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44 සූරත් අද් දුඛාන් (දුමාරය) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි )59 කි. 

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

1-6 අල් කුර්ආනය ලේලතුල් කද්ර් රාත්රිවේ පහළ වීම. 

හා මීම් {1} حمِ
පැහැදිලි වද්ව ග්රන්ථය මත 

දිවුරමින් 
ِ{2} الُْمبهيِهَِوالْكهَتابهِ

නියත වශවයන්ම භාග්යමත් 

රාත්රියක අපි එය පහළ කවළමු .

නියත වශවයන්ම අපි අවවාද 

කරන්නන් වූවයමු. 

هنَّا نَْزْْلَاهُِِإ
َ
ِِأ هنَّاِۚ  ُِمَباَرَكةِ ََِلْلَةِ ِفه ِإ
رهينَُِِكنَّا ِ{3} ُمْنذه

එහි ප්රඥාවවන් යුක්ත සෑම 

නිවයෝග්යක්ම තීරණය කරනු 

ලබයි. 

ْمرِ ُِكلُِِيْفَرُقِِفهيَها
َ
ِ{4} َحكهيمِ ِأ

(එය )අප අබියසින් වූ ආඥාවක් 

වශවයනි .නියත වශවයන්ම අපි 

(දහම් දූතයින් )එවන්නන් වූවයමු. 

ْمًرا
َ
نَاِمهنِِْأ ْنده هنَّاِۚ  ِعه ُِكنَّاِإ

لهيَِ ِ{5} ُمْرسه
(එය) ඔවබ් පරමාධිපතිවග්න් වූ 

ආශිර්වාදයක් වශවයනි .නියත 

වශවයන්ම ඔහු සර්ව ශ්රාවකය .

සර්ව ඥානීය. 

هنَّهُِِۚ  َِربَِّكِِمهنِِْرمَْحَةًِ يعُُِِهوَِِإ مه ِالسَّ
ِ{6} الَْعلهيمُِ
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7,8 අල්ලාහ්වේ බල මහිමය පිළිබඳ විස්තර කිරීම.ِ
නුඹලා තරවේ විශ්වාස කරන්නන් 

වලස සිටිවයහු නම් (දැන ග්නු .

ඔහු )අහස්හි හා මහවපොළවව් ද ඒ 

වදක අතර ඇති දෑහි ද 

පරමාධිපතිය. 

ِ َماَواتهَِِربِّ ِِالسَّ ْرضه
َ
َِوَماَِواْْل

ِ{7} ُموقهنهيَُِِكْنُتمِِْإهنِِْۚ  ِبَيَْنُهَما

ඔහු හැර වවනත් වදවිවඳකු නැත .

ඔහු ජීවත් කරවයි .තවද මරණයට 

පත් කරයි .නුඹලාවේ 

පරමාධිපතිය .තවද නුඹලාවේ 

ප්රාරම්භක මුතුන් මිත්තන්වේ ද 

පරමාධිපතිය. 

ََِِلِ
ٰ
هَل ِِإ ُِِهوَِِإهلَّ يُتُُِِيْيه ِۚ  َِويُمه
َِِربلُكمِْ هُكمَُِِوَربل ِآبَائ
لهيَِ وَّ

َ
ِ{8} اْْل

9-19 අල් කුර්ආනය පිළිබඳ වද්ව ආවද්ශකයින්වේ ස්ථාවරය.ِ
එවසේ වනොව ඔවුහු සැකවයහි වකළි 

වදළති. 
ُِِهمِِْبَْلِ ِ{9} يَلَْعُبونََِِشك ِِفه

එවහයින් පැහැදිලි ව වපවනන 

දුමාරයකින් යුතු ව අහස පැමිවණන 

දිනය (නබිවරය )ඔබ 

බලාවපවරොත්තුවවන් සිටිනු. 

ِِيَْومَِِفَاْرتَقهْبِ ته
ْ
َماءُِِتَأ هُدَخانِ ِالسَّ ِب

ِ{10} ُمبهي ِ

එය මිනිසුන් ආවරණය කර ග්නියි .

වමය වව්දනීය දඬුවමකි. 
َِِذاهَِِٰۚ  ِاْلَّاَسَِِيْغَشِ َِعَذاب 
مِ  َله
َ
ِ{11} أ

“අපවේ පරමාධිපතියාණනි! එම 

දඬුවම අපවග්න් ඉවත් කරනු 

මැනව! නියත වශවයන්ම අපි 

විශ්වාස කරන්වනෝ වවමු.” (යැයි 

ඔවුන් පවසති.) 

ْفَِِربََّنا هنَّاِالَْعَذاَبَِِعنَّاِاْكشه ِإ
ِ{12} ُمْؤمهُنونَِ
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ඔවුනට උපවදස වකවසේ නම් 

වන්වන් ද? තවද සැබැවින්ම ඔවුන් 

වවත පැහැදිලි දූතයකු පැමිණ ඇත. 

ِٰ ّنَّ
َ
ْكَرىِِٰلَُهمُِِأ َِجاَءُهمَِِْوقَدِِْاذلِّ

ِ{13} ُمبهيِ َِرُسول ِ
පසු ව ඔවුහු ඔහුවග්න් හැරී වග්ොස් 

“(ඔහු )පුහුණු කරනු ලැබූ 

උම්මත්තකවයකි” යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ُِمَعلَّمِ َِوقَالُواَِعْنهُِِتََولَّْواُِثمَِّ
ِ{14} ََمُْنونِ 

නියත වශවයන්ම අපි ස්වල්ප 

වශවයන් දඬුවම ඉවත් කරන්වනෝ 

වවමු( .එවිට )නියත වශවයන්ම 

නුඹලා නැවත හැරී යන්වනෝය. 

هنَّا ُفوِإ َعَذابهََِِكشه
هنَُّكمِِْۚ  ِقَلهيًلِِالْ ِإ

هُدونَِ ِ{15} ََعئ

දැඩි ග්රහණයකින් අප ග්රහණය 

කරන දින නියත වශවයන්ම අපි 

දඬුවම් කරන්වනෝ වවමු. 

ُشِِيَْومَِ هنَّاِالُْكْْبَىِِٰاْْلَْطَشةََِِنْبطه ِإ
ِ{16} ُمْنَتقهُمونَِ

17-33 ෆිර්අවුන්වේ ජනයාවේ කතා වස්තුව.ِ
තවද ඔවුනට වපර වූ ෆිර්අවුන්වේ 

ජනයා අපි පරීක්ෂණයට ලක් 

කවළමු .තවද ඔවුන් වවත 

වග්ෞරවනීය දහම් දූතයකු 

පැමිණිවේය. 

ِفهْرَعْونَِِقَْومََِِقْبلَُهمَِِْفَتنَّاَِولََقدِْ
ِ{17} َكرهيمِ َِرُسول ِِوََجاَءُهمِْ

“අල්ලාහ්වේ ග්ැත්තන් මා වවත 

නුඹලා භාර කරනු .නියත 

වශවයන්ම මම නුඹලා සඳහා වූ 

විශ්වාසනීය දහම් දූතයකු වවමි” 

(යැයි ඔහු පැවසීය). 

نِْ
َ
واِأ دل

َ
هَلَِِّأ َبادَِِإ هِِعه ِِۚ  ِاّللَّ ِلَُكمِِْإهّنِّ

مهيِ َِرُسول ِ
َ
ِ{18} أ

“තවද අල්ලාහ් වවත නුඹලා 

හිතුවක්කාර වනොවනු .නියත 

වශවයන්ම මම නුඹලා වවත 

نِْ
َ
َِِتْعلُواَِلِِوَأ هََِِعَ ِِۚ  ِاّللَّ ِإهّنِّ

َطانِ ِآتهيُكمِْ
هُسلْ ِ{19} ُمبهي ِِب
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පැහැදිලි සාධකයක් වග්න 

ආවවමි.” 

“තවද නුඹලා මා ග්ල් ග්සා මැරීම 

සම්බන්ධවයන් නියත වශවයන්ම 

මම මාවේ පරමාධිපති වවතින්  

එවමන්ම නුඹලාවේ පරමාධිපති 

වවතින් ආරක්ෂාව පතමි.” 

ِ هّنِّ ُِِعْذُتَِِوإ هَرّبِّ نَِِْوَربُِّكمِِْب
َ
ِأ

ِ{20} تَرُُْجُونِه

“තවද නුඹලා මා විශ්වාස 

වනොකවළේ නම් එවිට නුඹලා 

මවග්න් ඉවත් ව සිටිනු.” 

هنِْ ِِتُْؤمهُنواِلَمَِِْوإ ِله
اْعََتهلُونِه

ِ{21} فَ
(ඔවුන් කලහකම් කළහ) එවිට ඔහු 

‘නියත වශවයන්ම වමොවුහු 

අපරාධකාරී පිරිසක්’ යැයි ඔහුවේ 

පරමාධිපතිට අමතා සිටිවේය. 

نََِِّربَّهُِِفََدََعِ
َ
ِقَْومِ ُِؤَلءهِهَِِٰأ
رهُمونَِ

ِ{22} َُمْ

(ඔහුට වමවසේ පිළිතුරු ලැබුණි.) 

“එවහයින් මාවේ ග්ැත්තන් සමඟ 

ඔබ රාත්රිවේ ග්මන් ග්නු .නියත 

වශවයන්ම නුඹලා ලුහුබඳිනු 

ලබන්නන්ය.” 

ْسِه
َ
هعهَبادهيِفَأ هنَُّكمََِِْلًْلِِب ِإ

ِ{23} ُمتََّبُعونَِ

“මුහුද ඒ  අයුරින්ම (පැළී විවර ව )

තිවබන්නට ඔබ හරිනු .නියත 

වශවයන්ම ඔවුහු ගිල්වනු ලබන 

වසේනාවකි.” 

هنَُّهمِِْۚ  َِرْهًواِاْْلَْحرََِِواتُْركِه ُِجْندِ ِإ
ِ{24} ُمْغَرقُونَِ

ඔවුහු එහි සතුටු විඳින්නන් වලස 

සිටි උයන් වතු හා දිය උල්පත්, 

වකත්යායන් හා වග්ෞරවනීය 

ස්ථාන හා සැප සම්පත් 

වකොපමණක් අතහැර දමා ගිවයෝ 

ද? 

ِِمهنِِْتََرُكواَِكمِْ َِجنَّات 
ِِ{25} وَُعُيونِ  َِوَمَقامِ َِوُزُروع 



 

 

 
6 

ِفهيَهاََِكنُواَِوَنْعَمةِ  {26} َكرهيمِ 
اكهههيَِ

ِ{27} فَ
එවලසය  !තවද අපි වවනත් 

පිරිසකට ඒවා උරුම කවළමු. 
ِ
ٰ
هَكَِكَذ ْوَرْثَناَهاِۚ  ِل

َ
ِقَْوًماِوَأ

ِ{28} آَخرهينَِ
එවිට අහස හා මහවපොවළොව ඔවුන් 

ග්ැන  කඳුළු සැළුවව් නැත .තවද 

ඔවුහු කල් වදනු ලබන්නන් 

වනොවූහ. 

َماءَُِِعلَْيههمُِِبََكْتَِِفَما ِالسَّ
ْرُضِ

َ
ََِكنُواَِوَماَِواْْل

ِ{29} ُمْنَظرهينَِ
තවද ඉස්රාඊල් දරුවන් නින්දිත 

දඬුවමින් සැබැවින්ම අපි මුදවා 

ග්ත්වතමු. 

ََِِنَّْيَناَِولََقدِْ ائهيَلِِبَنه ِمهنَِِإهْسَ
َعَذابهِ

ِ{30} الُْمههيِهِالْ
ෆිර්අවුන්වග්න් .නියත වශවයන්ම 

ඔහු සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 

කරන්නන් අතුරින් උද්දච්ච 

ප්රධානියකු විය. 

هنَّهُِِۚ  ِفهْرَعْونَِِمهنِْ ًاََِكنَِِإ ِمهنَََِِعَله
ِ{31} الُْمْْسهفهيَِ

(එකල විසූ )වලෝවැසියනට 

දැනුවත් ව සැබැවින්ම අපි ඔවුන් 

වතෝරා ග්ත්වතමු. 

نَاُهمَِِْولََقدِه ِِٰاْخََتْ لْمِ ََِعَ ِِعه ََِعَ
ِ{32} الَْعالَمهيَِ

තවද සංඥාවන් අපි ඔවුනට 

පිරිනැමුවවමු. එහි පැහැදිලි 

පරීක්ෂණයක් විය.  

ِبََلءِ ِفهيهِهَِماِاْْليَاتهِِمهنََِِوآتَيَْناُهمِْ
ِ{33} ُمبهيِ 

34-39 නැවත නැගිටුවනු ලැබීම පිළිබඳ ප්රතික්වෂේප කළවුනට දුන් ප්රතිචාර.ِ
නියත වශවයන්ම වමොවුහු වමවසේ 

පවසති. 

هنَِّ ِ{34} ََلَُقولُونَُِِؤَلءهِهَِِٰإ
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“වමය අපවේ මුල් මරණය මිස 

නැත .තවද අපි නැවත නැගිටුවනු 

ලබන්නන් වනොවවමු.” 

َِِإهنِْ ِِهه وَلَِِٰمْوتَتَُناِإهلَّ
ُ
ََِنْنَُِِوَماِاْْل

ََشهينَِ
هُمنْ ِ{35} ب

“එවසේ නුඹලා සතයවාදීන් වලස 

සිටිවයහු නම් අපවේ මුතුන් 

මිත්තන් නුඹලා නැවත වග්න 

එනු.” 

تُوا
ْ
هَناِفَأ هآبَائ ُِكْنُتمِِْإهنِِْب

ِ{36} َصادهقهيَِ

වශ්රේෂ්ඨ වනුවේ ඔවුන් ද එවසේ 

නැතවහොත් තුබ්බඃ ජනයා හා 

ඔවුනට වපර සිටියවුන් ද ?අපි 

ඔවුන් විනාශ කවළමු .නියත 

වශවයන්ම ඔවුහු අපරාධකරුවන් 

වූහ. 

ُهمِْ
َ
مَِِْخْيِ ِأ

َ
هينَُِِتبَّع ِِقَْومُِِأ ِمهنِِْوَاذلَّ

ْهلَْكَناُهمِِْۚ  َِقْبلهههمِْ
َ
هنَُّهمِِْۚ  ِأ ََِكنُواِإ
رهمهيَِ

ِ{37} َُمْ

තවද අහස් හා මහවපොවළොව ද ඒ 

වදක අතර ඇති දෑ ද වකළි වලොල් 

සඳහා අපි වනොමැව්වවමු. 

َماَواتهَِِخلَْقَناَِوَما ْرَضِِالسَّ
َ
َِواْْل

بهيَِِبَيَْنُهَماَِوَما ِ{38} َلعه
ඒ වදක සතයවයන් යුතු ව මිස අපි 

වනොමැව්වවමු .නමුත් ඔවුන්වග්න් 

බහුතරයක් වදනා (ඒ බව )

වනොදනිති. 

َِِخلَْقَناُهَماَِما َقِِِّإهلَّ
ْ
هاْل ِِب

نََِّولَٰ ِكه
ْكََثَُهمِْ

َ
ِ{39} َيْعلَُمونََِِلِِأ

40-50 නැවත නැගිටුවනු ලබන දිනය වකවසේ තිවබ්ද!ِ
නියත වශවයන්ම විනිශ්චය දිනය 

ඔවුන් සියලු වදනාවේ නියමිත 

කාලයයි. 

هنَِّ ِمهيَقاُتُهمِِْالَْفْصلِهِيَْومَِِإ
ُْجَعهيَِ

َ
ِ{40} أ

එදින කිසිදු මිතුවරකු මිතුවරකට 

කිසිවකින් ප්රවයෝජනවත් වනොවනු 
َِِلِِيَْومَِ َِشيًْئاَِمْوًلَِِعنَِِْمْوًلُِِيْغنه
ونَُِِهمَِِْوَلِ ِ{41} ُيْنََصُ
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ඇත .තවද ඔවුහු උදව් කරනු 

වනොලබති. 

නමුත් අල්ලාහ් කරුණාව වපන් වූ 

අය හැර .නියත වශවයන්ම ඔහුමය 

සර්ව බලධාරී මහා කරුණාවන්ත 

වනුවේ. 

ِ مََِِمنِِْإهلَّ ُِِرَحه هنَّهُِِۚ  ِاّللَّ ِالَْعزهيزُُِِهوَِِإ
يمُِ ِ{42} الرَّحه

නියත වශවයන්ම සක්කූම්z ග්ස 

පාපතරයින්වේ ආහාරයයි. 

هنَِّ َِطَعامُِِ{43} الزَّقلومِهَِشَجَرَتِِإ
ثهيمِه
َ
ِ{44} اْْل

(එය )වතල් මණ්ඩිය වමන්ය .එය 

උදරය තුළ කැකෑවරයි. 
ََِِكلُْمْهلِه َِِيْغله ِ{45} اْْلُُطونِهِفه

වලෝ දිය කැකෑවරන්නක් වමනි. ِ يمِهَِكَغْله َمه
ْ
ِ{46} اْل

නුඹලා ඔහු හසු කරනු .පසු ව 

නුඹලා ඔහු නිරය මැදට ඇද වග්න 

යනු. 

هَلِِٰفَاْعتهلُوهُُِِخُذوهُِ َِسَواءهِِإ
يمِه َحه

ْ
ِ{47} اْل

පසු ව ඔහුවේ හිසට ඉහළින් වලෝ 

දිය දඬුවමින් නුඹලා වක් කරනු. 

هِهِفَْوَقُِِصبلواُِثمَِّ سه
ْ
َِعَذابهِِمهنَِِْرأ

يمِه َمه
ْ
ِ{48} اْل

ඔබ විඳිනු .නියත වශවයන්ම ඔබ 

ග්රුසරු ඇති බලධාරිවයකි.  
هنََّكُِِذْقِ نَْتِِإ

َ
ِالَْعزهيزُِِأ
ِ{49} الَْكرهيمُِ

නියත වශවයන්ම වමය නුඹලා 

කවර වදයක් පිළිබඳ සැක කරමින් 

සිටිවයහු ද එයයි (යැයි කියනු 

ලැවබ්.) 

هنَِّ ههِهُِكْنُتمَِِْماَِذاهَِِٰإ ِب
ِ{50} َتْمََتُونَِ

51-59 වද්ව බිය බැතිමතුන්ට හිමි ප්රතිඵල.ِ
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නියත වශවයන්ම බිය බැතිමතුන් 

ආරක්ෂිත ස්ථානයක වවති. 

هنَِّ ِِالُْمتَّقهيَِِإ مهي َِِمَقامِ ِفه
َ
ِ{51} أ

උයන් වතු හා දිය උල්පත් අතරය. ِ ِِفه ِ{52} وَُعُيونِ َِجنَّات 
ඔවුහු සිනිඳු වසේද හා ඝන වසේද 

වලින් ඇඳ පැළඳ එකිවනකා 

මුහුණලමින් සිටිති. 

ِِمهنِِْيَلْبَُسونَِ هْستَْْبَقِ ُِسْنُدس  َِوإ
هلهيَِ ِ{53} ُمَتَقاب

එවලසය .තවද අපි ඔවුනට වනත් 

පිනවන කුමරියන් විවාහ කර වදමු. 
ِ
ٰ
هَكَِكَذ ُورِ َِوَزوَّْجَناُهمِِْل ِِبه
ِ{54} عهي ِ

ඔවුහු බිවයන් වතොර වූවන් වලසින් 

සෑම පලතුරක්ම එහි පතති. 
ِِفهيَهاِيَْدُعونَِ هُكلِّ ِفَاكهَهةِ ِب
ِ{55} آمهنهيَِ

මුල් මරණය හැර (වවනත් )

මරණයක් ඔවුහු එහි වනොවිඳිති .

තවද නිරා ගින්වන් දඬුවමින් ඔහු 

ඔවුන් ආරක්ෂා කර ඇත. 

ِِالَْمْوَتِِفهيَهاِيَُذوقُونََِِلِ ِالَْمْوتَةَِِإهلَّ
وَلِٰ

ُ
َِعَذاَبَِِوَوقَاُهمِِْۚ  ِاْْل

يمِه َحه
ْ
ِ{56} اْل

(එය )ඔවබ් පරමාධිපතිවේ 

භාග්යයක් වලසිනි .එයයි අතිමහත් 

ජයග්රහණය. 

ِِۚ  َِربَِّكِِمهنِِْفَْضًلِ
ٰ
هَكَِذ ِالَْفْوزُُِِهوَِِل

يمُِ ِ{57} الَْعظه
එවහයින් ඔවුන් උපවදස් ලැබිය 

හැකි වනු පිණිස අපි එය ඔවබ් දිවට 

පහසු කවළමු. 

إهنََّما
نَاهُِِفَ ْ هَكِِيَْسَّ هلهَسان ِلََعلَُّهمِِْب

ُرونَِ ِ{58} َيَتَذكَّ
එවහයින් ඔබ අවේක්ෂාවවන් 

සිටිනු .නියත වශවයන්ම ඔවුහු ද  

අවේක්ෂාවවන් සිටින්වනෝ වවති. 

هنَُّهمِِْفَاْرتَقهْبِ ِ{59} ُمْرتَقهُبونَِِإ
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