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22 සූරත් අල් හජ් (වන්දනාවහජ් )  

මදීනාවවහි දී පහළ වූවකි                          .ආයාත් 78 කි.  

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

1-7. මළවුන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ සදුවන්නා වූ අර්බුද වල දරුණුකම.  

අවහෝ ජනයිනි! නුඹලාවේ 
පරමාධිපතිට නුඹලා බිය බැතිමත් 
වනු  .නියත වශවයන්ම අවසන් 
වහෝරාවේ කම්පනය අතිමහත් 
කරුණකි.  

يَُّهاِانلَّاُسِاتَُّقواَِربَُّكْمِ
َ
ِِۚ  يَاِأ إهنَّ

يمٌِ ٌءَِعظه ََِشْ اَعةه ِ{1} َزلَْزلََةِالسَّ

නුඹලා එය දකින දින, කිරි වදන 
සෑම මවක්ම තමන් කිරි  වදන 
අයවෙන් (තම අවධානය )

වයොමු කරයිවවනතකට  .තවද  දරු 
ෙැබ් ෙත් සෑම කතක්ම ඇයවේ 
ෙැබ්බර (බිම )වහළයි .තවද නුඹ 
ජනයා මත් බවින් සටිනු දකියි .
නමුත් ඔවුන් මත් බවින් වනොවවති .
එනමුත් අල්ලාහ්වේ දඬුවම ඉතා 
දැඩිය.  

اِ َعٍةَِعمَّ ُِمْرضه يَْوَمِتََرْوَنَهاِتَْذَهُلُُِكُّ
ِمَحٍْلِ َِذاته ْرَضَعْتَِوتََضُعُُِكُّ

َ
أ
لََهاَِوتََرىِانلَّاَسُِسََكَرٰىَِوَماِمَحِْ

َِعَذاَبِ نَّ كه
هُسََكَرٰىَِولَٰ ِاللهُِهْمِب

يدٌِ ِ{2} َشده

තවද කිසදු දැනුමකින් වතොරව 
අල්ලාහ් සම්බන්ධවයන් තර්ක 
කරන්නාද ජනයා අතුරින් වවති .
අකීකරු සෑම වෂයිතානුවවක්ම ඔහු 
අනුෙමනය කරයි .  

ِ َِمْنُُِيَادهُلِِفه ِاللهَِومهَنِانلَّاسه
َِشْيَطاٍنِ لٍْمَِويَتَّبهُعُُِكَّ عه هَغْْيِه ب

ِ{3} َمرهيدٍِ
තමන් භාරකරුවකු වවශයන් ෙත් 
අය, නියත වශවයන්ම ඔහු තමාව 
වනොමඟ යවනු ඇත. තවද 
ඇවිවළන නිරා ගින්වන් දඬුවමට 
ඔහු මෙ වපන්වනු ඇතැයි ඔහු 

نَُّهِ
َ
هُِفَأ نَُّهَِمْنِتََوَّلَّ

َ
ِأ ُكتهَبَِعلَْيهه

ِ َِعَذابه هََلٰ ِإ يهه ُهَِويَْهده
لُّ يُضه

عهْيهِ ِ{4} السَّ
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වකවරහි නියම කරන ලදී. 

අවහෝ ජනයිනි! නැවත නැගිටුවනු 
ලැබීම පිළිබඳ නුඹලා සැකයක 
පසුවූවේ නම් එවිට (දැන  ෙනු )

නුඹලාට (යථාර්ථය )පැහැදි ලි 
කරනු වස් නියත වශවයන්ම අපි 
නුඹලා ව පසන්ද, පසු ව 
ශුක්රාණුවවන්ද, පසු ව වල් 
කැටිවයන් ද, පසු ව හැඩ ඇති හා 
හැඩ වනොමැති මස් පිඩුවවන්ද (යන 
අනුපිළිවවළින්  )මැේවවමු .තවද අප  
අභිමත කරන පරිදි නියමිත 
කාලයක් දක්වා අපි ෙැබ්තුළ 
රඳවන්වනමු  .පසු  ව අපි බිළිවදකු 
වලසන් නුඹලා ව බැහැර 
කරන්වනමු  .පසු  ව නුඹලා 
වැඩිවියට පත් වනු ඇත  .තවද 
නුඹලා අතර මරණයට පත්වන්නන් 

ඹලා අතර ඥානය ද එවමන්ම නු
ලැබීවමන් පසු කිසවක් වනොදන්නා 
තරමට වවයෝවෘද්ධභාවය දක්වා 
ආයුෂ ප  ිරිනමනු ලබන්නන්ද 
වවති  .තවද නුඹ මහවපොවළොව 
වියළි ව දකිනු ඇත  .අපි ඒ මත 
ජලය පහළ කළ විට එය විකසත වී, 
වැඩී සරුසාර සෑම වර්ෙයකින්ම 
පැළෑටි හට ෙනියි. 

َِريِْ هْنُِكْنُتْمِِفه يَُّهاِانلَّاُسِإ
َ
ٍبِيَاِأ

إهنَّاَِخلَْقَناُكْمِمهْنِ
ِفَ مهَنِاْْلَْعثه

ِمهْنَِعلََقٍةِ ِمهْنُِنْطَفٍةُِثمَّ تَُراٍبُِثمَّ
ُُمَلََّقٍةِ َقٍةِوََغْْيِه

ِمهْنُِمْضَغٍةُُِمَلَّ ُثمَّ
ِلَُكْمِ َ ُبَِّين َِِونُقهرُِِّۚ  نله رَْحامِهِِفه

َ
ِاْْل

هََلِِٰنََشاءَُِِما َجٍلِِإ
َ
ُِثمَُِِّمَسًّمِِأ
رهُجُكمِْ

ْفًلُُِِنْ َْبلُُغواُِثمَِِّطه ِِله
ُكمِْ ُشدَّ

َ
َِِٰمنَِِْومهْنُكمِِْۚ  ِأ ُِيَتَوّفَّ

ِالُْعُمرهَِِمنَِِْومهْنُكمِْ ْرَذله
َ
ِأ هََلٰ ِإ يَُردُّ

لٍْمَِشيًْئاِ ِعه هَكْيَلَِيْعلََمِمهْنَِبْعده ِۚ  ل
ْرَضَِِوتََرى

َ
هَذاَِهامهَدةًِِاْْل نَْزنْلَاِفَإ

َ
ِأ

نْبَتََِِوَرَبْتِِاْهََتَّْتِِالَْماءََِِعلَْيَها
َ
ِْتِوَأ

ِ{5} بَههيٍجَِِزْوٍجُُِِكنِِمهنِْ

එය නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් වන 
ඔහු සතයය බැවිනි  .තවද නියත 
වශවයන්ම ඔහු මළවුන්ට ජීවය 

වදයි .තවද නියත වශවයන්ම ඔහු 
සයලු දෑ වකවරහි ශක්තිවන්තය.  

ِ نَّ
َ
هأ هَكِب ل

ٰ
ِِاللََِذ ُهُُِيِْيه

نَّ
َ
ِوَأ َقُّ

ْ
ُهَوِاْل

ٍءِ ََِشْ ُُِكن ٰ نَُّهِلََعَ
َ
ِوَأ الَْمْوََتٰ

يرٌِ ِ{6} قَده
තවද නියත වශවයන්ම අවසන් 
වහෝරාව පැමිවණන්නකි  .එහි කිසදු 

සැකයක් වනොමැත .තවද නියත 
වශවයන්ම මිනිවළවල් තුළ 
සටින්නන්ව අල්ලාහ් නැගිටුවයි. 

اَعَةِآتهَيٌةََِّلَِرْيَبِفهيَهاِ ِالسَّ نَّ
َ
وَأ

ِ نَّ
َ
ِِاللَِوَأ َيْبَعُثَِمْنِِفه

ِ{7} الُْقُبورهِ
8-10. වද්ව ආවද්ශකයින්වේ තර්කය. 
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කිසදු දැනුමකින් වතොර ව එවමන්ම 
කිසදු මෙ වපන්වීමකින් වතොර ව හා 
ආවලෝකමත් වද්ව ග්රන්ථයකින් 
වතොර ව අල්ලාහ් විෂයවයහි තර්ක 
කරන්නන් ජනයා අතර සටිති. 

ِ َِمْنُُِيَادهُلِِفه ِاللهَِومهَنِانلَّاسه
لٍْمَِوََّلُِهًدىَِوََّلِكهَتاٍبِ عه هَغْْيِه ب

ِ{8} ُمنهْيٍِ
(ඔහු )අල්ලාහ්වේ මාර්ෙවයන් 

වනොමෙ යැවීමට තම වෙල පැත්ත 
වවනතකට හරවමින් සටියි  .ඔහුට 
වමවලොවවහි අවමානය ඇත .
තවද මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනවේ දැවවන (ගින්වන් )
දඬුවම භුක්ති විඳින්නට අපි ඔහුට 
සලස්වන්වනමු. 

ِ َِعْنَِسبهيله
لَّ ُضه ِِله ْطفههه ِعه َ ِاللهِثَاِنه

َِِلُِِۚ   ْنَياِِفه ْزيٌِِادلُّ يُقهُِِۚ  ِخه َِونُذه
َياَمةِهِيَْومَِ َرهيقِهَِعَذاَبِِالْقه

ْ
ِ{9} اْل

එය නුඹවේ දෑත් ඉදිරිපත් කළ දෑ 
වහේතුවවනි  .තවද නියත වශවයන්ම 

 අල්ලාහ් ෙැත්තන්හට අපරාධ
කරන්වනකු වනොවේ. 

ِ نَّ
َ
َمْتِيََداَكِوَأ هَماِقَدَّ هَكِب ل

ٰ
ِاللََِذ

هلَْعبهيدِه ٍمِل
هَظلَّ ِ{10} لَيَْسِب

11-16. කුහකයින්වේ වන්දනාමාන. 
තවද ජනයා අතුරින් සැකය මත සට 
අල්ලාහ්ට ෙැතිකම් කරන්නාද 
වවයි  .යම් යහපතක් ඔහුට ඇති 
වූවේ නම් එමගින් ඔහු සැනසුමට 
පත් වවයි  .යම්  නමුත් ඔහුට
අර්බුදයක් ඇති වූවේ නම්  .ඔහුවේ 

මුහුණ මත හැරී යයි .වමවලොවවහි 
හා මතු වලොවවහි ඔහු පරාජිත විය .
කට ඉමහත් පරාජය එයමයප්ර.  

َِمْنَِيْعُبُدِ ِِاللََِومهَنِانلَّاسه ٰ لََعَ
إهنِِْۚ  َحْرٍفِ

َصابَهُِِفَ
َ
نََِِّخْْيٌِِأ

َ
ِاْطَمأ

ههِه هنِِْۚ  ِب َصاَبْتهَُِِوإ
َ
ِاْنَقلََبِِفهْتَنةٌِِأ

ِٰ هِهِلََعَ َِِوَْجهه ْنَياَِخسه َرةَِِادلُّ ِۚ  َِواْْلخه
هَكِ ل
ٰ
ُْسَانُُِِهوََِِذ ِ{11} الُْمبهِّيُِِاْلْ

ඔහු අල්ලාහ් හැර තමන්ට හානියක් 
සදු කළ වනොහැකි එවමන්ම 
තමන්ට ඵලක් වනොවදන දෑට පතයි .
එයමය අන්ත මුළාව වනුවේ.  

ِ َماََِّلِيَُُضُّهُِِاللهِيَْدُعوِمهْنُِدونه
َلُلِِۚ  َوَماََِّلَِيْنَفُعُهِ هَكُِهَوِالضَّ ل

ٰ
َذ

ِ{12} اْْلَعهيدُِ
ඔහුවේ ප්රවයෝජනයට වඩා ඔහුවේ 
හානිය සමීප ව ඇත්තාවෙන් ඔහු 
පතයි ( .එවසේ ඔහු පතන )එම 
භාරකරු නපුරු විය  .තවද එම 
සහකරු නපුරු විය.  

ِ ْقَرُبِمهْنَِنْفعههه
َ
ِۚ  يَْدُعوِلََمْنََِضُّهُِأ

َِوَْلهئَْسِِالَْمْوَلَِِْٰلهئَْسِ
ْيُِ ِ{13} الَْعشه
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නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් විශ්වාස 
වකොට යහකම් කළවුන් ඊට යටින් 
ෙිංො ෙලා බස්නා (ස්වර්ෙ )උයන් 

වවත ඇතුළත් කරයි .නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ ්තමන් සතන දෑ 
සදු කරයි .  

ِ لُواِِاللَِإهنَّ هيَنِآَمُنواِوََعمه ُلِاَّلَّ يُْدخه
اٍتََِتْرهيِمهْنََِتْتهَهاِ

َِجنَّ َاته اْله الصَّ
ْنَهاُرِ

َ
َيْفَعُلَِماِِاللَِِإهنَِِّۚ  اْْل

ِ{14} يُرهيدُِ
වමවලොව හා මතු වලොව අල්ලාහ් 
ඔහුට )මුහම්මද්ට( උදේ 
වනොකරන්වන්ම යැයි කවවරකු 
සතන්වන් ද, ඔහු අහස වදසට 
ආධාරයක් දිගු වකොට )පසුව 
අල්ලාහ් ඔහුට වදන උදේ උපකාර( 
කපාහරිත්වා! එවිට ඔහුවේ 
කුමන්ත්රණය ඔහු වකෝපය ඇති 
කරන දෑ ඉවත් කරනු ඇත්දැයි ඔහු 
බලවත්වා ! 

ْنِلَْنَِيْنُُصَهُِ
َ
ِأ ِاللَُِمْنََِكَنَِيُظنُّ

هَسَبٍبِ لَْيْمُدْدِب
فَ َرةِه ْنَياَِواْْلخه ِادلُّ ِفه

ِِْلَْقَطْعِفَلَْيْنُظْرَِهْلِ َماءهُِثمَّ هََلِالسَّ إ
َِكْيُدهَُِماِيَغهيُظِ ِ{15} يُْذههََبَّ

එවලස අපි වමය පැහැදිලි 
සිංඥාවන් වශවයන් පහළ කවළමු .
තවද නියත වශවයන්ම අල්ලිාහ් 
ඔහු අභිමත කරන අයට මෙ 
වපන්වයි. 

ِ نَّ
َ
نَْزنْلَاهُِآيَاٍتِبَينَناٍتِوَأ

َ
هَكِأ ل

ٰ
َوَكَذ
يَِمْنِيُرهيدُِِاللَِ ِ{16} َيْهده

17,18. සයලු මැවීම් අල්ලාහ්ට යටහත් ව සුජූද් කිරීම. 
නියත වශවයන්ම විශ්වාස කළවුන් 
ද යුවදේ වූවන් ද සාබිඌන්වරු ද 
කිතුනුවන් ද ගිනි පුදන්නන් ද 
ආවද්ශ කළවුන් ද නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් මළවුන් 
වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දින 
ඔවුන් අතර වවන් කරයි  .නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් සයලු දෑ 
වකවරහි නිරීක්ෂකය.  

هيَنَِهاُدواِ هيَنِآَمُنواَِواَّلَّ ِاَّلَّ إهنَّ
هئهَِّيَِوانلََّصاَرٰىَِوالَْمُجوَسِ اب َوالصَّ

ِ ُكواِإهنَّ ْْشَ
َ
هيَنِأ ُلِِاللََِواَّلَّ َيْفصه

ِ َياَمةه ِِٰاللَِِإهنَِِّۚ  بَيَْنُهْمِيَْوَمِالْقه ِلََعَ
ءٍُُِِكنِ ِ{17} يدٌَِشهِهََِشْ

අහසහ්ි සටින අය ද මහවපොවළොවේ 
සටින අය ද හිරු ද සඳු ද තාරකා ද 
කඳු ද ෙස් ද සතුන් ද ජනයා අතුරින් 
බහුතරයක් වදනා ද නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ්ට සුජූද් කරනු 
නුඹ වනොදුටුවවහි ද  ?නමුත් 
බහුතරයක් වදනා වකවරහි දඬුවම 

ِ نَّ
َ
لَْمِتََرِأ

َ
ِِاللَِأ يَْسُجُدَِلَُِمْنِِفه

ِ ْرضه
َ
ِاْْل َِوَمْنِِفه َماَواته السَّ

َباُلِ ه
ْ
ْمُسَِوالَْقَمُرَِوانلُُّجوُمَِواْل َوالشَّ

ِ َِوَكثهٌْيِمهَنِانلَّاسه َوابُّ َجُرَِوادلَّ َوالشَّ
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නියම විය .අල්ලාහ් කවවරකු 
අවමන් කවළේ ද එවිට ෙරු කරන 

කිසවකු ඔහුට වනොමැත .නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් ඔහු අභිමත 
කරන දෑ සදු කරයි. 

ِۚ  ِالَْعَذاُبَِِعلَْيهِهَِحقََِِّوَكثهْيٌِِۚ  
ِۚ  َماَِلُِمهْنُِمْكرهٍمِفَِِاللُِِيُههنِهَِوَمنِْ
ِ{18} ۩ِيََشاءَُِِماَِيْفَعُلِِاللَِِإهنَِّ

19-22. වද්ව ප්රතික්වෂේපකයින් ට හිමි ප්රතිවිපාක. 
වමම විවාදිත වදපිරිස තම 
පරාමාධිපති සම්බන්ධවයන් විවාද 
කවළෝය  .තික්වෂේප එවහයින් ප්ර

කළවුන් වන ඔවුන් හට (නිරා )
ගින්වනන් වූ ඇඟලුම් වවන් කරන 
ලදී  .ඔවුන්වේ හිස්  වලට ඉහළින් 
උණු දිය වක් කරනු ලැවබ්. 

ْمِ َِربنهه ِاْخَتَصُمواِِفه َِخْصَمانه َذانه
َهٰ
هينَِِۚ   َعْتَِِكَفُرواِفَاَّلَّ ِلَُهمُِِْقطن

ِِنَارٍِِمهنِِْثهَياٌبِ ِفَْوقِهِمهنِِْيَُصبُّ
ههمُِ يمُُِِرُءوسه َمه

ْ
ِ{19} اْل

ඔවුන්වේ උදරයන්හි ඇති දෑ හා 
චර්ම එමගින් දිය කරනු ලැවබ්. 

هههْمِ ُِبُطون َِماِِفه ههه يُْصَهُرِب
ُلُودُِ

ْ
ِ{20} َواْل

තවද ඔවුනට යකඩින් වූ මුගුරු 
ඇත. 

يدٍِ ِ{21} َولَُهْمَِمَقامهُعِمهْنَِحده
දුකින් වූ එතැනින් ඔවුන් පිටත් 
වීමට සතූ සෑම අවසථ්ාවකම ඔවුහු 
නැවත වයොමු කරනු ලබති  .තවද 
නුඹලා දැවවන ගින්වන් දඬුවම 
භුක්ති විඳිනු (යැයි පවසනු ලැවබ්).  

ْنِ
َ
َراُدواِأ

َ
ََيْرُُجواِمهْنَهاِمهْنُُِكََّماِأ

عهيُدواِفهيَهاَِوُذوقُواَِعَذاَبِ
ُ
ِأ َغمٍّ
َرهيقِه

ْ
ِ{22} اْل

23,24. වද්ව විශ්වාසවන්තයින් ට හිමි ප්රතිඵල. 
ඊට පහළින් ෙිංො ෙලා බසන්ා 

(ස්වර්ෙ )උයන්  වලට, විශ්වාස 
වකොට යහකම් කළවුන් නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ ්ඇතුළත් කරයි .

ඔවුනට  එහි රනින් වූ වළලු ද මුතු ද
පලඳවනු ලැවබ්  .එහි ඔවුන්වේ 
ඇඟලුම් වසේදය.  

ِ لُواِِاللَِإهنَّ هيَنِآَمُنواِوََعمه ُلِاَّلَّ يُْدخه
اٍتََِتْرهيِمهْنََِتْتهَهاِ

َِجنَّ َاته اْله الصَّ
َساوهَرِ

َ
ْنَهاُرُُِيَلَّْوَنِفهيَهاِمهْنِأ

َ
اْْل

َاُسُهمِِْۚ  مهْنَِذَهٍبَِولُْؤلًُؤاِ ِفهيَهاَِوْله
ِ{23} َحرهيرٌِ

තවද ප්රකාශවයන් පිවිතුරු දෑ 
වවතට ඔවුහු මෙ වපන්වනු ලැබූහ .

ශිංසනීය මාවත වවත ද තවද ප්ර
ඔවුහු මෙ වපන්වනු ලැබූහ . 

ِ ِمهَنِالَْقْوله ينبه هََلِالطَّ َوُهُدواِإ
يدِه َمه

ْ
ِاْل َاطه ِِصه هََلٰ ِ{24} َوُهُدواِإ
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25-26. මස්ජිදුල් හරාමය, වද්ව ආවද්ශකයින් එයින් හා අල්ලාහ්වේ 
මාර්ෙවයන් වැළැක්වීම. 

නියත වශවයන්ම ප්රතික්වෂේප 
වකොට ජනයා වවනුවවන් එහි රැඳී 
සටින්නන්හට හා පිටස්තරයන්හට 
සමාන වලසන් අපි පත් කළ ශුද්ධ 
වූ මස්ජිදවයන් හා අල්ලාහව්ේ 
මාර්ෙවයන් වළක්වන්නන් ද (එම 

දඬුවමට භාජනය වනු ඇත ).තවද 
කවවරකු සාපරාධී වලසන් එහි 
වකලසීමට සතන්වන් ද වේදනීය 
දඬුවමකින් භුක්ති විඳින්නට අපි 
ඔහුට සලස්වමු. 

وَنَِعْنِ هيَنَِكَفُرواَِويَُصدُّ ِاَّلَّ إهنَّ
ِ هيِِاللهَِسبهيله ِاَّلَّ ََرامه

ْ
ِاْل ده َوالَْمْسجه

ِ َِسَواًءِالَْعاكهُفِفهيهه هلنَّاسه َجَعلَْناهُِل
َادٍِِفهيهِهِيُرهدَِِْوَمنِِْۚ  َواْْلَادهِ

ْ
هإهْل ِب

هُظلْمٍِ قْهُِِب َِعَذاٍبِِمهنِِْنُذه
مٍِ ِله
َ
ِ{25} أ

)කඃබා ව නම්( ෙෘහවේ ස්ථානය 
ෙැන ඉබ්රාහීම්ට අපි පැහැදිලි කළ 
අවස්ථාව සහිපත් කරනු. එවිට මට 
කිසවක් ආවද්ශ වනොකරනු .තවද 
නුඹ  ( කඃබා ව වටා )තවාෆ් 
කරන්නන්හටත් නැගිට නැමදුම් ඉටු 
කරන්නන් හටත්  ( වකොන්ද නමා 
දණහිස් අල්ලා )රුකඃ කරන්නන් 
හටත්  ( නළල බිම තබා )සුජූද් 
කරන්නන්හටත් මාවේ ෙෘහය 
පිරිසදු කරනු. )යැයි පැවසීය.(  

ْنِ
َ
ِأ بْرَاههيَمَِمََكَنِاْْلَْيته ه نَاِِله

ْ
هْذِبَوَّأ َوإ

ِ َ ْرِبَيِْته
َِشيًْئاَِوَطهن ََّلِتُْْشهْكِِبه

ِ عه كَّ َِّيَِوالرُّ همه هفهَِّيَِوالَْقائ ائ هلطَّ ل
ُجودِه ِ{26} السُّ

27-29. හජ් ඉටු කිරීවම් නිවයෝෙය හා හජ් වන්දනාව. 
තවද හජ් ෙැන ජනයා අතර නුඹ 
නිවේදනය කරනු  .ඔවුහු පා  ෙමනින් 
ද ගිරිදුර්ෙ ස්ථානයන්හි සට 
පැමිවණන වැහැරී ගිය සෑම ඔටුවකු 
මත හිද ද නුඹ වවත පැමිවණයි . 

تُوَكِرهَجاًَّلِ
ْ
ِيَأ َجن

ْ
هاْل ِب ِانلَّاسه ذنْنِِفه

َ
وَأ

ِ ِفَجٍّ تهَِّيِمهْنُُِكن
ْ
َِضامهٍرِيَأ ُُِكن ٰ َولََعَ

يٍقِ ِ{27} َعمه
ඔවුන් සතු ප්රවයෝජන ඔවුන් දකිනු 
පිණිසත් නියමිත දින ෙණන් වල 
වෙොවිපළ සතුන් අතුරින් ඔහු 
ඔවුනට වපෝෂණය කළ දෑ වකවරහි 

(ඒවා කපන විට )අල්ලාහ්වේ 
නාමය වමවනහි කරනු පිණිසත්ය .
එවහයින් නුඹලා එයින් අනුභව 

කරනු .තා ඇත්තා හා තවද අවශය
දිළින්දාට ආහාර සපයනු. 

هيَْشَهُدواَِمَنافهَعِلَُهْمَِويَْذُكُرواِاْسَمِ ل
َِماِِاللهِ ٰ يَّاٍمَِمْعلُوَماٍتِلََعَ

َ
ِأ ِفه

ِ ْنَعامه
َ
ِاْْل ِفَُُكُواِۚ  َرَزَقُهْمِمهْنِبَههيَمةه

ْطعهُمواِمهْنَها
َ
هَسِِوَأ ِاْْلَائ
ِ{28} الَْفقهْيَِ
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පසු ව ඔවුහු ඔවුන්වේ කිලිටි ඉවත් 
කරත්වා! තවද ඔවුන්වේ භාරයන් 
ඉටු කරත්වා! තවද ඉපැරණි ෙෘහය 
)වන කඃබාව( වටා ඔවුහු තවාෆ් 
කරත්වා ! 

ِِْلَْقُضواَِتَفَثُهْمَِوِْلُوفُواِنُُذوَرُهْمِ ُثمَّ
َعتهيقِه

ِالْ هاْْلَْيته وَّفُواِب ِ{29} َوِْلَطَّ

30-37. )නීතිමය වදන් අතුරිනි( අල්ලාහ්වේ නීතී හා සිංඥා වලට ෙරු 
කිරීවම් නියමය. ආවද්ශ තැබීවම් වරද හා සතුන් කපන විට බිස්මි පැවසීවම් 

නීතිය. 
(කඃබාව ඉදි කිරීවම් අරමුණ  )එය 

වේ .තවද කවවරකු අල්ලාහ්වේ 
පාරිශුද්ධ දෑට ෙරු කරන්වන්ද එය 
ඔහුවේ පරමාධිපති අබියස ඔහුට 
යහපතක් වේ  .තවද නුඹලා වවත 
පාරායනය කර වපන්වනු ලබන දෑ 
හැර වෙොවිපළ සතුන් නුඹලාට 
අනුමත කරන ලදී  .තවද පිළිමවල 

කිලිවටන් නුඹලා වළකිනු .තවද 
නුඹලා වනොවහොබිනා කතාවවන් 
වළකිනු.  

ِ ْمُِحُرَماته هَكَِوَمْنُِيَعظن ل
ٰ
َفُهَوِِاللهَِذ

ِ ْنَدَِربنهه َِلُِعه لَّْتِِۚ  َخْْيٌ حه
ُ
ِلَُكمُِِوَأ

ْنَعامُِ
َ
ِِاْْل ِۚ  َِعلَْيُكمُِِْيْتَلَِِٰماِإهَّلَّ

ْوثَانِهِمهنَِِالرنْجَسِِفَاْجَتنهُبوا
َ
ِاْْل

ورهِِقَْوَلَِِواْجَتنهُبوا ِ{30} الزُّ

අල්ලාහ්ට අවිංකයින් වලසනි  .ඔහුට 
ආවද්ශ තබන්නන් වලසන් වනොව .
තවද කවවරකු අල්ලාහ්ට ආවද්ශ 
තබන්වන්ද ඔහු අහසන් 
වැවටන්වනකු වමනි  .එවිට 
පක්ෂ  ින් ඔහු ඩැහැ වෙන වහෝ ඔහු 
රැවෙන සුළඟ හමා වහෝ දූර 
තැනකට වෙන යන්නාක් වමනි. 

ِ ههه ُِمْْشهكهَِّيِب َغْْيَ ِه َّ ِۚ  ُحَنَفاَءِّلِله
هِِيُْْشهكَِِْوَمنِْ نََّماِاللهِب

َ
ِمهنََِِخرَِِّفََكأ

َماءهِ ْْيَُِِفَتْخَطُفهُِِالسَّ وِِْالطَّ
َ
َِتْهوهيِأ

ههِه يحُِِب ِِالرن يٍقَِِمََكنٍِِِفه ِ{31}َسحه

(යසතය )එයයි .තවද කවවරකු 
අල්ලාහ්වේ සිංඥා ෙරු කරන්වන් ද 

තුළ නියත වශවයන්ම එය හදවත් 
ඇති බිය බැතිමත්කම වහේතුවවනි . 

هَرِ ْمَِشَعائ هَكَِوَمْنُِيَعظن ل
ٰ
هنََّهاِِاللهَِذ فَإ

ِ{32} مهْنَِتْقَوىِالُْقلُوبهِ

නුඹලාට එහි නියමිත කාලයක් 
දක්වා ප්රවයෝජන ඇත  .පසු  ව එය 
ඉපැරණි ෙෘහය වවත රැවඳන්නක් 
වේ. 

َجٍلُِمَسًّمِ
َ
ِأ هََلٰ لَُكْمِفهيَهاَِمَنافهُعِإ

ِ ُِثمَّ هََلِاْْلَْيته َهاِإ
ََمهلُّ
َعتهيقِه

ِ{33} الْ
තවද සෑම සමූහයක් සඳහාම 
වෙොවිපළ සතුන් අතුරින් ඔවුනට 

َْذُكُرواِ ٍةَِجَعلَْناَِمنَْسًَكِِله مَّ
ُ
ِأ َولهُُكن
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ඔහු වපෝෂණය කළ දෑ මත 
අල්ලාහ්වේ නාමය වමවනහි කරනු 
පිණිස නැමදුම් පිළිවවතක් අපි ඇති 
කවළමු  .එවහයින් නුඹලාවේ 

වදවිඳුන් එකම වදවිඳුන්ය .එවහයින් 
නුඹලා ඔහුට අවනත වනු .තවද 

යටහත් පහත්වූවනට (නබිවරය, )
නුඹ ශුභාරිංචි දන්වනු . 

ِِاللهِاْسَمِ َِماَِرَزَقُهْمِمهْنِبَههيَمةه ٰ
لََعَ
ِ ْنَعامه

َ
ُهُكمِِْۚ  اْْل

َٰ هل ٌِِفَإ
ٰ
هَل دٌِِإ ِفَلَهَُِِواحه

ْسلهُمواِ
َ
ِهِۚ  أ

َِوبَْشن
ِ{34} الُْمْخبهتهِّيَِ

ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ් වමවනහි 
කරනු ලබන විට ඔවුන්වේ හදවත් 
තැති ෙනියි  .තවද ඔවුනට ඇති වන 
දෑ මත ඉවසලිවන්තයින් වවති .
සලාතය විධිමත් ව ඉටු කරන්නන් 
වවති  .තවද අපි ඔවුනට වපෝෂණය 
කළ දැයින් ඔවුහු වියදම් කරති.  

هَذاُِذكهَرِ هيَنِإ
لَْتِقُلُوُبُهْمِِاللُِاَّلَّ وَجه

َصاَبُهْمِ
َ
َِماِأ ٰ هرهيَنِلََعَ اب َوالصَّ

اَِرَزْقَناُهْمِ َومهمَّ َلةِه ِالصَّ َوالُْمقهيِمه
ِ{35} ُيْنفهُقونَِ

තවද ඔටුවන්  ,අපි එය නුඹලාට 
අල්ලාහ්වේ සිංඥා අතුරින් පත් 
කවළමු  .නුඹලාට එහි යහපතක් 

ඇත .එවහයින් නුඹලා උන් 
වපළෙස්වා උන් මත අල්ලාහ්වේ 
නාමය වමවනහි කරනු  .උන්වේ 
ඇලපත් වැවටන්නට නියම වූ විට 

නුඹලා ඉන් අනුභව කරනු .තවද 
මුදිත වූ අයට හා ඉල්ලා සටින්නාට 
ආහාර සපයනු  .එවලස නුඹලා 
කෘතවේදී විය හැකි වනු පිණිස අපි 
නුඹලාට උන් වසඟ කර දුන්වනමු. 

هرهِ َواْْلُْدَنَِجَعلَْناَهاِلَُكْمِمهْنَِشَعائ
ِِاللهِ ِفَاْذُكُرواِۚ  لَُكْمِفهيَهاَِخْْيٌ
َِِعلَْيَهاِاللهِِاْسمَِ هَذاِۚ  َِصَوافَّ ِفَإ

ِمهْنَهاِفَُُكُواُِجُنوُبَهاِوََجَبْتِ
ْطعهُموا

َ
هعَِِوَأ هَكِِۚ  َِوالُْمْعَتَِِّالَْقان ل

ٰ
َِكَذ

ْرنَاَها ِلََعلَُّكمِِْلَُكمَِِْسخَّ
ِ{36} تَْشُكُرونَِ

උන්වේ මාිංශ වහෝ උන්වේ රුධිරය 
වහෝ අල්ලාහ් වවත 
වනොලැවබන්වන්මය  .එනමුත් ඔහු 
වවත ලැවබනුවේ නුඹලා අතුරින් වූ 
බිය බැතිමත්කමයි  .නුඹලාට ඔහු 
මෙ වපන්වූ දෑ වවනුවවන් නුඹලා 
අල්ලාහ් ව වරේෂ්ඨත්වයට පත් 
කරනු පිණිස අපි උන් වසඟ කර 
දුන්වනමු  .තවද දැහැමියන්හට 

(නබිවරය !  )නුඹ ශුභාරිංචි දන්වා 
සටිනු .  

ُْلُوُمَهاَِوََّلِدهَماُؤَهاِِاللَِلَْنَِيَناَلِ
ْنَِيَناُلُِاِلَّْقَوٰىِمهْنُكْمِ كه

ِۚ  َولَٰ
هَكِ ل
ٰ
َرَهاَِكَذ واِلَُكمَِِْسخَّ ُ َُكِّبن ِاللَِِِله
ِٰ ِهِۚ  َِهَداُكمَِِْماِلََعَ

َِوبَْشن
نهِّيَِ ِ{37} الُْمْحسه

විශ්වාස කළවුන් (ඔවුනට අත්  වන ِ هيَنِآَمُنواِِاللَِإهنَّ ِاَّلَّ ِۚ  يَُدافهُعَِعنه
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හානිවයන්  )නියත වශවයන්ම 
අල්ලාහ් වළක්වාලයි .නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් ගුණමකු සෑම 
වරොහිවයකුවම ප්රිය වනොකරයි. 

هنَِّ ََِِّلِِاللَِِإ َِخوَّانٍُُِِكَُُِِّيهبُّ
ِ{38} َكُفورٍِ

38-41. වද්ව විශ්වාසවන්තයින් සඳහා වූ අල්ලාහ් ආරක්ෂා ව හා උපකාරය.  
සටන් කරන්නන්හට අනුමැතිය 
වදන ලදී. වහේතුව නියත වශවයන්ම 
ඔවුන් අපරාධයට භාජනය කරනු 
ලැබූ වහයිනි  .තවද නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් ඔවුනට උදේ 
කිරීමට ශක්තිවන්තය .  

نَُّهْمُِظلهُمواِ
َ
هأ يَنُِيَقاتَلُوَنِب ه

هَّلَّ ذهَنِل
ُ
أ
هنَِِّۚ   ِِٰاللََِِوإ ِنَُْصهههمِِْلََعَ

يرٌِ ِ{39} لََقده

ඔවුහු අපවේ පරමාධිපති අල්ලාහ් 
වේ යැයි පැවසීම වහේතුවවන් මිස 
කිසදු යුක්තියකින් වතොර ව 
ඔවුන්වේ නිවවස් වලින් ඔවුන් 
බැහැර කරනු ලැබූවන් වවති .

ජනයා ,ඇතැවමකු විසන් 
ඇතැවමකු ව අල්ලාහ් 
වනොවැළැක්වූවේ නම් ආරම, 
කිතුනු වද්වස්ථාන, යුවදේ නැමදුම් 
ස්ථාන හා අල්ලාහ්වේ නාමය අධික 
ව එහි වමවනහි කරනු ලබන 
මස්ජිදයන් විනාශ කරනු ලබන්නට 
තිබුණි  .කවවරකු ඔහුට උදේ 
කරන්වන් ද නියත වශවයන්ම 
අල්ලාහ් ඔහුට උදේ කරනු ඇත .
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 
අතිබලවත්ය, සර්ව බලධාරීය. 

هَغْْيِه ْخرهُجواِمهْنِدهيَارهههْمِب
ُ
هيَنِأ اَّلَّ

ْنَِيُقولُواَِربَُّناِ
َ
ِأ ِإهَّلَّ ِۚ  ِاللَُِحقٍّ
َِبْعَضُهمِِْانلَّاَسِِاللهَِِدْفعَُِِولَْوََّلِ
هَبْعٍضِ هَيٌعِلَُهدِنِب َمْتَِصوَامهُعَِوب

ُدِيُْذَكُرِفهيَهاِ َوَصلََواٌتَِوَمَساجه
نَِِّۚ  َكثهْيًاِِاللهِاْسُمِ ِاللَُِِوَِلَْنُُصَ
ِلََقوهيِ ِاللَِِإهنَِِّۚ  َِيْنُُصُهَُِِمنِْ

ِ{40} َعزهيزٌِ

ඔවුහු වනාහි මහවපොවළොවවහි අපි 
ඔවුනට බලය ලබා දුන්වන් නම් 
ඔවුහු සලාතය විධිමත් ව ඉටු කරති .

 තවදzසකාත් පිරිනමතිතවද  .
යහපත විධානය වකොට අයහපතින් 

වළක්වති .සයලු කරුණු  වල 
අවසානය අල්ලාහ් සතුය. 

ِ ْرضه
َ
ِاْْل نَّاُهْمِِفه

هْنَِمكَّ هيَنِإ
اَّلَّ

َمُرواِ
َ
ََكةَِوَأ َلةََِوآتَُواِالزَّ قَاُمواِالصَّ

َ
أ

ِالُْمْنكَِ َِوَنَهْواَِعنه هالَْمْعُروفه ِۚ  رهِب
هِ َّ ُمورهََِِعقهَبةَُِِوّلِله

ُ
ِ{41} اْْل

42-48. වපර විසූ සමූහයන් විනාශයට පත් වීම හා ඔවුන්වෙන් ෙත යුතු 
පාඩම්. 

තවද ඔවුහු නුඹ ව වබොරු කරන්වන් 
නම් එවිට (නුඹ දැන  ෙනු  )ඔවුනට 

بَْتَِقْبلَُهْمِ بُوَكَِفَقْدَِكذَّ هْنِيَُكذن َوإ
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වපර නූහ්වේ ජනයා ද ආද් ජනයා ද 
හා සමූද් ජනයාද ද සැබැවින්ම 

(ඔවුන්වේ නබිවරුන් )වබොරු 
කවළෝය.  

ِ{42} قَْوُمِنُوٍحِوَََعٌدَِوَثُمودُِ

තවද ඉබ්රාහීම්වේ ජනයා ද ලූත්වේ 
ජනයා ද 

هبَْراههيَمَِوقَْوُمِلُوٍطِ ِ{43} َوقَْوُمِإ
තවද මද්යන් වාසීහු ද (වබොරු 

කවළෝය )තවද මූසාද වබොරු කරනු 
ලැබීය .තික්වෂේපකඑවිට වද්ව ප්ර  

යින්හට මම අවකාශය දුනිමි  .පසු  ව 
මම ඔවුන් ග්රහණය කවළමි  .එවිට 
මාවේ දඬුවම වකවසේ වීද?  

ْصَحاُبَِمْدَيَنِ
َ
َبِِۚ  وَأ ُِموَسَِِٰوُكذن

َخْذُتُهْمِ
َ
ِأ هلََْكفهرهيَنُِثمَّ ْملَْيُتِل

َ
ِۚ  فَأ

ْيهََِِكنَِِفََكْيَفِ ِ{44} نَكه

වකොපමණ ෙම්මානයන් වී ද  ?එය 
අපරාධකරමින් සටිය දී අපි විනාශ 
කවළමු  .එවිට එහි උඩු වියන් මත 
ෙරා වැටින  .තවද හැර  දමන ලද ළිිං 
හා පාළු වී ගිය මන්දිර ද විය . 

ِ َ ْهلَْكَناَهاَِوِهه
َ
ينْنِمهْنِقَْريٍَةِأ

َ
فََكأ

َهاِ ُِعُروشه ٰ َِخاوهيٌَةِلََعَ َ هَمٌةِفَِهه َظال
ِ لٍَةَِوقَُْصٍ ُِمَعطَّ هْْئٍ َوب

يدٍِ ِ{45} َمشه
ඔවුහු මහවපොවළොවේ ෙමන් කළ 
යුතු වනොවේ ද  ?එවිට එමගින් වටහා 
ෙත හැකි අයුරින් සත් හා එමගින් 
සවන් දිය හැකි අයුරින් කන්ද 

ඔවුනට පිහිටනු ඇත .ඇස් අන්ධ 
වනොවවයි  .නමුත් හදවත් තුළ ඇති 
සති් අන්ධ වවයි. 

َِفَتُكوَنِ ْرضه
َ
ِاْْل ُْيواِِفه لَْمِيَسه

فَ
َ
أ

ْوِآَذاٌنِ
َ
هَهاِأ لُوٌبَِيْعقهلُوَنِب

لَُهْمِقُ
هَهاِ إهنََّهاِۚ  يَْسَمُعوَنِب

َِتْعَّمََِِّلِِفَ
بَْصارُِ

َ
نِِْاْْل كه

ِالُْقلُوُبَِِتْعَّمَِِولَٰ
ِ ِته
ِِالَّ ُدورهِِِفه ِ{46} الصُّ

තවද ඔවුහු එම දඬුවම ඉක්මන් 
කරන වමන් ඔබවෙන් පතති .
අල්ලාහ් ඔහුවේ වපොවරොන්දුව කඩ 
වනොකරන්වන්මය  .නියත 
වශවයන්ම නුඹවේ පරමාධිපති 
අබියස එක් දිනයක් නුඹලා 
ෙණනය කරන අවුරුදු දාහකට 
සමානය. 

َِولَْنِ َعَذابه
هالْ لُونََكِب َويَْسَتْعجه

هنَِِّۚ  َوْعَدهُِِاللَُُِيْلهَفِ ِيَْوًماَِوإ
ْندَِ اَِِربنَكِِعه َِسَنٍةِمهمَّ لْفه

َ
َكأ

ونَِ ِ{47} َتُعدُّ

වකතරම් ෙම්මානයන් වීද  ?එය 
අපරාධකරමින් සටිය දී එයට මම 

කල් දුනිමි .පසු  ව මම එය ග්රහණය 

ِ َ ْملَْيُتِلََهاَِوِهه
َ
ينْنِمهْنِقَْريٍَةِأ

َ
َوَكأ
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කවළමි  .තවද නැවත පැමිණීවම් 
ස්ථානය ඇත්වත් මා වවතය.  

ِ هََلَّ َخْذُتَهاَِوإ
َ
ِأ هَمٌةُِثمَّ َظال
ْيُِ ِ{48} الَْمصه

49. රසූල්වරයාවේ වැදෙත්කම. 
අවහෝ ජනයිනි! නියත වශවයන්ම 
මම නුඹලාට පැහැදිලි අවවාද 
කරන්වනකු පමණය යැයි 

(නබිවරය, ) නුඹ පවසනු. 

نَاِلَُكْمِقُْلِيَاِ
َ
هنََّماِأ يَُّهاِانلَّاُسِإ

َ
أ

يٌرُِمبهِّيٌِ ِ{49} نَذه

50. වද්ව විශ්වාසවන්තයින්වේ ප්රතිඵල 
එවහයින් විශ්වාස වකොට යහකම් 
කළවුන් වනාහි ඔවුනට සමාව ද 
වෙෞරවනීය සිංග්රහය ද ඇත. 

ِ َاته اْله لُواِالصَّ هيَنِآَمُنواَِوَعمه فَاَّلَّ
َرٌةَِورهْزٌقَِكرهيمٌِ ِ{50} لَُهْمَِمْغفه

51. වද්ව ප්රතික්වෂේපකයින්වේ විපාක. 
තවද අපවේ වදන් නිෂ්ඵල 
කරන්නට උත්සාහ දැරූවන් වන 
ඔවුහුමය නිරවේ සෙවයෝ. 

زهيَنِ هَناُِمَعاجه ِآيَات هيَنَِسَعْواِِفه
َواَّلَّ

يمِه َحه
ْ
ْصَحاُبِاْل

َ
هَكِأ

ٰ
وََل
ُ
ِ{51} أ

52-57. නබිවරුන් අතර වෂයිතාන්වේ ස්ථාවරත්වය. ඔහු වහේතුවවන් සෑම 
වකවනකුටම අයත් වන අවසන් ඉරණම. 

තමන් පාරායනය කරන විට 
වෂයිතාන් ඔහුවේ මවනෝ 
ආශාවන්හි (වැරදි )වහළමින් මිස 
අපි කිසදු රසූල්වරයකු වහෝ 
නබිවරයකු වහෝ වනොඑේවවමු .
එවිට වෂයිතාන් වහළන දෑ අල්ලාහ් 
නිෂ්ප්රභ කරයි  .පසු  ව අල්ලාහ් 
ඔහුවේ වදන් තීන්දු කරයි  .තවද 
අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය මහා 
ප්රඥාවන්තය. 

ْرَسلَْناِمهْنَِقْبلهَكِمهْنِرَُسوٍلِ
َ
َوَماِأ

لََْقِ
َ
ِأ ٰ هَذاَِتَمَّنَّ ِإ

ِإهَّلَّ ٍّ َوََّلِنَِبه
َِفَينَْسُخِ ْمنهيَّتههه

ُ
ِأ ْيَطاُنِِفه َماِِاللُِالشَّ

ُمِ ُُِيْكه ْيَطاُنُِثمَّ ِالشَّ ِاللُِيُلِْقه
ِ ههه َِعلهيمٌِِاللُِوَِِۚ  آيَات
ِ{52} َحكهيمٌِ

තම හදවත් තුළ වරෝගී බව ඇති 
අයට හා තම හදවත් දැඩිවූවන්හට 
වෂයිතාන් වහළන දෑ පරීක්ෂණයක් 
බවට ඔහු පත් කරනු පිණිසය  .තවද 
නියත වශවයන්ම අපරාධකරුවන් 
අන්ත වබදීම් තුළ වවති.  

هْتَنًةِ ْيَطاُنِف ِالشَّ َْجَعَلَِماِيُلِْقه ِله
ِ َيةه ْمَِمَرٌضَِوالَْقاسه ههه لُوب

ِقُ يَنِِفه ه
هَّلَّ ل

هنَِِّۚ  قُلُوُبُهْمِ همهِّيََِِوإ ال ِِالظَّ ِلَفه
َقاٍقِ ِ{53} بَعهيدٍِِشه
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තවද සැබැවින්ම වමය නුඹවේ 
පරමාධිපතිවෙන් වූ සතයය බව 
ඥානය වදනු ලැබූවන් දැනවෙන 
එය විශ්වාස වකොට ඔවුන්වේ 
හදවත් එයට යටහත් වනු පිණිස. 
)වමවසේ සදු කරනු ඇත.( තවද 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් විශ්වාස 
කළවුනට ඍජු මාර්ෙය වවත මෙ 
වපන්වන්නාය . 

نَُّهِ
َ
وتُواِالْعهلَْمِأ

ُ
هيَنِأ َْعلََمِاَّلَّ َوِله

ِ ههه ِمهْنَِربنَكَِفُيْؤمهُنواِب َقُّ
ْ
اْل

هنَِِّۚ  َفُتْخبهَتَِلُِقُلُوُبُهْمِ ِاللََِِوإ
هينَِِلََهادِه هََلِِٰآَمُنواِاَّلَّ َاٍطِِإ ِِصه

ِ{54}ُمْسَتقهيمٍِ
ප්රතික්වෂේප කළවුන් ක්ෂණික ව 
ඔවුන් වවත අවසන් වහෝරාව 
පැමිවණන වතක් වහෝ නිසරු 
දිනයක දඬුවම ඔවුන් වවත 
පැමිවණන වතක් වහෝ ඒ ෙැන 
සැකවයන් ඉවත් වනොවවති . 

ِمهْريٍَةِ هيَنَِكَفُرواِِفه َوََّلِيََزاُلِاَّلَّ
ْوِ
َ
اَعُةَِبْغَتًةِأ تهَيُهُمِالسَّ

ْ
ِتَأ ٰ مهْنُهَِحَّتَّ

تهَيُهْمَِعَذاُبِيَْوٍمَِعقهيمٍِ
ْ
ِ{55} يَأ

එදින සයලු බලය අල්ලාහ් සතුය .
ඔවුන් අතර ඔහු තීන්දු වදයි .
එවහයින් විශ්වාස වකොට යහකම් 
කළවුන් වනාහි ඔවුහු සැප පහසුකම් 

ඇති (ස්වර්ෙ )උයන්හි වවති.  

َُيُْكُمِبَيَْنُهْمِ ِه َّ ِۚ  الُْملُْكِيَْوَمئهٍذِّلِله
هينَِ لُواِآَمُنواِفَاَّلَّ َاتهَِِوَعمه اْله ِِالصَّ ِِفه
ِ{56} انلَّعهيمِهَِجنَّاتهِ

තවද ප්රතික්වෂේප වකොට අපවේ 
වදන් වබොරු කළවුන් වනාහි 
ඔවුනට අවමන් සහෙත දඬුවමක් 
ඇත. 

هَناِ هآيَات بُواِب
هيَنَِكَفُرواَِوَكذَّ َواَّلَّ

هَكِلَُهْمَِعَذاٌبُِمههِّيٌِ
ٰ
وََل
ُ
ِ{57} فَأ

58-60. අල්ලාහ් වවනුවවන් තම වද්ශවයන් නික්ම ගියවුනට හිමි ප්රතිඵල. 
තවද අල්ලාහ්වේ මාර්ෙවේ නික්ම 
වෙොස් ඝාතනය කරනු ලැබූවන් 
වහෝ මියගියවුන් වනාහි නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් ඔවුනට යහපත් 
වපෝෂණයකින් වපෝෂණය කරනු 
ඇත  .තවද නියත වශවයන්ම 
අල්ලාහ් වපෝෂණය කරන්නන් 

ෂ්ඨයඅතුරින් ඉතා වරේ.  

ِ َِسبهيله هيَنَِهاَجُرواِِفه
ِِاللهَِواَّلَّ ُثمَّ

ُزَقنَُّهُمِ ْوَِماتُواِلََْيْ
َ
رهْزقًاِِاللُِقُتهلُواِأ
هنَِِّۚ  َحَسًناِ َِخْْيُِِلَُهوَِِاللََِِوإ
ِ{58} الرَّازهقهِّيَِ

ඔවුහු ඒ ෙැන තෘප්තියට පත් වන 
පිවිසුමකින් ඔවුන් ව ඔහු ඇතුළත් 
කරනු ඇත  .තවද  නියත වශවයන්ම 
අල්ලාහ් සර්ව ඥානී, මහත් 
කුළුණැතිය. 

لَنَُّهْمُِمْدَخًلِيَْرَضْونَُهِ هنَِِّۚ  َِلُْدخه َِوإ
ِ{59} َحلهيمٌِِلََعلهيمٌِِاللَِ
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(ඔවුන්වේ තිළිණය  )එයයි .තවද 
කවවරකු කවර වදයකින් දඬුවම් 
කරනු ලැබුවේ ද ඒ හා සමාන ව 
ඔහුට දඬුවම් වකොට පසු ව ඔහු 
වකවරහි සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 
කවළේ ද එවිට අල්ලාහ් ඔහුට උදේ 
කරනු ඇත  .නියත වශවයන්ම 
අල්ලාහ් වනොසලකා හරින 
අතික්ෂමාශීලීය. 

َِماُِعوقهَبِ ْثله همه هَكَِوَمْنََِعقََبِب ل
ٰ
َذ

نَُّهِ َِِلَْنُُصَ َِعلَْيهه َ ِبُِغه ُِثمَّ ههه ِۚ  ِاللُِب
ِ{60} َغُفورٌِِلََعُفوِ ِاللَِِإهنَِّ

61-66. අල්ලාහ්වේ ශක්තිය විදහා පෑම හා ඔහු තම ෙැත්තන් වවත පිරිනමා 
ඇති භාෙයයන්. 

එය නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 
රාත්රිය දහවවලහි ඇතුළු කරන 
බැවින්ද දහවල රාත්රිය තුළ ඇතුළු 
කරන බැවින්ද වේ  .තවද නියත 

වකයවශවයන්ම අල්ලාහ් සර්ව රා . 
සර්ව නිරීක්ෂකය. 

ِ نَّ
َ
هأ هَكِب ل

ٰ
ِانلََّهارهِِاللََِذ ْيَلِِفه

هُجِاللَّ يُول
ِ نَّ
َ
ِوَأ ْيله

ِاللَّ هُجِانلََّهاَرِِفه ِاللََِويُول
ْيٌِ يٌعِبَصه ِ{61} َسمه

එය නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් වන 
ඔහුම සතයය බැවිනි  .තවද 
ඔහුවෙන් වතොර ව ඔවුන් අයදින දෑ 
නිෂ්ඵල දෑමය  .තවද නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් උත්තරීතරය. 
අති වරේෂ්ඨය. 

ِ نَّ
َ
هأ هَكِب ل

ٰ
َِماِِاللََِذ نَّ

َ
ِوَأ َقُّ

ْ
ُهَوِاْل

ِ نَّ
َ
ُلِوَأ ُِهَوِاْْلَاطه ههه يَْدُعوَنِمهْنُِدون

ِالَْكبهْيُِِاللَِ ُّ ِ{62} ُهَوِالَْعِله

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් අහසන් 
ජලය පහළ වකොට එවිට 
මහවපොවළොව සරුසාරවත් වීම නුඹ 
වනොදුටුවවහි ද  ?නියත වශවයන්ම 

යඅල්ලාහ් මමත්රි . 
අභිඥානවන්තය. 

ِ نَّ
َ
لَْمِتََرِأ

َ
َماءِهِاللَِأ نَْزَلِمهَنِالسَّ

َ
أ

ةًِ ْرُضُُِمَُْضَّ
َ
ِإهنَِِّۚ  َماًءَِفُتْصبهُحِاْْل

يٌفِِاللَِ ِ{63} َخبهْيٌِِلَطه

අහස් තුළ ඇති දෑ ද මහවපොවළොව 
තුළ ඇති දෑද ඔහු සතුය  .තවද නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් වන ඔහුමය 

තාවන්වෙන් වතොර අවශය
ශිංසාලාප්ර භී වනුවේ. 

ِ ْرضه
َ
ِاْْل َِوَماِِفه َماَواته ِالسَّ َلَُِماِِفه

هنَِِّۚ   ُِِّلَُهوَِِاللََِِوإ َغنه
ِالْ

يدُِ َمه
ْ
ِ{64} اْل

මහවපොවළොවේ ඇති දෑ ද ඔහුවේ 
නිවයෝෙය තුළින් මුහුවද් ෙමන් 
කරන නැේ ද අල්ලාහ් නුඹලාට 
වසඟ කර දී ඇති බව නුඹ 

ِ نَّ
َ
لَْمِتََرِأ

َ
ِِاللَِأ َرِلَُكْمَِماِِفه َسخَّ

ِاْْلَْحرهِ َِوالُْفلَْكََِتْرهيِِفه ْرضه
َ
اْْل
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වනොදුටුවවහි ද  ?ඔහුවේ 
අනුබලවයන් වතොර ව 
මහවපොවළොව මතට අහස කඩා 
වනොවැවටන වසේ ඔහු රඳවා තබයි .
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් ජනයා 
වකවරහි වසවනවහවන්තය. මහා 
කරුණාවන්තය. 

ِ ْنَِتَقَعِلََعَ
َ
َماَءِأ ُكِالسَّ َويُْمسه ْمرههِه

َ
هأ ب

ِ ههه هإهْذن ِب
ِإهَّلَّ ْرضه

َ
ِاللَِِإهنَِِّۚ  اْْل

ِ هانلَّاسه يمٌِِلََرُءوٌفِِب ِ{65} رَحه

නුඹලාට ජීවය ලබා දී පසු ව නුඹලා 
ව මරණයට පත් වකොට ඉන්පසු ව 
යළි නුඹලාට ජීවය ලබා වදනුවේ 
ඔහුය  .නියත වශවයන්ම මිනිසා 
ගුණමකුය.  

يُتُكْمِ ِيُمه ْحَياُكْمُِثمَّ
َ
هيِأ َوُهَوِاَّلَّ
ُُِيْيهيُكْمِ نَْسانَِِإهنَِِّۚ  ُثمَّ ِاِْله

ِ{66} لََكُفورٌِ
67-72. වද්ව ආවද්ශකයින් තම අවශයතා සපුරා ෙැනීවමහිලා පිළිපදින 

ක්රමවේදය ෙැන වද්ව වදන් මගින් ඉදිරිපත් කිරීම. 
සෑම සමූහයකටම ඔවුන් ඔහුට 
නමදින අයුරින් නැමදුම් පිළිවවතක් 
අපි ඇති කවළමු  .එවහයින් එම 
කරුණ සම්බන්ධවයන් ඔවුහු නුඹ 
සමෙ ෙැටලු ඇති කර ෙත 
වනොයුතුය  .තවද නුඹවේ 
පරමාධිපති වවත නුඹ ඇරයුම් 

කරනු .නියත වශවයන්ම නුඹ ඍජු 
මාර්ෙය මතය.  

ٍةَِجَعلَْناَِمنَْسًَكُِهْمِ مَّ
ُ
ِأ لهُُكن

ُكوهُِ ُِِيَنازهُعنََّكِِفََلِِۚ  نَاسه ْمرِهِِفه
َ
ِاْْل

هََلَِِٰواْدعُِِۚ   هنََّكِِۚ  َِربنَكِِإ ِلََعَلِِٰإ
ِ{67} ُمْسَتقهيمٍُِِهًدى

තවද ඔවුහු නුඹ සමෙ තර්ක කවළේ 
නම් එවිට නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ 
ව අල්ලාහ් මැනවින් දන්නා බව 
නුඹ පවසනු. 

ِ هْنَِجاَدلُوَكَِفُقله هَماِِاللَُِوإ ْعلَُمِب
َ
أ

ِ{68} َتْعَملُونَِ

මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන 
දිනවේ නුඹලා කවර විෂයක් මත 
ෙැටුම් ඇති කර ෙත්වත්ද ඒ ෙැන 
අල්ලාහ් නුඹලා අතර තීන්දු කරයි. 

ِِاللُِ َياَمةه َُيُْكُمِبَيَْنُكْمِيَْوَمِالْقه
ََِتَْتلهُفونَِ ِ{69} فهيَماُِكْنُتْمِفهيهه

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් අහසහ්ි 
හා මහවපොවළොවවහි ඇති දෑ දන්නා 
බව නුඹ වනොදන්වනහිද  ?නියත 

වශවයන්ම එය (ලේහුල් මහ්ෆූල් 
වහවත් )වද්ව සටහවනහි විය .

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් වවත 
එය පහසු කාර්යයකි.  

ِ نَّ
َ
لَْمَِتْعلَْمِأ

َ
ِِاللَِأ َيْعلَُمَِماِِفه

ِ ْرضه
َ
َماءهَِواْْل هَكِِإهنَِِّۚ  السَّ ل

ٰ
َِِذ ِِفه

هَكِِإهنَِِّۚ  ِكهَتاٍبِ ل
ٰ
َِِذ ِاللهِِلََعَ

ْيٌِ ِ{70} يَسه
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තවද අල්ලාහ්වෙන් වතොර කිසදු 
බලයක් එයට පහළ වනොකළා වූ 
දෑට හා ඒ ෙැන කිසදු දැනුමක් 
වනොමැති දෑට ඔවුහු ෙැතිකම් කරති .

අපරාධකරුවන්තවද හට කිසදු උදේ 
කරුවකු වනොමැත. 

ِ َماِلَْمِِاللهَِويَْعُبُدوَنِمهْنُِدونه
ِ ههه ُِسلَْطانًاَِوَماِلَيَْسِلَُهْمِب ههه ْلِب ُيََنن

لٌْمِ همهِّيََِِوَماِۚ  عه ال هلظَّ ِمهنِِْل
ْيٍِ ِ{71} نَصه

තවද ඔවුන් වවත අපවේ වදන් 
පැහැදිලි වලස පාරායනය කර 
වපන් වනු ලබන විට ප්රතික්වෂේප 
කළවුන්වේ මුහුණුවල පිළිකුල් බව 
නුඹ දකිනු ඇත  .ඔවුන් වවත අපවේ 
වදන් පාරායනය කර වපන්වන්නන් 
හට පහර දීමට ඔවුහු තැත් කරති .
එවහයින් නුඹ පවසනු. මීට වඩා 
නපුරු වදයක් පිළිබඳ නුඹලාට මම 
දන්වන්නම්ද  ?( එය  )වද්ව 
තික්වෂේපකයින්හට අල්ලාහ් ප්ර

තිඥා කළප්ර (නිරා )ගින්නය .වයොමු  
වන ස්ථානය නපුරු විය. 

ْمِآيَاُتَناِبَينَناٍتِ َِعلَْيهه هَذاُِتْتَلٰ َوإ
هيَنَِكَفُرواِ اَّلَّ ِوُُجوهِه َتْعرهُفِِفه

ِيَْسُطونَِِيََكاُدونَِِۚ  الُْمْنَكَرِ
هينَِ هاَّلَّ هَناَِعلَْيههمَِِْيْتلُونَِِب ْلِقُِِۚ  ِآيَات

هُكُمِ ل
ٰ
ِمهْنَِذ هَْشٍّ نَبنُئُكْمِب

ُ
فَأ
َ
ِۚ  أ

هينَِِاللَُِِوَعَدَهاِانلَّارُِ ِۚ  َِكَفُرواِاَّلَّ
هئَْسِ ْيَُِِوب ِ{72} الَْمصه

73-76. අල්ලාහ් හැර ඔවුන් නැමදීමට ෙත් පිළිම සඳහා උදාහරණය. 
අවහෝ ජනයිනි  ,උපමාවක් වෙන  
හැර වපන්වන ලදී  .එවහයින් 

නුඹලා එයට සවන් වදනු .නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ්වෙන් වතොර ව 
නුඹලා ඇරයුම් කරන අය ඔවුන් 
සයලු වදනා එකතු වුවද මැස්වසකු 
වහෝ ඔවුනට මැවිය 
වනොහැක්වක්මය  .මැස්සා 
ඔවුන්වෙන් යමක් පැහැර ෙත්වත් 
නම් උවෙන් එය ඔවුහු මුදවා 

වනොෙනිති .අයැදින්නා හා අයැදිනු 
ලබන්නා ද  ිර්වල විය. 

يَُّهاِانلَّاُسَُِضهَبَِمَثٌلِ
َ
يَاِأ

ُعواَِلُِ هينَِِإهنَِِّۚ  فَاْسَتمه ِتَْدُعونَِِاَّلَّ
َِولَوِهُِذبَابًاََِيْلُُقواِلَنِِْاللهُِِدونِهِمهنِْ
هنِِْۚ  َتَمُعواَِلُِاجِْ بَاُبِِيَْسلُْبُهمَُِِوإ ِاَّلُّ

َِضُعَفِِۚ  ِمهْنهُِِيَْستَْنقهُذوهََُِِّلَِِشيًْئا
الهُبِ ِ{73} َوالَْمْطلُوُبِِالطَّ

අල්ලාහ් ව ෙරු කළ යුතු ප්රමාණයට 
ඔවුහු ඔහුට ෙරු වනොකවළෝය .
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් අති 
බලවත් සර්ව බලධාරීය. 

ْدرههِهِاللََِماِقََدُرواِ
ِقَ ِاللَِِإهنَِِّۚ  َحقَّ

ِ{74} َعزهيزٌِِلََقوهيِ 

මලක්වරුන් අතුරින් අල්ලාහ් 
දූතවරුන් වතෝරා ෙත්වත්ය .

ِرُُسًلِِاللُِ هَكةه ِمهَنِالَْمَلئ يَْصَطفه
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එවමන්ම ජනයා අතුරින්ද (එවසේ )
විය .නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

වක සර්ව නිරීක්ෂකයසර්ව රා .  

ِ َِسمهيعٌِِاللَِِإهنَِِّۚ  َومهَنِانلَّاسه
ْيٌِ ِ{75} بَصه

ඔවුන් අතර ඇති දෑ හා ඔවුනට 
පසුපසන් ඇති දෑ ඔහු දනියි  .තවද 
සයලු කරුණු වයොමු කරනු 
ලබනුවේ අල්ලාහ් වවතය . 

ْمَِوَماَِخلَْفُهْمِ يهه يْده
َ
ِأ َيْعلَُمَِماَِبِّْيَ

هََلِِۚ   ُمورُِِتُرَْجعُِِاللهَِِوإ
ُ
ِ{76} اْْل

77,78. වද්ව විශ්වාසවන්තයින් සඳහා වද්ව මෙ වපන්වීම් ඉදිරිපත් කිරීම. 
අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා ජය 
ලැබිය හැකි වනු පිණිස නුඹලා 
(වකොන්ද නමා )රුකඋ කරනු  .තවද 

(නළල බිම තබා )සුජූද් කරනු .තවද 
නුඹලාවේ පරමාධිපතිට ෙැතිකම් 

කරනු .කරනුතවද යහකම් සදු .  

هيَنِآَمُنواِاْرَكُعواِ يَُّهاِاَّلَّ
َ
يَاِأ

َواْسُجُدواَِواْعُبُدواَِربَُّكْمَِواْفَعلُواِ
ِلََعلَُّكْمُِتْفلهُحوَنِ َْْيَ

ْ
اْل
۩ {77}ِ

තවද නුඹලා අල්ලාහ්වේ මාර්ෙවේ 
කැප විය යුතු නියම අයුරින් 
කැපවනු  .ඔහු නුඹලා  ව වතෝරා 
වෙන ඇත  .නු ඹලා වවත දහවමහි 
කිසදු දුෂ්කරත්වක් ඔහු ඇති 
වනොකවළේය  .එය නුඹලාවේ 

හීම්වේ පියාණන් වූ ඉබ්රා
පිළිවවතයි .මීට වපර මුස්ලිම්වරුන් 

යැයි නුඹලාට නම් තැබුවේ ඔහුය .
වම් අනුවම රසූල්වරයා නුඹලාට 
සාක්ෂිකරුවකු වනු පිණිසත් නුඹලා 
ජනයාට සාක්ෂිකරුවන් වනු 
පිණිසත් (නම් තැබීය .  )එවහයින් 
නුඹලා විධිමත් වලස සලාතය ඉටු 

 තවද .කරනුzසකාත් පිරිනමනු .
හණය කර තවද අල්ලාහ් තදින් ග්ර

ෙනු .ඔහු නුඹලාවේ භාරකරුය .එම 
භාරකරු යහපත් විය .එවමන්ම එම 

උදේකරු යහපත් විය.  

ِ َهادههِهِاللهِوََجاههُدواِِفه ِجه ُِهوَِِۚ  َحقَّ
َِِعلَْيُكمَِِْجَعَلَِِوَماِاْجَتَباُكمِْ ِِفه

ينِه بهيُكمِِْمهلَّةَِِۚ  َِحَرٍجِِمهنِِْادلن
َ
ِأ

هبَْراههيمَِ اُكمُُِِهوَِِۚ  ِإ ِالُْمْسلهمهِّيََِِسمَّ
َِِقْبُلِِمهنِْ َذاَِوفه َُكونََِِهٰ ِالرَُّسوُلِِِله

ُشَهَداَءَِِوتَُكونُواَِعلَْيُكمَِِْشههيًدا
ِ ِانلَّاسه قهيُمواِۚ  لََعَ

َ
َلةَِِفَأ َِوآتُواِالصَّ

ََكةَِ ُمواِالزَّ هَِِواْعَتصه ُِهوَِِاللهِب
هْعمَِِالَْمْوَلِِٰفَنهْعمَِِۚ  َِمْوََّلُكمِْ َِون
ْيُِ ِ{78} انلَّصه
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