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46 සූරත් අල්-අහ්කාෆ් (වැලි කඳු) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි )35 කි. 

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

1-6 වේව බලය තහවුරු කිරීම හා වේව ආවේශකයින්වේ ක්රියාව පිළිබඳ 

වාදය. 

හා මීම් {1} حمِ
වමම වේව ග්රන්ථවේ පහළ කිරීම 

මහා ප්රඥාවන්ත සර්ව බලධාරී 

අල්ලාහ්වෙන් වූවකි. 

َعزهيزهِ
الْ ِه ِمهَنِاَّللَّ َتْْنهيُلِالْكهَتابه

َكهيمِه
ْ
ِ{2} اْل

සතයවයන් යුතුව හා නියමිත 

කාලයක් සඳහා මිස අහස් හා 

මහවපොවළොව ද ඒ වදක අතර ඇති 

දෑ ද අපි වනොමැව්වවමු .තවද 

ප්රතික්ව ේප කළවුන් ඔවුනට අවවාද 

කරනු ලැබූ දෑ පිටුපාන්නන්ය. 

ْرَضَِوَماِ
َ
َِواْْل َماَواته َماَِخلَْقَناِالسَّ

ِ َجٍلُِمَسًّمى
َ
ِوَأ َقِّ

ْ
هاْل ِب

ِۚ  بَيَْنُهَماِإهَّلَّ
هينَِ اَِكَفُرواَِواَّلَّ ُرواَِعمَّ نْذه

ُ
ِأ

ِ{3} ُمْعرهُضونَِ
අල්ලාහ්වෙන් වතොර ව නුඹලා 

ඇරයුම් කරන දෑ වදස නුඹලා 

බැලුවවහු ද? ඔවුන් 

මහවපොවළොවවන් මවා ඇත්වත් 

කුමක් දැයි මට නුඹලා වපන්වනු .

එවසේ නැතවහොත් අහස්(මැවීවම)හි 

යම් හවුලක් ඔවුනට තිවබ් ද? 

නුඹලා සතයවාදීන් වලස සිටිවයහු 

නම් මීට වපර වූ ග්රන්ථයක් වහෝ 

ඥානාන්විත සලකුණක් වහෝ මා 

වවත වෙන එනු.” යැයි නුඹ 

ِهِقُْلِ ِاَّللَّ ْيُتْمَِماِتَْدُعوَنِمهْنُِدونه
َ
َرأ
َ
أ

ْمِ
َ
ِأ ْرضه

َ
َِماَذاَِخلَُقواِمهَنِاْْل ُروِنه

َ
أ

ِ َماَواته ِالسَّ ٌكِِفه ْ ِِۚ  لَُهْمِِشه ِاْئُتوِنه
َتاٍبِ هكه َذاَِقْبلِهِمهنِِْب وَِِْهَٰ

َ
ثَاَرةٍِِأ

َ
ِمهنِِْأ

لْمٍِ ِ{4} َصادهقهيَُِِكْنُتمِِْإهنِِْعه
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පවසනු . 

මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනය වතක් අල්ලාහ් හැර තමන්ට 

පිළිතුරු වනොසපයන අයට ඇරයුම් 

කරන්නාට වඩා වනොමෙ ගිය අය 

කවුද? තවද වමොවුන්වේ ඇරයුම 

ෙැන ඔවුහු වැටහීමක් නැත්වතෝය. 

ِ ْنِيَْدُعوِمهْنُِدونه ِمهمَّ َضلُّ
َ
َوَمْنِأ

ِ ِيَْومه هََلَٰ يُبََِلُِإ َمْنََِّلِيَْسَتجه ِه اَّللَّ
ههِه َِوُهْمَِعْنُِدََعئ َياَمةه ْمِالْقه

ِ{5} ََغفهلُونَِ
තවද ජනයා එක්රැස් කරනු ලැබූ 

විට ඔවුහු වමොවුනට සතුරු වනු 

ඇත. වමොවුන්වේ ඇදහීම පිළිබඳ ව 

ඔවුහු ප්රතික්ව ේප කරන්නන් වනු 

ඇත.  

ْعَداًءِ
َ
ِانلَّاُسََِكنُواِلَُهْمِأ َ هَذاُِحِشه َوإ

ْمََِكفهرهينَِ ههه هعهَباَدت ِ{6} َوََكنُواِب

7-12 අල් කුර්ආනය සහ නබි තුමාණන් ඉදිරිවේ වේව ආවේශකයින්වේ 
ස්ථාවරය පිළිබඳ වාදය. 

ඔවුන් වවත අපවේ පැහැදිලි වදන් 

පාරායනය කරනු ලබන විට ඔවුන් 

වවත සතයය පැමිණි කල්හි “වමය 

පැහැදිලි හූනියමක්” යැයි 

ප්රතික්ව ේප කළවුන් පැවසූහ. 

ْمِآيَاُتَناِبَيَِّناٍتِقَاَلِ َِعلَْيهه هَذاُِتْتََلَٰ َوإ
اَِجاَءُهْمِ ِلَمَّ هلَْحقِّ هيَنَِكَفُرواِل اَّلَّ

ْحٌرُِمبهيٌِ َذاِسه
ِ{7} َهَٰ

එවසේ නැතවහොත් “ඔහු එය 

වෙතුවව් යැයි පවසන්වනෝ ද? මම 

එය වෙතුවව් නම් අල්ලාහව්ෙන් (වූ 

දඬුවමින්) මා වැළැක්වීමට නුඹලා 

ශක්තිය වනොදරනු ඇත .නුඹලා 

කවර කරුණක ගිලී සිටින්වනහු ද 

ඒ පිළිබඳ ව ඔහු මැනවින් දන්නාය .

මා අතර හා නුඹ අතර 

සාක්ෂිකරුවවකු වශවයන් ඔහු 

ප්රමාණවත්ය .තවද ඔහු 

අතික් මාශීලීය .අසමසම 

කරුණාන්විතය” යැයි නුඹ පවසනු. 

ْمَِيُقولُوَنِاْفََتَاهُِ
َ
ْيُتهُِِإهنِهِقُْلِِۚ  أ ِاْفََتَ

َِِتْملهُكونَِِفََلِ هِِمهنَِِله ِۚ  َِشيًْئاِاَّللَّ
ْعلَمُُِِهوَِ
َ
هَماِأ َِكَفَِِٰۚ  ِفهيهِهِتُفهيُضونَِِب
ههِه َِِشههيًداِب َوَِوهُِِۚ  َِوَبيَْنُكمِِْبَيْنه

يمُِ ِ{8} الَْغُفوُرِالرَّحه
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“දහම් දූතවරුන් අතුරින් මා 

නවකවයකු වනොවූවයමි .තවද මට 

වහෝ නුඹලාට කුමක් සිදු කරනු 

ලබන්වන් දැයි මම වනොදනිමි .මා 

වවත වහළිදරව් කරනු ලබන දෑ 

හැර මම වනොපිළිපදිමි .තවද මම 

පැහැදිලි අවවාද කරන්වනකු මිස 

නැතැ”යි  ( නබිවරය )නුඹ පවසනු. 

َِوَماِ هْدًَعِمهَنِالرُُّسله قُْلَِماُِكْنُتِب
هُكْمِ َِوََّلِب ْدرهيَِماُِيْفَعُلِِبه

َ
ِإهنِِْۚ  أ

تَّبهعُِ
َ
ِِأ هَلَِِّيُوَحََِِٰماِإهَّلَّ نَاَِوَماِإ

َ
ِِأ هَّلَّ ِإ

يرٌِ ِ{9} ُمبهيٌِِنَذه

“එය අල්ලාහ් වවතින් වී ඉස්රාඊල් 

දරුවන් අතුරින් සාක්ෂිකරුවකු 

එයට සමාන වදයක් මත සාක්ෂි 

දරා පසු ව ඔහු විශ්වාස කර සිටිය දී 

නුඹලා එය ප්රතික්ව ේප වකොට උඩගු 

වූවේ නම් (ඒ ෙැන) නුඹලා කුමක් 

සිතන්වනහුද? නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් අපරාධකාරී ජනයාට මෙ 

වපන්වන්වන් නැත.” යැයි 

(නබිවරය )නුඹ පවසනු. 

ِه ِاَّللَّ ْنده هْنََِكَنِمهْنِعه ْيُتْمِإ
َ
َرأ
َ
قُْلِأ

ِ َدَِشاههٌدِمهْنِبَنه َِوَشهه ههه َوَكَفْرُتْمِب
ِفَآَمَنِ ِمهْثلههه َٰ ائهيَلِلََعَ إهْْسَ

ُتْمِ َِِإهنَِِّۚ  َواْسَتْكََبْ يََِّلِِاَّللَّ َِيْهده
همهيَِِالَْقْومَِ ال ِ{10} الظَّ

“එය යහපතක් වී නම් ඔවුහු ඒ 

වකවරහි අපට ඉදිරිවයන් වෙොස් 

නැතැයි ප්රතික්ව ේප කළවුන් 

විශ්වාස කළවුන් හමුවව් පැවසූහ .

තවද එමගින් ඔවුහු යහමෙ 

වනොලැබූ විට  ‘ වමය පුරාණ 

ප්රබන්ධයක් ’ යැයි ඔවුහු පවසනු 

ඇත . 

يَنِآَمُنواِلَْوِ ه هَّلَّ هيَنَِكَفُرواِل َوقَاَلِاَّلَّ
ِ هََلْهه هذِِْۚ  ََكَنَِخْْيًاَِماَِسَبُقونَاِإ ِلَمَِِْوإ

هفٌْكَِيْهتَِ َذاِإ
ِفََسَيُقولُوَنَِهَٰ ههه ُدواِب

يمٌِ ِ{11} قَده

තවද එයට වපර මෙ වපන්වන්නක් 

වශවයන් හා ආශිර්වාදයක් 

වශවයන් මූසාවේ ග්රන්ථය විය .

වමය අරාබි බසින් වූ  ( එය )තහවුරු 

කරන ග්රන්ථයයි. වමය අපරාධ 

කරන්නන්හට අවවාද කරනු පිණිස 

هَماًماِ ِإ ِكهَتاُبُِموََسَٰ َومهْنَِقْبلههه
َذاِۚ  َورمَْحًَةِ ٌقِِكهَتاٌبَِِوَهَٰ ُِمَصدِّ
هَسانًا هيىاِل رََِِعَرب ُْنذه هينََِِله َِظلَُمواِاَّلَّ
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ද දැහැමියන්ට ශුභාරංචි 

දන්වන්නක් පිණිස ද වව්.  

ىَِٰ نهيََِِوبُِْشَ هلُْمْحسه ِ{12} ل

13,14 වදවියන් පිළිබඳ ස්ථාවර ව සිටින්නන්හට හිමි ප්රතිඵල. 
‘අපවේ පරමාධිපති අල්ලාහ් ’ යැයි 

ප්රකාශ වකොට පසුව  ( එහි )ස්ථාවර 

ව සිටියවුන් වන ඔවුනට කිසිදු 

බියක් නැත .එවමන්ම ඔවුහු දුකට 

පත්වන්වනෝ ද වනොවවති . 

ِ ِإهنَّ ُِثمَّ ُ هيَنِقَالُواَِربَُّناِاَّللَّ اَّلَّ
ْمَِوََّلِ اْسَتَقاُمواِفََلَِخْوٌفَِعلَْيهه

ِ{13} ُهْمََِيَْزنُونَِ

ඔවුහු ස්වර්ෙ වැසිවයෝය .එහි 

සදාතනිකයින්ය . ( එය ) ඔවුන් සිදු 

කරමින් සිටි දෑට ප්රතිඵලයක් 

වශවයනි. 

هيَنِ َِخاِله َنَّةه
ْ
ْصَحاُبِاْل

َ
هَكِأ

َٰ
وََل
ُ
أ

هَماََِكنُواِفهيَهاِ َجَزاًءِب
ِ{14} َيْعَملُونَِ

15,16 වදමාපියන්හට  උපකාරශීලීව කටයුතු කරන්න. 
තවද මිනිසාට තම වදමාපියන්හට 

ඇප උපස්ථාන කරන වමන් අපි 

උපවදස් දුනිමු .ඔහුවේ මව ඔහු 

දු ්කරත්වවයන් යුතු ව ඉසිලුවාය .

තවද දු ්කරත්වවයන් යුතු ව ඇය 

ඔහු ප්රසූත කළාය .ඔහු ව  ( මව් කුස 

තුළ )ඉසිලීම හා ඔහුට කිරි වැරීම 

මාස තිහකි  .ඔහු වැඩි වියට පත් ව 

අවුරුදු හතළිහට ළඟා වූ විට 

“මාවේ පරමාධිපත්යාණනි! නුඹ මා 

වවත හා මාවේ වදමව්පියන් වවත 

දායාද කළ නුඹවේ ආශිර්වාදය 

සඳහා කෘතවව්දී වීමටත් නුඹ 

තෘප්තියට පත් වන අයුරින් දැහැමි 

දෑ සිදු කිරීමටත් මට භාෙයය ලබා 

වදනු මැනව! තවද මාවේ පරපුර 

තුළ ද මාහට දැහැමි බව ඇති කරනු 

මැනව! නියත වශවයන්ම මම පාප 

هْحَسانًاِ ِإ يْهه َ هَواِله نَْساَنِب ْيَناِاْْله َوَوصَّ
هُِِمَحَلَْتهُِِۚ   مُّ

ُ
ًهاُِكرَِِْوَوَضَعْتهُُِِكْرًهاِأ

ِۚ  َِشْهًراِثََلثُونََِِوفهَصاَُلُِِومََحْلُهُِِۚ  
َِٰ هَذاَِحّتَّ هُِِبَلَغَِِإ ُشدَّ

َ
ْرَبعهيََِِوَبلَغَِِأ

َ
ِأ

ِِقَاَلَِِسَنةًِ َِِربِّ ْوزهْعنه
َ
نِِْأ

َ
ْشُكرَِِأ

َ
ِأ

هْعَمَتَكِ ِِن ته
ْنَعْمَتِِالَّ

َ
َِِّأ َََِِٰعَ َِولََعَ

يَِّ َ نَِِْواِله
َ
ْعَمَلِِوَأ

َ
ًاِأ ِتَْرَضاهَُِِصاْله

ْصلهحِْ
َ
ِِوَأ ِِله ته

يَّ ُِذرِّ ِِۚ  ِفه ُِتْبُتِِإهّنِّ
هََلَْكِ ِِإ هّنِّ ِ{15} الُْمْسلهمهيَِِمهنََِِوإ
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සමාව ඇයැද නුඹ වවත නැඹුරු 

වවමි .තවද නියත වශවයන්ම මම 

මුස්ලිම්වරුන් (අල්ලාහ්ට අවනත 

වන්නන්) අතුරිනි යැයි ඔහු 

පැවසුවව්ය   . 

ඔවුන් සිදු කළ අලංකාර දෑ 

ඔවුන්වෙන් අප පිළිෙත් අය 

ඔවුහුමය .තවද අපි ඔවුන්වේ 

පාපකම් වනොසළකා හරිමු( .ඔවුහු )

ස්වර්ෙවාසීහු අතරය( .එය )ඔවුනට 

ප්රතිඥා වදනු ලබමින් සිටි සතයවේ 

ප්රතිඥාවක් වශවයනි. 

ْحَسَنِ
َ
هيَنَِنَتَقبَُّلَِعْنُهْمِأ هَكِاَّلَّ

َٰ
وََل
ُ
أ

ْمِ ههه لُواَِوَنَتَجاَوُزَِعْنَِسيَِّئات َماَِعمه
ِ َنَّةه

ْ
ِاْل ْصَحابه

َ
ِأ ْدقِهَِوْعدَِِۚ  ِفه ِالصِّ
هي ِ{16} يُوَعُدونَََِِكنُواِاَّلَّ

17-19 වදමාපියන්හට හිංසා පීඩා වනොකරන්න.  

තම වදමාපියන්ට  ( අකීකරු 

වචනවයන් )‘චී’ යැයි පැවසූ අය 

“නුඹ වදවදනා මා  ( මිනි වවළන් )

වෙොඩ ෙනු ලබනු ඇතැයි පවසා මා 

බිය වේදන්වනහු ද? මට වපර ද 

පරම්පරාවන් ඉකුත් ව වෙොස් 

ඇතැ”යි පැවසීය .තවද ඔවුන් 

වදවදනා අල්ලාහ්වෙන් උදව් 

පතමින් “නුඹට විනාශයයි .නුඹ 

විශ්වාස කරනු .නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ්වේ ප්රතිඥාව සතයයකි.” 

එවිට ඔහු “වමය මුතුන් මිත්තන්වේ 

ප්රබන්ධයන් මිස නැතැ”යි පවසයි. 

ِلَُكَماِ فٍّ
ُ
ِأ يْهه َ هَواِله هيِقَاَلِل َواَّلَّ

ِ ْخَرَجَِوقَْدَِخلَته
ُ
ْنِأ
َ
ِأ هنه تَعهَدان

َ
أ

ِ َِوُهَماِيَْسَتغهيَثانه الُْقُروُنِمهْنَِقْبِله
َحق ِ ِه َِوْعَدِاَّللَّ َِوْيلََكِآمهْنِإهنَّ َ ِاَّللَّ

ُْيِ َساطه
َ
ِأ َذاِإهَّلَّ

َفَيُقوُلَِماَِهَٰ
لهيَِ وَّ

َ
ِ{17} اْْل

තමන් වවත  ( දඬුවවම් ප්රකාශය )

නියම වූ ඔවුහු ඔවුනට වපර ඉකුත් 

ව ගිය ජින්නුන් හා මිනිසුන් අතුරින් 

වූ සමූහයන් අතරය .නියත 

වශවයන්ම ඔවුහු පරාජිතයින් වූහ. 

ِ ُمِالَْقْوُلِِفه َِعلَْيهه هيَنَِحقَّ
هَكِاَّلَّ

َٰ
وََل
ُ
أ

ِ هنِّ
ْ
ْمِمهَنِاْل ْدَِخلَْتِمهْنَِقْبلههه

َمٍمِقَ
ُ
أ

ِ نْسه هنَُّهمِِْۚ  َواْْله ََِكنُواِإ
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هينَِ ِ{18} َخاْسه
සෑම වකවනකුටම ඔවුන් සිදු කළ 

දැයින් තරාතිරම් ඇත .තවද 

ඔවුන්වේ ක්රියාවන්ට අනුව ඔවුනට 

පූර්ණ ව ප්රතිඵල වදනු ඇත .තවද 

ඔවුහු අපරාධ සිදු කරනු වනොලබති. 

لُواِ اَِعمه َِدرََجاٌتِمهمَّ ِۚ  َولهُُكٍّ
َيُهمِْ َُوفِّ ْعَمالَُهمَِِْوَله
َ
ََِّلَِِوُهمِِْأ
ِ{19} ُيْظلَُمونَِ

20 පාපකාරී උඩඟුකමින් කටයුතු කරන්නාට හිමි ප්රතිවිපාකය. 
තවද ප්රතික්ව ේප කළවුන්  ( නිරා )

ගින්නට ඉදිරිපත් කරනු ලබන දින, 

නුඹලාවේ වමවලොව ජීවිතවේ දී 

නුඹලාවේ යහපත් දෑ නුඹලා ඉවත් 

කර වෙන ඇත .තවද නුඹලා ඒවා 

භුක්ති විඳ ඇත .එවහයින් අද දින 

නුඹලා කිසිදු සාධාරණයකින් වතොර 

ව උඩගුකම් පෑ වහේතුවවන් ද 

නුඹලා පාපකම් සිදුකරමින් සිටි 

වහේතුවවන් ද නින්දිත දඬුවම 

ප්රතිඵල වශවයන් වදනු 

ලබන්වනහුය. 

ِ هيَنَِكَفُرواِلََعَ َويَْوَمُِيْعَرُضِاَّلَّ
ِ هُكْمِِفه ْذَهْبُتْمَِطيَِّبات

َ
انلَّارهِأ

هَهاِ ْنَياَِواْسَتْمَتْعُتْمِب هُكُمِاِلُّ َحَيات
هَماِ ِب اَْلَْوَمُُِتَْزْوَنَِعَذاَبِالُْهونه

فَ
هَغْْيِه ِب ْرضه

َ
ِاْْل وَنِِفه ُ ُكْنُتْمِتَْسَتْكَبه

هَماُِكنِْ َِوب َقِّ
ْ
ِ{20} ُتْمَِتْفُسُقونَِاْل

21-28 ආේ සමූහයා. 
තවද ආේවේ සවහෝදරයා අහ්කාෆ්හි 

(වැලිකඳු මත )සිට තම ජනයාට 

අවවාද කළ අවස්ථාව නුඹ 

වමවනහි කරනු .ඔහුට වපර ද 

ඔහුට පසු ද වමවන් අවවාද 

කරන්නන් ඉකුත් ව වෙොස් ඇත .

“අල්ලාහ් හැර  නුඹලා  ( වවනත් 

කිසිවකුට )ෙැතිකම් වනොකරනු .

නියත වශවයන්ම මහත් වූ දිනයක 

දඬුවම නුඹලා වවත පැමිණීම ෙැන 

නියත වශවයන්ම මම බිය වවමි” 

نَْذَرِقَْوَمُهِ
َ
هْذِأ َخاََِعٍدِإ

َ
َواْذُكْرِأ

ِانلُُّذُرِمهْنِ َِوقَْدَِخلَته ْحَقافه
َ
هاْْل ب

َِتْعُبُدواِ َّلَّ
َ
ِأ َِومهْنَِخلْفههه ِيََديْهه َبْيه

ِ ِإهّنِّ َ ِاَّللَّ َخاُفَِعلَْيُكْمَِعَذاَبِإهَّلَّ
َ
ِأ
يمٍِ ِ{21} يَْوٍمَِعظه
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(යැයි ඔහු පැවසීය  .) 

“අපවේ වදවිවරුන්වෙන් අප 

වවනතකට වයොමු කිරීම සඳහා නුඹ 

අප වවත පැමිණිවයහි ද? එවසේ 

නම් ,නුඹ සතයවාදීන් අතුරින් 

වකවනකු වී නම් නුඹ අපට ප්රතිඥා 

වදන දෑ අප වවත වෙන එනු” යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ . 

هَهتهَناِقَالُواِ فهَكَناَِعْنِآل
ْ
َأ ْئتََناِِله جه

َ
أ

هْنُِكْنَتِمهَنِ هَماِتَعهُدنَاِإ هَناِب ت
ْ
فَأ

ادهقهيَِ ِ{22} الصَّ

“නියත වශවයන්ම එම දැනුම 

අල්ලාහ් අබියසය .තවද කවර 

වදයක් සමෙ මා එවනු ලැබුවව් ද 

එය මා නුඹලාට දැනුම් වදමි .නමුත් 

නුඹලා වටහා වනොෙන්නා පිරිසක් 

වලස මම නුඹලා දකිමි” යැයි ඔහු 

පැවසීය . 

ِه ْنَدِاَّللَّ هنََّماِالْعهلُْمِعه اَلِإ
قَ

ِ كهنِّ
َِولََٰ ههه لُْتِب ْرسه

ُ
بَلُِّغُكْمَِماِأ

ُ
وَأ

َراُكْمِقَْوًماَُِتَْهلُونَِ
َ
ِ{23} أ

ඔවුන්වේ මිටියාවත වදසට එය 

වලාකුළක් වසේ ළඟා වනු ඔවුහු දුටු 

කල්හි, “වමය අපට වැසි වෙන 

වදන වලාකුළකි” යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ .“එවසේ වනොව, එය නුඹලා 

කවර වදයක් ඉක්මණින් පැතුවවහු 

ද එයයි .දැඩි සුළෙකි .එහි වව්දනීය 

දඬුවමක් ඇත.” 

وْهََُِعرهًضاُِمْسَتْقبهَلِ
َ
اِرَأ فَلَمَّ

ُرنَاِ َذاََِعرهٌضُِمْمطه
ْمِقَالُواَِهَٰ ْودهيَتههه

َ
أ
ههِهِاْسَتْعَجلُْتمَِِْماُِهوَِِبَْلِِۚ   ِرهيحٌِِۚ  ِب

مٌَِِعَذاٌبِِفهيَها َله
َ
ِ{24} أ

“එය එහි පරමාධිපතිවේ නිවයෝෙය 

අනුව සියලු දෑ සුනු විසුනු කරනු 

ඇත.” එවිට ඔවුන්වේ වාසස්ථාන 

හැර  ( කිසිවවකු )දකින්නට 

වනොලබන තත්ත්වයට ඔවුහු පත් 

වූහ .අපරාධකාරී ජනයාට අපි 

ප්රතිවිපාක පිරිනමනුවේ එවලසය . 

ْمرهَِربَِّهاِ
َ
هأ ٍءِب ََِشْ ُرُُِكَّ تَُدمِّ

َِمَساكهُنُهْمِ ِإهَّلَّ ْصَبُحواََِّلِيَُرىَٰ
َ
ِۚ  فَأ

هَكِ ل
َٰ
ِالَْقْومَََِِنْزهيَِكَذ

ِ{25} الُْمْجرهمهيَِ

කවර වි යක අපි නුඹලාට ِنَّاُكْم هْنَِمكَّ نَّاُهْمِفهيَماِإ
َولََقْدَِمكَّ



 

 

 
9 

පහසුකම් ලබා වනොදුන්වනමු ද 

එවන් දෑහි සැබැවින්ම අපි ඔවුනට 

පහසුකම් ලබා දුනිමු .තවද අපි 

ඔවුනට සවන් බැල්ම හා හදවත් ද 

ඇති කවළමු .නමුත් අල්ලාහ්වේ 

වදන් ඔවුන් ප්රතික්ව ේප කරමින් 

සිටි බැවින් ඔවුන්වේ සවන් වහෝ 

ඔවුන්වේ බැල්ම වහෝ ඔවුන්වේ 

හදවත් කිසිවකින් වහෝ ඔවුනට 

ඵලක් වනොවීය .තවද ඔවුන් කවර 

වදයක් පිළිබඳ සමච්චල් කරමින් 

සිටිවේ ද එය ඔවුන් වට කවළේය. 

بَْصاًراِ
َ
ِوََجَعلَْناِلَُهْمَِسْمًعاِوَأ فهيهه

َِعْنُهْمَِسْمُعُهْمِ ْغََنَٰ
َ
ْفئهَدةًَِفَماِأ

َ
وَأ

فْئهَدُتُهْمِمهْنِ
َ
بَْصاُرُهْمَِوََّلِأ

َ
َوََّلِأ

ِه ِاَّللَّ هآيَاته هْذََِكنُواََِيَْحُدوَنِب ٍءِإ ََشْ
هههْمَِما ِِوََحاَقِب ههه ََكنُواِب
ِ{26} يَْسَتْهزهئُونَِ

තවද නුඹලා අවට පිහිටි ෙම්මාන 

(රාශියක් )සැබැවින්ම අපි විනාශ 

කවළමු .ඔවුන් නැවත වයොමු විය 

හැකි වනු පිණිස එම සංඥා අපි   

විවිධාකාරවයන් වෙන හැර 

පෑවවමු. 

ْهلَْكَناَِماَِحْولَُكْمِمهَنِ
َ
َولََقْدِأ

َِوََصَّْفَناِ ِلََعلَُّهْمِالُْقَرىَٰ اْْليَاته
ُعونَِ ِ{27} يَرْجه

අල්ලාහ්ට අමතර ව  සමීපවීවම් 

මාර්ෙයක් වලස ඔවුන් ෙත් 

(වවනත් )වදවිවරුන් ඔවුනට උදව් 

කර තිබිය යුතු වනොවව් ද? එවසේ 

වනොවව්. ඔවුහු ඔවුන්වෙන් මුළා වී 

ඇත. තවද එය ඔවුන්වේ 

වබොරුවය .තවද ඔවුන් වෙොතමින් 

සිටි දෑය. 

َُذواِمهْنِ
هيَنِاَّتَّ ُهُمِاَّلَّ فَلَْوََّلِنَََصَ
هَهًةِ قُْرَبانًاِآل ِه ِاَّللَّ َِضلُّواِبَْلِِۚ  ُدونه

هَكِِۚ  َِعْنُهمِْ ل
َٰ
هْفُكُهمَِِْوَذ ََِكنُواَِوَماِإ
ونَِ ِ{28} َيْفََتُ

29-32 අල් කුර්ආනය විශ්වාස කළ ජින්නුන් පිරිසක්. 
අප නුඹ වවත අල් කුර්ආනය සවන් 

වදන්නට ජින් වර්ෙයාවෙන් පිරිසක් 

වයොමු කළ අවසථ්ාව සිහිපත් 

කරනු .එවිට ඔවුන් ඔහු වවත 

පැමිණි කල්හි “නුඹලා නිහඬ ව 

ِ هنِّ
ْ
هََلَْكَِنَفًراِمهَنِاْل ْفَناِإ هْذََِصَ َوإ

وهُِ اَِحََضُ ُعوَنِالُْقْرآَنِفَلَمَّ يَْسَتمه
ُتواِ نْصه

َ
اِۚ  قَالُواِأ َِِفَلَمَّ هََلََِِٰولَّْواِقُضه ِإ
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සවන් වදනු” යැයි ඔවුහු පැවසූහ .

පසු ව (පාරායනය)අවසන් වූ කල්හි 

ඔවුහු තම සමූහයා වවත අවවාද 

කරන්නන් වලස හැරී ගියහ. 

رهينَِِقَْومهههمِْ ِ{29} ُمْنذه

අවහෝ අපවේ ජනයිනි! මූසාවෙන් 

පසු ව, (එයට වපර) තමන් අතර 

පැවති දෑ තහවුරු කරමින් පහළ 

කරන ලද වේව ග්රන්ථයකට නියත 

වශවයන්ම අපි සවන් දුනිමු .එය 

සතයය වවත හා ඍජු මාර්ෙය වවත 

මෙ වපන්වනු ඇත. 

ْعَناِكهَتابًاِ هنَّاَِسمه الُواِيَاِقَْوَمَناِإ
قَ

هَماِ قًاِل ُِمَصدِّ ُِموََسَٰ نْزهَلِمهْنَِبْعده
ُ
أ

ِ هََلَٰ َِوإ َقِّ
ْ
يِإهََلِاْل َِيْهده ِيََديْهه َبْيَ

ِ{30} َطرهيٍقُِمْسَتقهيمٍِ

“අවහෝ අපවේ ජනයිනි! 

අල්ලාහ්වේ කැඳවුම්කරුට නුඹලා 

ප්රතිචාර දක්වනු .තවද නුඹලා ඔහු 

විශ්වාස කරනු .නුඹලාවේ 

පාපයන්ට ඔහු නුඹලාට සමාව 

වදන්වන්ය. තවද වව්දනීය දඬුවමින් 

ඔහු නුඹලා මුදවා ෙන්වන්ය. 

ِه ِاَّللَّ َ يُبواَِداِعه جه
َ
َوآمهُنواِيَاِقَْوَمَناِأ

هُكْمِ َِيْغفهْرِلَُكْمِمهْنُِذنُوب ههه ب
مٍِ َله
َ
َُيهْرُكْمِمهْنَِعَذاٍبِأ ِ{31} َو

“තවද, කවවරකු අල්ලාහ්වේ 

කැඳවුම්කරුට ප්රතිචාර 

වනොදක්වන්වන් ද එවිට ඔහු 

මහවපොවළොවව් (අල්ලාහ්ව අබිබවා 

යන්නට) හැකියාව ඇත්වතක් 

වනොවව්. තවද ඔහුවෙන් වතොර ව 

ඔහුට ආරක් කවයක්  වනොමැත .

ඔවුහු පැහැදිලි මුළාවවහිය. 

فَلَيَْسِ ِه ِاَّللَّ َ َوَمْنََِّلَُِيهْبَِداِعه
َِولَيَْسََِلُِمهْنِ ْرضه

َ
ِاْْل ٍزِِفه هُمْعجه ب
َاُءِ ْوَله

َ
ِأ ههه هَكِِۚ  ُدون

َٰ
وََل
ُ
ِِأ َِضَللٍِِِفه

ِ{32} ُمبهٍيِ

33-35 නැවත නැගිටුවීම පිළිබඳ වහළා වනොදකින්න. 
නියත වශවයන්ම අහස් හා 

මහවපොවළොව මවා, ඒවා මැවීවමන් 

නිරායාසයට පත් වනොවූ අල්ලාහ් 

මළවුනට යළි ජීවය වදන්නට 

هيَِخلََقِ ِاَّلَّ َ ِاَّللَّ نَّ
َ
َولَْمِيََرْواِأ

َ
أ

ِ ْرَضَِولَْمَِيْْعَ
َ
َِواْْل َماَواته السَّ

ِ ِالَْمْوََتَٰ َ ْنَُِيِْيه
َ
ِأ َٰ هَقادهٍرِلََعَ ِب َلْقهههنَّ ِبه
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ශක්තිය ඇත්තා බව ඔවුහු 

වනොදුටුවවෝ ද? එවසේය නියත 

වශවයන්ම ඔහු සියලු දෑ වකවරහි 

ශක්තිය ඇත්තාය. 

هنَّهُِِبَََلَِِٰۚ   َِِٰإ ءٍُُِِكِِِّلََعَ ََِشْ
يرٌِ ِ{33} قَده

තවද ප්රතික්ව ේප කළවුන්  ( නිරා )

ගින්න වවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

දිනවේ “වමය සතයය වනොවව් ද” 

(යැයි විමසනු ලබති). “අපවේ 

පරමාධිපති මත දිවුරා  ( එය )

එවසේය” යැයි ඔවුහු පවසති .“එවසේ 

නම් නුඹලා ප්රතික්ව ේප කරමින් සිටි 

දෑ වහේතුවවන් එම දඬුවම නුඹලා 

භුක්ති විඳිනු” යැයි ඔහු පවසයි. 

ِ هيَنَِكَفُرواِلََعَ َويَْوَمُِيْعَرُضِاَّلَّ
ِ َقِّ
ْ
هاْل َذاِب

لَيَْسَِهَٰ
َ
ِبَََلَِِٰقَالُواِۚ  انلَّارهِأ
َنا هَماِِالَْعَذاَبِِفَُذوقُواِقَاَلِِۚ  َِوَربِّ ب

ِ{34} ُكْنُتْمِتَْكُفُرونَِ

එවහයින් දහම් දූතවරුන් අතුරින් 

දැඩි අධි ්ඨානවයන් වූවන් 

ඉවසුවාක් වමන් නුඹ ද ඉවසනු .

තවද ඔවුන් සඳහා නුඹ ඉක්මන් 

වනොවනු .ඔවුනට ප්රතිඥා වදනු ලැබූ 

දෑ ඔවුන් දකින දින දහවල් කාලවේ 

වහෝරාවක් මිස තමන් නතර 

වනොවූවාක් වමනි. (නුවේ කාර්යය) 

දැනුම් දීමකි .පාපතර ජනයා හැර 

(වවනත් කිසිවවකු )විනාශ කරනු 

ලබන්වන්ද? 

ِمهَنِ ولُوِالَْعْزمه
ُ
ِأ َِكَماَِصََبَ ْ اْصَبه

فَ
ْلِلَُهْمِ َِوََّلِتَْسَتْعجه نَُّهمِِْۚ  الرُُّسله

َ
َِكأ

ِيَلَْبُثواِلَمِِْيُوَعُدونََِِماِيََرْونَِِيَْومَِ
ِ ِۚ  ِبََلغٌِِۚ  َِنَهارٍِِمهنَِِْساَعةًِِإهَّلَّ
ُِِيْهلَُكَِِفَهْلِ ِالَْقْومُِِإهَّلَّ

قُِ ِ{35} ونَِالَْفاسه
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