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51 සූරත් අzස-්zසාරියාත් (සුළඟ) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 1-60 කි. 

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

1-14 නැවත නැගිටුවනු ලැබීම ස්ථීරය. 

දූවිලි විසුරුවමින් දූවිලි නංවන සුළං 

මත දිවුරමින්. 
َِذْرًوا ارهيَاته

ِ{1} َواذلَّ

(වැසි) බර උසුලන වළාකුළු මත 

දිවුරමින්. 
ِوهْقًرا َامهََلته

ْ
ِ{2} فَاْل

පහසුවවන් යාත්රා කරන නැව් මත 

දිවුරමින්. 
ا ِيُْْسً َارهيَاته

ْ
ِ{3} فَاْل

(වැසි) කටයුතු වබදා හරින 

මලාඉකාවරුන් මත දිවුරමින්. 
ْمًرا
َ
ِأ َماته ِ{4} فَالُْمَقسِّ

නියත වශවයන්ම නුඹලාට 

වපොවරොන්දු වදනු ලැබූ දෑ 

සතයයක්මය. 

هنََّماِتُوَعُدوَنِلََصادهق ِ ِ{5} إ

තවද නියත වශවයන්ම විනිශ්චය 

සිදුවන්නක්මය. 

يَنِلََواقهعِ  ِادلِّ هنَّ ِ{6} َوإ

විවිධ මාර්ගවලින් යුත් අහස මත 

දිවුරමින්. 
ِ ُُبكه

ْ
ِاْل َماءهَِذاته ِ{7} َوالسَّ

නියත වශවයන්ම නුඹලා විවිධ 

ප්රකාශ අතරය. 
ِقَْوٍلُُِمَْتلهٍفِ هنَُّكْمِلَِفه ِ{8} إ

(සතයය දැයින්) හරවනු ලැබූවන් 

ඔහුවගන් හරවනු ලබයි. 
فهَكِ

ُ
ِ{9} يُْؤفَُكَِعْنُهَِمْنِأ

වබොරුකාරයින් ශාප කරනු ලැබීය. ََِرَّاُصون
ْ
ِ{10} قُتهَلِاْل



 

 

 
3 

ඔවුන් වනාහි අවුල්ජාලවයහි ගිලිහී 

වනොසැලකිලිමත් වූවවෝ වවති. 
َِغْمَرٍةِ هيَنُِهْمِِفه

اذلَّ
ِ{11} َساُهونَِ

විනිශ්චය දිනය කවදා දැයි ඔවුහු 

විමසති. 
ينِه اَنِيَْوُمِادلِّ

يَّ
َ
لُوَنِأ

َ
ِ{12} يَْسأ

)එය නිරා) ගින්න මත ඔවුහු දඬුවම් 

කරනු ලබන දිනයයි. 
ِانلَّارهُِيْفَتُنونَِ

ِ{13} يَْوَمُِهْمِلََعَ

කවර වදයක් පිළිබඳ නුඹලා 

ඉක්මණින් පතමින් සිටියහු ද එවන් 

නුඹලාවේ පරීක්ෂණය නුඹලා රස 

විඳිනු. 

ِ ههه هيُِكْنُتْمِب
َذاِاذلَّ ُذوقُواِفهْتنََتُكْمَِهَٰ

لُونَِ ِ{14} تَْسَتْعجه

15-19 වේව බිය හැඟීම සහ එහි ප්රතිඵල. 
නියත වශවයන්ම බිය බැතිමතුන් 

(ස්වර්ග) උයන්හි හා උල්පත් වලය. 
َِجنَّاٍتِ ِالُْمتَّقهنَيِِفه إهنَّ

ِ{15} وَُعُيونٍِ
ඔවුන්වේ පරමාධිපති ඔවුනට 

පිරිනැමූ දෑ ලබා ගන්නන් 

වශවයනි. නියත වශවයන්ම ඔවුහු 

එයට වපර දැහැමියන් වලස 

සිටිවයෝය. 

يَنَِماِآتَاُهْمَِربُُّهْمِ ذه هنَُّهمِِْۚ  آخه ِإ
هَكَِِقْبَلََِِكنُوا ل

َٰ
نهنيََِِذ ِ{16} ُُمْسه

ඔවුහු (සලාතය සඳහා අවදි ව) 

රාත්රිවයහි ස්වල්ප කාලයක් 

නිදාගන්නන් වූහ. 

َِماِ ْيله
ََكنُواِقَلهيًَلِمهَنِاللَّ

ِ{17} َيْهَجُعونَِ
තවද අලුයම් කාලයන්හි ඔවුහු 

(පාවපොච්චරණය කරමින්) සමාව 

අයැදිති. 

ْسَحارهُِهْمِ
َ
هاْْل َوب

ِ{18} يَْسَتْغفهُرونَِ
තවද ඉල්ලා සිටින්නාට හා (ධනය) 

වළක්වනු ලැබූවන්ට ඔවුන්වේ 

ධනවයන් (දන්දීම) උරුමයක් විය. 

ِ هله ائ
هلسَّ ِل ْمَِحقٌّ ههه ْمَوال

َ
ِأ َوِفه

ِ{19} َوالَْمْحُرومِه
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20-23 මහවපොවළොවව් සහ මිනිසා තුළ දකින්නට ඇති අල්ලාහ්වේ සාධක 
සහ වපෝෂණවේ යථාර්ථය.ِ

තවද තරවේ විශ්වාස කරන්නන්හට 

මහවපොවළොවව් සංඥාවන් ඇත. 
ِ ِآيَات  ْرضه

َ
ِاْْل َوِفه

هلُْموقهنهنيَِ ِ{20} ل
තවද නුඹලා තුළ ද (සංඥාවන් 

ඇත). එවහයින් නුඹලා 

අවධානවයන් වනොබලන්වනහු ද? 

ُكْمِ ْنُفسه
َ
ِأ فَََلِِۚ  َوِفه

َ
ِأ

ونَِ ُ ِ{21} ُتْبِصه
තවද නුඹලාවේ වපෝෂණය හා 

නුඹලාට ප්රතිඥා වදනු ලැබු දෑ අහස 

තුළ තිවබ්. 

َماءهِرهْزقُُكْمَِوَماِ ِالسَّ َوِفه
ِ{22} تُوَعُدونَِ

අහසහ්ි හා මහවපොවළොවව් 

හිමිපාණන් මත දිවුරමින්. නියත 

වශවයන්ම නුඹලා කතා කරනවාක් 

වමන් සැබැවින්ම එය 

සතයයක්මය. 

ِ ِفََوَربِّ هنَُّهَِْلَقٌّ ِإ ْرضه
َ
َماءهَِواْْل السَّ

ُقونَِ نَُّكْمَِتْنطه
َ
ِ{23} مهْثَلَِماِأ

24-30 ඉබ්රාහීම් (අලේහිස් සලාම්) තුමා වවත පැමිණි ආගන්තුක 
මලක්වරුන්. 

ඉබ්රාහීම්වේ සම්භාවනීය 

ආගන්තුකයින්වේ කතාව නුඹ 

වවත පැමිණිවේ ද? 

ِ يُثَِضْيفه تَاَكَِحده
َ
هبَْراههيَمَِهْلِأ إ

ِ{24} الُْمْكَرمهنيَِ
ඔවුහු ඔහු වවත පිවිසුණු අවස්ථාවව් 

ඔවුහු සලාම් (සාමය) යැයි පැවසූහ. 

ඔහු ද සලාම්(සාමයයි) පැවසීය. 

නාඳුනන පිරිසක  ි (යැයි සිතුවව්ය.) 

َِفَقالُواَِسََلًماِ هْذَِدَخلُواَِعلَْيهه ِۚ  إ
ِ{25} ُمْنَكُرونَِِقَْومِ َِسََلمِ ِقَاَلِ

එසැණින් ඔහු තම පවුල වවත 

වගොස් බැඳපු (පුෂ්ටිමත්) 

වසුපැටවකු වගන ආවව්ය. 

هعهْجٍلِ ِفََجاَءِب ْهلههه
َ
ِأ هََلَٰ َراَغِإ

فَ
نٍيِ ِ{26} َسمه
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ඔහු එය ඔවුන් වවත සමීප කරවීය. 

(ඔවුන් එයින් වැළකී සිටිනු දැක) 

“නුඹලා අනුභව වනොකරන්වනහු 

දැ”යි ඔහු විමසීය. 

ََلِ
َ
ْمِقَاَلِأ هََلْهه َبُهِإ َفَقرَّ

ُكلُونَِ
ْ
ِ{27} تَأ

ඔවුන් ගැන බියක් ඔහු තුළ දැනුනි. 

)එවිට( “නුඹ බිය වනොවනු”යි ඔවුහු 

පැවසූහ. තවද ඥානවන්ත දරුවකු 

පිළිබඳ ව ඔවුහු ඔහුට ශුභාරංචි 

දන්වා සිටියහ. 

يَفًةِ وَْجَسِمهْنُهْمِخه
َ
ََِلِِقَالُواِۚ  فَأ

وهُِِۚ  ََِتَْفِ ُ هُغََلمٍَِِوبََّشَّ ِب
ِ{28} َعلهيمٍِ

එවිට ඔහුවේ බිරිය හඬ නගමින් 

ඉදිරියට පැමිණ ඇයවේ මුහුණට 

ඇය ගසා ගනිමින් (තමන්) 

“වවයෝවෘේධ වඳ කතක්” යැයි 

පැවසුවාය. 

ْتِ ٍةِفََصكَّ ََِصَّ تُُهِِفه
َ
ِاْمرَأ ْقَبلَته

َ
فَأ

ِ وَْجَهَهاَِوقَالَْتَِعُجوز 
ِ{29} َعقهيمِ 

“නුඹලාවේ පරමාධිපති පැවසුවව් 

එවලසය. නියත වශවයන්ම ඔහු 

සර්ව ඥානී මහා ප්රඥාවන්තයාය.” 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ِ ِقَاَلَِربُّكه هكه ل
َٰ
هنَّهُِِۚ  قَالُواَِكَذ ُِهوَِِإ
َكهيمُِ

ْ
ِ{30} الَْعلهيمُِِاْل

31-37. ලූත් සමූහයාවේ විනාශය. 
අවහෝ එවනු ලැබූ දූතයිනි! 

එවසේනම් නුඹලාවේ දූත පණිවිඩය 

කුමක් දැ?යි ඔහු (ඉබ්රාහීම්) විමසීය. 

يَُّهاِقَاَلَِفَماِ
َ
َخْطُبُكْمِأ

ِ{31} الُْمْرَسلُونَِ
 “සාපරාධි පිරිසක් වවත නියත 

වශවයන්ම අපි එවනු ලැබුවවමු” 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ِقَْوٍمِ هََلَٰ َناِإ
لْ ْرسه

ُ
هنَّاِأ الُواِإ

قَ
رهمهنيَِ

ِ{32} ُُمْ
“මැටිවයන් යුත් ගල් (වර්ෂාවක්) 

ඔවුන් වවත අප එවනු පිණිස.” 
َلِ هُُنْسه َجاَرةًِمهْنِل َعلَْيههْمِحه
نٍيِ ِ{33} طه
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“සීමාව ඉක්මවා ගියවුන් සඳහා 

නුඹවේ පරමාධිපති වවතින් 

සලකුණු තබනු ලැබූවක් වලසින්” 

ْنَدَِربَِّكِ َمًةِعه ُمَسوَّ
هلُْمْْسهفهنيَِ ِ{34} ل

එවිට එහි සිටියවුන් අතරින් 

වදවියන් විශ්වාස කරන්නන් අපි 

බැහැර කවළමු. 

ْخرَْجَناَِمْنََِكَنِفهيَهاِمهَنِ
َ
فَأ

ِ{35} الُْمْؤمهنهنيَِ
එවහයින් අවනතවන්නන් අතුරින් 

එක් නිවසක් හැර එහි (වවනත් 

කිසිදු නිවසක්) වනොදුටුවවමු. 

َِبْيٍتِمهَنِ َفَماِوََجْدنَاِفهيَهاَِغْْيَ
ِ{36} الُْمْسلهمهنيَِ

තවද වව්දනීය දඬුවමට බියවන්නන් 

හට අපි එහි සංඥාවක් (අත හැර 

දමා) ඉතිරි කවළමු.  

يَنََِيَافُوَنِ ه هَّلَّ َوتََرْكَناِفهيَهاِآيًَةِل
مَِ َله
َ
ِ{37} الَْعَذاَبِاْْل

38-46 ඇතැම් නබිවරුන් තම වබොරුකාර ජන සමූහයා සමග ක්රියා කළ 
අයුරු සහ ඔවුනට අත් වූ අවසන් ඉරණම. 

තවද මූසා තුළ ද අපි ඔහු ෆිර්අවුන් 

වවත පැහැදිලි බලයක් සමග එවූ 

අවස්ථාවව් (සංඥාවක්) විය.  

ِفهْرَعْوَنِ هََلَٰ ْرَسلَْناهُِإ
َ
هْذِأ ِإ ُِموََسَٰ َوِفه
َطاٍنُِمبهنٍيِ

هُسلْ ِ{38} ب
එවිට ඔහු (ෆිර්අවුන්) ඔහුවේ බල 

ඇණිය වහේතුවවන් (විශ්වාස 

කිරීමට) පිටුපෑවව්ය. තවද (මූසා) 

“හූනියම් කරුවවකි. එවසේ 

නැතවහොත් උම්මත්තකවයකි” යැයි 

ඔහු පැවසීය. 

ْوِ
َ
ِأ ر  َِوقَاَلَِساحه هُرْكنههه ِب َٰ

َفَتَوَّلَّ
ِ{39} َُمُْنونِ 

එවිට අපි ඔහු හා ඔහුවේ වසේනාව 

ග්රහණය කවළමු. එවිට ඔහු වදොස් 

නගනු ලැබූවවකු වලසින් අපි ඔවුන් 

මුහුදට වහළුවවමු.  

ِ ِاَْلَمِّ َخْذنَاهُِوَُجُنوَدهَُِفَنَبْذنَاُهْمِِفه
َ
فَأ

ِ{40} َوُهَوُِملهيمِ 
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තවද ආේ ජනයා තුළ ද ඔවුන් වවත 

අපි වනසන සුළඟක් එවූ 

අවස්ථාවව් ද (සංඥාවක්) විය. 

يَحِ ُمِالرِّ َناَِعلَْيهه
ْرَسلْ

َ
هْذِأ ََِعٍدِإ َوِفه

ِ{41} الَْعقهيمَِ
ඒ වවත පැමිණි කිසිවවක් වහෝ එය 

දිරාපත් නටබුන් වමන් පත් කළාක් 

මිස අත්හැරිවේ නැත. 

ِ تَْتَِعلَْيهه
َ
ٍءِأ َِماِتََذُرِمهْنََِشْ هَلَّ إ
مهيمِه ِ{42} َجَعلَْتُهََِكلرَّ

තවද සමූේ ජනයා තුළ ද “නුඹලා 

ටික කලකට භුක්ති විඳිනු” යැයි 

කියනු ලැබූ අවස්ථාවව් ද 

(සංඥාවක්) විය.  

ِ َٰ هْذِقهيَلِلَُهْمَِتَمتَُّعواَِحَّتَّ َِثُموَدِإ َوِفه
ِ{43} حهنٍيِ

නමුත් ඔවුන්වේ පරමාධිපතිවේ 

නිවයෝගයට ඔවුහු අකීකරු වූහ. 

එවිට ඔවුන් බලා සිටියදීම අකුණු 

පහර ඔවුන් ග්රහණය කවළේය. 

َخَذْتُهُمِ
َ
ْمِفَأ ْمرهَِربِّهه

َ
َفَعَتْواَِعْنِأ

َقُةَِوُهْمَِيْنُظُرونَِ اعه ِ{44} الصَّ

එවිට සිට ගැනීමට පවා ඔවුනට 

වනොහැකි විය. තවද ඔවුහු 

තමන්ටම උදව් කරගන්නන් 

වනොවූහ. 

ََكنُواَِفَماِاْسَتَطاُعواِمهْنِقهَياٍمَِوَماِ
هينَِ ِ{45} ُمْنَتِصه

තවද මීට වපර නූහ්වේ ජනයා ද 

(අපි ග්රහණය කවළමු.) නියත 

වශවයන්ම ඔවුහු වනොවහොබිනා  

පිරිසක් වූහ. 

هنَُّهمِِْۚ  َوقَْوَمِنُوٍحِمهْنَِقْبُلِ ََِكنُواِإ
قهنيَِِقَْوًما ِ{46} فَاسه

47-51 විශ්වවේ විදයාමාන අල්ලාහ්වේ බලය සහ ඔහුවේ ඒකීයභාවය. 
තවද අහස අපි එය ශක්තිමත් ව ඉදි 

කවළමු. තවද නියත වශවයන්ම 

අපි වයාප්ත කළවුන් වවමු. 

هنَّاِ يٍْدَِوإ
َ
هأ َماَءِبَنَْيَناَهاِب َوالسَّ

ُعونَِ ِ{47} لَُموسه
තවද මහවපොවළොව, අපි එය දිග 

හැරිවයමු. (විධිමත් ව) දිග 

හැරියවුන් යහපත් විය. 

ْرَضِفََرْشَناَهاِفَنهْعَمِ
َ
َواْْل

ِ{48} الَْماههُدونَِ
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නුඹලා වමවනහි කළ හැකි වනු 

පිණිස සෑම වදයක්ම යුගල 

වශවයන්ම අපි මැව්වවමු. 

ِ ٍءَِخلَْقَناَِزوَْجنْيه ََِشْ َومهْنُُِكِّ
ُرونَِ ِ{49} لََعلَُّكْمِتََذكَّ

එවහයින් නුඹලා අල්ලාහ් වවත 

වව්ගවයන් යනු. නියත වශවයන්ම 

මම නුඹලා සඳහා පැමිණි ඔහුවගන් 

වූ පැහැදිලි අනතුරු හඟවන්වනකි.  

ِه واِإهََلِاَّللَّ ِِۚ  فَفهرُّ ِمهْنهُِِلَُكمِِْإهّنِّ
يرِ  ِ{50} ُمبهنيِ ِنَذه

තවද නුඹලා අල්ලාහ් සමග වවනත් 

වදවිවයකු පත් වනොකරනු. නියත 

වශවයන්ම මම ඔහුවගන් නුඹලා 

සඳහා පැමිණි පැහැදිලි අවවාද 

කරන්වනකු වවමි. 

ًهاِآَخَرِ
ََٰ هل إ ِه ِِۚ  َوََلََِتَْعلُواَِمَعِاَّللَّ ِإهّنِّ

يرِ ِمهْنهُِِلَُكمِْ ِ{51} ُمبهنيِ ِنَذه

52-55 තම දහම් දූතයින් පිළිබඳ වේව ප්රතික්වෂේපකයින්වේ ස්ථාවරය සහ  
අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් වවත වකවරන නිවයෝගය. 

එවලසය ඔවුනට වපර සිටියවුන් 

වවත යම් දහම් දූතයකු පැමිණි විට 

හූනියම් කරුවවකි නැතවහොත් 

උම්මත්තකවයකි යැයි ඔවුහු 

පැවසුවා මිස වනොවීය. 

هيَنِمهْنَِقْبلهههْمِمهْنِ
ََتِاذلَّ

َ
هَكَِماِأ ل

َٰ
َكَذ

ْوِ
َ
ِأ ر  ِقَالُواَِساحه َرُسوٍلِإهَلَّ

ِ{52} َُمُْنونِ 
ඔවුන් එකිවනකා වම් ගැන 

උපවදස් වදන්වනෝ ද? එවසේ වනොව 

ඔවුන් සීමාව ඉක්මවා ගිය පිරිසකි. 

ِ ههه تََواَصْواِب
َ
ِقَْومِ ُِهمِِْبَْلِِۚ  أ

ِ{53} َطاُغونَِ
එවහයින් නුඹ ඔවුන්වගන් හැරී 

යනු. වහේතුව නුඹ වදොස ්නගනු 

ලබන්වනකු වනොවනු ඇත. 

نَْتِ
َ
َِعْنُهْمَِفَماِأ َفَتَولَّ

هَملُومٍِ ِ{54} ب
තවද නුඹ වමවනහි කරනු. වහේතුව 

නියත වශවයන්ම වමවනහි කිරීම 

වේව විශ්වාසවන්තයින්ට 

ප්රවයෝජනවත් වනු ඇත. 

َِتْنَفُعِ ْكَرىَٰ ِاذلِّ ْرِفَإهنَّ
َوَذكِّ

ِ{55} الُْمْؤمهنهنيَِ

56-58 ජින් වර්ගයා සහ මිනිස ්වර්ගයා මැවීවමහි යථාර්ථය.  
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තවද ජින් වර්ගයා හා මානව 

වර්ගයා වන ඔවුන් මට ගැතිකම් 

කිරීමට මිස මම වනොමැව්වවමි. 

َِوَماَِخلَْقُتِ نَْسِإهَلَّ َِواْْله هنَّ
ْ
اْل

َْعُبُدونِه ِ{56} َله
ඔවුන්වගන් මම කිසිදු වපෝෂණයක් 

අවප්ක්ෂා වනොකරමි. එවමන්ම 

ඔවුන් මට ආහාර සැපයිය යුතු යැයි 

ද මම අවප්ක්ෂා වනොකරමි. 

رهيُدِ
ُ
رهيُدِمهْنُهْمِمهْنِرهْزٍقَِوَماِأ

ُ
َماِأ

ْنُِيْطعهُمونِه
َ
ِ{57} أ

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් වන ඔහු 

ස්ථාවර බලය ඇති මහා 

වපෝෂකයාය. 

ةِه زَّاُقُِذوِالُْقوَّ ُِهَوِالرَّ َ ِاَّللَّ إهنَّ
ِ{58} الَْمتهنيُِ

59,60 වේව ප්රතික්වෂේපකයින් සතු අවසන් ඉරණම. 
එවහයින් නියත වශවයන්ම අපරාධ 

කළවුන් වනාහි ඔවුන්වේ 

සගයින්වේ පාපයන් වමන් පාපයන් 

ඔවුනට ඇත. එවහයින් ඔවුහු 

(දඬුවම) ඉක්මන් කරන්නැයි 

මවගන් වනොපැතිය යුතුය. 

ِ يَنَِظلَُمواَِذنُوًباِمهْثَلَِذنُوبه ه
هَّلَّ ِل إهنَّ

فَ
لُونِه هههْمِفَََلِيَْسَتْعجه ْصَحاب

َ
ِ{59} أ

ප්රතික්වෂේප කළවුනට, ඔවුනට 

ප්රතිඥා වදනු ලැබුනු ඔවුන්වේ 

දිනවේ විනාශය ඇත. 

يَنَِكَفُرواِمهْنِيَْومهههُمِ ه هَّلَّ ِل فََوْيل 
هيِيُوَعُدونَِ ِ{60} اذلَّ
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