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50 සූරත් කාෆ ්

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 45 කි. 

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

1-11 වදවිඳුන්ට ආවේශ වනොතබන්න. 

කීර්තිමත් අල් කුර්ආනය මත 

දිවුරමින්. 
يدِهِۚ  قِ ِالَْمجه ِ{1} َوالُْقْرآنه

නමුත් අවවාද කරන්වනකු ඔවුන් 

අතුරින්ම ඔවුන් වවත පැමිණීම 

ගැන ඔවුහු පුදුමයට පත් වූහ. එවිට 

“වමය පුදුම සහගත කරුණකි”යැයි 

වේව ප්රතික්ව ේපකවයෝ පැවසූහ. 

ٌرِمهْنُهْمِ ْنَِجاَءُهْمُِمْنذه
َ
ُبواِأ بَْلَِعجه

ٌءِ َذاََِشْ َفَقاَلِالََْكفهُروَنَِهَٰ
يٌبِ ِ{2} َعجه

“අප මිය වගොස ්පස් බවට පත් වූ 

විට )යළි ජීවය වදනු ලබන්වන්( ද? 

එය අන්ත හැරී ඒමකි. 

هَذاِمهْتَناَِوُكنَّاِتَُرابًاِ إ
َ
هَكِِۚ  أ ل

َٰ
ِرَْجعٌَِِذ

ِ{3} بَعهيدٌِ
මහවපොව ොව ඔවුන්වගන් අඩු කර 

දමන දෑ ගැන සැබැවින්ම අපි දනිමු. 

තවද අප අබියස ආරක්ෂිත 

පුස්තකයක් ඇත. 

ْرُضِمهْنُهْمِ
َ
قَْدَِعلهْمَناَِماَِتْنُقُصِاْْل

ْنَدنَاِۚ   ِ{4} َحفهيٌظِِكهَتاٌبَِِوعه

නමුත් ඔවුන් වවත සතයය පැමිණි 

කල්හි ඔවුහු එය වබොරු කව ෝය. 

එවිට ඔවුහු අවුල් සහගත 

තත්ත්වයක වූහ. 

اَِجاَءُهْمِ ِلَمَّ َقِّ
ْ
هاْل بُواِب

َفُهْمِبَْلَِكذَّ
ْمٍرَِمرهيٍجِ

َ
ِأ ِ{5} ِفه



 

 

 
3 

ඔවුනට ඉහළින් ඇති අහස වදස අපි 

එය ඉදි කර ඇත්වත් වකවසේ දැයි ද 

තවද අපි එය අලංකාර කර ඇත්වත් 

වකවසේ දැයි ද ඔවුහු වනොබැලුවවෝ 

ද? තවද පලුදු කිසිවක් එයට නැත.  

َماءهِفَْوَقُهْمِ هََلِالسَّ لَْمَِيْنُظُرواِإ
فَ
َ
أ

َكْيَفِبَنَْيَناَهاَِوَزيَّنَّاَهاَِوَماِلََهاِمهْنِ
ِ{6} فُُروٍجِ

තවද මහවපොව ොව අපි එය දිගු 

හැර එහි කදු ස්ථීරව වහළුවවමු. 

තවද අපි ඒ තු  මනහර සෑම 

වර්ගයක්ම යුගල වශවයන් හට 

ගැන්වූවයමු. 

ْرَضِ
َ
لَْقْيَناِفهيَهاَِواْْل

َ
َمَدْدنَاَهاِوَأ

َِزْوٍجِ نْبَْتَناِفهيَهاِمهْنُُِكِّ
َ
ِوَأ َ َرَواِسه

ِ{7} بَههيٍجِ
)එවසේ කව ේ තම පරමාධිපති 

වවතට) වයොමු වන සෑම 

ගැත්වතකුටම වපන්වා දීමක් හා 

වමවනහි කිරීමක් වශවයනි. 

َِعْبٍدِ ِلهُُكِّ ةًَِوذهْكَرىَٰ َ َتْبِصه
ِ{8} ُمنهيٍبِ

තවද අපි අහසින් ආශීර්වාද ලත් 

ජලය පහ  කව මු. එමගින් අපි 

වතු යායන් හා අස්වැනු වන නු 

ලබන බීජ ද හට ගැන්වූවයමු. 

َماءهَِماًءُِمَباَرًًكِ ْْلَاِمهَنِالسَّ َونَزَّ
ِ َِجنَّاٍتِوََحبَّ ههه نْبَْتَناِب

َ
فَأ

يدِه َصه
ْ
ِ{9} اْل

තවද එහි එකිවනකට ඇමුණුනු වලු 

සහිත උසින් පවතින ඉඳි ගස් ද (අපි 

හට ගැන්වූවයමු.)  

َقاٍتِلََهاَِطلٌْعِ َواْلَّْخَلِبَاسه
يدٌِ ِ{10} نَضه

(එය) ගැත්තන්හට වපෝ ණයක් 

වශවයනි. තවද අපි එමගින් මියගිය 

භූමියක් ජීවමාන කව මු. (මිනි 

වව න්) බැහැර වීම ද එවලසය. 

هلْعهَبادهِ ْحَييَْناِۚ  رهْزقًاِل
َ
ههِهِوَأ ةًِِب ِبَْْلَ

هَكِِۚ  َِمْيًتا ل
َٰ
ُُروجَُِِكَذ

ْ
ِ{11} اْل

12-15 නැවත නැගිටුවනු ලැබීම වබොරු යැයි පවසමින් සිටි වපර විසූ ජන 
සමූහයන් පිළිබඳ සහ ඔවුනට දුන් ප්රතිඥා පිළිබඳ සිහි ගැන්වීම. 
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ඔවුනට වපර සිටි නූහ්වේ ජනයා ද 

රස් වාසීහු ද සමූේ ජනයා ද ආේ 

ජනයා ද ෆිර්අවුන් ද ලූත්වේ 

සවහෝදරවයෝ ද අයිකා වාසීහු ද 

තුබ්බඃ ජනයා ද වබොරු කව ෝය. 

වම් සියල්වලෝම දහම් දූතයින් 

වබොරු කව ෝය. එවහයින් මාවේ 

අවවාදය ඉ ්ට විය. 

ْصَحاُبِ
َ
بَْتَِقْبلَُهْمِقَْوُمِنُوٍحِوَأ َكذَّ

َِوَثُمودُِ وَََعٌدِِ{12} الرَّسِّ
هْخَواُنِلُوٍطِ ِ{13} َوفهْرَعْوُنَِوإ

َِوقَْوُمُِتبٍَّعِ يَْكةه
َ
ْصَحاُبِاْْل

َ
ِۚ  وَأ
َبُُِِكلِ ِفََحقَِِّالرُُّسَلَِِكذَّ

ِ{14} وَعهيدِه
මුල් මැවීවමන් අපි ආයාසයට 

පත්වූවයමු ද? නැත, (මිය ගිය පසු) 

නව මැවීම ගැන ඔවුහු සැකවයහි 

වවති. 

ِ له وَّ
َ
ِاْْل َلْقه

ْ
هاْل َفَعيهيَناِب

َ
ُِِهمِِْبَْلِِۚ  أ ِِفه

يدٍَِِخلٍْقِِمهنِِْلَبٍْسِ ِ{15} َجده

16-18 අල්ලාහ් මිනිසාව මවා තිබීම පමණක් වනොව ඔහුවේ සියලු දෑ ඔහු 
දනී. 

සැබැවින්ම අපි මිනිසා මැව්වවමු. 

තවද ඔහුවේ සිත කවර වදයක් 

වකොඳුරන්වන් ද එය අපි දන්වනමු. 

තවද වගල නහරට වඩා අප ඔහු 

වවත සමීපය. 

نَْساَنَِوَنْعلَُمَِماِ َولََقْدَِخلَْقَناِاْْله
َِنْفُسُهِ ههه َِِوََنْنُِِۚ  تُوَْسوهُسِب

َ
ْقَرُبِأ

ِالَْورهيدِه ِمهْنَِحْبله هََلْهه ِ{16} إ
එවිට දකුණු පසින් හා වම් පසින් 

වාඩි වී සිටින (රකීබ් අතීේ යන) 

වාර්තාකරුවන් වදවදනා සටහන් 

කර ගනිති. 

ِ هْذَِيَتلََّقَّ ِإ ِاَْلَمهنيه َِعنه َيانه
الُْمَتلَقِّ

ِقَعهيدٌِ َماله ِالشِّ ِ{17} َوَعنه

ඔහු ඉදිරිවේ අසලින් සිට (සියල්ල) 

නිරීක් ා කරන අයවගන් වතොර ව 

කිසිදු වදනක් ඔහු උච්චාරණය 

වනොකරයි. 

َِرقهيٌبِ يْهه ََِلَ َماِيَلْفهُظِمهْنِقَْوٍلِإهَّلَّ
ِ{18} َعتهيدٌِ

19-30 මරණය සැබෑවකි. නැවත නැගිටුවනු ලැබීමද සැබෑවකි. ම වුන් 
වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ වේව ප්රතික්ව ේපකයා සහ ඔහුවේ සගයා 

අතර සිදු වන වදබසක්. 
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මරණවේ වව්දනාව සැබෑ වලසින් 

පැමිණ ඇත. “නුඹ ඉන් මඟ හරිමින් 

සිටි දෑ එයයි. 

ِ َقِّ
ْ
هاْل ِب ِۚ  وََجاَءْتَِسْكَرةُِالَْمْوته

هَكِ ل
َٰ
ِ{19} ََتهيدُِِمهْنهُُِِكْنَتَِِماَِذ

තවද වහොරණෑවවහි පිඹිනු ලැවබ්. 

අවවාදවේ දිනය එයයි. 
ورِه ِالصُّ هَكِِۚ  َونُفهَخِِفه ل

َٰ
ِيَْومَُِِذ

ِ{20} الْوَعهيدِه
තවද සෑම ආත්මයක්ම එය 

වමවහයවන්වනකු හා 

සාක්ෂිකරුවවකු සමග පැමිණ 

ඇත. 

هٌقِ َِنْفٍسَِمَعَهاَِسائ وََجاَءْتُُِكُّ
ِ{21} َوَشههيدٌِ

“සැබැවින්ම නුඹ වම් ගැන 

වනොසැලකිලිමත් කවමහි 

සිටිවයහිය. (දැන්) අපි නුවේ තිරය 

නුවඹන් ඉවත් කව මු. එවහයින් 

අද දින නුවේ බැල්ම )සැලකිලිමත් 

කමින්( තියුණුය.” 

َذاِ َِغْفلٍَةِمهْنَِهَٰ لََقْدُِكْنَتِِفه
َكِ َطاَءَكَِفَبَِصُ فََكَشْفَناَِعْنَكِغه

يدٌِ ِ{22} اَْلَْوَمَِحده

“වමය මා සතු ව සටහන් කරනු 

ලැබූවක්” යැයි ඔහුට සමීපවයන් 

සිටින්නා පවසනු ඇත.  

ِ يَّ َذاَِماََِلَ رهيُنُهَِهَٰ
َوقَاَلِقَ
ِ{23} َعتهيدٌِ

“හිතුවක්කාර දැඩි වලස ප්රතික්ව ේප 

කරන, යහපත දැඩි වලස 

ව ක්වාලන, සීමාව ඉක්මවා ගිය, 

සැකවයන් පසුවන, අල්ලාහ් සමග 

වවනත් වදවිවඳකු පත් කර ගත් 

සෑම වකවනකුවම නිරය තු ට 

නුඹලා වදවදනා වහ නු. එවිට දැඩි 

දඬුවමට ඔවුන් වදවදනා වහ නු.” 

(යැයි අල්ලාහ් අණ කරයි.) 

اٍرِ َِكفَّ َِجَهنََّمُُِكَّ َياِِفه لْقه
َ
أ

ُمْعَتٍدِِ{24} َعنهيدٍِ هلَْخْْيِه اٍعِل
َمنَّ

هيَِجَعَلَِمَعِِ{25} ُمرهيٍبِ اَّلَّ
ِ ِالَْعَذابه َياهُِِفه لْقه

َ
ًهاِآَخَرِفَأ

ََٰ هل إ ِه اَّللَّ
يدِه ده ِ{26} الشَّ
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“අපවේ පරමාධිපතියාණනි, මා 

ඔහුව වනොමග යැව්වව් නැත. නමුත් 

ඔහු අන්ත මු ාවවහි විය” යැයි 

ඔහුට සමීපත මිතුරා (ව යිතාන්) 

පවසනු ඇත. 

ْنِ كه
ْطَغْيُتُهَِولََٰ

َ
رهيُنُهَِربََّناَِماِأ

قَاَلِقَ
َِضََلٍلِبَعهيدٍِ ِ{27} ََكَنِِفه

“මා ඉදිරිවේ නුඹලා තර්ක 

වනොකරනු. සැබැවින්ම වමම 

අවවාදය නුඹලා වවත මම ඉදිරිපත් 

කර ඇත්වතමි. මා ඉදිරිවේ එම 

ප්රකාශය වවනස් කරනු ලබන්නක් 

වනොවවයි. තවද මම ගැත්තන්හට 

අපරාධ කරන්වනකු වනොවවමි.” 

ْمُتِ َِوقَْدِقَدَّ يَّ ُمواََِلَ قَاَلََِّلََِتَْتصه
هالْوَعهيدِه هََلُْكْمِب ُلِ {28} إ َماُِيَبدَّ

ٍمِ هَظَلَّ نَاِب
َ
َِوَماِأ يَّ الَْقْوُلََِلَ

َعبهيدِه
هلْ ِ{29} ل

“නුඹ පිරුවණහිදැ?”යි අපි නිරයට 

පවසන දින “(මීට අමතර ව) තවත් 

යමක් වැඩිවයන් තිවබ් දැ”යි එය 

විමසයි. 

ِ ته
ْ
ِاْمَتََل َمَِهله

ََهنَّ يَْوَمَِنُقوُلِِله
ِ{30} َوَتُقوُلَِهْلِمهْنَِمزهيدٍِ

31-35 වදවියන් විශ්වාස කරන මුඃමින්වරුන්හට ස්වර්ගවේ හිමි වන කුසල් 
සහ ඔවුන්වේ ඇතැම් ගුණාංග. 

තවද දුරස්ථභාවයකින් වතොර ව බිය 

බැතිමතුන් හට (ස්වර්ග) උයන 

සමීප කරවනු ලැවබ්. 

ِ هلُْمتَّقهنَيَِغْْيَ َنَُّةِل
ْ
ِاِل ْزلهَفته

ُ
وَأ

ِ{31} بَعهيدٍِ
අදෘශයමානවේ දී මහා 

කරුණාන්විතයාණන්ට බිය වී 

නැඹුරු හදවතකින් පැමිණ 

ප්රවව්ශමින් කටයුතු කරමින් නැවත 

නැවතත් නැඹුරු වූ සෑම වකවනකු 

සඳහා නුඹලාට ප්රතිඥා වදනු ලැබූ 

දෑ වමයයි. 

َذاَِماِ وَّاٍبَِهَٰ
َ
ِأ تُوَعُدوَنِلهُُكِّ

ِالرَّمْحَََٰنِِ{32} َحفهيٍظِ َ َمْنَِخِشه
هَقلٍْبِ ِوََجاَءِب َغْيبه

هالْ ب
ِ{33} ُمنهيٍبِ
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නුඹලා එහි සාමවයන් ඇතුළු වනු. 

එය සදාකාලික දිනයයි. 
هَسََلٍمِ هَكِِۚ  اْدُخلُوَهاِب ل

َٰ
ِيَْومَُِِذ

ُلُودِه
ْ
ِ{34} اْل

ඔවුනට එහි ඔවුන් කැමති දෑ ඇත. 

තවද (ඊට) අමතර දෑ ද අප අබියස 

ඇත. 

ْيَناِ لَُهْمَِماِيََشاُءوَنِفهيَهاَِوََلَ
ِ{35} َمزهيدٌِ

36-45 වපර විසූ ජන සමූහයන් විනාශයට පත් වූවේ ඇයි? සතය වටහාවගන 
ජීවත් වන්නට වකවරන ඇතැම් මඟවපන්වීම් හා අවවාද.  

වමොවුනට වපර පරම්පරාවන් 

වකොපමණක් අපි විනාශ කව මු ද? 

වමොවුනට වඩා ඔවුන් බලවයන් 

වඩාත් ශක්තිමත් වූහ. එවිට ඔවුහු 

(ඉන් ප ා යන්නට) වේශයන්හි 

සැරිසරන්නට වූහ. (ඔවුනට) කිසිදු 

පිළිසරණක් වී ද?  

ْهلَْكَناَِقْبلَُهْمِمهْنِقَْرٍنُِهْمِ
َ
َوَكْمِأ

ِاْْلهََلدهِ ُبواِِفه ِمهْنُهْمَِبْطًشاَِفَنقَّ َشدُّ
َ
أ

ِ{36} َهْلِمهْنََِمهيٍصِ

කවවරකුට හදවතක් වී ද එවසේ 

නැතවහොත් ඔහු සාවධානවයන් 

සවන් වයොමු කව ේ ද ඔහුට නියත 

වශවයන්ම එහි වමවනහි කිරීමක් 

ඇත. ඔහු සාක්ෂිකරුවවකි. 

هَمْنََِكَنََِلُِ ِل هَكََِّلهْكَرىَٰ ل
َٰ
َِذ ِِفه إهنَّ

ْمَعَِوُهَوِ لََّْقِالسَّ
َ
ْوِأ
َ
قَلٌْبِأ
ِ{37} َشههيدٌِ

තවද සැබැවින්ම අපි අහස් හා 

මහවපොව ොව ද ඒ වදක අතර ඇති 

දෑ ද දින හයක් තු  මැව්වවමු. තවද 

කිසිදු වවවහසක් අපට ඇති 

වනොවීය. 

ْرَضِ
َ
َِواْْل َماَواته َولََقْدَِخلَْقَناِالسَّ

َناِ يَّاٍمَِوَماَِمسَّ
َ
ِأ تَّةه ِسه َوَماِبَيَْنُهَماِِفه

ِ{38} مهْنِلُُغوٍبِ
එවහයින් ඔවුන් පවසන දෑ මත නුඹ 

ඉවසීවමන් සිටිනු. හිරු උදාවීමට 

වපර ද එය අවරට යෑමට වපර ද 

නුඹ නුවේ පරමාධිපතිවේ ප්රශංසා ව 

තුළින් සුවිශුේධ කරනු. 

ِ َْمده َِماَِيُقولُوَنِوََسبِّْحِِبه َٰ ِلََعَ ْ اْصِبه
فَ

َِوَقْبَلِ ْمسه ِالشَّ َربَِّكَِقْبَلُِطلُوعه
ُغُروبهِ

ِ{39} الْ
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තවද රාත්රිවේ ද සුජූේ කිරීවමන් පසු 

ව ද නුඹ ඔහු සුවිශුේධ කරනු. 
ْدبَاَرِ

َ
ِفََسبِّْحُهِوَأ ْيله

َومهَنِاللَّ
ُجودِه ِ{40} السُّ

තවද සමීප ස්ථානයක සිට 

අමතන්නා අමතන දිනයට නුඹ 

සවන් වදනු. 

ْعِيَْوَمُِيَنادهِالُْمَنادهِمهْنَِمََكٍنِ َواْسَتمه
رهيٍبِ

ِ{41} قَ
සැබෑ වලසින්ම මහා හඬට ඔවුන් 

සවන් වදන දිනයයි. එය බැහැර 

වීවම් දිනයයි. 

ِ َقِّ
ْ
هاْل ْيَحَةِب ِۚ  يَْوَمِيَْسَمُعوَنِالصَّ

هَكِ ل
َٰ
ُُروجهِِيَْومَُِِذ

ْ
ِ{42} اْل

නියත වශවයන්ම අපි ජීවය 

වදන්වනමු. තවද අපි මරණයට පත් 

කරන්වනමු. තවද අප වවතය 

නැවත වයොමු වීවම් ස්ථානය 

ඇත්වත්. 

هََلَْناِ يُتَِوإ َِونُمه ُنَُِنِْيه
هنَّاََِنْ إ

ْيُِ ِ{43} الَْمصه

 මහවපොව ොව ඔවුන්වගන් පැළී 

කඩිනමින් වවන් ව යන දිනයයි. 

එයයි එක්රැස් කිරීම. එය අප වවත 

පහසුය.  

َاًَعِ ْرُضَِعْنُهْمِِسه
َ
ُقِاْْل ِۚ  يَْوَمِتََشقَّ

هَكِ ل
َٰ
ْيٌَِِعلَْيَناَِحْشٌَِِذ ِ{44} يَسه

ඔවුන් පවසන දෑ පිළිබඳ මැනවින් 

අපි දැන සිටිමු. නුඹ ඔවුන් වවත 

(බලහත්කාරවයන්) 

බලකරන්වනකු වනොවව්. එවහයින් 

මාවේ අවවාදයට බිය වන්නන්්හට 

නුඹ අල් කුර්ආනය වමවනහි 

කරනු. 

هَماَِيُقولُوَنِ ْعلَُمِب
َ
نَْتَِِوَماِۚ  ََنُْنِأ

َ
ِأ

َبَّارٍَِِعلَْيههمِْ رِِْۚ  ِِبه هالُْقْرآنِهِفََذكِّ ِب
ِ{45} وَعهيدِهََِيَاُفَِِمنِْ
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