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62 සූරත් අල්-ජුමුආ (ජුමුආ නැමදුම) 

මදීනාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 11 කි. 

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

1 අහස් හා මිහිතලවේ රජු අල්ලාහ් ය. 

අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහවපොව ොවවහි 

ඇති දෑ අල්ලාහ්ට සුවිශුද්ධ කරයි. 

(ඔහු) රජුය. පාරිශුද්ධය. සර්ව 

බලධාරීය. මහා ප්රඥාවන්තය. 

ِ َِوَماِِفه َماَواته ِالسَّ َماِِفه ِه َّ يَُسبُِّحِّلِله
ِ ْرضه

َ
ِالَْعزهيزهِاْْل وسه ِالُْقدُّ الَْملهكه

َكهيمِه
ْ
ِ{1} اْل

2-4  නබි (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමාවේ කාර්යභාරය. 
ඔහු වනාහි ලිවීමට වහෝ කියවීමට 

වනොහැකි අය අතරට ඔහුවේ වදන් 

ඔවුනට පාරායනය කර වපන්වන, 

තවද ඔවුන් පිවිතුරු කරන, 

එවමන්ම වද්ව ග්රන්ථය හා ප්රඥාව 

උගන්වන දහම් දූතයකු එවීය. මීට 

වපර ඔවුහු පැහැදිලි මු ාවක 

සිටිවයෝ ය. 

ِ يِّنَيِرَُسوًلا مِّ
ُ
ِاْْل هيَِبَعَثِِفه ُهَوِاَّلَّ

ْمِ يهه
َِويَُزكِّ ههه ْمِآيَات مهْنُهْمَِيْتلُوَِعلَْيهه

هْنِ هْكَمَةَِوإ
ْ
َويَُعلُِّمُهُمِالْكهَتاَبَِواْل

َِضََلٍلِ ََكنُواِمهْنَِقْبُلِلَِفه
ِ{2} ُمبهنٍيِ

තවද ඔවුන් සමග වමවතක් එකතු 

වනොවූ, ඔවුන් අතර සිටි පසුගාමීන් 

අතරට ද (එවීය.) තවද ඔහු සර්ව 

බලධාරීය. මහා ප්රඥාවන්තය.   

هههْمِ َحُقواِب
اِيَلْ ِۚ  َوآَخرهيَنِمهْنُهْمِلَمَّ

َعزهيَِوُهوَِ
َكهيمُِالْ

ْ
ِ{3} ُزِاْل

එය අල්ලාහ්වේ (අමතර) 

භාගයයකි. ඔහු අභිමත කරන අයට 

එය පිරිනමයි. තවද අල්ලාහ් 

අතිමහත් වූ භාගයය සම්පන්නය. 

َِمْنِيََشاُءِ يُْؤتهيهه ِه هَكِفَْضُلِاّلِلَّ ل
َٰ
ِۚ  َذ

ُِ يمِهِالَْفْضلِهُِذوَِواّلِلَّ ِ{4} الَْعظه
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5 වතෝරාවට අනුව කටයුතු වනොකරන යුවදව්වවෝ. 
තව්රාතය උසුලන්නට සලස්වනු 

ලැබ, පසු ව එය වනොඉසිලූ අයට 

උපමාව වපොත් වපොදියක් උසුලන 

බූරුවාවේ උපමාව වැනිය. 

අල්ලාහ්වේ වදන් වබොරු ක  

ජනයාවේ උපමා ව නපුරුය. තවද 

අල්ලාහ් අපරාධකාරී ජනයාට මග 

වනොවපන්වයි. 

ِلَْمِ هيَنِمُحِّلُواِاتلَّْوَراةَُِثمَّ َمَثُلِاَّلَّ
هَمارهََِيْمِه

ْ
ِاْل لُوَهاَِكَمَثله ُلََِيْمه

ْسَفارااِ
َ
هئَْسِِۚ  أ هينَِِالَْقْومِهَِمَثُلِِب ِاَّلَّ

بُوا هَِِكذَّ ِهب ِاّلِلَّ ُِِۚ  آيَاته ًَِلَِِواّلِلَّ
ي همهنيَِِالَْقْومََِِيْهده ال ِ{5} الظَّ

6-8 යුවදව්වන් පවසන අසතයය 
“අවහෝ යුවදව්වූවනි! වසසු ජනයාට 

වඩා නියත වශවයන්ම නුඹලා 

අල්ලාහ්වේ සුමිතුරන් යැයි තරවේ 

විශ්වාස කව හු නම් එවසේම නුඹලා 

සතයවාදීන් වලස සිටිවයහු නම් 

නුඹලා මරණයට ආශා කරනු” යැයි 

නුඹ පවසනු. 

هْنِزََعْمُتْمِ هيَنَِهاُدواِإ
يَُّهاِاَّلَّ

َ
قُْلِيَاِأ

ِالَِّ مهْنُِدونه ِه َّ َاُءِّلِله ْوِله
َ
نَُّكْمِأ

َ
ِأ اسه

هْنُِكْنُتْمِ َفَتَمنَُّواِالَْمْوَتِإ
ِ{6} َصادهقهنيَِ

ඔවුන්වේ අත් ඉදිරිපත් ක  දෑ 

වහේතුවවන් ඔවුහු එය (මරණය) 

කිසිවිවටක ආශා වනොකරති. තවද 

අල්ලාහ් අපරාධකරුවන් පිළිබඳ ව 

සර්ව ඥානීය. 

َمْتِ هَماِقَدَّ اِب بَدا
َ
َوًَلَِيَتَمنَّْونَُهِأ

ْمِ يهه يْده
َ
ُِِۚ  أ َِعلهيمِ َِواّلِلَّ

همهنيَِ ال هالظَّ ِ{7} ب
“නියත වශවයන්ම නුඹලා එයින් 

පලා යන මරණය වනාහි 

සැබැවින්ම එය නුඹලා ව හමුවන  ු 

ඇත. පසු ව ගුප්ත දෑ හා දෘශයමාන 

දෑ පිළිබඳ සර්වඥයාණන් වවත 

නුඹලා නැවත වයොමු කරනු 

ලබන්වනහුය. එවිට නුඹලා සිදු 

කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව ඔහු 

නුඹලාට දන්වනු ඇත. 

وَنِمهْنُهِ هيِتَفهرُّ ِالَْمْوَتِاَّلَّ قُْلِإهنَّ
إهنَُّهُِمََلقهيُكْمِ

هَلَِِٰتَُردُّونَُِِثمَِِّۚ  فَ ِإ
همِه َهاَدةهِِالَْغْيبهََِِعل َِفُينَبُِّئُكمَِِْوالشَّ
هَما ِ{8} َتْعَملُونَُِِكْنُتمِِْب
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9-11  ජුමුආ සලාතවේ නීති රීති. 
අවහෝ විශ්වාස ක වුනි! ජුමුආ දින 

සලාතය සඳහා ඇරයුම් කරනු ලැබූ 

විට අල්ලාහ් වමවනහි කිරීම සඳහා 

යුහුසුලු ව යනු. තවද වයාපාරය 

නුඹලා අත හැර දමනු. නුඹලා දැන 

සිටිවයහු නම් එය නුඹලාට 

යහපත්ය.  

هَذاِنُودهَيِ هيَنِآَمُنواِإ
يَُّهاِاَّلَّ

َ
يَاِأ

ِفَاْسَعْواِ ُُمَعةه
ْ
ِاْل مهْنِيَْومه ََلةِه هلصَّ ل

هَلَِٰ َوَذُرواِاْْلَْيَعِإ ِه ِۚ  ِذهْكرهِاّلِلَّ
لهُكمِْ

َٰ
ُِكْنُتمِِْإهنِِْلَُكمَِِْخْيِ َِذ

ِ{9} َتْعلَُمونَِ
සලාතය ඉටු කරනු ලැබූ විට නුඹලා 

මහවපොව ොවව් විසිර වගොස් 

අල්ලාහ්වේ භාගයය වසොයනු. තවද 

නුඹලා ජය ලැබිය හැකි වනු පිණිස 

අල්ලාහ් ව අධික වලස වමවනහි 

කරනු.  

ِ واِِفه ُ ََلةُِفَانْتَِشه ِالصَّ َيته إهَذاِقُضه
فَ

ِه ِاّلِلَّ َِواْبَتُغواِمهْنِفَْضله ْرضه
َ
اْْل

َِكثهيااِلََعلَُّكْمِ َ َواْذُكُرواِاّلِلَّ
ِ{10} ُتْفلهُحونَِ

එවහත්, ඔවුහු යම් වව ඳාමක් වහෝ 

යම් විවනෝදයක් දුටු විට නුඹ ව 

සිටගත් තත්ත්වවේම අත හැර දමා 

ඒ වවත ඔවුහු යති. අල්ලාහ ්අබියස 

ඇති දෑ විවනෝදයට හා වව ඳාමට  

වඩා වරේෂ්ඨය. තවද අල්ලාහ් 

වපෝෂකයින්වගන් වඩාත් වරේෂ්ඨය. 

واِ ْوِلَْهوااِاْنَفضُّ
َ
َاَرةاِأ ْواِِته

َ
هَذاِرَأ َوإ

اِ هما هَِلَْهاَِوتََرُكوَكِقَائ ْندََِِماِقُْلِِۚ  إ ِعه
هِ ْهوِهِمهنََِِخْيِ ِاّلِلَّ

ِاتلَِّجاَرةهَِِومهنَِِاللَّ
  ُِِۚ ِ{11} نيَِالرَّازهقهَِِخْيَُِِواّلِلَّ

 
 
 
 
 

 



 

 

 
5 

 

 

  

 

 


