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54 සූරත් අල්-කමර් (චන්ද්රයා) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 55 කි. 

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

1-8 සඳු වදපළුවීවම් ප්රාතිහාර්යය පිළිබඳ වේව ආවේශකයින්වේ ස්ථාවරය 

සහ ඔවුනට වකරුණු අවවාදය. 

අවසන් වහෝරාව සමීප වී ඇත. තවද 

චන්ද්රයා පැළී ව ොස් ඇත. 
ِ قَّ ُةِورانْشر اعر ِالسَّ برته ر اْقَتر

رُِ مر ِ{1} الْقر
තවද යම් සංඥාවක් ඔවුන් දුටු විට 

ඔවුන් පිටුපා (වමය) ‘පැවත එන 

හූනියමක්’ යැයි පවසති. 

يرُقولُواِ ًةُِيْعرهُضواِور
ْواِآير هْنِيررر إ ور
رِ  ْحٌرُِمْسترمه ِ{2} سه

තවද ඔවුහු වබොරු යැයි පවසා තම 

ආශාවන් අනු මනය කරති. තවද 

(යහපත් හා අයහපත් යන) සෑම 

කරුණක්ම සිදුවන්නකි. 

ُهْمِ ْهوراءر
ر
بُواِوراتَّبرُعواِأ ذَّ كر ُكلِِۚ  ور ِور

ْمرِ 
ر
ِ{3} ُمْسترقهرِ ِأ

තවද එහි  ැඹුරු ප්රඥාව ඇති 

වළක්වාලන අවවාදයන් සහිත 

වතොරතුරු ඔවුන් වවත සැබැවින්ම 

පැමිණ ඇත. නමුත් එම අවවාදය 

ඵලක් වනොවීය. 

ِ اِفهيهه ْنبراءهِمر
ر
ِاْْل ُهْمِمهنر اءر ْدِجر لرقر ور

رٌِ ٌةِ {4} ُمْزدرجر هغر ٌةِبرال اِۚ  حهْكمر مر ِفر
ِ{5} انللُذرُُِِتْغنِه

එවහයින් (නබිවරය) කැඳවන්නා 

පිළිකුල් කරුණක් වවත කැඳවන 

දිනවයහි නුඹ ඔවුන්ව න් ඉවත් 

වනු. 

ْنُهْمِ ِعر لَّ ترور اعهِِيرْدعُِِيرْومِرِۚ  فر ِىِادلَّ ِإهلر
ءِ  ْ ِ{6} نُُكرِ َِشر



 

 

 
3 

ඔවුන්වේ බැල්ම අවමන් පහත් 

භාවවයන් යුතු ව නියත වශවයන්ම 

ඔවුන් විසිරී සිටින පළඟැටියන් 

වමන් මිනිවළ වල් වවතින් බැහැර 

වවති. 

ِ ِمهنر ْرُُجونر اُرُهْمَِير بْصر
ر
ًعاِأ ُخشَّ

رراٌدِ نَُّهْمِجر
ر
أ ِكر اثه ْجدر

ر
اْْل

ٌِ ِ{7} ُمْنترشه
කැඳවන්නා වවත වබලි දිගු කරමින් 

වව් වයන් පැමිවණන්නන් වලසින් 

(ඔවුහු බැහැර වවති.) “වමය දුෂ්කර 

දිනයකි” යැයි ප්රතික්වෂේපකවයෝ 

පවසති. 

ِ اعه ِادلَّ ِإهلر عهنير ِيرُقولُِِۚ  ُمْهطه
فهُرونِر ٌِِالَْكر سه اِيرْوٌمِعر ذر ِ{8} هرى

9-17 නූහ් (අලේහිස් සලාම්) තුමා තම සමූහයා සම . 
ඔවුනට වපර සිටි නූහ්වේ ජනයා ද 

වබොරු කවළෝය. එවසේම ඔවුහු 

අපවේ  ැත්තා වබොරු වකොට 

උම්මත්තකවයකු යැයි පැවසූහ. 

තවද ඔහු පලවා හරිනු ලැබීය. 

بُواِ ذَّ ِفركر ْبلرُهْمِقرْوُمِنُوح  برْتِقر ذَّ كر
رِر ُْنوٌنِوراْزُدجه

نراِورقرالُواَِمر ْبدر ِ{9} عر

එවිට ඔහු නියත වශවයන්ම “මා 

අබිබවා යනු ලැබුවවමි. එවහයින් 

මට උදව් කරනු මැනව!” යැයි 

ඔහුවේ පරමාධිපතිට ප්රාර්ථනා 

කවළේය.  

بَّهُِ ِرر َعر ْغلُوٌبِفردر ِمر ِّني
ر
ِأ
ِْ ِ{10} فراْنترصه

එවිට අපි ධාරානිපාත වැසි ජලවයන් 

අහසහ්ි වදොරවල් විවෘත කවළමු.  
ِ اء  همر اءهِب مر ِالسَّ بْورابر

ر
ترْحنراِأ فر فر
رِ  مه
ِ{11} ُمْنهر

තවද අපි මහවපොවළොවවහි උල්පත් 

හට  ැන්වූවයමු. එවිට වපර 

නිර්ණය කරන ලද කරුණක් අනුව 

එම ජලය (වැසි ජලය සම ) එකතු 

විය. 

ِ ُِعُيونًاِفراْْلرَقر ْرضر
ر
ْرنراِاْْل ورفرجَّ

رِر ِقرْدِقُده ْمر 
ر
ِأ ى ر اُءِلَعر ِ{12} الْمر
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තවද ලෑලි හා ඇබ සහිත දෑ (නැව) 

මත අපි ඔහු උසුලුවවමු. 
ِ لْوراح 

ر
ِأ ِذراته ى ر رلْنراهُِلَعر ورمحر

ِ{13} ورُدُسِ 
ප්රතික්වෂේප කරනු ලැබ සිටි අයට 

තිළිණයක් වශවයන් අපවේ ඇස ්

ඉදිරිපිට එය යාත්රා විය. 

ِ نر ْنَِكر همر زراًءِل ْعُينهنراِجر
ر
هأ ْرهيِب

َتر
ِ{14} ُكفهرِر

තවද සැබැවින්ම අපි එය සංඥාවක් 

වශවයන් ඉතිරි කවළමු. එවහයින් 

උපවදස් ලබන කිසිවකු වහෝ වවත් 

ද? 

ْلِمهْنِ هر اِآيرًةِفر ْكنراهر ْدِتررر لرقر ور
كهرِ 
ِ{15} ُمدَّ

එවිට මාවේ දඬුවම හා මාවේ 

අවවාදය වකවසේ වීද?  
نُُذرهِ ِور اِبه

ذر ِعر نر َِكر ْيفر ِ{16} فركر

තවද අල් කුර්ආනය වමවනහි කිරීම 

සඳහා සැබැවින්ම අපි පහසු කවළමු. 

එවහයින් වමවනහි කරන කිසිවකු 

වහෝ වවත් ද? 

ْلِ ْكرهِفرهر
هذلي ِل نراِالُْقْرآنر ْ رسَّ ْدِي لرقر ور

كهرِ 
ِ{17} مهْنُِمدَّ

18-22 ආේ සමූහයාවේ ඉරණම. 
ආේ සමූහයා වබොරු කවළෝය. 

එවහයින් මාවේ දඬුවම හා මාවේ 

අවවාදය වකවසේ වී ද? 

ِ اِبه
ذر ِعر نر َِكر ْيفر ٌدِفركر برْتَِعر ذَّ كر

نُُذرهِ ِ{18} ور
අභා යය රැඳී පවතින දිනක නියත 

වශවයන්ම අපි ඔවුන් වවත සැඩ 

සුළ ක් එව්වවමු. 

لْنراِ ْرسر
ر
هنَّاِأ ِإ ًاِِفه َصر ْ ْمِرهحيًاَِصر ْيهه

لر عر
رِ  ُِمْسترمه ْس  َِنر ِ{19} يرْومه

නියත වශවයන්ම ඔවුන් මුලිනුදුරන 

ලද රටඉඳි  ස් කදන් වමන් එය 

ජනයා උගුලා දැමීය. 

ِ ْل 
اُزَِنر ْعجر

ر
نَُّهْمِأ

ر
أ ِكر ْْنهُعِانلَّاسر

تر
عهرِ 
ِ{20} ُمْنقر

එවිට මාවේ දඬුවම හා මාවේ 

අවවාදය වකවසේ වී ද? 
نُُذرهِ ِور اِبه

ذر ِعر نر َِكر ْيفر ِ{21} فركر



 

 

 
5 

තවද අල් කුර්ආනය වමවනහි කිරීම 

සඳහා සැබැවින්ම අපි පහසු 

කවළමු. එවහයින් වමවනහි කරන 

කිසිවකු වහෝ වවත් ද? 

ْلِ ْكرهِفرهر
هذلي ِل نراِالُْقْرآنر ْ رسَّ ْدِي لرقر ور

كهرِ 
ِ{22} مهْنُِمدَّ

23-32 සමූේ සමූහයාවේ ඉරණම. 
සමූේ ජනයා එම අවවාදය වබොරු 

කවළෝය. 
هانللُذرهِ ُموُدِب

برْتِثر ذَّ ِ{23} كر

අපව න් එක් මිනිවසකු වූ ඔහු ව ද 

අපි අනු මනය කළ යුත්වත්? 

නියත වශවයන්ම අපි එවිට 

වනොමව හි හා දුෂ්කරත්වය තුළ 

වන්වනමු. 

هنَّاِ تَّبهُعُهِإ
ًداِنر اِمهنَّاِوراحه ً رشر ب

ر
الُواِأ قر فر

ِورُسُعرِ  ل 
َلر ِضر ِفه

هًذاِلر ِ{24} إ

“අප අතුරින් ඔහු වවත උපවදස 

ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවව් ද? එවසේ 

වනොව ඔහු  ර්වවයන් යුත් මහා 

වබොර  ුකාරවයකි.” 

ِ ِمهْنِبريْنهنراِبرْلُِهور لرْيهه ْكُرِعر ِاذلي ر لِْقه
ُ
أ
ر
أ

ٌِ شه
ر
اٌبِأ ذَّ ِ{25} كر

 ර්වවයන් යුත් මහා වබොරුකාරයා 

කවුරුන් දැයි වහට (මළවුන් 

වකවරන් නැගිටුවනු ලබන) දින 

ඔවුහු දැන  නු ඇත. 

اُبِ ذَّ ِالْكر نه ًداِمر
ِغر يرْعلرُمونر سر

ُِ شه
ر
ِ{26} اْْل

නියත වශවයන්ම අපි ඔටු වදන 

ඔවුනට පරීක්ෂණයක් වලසින් 

එවන්වනෝ වූවයමු. එවහයින් 

(සාලිහ්!) නුඹ ඔවුන්  ැන 

විමසිල්වලන් සිටිනු. තවද 

ඉවසීවමන් සිටිනු. 

ِفهْتنرًةِ لُوِانلَّاقرةه هنَّاُِمْرسه رُهْمِإ ل
ِْ به ْبُهْمِوراْصطر ِ{27} فراْرترقه

නියත වශවයන්ම ඔවුන් අතර (හා 

ඔටු වදන අතර) ජලයට වකොටසක් 

ඇත. සෑම පාන වාරයක්ම ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන්නකි. 

ٌةِبريْنرُهْمِ ِقهْسمر اءر ِالْمر نَّ
ر
نربيْئُهْمِأ ِۚ  ور

ُِِكلِ ْب  ٌِِشه ِ{28} ُُمْترضر
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එවිට ඔවුහු ඔවුන්ව න් වූ ස යකු 

කැඳවූහ. එවිට ඔහු (කඩුව) අවමෝරා 

ව න (උවේ) ව ල නහර කපා 

හැරිවේය. 

ِ ى ترعراَطر برُهْمِفر احه ْواِصر نرادر فر
رِر قر عر ِ{29} فر

එවිට මාවේ දඬුවම හා මාවේ 

අවවාදය වකවසේ වී ද? 
نُُذرهِ ِور اِبه

ذر ِعر نر َِكر ْيفر ِ{30} فركر

නියත වශවයන්ම අපි ඔවුන් වවත 

එක් ගිගුරුම් හඬක් එව්වවමු. එවිට 

ඔවුහු සත්ව  ාලක පෑගුණු පිදුරු 

වමන් වූහ.  

ةًِ در ًةِوراحه ْيحر ْيههْمِصر
لر لْنراِعر ْرسر

ر
هنَّاِأ إ

رِه ظه
ِالُْمْحتر يمه هرشه نُواِكر ِ{31} فرَكر

තවද අල් කුර්ආනය වමවනහි කිරීම 

සඳහා සැබැවින්ම අපි පහසු 

කවළමු. එවහයින් වමවනහි කරන 

කිසිවකු වහෝ වවත් ද? 

نراِ ْ رسَّ ْدِي لرقر ْلِور ْكرهِفرهر
هذلي ِل الُْقْرآنر

كهرِ 
ِ{32} مهْنُِمدَّ

33-40 ලූත් අලේහිස් සලාම් තුමා තම සමූහයා සම . 
ලූත්වේ ජනයා ද එම අවවාදය 

වබොරු කවළෝය. 
هانللُذرهِ ِب ْوُمِلُوط 

برْتِقر ذَّ ِ{33} كر

නියත වශවයන්ම අපි ඔවුන් වවත 

 ල් කුණාටුවක් එව්වවමු. (එය 

ඔවුන් විනාශ කවළේය.) නමුත් 

ලූත්වේ ජනයා වවත හැර. අපි 

ඔවුන් අලුයම් කාලවේ මුදවා 

 ත්වතමු. 

ِ ِآلر ًباِإهَّلَّ اصه ْيههْمِحر
لر لْنراِعر ْرسر

ر
هنَّاِأ إ
ِ َّْينراُهمِِْۚ  لُوط  رِ َِنر

حر هسر ِ{34} ب

(වමය) අප වවතින් වූ ආශිර්වාදයක් 

වශවයනි. අපි ගුණ රුක වූවනට 

ප්රතිඵල පිරිනමනුවේ එවලසය. 

نراِ ْنده ًةِمهْنِعه هْعمر هكرِِۚ  ن ل
ذرى ْزهيِكر

َِنر
رِرِمرنِْ كر ِ{35} شر

තවද අපවේ ග්රහණය පිළිබඳ 

සැබැවින්ම ඔහු(ලූත්) ඔවුනට 

අවවාද කවළේය. නමුත් එම අවවාදය 

ْواِ ارر ترمر ترنراِفر ررُهْمِبرْطشر نْذر
ر
ْدِأ لرقر ور
هانللُذرهِ ِ{36} ب
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පිළිබඳ ඔවුහු සැක (වකොට තර්ක) 

කවළෝය. 

ඔහුවේ ආ න්තුකයින් පිළිබඳ 

අශීලාචාර වලස හැසිරීමට ඔවුහු 

ඔහුට සැල කවළෝය. එවිට අපි 

ඔවුන්වේ ඇස් අන්ධ කවළමු. 

එවහයින් “මාවේ දඬුවම හා මාවේ 

අවවාදය නුඹලා භුක්ති විඳිනු” (යැයි 

පැවසුවවමු.) 

ْسنراِ مر ِفرطر هه ْيفه ْنِضر ْدِرراورُدوهُِعر لرقر ور
ِ اِبه

ذر ْعُينرُهْمِفرُذوقُواِعر
ر
أ

نُُذرهِ ِ{37} ور

තවද ස්ථීර දඬුවමක් උදෑසන 

සැබැවින්ම ඔවුනට උදා විය.  
اٌبِ ذر ةًِعر ُهْمِبُْكرر بَّحر ْدِصر لرقر ور

ِ{38} ُمْسترقهرِ 
එවහයින් මාවේ දඬුවම හා මාවේ 

අවවාදය නුඹලා භුක්ති විඳිනු. 
نُُذرهِ ِور اِبه

ذر ِ{39} فرُذوقُواِعر

තවද අල් කුර්ආනය වමවනහි කිරීම 

සඳහා සැබැවින්ම අපි පහසු 

කවළමු. එවහයින් වමවනහි කරන 

කිසිවකු වහෝ වවත් ද? 

ْلِ ْكرهِفرهر
هذلي ِل نراِالُْقْرآنر ْ رسَّ ْدِي لرقر ور

كهرِ 
ِ{40} مهْنُِمدَّ

41,42 ෆිර්අවුන්වේ වසේනාව. 
තවද ෆිර්අවුන්වේ ජනයා වවත ද 

අවවාදය සැබැවින්ම පැමිණීවේය. 
ِ ْونر ِفهْرعر ِآلر اءر ْدِجر لرقر ور

ِ{41} انللُذرُِ
ඔවුහු අපවේ වදන් සියල්ල වබොරු 

කවළෝය. එවිට අපි බලවත් 

බලධාරියාවේ ග්රහණවයන් අපි 

ඔවුන් ග්රහණය කවළමු. 

ِ ْخذر
ر
ْذنراُهْمِأ خر

ر
اِفرأ هنراُُِكيهر هآيرات بُواِب

ذَّ كر
رِ  ده
ُِمْقتر زهيز 

ِ{42} عر

43-53 කුවරේෂ් ව ෝත්රික වේව ප්රතික්වෂේපකයින් වහළා දැකීම. 
වමොවුනට වඩා නුඹලාවේ වේව 

ප්රතික්වෂේපකයින් වරේෂ්ඨ ද? එවසේ 
ْمِ
ر
هُكْمِأ

وَلرى
ُ
ِمهْنِأ ْْيٌ اُرُكْمِخر ُكفَّ

ر
أ

ُبرِه ِالزل ٌةِِفه رراءر
ِ{43} لرُكْمِبر
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නැතවහොත් ග්රන්ථයන් හි  නුඹලාට 

එවැනි නිදහසක් ලබා දී තිවබ්ද?  

එවසේ නැතවහොත් “අපි සියල්වලෝම 

එකිවනකාට උදව් කරන සමුහයකි” 

(එයින් ජය ලබන්වනෝ වවමු) යැයි 

ඔවුහු පවසන්වනෝ ද? 

هيٌعِ ُْنَِجر َِنر ْمِيرُقولُونر
ر
أ

ٌِ ِ{44} ُمْنترصه

වමම පිරිස පරාජයට පත් කරනු 

ලබනු ඇත. තවද ඔවුහු පසුපස හැරී 

යනු ඇත. 

ِ للونر يُور رْمُعِور
ْ
ُيْهزرُمِاْل سر

بُرِر ِ{45} ادلل
නමුත් අවසන් වහෝරාව ඔවුනට 

ප්රතිඥා වදනු ලැබූවකි. තවද අවසන් 

වහෝරාව වඩාත් බිහිසුණුය. තවද 

වඩාත් අමිහිරිය.  

ُةِ اعر ُدُهْمِورالسَّ ْوعه ُةِمر اعر ِالسَّ له
بر

رِل مر
ر
ِورأ ى ْدَهر

ر
ِ{46} أ

නියත වශවයන්ම වැරදි කරුවවෝ 

වනොමව හිය. තවද (නිරා ගින්වන්) 

දුෂ්කරත්වය තුළය. 

ِالُْمْجرهمهنيِر ِإهنَّ ل 
َلر ِضر ِِفه

ِ{47} ورُسُعرِ 
ඔවුන්වේ මුහුණු මතින් නිරවේ 

ගින්නට ඇදව න යනු ලබන 

දිනවේ සකර් (නම් නිරා ගින්වන්) 

ස්පර්ශය නුඹලා භුක්ති විදිනු (යැයි 

පවසනු ලැවබ්.) 

ْمِ ِوُُجوهههه ى
ر ِانلَّارهِلَعر ِِفه ُبونر ِيُْسحر ْومر

ير
رِر قر ِسر ِ{48} ُذوقُواِمرسَّ

නියත වශවයන්ම අපි සෑම වදයක්ම 

එය ප්රමාණයකින් යුතු ව මැව්වවමු.  ِر
در هقر ْقنراهُِب

لر ِخر ء  ْ َِشر هنَّاُِكَّ ِ{49} إ

තවද අපවේ නිවයෝ ය එක් වරක් 

පමණි. (එය) ඇසි පිය  සන්නාක් 

වමනි. 

ِ ْمح 
ر ٌةُِكر در ِوراحه اِإهَّلَّ

ْمُرنر
ر
اِأ مر ور
ِه هاْْلرصر ِ{50} ب

තවද සැබැවින්ම අපි නුඹලා වමන් 

වූවන් විනාශ කවළමු. එවහයින් 

වමවනහි කරන කිසිවවකු වහෝ 

වවත් ද? 

ْلِمهْنِ هر ُكْمِفر ْشيراعر
ر
ْهلرْكنراِأ

ر
ْدِأ لرقر ور
كهرِ 
ِ{51} ُمدَّ
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තවද ඔවුන් සිදු කළ සියලු දෑ 

වල්ඛන වල (ලියවී) ඇත. 
ُبرِه ِالزل لُوهُِِفه

عر ِفر ء  ْ َِشر ُكل ِ{52} ور

තවද කුඩා හා විශාල සියලු දෑ ලියා 

තබනු ලැබීය 
رٌِ ُِمْسترطر بهْي 

كر ِور غهْي 
ِصر ُكل ِ{53} ور

54,55 වේව බිය හැඟීවමන් යුතු ව කටයුතු කරන්නන් හට හිමි ප්රතිඵල. 
නියත වශවයන්ම බිය බැතිමතුන් 

උයන් හා  ඟ අතරය. 
ِ نَّات  ِجر ِِفه ِالُْمتَّقهنير إهنَّ

رِ 
نرهر ِ{54} ور

සර්ව බලාධිකාරී රජු අබියස සතයය 

ස්ථානවයහිය. 
ِ ِِفه لهيك  ِمر ْندر ِعه ْدق  ِصه ده ْقعر مر

رِ  ده
ِ{55} ُمْقتر
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