
 

 

 

සූරා අzස් zසුමර් - 39 

අබ්දුර් රහ්මාන් බින් නාසිර් 

අස්:සඃදී  

සූරා අzස් zසුමර් අංක 39 වාකශ 

1 – 75 දක්වා සංහල 

පරිවර්තනය 

https://islamhouse.com/2827905 

 39 සූරා අzස් zසුමර  

o අපරිමිත දයාන්විත 

අසමසම කරුණාන්විත 

අල්ලාහ්ගේ නාමගයනි.  

 39 සූරා අzස් zසුමර 

https://islamhouse.com/2827905


 

 

 

(කණ්ඩායම්)  

ආයත් 1-75 දක්වා. 

අල් කුර්ආනය 

< Sinhala>  

 

—™ 

මාහිර් රම්ඩීන්  

පරිවර්තක 

ඉස්ලාම් හවුස් ගවබ් අඩවිගේ 

සංස්කරණ මණ්ඩලය  

විචාරය කිරීම  



 

 

 

39 සූරත් අzස්-zසුමර් 

(කණ්ඩායම්) 

මක්කාහ්ගවහි දී ගහළිදරව් 

ගකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 75 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 අපරිමිත දයාන්විත 

අසමසම කරුණාන්විත 

අල්ලාහ්ගේ නාමගයනි. 

1-4. අල්ලාහ්ට පමණක් නැමදුම් 

කරනු. ගේව ආගේශකයින්ගේ 

තත්ත්වය ගදස බලනු. 



 

 

 

(ගමය) සර්ව බලධාරී මහා 

ප්රඥාාවන්ත අල්ලාහ්ගෙන් වූ 

ග්රන්යගේ පහළ කිරීමකි. 

ِ اْلعَِزيِز اْلَحِكيِم   {1}تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن َّللاَّ

නියත වශගයන්ම අපි ඔබ ගවත 

ගේව ග්රන්යය සතයගයන් ුතු ව 

පහළ කගළමු. එගහයින් ඔබ 

අවංක ගලසන් අල්ලාහ්ට 

පමණක් දහම පුද ගකොට ඔහුට 

ෙැතිකම් කරනු. 

َ ُمْخِلًصا لَهُ  ِ فَاْعبُِد َّللاَّ إِنَّا أَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق 

يَن   {2}الد ِ

දැන ෙනු! පිවිුරු දහම 

අල්ලාහ් සුය. තවද ඔහු හැර 



 

 

 

ගවනත් අය ආරක්ෂකයින් ගලස 

ෙත් අය ‘අල්ලාහ් ගවත අප 

සමීප කරවීමට මිස අපි ඔවුනට 

ෙැතිකම් ගනොකගළමු (යැයි 

පවසති). ඔවුන් කවර ගදයක් 

ුළ මතගේද ඇති කරෙත්ගත්ද 

ඒ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් ඔවුන් අතර 

නියත වශගයන්ම තීන්දු ගදනු 

ඇත. නියත වශගයන්ම අල්ලාහ් 

ගබොරුකාර ප්රතික්ගපප 

කරන්නන්හට මෙ 

ගනොගපන්වයි. 

يُن اْلَخاِلُص ۚ ِ الد ِ َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن دُونِِه  أَََل ّلِِلَّ

 َ ِ ُزْلفَٰى إِنَّ َّللاَّ بُونَا إِلَى َّللاَّ أَْوِليَاَء َما نَْعبُدُُهْم إَِلَّ ِليُقَر ِ

َ ََل  يَْحُكُم بَْينَُهْم فِي َما ُهْم فِيِه يَْختَِلفُوَن ۗ إِنَّ َّللاَّ

 {3}يَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر 



 

 

 

අල්ලාහ් දරුවකු ෙැනීමට 

සුගව් නම් ඔහු අභිමත කළ 

අුතරින් ඔහු මවන දැයින්ම ඔහු 

ගතෝරා ෙන්නට තිබුණි. ඔහු 

සුපිවිුරුය. ඔහු මහා 

බලපරාක්රම ඒීයය වූ අල්ලාහ්ය.  

ا يَْخلُُق َما  َِّخذَ َولَدًا ََلْصَطفَٰى ِممَّ ُ أَْن يَت لَْو أََرادَ َّللاَّ

اُر يََشاُء ۚ ُسْبَحانَهُ ۖ ُهَو  ُ اْلَواِحدُ اْلقَهَّ  {4}َّللاَّ

5,6 අල්ලාහ්ගේ බලගේ 

විදයාමානය සහ ඔහුගේ 

ආශිර්වාද 

සතයගයන් ුතු ව අහස් හා 

මහගපොගළොව ඔහු මැව්ගව්ය. 

තවද ඔහු රාත්රිය දහවල මත 

හකුළුවන්ගන්ය. තවද ඔහු 



 

 

 

දහවල රාත්රිය මත 

හකුළුවන්ගන්ය. තවද හිරු හා 

සඳ ඔහු වසඟ කගේය. ඒ 

සයල්ල නියමිත කාලයක් දක්වා 

ෙමන් කරනු ඇත. දැන ෙනු 

සර්ව බලධාරී අතික්ෂමාශීලී 

ඔහුය. 

ُر اللَّْيَل َعلَى  ِ ِ ۖ يَُكو  َخلََق السََّماَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَحق 

َر الشَّْمَس  ُر النََّهاَر َعلَى اللَّْيِل ۖ َوَسخَّ ِ النََّهاِر َويَُكو 

ى ۗ أَََل   ُهَو اْلعَِزيُز َواْلقََمَر ۖ ُكلٌّ يَْجِري ِْلََجٍل ُمَسمًّ

 {5}اْلغَفَّاُر 

එකම ආත්මයකින් ඔහු නුඹලා 

මැව්ගව්ය. පසු ව එයින් එහි 

සහකාරිය ඇති කගේය. 

ගෙොවිපළ සුන්ගෙන් ග ෝඩු 

අටක් නුඹලාට පහළ කගේය. 



 

 

 

ුන් ආකාර අන්ධකාරයන් ුළ 

මැවීමකින් පසු මැවීමක් ගලසන් 

නුඹලාගේ මව්වරුන්ගේ කුසවල් 

ුළ ඔහු නුඹලා මැව්ගව්ය. එයයි 

නුඹලාගේ පරමාධිපති වූ 

අල්ලාහ්. සයලු ආධිපතයයන් 

ඔහු සුය. ඔහු හැර ගවනත් 

ගදවිගයකු නැත. එගස් නම් 

නුඹලා ගවගනතකට ගයොමු 

කරනු ලබනුගේ ගකගස්ද? 

َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ ثُمَّ َجعََل ِمْنَها َزْوَجَها 

ْخلُقُُكْم فِي َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن اْْلَْنعَاِم ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍ ۚ يَ 

َهاتُِكْم َخْلقًا ِمْن بَْعِد َخْلٍق فِي ُظلَُماٍت  بُُطوِن أُمَّ

هَ إَِلَّ ُهَو ۖ 
ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك ۖ ََل إِلَٰ ِلُكُم َّللاَّ

ثَََلٍث ۚ ذَٰ

 {6}فَأَنَّٰى تُْصَرفُوَن 



 

 

 

7. මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවනු 

ලැබීගමන් පසු පවතින 

විනිශ්චය පිළිබඳ තහවුරු 

කිරීම. 

නුඹලා (ගුණමකු ගලස) 

ප්රතික්ගපප කරන්ගන් නම් එවිට 

(දැන ෙනු,) නියත වශගයන්ම 

අල්ලාහ් නුඹලා ෙැන 

අවශයතාවන්ගෙන් ගතොරය. 

තම ෙැත්තන් සඳහා (ගුණමකු 

ගලස) ප්රතික්ගපප කිරීම ඔහු 

ප්රිය ගනොකරයි. තවද නුඹලා 

කෘතගව්දී වන්ගන් නම් ඒ ෙැන 

ඔහු නුඹලා ගකගරහි තෘප්තියට 

පත් ගවයි. බර උසුලන්ගනකු 

ගවනත් අයගේ (පව්) බර 



 

 

 

ගනොඋසුලනු ඇත. පසු ව නුඹලා 

නැවත ගයොමු විය ුතු ස්යානය 

ඇත්ගත් නුඹලාගේ පරමාධිපති 

ගවතය. එවිට නුඹලා කරමින් 

සටි දෑ පිළිබඳ ව ඔහු නුඹලාට 

දන්වයි. නියත වශගයන්ම ඔහු 

හදවත් සු දෑ පිළිබඳ ව 

මැනවින් දන්නාය. 

َ َغنِيٌّ َعْنُكْم ۖ َوََل يَْرَضٰى ِلِعبَاِدِه إِْن تَْكفُُروا فَإِنَّ  َّللاَّ

اْلُكْفَر ۖ َوإِْن تَْشُكُروا يَْرَضهُ لَُكْم ۗ َوََل تَِزُر َواِزَرةٌ 

ِوْزَر أُْخَرٰى ۗ ثُمَّ إِلَٰى َرب ُِكْم َمْرِجعُُكْم فَيُنَب ِئُُكْم بَِما 

دُو  {7}ِر ُكْنتُْم تَْعَملُوَن ۚ إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ

8. දුගක්දී සහ සැගප්දී මිනිසාගේ 

ස්වභාවය. 



 

 

 

තවද මිනිසාට යම් හානියක් 

ස්පර්ශ වූ විට ඔහු තම 

පරමාධිපති ගවත ගයොමු වී 

ඔහුට කන්නලව් කරයි. පසු ව 

ඔහුට ඔහුගෙන් වූ යම් 

අනුග්රහයක් පිරිනැමූ විට ඔහු 

මීට ගපර කවර ගදයක් ගවත 

කන්නලව් කරමින් සටිගේ ද එය 

අමතක ගකොට අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගයන් ගනොමෙ යවනු 

පිණිස ඔහුට සමානයන් තබයි. 

“ඔබ ඔගබ් ගේව ප්රතික්ගපපය 

සමෙ ස්වල්ප කාලයක් භුක්ති 

විදිනු. නියත වශගයන්ම ඔබ 

(නිරා)ගින්ගන් සෙයින් අුරිනි” 



 

 

 

යැයි (නබි මුහම්මේ,) ඔබ 

පවසනු. 

ْنَساَن ُضرٌّ دََعا َربَّهُ ُمنِيبًا إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا  َوإِذَا َمسَّ اْْلِ

لَهُ نِْعَمةً ِمْنهُ نَِسَي َما َكاَن يَْدُعو إِلَْيِه ِمْن قَْبُل خَ  وَّ

ِ أَْندَادًا ِليُِضلَّ َعْن َسبِيِلِه ۚ قُْل تََمتَّْع  َوَجعََل ّلِِلَّ

 {8}بُِكْفِرَك قَِليًَل ۖ إِنََّك ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر 

9-14 ගේව විශ්වාසවන්තයින්ගේ 

තත්ත්වයන් සහ ඔවුනට හිමි 

ප්රතිඵල. 

මු ගලොව පිළිබඳ බිගයන් හා 

තම පරමාධිපතිගේ ආශිර්වාදය 

අගප්ක්ෂාගවන් රාත්රී 

ගහෝරාවන්හි (සලාතගේදී) සුජූේ 

කරන්නකු ගස් ද නැගී 

සටින්ගනකු ගස් ද ෙැතිකම් 



 

 

 

කිරීමට අවදි ව සටින්නා (එගස් 

ගනොකරන්ගනකු ගමන්)ද? 

“දන්නා අය හා ගනොදන්නා අය 

සමාන ගව්වි” දැයි (නබි 

මුහම්මේ) ඔබ විමසනු. 

(ගමමගින්) උපගදස් ලබනුගේ 

ප්රබුේධිමත් උදවියයි.  

ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَء اللَّْيِل َساِجدًا َوقَائًِما يَْحذَُر  أَمَّ

اْْلِخَرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َرب ِِه ۗ قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن 

يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ََل يَْعلَُموَن ۗ إِنََّما يَتَذَكَُّر أُولُو 

 {9}ْْلَْلبَاِب ا

අගහෝ ගදවියන් විශ්වාස කළාවූ 

මාගේ ෙැත්තනි! නුඹලා 

නුඹලාගේ පරමාධිපතිට බිය 

බැතිමත් වනු. ගමගලොව යහකම් 

කළවුනට යහපතය. අල්ලාහ්ගේ 



 

 

 

භූමිය විශාලය. 

ඉවසලිවන්තයින්ට ඔවුන්ගේ 

ප්රතිඵල කිසදු ෙණනයකින් 

ගතොරවය පූර්ණ ගලස පිරිනමනු 

ලබනුගේ.  

آَمنُوا اتَّقُوا َربَُّكْم ۚ ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا  قُْل يَا ِعبَاِد الَِّذينَ 

ِ َواِسعَةٌ ۗ إِنََّما  ِذِه الدُّْنيَا َحَسنَةٌ ۗ َوأَْرُض َّللاَّ فِي َهٰ

ابُِروَن أَْجَرُهْم بِغَْيِر ِحَساٍب   {10}يَُوفَّى الصَّ

“නියත වශගයන්ම මා අල්ලාහ්ට 

අවංක ගලසන් ඔහුට පමණක් 

දහම පුද කර නැමදීමට මා අණ 

කරනු ලැබුගවමි” යැයි (නබි 

මුහම්මේ) ඔබ පවසනු. 

يَن  َ ُمْخِلًصا لَهُ الد ِ قُْل إِن ِي أُِمْرُت أَْن أَْعبُدَ َّللاَّ

{11} 



 

 

 

තවද මුස්ලිම්වරුන්ගෙන් 

පළමුවැන්නා වීමට ද මම අණ 

කරනු ලැබුගවමි  

َل اْلُمْسِلِميَن   {12}َوأُِمْرُت ِْلَْن أَُكوَن أَوَّ

“මාගේ පරමාධිපතිට මම 

පිටුපෑගව් නම් මහත් වූ දිනයක 

දඬුවම ෙැන මම බිය ගවමි” යැයි 

ඔබ පවසනු. 

قُْل إِن ِي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َرب ِي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم 

{13} 

“මාගේ යටහත්භාවය අල්ලාහ්ට 

අවංක ගලසන් පුද කරමින් මම 

ඔහු නමදිමි” යැයි ඔබ පවසනු. 

َ أَْعبُدُ ُمْخِلصً   {14}ا لَهُ ِدينِي قُِل َّللاَّ



 

 

 

15,16 ගදවියන් ප්රතික්ගපප 

කරන්නන්හට ගකගරන 

අවවාදය. 

එගහයින් නුඹලා ඔහු හැර 

නුඹලා අභිමත දෑට ෙැතිකම් 

කරනු. (නබිවරය,) “නියත 

වශගයන්ම පරාජිතයින් වනුගේ 

මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනගේ තමන්ට හා තම 

පවුලට පාඩු ඇති කර 

ෙත්තවුන්ය. දැන ෙනු. එයයි 

ප්රකට පරා ය” යැයි පවසනු. 

فَاْعبُدُوا َما ِشئْتُْم ِمْن دُونِِه ۗ قُْل إِنَّ اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن 

ِلَك ُهَو  َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهِليِهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۗ أَََل ذَٰ

 {15}اْلُخْسَراُن اْلُمبِينُ 



 

 

 

ඔවුනට ඉහළින් (නිරා) 

ගින්ගනන් වූ ආවරණයක් ද 

ඔවුනට පහළින් ආවරණයක් ද 

ඔවුනට ඇත. එය අල්ලාහ් 

එමගින් තම ෙැත්තන් බිය ඇති 

කරයි.“අගහෝ මාගේ ෙැත්තනි! 

එගහයින් නුඹලා මට බිය 

බැතිමත් වනු.” (යැයි තවදුරටත් 

පවසනු.) 

لَُهْم ِمْن فَْوقِِهْم ُظلٌَل ِمَن النَّاِر َوِمْن تَْحتِِهْم ُظلٌَل ۚ 

ُ بِِه ِعبَادَهُ ۚ ُف َّللاَّ ِ ِلَك يَُخو 
 {16}يَا ِعبَاِد فَاتَّقُوِن  ذَٰ

17-20 ගේව 

විශ්වාසවන්තයින්ගේ ගුණාංෙ 

සහ ඔවුනට හිමි ප්රතිඵල. 



 

 

 

නපුරු බලගව්ෙයන්ගෙන් (ඉවත් 

ව) ඒවාට නැමදුම් කිරීගමන් 

වැළීය අල්ලාහ් ගවත නැඹුරු 

වූවන් වනාහි ඔවුනටය 

ශුභාශිංසනය ඇත්ගත්. 

එගහයින් මාගේ ෙැත්තන් හට 

ඔබ සුබාරංචි දන්වනු. 

اْجتَنَبُوا الطَّاُغوَت أَْن يَْعبُدُوَها َوأَنَابُوا إِلَى  َوالَِّذينَ 

ْر ِعبَاِد  ِ لَُهُم اْلبُْشَرٰى ۚ فَبَش ِ  {17}َّللاَّ

ප්රකාශයට සවන් දී එය වඩාත් 

අලංකාර අුතරින් අනුෙමනය 

කරන්නන් වනාහි අල්ලාහ් 

ඔවුනට මෙ ගපන්වූ අය 

ඔවුහුමය. තවද ඔවුහුමය 

ප්රබුේධිමත් උදවිය වන්ගනෝ. 



 

 

 

ئَِك الَّ  َّبِعُوَن أَْحَسنَهُ ۚ أُولَٰ ِذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَت

ئَِك ُهْم أُولُو اْْلَْلبَاِب  ُ ۖ َوأُولَٰ  {18}الَِّذيَن َهدَاُهُم َّللاَّ

19 ගදවියන් ප්රතික්ගපප 

කරන්නන්හට ගකගරන 

අවවාදය. 

දඬුවගම් වදන තමන් ගවත 

නියම වූ අය (දඬුවමින් මුදවා 

ෙනුගේ) කවුද? (නිරා) ගින්ගනහි 

සටින්නන් ඔබ ආරක්ෂා 

කරන්ගනහි ද? 

أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه َكِلَمةُ اْلعَذَاِب أَفَأَْنَت تُْنِقذُ َمْن فِي 

 {19}النَّاِر 

නමුත් තම පරමාධිපතිට බිය 

බැතිමත් වූ අය වනාහි ඔවුනට 

මන්දිර ඇත. ඒවාට ඉහළින් ඉදි 



 

 

 

කරන ලද මන්දිර ද ඇත. ඒවාට 

පහළින් ෙංොගවෝ ෙලා බසති. 

(එය) අල්ලාහ්ගේ ප්රතිඥාාවක් 

වශගයනි. අල්ලාහ් එම ප්රතිඥාාව 

කඩ ගනොකරයි. 

ِكِن الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم ُغَرٌف ِمْن فَْوقَِها ُغَرٌف  لَٰ

ِ ۖ ََل  َمْبنِيَّةٌ تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر ۖ َوْعدَ َّللاَّ

ُ اْلِميعَادَ   {20}يُْخِلُف َّللاَّ

21. ගමගලොව තත්ත්වය. 

නියත වශගයන්ම අල්ලාහ් 

අහසන්  ලය පහළ ගකොට එය 

මහගපොගළොගව් උල්පත් අතර 

ෙලා යන්නට සලස්වා එමගින් 

(විවිධ වර්ණවලින් ුතත්) විවිධ 

වර්ෙගේ ගබෝෙ හට ෙන්වා 



 

 

 

පැගහන්නට සලස්වයි. එවිට ඔබ 

එය රන්වන් පැහැගයන් දකිනු 

ඇත. පසු ව එය ඉපැනැලි බවට 

පත් කරයි. නියත වශගයන්ම 

එහි ප්රබුේධිමත් අයට උපගදසක් 

ඇත. 

َ أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََسلََكهُ يَنَابِيَع  أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

فِي اْْلَْرِض ثُمَّ يُْخِرُج بِِه َزْرًعا ُمْختَِلفًا أَْلَوانُهُ ثُمَّ 

ِلَك  ا ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُحَطاًما ۚ إِنَّ فِي ذَٰ يَِهيُج فَتََراهُ ُمْصفَرًّ

 {21}ٰى ِْلُوِلي اْْلَْلبَاِب لَِذْكرَ 

22,23 ඉස්ලාමගේ ආගලෝකය 

සහ අල් කුර්ආනගේ බලපෑම. 

කවගරකුට අල්ලාහ් ඔහුගේ 

හදවත ඉස්ලාමය ගවත විවෘත 

කගේද ඔහු ඔහුගේ 



 

 

 

පරමාධිපතිගේ ආගලෝකය මත 

ගවයි. අල්ලාහ් ව ගමගනහි 

කිරීගමන් තම හදවත් 

රළුවූවන්ට විනාශය අත්ගව්වා! 

ඔවුහු පැහැදිලි ගනොමගෙහි 

ගවති. 

ْسََلِم فَُهَو َعلَٰى نُوٍر ِمْن أَفَمَ  ُ َصْدَرهُ ِلْْلِ ْن َشَرَح َّللاَّ

ئَِك فِي  ِ ۚ أُولَٰ َرب ِِه ۚ فََوْيٌل ِلْلقَاِسيَِة قُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر َّللاَّ

 {22}َضََلٍل ُمبِيٍن 

තම පරමාධිපතිට 

බියවන්නන්ගේ හම් එමගින් 

කිළිගපොළා යන, නැවත 

නැවතත් (ුතෙල වශගයන්) 

ප්රකාශ වන එකිගනකට සමාන 

අලංකාර කතාව ග්රන්යයක් 



 

 

 

වශගයන් ඔහු පහළ කගේය. 

පසු ව ඔවුන්ගේ හම් හා 

ඔවුන්ගේ හදවත් අල්ලාහ් 

ගමගනහි කිරීම සඳහා 

ගමොගළොක් වනු ඇත. එය 

අල්ලාහ්ගේ මෙ ගපන්වීමයි. ඔහු 

අභිමත කරන අයට එමගින් 

ඔහු මෙ ගපන්වනු ඇත. තවද 

අල්ලාහ් කවගරකු ගනොමෙ 

යන්නට ඉඩ හැරිගේද ඔහුට 

කිසදු මෙ ගපන්වන්නකු නැත. 

َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها َمثَانَِي  ُ نَزَّ َّللاَّ

تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُودُ الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِليُن 

 ِ ِلَك ُهدَى َّللاَّ ِ ۚ ذَٰ ُجلُودُُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَٰى ِذْكِر َّللاَّ

ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد يَْهِدي بِِه َمْن يََشا ُء ۚ َوَمْن يُْضِلِل َّللاَّ

{23} 



 

 

 

24-26 ගදවියන් ප්රතික්ගපප 

කරන්නන්හට හිමි අවසන් 

ඉරණම. 

මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනගේ නපුරු දඬුවමින් 

තම මුහුණ ආරක්ෂා කර 

ෙන්නා කවුද?“නුඹලා උපයමින් 

සටි දෑ නුඹලා භුක්ති විඳිනු” යැයි 

අපරාධකරුවන්ට කියනු ලැගබ්. 

أَفََمْن يَتَِّقي بَِوْجِهِه ُسوَء اْلعَذَاِب يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۚ َوقِيَل 

 {24}ِللظَّاِلِميَن ذُوقُوا َما ُكْنتُْم تَْكِسبُوَن 

ඔවුනට ගපර සටියවුන් ගබොරු 

කගළෝය. එගහයින් ඔවුන් 

ගනොහඟමින් සටියදී ඔවුන් ගවත 

දඬුවම පැමිණිගේය.  



 

 

 

الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَأَتَاُهُم اْلعَذَاُب ِمْن َحْيُث ََل  َكذَّبَ 

 {25}يَْشعُُروَن 

එවිට ගමගලොව ජීවිතගේ 

අවමානය අල්ලාහ් ඔවුනට 

විඳින්නට සැලැස්වීය. තවද මු 

ගලොව දඬුවම අතිමහත්ය. ඔවුහු 

දැන සටියාහු නම් ! 

ُ اْلِخْزَي فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا ۖ  َولَعَذَاُب فَأَذَاقَُهُم َّللاَّ

 {26}اْْلِخَرةِ أَْكبَُر ۚ لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن 

27-29 අල් කුර්ආනගේ 

උදාහරණය ගෙන හැර දැක්වීම. 

ඔවුන් උපගදස් ලැබිය හැකි වනු 

පිණිස ගමම අල් කුර්ආනගේ 

සෑම උපමාවක්ම අපි  නයාට 

ගෙන හැර දැක්වූගයමු. 



 

 

 

ذَا اْلقُْرآِن ِمنْ  ُكل ِ َمثٍَل  َولَقَْد َضَرْبنَا ِللنَّاِس فِي َهٰ

 {27}لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن 

ඔවුන් බිය බැතිමත් විය හැකි 

වනු පිණිස කිසදු ඇදයකින් 

ගතොර වූ අරාබි කියවීමක් 

වශගයනි.  

َّقُوَن   {28}قُْرآنًا َعَربِيًّا َغْيَر ِذي ِعَوجٍ لَعَلَُّهْم يَت

එකිගනකා අතර ෙැටුම් ඇති 

කරන්නා වූ හවුල්කරුවන් සු 

වූ මිනිගසක් හා එක් මිනිගසකුට 

පමණක් යටහත් වූ මිනිගසක් 

අල්ලාහ් උපමා වශගයන් ගෙන 

හැර දැක්වීය. උපමාගවන් ඔවුන් 

ගදගදනා එක හා සමාන ද? 

සයලු ප්රශංසා අල්ලාහ්ටය. 



 

 

 

නමුත් ඔවුන්ගෙන් බහුතරයක් 

ගදනා ගනොදනිති. 

ُ َمثًََل رَ  ُجًَل فِيِه ُشَرَكاُء ُمتََشاِكُسوَن َضَرَب َّللاَّ

 ۚ ِ َوَرُجًَل َسلًَما ِلَرُجٍل َهْل يَْستَِويَاِن َمثًََل ۚ اْلَحْمدُ ّلِِلَّ

 {29}بَْل أَْكثَُرُهْم ََل يَْعلَُمونَ 

30-32. ගලොව පුරා ගවගසන 

සයල්ලගේ මරණය නියතය. 

නියත වශගයන්ම ඔබ මිය යන 

අගයකි. එගමන්ම නියත 

වශගයන්ම ඔවුන් ද මිය යන 

අයවලුන් ගවති. 

 {30}إِنََّك َمي ٌِت َوإِنَُّهْم َمي ِتُوَن 

පසු ව නියත වශගයන්ම නුඹලා 

මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවනු 



 

 

 

ලබන දිනගේ නුඹලාගේ 

පරමාධිපති අබියස වාද 

කරන්ගනහුය. 

 {31}ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِعْندَ َرب ُِكْم تَْختَِصُموَن 

අල්ලාහ් ගකගරහි ගබොරු 

ගෙොතා, තමන් ගවත සතයය 

පැමිණි විටත් එය ගබොරු කළ 

අයට වඩා මහා අපරාධකරු 

කවගරකු ද? (ගදවියන් ගකගරහි 

විශ්වාසය) ප්රතික්ගපප 

කළවුනට නිරගේ නවාතැනක් 

ගනොගව් ද? 

ْدِق إِْذ  ِ َوَكذََّب بِالص ِ ْن َكذََب َعلَى َّللاَّ فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

 {32}ْلَكافِِريَن َجاَءهُ ۚ أَلَْيَس فِي َجَهنََّم َمثًْوى لِ 



 

 

 

33-35 සතයවාදීන් සහ සතයය 

කරන්නන්හට හිමි ප්රතිඵල. 

සතයය රැගෙනැවිත් එය 

සතයය කළ අය වනාහි, 

ඔවුහුමය බිය බැතිමුන් 

වනුගේ. 

ئَِك ُهُم  ْدِق َوَصدََّق بِِه ۙ أُولَٰ َوالَِّذي َجاَء بِالص ِ

 {33}اْلُمتَّقُوَن 

ඔවුන් ප්රිය කරන දෑ ඔවුන්ගේ 

පරමාධිපති අබියස ඔවුනට 

ඇත. එය දැහැමියන්ගේ 

ප්රතිඵලයයි. 

ِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسنِيَن  لَُهْم َما يََشاُءوَن ِعْندَ َرب ِِهْم ۚ ذَٰ

{34} 



 

 

 

ඔවුන් සදු කළ දෑහි මහත් නපුර 

ඔවුන්ගෙන් ඉවත් කරනු පිණිස 

හා ඔවුන් සදු කරමින් සටි දෑට 

වඩාත් අලංකාර ගලස ඔවුන්ගේ 

කුලිය ඔවුනට පිරිනමනු 

පිණිසය. 

ُ َعْنُهْم أَْسَوأَ الَِّذي َعِملُوا َويَْجِزيَُهْم  ِليَُكف َِر َّللاَّ

 {35}أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن الَِّذي َكانُوا يَْعَملُوَن 

36,37. අල්ලාහ්ගේ මහිමය. 

අල්ලාහ් තම ෙැත්තාට 

ප්රමාණවත් අයකු ගනොවීද? තවද 

ඔවුහු ඔහුගෙන් ගතොර අන්අය 

ගෙනැවිත් ඔබ බිය 

ෙන්වන්ගනහුය. තවද අල්ලාහ් 

කවගරකු ගනොමෙ හරින්ගන්ද 



 

 

 

එවිට ඔහුට කිසදු මෙ 

ගපන්වන්ගනකු ගනොමැත. 

فُونََك بِالَِّذيَن ِمْن  ِ ُ بَِكاٍف َعْبدَهُ ۖ َويَُخو  أَلَْيَس َّللاَّ

ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد   {36}دُونِِه ۚ َوَمْن يُْضِلِل َّللاَّ

තවද අල්ලාහ් කවගරකුට මෙ 

ගපන්වන්ගන් ද එවිට කිසදු 

මුළාකරුගවකු ඔහුට ගනොවනු 

ඇත. අල්ලාහ් සර්ව බලධාරී 

සමප්රතිචාර දක්වන්නා ගනොගව් 

ද? 

ُ بِعَِزيٍز  ُ فََما لَهُ ِمْن ُمِضل ٍ ۗ أَلَْيَس َّللاَّ َوَمْن يَْهِد َّللاَّ

 {37}ِذي اْنتِقَاٍم 

38-40 සතය අල් කුර්ආනය 

විශ්වාස කරනු. ගනොමෙ 

ගනොයනු. 



 

 

 

අහස් හා මහගපොගළොව මැව්ගව් 

කවුදැ?යි ඔබ ඔවුන්ගෙන් 

විමසුගව් නම් ඔවුහු “අල්ලාහ්” 

යැයි පවසති. පවසනු, 

“අල්ලාහ්ගෙන් ගතොර ව නුඹලා 

කන්නලව් කරන දෑ පිළිබඳ 

නුඹලා කුමක් සතන්ගනහුද? - 

අල්ලාහ් මා ගවත යම් නපුරක් 

සුගව් නම් එම නපුර ඔවුන් 

ඉවත් කරන්නන් ගවත් ද? එගස් 

නැතගහොත් අල්ලාහ් මා ගවත 

යම් ආශිර්වාදයක් සුගව් නම් 

ඔහුගේ ආශිර්වාදය ඔවුන් 

වළක්වන්නන් ගවත්ද? යැයි 

විමසනු. (නබිවරය) “අල්ලාහ් මා 

හට ප්රමාණවත්ය. විශ්වාස 



 

 

 

කරන්නන් ඔහු ගවත පමණක් 

විශ්වාස කරත්වා” යැයි පවසනු. 

َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت َواْْلَْرَض لَيَقُولُنَّ 

ُ ۚ قُْل أَفََرأَْيتُْم َما تَْدُعو ِ إِْن أََرادَنَِي َّللاَّ َن ِمْن دُوِن َّللاَّ

ِه أَْو أََرادَنِي  ُ بُِضر ٍ َهْل ُهنَّ َكاِشفَاُت ُضر ِ َّللاَّ

 ۖ ُ بَِرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمتِِه ۚ قُْل َحْسبَِي َّللاَّ

لُونَ   {38} ?َعلَْيِه يَتََوكَُّل اْلُمتََوك ِ

මාගේ  නයිනි! නුඹලාගේ 

ස්යාවරය මත සට නුඹලා 

කටුතු කරනු. නියත 

වශගයන්ම මම ද කටුතු 

කරමි. එගහයින් නුඹලා මු 

දැන ෙනු ඇත. යැයි (නබි 

මුහම්මේ) ඔබ පවසනු. 

قُْل يَا قَْوِم اْعَملُوا َعلَٰى َمَكانَتُِكْم إِن ِي َعاِمٌل ۖ فََسْوَف 

 {39}تَْعلَُموَن 



 

 

 

තමන් අවමානයට පත් කරන 

දඬුවම කවුරුන් ගවත 

පැමිගණන්ගන් දැයි ද, ස්යාවර 

දඬුවම කවුරුන් මත පහළ 

වන්ගන් දැයි ද (ඔවුහු මු දැන 

ෙනු ඇත.) 

َمْن يَأْتِيِه َعذَاٌب يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمِقيٌم 

{40} 

41. අල් කුර්ආනය අල්ලාහ් 

ගවතින් පහළ වීම, එහිදී  නයා 

ගේව විශ්වාස වන්තයින් ගලසත් 

ගේව ප්රතික්ගපපකයින් ගලසත් 

ගබදී ගවන්ව යෑම. 

නියත වශගයන්ම අපි 

සතයගයන් ුතු ව දහම් ග්රන්යය 



 

 

 

 නයා සඳහා, ඔබ ගවත පහළ 

කගළමු. එගහයින් කවගරකු 

(එමගින්) යහමෙ ලබන්ගන් ද 

එය ඔහු ගවනුගවන්මය. තවද 

කවගරකු ගනොමෙ යන්ගන් ද 

එගස් ඔහු ගනොමෙ යනුගේ 

ඔහුටම එගරහිවමය. තවද ඔබ 

ඔවුන් ගකගරහි භාරකරුවකු 

ගනොගව්. 

ِ ۖ فََمِن اْهتَدَٰى إِنَّا أَْنَزْلنَا َعلَيْ  َك اْلِكتَاَب ِللنَّاِس بِاْلَحق 

فَِلنَْفِسِه ۖ َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَْيَها ۖ َوَما أَْنَت 

 {41}َعلَْيِهْم بَِوِكيٍل 

42 ගේව බලගේ විදයාමානය. 

ආත්මාවන් ඒවා මරණයට පත් 

වන ගමොගහොගත් ද නින්ගේදී 



 

 

 

මරණයට පත් ගනොවූ දෑ ද 

අත්පත් කර ෙන්ගන් අල්ලාහ්ය. 

කවර ආත්මයක් මත මරණය 

තීන්දු කගේද එය (ආපසු 

ගනොයවා) ඔහු රඳවා තබා ෙනී. 

ගසසු දෑ නියම කරන ලද 

කාලයක් දක්වා ඔහු එවනු ඇත. 

වටහා ෙන්නා  නයාට නියත 

වශගයන්ම එහි සංඥාා ඇත. 

ُ يَتََوفَّى اْْلَْنفَُس ِحيَن َمْوتَِها َوالَّتِي لَْم تَُمْت فِي  َّللاَّ

ْمِسُك الَّتِي قََضٰى َعلَْيَها اْلَمْوَت َويُْرِسُل َمنَاِمَها ۖ فَيُ 

ِلَك َْليَاٍت ِلقَْوٍم  ى ۚ إِنَّ فِي ذَٰ اْْلُْخَرٰى إِلَٰى أََجٍل ُمَسمًّ

 {42}يَتَفَكَُّروَن 

43-46 ගේව අගේශකයින්ගේ 

වාදය සහ ඔවුනට ලබා ගදන 

ප්රතිචාරය. 



 

 

 

එගස් නැතගහොත් ඔවුහු 

අල්ලාහ්ගෙන් ගතොර ව 

මැදිහත්කරුවන් ෙත්ගතෝ ද? 

“ඔවුන් කිසවකට හිමිකම් 

ගනොදරමින් බුේධිමත් 

ගනොවන්නන් ගලස සටිය ද 

(ඔවුන් මැදිහත්කරුවන් ගලස 

ෙන්ගනහු ද)“ යැයි ඔබ පවසනු.  

ِ ُشفَعَاَء ۚ قُْل أََولَْو َكانُوا ََل  أَِم اتََّخذُوا ِمْن دُوِن َّللاَّ

 {43}يَْمِلُكوَن َشْيئًا َوََل يَْعِقلُوَن 

“සයලු මැදිහත්වීම් අල්ලාහ් 

සුය. අහස් හා මහගපොගළොගව් 

ආධිපතයය ඔහු සුය. පසු ව 

නුඹලා නැවත ගයොමු කරනු 



 

 

 

ලබනුගේ ඔහු ගවතය”. යැයි 

(නබි මුහම්මේ) ඔබ පවසනු. 

ِ الشَّفَاَعةُ َجِميعًا ۖ لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت  قُْل ّلِِلَّ

 {44}َواْْلَْرِض ۖ ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجعُوَن 

අල්ලාහ් පමණක් ගමගනහි 

කරනු ලැබූ විට මු ගලොව 

විශ්වාස ගනොකරන්නන්ගේ 

හදවත් පිළිකුල් කරති. 

ඔහුගෙන් ගතොරවූවන් ගමගනහි 

කරනු ලබන විට එවිට ඔවුහු 

සුටු ගවති. 

ْت قُلُوُب الَِّذيَن ََل  ُ َوْحدَهُ اْشَمأَزَّ َوإِذَا ذُِكَر َّللاَّ

الَِّذيَن ِمْن دُونِِه إِذَا ُهْم يُْؤِمنُوَن بِاْْلِخَرةِ ۖ َوإِذَا ذُِكَر 

 {45}يَْستَْبِشُروَن 



 

 

 

ගුප්ත දෑ හා අදෘශයමාන දෑ 

ෙැන දන්නා වූ අහස් හා 

මහගපොගළොගව් 

මැවුම්කරුවාණනි! ඔගබ් 

ෙැත්තන් කවර විෂයක් ුළ 

මතගේද ඇති කර ෙනිමින් 

සටිගේ ද ඒ ෙැන ඔවුන් අතර 

තීන්දු ගදනුගේ ඔබය යැයි (නබි 

මුහම්මේ) ඔබ පවසනු. 

ُهمَّ فَاِطَر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َعاِلَم اْلغَْيِب قُِل اللَّ 

َوالشََّهادَةِ أَْنَت تَْحُكُم بَْيَن ِعبَاِدَك فِي َما َكانُوا فِيِه 

 {46}يَْختَِلفُوَن 

47,48 මළවුන් ගකගරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනගේ 

අපරාධකරුවන්ගේ තත්ත්වය. 



 

 

 

අපරාධ කළවුනට 

මහගපොගළොගව් ඇති සයල්ල ද ඒ 

සමෙම ඒ හා සමාන ව තවත් 

තිබුණ ද මළවුන් ගකගරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනගේ 

දඬුවගම් බිහිසුණුභාවගයන් 

මිදීම සඳහා වන්දි වශගයන් ඒවා 

ගදනු ඇත. ඔවුන් අගප්ක්ෂා 

ගනොකරමින් සටී දෑ 

අල්ලාහ්ගෙන් ඔවුනට ගහළිවනු 

ඇත. 

َظلَُموا َما فِي اْْلَْرِض َجِميعًا َوِمثْلَهُ َولَْو أَنَّ ِللَِّذيَن 

َمعَهُ ََلْفتَدَْوا بِِه ِمْن ُسوِء اْلعَذَاِب يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۚ َوبَدَا 

ِ َما لَْم يَُكونُوا يَْحتَِسبُوَن   {47}لَُهْم ِمَن َّللاَّ



 

 

 

ඔවුන් උපයා ෙත් දෑහි 

නපුරුකම් ඔවුනට ගහළිවනු 

ඇත. තවද ඔවුන් කවර ගදයක් 

පිළිබඳ ව සරදම් කරමින් සටිගේ 

ද එය ඔවුන් වටලා ෙනු ඇත. 

َوبَدَا لَُهْم َسي ِئَاُت َما َكَسبُوا َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه 

 {48}يَْستَْهِزئُوَن 

49-51 දුගක්දී සහ සැගප්දී 

මිනිසාගේ ස්වභාවය. 

මිනිසාට යම් හානියක් ස්පර්ශ 

වූ විට ඔහු අපට කන්නලව් 

කරයි. පසු ව අපගෙන් වූ 

දයාවක් අපි ඔහුට පිරිනැමූ විට, 

“නියත වශගයන්ම එය මට 

ගදනු ලැබුගව් (මාගේ) දැනුම 



 

 

 

අනුවය” යැයි පවසයි. නැත එය 

පරීක්ෂණයකි. නමුත් 

ඔවුන්ගෙන් බහුතරයක් ගදනා 

(ඒ බව) ගනොදනිති.  

ْلنَاهُ نِْعَمةً  ْنَساَن ُضرٌّ دََعانَا ثُمَّ إِذَا َخوَّ فَإِذَا َمسَّ اْْلِ

ِكنَّ ِمنَّا قَاَل إِنََّما أُو تِيتُهُ َعلَٰى ِعْلٍم ۚ بَْل ِهَي فِتْنَةٌ َولَٰ

 {49}أَْكثََرُهْم ََل يَْعلَُمونَ 

සැබැවින්ම ඔවුනට ගපර 

සටියවුන් ද එය පැවසුගව්ය. 

නමුත් ඔවුන් උපයමින් සටි දෑ 

ඔවුනට ඵලක් ගනොවීය.  

قَْد قَالََها الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فََما أَْغنَٰى َعْنُهْم َما َكانُوا 

 {50}ْكِسبُوَن يَ 

එගහයින් ඔවුන් ඉපැයූ දෑහි 

නපුරු විපාකය ඔවුනට හට 



 

 

 

ෙැණින. ඔවුන් අුරින් අපරාධ 

කළවුන් ඔවුන් ඉපැයූ දෑහි නපුරු 

විපාක ඔවුනට මු හට 

ෙැගනනු ඇත. තවද ඔවුහු 

(සතයය) පරා යට පත් 

කරන්නන් ගනොගවති. 

ِمْن  فَأََصابَُهْم َسي ِئَاُت َما َكَسبُوا ۚ َوالَِّذيَن َظلَُموا

ُؤََلِء َسيُِصيبُُهْم َسي ِئَاُت َما َكَسبُوا َوَما ُهْم  َهٰ

 {51}بُِمْعِجِزيَن 

52 අල්ලාහ්ගේ අතින්ම 

ගපෝෂණය සැලසීම. 

නියත වශගයන්ම අල්ලාහ් 

තමන් අභිමත කරන අයට 

ගපෝෂණ සම්පත් වයාප්ත කර 

ගදන බවත් එගමන්ම ඔහු එය 



 

 

 

සීමා කර ගදන බවත් ඔවුහු 

ගනොදන්ගනෝ ද? නියත 

වශගයන්ම විශ්වාස කරන 

 නයාට එහි සාධක ඇත. 

ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر ۚ  َ يَْبُسُط الر ِ أََولَْم يَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

ِلَك َْليَاٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن   {52}إِنَّ فِي ذَٰ

53-55 තමන්ගෙන් පාපක්ෂමාව 

අයැද සටීමටත් තමන් ගවත 

ගයොමු වීමටත් අල්ලාහ් 

මිනිසුනට කරන ඇරුතම. එගස් 

ගනොපතන්නන් හට කරන 

අවවාදය. 

අගහෝ තමන් විසන් තමන් නසා 

ෙත් මාගේ ෙැත්තනි! 

අල්ලාහ්ගේ කරුණාව ෙැන 



 

 

 

නුඹලා අගප්ක්ෂා රහිත 

ගනොවනු. නියත වශගයන්ම 

අල්ලාහ් සයලු පාපයන්ට සමාව 

ගදනු ඇත. නියත වශගයන්ම 

ඔහු අතික්ෂමාශීලීය. මහා 

කරුණාන්විතය. 

أَْنفُِسِهْم ََل تَْقنَُطوا  قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَىٰ 

َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعًا ۚ إِنَّهُ ُهَو  ِ ۚ ِإنَّ َّللاَّ ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ

ِحيمُ   {53}اْلغَفُوُر الرَّ

තවද දඬුවම නුඹලා ගවත 

පැමිණීමට ගපර නුඹලා 

නුඹලාගේ පරමාධිපති ගවත 

නැඹුරු වනු. තවද ඔහුට 

යටහත් වනු. පසු ව නුඹලා උදව් 

කරනු ගනොලබන්ගනහුය. 



 

 

 

َوأَنِيبُوا إِلَٰى َرب ُِكْم َوأَْسِلُموا لَهُ ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتِيَُكُم 

 {54}اْلعَذَاُب ثُمَّ ََل تُْنَصُروَن 

නුඹලා ගනොහඟමින් සටිය දී 

ක්ෂණික ව නුඹලා ගවත දඬුවම 

පැමිණීමට ගපර නුඹලාගේ 

පරමාධිති විසන් නුඹලා ගවත 

පහළ කරනු ලැබූ වඩාත් 

අලංකාර දෑ පිළිපදිනු.  

َواتَّبِعُوا أَْحَسَن َما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َرب ُِكْم ِمْن قَْبِل أَْن 

 {55}يَأْتِيَُكُم اْلعَذَاُب بَْغتَةً َوأَْنتُْم ََل تَْشعُُروَن 

56-60 එගස් පාපක්ෂමාව අයැද 

ගනොසටියවුන්හට අත්වන 

පසුතැවිල්ල. 

අල්ලාහ් සම්බන්ධගයන් මා 

වැරදි කර තිබීම ගහ්ුගවන් මට 



 

 

 

විනාශයයි. තවද නියත 

වශගයන්ම මම සමච්චල් 

කරන්නන් අුරින් වූගයමි යැයි 

ඔබ පවසා සටීමට ගපර  

ْطُت فِي َجْنِب  أَْن تَقُوَل نَْفٌس يَا َحْسَرتَا َعلَٰى َما فَرَّ

ِ َوإِْن ُكْنُت لَِمَن السَّاِخِريَن   {56}َّللاَّ

එගස් නැතගහොත් නියත 

වශගයන්ම අල්ලාහ් මට මෙ 

ගපන්වූගේ නම් මම බිය 

බැතිමුන් අුරින් වන්නට 

තිබුණි යැයි එය පවසා සටීමට 

ගපර. 

َ َهدَانِي لَُكْنُت ِمَن اْلُمتَِّقيَن  أَْو تَقُوَل لَْو أَنَّ َّللاَّ

{57} 



 

 

 

එගස් නැතගහොත් එය දඬුවම 

දකින විට “මට තවත් වාරයක් 

වී නම් මම දැහැමියන් අුරින් 

ගවමි” යැයි එය පවසා සටීමට 

ගපර (නුඹලාගේ පරමාධිති 

විසන් නුඹලා ගවත පහළ කරනු 

ලැබූ වඩාත් අලංකාර දෑ 

පිළිපදිනු.) 

ةً فَأَُكوَن  أَْو تَقُوَل ِحيَن تََرى اْلعَذَاَب لَْو أَنَّ ِلي َكرَّ

 {58}ِمَن اْلُمْحِسنِيَن 

“එගස් ගනොව, සැබැවින්ම මාගේ 

වදන් ඔබ ගවත පැමිණිගේය. 

එවිට ඔබ ඒවා ගබොරු කගළහිය. 

තවද ඔබ උඩඟු වූගයහිය. තවද 



 

 

 

ඔබ ප්රතික්ගපප කරන්නන් 

අුරින් වූගයහිය.” 

بَلَٰى قَْد َجاَءتَْك آيَاتِي فََكذَّْبَت بَِها َواْستَْكبَْرَت َوُكْنَت 

 {59}ِمَن اْلَكافِِريَن 

තවද අල්ලාහ් ගකගරහි ගබොරු 

පැවසූවන්, මළවුන් ගකගරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනගේ 

ඔවුන්ගේ මුහුණු කළු පැහැ 

ෙැන්වී තිබීම ඔබ දකිනු ඇත. 

උඩඟු වූවන්ට නිරගේ 

නවාතැනක් ගනොගව්ද? 

ِ ُوُجوُهُهْم  َويَْوَم اْلِقيَاَمِة تََرى الَِّذيَن َكذَبُوا َعلَى َّللاَّ

 {60}ُمْسَودَّةٌ ۚ أَلَْيَس فِي َجَهنََّم َمثًْوى ِلْلُمتََكب ِِريَن 

61. ගේව විශ්වාසවන්තයින් 

පිවිගසන ස්යානය. 



 

 

 

තවද බිය බැතිමත් වූවන් 

ඔවුන්ගේ  යග්රහණයන් 

ගහ්ුගවන් අල්ලාහ් ඔවුන් මුදවා 

ෙනු ඇත. ඔවුනට නපුර හට 

ගනොෙනී. එගමන්ම ඔවුහු දුකට 

පත් ගනොගවති. 

ُ الَِّذيَن اتَّقَْوا بَِمفَاَزتِِهْم ََل يََمسُُّهُم السُّوُء  ي َّللاَّ َويُنَج ِ

 {61}َوََل ُهْم يَْحَزنُوَن 

62-67. අල්ලාහ්ගේ ඒීයයභාවය 

සහ ඔහුට පමණක් නැමදුම් 

කිරීම 

අල්ලාහ් සයලු දෑහි මැවුම්කරුය. 

තවද ඔහු සයලු දෑ ගකගරහි 

භාරකරුය. 



 

 

 

ُ َخاِلُق ُكل ِ َشْيٍء ۖ َوُهَو َعلَٰى ُكل ِ َشْيٍء َوِكيٌل  َّللاَّ

{62} 

අහස් හා මහගපොගළොගව් යුරු 

ඔහු සුය. අල්ලාහ්ගේ වදන් 

ප්රතික්ගපප කළ ඔවුහුමය 

පරාජිතගයෝ. 

سََّماَواِت َواْْلَْرِض ۗ َوالَِّذيَن َكفَُروا لَهُ َمقَاِليدُ ال

ئَِك ُهُم اْلَخاِسُروَن  ِ أُولَٰ  {63}بِآيَاِت َّللاَّ

“අගහෝ අඥාාන  නයිනි! අල්ලාහ් 

ගනොවන දෑට මා ෙැතිකම් කළ 

ුතු යැයි නුඹලා මට අණ 

කරන්ගනහු දැ” යි ඔබ විමසනු. 

ِ تَأُْمُرون ِي أَْعبُدُ أَيَُّها الْ   {64}َجاِهلُوَن قُْل أَفَغَْيَر َّللاَّ



 

 

 

“ඔබ ආගේශ කගළහි නම් 

ඔබගේ ක්රියා සැබැවින්ම නිපඵල 

වී යනු ඇත. තවද ඔබ 

පරාජිතයින් අුරින් වනු 

ඇතැ”යි ඔබ ගවත හා ඔබට 

ගපර විසූවන් ගවත ගේව පණිවිඩ 

එවනු ලැබීය. 

َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَئِْن أَْشَرْكَت 

 {65}َعَملَُك َولَتَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن لَيَْحبََطنَّ 

එගස්ය. ඔබ අල්ලාහ්ට ෙැතිකම් 

කරනු. තවද ඔබ 

ගුණෙරුකයින් අුරින් වනු. 

َ فَاْعبُْد َوُكْن ِمَن الشَّاِكِريَن   {66}بَِل َّللاَّ



 

 

 

තවද අල්ලාහ් ව ප්රමාණ කළ 

ුතු නියම අුතරින් ඔවුහු ඔහු 

ප්රමාණ ගකොට ගනොසැලූහහ. 

තවද මළවුන් ගකගරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනගේ 

මහගපොගළොව මුළුමණින්ම 

ඔහුගේ ග්රහණගේ පවතී. තවද 

අහස් ඔහුගේ දකුණගතහි 

ඔතනු ලැබ තිගබ්. ඔවුන් ආගේශ 

කරන දැයින් ඔහු උත්තරීතරය. 

සුවිශුේධය. 

َ َحقَّ قَْدِرِه َواْْلَْرُض َجِميعًا قَْبَضتُهُ  َوَما قَدَُروا َّللاَّ

َمْطِويَّاٌت بِيَِمينِِه ۚ ُسْبَحانَهُ  يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوالسََّماَواتُ 

ا يُْشِرُكونَ   {67}َوتَعَالَٰى َعمَّ



 

 

 

68-70 සූර් ගහොරණෑව ගදවරක් 

පිඹිනු ලැබීම සහ විනිශ්චය 

ආරම්භ වීම. 

සූර් (නම් ගහොරණෑගව)හි පිඹිනු 

ලැගබ්. එවිට අල්ලාහ් අභිමත 

කළ අය හැර අහස් ුළ ඇති 

අය හා මහගපොගළොගවහි ඇති 

අය මරණයට පත් ගවති. පසු ව 

එහි තවත් වාරයක් පිඹිනු 

ලැගබ්. එවිට ඔවුහු නැගී සටිමින් 

අවධානගයන් බලා සටිති. 

َونُِفَخ فِي الصُّوِر فََصِعَق َمْن فِي السََّماَواِت َوَمْن 

ُ ۖ ثُمَّ نُِفَخ فِيِه أُْخَرٰى  فِي اْْلَْرِض إَِلَّ َمْن َشاَء َّللاَّ

 {68}فَإِذَا ُهْم قِيَاٌم يَْنُظُرونَ 



 

 

 

මහගපොගළොව, එහි 

පරමාධිපතිගේ ආගලෝකගයන් 

උදා ගවයි. තවද ප්රෙති ගල්නන 

තබනු ලැගබ්. නබිවරුන් හා 

සාක්ෂිකරුවන් ගෙන එනු 

ලැගබ්. ඔවුන් අතර සතයගයන් 

ුතු ව තීන්දු ගදනු ලැගබ්. 

ඔවුනට අසාධාරණයක් සදු 

කරනු ගනොලබති. 

بِنُوِر َرب َِها َوُوِضَع اْلِكتَاُب َوأَْشَرقَِت اْْلَْرُض 

 ِ َوِجيَء بِالنَّبِي ِيَن َوالشَُّهدَاِء َوقُِضَي بَْينَُهْم بِاْلَحق 

 {69}َوُهْم ََل يُْظلَُموَن 

සෑම ආත්මයක්ම ඒවා සදු කළ 

දෑට පූර්ණ ව (ප්රතිඵල) ගදනු 



 

 

 

ලැගබ්. තවද ඔවුන් සදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව ඔහු මැනවින් දන්නාය. 

ُكلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما يَْفعَلُوَن  َوُوف ِيَتْ 

{70} 

71,72 ගදවියන් ප්රතික්ගපප 

කරන්නන්ට නැවත නැගිටුවනු 

ලබන දිනගේ හිමි ප්රතිවිපාක. 

ගදවියන් ප්රතික්ගපප කළවුන් 

නිරය ගවත කණ්ඩායම් 

වශගයන් ගමගහයවා ගෙන යනු 

ලැගබ්. ඔවුහු ඒ දක්වා පැමිණි 

විට එහි ගදොරටු විවෘත කරනු 

ලැගබ්. නුඹලා ගවත නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගේ වදන් 

පාරායනය කරන දහම් 



 

 

 

දූතවරුන් නුඹලා අුරින් නුඹලා 

ගවත ගනොපැමිණිගේ ද? තවද 

නුඹලාගේ ගමම දිනගේ හමුව 

පිළිබඳ නුඹලාට අවවාද 

ගනොකගේ දැ?යි එහි 

භාරකරුවන් ඔවුන්ගෙන් 

විමසනු ඇත. එගස්ය. යැයි ඔවුහු 

පවසති. එනමුත් ගදවියන් 

ප්රතික්ගපප කළවුන් ගවත 

දඬුවගම් ප්රකාශය නියම විය. 

َوِسيَق الَِّذيَن َكفَُروا إِلَٰى َجَهنََّم ُزَمًرا ۖ َحتَّٰى إِذَا 

َجاُءوَها فُتَِحْت أَْبَوابَُها َوقَاَل لَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم يَأْتُِكْم 

َرب ُِكْم َويُْنِذُرونَُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَتْلُوَن َعلَْيُكْم آيَاِت 

ِكْن َحقَّْت َكِلَمةُ  ذَا ۚ قَالُوا بَلَٰى َولَٰ ِلقَاَء يَْوِمُكْم َهٰ

 {71}اْلعَذَاِب َعلَى اْلَكافِِريَن 



 

 

 

නුඹලා එහි සදාතනිකයින් 

ගලසන් නිරගේ ගදොරටු වලින් 

ඇුළු වනු. උඩඟුවූවන්ගේ 

නවාතැන නපුරු විය.  

َم َخاِلِديَن فِيَها ۖ فَبِئَْس َمثَْوى قِيَل اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنَّ 

 {72}اْلُمتََكب ِِريَن 

73,74 ගදවියන් විශ්වාස 

කරන්නන්හට නැවත 

නැගිටුවනු ලබන දිනගේ හිමි 

ප්රතිඵල. 

තම පරමාධිපතිට බිය බැතිමත් 

වූවන් ස්වර්ෙය ගවත 

කණ්ඩායම් වශගයන් 

ගමගහයවා ගෙන යනු ලැගබ්. 

ඔවුහු ඒ දක්වා පැමිණි විට එහි 



 

 

 

ගදොරටු විවෘත කරනු ලැගබ්. 

“නුඹලාට සලාම් (ශාන්තියයි.) 

නුඹලා යහපත් අුතරින් කටුුතු 

කර ඇත. එගහයින් 

සදාතනිකයින් ගලසන් එහි 

නුඹලා පිවිගසනු.” යැයි එහි 

භාරකරුවන් ඔවුනට පවසනු 

ඇත. 

َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمًرا ۖ َحتَّٰى إِذَا 

أَْبَوابَُها َوقَاَل لَُهْم َخَزنَتَُها َسََلٌم  َجاُءوَها َوفُتَِحتْ 

 {73}َعلَْيُكْم ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَن 

“තම ගපොගරොන්දුව අපට සැබෑ 

කළ, තවද මහගපොගළො ව අපට 

උරුමකර දුන් අල්ලාහ්ටම සයලු 

ප්රශංසා. අපි කැමති පරිදි 



 

 

 

ස්වර්ෙගේ වාසය කරන්ගනමු” 

යැයි ඔවුහු පවසනු ඇත. 

එගහයින් ක්රියාකාරීන්ගේ 

ප්රතිඵල යහපත් විය. 

ِ الَِّذي َصدَقَنَا َوْعدَهُ َوأَْوَرثَنَا  َوقَالُوا اْلَحْمدُ ّلِِلَّ

أُ ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث نََشاُء ۖ فَنِْعَم أَْجُر  اْْلَْرَض نَتَبَوَّ

 {74}اْلعَاِمِليَن 

75. එදින අල්ලාහ්ගේ බල 

මහිමය. 

තවද අර්ප අවට පිරිවරාගෙන 

තම පරමාධිපතිගේ ප්රශංසාව 

ුළින් ඔහු ව පිවිුරු කරමින් 

සටින මලක්වරුන් ඔබ දකිනු 

ඇත. ඔවුන් අතර සතයගයන් 

ුතු ව තීන්දු ගදනු ලැගබ්. සකල 



 

 

 

ගලෝකයන්හි පරමාධිපති වූ 

අල්ලාහ්ටම සයලු ප්රශංසා යැයි 

පවසනු ලැගබ්. 

َوتََرى اْلَمََلئَِكةَ َحاف ِيَن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش يَُسب ُِحوَن 

ِ بِحَ  ِ َوقِيَل اْلَحْمدُ ّلِِلَّ ْمِد َرب ِِهْم ۖ َوقُِضَي بَْينَُهْم بِاْلَحق 

ِ اْلعَالَِميَن   {75}َرب 


