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56 සූරත් අල්-වාකිඅහ් (නියත සිදුවීම) 

මක්කාවවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 96 කි. 

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

1-14 මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනය වකවසේද? 

සිදු වන දෑ සිදු වූ විට  ِِالَْواقهَعة هَذاَِوَقَعته ِ{1} إ
එම සිදුවීම වබොරුවක් වනොවවයි.  ِهَوْقَعتهَهاََِكذهبَة ِ{2} لَيَْسِل
(එය අපරාධකරුවන්) පහත් 

කරවන්නකි. (දැහැමියන්) උසස් 

කරවන්නකි. 

ِ ِ{3} َرافهَعةِ َخافهَضة 

මහවපොවළොව කම්පනයකින් 

කම්පනය කරනු ලැබූ විට 
ا ِرَجًّ ْرض 

َ
ِاْْل ته هَذاِر جَّ ِ{4} إ

තවද කඳු සුනු විසුනු කිරීවමන් සුනු 

විසුනු කරනු ලැබූ විට 
ا ِبَسًّ َبال  ه

ْ
ِاْل ته ِ{5} َوب سَّ

එවිට එය විසිරුණු දූවිලි බවට පත් 

වනු ඇත. 
ْنبَثًّافَََكنَْتَِهَباًءِ ِ{6} م 

එවිට නුඹලා වර්ග තුනක් 

වන්වනහුය. 
ْزَواًجاِثَََلثَةًِ

َ
ْنت ْمِأ ِ{7} َوك 

එනම් දකුණු පසට වූ ජනයා. එම 

දකුණු පසට වූ ජනයා යනු කවවරක් 

ද? 

ِ ْصَحاب 
َ
َِماِأ ِالَْمْيَمَنةه ْصَحاب 

َ
فَأ

ِ{8} الَْمْيَمَنةِه
තවද වම් පසට වූ ජනයා. එම වම් 

පසට වූ ජනයා යනු කවවරක් ද? 
ِ ْصَحاب 

َ
َِماِأ َمةه

َ
ِالَْمْشأ ْصَحاب 

َ
وَأ

َمةِه
َ
ِ{9} الَْمْشأ
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වපරට  ුගාමීහු වපරටු ගාමීහුය. َِون هق  اب وَنِالسَّ
هق  اب ِ{10} َوالسَّ

ඔවුහු (අල්ලාහ්ට) සමීපතවයෝ 

වවති. 
ب ونَِ َقرَّ هَكِالْم 

ئ
وََل
 
ِ{11} أ

(ඔවුන්) සැපවත් උයන්හිය. ِ ِانلَّعهيمِهِفه ِ{12} َجنَّاته
මුල් අයවගන් වූ පිරිසකි. َِلهي وَّ

َ
ِمهَنِاْْل ِ{13} ث لَّة 

තවද පසු පැවත එන්නන්වගන් වූ 

ස්වල්පයකි. 
رهينَِ ِمهَنِاْْلخه

ِ{14} َوقَلهيل 
15-26 ස්වර්ගවාසීන්ට හිමි සැප පහසුකම් 

(ඔවුන්) අලංකාර කරන ලද කවිච්චි 

මතය. 
ٍرِ ُِس   ئ ونَةٍِلََعَ ِ{15}ِ َمْوض 

ඒ මත එකිවනකාට මුහුණලමින් 

හාන්සිවන්නන් වලස සිටිති. 
هلهيَِ َتَقاب تَّكهئهَيَِعلَْيَهاِم  ِ{16} م 

ළමා විය සදාතනික වූ ළමුන් ඔවුන් 

වටා යති. 
ِ ان  ْمِوهْْلَ َِعلَْيهه

وف  َيط 
ونَِ ََّلَّ  ِ{17} ُم 

දිය දහරාවවන් පුරවනු ලැබූ ගුරු 

වල්ත්තු, වක්තල් හා කුසලාන 

සමග (ඔවුන් වටා යති.) 

ٍسِمهْنِ
ْ
بَارهيَقَِوَكأ

َ
ْكَواٍبِوَأ

َ
هأ ب

ِ{18} َمعهٍيِ
එයින් ඔවුනට හිවසේ රුදාව ඇති 

වනොවව්. තවද ඔවුන් මතු් 

වනොවවති. 

وَنَِعْنَهاَِوََلِ ع  ََلِي َصدَّ
ِ{19} ي ْْنهف ونَِ

ඔවුන් වතෝරා ගන්නා පරිදි පලතුරු 

සමග 
اِ ِ{20} َيَتَخَّيَّ ونََِوفَاكهَهٍةِمهمَّ

ඔවුන් ආශා කරන පරිදි කුරුලු 

මාංශ සමග 
اِيَْشَته ونَِ ِمهمَّ َِطَّْيٍ ِ{21} َوََلْمه
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තවද දැකුම්කලු කනයුා කුමරිවයෝ 

ද වවති.  

ِعهيِ  ور  ِ{22} وَح 

(ඔවුන්) සඟවා තබන ලද මුතු වලට 

සමානය 
ِالَْمْكن ونِه ؤه

ِاللُّْؤل  ْمَثاله
َ
ِ{23} َكأ

ඔවුන් (වමොවලොවවහි) සිදු කරමින් 

සිටි දෑ සඳහා ප්රතිඵලයක් වශවයනි. 
هَماََِكن واَِيْعَمل ونَِ ِ{24}ِ َجَزاًءِب

ඔවුහු එහි පුහු දැයකට වහෝ පාපය 

ඇති කරන කතාවකට වහෝ සවන් 

වනොවදති. 

وَنِفهيَهاِلَْغًواَِوََلِ ََلِيَْسَمع 
ثهيًما

ْ
ِ{25} تَأ

ශාන්තියයි ශාන්තියයි යනුවවන් 

පවසනු ලැබීම මිස. (වවන 

කිසිවකට සවන් වනොවදති.) 

ِقهيًَلَِسََلًماَِسََلًما ِ{26} إهَلَّ

27-40 දකුණුපස ජනයාට හිමි සැප පහසුකම්. 
දකුණු පස ජනයා, දකුණු පස 

ජනයා යනු කවවරක් ද? 
ِ ْصَحاب 

َ
َِماِأ ِاْْلَمهيه ْصَحاب 

َ
وَأ

ِ{27} اْْلَمهيِه
(ඔවුන්) කටු වනොමැති මසන් ගස් 

අතවරහිය. 
ِ ودٍِِفه ْدٍرَُِمْض  ِ{28} سه

තවද කැන් එල්වලන වකවසල් ගස් 

අතරය. 
ودٍِ ِ{29} َوَطلٍْحَِمْنض 

දිගු කරනු ලැබූ වසවණැලි අතරය ٍِود َِمْمد  لٍّ ِ{30} َوظه
ගලා යවනු ලබන ජලය අතරය. ِوٍب ِ{31} َوَماٍءَِمْسك 
වබොවහෝ පලතුරු අතරය. ٍِ{32} َوفَاكهَهٍةَِكثهََّيةِ
කිසිදු කප්පාදුවක් නැත. එවමන්ම 

කිසිදු තහනම් කිරීමක් ද නැත. 
وَعٍةَِوََلَِمْمن وَعةٍِ ِ{33} ََلَِمْقط 
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උස් ව තබන ලද ඇතිරිලි අතරය. ٍِ{34} َوف ر ٍشَِمْرف وَعةِ
නියත වශවයන්ම අපි ඔවුන් 

(අලංකාර) නිර්මාණයකින් 

නිර්මාණය කවළමු. 

هنَْشاءًِ ِإ نَاه نَّ
ْ
نَْشأ

َ
هنَّاِأ ِ{35} إ

එවිට අපි ඔවුන් වපම්බර සම 

වයසැති කනයා කුමරියන් බවට පත් 

කවළමු. 

بَْكاًرا
َ
ِأ نَّ ًباِِ{36} فََجَعلَْناه  ر  ع 

تَْرابًا
َ
ِ{37} أ

දකුණු පස ජනයා සඳහා (වම්වා 

සූදානම් කර තිවබ්.) 
ِاْْلَمهيِه ْصَحابه

َ
ِ{38} ْله

(ඔවුන්) මුල් අයවගන් වූ පිරිසකි َِلهي وَّ
َ
ِمهَنِاْْل ِ{39} ث لَّة 

තවද පසු පැවත එන්නන්වගන් වූ 

පිරිසකි. 
رهينَِ ِمهَنِاْْلخه

ِ{40} َوث لَّة 
41-56 වම්පස ජනයාට හිමි දඬුවම වකවසේද?. 

තවද වම් පස ජනයා. වම් පස 

ජනයා යනු කවවරක් ද? 
ِ ْصَحاب 

َ
َِماِأ َماله ِالشِّ ْصَحاب 

َ
وَأ

َمالِه ِ{41} الشِّ
(ඔවුන්) වලෝ දිය හා ගිනි දැලි සුළං 

අතරය. 
وٍمِ َِسم  ِ{42} ومََحهيمٍِِفه

කළු දුමාරවයන් යුත් වහවණ 

අතරය. 
ومٍِ ِمهْنََِيْم  لٍّ ِ{43} َوظه

තවද (එහි) කිසිදු සිසිලක් වහෝ 

අලංකාර දර්ශනයක් වහෝ නැත. 
ِ{44} ََلِبَارهٍدَِوََلَِكرهيمٍِ

නියත වශවයන්ම ඔවුහු එයට වපර 

(වමවලොවවහි) සැප විඳින්නන් 

වලස සිටියහ. 

ْمََِكن واَِقْبَلِ هنَّه  هَكِإ ل
ئ
َذ

ْْتَفهيَِ ِ{45} م 
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තවද ඔවුහු මහත් පාපයන් මත 

හිතුවක්කාර වලස රැඳී සිටින්නන් 

වූහ. 

ِ هْنثه
ْ
ِاَل وَنِلََعَ ُّ َوََكن واِي ِصه

يمِه ِ{46} الَْعظه
තවද “අපි මිය වගොස් පස් හා අස්ථි 

බවට පත් වූ පසු නියත වශවයන්ම 

අපි නැවත නැගිටුවනු ලබන්වනෝ 

වවමු දැ” යි ඔවුහු පවසමින් සිටියහ. 

نَّاِت َرابًاِ هَذاِمهْتَناَِوك  ئ
َ
ول وَنِأ َوََكن واَِيق 

وث ونَِ هنَّاِلََمْبع  إ
َ
َظاًماِأ ِ{47} َوعه

“අපවේ මූලාරම්භක මුතුන් 

මිත්තන් ද?” 
ل ونَِ وَّ

َ
نَاِاْْل َوآبَاؤ 

َ
ِ{48} أ

“නියත වශවයන්ම මූලාරම්භකයින් 

හා පසු පැවත එන්නන් (යන 

සියල්ල) නියමිත දිනක නියමිත 

වව්ලාවක එක් රැස් කරනු 

ලබන්වනෝ වවති” යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. 

لهَيِ وَّ
َ
ِاْْل ْلِإهنَّ

ق 
رهينَِ وَنِ {49} َواْْلخه وع  لََمْجم 

ِيَْوٍمَِمْعل ومٍِ ِمهيَقاته هََلئ ِ{50} إ

අවහෝ වබොරුකාර වනොමග ගියවුනි! 

අනතුරු ව නියත වශවයන්ම නුඹලා 
zසක්කූම් ගසින් අනුභව කරන්වනෝ 

වවති. 

الُّوَنِ يَُّهاِالضَّ
َ
ْمِأ هنَّك  ِإ مَّ

ث 
ب ونَِ َكذِّ َْلِكه وَنِمهْنِِ{51} الْم 

ِ{52} َشَجٍرِمهْنَِزقُّومٍِ
එවිට එයින් කුසවල් පුරවා ගන්වනෝ 

වවති. 
ونَِ ِ{53} َفَماَله وَنِمهْنَهاِاْْل ط 

ඒ මත වලෝ දිවයන් පානය 

කරන්වනෝ වවති. 
ِمهَنِ فََشارهب وَنَِعلَْيهه

يمِه َمه
ْ
ِ{54} اَل

පිපාසිත ඔටුවන් පානය කරන්නාක් 

වමන් පානය කරන්වනෝ වවති. 
َبِالْههيمِه ْ ِ{55} فََشارهب وَنُِش 

වමය විනිශ්චය දිනවේ ඔවුන්වේ 

සංග්රහය වව්. 
ينِه ْمِيَْوَمِاْلِّ

ل ه  َذاِن ز  ِ{56} َهئ
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57-74 නැවත නැගිටුවා විනිශච්ය කිරීවම් අල්ලාහ්වේ බලය සහ මහිමය 
නිරූපණය කරන අල්ලාහ්වේ වස්තූන්. 

අපය නුඹලා ව මැව්වව්. එවහයින් 

නුඹලා සතයය කළ යුතු වනොවව් ද? 
ْمِفَلَْوََلِ َِخلَْقَناك  ََنْن 

ق ونَِ ِ{57} ت َصدِّ
නුඹලා ශුක්රාණු වලස පිට කරන දෑ 

ගැන නුඹලා සිතා බැලුවවහු ද?  
ْيت ْمَِماِت ْمن ونَِ

َ
فَرَأ
َ
ِ{58} أ

එය මැව්වව් නුඹලා ද එවසේ 

නැතවහොත් (එහි) මැවුම්කරුවවෝ 

වන්වන් අප ද? 

ِ ْمََِنْن 
َ
ِأ ونَه  ْنت ْمََِتْل ق 

َ
أ
َ
أ

ونَِ َالهق 
ْ
ِ{59} اْل

නුඹලා අතර මරණය නිර්ණය 

කවළේ අපය. නුඹලාවේ හැඩරුව 

වවනස් කිරීමටත් නුඹලා 

වනොදන්නා ස්වරූපයක නුඹලා ව 

(යළි) බිහි කිරීමටත් අපි අසරණයින් 

වනොවවමු. 

ْرنَاِ ِقَدَّ ِالَْمْوَتَِوَماََِنْن  م  بَيَْنك 
هَمْسب وقهيَِ ِب ْنِِ{60} ََنْن 

َ
ِأ ئ لََعَ

َِماِ ْمِِفه َئك  ْمَِون نْشه ْمَثالَك 
َ
َلِأ ن َبدِّ

ونَِ ِ{61} ََلَِتْعلَم 
තවද මුල් මැවීම ගැන සැබැවින්ම 

නුඹලා දන්වනහුය. එවහයින් 

නුඹලා වමවනහි කළ යුතු වනොවව් 

ද? 

ِ ِفَلَْوََلَِولََقْدَِعلهْمت م  وََلئ
 
ةَِاْْل

َ
النَّْشأ

ونَِ ر  ِ{62} تََذكَّ

නුඹලා වපුරන දෑ ගැන නුඹලා සිතා 

බැලුවවහු ද? 
ث ونَِ ْيت ْمَِماََِتْر 

َ
فَرَأ
َ
ِ{63} أ

එය වගා කරනුවේ නුඹලා ද? එවසේ 

නැතවහොත් (එහි) වගාකරුවවෝ අප 

ද? 

ِ ْمََِنْن 
َ
ِأ ونَه  ْنت ْمِتَْزَرع 

َ
أ
َ
أ

ونَِ ِ{64} الزَّارهع 
අපි අභිමත කරන්වන් නම් එය 

වියැළුණු ඉපැණිලි බවට පත් 

කරන්නට තිබුණි. එවිට නුඹලා 

පුදුමයට පත් වනු ඇත. 

َطاًماَِفَظلْت ْمِ َِْلََعلَْناه ِح  لَْوِنََشاء 
ه ونَِ ِ{65} َتَفكَّ
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“නියත වශවයන්ම අපි ණය 

කාරවයෝ වවමු.”  
ونَِ ْغَرم  هنَّاِلَم  ِ{66} إ

“එවසේ වනොව අපි වළක්වනු 

ලැබූවවෝ වවමු.” (යැයි පවසති) 
ونَِ وم  ََِمْر  ِ{67} بَْلََِنْن 

නුඹලා පානය කරන ජලය වදස 

නුඹලා නිරීක්ෂා වකොට බැලුවවහු 

ද? 

هيِ ِالَْماَءِاَّلَّ ْيت م 
َ
فَرَأ
َ
أ

ب ونَِ ِ{68} تَْْشَ
එය වලාකුවළන් පහළ කවළේ 

නුඹලා ද? එවසේ නැතවහොත් (එය) 

පහළ කරන්වනෝ අපද? 

ْنت ْمِ
َ
أ
َ
ِأ ْمََِنْن 

َ
ِأ ْزنه وه ِمهَنِالْم  نَْزْْل م 

َ
أ

ْْنهل ونَِ ِ{69} الْم 
අපි අභිමත කර ඇත්නම් එය ලුණු 

බවට පත් කරන්නට තිබුණි. 

එවහයින් නුඹලා ගුණගරුක විය 

යුතු වනොවව් ද? 

َجاًجاِفَلَْوََلِ
 
أ َِجَعلَْناهِ  لَْوِنََشاء 

ونَِ ر  ِ{70} تَْشك 

නුඹලා දල්වන ගින්න විමසිල්වලන් 

බැලුවවහු ද? 
ونَِ ِت ور  ِته

ِانلَّاَرِالَّ ْيت م 
َ
فَرَأ
َ
ِ{71} أ

එහි ගස නිර්මාණය කවළේ නුඹලා 

ද? එවසේ නැතවහොත් (එහි) 

නිර්මාණකරුවවෝ අප ද? 

ِ ْمََِنْن 
َ
ت ْمَِشَجَرَتَهاِأ

ْ
نَْشأ

َ
ْنت ْمِأ

َ
أ
َ
أ

ئ ونَِ نْشه ِ{72} الْم 
අපි එය වමවනහි කිරීමක් වලසින් 

හා මගී(අවශයතා ඇත්ත)න්ට 

භාණ්ඩයක් වලසින් අපි එය පත් 

කවළමු. 

َِجَعلَْناَهاِتَْذكهَرةًَِوَمَتاًًعِ ََنْن 
ْقوهينَِ م 

هلْ ِ{73} ل

එවහයින් නුඹවේ අති මහත් 

පරමාධිපතියාණන්වේ නාමවයන් 

නුඹ සුවිශුද්ධ කරනු. 

يمِه َِربَِّكِالَْعظه هاْسمه ِ{74} فََسبِّْحِب

75-87 අල්කුර්ආනවේ මහිමය සහ එය වබොරු කරන්නන්හට වකවරන 
අවවාදය. 
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එවහයින් තාරකා රැවඳන තැන් මත 

මම දිවුරමි. 
ومِه ِانلُّج  هَمَواقهعه ِب م  ْقسه

 
ِ{75} فَََلِأ

තවද නුඹලා දන්වනහු නම් නියත 

වශවයන්ම එය ඉමහත් දිවුරුමකි. 
وَنِ ِلَْوَِتْعلَم  ِلََقَسم  هنَّه  َوإ

يمِ  ِ{76} َعظه
නියත වශවයන්ම එය වගෞරවනීය 

කුර්ආනයකි. 

َِكرهيمِ  ْرآن 
ِلَق  هنَّه  ِ{77} إ

ආරක්ෂා කරනු ලැබූ 

වල්ඛනවයහිය. 
ِكهَتاٍبَِمْكن ونٍِ ِ{78} ِفه

එය පිවිතුරු අය හැර වවනත් 

කිසිවකු ස්පර්ශ වනොකරති. 
ونَِ ر  َطهَّ ِالْم  ِإهَلَّ ه  ِ{79} ََلَِيَمسُّ

වලෝවැසියන්වේ පරමාධිපතිවගන් 

වූ පහළ කිරීමකි.  
ِمهْنِ ِالَْعالَمهيََِتْْنهيل  ِ{80} َربِّ

නුඹලා වමම ප්රකාශය ගැන ද 

වනොසලකා හරින්නන් වලස 

සිටිනුවේ එවහයින් ද? 

ْنت ْمِ
َ
ِأ يثه َده

ْ
َذاِاَل بهَهئ

فَ
َ
أ

ْدههن ونَِ ِ{81} م 
තවද නුඹලාවේ වපෝෂණය සඳහා 

(කෘතගුණ සලකන්නක් වලස) 

නියත වශවයන්ම නුඹලා වබොරු 

කිරීම (වතෝරා) ගන්වනහු ද? 

ْمِ نَّك 
َ
ْمِأ وَنِرهْزقَك 

َوََتَْعل 
ب ونَِ ِ{82} ت َكذِّ

 (වකවනකුවේ ප්රාණය) උගුරු 

දණ්ඩට ළඟා වූ විට 
ومَِ  لْق 

ْ
ِاَل هَذاِبَلََغته لَْوََلِإ

ِ{83} فَ
නුඹලා එම අවස්ථාවව් බලමින් 

සිටින්වනහුය. 
ونَِ ر  ينَئهٍذَِتْنظ  ْنت ْمِحه

َ
ِ{84} وَأ

තවද ඔහු වවත අපි නුඹලාට වඩා 

සමීපවයන් වවමු. නමුත් නුඹලා 

වනොදකිනු ඇත. 

ْنِ كه
ْمَِولَئ ِمهْنك  هَْلْهه ِإ ْقَرب 

َ
ِأ َوََنْن 

ونَِ ِ{85} ََلِت ْبِصه 
එවහයින් නුඹලා වගකිව යුත්තන් 

වනොවන්වනහු නම් 
ينهيَِ َِمده ْنت ْمَِغَّْيَ ِ{86} َفلَْوََلِإهْنِك 
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(නුඹලා සිතන පරිදි) නුඹලා 

සතයවාදීන් නම් නුඹලා එය 

නැවත වගන එනු. 

ْنت ْمَِصادهقهيَِ وَنَهاِإهْنِك  ع  ِ{87} تَرْجه

88-91 වදවියන්වේ සමීපතයින්හට හිමි ප්රතිඵල හා දකුණුපස 
ජනයාට හිමි ප්රතිඵල. 

එවහයින් ඔහු (අල්ලාහ්ට) 

සමීපතයින් අතුරින් වූවේ නම් 
اِإهْنََِكَنِمهَنِ مَّ

َ
بهيَِفَأ َقرَّ ِ{88} الْم 

සැනසුම ද ප්රණීත ආහාර ද 

සැපවත් (ස්වර්ග) උයන් ද වවති. 
ِنَعهيمٍِ ِوََجنَّت  َِوَرَْيَان  ِ{89} فََرْوح 

ඔහු දකුණු පස ජනයා අතුරින් වූ 

වකවනකු වූවේ නම් 
ِ ْصَحابه

َ
اِإهْنََِكَنِمهْنِأ مَّ

َ
وَأ

ِ{90} اْْلَمهيِه
එවසේ නම් දකුණු පස ජනයා 

අතුරින් වූ ඔබට ශාන්තියයි.  
ِ ْصَحابه

َ
ِلََكِمهْنِأ فََسََلم 

ِ{91} اْْلَمهيِه
92-96 වනොමග ගිය වබොරුකාරයින්හට හිමි අවසන් ඉරණම.ِ

ඔහු වනොමග ගිය වබොරු 

කරන්නන් අතුරින් වූවේ නම් 
بهَيِ

َكذِّ اِإهْنََِكَنِمهَنِالْم  مَّ
َ
وَأ

الِّيَِ ِ{92} الضَّ
එවිට වලෝ දිවයන් වූ 

නවාතැනකි. 
ِمهْنِمَحهيمٍِ ِ{93} َفْن  ل 

තවද නිරා ගින්වනහි දැවීමකි. ٍِيم َِجحه ِ{94} َوتَْصلهَية 
ස්ථීර සතයය වනුවේ නියත 

වශවයන්ම වමයමය. 
ِاْْلَقهيِه َوَِحقُّ َذاِلَه  َِهئ ِ{95} إهنَّ

එවහයින් නුඹවේ අතිමහත් වූ 

පරමාධිපතිවේ නාමවයන් 

සුවිශුද්ධ කරනු. 

 

يمِه َِربَِّكِالَْعظه هاْسمه َسبِّْحِب
ِ{96} فَ
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