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67 සූරත් අල්-මුල්ක් (ආධිපතයය) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 30 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-5 අල්ලාහ්වේ බලවේ විදයාමානය. 

ආධිපතයය තම අවතහි ඇත්තා 

විභූතිමත් විය. තවද ඔහු සියලු දෑ 

වකවරහි බලසම්පන්නය. 

ٰ َتَباَرَك  هه الُْملُْك َوُهَو لََعَ هي بهَيده
اَّلَّ

ير   ٍء قَده  {1} ُُكِّ ََشْ
ඔහු වනාහි මරණය සහ ජීවය 

මැව්වව්  ය. (මන්ද) නුඹලා අතුරින් 

කවවරකු ක්රියාවවන් වඩාත් දැහැමි 

දැයි ඔහු නුඹලා ව පරීක්ෂා කරනු 

පිණිසය. තවද ඔහු සර්ව බලධාරීය. 

අතික්ෂමාශීලීය. 

َْبلَُوُكْم  ََياةَ ِله
ْ
هي َخلََق الَْمْوَت َواْل اَّلَّ
ْحَسُن َعَمًلا 

َ
يُُّكْم أ

َ
 َوُهوَ  ۚ  أ

َعزهيزُ 
 {2} الَْغُفورُ  الْ

ඔහු වනාහි අහස් (එකිවනක උඩ 

පිහිටන වසේ) තල වශවයන් 

මැව්වව්ය. කරුණාවන්තයාවේ 

මැවීම්හ  ි පලුදු කිසිවක් නුඹ 

වනොදකිනු ඇත. එවහයින් යම් 

පලුදි්දක් නුඹ දකින්වන් දැයි වනත් 

වයොමු කර බලනු. 

َباقاا  هي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت طه  ۚ  اَّلَّ
قه  فه  تََرىٰ  َما

نه  َخلْ
 مهنْ  الرَّمْحَٰ

عه  ۚ   َتَفاُوٍت   تََرىٰ  َهْل  اْْلََصَ  فَارْجه
 {3} ُفُطورٍ  مهنْ 

පසුවද  නුඹ වදමුරයක් වනත් වයොමු 

කර බලනු. එම වනත් නුඹ වවත 

එය වවවහසට පත් තත්ත්වවේ 

අවමානවයන් යුතු ව යටහත් පහත් 

ව හැවරනු ඇත. 

َتْْيه َيْنَقلهْب  عه اْْلََصَ َكرَّ ُثمَّ ارْجه
ئاا َوُهَو  هَِلَْك اْْلََصُ َخاسه إ

ي    {4} َحسه
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තවද සැබැවින්ම අපි වමවලොව 

අහස පහන් මගින් අලංකාරවත් 

කවෙමු. ඒවා වෂයිතානුන්ට 

අස්ත්රයක් බවට අපි පත් කවෙමු. 

තවද අපි ඔවුනට ඇවිවෙන ගින්වන් 

දඬුවම ද සූදානම් කර ඇත්වතමු. 

هَمَصابهيَح  ْنَيا ب َماَء ادلُّ َولََقْد َزيَّنَّا السَّ
َياطهْيه  هلشَّ ا ل  ۚ  وََجَعلَْناَها رُُجوما

ْعَتْدنَا
َ
عهيه  َعَذاَب  لَُهمْ  وَأ  {5} السَّ

6-11 වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්වේ දඬුවම සහ ඔවුන්වේ පාපකම් 
ඔවුන් පිළිගැනීම 

එවමන්ම තම පරමාධිපති ව 

ප්රතික්වෂේප කෙවුනට නිරවේ 

දඬුවම ඇත. තවද (ඔවුහු) වයොමු 

වන ස්ථානය නපුරු විය. 

ْم َعَذاُب  هَربِّهه يَن َكَفُروا ب ه هَّلَّ َول
هئَْس  ۚ  َجَهنََّم  يُ  َوب  {6} الَْمصه

ඔවුන් එහි දමනු ලැබූ කල්හි ඔවුහු 

එහි (බූරු හඬ වමන්) හුස්ම ගන්නා 

පිළිකුල් හඬකට සවන් වදති. තවද 

එය උතුරමින් පවතී. 

ا  ُعوا لََها َشههيقا لُْقوا فهيَها َسمه
ُ
هَذا أ إ

َ َتُفورُ   {7} َوِهه

එය වකෝපවයන් පිපිවරන්නාක් 

වමනි. එහි පිරිසක් දමනු ලැබූ සෑම 

විටකම “අවවාද කරන්වනකු 

නුඹලා වවත වනොපැමිණිවේ දැ?”යි 

එහි භාරකරුවවෝ ඔවුන්වගන් 

විමසති. 

ُ مهَن الَْغْيظه   ُُكََّما ۚ  تََكاُد َتَمَّيَّ
 َ لْقه
ُ
لَُهمْ  فَْوج   فهيَها أ

َ
لَمْ  َخَزَنُتَها َسأ

َ
 أ

تهُكمْ 
ْ
ير   يَأ  {8} نَذه

“එවසේය. අප වවත අනතුරු 

අඟවන්වනකු සැබැවින්ම 

පැමිණිවේය. එවිට අපි වබොරු යැයි 

පැවසුවවමු තවද අල්ලාහ් කිසිදු 

වදයක් පහෙ කර නැත. නුඹලා 

මහත් වූ මුොවව් මිස නැතැයි” අපි 

කීවවමුයි ඔවුහු පවසති. 

ْبَنا  ير  فََكذَّ قَالُوا بَََلٰ قَْد َجاَءنَا نَذه
هْن  ٍء إ ُ مهْن ََشْ َل اَّللَّ َوقُلَْنا َما نَزَّ

 فه َضًَلٍل َكبهيٍ 
ْنُتْم إهَّلَّ

َ
 {9} أ
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අප සවන් වදමින් වහෝ අවවබෝධ 

කර ගනිමින් සිටිවයමු නම් දැවවන 

ගින්වන් සහකාරයින්වගන් අප 

වනොවන්වනමුයි ඔවුහු කියති. 

ْو َنْعقهُل َما 
َ
َوقَالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أ

ْصحَ 
َ
عهيه ُكنَّا فه أ  {10} ابه السَّ

එවිට ඔවුහු තම වරද පිළිගනිති. 

එවහයින් දැවවන ගින්වන් 

සහකාරයින්ට ශාපය වව්වා! 

ا  هَذنْبهههْم فَُسْحقا اْعََتَفُوا ب
فَ

عهيه  ْصَحابه السَّ
َ
 {11} ِله

12 අල්ලාහ් පිළිබඳ බියවන්නන්හට හිමි වන ප්රතිඵල 
නියත වශවයන්ම අදෘශයමානවයහි 

තම පරමාධිපතිට බිය වන අය 

වනාහි ඔවුනට සමාව හා මහත් වූ 

තිළිණයක් ඇත. 

هالَْغْيبه  َشْوَن َربَُّهْم ب
هيَن ََيْ إهنَّ اَّلَّ

ْجر  َكبهي  
َ
َرة  وَأ  {12} لَُهْم َمْغفه

13-15 අල්ලාහ්වේ සියුම් දැනුම සහ ඔහු පිරිනැමූ වබොවහෝ ආශිර්වාදයන් 
නුඹලාවේ ප්රකාශයන් රහසිගත ව 

කියනු. නැතවහොත් එය හඬ නගා 

කියනු. නියත වශවයන්ම ඔහු සිත්හි 

ඇති දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය.  

ههه  وه اْجَهُروا ب
َ
وا قَْولَُكْم أ ُّ ِسه

َ
 ۚ  وَأ
هنَّهُ  هَذاته  َعلهيم   إ ُدوره  ب  {13} الصُّ

(සියල්ල) මැවූ ඔහු (අභයන්තරය 

පිළිබඳ ව) වනොදන්වන්ද?  ඔහු 

සියුම් ඥානීය. අභිඥානවන්තය. 

(යැයි දැනගනු.) 

يُف  ََّل َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَّطه
َ
أ

َبهيُ 
ْ
 {14} اْل

නුඹලාට මහවපොවෙොව (ගමන් 

කිරීමට) පහසු අයුරින් පිහිටුවාලූවේ 

ඔහුය. එවහයින් එහි පැතිකඩ වල 

නුඹලා ගමන් කරනු. තවද ඔහුවේ 

වපෝෂණවයන් අනුභව කරනු. තවද 

ඔහු වවතය නැවත නැගිටුවනු 

ලබනුවේ. 

ْرَض 
َ
هي َجَعَل لَُكُم اِْل ُهَو اَّلَّ

اْمُشوا فه َمَناكهبهَها َوُُكُوا مهْن 
َذلُوَّلا فَ
هَِلْهه  ۚ  رهْزقههه   {15} ورُ النُُّش  َوإ

16-18 වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්හට වකවරන අවවාදය 
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මහවපොවෙොව වදදරී යන විට 

අහවසේ සිටින්නා ඔහු, නුඹලා එය 

තුෙට ගිල්වීවමන් නුඹලා සුරක්ෂිත 

දැයි  සිතන්වනහිද? 

َف  ْن ََيْسه
َ
َماءه أ مهْنُتْم َمْن فه السَّ

َ
أ
َ
أ

 َ إهَذا ِهه
ْرَض فَ

َ
هُكُم اِْل ب
 {16} َتُمورُ 

එවසේ නැතවහොත් අහවසහි සිටින්නා 

ගල් කුණාටුවක් නුඹලා වවත 

එවීවමන් නුඹලා සුරක්ෂිත දිැයි 

සිතන්වනහු ද? එවිට මාවේ අනතුරු 

ඇඟවීම වකවසේ දැයි නුඹලා මතු 

දැන ගනු ඇත. 

َل  ْن يُرْسه
َ
َماءه أ مهْنُتْم َمْن فه السَّ

َ
ْم أ
َ
أ

باا   فََسَتْعلَُمونَ  ۚ  َعلَْيُكْم َحاصه
يره  َكْيَف   {17} نَذه

තවද සැබැවින්ම ඔවුනට වපර 

සිටියවුන් වබොරු කෙහ. එවිට 

මාවේ උදහස වකවසේ වී ද? 

َب  ْم َولََقْد َكذَّ هيَن مهْن َقْبلههه
اَّلَّ

يه   {18} فََكْيَف ََكَن نَكه
19-22 සැබෑ වදවිඳුන් හඳුනා ගැනීමට මගක්. 

ඔවුනට ඉහළින් පක්ෂීන් තම 

පියාපත් දිගු හරිමින් හා 

හකුළුවාලමින් සිටිනු ඔවුහු 

නුදුටුවවෝද ? උන් රඳවා තබනුවේ 

අර්-රහ්මාන් (අපරිමිත 

දයාන්විතයාණන්) මිස අන් 

කිසිවවකු වනොවවයි. නියත 

වශවයන්ම ඔහු සෑම වදයක් පිළිබඳ 

ව සර්ව නිරීක්ෂකය. 

ْيه فَْوَقُهْم َصافَّاٍت  هََل الطَّ َولَْم يََرْوا إ
َ
أ

ُكُهنَّ  َما ۚ  َويَْقبهْضَن   إهَّلَّ  ُيْمسه
هنَّهُ  ۚ   الرَّمْحَٰنُ  هُكلِّ  إ ءٍ  ب  ََشْ
ي    {19} بَصه

අර්-රහ්මාන් (අපරිමිත 

දායන්විතයාණන්) හැර  නුඹලාට 

උදව් කරන වසේනාව කවවරකු ද? 

ප්රතික්වෂේපකයින් මුොවවහි මිස 

නැත. 

هي ُهَو ُجْند  لَُكْم  َذا اَّلَّ ْن َهٰ مَّ
َ
أ

نه 
ُكْم مهْن ُدونه الرَّمْحَٰ  إهنه  ۚ  َيْنُصُ

 فه ُغُرورٍ الْ 
 {20} ََكفهُروَن إهَّلَّ
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නැතවහොත් (අර් රහ්මාන්) ඔහුවේ 

වපෝෂණය ඔහු නතර කවෙේ නම් 

නුඹලාට වපෝෂණය සපයනුවේ 

කවවරකු ද? නමුත් ඔවුහු සතය 

වයන් දුරස් ව සීමාව ඉක්මවීවමහි 

හා (සතයවයන්) පලා යෑවමහි 

එල්බවගන සිටිති. 

هْن  هي يَْرُزقُُكْم إ َذا اَّلَّ ْن َهٰ مَّ
َ
أ

ْمَسَك رهْزقَُه 
َ
 ُعُتو   فه  جَلُّوا بَْل  ۚ  أ

 {21} َوُنُفورٍ 

තම මුහුණ මුණින් අතට වැටී 

ඇවිදින්නා ද එවසේ නැතවහොත් 

වකළින් ඍජු මාර්ගය මත 

ඇවිදින්නා ද ඍජු මාර්ගයක 

සිටිනුවේ ? 

ٰ وَْجهههه 
َفَمْن َيْمِشه ُمكهبًّا لََعَ

َ
أ

 ٰ ْن َيْمِشه َسوهيًّا لََعَ مَّ
َ
ْهَدٰى أ

َ
أ

َاٍط ُمْسَتقهيمٍ   {22} ِصه
23-27 මැවීම හා නැවත එක්රැස් කිරීම. 

නුඹලා මවා නුඹලාට ශ රවණය ද 

දෘෂ්ටි ද හදවත් ද ඇති කවෙේ ඔහුය. 

නුඹලා ගුණ ගරුක වනුවේ  

ස්වල්පයකි යැයි (නබිවරය) නුඹ 

කියනු. 

ُكْم وََجَعَل لَُكُم 
َ
نَْشأ
َ
هي أ قُْل ُهَو اَّلَّ

ْفئهَدةَ 
َ
بَْصاَر َواِْل

َ
ْمَع َواِْل  ۚ  السَّ

 {23} تَْشُكُرونَ  َما قَلهيًلا 
නුඹලා මහවපොවෙොවවහි විසුරුවා 

හැරිවේ ඔහුය. තවද ඔහු වවතය 

නුඹලා එක්රැස් කරනු ලබනුවේ 

යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

ْرضه 
َ
ُكْم فه اِْل

َ
هي َذَرأ قُْل ُهَو اَّلَّ
ونَ  هَِلْهه ُُترَْشُ  {24} َوإ

තවද නුඹලා සතයවාදීන් වලස 

සිටිවයහු නම් වමම වපොවරොන්දුව 

(ඉටු කරනු ලබනුවේ) කවදා දැ?යි 

ඔවුහු ප්රශ්න කරති. 

هْن ُكْنُتْم  َذا الَْوْعُد إ
َويَُقولُوَن َمََتٰ َهٰ

 {25} َصادهقهْيَ 

(එයට) නියත වශවයන්ම (වම් 

ගැන) දැනුම ඇත්වත් අල්ලාහ් 

වවතය. තවද නියත වශවයන්ම මම 

පැහැදිලි අනතුරු අඟවන්වනකු 

පමණකියි (නබිවරය) නුඹ කියනු. 

نَا 
َ
هنََّما أ ه َوإ ْنَد اَّللَّ ُم عه

هنََّما الْعهلْ قُْل إ
ير  ُمبهْي    {26} نَذه
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එය කිට්ටුවවන්ම ඔවුන් දකින 

කල්හි ප රතික්වෂේප කෙවුන්වේ 

මුහුණු නරක් වී යයි. තවද වමය 

නුඹලා (ඉක්මන් කරන්නැයි) වාද 

කරමින් සිටි දෑ යැයි එවිට ඔවුනට 

කියනු ලැවබ්. 

هيَن  يَئْت وُُجوهُ اَّلَّ وْهُ ُزلَْفةا سه
َ
ا رَأ فَلَمَّ

ه  َذا اَّلَّ ههه َكَفُروا َوقهيَل َهٰ ي ُكْنُتْم ب
ُعونَ   {27} تَدَّ

28-30 මතු වලොව ජයග්රහණය අල්ලාහ්වේ අවතහිය. උල්පත් ජලය ද ඔහු 
සතු ව ඇත්තකි. 

(නබි මුහම්මද්) මා හා මා සමග 

සිටින අය අල්ලාහ් විනාශ කවෙේ 

නම් වහෝ නැතවහොත් අප වවත ඔහු 

දයාව දැක් වූවේ නම් වහෝ වව්දනීය 

දඬුවමින් ප රතික්වෂේපකයින් ගලවා 

ගන්වන් කවුරුන් දැයි නුඹලා සිතා 

බැලුවවහු දැ?යි (ඔවුන්වගන්) 

අසනු. 

ُ َوَمْن  َ اَّللَّ ْهلََكِنه
َ
هْن أ ْيُتْم إ

َ
َرأ
َ
قُْل أ

ََنا َفَمْن ُُيهُي الََْكفهرهيَن  ْو رمَحه
َ
َ أ َمِعه

مٍ  ِله
َ
 {28} مهْن َعَذاٍب أ

(ඔහු) අර්-රහ්මාන් (අපිරිමිත 

දයාන්විතයා) ඔහුය. අපි ඔහු ගැන 

විශ්වාස කවෙමු. තවද ඔහු වවතම 

බලාවපොවරොත්තු තබන්වනමු. 

එවහයින් කවවරකු ප රකට 

වනොමවගහි දැයි නුඹලා මතු දැන 

ගනු ඇත. යැයි (නබි මුහම්මද්) 

කියනු. 

ههه َوَعلَْيهه  ُن آَمنَّا ب
قُْل ُهَو الرَّمْحَٰ

َْنا   فه  ُهوَ  َمنْ  فََسَتْعلَُمونَ  ۚ  تََوُكَّ
 {29} ُمبهٍْي  َضًَللٍ 

නුඹලාවේ ජලය (මහවපොවෙොව 

තුෙට) කිඳා බැස්වසේ නම් ගලා යන 

දිය දහර නුඹලාට ලබා වදන්වන් 

කවුරුන් දැ?යි නුඹලා සිතා 

බැලුවවහු දැ?යි (නබි මුහම්මද්) 

අසනු. 

ْصَبَح َماُؤُكْم َغْوراا 
َ
هْن أ ْيُتْم إ

َ
َرأ
َ
قُْل أ
هَماٍء َمعهٍْي َفَمْن  تهيُكْم ب
ْ
 {30} يَأ
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68 සූරත් අල්-කලම් (පෑන) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 52 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-7 නබි (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමාණන් ව ශක්තිමත් කිරීම සහ 

එතුමාණන්වේ උසස් ගුණාංග පිළිබඳ විස්තර 

නූන්, පෑන හා ඔවුන් ලියන දෑ මත 

දිවුරමින් 
 {1} َوالَْقلَمه َوَما يَْسُطُرونَ  ۚ  ن 

නුවේ පරමාධිපතිවේ පිහිවටන් නුඹ 

උන්මත්තකයකු වනොවව්.  
هنهْعَمةه َربَِّك  نَْت ب

َ
َما أ

هَمْجُنونٍ   {2} ب
තවද සැබැවින්ම නුඹට නිමක් 

වනොමැති ප්රතිඵලයක් ඇත. 
ْجراا َغْيَ َمْمُنونٍ 

َ
هنَّ لََك َِل  {3} َوإ

තවද නියත වශවයන්ම නුඹ අති 

උතුම් ගතිගුණ මත වන්වනහිය. 
يمٍ  هنََّك لََعََلٰ ُخلٍُق َعظه  {4} َوإ

නුඹලා අතුරින් කවවරකු පීඩාවවන් 

වපවෙන්වන්දැයි නුඹ මතු දකිනු 

ඇත. තවද ඔවුහුද මතු දකිනු ඇත. 

ونَ  ُ ُ َويُْبصه  {5} فََستُْبصه
يْيهُكُم الَْمْفُتونُ 

َ
هأ  {6} ب

නියත වශවයන්ම නුඹවේ 

පරමාධිපති වන ඔහු ඔහුවේ 

මාර්ගවයන් මූො වී ගිය අය පිළිබඳ 

මැනැවින් දන්නාය. තවද යහමග 

ලද්දවුන් පිළිබඳ ව ද මැනැවින් 

දන්නාය. 

هَمْن َضلَّ َعْن  ْعلَُم ب
َ
إهنَّ َربََّك ُهَو أ

ينَ  هالُْمْهَتده ْعلَُم ب
َ
 {7} َسبهيلههه َوُهَو أ

8-16 වබොරුකාරයින්වේ ගුණාංග 
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එවහයින් නුඹ වබොරු කෙවුනට 

අවනත වනොවනු. 
بهْيَ 

عه الُْمَكذِّ  {8} فًََل تُطه

නුඹ ලිහිල් කවෙහි නම් එවිට 

ඔවුහුද ලිහිල් කරන්නට කැමති 

වවති. 

وا لَْو تُْدههُن َفُيْدههُنونَ   {9} َودُّ

තවද අධික වශවයන් දිවුරා සිටින 

නීච සෑම වකවනකුටම නුඹ අවනත 

වනොවනු. 

ٍف َمههٍْي 
ْع ُُكَّ َحًلَّ  {10} َوََّل تُطه

ඔහු වදොස් නගන්වනකි. වක්ලාම් 

කියමින් සැරිසරන්වනකි. 
يمٍ  هَنمه اٍء ب اٍز َمشَّ  {11} َهمَّ

යහපත වෙක්වන්වනකි. සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු කරන්වනකි. 

පාපිෂ්ඨවයකි. 

ثهيمٍ 
َ
هلَْخْيه ُمْعَتٍد أ اٍع ل

 {12} َمنَّ

හිතුවක්කාරවයකි. ඊටත් වඩා ඔහු 

අවජාතකවයකි.  
هَك َزنهيمٍ  ل

ٰ
 {13} ُعُتل  َبْعَد َذ

ඔහු වස්තුව හා දරුවන් සතු ව සිටි 

වකවනකු වූ බැවින් 
ْن ََكَن َذا َماٍل َوَبنهْيَ 

َ
 {14} أ

ඔහු වවත අපවේ වදන් පරායනය 

කරනු ලැබූ විට “වමය 

පැරැන්නන්වේ වගොතපු කතා යැ”යි 

කියයි. 

ُي  َساطه
َ
هَذا ُتْتََلٰ َعلَْيهه آيَاُتَنا قَاَل أ إ

لهْيَ  وَّ
َ
 {15} اِْل

වහොඬවැල මත අපි ඔහුට සලකුණු 

තබන්වනමු. 
ُْرُطومه 

ْ
ُمُه لََعَ اْل  {16} َسنَسه

17-33 අල්ලාහ්වේ ආශිර්වාදයන් ප්රතික්වෂේප කෙ වතු හිමියන්  
උයන් වැසියන් අපි පරීක්ෂාවට ලක් 

කොක් වමන්ම නියත වශවයන්ම 

අපි (මක්කාවාසීන් වන) වමොවුන් ව 

ද පරීක්ෂාවට ලක් කවෙමු. ඔවුන් 

අල්ලාහ්වේ අභිමතය ගැන සඳහන් 

වනොකර තමන් උදෑසනම  එය 

ه  ْصَحاَب إ
َ
نَّا بَلَْونَاُهْم َكَما بَلَْونَا أ

ُمنََّها  قَْسُموا َِلَْصه
َ
هْذ أ َنَّةه إ

ْ
اجل
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(අස්වැනු) වනෙන්නට  සපථ කර 

ගත්වතෝය. 
ْيَ  َوََّل  {17} ُمْصبهحه
 {18} يَْستَْثُنونَ 

ඔවුන් නිදමින් සිටිය දී නුඹවේ 

පරමාධිපතිවගන් වූ වැටලීමක් එය 

වටලා ගත්වත්ය. 

هف  مهْن َربَِّك  َفَطاَف َعلَْيَها َطائ
هُمونَ َوُهْم   {19} نَائ

එවිට එය (ගිනිබත් වී) 

ඝනාන්ධකාරයක් වමන් විය. 
هيمه  ْصَبَحْت ََكلصَّ

َ
 {20} فَأ

එවිට නුඹලා වනෙන්නන් වූවයහු 

නම් නුඹලාවේ වගොවි බිමට 

උදෑසන යා යුතු යැයි ඔවුහු උදෑසන 

එකිවනකා අමතන්නන් වූහ. 

ْيَ  نه  {21} َفَتَناَدْوا ُمْصبهحه
َ
أ

 ٰ هْن ُكْنُتْم اْغُدوا لََعَ َحْرثهُكْم إ
 {22} َصارهمهْيَ 

එවිට අද දින නුඹලා වවත කිසිදු 

දිළිවඳකු එයට ඇතුළු වනොවිය යුතු 

යැයි ද රහසිගත ව කතා කරමින් 

ගමන් කවෙෝය. 

 {23} فَاْنَطلَُقوا َوُهْم َيَتَخاَفُتونَ 
ْن ََّل يَْدُخلَنََّها اِْلَْوَم َعلَْيُكْم 

َ
أ

 {24} مهْسكهْي  
තවද වනළීමට ශක්තිය ඇත්තන් 

වලසින් ඔවුහු උදෑසන පිටත් වූහ. 
ٰ َحْرٍد قَادهرهينَ 

 {25} َوَغَدْوا لََعَ

එවිට ඔවුහු එය දුටු කල්හි නියත 

වශවයන්ම අපි මුො වූවවෝ වවමු. 
هنَّا  الُوا إ

ْوَها قَ
َ
ا رَأ فَلَمَّ
 {26} لََضالُّونَ 

එවසේ වනොව අපි අහිමි කරනු 

ලැබූවවෝ වවමු. 
 {27} ََمُْروُمونَ بَْل ََنُْن 

නුඹලා (අල්ලාහ්ට) සුවිශුද්ධ කෙ 

යුතු වනොවව් දැයි මම නුඹලාට 

වනොකීවවම් දැ?යි ඔවුන් අතුරින් 

මධයස්ථ අවයකු කීවව්ය. 

قُْل لَُكْم لَْوََّل 
َ
لَْم أ
َ
وَْسُطُهْم أ

َ
قَاَل أ

 {28} تَُسبُِّحونَ 
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“අපවේ පරමාධිපති සුවිශුද්ධය. 

නියත වශවයන්ම අපි 

අපරාධකරුවන් වූවයමු” යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

هنَّا ُكنَّا  َنا إ الُوا ُسْبَحاَن َربِّ
قَ

همهْيَ   {29} َظال

එවිට ඔවුන්වගන් ඇතැවමකු 

ඇතැවමකුට වදොස් නගමින් ඉදිරියට 

ආහ. 

ٰ َبْعٍض  ْقَبَل َبْعُضُهْم لََعَ
َ
فَأ

 {30} َيَتًَلَوُمونَ 
“අවහෝ අපවේ විනාශය! නියත 

වශවයන්ම අපි සීමාව ඉක්මවා 

යන්නන් වූවයමු” යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

هنَّا ُكنَّا  الُوا يَا َوْيلََنا إ
قَ

 {31} َطاغهْيَ 

“මීට වඩා යහපත් වදයක් අපවේ 

පරමාධිපති අපට වපරො වදන්නට 

පුළුවන. නියත වශවයන් අපි අපවේ 

පරමාධිපති වවත අවේක්ෂා 

කරන්නන් වවමු.” 

ْن 
َ
هنَّا َعََسٰ َربَُّنا أ ََلَا َخْياا مهْنَها إ ُيْبده

ُبونَ  َنا َراغه هََلٰ َربِّ  {32} إ

එම දඬුවම එවලසමය. තවද මතු 

වලොවවහි දඬුවම අති බිහිසුණුය. ඒ 

ගැන ඔවුහු දැන සිටියාහු නම්. 

هَك الَْعَذاُب  ل
ٰ
 َولََعَذاُب  ۚ  َكَذ

َرةه  ْكَبُ  اْْلخه
َ
 ََكنُوا لَوْ  ۚ   أ
 {33} َيْعلَُمونَ 

34 බිය බැතිමතුන්හට පිරිනමනු ලබන ප්රතිඵල 
නියත වශවයන්ම බිය බැතිමතුන්ට 

සැප පහසුකම් සහිත ස්වර්ග උයන් 

ඔවුන්වේ පරමාධිපති අබියස ඇත. 

ْم َجنَّاته  ْنَد َربِّهه ُمتَّقهَْي عه
هلْ إهنَّ ل
 {34} اَلَّعهيمه 

35-47 අපරාධකරුවනට එවරහි ව සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීම  
එවහයින් අවනත වූවන් 

වැරදිකරුවන් වමන් අපි පත් 

කරන්වනමුද?  

َْي  َفَنْجَعُل الُْمْسلهمه
َ
أ

 {35} ََكلُْمْجرهمهْيَ 
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නුඹලාට කුමක්වීද? නුඹලා තීන්දු 

කරනුවේ වකවසේද? 
 {36} َما لَُكْم َكْيَف َُتُْكُمونَ 

නුඹලා වතෝරා ගන්නා දෑ එහි 

නුඹලාට ඇතැයි සඳහන් නුඹලා 

හදාරන පුස්තකයක් නුඹලාට එහි 

වීද? 

ْم لَُكْم كهَتاب  فهيهه 
َ
أ

إهنَّ لَُكْم فهيهه  {37} تَْدُرُسونَ 
ُونَ   {38} لََما ََتَيَّ

එවසේ නැතවහොත් නුඹලා තීන්දු 

කරන දෑ නියත වශවයන්ම 

නුඹලාට සතු යැයි පවසන මෙවුන් 

වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දින 

වතක් පවතින ගිවිසුමක් අප වවතින් 

නුඹලාට තිවබ්ද? 

هََلٰ   إ
هَغة  ْيَمان  َعلَْيَنا بَال

َ
ْم لَُكْم أ

َ
أ

َياَمةه   لََما لَُكمْ  إهنَّ  ۚ  يَْومه الْقه
 {39} َُتُْكُمونَ 

වමයට ඇප වන්වන් ඔවුන්වගන් 

කවවරකු දැයි නුඹ ඔවුන්වගන් 

විමසනු. 

هَك زَعهيم   ل
ٰ
هَذ يُُّهْم ب

َ
 {40} َسلُْهْم أ

එවසේ වනොමැතිනම් ඔවුනට 

හවුල්කරුවන් සිටිත් ද? එවසේනම් 

ඔවුහු සතයවාදීන් වලස සිටිවයහු 

නම් ඔවුන්වේ එම හවුල්කරුවන් 

ඔවුන් වගවනත්වා! 

تُ 
ْ
ََكُء فَلَْيأ ْم لَُهْم ُُشَ

َ
هْن أ هههْم إ ََكئ هرُشَ وا ب

 {41} ََكنُوا َصادهقهْيَ 

එදින වකණ්ඩවයන් නිරාවරණය 

කරනු ලැවබ්. තවද සුජූද් කිරීම 

සඳහා ඇරයුම් කරනු ලැවබ්. එවිට 

ඔවුහු (ඒ සඳහා) හැකියාව 

වනොදරති. 

يَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن 
ُجوده فًََل  هََل السُّ إ

يُعونَ   {42} يَْسَتطه
ඔවුන්වේ බැල්ම පහත වහළී පවතී. 

නින්දාව ඔවුන් වවො ගනී. ඔවුන් 

නිවරෝගිව සිටිය දී සුජූද් කිරීම 

සඳහා ඇරයුම් කරනු ලබන්නන් 

بَْصاُرُهْم تَْرَهُقُهْم ذهلَّة  
َ
َعةا أ  ۚ  َخاشه

ُجوده  هََل السُّ ْد ََكنُوا يُْدَعْوَن إ
َوقَ

هُمونَ   {43} َوُهْم َسال
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වූහ. (නමුත් ඔවුහු එය ප්රතික්වෂේප  

කෙහ.) 

එවහයින් නුඹ මා හා වමම ප්රකාශය 

වබොරු කෙවුන් අතහැර දමනු. 

ඔවුන් වනොදන්නා පරිදි පියවවරන් 

පියවර අපි ඔවුන් හසු කර 

ගන්වනමු. 

َذا  هَهٰ ُب ب
َذْرِنه َوَمْن يَُكذِّ

فَ
يثه  َده

ْ
 مهنْ  َسنَْسَتْدرهُجُهمْ  ۚ  اْل

 {44} َيْعلَُمونَ  ََّل  َحْيُث 
තවද මම ඔවුනට කාල අවකාශය 

වදමි. නියත වශවයන්ම මාවේ 

උපක්රමය තිරසාරය. 

ْمِله لَُهْم 
ُ
ي إهنَّ  ۚ  وَأ  َكْيده

 {45} َمتهْي  
එවසේ නැතවහොත් ඔවුන්වගන් නුඹ 

යම් කුලියක් ඉල්ලන්වනහි ද?   

ඔවුන් ණය බරින් වපවෙන්නන් 

වවත්ද? 

ْجراا َفُهْم مهْن َمْغرٍَم 
َ
لُُهْم أ

َ
ْم تَْسأ

َ
أ

 {46} ُمْثَقلُونَ 

එවසේ නැතවහොත් ඔවුන් වවත ගුේත 

ඥානය තිබී ඔවුහු එය ලියන්වනෝද? 
ْنَدُهُم الَْغْيُب َفُهْم  ْم عه

َ
أ

 {47} يَْكُتُبونَ 
48-52 යූනුස් (අවලයිහිස් සලාම්) තුමාණන්වේ කතාවස්තුව. 

එවහයින් නුඹවේ පරමාධිපතිවේ 

තීන්දුවට නුඹ ඉවසීවමන් සිටිනු. 

තවද නුඹ මත්සයා හා සම්බන්ධ 

පුද්ගලයා වමන් වනොවනු. ඔහු 

වශෝකයට පත් කරනු ලැබූවවකු 

වලසින් (තම පරමාධිපති) ඇමතූ 

අවස්ථාව සිහියට නගනු. 

ُْكمه َربَِّك َوََّل تَُكْن  ْ ْله اْصبه
فَ

هْذ نَ  ُوته إ
ْ
اَدٰى َوُهَو َكَصاحهبه اْل

 {48} َمْكُظوم  

ඔහුවේ පරමාධිපතිවේ පිහිට ඔහු 

වවත ෙඟා වනොවූවේ නම් ඔහු 

අවමානයට ලක් කරනු ලැබූ 

තත්ත්වවේ නිසරු වවරෙට විසි 

කරනු ලබන්නට තිබුණි. 

هْعَمة  مهْن َربِّهه ََلُبهَذ  ْن تََداَرَكُه ن
َ
لَْوََّل أ

هالَْعَراءه َوُهَو َمْذُموم    {49} ب
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නමුත් ඔහුවේ පරමාධිපති ඔහු ව 

වතෝරා ගත්වත්ය. එවිට ඔහු ව 

දැහැමියන් අතරට පත් කවෙේය. 

فَاْجَتَباهُ َربُُّه فََجَعلَُه مهَن 
هْيَ  اْله  {50} الصَّ

තවද ප්රතික්වෂේප කෙවුන් 

අනුශාසනාවට සවන් දුන් කල්හි 

ඔවුන්වේ බැල්වමන් ඔවුහු නුඹ ව 

ලිස්සා වට්ටන්නට තැත් කරති. 

“නියත වශවයන්ම ඔහු 

උම්මත්තකයකු යැ”යි ඔවුහු 

පවසති. 

هيَن َكَفُروا  هْن يََكاُد اَّلَّ َوإ
ا َسمهُعوا  بَْصارهههْم لَمَّ

َ
هأ هُقونََك ب ل لََُّيْ

هنَُّه  ْكَر َويَُقولُوَن إ اَّلِّ
 {51} لََمْجُنون  

එවහත් එය වලෝවැසියන්ට 

උපවදසක් මිස නැත. 
هلَْعالَمهْيَ   {52} َوَما ُهَو إهَّلَّ ذهْكر  ل
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69 සූරත් අල්-හාක්කා (සතයය සිදුවීම) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 52 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-3 මෙවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනය සහ එහි ඇති වන අර්බුද 

අල්-හාක්කා  َُاقَّة
ْ
 {1} اْل

අල්-හාක්කා යනු කුමක් ද?   َُاقَّة
ْ
 {2} َما اْل

අල්-හාක්කා යනු කුමක්දැයි නුඹට 

දැනුම් දුන්වන් කුමක් ද? 
َاقَّةُ 

ْ
ْدَراَك َما اْل

َ
 {3} َوَما أ

4-12 වදවියන් වබොරු කරමින් සිටි ආද් සමූද් ෆිර්අවුන්වේ වසේනාව සහ 
නූහ්වේ ජනයාට අත් වූ විනාශය 

(හදවත්) තට්ටු කරන දිනය පිළිබඳ 

සමූද් ජනයා හා ආද් ජනයා වබොරු 

කවෙෝය. 

هالَْقارهَعةه  بَْت َثُموُد وَََعد  ب
 {4} َكذَّ

සමූද් ජනයා වූ කලී ඔවුහු මහා 

හඬකින් විනාශ කරනු ලැබූහ. 
ْهلهُكوا 

ُ
ا َثُموُد فَأ مَّ

َ
فَأ

َيةه  اغه هالطَّ  {5} ب
තවද ආද් ජනයා වූ කලී ඔවුන් දැඩි 

හඬකින් යුත් සුළී සුෙඟකින් විනාශ 

කරනු ලැබීය. 

َِصٍ  هرهيٍح َِصْ ْهلهُكوا ب
ُ
ا ََعد  فَأ مَّ

َ
وَأ

 {6} ََعتهَيةٍ 
එය ඔවුන් වවත රාත්රී හතක් හා 

දහවල් අටක් අඛණ්ඩ ව ඔහු එවීය. 

එවිට ඔවුන් වබොල් වූ ඉඳි ගස් වල 

කඳන් වමන් එහි විනාශයට පත් ව 

සිටිනු නුඹ දකින්නට තිබුණි. 

َرَها َعلَْيههْم َسبْ  َع َِلَاٍل َوَثَمانهَيَة َسخَّ
ا َفََتَى الَْقْوَم فهيَها  يَّاٍم ُحُسوما

َ
أ
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ْعَجاُز ََنٍْل 
َ
نَُّهْم أ

َ
ََعٰ َكأ َِصْ
 {7} َخاوهيَةٍ 

එවිට ඔවුන්වගන් ඉතිරි ව සිටින 

කිසිවකු වහෝ නුඹ දුටුවව්ද?   
 {8} َفَهْل تََرٰى لَُهْم مهْن بَاقهَيةٍ 

ෆිර්අවුන් හා ඔහුට වපර වූවන් ද 

උඩුයටිකුරු වපරො දමනු ලැබූවන් 

ද වැරදි කරමින් පැමිණිවයෝය. 

وََجاَء فهْرَعْوُن َوَمْن َقْبلَُه 
َئةه  َاطه

ْ
هاْل  {9} َوالُْمْؤتَفهََكُت ب

එවිට ඔවුහු ඔවුන්වේ 

පරමාධිපතිවේ දූතයාණන්ට 

පිටුපෑහ. එවහයින් බිහිසුණු 

ග්රහණයකින් ඔහු ඔවුන් හසු 

කවෙේය. 

َخذَ 
َ
ْم فَأ ُهْم َفَعَصْوا َرُسوَل َربِّهه

ْخَذةا َرابهَيةا 
َ
 {10} أ

ජලය ඉක්මවා ගිය කල්හි නියත 

වශවයන්ම අපි නුඹලා ව යාත්රාවව් 

ඉසිලුවවමු. 

ا َطََغ الَْماُء مَحَلَْناُكْم فه  هنَّا لَمَّ إ
َارهيَةه 

ْ
 {11} اجل

එය අපි නුඹලාට වමවනහි කිරීමක් 

බවට පත් කරනු පිණිස හා ධාරණය 

කරන සවන් එය ධාරණය කරනු 

පිණිසය. 

ُذن  
ُ
َْجَعلََها لَُكْم تَْذكهَرةا َوتَعهَيَها أ َله

َية    {12} َواعه

13-18 අවසන් දිනවේ අර්බුද 
වහොරණෑවවහි එක් පිඹුමක් පිඹිනු 

ලැබූ විට 
وره َنْفَخة   إهَذا نُفهَخ فه الصُّ

فَ
َدة    {13} َواحه

තවද මහවපොවෙොව හා කඳු ඔසවනු 

ලැබ ඒ වදක එක පහරින් වහෙනු 

ලබන විට, 

َتا  َباُل فَُدكَّ ه
ْ
ْرُض َواجل

َ
ومَُحهلَته اِْل
َدةا  ةا َواحه  {14} َدكَّ

එදින සිදු වන දෑ සිදු වනු ඇත.    ُ{15} َفَيْوَمئهٍذ َوَقَعته الَْواقهَعة 
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තවද අහස පැළී යනු ඇත. එවිට එය 

එදින දුර්වල ව පවතී. 
َ يَْوَمئهٍذ  َماُء فَِهه ته السَّ َوانَْشقَّ

 {16} َواههَية  
තවද ඒ අවට පැතිවල මලක්වරුන් 

වවති. එදින ඔවුනට ඉහළින් අට 

වදවනකු නුවේ පරමාධිපතිවේ අර්ෂ් 

(වහවත් රාජධානිය) ඔසවා වගන 

සිටිති. 

هَها  رَْجائ
َ
ٰ أ ُل  ۚ  َوالَْملَُك لََعَ  َوََيْمه

 يَْوَمئهذٍ  فَْوَقُهمْ  َربَِّك  َعْرَش 
 {17} َثَمانهَية  

එදින නුඹලා ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන්වනහුය. සඟවන කිසිවක් 

නුඹලා අතුරින් සැඟවවන්වන් නැත. 

يَْوَمئهٍذ ُتْعَرُضوَن ََّل ََتََْفٰ مهْنُكْم 
 {18} َخافهَية  

19-24 දකුණත් ජනයා පිවිවසන ස්ථානය සහ ඔවුන් අත් විදින සැප 
පහසුකම් 

තම වාර්තාව තම දකුණතට වදනු 

ලැබූ අය වූ කලී “ඕ වමන්න! මාවේ 

වාර්තාව නුඹලා කියවා බලනු. 

නියත වශවයන්ම මාවේ විනිශ්චයට 

නියත වශවයන්ම මම සම්මුඛ වන 

බව සැබැවින්ම මම සිතුවවමි” යැයි 

පවසයි. 

ينههه  َ كهَتابَُه بهَيمه وِته
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
فَأ

َفَيُقوُل َهاُؤُم اقَْرُءوا 
ِّنِّ  {19} كهَتابهَيهْ 

َ
إهِّنِّ َظَنْنُت أ

َسابهَيهْ   {20} ُمًَلٍق حه

එවිට ඔහු තෘේතිමත් ජීවිතවයහි 

වවයි. 
َيةٍ  يَشٍة َراضه  {21} َفُهَو فه عه

උසස් (ස්වර්ග) උයවනහි වවයි.  ٍَة  {22} فه َجنٍَّة ََعِله
එහි වලුබරින් යුත් පලතුරු 

සමීපවයන් පවතියි. 
 {23} ُقُطوُفَها َدانهَية  

“පසු ගිය දින වල නුඹලා ගත කෙ 

(වහොඳ දෑ) වහේතුවවන් නුඹලා 

සතුටින් අනුභව කරනු. තවද පානය 

කරනු” (යැයි පවසනු ලැවබ්.) 

ْسلَْفُتْم فه 
َ
هَما أ ُبوا َهنهيئاا ب ُُكُوا َواُْشَ

َةه  َاِله
ْ
يَّامه اْل

َ
 {24} اِْل
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25-37 වමත් ජනයා පිවිවසන ස්ථානය සහ ඔවුනට හිමිවන දඬුවම 
තවද තම වාර්තා වපොත තම වමතට 

වදනු ලැබූ අය වූ කලී, “අවහෝ ! 

මාවේ විනාශය ! මාවේ වාර්තාව 

මට වදනු වනොලැබුවව් නම් !” යැයි 

පවසයි. 

ه َفَيُقوُل  َماِله هشه َ كهَتابَُه ب وِته
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
وَأ

وَت كهَتابهَيهْ 
ُ
 {25} يَا َِلْتَِنه لَْم أ

“තවද මාවේ විනිශ්චය කුමක්දැයි 

මා වනොදනී නම් !” 
َسابهَيهْ  ْدره َما حه

َ
 {26} َولَْم أ

“අවහෝ වේදය! එය(මරණය) 

අවසන් තීන්දුව වූවේ නම්” යැයි 

පවසයි. 

َيةَ   {27} يَا َِلَْتَها ََكنَته الَْقاضه

“මාවේ ධනය මට කිසිදු ඵලක් 

වනොදුන්වන්ය.” 
َْه  ْغََنٰ َعِنِّ َماِله

َ
 {28} ۚ  َما أ

“මාවේ බලය මවගන් පහ ව වගොස් 

ඇත.” (යැයි තවදුරටත් පවසයි.) 
 {29} َهلََك َعِنِّ ُسلَْطانهَيهْ 

“නුඹලා ඔහු ව ග්රහණය කරනු. තවද 

ඔහුට විලංගු දමනු.” 
 {30} ُخُذوهُ َفُغلُّوهُ 

පසු ව ඔහු ව නිරයට ඇද දමිා 

පුළුස්සනු. 
يَم َصلُّوهُ  َحه

ْ
 {31} ُثمَّ اجل

ඔහු රියන් හැත්තෑවක් දිගු දම්වැලක් 

තුෙ වවයි. නුඹලා ඔහු ව එහි බැඳ 

දමනු. 

لٍَة َذرُْعَها َسْبُعوَن  لْسه ُثمَّ فه سه
 {32} ذهَراَعا فَاْسلُُكوهُ 

නියත වශවයන්ම ඔහු සර්ව බලධාරී 

අල්ලාහ් විශ්වාස වනොකරන්වනකු 

විය. 

ه  هاَّللَّ ُه ََكَن ََّل يُْؤمهُن ب
هنَّ إ

يمه   {33} الَْعظه
තවද දිළිඳුන්ට ආහාර සැපයීමට දිරි 

ගැන්වූවේ ද නැත. 
ٰ َطَعامه  َوََّل ََيُضُّ لََعَ

 {34}  الْمهْسكهْيه 
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එවහයින් අද දින ඔහුට වමහි කිසිදු 

සමීප මිතුවරකු නැත. 
فَلَيَْس َِلُ اِْلَْوَم َهاُهَنا 

 {35} مَحهيم  
(තුවාලවල) සැරව මිස වවනත් 

කිසිදු ආහාරයක් ද නැත. 
ْسلهٍْي   {36} َوََّل َطَعام  إهَّلَّ مهْن غه

වැරදි කෙවුන් මිස එය කිසිවකු 

අනුභව වනොකරයි. 
ُئونَ  َاطه

ْ
ُكلُُه إهَّلَّ اْل

ْ
 {37} ََّل يَأ

38-52 අල් කුර්ආනවේ යථාර්ථය සහ එය ප්රබන්ධිත දැයින් පිවිතුරු බව 
දන්වා සිටීම 

නුඹලා දකින දෑ මත ද නුඹලා 

වනොදකින දෑ මත ද මම දිවුරමි. 
ونَ  ُ هَما ُتْبصه ُم ب ْقسه

ُ
 {38} فًََل أ

ونَ  ُ  {39} َوَما ََّل ُتْبصه
නියත වශවයන්ම වමය වගෞරවනීය 

දූතයකුවේ ප්රකාශයකි. 
ُه لََقْوُل َرُسوٍل َكرهيمٍ 

هنَّ  {40} إ

තවද එය කවියකුවේ ප්රකාශයක් ද 

වනොවවයි. නුඹලා විශ්වාස 

කරනුවේ ස්වල්පයකි.   

ٍر  هَقْوله َشاعه  َما قَلهيًلا  ۚ  َوَما ُهَو ب
 {41} تُْؤمهُنونَ 

එය හූනියම්කරුවකුවේ ප්රකාශයක් 

ද වනොවවයි. නුඹලා වමවනහි 

කරන්වන් ස්වල්පයක  ි.  

هَقْوله ََكههٍن   َما قَلهيًلا  ۚ  َوََّل ب
ُرونَ   {42} تََذكَّ

(එය) සකල වලෝකයන්වේ 

පරමාධිපතිවගන් පහෙ කරනු 

ලැබූවකි. 

 {43} َتْْنهيل  مهْن َربِّ الَْعالَمهْيَ 

ප්රබන්ධයන් සමහරක් අප වවත ඔහු 

වගොතා පැවසුවව් නම් අපි ඔහු ව 

දකුණතින් හසුකර ගන්වනමු. 

َل َعلَْيَنا َبْعَض  َولَْو َتَقوَّ
اوهيله 

قَ
َ
َخْذنَا مهْنُه  {44} اِْل

َ
َِل

هاِْلَمهْيه   {45} ب
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පසු ව ප්රාණ නාෙය ඔහුවගන් අපි 

කපා හරින්වනමු. 
 {46} ُثمَّ لََقَطْعَنا مهْنُه الَْوتهْيَ 

එවිට නුඹලා අතුරින් කිසිවවකු වහෝ 

(අපවගන්) ඔහුව වෙක්වන්නන් 

වලස වනොසිටියි. 

َحٍد َعْنُه 
َ
َفَما مهْنُكْم مهْن أ

زهينَ   {47} َحاجه
තවද නියත වශවයන්ම එය බිය 

බැතිමතුන්හට වමවනහි කිරීමකි. 
هلُْمتَّقهْيَ  هنَُّه تَلَْذكهَرة  ل  {48} َوإ

නියත වශවයන්ම නුඹලා අතුරින් 

මුසාවාදීන් සිටින බව සැබැවින්ම 

අපි දනිමු. 

نَّ مهْنُكْم 
َ
هنَّا ََلَْعلَُم أ َوإ
بهْيَ 

 {49} ُمَكذِّ
තවද නියත වශවයන්ම එය වද්ව 

ප්රතික්වෂේපකයින්හට බලවත් 

වශෝකයකි. 

 الََْكفهرهينَ 
ة  لََعَ هنَُّه َْلَْْسَ  {50} َوإ

තවද නියත වශවයන්ම එය ස්ථීර 

සතයයකි. 
ُه َْلَقُّ اِْلَقهْيه 

هنَّ  {51} َوإ

එවහයින් නුඹවේ සර්ව බලධාරී 

පරමාධිපතිවේ නාමවයන් සුවිශුද්ධ 

කරනු. 

يمه  هاْسمه َربَِّك الَْعظه  {52} فََسبِّْح ب
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70 සූරත් අල්-මආරිජ් (ආවරෝහණ පියවර) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 44 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-18 මෙවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ අර්බුද 

සිදු වන දඬුවමක් පිළිබඳ 

විමසන්වනකු විමසුවව්ය.  
هَعَذاٍب َواقهٍع   ب

هل  َل َسائ
َ
 {1} َسأ

වද්ව ප්රතික්වෂේපකයින්හට එය 

වෙක්වන කිසිවවකු වහෝ වනොමැත. 
هلََْكفهرهيَن لَيَْس َِلُ   {2} َدافهع  ل

ආවරෝහණ ක්රියාවලිය හිමි 

අල්ලාහ්වගන් (වෙක්වාලන 

කිසිවකු වනොමැත)  

ه ذهي الَْمَعارهجه   {3} مهَن اَّللَّ

එහි කාල ප්රමාණය වසර පනස් 

දහසක් වන දිනයක මලක්වරුන් හා 

ආත්මය (ජිබ්රීල්) ඔහු වවත 

ආවරෝහණය වවයි.  

هَِلْهه فه  وُح إ هَكُة َوالرُّ َتْعُرُج الَْمًَلئ
لَْف 

َ
َْي أ يَْوٍم ََكَن مهْقَدارُهُ ََخْسه

 {4} َسَنةٍ 

එවහයින් ඔබ අලංකාර අයුරින් 

ඉවසා දරා ගනු. 
ْ َصْباا ََجهيًلا  اْصبه

 {5}  فَ

නියත වශවයන්ම එය අධික දුරින් 

ඇති බව ඔවුහු සිතති. 
ا هنَُّهْم يََرْونَُه بَعهيدا  {6} إ

නමුත් අපි එය සමීපවයන් දකිමු.  رهيبا
 {7} اَونََراهُ قَ

එදින අහස උණු වූ තඹ වමන් වනු 

ඇත. 
َماُء ََكلُْمْهله 

 {8} يَْوَم تَُكوُن السَّ

තවද කඳු වලොම් වමන් වනු ඇත.  َباُل ََكلْعهْهنه ه
ْ
 {9} َوتَُكوُن اجل
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මිතුවරක් මිතුවරකු ගැන ප්රශ්න 

වනොකරයි. 
ا ُل مَحهيم  مَحهيما

َ
 {10} َوََّل يَْسأ

ඔවුන් එකිවනකා දකිනු ඇත. එවිට 

අපරාධකරුවා එදින දඬුවමින් මිදීම 

සඳහා තම දරුවන් තම බිරිය තම 

සවහෝදරයා ඔහු සමඟ 

සම්බන්ධකම් පැවැත් වූ තම ඥාතීන් 

හා මහවපොවෙොවව් සිටින සියලු 

වදනා වහෝ වන්දි වශවයන් ලබා දී 

පසු ව ඒවා තමන් මුදවා ගත යුතු 

යැයි ප්රිය කරයි.   

وَنُهْم  ُ يََودُّ الُْمْجرهُم لَْو  ۚ  ُيَبصَّ
ي مهْن َعَذابه يَْومهئهٍذ  َيْفَتده

هبَنهيهه  َبتههه  {11} ب َوَصاحه
يهه  خه

َ
ِته  {12} وَأ

يلَتههه الَّ َوفَصه
ْرضه  {13} تُْؤوهيهه 

َ
َوَمْن فه اِْل

يهه  ا ُثمَّ ُيْنجه  {14} ََجهيعا

එවසේ වනොව නියත වශවයන්ම එය 

දවාෙන ගින්නය. 
هنََّها لََظىٰ  ۚ  ّلََكَّ   {15} إ

(එය හිස්කබවල්) චර්මය ගලවා 

දමන්නකි. 
َوىٰ  هلشَّ  {16} نَزَّاَعةا ل

එය (වමවලොවවහි වද්ව විශ්වාසය 

වනොතකා) පසුපස හැරී පලා වගොස් 

(වස්තුව) රැස් වකොට එය තැන්පත් 

කර (සඟවා) තැබු අයට ආරාධනා 

කරයි. 

 ٰ ْدبََر َوتََوّلَّ
َ
 {17} تَْدُعو َمْن أ
ْوََعٰ 

َ
 {18} وَََجََع فَأ

19-21 මිනිස් ස්වභාවය වකවසේද? 
නියත වශවයන්ම මිනිසා 

කලබලකාරී වලසින් මවනු ලැබීය. 
نَْساَن ُخلهَق َهلُوَعا   {19} إهنَّ اْْله

ඔහුට අයහපතක් වැලඳුණු විට 

වනොසන්සුන්වන්නකු වලස සිටියි. 
ُّ َجُزوَعا  ُه الرشَّ هَذا َمسَّ  {20} إ

තවද ඔහුට යහපත වැලඳුණු විට 

(වනොදී) රඳවා ගන්නකු වලස සිටියි.  
َْيُ َمُنوَعا 

ْ
ُه اْل هَذا َمسَّ  {21} َوإ

22-35 වදවියන් විශ්වාස කරන්නන්වේ ගුණාංග. 



 

 

 
23 

නමුත් සලාතය ඉටු කරන්නන් හැර.  َ{22} إهَّلَّ الُْمَصلِّْي 
ඔවුන් වනාහි ඔවුන්වේ සලාතවයහි 

නිරතුරුවම නිරතවන්නන් වවති. 
هيَن ُهْم  هههْم اَّلَّ ٰ َصًَلت

لََعَ
هُمونَ   {23} َدائ

තවද ඔවුන් වනාහි ඔවුන්වේ 

ධනවයහි අයදින්නන්ට හා 

(අයදීවමන්) වෙක්වනු ලැබූවන්ට 

නියමිත වකොටසක් ඇත. 

ْم َحقٌّ  ههه ْمَوال
َ
هيَن فه أ

َواَّلَّ
هله  {24} َمْعلُوم   ائ

هلسَّ ل
 {25} َوالَْمْحُرومه 

තවද ඔවුන් වනාහි විනිශ්චය දිනය 

පිළිබඳ ව සතයය කරති. 
قُوَن بهَيْومه  هيَن يَُصدِّ

َواَّلَّ
ينه   {26} ادلِّ

තවද ඔවුන් වනාහි ඔවුන්වේ 

පරමාධිපතිවේ දඬුවම පිළිබඳ ව 

බිවයන් සිටිති. 

ْم  هيَن ُهْم مهْن َعَذابه َربِّهه
َواَّلَّ

 {27} ُمْشفهُقونَ 
නියත වශවයන්ම ඔවුන්වේ 

පරමාධිපතිවේ දඬුවම සුරක්ෂිත 

භාවවයන් වතොරවු කරුණකි. 

ْم َغْيُ  إهنَّ َعَذاَب َربِّهه
ُمونٍ 

ْ
 {28} َمأ

තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්වේ 

ලිංවේන්ද්රියන් සුරක්ෂා කර 

ගන්වනෝ වවති. 

ْم  هه هُفُروجه هيَن ُهْم ل
َواَّلَّ

 {29} َحافهُظونَ 
නමුත් ඔවුන්වේ බිරියන් හා 

ඔවුන්වේ දකුණත් හිමි කර ගත් 

කාන්තාවන්ට හැර. ඒ වහේතුවවන් 

නියත වශවයන්ම ඔවුන් වදොස් 

නගනු ලබන්නන් වනොවවති. 

ْو َما َملََكْت 
َ
ْم أ هه ْزَواجه

َ
ٰ أ إهَّلَّ لََعَ

إهنَُّهْم َغْيُ 
ْيَماُنُهْم فَ

َ
أ

 {30} َملُومهْيَ 
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එවහයින් කවවරකු ඉන් ඔබ්බට 

වසොයන්වන් ද එවිට ඔවුහුමය 

උල්ලංඝනය කරන්වනෝ.  

هَك ُهُم 
ٰ
وََل
ُ
هَك فَأ ل

ٰ
َفَمنه اْبَتََغٰ َوَراَء َذ

 {31} الَْعاُدونَ 
තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන් වවත 

පැවරුණු විශ්වාසභාරය හා 

ඔවුන්වේ ගිවිසුම් (නිසි අයුරින්) 

රකින්නන් වවති. 

ههْم  هههْم وََعْهده َمانَات
َ
هيَن ُهْم ِله َواَّلَّ

 {32} َراُعونَ 

තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්වේ සාක්ෂි 

ගැන ස්ථාවර ව සිටින්නන් වවති. 
هههْم  هَشَهاَدات هيَن ُهْم ب

َواَّلَّ
هُمونَ   {33} قَائ

තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්වේ 

සලාතයන් මත සුරක්ෂා කරන්වනෝ 

වවති. 

هههْم  ٰ َصًَلت
هيَن ُهْم لََعَ َواَّلَّ

 {34}  َُيَافهُظونَ 
ස්වර්ග උයන්හි සම්භාවනීය අය 

ඔවුහුමය.   
هَك فه 

ٰ
وََل
ُ
َجنَّاٍت أ

 {35} ُمْكَرُمونَ 
36-44 වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්වේ ක්රියාදාමයන් සහ ඔවුන් පිවිවසන 

ස්ථානය 
ප්රතික්වෂේප කෙවුන් නුඹ ඉදිරිවේ 

සිට දකුණු පැත්වතන් හා වම් 

පැත්වතන් කණ්ඩායම් වශවයන් 

කඩිනමින් පැමිවණනුවේ ඇයි? 

هيَن َكَفُروا قهَبلََك  َفَماله اَّلَّ
عهْيَ  َعنه اِْلَمهْيه  {36} ُمْهطه

زهينَ  َماله عه
 {37}  َوَعنه الشِّ

ඔවුන් අතුරින් සෑම වකවනකුම සුව 

පහසුකම් ඇති ස්වර්ග උයනට 

ඇතුළු කරනු ලැබීම ගැන ආශා 

කරන්වන් ද? 

ْن يُْدَخَل 
َ
 اْمرهٍئ مهْنُهْم أ

َيْطَمُع ُُكُّ
َ
أ

 {38} َجنََّة نَعهيمٍ 
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එවසේ වනොවව්. ඔවුන් දන්නා දැයින් 

නියත වශවයන්ම අපි ඔවුන් 

මැව්වවමු. 

ا  ۚ  ّلََكَّ  هنَّا َخلَْقَناُهْم مهمَّ إ
 {39} َيْعلَُمونَ 

වපරදිගවල් හා අපරදිගවල්හි 

පරමාධිපති මත දිවුරා පවසමි.  

(ඔවුන් වවනුවට) ඔවුනට වඩා 

යහපත් අය ආවද්ශ කිරීමට නියත 

වශවයන්ම අපි බලය දරන්වනෝ 

වවමු. තවද අපි අබිබවා යනු 

ලබන්නන් වනොවවමු. 

هَربِّ الَْمَشارهقه  ُم ب ْقسه
ُ
فًََل أ

هنَّا لََقادهُرونَ   {40} َوالَْمَغارهبه إ
َل َخْياا مهْنُهْم َوَما ََنُْن  ْن ُنَبدِّ

َ
ٰ أ لََعَ

هَمْسُبوقهْيَ   {41} ب

ඔවුනට ප්රතිඥා වදනු ලැබූ ඔවුන්වේ 

දිනය ඔවුන් හමු වන තුරු ඔවුන් 

නිෂ්ඵල කතාවවහි නිරත වීමට ද 

වකළි වලොල් කිරීමට ද ඔවුනට ඉඩ 

වදනු. 

 ٰ فََذْرُهْم ََيُوُضوا َويَلَْعُبوا َحَتَّ
هي  يًَُلقُوا يَْوَمُهُم اَّلَّ

 {42} يُوَعُدونَ 

හිටවන ලැබු දෑ (වකොඩිගහ/පිළිම) 

වවත ඔවුන් වව්ගවයන් දුවන්නාක් 

වමන් ඉතා වව්ගවයන් එදින මිනී 

වෙවල් වලින් ඔවුහු බැහැර වවති. 

َاَعا  ْجَداثه ِسه
َ
يَْوَم ََيْرُُجوَن مهَن اِْل
هََلٰ نُُصٍب  ُهْم إ

نَّ
َ
َكأ

 {43} يُوفهُضونَ 
ඔවුන්වේ බැල්ම පහත් ව පවතී. 

අවමානය ඔවුන් වවො ගනු ඇත. 

ඔවුන් ප්රතිඥා වදනු ලබමින් සිටි 

දිනය එය වව්. 

بَْصاُرُهمْ 
َ
َعةا أ  ۚ   تَْرَهُقُهْم ذهلَّة  َخاشه

هي ََكنُوا  هَك اِْلَْوُم اَّلَّ ل
ٰ
َذ

 {44} يُوَعُدونَ 
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71 සූරත් නූහ් (නූහ් නබි තුමා) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 28 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-4 නූහ් (අලේහිස් සලාම්) තුමාණන්වේ කතා වස්තුව 

වව්දනීය දඬුවම ඔවුන් වවත 

පැමිණීමට වපර නුඹ නුවේ ජනයාට 

අවවාද කරන්නැයි අපි නූහ් ඔහුවේ 

ජනයා වවත සැබැවින්ම එව්වවමු. 

ْر  نْذه
َ
ْن أ
َ
هََلٰ قَْومههه أ ا إ َنا نُوحا

ْرَسلْ
َ
هنَّا أ إ

ْن 
َ
تهَيُهْم َعَذاب  قَْوَمَك مهْن َقْبله أ

ْ
يَأ

م   ِله
َ
 {1} أ

“අවහෝ මාවේ ජනයිනි! නියත 

වශවයන්ම මම නුඹලා වවනුවවන් 

ප්රකට අවවාද කරන්වනක් වවමි” 

යැයි ඔහු පැවසුවව්ය. 

ير   اَل يَا قَْومه إهِّنِّ لَُكْم نَذه
قَ

 {2} ُمبهْي  

“නුඹලා අල්ලාහ්ට ගැතිකම් කරනු. 

තවද ඔහුට බිය බැතිමත් වනු. තවද 

නුඹලා මට අවනත වනු” යැයි ද. 

َ َواتَُّقوهُ  نه اْعُبُدوا اَّللَّ
َ
أ

يُعونه  طه
َ
 {3} وَأ

“නුඹලාවේ පාපයන්ට ඔහු නුඹලාට 

සමාව වදනු ඇත. නියමිත කාලයක් 

දක්වා නුඹලා ව ඔහු ප්රමාද කරනු 

ඇත. නියත වශවයන්ම අල්ලාහ්වේ 

නිශ්චිත කාලය පැමිණි විට එය කල් 

දමනු වනොලැවබ්. නුඹලා දැන 

සිටියාහු නම්!” 

هُكْم  ْر لَُكْم مهْن ُذنُوب َيْغفه
َجٍل ُمَسًّمًّ 

َ
هََلٰ أ ْرُكْم إ إهنَّ  ۚ  َويَُؤخِّ

ُر  هَذا َجاَء ََّل يَُؤخَّ ه إ َجَل اَّللَّ
َ
لَْو  ۚ  أ

 {4} ُكْنُتْم َتْعلَُمونَ 

5-28 නූහ් (අලේහිස් සලාම්) තුමා තම සමූහයා ගැන අල්ලාහ් වවත පැමිණිලි 
කිරීම. 
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“මාවේ පරමාධිපතියාණනි! 

රාත්රිවේ හා දහවවල් නියත 

වශවයන්ම මම මාවේ ජනයාට 

ඇරයුම් කවෙමි” යැයි ඔහු පැවසීය. 

اَل َربِّ إهِّنِّ َدَعْوُت قَْوِمه َِلًْلا 
قَ

 {5} َوَنَهاراا

“නමුත් මාවේ ඇරයුම පලා යෑම 

මිස ඔවුනට අධික වනොකවෙේය.” 
لَْم يَزهْدُهْم ُدََعِئه إهَّلَّ فهَراراا

 {6} فَ

“තවද නුඹ ඔවුනට සමාව වදනු 

පිණිස  නියත වශවයන්ම මම 

ඔවුනට ඇරයුම් කෙ සෑම කල්හිම 

ඔවුහු ඔවුන්වේ ඇඟිලි කන් තුෙ 

ඔබා ගත්වතෝය. ඔවුන්වේ ඇඳුමින් 

ඔවුහු ආවරණය කර ගත්වතෝය. 

පාපකම්හි නිරත වූවවෝය. 

අහංකාරවයන් උඩඟුකම් පෑහ.” 

َْغفهَر لَُهْم  هِّنِّ ُُكََّما َدَعْوُتُهْم تله َوإ
هَعُهمْ  َصاب

َ
ْم  َجَعلُوا أ ههه فه آَذان

وا  َِصُّ
َ
َواْسَتْغَشْوا ثهَياَبُهْم وَأ
وا اْستهْكَباراا  {7} َواْسَتْكَبُ

පසු ව නියත වශවයන්ම මම 

ඔවුනට විවෘත ව ඇරයුම් කවෙමි. 
َهاراا  َدَعْوُتُهْم جه

 {8} ُثمَّ إهِّنِّ

“පසු ව නියත වශවයන්ම මම 

ප්රසිද්ධිවේ ඔවුනට දැනුම් දුනිමි. 

තවද රහිසගත ව ද  ඔවුනට රහසින් 

දැනුම් දුනිමි.” 

ْرُت لَُهْم  ِْسَ
َ
ْعلَْنُت لَُهْم وَأ

َ
ُثمَّ إهِّنِّ أ
اراا  {9} إهِْسَ

“එවිට නුඹලා නුඹලාවේ 

පරමාධිපතිවගන් සමාව අයැද 

සිටිනු. නියත වශවයන්ම ඔහු 

අතික්ෂමාශීලී විය යැයි මම 

පැවසුවවමි.” 

هنَُّه ََكَن  َفُقلُْت اْسَتْغفهُروا َربَُّكْم إ
ارا   {10} اَغفَّ

“ඔහු නුඹලා වවත අහසින් (වැසි) 

නිරතුරු ව එවනු ඇත.” 
َماَء َعلَْيُكْم  له السَّ يُْرسه

 {11} مهْدَراراا



 

 

 
28 

“ධනය හා දරුවන් ඔහු නුඹලාට 

පිරිනමනු ඇත. තවද නුඹලා 

වවනුවවන් උයන් ඇති කරනු ඇත. 

තවද නුඹලා වවනුවවන් ගංගාවන් ද 

ඇති කරනු ඇත”. 

ْمَواٍل َوَبنهَْي َوَُيَْعْل 
َ
هأ ْدُكْم ب َويُْمده

َُيَْعْل لَُكْم  لَُكْم َجنَّاٍت َو
ْنَهاراا

َ
 {12} أ

“අල්ලාහ් සතු ගාම්භීරත්වය නුඹලා 

අවේක්ෂා වනොකිරීමට නුඹලාට 

කුමක් වීද?” 

ه َما  َّ لَُكْم ََّل تَرُْجوَن َّلله
 {13} َوقَاراا

“තවද සැබැවින්ම ඔහු නුඹලා ව 

විවිධ අදියරයන්වගන් මැව්වව්ය.” 
ْطَواراا

َ
 {14} َوقَْد َخلََقُكْم أ

“තල වශවයන් අහස් හත අල්ලාහ් 

මවා ඇත්වත් වකවසේදැයි නුඹලා 

වනොදුටුවවහු ද?” 

ُ َسْبَع  لَْم تََرْوا َكْيَف َخلََق اَّللَّ
َ
أ

َباقاا  {15} َسَماَواٍت طه

“තවද ඔහු එහි සඳු ආවලෝකයක් 

බවට පත් කවෙේය. තවද හිරු 

පහනක් බවට පත් කවෙේය.” 

وََجَعَل الَْقَمَر فهيههنَّ نُوراا وََجَعَل 
ا َاجا ْمَس ِسه  {16} الشَّ

“තවද අල්ලාහ් මහවපොවෙොවවන් 

පැෙෑටි වමන් නුඹලා ව හට 

ගැන්වීය.” 

رْ 
َ
نْبََتُكْم مهَن اِْل

َ
ُ أ ضه َواَّللَّ
 {17} َنَباتاا

“පසු ව ඒ තුෙට ඔහු නුඹලා ව 

නැවතත් එවන්වන්ය. තවද නුඹලා 

ව බැහැර කිරීමකින් බැහැර 

කරන්වන්ය.” 

رهُجُكْم 
ُثمَّ يُعهيُدُكْم فهيَها َوَُيْ

ا هْخَراجا  {18} إ

“තවද නුඹලා එහි විවෘත මංමාවත් 

වල ගමන් කිරීම පිණිස නුඹලාට 

මහවපොවෙොව ඇතිරිල්ලක් වමන් 

අල්ලාහ් ඇති කවෙේය.” 

ْرَض 
َ
ُ َجَعَل لَُكُم اِْل َواَّللَّ

ا هَساطا لهتَْسلُُكوا مهْنَها  {19} ب
ا  {20} ُسُبًلا فهَجاجا
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“මාවේ පරමාධිපතියාණනි! නියත 

වශවයන්ම ඔවුන් මට පිටුපෑහ. 

තවද තම ධනය හා තම දරුවන් 

අලාභය මිස වවවනකක් ඔහුට 

අධික වනොකෙ අය ඔවුහු 

අනුගමනය කවෙෝය” යැයි නූහ් 

පැවසීය. 

ُهْم َعَصْوِنه َواتََّبُعوا قَاَل 
هنَّ نُوح  َربِّ إ

هُ إهَّلَّ  َمْن لَْم يَزهْدهُ َماُِلُ َوَودَلُ
 {21} َخَساراا

“තවද ඔවුහු මහත් වලස 

කුමන්ත්රණයක් කුමන්ත්රණය 

කවෙෝය.” 

 {22} َوَمَكُروا َمْكراا ُكبَّاراا

“නුඹලාවේ වදවියන් අත් 

වනොහරිනු. තවද වද්, සුවාාඃ, යගූස්, 

යඌක්, හා නස්ර් අත් වනොහරිනු 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ.” 

هَهَتُكْم َوََّل  َوقَالُوا ََّل تََذُرنَّ آل
ا َوََّل ُسَواَعا َوََّل َيُغوَث  تََذُرنَّ َودًّ

ا  {23} َويَُعوَق َونَْْسا
“තවද ඔවුහු වබොවහෝ වදනා 

වනොමග යැවූහ. අපරාධකරුවන්ට 

මුො ව මිස වවනත් කිසිවක් ඔබ 

අධික වනොකරනු මැනව!” 

ضَ 
َ
َوََّل تَزهده  ۚ  لُّوا َكثهياا َوقَْد أ

َْي إهَّلَّ َضًَلَّلا  همه ال
 {24} الظَّ

ඔවුන්වේ වැරදි ක්රියා වහේතුවවන් 

ඔවුහු ගිල්වනු ලැබූහ. පසු ව නිරා 

ගින්නට ඇතුෙත් කරනු ලැබූහ. 

ඔවුන් වවනුවවන් අල්ලාහ් හැර 

උදව්කරුවන් කිසිවවකු වහෝ ඔවුහු 

වනොලැබූහ. 

ْم  ههه يَئات ا َخطه لُوا مهمَّ ْدخه
ُ
ْغرهقُوا فَأ

ُ
أ

ه  لَْم َُيهُدوا لَُهْم مهْن ُدونه اَّللَّ
نَاراا فَ
نَْصاراا

َ
 {25} أ

“මාවේ පරමාධිපතියාණනි! වද්ව 

ප්රතික්වෂේපකයින් අතුරින් 

මහවපොවෙොව මත කිසිදු නිවසක් 

වහෝ අත් වනොහරිනු මැනව!” යැයි 

නූහ් පැවසීය. 

ْرضه َوقَاَل نُوح  َربِّ ََّل تََذْر لََعَ 
َ
اِْل

 {26} مهَن الََْكفهرهيَن َديَّاراا
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“නියත වශවයන්ම ඔබ ඔවුන් 

අතහැරිවේ නම් ඔවබ් ගැත්තන් ව 

ඔවුහු වනොමග යවනු ඇත. තවද 

ඔවුහු ගුණමකු පාපතරයකු හැර බිහි 

වනොකරනු ඇත.” 

َباَدَك َوََّل  لُّوا عه هْن تََذْرُهْم يُضه َك إ
هنَّ إ

اراا راا َكفَّ اجه
وا إهَّلَّ فَ ُ  {27} يَِله

“මාවේ පරමාධිපතියාණනි! මට හා 

මාවේ වදමව්පියන්ටත් විශ්වාස 

කරන්වනකු වසේ මාවේ නිවසට 

ඇතුෙත්වූවන්හටත් වද්ව විශ්වාස 

කරන්නන් හා වද්ව විශ්වාස 

කරන්නියන් හටත් සමාව වදනු 

මැනව! අපරාධකරුවන්හට 

විනාශය මිස අධික වනොකරනු 

මැනව!” 

هَمْن َدَخَل  يَّ َول َ هَوادله َربِّ اْغفهْر ِله َول
هلُْمْؤمهنهَْي بَيْ  َ ُمْؤمهناا َول ِته

َْي إهَّلَّ  همه ال
َوالُْمْؤمهَناته َوََّل تَزهده الظَّ

 {28} َتَباراا
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72 සූරත් අල්-ජින් (ජින්නුන්) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 28 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-17. ජින්නුන් වදවියන් පිළිබඳ විශ්වාසය ඇති කර ගැනීම සහ ඔවුන්වේ 

ප්රතිපත්තීන්. 

“නියත වශවයන්ම ජින්නුන්වගන් 

පිරිසක් සවන් දී සැබැවින්ම අපි 

පුදුමාකාර කුර්ආනයකට සවන් 

දුන්වනමු. එය ඍජු මාර්ගය වවත 

මග වපන්වයි. එවහයින් අපි එය 

විශ්වාස කවෙමු. අපවේ 

පරමාධිපතිට කිසිවකු වහෝ ආවද්ශ 

වනොකරන්වනමු යැයි  ඔවුහු පැවසූ 

බව මා වවත වද්ව පණිවිඩ දන්වනු 

ලැබීය” යැයි (නබිවරයාණනි) නුඹ 

පවසනු. 

نَُّه اْسَتَمَع َنَفر  مهَن 
َ
هَِلَّ أ َ إ وِحه

ُ
قُْل أ

ْعَنا قُْرآناا  هنَّا َسمه هنِّ َفَقالُوا إ
ْ
اجل

هََل الرُّْشده  {1} َعَجباا ي إ َيْهده
ههه  َنا  ۚ  فَآَمنَّا ب هَربِّ َولَْن نرُْشهَك ب
ا َحدا

َ
 {2} أ

“තවද නියත වශවයන්ම අපවේ 

පරමාධිපතිවේ කීර්තිය උත්තරීතර 

විය. ඔහු සහකාරියකු වහෝ දරුවවකු 

වහෝ වනොගත්වත්ය.” 

ََذ  َنا َما اَتَّ نَُّه َتَعاََلٰ َجدُّ َربِّ
َ
وَأ

ا َبةا َوََّل َودَلا  {3} َصاحه

තවද අප අතර සිටි අඥානයකු   

අල්ලාහ්ට එවරහි ව ප්රබන්ධ කතා 

පවසා සිටිවේය.” 

ه  يُهَنا لََعَ اَّللَّ نَُّه ََكَن َيُقوُل َسفه
َ
وَأ

ا  {4} َشَططا

“මිනිස් වර්ගයා හා ජින් වර්ගයා 

අල්ලාහ්ට එවරහි ව වබොරුවක් 

කිසිවිවටක වනොපවසනු ඇතැයි 

නියත වශවයන්ම අපි සිතුවවමු.” 

نَّا 
َ
نُْس وَأ ْن لَْن َتُقوَل اْْله

َ
َظَننَّا أ

باا ه َكذه هنُّ لََعَ اَّللَّ
ْ
 {5} َواجل
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තවද නියත වශවයන්ම මිනිස් 

වර්ගයාවගන් පිරිසක් ජින් 

වර්ගයාවගන් වූ පිරිසකවගන් 

ආරක්ෂාව පැතුවවෝය. එවහයින් 

ඔවුහු ඔවුනට උඩඟුකම අධික 

කවෙෝය. 

نْسه   مهَن اْْله
ُه ََكَن رهَجال 

نَّ
َ
وَأ

هره  هنِّ فََزاُدوُهْم َيُعوُذوَن ب
ْ
َجاٍل مهَن اجل

ا  {6} َرَهقا

අල්ලාහ් කිසිවකු වහෝ නැවත (පණ  

දී) එවන්වන්ම නැතැයි නුඹලා 

සිතුවාක් වමන් සැබැවින්ම ඔවුහු ද 

සිතුවවෝය. 

ْن لَْن 
َ
نَُّهْم َظنُّوا َكَما َظَننُْتْم أ

َ
وَأ

ا َحدا
َ
ُ أ  {7} َيْبَعَث اَّللَّ

තවද නියත වශවයන්ම අපි අහස 

ස්පර්ශ කිරිමට අවේක්ෂා කවෙමු. 

එවිට එය දැඩි මුරකාවලින් හා 

උල්කාවන්වගන් පිරී තිවබනු අපි 

දුටුවවමු. 

َماَء فَوََجْدنَاَها  نَّا لََمْسَنا السَّ
َ
وَأ

ا َوُشُهباا يدا ا َشده  {8} ُملهَئْت َحرَسا

සවන් දීම සඳහා අසුන් ගන්නා 

ස්ථානයන්හි අසුන් ගන්නට අපි 

පුරුදුව සිටිවයමු. දැන් කවවරකු 

වහෝ සවන් දුන්වන් නම් එවිට 

උල්කා ප්රහාර ඔහුව රැක සිටිනු 

ඇත. 

َد  نَّا ُكنَّا َنْقُعُد مهْنَها َمَقاعه
َ
وَأ

ْمعه  هلسَّ عه اْْلَن َُيهْد  ۚ  ل َفَمْن يَْسَتمه
ا َهاباا َرَصدا  {9} َِلُ شه

තවද මහවපොවෙොවව් වවවසන්නන් 

හට නපුරක් අවේක්ෂා කරනු 

ලබන්වන් ද එවසේ නැතවහොත් 

ඔවුන්වේ පරමාධිපති ඔවුනට 

යහමග අවේක්ෂා කරන්වන් දැයි 

නියත වශවයන්ම අපි වනොදනිමු. 

هَمْن فه  رهيَد ب
ُ
َُشٌّ أ

َ
ا ََّل نَْدرهي أ

نَّ
َ
وَأ

ْم َربُُّهْم  ههه َراَد ب
َ
ْم أ
َ
ْرضه أ

َ
اِْل

ا  {10} َرَشدا

තවද නියත වශවයන්ම අප අතුරින් 

දැහැමිවයෝ ද වවති. එවමන්ම අප 

අතුරින් එවසේ වනොවන්නන් ද වවති. 

هَك  ل
ٰ
ُوَن َومهنَّا ُدوَن َذ اْله نَّا مهنَّا الصَّ

َ
وَأ
ا ۚ   هَق قهَددا  {11} ُكنَّا َطَرائ
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අපි විවිධ මාර්ග වල වවන් ව 

සිටිවයමු. 

තවද මහවපොවෙොවව් අල්ලාහ් 

පරාජය කිරීමට අපට වනොහැකි 

බවත් පලා යෑවමන් ඔහු පරාජයට 

පත් කෙ වනොහැකි බවත් 

සැබැවින්ම අපි සිතුවවමු. 

َ فه  َز اَّللَّ ْن لَْن ُنْعجه
َ
نَّا َظَننَّا أ

َ
وَأ

زَهُ َهَرباا ْرضه َولَْن ُنْعجه
َ
 {12} اِْل

තවද නියත වශවයන්ම අපි 

යහමගට සවන් දුන් කල්හි අපි එය 

විශ්වාස කවෙමු. එවහයින් 

කවවරකු තම පරමාධිපති විශ්වාස 

කරන්වන් ද එවිට පාඩුවක් ගැන 

වහෝ අසාධාරණයක් ගැන වහෝ ඔහු 

බිය වනොවනු ඇත. 

ههه  ْعَنا الُْهَدٰى آَمنَّا ب ا َسمه ا لَمَّ
نَّ
َ
 ۚ  وَأ

ا  هَربِّهه فًََل ََيَاُف ََبْسا َفَمْن يُْؤمهْن ب
ا  {13} َوََّل َرَهقا

තවද නියත වශවයන්ම අප වනාහි 

අප අතුරින් මුස්ලිම්වරුන්ද වවති. 

එවමන්ම අප අතුරින් (සතයවයන්) 

බැහැර වූවන්ද වවති. එවහයින් 

කවරුන් අවනත වන්වනෝ ද ඔවුහු 

ඍජු මග වසොයා ගත්වතෝය. 

نَّا مهنَّا الُْمْسلهُموَن َومهنَّا 
َ
وَأ

ُطوَن  هَك  ۚ  الَْقاسه
ٰ
وََل
ُ
ْسلََم فَأ

َ
َفَمْن أ

ا ْوا َرَشدا  {14} َُتَرَّ

තවද (සතයවයන්) බැහැර වූවන් වූ 

කලී නිරය සඳහා ඉන්ධන බවට 

ඔවුහු පත් වූහ. 

ََهنََّم  ُطوَن فَََكنُوا جله ا الَْقاسه مَّ
َ
وَأ

 {15} َحَطباا

එම (යහ) මාර්ගවේ ඔවුන් ස්ථාවර 

ව සිටිවේ නම් අපි ඔවුනට ජලය 

බහුල වශවයන් සපයන්වනමු. 

رهيَقةه   الطَّ
ْن لَوه اْسَتَقاُموا لََعَ

َ
وَأ

ْسَقْيَناُهْم َماءا َغَدقاا
َ
 {16} َِل

එය අපි ඔවුන් එහි පරීක්ෂාවට ලක් 

කරනු පිණිසය. තවද කවවරකු තම 

පරමාධිපති වමවනහි කිරීවමන් 

ඉවත් වූවේ ද ඔහු ඔහු ව දරුණු 

දඬුවමට වයොමු කරනු ඇත. 

َْفتهَنُهْم فهيهه  َوَمْن ُيْعرهْض َعْن  ۚ  َله
ذهْكره َربِّهه يَْسلُْكُه َعَذاباا 

ا  {17} َصَعدا
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18-25 නබි (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමාණන් වවත වපන්වා වදන 
ලද වද්ව මග වපන්වීම 

තවද නියත වශවයන්ම මසජ්ිදයන් 

අල්ලාහ්ට අයත් ය. එවහයින් 

නුඹලා අල්ලාහ් සමග කිසිවවක් 

වනොඅයදිනු. 

نَّ 
َ
ه فًََل تَْدُعوا َمَع وَأ َّ َد َّلله الَْمَساجه

ا َحدا
َ
ه أ  {18} اَّللَّ

තවද නියත වශවයන්ම අල්ලාහ්වේ 

ගැත්තා (නබිවරයා) ඔහු වවත 

ඇරයුම් කිරීමට නැගී සිටී කල්හි 

ඔවුහු කණ්ඩායම් වශවයන් ඔහු 

වවත සමීපවන්නට වූහ. 

ه يَْدُعوهُ ََكُدوا  ا قَاَم َعْبُد اَّللَّ نَُّه لَمَّ
َ
وَأ

ا يَُكونُونَ  َدا  {19} َعلَْيهه ْله

“නියත වශවයන්ම මා ඇරයුම් 

කරනුවේ මාවේ පරමාධිපතිටය. 

තවද මම ඔහුට කිසිවකු වහෝ 

ආවද්ශ වනොකරමි” යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. 

ههه  ُْشهُك ب
ُ
ْدُعو َرِّبِّ َوََّل أ

َ
هنََّما أ قُْل إ
ا َحدا

َ
 {20} أ

“නුඹලාට යම් හානියක් වහෝ යම් 

මග වපන්වීමක් වහෝ සිදු කරන්නට 

නියත වශවයන්ම මා බලය 

වනොදරමි” යැයි නුඹ පවසනු. 

ْملهُك لَُكْم ََضًّا َوََّل 
َ
قُْل إهِّنِّ ََّل أ

ا  {21} َرَشدا

“(මා අවනත වනොවුවේ නම්) 

අල්ලාහ්වගන් මා ආරක්ෂා 

කරන්නට කිසිවකුට  

වනොහැක්වක්මය. තවද ඔහු හැර 

වවනත් පිළිසරණක් මම 

කිසිවිවටක වනොලබමි” යැයි නුඹ 

පවසනු.   

َحد  
َ
ه أ  لَْن ُُيهَيِنه مهَن اَّللَّ

قُْل إهِّنِّ
ههه  َد مهْن ُدون جه

َ
َولَْن أ

ا  {22} ُملَْتَحدا
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අල්ලාහ්වගන් හා ඔහුවේ දූත 

පණිවිඩයන්වගන් දැනුම් දීම මිස 

(වවනත් කිසිවක් මා සතු වනොවව්.) 

කවවරකු අල්ලාහ්ට හා ඔහුවේ 

දූතයාණන්හට පිටුපාන්වන්ද එවිට 

නියත වශවයන්ම ඔහුට නිරා ගින්න 

ඇත. ඔවුහු එහි නිරන්තරවයන්ම 

සදාතනිකයින් වවති. 

ههه  ه َورهَساََّلت  مهَن اَّللَّ
 ۚ  إهَّلَّ بًََلًغا

َ َوَرُسوَِلُ فَإهنَّ َِلُ نَاَر  َوَمْن َيْعصه اَّللَّ
ا بَدا
َ
هيَن فهيَها أ  {23} َجَهنََّم َخادله

අවසානවේ ප්රතිඥා වදනු ලබන දෑ 

ඔවුහු දුටු විට උදව්කරුවගන් වඩාත් 

දුර්වල කවුරුන් දැයි ද සංඛයාවවන් 

වඩාත් අඩු කවුරුන් දැයි ද ඔවුහු 

මතු දැන ගනු ඇත. 

ْوا َما يُوَعُدوَن 
َ
هَذا رَأ ٰ إ َحَتَّ

اا  ْضَعُف نَاِصه
َ
فََسَيْعلَُموَن َمْن أ

ا قَلُّ َعَددا
َ
 {24} وَأ

“නුඹලාට ප්රතිඥා වදනු ලබන දෑ 

සමීප ද? එවසේ නැතවහොත් මාවේ 

පරමාධිපති එයට දිගු කලක් තබා 

ඇත්වත්දැයි ද මම වනොදනිමි” යැයි 

නුඹ පවසනු. 

رهيب  َما تُوَعُدوَن 
قَ
َ
ْدرهي أ

َ
هْن أ قُْل إ

ا َمدا
َ
ْم َُيَْعُل َِلُ َرِّبِّ أ

َ
 {25} أ

26-28 ගුේත දෑ පිළිබඳ අල්ලාහ් මිස වවනත් කිසිවකු වනොදනී. 
ඔහු ගුේත දෑ දන්නාය. එවහයින් 

ඔහුවේ ගුේත දෑ කිසිවකුට ඔහු 

වහළිදරව් වනොකරයි. 

ٰ َغْيبههه 
ُر لََعَ َغْيبه فًََل ُيْظهه

هُم الْ ََعل
ا َحدا

َ
 {26} أ

නමුත් රසූල්වරයකුවගන් ඔහු 

වතෝරා ගත් අයට හැර. එවිට ඔහු 

ඉදිරිවයන් හා ඔහු පසුපසින් නියත 

වශවයන්ම ඔහු ආරක්ෂකයින් 

ගමන් කරවනු ඇත. 

هنَُّه   َمنه اْرتَََضٰ مهْن َرُسوٍل فَإ
إهَّلَّ

هه يَْسلُُك مهْن َبْْيه   يََديْهه َومهْن َخلْفه
ا  {27} َرَصدا
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ඔවුන්වේ පරමාධිපතිවේ දූත 

පණිවිඩ ඔවුන් දැනුම් දී ඇත්වත්දැයි 

ඔහු දැන ගනු පිණිසය. ඔවුන් සමග 

ඇති දෑ පිළිබඳ ව ඔහු සර්ව 

ප්රකාරවයන් දැන සිටියි. තවද සියලු 

දෑ ගණන් වකොට තබා ඇත. 

بْلَُغوا 
َ
ْن قَْد أ

َ
َْعلََم أ ْم ِله رهَساََّلته َربِّهه

ْحََصٰ ُُكَّ 
َ
ْم وَأ يْهه هَما دَلَ َحاَط ب

َ
وَأ

ا ٍء َعَددا  {28} ََشْ

 

  



 

 

 
37 

73 සූරත් අල්-මුzසz්සම්මිල් (වපොරවා වගන සිටින්නා) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 20 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-10 වද්ව පණිවිඩය ප්රචාරය කිරීම සඳහා මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලේහි 

වසල්ලම්)තුමාණන් වවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ මගවපන්වීම් 

අවහෝ වපොරවා වගන 

සිටින්නාණනි! 
ُل  مِّ يَُّها الُْمزَّ

َ
 {1} يَا أ

සුළු කාලයක් හැර රාත්රිවයහි නැගිට 

සිට නැමදුම් කරනු. 
ْيَل إهَّلَّ قَلهيًلا 

 {2} قُمه اللَّ

එයින් අඩක් වහෝ එයින් ස්වල්පයක් 

වහෝ නුඹ අඩු කර ගනු. 
وه اْنُقْص مهْنُه قَلهيًلا 

َ
هْصَفُه أ  {3} ن

නැතවහොත් ඊට වඩා වැඩි කර ගනු. 

තවද අල් කුර්ආනය තාලයට 

(පිළිවවෙට) පාරායනය කරමින් 

පාරායනය කරනු. 

ْو زهْد َعلَْيهه َوَرتِّ 
َ
له الُْقْرآَن أ

 {4} تَْرتهيًلا 

නියත වශවයන්ම අපි නුඹ වවත 

බරැති ප්රකාශයක් මතු වහෙන්වනමු. 
هنَّا َسُنلْقه َعلَْيَك قَْوَّلا  إ

 {5} ثَقهيًلا 

නියත වශවයන්ම රාත්රිවේ අවදිවීම 

සිත් දමනයට වඩාත් බලගතුය. 

තවද කියවීමට වඩාත් උචිතය. 

 َ ْيله ِهه
َئَة اللَّ َشدُّ َوْطئاا إهنَّ نَاشه

َ
أ

ْقَوُم قهيًلا 
َ
 {6} وَأ

දහවල් කාලවේ නියත වශවයන්ම 

ඔබට දිගු කාර්ය භාරයක් ඇත.  
ا  إهنَّ لََك فه اَلََّهاره َسْبحا

 {7} َطوهيًلا 
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තවද ඔවබ් පරමාධිපතිවේ නාමය 

ඔබ වමවනහි කරනු. තවද 

(නැමදුවමහි) ඔහු වවත පූර්ණ ව 

වයොමු වනු. 

هَِلْهه َواْذُكره اْسَم َربَِّك  َوتَبَتَّْل إ
 {8} تَبْتهيًلا 

ඔහු නැවගනහිර හා බටහිවරහි 

හිමිපාණන්ය. ඔහු හැර වවනත් 

වදවිවඳකු වනොමැත. එවහයින් 

භාරකරුවකු වශවයන් ඔබ ඔහු 

ගනු. 

هَّلَّ  َ إ
ٰ
هَِل َربُّ الَْمرْشهقه َوالَْمْغرهبه ََّل إ

هْذهُ َوكهيًلا 
 {9} ُهَو فَاَتَّ

තවද ඔවුන් පවසන දෑ ගැන නුඹ 

ඉවසනු. තවද අලංකාර මග 

හැරීමකින් ඔවුන් මග හරිනු. 

ٰ َما َيُقولُوَن َواْهُجْرُهْم  ْ لََعَ َواْصبه
 {10} َهْجراا ََجهيًلا 

11-19 මෙවුන් නැගිටුවනු ලබන දිනය වබොරු කරන්නන්හට අත්වන දඬුවම 
ගැන ඔවුනට අවවාද කිරීම. 

සැප පහසුකමින් යුත් වබොරු 

පවසන්නන් මා සමග නුඹ අත්හැර 

දමනු. තවද ඔවුනට ස්වල්ප 

කාලයක් අවකාශ වදනු. 

وِله اَلَّْعَمةه 
ُ
بهَْي أ

َوَذْرِنه َوالُْمَكذِّ
لُْهْم قَلهيًلا   {11} َوَمهِّ

නියත වශවයන්ම අප වවත විලංගු 

හා නිරය ද උගුර හිර කරන ආහාර 

හා වව්දනීය දඬුවම ද ඇත. 

ا يما نَْكاَّلا وََجحه
َ
ْيَنا أ  {12} إهنَّ دَلَ

ٍة َوَعَذاباا َوَط  ا َذا ُغصَّ َعاما
ا ما ِله
َ
 {13} أ

එදින මහවපොවෙොව හා කඳු 

කම්පනය වවයි. තවද කඳු හැවෙන 

සුළු වගොඩ ගසා ඇති පස් බවට පත් 

වනු ඇත. 

َباُل َوََكنَته  ه
ْ
ْرُض َواجل

َ
يَْوَم تَرُْجُف اِْل

َباُل َكثهيباا َمههيًلا  ه
ْ
 {14} اجل
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ෆිර්අවුන් වවත අපි දූතයකු එව්වාක් 

වමන් නුඹලා මත සාක්ෂි දරන 

දූතයකු නුඹලා වවත සැබැවින්ම අපි 

එව්වවමු. 

ا  هَِلُْكْم َرُسوَّلا َشاههدا َنا إ
ْرَسلْ

َ
هنَّا أ إ

هََلٰ فهْرَعْوَن  َنا إ
ْرَسلْ

َ
َعلَْيُكْم َكَما أ

 {15} َرُسوَّلا 

නමුත් ෆිර්අවුන් එම දූතයාණන්ට 

පිටුපෑවව්ය. එවහයින් අපි ඔහු 

දරුණු ග්රහණයකින් ග්රහණය 

කවෙමු. 

َخْذنَاهُ 
َ
َفَعََصٰ فهْرَعْوُن الرَُّسوَل فَأ

هيًلا  ا َوب
ْخذا
َ
 {16} أ

නුඹලා ප්රතික්වෂේප කවෙේ නම් 

දරුවන් පවා මහලුන් බවට පත් 

කරන දිනවයහි නුඹලා වකවසේ නම් 

ආරක්ෂා වන්වනහු ද? 

ا  هْن َكَفْرُتْم يَْوما فََكْيَف َتتَُّقوَن إ
يبااَُيَْعُل  اَن شه  {17} الْوهدْلَ

අහස ඒ වහේතුවවන් පිපිරී යන්නකි. 

ඔහුවේ ප්රතිඥාව සිදු කරනු 

ලබන්නක් විය. 

ههه  ر  ب َماُء ُمْنَفطه ََكَن َوْعُدهُ  ۚ  السَّ
 {18} َمْفُعوَّلا 

නියත වශවයන්ම වමය වමවනහි 

කිරීමකි. එවහයින් කවවරකු අභිමත 

කරන්වන් ද ඔහු එය තම 

පරමාධිපති වවත වූ මාර්ගයක් වලස 

ගනිත්වා ! 

هه تَْذكهَرة   ذه ََذ  ۚ  إهنَّ َهٰ َفَمْن َشاَء اَتَّ
هََلٰ َربِّهه َسبهيًلا   {19} إ

20 කියාමුල් වලයිල් වහවත් රාත්රි කාලවේ නැගී සිට සලාත් ඉටු කිරීවම් 
මහිමය සහ වදවියන් විශ්වාස කරන්නන් සඳහා වූ මග වපන්වීම්. 

නියත වශවයන්ම නුඹ රාත්රිවයන් 

තුවනන් වදකකට වඩා අඩු 

කාලයක් ද ඉන් අඩක් ද  තුවනන් 

එකක වකොටසක් ද නැගී සිටින 

බවත් නුඹ සමග සිටින අය අතුරින් 

පිරිසක් ද (එවසේ) සිටින බවත් නියත 

වශවයන්ම නුඹවේ පරමාධිපති 

දන්වන්ය. අල්ලාහ් රාත්රිය හා 

දහවල ප්රමාණ කරන්වන්ය. නුඹලා 

ْدََنٰ مهْن 
َ
نََّك َتُقوُم أ

َ
إهنَّ َربََّك َيْعلَُم أ

هَفة   هْصَفُه َوثُلَُثُه َوَطائ ْيله َون
ثُلََُثه اللَّ

هيَن َمَعَك  ُر  ۚ  مهَن اَّلَّ ُ ُيَقدِّ َواَّللَّ
ْن لَْن  ۚ  اللَّْيَل َواَلََّهاَر 

َ
َعلهَم أ
فَاْقرَُءوا  ۚ  ُُتُْصوهُ َفَتاَب َعلَْيُكْم 
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එය (නිවැරදි ව) ගණන් වනොකරන 

බව ඔහු දන්වන්ය. එවිට ඔහු 

නුඹලාට සමාව දුන්වන්ය. එවහයින් 

අල් කුර්ආනවයන් පහසු දෑ නුඹලා 

පාරායනය කරනු. නුඹලා අතර 

වරෝගීන් හා අල්ලාහ්වේ භාගයයන් 

වසොයා මහවපොවෙොවව් සැරිසරන 

තවත් අය හා අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ 

සටන් වදින තවත් අය සිටින බව 

ඔහු දන්වන්ය. එවහයින් එයින් 

පහසු දෑ නුඹලා පාරායනය කරනු. 

තවද සලාතය නිසි අයුරින් ඉටු 

කරනු. zසකාත් ද වදනු. අල්ලාහ්ට 

අලංකාර ණයක් වදනු. නුඹලා 

වවනුවවන් කවර යහපතක් නුඹලා 

ඉදිරිපත් කරන්වන් ද නුඹලා එය 

අල්ලාහ් අබියස දැක ගනු ඇත. එය 

වරේෂ්ඨය. ප්රතිඵලවයන් වඩාත් 

ඉමහත්ය. තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්වගන් සමාව අයැද සිටිනු. 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් අති 

ක්ෂමාශීලීය. මහා කරුණාන්විතය.   

َ مهَن الُْقْرآنه  ْن  ۚ  َما تَيَْسَّ
َ
َعلهَم أ

 ۚ  َسَيُكوُن مهْنُكْم َمْرََضٰ 
ْرضه 

َ
َوآَخُروَن يَْْضهُبوَن فه اِْل
ه  َتُغوَن مهْن فَْضله اَّللَّ

َوآَخُروَن  ۚ  يَبْ
ه  هلُوَن فه َسبهيله اَّللَّ رَُءوا فَاقْ  ۚ  ُيَقات

َ مهْنُه  ًَلةَ  ۚ  َما تَيَْسَّ قهيُموا الصَّ
َ
وَأ

ا  َ قَْرضا رهُضوا اَّللَّ
قْ
َ
ََكةَ وَأ َوآتُوا الزَّ

ُكْم  ۚ  َحَسناا  ْنُفسه
َ
ُموا ِله َوَما ُتَقدِّ

ه ُهَو َخْياا  ْنَد اَّللَّ مهْن َخْيٍ ََتهُدوهُ عه
ْجراا 

َ
ْعَظَم أ

َ
َ  ۚ  وَأ  ۚ  َواْسَتْغفهُروا اَّللَّ

 َ يم  إهنَّ اَّللَّ  {20} َغُفور  رَحه
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74 සූරත් අල්-මුද්දස්සිර් (වපොරවා වගන සිටින්නා) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 56 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-7 නබි (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමා වවත ඉදිරිපත් කරන ලද 

ඇතැම් මගවපන්වීම්. 

අවහෝ වපොරවා වගන 

සිටින්නාණනි! 
ثِّرُ  يَُّها الُْمدَّ

َ
 {1} يَا أ

නුඹ නැගී සිට, අවවාද කරනු.  ْر نْذه
َ
 {2} ُقْم فَأ

තවද නුඹවේ පරමාධිපති උත්කෘෂ්ට 

කරනු. 
 ْ  {3} َوَربََّك فََكبِّ

තවද නුඹවේ වස්ත්රය පිරිසිදු කරනු.  ْر  {4} َوثهَيابََك َفَطهِّ

තවද කිලිට්වටන් වෙකිනු.  ْ{5} َوالرُّْجَز فَاْهُجر 

නුඹ අධික වශවයන් ලබන්නට 

බලාවපොවරොත්තු වී උපකාර 

වනොකරනු. 

 ُ  {6} َوََّل َتْمُُنْ تَْسَتْكثه

තවද නුවේ පරමාධිපති වවනුවවන් 

නුඹ ඉවසනු. 
 ْ هَربَِّك فَاْصبه  {7} َول

8-10 වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්හට අවසන් දිනය වකවසේ වනු ඇත් ද?  
වහොරණෑවවහි හඬ නිකුත් කරනු 

ලැබූ විට 
إهَذا نُقهَر فه اَلَّاقُوره 

 {8} فَ

එය වද්ව ප්රතික්වෂේපකයින්ට පහසු 

වනොවන  දුෂ්කර දිනයක් වනු ඇත. 
ي   هَك يَْوَمئهٍذ يَْوم  َعسه ل

ٰ
لََعَ  {9} فََذ

يٍ   {10} الََْكفهرهيَن َغْيُ يَسه

11-26 වලීද් ඉබ්නු අල් මුගීරාවේ කතා වස්තුව සහ ඔහුට කෙ අවවාදය. 
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මා හා මා මැවූ අය නුඹ තනි ව අත 

හැර දමනු. 
ا يدا  {11} َذْرِنه َوَمْن َخلَْقُت وَحه

තවද මම ඔහුට දිගු වශවයන් ධනය 

ද ඉදිරිවේ සිටින දරුවන් ද ඇති 

කවෙමි. 

ا  {12} وََجَعلُْت َِلُ َماَّلا َمْمُدودا
ا  {13} َوَبنهَْي ُشُهودا

තවද (සියල්ල) පහසු කරමින් මම 

ඔහුට දිගු හැර දුනිමි. 
ا ْدُت َِلُ َتْمههيدا  {14} َوَمهَّ

පසු ව ද මම වැඩිවයන් දිය යුතු යැයි 

ඔහු ප්රිය කරන්වන්ය.   
زهيدَ 

َ
ْن أ
َ
 {15} ُثمَّ َيْطَمُع أ

එවසේ වනොව නියත වශවයන්ම ඔහු 

අපවේ වදන් වලට විරුද්ධ විය. 
هَنا  ۚ  ّلََكَّ  يَات هنَُّه ََكَن ْله إ

ا  {16} َعنهيدا

ඔහුට දරුණු දඬුවමක් මම මතු 

පටවන්වනමි.  
ا ْرههُقُه َصُعودا

ُ
 {17} َسأ

නියත වශවයන්ම ඔහු කල්පනා 

වකොට සැලසුම් වයදුවව්ය. 
رَ  َر َوقَدَّ هنَُّه فَكَّ  {18} إ

ඔහු විනාශ කරනු ලැබීය. ඔහු 

වකවසේ නම් සැලසුම් කවෙේද? 
رَ   {19} َفُقتهَل َكْيَف قَدَّ

 පසු ව ද ඔහු විනාශ කරනු ලැබීය. 

ඔහු වකවසේ නම් සැලසුම් කවෙේද? 
رَ   {20} ُثمَّ قُتهَل َكْيَف قَدَّ

පසු ව ඔහු අධීක්ෂණය කර බැලීය.  َ{21} ُثمَّ َنَظر 
පසු ව ඔහු රවා කිපුවණ්ය.  َ{22} ُثمَّ َعبََس َوبََْس 
පසු ව ඔහු පිටු පා උඩඟු විය.  َْدبََر َواْسَتْكَب

َ
 {23} ُثمَّ أ
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“එවිට වමය පැවත එන හූනියමක් 

මිස නැත. වමය මිනිසාවේ 

ප්රකාශයක් මිස නැතැයි” ඔහු 

පැවසුවව්ය.   

ْحر   َذا إهَّلَّ سه
هْن َهٰ َفَقاَل إ

َذا إهَّلَّ قَْوُل  {24} يُْؤثَرُ 
هْن َهٰ إ

 {25} الْبرََشه 
මම ඔහු සකර්(නම් නිරය)ට මතු 

ඇතුෙත් කරමි. 
ْصلهيهه َسَقرَ 

ُ
 {26} َسأ

27-37 නිරවේ ස්වභාවය එහි භාරකරුවන්වේ සංඛයාව සහ ඔවුන්වේ සැබෑ 
ස්වරූපය 

සකර් යනු කුමක්දැ?යි නුඹට දැනුම් 

දුන්වන් කුමක් ද? 
ْدَراَك َما َسَقرُ 

َ
 {27} َوَما أ

එය (කිසිවක්) ඉතිරි වනොකරයි. 

තවද අත් හැර වනොදමයි. 
 {28} ََّل ُتْبقه َوََّل تََذرُ 

සම දැඩි වලස දවාලන්නකි  هلْبرََشه  {29} لَوَّاَحة  ل
ඒ මත දහනව වදවනකි.  َهْسَعَة َعرَش  {30} َعلَْيَها ت

නිරවේ සගයින් මලක්වරුන් මිස 

(වවනත් අය) අපි පත් වනොකවෙමු. 

වදවියන් ප්රතික්වෂේප කෙවුනට 

වමොවුන්වේ සංඛයාව පරීක්ෂණයක් 

වලසින් මිස අපි පත් වනොකවෙමු. 

එය වද්ව ග්රන්ථ වදනු ලැබූවන් 

ස්ථාවරත්වයට පත් වනු පිණිසත්ය. 

තවද වදවියන් වකවරහි විශ්වාසය 

තැබූවන්වේ විශ්වාසය වර්ධනය 

කරනු පිණිසත් වද්ව ග්රන්ථ වදනු 

ලැබූවන් හා වදවියන් වකවරහි 

විශ්වාසය තැබූවන් සැක වනොකරනු 

පිණිසත්ය. එවමන්ම වමමගින් 

උපමාවක් වලසින් අල්ලාහ් අදහස් 

කරනුවේ කුමක්දැයි තම සිත් තුෙ 

ْصَحاَب اَلَّاره إهَّلَّ 
َ
َوَما َجَعلَْنا أ
هَكةا  َتُهْم  ۚ  َمًَلئ دَّ َوَما َجَعلَْنا عه

هيَْستَْيقهَن  يَن َكَفُروا ل ه هَّلَّ إهَّلَّ فهْتَنةا ل
هيَن  وتُوا الْكهَتاَب َويَْزَداَد اَّلَّ

ُ
هيَن أ اَّلَّ

هيَماناا  هيَن  ۚ  آَمُنوا إ َوََّل يَْرتَاَب اَّلَّ
وتُوا الْكهَتاَب َوالُْمْؤمهُنوَن 

ُ
 ۚ  أ

ْم َمَرض   ههه لُوب
هيَن فه قُ

َُقوَل اَّلَّ َوِله
َذا  هَهٰ ُ ب َراَد اَّللَّ

َ
َوالََْكفهُروَن َماَذا أ

ُ َمْن  ۚ  َمَثًلا  لُّ اَّللَّ هَك يُضه ل
ٰ
َكَذ
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වරෝග ඇතිවුන් හා වදවියන් ගැන 

ප්රතික්වෂේප කෙවුන් පවසනු 

පිණිසත්ය. එවලස අල්ලාහ ්තමන් 

අභිමත කරන අය වනොමග යවයි. 

තවද තමන් අභිමත කරන අයට මග 

වපන්වයි. නුඹවේ පරමාධිපතිවේ 

වසේනාව ගැන ඔහු හැර වවනත් 

කිසිවවක් වනොදනී. වමය මිනිසුනට 

වමවනහි කිරීමක් මිස නැත. 

ي َمْن يََشاُء  َوَما  ۚ  يََشاُء َويَْهده
َوَما  ۚ  َربَِّك إهَّلَّ ُهَو َيْعلَُم ُجُنوَد 

هلْبرََشه  َ إهَّلَّ ذهْكَرٰى ل  {31} ِهه

එවසේ වනොව සඳු මත දිවුරමින්  َوالَْقَمره 
 {32} ّلََكَّ

රාත්රිය වගවී යන විට එය මත 

දිවුරමින්. 
ْدبَرَ 
َ
هْذ أ ْيله إ

 {33} َواللَّ

අරුවණෝදය උදා වන විට එය මත 

දිවුරමින්.  
ْسَفرَ 

َ
هَذا أ ْبحه إ  {34} َوالصُّ

නියත වශවයන්ම එය (නිරය) 

බලවත් දැයින් එකකි. 
َها َْلهْحَدى الُْكَبه 

هنَّ  {35} إ

මිනිසාට අවවාදයක් වශවයනි.  هلْبرََشه يراا ل  {36} نَذه
එය නුඹලා අතුරින් වපරට යාමට 

වහෝ පසුබැස රැවඳන්නට කැමති 

අය වවනුවවනි. 

ْو 
َ
َم أ ْن َيَتَقدَّ

َ
هَمْن َشاَء مهْنُكْم أ ل

رَ  خَّ
َ
 {37} َيَتأ

38-53 නිරවේ වැරදිකරුවන්ට අත්වන දඬුවමට වහේතු. 
සෑම ආත්මයක්ම තමන් උපයා ගත් 

දෑ වවනුවවන් ඇපය. 
هَما َكَسَبْت  ُُكُّ َنْفٍس ب

 {38} َرههيَنة  
නමුත් දකුණුපස ජනයා හැර.  ْصَحاَب

َ
 {39} اِْلَمهْيه إهَّلَّ أ
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ඔවුන් ස්වර්ග උයන් මත සිට වැරදි 

කරුවන්වගන් නුඹලා සකර් තුෙට 

වගන ආවව් කුමක්දැයි විමසති. 

َعنه  {40} فه َجنَّاٍت يَتََساَءلُونَ 
َما َسلََكُكْم  {41} الُْمْجرهمهْيَ 
 {42} فه َسَقرَ 

අපි සලාත් ඉටු කරන්නන් අතුරින් 

වනොවූවයමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 
 {43} قَالُوا لَْم نَُك مهَن الُْمَصلِّْيَ 

තවද අපි දිළිඳුන්ට ආහාර සපයමින් 

වනොසිටිවයමු. 
 {44} َولَْم نَُك ُنْطعهُم الْمهْسكهْيَ 

තවද අපි ඵලක් නැත්තන් සමග වී 

නිෂ්ඵල කතාවන්හි නිරත ව 

සිටිවයමු. 

ْيَ  هضه َائ
ْ
 {45} َوُكنَّا ََنُوُض َمَع ْل

තවද අපි විනිශ්චය දිනය වබොරු 

කරමින් සිටිවයමු. 
ينه  ُب بهَيْومه ادلِّ

 {46} َوُكنَّا نَُكذِّ

ස්ථීර දෑ අප වවත පැමිවණන වතක්  ُتَانَا اِْلَقهْي
َ
ٰ أ  {47} َحَتَّ

එවහයින් මැදිහත්වන්නන්වේ 

මැදිහත්වීම ඔවුනට ඵලක් 

වනොවන්වන්ය. 

َفَما َتْنَفُعُهْم َشَفاَعُة 
افهعهْيَ   {48} الشَّ

එවහයින් ඔවුනට කුමක් වී ද? ඔවුන් 

වමවනහි කිරීම පිටුදකින්වන්ය  
َفَما لَُهْم َعنه اتلَّْذكهَرةه 

ْيَ   {49} ُمْعرهضه
ඔවුන් සිංහ වගොදුරින් පලා යන 

තැති ගත් බූරුවන් වමනි. 
َرة   نَُّهْم مُحُر  ُمْستَْنفه

َ
 {50} َكأ

 {51} فَرَّْت مهْن قَْسَوَرةٍ 
එවසේ වනොව දිගු හරින ලද 

පත්රිකාවන් තමන්ට ද වදනු ලැබිය 

යුතු යැයි ඔවුන් අතුරින් සෑම 

වකවනකුම අවේක්ෂා කරනු ඇත. 

ْن يُْؤََتٰ 
َ
 اْمرهٍئ مهْنُهْم أ

بَْل يُرهيُد ُُكُّ
ةا  َ ا ُمنرَشَّ  {52} ُصُحفا
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එවසේ වනොව ඔවුන් මතු වලොව 

පිළිබඳ බිය වනොවවති. 
بَْل ََّل ََيَافُوَن  ۚ  ّلََكَّ 

َرةَ   {53} اْْلخه
54-56 සියල්ල අල්ලාහ්වේ අනුමැතිවයන් සිදුවනු ඇත. 

එවසේ වනොව නියත වශවයන්ම එය 

උපවදසකි. 
هنَُّه تَْذكهَرة    إ

 {54} ّلََكَّ

එවහයින් කවවරකු අභිමත 

කරන්වන් ද ඔහු එයින් උපවදස් 

ලබත්වා! 

 {55} َفَمْن َشاَء َذَكرَهُ 

අල්ලාහ් අභිමත කරන්වන් නම් මිස 

ඔවුහු උපවදස් වනොලබති. ඔහු 

බැතිමත්කම ලබන්නට සුදුස්සාය. 

එවමන්ම සමාව දායාද කරන්නට ද 

සුදුස්සාය. 

 ُ ْن يََشاَء اَّللَّ
َ
 ۚ  َوَما يَْذُكُروَن إهَّلَّ أ

ْهُل 
َ
ْهُل اتلَّْقَوٰى وَأ

َ
ُهَو أ

َرةه   {56} الَْمْغفه
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75 සූරත් අල්-කියාමා (මෙවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනය) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 40 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-15 නැවත නැගිටුවනු ලැබීවම් සිද්ධිය තහවුරු කිරීම 

මෙවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනය මත දිවුරා පවසමි. 
َياَمةه  ُم بهَيْومه الْقه ْقسه

ُ
 {1} ََّل أ

තවද තමන් මත අවලාද නගන 

ආත්මය මත දිවුරමි. 
هاَلَّْفسه اللَّوَّاَمةه  ُم ب ْقسه

ُ
 {2} َوََّل أ

ඔහුවේ අසථ්ි අපි එක්රැස් 

වනොකරන්වන්ම යැයි මිනිසා 

සිතන්වන්ද? 

لَّْن ََنَْمَع 
َ
نَْساُن أ ََيَْسُب اْْله

َ
أ

َظاَمهُ   {3} عه

එවසේ වනොව ඔහුවේ ඇඟිලි තුඩු 

පවා සකස් කිරීමට අපි 

ශක්තිවන්තයින් වවමු. 

َي  ْن نَُسوِّ
َ
ٰ أ ادهرهيَن لََعَ

بَََلٰ قَ
 {4} َبَنانَهُ 

නමුත් මිනිසා ඔහු ඉදිරිවේ පාපයන් 

කිරීමට සිතයි. 
َْفُجَر  نَْساُن ِله بَْل يُرهيُد اْْله

َماَمهُ 
َ
 {5} أ

“මෙවුන් වකවරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනය කවදා දැ”යි ඔහු විමසා 

සිටියි. 

َياَمةه  يَّاَن يَْوُم الْقه
َ
ُل أ
َ
 {6} يَْسأ

දෘෂ්ටිය (නීලංකාරවී) මුොවී ගිය විට   ُإهَذا بَرهَق اْْلََص
 {7} فَ

තවද සඳු(වේ අවලෝකය) ගිලුනු විට   ُ{8} وََخَسَف الَْقَمر 
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තවද හිරු හා සඳු එක් කරනු ලැබූ 

විට 
ْمُس   {9} َوالَْقَمرُ وََُجهَع الشَّ

පලා යන තැන වකොතැනදැයි එදින 

මිනිසා විමසනු ඇත. 
ْيَن 
َ
نَْساُن يَْوَمئهٍذ أ َيُقوُل اْْله

 {10} الَْمَفرُّ 

එවසේ වනොව සරණ පතන තැනක් 

(ඔහුට) වනොමැත. 
 {11} ّلََكَّ ََّل َوَزرَ 

එදින වාසස්ථානය නුඹවේ 

පරමාධිපති වවත පිහිටයි. 
هََلٰ َربَِّك يَْوَمئهٍذ   {12} الُْمْسَتَقرُّ إ

ඔහු කලින් කෙ දෑ හා ඔහු ප්රමාද 

වකොට කෙ දෑ සම්බන්ධවයන් එදින 

මිනිසාට දන්වනු ලැවබ්. 

َم  هَما قَدَّ نَْساُن يَْوَمئهٍذ ب  اْْله
ُ
يُنَبَّأ
رَ  خَّ
َ
 {13} وَأ

එවසේ වනොව, ඔහු සමාවට වහේතූන් 

ඉදිරිපත් කෙ ද තමන් ගැන මිනිසා 

සාක්ෂි දරන්වන්ය. 

هه  ٰ َنْفسه نَْساُن لََعَ بَله اْْله
َية   لََْقٰ  {14} بَصه

َ
َولَْو أ

 {15} َمَعاذهيرَهُ 

16-19 අල් කුර්ආනවේ පහෙ වූ දෑ ධාරණය කිරීමට නබි තුමාණන් දැක්වූ 
උනන්දුව සහ එතුමා ව තැන්පත් කරවීම. 

එය (කුර්ආනය කියවීමට) ඉක්මන් 

කරනු පිණිස නුඹවේ දිව එයින් 

වනොවසොල්වනු. 

َْعَجَل  هَسانََك تله ههه ل ََّل ُُتَرِّْك ب
ههه   {16} ب

එය වගොනු කිරීම ද එය පාරායනය 

කරවීම ද නියත වශවයන්ම අප 

වවත වූ වගකීමකි. 

 {17} إهنَّ َعلَْيَنا ََجَْعُه َوقُْرآنَهُ 

එවහයින් අපි එය පාරායනය කෙ 

විට නුඹ එහි පාරායනය අනුගමනය 

කරනු. 

نَاهُ فَاتَّبهْع قُْرآنَهُ 
ْ
إهَذا قَرَأ

 {18} فَ
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පසු ව එය පැහැදිලි කිරීම ද නියත 

වශවයන්ම අප වවත පැවරුණු 

වගකීමකි. 

 {19} َعلَْيَنا َبَيانَهُ ُثمَّ إهنَّ 

20-40 මෙවුන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ ජනයාවේ තත්ත්වය   
නමුත් නුඹලා වමවලොව ප්රිය 

කරන්වනහුය. 
لَةَ  َعاجه

 {20} ّلََكَّ بَْل ُُتهبُّوَن الْ

තවද නුඹලා මතු වලොව අත හැර 

දමන්වනහුය. 
َرةَ   {21} َوتََذُروَن اْْلخه

එදින ඇතැම් මුහුණු දීේතිවයන් 

පවතී.  
ة   َ  {22} وُُجوه  يَْوَمئهٍذ نَاَضه

තම පරමාධිපති වදස බලමින් 

සිටිති. 
َرة   هََلٰ َربَِّها نَاظه  {23} إ

තවද එදින ඇතැම් මුහුණු (අඳුරින් 

වවළී) විරූප ව පවතී. 
ة   َ  {24} َووُُجوه  يَْوَمئهٍذ بَاِسه

වකොඳු ඇට වපෙ කඩා දමන යමක් 

එයට සිදු කරනු ලබනු ඇතැයි 

සිතති. 

هَها فَاقهَرة   ْن ُيْفَعَل ب
َ
 {25} َتُظنُّ أ

එවසේ වනොව (ප්රාණය) උගුරු දණ්ඩ 

දක්වා ෙඟා වූ විට 
 َ َاقه هَذا بَلََغته الَتَّ  إ

 {26} ّلََكَّ

තවද ආරක්ෂා කරන්නා කවුරුන් 

දැයි විමසනු ලැබු විට 
 {27} َراٍق  ۚ  َوقهيَل َمْن 

නියත වශවයන්ම තමන් වවන් ව 

යෑම එය වව් යැයි ඔහු සිතූ විට 
َراُق  نَُّه الْفه

َ
 {28} َوَظنَّ أ

වකණ්ඩය වකණ්ඩය සමග 

ඇමුණුනු විට 
اقه  هالسَّ اُق ب ته السَّ

 {29} َواتْلَفَّ

එදින වමවහය වනු ලබන ස්ථානය 

නුඹවේ පරමාධිපති වවතය. 
هََلٰ َربَِّك يَْوَمئهٍذ الَْمَساُق   {30} إ
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තවද ඔහු සතය තහවුරු කවෙේ  

නැත. තවද ඔහු සලාතය ඉටු කවෙේ 

ද නැත.  

 ٰ َق َوََّل َصَلَّ  {31} فًََل َصدَّ

නමුත් ඔහු වබොරු කවෙේය. තවද 

පිටුපෑවව්ය. 
 ٰ َب َوتََوّلَّ ْن َكذَّ كه

 {32} َولَٰ

පසු ව ඔහු තම පවුල වවත 

අහංකාරකම් පාමින් ගිවේය. 
ىٰ  ْهلههه َيَتَمطَّ

َ
هََلٰ أ  {33} ُثمَّ َذَهَب إ

නුඹට වේදය වව්වා! තවද වේදය 

වව්වා!  
ْوَّلٰ 
َ
ْوَّلٰ لََك فَأ

َ
 {34} أ

පසු ව ද නුඹට වේදය වව්වා! තවද 

වේදය වව්වා! 
ْوَّلٰ 
َ
ْوَّلٰ لََك فَأ

َ
 {35} ُثمَّ أ

නිකරුවණ් ඔහු අත හැර දමනු 

ලබනු ඇතැයි මිනිසා සිතන්වන් ද? 
ْن ُيَْتََك 

َ
نَْساُن أ ََيَْسُب اْْله

َ
أ

ى  {36} ُسدا
විදිනු ලබන ශුක්රාණු බිඳුවක් වලස 

ඔහු වනොසිටිවේ ද? 
 مهْن َمِنه  

لَْم يَُك ُنْطَفةا
َ
أ

 {37} ُيْمََنٰ 
පසු ව ඔහු එල්ලී පවතින වල් 

කැටියක් බවට පත් විය. පසු ව ඔහු 

මවා සැකසුවව්ය. 

ُثمَّ ََكَن َعلََقةا فََخلََق 
 {38} فََسوَّىٰ 

පසු ව එයින් ස්ත්රිය හා පිරිමියා යන 

යුගලය ඇති කවෙේය. 
َكَر  وَْجْْيه اَّلَّ َجَعَل مهْنُه الزَّ

فَ
ْنَثٰ 
ُ
 {39} َواِْل

එය මෙවුන් නැගිටුවීමට හැකියාව 

ඇත්තා බවට (සාක්ෂියක් වලස) 

පිහිටා වනොමැති ද? 

 َ ْن َُيِْيه
َ
ٰ أ هَقادهٍر لََعَ هَك ب ل

ٰ
لَيَْس َذ

َ
أ

 {40} الَْمْوََتٰ 
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76 සූරත් අද්-දහ්ර් (කාලය) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 31 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-3 මිනිසා ව ශූනයවයන් මැවීම සහ ඔහුට මාර්ග වදකකක් වපන්වා තිබීම. 

මිනිසා පවසන්නට තරම් වස්තුවක් 

වලස වනොසිටි කාලයක් ඔහුට 

වනොතිබුවණ් ද?  

نَْسانه حهْي  مهَن   اْْله
ََتٰ لََعَ

َ
َهْل أ

ْهره لَْم يَُكْن َشيْئاا  ادلَّ
 {1} َمْذُكوراا

නියත වශවයන්ම මුසු වූ ශුක්රාණු 

බිඳුවකින් අපි මිනිසා මැව්වවමු. අපි 

ඔහු පරීක්ෂණයට ලක් කරන්වනමු.  

එවහයින් අපි ඔහු සවන් දිය හැකි  

හා බැලිය හැකි වකවනකු බවට පත් 

කවෙමු. 

نَْساَن مهْن ُنْطَفٍة  ا َخلَْقَنا اْْله
هنَّ إ

ا  يعا ْمَشاٍج نَبَْتلهيهه فََجَعلَْناهُ َسمه
َ
أ

ياا  {2} بَصه

එම මාර්ගය වවත නියත වශවයන්ම 

අපි ඔහුට මග වපන්වූවයමු. ඔහු 

කෘතවව්දිවයකු වලස වහෝ 

ගුණමකුවවකු වලස වහෝ සිටිය 

හැක. 

ا  همَّ ا َشاكهراا َوإ همَّ بهيَل إ ا َهَدْيَناهُ السَّ
هنَّ إ

 {3} َكُفوراا

4 මෙවුන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්හට හිමි 
දඬුවම. 

නියත වශවයන්ම අපි වදවියන් 

ප්රතික්වෂේප කෙවුනට දම්වැල් ද 

වගල විලංගු ද ඇවිවෙන ගින්න ද 

සූදානම් කවෙමු. 

َل  هلََْكفهرهيَن َسًَلسه ْعَتْدنَا ل
َ
هنَّا أ إ

ْغًَلَّلا وََسعهياا
َ
 {4} وَأ

5-22 සදහැමියන්වේ ගුණාංග සහ ඔවුනට හිමි ප්රතිඵල. 
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නියත වශවයන්ම දැහැමිවයෝ එහි 

කපුරු මිරැති (කුසලාන වමන් වූ) 

භාජන වලින් පානය කරති. 

ٍس ََكَن 
ْ
ُبوَن مهْن َكأ بَْراَر يرَْشَ

َ
إهنَّ اِْل

 {5} مهَزاُجَها ََكفُوراا

(එය) උල්පතකි. එමගින් 

අල්ලාහ්වේ ගැත්තන් පානය කරති. 

එය (වපොවෙොව) පුපුරුවා ගලා 

යන්නට ඔවුහු සලස්වති.   

ُب  ه َعْيناا يرَْشَ َباُد اَّللَّ هَها عه ب
ياا ُروَنَها َتْفجه  {6} ُيَفجِّ

ඔවුහු භාරය ඉටු කරති. තවද එහි 

හානිය පැතිර පවතින දිනයට ඔවුහු 

බිය වවති. 

ا ََكَن  ََيَافُوَن يَْوما هاَلَّْذره َو يُوفُوَن ب
ياا  {7} َُشُّهُ ُمْسَتطه

තවද ඔහු වකවරහි වූ ආදරය 

නිසාවවන් දිළින්දාට ද අනාථයාට ද 

සිරකරුවාට ද ඔවුහු ආහාර සපයති. 

ٰ ُحبِّهه  َعاَم لََعَ َويُْطعهُموَن الطَّ
ياا سه

َ
ا وَأ  {8} مهْسكهيناا َويَتهيما

“අපි නුඹලාට ආහාර සපයනුවේ 

අල්ලාහ්වේ තෘේතිය වවනුවවනි. 

නුඹලාවගන් කිසිදු ප්රතිඵලයක් වහෝ 

කිසිදු තුති පිදුමක් වහෝ අපි 

අවේක්ෂා වනොකරමු” (යැයි 

පවසති.)  

ه ََّل نُرهيُد  هوَْجهه اَّللَّ هنََّما ُنْطعهُمُكْم ل إ
 {9} مهْنُكْم َجَزاءا َوََّل ُشُكوراا

අපවේ පරමාධිපති වවතින්  

මුහුවණහි අප්රසන්න හා පිළිකුල 

විදහා පාන දිනයකට නියත 

වශවයන්ම අපි බියවවමු. 

ا  ا َعُبوسا َنا يَْوما هنَّا ََنَاُف مهْن َربِّ إ
 {10} َقْمَطرهيراا

එවහයින් අල්ලාහ් එදින නපුවරන් 

ඔවුන් මුදවා ගන්වන්ය. තවද සතුට 

හා වසොම්නස ඔවුන් හමුවන්නට 

සලසන්වන්ය.  

هَك اِْلَْومه  ل
ٰ
ُ َُشَّ َذ فََوقَاُهُم اَّللَّ

وراا ةا َوُِسُ اُهْم نَْْضَ  {11} َولَقَّ

ඔවුන් ඉවසා සිටි බැවින් ස්වර්ග 

උයන හා වසේද වරදි ඔවුනට ඔහු 

ප්රතිඵල වශවයන් පිරිනැමුවව්ය. 

وا َجنَّةا  هَما َصَبُ وََجَزاُهْم ب
 {12} وََحرهيراا
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ඔවුහු ඇදන් මත හාන්සිවවමින් 

සිටිති. ඔවුහු එහි හිරු රශ්මිය වහෝ 

අධික සීතල වහෝ වනොදකිනු ඇත. 

هكه  َرائ
َ
ََّل  ۚ  ُمتَّكهئهَْي فهيَها لََعَ اِْل
ا َوََّل  يََرْوَن فهيَها َشْمسا

 {13} َزْمَهرهيراا

තවද එහි වහවණ ඔවුන් මත පහත් 

ව පවතී. වලු බර පලතුරු වපොකුරුද 

එහි එල්ලී පවතී. 

ًَللَُها َوُذلِّلَْت   َعلَْيههْم ظه
َوَدانهَيةا

ًلا   {14} ُقُطوُفَها تَْذِله

රිදිවයන් වූ භාජන හා පළිඟු වලින් 

යුත් ගුරුවල්ත්තු රැවගන ඔවුන් වටා 

ගමන් කරවනු ලබති. 

هآنهَيٍة مهْن  ْم ب ٍة َويَُطاُف َعلَْيهه فهضَّ
ْكَواٍب ََكنَْت قََوارهيَرا

َ
 {15} وَأ

එය රිදිවයන් වූ පළිඟුය. ඔවුහු එහි  

ප්රමාණය සකස් කර ගන්වනෝය.  
ُروَها  ٍة قَدَّ قََوارهيَر مهْن فهضَّ

يراا  {16} َتْقده

සන්ජබීල් මිරැති පානවයන් යුත් 

කුසලාන එහි ඔවුනට පානය සඳහා 

වදනු ලබති. 

ا ََكَن مهَزاُجَها َويُْسَقْوَن فهيَها  سا
ْ
َكأ

 {17} َزَْنَبهيًلا 

එහි සල්සබීල් යැයි හඳුන්වනු ලබන 

උල්පතක්ද වවයි. 
 ٰ َعْيناا فهيَها تَُسًّمَّ

 {18} َسلَْسبهيًلا 
සදා වයෞවනවේ පසු වන දරුවන් 

ඔවුන් වටා යති. නුඹ ඔවුන් දුටු විට 

එය විසිරනු ලැබූ මුතු යැයි සිතනු 

ඇත. 

هَذا َويَُطوُف  وَن إ ُ
ان  ُُمَِلَّ ْم وهدْلَ َعلَْيهه
ا  بَْتُهْم لُْؤلُؤا ْيَتُهْم َحسه

َ
َرأ

 {19} َمْنُثوراا
තවද නුඹ එහි දුටු විට අතිශය ප්රීතිය 

හා විශාල රාජයයක් වලස නුඹ 

දකිනු ඇත. 

ا َوُملَْكا  يَْت نَعهيما
َ
يَْت َثمَّ َرأ

َ
هَذا َرأ َوإ
 {20} َكبهياا
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සිනිඳු හා වකොෙ පැහැති ඝන වසේද 

ඇඟලුම් ඔවුන් මත වවයි. ඔවුනට 

රිදිවයන් වූ වෙලු පලන්ඳවනු 

ලබති. තවද ඔවුන්වේ පරමාධිපති 

ඔවුනට පිරිසිදු පානය සපයනු ඇත. 

َُهْم ثهَياُب ُسْنُدٍس ُخْْض   ََعِله
هْستَْبَق   َساوهَر مهْن  ۚ  َوإ

َ
وَُحلُّوا أ

اباا  ٍة وََسَقاُهْم َربُُّهْم َُشَ فهضَّ
 {21} َطُهوراا

නියත වශවයන්ම වමය නුඹලා 

සඳහා වූ ප්රතිඵලයක් විය. තවද 

නුඹලාවේ උත්සාහය තුති පුද කරනු 

ලබන්නක් විය. 

َذا ََكَن لَُكْم َجَزاءا َوََكَن  إهنَّ َهٰ
 {22} َسْعُيُكْم َمْشُكوراا

23-31 වමම මග වපන්වීම මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) 
තුමාණන්ට සහ වදවියන් විශ්වාස කරන්නන්ටය. 

නියත වශවයන්ම අල් කුර්ආනය 

අපි නුඹ වවත වකොටස් වශවයන් 

පහෙ කවෙමු. 

َْلَا َعلَْيَك الُْقْرآَن  هنَّا ََنُْن نَزَّ إ
 {23} َتْْنهيًلا 

එවහයින් නුඹවේ පරමාධිපතිවේ 

නීතිය වවනුවවන් ඉවසීවමන් 

සිටිනු. ඔවුන් අතුරින් කිසිදු 

පාපිවයකුට වහෝ වදවියන් 

ප්රතික්වෂේප කෙ කිසිදු අයකුට වහෝ 

නුඹ අවනත වනොවනු. 

ْع  ُْكمه َربَِّك َوََّل تُطه ْ ْله اْصبه
فَ

ْو َكُفوراا
َ
ا أ هما  {24} مهْنُهْم آث

තවද උවද් සවස නුවේ 

පරමාධිපතිවේ නාමය සුවිශුද්ධ 

කරනු. 

َواْذُكره اْسَم َربَِّك بُْكَرةا 
يًلا  صه

َ
 {25} وَأ

තවද රාත්රිවේදී ඔහුට (ශරීර අංග 

සතක් බිම තබා) සුජූද් කරනු. තවද 

දිගු රාත්රියක් නුඹ ඔහු සුවිශුද්ධ 

කරනු. 

ْيله فَاْسُجْد َِلُ وََسبِّْحُه َِلًْلا 
َومهَن اللَّ
 {26} َطوهيًلا 
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නියත වශවයන්ම ඔවුහු වමවලොවට 

ප්රිය කරති. නමුත් ඔවුනට පසු ව 

ඇති බැරෑරුම් දිනය අත හැර දමති. 

ُؤََّلءه َُيهبُّوَن الْ  لََة إهنَّ َهٰ َعاجه
ا  َويََذُروَن َوَراَءُهْم يَْوما

 {27} ثَقهيًلا 
අපි ඔවුන් මැව්වවමු. තවද ඔවුන්වේ 

හන්දිපත් ශක්තිමත් කවෙමු. තවද 

අප අභිමත කවෙේ නම්  ඔවුන් 

වවනුවට ඔවුන් වමන් වූවන් අපි 

වවනස් වකොට පත් කරන්වනමු. 

ُهْم  ِْسَ
َ
 ۚ  ََنُْن َخلَْقَناُهْم َوَشَدْدنَا أ
ْمَثالَُهْم 

َ
َْلَا أ ئَْنا بَدَّ هَذا شه َوإ

يًلا   {28} َتْبده

නියත වශවයන්ම වමය උපවදසකි. 

එවහයින් කවවරකු අභිමත 

කරන්වන් ද තම පරමාධිපති වවත 

මාර්ගයක් වලස ගනිත්වා ! 

هه تَْذكهَرة   ذه ََذ  ۚ  إهنَّ َهٰ َفَمْن َشاَء اَتَّ
هََلٰ   {29} َربِّهه َسبهيًلا إ

අල්ලාහ් අභිමත කරන්වන් නම් මිස 

නුඹලා අභිමත වනොකරන්වනහුය. 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් සර්ව 

ඥානීය. අති සියුම් ඥානවන්තය. 

 ُ ْن يََشاَء اَّللَّ
َ
 ۚ  َوَما تََشاُءوَن إهَّلَّ أ
ا  َ ََكَن َعلهيما إهنَّ اَّللَّ

ا  {30} َحكهيما
ඔහු අභිමත කරන අය ඔහුවේ 

කරුණාව තුෙට ඇතුෙත් කරනු 

ඇත. තවද අපරාධකරුවන් වනාහි 

ඔවුනට වව්දනීය දඬුවමක් ඔහු 

සූදානම් කර ඇත. 

ُل َمْن يََشاُء فه رمَْحَتههه   ۚ  يُْدخه
َعدَّ لَُهْم َعَذاباا 

َ
َْي أ همه ال َوالظَّ

ا ما ِله
َ
 {31} أ
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77 සූරත් අල්-මුර්සලාත් (එවනු ලබන දෑ) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 50 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-15 අවසන් වහෝරාවව් සිදුවීම් සහ එහි අර්බුද. 

අඛණ්ඩ ව එවනු ලබන සුෙං මත 

දිවුරමින් 
 {1} َوالُْمْرَسًَلته ُعْرفاا

දැඩි වලස හමන සැඩ සුෙං මත 

දිවුරමින්. 
ا َفاته َعْصفا  {2} فَالَْعاصه

(වලාවන්) විසිරුවා හරින සුෙං මත 

දිවුරමින්. 
ا َاته نرَْشا  {3} َواَلَّاُشه

වවන් වවන් ව වවන් කරන දෑ මත 

දිවුරමින්. 
الَْفارهقَاته فَْرقاا

 {4} فَ

වමවනහි කිරීමක් වශවයන් ද වහේතු 

සාධකයක් වශවයන් නැතවහොත් 

අවවාදයක් වශවයන් ද  (හදවතට) 

වහෙන දෑ මත දිවුරමින්. 

َياته ذهْكراا ْو  {5} فَالُْملْقه
َ
ُعْذراا أ

 {6} نُْذراا

නියත වශවයන්ම නුඹලාට ප්රතිඥා 

වදනු ලබන දෑ සිදුවන්නකි. 
هنََّما تُوَعُدوَن لََواقهع    {7} إ

තරු එහි ආවලෝකය මකා දමනු 

ලබන විට 
َسْت  إهَذا اَلُُّجوُم ُطمه

 {8} فَ

තවද අහස පුපුරා හරිනු ලබන විට  رهَجْت
َماُء فُ هَذا السَّ  {9} َوإ

කඳු දූවිලි බවට පත් කරනු ලබන 

විට. 
َفْت  َباُل نُسه ه

ْ
هَذا اجل  {10} َوإ
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තවද ධර්ම දූතවරුන් එක් රැස් කරනු 

ලබන විට 
َتْت  قِّ

ُ
هَذا الرُُّسُل أ  {11}  َوإ

කවර දිනයක් සඳහා වමය කල් 

දමනු ලද්වද් ද? (එය) විනිශ්චය 

දිනය සඳහාය. 

لَْت  جِّ
ُ
يِّ يَْوٍم أ

َ
َْومه  {12} ِله ِله

 {13} الَْفْصله 

විනිශ්චය දිනය යනු කුමක්දැයි 

නුඹට දැනුම් දුන්වන් කුමක් ද? 
ْدَراَك َما يَْوُم الَْفْصله 

َ
 {14} َوَما أ

වබොරු කෙවුනට එදින විනාශයයි.  َبهْي
هلُْمَكذِّ  {15} َوْيل  يَْوَمئهٍذ ل

16-19 වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්හට සිදු වන විනාශය ගැන බිය 
ගැන්වීම. 

මුල සිටියවුන් අපි විනාශ 

වනොකවෙමු ද? 
لهْيَ  وَّ

َ
لَْم ُنْهلهكه اِْل

َ
 {16} أ

පසු ව අපි ඔවුන් සමග පසු 

පැමිණියවුන් ද අනුගමනය කවෙමු. 
رهينَ  بهُعُهُم اْْلخه

 {17} ُثمَّ نُتْ

අපරාධකරුවන්ට අපි සිදු කරනුවේ 

එවලසය. 
هالُْمْجرهمهْيَ  هَك َنْفَعُل ب ل

ٰ
 {18} َكَذ

වබොරු කෙවුනට එදින විනාශයයි.  َبهْي
هلُْمَكذِّ  {19} َوْيل  يَْوَمئهٍذ ل

20-28 අල්ලාහ්වේ බලවේ විදයාමානය සහ ඒ ගැන ප්රතික්වෂේප කරන්නන් 
බිය වැද්දීම 

ඉතා පහත් වූ ද්රාවණයකින් අපි 

නුඹලා වනොමැව්වවමු ද? 
لَْم 
َ
ََنْلُْقُكْم مهْن َماٍء أ

 {20} َمههٍْي 
එවිට නියමිත කාල පරිච්වේදයක් 

දක්වා ආරක්ෂිත ස්ථානයක අපි එය 

තැන්පත් කවෙමු. 

َناهُ فه قََراٍر َمكهٍْي 
 {21} فََجَعلْ

هََلٰ قََدٍر َمْعلُومٍ   {22} إ
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එවිට අපි බලය වයවදව්වවමු. 

එවහයින් අපි බලධාරීන්වගන් 

විශිෂ්ටයින් වීමු. 

 {23} ا فَنهْعَم الَْقادهُرونَ َفَقَدْرنَ 

වබොරු කෙවුනට එදින විනාශයයි.  َبهْي
هلُْمَكذِّ  {24} َوْيل  يَْوَمئهٍذ ل

ජීවත් වන්නන්ට හා මෙවුන්ට 

මහවපොවෙොව ප්රමාණවත් වලස අපි 

පත් වනොකවෙමු ද? 

ْرَض كهَفاتاا
َ
لَْم ََنَْعله اِْل

َ
 {25} أ

ْمَواتاا
َ
ْحَياءا وَأ

َ
 {26} أ

තවද එහි අපි උස් කඳු මුදුන් ඇති 

කවෙමු. තවද ඉමිහිරි ජලය පානය 

සඳහා අපි නුඹලාට පවහනය 

කවෙමු. 

َاٍت  َ َشاُمه وََجَعلَْنا فهيَها َرَواِسه
ْسَقْيَناُكْم َماءا فَُراتاا

َ
 {27} وَأ

වබොරු කෙවුනට එදින විනාශයයි.  َبهْي
هلُْمَكذِّ  {28} َوْيل  يَْوَمئهٍذ ل

29-40 මතුවලොව මුහුණ දිය යුතු භයානක අර්බුද සිහිපත් කරමින් වදවියන් 
ප්රතික්වෂේප කරන්නන්හට වකවරන අවවාදය. 

නුඹලා කවර වදයක් වබොරු 

කරමින් සිටිවේ ද ඒ වවතට නුඹලා 

ගමන් කරනු. 

ههه  هََلٰ َما ُكْنُتْم ب اْنَطلهُقوا إ
بُونَ   {29} تَُكذِّ

ශාඛා තුනකින් සමන්විත වහවණ 

වවත ගමන් කරනු. 
ل  ذهي ثًََلثه  هََلٰ ظه اْنَطلهُقوا إ

 {30} ُشَعٍب 
එය වහවණ ලබා වදන්නක් වලසින් 

නැත. එවමන්ම එය ගිනි දැල්වලන් 

ආරක්ෂා කරන්නක් ද වනොවවයි. 

ََّل َظلهيٍل َوََّل ُيْغِنه مهَن 
َهبه 
 {31} اللَّ

නියත වශවයන්ම එය මාලිගා 

වමන් (උසට) දරුණු වලස ගිනි 

දැල් වහෙයි. 

ٍر ََكلَْقْصه  هرَشَ َها تَْرِمه ب
هنَّ  {32} إ
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එය කහ පැහැති ඔටු රංචුවක් වමන් 

පවතී. 
َالَت  ُصْفر   نَُّه َجه

َ
 {33} َكأ

වබොරු කෙවුනට එදින විනාශයයි.  َبهْي
هلُْمَكذِّ  {34} َوْيل  يَْوَمئهٍذ ل

එය ඔවුන් කතා වනොකරන දිනයකි.  َُقون َذا يَْوُم ََّل َيْنطه  {35} َهٰ
ඔවුන් නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් 

කිරීම සඳහා ඔවුනට අනුමැතිය 

වදනු වනොලැවබ්. 

ُرونَ   {36} َوََّل يُْؤَذُن لَُهْم َفَيْعَتذه

වබොරු කෙවුනට එදින විනාශයයි.  َبهْي
هلُْمَكذِّ  {37} َوْيل  يَْوَمئهٍذ ل

වමය විනිශ්චවේ දිනයයි. අපි 

නුඹලා හා මුතුන් මිත්තන් එක් රැස් 

කවෙමු. 

َذا يَْوُم الَْفْصله 
ََجَْعَناُكْم  ۚ  َهٰ

لهْيَ  وَّ
َ
 {38} َواِْل

එවහයින් නුඹලාට යම් 

කුමන්ත්රණයක් තිවබ් නම් නුඹලා 

මට කුමන්ත්රණය කරනු. 

إهْن ََكَن لَُكْم َكْيد  
فَ

 {39} فَكهيُدونه 
වබොරු කෙවුනට එදින විනාශයයි.  َبهْي

هلُْمَكذِّ  {40} َوْيل  يَْوَمئهٍذ ل
41-44 බිය බැතිමතුන්හට පිරිනමන ලද ප්රතිඵල. 

නියත වශවයන්ම බිය බැතිමතුන් 

වහවණ හා උල්පත් අතර වවති. 
ًَلٍل  إهنَّ الُْمتَّقهَْي فه ظه

 {41} وَُعُيونٍ 
තවද ඔවුන් ආශා කරන පලතුරු 

අතර ද 
ا يَْشَتُهونَ   {42} َوفََواكهَه مهمَّ

නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑ 

වහේතුවවන් නුඹලා සැපවසේ අනුභව 

කරනු. තවද පානය කරනු (යැයි 

කියනු ලැවබ්.) 

هَما ُكْنُتْم  ُبوا َهنهيئاا ب ُُكُوا َواُْشَ
 {43} َتْعَملُونَ 
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නියත වශවයන්ම වමවලසය අපි 

දැහැමියන්ට ප්රතිඵල පිරිනමනුවේ. 
هَك ََنْزهي  ل

ٰ
هنَّا َكَذ إ

نهْيَ   {44} الُْمْحسه
වබොරු කෙවුනට එදින විනාශයයි.   بهْيَ َوْيل

هلُْمَكذِّ  {45} يَْوَمئهٍذ ل
නුඹලා අනුභව කරනු. තවද මද 

කලක් භුක්ති විඳිනු. නියත 

වශවයන්ම නුඹලා 

අපරාධකරුවන්ය. 

هنَُّكْم   إ
ُُكُوا َوَتَمتَُّعوا قَلهيًلا

رهُمونَ 
 {46} ُُمْ

වබොරු කෙවුනට එදින විනාශයයි  َبهْي
هلُْمَكذِّ  {47} َوْيل  يَْوَمئهٍذ ل

(වමවලොවවහි) ඔවුනට (දණින් 

අල්ලමින් නැවී) රුකූඋ කරන්නැයි 

පවසනු ලබන විට ඔවුහු රුකූඋ 

වනොකරති. 

هَذا قهيَل لَُهُم اْرَكُعوا ََّل  َوإ
 {48} يَْرَكُعونَ 

වබොරු කෙවුනට එදින විනාශයයි.  َبهْي
هلُْمَكذِّ  {49} َوْيل  يَْوَمئهٍذ ل

මින් පසු ව ඔවුන් විශ්වාස කරනුවේ 

කවර ප්රකාශයක් ද? 
يٍث َبْعَدهُ  يِّ َحده

َ
بهأ
فَ

 {50} يُْؤمهُنونَ 
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