
 

 

 

සූරා අෂ් ෂූරා - 42 

අබ්දුර් රහ්මාන් බින් නාසිර් 

අස්:සඃදී  

සූරා අෂ් ෂූරා අංක42 වාකශ 1 – 

53 දක්වා සංහල පරිවර්තනය 

https://islamhouse.com/2827906 

 42 සූරා අෂ් ෂූරා  

o අපරිමිත දයාන්විත 

අසමසම කරුණාන්විත 

අල්ලාහ්ගේ නාමගයනි.  

 42 සූරා අෂ් ෂූරා 

(සාකච්ඡාව)  

https://islamhouse.com/2827906


 

 

 

ආයත් 1-53 දක්වා. 

අල් කුර්ආනය 

< Sinhala>  

 

—™ 

මාහිර් රම්ඩීන්  

පරිවර්තක 

ඉස්ලාම් හවුස් ගවබ් අඩවිගේ 

සංස්කරණ මණ්ඩලය  

විචාරය කිරීම  

42 සූරත් අෂ්-ෂූරා (සාකච්ඡාව) 



 

 

 

මක්කාහ්ගවහි දී ගහළිදරව් 

ගකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 53 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 අපරිමිත දයාන්විත 

අසමසම කරුණාන්විත 

අල්ලාහ්ගේ නාමගයනි. 

1-6 සෑම දහම් දූතයකු ගවතම 

අල්ලාහ් විසන් පිරිනමනු 

ලැබුගව් එකම පණිවිඩයකි. 

හා මීම් 

 {1}حم 

අයින් සීන් කාෆ් 



 

 

 

 {2}عسق 

මහා ප්රඥාාවන්ත සර්ව බලධාරී 

අල්ලාහ් ඔබ ගවත හා ඔබට 

ගපර වූ අය ගවත ගේව පණිවිඩ 

දන්වා සටිනුගේ එගලසය. 

ُ اْلعَِزيُز  ِلَك يُوِحي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك َّللاَّ
َكذََٰ

 {3}اْلَحِكيُم 

අහස්හි ඇති දෑ හා 

මහගපොග ොගවහි ඇති දෑ ඔහු 

සතුය. තවද ඔහු අති 

උත්තරීතරය. සර්වබලධාරීය. 

لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض ۖ َوُهَو اْلعَِليُّ 

 {4}اْلعَِظيُم 



 

 

 

අහස්, ඒවාට මතුපිටින් පැළී 

යන්නට තැත් කරයි. තවද 

මලක්වරුන් ඔවුන්ගේ 

පරමාධිපතිගේ ප්රශංසාව තුළින් 

සුවිශුේධ කරති. තවද 

මහගපොග ොගව් සටින අය 

ගවනුගවන් ඔවුහු සමාව ඇයද 

සටිති. දැන ගනු නියත 

වශගයන්ම අල්ලාහ් වන ඔහු 

අති ක්ෂමාශීලීය. 

මහාකරුණාන්විතය. 

تََكادُ السََّماَواُت يَتَفَطَّْرَن ِمْن فَْوِقِهنَّ ۚ َواْلَمََلئَِكةُ 

ي يَُسب ُِحوَن بَِحْمِد َرب ِِهْم َويَْستَْغِفُروَن ِلَمْن فِ 

ِحيُم  َ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ  {5}اْْلَْرِض ۗ أَََل إِنَّ َّللاَّ



 

 

 

ඔහුගගන් ගතොර ව භාරකරුවන් 

ගලස ගත් අය වනාහි අල්ලාහ් 

ඔවුන් ගකගරහි අවධානගයන් 

බලා සටින්නාය. තවද ඔබ 

ඔවුන් ගවත භාරකරුවකු 

ගලසන් ගනොමැත.  

ُ َحِفيٌظ َعلَْيِهْم َوالَِّذيَن اتََّخذُوا  ِمْن دُونِِه أَْوِليَاَء َّللاَّ

 {6}َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم بَِوِكيٍل 

7-9 අල් කුර්ආනය පහ  කරනු 

ලැබුගව් ඇයි? 

මව් නගරයට හා ඒ අවට 

සටින්නන් හට ඔබ අවවාද 

කරනු පිණිසද එහි කිසදු 

සැකයක් නැති එක්රැස් කරන 

දිනය ගැන ඔබ අවවාද කරනු 



 

 

 

පිණිස ද අපි ඔබ ගවත අරාබි 

බසන් වූ පාරායනයක් දන්වා 

සටිගේ එගලසය. (එදින) පිරිසක් 

ස්වර්ගගයහිය. තවත් පිරිසක් 

ඇවිග න (නිරා) ගින්ගනහිය. 

ِلَك أَْوَحْينَا إِلَْيَك قُْرآنًا َعَربِيًّا ِلتُْنِذَر أُمَّ اْلقَُرىَٰ 
َوَكذََٰ

فَِريٌق َوَمْن َحْولََها َوتُْنِذَر يَْوَم اْلَجْمعِ ََل َرْيَب فِيِه ۚ 

 {7}فِي اْلَجنَِّة َوفَِريٌق فِي السَِّعيِر 

තවද අල්ලාහ් අභිමත කගේ 

නම් ඔවුන් එකම සමූහයක් 

බවට පත් කරන්නට තිබුණි. 

නමුත් ඔහු අභිමත කරන අය 

ඔහුගේ කරුණාව තු ට 

ඇතු ත් කරනු ඇත. තවද, 

අපරාධකරුවන්හට කිසදු 



 

 

 

ආරක්ෂකගයකු ගහෝ 

උදව්කරුගවකු ගහෝ නැත. 

 ُ ِكْن يُْدِخُل َمْن  َولَْو َشاَء َّللاَّ ةً َواِحدَةً َولََٰ لََجعَلَُهْم أُمَّ

ٍ َوََل  يََشاُء فِي َرْحَمتِِه ۚ َوالظَّاِلُموَن َما لَُهْم ِمْن َوِلي 

 {8}نَِصيٍر 

එගස් නැතගහොත් ඔහු හැර 

ගසසු අය භාරකරුවන් ගලස 

ගත්ගතෝ ද? අල්ලාහ් වන 

ඔහුමය භාරකරු, තවද ඔහු 

ම වුනට ජීවය ගදයි. තවද ඔහු 

සයලු දෑ ගකගරහි ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

ُ ُهَو اْلَوِليُّ َوُهَو  أَِم اتََّخذُوا ِمْن دُونِِه أَْوِليَاَء ۖ فَاَّللَّ

 {9}يُْحيِي اْلَمْوتَىَٰ َوُهَو َعلَىَٰ ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر 



 

 

 

10-12 අල්ලාහ් ගවත සයල්ල 

භාර කරනු. 

නුඹලා එහි කවර ගදයක් 

සම්බන්ධගයන් මතගේද ඇති 

කරගත්ගත් ද එහි තීන්දුව 

අල්ලාහ් ගවතය. එයයි මාගේ 

පරමාධිපති වන අල්ලාහ්. ඔහු 

ගකගරහි මම භාර කග මි. 

තවද ඔහු ගවතම මම ගයොමු 

ගවමි. 

 ُ ِلُكُم َّللاَّ ِ ۚ ذََٰ َوَما اْختَلَْفتُْم فِيِه ِمْن َشْيٍء فَُحْكُمهُ إِلَى َّللاَّ

 {10}َرب ِي َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب 

(ඔහු) අහස් හා මහගපොග ොගව් 

නිර්මාපකයාය. නුඹලා තුළින්ම 

නුඹලා සඳහා වූ ග ෝඩු ද 



 

 

 

එගමන්ම ගගොවිප  සතුන් 

අතුරින් ග ෝඩු ද ඔහු ඇති 

කගේය. එහි නුඹලා ව ඔහු බිහි 

කරයි. ඔහු ගමන් කිසගවක් 

නැත. තවද ඔහු සර්ව ශ්රාවකය. 

සර්ව නිරීක්ෂකය. 

فَاِطُر السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۚ َجعََل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم 

أَْزَواًجا َوِمَن اْْلَْنعَاِم أَْزَواًجا ۖ يَْذَرُؤُكْم فِيِه ۚ لَْيَس 

 {11}َكِمثِْلِه َشْيٌء ۖ َوُهَو السَِّميُع اْلبَِصيُر 

අහස් හා මහගපොග ොගව් යතුරු 

ඔහු සතුය. ඔහු අභිමත කරන 

අයට ගපෝෂණ සම්පත් වයාප්ත 

කරයි. තවද ඔහු සීමා ද කරයි. 

නියත වශගයන්ම ඔහු සයලු දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව ඥාානීය. 



 

 

 

ْزَق ِلَمْن  لَهُ َمقَاِليدُ السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۖ يَْبُسُط الر ِ

 {12}يََشاُء َويَْقِدُر ۚ إِنَّهُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم 

13,14 ගේව පණිවිඩය හා දහම. 

ඒ තු   නයා ඇති කර ගත් 

මතගේද. 

කවර ගදයක් පිළිබඳ ව ඔහු 

නූහ්ට උපගදස් දුන්ගන් ද එය 

නුඹලාට ඔහු දහම්ගත කගේය. 

ඔබ ගවත දන්වා සටි දෑ ද 

ඉබ්රාහීමම් ගවත ද මූසා ගවත ද 

ඊසා ගවත ද අපි කවර ගදයක් 

උපගදස් දුන්ගන් ද එය ද, නුඹලා 

දහම ඍජු ගලස ස්ථාපිත ගකොට 

එහි නුඹලා ගවන් ව ගනොයන 

ගලසය. ඔබ කවර ගදයක් ගවත 



 

 

 

ඔවුන් ඇරයුම් කරන්ගන් ද එය 

ආගේශකයින්ට බැරූරැම් විය. 

තමන් අභිමත කරන අය 

අල්ලාහ් ඔහු ගවත (දූතයන් 

වශගයන්) ගතෝරා ගනී. තවද 

(පසුතැවිලි වී) හැගරන අයට 

ඔහු ගවතට ඔහු මග ගපන්වයි. 

يِن َما َوصَّىَٰ بِِه نُوًحا َوالَِّذي  َشَرَع لَُكْم ِمَن الد ِ

ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم  َوُموَسىَٰ أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصَّ

قُوا فِيِه ۚ َكبَُر  يَن َوََل تَتَفَرَّ َوِعيَسىَٰ ۖ أَْن أَقِيُموا الد ِ

ُ يَْجتَبِي إِلَْيِه  َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما تَْدُعوُهْم إِلَْيِه ۚ َّللاَّ

 {13}َمْن يََشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن يُنِيُب 

ඔවුන් ගවත ඥාානය 

පැමිණීගමන් පසු ව ඔවුන් අතර 

තිබූ ඊර්ෂයාව (ගරෝධය) 

ගහ්තුගවන් මිස ඔවුහු ගවන් ව 



 

 

 

ගනොගිගයෝය. ඔගබ් 

පරමාධිපතිගගන් වූ ප්රකාශයක් 

නියමිත කාලයක් දක්වා ගපරටු 

ගනොවූගේ නම් ඔවුන් අතර 

තීන්දු කරනු ලබන්නට තිබුණි. 

තවද ඔවුන්ගගන් පසු ව ගේව 

ග්රන්ථය උරුම කරනු ලැබූ අය ඒ 

පිළිබඳ ව සැකගයහි 

ගදගිඩියාගවන් සටියි. 

قُوا إَِلَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَْغيًا بَْينَُهْم ۚ  َوَما تَفَرَّ

ى  َولَْوََل َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َرب َِك إِلَىَٰ أََجٍل ُمَسمًّ

لَقُِضَي بَْينَُهْم ۚ َوإِنَّ الَِّذيَن أُوِرثُوا اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِدِهْم 

 {14}لَِفي َشك ٍ ِمْنهُ ُمِريٍب 

15,16 ගදවියන් ගවත ඇරයුම් 

කිරීම සහ ස්ථාවරත්වය. 



 

 

 

එගහයින් ඔබ ඒ (ගේව 

විශ්වාසය) ගවත ඇරයුම් කරනු. 

තවද ඔබ අණ කරනු ලැබූ ගස්ම 

ස්ථාවර ව සටිනු. ඔවුන්ගේ 

ආශාවන් ඔබ අනුගමනය 

ගනොකරනු. ‘ගේව ග්රන්ථගයන් 

අල්ලාහ් පහ  ක  දෑ පිළිබඳ ව 

මම විශ්වාස කර ඇත්ගතමි. 

තවද නුඹලා අතර යුක්තිගරුක 

ව කටයුතු කිරීමට මම අණ 

කරනු ලැබුගවමි. අල්ලාහ් අපගේ 

පරමාධිපතිය. තවද නුඹලාගේද 

පරමාධිපතිය. අපට අපගේ 

ක්රියාවන්. තවද නුඹලාට 

නුඹලාගේ ක්රියාවන්. ගමහි අප 

අතර හා නුඹලා අතර කිසදු 



 

 

 

තර්කයක් නැත. අල්ලාහ් අප 

අතර එක්රැස් කරයි. තවද 

නැවත ගයොමු කරනු ලබන 

ස්ථානය ඔහු ගවතමය.’ යැයි 

පවසනු. 

َّبِْع  ِلَك فَاْدُع ۖ َواْستَِقْم َكَما أُِمْرَت ۖ َوََل تَت فَِلذََٰ

ُ ِمْن ِكتَاٍب ۖ  أَْهَواَءُهْم ۖ َوقُْل آَمْنُت بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

ُ َربُّنَا َوَربُُّكْم ۖ لَنَا أَْعَمالُنَا  َوأُِمْرُت ِْلَْعِدَل بَْينَُكُم ۖ َّللاَّ

ُ يَْجَمُع  َولَُكْم أَْعَمالُُكْم ۖ ةَ بَْينَنَا َوبَْينَُكُم ۖ َّللاَّ ََل ُحجَّ

 {15}بَْينَنَا ۖ َوإِلَْيِه اْلَمِصيُر 

ඔහුට පිළිතුරු ගදනු ලැබුවායින් 

පසු අල්ලාහ් විෂයගයහි වාද 

කරන්ගනෝ වනාහි ඔවුන්ගේ 

වාදය ඔවුන්ගේ පරමාධිපති 

අබියස නිෂ්ඵලය. තවද ඔවුන් 



 

 

 

ගවත ගකෝපය ඇත. තවද 

ඔවුනට දැඩි දඬුවමක් ද ඇත. 

ِ ِمْن بَْعِد َما اْستُِجيَب لَهُ  وَن ِفي َّللاَّ َوالَِّذيَن يَُحاجُّ

تُُهْم دَاِحَضةٌ ِعْندَ َرب ِِهْم َوَعلَْيِهْم َغَضٌب َولَُهْم  ُحجَّ

 {16}َعذَاٌب َشِديدٌ 

17-19 අවසන් ගහෝරාව 

සමීපගයන් සදු වන බව තහවුරු 

කිරීම සහ ඒ ගැන ගේව 

ප්රතික්ගෂ්පකයින්හට අවවාද 

කිරීම. 

සතයගයන් යුතු ව ගේව ග්රන්ථය 

හා තුලාව පහ  කගේ 

අල්ලාහ්ය. අවසන් ගහෝරාව 

සමීපගයන් විය හැකි යැයි නුඹ ව 

දැනුවත් කරනුගේ කුමක් ද? 



 

 

 

ِ َواْلِميَزاَن ۗ َوَما  ُ الَِّذي أَْنَزَل اْلِكتَاَب بِاْلَحق  َّللاَّ

 {17}يُْدِريَك لَعَلَّ السَّاَعةَ قَِريٌب 

ඒ පිළිබඳ විශ්වාස 

ගනොකරන්ගනෝ එය ඉක්මණින් 

පතති. තවද විශ්වාස කරන්ගනෝ 

ඒ ගැන බිය වන්ගනෝ ගවති. 

නියත වශගයන්ම එය සැබෑවක් 

යැයි ඔවුහු දනිති. දැන ගනු. 

නියත වශගයන්ම අවසන් 

ගහෝරාව පිළිබඳ තර්ක 

කරන්ගනෝ අන්ත මු ාගවහිය. 

يَْستَْعِجُل بَِها الَِّذيَن ََل يُْؤِمنُوَن بَِها ۖ َوالَِّذيَن آَمنُوا 

وَن ِمْنَها َويَْعلَُموَن أَنََّها اْلَحقُّ ۗ أَََل إِنَّ الَِّذيَن ُمْشِفقُ 

 {18}يَُماُروَن فِي السَّاَعِة لَِفي َضََلٍل بَِعيٍد 



 

 

 

අල්ලාහ් තම ගැත්තන්හට 

මමත්රිය. ඔහු අභිමත කරන 

අයට ගපෝෂණය පිරිනමයි. තවද 

ඔහු සර්ව ශක්තිය ඇති සර්ව 

බලධාරියාණන්ය. 

ُ لَِطيٌف بِِعبَاِدهِ  يَْرُزُق َمْن يََشاُء ۖ َوُهَو اْلقَِويُّ  َّللاَّ

 {19}اْلعَِزيُز 

20-26 ගේව විශ්වාසවන්තයින්ට 

සහ ගේව ප්රතික්ගෂ්පකයින්ට 

හිමි ප්රතිඵල. 

කවගරකු මතු ගලොගවහි ඵලදාව 

අගප්ක්ෂා කරමින් සටිගේ ද අපි 

ඔහුගේ ඵලදාගවහි වර්ධනය 

ඇති කරමු. තවද කවගරකු 

ගමගලොව ඵලදාව අගප්ක්ෂා 



 

 

 

කරමින් සටිගේ ද අපි ඔහුට 

එයින් පිරිනමන්ගනමු. නමුත් 

මතු ගලොගවහි ඔහුට කිසදු 

ගකොටසක් නැත. 

َمْن َكاَن يُِريدُ َحْرَث اْْلِخَرةِ نَِزْد لَهُ فِي َحْرثِِه ۖ 

َوَمْن َكاَن يُِريدُ َحْرَث الدُّْنيَا نُْؤتِِه ِمْنَها َوَما لَهُ فِي 

 {20}اْْلِخَرةِ ِمْن نَِصيٍب 

අල්ලාහ් කවර ගදයක් 

සම්බන්ධගයන් අනුමැතිය 

ගනොදුන්ගන් ද එවන් ගදයක් 

ඔවුන් සඳහා දහම්ගත ක  

හවුල්කරුගවෝ ඔවුනට ගවත් ද? 

තවද පැහැදිලි ප්රකාශය ගනොවී 

නම් ඔවුන් අතර තීන්දු කරනු 

ලබන්නට තිබුණි. තවද නියත 



 

 

 

වශගයන්ම අපරාධකරුවන් වන 

ඔවුනට ගව්දනීය දඬුවමක් ඇත. 

يِن َما لَْم يَأْذَْن أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن ال د ِ

ُ ۚ َولَْوََل َكِلَمةُ اْلفَْصِل لَقُِضَي بَْينَُهْم ۗ َوإِنَّ  بِِه َّللاَّ

 {21}الظَّاِلِميَن لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

අපරාධකරුවන් තමන් ඉපැයූ දෑ 

පිළිබඳ බිගයන් පසුවන්නන් 

ගලස ඔබ දකින්ගනහිය. තවද 

එය ඔවුනට සදුවන්නකි. තවද 

ගදවියන් විශ්වාස ගකොට 

යහකම් ක වුන් වනාහි ඔවුහු 

ස්වර්ග උයන් වලය. ඔවුන්ගේ 

පරමාධිපති අබියස ඔවුන් 

අභිමත කරන දෑ ඔවුනට ඇත. 

එයයි අතිමහත් භාගයය. 



 

 

 

ا َكَسبُوا َوُهَو َواقٌِع بِِهْم ۗ  تََرى الظَّاِلِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ

اِلَحاِت فِي َرْوَضاِت  َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِلَك ُهَو اْلجَ  نَّاِت ۖ لَُهْم َما يََشاُءوَن ِعْندَ َرب ِِهْم ۚ ذََٰ

 {22}اْلفَْضُل اْلَكبِيُر 

එය විශ්වාස ගකොට යහකම් ක  

තම ගැත්තන්හට අල්ලාහ් 

ශුභාරංචි දන්වා සටී දෑය. “සමීප 

ඥාාතීත්වය තු  ආදරය 

දැක්වීමට මිස ඒ ගවනුගවන් 

කිසදු කුලියක් මම ගනොඉල්ලමි” 

යැයි (නබිවරය) ඔබ පවසනු. 

තවද කවගරකු යහපතක් 

උපයන්ගන් ද අපි ඔහුට එහි 

යහකම වර්ධනය කරමු. නියත 

වශගයන්ම අල්ලාහ් 

අතික්ෂමාශීලීය. ගුණගරුකය. 



 

 

 

ُ ِعبَادَهُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا  ُر َّللاَّ ِلَك الَِّذي يُبَش ِ ذََٰ

اِلَحاِت ۗ قُْل ََل أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إَِلَّ اْلَمَودَّةَ  الصَّ

فِي اْلقُْربَىَٰ ۗ َوَمْن يَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَهُ فِيَها ُحْسنًا ۚ 

َ َغفُوٌر َشُكوٌر   {23}إِنَّ َّللاَّ

එගස් නැතගහොත් “ඔහු 

(නබිවරයා) අල්ලාහ් ගවත 

ගබොරුවක් ගගතුගව් යැ”යි ඔවුහු 

පවසන්ගනෝද? එගහයින් 

අල්ලාහ් අභිමත කරන්ගන් නම් 

ඔගබ් හදවත මත ඔහු මුද්රා 

තබයි. තවද අල්ලාහ් අසතයය 

මකා දමයි. තවද ඔහුගේ වදන් 

තුළින් සතයය තහවුරු කරයි. 

නියත වශගයන්ම ඔහු හදවත් 

තු  ඇති දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

ඥාානීය. 



 

 

 

ُ يَْختِْم  ِ َكِذبًا ۖ فَإِْن يََشإِ َّللاَّ أَْم يَقُولُوَن اْفتََرىَٰ َعلَى َّللاَّ

ُ اْلبَاِطَل وَ  يُِحقُّ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِِه ۚ َعلَىَٰ قَْلبَِك ۗ َويَْمُح َّللاَّ

دُوِر   {24}إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ

තවද ඔහු තම ගැත්තන්ගගන් 

පශ්චාත්තාපය පිළිගන්නාය. 

තවද ඔහු පාපකම් වලට සමාව 

ගදයි. තවද නුඹලා සදු කරන දෑ 

ඔහු දනී. 

َوُهَو الَِّذي يَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َويَْعفُو َعِن 

ي ِئَ   {25}اِت َويَْعلَُم َما تَْفعَلُوَن السَّ

විශ්වාස ගකොට යහකම් සදු 

ක වුන් ඔහු පිළිගනී. තවද 

ඔහුගේ භාගයගයන් ඔහු 

ඔවුනට අධික කරයි. තවද 



 

 

 

ප්රතික්ගෂ්පකගයෝ වන ඔවුනට 

දැඩි දඬුවමක් ඇත. 

اِلَحاِت َويَْستَِجيُب الَِّذيَن  آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

َويَِزيدُُهْم ِمْن فَْضِلِه ۚ َواْلَكافُِروَن لَُهْم َعذَاٌب َشِديدٌ 

{26} 

27 මිනිසුන් වැඩි ගදනකුගේ 

ස්වභාවය. 

තවද අල්ලාහ් තම ගැත්තන්හට 

ගපෝෂණ සම්පත් විස්තීරණ 

කගේ නම් මහගපොග ොගවහි 

ඔවුහු සීමාව ඉක්මවා යනු ඇත. 

නමුත් ඔහු අභිමත කරන 

ප් රමාණයක් පහ  කරනු ඇත. 

නියත වශගයන්ම ඔහු තම 

ගැත්තන් පිළිබඳ ව 



 

 

 

අභිඥාානවන්තය. සර්ව 

නිරීක්ෂකය. 

ْزَق ِلِعبَاِدِه لَبَغَْوا فِي اْْلَْرِض  ُ الر ِ َولَْو بََسَط َّللاَّ

ُل بِقَدٍَر َما يََشاُء ۚ إِنَّهُ بِِعبَاِدِه َخبِيٌر بَِصيٌر  ِكْن يُنَز ِ
َولََٰ

{27} 

28-36 අල්ලාහ්ගේ බලය විදහා 

දක්වන ඇතැම් කරුණු. 

ඔවුන් (මිනිසුන්) 

බලාගපොගරොත්තු සුන් කර ගත් 

පසු වර්ෂාව පහ  කරනුගේ 

ඔහුය. තවද ඔහුගේ කරුණාව 

ඔහු පතුරුවයි. තවද 

ප්රශංසාලාී භාරකරු ඔහුය.  

ُل اْلغَْيَث ِمْن بَْعِد َما قَنَُطوا َويَْنُشُر  َوُهَو الَِّذي يُنَز ِ

 {28}يُّ اْلَحِميدُ َرْحَمتَهُ ۚ َوُهَو اْلَولِ 



 

 

 

අහස් හා මහගපොග ොව මැවීමත් 

ඒ ගදක තු  ජීවීන් විසරුවා හැර 

තිබීමත් ඔහුගේ සංඥාා අතුරිනි. 

තවද ඔහු අභිමත කරන විට 

ඔවුන් රැස් කිරීමට ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَثَّ 

َجْمِعِهْم إِذَا يََشاُء قَِديٌر  فِيِهَما ِمْن دَابٍَّة ۚ َوُهَو َعلَىَٰ 

{29} 

යම් දුර්භාගයයක් නුඹලාට ඇති 

වූගේ ද එය නුඹලාගේ අත් 

ඉපැයූ දෑ ගහ්තුගවනි. තවද ඔහු 

ගබොගහෝ දෑට සමාව ගදයි. 

َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصيبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديُكْم َويَْعفُو 

 {30}َعْن َكثِيٍر 



 

 

 

තවද නුඹලා මහගපොග ොගව් 

අබිබවා යන්නන් ගනොගව්. තවද 

අල්ලාහ්ගගන් ගතොර ව නුඹලාට 

කිසදු ආරක්ෂකගයකු ගහෝ උදව් 

කරුගවකු ගහෝ නැත. 

َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن فِي اْْلَْرِض ۖ َوَما لَُكْم ِمْن دُوِن 

ٍ َوََل نَِصيٍر  ِ ِمْن َوِلي   {31}َّللاَّ

තවද මහා කඳු ගමන් මුහුගදහි 

ගමන් කරන යාත්රාද ඔහුගේ 

සංඥාා අතුරිනි. 

 {32}ِمْن آيَاتِِه اْلَجَواِر فِي اْلبَْحِر َكاْْلَْعََلِم وَ 

ඔහු අභිමත කරන්ගන් නම් 

සු ඟ නවතාලයි. එවිට ඒ මතු 

පිට ඒවා නිසංසල බවට පත් 



 

 

 

වනු ඇත. නියත වශගයන්ම 

ගුණගරුක ඉවසලිවන්ත 

සයල්ලන් හට එහි සංඥාා ඇත. 

يَح فَيَْظلَْلَن َرَواِكدَ َعلَىَٰ ظَ  ْهِرِه ۚ إِْن يََشأْ يُْسِكِن الر ِ

ِلَك َْليَاٍت ِلُكل ِ َصبَّاٍر َشُكوٍر 
 {33}إِنَّ فِي ذََٰ

එගස් නැතගහොත් ඔවුන් උපයා 

ගත් දෑ ගහ්තුගවන් ඔහු ඒවා 

විනාශ කර දමනු ඇත. ඔහු 

ගබගහෝ දෑට සමාව ගදයි. 

 {34}أَْو يُوبِْقُهنَّ بَِما َكَسبُوا َويَْعُف َعْن َكثِيٍر 

තවද අපගේ වදන් 

සම්බන්ධගයන් තර්ක 

කරන්නන් ගැන ඔහු දනී. 

ඔවුනට කිසදු මිදීමක් නැත. 



 

 

 

َويَْعلََم الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاتِنَا َما لَُهْم ِمْن َمِحيٍص 

{35} 

එගහයින් නුඹලාට යමක් ගදනු 

ලැබුගව් නම් එය ගමගලොව 

ජීවිතගේ භුක්ති විඳීමකි. නමුත් 

අල්ලාහ් අබියස ඇති දෑ ගදවියන් 

විශ්වාස ක වුනට ගේෂ්ඨය. 

තවද එය සදා පවතින්නකි. 

තවද ඔවුහු ඔවුන්ගේ 

පරමාධිපති ගවත සයල්ල භාර 

කරති. 

فََما أُوتِيتُْم ِمْن َشْيٍء فََمتَاُع اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا ۖ َوَما ِعْندَ 

ِ َخْيٌر َوأَْبقَىَٰ ِللَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَىَٰ َرب ِِهْم يَتََوكَّلُوَن  َّللاَّ

{36} 



 

 

 

37-43 ගේව 

විශ්වාසවන්තයින්ගේ ඇතැම් 

ගුණාංග. 

තවද ඔවුන් වනාහි බරපත  

පාපයන්ගගන් හා අශීලාචාර 

දැයින් වැ කි සටින්නන් ගවති. 

තවද ඔවුන් ගකෝප වූ විට සමාව 

ගදන්ගනෝ ඔවුහුමය.  

ثِْم َواْلفََواِحَش َوإِذَا َما  َوالَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اْْلِ

 {37}َغِضبُوا ُهْم يَْغِفُروَن 

තවද ඔවුන් වනාහි ඔවුන්ගේ 

පරමාධිපතිට පිළිතුරු දුන් අය 

ගවති. තවද සලාතය විධිමත් ව 

ඉටු ක  අය ගවති. තවද 

ඔවුන්ගේ කරුණු ඔවුන් අතර 



 

 

 

සාකච්ඡා අනුවය. තවද අපි 

ඔවුනට ගපෝෂණය ක  දැයින් 

ඔවුහු වියදම් කරති. 

ََلةَ َوأَْمُرُهْم َوالَِّذيَن اْستََجابُوا  ِلَرب ِِهْم َوأَقَاُموا الصَّ

ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُوَن   {38}ُشوَرىَٰ بَْينَُهْم َوِممَّ

තවද ඔවුන් වනාහි ඔවුනට 

අපරාධ ඇති වූ විට ඔවුහු 

(සාධාරණ ගලසන්) උදව් 

ලබන්ගනෝ ගවති. 

 {39}َوالَِّذيَن إِذَا أََصابَُهُم اْلبَْغُي ُهْم يَْنتَِصُروَن 

අයහපතට ප්රතිවිපාකය ඒ හා 

සමාන අයහපතකි. එගහයින් 

කවගරකු සමාව දී 

හැඩගැගසන්ගන්ද එවිට ඔහුගේ 



 

 

 

ප්රතිඵලය අල්ලාහ් ගවතය. 

නියත වශගයන්ම ඔහු 

අපරාධකරුවන් ප්රිය ගනොකරයි. 

َوَجَزاُء َسي ِئٍَة َسي ِئَةٌ ِمثْلَُها ۖ فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ 

ِ ۚ إِنَّهُ ََل يُحِ   {40}بُّ الظَّاِلِميَن َعلَى َّللاَّ

තවද කවගරකු තමාට සදු වූ 

අපරාධගයන් පසු ව උදව් 

ලැබුගව් ද එවිට ඔවුනට එගරහි 

ව කිසදු මාර්ගයන් නැත්ගතෝ 

ඔවුහුමය. 

ئَِك َما َعلَْيِهْم ِمْن  َولََمِن اْنتََصَر بَْعدَ ُظْلِمِه فَأُولََٰ

 {41}َسبِيٍل 

නියත වශගයන්ම ක්රියාමාර්ගය 

(ගත යුතුව) ඇත්ගත්  නයාට 

අපරාධ කරමින් යුක්තිගයන් 



 

 

 

ගතොර ව මහගපොග ොගව් සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු කරන්නන්ට 

එගරහිව පමණය. ගව්දනීය 

දඬුවමක් තමන්ට ඇත්ගතෝ 

ඔවුහුමය. 

إِنََّما السَّبِيُل َعلَى الَِّذيَن يَْظِلُموَن النَّاَس َويَْبغُوَن 

ئَِك لَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ  ِ ۚ أُولََٰ  فِي اْْلَْرِض بِغَْيِر اْلَحق 

{42} 

තවද කවගරකු ඉවසා සමාව 

දුන්ගන් ද නියත වශගයන්ම එය 

ස්ථාවර ක්රියාවන් අතුරිනි. 

ِلَك لَِمْن َعْزِم اْْلُُموِر  َولََمْن َصبََر َوَغفََر إِنَّ ذََٰ

{43} 



 

 

 

44-46 ගදවියන් ප්රතික්ගෂ්ප 

කරන්නන්හට හිමි අවසන් 

ඉරණම. 

තවද අල්ලාහ් කවගරකු 

ගනොමග යන්නට ඉඩ හරින්ගන් 

ද එවිට (අල්ලාහ් වන) ඔහුගගන් 

පසු ව කිසදු භාරකරුවකු ඔහුට 

නැත. අපරාධකරුවන් දඬුවම 

දුටු කල්හි ‘මිදීමට මගක් 

ඇත්දැ?’යි විමසා සටිනු ඔබ 

දකිනු ඇත. 

ٍ ِمْن بَْعِدِه ۗ َوتََرى  ُ فََما لَهُ ِمْن َوِلي  َوَمْن يُْضِلِل َّللاَّ

ا َرأَُوا اْلعَذَاَب يَقُولُوَن َهْل إِ  لَىَٰ َمَرد ٍ الظَّاِلِميَن لَمَّ

 {44}ِمْن َسبِيٍل 



 

 

 

තවද ඒ ගවත ඔවුන් ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන විට, අවමානගයන් 

යුතු ව ගහොර ඇසන් බලමින් 

ඔවුන් බිගයන් සටිනු ඔබ දකිනු 

ඇත. “නියත වශගයන්ම 

අලාභවන්තයින් වනුගේ ම වුන් 

ගකගරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ තමන් හා තම පවුලට 

අලාභහානි කර ගත්තවුන්ය“ 

යැයි විශ්වාස ක වුන් 

පවසන්ගනෝය. දැන ගනු. නියත 

වශගයන්ම අපරාධකරුවන් 

ස්ථීර දඬුවගමහි ගවති. 

َوتََراُهْم يُْعَرُضوَن َعلَْيَها َخاِشِعيَن ِمَن الذُّل ِ 

ٍ ۗ َوقَاَل الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ  يَْنُظُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفي 



 

 

 

يَْوَم  اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهِليِهمْ 

 {45}اْلِقيَاَمِة ۗ أَََل إِنَّ الظَّاِلِميَن فِي َعذَاٍب ُمِقيٍم 

තවද අල්ලාහ්ගගන් ගතොර ව 

ඔවුනට උදව් කරන 

ආරක්ෂකයින් කිසගවකු 

ඔවුනට ගනොමැත. තවද අල්ලාහ් 

කවගරකු ගනොමග යන්නට ඉඩ 

හරින්ගන් ද එවිට කිසදු මගක් 

ඔහුට නැත. 

ِ ۗ َوَما َكاَن لَُهْم ِمْن أَْوِليَاَء يَْنصُ  ُرونَُهْم ِمْن دُوِن َّللاَّ

ُ فََما لَهُ ِمْن َسبِيٍل   {46}َوَمْن يُْضِلِل َّللاَّ

47-49 සැබවින්ම ගමගලොව හා 

මතු ගලොව සයලු කරුණු 

අල්ලාහ් සතු බව අවධාරණය 

කිරීම. 



 

 

 

අල්ලාහ් ගවතින් එයට නැවත 

හැරීමක් නැති දිනයක් 

පැමිණීමට ගපර නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිට නුඹලා ප්රතිචාර 

ගදනු. එදින කිසදු සරණාගත 

ස්ථානයන් නුඹලාට නැත. තවද 

(නුඹලාගේ පාපයන්) 

ප්රතිගශ්ධනය කිරිමට නුඹලාට 

අවකාශය නැත. 

اْستَِجيبُوا ِلَرب ُِكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم ََل َمَردَّ لَهُ 

ِ ۚ َما لَُكْم ِمْن َمْلَجإٍ يَْوَمئٍِذ َوَما لَُكْم ِمْن نَِكيٍر  ِمَن َّللاَّ

{47} 

එගහයින් ඔවුන් පිටුපෑගව් නම් 

එවිට (දැන ගනු) ඔවුනට 

ආරක්ෂකයකු ගලස අපි ඔබ 



 

 

 

ගනොඑව්ගවමු. (පණිවිඩය) දන්වා 

සටීම හැර ගවගනකක් ඔබ 

ගවත පැවරී නැත. තවද නියත 

වශගයන්ම අපි මිනිසාට 

අපගගන් වූ ආශිර්වාදයක් 

භුක්ති විඳින්නට සැලැස්වූගේ 

නම් ඔහු ඒ පිළිබඳ සතුටු විය. 

නමුත් ඔවුනට ඔවුන්ගේ දෑත් 

ඉදිරිපත් ක  දෑ ගහ්තුගවන් යම් 

නපුරක් ඇති වන්ගන් නම් එවිට 

නියත වශගයන්ම මිනිසා 

ගුණමකුය. 

فَإِْن أَْعَرُضوا فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا ۖ إِْن 

ْنَساَن ِمنَّا َرْحَمةً  َعلَْيَك إَِلَّ اْلبَََلُغ ۗ َوإِنَّا إِذَا أَذَْقنَا اْْلِ

إِْن تُِصْبُهْم َسي ِئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديِهْم فَإِنَّ فَِرَح بَِها ۖ وَ 

ْنَساَن َكفُوٌر   {48}اْْلِ



 

 

 

49,50. දරුවන් පිරිනැමීම අල්ලාහ් 

සතු කාර්යයකි. 

අහස් හි හා මහගපොග ොගවහි 

ආධිපතයය අල්ලාහ් සතුය. ඔහු 

අභිමත කරන දෑ මවනු ඇත. 

තවද ඔහු අභිමත කරන අයට 

ගැහැනු දරුවන් පිරිනමනු ඇත. 

තවද ඔහු අභිමත කරන අයට 

පිරිමි දරුවන් පිරිනමනු ඇත.  

ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۚ يَْخلُُق َما يََشاُء ۚ يََهُب  َّلِلَّ

 {49}ِلَمْن يََشاُء إِنَاثًا َويََهُب ِلَمْن يََشاُء الذُُّكوَر 

එගස් නැතගහොත් ඔවුනට පිරිමි 

හා ගැහැනු දරුවන් වශගයන් 

යුගල ගලස පිරිනමයි. තවද ඔහු 

අභිමත කරන අය වඳ බවට පත් 



 

 

 

කරයි. නියත වශගයන්ම ඔහු 

සර්ව ඥාානීය. සර්ව ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

ُجُهْم ذُْكَرانًا َوإِنَاثًا ۖ َويَْجعَُل َمْن يََشاُء  ِ أَْو يَُزو 

 {50}َعِقيًما ۚ إِنَّهُ َعِليٌم قَِديٌر 

51-53 ‘වහීම’ ගනොගහොත් ගේව 

පණිවිඩ වල වර්ග සහ එහි 

යථාර්ථය. 

ගේව පණිවිඩයක් වශගයන් ගහෝ 

තිරයක් පිටුපසන් සට ගහෝ 

දූතයකු යවා තමන් අභිමත 

කරන දෑ තම නිගයෝගගයන් ඔහු 

දන්වා සටීගමන් මිස ගහෝ 

අල්ලාහ් තමන් සමග කතා 

කරන්නට කිසදු මිනිගසකු සුදුසු 



 

 

 

ගනොවීය. නියත වශගයන්ම 

අල්ලාහ් උත්තරීතරය මහා 

ප්රඥාාවන්තය. 

ُ إَِلَّ َوْحيًا أَْو ِمْن َوَراِء َوَما َكاَن ِلبََشٍر أَْن يَُكل َِمهُ  َّللاَّ

ِحَجاٍب أَْو يُْرِسَل َرُسوًَل فَيُوِحَي بِإِْذنِِه َما يََشاُء ۚ 

 {51}إِنَّهُ َعِليٌّ َحِكيمٌ 

තවද එගලස අපි අපගේ 

නිගයෝගගයන් වූ ආත්මයක් ඔබ 

ගවත වහීම වශගයන් එව්ගවමු. 

ගේව ග්රන්ථය කුමක්ද යන්න 

ගහෝ ගේව විශ්වාසය කුමක්ද 

යන්න ගැන ඔබ දැන සටිගේ 

නැත. නමුත් අපගේ ගැත්තන් 

අතුරින් අප අභිමත කරන අයට 

එමගින් අපි මග ගපන්වන 



 

 

 

ආගලෝකයක් බවට අපි එය ඇති 

කග මු. තවද නියත වශගයන්ම 

ඔබ ඍජු මාර්ගය ගවත මග 

ගපන්වන්ගනහිය.  

ِلَك أَْوَحْينَا إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمِرنَا ۚ َما ُكْنَت 
َوَكذََٰ

ِكْن َجعَْلنَاهُ نُوًرا تَْدِري َما اْلِكتَ  يَماُن َولََٰ اُب َوََل اْْلِ

نَْهِدي بِِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا ۚ َوإِنََّك لَتَْهِدي إِلَىَٰ 

 {52}ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم 

අහස්හි ඇති දෑ හා 

මහගපොග ොගවහි ඇති දෑ තමන් 

සතු වූ අල්ලාහ්ගේ මාර්ගය ගව්. 

දැන ගනු සයලු කරුණු ගයොමු 

වනුගේ අල්ලාහ් ගවතය. 

ِ الَِّذي لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي  ِصَراِط َّللاَّ

ِ تَِصيُر اْْلُُموُر   {53}اْْلَْرِض ۗ أَََل إِلَى َّللاَّ


