
 

 

 

සූරා ලුක්මාන් 

අබ්දුර් රහ්මාන් බින් නාසිර් 

අස්:සඃදී  

සූරා ලුක්මාන් අංක 31 වාකය 1 – 

34දක්වා සංහල පරිවර්තනය 

https://islamhouse.com/2827872 

 31 සූරත් ලුක්මාන්  

  (ලුක්මාන් තුමා)  

o 31 සූරත් ලුක්මාන් 

(ලුක්මාන් තුමා)  

 31 සූරත් ලුක්මාන් 

  (ලුක්මාන් තුමා) 

https://islamhouse.com/2827872


 

 

 

ආයත් 1-34 දක්වා. 

අල් කුර්ආනය 

< Sinhala>  

 

—™ 

මාහිර් රම්ඩීන්  

පරිවර්තක 

ඉස්ලාම් හවුස් වවබ් අඩවිවේ 

සංස්කරණ මණ්ඩලය  

විචාරය කිරීම  

 31 සූරත් ලුක්මාන් (ලුක්මාන් 

තුමා) 



 

 

 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් 

වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 34 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ 

නාමවයනි. 

1-3 අල් කුර්ආනවේ වැදගත්කම. 

අලිෆ්, ලාම්, මීම් 

 {1}الم 

ඒවා ප්රඥාාවවන් සිරරුු  වවව 

ග්රන්යවේ වදන්ය. 

 {2}تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيِم 



 

 

 

එය දැහැමියන්ට මගවපන්වීමක් 

හා ආශිර්වාදයකි. 

 {3}ُهدًى َوَرْحَمةً ِلْلُمْحِسنِيَن 

4,5 දැහැමියන් සතු ඇතැම් 

ගුණාංග හා ඔවුනට හිමි 

ප්රතිඵලල. 

ඔවුහු වනාහි සලාතය විධිමත් 

ව ඉටු කරතිඵ. තවද zසකාත් ද 

ිරරිනමතිඵ. තවද ඔවුහු මතු 

වලොව ිරළිබඳ ව තරවේම 

විශ්වාස කරන්වනෝ වවතිඵ.  

َكاةَ َوُهْم  ََلةَ َويُْؤتُوَن الزَّ الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ

 {4}بِاْْلِخَرةِ ُهْم يُوقِنُوَن 



 

 

 

ඔවුහු ඔවුන්වේ පරමාධිපතිඵවේ 

මග වපන්වීම මත වවතිඵ. තවද 

ඔවුහුමය ජයග්රාහකවයෝ. 

ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  ئَِك َعلَىَٰ ُهدًى ِمْن َرب ِِهْم ۖ َوأُولََٰ
أُولََٰ

{5} 

6,7 වනොමග ගියවුන් සතු 

ගුණාංග හා ඔවුනට හිමි 

ප්රතිඵවිපාක. 

තවද ජනයා අතුරින් කිසදු 

දැනුමකින් වතොර ව අල්ලාහ්වේ 

මාර්ගවයන් මුළා කරනු වස් පුහු 

වදන් මිලට වගන ඒවා විහිළුවක් 

බවට ගන්නා අය ද වවතිඵ. තමන් 

හට නින්දා සහගත දඬුවමක් 

ඇත්වතෝ ඔවුහුමය. 



 

 

 

َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشتَِري لَْهَو اْلَحِديِث ِليُِضلَّ َعْن 

ئَِك  َِّخذََها ُهُزًوا ۚ أُولََٰ ِ بِغَْيِر ِعْلٍم َويَت لَُهْم َسبِيِل َّللاَّ

 {6}َعذَاٌب ُمِهيٌن 

තවද ඔහු වවත අපවේ වදන් 

පාරායනා කර වපන්වනු ලබන 

අවස්යාවව් තම වදකන්හි බිහිරි 

බව ඇත්තාක් වමන් තමන්ට 

එය වනොඇසුණාක් වමන් 

අහංකාරයකු වස් හැරී ගිවේය. 

එවහයින් වව්දනීය දඬුවම ගැන 

ඔහුට ශුභාරංචි දන්වනු. 

ْستَْكبًِرا َكأَْن لَْم َوإِذَا تُتْلَىَٰ َعلَْيِه آيَاتُنَا َولَّىَٰ مُ 

ْرهُ بِعَذَاٍب أَِليٍم  يَْسَمْعَها َكأَنَّ فِي أُذُنَْيِه َوْقًرا ۖ فَبَش ِ

{7} 



 

 

 

8,9 වදවියන් විශ්වාස කළවුන් 

සතු ප්රතිඵලල. 

නියත වශවයන්ම විශ්වාස 

වකොට යහකම් කළවුන් වනාහි 

ඔවුනට සුව පහසුකම් සහිත 

(ස්වර්ග) උයන් ඇත. 

اِلَحاِت لَُهْم َجنَّاُت إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا وَ  َعِملُوا الصَّ

 {8}النَِّعيِم 

ඔවුන් එහි සදාතනිකයින්ය. 

අල්ලාහ්වගන් සැබෑ ප්රතිඵඥාාවක් 

වලසනි. තවද ඔහු සර්ව 

බලධාරීය මහා ප්රඥාාවන්තය. 

ِ َحقًّا ۚ َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم  َخاِلِديَن فِيَها ۖ َوْعدَ َّللاَّ

{9} 



 

 

 

10,11 අල්ලාහ්වේ ඒකීයභාවය, 

බලය තහවුරු කරන සාධක 

කිහිපයක්. 

නුඹලා එය දකින අයුරින් කිසදු 

කුලුනකින් වතොර ව අහස් ඔහු 

මැව්වව්ය. තවද නුඹලා 

වනොවසලවනු ිරණිස 

මහවපොවළොවව් කඳු ඇතිඵ 

කවේය. තවද එහි සෑම 

ජීවියකුම වයාප්ත ත කවේය. තවද 

අිර අහසන් ජලය පහළ වකොට 

එහි යහපත් සෑම වජෝඩුවකින්ම 

පැළෑටි හටගැන්වූවයමු. 

السََّماَواِت بِغَْيِر َعَمٍد تََرْونََها ۖ َوأَْلقَىَٰ فِي  َخلَقَ 

اْْلَْرِض َرَواِسَي أَْن تَِميدَ بُِكْم َوبَثَّ فِيَها ِمْن ُكل ِ 



 

 

 

دَابٍَّة ۚ َوأَْنَزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْنبَتْنَا فِيَها ِمْن ُكل ِ 

 {10}َزْوجٍ َكِريٍم 

වමය අල්ලාහ්වේ මැවීමය. 

එවහයින් ඔහුවගන් වතොරවූවන් 

මැව්වව් කුමක් ද? නමුත් 

අපරාධකරුවවෝ පැහැදිලි 

මුළාවවහිය.  

ِ فَأَُروِني َماذَا َخلََق الَِّذيَن ِمْن دُونِِه ۚ  ذَا َخْلُق َّللاَّ َهَٰ

 {11}بَِل الظَّاِلُموَن فِي َضََلٍل ُمبِيٍن 

12-19. ලුක්මාන් තුමා තම 

පුතු වන්ට කළ උපවදස. 

තවද අල්ලාහ්ට කෘතවව්දී 

වන්නට සැබැවින්ම අිර 

ලුක්මාන්ට ප්රඥාාව ිරරිනැමුවවමු. 

තවද කවවරකු කෘතවව්දී 



 

 

 

වන්වන් ද එවස් ඔහු කෘතවව්දී 

වනුවේ ඔහුටමය. තවද 

කවවරකු ප්රතිඵක්වපප කවේද 

එවිට නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

අවශයතාවන්වගන් වතොරය, 

ප්රශංසාලාීයය.  

ِ ۚ َوَمْن يَْشُكْر  َولَقَْد آتَْينَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ  أَِن اْشُكْر ّلِِلَّ

َ َغنِيٌّ َحِميدٌ  فَإِنََّما يَْشُكُر ِلنَْفِسِهۖ  َوَمْن َكفََر فَإِنَّ َّللاَّ

{12} 

තවද ලුක්මාන් තම පුතු වන්ට 

උපවදස් වදමින් ඔහු පැවසූ 

අවස්යාව සහියට නගනු. අවහෝ 

මාවේ පුතු වනි, ඔබ 

අල්ලාහ්ට ආවවශ වනොකරනු. 



 

 

 

නියත වශවයන්ම ආවවශ කිරීම 

මහත් වූ අපරාධයකි. 

َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن ِِلْبنِِه َوُهَو يَِعُظهُ يَا بُنَيَّ َِل تُْشِرْك 

ْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم  ِ ۖ إِنَّ الش ِ  {13}بِاّلِلَّ

ඔහුවේ මව දුර්වලත්වවයන් 

දුර්වලත්වයට පත්වවමින් ඔහු 

ඉසලුවාය. ඔහුට කිරිවැරීම වසර 

වදකක් තුළ විය. මට හා ඔවබ් 

වදමාිරයන්ට කෘතවව්දී වනු. 

නැවත වයොමු වීවම් ස්යානය මා 

වවතය යැයි මිනිසාට අිර 

උපවදස් දුනිමු. 

هُ َوْهنًا َعلَىَٰ  ْنَساَن بَِواِلدَْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ ْينَا اْْلِ َوَوصَّ

َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلدَْيَك 

 {14}إِلَيَّ اْلَمِصيُر 



 

 

 

ඔබට කවර වදයක් ගැන දැනුම 

නැත්වත් ද එවන් දෑ මට ආවවශ 

කිරීමට ඔවුන් වදවදනා ඔබට 

උත්සාහ දැරුවව් නම් එවිට ඔබ 

ඔවුන් වදවදනාට අවනත 

වනොවනු. තවද වමවලොවවහි 

යහපත් අයුරින් ඔවුන් වදවදනා 

සමග මිත්රශීලී ව කටයුතු කරනු. 

තවද මා වවත වයොමුවූවන්වේ 

මාර්ගය ඔබ අනුගමනය කරනු. 

පසු ව නුඹලාවේ නැවත හැරී 

එන ස්යානය ඇත්වත් මා 

වවතය. එවිට නුඹලා සදු 

කරමින් සටි දෑ ිරළිබඳ ව මම 

නුඹලාට දන්වමි. 



 

 

 

َوإِْن َجاَهدَاَك َعلَىَٰ أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه 

ِعْلٌم فَََل تُِطْعُهَما ۖ َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّْنيَا َمْعُروفًا ۖ 

 ُُمَّ إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأُنَب ِئُُكْم  َۚواتَّبِْع َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ 

 {15}بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن 

අවහෝ මාවේ පුතු වනි! නියත 

වශවයන්ම අඹ ඇටයක තරම් 

ප්රමාණකින් යමක් වී එය කළු 

ගලක් තුළ වහෝ අහස් තුළ වහෝ 

මහවපොවළොව තුළ වහෝ තිඵබුණ 

ද අල්ලාහ් එය වගන එනු ඇත. 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

කුලුණැතිඵය මහා ප්රඥාාවන්තය.  

يَا بُنَيَّ إِنََّها إِْن تَُك ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْردٍَل فَتَُكْن فِي 

َصْخَرةٍ أَْو فِي السََّماَواِت أَْو فِي اْْلَْرِض يَأِْت بَِها 

َ لَِطيٌف َخبِيٌر  ُ ۚ إِنَّ َّللاَّ  {16}َّللاَّ



 

 

 

මාවේ පුතු වනි! ඔබ සලාතය 

විධිමත් ව ඉටු කරනු. තවද 

යහපත් දෑ අණ කරනු. තවද 

ිරළිකුල් සහගත දැයින් 

වළක්වනු. ඔබට ඇතිඵ වූ දෑ මත 

ඉවසීවමන් කටයුතු කරනු. 

නියත වශවයන්ම එය කරුු  

වල අධිපඨාන පූර්වක 

කරුණකි.  

ََلةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن  يَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ

ِلكَ  ِمْن َعْزِم  اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَىَٰ َما أََصابََك ۖ إِنَّ ذََٰ

 {17}اْْلُُموِر 

ඔවබ් කම්මුල ජනයාට 

වනොහරවනු. තවද 

මහවපොවළොවව් අහංකාරවයන් 



 

 

 

ගමන් වනොකරනු. උඩඟු 

ීලාවවන් උවදච්චකමින් ගමන් 

කරන සෑම වකවනකුවම නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් ප්රිය 

වනොකරයි. 

ْر َخدََّك ِللنَّاِس َوَِل تَْمِش فِي اْْلَْرِض  َوَِل تَُصع ِ

 َ  {18} َِل يُِحلُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر َمَرًحا ۖ إِنَّ َّللاَّ

තවද ඔවබ් ගමවනහි 

නිහතමානී වනු. තවද ඔවබ් 

හඬ පහත් කරනු. නියත 

වශවයන්ම හඬ අතුරින් වඩාත් 

ිරළිකුල් සහගත (හඬ) වනුවේ 

බූරුවාවේ හඬය. 

َواْقِصْد فِي َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك ۚ إِنَّ 

 {19}َحِميِر أَْنَكَر اْْلَْصَواِت لََصْوُت الْ 



 

 

 

20-24 අල්ලාහ්වේ ආශිර්වාද, 

වවව ආවවශකයින් තම 

ආවවශභාවවේ මුරණ්ඩුකමින් 

සටීම හා ඔවුන් වවත 

අකැමැත්ත පළ කර සටීම. 

අහස්හි ඇතිඵ දෑ හා 

මහවපොවළොවව් ඇතිඵ දෑ නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් නුඹලාට 

වසඟ කර දුන් බවත් ඔහුවේ 

ආශිර්වාදය නුඹලා වවත 

මතුිරටින් ද ඇතුළාන්තවයන් ද 

සම්පූර්ණ කර දී ඇතිඵ බවත් 

නුඹලා වනොදුටුවවහුද? කිසදු 

දැනුමකින් වහෝ මග 

වපන්වීමකින් වහෝ ආවලෝකය 

ලබා වදන වවව ග්රන්යයකින් 



 

 

 

වහෝ වතොර ව අල්ලාහ් 

විෂයවයහි තර්ක කරන්වනෝ ද 

ජනයා අතුරින් වවතිඵ. 

َر لَُكْم َما فِي السََّماَواِت َوَما  َ َسخَّ أَلَْم تََرْوا أَنَّ َّللاَّ

ْسبََغ َعلَْيُكْم نِعََمهُ َظاِهَرةً َوبَاِطنَةً ۗ فِي اْْلَْرِض َوأَ 

ِ بِغَْيِر ِعْلٍم َوَِل ُهدًى  َوِمَن النَّاِس َمْن يَُجاِدُل فِي َّللاَّ

 {20}َوَِل ِكتَاٍب ُمنِيٍر 

තවද අල්ලාහ් පහළ කළ දෑ 

නුඹලා අනුගමනය කරනුයි 

ඔවුනට කියනු ලැබූ කල්හි 

අපවේ ිරයවරු කවර වදයක් 

මත සටිනු අප දුටුවවමු ද එය 

අිර අනුගමනය කරන්වනමු 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. ඇවිවළන 

ගින්වන් දඬුවම වවත වෂයිතාන් 

ඔවුන් ඇරයුම් කර සටිය ද 



 

 

 

(ඔවුන් එවස් අනුගමනය කරයි 

ද?) 

َّبُِع َما  ُ قَالُوا بَْل نَت َوإِذَا قِيَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزَل َّللاَّ

اَن الشَّْيَطاُن يَْدُعوُهْم َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءنَا ۚ أََولَْو كَ 

 {21}إِلَىَٰ َعذَاِب السَِّعيرِ 

තවද කවවරකු දැහැමියකු ව 

සට තම මුහුණ අල්ලාහ් වවතට 

යටහත් කරන්වන් ද එවිට 

සැබැවින්ම ඔහු බලවත් 

බැඳියාවක් තදින් ග්රහණය කර 

ගත්වත්ය. තවද සයලු කරුු  

වල අවසානය අල්ලාහ් වවතය. 

 ِ  َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد َوَمْن يُْسِلْم َوْجَههُ إِلَى َّللاَّ

ِ َعاقِبَةُ اْْلُُموِر  اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوُْقَىَٰ ۗ َوإِلَى َّللاَّ

{22} 



 

 

 

තවද කවවරකු ප්රතිඵක්වපප 

කවේ ද ඔහුවේ ප්රතිඵක්වපපය 

ඔබ දුකට පත් වනොකළ යුතුය. 

ඔවුන් නැවත වයොමු කරනු 

ලබන ස්යානය අප වවතය. 

එවිට ඔවුන් සදු කළ දෑ ිරළිබඳ ව 

අිර ඔවුනට දන්වා සටිමු. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් හදවත් තුළ 

ඇතිඵ දෑ ිරළිබඳ ව සර්ව ඥාානීය.  

َوَمْن َكفََر فَََل يَْحُزْنَك ُكْفُرهُ ۚ إِلَْينَا َمْرِجعُُهْم فَنُنَب ِئُُهْم 

دُوِر  َ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ  {23}بَِما َعِملُوا ۚ إِنَّ َّللاَّ

අිර ඔවුනට ටික කලක් භුක්තිඵ 

විඳින්නට සලස්වමු. පසු ව අිර 

ඔවුන් දැඩි දඬුවමක් වවත 

වයොමු කරන්වනමු. 



 

 

 

ُهْم إِلَىَٰ َعذَاٍب َغِليٍظ  نَُمت ِعُُهْم قَِليًَل ُُمَّ نَْضَطرُّ

{24} 

25-27 අල්ලාහ්වේ බලය වවව 

ආවවශකයින් විසන් ිරළිගැනීම, 

අල්ලාහ් බලය හා ඔහුවේ 

ඥාානවේ විශාලත්වය තහවුරු 

කිරීම. 

තවද අහස් හා මහවපොවළොව 

මැව්වව් කවුදැයි ඔබ ඔවුන්වගන් 

විමසුවව් නම් සැබැවින්ම 

අල්ලාහ් යැයි ඔවුහු පවසතිඵ. 

සයලු ප්රශංසා අල්ලාහ්ට යැයි 

ඔබ පවසනු. නමුත් ඔවුන්වගන් 

බහුතරයක් වදනා වනොදනිතිඵ. 



 

 

 

َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت َواْْلَْرَض لَيَقُولُنَّ 

ُ ۚ قُلِ  ِ ۚ بَْل أَْكثَُرُهْم َِل يَْعلَُموَن  َّللاَّ  {25}اْلَحْمدُ ّلِِلَّ

අහස්හි හා මහවපොවළොවව් ඇතිඵ 

දෑ අල්ලාහ් සතුය. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ්, ඔහුමය 

අවශයතාවන් වගන් වතොර වූ 

ප්රශංසාලාීය වනුවේ. 

َ ُهَو اْلغَنِيُّ  ِ َما فِي السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۚ إِنَّ َّللاَّ ّلِِلَّ

 {26} اْلَحِميدُ 

මහවපොවළොවව් ගස් අතුරින් 

පන්හිදවල් වී තවද මුහුද ද එයට 

පසු ව තවත් මුහුදු හතක් එයට 

එකතු වුව ද අල්ලාහ්වේ වදන් 

නිමා වනොවනු ඇත. නියත 



 

 

 

වශවයන්ම අල්ලාහ් සර්ව 

බලධාරීය. මහා ප්රඥාාවන්තය.  

َولَْو أَنََّما فِي اْْلَْرِض ِمْن َشَجَرةٍ أَْقََلٌم َواْلبَْحُر 

ِ ۗ إِنَّ يَُمدُّهُ مِ  ْن بَْعِدِه َسْبعَةُ أَْبُحٍر َما نَِفدَْت َكِلَماُت َّللاَّ

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ   {27}َّللاَّ

28. නැවත නැගිටුවනු ලැබීම 

ිරළිබඳ තහවුරු කිරීම. 

නුඹලා මැවීම වහෝ නුඹලා 

නැවත නැගිටුවීම වහෝ එකම 

ආත්මයක් වමන් මිස නැත. 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් සර්ව 

ශ්රාවකය සර්ව නිරීක්ෂකය. 

 َ َما َخْلقُُكْم َوَِل بَْعثُُكْم إِِلَّ َكنَْفٍس َواِحدَةٍ ۗ إِنَّ َّللاَّ

 {28}َسِميٌع بَِصيٌر 



 

 

 

29-31. අල්ලාහ්වේ පැවැත්ම 

ිරළිබඳ තවත් සාධකයක්. 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

රාත්රිය දහවල තුළ ඇතුළත් 

කරන බවත් දහවල රාත්රිය තුළ 

ඇතුළත් කරන බවත් ඔබ 

වනොදුටුවවහි ද? තවද හිරු හා 

සඳු ඔහු වසඟ කවේය. (එය) 

සයල්ල නියමිත කාලයක් දක්වා 

ගමන් කරයි. තවද නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් නුඹලා 

කරන දෑ ිරළිබඳ ව 

අභිඥාානවන්තය. 



 

 

 

َ يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر  أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ  يَْجِري إِلَىَٰ  فِي اللَّْيِل َوَسخَّ

َ بَِما تَْعَملُوَن َخِبيٌر  ى َوأَنَّ َّللاَّ  {29}أََجٍل ُمَسمًّ

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් වන 

ඔහුමය සතයය. තවද නියත 

වශවයන්ම ඔහුවගන් වතොර ව 

ඔවුන් ඇරයුම් කරන දෑ 

අසතයය වව්. තවද නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් වන ඔහුමය 

උත්තරීතර අතිඵමහත් වනුවේ.  

ِلَك بِأَنَّ 
َ ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمْن دُونِِه  ذََٰ َّللاَّ

َ ُهَو اْلعَِليُّ اْلَكبِيُر   {30}اْلبَاِطُل َوأَنَّ َّللاَّ

ඔහුවේ සංඥාා අතුරින් නුඹලාට 

ඔහු වපන්වීම ිරණිස නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ්වේ 



 

 

 

ආශිර්වාදවයන් මුහුවදහි ගමන් 

කරන නැව් ඔබ වනොදුටුවවහි ද? 

ඉවසලිවන්ත කෘතගුණ සලකන 

සෑම වකවනකුටම එහි සාධක 

ඇත.  

 ِ أَلَْم تََر أَنَّ اْلفُْلَك تَْجِري فِي اْلبَْحِر بِنِْعَمِت َّللاَّ

ِلَك َْليَاٍت ِلُكل ِ َصبَّاٍر 
ِليُِريَُكْم ِمْن آيَاتِِه ۚ إِنَّ فِي ذََٰ

 {31}َشُكوٍر 

32. වදවියන් ප්රතිඵක්වපප 

කරන්නන්වේ ස්වභාවය. 

කඳු වමන් රළ ඔවුන් වසා ගත් 

විට දහම අල්ලාහ්ට පමණක් පුද 

කරන්නන් වලසන් ඔවුහු ඔහු 

ඇරයුම් කවළෝය. නමුත් ඔහු 

ඔවුන් වගොඩබිම වවත 



 

 

 

මුදවාවගන ආ කල්හි එවිට 

ඔවුන් අතුරින් මධයස්ය ව 

කටයුතු කරන්නන් ද විය. 

එවමන්ම වංචාකාර ගුණමකු 

සෑම වකවනකුම මිස අපවේ 

සංඥාා ිරටු වනොදකිනු ඇත. 

َ ُمْخِلِصيَن لَهُ َوإِذَا َغِشيَُهْم َمْوٌج َكالظُّ  لَِل دََعُوا َّللاَّ

اُهْم إِلَى اْلبَر ِ فَِمْنُهْم ُمْقتَِصدٌ ۚ َوَما  ا نَجَّ يَن فَلَمَّ الد ِ

 {32}يَْجَحدُ بِآيَاتِنَا إِِلَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكفُوٍر 

33. වමවලොව ජීවිතවයන් හා 

වෂයිතාන්වගන් ප්රවව්ශම් වන 

වමන් අවවාද කිරීම. 

අවහෝ ජනයිනි! නුඹලාවේ 

පරමාධිපතිඵට නුඹලා බිය 

බැතිඵමත් වනු. තවද ිරයකු තම 



 

 

 

දරුවා සම්බන්ධවයන් කටයුතු 

කළ වනොහැකි එවමන්ම 

දරුවකුට තම ිරයා 

සම්බන්ධවයන් කිසවක් කටයුතු 

කරන්නකු විය වනොහැකි 

දිනයකට නුඹලා බිය වනු. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ්වේ 

ප්රතිඵඥාාව සැබෑවකි. එවහයින් 

වමවලොව ජීවිතය නුඹලාව රවටා 

වනොදැමිය යුතුය. තවද රැවටිලි 

දෑද අල්ලාහ් ගැන නුඹලා රවටා 

වනොදැමිය යුතුය. 

يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم َواْخَشْوا يَْوًما َِل يَْجِزي 

َواِلدٌ َعْن َولَِدِه َوَِل َمْولُودٌ ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيئًا ۚ 

نَُّكمُ  ِ َحقٌّ ۖ فَََل تَغُرَّ اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا َوَِل  إِنَّ َوْعدَ َّللاَّ

ِ اْلغَُروُر  نَُّكْم بِاّلِلَّ  {33}يَغُرَّ



 

 

 

34. ගුප්ත ත දෑහි යතුරු 

උත්තරීතර අල්ලාහ්වේ දෑවතහි 

ඇත. 

අවසන් වහෝරාව ිරළිබඳ දැනුම 

ඇත්වත් නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් වනාහි ඔහු අබියස ය. 

ඔහු වැස පහළ කරයි. තවද 

ගර්භාෂයන් තුළ ඇතිඵ දෑ දනී. 

වහට දින උපයනුවේ කුමක්දැයි 

කිසදු ආත්මයක් වනොදනී. තවද 

කවර භූමියක මරණයට පත් 

වන්වන් දැයි කිසදු ආත්මයක් 

වනොදනී. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් සර්ව ඥාානීය. 

අභිඥාානවන්තය. 



 

 

 

ُل اْلغَْيَث َويَْعلَُم َما  َ ِعْندَهُ ِعْلُم السَّاَعِة َويُنَز ِ إِنَّ َّللاَّ

َماذَا تَْكِسُل َغدًا ۖ فِي اْْلَْرَحاِم ۖ َوَما تَْدِري نَْفٌس 

َ َعِليٌم  ِ أَْرٍض تَُموُت ۚ إِنَّ َّللاَّ َوَما تَْدِري نَْفٌس بِأَي 

 {34}َخبِيٌر 


