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52 සූරත් අත්-තූර් (තූර් කන්ද) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 49 කි. 

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

1-16 මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ වබෝරුකාරයින්හට දඬුවම 

ඇතැයි තහවුරු කිරීම. 

තූර් කන්ද මත දිවුරමින් ِوره ِ{1} َوالطُّ
දිගු හරින ලද වල්ඛණවයහි ලියන 

ලද ග්රන්ථය මත දිවුරමින් 
ِِ{2} َوكهَتاٍبَِمْسُطورٍِ َِرقٍّ ِفه

ِ{3} َمنُْشورٍِ
බයිතුල් මඃමූර් (වහවත් නිරතුරු ව 

බැහැ දකින නිවස) මත දිවුරමින් 
ِالَْمْعُمورهِ ِ{4} َواْْلَْيته

ඉහළට ඔසවන ලද වියන මත 

දිවුරමින් 
ِالَْمْرفُوعهِ ْقفه ِ{5} َوالسَّ

ගිනි වමොළාවනු ලබන (රැලිවලින් 

යුත්) මුහුද මත දිවුරමින් 
ِ{6} َواْْلَْحرهِالَْمْسُجورهِ

නියත වශවයන්ම නුඹවේ 

පරමාධිපතිවේ බරපතල දඬුවම 

සිදුවන්නක්මය. 

َِعَذاَبَِربَِّكِلََواقهعِ  ِ{7} إهنَّ

වළක්වන කිසිවවකු එයට නැත. ِ{8} َماََِلُِمهْنَِدافهٍعِ
(එය) අහස තදබල වදෝලනයකින් 

වදෝලනය වන දිනයයි. 
َماُءَِمْوًرا ِ{9} يَْوَمَِتُموُرِالسَّ

තවද කඳු භයානක සලිතයකින් 

සලිත වනු ඇත. 
َباُلَِسرْيًا ه

ْ
رُيِاْل ِ{10} َوتَسه
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එවහයින් වබොරු කළවුනට එදින 

විනාශයයි. 
بهيَِ

هلُْمَكذِّ ِيَْوَمئهٍذِل ِ{11} فََوْيل 

ඔවුහු වනාහි (පුහු කටයුතු වල) 

නිරත ව වකළිවලොල් කරමින් 

සිටින්වනෝ වවති. 

َِخْوٍضِ هيَنُِهْمِِفه
اَّلَّ

ِ{12} يَلَْعُبونَِ
එදින නිරවේ ගින්න වවත 

දක්කාවෙන යමින් වැවරන් තල්ලු 

කරනු ලැවබ්. 

ِنَارهَِجَهنََّمِيَِ هََلٰ وَنِإ
ْوَمِيَُدعُّ

ِ{13} َدًّعِ
“වමය නුඹලා කවර වදයක් වබොරු 

කරමින් සිටිවයහු ද එම ගින්නය.” 
هَهاِ ُِكْنُتْمِب ِته

انلَّاُرِالَّ هِه ذه َهٰ
بُونَِ ِ{14} تَُكذِّ

වමය හූනියමක් ද? එවසේ 

නැතවහොත් නුඹලා වනොදකින්වනහු 

ද? 

ْنُتْمََِلِ
َ
ْمِأ
َ
َذاِأ َِهٰ ْحر  فَسه

َ
أ

ونَِ ُ ِ{15} ُتْبِصه
නුඹලා එහි පිවිස දැවවනු. එවිට 

නුඹලා ඉවසා දරා ෙත්ත ද 

වනොඉවසුව ද නුඹලාට එක 

සමානය. නියත වශවයන්ම 

නුඹලාට ප්රතිඵල පිරිනමනු 

ලබනුවේ නුඹලා සිදු කරමින් සිටි 

දෑය. 

واِ ُ ْوََِلِتَْصِبه
َ
واِأ ُ اْصلَْوَهاِفَاْصِبه
َِعلَْيُكْمِ هنََّماِۖ  َسَواء  َِماُُِتَْزْونَِِإ

ِ{16} َتْعَملُونَُِِكْنُتمِْ

17-28 වේව හැඟීවමන් යුතු ව කටයුතු කරන්නන්හට හිමි ස්වර්ෙවේ සැප 
පහසුකම් 

නියත වශවයන්ම බිය බැතිමතුන් 

(ස්වර්ෙ) උයන්හි හා සැපවතහිය. 
ِ َِجنَّاٍتِإهنَّ الُْمتَّقهَيِِفه

ِ{17} َونَعهيمٍِ
ඔවුන්වේ පරමාධිපති ඔවුනට 

පිරිනැමූ දෑ පිළිබඳ ව සතුටු වන්නන් 

වලසින්. තවද ඔවුන්වේ පරමාධිපති 

هَماِآتَاُهْمَِربُُّهْمَِوَوقَاُهْمِ اكهههَيِب
فَ

يمِه َحه
ْ
ِ{18} َربُُّهْمَِعَذاَبِاْل
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නිරවේ දඬුවමින් ඔවුන් ආරක්ෂා 

කවළේය. 

නුඹලා (වමවලොව) සිදු කරමින් සිටි 

දෑ වහේතුවවන් සතුටින් අනුභව 

කරනු. තවද පානය කරනු. 

هَماُِكْنُتْمِ ُبواَِهنهيًئاِب ُُكُواَِواْْشَ
ِ{19} َتْعَملُونَِ

වපළට තබන ලද ඇඳන් මත 

හාන්සිවන්නන් වලසින්. තවද අපි 

ඔවුනට හූරුන් ඊන් (වහවත් දැකුම් 

කලු යුවතියන්) සරණපාවා 

වදන්වනමු. 

ٍرَِمْصُفوفٍَةِ ُُِسُ ٰ ِۖ  ُمتَّكهئهَيِلََعَ
ُورٍَِِوَزوَّْجَناُهمِْ ِ{20} عهٍيِِِبه

තවද විශ්වාස කළවුන් හා ඔවුන්වේ 

පරපුර විශ්වාසවයන් යුතු ව ඔවුන් 

අනුෙමනය කළවුන් වනාහි 

ඔවුන්වේ පරපුර අපි ඔවුන් සමෙ 

එක් කරන්වනමු. තවද ඔවුන්වේ 

ක්රියාවවන් අපි ඔවුනට කිසිවක් අඩු 

වනොකරන්වනමු. සෑම පුේෙලයකුම 

ඔහු උපයා ෙත් දෑට ඇපයකි. 

يَُّتُهْمِ َبَعْتُهْمُِذرِّ هيَنِآَمُنواَِواتَّ َواَّلَّ
يََّتُهْمَِوَماِ هههْمُِذرِّ َْقَناِب

ْ
ْل
َ
هإهيَماٍنِأ ب

ٍءِ ْمِمهْنََِشْ ََلَْناُهْمِمهْنَِعَملههه
َ
ِۖ  أ

هَماِاْمرهئٍُِِكُِّ ِ{21}َرههيِ َِكَسَبِِب

ඔවුන් ප්රිය කරන දැයින් පලතුරු හා 

මාංශ අපි ඔවුනට සපයන්වනමු. 
اِ هَفاكهَهٍةَِوَْلٍْمِمهمَّ ْمَدْدنَاُهْمِب

َ
وَأ

ِ{22} يَْشَتُهونَِ
ඔවුහු එහි (පැන්) කුසලාන හුවමාරු 

කර ෙනිති. කිසිදු නිෂ්ඵල දැයක් 

වහෝ පාපයට වපොලඹවීමක් වහෝ 

එහි නැත. 

ِفهيَهاِ ًساََِلِلَْغو 
ْ
يَتََناَزُعوَنِفهيَهاَِكأ

ثهيمِ 
ْ
ِ{23} َوََلِتَأ

තවද ඔවුනට හිමි ළමුත් ඔවුන් වටා 

යති. නියත වශවයන්ම ඔවුහු 

සුරක්ෂා කරන ලද මුතු වමන් වවති. 

ِلَُهْمِ لَْمان  ْمِغه َويَُطوُفَِعلَْيهه
َِمْكُنونِ  نَُّهْمِلُْؤلُؤ 

َ
ِ{24} َكأ
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ඔවුන්වෙන් ඇතැවමක්් ඇතැවමකු 

වවතට මුහුණලමින් එකිවනකා 

විමසා ෙනිති. 

ْقَبَلِ
َ
َِبْعٍضِِوَأ ٰ َبْعُضُهْمِلََعَ

ِ{25} يَتََساَءلُونَِ
“මීට වපර නියත වශවයන්ම අපි 

අපවේ පවුල සම්බන්ධවයන් බියට 

පත්වන්නන් වලස සිටිවයමු” යැයි 

ඔවුහු පවසති. 

ْهلهَناِ
َ
ِأ هنَّاُِكنَّاَِقْبُلِِفه الُواِإ

قَ
ِ{26} ُمْشفهقهيَِ

“එවිට අල්ලාහ් අප වවත උපකාර 

කවළේය. තවද පිලිස්වසන ගින්වන් 

වව්දනාවවන් ඔහු අප මුදවා 

ෙත්වත්ය.” 

َِعلَْيَناَِوَوقَانَاَِعَذاَبِ ُ ِاَّللَّ َفَمنَّ
ُمومِه ِ{27} السَّ

“නියත වශවයන්ම අපි වපර සිටම 

ඔහුට අයැදිමින් සිටිවයමු. නියත 

වශවයන්ම ඔහු උපාකාරශීලී මහා 

කරුණාවන්තය.” 

هنَّاُِكنَّاِمهْنَِقْبُلِنَْدُعوهُِ هنَّهُِِۖ  إ َوِهُِِإ
يمُِ ِالرَّحه ِ{28} الَِْبُّ

29-47 වේව ප්රතික්වෂේපකයින්වේ විශ්වාසයන් සහ ඔවුනට හිමිවන දඬුවම. 
එවහයින් නුඹ උපවදස් වදනු. නුවේ 

පරමාධිපතිවේ ආශිර්වාදවයන් නුඹ 

වේන කියන්වනකු වහෝ 

උම්මත්තකයකු වහෝ වනොවව්. 

ْرِ َِربَِّكِفََذكِّ هنهْعَمته نَْتِب
َ
َفَماِأ

هَكاههٍنَِوََلََِمُْنونٍِ ِ{29} ب

“එවසේ නැතවහොත් ඔහු කවිවයකි. 

කාලයාවේ ඇවෑම (ඔහු විනාශ 

කරනු ඇතැයි) අපි ඔහු ෙැන 

බලාවපොවරොත්තු වන්වනමු” යැයි 

ඔවුහු පවසන්වනෝ ද? 

َِرْيَبِ ههه بَُّصِب َِنََتَ ر  ْمَِيُقولُوَنَِشاعه
َ
أ

ِ{30} الَْمُنونِه

“නුඹලා බලාවපොවරොත්තුවවන් 

සිටිනු. එවිට නියත වශවයන්ම මම 

ද බලාවපවරොත්තු වන්නන් අතුරින් 

වවමි” යැයි (නබිවරය) නුඹ 

පවසනු. 

َِمَعُكْمِمهَنِ إهِّنِّ
قُْلِتََربَُّصواِفَ
يَِ بِّصه ِ{31} الُْمََتَ
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එවසේ නැතවහොත් ඔවුන්වේ සිතුවිලි 

ඔවුනට වම් ෙැන නිවයෝෙ 

කරන්වන් ද? එවසේ නැතවහොත් 

ඔවුහු සීමාව ඉක්මවා ගිය පිරිසක් ද? 

َذاِ هَهٰ ْحََلُمُهْمِب
َ
ُمُرُهْمِأ

ْ
ْمِتَأ

َ
مِِْۖ  أ

َ
ُِهمِِْأ

ِ{32} َطاُغونَِِقَْومِ 

එවසේ නැතවහොත් “වමය ඔහු 

වෙතුවව්යැ”යි ඔවුහු පවසන්වනෝ 

ද? එවසේ වනොව ඔවුහු විශ්වාස 

වනොකරති. 

ََلُِ ْمَِيُقولُوَنَِتَقوَّ
َ
ََِلِِبَْلِِۖ  أ

ِ{33} يُْؤمهُنونَِ

ඔවුන් සතයවාදීන් වලස සිටිවයහු 

නම් වම් හා සමාන ප්රකාශයක් ඔවුහු 

වෙන ආ යුතුය. 

هْنََِكنُواِ ِإ يٍثِمهْثلههه َده تُواِِبه
ْ
فَلَْيأ

ِ{34} َصادهقهيَِ
එවසේ නැතවහොත් කිසිවක් වනොමැති 

ව ඔවුන් මවනු ලැබුවවෝ ද? එවසේ 

නැතවහොත් මවන්වනෝ ඔවුහු ද? 

ْمُِهُمِ
َ
ٍءِأ ََشْ ْمُِخلهُقواِمهْنَِغرْيِه

َ
أ

َالهُقونَِ
ْ
ِ{35} اْل

එවසේ නැතවහොත් ඔවුහු අහස් හා 

මහවපොවළොව මැව්වවෝද? එවසේ 

වනොව ඔවුහු විශ්වාස වනොකරති. 

ْرَضِ
َ
َِواْْل َماَواته ْمَِخلَُقواِالسَّ

َ
ِۖ  أ

ِ{36} يُوقهُنونَََِِلِِبَْلِ
එවසේ නැතවහොත් ඔවුන් අබියස 

නුඹවේ පරමාධිපතිවේ නිදන් වස්තු 

තිවබ් ද? එවසේ නැතවහොත් (ඒ මත) 

ආධිපතයය දරන්වනෝ ඔවුහු ද? 

ْمُِهُمِ
َ
هُنَِربَِّكِأ ْنَدُهْمَِخَزائ ْمِعه

َ
أ

ُرونَِ ِ{37} الُْمَصْيطه

(අහසට නැෙ) එහි ඔවුන් සවන් 

වදන ඉණිමෙක් ඔවුනට තිවබ් ද? 

එවසේ නම් ඔවුන්වෙන් 

සවන්වදන්නා පැහැදිලි සාධකයක් 

වෙවනත්වා ! 

ِ ُعوَنِفهيهه ِيَْسَتمه ْمِلَُهْمُِسلَّم 
َ
ِۖ  أ

تهِ
ْ
ُعُهمِِْفَلَْيأ هُسلَْطانٍُِِمْسَتمه ِب
ِ{38} ُمبهٍيِ

එවසේ නැතවහොත් ඔහුට දූවරුන් වී 

නුඹලාට පුතුන් වීද? 
ْمََِلُِاْْلََناُتَِولَُكُمِ

َ
أ

ِ{39} اْْلَُنونَِ
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එවසේ නැතවහොත් නුඹ ඔවුන්වෙන් 

කුලියක් ඉල්ලන්වනහි ද? ඒ 

වහේතුවවන් ඔවුහු ණය බර 

උසුලන්වනෝ ද? 

ْجًراَِفُهْمِمهْنِ
َ
لُُهْمِأ

َ
ْمِتَْسأ

َ
َمْغرٍَمِأ

ِ{40} ُمْثَقلُونَِ

එවසේ නැතවහොත් ඔවුන් අබියස 

ගුේත දෑ (පිළිබඳ ඥානය) තිබී ඔවුහු 

සටහන් කරන්වනෝ ද? 

ْنَدُهُمِالَْغْيُبَِفُهْمِ ْمِعه
َ
أ

ِ{41} يَْكُتُبونَِ
එවසේ නැතවහොත් ඔවුහු 

කුමන්ත්රණයක් (නුඹට එවරහිව) 

අදහස් කරන්වනෝ ද? ප්රතික්වෂේප 

කළවුන් වන ඔවුහුමය 

කුමන්ත්රණවේ හසු වී සිටින්වනෝ.  

ْمِيُرهيُدوَنَِكْيًداِ
َ
هينَِِۖ  أ ِفَاَّلَّ

ِ{42} الَْمكهيُدونَُِِهمَُِِكَفُروا

එවසේ නැතවහොත් අල්ලාහ්වෙන් 

වතොර ව (වවනත්) වදවිවඳකු 

ඔවුනට සිටිත් ද? ඔවුන් ආවේශ 

තබන දැයින් අල්ලාහ් සුවිශුේධය.  

ِه ِاَّللَّ َغرْيُ  ِ
ٰ
هََل ْمِلَُهْمِإ

َ
هُِِسْبَحانَِِۖ  أ ِاَّللَّ

ِ{43} اِيُْْشهُكونََِعمَِّ

තවද අහසින් කැබැල්ලක් වැවටනු 

ඔවුහු දුටුවව් නම්  වෙොඩෙැසුනු 

වලාකුළු සමූහයක් යැයි ඔවුහු 

පවසති. 

َماءهَِساقهًطاِ هْنِيََرْواِكهْسًفاِمهَنِالسَّ َوإ
َِمْرُكومِ  ِ{44} َيُقولُواَِسَحاب 

එවහයින් එහි ඔවුන් විනාශ කරනු 

ලබන ඔවුන්වේ දිනය ඔවුන් හමු 

වන වතක් නුඹ ඔවුන් අතහැර 

දමනු. 

هيِ ِيََُلقُواِيَْوَمُهُمِاَّلَّ ٰ فََذْرُهْمَِحَّتَّ
ِ ِ{45} يُْصَعُقونَِفهيهه

එදින ඔවුන්වේ කුමන්ත්රණය 

ඔවුනට කිසිවකින් ප්රවයෝජනවත් 

වනොවවයි. තවද ඔවුහු උදව් කරනු 

වනොලබති. 

َِعْنُهْمَِكْيُدُهْمَِشيًْئاِ يَْوَمََِلُِيْغِنه
ونَِ ِ{46} َوََلُِهْمُِيْنَِصُ
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තවද නියත වශවයන්ම අපරාධ 

කළවුනට ඒ හැර තවත් දඬුවමක් 

ඇත. නමුත් ඔවුන්වෙන් බහුතරයක් 

වදනා වනොදනිති. 

 

 

هَكِ ل
ٰ
يَنَِظلَُمواَِعَذابًاُِدوَنَِذ ه هَّلَّ ِل هنَّ َوإ

ْكََثَُهْمََِلِ
َ
ِأ نَّ كه

َولَٰ
ِ{47} َيْعلَُمونَِ

48,49 ඉවසීම සහ ගුණ ොයනා කිරීම සම්බන්ධවයන් නබි (සල්ලල්ලාහු 
අලේහි වසල්ලම්) තුමාණන් වවත වපන්වා වදන ඇතැම් මෙ වපන්වීම්. 

නුඹවේ පරමාධිපතිවේ නිවයෝෙය 

උවදසා ඉවසා සිටිනු. මන්ද නියත 

වශවයන්ම නුඹ සිටිනුවේ අපවේ 

ඇස් ඉදිරිපිටය. තවද නුඹ අවදි වන 

අවස්ථාවව් නුඹවේ පරමාධිපතිවේ 

ප්රශංසා ව තුළින් නුඹ සුවිශුේධ 

කරනු. 

ْعُينهَناِ
َ
هأ َكِب

إهنَّ
َِربَِّكِفَ ُْكمه ِْله ْ َواْصِبه

َْمدِهِوََسبِّحِِْۖ   ِحهيََِِربَِّكِِِبه
ِ{48} َتُقومُِ

තවද රාත්රිවයහි ද තරු බැස යන 

අවස්ථාවවහි ද නුඹ ඔහු සුවිශුේධ 

කරනු.  

هْدبَاَرِ ْحُهَِوإ
ِفََسبِّ ْيله

َومهَنِاللَّ
ِ{49} انلُُّجومِه
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