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29 සූරත් අල් අන්කබූත් (මකුළුවා) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 69 කි. 

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

1-9 අල්ලාහ්වේ පරීක්ෂණ වලට ලක් වූ ගැත්තන්ට හිමි ජයග්රහණය. 

අලිෆ්, ලාම්, මීම් {1} المِ
මිනිසා තමන් පරීක්ෂාවට ලක් 

කරනු වනොලැබ, අපි විශ්වාස 

කවෙමු යැයි පැවසීවමන් පමණක් 

තමන් අතහැර දමනු ලබනු ඇතැයි 

සතුවව් ද? 

ْنِ
َ
ُكواِأ ْنُِيْْتَ

َ
َبِانلَّاُسِأ َحسه

َ
أ

ِ{2} َيُقولُواِآَمنَّاَِوُهْمََِلُِيْفَتُنونَِ
ِ

තවද ඔවුනට වපර සටියවුන් ද අපි 

පරීක්ෂාවන්ට ලක් කවෙමු. 

එවහයින් සතයය පැවසූවන් පිළිබඳ 

ව අල්ලාහ් දනී. තවද මුසාවාදීන් 

පිළිබඳ ව ද ඔහු දනී. 

هيَنِمهْنَِقْبلهههْمِ
ِۖ  َولََقْدَِفَتنَّاِاَّلَّ
ُِِفَلََيْعلََمنَِّ هينَِِاّللَّ َِصَدقُواِاَّلَّ
ِ{3} الََْكذهبهيََِِوََلَْعلََمنَِّ

නපුරුකම් සදු කරන්නන් අප සමග 

ඔවුනට තරඟ වැදිය හැකි යැයි 

සතුවවහු ද? ඔවුන් තීන්දු කරන දෑ 

නරක විය. 

ِ يَِّئاته هيَنَِيْعَملُوَنِالسَّ َبِاَّلَّ ْمَِحسه
َ
أ

ْنِيَْسبهُقونَاِ
َ
َِماَِساءَِِۖ  أ

ِ{4} ََيُْكُمونَِ
කවවරකු අල්ලාහ්වේ හමුව 

අවේක්ෂා කරන්වන් ද එවිට නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ්වේ නියමිත 

කාලය පැමිවණන්නකි. (යැයි දැන 

ගනු) තවද ඔහු සර්ව ශ්රාවකය. 

සර්වඥානීය.  

َجَلِ
َ
ِأ إهنَّ

فَ ِه هَقاَءِاّللَّ َمْنََِكَنِيَرُْجوِل
ََلٍتِ ِه يعَُِِوُهوَِِۖ  اّللَّ مه ِالسَّ
ِ{5} الَْعلهيمُِ

තවද කවවරකු වවවහස වන්වන් ද 

එවසේ ඔහු වවවහස වනුවේ ඔහු 
ِ هه َْفسه إهنََّماُُِيَاههُدِنله

ِۖ  َوَمْنَِجاَهَدِفَ
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වවනුවවනි. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් වලෝවැසයන්වගන් 

ස්වයිංවපෝෂිතය. 

هنَِّ َِِإ ِالَْعالَمهيَِِاّللَّ َِعنه ٌّ ِ{6} لََغِنه

තවද විශ්වාස වකොට යහකම් 

කෙවුන් වනාහි ඔවුන්වේ පාපයන් 

ඔවුන්වගන් අපි ඉවත් කරන්වනමු. 

තවද ඔවුන් සදුකරමින් සටී දෑට 

වඩා අලිංකාර දෑ අපි ඔවුනට 

ප්රතිඵල වශවයන් පිරිනමන්වනමු. 

ِ َاته اِله لُواِالصَّ هيَنِآَمُنواَِوَعمه َواَّلَّ
ْمِ ههه َِعْنُهْمَِسيَِّئات َرنَّ

نَلَُكفِّ
هيََِكنُواِ ْحَسَنِاَّلَّ

َ
َونَلَْجزهيَنَُّهْمِأ

ِ{7} َيْعَملُونَِ
තවද තම වදමව්පියන් සමග යහපත් 

අයුරින් කටයුතු කරන වලස අපි 

මිනිසාට උපවදස් දුනිමු. ඔබට කවර 

වදයක් පිළිබඳ දැනුමක් 

වනොමැත්වත් ද එවන් දෑ ඔබ මට 

ආවේශ කරන වමන් ඔවුන් 

වදවදනා ඔබ වවත (බල කරන්නට) 

උත්සාහ දැරුවව් නම්, එවිට ඔබ 

ඔවුන් වදවදනාට අවනත වනොවනු. 

නුඹලාවේ නැවත පැමිණීවම් 

ස්ථානය ඇත්වත් මා වවතය. 

එවහයින් නුඹලා සදු කරමින් සටි දෑ 

පිළිබඳ ව අපි නුඹලාට 

දන්වන්වනමු. 

ُِحْسًناِ يْهه َ هَواِله نَْساَنِب ْيَناِاْْله ِۖ  َوَوصَّ
هنِْ َِماِلَيَْسِِلهتُْْشهكََِِجاَهَداكََِِوإ ِبه

ْعُهَماِ لٌْمِفَََلِتُطه ِعه ههه هَلَِِّۖ  لََكِب ِإ
ُعُكمِْ نَبُِّئُكمَِِْمرْجه

ُ
هَماِفَأ ُِكْنُتمِِْب

ِ{8} َتْعَملُونَِ

තවද විශ්වාස වකොට යහකම් 

කෙවුන් වනාහි සැබැවින්ම අපි 

ඔවුන් දැහැමියන් අතරට ඇතුෙත් 

කරන්වනමු.  

لُواِ هيَنِآَمُنواَِوَعمه َِواَّلَّ َاته اِله الصَّ
هيَِ اِله ِالصَّ لَنَُّهْمِِفه ِ{9} نَلُْدخه

10-13 කුහකයින්වේ කුමන්ත්රණ, වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්වේ මුසාව 
සහ ඔවුන් වවත අවවාද කිරීම.ِ

‘සැබැවින්ම අපි අල්ලාහ් විශ්වාස 

කවෙමු’ යැයි පවසා ඔහු අල්ලාහ් 

විෂවයහි වව්දනාවට පත් කරනු 

ِه هاّللَّ َِمْنَِيُقوُلِآَمنَّاِب َومهَنِانلَّاسه
إهذَِ
َجَعَلِفهْتَنَةِفَ ِه ِاّللَّ وذهَيِِفه

ُ
اِأ
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ලැබූ විට ජනයාවේ අර්බුදය 

අල්ලාහ්වේ දඬුවමක් බවට සලකන 

අය ද ජනයා අතුරින් වවති. නමුත් 

ඔවබ් පරමාධිපතිවගන් උපකාරයක් 

පැමිණි විට නියත වශවයන්ම අපි 

නුඹලා සමග යැයි පවසති. 

වලෝවැසයන්වේ හදවත් තුෙ ඇති 

දෑ පිළිබඳ ව මැනවින් දන්නා 

අල්ලාහ් වනොවව් ද? 

َِجاَءِ ْ َولَِئه ِه ِاّللَّ َِكَعَذابه انلَّاسه
هنَّاُِكنَّاِ ِإ ِمهْنَِربَِّكََِلَُقولُنَّ نَْْصٌ

َولَيَْسِِۖ  َمَعُكْمِ
َ
ُِِأ ْعلَمَِِاّللَّ

َ
هأ هَماِب ِب

ِ ِ{10} الَْعالَمهيَُِِصُدورهِِِفه

සැබැවින්ම අල්ලාහ් විශ්වාස 

කෙවුන් ගැන දන්වන්ය. තවද 

කුහකයින් ගැන ද සැබැවින්ම ඔහු 

දන්වන්ය.  

هيَنِآَمُنواِ ِاَّلَّ ُ ِاّللَّ َوََلَْعلََمنَّ
ِالُْمَنافهقهيَِ ِ{11} َوََلَْعلََمنَّ

වදවියන් ප්රතික්වෂේප කෙවුන් 

විශ්වාස කෙවුන් වදස බලා නුඹලා 

අපවේ මාර්ගය අනුගමනය කරනු. 

නුඹලාවේ පාපකම් අපි 

උසුලන්වනමු යැයි පවසති. 

ඔවුන්වේ පාපයන්වගන් කිසවක් 

ඔවුහු උසුලන්නන් වනොවවති. 

නියත වශවයන්ම ඔවුහු 

මුසාවාදීහුය. 

يَنِآَمُنواِ ه هَّلَّ هيَنَِكَفُرواِل َوقَاَلِاَّلَّ
ْلَِخَطايَاُكْمِ اتَّبهُعواَِسبهيلََناَِونْلَْحمه
َامهلهَيِمهْنَِخَطايَاُهْمِ َوَماُِهْمِِبه

ٍءِ هنَُّهمِِْۖ  مهْنََِشْ ِ{12} لَََكذهبُونَِِإ

තවද නියත වශවයන්ම ඔවුහු 

ඔවුන්වේ බරද ඔවුන්වේ බර සමග 

තවත් බරද උසුලනු ඇත. ඔවුන් 

වගොතමින් සටි දෑ පිළිබඳ ව මෙවුන් 

වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ 

විනිශ්චය කරනු ලැවබ්. 

ْثَقاًَلَِمَعِ
َ
ْثَقالَُهْمِوَأ

َ
ِأ لُنَّ َوََلَْحمه
ْمِ ههه ْثَقال

َ
لُنَِِّۖ  أ

َ
َياَمةِهِيَْومََِِولَيُْسأ ِالْقه

ا ِ{13} َيْفَْتُونَََِِكنُواَِعمَّ

14-15 නූහ් (අලේහිස් සලාම්) තුමා හා එතුමාවේ ජනයාِ
තවද සැබැවින්ම අපි නූහ් ඔහුවේ 

ජනයා වවත එව්වවමු. එවිට ඔහු 

ඔවුන් අතර වසර පනහක් හැර වසර 

දහසක් රැඳී සටිවේය. එවිට ඔවුන් 

ِفَلَبهِ ِقَْومههه هََلٰ َناِنُوًحاِإ
ْرَسلْ

َ
َثَِولََقْدِأ

َيََِعًماِ ََِخْسه لَْفَِسَنٍةِإهَلَّ
َ
ْمِأ فهيهه
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අපරාධකරුවන් ව සටිය දී මහා 

ගිංවතුරක් ඔවුන් හසු කවෙේය. 
وفَاُنَِوُهْمِ َخَذُهُمِالطُّ

َ
فَأ

هُمونَِ ِ{14} َظال
එවිට අපි ඔහු(නූහ්) හා නැවව් සටී 

සගයින් වබ්රා ගත්වතමු. තවද වලෝ 

වැසයන්ට සිංඥාවක් බවට අපි එය 

පත් කවෙමු.  

ِ فهيَنةه ْصَحاَبِالسَّ
َ
ْْنَْيَناهُِوَأ

َ
فَأ

هلَْعالَمهيَِوََجَعلَْناَهاِ ِ{15} آيًَةِل

16-25 ඉබ්රාහීම් (අලේහිස් සලාම්) තුමා හා එතුමාවේ ජනයා.ِ
තවද ඉබ්රාහීම් ව ද (එව්වවමු.) 

නුඹලා අල්ලාහ්ට ගැතිකම් කරනු. 

තවද ඔහුට බිය බැතිමත් වනු. 

නුඹලා දැන සටිවයහු නම් එය 

නුඹලාට උතුම්ය යැයි ඔහු පැවසූ 

අවස්ථාව සහියට නගනු. 

ِاْعُبُدواِ هَقْومههه هْذِقَاَلِل هبَْراههيَمِإ َوإ
َِواتَُّقوهُِ َ لهُكمِِْۖ  اّللَّ

ٰ
ِلَُكمَِِْخْيٌَِِذ

ِ{16} َتْعلَُمونَُِِكْنُتمِِْإهنِْ

නියත වශවයන්ම අල්ලාහව්ගන් 

වතොරව නුඹලා නැමදුම් කරනුවේ 

පිළිම වලටය. තවද නුඹලා වබොරු 

නිර්මාණය කරන්වනහ  ුය. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ්වගන් වතොර ව 

නුඹලා නමදින දෑ වනාහි නුඹලාට 

වපෝෂණය ලබා වදන්නට ඔවුනට 

හැකියාව වනොමැත්වතෝය. 

එවහයින් අල්ලාහ් වවතින් වපෝෂණ 

සම්පත් වසොයනු. තවද ඔහුට 

ගැතිකම් කරනු. තවද ඔහුට 

කෘතවව්දී වනු. නුඹලා නැවත 

වයොමු කරනු ලබනුවේ ඔහු 

වවතටය. 

ْوثَانًاِ
َ
أ ِه ِاّللَّ هنََّماَِتْعُبُدوَنِمهْنُِدونه إ

هْفًَكَِوََتْلُقُِ هيَنِِۖ  وَنِإ ِاَّلَّ إهنَّ
ََلَِيْملهُكوَنِ ِه ِاّللَّ َتْعُبُدوَنِمهْنُِدونه

ِه ْنَدِاّللَّ لَُكْمِرهْزقًاِفَاْبَتُغواِعه
ْزَقَِواْعُبُدوهَُِواْشُكُرواََِلُِ ِۖ  الرِّ

هََلْهِه ِ{17} تُرَْجُعونَِِإ

තවද නුඹලා වබොරු කරන්වනහු 

නම් එවිට (දැනගනු) සැබැවින්ම 

නුඹලාට වපර සට  ු සමූහයන්ද 

වබොරු කවෙෝය. තවද පැහැදිලි ව 

َمٌمِمهْنِ
ُ
َبِأ بُواَِفَقْدَِكذَّ هْنِتَُكذِّ َوإ

َِِوَماِۖ  َقْبلهُكْمِ ِِالرَُّسولِهََِعَ هَلَّ إ
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(අල්ලාහ්වේ නිවයෝග) දන්වා සටීම 

මිස වවනත් කිසවක් රසූල්වරයා 

වවත නැත.   

ِ{18} اْْلَََلُغِالُْمبهيُِ

අල්ලාහ් මැවීම් ප්රථවමෝත්පාදනය 

කර පසු ව ඔහු එය නැවත වගන 

එන්වන් වකවසේ දැයි ඔවුහු 

වනොදුටුවවෝ ද? නියත වශවයන්ම 

එය අල්ලාහ් වවත පහසු කාර්යයකි.  

َلَْقِ
ْ
ِاْل ُ ُئِاّللَّ َولَْمِيََرْواَِكْيَفُِيْبده

َ
أ

ِيُعهيُدهُِ هَكِِإهنَِِّۖ  ُثمَّ ل
ٰ
َِِذ هََِِعَ ِاّللَّ

يٌِ ِ{19} يَسه
මහවපොවෙොවව් නුඹලා ගමන් 

වකොට ඔහු මැවීම් ප්රථවමෝත්පාදනය 

කවෙේ වකවසේ දැයි අධීක්ෂණවයන් 

බලනු. පසු ව අල්ලාහ් වවනත් 

නිර්මාණයක් නිර්මාණය කරයි. 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් සයලු දෑ 

වකවරහි ශක්තිය ඇත්තාය. 

ِفَاْنُظُرواِ ْرضه
َ
ِاْْل ُيواِِفه قُْلِسه
َلَْقِ

ْ
ِاْل
َ
ُُِِثمَِِّۖ  َكْيَفِبََدأ ئُِِاّللَّ ِيُنْشه
ةَِ
َ
َرةَِِالنَّْشأ ِِۖ  ِاَْلخه ُُِكِّ ٰ ََِعَ َ ِاّللَّ إهنَّ

يرٌِ ٍءِقَده ِ{20} ََشْ

ඔහු අභිමත කරන අයට ඔහු දඬුවම් 

කරයි. තවද ඔහු අභිමත කරන අයට 

කරුණාව වපන්වයි. තවද නුඹලා 

වපරො වගන එනු ලබනුවේ ඔහු 

වවතටය. 

ُبَِمْنِيََشاُءَِويَرَْحُمَِمْنِيََشاُءِ ُيَعذِّ
هََلْهِهِۖ   ِ{21} ُتْقلَُبونََِِوإ

නුඹලා මහවපොවෙොවව් වහෝ අහස්හි 

වහෝ හැකියාවන්තයින් වනොවවති. 

තවද අල්ලාහ්වගන් වතොර ව කිසදු 

භාරකරුවකු වහෝ උදව්කරුවකු 

වහෝ නුඹලාට වනොමැත. 

َِوََلِ ْرضه
َ
ِاْْل زهيَنِِفه هُمْعجه ْنُتْمِب

َ
َوَماِأ

َماءهِ ِالسَّ ُِدونِهِمهنِِْلَُكمَِِْوَماِۖ  ِفه
هِ ِيِمهنِِْاّللَّ يٍَِِوََلَِِوله ِ{22} نَصه

තවද අල්ලාහ්වේ වදන් හා ඔහුවේ 

හමු ව ප්රතික්වෂේප කෙවුන් වනාහි 

ඔවුහු මාවේ දයාලුභාවය පිළිබඳ 

බලාවපොවරොත්තු සුන් කර ගනිති. 

තවද තමන්ට වව්දනීය දඬුවමක් 

ඇත්වතෝ ද ඔවුහුමය.  

ِ ههه هَقائ َول ِه ِاّللَّ هآيَاته هيَنَِكَفُرواِب َواَّلَّ
هَكِ

ٰ
وََل
ُ
ِوَأ هَكِيَئهُسواِمهْنِرمَْحَِته

ٰ
وََل
ُ
أ

مٌِ َله
َ
ِ{23} لَُهْمَِعَذاٌبِأ
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(එයට ඔවුන්) නුඹලා ඔහු මරා 

දමනු. එවසේ නැතවහොත් ඔහු 

පුලුස්සා දමනු යැයි පවසා සටියා 

මිස ඔහුවේ ජනයාවේ පිළිතුර 

වවවනකක් වනොවීය. එවිට අල්ලාහ් 

ඔහු ව ගින්වනන් මුදවා ගත්වත්ය. 

නියත වශවයන්ම විශ්වාස කරන 

ජනයාට එහි සිංඥා ඇත. 

ْنِقَالُواِ
َ
ِأ ِإهَلَّ َفَماََِكَنَِجَواَبِقَْومههه

ِمهَنِ ُ ْْنَاهُِاّللَّ
َ
ْوَِحرِّقُوهُِفَأ

َ
اْقُتلُوهُِأ
ِِإهنَِِّۖ  انلَّارهِ هَكِِِفه ل

ٰ
هَقْوٍمََِلَِِذ يَاٍتِل

ِ{24} يُْؤمهُنونَِ

තවද වමවලොව ජීවිතවේ නුඹලා 

අතර ඇල්ම ඇති කිරීමක් වශවයන් 

නුඹලා අල්ලාහ්වගන් වතොර ව 

වගන ඇත්වත් පිළිම(වන්දනාව)ය. 

පසු ව මෙවුන් වකවරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනවේ නුඹලාවගන් 

ඇතැවමකු් ඇතැවමකු ප්රතික්වෂේප 

කරනු ඇත. තවද නුඹලාවගන් 

ඇතැවමකු් ඇතැවමකුට ශාප 

කරනු ඇත. නුඹලාවේ නවාතැන 

(නිරා) ගින්නය. තවද නුඹලාට 

උදව්කරු වන් කිසවකු වහෝ 

වනොමැත. 

ِه ِاّللَّ َْذُتْمِمهْنُِدونه
هنََّماِاَتَّ اَلِإ

َوقَ
ََياةِه
ْ
ِاِل ةَِبَيْنهُكْمِِفه ْوثَانًاَِمَودَّ

َ
أ

ْنَياِ َياَمةِهِيَْومَُِِثمَِِّۖ  اِلُّ ِيَْكُفرُِِالْقه
هَبْعٍضَِِبْعُضُكمِْ َِبْعُضُكمَِِْويَلَْعنُِِب

َواُكمَُِِبْعًضا
ْ
لَُكْمَِِوَماِانلَّارَُِِوَمأ

هينَِ ِ{25} مهْنِنَاِصه

26-35 ලූත් (අලේහිස් සලාම්) තුමා හා එතුමාවේ ජන සමූහයා.ِ
තවද ලූත්(නබිවරයා) ඔහු(ඉබ්රාහීම්) 

විශ්වාස කවෙේය. නියත වශවයන්ම 

මම මාවේ පරමාධිපති වවත  ුන් 

නික්ම ආ වකවනකි. නියත 

වශවයන්ම ඔහු සර්ව බලධාරීය. 

මහා ප්රඥාවන්තය යැයි ඔහු 

(ඉබ්රාහීම්) පැවසීය. 

َِِوقَاَلِِۖ  فَآَمَنََِلُِلُوٌطِ رٌِِإهّنِّ ُِمَهاجه
هََلِٰ ِِإ هنَّهُِِۖ  َِرّبِّ َعزهيزُُِِهوَِِإ

ِالْ
َكهيمُِ

ْ
ِ{26} اِل

තවද අපි ඉස්හාක් හා යඃකූබ් ඔහුට 

පිරිනැමුවවමු. ඔහුවේ පරම්පරාව 

තුෙ නබිත්වය හා වේව ග්රන්ථය 

ඇති කවෙමු. තවද ඔහුවේ තිළිණය 

هْسَحاَقَِويَْعُقوَبِ َوَوَهْبَناََِلُِإ
ةََِوالْكهَتاَبِ ِانلُُّبوَّ يَّتههه ُِذرِّ وََجَعلَْناِِفه
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අපි ඔහුට වමවලොවවහි 

පිරිනැමුවවමු. තවද නියත 

වශවයන්ම ඔහු මතු වලොවවහි 

දැහැමියන් අතුරින් වවයි. 

ْنَياِ ِاِلُّ ْجرَهُِِفه
َ
هنَّهُِِۖ  َوآتَيَْناهُِأ َِِوإ ِِفه
َرةهِ هيَِِلَمهنَِِاَْلخه اِله ِ{27}الصَّ

තවද ලූත් ව ද (අපි එව්වවමු.) නියත 

වශවයන් නුඹලා අශික්ෂිත දෑහි 

(සමලිිංගිකත්වවේ) නිරත 

වන්වනහුය. වමවැනි වදයකින් 

වලෝවැසයන් අතුරින් කිසවවකු් 

නුඹලාව ඉක්මවා වනොගිවේය.  

تُوَنِ
ْ
هنَُّكْمََِلَأ ِإ هَقْومههه اَلِل

هْذِقَ َولُوًطاِإ
هَهاِمهْنِ َشَةَِماَِسَبَقُكْمِب الَْفاحه

َحٍدِمهَنِالَْعالَمهيَِ
َ
ِ{28} أ

නියත වශවයන්ම නුඹලා පිරිමින් 

වවත (කාමාශාවවන් යුතු ව) 

එන්වනහු ද? හරි මග කපා 

හරින්වනහු ද? නුඹලා රැස් වන 

තැන්හි පිළිකුල් සහගත දෑ 

කරන්වනහු ද? එවිට ඔහුවේ 

ජනයාවේ පිළිතුර ‘ඔබ සතයවාදීන් 

අතුරින් නම් අල්ලාහ්වේ දඬුවම අප 

වවත වගන එනු’යි පැවසීම මිස 

වවවනකක් වනොවීය. 

ِ
ْ
هنَُّكْمََِلَأ ئ

َ
تُوَنِالرَِّجاَلَِوَتْقَطُعوَنِأ

ِنَادهيُكُمِ تُوَنِِفه
ْ
بهيَلَِوتَأ السَّ
ِقَْومههِهَِجَواَبََِِكنََِِفَماِۖ  الُْمْنَكَرِ

ِ نِِْإهَلَّ
َ
هَعَذابهِِائْتهَناِقَالُواِأ هِِب هنِِْاّللَّ ِإ
ادهقهيَِِمهنَُِِكْنَتِ ِ{29} الصَّ

මාවේ පරමාධිපතියාණනි, 

කලහකාරී පිරිසට එවරහි ව ඔබ මට 

උදව් කරනු මැනව! යැයි ඔහු 

ප්රාර්ථනා කවෙේය.  

ِ ِالَْقْومه ََِعَ ِنه ِانُْْصْ قَاَلَِربِّ
ينَِ ده ِ{30} الُْمْفسه

තවද අපවේ දූත වරුන් ඉබ්රාහීම් 

වවත ශුභාරිංචිය වගන ආ කල්හි 

‘නියත වශවයන්ම අපි වමම 

නගරවේ වැසයන් විනාශ 

කරන්වනෝ වවමු. නියත වශවයන්ම 

එහි වැසවයෝ අපරාධකරුවන් 

වූහැ’යි ඔවුහු පැවසූහ. 

هبَْراههيَمِ اَِجاَءْتُِرُسلَُناِإ َولَمَّ
ِ ْهله

َ
هنَّاُِمْهلهُكوِأ الُواِإ

ٰىِقَ هالْبُْْشَ ب
ِ الَْقْريَةه هِه ذه ْهلََهاِإهنَِِّۖ  َهٰ

َ
ََِكنُواِأ

همهيَِ ِ{31} َظال

 නියත වශවයන්ම එහි ලූත් ِِفهيَهاِلُوًطا اَلِإهنَّ
ََِنْنُِِقَالُواِۖ  قَ
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සටින්වන් යැයි ඔහු(ඉබ්රාහීම්) 

පැවසීය. එහි සටින්වන් කවවරකු 

දැයි අපි මැනවින් දන්වනමු. ඔහුවේ 

බිරිය හැර ඔහු හා ඔහුවේ පවුවල් 

උදවිය අපි මුදවා ගන්වනමු. ඇය 

පසුබැස්සවුන් අතුරින් වූවාය. 

ْعلَِ
َ
هَمْنِفهيَهاِأ َينَّهُِِۖ  ُمِب ْهلَهُِِنَلَُنجِّ

َ
ِوَأ

ِ ِِإهَلَّ
َ
ِمهنَََِِكنَْتِِتَهُِاْمرَأ
هرهينَِ َغاب

ِ{32} الْ

තවද අපවේ දූත වරුන් ලූත් වවත 

පැමිණි විට ඔවුන් වහේතුවවන් ඔහු 

දුකට පත් විය. තවද ඔවුන් 

වහේතුවවන් හදවත පීඩනයට පත් 

විය. තවද ඔබ බිය වනොවනු. ඔබ 

දුක් වනොවනු. නියත වශවයන්ම 

ඔබවේ බිරිය හැර ඔබ හා ඔබවේ 

පවුවල් අය අපි මුදවාගන්වනෝ 

වවමු. ඇය පසුබැසස්වුන් අතුරින් 

වූවාය යැයි පැවසූහ. 

َءِ ْنَِجاَءْتُِرُسلَُناِلُوًطاِِسه
َ
اِأ َولَمَّ

ْمَِذْرًَعَِوقَالُواََِلِ ههه ْمَِوَضاَقِب ههه ب
هنَّاِۖ  ََتَْفَِوََلََِتَْزْنِ وكَِِإ ُِمَنجُّ

ْهلََكِ
َ
ِِوَأ تَِِإهَلَّ

َ
َكََِكنَْتِمهَنِاْمرَأ

هرهينَِ َغاب
ِ{33} الْ

නියත වශවයන්ම වමම 

නගරවාසීන් පාපකම් සදු කරමින් 

සටී වහයින් අහසන් දඬුවමක් අපි 

ඔවුන් වවත පහෙ කරන්වනෝ 

වූවවමු. 

ِ الَْقْريَةه هِه ذه َِهٰ ْهله
َ
ِأ ٰ اُِمْْنهلُوَنََِعَ

هنَّ إ
هَماََِكنُواِ َماءهِب رهْجًزاِمهَنِالسَّ

ِ{34} َيْفُسُقونَِ
තවද වටහා ගන්නා ජනයාට 

සැබැවින්ම අපි පැහැදිලි සිංඥාවක් 

එහි හැර දමා ඇත්වතමු. 

هَقْوٍمِ َولََقْدِتََرْكَناِمهْنَهاِآيًَةِبَيَِّنًةِل
ِ{35} َيْعقهلُونَِ

36,37 ෂුඅයිබ් (අලේහිස් සලාම්) තුමා හා එතුමාවේ ජන සමූහයා.ِ
තවද මේයන් වාසීන් වවත 

ඔවුන්වේ සවහෝදර ෂුඅයිබ් ව 

(එව්වවමු.) එවිට මාවේ ජනයිනි, 

නුඹලා අල්ලාහ්ට ගැතිකම් කරනු. 

තවද පරමාන්ත දිනය අවේක්ෂා 

කරනු. තවද මහවපොවෙොවව් 

කලහකාරීන් වලස වනොසැරිසරනු 

َخاُهْمُِشَعْيًباَِفَقاَلِيَاِ
َ
َِمْدَيَنِأ هََلٰ َوإ

َِوارُْجواِاَْلَْوَمِ َ ِاْعُبُدواِاّللَّ قَْومه
َرَِوََلِ ِاَْلخه ْرضه

َ
ِاْْل َتْعَثْواِِفه

ينَِ ده ِ{36} ُمْفسه
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යැයි ඔහු පැවසීය. 

එවිට ඔවුහු ඔහු වබොරු කවෙෝය. 

එවිට භූමි කම්පාව ඔවුන් හසු කර 

ගත්වත්ය. එවහයින් ඔවුහු ඔවුන්වේ 

නිවවස් තුෙ මෙ කඳන් බවට පත් 

වූහ.  

َخَذْتُهُمِالرَّْجَفُةِ
َ
بُوهُِفَأ فََكذَّ

َِدارهههْمِ ْصَبُحواِِفه
َ
فَأ

همهيَِ ِ{37} َجاث
38 හූේ සහ සාලිහ් (අලේහිමස් සලාම්) තුමන්ලා හා එතුමන්ලාවේ 

සමූහයන්.ِ
තවද ආේ ජනයා සහ සමූේ ජනයා ද 

(විනාශ කවෙමු.) තවද සැබැවින්ම 

ඔවුන්වේ වාසස්ථානයන්වගන් 

(ඔවුන්වේ තත්ත්වය) නුඹලාට 

පැහැදිලි වී ඇත. ඔවුන් බුේධිමතුන් 

ව සටිය දී වෂයිතාන් ඔවුන්වේ 

ක්රියාවන් ඔවුනට අලිංකාර කර 

වපන්වා ඍජු මාර්ගවයන් ඔවුන් 

වැෙැක්වීය. 

ِلَُكْمِمهْنِ َ وَََعًداَِوَثُموَدَِوقَْدِتَبَيَّ
ْمِ ْيَطاُنِوَِِۖ  َمَساكهنههه َزيََّنِلَُهُمِالشَّ

ِ بهيله
ِالسَّ ُهْمَِعنه ْعَمالَُهْمِفََصدَّ

َ
أ

هينَِ ِ{38} َوََكنُواُِمْستَْبْصه
ِ

39. මූසා (අලේහිස් සලාම්) තුමා සහ එතුමාවේ සමූහයා.ِ
තවද කාරූන් ෆිර්අවුන් හා හාමාන් ද 

(විනාශ කවෙමු.) සැබැවින්ම මූසා 

ඔවුන් වවත පැහැදිලි සාධක වගන 

ආවව්ය. නමුත් ඔවුන් 

මහවපොවෙොවව් උඩඟුකම් පෑහ. 

තවද ඔවුහු තරඟ වැද මිදී යන්නන් 

වනොවූහ. 

َِولََقدِِْۖ  َوقَاُروَنَِوفهْرَعْوَنَِوَهاَماَنِ
هاْْلَيَِّناتهُِِموَسَِِٰجاَءُهمِْ ِب

وا ِِفَاْسَتْكََبُ ِِِفه ْرضه
َ
ََِكنُواَِوَماِاْْل

هقهيَِ ِ{39} َساب

40. නබිවරුන් ප්රතික්වෂේප කෙ සමූහයාවේ අවසානය.ِ
එබැවින් සෑම සමූහයක්ම එහි පාපය 

වහේතුවවන් අපි ග්රහණය කවෙමු. 

එවහයින් ඔවුන් අතුරින් අප 

ඒ(සමූහය) වවත සැඩ සුෙිං එවූ අය 

ද වවති. තවද ඔවුන් අතුරින් මහ 

හඬ එ(ම සමූහ)ය හසුකරගත් අය ද 

ِ هَذنْبههه َخْذنَاِب
َ
ِأ ْنُهمِِْۖ  فَّلُُكا َِمنِِْفَمه
ْرَسلَْنا

َ
ًباَِعلَْيهِهِأ َِمنَِِْومهْنُهمَِِْحاصه

َخَذتْهُِ
َ
ْيَحةُِِأ َِمنَِِْومهْنُهمِِْالصَّ

ههِهَِخَسْفَنا ْرَضِِب
َ
َِمنَِِْومهْنُهمِِْاْْل
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වවති. තවද ඔවුන් අතුරින් එ(ම 

සමූහ)ය මහවපොවෙොවට ගිල් වූ 

අයද වවති. තවද ඔවුන් අතුරින් අප 

ජලවේ ගිල්වූ අය ද වවයි. අල්ලාහ් 

ඔවුනට අපරාධ කිරීමට (රිස) 

වනොවීය. නමුත් ඔවුහු ඔවුනටම 

අපරාධ කර ගත්වතෝය. 

ْغَرْقَنا
َ
ََُِِكنََِِوَماِۖ  ِأ َْظلهَمُهمِِْاّللَّ َِله

نِْ كه
ْنُفَسُهمََِِْكنُواَِولَٰ

َ
ِأ

ِ{40} َيْظلهُمونَِ

41-44 අල්ලාහ් වනොවන වවනත් අය තම භාරකරුවන් වලස ගත් උදවියට 
උපමාව.ِ

අල්ලාහ් හැර භාරකරුවන් වලස 

ගත්තවුන්වේ උපමාව නිවසක් 

තනා ගත් මකුළුවාවේ උපමාව 

වමනි. ඔවුන් දැන සටියාහු නම්, 

නියත වශවයන්ම නිවවස් අතුරින් 

වඩාත් දුර්වල වනුවේ මකුළුවාවේ 

නිවසයි.  

ِه ِاّللَّ َُذواِمهْنُِدونه
هيَنِاَتَّ َمَثُلِاَّلَّ

ََذْتِ ِاَتَّ ِالَْعْنَكُبوته َاَءَِكَمَثله ْوَله
َ
أ

هنَِِّۖ  بَيًْتاِ ْوَهنََِِوإ
َ
َِْلَْيُتِِاْْلُُيوتهِِأ
ََِكنُواِلَوِِْۖ  ِالَْعْنَكُبوتِه
ِ{41} َيْعلَُمونَِ

නියත වශවයන්ම ඔහු හැර ඔවුහු 

කවර වදයකින් ඇරයුම් කරන්වනෝ 

ද ඒ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් දනී. තවද 

ඔහු සර්ව බලධාරී මහා 

ප්රඥාවන්තය.  

ِ ههه َِيْعلَُمَِماِيَْدُعوَنِمهْنُِدون َ ِاّللَّ إهنَّ
ٍءِ َعزهيُزَِوهُِِۖ  مهْنََِشْ

َوِالْ
َكهيمُِ

ْ
ِ{42} اِل

එම උපමාවන් අපි ජනයාට 

පවසන්වනමු. ප්රඥාව ඇත්තන් හැර 

වවනත් කිසවවකු එය වටහා 

වනොගනියි. 

ِ هلنَّاسه ُبَهاِل ْمَثاُلِنَْْضه
َ
هلَْكِاْْل ِۖ  َوت

َِِيْعقهلَُهاَِوَما هَلَّ هُمونَِِإ ِ{43} الَْعال

අල්ලාහ් අහස් සහ මහවපොවෙොව 

සතයවයන් යුතුව මැව්වව්ය. නියත 

වශවයන්ම වදවියන් විශ්වාස 

කරන්නන් හට එහි සිංඥාවක් ඇත. 

ْرَضِ
َ
َِواْْل َماَواته ِالسَّ ُ َخلََقِاّللَّ

ِ َقِّ
ْ
هاِل ِِإهنَِِّۖ  ب هَكِِِفه ل

ٰ
ََِليَةًَِِذ

هلُْمْؤمهنهيَِ ِ{44} ل
45 සලාතවේ මහිමය.ِ
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වේව ග්රන්ථවයන් ඔබ වවත දන්වනු 

ලැබූ දෑ පාරායනය කරනු. තවද 

සලාතය විධිමත් ව ඉටු කරනු. 

නියත වශවයන්ම සලාතය 

අශික්ෂිත දැයින් හා පිළිකුල් සහගත 

දැයින් වෙක්වයි. අල්ලාහ් ව 

වමවනහි කිරීම අතිමහත්ය. තවද 

අල්ලාහ් නුඹලා සදු කරන දෑ දනී. 

ِ هََلَْكِمهَنِالْكهَتابه ِإ َ وِحه
ُ
اتُْلَِماِأ

ََلةَِ ِالصَّ قهمه
َ
ََلةَِِإهنَِِّۖ  وَأ َِتْنَهِِٰالصَّ
َِوََّلهْكرُِِۖ  َِوالُْمْنَكرِهِالَْفْحَشاءهَِِعنِه
هِ ْكََبُِِاّللَّ
َ
ُِِۖ  ِأ َِماَِيْعلَمَُِِواّللَّ

ِ{45} تَْصَنُعونَِ
46-55 ආගම් ලත් ජනයා සමග තර්ක කිරීවම් මාර්ග හා ඔවුන්වේ සැක 

සඳහා පිළිතුරු දීවම් ක්රමِ
වේව ග්රන්ථ ලත් අය අතුරින් 

අපරාධ කෙවුන් සමග හැර වසසු 

අය සමග කවර වදයක් යහපත් 

වන්වන් ද එය මිස වවනත් කිසවක් 

ගැන තර්ක කරනු. ‘අප වවත පහෙ 

කරනු ලැබූ දෑ ගැන ද නුඹලා වවත 

පහෙ කරනු ලැබූ දෑ ගැන ද අපි 

විශ්වාස කවෙමු. තවද අපවේ 

වදවියන් හා නුඹලාවේ වදවියන් 

එකමය. තවද අපි ඔහුට අවනත 

(වන මුසු්ලිම්වරු) වවමු.’ යැයි 

නුඹලා පවසනු. 

ِ ِته
هالَّ ِب

ِإهَلَّ ْهَلِالْكهَتابه
َ
َوََلُُِتَادهلُواِأ

هيَنَِظلَُمواِمهْنُهْمِ ِاَّلَّ ْحَسُنِإهَلَّ
َ
ِأ َ ِهه
هيِآَمنَّاَِوقُولُواِۖ   هاَّلَّ نْزهَلِِب

ُ
هََلَْناِأ ِإ

نْزهَلِ
ُ
هََلُْكمِِْوَأ ُهَناِإ

َٰ هل ُهُكمَِِْوإ
َٰ هل َِوإ

دٌِ ِ{46} ُمْسلهُمونَََِِلَُِِوََنْنَُِِواحه

එවලස අපි ඔබ වවතට ද වේව 

ග්රන්ථය පහෙ කවෙමු. (මීට වපර) 

අපි වේව ග්රන්ථය පහෙ කො වූ අය 

එය විශ්වාස කරති. තවද වමොවුන් 

අතුරින් එය විශ්වාස කරන්නන් ද 

වවති. වදවියන් ප්රතික්වෂේප 

කරන්වනෝ මිස වවනත් කිසවක  ුත් 

අපවේ වදන් වහො වනොදකිති. 

هََلَْكِالْكهَتاَبِ نَْزنْلَاِإ
َ
هَكِأ ل

ٰ
ِۖ  َوَكَذ

هينَِ ِيُْؤمهُنونَِِالْكهَتاَبِِآتَيَْناُهمُِِفَاَّلَّ
ههِه ؤَُِِومهنِِْۖ  ِب َِهٰ ههه ِۖ  ََلءهَِمْنِيُْؤمهُنِب
هَناَُِيَْحدَُِِوَما هآيَات ِِب ِإهَلَّ

ِ{47} الََْكفهُرونَِ
මීට වපර කිසදු වේව ග්රන්ථයක් ඔබ 

පාරායනය කරමින් වනොසටිවයහිය. 

ඔවබ් දකුණතින් එය ඔබ 

ِمهْنِ َوَماُِكْنَتَِتْتلُوِمهْنَِقْبلههه
ينهَكِ ُهِبهَيمه هًذاِۖ  ِكهَتاٍبَِوََلََِتُطُّ ِإ



 

 

 
13 

වනොලිව්වවහිය. එවසේ වී නම් 

අසතයවේ නිරත ව සටින්නන් සැක 

කරනු ඇත. 

لُونَََِِلْرتَاَبِ ِ{48} الُْمْبطه

නමුත් එය ඥානය වදනු 

ලැබූවන්වේ සත් තුෙ පැවැති 

පැහැදිලි සිංඥාවන්ය. 

අපරාධකරුවවෝ මිස වවනත් 

කිසවවකු අපවේ වදන් වහො 

වනොදකිති. 

ُِصُدورِه بَْلُِهَوِآيَاٌتِبَيَِّناٌتِِفه
وتُواِالْعهلَْمِ

ُ
هيَنِأ َُِيَْحدَُِِوَماِۖ  اَّلَّ
هَنا هآيَات ِِب هُمونَِِإهَلَّ ال ِ{49} الظَّ

තවද ඔහුවේ පරමාධිපතිවගන් 

සිංඥාවන් ඔහු වවත පහෙ කරනු 

ලැබ තිබිය යුතු වනොවව්දැ?යි ඔවුහු 

විමසූහ. (අවහෝ! මුහම්මේ) ‘නියත 

වශවයන්ම එම සිංඥා අල්ලාහ් 

වවතිනි. තවද නියත වශවයන්ම 

මම පැහැදිලි අවවාද කරන්වනකු 

පමණි’ යැයි ඔබ පවසනු. 

ِآيَاٌتِمهْنِ نْزهَلَِعلَْيهه
ُ
َوقَالُواِلَْوََلِأ

ِ هنََّماِقُْلِِۖ  َربِّهه ْندَِِاَْليَاُتِِإ هِِعه ِاّللَّ
هنََّما نَاَِوإ
َ
يرٌِِأ ِ{50} ُمبهيٌِِنَذه

නියත වශවයන්ම ඔවුන් වවත 

පාරායනය කරනු ලබන වමම වේව 

ග්රන්ථය අපි ඔබ වවත පහෙ කර 

තිබීම ඔවුනට ප්රමාණවත් 

(සාධකයක්) වනොවව් ද? නියත 

වශවයන්ම එහි වදවියන් විශ්වාස 

කරන ජනයාට ආශිර්වාදය හා 

වමවනහි කිරීමක් ඇත. 

نَْزنْلَاَِعلَْيَكِ
َ
نَّاِأ
َ
ْمِأ َولَْمِيَْكفههه

َ
أ

َِعلَْيههْمِ ِِإهنَِِّۖ  الْكهَتاَبُِيْتََلٰ ِِفه
هَكِ ل
ٰ
هَقْومٍَِِوذهْكَرىِِٰلَرمَْحَةًَِِذ ِل

ِ{51} يُْؤمهُنونَِ
ِ

සාක්ෂිකරුවකු වශවයන්ම මා අතර 

හා නුඹලා අතර අල්ලාහ් ප්රමාණවත් 

විය. අහසහ්ි හා මහවපොවෙොවව් ඇති 

දෑ ඔහු දනී. අසතයය විශ්වාස වකොට 

අල්ලාහ් ව ප්රතික්වෂේප කෙවුන් 

වනාහි ඔවුහුමය අලාභවන්තවයෝ 

යැයි (නබිවරය) ඔබ පවසනු.  

َِوَبيَْنُكْمِ بَيِْنه ِه هاّللَّ ِب قُْلَِكََفٰ
َِِماَِيْعلَمُِِۖ  َشههيًداِ َماَواتهِِِفه ِالسَّ
ِ ْرضه

َ
هينَِِۖ  َِواْْل لِهِآَمُنواِوَاَّلَّ هاْْلَاطه ِب

هَِِوَكَفُروا هاّللَّ هَكِِب
ٰ
وََل
ُ
ُِهمُِِأ
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ونَِ ُ َاِسه
ْ
ِ{52} اْل

තවද ඔවුහු ඔබවගන් එම දඬුවම 

ඉක්මණින් පතති. (එයට) නියමිත 

කාලයක් වනොවී නම් ඔවුන් වවත 

එම දඬුවම පැමිවණන්නට තිබුණි. 

ඔවුන් වනොදැනුවත් ව සටිය දී එය 

ක්ෂණික ව ඔවුන් වවත පැමිවණනු 

ඇත.   

ِ َعَذابه
هالْ لُونََكِب َِولَْوََلِِۖ  َويَْسَتْعجه

َجٌلِ
َ
ِِأ ِالَْعَذاُبََِِلَاَءُهمُُِِمَسّما

هيَنَُّهمِْ ت
ْ
ََِلَِِوُهمَِِْبْغَتةًَِِوََلَأ

ِ{53} يَْشُعُرونَِ

ඔවුහු එම දඬුවම ඔවබන් 

ඉක්මණින් පතති. තවද නියත 

වශවයන්ම නිරය වදවියන් 

ප්රතික්වෂේප කරන්නන් 

සර්වප්රකාරවයන් වට කර ගන්නකි. 

َِجَهنََّمِ هنَّ َِوإ هالَْعَذابه لُونََكِب يَْسَتْعجه
هالََْكفهرهينَِ يَطٌةِب ِ{54} لَُمحه

එදින ඔවුනට ඉහළින් ද ඔවුන්වේ 

පාද වලට යටින් ද දඬුවම ඔවුන් ව 

ආවරණය කරනු ඇත. තවද නුඹලා 

සදු කරමින් සටී දෑ භුක්ති විඳිනු යැයි  

ඔහු පවසනු ඇත. 

ْمِِيَْومَِ َيْغَشاُهُمِالَْعَذاُبِمهْنِفَْوقههه
ْمَِويَُقوُلُِذوقُواِ رُْجلههه

َ
ِأ َومهْنََِتْته

ِ{55} َماُِكْنُتْمَِتْعَملُونَِ
56-60 හිජ්රත් ගමන හා ඉවසීවම් ප්රතිඵලِ

අවහෝ විශ්වාස කෙ මාවේ 

ගැත්තනි, නියත වශවයන්ම මාවේ 

භූමිය විශාලය. එවහයින් නුඹලා 

මටම ගැතිකම් කරනු. 

ِيَاِ ْرِضه
َ
ِأ هيَنِآَمُنواِإهنَّ

َبادهَيِاَّلَّ عه
إهيَّاَيِفَاْعُبُدونِه

َعٌةِفَ ِ{56} َواسه

සෑම ආත්මයක්ම මරණවේ සුවය 

විඳවන්නකි. පසු ව නුඹලා අප වවත 

වයොමු කරනු ලබන්වනහුය.   

ِ هَقُةِالَْمْوته َِنْفٍسَِذائ هََلَْناُِثمَِِّۖ  ُُكُّ ِإ
ِ{57} تُرَْجُعونَِ

තවද විශ්වාස වකොට යහකම් සදු 

කෙ අය වනාහි, අපි ඔවුන් ස්වර්ග 

උයවනහි යටින් ගිංගාවන් ගලා 

බස්නා කුටි වල පදිිංචි 

කරවන්වනමු. ඔවුහු එහි 

ِ َاته اِله لُواِالصَّ هيَنِآَمُنواَِوَعمه َواَّلَّ
اَُِتْرهيِ

ُِغَرفً َنَّةه
ْ
َئنَُّهْمِمهَنِاَل نَلَُبوِّ

هيَنِفهيَهاِ ْنَهاُرَِخاِله
َ
ِۖ  مهْنََِتْتهَهاِاْْل



 

 

 
15 

සදාතනිකයින්ය. යහකම් සදු 

කරන්නන්වේ කුලිය යහපත් විය.   
هْعمَِ ْجرُِِن
َ
ِ{58} الَْعامهلهيَِِأ

ِ
තවද ඔවුන් වනාහි ඉවසලිමත් වූහ. 

තවද ඔවුහු ඔවුන්වේ පරමාධිපති 

වවත සයල්ල භාර කරති.  

ْمِ َِربِّهه ٰ
واِوَََعَ هيَنَِصََبُ اَّلَّ

ُونَِ ِ{59} َيَتَوَّكَّ
වකොපමණක් ප්රාණීහු වවත් ද? 

උන්වේ වපෝෂණය උන් 

උසුලන්වන් නැත. අල්ලාහ් උන්ට 

හා නුඹලාට වපෝෂණය කරයි. තවද 

ඔහු සර්ව ශ්රාවකය. සර්ව ඥානීය. 

ُلِرهْزَقَهاِ ٍةََِلََِتْمه
يِّْنِمهْنَِدابَّ

َ
َوَكأ

هيَّاُكْمِ ِيَْرُزُقَهاَِوإ ُ َِوُهوَِِۖ  اّللَّ
يعُِ مه ِ{60} الَْعلهيمُِِالسَّ

61-63 අල්ලාහ්වේ ශක්තිය විශ්වාස කිරීම.ِ
අහස් හා මහවපොවෙොව මවා හිරු හා 

සඳු වසඟ කවෙේ කවුදැයි ඔබ 

ඔවුන්වගන් විමසුවවහි නම් 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් යැයි ඔවුහු 

පවසති. එවසේ නම් ඔවුන් 

වවනතකට වයොමු කරනු ලබනුවේ 

වකවසේද? 

ِ َماَواته َْلَُهْمَِمْنَِخلََقِالسَّ
َ
َِسأ ْ َولَِئه

ْمَسَِوالَْقَمَرِ َرِالشَّ ْرَضِوََسخَّ
َ
َواْْل

ِ ُ ِاّللَّ ِِٰۖ  ََلَُقولُنَّ ّنَّ
َ
ِفَأ

ِ{61} يُْؤفَُكونَِ

අල්ලාහ් තම ගැත්තන් අතුරින් 

තමන් අභිමත කරන අයට වපෝෂණ 

සම්පත් වයාේත කර වදයි. තවද ඔහු 

ඔහුට ප්රමාණ වකොට වදයි. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් සයලු දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

هَمْنِيََشاُءِمهْنِ ْزَقِل ِيَبُْسُطِالرِّ ُ اّللَّ
ُرََِلُِ َويَْقده َبادههِه َِِإهنَِِّۖ  عه ِِاّللَّ هُكلِّ ِب

ءٍِ ِ{62} َعلهيمٌََِِشْ

තවද අහසන් ජලය පහෙ වකොට 

එමගින් මහවපොවෙොව මියගිය පසුව 

එය ප්රාණවත් කවෙේ කවුදැයි ඔබ 

ඔවුන්වගන් විමසුවවහි නම්, 

අල්ලාහ් යැයි නියත වශවයන්ම 

ඔවුහු පවසති. සයලු ප්රශිංසා 

අල්ලාහ්ටමය. නමුත් ඔවුන්වගන් 

َماءِه َلِمهَنِالسَّ َْلَُهْمَِمْنِنَزَّ
َ
َِسأ ْ َولَِئه

ِ ْرَضِمهْنَِبْعده
َ
ِاْْل ههه ْحَياِب

َ
َماًءِفَأ

ِ ُ ِاّللَّ هَهاََِلَُقولُنَّ َِِقُلِهِۖ  َمْوت
ْ
ْمُدِاِل

ِه َّ ْكََثُُهمِِْبَْلِِۖ  ّلله
َ
ََِلِِأ
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බහුතරයක් වදනා (ඒ බව) වටහා 

වනොගනිති යැයි ඔබ පවසනු.  
ِ{63} َيْعقهلُونَِ

64-67 වමවලොව ජීවිතවේ යථාර්ථය සහ  වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්න්වේ 
ස්වභාවය.ِ

තවද වමවලොව ජීවිතය විවනෝදයක් 

හා වසල්ලමක් මිස නැත. තවද 

නියත වශවයන්ම මතු වලොව 

ජීවිතය එයමය නියම ජීවිතය. ඔවුහු 

දැන සටියාහු නම්. 

ِلَْهٌوِ ْنَياِإهَلَّ ََياةُِاِلُّ
ْ
اِل هِه ذه َوَماَِهٰ

هنَِِّۖ  َولَعهٌبِ ارََِِوإ َرةَِِاِلَّ َِِاَْلخه ِلَهه
ََيَوانُِ

ْ
ََِكنُواِلَوِِْۖ  ِاِل

ِ{64} َيْعلَُمونَِ
එවහයින් ඔවුහු නැවට වගොඩ වී 

ගමන් ගත්වත් නම්, දහම ඔහු වවත 

පමණක් පුද කරමින් අවිංකයින් 

වලස අල්ලාහ්වගන් ප්රාර්ථනා 

කරති. පසු ව ඔවුන් වගොඩබිම වවත 

මුදවා වගන පැමිණි කල්හි එවිට 

ඔවුහු වදවියන්ට ආවේශ කරන්වනෝ 

වවති. 

َِدَعُواِ ِالُْفلْكه إهَذاَِركهُبواِِفه
ِفَ َ اّللَّ

اَِْنَّاُهْمِإهََلِ لَمَّ
يَنِفَ َيََِلُِاِلِّ ُُمْلهصه
هَذاُِهْمِيُْْشهُكونَِ ِإ ََبِّ

ِ{65} الْ

(එවසේ ඔවුන් සදු කරනුවේ) අපි 

ඔවුනට පිරිනැමූ දෑ ප්රතික්වෂේප 

කරනු පිණිස හා ඔවුහු (පතන පරිදි) 

භුක්ති විදිනු පිණිසය. එවහත් ඔවුහු 

මතු දැනගනු ඇත. 

ََتَمتَُّعواِ هَماِآتَيَْناُهْمَِوَله َْكُفُرواِب َله
ِ{66} َيْعلَُمونَِِفََسْوَفِِۖ  

ඔවුන් වටා සටින මිනිසුන් 

පැහැරවගන යනු ලබමින් තිබිය දී 

සුරක්ෂිත ශුේධ (වූ භූමියක්) බවට 

අප පත් කර තිවබන බව ඔවුහු 

වනොදුටුවවෝ ද? එවහයින් 

අල්ලාහ්වේ ආශිර්වාදය ප්රතික්වෂේප 

කරමින් අසතයය ඔවුහු විශව්ාස 

කරන්වනෝ ද? 

نَّاَِجَعلَْناَِحَرًماِآمهًناِ
َ
َولَْمِيََرْواِأ

َ
أ

ْمِ ههه ُفِانلَّاُسِمهْنَِحْول ِۖ  َويَُتَخطَّ
بهاْْلَِ
فَ
َ
ِهأ ِاّللَّ هنهْعَمةه ِيُْؤمهُنوَنَِوب له اطه

ِ{67} يَْكُفُرونَِ

68 වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්හට හිමි විපාක.ِ
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අල්ලාහ් වවත වබොරු වගොතන්නාට 

වහෝ සතයය පැමිණි කල්හි එය 

වබොරු කරන්නාට වඩා මහා 

අපරාධකරු කවුරුන් ද? වදවියන් 

ප්රතික්වෂේප කරන්නන්හට නිරවේ 

නවාතැනක් වනොවී ද? 

ِه ِاّللَّ ِاْفَْتَٰىََِعَ نه ْظلَُمِمهمَّ
َ
َوَمْنِأ

اَِجاَءهُِ ِلَمَّ َقِّ
ْ
هاِل َبِب

ْوَِكذَّ
َ
بًاِأ ِۖ  َكذه
لَيَْسِ

َ
ِِأ َِمْثًوىَِجَهنَّمَِِِفه

هلََْكفهرهينَِ ِ{68} ل
69 දැහැමියන්හට හිමි ප්රතිඵලِ

තවද අප විෂයවයහි කැපවූවන් 

වනාහි අපි ඔවුනට අපවේ මාර්ග 

වපන්වා වදන්වනමු. තවද නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් දැහැමියන් 

සමගය.  

َينَُّهْمِ هيَنَِجاَهُدواِفهيَناِنَلَْهده َواَّلَّ
هنَِِّۖ  ُسُبلََناِ ََِِوإ ِلََمعَِِاّللَّ

نهيَِ ِ{69} الُْمْحسه
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