධිපතිවේ ප්රශංසාව තුළින් 

සුවිශුේධ කරති. තවද 

මහවපොව ොවව් සිටින අය 

වවනුවවන් ඔවුහු සමාව ඇයද 

සිටිති. දැන ගනු නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් වන ඔහු අති ක්ෂමාශීලීය. 

මහාකරුණාන්විතය. 

ْرَنِمهْنِ َماَواُتَِيَتَفطَّ تََكاُدِالسَّ
ِ هَكةُِِۖ  فَْوقهههنَّ ِيَُسبُِّحونََِِوالَْمََلئ
َْمدِه هَمنَِِْويَْسَتْغفهُرونََِِربِّههمِِِْبه ِِل ِِفه

ِ ْرضه
َ
َلِِۖ  ِاْْل

َ
َِِإهنَِِّأ ِالَْغُفورُُِِهوَِِاَّللَّ

يمُِ ِ{5} الرَّحه
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ඔහුවගන් වතොර ව භාරකරුවන් 

වලස ගත් අය වනාහි අල්ලාහ් 

ඔවුන් වකවරහි අවධානවයන් බලා 

සිටින්නාය. තවද ඔබ ඔවුන් වවත 

භාරකරුවකු වලසින් වනොමැත.  

ِ ُ َاَءِاَّللَّ ْوَله
َ
ِأ ههه َُذواِمهْنُِدون

هيَنِاَّتَّ َواَّلَّ
ْمِ نَْتَِعلَْيهه

َ
ْمَِوَماِأ َحفهيٌظَِعلَْيهه

هَوكهيل ِ ِ{6} ب
7-9 අල් කුර්ආනය පහ  කරනු ලැබුවව් ඇයි? 

මව් නගරයට හා ඒ අවට සිටින්නන් 

හට ඔබ අවවාද කරනු පිණිසද එහි 

කිසිදු සැකයක් නැති එක්රැස් කරන 

දිනය ගැන ඔබ අවවාද කරනු පිණිස 

ද අපි ඔබ වවත අරාබි බසින් වූ 

පාරායනයක් දන්වා සිටිවේ 

එවලසය. (එදින) පිරිසක් 

ස්වර්ගවයහිය. තවත් පිරිසක් 

ඇවිව න (නිරා) ගින්වනහිය. 

هََلِْ وَْحْيَناِإ
َ
هَكِأ ل

َٰ
هيًّاَِوَكَذ ْرآنًاَِعَرب

َكِقُ
َِوَمْنَِحْولََهاِ ِالُْقَرىَٰ مَّ

ُ
َرِأ ُْنذه ِله

ِ َِلَِرْيَبِفهيهه َْمعه
ْ
َرِيَْوَمِاْل ِۖ  َوُتْنذه

رهيٌقِ
ِِفَ َنَّةِهِِفه

ْ
رهيٌقِِاْل

َِِوفَ ِِفه
عهيهِ ِ{7} السَّ

තවද අල්ලාහ් අභිමත කව ේ නම් 

ඔවුන් එකම සමූහයක් බවට පත් 

කරන්නට තිබුණි. නමුත් ඔහු 

අභිමත කරන අය ඔහුවේ කරුණාව 

තු ට ඇතු ත් කරනු ඇත. තවද, 

අපරාධකරුවන්හට කිසිදු 

ආරක්ෂකවයකු වහෝ 

උදව්කරුවවකු වහෝ නැත. 

َدةًِ ًةَِواحه مَّ
ُ
َِْلََعلَُهْمِأ ُ َولَْوَِشاَءِاَّللَّ

ِ ِرمَْحَتههه ُلَِمْنِيََشاُءِِفه ْنِيُْدخه كه
َولََٰ
هُمونَِِۖ   ال ِيِمهنِِْلَُهمَِِْماَِوالظَّ َِوَلَِِوله

يِ   {8} نَصه

එවසේ නැතවහොත් ඔහු හැර වසසු 

අය භාරකරුවන් වලස ගත්වතෝ ද? 

අල්ලාහ් වන ඔහුමය භාරකරු, තවද 

ඔහු ම වුනට ජීවය වදයි. තවද ඔහු 

සියලු දෑ වකවරහි ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

َاَءِ ْوَله
َ
ِأ ههه َُذواِمهْنُِدون

ِاَّتَّ مه
َ
ُِِۖ  أ ِفَاَّللَّ

ِيُِهوَِ َِِوُهوَِِالَْوله ََِِٰوُهوَِِالَْمْوَتَُُِِٰيْيه ََِعَ
ِ يرٌُُِكِّ ِقَده ء  ِ{9} ََشْ

10-12 අල්ලාහ් වවත සියල්ල භාර කරනු. 
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නුඹලා එහි කවර වදයක් 

සම්බන්ධවයන් මතවේද ඇති 

කරගත්වත් ද එහි තීන්දුව අල්ලාහ් 

වවතය. එයයි මාවේ පරමාධිපති 

වන අල්ලාහ්. ඔහු වකවරහි මම 

භාර කව මි. තවද ඔහු වවතම මම 

වයොමු වවමි. 

ِ ء  ِمهْنََِشْ َوَماِاْخَتلَْفُتْمِفهيهه
ِه ُحْكُمُهِإهََلِاَّللَّ

هُكمُِِۖ  فَ ل
َٰ
َُِِذ ِاَّللَّ

ِ ُْتَِِعلَْيهِهَِرّبِّ هََلْهِهِتََوَّكَّ َِوإ
نهيُبِ

ُ
ِ{10} أ

(ඔහු) අහස් හා මහවපොව ොවව් 

නිර්මාපකයාය. නුඹලා තුළින්ම 

නුඹලා සඳහා වූ ව ෝඩු ද එවමන්ම 

වගොවිප  සතුන් අතුරින් ව ෝඩු ද 

ඔහු ඇති කව ේය. එහි නුඹලා ව ඔහු 

බිහි කරයි. ඔහු වමන් කිසිවවක් 

නැත. තවද ඔහු සර්ව ශ්රාවකය. 

සර්ව නිරීක්ෂකය. 

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ُرِالسَّ َِجَعَلِِۖ  فَاطه

ُكمِِْمهنِِْلَُكمِْ ْنُفسه
َ
ْزَواًجاِأ

َ
َِومهنَِِأ

ِ
َ
ْزَواًجاِاْْل

َ
ِأ ِفهيهِهِيَْذَرُؤُكمِِْۖ  ْنَعامه

ْثلههِهِلَيَْسِِۖ   ءٌَِِكمه َِوُهوَِِۖ  ََِشْ
يعُِ مه يُِِالسَّ ِ{11} اْْلَصه

අහස් හා මහවපොව ොවව් යතුරු ඔහු 

සතුය. ඔහු අභිමත කරන අයට 

වපෝෂණ සම්පත් වයාප්ත කරයි. 

තවද ඔහු සීමා ද කරයි. නියත 

වශවයන්ම ඔහු සියලු දෑ පිළිබඳ ව 

සර්ව ඥානීය. 

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ُدِالسَّ ِۖ  ََلَُِمَقاَله

ْزَقِِيَبُْسُطِ هَمنِِْالرِّ رُِِيََشاءُِِل ِۖ  َِويَْقده
هنَّهُِ ِِإ هُكلِّ ءِ ِب ِ{12} َعلهيمٌََِِشْ

13,14 වේව පණිවිඩය හා දහම. ඒ තු   නයා ඇති කර ගත් මතවේද. 
කවර වදයක් පිළිබඳ ව ඔහු නූහ්ට 

උපවදස් දුන්වන් ද එය නුඹලාට ඔහු 

දහම්ගත කව ේය. ඔබ වවත දන්වා 

සිටි දෑ ද ඉබ්රාහීම් වවත ද මූසා වවත 

ද ඊසා වවත ද අපි කවර වදයක් 

උපවදස් දුන්වන් ද එය ද, නුඹලා 

දහම ඍජු වලස ස්ථාපිත වකොට එහි 

නුඹලා වවන් ව වනොයන වලසය. 

ඔබ කවර වදයක් වවත ඔවුන් 

ඇරයුම් කරන්වන් ද එය 

ِ ههه ِب َٰ َِماَِوَّصَّ ينه َعِلَُكْمِمهَنِادلِّ ََشَ
هََلَْكَِوَماِ وَْحْيَناِإ

َ
هيِأ نُوًحاِوَاَّلَّ

ِ يََسَٰ َِوعه هبَْراههيَمَِوُموََسَٰ ِإ ههه ْيَناِب َوصَّ
نِِْۖ  
َ
قهيُمواِأ

َ
ينَِِأ َِتَتَفرَّقُواَِوَلِِادلِّ
َِِكُبَِِۖ  ِفهيهِه َِماِالُْمْْشهكهيَََِِعَ

هََلْهِهِتَْدُعوُهمِْ ُِِۖ  ِإ ِِاَّللَّ َتبه
هََلْهِهََِيْ ِإ
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ආවේශකයින්ට බැරූරැම් විය. 

තමන් අභිමත කරන අය අල්ලාහ් 

ඔහු වවත (දූතයන් වශවයන්) 

වතෝරා ගනී. තවද (පසුතැවිලි වී) 

හැවරන අයට ඔහු වවතට ඔහු මග 

වපන්වයි. 

ََِِمنِْ َِمْنِي هََلْهه يِإ َشاُءَِويَْهده
ِ{13} يُنهيُبِ

ඔවුන් වවත ඥානය පැමිණීවමන් 

පසු ව ඔවුන් අතර තිබූ ඊර්ෂයාව 

(වරෝධය) වහේතුවවන් මිස ඔවුහු 

වවන් ව වනොගිවයෝය. ඔවබ් 

පරමාධිපතිවගන් වූ ප්රකාශයක් 

නියමිත කාලයක් දක්වා වපරටු 

වනොවූවේ නම් ඔවුන් අතර තීන්දු 

කරනු ලබන්නට තිබුණි. තවද 

ඔවුන්වගන් පසු ව වේව ග්රන්ථය 

උරුම කරනු ලැබූ අය ඒ පිළිබඳ ව 

සැකවයහි වදගිඩියාවවන් සිටියි. 

َِماَِجاَءُهُمَِومَِ ِمهْنَِبْعده اَِتَفرَّقُواِإهلَّ
ََِكهَمةٌَِِولَْوَلِِۖ  الْعهلُْمَِبْغًياِبَيَْنُهْمِ

هََلََِِٰربَِّكِِمهنَِِْسَبَقْتِ َجل ِِإ
َ
ِِأ ُِمَسّمًّ

َِ هنَِِّۖ  ِبَيَْنُهمِِْلَُقضه هينََِِوإ ورهثُواِاَّلَّ
ُ
ِأ

ِمهْنُهِبَِِمهنِِْالْكهَتاَبِ َِشكي ههْمِلَِفه ْعده
ِ ِ{14} ُمرهيب 

15,16 වදවියන් වවත ඇරයුම් කිරීම සහ ස්ථාවරත්වය. 
එවහයින් ඔබ ඒ (වේව විශව්ාසය) 

වවත ඇරයුම් කරනු. තවද ඔබ අණ 

කරනු ලැබූ වසේම ස්ථාවර ව සිටිනු. 

ඔවුන්වේ ආශාවන් ඔබ අනුගමනය 

වනොකරනු. ‘වේව ග්රන්ථවයන් 

අල්ලාහ් පහ  ක  දෑ පිළිබඳ ව මම 

විශ්වාස කර ඇත්වතමි. තවද 

නුඹලා අතර යුක්තිගරුක ව කටයුතු 

කිරීමට මම අණ කරනු ලැබුවවමි. 

අල්ලාහ් අපවේ පරමාධිපතිය. තවද 

නුඹලාවේද පරමාධිපතිය. අපට 

අපවේ ක්රියාවන්. තවද නුඹලාට 

නුඹලාවේ ක්රියාවන්. වමහි අප අතර 

හා නුඹලා අතර කිසිදු තර්කයක් 

නැත. අල්ලාහ ්අප අතර එක්රැස් 

هَكِفَاْدُعِ ل ََٰ َِكَماَِواْسَتقهمِِْۖ  فَله
مهْرَتِ

ُ
ْهَواَءُهمِِْتَتَّبهعَِِْوَلِِۖ  ِأ

َ
َِوقُْلِِۖ  ِأ

هَماِآَمْنُتِ نَْزَلِِب
َ
ُِِأ ِِمهنِِْاَّللَّ ِۖ  ِكهَتاب 

مهْرُتِ
ُ
َلِِوَأ ْعده

َ
ُِِۖ  ِبَيَْنُكمُِِْله ِاَّللَّ

ْعمَََِِلَاِۖ  َِوَربيُكمَِِْربيَنا
َ
اَُلَاِأ
ْعَمالُُكْمِ

َ
ةََِِلِِۖ  َولَُكْمِأ ُِحجَّ
ُِِۖ  َِوَبيَْنُكمُِِبَيَْنَنا ِبَيَْنَناََِيَْمعُِِاَّللَّ
هََلْهِهِۖ   يَُِِوإ ِ{15} الَْمصه
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කරයි. තවද නැවත වයොමු කරනු 

ලබන ස්ථානය ඔහු වවතමය.’ යැයි 

පවසනු. 

ඔහුට පිළිතුරු වදනු ලැබුවායින් පසු 

අල්ලාහ් විෂයවයහි වාද කරන්වනෝ 

වනාහි ඔවුන්වේ වාදය ඔවුන්වේ 

පරමාධිපති අබියස නිෂ්ඵලය. තවද 

ඔවුන් වවත වකෝපය ඇත. තවද 

ඔවුනට දැඩි දඬුවමක් ද ඇත. 

ِ مهْنَِبْعده ِه ِاَّللَّ وَنِِفه هيَنُُِيَاجي
َواَّلَّ

ُتُهْمَِداحهَضٌةِ يَبََِلُُِحجَّ َماِاْسُتجه
ْمَِغَضٌبَِولَُهْمِ ْمَِوَعلَْيهه ْنَدَِربِّهه عه

يدٌِ ِ{16} َعَذاٌبَِشده
17-19 අවසන් වහෝරාව සමීපවයන් සිදු වන බව තහවුරු කිරීම සහ ඒ ගැන 

වේව ප්රතික්වෂේපකයින්හට අවවාද කිරීම. 
සතයවයන් යුතු ව වේව ග්රන්ථය හා 

තුලාව පහ  කව ේ අල්ලාහ්ය. 

අවසන් වහෝරාව සමීපවයන් විය 

හැකි යැයි නුඹ ව දැනුවත් කරනුවේ 

කුමක් ද? 

ِ َقِّ
ْ
هاْل نَْزَلِالْكهَتاَبِب

َ
هيِأ ِاَّلَّ ُ اَّللَّ
ِلََعلَِِّيُْدرهيَكَِِوَماِۖ  َوالْمهزيَاَنِ
اَعةَِ رهيٌبِِالسَّ
ِ{17} قَ

ඒ පිළිබඳ විශ්වාස වනොකරන්වනෝ 

එය ඉක්මණින් පතති. තවද විශ්වාස 

කරන්වනෝ ඒ ගැන බිය වන්වනෝ 

වවති. නියත වශවයන්ම එය 

සැබෑවක් යැයි ඔවුහු දනිති. දැන 

ගනු. නියත වශවයන්ම අවසන් 

වහෝරාව පිළිබඳ තර්ක කරන්වනෝ 

අන්ත මු ාවවහිය. 

هَهاِ هيَنَِلِيُْؤمهُنوَنِب
هَهاِاَّلَّ ُلِب يَْسَتْعجه

هينَِِۖ   ِمهْنَهاُِمْشفهُقونَِِآَمُنواِوَاَّلَّ
نََّهاَِويَْعلَُمونَِ
َ
َِِأ

ْ
ِاْل َلِِۖ  قي

َ
ِإهنَِِّأ

هينَِ ُِِيَماُرونَِِاَّلَّ اَعةِهِِفه ِِالسَّ ِلَِفه
ِ{18} بَعهيدِ َِضََللِ 

අල්ලාහ් තම ගැත්තන්හට මමත්රිය. 

ඔහු අභිමත කරන අයට වපෝෂණය 

පිරිනමයි. තවද ඔහු සර්ව ශක්තිය 

ඇති සර්ව බලධාරියාණන්ය. 

يَْرُزُقَِمْنِيََشاُءِ هعهَبادههِه يٌفِب ِلَطه ُ اَّللَّ
ِ{19} الَْعزهيزُِِالَْقوهيِيَِوُهوَِِۖ  

20-26 වේව විශ්වාසවන්තයින්ට සහ වේව ප්රතික්වෂේපකයින්ට හිමි ප්රතිඵල. 
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කවවරකු මතු වලොවවහි ඵලදාව 

අවප්ක්ෂා කරමින් සිටිවේ ද අපි 

ඔහුවේ ඵලදාවවහි වර්ධනය ඇති 

කරමු. තවද කවවරකු වමවලොව 

ඵලදාව අවප්ක්ෂා කරමින් සිටිවේ ද 

අපි ඔහුට එයින් පිරිනමන්වනමු. 

නමුත් මතු වලොවවහි ඔහුට කිසිදු 

වකොටසක් නැත. 

نَزهْدََِلُِ َرةِه َمْنََِكَنِيُرهيُدَِحْرَثِاْْلخه
ِ ههه َِحْرث ْرَثِحَِِيُرهيدََُِِكنََِِوَمنِِْۖ  ِفه

َرةِه ِاْْلخه ِمهْنَهاَِوَماََِلُِِفه ههه ْنَياِنُْؤت ادلي
ِ يب  ِ{20} مهْنِنَصه

අල්ලාහ් කවර වදයක් 

සම්බන්ධවයන් අනුමැතිය 

වනොදුන්වන් ද එවන් වදයක් ඔවුන් 

සඳහා දහම්ගත ක  හවුල්කරුවවෝ 

ඔවුනට වවත් ද? තවද පැහැදිලි 

ප්රකාශය වනොවී නම් ඔවුන් අතර 

තීන්දු කරනු ලබන්නට තිබුණි. තවද 

නියත වශවයන්ම අපරාධකරුවන් 

වන ඔවුනට වව්දනීය දඬුවමක් ඇත. 

ُعواِلَُهْمِمهَنِ ََكُءََِشَ ْمِلَُهْمَُِشَ
َ
أ

ِ ُ ِاَّللَّ ههه َذْنِب
ْ
َِماِلَْمِيَأ ينه َِولَْوَلِِۖ  ادلِّ

َِِالَْفْصلِهََِكهَمةُِ هنَِِّۖ  ِبَيَْنُهمِِْلَُقضه َِوإ
همهيَِ ال مٌَِِعَذاٌبِِلَُهمِِْالظَّ َله

َ
ِ{21} أ

අපරාධකරුවන් තමන් ඉපැයූ දෑ 

පිළිබඳ බිවයන් පසුවන්නන් වලස 

ඔබ දකින්වනහිය. තවද එය ඔවුනට 

සිදුවන්නකි. තවද වදවියන් විශ්වාස 

වකොට යහකම් ක වුන් වනාහි 

ඔවුහු ස්වර්ග උයන් වලය. 

ඔවුන්වේ පරමාධිපති අබියස ඔවුන් 

අභිමත කරන දෑ ඔවුනට ඇත. එයයි 

අතිමහත් භාගයය. 

اِ َيُِمْشفهقهَيِمهمَّ همه ال تََرىِالظَّ
ْمِ ههه هينَِِۖ  َكَسُبواَِوُهَوَِواقهٌعِب َِواَّلَّ

لُواِآَمُنوا َاتهَِِوَعمه اْله ِِالصَّ ِِفه
َنَّاتهَِِرْوَضاتهِ

ْ
َِماِلَُهمِِْۖ  ِاْل

ْندَِِيََشاُءونَِ هَكِِۖ  َِربِّههمِِْعه ل
َٰ
ُِهوََِِذ

ِ{22} الَْكبهيُِِالَْفْضُلِ
එය විශ්වාස වකොට යහකම් ක  

තම ගැත්තන්හට අල්ලාහ් ශුභාරංචි 

දන්වා සිටී දෑය. “සමීප ඥාතීත්වය 

තු  ආදරය දැක්වීමට මිස ඒ 

වවනුවවන් කිසිදු කුලියක් මම 

වනොඉල්ලමි” යැයි (නබිවරය) ඔබ 

هَكِ ل
َٰ
هيَنَِذ َباَدهُِاَّلَّ ِعه ُ ِاَّللَّ ُ هيِيُبَْشِّ اَّلَّ

ِ َاته اْله لُواِالصَّ َِلِِقُْلِِۖ  آَمُنواَِوَعمه
لُُكمِْ

َ
ْسأ
َ
ْجًراَِعلَْيهِهِأ

َ
ِِأ ةَِِإهلَّ ِِالَْمَودَّ ِِفه
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පවසනු. තවද කවවරකු යහපතක් 

උපයන්වන් ද අපි ඔහුට එහි යහකම 

වර්ධනය කරමු. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලීය. 

ගුණගරුකය. 

ِنَزهدَِِْحَسَنةًَِِيْقََتهْفَِِوَمنِِْۖ  ِالُْقْرَبَِٰ
َِِإهنَِِّۖ  ُِحْسًناِفهيَهاََِلُِ َِغُفورٌِِاَّللَّ

ِ{23} َشُكورٌِ
එවසේ නැතවහොත් “ඔහු (නබිවරයා) 

අල්ලාහ් වවත වබොරුවක් වගතුවව් 

යැ”යි ඔවුහු පවසන්වනෝද? 

එවහයින් අල්ලාහ් අභිමත 

කරන්වන් නම් ඔවබ් හදවත මත 

ඔහු මුද්රා තබයි. තවද අල්ලාහ් 

අසතයය මකා දමයි. තවද ඔහුවේ 

වදන් තුළින් සතයය තහවුරු කරයි. 

නියත වශවයන්ම ඔහු හදවත් තු  

ඇති දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

بًاِ َكذه ِه ِاَّللَّ ََِعَ ْمَِيُقولُوَنِاْفََتَىَٰ
َ
ِۖ  أ

إهنِْ
ُِِيََشإهِِفَ َََِِٰيْتهمِِْاَّللَّ لْبهَكََِِعَ

ِۖ  ِقَ
َُِِويَْمحُِ َلِِاَّللَّ َقََِِّوُُيهقيِِاْْلَاطه

ْ
ِاْل

ههِه هَكلهَمات هنَّهُِِۖ  ِب هَذاتهَِِعلهيمٌِِإ ِب
ُدورهِ ِ{24} الصي

තවද ඔහු තම ගැත්තන්වගන් 

පශ්චාත්තාපය පිළිගන්නාය. තවද 

ඔහු පාපකම් වලට සමාව වදයි. 

තවද නුඹලා සිදු කරන දෑ ඔහු දනී. 

ِه َبادهه هيَِيْقَبُلِاِلَّْوَبَةَِعْنِعه َوُهَوِاَّلَّ
َِويَْعلَُمَِماِ يَِّئاته ِالسَّ ْعُفوَِعنه

َويَ
ِ{25} َتْفَعلُونَِ

විශ්වාස වකොට යහකම් සිදු ක වුන් 

ඔහු පිළිගනී. තවද ඔහුවේ 

භාගයවයන් ඔහු ඔවුනට අධික 

කරයි. තවද ප්රතික්වෂේපකවයෝ වන 

ඔවුනට දැඩි දඬුවමක් ඇත. 

لُواِ هيَنِآَمُنواَِوَعمه يُبِاَّلَّ َويَْسَتجه
ِ زهيُدُهْمِمهْنِفَْضلههه

َِويَ َاته اْله ِۖ  الصَّ
َِعَذاٌبِِلَُهمَِِْوالََْكفهُرونَِ

يدٌِ ِ{26} َشده
27 මිනිසුන් වැඩි වදනකුවේ ස්වභාවය. 

තවද අල්ලාහ් තම ගැත්තන්හට 

වපෝෂණ සම්පත් විස්තීරණ කව ේ 

නම් මහවපොව ොවවහි ඔවුහු සීමාව 

ඉක්මවා යනු ඇත. නමුත් ඔහු 

අභිමත කරන ප්රමාණයක් පහ  

َْلََغْواِ هعهَبادههِه ْزَقِل ِالرِّ ُ َولَْوِبََسَطِاَّللَّ
َِماِ هَقَدر  ُلِب ْنُِيََنِّ كه

َِولََٰ ْرضه
َ
ِاْْل ِفه
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කරනු ඇත. නියත වශවයන්ම ඔහු 

තම ගැත්තන් පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්තය. සර්ව නිරීක්ෂකය. 

هنَّهُِِۖ  يََشاُءِ هعهَبادهههِِإ َِخبهيٌِِب
يٌِ ِ{27} بَصه

28-36 අල්ලාහ්වේ බලය විදහා දක්වන ඇතැම් කරුණු. 
ඔවුන් (මිනිසුන්) බලාවපොවරොත්තු 

සුන් කර ගත් පසු වර්ෂාව පහ  

කරනුවේ ඔහුය. තවද ඔහුවේ 

කරුණාව ඔහු පතුරුවයි. තවද 

ප්රශංසාලාභී භාරකරු ඔහුය.  

َِماِ ُلِالَْغْيَثِمهْنَِبْعده هيُِيََنِّ َوُهَوِاَّلَّ
ِرمَْحََتُهِ ِيَِوُهوَِِۖ  َقَنُطواَِويَنُْْشُ ِالَْوله

يدُِ َمه
ْ
ِ{28} اْل

අහස් හා මහවපොව ොව මැවීමත් ඒ 

වදක තු  ජීවීන් විසිරුවා හැර 

තිබීමත් ඔහුවේ සංඥා අතුරිනි. තවද 

ඔහු අභිමත කරන විට ඔවුන් රැස් 

කිරීමට ශක්තිය ඇත්තාය. 

ِ َماَواته َِخلُْقِالسَّ ههه َومهْنِآيَات
ِ َماِمهْنَِدابَّة  ِفهيهه َِوَماِبَثَّ ْرضه

َ
َواْْل
ََِِٰوُهوَِِۖ   هَذاََِجْعهههمََِِْعَ ِيََشاءُِِإ

يرٌِ ِ{29} قَده
යම් දුර්භාගයයක් නුඹලාට ඇති 

වූවේ ද එය නුඹලාවේ අත් ඉපැයූ දෑ 

වහේතුවවනි. තවද ඔහු වබොවහෝ දෑට 

සමාව වදයි. 

ِفَبهَماِ يَبة  َصابَُكْمِمهْنُِمصه
َ
َوَماِأ

يُكْمَِويَْعُفوَِعْنِ يْده
َ
َكَسَبْتِأ

ِ{30} َكثهيِ 
තවද නුඹලා මහවපොව ොවව් 

අබිබවා යන්නන් වනොවව්. තවද 

අල්ලාහ්වගන් වතොර ව නුඹලාට 

කිසිදු ආරක්ෂකවයකු වහෝ උදව් 

කරුවවකු වහෝ නැත. 

ِ ْرضه
َ
ِاْْل زهيَنِِفه هُمْعجه ْنُتْمِب

َ
ِۖ  َوَماِأ
هُِِدونِهِمهنِِْلَُكمَِِْوَما ِيِمهنِِْاَّللَّ َِوله
يِ َِوَلِ ِ{31} نَصه

තවද මහා කඳු වමන් මුහුවදහි 

ගමන් කරන යාත්රාද ඔහුවේ සංඥා 

අතුරිනි. 

ِاْْلَْحرهِ ََوارهِِفه
ْ
ِاْل ههه َومهْنِآيَات

ْعََلمِه
َ
ِ{32} ََكْْل
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ඔහු අභිමත කරන්වන් නම් සු ඟ 

නවතාලයි. එවිට ඒ මතු පිට ඒවා 

නිසංසල බවට පත් වනු ඇත. නියත 

වශවයන්ම ගුණගරුක 

ඉවසිලිවන්ත සියල්ලන් හට එහි 

සංඥා ඇත. 

يَحَِفَيْظلَلَْنِ ِالرِّ نه ِيُْسكه
ْ
هْنِيََشأ إ

َِظْهرههِه َٰ
ِِإهنَِِّۖ  َرَواكهَدََِعَ هَكِِِفه ل

َٰ
َِذ

ِ َِِْليَات  ارِ ِلهُكِّ
ِ{33} َشُكورِ َِصبَّ

එවසේ නැතවහොත් ඔවුන් උපයා ගත් 

දෑ වහේතුවවන් ඔහු ඒවා විනාශ කර 

දමනු ඇත. ඔහු වබවහෝ දෑට සමාව 

වදයි. 

هَماِ ِب هْقُهنَّ ْوِيُوب
َ
َكَسُبواَِويَْعُفَِعْنِأ

ِ{34} َكثهيِ 

තවද අපවේ වදන් සම්බන්ධවයන් 

තර්ක කරන්නන් ගැන ඔහු දනී. 

ඔවුනට කිසිදු මිදීමක් නැත. 

هَناَِماِ ِآيَات هيَنَُِيَادهلُوَنِِفه
َويَْعلََمِاَّلَّ

ِ ِ{35} لَُهْمِمهْنََِمهيص 
එවහයින් නුඹලාට යමක් වදනු 

ලැබුවව් නම් එය වමවලොව 

ජීවිතවේ භුක්ති විඳීමකි. නමුත් 

අල්ලාහ් අබියස ඇති දෑ වදවියන් 

විශ්වාස ක වුනට වශ්රේෂ්ඨය. තවද 

එය සදා පවතින්නකි. තවද ඔවුහු 

ඔවුන්වේ පරමාධිපති වවත සියල්ල 

භාර කරති. 

ََياةِه
ْ
َِفَمَتاُعِاْل ء  هيُتْمِمهْنََِشْ وت

ُ
َفَماِأ
ْنَياِ ْندََِِوَماِۖ  ادلي هِِعه ْبَقََِِٰخْيٌِِاَّللَّ

َ
ِوَأ

ِه هلَّ ْمِل َِربِّهه َٰ
يَنِآَمُنواَِوََعَ

ُونَِ ِ{36} َيَتَوَّكَّ

37-43 වේව විශ්වාසවන්තයින්වේ ඇතැම් ගුණාංග. 
තවද ඔවුන් වනාහි බරපත  

පාපයන්වගන් හා අශීලාචාර දැයින් 

වැ කි සිටින්නන් වවති. තවද 

ඔවුන් වකෝප වූ විට සමාව 

වදන්වනෝ ඔවුහුමය.  

ِ ثْمه هَرِاْْله هيَنََِيَْتنهُبوَنَِكَبائ
َواَّلَّ

ُبواُِهْمِ هَذاَِماَِغضه َشَِوإ َوالَْفَواحه
ِ{37} َيْغفهُرونَِ
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තවද ඔවුන් වනාහි ඔවුන්වේ 

පරමාධිපතිට පිළිතුරු දුන් අය 

වවති. තවද සලාතය විධිමත් ව ඉටු 

ක  අය වවති. තවද ඔවුන්වේ 

කරුණු ඔවුන් අතර සාකච්ඡා 

අනුවය. තවද අපි ඔවුනට 

වපෝෂණය ක  දැයින් ඔවුහු වියදම් 

කරති. 

قَاُمواِ
َ
ْمِوَأ هَربِّهه هيَنِاْسَتَجابُواِل

َواَّلَّ
ِبَيَْنُهْمِ ْمُرُهْمُِشوَرىَٰ

َ
ََلةَِوَأ الصَّ
اِ ِ{38} َرَزْقَناُهْمُِيْنفهُقونََِومهمَّ

තවද ඔවුන් වනාහි ඔවුනට අපරාධ 

ඇති වූ විට ඔවුහු (සාධාරණ 

වලසින්) උදව්් ලබන්වනෝ වවති. 

ُِهْمِ َصاَبُهُمِاْْلَْْغُ
َ
هَذاِأ هيَنِإ

َواَّلَّ
ونَِ ُ  {39} يَنَْتِصه

අයහපතට ප්රතිවිපාකය ඒ හා සමාන 

අයහපතකි. එවහයින් කවවරකු 

සමාව දී හැඩගැවසන්වන්ද එවිට 

ඔහුවේ ප්රතිඵලය අල්ලාහ් වවතය. 

නියත වශවයන්ම ඔහු 

අපරාධකරුවන් ප්රිය වනොකරයි. 

َِسيَِّئٌةِمهْثلَُهاِ َِفَمنِِْۖ  وََجَزاُءَِسيَِّئة 
ْصلَحََِِعَفا

َ
ْجرُهُِِوَأ

َ
ِِفَأ هََِِعَ هنَّهُِِۖ  ِاَّللَّ ِإ

َِِلِ همهيَُُِِيهبي ال ِ{40} الظَّ

තවද කවවරකු තමාට සිදු 

වූ අපරාධවයන් පසු ව උදව් ලැබුවව් 

ද එවිට ඔව  ්නට එවරහි ව කිසිදු 

මාර්ගයන් නැත්වතෝ ඔවුහුමය. 

هَكِ
َٰ
وََل
ُ
ِفَأ هه َِبْعَدُِظلْمه ِاْنَتَِصَ َولََمنه

ْمِمهْنَِسبهيل ِ ِ{41} َماَِعلَْيهه

නියත වශවයන්ම ක්රියාමාර්ගය 

(ගත යුතුව) ඇත්වත්  නයාට 

අපරාධ කරමින් යුක්තිවයන් වතොර 

ව මහවපොව ොවව් සීමාව ඉක්මවා 

කටයුතු කරන්නන්ට එවරහිව 

පමණය. වව්දනීය දඬුවමක් තමන්ට 

ඇත්වතෝ ඔවුහුමය. 

هيَنَِيْظلهُموَنِ ِاَّلَّ بهيُلََِعَ هنََّماِالسَّ إ
هَغْيِه ِب ْرضه

َ
ِاْْل اَلَّاَسَِويَْبُغوَنِِفه

ِ َقِّ
ْ
هَكِِۖ  اْل

َٰ
وََل
ُ
َِعَذاٌبِِلَُهمِِْأ

مٌِ َله
َ
ِ{42} أ

තවද කවවරකු ඉවසා සමාව 

දුන්වන් ද නියත වශවයන්ම එය 

ස්ථාවර ක්රියාවන් අතුරිනි. 

ْنِ هَكِلَمه ل
َٰ
َِذ ِوََغَفَرِإهنَّ َولََمْنَِصَبَ

ُمورهِ
ُ
ِاْْل ِ{43} َعْزمه
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44-46 වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්හට හිමි අවසන් ඉරණම. 
තවද අල්ලාහ් කවවරකු වනොමග 

යන්නට ඉඩ හරින්වන් ද එවිට 

(අල්ලාහ් වන) ඔහුවගන් පසු ව 

කිසිදු භාරකරුවකු ඔහුට නැත. 

අපරාධකරුවන් දඬුවම දුටු කල්හි 

‘මිදීමට මගක් ඇත්දැ?’යි විමසා 

සිටිනු ඔබ දකිනු ඇත. 

ِ ي َِفَماََِلُِمهْنَِوله ُ ِاَّللَّ َوَمْنِيُْضلهله
هِه همهيََِِوتََرىِۖ  مهْنَِبْعده ال اِالظَّ ِلَمَّ

ُوا
َ
هََلََِِٰهْلَِِيُقولُونَِِاَبِالَْعذََِِرأ َِمَردِيِإ
ِ{44} َسبهيل ِِمهنِْ

තවද ඒ වවත ඔවුන් ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන විට, අවමානවයන් යුතු ව 

වහොර ඇසින් බලමින් ඔවුන් 

බිවයන් සිටිනු ඔබ දකිනු ඇත. 

“නියත වශවයන්ම අලාභවන්තයින් 

වනුවේ ම වුන් වකවරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනවේ තමන් හා 

තම පවුලට අලාභහානි කර 

ගත්තවුන්ය“ යැයි විශ්වාස ක වුන් 

පවසන්වනෝය. දැන ගනු. නියත 

වශවයන්ම අපරාධකරුවන් ස්ථීර 

දඬුවවමහි වවති. 

عهَيِ َوتََراُهْمُِيْعَرُضوَنَِعلَْيَهاَِخاشه
ِ ي َِخِفه َِيْنُظُروَنِمهْنَِطْرف 

لِّ مهَنِاَّلي
هينََِِوقَاَلِِۖ   هينَِِإهنَِِّآَمُنواِاَّلَّ َاِسه

ْ
ِاْل

هينَِ واِاَّلَّ ُ ْنُفَسُهمَِِْخِسه
َ
ْهلهيههمِِْأ

َ
ِوَأ

َياَمةِهِيَْومَِ َلِِۖ  ِالْقه
َ
همهيَِِإهنَِِّأ ال ِِالظَّ ِِفه

ِ ِ{45} ُمقهيمِ َِعَذاب 

තවද අල්ලාහ්වගන් වතොර ව 

ඔවුනට උදව් කරන ආරක්ෂකයින් 

කිසිවවකු ඔවුනට වනොමැත. තවද 

අල්ලාහ් කවවරකු වනොමග යන්නට 

ඉඩ හරින්වන් ද එවිට කිසිදු මගක් 

ඔහුට නැත. 

َاَءِ ْوَله
َ
َوَماََِكَنِلَُهْمِمهْنِأ

ِه ِاَّللَّ وَنُهْمِمهْنُِدونه َِوَمنِِْۖ  َيْنُِصُ
َِفَماََِلُِمهْنِيُِ ُ ِاَّللَّ ْضلهله

ِ{46} َسبهيل ِ
47-49 සැබවින්ම වමවලොව හා මතු වලොව සියලු කරුණු අල්ලාහ් සතු බව 

අවධාරණය කිරීම. 
අල්ලාහ් වවතින් එයට නැවත 

හැරීමක් නැති දිනයක් පැමිණීමට 

වපර නුඹලාවේ පරමාධිපතිට 

නුඹලා ප්රතිචාර වදනු. එදින කිසිදු 

ْنِ
َ
ِأ ُكْمِمهْنَِقْبله

هَربِّ يُبواِل اْسَتجه
ِيَْوٌمَِلِ َ ِته

ْ
ِهيَأ ََِلُِمهَنِاَّللَّ َِماِۖ  َِمَردَّ
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සරණාගත සථ්ානයන් නුඹලාට 

නැත. තවද (නුඹලාවේ පාපයන්) 

ප්රතිවශේධනය කිරිමට නුඹලාට 

අවකාශය නැත. 

ِلَُكمَِِْوَماِيَْوَمئهذِ َِملَْجإِ ِمهنِِْلَُكمِْ
يِ ِمهنِْ ِ{47} نَكه

එවහයින් ඔවුන් පිටුපෑවව් නම් එවිට 

(දැන ගනු) ඔවුනට ආරක්ෂකයකු 

වලස අපි ඔබ වනොඑව්වවමු. 

(පණිවිඩය) දන්වා සිටීම හැර 

වවවනකක් ඔබ වවත පැවරී නැත. 

තවද නියත වශවයන්ම අපි මිනිසාට 

අපවගන් වූ ආශිර්වාදයක් භුක්ති 

විඳින්නට සැලැස්වූවේ නම් ඔහු ඒ 

පිළිබඳ සතුටු විය. නමුත් ඔවුනට 

ඔවුන්වේ දෑත් ඉදිරිපත් ක  දෑ 

වහේතුවවන් යම් නපුරක් ඇති 

වන්වන් නම් එවිට නියත 

වශවයන්ම මිනිසා ගුණමකුය. 

ْمِ َناَكَِعلَْيهه
ْرَسلْ

َ
ْعَرُضواَِفَماِأ

َ
إهْنِأ

فَ
َِِعلَْيَكِِإهنِِْۖ  َحفهيًظاِ ِۖ  ِاْْلَََلغُِِإهلَّ

هنَّا هَذاَِوإ َذْقَناِإ
َ
نَْسانَِِأ ِرمَْحَةًِِمهنَّاِاْْله

رهحَِ
هَهاِفَ هنِِْۖ  ِب ْبُهمَِِْوإ هَماَِسيَِّئةٌِِتُصه ِب

َمْتِ يههمِِْقَدَّ يْده
َ
إهنَِِّأ

نَْسانَِِفَ ِاْْله
ِ{48} َكُفورٌِ

49,50. දරුවන් පිරිනැමීම අල්ලාහ් සතු කාර්යයකි. 
අහස් හි හා මහවපොව ොවවහි 

ආධිපතයය අල්ලාහ් සතුය. ඔහු 

අභිමත කරන දෑ මවනු ඇත. තවද 

ඔහු අභිමත කරන අයට ගැහැනු 

දරුවන් පිරිනමනු ඇත. තවද ඔහු 

අභිමත කරන අයට පිරිමි දරුවන් 

පිරිනමනු ඇත.  

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ُملُْكِالسَّ ِه َّ ِۖ  َّلله

ََِِماََِيْلُُقِ هَمنَِِْيَهُبِِۖ  َشاُءِي ِيََشاءُِِل
هنَاثًا هَمنَِِْويََهُبِِإ ِيََشاءُِِل

ُكورَِ ِ{49} اَّلي

එවසේ නැතවහොත් ඔවුනට පිරිමි හා 

ගැහැනු දරුවන් වශවයන් යුගල 

වලස පිරිනමයි. තවද ඔහු අභිමත 

කරන අය වඳ බවට පත් කරයි. 

නියත වශවයන්ම ඔහු සර්ව ඥානීය. 

සර්ව ශක්තිය ඇත්තාය. 

هنَاثًاِ ْوِيَُزوُِّجُهْمُِذْكَرانًاَِوإ
َ
ِۖ  أ

ََيَْعُلِ هنَّهُِِۖ  َِعقهيًماِيََشاءَُِِمنَِِْو ِإ
يرٌَِِعلهيمٌِ ِ{50} قَده

51-53 ‘වහී’ වනොවහොත් වේව පණිවිඩ වල වර්ග සහ එහි යථාර්ථය. 
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වේව පණිවිඩයක් වශවයන් වහෝ 

තිරයක් පිටුපසින් සිට වහෝ දූතයකු 

යවා තමන් අභිමත කරන දෑ තම 

නිවයෝගවයන් ඔහු දන්වා සිටීවමන් 

මිස වහෝ අල්ලාහ් තමන් සමග 

කතා කරන්නට කිසිදු මිනිවසකු  

සුදුසු වනොවීය. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් උත්තරීතරය මහා 

ප්රඥාවන්තය. 

ِ ِإهلَّ ُ ْنِيَُكلَِّمُهِاَّللَّ
َ
ِأ هبََْش  َوَماََِكَنِل

َلِ ْوِيُْرسه
َ
ِأ ْوِمهْنَِوَراءهِحهَجاب 

َ
وَْحًياِأ

َِماِيََشاُءَِرُسوًلَِفيُِ ههه هإهْذن ِب َ ِۖ  وِحه
هنَّهُِ ِيِإ ِ{51}َحكهيمٌََِِعه

තවද එවලස අපි අපවේ 

නිවයෝගවයන් වූ ආත්මයක් ඔබ 

වවත වහී වශවයන් එව්වවමු. වේව 

ග්රන්ථය කුමක්ද යන්න වහෝ වේව 

විශ්වාසය කුමක්ද යන්න ගැන ඔබ 

දැන සිටිවේ නැත. නමුත් අපවේ 

ගැත්තන් අතුරින් අප අභිමත කරන 

අයට එමගින් අපි මග වපන්වන 

ආවලෝකයක් බවට අපි එය ඇති 

කව මු. තවද නියත වශවයන්ම 

ඔබ ඍජු මාර්ගය වවත මග 

වපන්වන්වනහිය.  

هََلَْكُِروًحاِمهْنِ وَْحْيَناِإ
َ
هَكِأ ل

َٰ
َوَكَذ
ْمرهنَاِ

َ
َِماِتَْدرهيُِكْنَتَِِماِۖ  أ

يَمانَُِِوَلِِالْكهَتاُبِ نِِْاْْله كه
َِولََٰ

يِنُوًراَِجَعلَْناهُِ ههِهَِنْهده ْنِنََشاُءِمَِِب
َبادهنَاِ هنََّكِِۖ  مهْنِعه يَِوإ هََلََِِِٰلَْهده ِإ

ِ َاط  ِ{52} ُمْسَتقهيمِ ِِصه

අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහවපොව ොවවහි 

ඇති දෑ තමන් සතු වූ අල්ලාහ්වේ 

ම්ාර්ගය වව්. දැන ගනු සියලු 

කරුණු වයොමු වනුවේ අල්ලාහ් 

වවතය. 

ِ هيََِلَُِماِِفه
اَّلَّ ِه ِاَّللَّ َاطه ِصه

ِ ْرضه
َ
ِاْْل َِوَماِِفه َماَواته َلِِۖ  السَّ

َ
ِأ

هََلِ هِِإ يُِِاَّللَّ ُمورُِِتَصه
ُ
ِ{53} اْْل
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