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Introduction 

 

All praise is due to Allah, and may Allah's peace and blessings be upon our 

Prophet Muhammad and his family and Companions! 

The noble Qur'an is the speech of Allah Almighty, the enduring miracle, and the 

ongoing argument against all humankind and jinn. It is the foremost source of 

Islam, which represents the complete perfection, majesty, miraculousness, and 

eloquence. With it, the argument is established against all those who are 

accountable to their Lord. We are commanded us to convey it to the people. A 

Qur'anic verse reads: {And this Qur'an was revealed to me that I may warn you 

thereby and whomever it reaches} [Sūrat Al-An‘ām: 19]. In another verse, Allah 

Almighty says: {This [Qur'an] is notification for the people that they may be 

warned thereby} [Sūrat Ibrahīm: 52]. He also says: {O Messenger, announce that 

which has been revealed to you from your Lord, and if you do not, then you have 

not conveyed His message} [Sūrat Al-Mā'idah: 67]. And He says: {And strive 

against them with it (the Qur'an) a great striving} [Sūrat Al-Furqān: 52]. And the 

Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: ""Convey from me, 

even if one verse"" [Al-Bukhāri]. In another Hadīth, he said: ""The best of you 

are those who learn the Qur'an and teach it (to others)."" [Al-Bukhāri] 

As non-Arabic speakers represent over 90% of all humanity, we cannot convey 

the Qur'an and its meanings, arguments, evidence, and miraculousness to them, 

unless we rely upon proficient translations in their respective languages. 

And since the work on translating the Qur'an's meanings is poor and falling far 

short and has not been given the due attention in many languages, and out of 

keenness to fulfill part of this duty, the Rowwad Translation Center, in 

collaboration with www.IslamHouse.com, which is affiliated to the Islamic 

Propagation Office in Rabwah, has embarked upon an initiative for explaining 

and disseminating the meanings of the Qur'an through a number of projects aimed 

at producing accurate, authentic, and advanced translations of this noble Book's 

meanings in the world's languages. These have been printed, made available for 

free, and published on the website of the Noble Qur'an encyclopedia 

www.quranenc.com. 

We are greatly pleased to present this new Sinhalese translation of the Qur'an's 

meanings for those who speak this language. All praise is due to Allah Almighty 

Who facilitated the accomplishment of this work and made it possible. We hope 

it will be useful and beneficial and get accepted as purely done for Allah's sake. 

We thank everyone who played any part in finishing this big project. 

 



 

It is worthy of note here that we are well aware that no matter how accurate any 

translation of the Qur'an's meanings may be, it will still fall short in conveying 

the lofty meanings contained in the miraculous Qur'anic text, and that the 

meanings conveyed by the translation is only the product reached by the level of 

the team's knowledge and understanding of this Sacred Book. Naturally, it can be 

marred by any defect as is the case with any human endeavor. 

As we always seek to improve these translations on an ongoing basis, you are 

kindly invited to send your remarks, if any, through the note box opposite each 

verse in this translation on the website of the Noble Qur'an encyclopedia 

(www.quranenc.com). 

For other suggestions or queries, you can contact us via this email: 

info@quranenc.com.  

We implore Allah Almighty to grant us help, guidance, and success and to render 

our intention and work righteous! And peace and blessings of Allah be upon our 

Prophet Muhammad!

mailto:info@quranenc.com


Table of Contents 

 

සූරා අල් ෆාතිහා  4 ............................................................................................................................ الفاتحة 

සූරා අල් බකරා  5 ................................................................................................................................ البقرة 

සූරා ආලු ඉම්රාන් عمران آل  .................................................................................................................... 86 

සූරා අන් නිසා  133 ............................................................................................................................. النساء 

සූරා අල් මාඉදා  184 ........................................................................................................................... المائدة 

සූරා අල් අන්ආම්  221 ........................................................................................................................ األنعام 

සූරා අල් අඃරාෆ්  262 ........................................................................................................................ األعراف 

සූරා අල් අන්ෆාල්  308 ........................................................................................................................ األنفال 

සූරා අත් තව්බා  326 ........................................................................................................................... التوبة 

සූරා යූනුස්  360 ................................................................................................................................... يونس 

සූරා හූද්  384 ......................................................................................................................................... هود 

සූරා යූසුෆ ් 410 ................................................................................................................................... يوسف 

සූරා අර් රඃද්  434 ................................................................................................................................ الرعد 

සූරා ඉබ්රාහීම්  445 ........................................................................................................................... ابراهيم 

සූරා අල් හිජ්රර්  457 .............................................................................................................................الحجر 

සූරා අන් නහ්ලල්  470 ............................................................................................................................ النحل 

සූරා අල් ඉස්රා  496 .......................................................................................................................... اإلسراء 

සූරා අල් කහ්ලෆ ් 518 ........................................................................................................................... الكهف 

සූරා මර්යම්  541 .................................................................................................................................. مريم 

සූරා තාහා  556 ...................................................................................................................................... طه 

සූරා අල් අන්ියා  577 ....................................................................................................................... األنبياء 

සූරා අල් හජ්ර  595 ................................................................................................................................. الحج 

සූරා අල් මඃමිනූන්  612 .................................................................................................................... المؤمنون 

සූරා අන් නූර් 628 ................................................................................................................................ النور 

සූරා අල් ෆුර්කාන්  644 ...................................................................................................................... الفرقان 

සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ  657 ........................................................................................................................الشعراء 

සූරා අන් නම්ල්  682 ............................................................................................................................. النمل 

සූරා අල් කසස්  699 ......................................................................................................................... القصص 

සූරා අල් අන්කබූත්  717 .................................................................................................................. العنكبوت 

සූරා අර් රූම්  731 ................................................................................................................................ الروم 

සූරා ලුක්මාන් 742 ............................................................................................................................... لقمان 

සූරා අස්-සජදා  750 ........................................................................................................................... السجدة 

සූරා අල්-අහ්ලසාබ්  756 ..................................................................................................................... األحزاب 

සූරා සබඃ  774 ........................................................................................................................................ سبإ 

සූරා ෆාතිර් 786 ................................................................................................................................... فاطر 

සූරා යාසීන්  797 .................................................................................................................................... يس 



Table of Contents 

සූරා අස් සාෆ්ෆාත්  809 ................................................................................................................... الصافات 

සූරා සාද්  828 ........................................................................................................................................ ص 

සූරා අස් සුමර් 841 ............................................................................................................................. الزمر 

සූරා ගාෆිර්  857 ................................................................................................................................... غافر 

සූරා ෆුස්ිලත්  874 ............................................................................................................................ فصلت 

සූරා අෂ් ෂූරා  885 ............................................................................................................................ الشورى 

සූරා අස් සුක්ුෆ ් 896 ..................................................................................................................... الزخرف 

සූරා අද් දුකාන් 909 ........................................................................................................................... الدخان 

සූරා අල් ජාියා  916 ......................................................................................................................... الجاثية 

සූරා අල් අහ්ලකාෆ ් 923 ..................................................................................................................... األحقاف 

සූරා මහම්මද්  932 .............................................................................................................................. محمد 

සූරා අල් ෆත්හ්ල 940 ............................................................................................................................. الفتح 

සූරා අල් හුජුරාත්  948 .................................................................................................................... الحجرات 

සූරා කාෆ්  953 ......................................................................................................................................... ق 

සූරා අස්සාරියාත්  959 ..................................................................................................................... الذاريات 

සූරා අත් තූර්  966 ............................................................................................................................... الطور 

සූරා අන් නජ්රම්  972 ............................................................................................................................. النجم 

සූරා අල් කමර්  979 .............................................................................................................................. القمر 

සූරා අර් රහ්ලමාන්  986 ...................................................................................................................... الرحمن 

සූරා අල් වාකිආ  995 ......................................................................................................................... الواقعة 

සූරා අල් හදීද්  1004 ............................................................................................................................ الحديد 

සූරා අල් මජාදලා  1011 .................................................................................................................... المجادلة 

සූරා අල් හෂ්ර්  1018 ...........................................................................................................................الحشر 

සූරා අල් මම්තහිනා  1024 ............................................................................................................... الممتحنة 

සූරා අස් සෆ ් 1029 ............................................................................................................................. الصف 

සූරා අල් ජුමආ  1032 ......................................................................................................................... الجمعة 

සූරා අල් මනාෆිකූන්  1035 .............................................................................................................. المنافقون 

සූරා අත් තාඝාබුන්  1038 .................................................................................................................. التغابن 

සූරා අත් තලාක්  1042 ...................................................................................................................... الطالق 

සූරා අත් තහ්ලීම්  1047 ..................................................................................................................... التحريم 

සූරා අල් මල්ක්  1051 ........................................................................................................................... الملك 

සූරා අල් කලම්  1056 ............................................................................................................................. القلم 

සූරා අල් හාක්කා  1062 ...................................................................................................................... الحاقة 

සූරා අල් මආරිජ්ර 1068 ..................................................................................................................... المعارج 

සූරා නූහ්ල  1073 ..................................................................................................................................... نوح 

සූරා අල් ජින්  1077 ............................................................................................................................... الجن 

සූරා අල් මස්සම්මිල් 1082 ................................................................................................................. المزمل 



Table of Contents 

සූරා අල් මද්දස්ිර්  1085 .................................................................................................................... المدثر 

සූරා අල් කියාමා  1091 ....................................................................................................................... القيامة 

සූරා අල් ඉන්සාන්  1095 .................................................................................................................... االنسان 

සූරා අල් මර්සලාත්  1099 ............................................................................................................... المرسالت 

සූරා අන් නබඋ  1104 ............................................................................................................................ النبإ 

සූරා අන් නාිආත්  1108 ................................................................................................................ النازعات 

සූරා අබස  1113 ...................................................................................................................................عبس 

සූරා අත් තක්ීර් 1117 ..................................................................................................................... التكوير 

සූරා අල් ඉන්ෆිතාර්  1120 ................................................................................................................ اإلنفطار 

සූරා අල් මතෆ්ෆිෆීන්  1122 .............................................................................................................. المطففين 

සූරා අල් ඉන්ිකාක්  1126 ............................................................................................................... اإلنشقاق 

සූරා අල් බුරූජ්ර  1129 ......................................................................................................................... البروج 

සූරා අත් තාරික්  1132 ...................................................................................................................... الطارق 

සූරා අල් අඃලා  1134 ........................................................................................................................... األعلى 

සූරා අල් ඝාියා  1136 ....................................................................................................................... الغاشية 

සූරා අල් ෆජ්රර්  1139 ............................................................................................................................ الفجر 

සූරා අල් බලද්  1143 .............................................................................................................................. البلد 

සූරා අෂ් ෂම්ෂ්  1145 .......................................................................................................................... الشمس 

සූරා අල් ලලය්ලල්  1147 ........................................................................................................................... الليل 

සූරා අල් ළුහා  1149 .......................................................................................................................... الضحى 

සූරා අෂ් ෂර්හ්ල  1151 .......................................................................................................................... الشرح 

සූරා අත් තීන් 1152 ..............................................................................................................................التين 

සූරා අල් අලක්  1153 ............................................................................................................................ العلق 

සූරා අල් කද්ර්  1155 ............................................................................................................................. القدر 

සූරා අල් බය්ලිනා  1156 ....................................................................................................................... البينة 

සූරා අස් සල්සලා  1158 ..................................................................................................................... الزلزلة 

සූරා අල් ආදියා  1159 ....................................................................................................................... العاديات 

සූරා අල් කාරිආ  1160 .......................................................................................................................القارعة 

සූරා අත් තකාසුර්  1161 .................................................................................................................... التكاثر 

සූරා අල් අස්ර්  1162 ........................................................................................................................... العصر 

සූරා අල් හුමසා  1163 ........................................................................................................................ الهمزة 

සූරා අල් ෆීල්  1164 ................................................................................................................................ الفيل 

සූරා කුලරය්ලෂ්  1165 ............................................................................................................................ قريش 

සූරා අල් මාඌන්  1166 ..................................................................................................................... الماعون 

සූරා අල් කව්සර්  1167 ....................................................................................................................... الكوثر 

සූරා අල් කාෆිරූන්  1168 ................................................................................................................. الكافرون 

සූරා අන් නස්ර්  1169 ......................................................................................................................... النصر 



Table of Contents 

සූරා අල් මසද්  1170 ............................................................................................................................ المسد 

සූරා අල් ඉක්ලාස්  1171 .................................................................................................................. اإلخالص 

සූරා අල් ෆලක්  1172 ............................................................................................................................ الفلق 

සූරා අන් නාස්  1173 ............................................................................................................................الناس 

 



 

සූරා අල් ෆාතිහා 

 

4 

 

 الفاتحة 

සූරා අල් ෆාතිහා  الفاتحة 

1. අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත වූ අල්ලාහ් ගේ 

නාමගයනි. 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  ِ ٱلره  ١ ِمۡسِب ٱَّلله

2. සියලු ප්රශංසා ගලෝකයන්ව හි 

පරමාධිපති වූ අල්ලාහට් ම ය. 
ِ ٱلحَعَٰلَِميَ  ِ َرب  ُد َّلِله َمح  ٢ ٱۡلح

3. අපරිමිත දයාන්විතය අසමසම 

කරුණාන්විත ය. 
ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ٣ ٱلره

4. ිනිශච්ය දිනගේ රජු ය.  ِِين  ٤ َمَٰلِِك يَوحِم ٱل 

5. ඔබට ම අපි නමදිමු. ඔබගෙන්ව ම අපි 

උදව් පතමු. 
َتعِيُ  ُبُد ِإَويهاَك نَسح  ٥ إِيهاَك َنعح

6. අපට ඍජු මඟ ගපන්වවනු මැනව.  ََتِقيم حُمسح َرََٰط ٱل ِ ِدنَا ٱلص   ٦ ٱهح

7. ඔබ කවගරකු ට ආශිර්වාද කග  ්ද 

එම මාර්ෙයයි. තමන්ව ගකගරහි ගකෝපය 

ට ලක් වූවන්ව ගහෝ මු ාවූවන්ව ගේ 

මාර්ෙය ගනාව. 

حَمغحُضوِب   ِ ٱل َت َعلَيحِهمح َغۡيح نحَعمح
َ
ِيَن أ ِصَرََٰط ٱَّله

ٓال ِيَ   ٧ َعلَيحِهمح َوََل ٱلضه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, මීම්, (ගම් ආකාරයට 

අරාබි අක්ෂර කිහිපයකින්ව පසු අල් 

කුර්ආනගේ සමහර පරිච්ගේද ආරම්භ  

ගව්. ිද්වතුන්වගේ අදහස් අනුව, ගමහි අපි 

ගනාදන්වනා ෙැඹුරු අර්ථයක්  අන්වතර් 

ෙතවී ඇත. ) 

 ١ الٓمٓ 

2. එම පුස්තකය, එහි කිසිදු සැකයක් 

නැත. බිය බැතිමතුන්ව හට (එය) මඟ 

ගපන්වවන්වනකි. 

َٰلَِك ٱلحِكَتَُٰب ََل َريحَبَۛ فِيهِِۛ ُهٗدى   َذ
 ٢ ل ِلحُمتهِقيَ 

3. ඔවුහු කවරහු ද යත් අදෘශයමාන දෑ 

පිළිබඳ ව ිශව්ාස කරති. තව ද අප ඔවුන 

ට ලබා දුන්ව දැයින්ව ියදම් කරති. 

ِمُنوَن بِٱلحَغيحِب َويُِقيمُ  ِيَن يُؤح َة  ٱَّله لَوَٰ وَن ٱلصه
ا َرَزقحَنَُٰهمح يُنِفُقونَ   ٣ َوِممه

4. ඔවුහු කවරහු ද යත් නුඹ ගවත පහ  

කරනු ලැබූ දෑ ද, නුඹ ට ගපර පහ  කරනු 

ලැබූ දෑ ද ිශ්වාස කරති. තව ද පරමාන්වත 

දිනය ෙැන ද ඔවුහු තරගේ ම ිශව්ාස 

කරති. 

نزِ 
ُ
نزَِل إََِلحَك َوَمآ أ

ُ
ِمُنوَن بَِمآ أ ِيَن يُؤح َل ِمن  َوٱَّله

 ٤ َقبحلَِك َوبِٱٓأۡلِخَرةِ ُهمح يُوقُِنونَ 

5. ඔවුහු තම පරමාධිපතිගෙන්ව වූ යහ මඟ 

මත සිටිනවුන්ව ය. තව ද ඔවුහුම ය 

ජයග්රාහකගයෝ. 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ۖۡ َوأ ب ِِهمح ِن ره َٰ ُهٗدى م  ْوَلَٰٓئَِك لََعَ

ُ
أ

لُِحونَ  حُمفح  ٥ ٱل

6. නියත වශගයන්ව ම ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව 

වන ඔවුන ට නුඹ අවවාද ක  ද නැතිනම් 

අවවාද ගනාක  ද එක සමාන ය. ඔවුහු 

ිශව්ාස ගනාකරති. 

مح  
َ
َتُهمح أ نَذرح

َ
ِيَن َكَفُرواْ َسَوآٌء َعلَيحِهمح َءأ إِنه ٱَّله

ِمُنونَ   ٦ لَمح تُنِذرحُهمح ََل يُؤح
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7. අල්ලාහ ්ඔවුන්ව ගේ හදවත් මත ද, 

ඔවුන්ව ගේ සවන්ව මත ද මුද්රා තැබීය. තව ද 

ඔවුන්ව ගේ ගපනීම මත ආවරණයක් ඇත. 

තව ද ඔවුන ට මහත් වූ ගව්දනාද ඇත. 

  َٰٓ ۖۡ َولََعَ عِِهمح َٰ َسمح َٰ قُلُوبِِهمح َولََعَ ُ لََعَ َخَتَم ٱَّلله
بحَصَٰرِهِمح ِغَشََٰوة ۖۡ َولَُهمح َعَذاٌب َعِظيم  

َ
 ٧ أ

8. තව ද ජනයා අතුරින්ව   "සැබැින්ව ම 

අපි අල්ලාහව් හා පරමාන්වත දිනය 

ිශව්ාස කග මු" යැයි පවසන ඇතැමුන්ව 

සිටිති. නමුත් ඔවුන්ව ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව ගනාගවති. 

َوحِم   ِ َوبِٱَلح َوِمَن ٱنلهاِس َمن َيُقوُل َءاَمنها بِٱَّلله
ِمنِيَ   ٨ ٱٓأۡلِخرِ َوَما ُهم بُِمؤح

9. ඔවුහු අල්ලාහ ්ට ද, ගද්ව ිශ්වාස 

ක වුන්ව ට ද වංචා කරති. (සතය 

වශගයන්වම) ඔවුහු තමන්වට ම මිස වංචා 

ගනාකරන්වගනෝ ය. තව ද ඔවුන්ව (ගම් බව) 

වටහා ෙන්වගන්ව නැත. 

ِيَن َءاَمُنواْ َوَما ََيحَدُعوَن   َ َوٱَّله يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله
ُعُرونَ  نُفَسُهمح َوَما يَشح

َ
ٓ أ  ٩ إَِله

10. ඔවුන්ව ගේ හදවත් තු  (සැකගයන්ව 

පිරිණු) ගරෝෙයක් ඇත. එබැින්ව අල්ලාහ ්

ඔවුන ට ගරෝෙය වර්ධනය කග ්ය. ඔවුන්ව 

ගබාරු කරමින්ව සිටි බැින්ව ඔවුනට 

ගව්දනීය දඬුවම් ඇත. 

ۖۡ َولَُهمح   ُ َمَرٗضا َرض  فََزاَدُهُم ٱَّلله ِِف قُلُوبِِهم مه
ِذبُونَ  ُۢ بَِما ََكنُواْ يَكح َِلُم

َ
 ١٠ َعَذاٌب أ

11. තව ද නුඹලා භූමිගයහි දූෂිතකම් 

ගනාකරනු යැයි ඔවුන ට පවසනු ලැබූ ිට 

"සැබැින්ව ම අපිමය සංගශෝධකගයෝ" 

යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

ۡرِض قَالُٓواْ إِنهَما  
َ ِسُدواْ ِِف ٱۡلح ِإَوَذا قِيَل لَُهمح ََل ُتفح

لُِحونَ   ١١ ََنحُن ُمصح

12. අවධානය ට ෙනු. සැබැින්ව ම ඔවුන්ව 

ම ය දූෂිතයින්ව වන්වගන්ව. නමුත් ඔවුහු (ඒ 

බව) වටහා ගනාෙනිති. 

ِسُدوَن َوَلَِٰكن َله  حُمفح ََلٓ إِنهُهمح ُهُم ٱل
َ
أ

ُعُرونَ   ١٢ يَشح
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13. තව ද "(දැහැමි) ජනයා ිශව්ාස 

ක ාක් ගමන්ව නුඹලා ද ිශ්වාස කරනු" 

යැයි ඔවුන ට කියනු ලැබූ කල්හි 

"අඥානයින්ව ිශ්වාස ක ාක් ගමන්ව අපත් 

ිශව්ාස ක  යුතු දැ? " යි ිමසති. 

අවධානය ට ෙනු. සැබැින්ව ම 

අඥානගයෝ ඔවුහු ම ය. නමුත් ඔවුහු (ඒ 

බව) ගනාදනිති. 

لَُهمح َءاِمُنواْ َكَمآ َءاَمَن ٱنلهاُس قَالُٓواْ  ِإَوَذا قِيَل 
ََلٓ إِنهُهمح ُهُم  

َ
ُۗ أ َفَهآُء ِمُن َكَمآ َءاَمَن ٱلسُّ نُؤح

َ
أ

لَُمونَ  َفَهآُء َوَلَِٰكن َله َيعح  ١٣ ٱلسُّ

14. තව ද ඔවුහු ිශව්ාස ක වුන්ව හමු වූ 

ිට "අපි ිශ්වාස කග මු" යැයි පවසති. 

නමුත් ඔවුහු ඔවුන්ව ගේ (සෙයින්ව වූ)  

ෂයිතාන්වවරුන්ව සමඟ තනි වූ ිට 

"සැබැින්ව ම අපි නුඹලා සමඟ ය, 

නිසකවම අපි (ිශ්වාස ක වුන්ව සමෙ) 

සමච්චල් කරන්වගනමු" යැයි පැවසුගවෝය. 

اْ   ِيَن َءاَمُنواْ قَالُٓواْ َءاَمنها ِإَوَذا َخلَوح ِإَوَذا لَُقواْ ٱَّله
نهَما ََنحُن إََِلَٰ َشَيَِٰطينِِهمح قَالُٓواْ إِنها َمَعُكمح إِ 

زُِءونَ  َتهح  ١٤ ُمسح

15. අල්ලාහ ්ඔවුන්වව සමච්චලයට ලක් 

කරන්වගන්වය. තව ද ඔවුන්ව ව  සීමාව 

ඉක්මවීගමහි සැරිසැරීම ට ඉඩ හරින්වගන්ව 

ය. 

َيَٰنِِهمح   ُهمح ِِف ُطغح زُِئ بِِهمح َويَُمدُّ َتهح ُ يَسح ٱَّلله
َمُهونَ   ١٥ َيعح

16. ඔවුහු ම ය යහ මඟ ගවනුව ට මු ා ව 

මිල ට ෙත්තවුන්ව වන්වගන්ව. එබැින්ව ඔවුන්ව 

ගේ වයාපාරය ලාබදායී ගනාවී ය. තව ද 

ඔවුහු යහ මඟ ගිය අය ගනාවූහ. 

حُهَدىَٰ َفَما   َلَٰلََة بِٱل ُواْ ٱلضه ََتَ ِيَن ٱشح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
أ

َتِدينَ   ١٦ َربَِحت ت َِجََٰرُتُهمح َوَما ََكنُواْ ُمهح

17. ඔවුනට උපමාව වන්වගන්ව ( අඳුර මකා 

ලීමට ) ගිනි ඇි  වූ ගකගනකුගේ 

උදාහරනයක් ගමනි . එය ඒ අවට වූ දෑ ට 

ආගලෝකය ලබා දුන්ව ිට අල්ලාහ් ඔවුන්ව 

ගේ එළිය ඉවත් කග ය්. තව ද ඔවුන ට 

දැකිය ගනාහැකි වන පරිදි අන්වධකාරයන්ව 

හි ඔවුන්ව ව අත හැර දැමීය. 

َضآَءتح  
َ
آ أ َتوحَقَد نَاٗرا فَلَمه ِي ٱسح َمَثلُُهمح َكَمَثِل ٱَّله

 ُ ََلُۥ َذَهَب ٱَّلله  بُِنورِهِمح َوتََرَكُهمح ِِف  َما َحوح
ونَ   ١٧ ُظلَُمَٰٖت َله ُيبحِِصُ

18. බිහිරි ය, ගොළු ය, අන්වධ ය එබැින්ව 

ඔවුහු (යහමඟ ට) ගනාහැගරන්වගනෝ ය. 
ٌم ُعۡمح  َفُهمح ََل يَرحِجُعونَ  ُۢ بُكح  ١٨ ُصمُّ
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19. නැතගහාත් අහසින්ව (වැගටන) 

වර්ෂාවක් ගමනි. එහි අන්වධ කාරයන්ව ද 

අකුණු ද අකුණු එළිය ද ඇත. ගිගුරුම් හඬ 

ගහ්තුගවන්ව මර බිගයන්ව ඔවුන්ව ගේ ඇඟිලි 

ඔවුන්ව ගේ කන්ව තු  ඔබා ෙනිති. තව ද 

ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්

සර්ව ප්රකාරගයන්ව දන්වනා ය. 

د    َمآءِ فِيهِ ُظلَُمَٰت  َورَعح َِن ٱلسه وح َكَصي ِٖب م 
َ
أ

َصَٰبَِعُهمح ِِفٓ َءاَذا
َ
ق  ََيحَعلُوَن أ َِن  َوبَرح نِِهم م 

ُ ُُمِيُۢط   حَموحِتِۚ َوٱَّلله َِٰعِق َحَذَر ٱل َو ٱلصه
َٰفِرِينَ   ١٩ بِٱلحَك

20. අකුණු එළිය ඔවුන්ව ගේ බැල්ම 

පැහැර ෙන්වනාක් ගමනි. එය ආගලෝකවත් 

ක  සෑම ිටක ම ඔවුහු ඇිදින්වගනෝය. 

එය ඔවුන්ව මත අඳුරු ක  ිට ඔවුහු සිට 

ෙත්හ. අල්ලාහ් අභිමත කග  ්නම් ඔවුන්ව 

ගේ ශ්රවණය ද ඔවුන්ව ගේ බැල්ම ද ඉවත් 

කරන්වන ට තිබුණි. සැබැින්ව ම අල්ලාහ ්

සෑම ගදයක් ගකගරහි ම අති බලවත්ය. 

َضآَء  
َ
ۖۡ ُُكهَمآ أ بحَصَٰرَُهمح

َ
ُق ََيحَطُف أ حََبح يََكاُد ٱل

ْْۚ َولَوح   لََم َعلَيحِهمح قَاُموا ظح
َ
اْ فِيهِ ِإَوَذآ أ َشوح لَُهم مه

َهَب   ُ ََّلَ َ  َشآَء ٱَّلله ْۚ إِنه ٱَّلله بحَصَٰرِهِمح
َ
عِِهمح َوأ بَِسمح

ءٖ قَِدير   ِ ََشح
َٰ ُك   ٢٠ لََعَ

21. අගහෝ ජනයිනි! නුඹලා හා නුඹලා ට 

ගපර සිටි අය මැව්වා වූ නුඹලා ගේ 

පරමාධිපති ට නමදිනු. නුඹලා බිය 

බැතිමත් ිය හැකි වනු පිණිස. 

ِي   ُبُدواْ َربهُكُم ٱَّله َها ٱنلهاُس ٱعح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِيَن ِمن َقبحلُِكمح لََعلهُكمح َخلََقكُ  مح َوٱَّله
 ٢١ َتتهُقونَ 

22. ඔහු නුඹලා ට මහගපාග ාව 

ඇතිරිල්ලක් බව ට ද, අහස ියනක් බව 

ට ද පත් කග ය්. තව ද අහසින්ව (වැසි) 

ජලය පහ  කර එමගින්ව නුඹලා ගේ 

ගපෝෂණ ය පිණිස පලතුරු හට ෙැන්වවීය. 

එබැින්ව දැනුවත් ව ම  නුඹලා අල්ලාහ ්ට 

සමානයන්ව ගනාතබනු. 

َمآَء بَِناٗٓء   َٰٗشا َوٱلسه ۡرَض فَِر
َ ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡلح ٱَّله

َرَج بِهِۦ ِمَن   خح
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
َوأ

نَداٗدا  
َ
ِ أ ۖۡ فَََل ََتحَعلُواْ َّلِله ٱثلهَمَرَِٰت رِزحٗقا لهُكمح

لَُمونَ  نُتمح َتعح
َ
 ٢٢ َوأ

23. අප පහ  ක  දෑ හි නුඹලා සැකගය 

හි පසු වූගයහු නම් එවැනි පරිච්ගේදයක් 

ගෙන එනු. තව ද අල්ලාහ් හැර  නුඹලා 

ගේ සාක්ෂිකරුවන්ව (හවුල්කරුවන්ව) 

කැඳවනු. නුඹලා සතයවාදීහු නම්. 

تُواْ  
ح
َٰ َعبحِدنَا فَأ َا لََعَ نلح ا نَزه ِمه ِإَون ُكنُتمح ِِف َريحٖب م 
ِن   ِثحلِهِۦ َوٱدحُعواْ ُشَهَدآَءُكم م  ِن م  بُِسوَرةٖ م 

ِ إِن ُكنُتمح َصَِٰدقِيَ ُدوِن ٱ   ٢٣ َّلله
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24. නමුත් නුඹලා (එගස්) ගනාකග හු 

නම්, නුඹලා ිසින්ව (ගමය) කිසිගස්ත් ම 

ක  ගනාහැකිය. - එගස් නම් එහි 

(නිරගේ) මිනිසුන්ව හා ෙල් ඉන්වධන වූ 

ගින්වන ට බිය වනු. එය ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ට සූදානම් කරනු ලැබ 

ඇත. 

َعلُواْ َولَن َتفح  همح َتفح َعلُواْ فَٱتهُقواْ ٱنلهاَر ٱلهِِت  فَإِن ل
تح   ِعده

ُ
ۖۡ أ َِجاَرُة َوُقوُدَها ٱنلهاُس َوٱۡلح

َٰفِرِينَ   ٢٤ لِلحَك

25. තව ද කව්රුන්ව ( ගමම ධර්මය) 

ිශව්ාස ගකාට යහකම්  කරන්වගන්වද ඔවුන 

ට සැබැින්ව ම පහළින්ව ෙංොවන්ව ෙලා 

යන උයන්ව ඇත යැයි සුබාරංචි දන්වවනු. 

එහි පලතුරු වලින්ව ඔවුන්ව ගපෝෂණය 

කරනු ලබන සෑම ිටක ම මීට ගපර අප 

ගපෝෂණය කරනු ලැබුගව් ද ගමය ම යැයි 

පවසති.  තව ද එකිගනක ට සමාන වූ දෑ 

ඔවුනට ගෙන ගදනු ලැගේ. තව ද ඔවුනට 

එහි පිිතුරු බිරින්වදෑවරුන්ව ඇත. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකගයෝ ගවති. 

نه  
َ
َٰلَِحَِٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ِ ٱَّله ِ َوبَّش 

ۖۡ ُُكهَما  لَُهمح  نحَهَُٰر
َ َٰٖت ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح َجنه

ِي   ِزحٗقا قَالُواْ َهََٰذا ٱَّله ُرزُِقواْ ِمنحَها ِمن َثَمَرةٖ ر 
ۖۡ َولَُهمح فِيَهآ   تُواْ بِهِۦ ُمتََشَٰبِٗها

ُ
ۖۡ َوأ َنا ِمن َقبحُل ُرزِقح

ونَ  َرة ۖۡ وَُهمح فِيَها َخَِِٰلُ َطهه َوَٰج  مُّ زح
َ
 ٢٥ أ

26. නියත වශගයන්ව ම මැස්ගසකු ගේ 

ගහෝ ඊට වඩා ඉහළින්ව ඇති ගදයක 

උපමාවක් ගෙන හැර පෑම ට අල්ලාහ් 

ලැේජා ගනාවන්වගන්ව ය. එිට ිශව්ාස 

ක වුන්ව නම් සැබැින්ව ම ගමය තම 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ සතයයක් බව වටහා 

ෙනිති. ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව නම් අල්ලාහ් 

ගමම උපමාගවන්ව කුමක් අගේක්ෂා කග  ්

දැයි ිමසති. එමගින්ව ගබාගහෝ ගදනා 

ගනාමඟ හැරිගේ ය. තව ද එමගින්ව 

ගබාගහෝ ගදනා  යහ මඟට ගයාමු 

කග ්ය. පාපිෂඨ්යින්ව මිස ගවන කිසිගවකු 

ගනාමඟ ගනාහැරිගේ ය. 

ا   َِب َمَثَٗل مه ن يَۡضح
َ
ۦٓ أ ِ َتۡحح َ ََل يَسح ۞إِنه ٱَّلله

ِيَن َءاَمُنواْ   ا ٱَّله مه
َ
ْۚ فَأ َبُعوَضٗة َفَما فَوحَقَها

َقُّ مِ  نهُه ٱۡلح
َ
لَُموَن أ ِيَن  َفَيعح ا ٱَّله مه

َ
ۖۡ َوأ ب ِِهمح ن ره

ُ بَِهََٰذا َمَثَٗلۘ   َراَد ٱَّلله
َ
َكَفُرواْ َفَيُقولُوَن َماَذآ أ

ِدي بِهِۦ َكثِۡٗياْۚ َوَما يُِضلُّ   يُِضلُّ بِهِۦ َكثِۡٗيا َويَهح
 ٢٦ بِهِۦٓ إَِله ٱلحَفَِٰسِقيَ 
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27. ඔවුහු කවරහු ද යත් අල්ලාහ ්ගේ 

ගිිසුම, එය තහවුරු කිරීගමන්ව පසු කඩ 

කරන, ඥාතී සම්බන්වධ කම් පැවැත්වීම 

පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්නිගයෝෙ ක  දෑ 

ිසන්වධි කරන, මහගපාග ාගව් කලහකම් 

කරන අය ගවති. ඔවුහුම ය 

අලාභවන්වතගයෝ. 

ِد ِميَثَِٰقهِۦ   ِ ِمنُۢ َبعح َد ٱَّلله ِيَن يَنُقُضوَن َعهح ٱَّله
ن يُوَصَل  

َ
ُ بِهِۦٓ أ َمَر ٱَّلله

َ
َطُعوَن َمآ أ َويَقح

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ۡرِضِۚ أ

َ ِسُدوَن ِِف ٱۡلح َويُفح
ونَ   ٢٧ ٱلحَخَِِٰسُ

28. නුඹලා අල්ලාහ් ව ප්රතික්ගෂප් ක  

හැක්ගක් ගකගස ්ද? නුඹලා අජීවී ව සිටිය 

දී නුඹලා ට ඔහු ප්රාණය දුන්වගන්ව ය. පසු ව 

නුඹලා ව ඔහු මරණය ට පත් කරන්වගන්ව 

ය. පසු ව නුඹලා ට ඔහු (යළි) ප්රාණය 

ගදන්වගන්ව ය. පසු ව ඔහු ගවත ම නුඹලා 

(නැවත) ගයාමු කරනු ලබන්වගනහු ය. 

َٰٗتا   َو مح
َ
ِ َوُكنُتمح أ ُفُروَن بِٱَّلله َكيحَف تَكح

ۖۡ ُثمه يُِميُتُكمح ُثمه ُُيحيِيُكمح ُثمه إََِلحهِ   َيَُٰكمح حح
َ
فَأ

 ٢٨ تُرحَجُعونَ 

29. නුඹලා ගවනුගවන්ව මහ ගපාග ාගව් 

ඇති සියල්ල මැව්ගව් ඔහු ය. පසු ව අහස 

ගදසට හැරී ඒවා අහස ්හතක් ගලස 

සැකසුගව් ය. තව ද ඔහු සියලු දෑ පිළිබඳ 

සර්වඥානී ය. 

ۡرِض ََجِيٗعا ُثمه  
َ ا ِِف ٱۡلح ِي َخلََق لَُكم مه ُهَو ٱَّله

َٰٖتِۚ   َُٰهنه َسبحَع َسَمََٰو ى َمآءِ فََسوه َتَوىَٰٓ إََِل ٱلسه ٱسح
ٍء َعلِيم   ِ ََشح

 ٢٩ وَُهَو بُِكل 

30. තව ද නුඹ ගේ පරමාධිපති මලක් 

වරුන්ව (ගද්ව දූතයින්ව) අමතා  "සැබැින්ව 

ම මම මහගපාග ාගව් නිගයෝජිත 

(පරම්පරාවක්) පත් කරන්වන ට යමි" යැයි 

පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. අපි ඔබ ව 

ඔබ ගේ ප්රශංසාව තුළින්ව පිිතුරු කරමින්ව, 

ඔබ ව සුිශුද්ධ කරමින්ව සිටිය දී ඔබ එහි 

කලහකම් කරන, තව ද රුධිරය හ න 

පිරිසක් පත් කරන්වගනහි දැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. නුඹලා ගනාදන්වනා දෑ සැබැින්ව 

ම මම දනිමි යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ۡرِض  
َ ِإَوذح قَاَل َربَُّك لِلحَمَلَٰٓئَِكةِ إِّن ِ َجاِعل  ِِف ٱۡلح
ِسُد فِيَها   ََتحَعُل فِيَها َمن ُيفح

َ
ۖۡ قَالُٓواْ أ َخلِيَفٗة

ِدَك وَ  َِمآَء َوََنحُن نَُسب ُِح ِِبَمح ِفُك ٱل  ُس  َويَسح ِ ُنَقد 
لَُمونَ  لَُم َما ََل َتعح عح

َ
ٓ أ  ٣٠ لََكۖۡ قَاَل إِّن ِ
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31. ආදම් ට සියලු නාමයන්ව ඔහු 

ඉෙැන්වනුගව් ය. පසු ව ඒවා මලක් වරුන්ව 

ගවත ගෙන හැර පා නුඹලා සතයවාදීහු 

නම් ගම්වාගය හි නාමයන්ව මට දැනුම් 

ගදනු යි ඔහු පැවසුගව් ය. 

َمآَء ُُكهَها ثُ  سح
َ مه َعَرَضُهمح لََعَ  وََعلهَم َءاَدَم ٱۡلح

َمآءِ َهَُٰٓؤََلِٓء إِن   سح
َ
ۢنبِـ ُوِِن بِأ

َ
حَمَلَٰٓئَِكةِ َفَقاَل أ ٱل

 ٣١ ُكنُتمح َصَِٰدقِيَ 

32. ඔබ සුපිිතුරු ය. ඔබ අප ට ඉෙැන්ව වූ 

දෑ හැර ගවන කිසිදු දැනුමක් අප ට 

ගනාමැත. සැබැින්ව ම ඔබ සර්වඥානී 

සර්ව ප්රඥාවන්වත යැයි (මලක්වරුන්ව) 

පැවසූහ. 

 ُ ٓۖۡ إِنهَك  قَال َتَنا واْ ُسبحَحََٰنَك ََل ِعلحَم نَلَآ إَِله َما َعلهمح
َِكيمُ  نَت ٱلحَعلِيُم ٱۡلح

َ
 ٣٢ أ

33. අගහෝ ! ආදම්, ඒවාගය හි නාමයන්ව 

ඔවුන ට දන්වවනු යැයි ඔහු පැවසීය. ඔවුන 

ට ඔහු ඒවාගය හි නාමයන්ව දැන්ව වූ කල් හි 

අහස් හි හා මහගපාග ාගව් අදෘශයමාන 

දෑ  සැබැින්ව ම මම දනිමි. තව ද නුඹලා 

ගහළිදරව් කරන දෑ ද, නුඹලා වසං 

කරමින්ව සිටින දෑ ද මම දනිමි යැයි 

ගනාකීගවම් ද? යනුගවන්ව (අල්ලාහ්) 

පැවැසුගව්ය. 

ُهم  
َ
ۢنَبأ

َ
آ أ ۖۡ فَلَمه َمآئِِهمح سح

َ
ۢنبِئحُهم بِأ

َ
ـ َاَدُم أ قَاَل َيَٰٓ

لَُم َغيحَب  عح
َ
ٓ أ قُل لهُكمح إِّن ِ

َ
لَمح أ

َ
َمآئِِهمح قَاَل أ سح

َ
  بِأ

لَُم َما ُتبحُدوَن َوَما   عح
َ
ۡرِض َوأ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ٱلسه
ُتُمونَ   ٣٣ ُكنُتمح تَكح

34. පසුව අපි මලක්වරුන්වට  "ආදම් ට 

නමස්කාර කරනු" යි  පැවසූ ිට ඉේලීස්  

(ගෂයිතාන්ව) හැර ඔවුන්ව (සියල්ගලෝම) 

නමස්කාර ක හ. ඔහු (එය ට) පිටුපෑගව් 

ය. උඩඟු ිය. තව ද ඔහු ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව අතුරින්ව ගකගනකු ිය. 

ُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ   ِإَوذح قُلحَنا لِلحَمَلَٰٓئَِكةِ ٱسح
ََبَ َوََكَن ِمَن   َتكح ََبَٰ َوٱسح

َ
ٓ إِبحلِيَس أ إَِله

َٰفِرِينَ   ٣٤ ٱلحَك

35. තව ද අගහෝ ආදම්! නුඹ ද නුඹ ගේ 

සහකාරිය ද සව්ර්ෙගේ වාසය කරනු. 

නුඹලා ගදගදනා එහි සිට කැමති දෑ 

කැමති පරිදි අනුභව කරනු. තව ද නුඹලා 

ගදගදනා ගමම ෙස ට  ං ගනාවනු. එිට 

නුඹලා ගදගදනා අපරාධකරුවන්ව අතුරින්ව 

වන්වගනහු යැයි අපි පැවසුගවමු. 

َنهَة   نَت َوَزوحُجَك ٱۡلح
َ
ُكنح أ ـ َاَدُم ٱسح َوُقلحَنا َيَٰٓ

َربَا َهَِٰذهِ   َولُُكَ ِمنحَها رََغًدا َحيحُث ِشئحُتَما َوََل َتقح
َٰلِِميَ ٱلشه   ٣٥ َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن ٱلظه
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36. එිට ගෂයිතාන්ව ඔවුන්ව ගදගදනා ව 

එයින්ව පිටමං කර යැවීමට සැලැස්සුගව්ය. 

ඔවුන්ව ගදගදනා සිටි තත්වගයන්ව ඔහු 

ඔවුන්ව ගදගදනා ව බැහැර කග ්ය. තව ද 

නුඹලා පහ  ට බසිනු. නුඹලාගෙන්ව 

ඇතැගමකු ඇතැගමකු ට සතුරු ය. නුඹලා 

ට කාලයක් දක්වා මහගපාග ාගව් 

වාසසථ්ානය ද භුක්ති ිඳීම ද ඇත යැයි 

අපි පැවසුගවමු. 

ا ََكنَا   رََجُهَما ِممه خح
َ
يحَطَُٰن َعنحَها فَأ هُهَما ٱلشه َزل

َ
فَأ

  ۡۖ ٍض َعُدو   بُِطواْ َبعحُضُكمح ِِلَعح فِيهِِۖ َوُقلحَنا ٱهح
َتَقر   َوَمَتٌَٰع إََِلَٰ ِحيٖ  ۡرِض ُمسح

َ  ٣٦ َولَُكمح ِِف ٱۡلح

37. පසු ව ආදම් තම පරමාධිපති ගෙන්ව 

වදන්ව (කිහිපයක්) ලබා ෙත්ගත්ය. පසු ව 

ඔහු ඔහු ට පාප ක්ෂමා ව දුන්වගන්වය. 

සැබැින්ව ම ඔහු පශ්චාත්තාපය 

පිළිෙන්වනා  අසීමිත කරුණා වන්වතයා ය. 

ب ِهِۦ َُكَِمَٰٖت َفَتاَب َعلَيحهِِۚ   َٰٓ َءاَدُم ِمن ره َفَتلََّقه
اُب ٱلرهِحيمُ   ٣٧ إِنهُهۥ ُهَو ٱتلهوه

38. නුඹලා සියල්ගලෝ ම එයින්ව පහ  ට 

බසිනු. මාගෙන්ව නුඹලා ට යහ මඟ 

පැමිගණනු ඇත. එිට කවගරකු මාගේ 

මඟ ගපන්වවීම අනුෙමනය කග ් ද ඔවුන්ව 

ට බියක් ගනාමැත. තව ද ඔවුන්ව දුක ට 

පත් වන්වගන්ව ද නැත යැයි අපි පැවසුගවමු. 

  ِ ِّن  تِيَنهُكم م 
ح
ا يَأ ۖۡ فَإِمه بُِطواْ ِمنحَها ََجِيٗعا قُلحَنا ٱهح

ن تَبَِع ُهَداَي فَََل َخوحٌف َعلَيحِهمح َوََل  ُهٗدى َفمَ 
 ٣٨ ُهمح َُيحَزنُونَ 

39. ගද්වත්වය ප්රතික්ගෂ්ප ගකාට අප ගේ 

වදන්ව ගබාරු ක වුන්ව වන ඔවුහු ම ය නිරා 

ගින්වගන හි සෙගයෝ. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකගයෝ ගවති. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ ِيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱَّله

َحَُٰب ٱنله  صح
َ
ونَ أ  ٣٩ ارِِۖ ُهمح فِيَها َخَِِٰلُ

40. අගහෝ ! ඉස්රාඊල් දරුවනි, මා නුඹලා 

ට දායාද ක  මාගේ දායාදය නුඹලා 

සිහිපත් කර බලනු. තව ද නුඹලා මාගේ 

ගිිසුම ඉටු කරනු. මම නුඹලා ගේ 

ගිිසුම ඉටු කරමි. තව ද නුඹලා මට ම 

බිය වනු. 

َمِِتَ ٱلهِِتٓ  َٰٓءِيَل ٱذحُكُرواْ نِعح َر ُت  َيََٰبِّنٓ إِسح نحَعمح
َ
 أ

ََٰي   ِدُكمح ِإَويه وِف بَِعهح
ُ
ِدٓي أ ُفواْ بَِعهح وح

َ
َعلَيحُكمح َوأ

 ٤٠ فَٱرحَهُبونِ 
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41. නුඹලා සමඟ ඇති දෑ තහවුරු කරමින්ව 

මා පහ  ක  දෑ පිළිබඳ ව නුඹලා ිශව්ාස 

කරනු. තව ද ඒ ෙැන ප්රතික්ගෂ්ප 

කරන්වනා ගෙන්ව ප මුවැන්වනා ගනාවනු. 

තව ද මාගේ වදන්ව අල්ප මිලක ට 

ගනාිකුණනු. තව ද මට ම නුඹලා බිය 

බැතිමත් වනු. 

ٗقا ل َِما َمَعُكمح َوََل   ِ نَزلحُت ُمَصد 
َ
َوَءاِمُنواْ بَِمآ أ

واْ أَـِبَيَِِٰت   ََتُ َل ََكفِِۭر بِهِۖۦۡ َوََل تَشح وه
َ
تَُكونُٓواْ أ

ََٰي فَٱتهُقونِ   ٤١ َثَمٗنا قَلِيَٗل ِإَويه

42. තව ද නුඹලා සතයය අසතයය සමඟ 

මුසු ගනාකරනු. තව ද නුඹලා දැනුවත්ව 

ම සතයය වසන්ව ගනාකරනු. 

َقه   ُتُمواْ ٱۡلح َقه بِٱلحَبَِٰطِل َوتَكح َوََل تَلحبُِسواْ ٱۡلح
لَُمونَ  نُتمح َتعح

َ
 ٤٢ َوأ

43. තව ද නුඹලා සලාතය ස්ථාපිත කර 

zසකාත් (ගහවත් අනිවාර්ය බද්ද) ද ගදනු. 

තවද (දණහිස මත අත් තබා නැමී) රුකූඋ 

කරන්වනන්ව සමඟ රුකූඋ කරනු. 

َكُعواْ َمَع   ةَ َوٱرح َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
َوأ

َٰكِعِيَ   ٤٣ ٱلره

44. නුඹලා ගද්ව ග්රන්වථය කියවමින්ව ම 

නුඹලා නුඹලා ව අමතක කර දමා ජනයා 

ට යහපත ිධානය කරන්වගනහු ද ? (ඒ 

බව) නුඹලා වටහා ගනාෙන්වගනහු ද? 

 ِ َِب 
ح ُمُروَن ٱنلهاَس بِٱل

ح
تَأ

َ
نُفَسُكمح  ۞أ

َ
َن أ  َوتَنَسوح

ِقلُونَ  فَََل َتعح
َ
نُتمح َتتحلُوَن ٱلحِكَتََٰبْۚ أ

َ
 ٤٤ َوأ

45. තව ද නුඹලා ඉවසීගමන්ව හා සලාතය 

ඉටු කිරීගමන්ව උදව් පතනු. සැබැින්ව ම 

එය (සලාතය) ගද්ව බිගයන්ව යටහත් 

වන්වනන්ව ට හැර ගසසු අය ට බැරෑරුම් ය. 

ةِِۚ  لَوَٰ ِ َوٱلصه َبح َتعِيُنواْ بِٱلصه ِإَونهَها لََكبَِۡيةٌ إَِله  َوٱسح
 ٤٥ لََعَ ٱلحَخَِٰشعِيَ 

46. ඔවුහු කවරහු ද යත් සැබැින්ව ම 

තමන්ව තම පරමාධිපති ව මුණ 

ෙැගසන්වනන්ව බවත් තව ද සැබැින්ව ම 

තමන්ව ඔහු ගවත නැවත ගයාමු වන්වනන්ව 

බවත් වටහා ෙනිති. 

نهُهمح إََِلح 
َ
َلَُٰقواْ َرب ِِهمح َوأ نهُهم مُّ

َ
ِيَن َيُظنُّوَن أ هِ  ٱَّله

 ٤٦ َرَِٰجُعونَ 

47. ඉසර්ාඊල් දරුවනි, මා නුඹලා ට 

දායාද ක  මාගේ දායාදය සිහිපත් කරනු. 

තව ද සැබැින්ව ම මම නුඹලා ව සියලු 

ගලෝවැසියන ට වඩා උසස ්කග මි. 

ُت   نحَعمح
َ
َمِِتَ ٱلهِِتٓ أ َٰٓءِيَل ٱذحُكُرواْ نِعح َر َيََٰبِّنٓ إِسح

لحُتُكمح لََعَ ٱلح  ّن ِ فَضه
َ
 ٤٧ َعَٰلَِميَ َعلَيحُكمح َوأ
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48. තව ද කිසිදු ආත්මයක් කිසිදු 

ආත්මයක ට කිසිවක් කිරීම ට හැකියාවක් 

ගනාමැති, එයින්ව කිසිදු මැදිහත් වීමක් පිළි 

ෙනු ගනාලබන, එයින්ව කිසිදු වන්වදියන්ව 

භාර ෙනු ගනාලබන දිනයක ට නුඹලා 

බිය වනු. ඔවුහු (එදින) උදව් කරනු 

ගනාලබන්වගනෝය. 

ُقواْ يَوحٗما َله  ا  َوٱته ٖس َشيحـ ٗ فح ٌس َعن نه ََتحزِي َنفح
ل    َبُل ِمنحَها َشَفََٰعة  َوََل يُؤحَخُذ ِمنحَها َعدح َوََل ُيقح

ونَ   ٤٨ َوََل ُهمح يُنَِصُ

49. නුඹලා ට දැඩි වධ ගව්දනා දී හිංසා 

කරමින්ව ද, නුඹලා ගේ පිරිමි දරුවන්ව මරා 

දමමින්ව ද, නුඹලාගේ ෙැහැනු දරුවන්ව ට 

ජීිත දානය ගදමින්ව ද සිටි ෆිර්අවුන්ව ගේ 

පරපුගරන්ව නුඹලා ව අපි මුදවා ෙත් 

අවස්ථා ව සිහිපත් කරනු. තව ද ඒවාගය 

හි නුඹලා ගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ 

අතිමහත් පිරික්සුමක් තිබිණ. 

َن يَُسوُمونَُكمح   ِنح َءاِل فِرحَعوح ِإَوذح ََنهيحَنَُٰكم م 
ُيوَن   َتحح بحَنآَءُكمح َويَسح

َ
ُوَن أ ُسوَٓء ٱلحَعَذاِب يَُذِب ِ

 ِ ب ُِكمح  ن ِن ره َٰلُِكم بَََلٓء  م  ْۚ َوِِف َذ َسآَءُكمح
 ٤٩ َعِظيم  

50. තව ද අපි නුඹලා ට මුහුද ගදබෑ කර, 

පසු ව එයින්ව නුඹලා ව මුදවා ගෙන 

නුඹලා බලමින්ව සිටියදී ම ෆිර්අවුන්ව ගේ 

පිරිස (මුහුගදහි) ගිල්වා දැමූ සැටි සිහිපත් 

කරනු. 

َنَ 
َ
َر فَأ َحح َنا بُِكُم ٱِلح َنآ  ِإَوذح فََرقح َرقح غح

َ
يحَنَُٰكمح َوأ

نُتمح تَنُظُرونَ 
َ
َن َوأ  ٥٠ َءاَل فِرحَعوح

51. තවද අප මූසා ට හතළිස ්රැයක් 

ප්රතිඥා දුන්ව අවස්ථා ව සිහිපත් කරනු. 

අනතුරු ව නුඹලා ඔහුගෙන්ව පසු ව (ඔහු 

ගිය පසු ව) වසු පැටවා ව (නැමදුම ට) 

ෙත්ගතහු ය. නුඹලා අපරාධකරුගවෝම ය. 

نَا ُمو ُتُم  ِإَوذح َوََٰعدح َذح بَعَِي ََلحلَٗة ُثمه ٱَّته رح
َ
ََسَٰٓ أ

نُتمح َظَٰلُِمونَ 
َ
ِدهِۦ َوأ َل ِمنُۢ َبعح  ٥١ ٱلحعِجح

52. පසුව නුඹලා කෘතගව්දී ිය හැකි වනු 

පිණිස, ඉන්ව පසුවද අපි නුඹලා ට සමාව 

දුනිමු. 

َٰلَِك لََعلهُكمح   ِد َذ ِنُۢ َبعح نَا َعنُكم م  ُثمه َعَفوح
ُكُرونَ   ٥٢ تَشح
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53. තව ද අප නුඹලා යහ මඟ ලැබිය 

හැකි වනු පිණිස මූසා ට ගද්ව ග්රන්වථය ද 

(සතය හා අසතය ගවන්ව කර දක්වන) 

නිර්ණායකය ද පිරිනැමූ අවස්ථාව සිහිපත් 

කරනු. 

َقاَن لََعلهُكمح   ِإَوذح َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحِكَتََٰب َوٱلحُفرح
َتُدونَ   ٥٣ َتهح

54. මාගේ ජනයිනි, සැබැින්ව ම නුඹලා 

වසු පැටවා (නැමදුම ට) ෙැනීගමන්ව මහත් 

අපරාධයක් කග හු ය. එබැින්ව නුඹලා 

නුඹලා ගේ උත්පාදකයා ගවත 

පශච්ාත්තාප වී ගයාමු වනු. එනම් නුඹලා 

(සීමාව ඉක්මවූවන්වව) නුඹලාම  ඝාතනය 

කරනු. එය නුඹලා ගේ උත්පාදකයා 

අබියස නුඹලා ට ගශ්රෂ්ඨ් ගවයි. එිට ඔහු 

නුඹලා ට සමාව ගදයි. සැබැින්ව ම ඔහු 

පශච්ාත්තාපය පිළිෙන්වනා ය. අසීමිත 

කරුණාවන්වතයා ය යැයි මූසා තම ජනයා 

ට පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

ُتمح  ِإَوذح قَاَل ُموََسَٰ لَِقوحِمهِۦ َيََٰقوحِم إِنهُكمح َظلَمح
َل َفُتوبُٓواْ إََِلَٰ   َاذُِكُم ٱلحعِجح نُفَسُكم بِٱَّت ِ

َ
أ

 ْ ُتلُٓوا َٰلُِكمح َخۡيح     بَارِئُِكمح فَٱقح نُفَسُكمح َذ
َ
أ

ْۚ إِنهُهۥ ُهَو   لهُكمح ِعنَد بَارِئُِكمح َفَتاَب َعلَيحُكمح
اُب ٱلرهِحيمُ   ٥٤ ٱتلهوه

55. තව ද අගහෝ මූසා! අප අල්ලාහ ්ව 

එළිමහගන්ව දකින තුරු ඔබ ව අප ිශ්වාස 

ගනාකරන්වගන්ව ම යැයි නුඹලා පැවසූ 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. එිට නුඹලා 

බලා සිටිය දීම අකුණු සැර නුඹලා ව 

ග්රහණය කග ්ය. 

َٰ نََرى   ِمَن لََك َحِته ِإَوذح قُلحُتمح َيَُٰموََسَٰ لَن نُّؤح
نُتمح  

َ
َٰعَِقُة َوأ َخَذتحُكُم ٱلصه

َ
َرٗة فَأ َ َجهح ٱَّلله

 ٥٥ تَنُظُرونَ 

56. පසු ව නුඹලා කෘතගව්දී වනු හැකි 

පිණිස නුඹලා ගේ මරණගයන්ව පසු අපි 

නුඹලා ව අවදි කග මු. 

تُِكمح لََعلهُكمح  ِد َموح ِنُۢ َبعح ُثمه َبَعثحَنَُٰكم م 
ُكُرونَ   ٥٦ تَشح
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57. තව ද අපි නුඹලා ට වලාකුළින්ව 

ගසවණ ලබා දුනිමු. තව ද මන්වනු, සල්වා 

(නම් ආහාර) ද  අපි නුඹලා ට පහ  

කග මු. අප නුඹලා ට ආහාර වශගයන්ව 

ලබා දුන්ව දැයින්ව යහපත් දෑ නුඹලා අනුභව 

කරනු යනුගවන්ව පැවැසුගවමු. ( ඔවුන්ව ගම් 

ආහාර හැර ගවනත් ආහාර ඉල්ලා සිටිය 

බැින්ව) ඔවුහු අප ට අපරාධ 

ගනාකග ෝය. නමුත් ඔවුහු තමන්වට ම 

අපරාධ කර ෙනිමින්ව සිටිගයහු ය. 

َا َعلَيحُكُم  نَزنلح
َ
َوَظلهلحَنا َعلَيحُكُم ٱلحَغَماَم َوأ

ۖۡ ُُكُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما   لحَوىَٰ حَمنه َوٱلسه ٱل
ْۚ َومَ  نُفَسُهمح  َرزَقحَنَُٰكمح

َ
ا َظلَُمونَا َوَلَِٰكن ََكنُٓواْ أ

لُِمونَ   ٥٧ َيظح

58. නුඹලා ගමම නෙරය ට පිිගසනු. 

එහි ඇති දැයින්ව කැමති දෑ කැමති තැනක 

අනුභව කරනු. සිරස නමමින්ව 

ගදාරටුගවන්ව ඇතුළු වනු. හිත්තතුන්ව (අප 

ට සමාව ගදනු මැනව) යැයි පවසනු. 

නුඹලා ගේ වැරදි වල ට අපි සමාව 

ගදන්වගනමු. යහ වැඩ ක වුන්ව ට අපි 

අධික කරන්වගනමු, යැයි  අප පැවසූ 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

يََة فَُُكُواْ ِمنحَها   ِإَوذح قُلحَنا ٱدحُخلُواْ َهَِٰذهِ ٱلحَقرح
ٗدا   َاَب ُسجه َحيحُث ِشئحُتمح رََغٗدا َوٱدحُخلُواْ ٱِلح

ْۚ َوَسََنِيُد   ِفرح لَُكمح َخَطََٰيَُٰكمح ة  نهغح َوُقولُواْ ِحطه
حمُ  ِسنِيَ ٱل  ٥٨ حح

59. එිට අපරාධ ක වුන්ව ඔවුන ට 

පවසනු ලැබූ දෑ ගනාවන ගවනත් වදනක් 

ගවනස්කර පැවසූහ. එිට අපරාධ 

ක වුන්ව ට ඔවුන්ව කලහකම් කරමින්ව සිටි 

ගහ්තු ගවන්ව අහසින්ව වයසනයක් අපි පහ  

කග මු. 

ِي قِيَل لَُهمح   َ ٱَّله ًَل َغۡيح ِيَن َظلَُمواْ قَوح َل ٱَّله َفَبده
َا نَزنلح

َ
َمآءِ    فَأ َِن ٱلسه ٗزا م  ِيَن َظلَُمواْ رِجح لََعَ ٱَّله

ُسُقونَ   ٥٩ بَِما ََكنُواْ َيفح
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60. තව ද මූසා තම ජනයා ගවනු ගවන්ව 

ජලය පැතූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. එිට 

නුඹ නුඹ ගේ සැරයටිගයන්ව ෙල ට ෙසනු 

යැයි අපි පැවසුගවමු. එිට උල්පත් 

ගදාග ාසක් එයින්ව පිපිරී මතු ිය. සෑම 

ජන සමූහයක් ම ඔවුන්ව පානය ක  යුතු 

ස්ථානය දැන ෙත්හ. නුඹලා අල්ලාහ ්

පිරිනැමූ ගපෝෂණගයන්ව අනුභව කරනු. 

තව ද පානය කරනු. කලහ කරන්වනන්ව 

ගලස මහගපාග ාගව් සීමාව ඉක්මවා  

සැරි ගනාසරනු. 

ِب   ََّقَٰ ُموََسَٰ لَِقوحِمهِۦ َفُقلحَنا ٱۡضح تَسح ۞ِإَوذِ ٱسح
ۖۡ فَٱنَفَجَرتح ِمنحُه ٱثح  ََجَر ةَ  ب َِعَصاَك ٱۡلح َ نََتا َعّشح

ۖۡ ُُكُواْ   بَُهمح َ ّشح نَاٖس مه
ُ
ۖۡ قَدح َعلَِم ُكُّ أ َعيحٗنا

ۡرِض  
َ اْ ِِف ٱۡلح َثوح ِ َوََل َتعح ِق ٱَّلله ِزح بُواْ ِمن ر  َ َوٱۡشح

ِسِدينَ   ٦٠ ُمفح

61. අගහෝ මූසා! අප ට එකම (ආකාරගේ) 

ආහාරයක් මත පමණක් ඉවසා සිටිය 

ගනාහැක. එබැින්ව අපට 

මහගපාග ාගවන්ව හට ෙැන්ව වන පලා 

වර්ෙ, කැකිරි, සුදු ලූනු, පරිේපු හා ලූනු 

වැනි දෑ අප ගවනුගවන්ව මතු කරන්වනැ යි 

නුඹ ගේ පරමාධිපතිගෙන්ව අයැද සිටිනු 

යැයි නුඹලා පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් 

කරනු. ඔහු ගමගස ්කීය. කවර ගදයක් 

ගශ්ර්ෂ්ඨ ද, ඒ ගවනුව ට කවර ගදයක් 

පහත්  ද එය මාරු කර ගදන ගමන්ව නුඹලා 

පතන්වගනහු ද? නුඹලා නෙරයක ට ගොඩ 

බසිනු. එිට නුඹලා ඉල්ලන දෑ නුඹලා ට 

හිමි ගව්. තව ද ඔවුන්ව ගවත අවමානය ද 

දිළිඳුකම ද ගව ා ෙනු ලැබීය. අල්ලාහ ්

ගේ ගකෝපය ට ලක් වූහ. ගමයට ගහ්තුව 

ඔවුන්ව අල්ලාහ ්ගේ වදන්ව ප්රතික්ගෂප් 

කරමින්ව සිටි ගහ්තුගවන්ව හා යුක්තිගයන්ව 

ගතාර ව නබි වරුන්ව ව ඝාතනය කරමින්ව 

සිටි ගහ්තුගවනි. එය ඔවුන්ව පිටු පා සීමාව 

ඉක්මවා යමින්ව සිටි ගහත්ුගවනි. 

َٰ َطَعاٖم َوَِٰحٖد   َِبَ لََعَ ِإَوذح قُلحُتمح َيَُٰموََسَٰ لَن نهصح
ۡرُض  

َ ا تُۢنبُِت ٱۡلح ُع نَلَا َربهَك َُيحرِجح نَلَا ِممه فَٱدح
  ۡۖ لَِها َوقِثهآئَِها َوُفوِمَها وََعَدِسَها َوبََصلَِها ِمنُۢ َبقح

ْۚ  قَاَل  ٌ ِي ُهَو َخۡيح َّنَٰ بِٱَّله دح
َ
ِي ُهَو أ تَبحِدلُوَن ٱَّله تَسح

َ
أ

ُۗ َوُۡضِبَتح   ُمح تلح
َ
ا َسأ ا فَإِنه لَُكم مه ٗ بُِطواْ ِمِصح ٱهح

َِن   َكَنُة َوبَآُءو بَِغَضٖب م  حَمسح ِلهُة َوٱل َعلَيحِهُم ٱَّل 
 ِ ُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله نهُهمح ََكنُواْ يَكح

َ
َٰلَِك بِأ ِْۚ َذ   ٱَّلله

َٰلَِك بَِما َعَصواْ   ِۚ َذ ِ َق  ِ ٱۡلح ُتلُوَن ٱنلهبِي ِـَۧن بَِغۡيح َويَقح
َتُدونَ  ََكنُواْ َيعح  ٦١ وه
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62. නියත වශගයන්ව ම ිශව්ාස ක  වුන්ව 

ද යුගදව් වූවන්ව ද කිතුනුවන්ව ද සාබිඊන්ව 

වරුන්ව ( නබිවරුන්වව අනුෙමනය ක  

අය) ද  ඔවුන්ව අතුරින්ව අල්ලාහ ්හා 

පරමාන්වත දිනය ිශ්වාස ගකාට දැහැමි 

ක්රියාවන්ව ක  අය ට තම පරමාධිපති 

අබියසින්ව වූ ඔවුන්ව ගේ ප්රතිඵල ඔවුන ට 

ඇත. ඔවුන ට (මරණින්ව මතු ජීිතය 

පිළිබඳ ව) කිසිදු බියක් ගනාමැත. තව ද 

ඔවුහු (ගමගලාව අත හැර ගිය දෑ පිළිබඳ 

ව) දුක ට පත්වන්වගනෝ ද ගනාගවති. 

ِيَن   ِيَن َءاَمُنواْ َوٱَّله َهاُدواْ َوٱنلهَصََٰرىَٰ  إِنه ٱَّله
َوحِم ٱٓأۡلِخرِ   ِ َوٱَلح َٰبِـ َِي َمنح َءاَمَن بِٱَّلله َوٱلصه

رُُهمح ِعنَد َرب ِِهمح َوََل   جح
َ
وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَُهمح أ

 ٦٢ َخوحٌف َعلَيحِهمح َوََل ُهمح َُيحَزنُونَ 

63. "නුඹලා බිය බැතිමත් ිය හැකි වනු 

පිණිස, අපි නුඹලා ට පිරිනැමූ දෑ නුඹලා 

ඉතා බලවත් ගලස ග්රහණය කර ෙනු. තව 

ද  එහි (සඳහන්ව ව) ඇති දෑ සිහිපත් කරනු" 

යනුගවන්ව අපි නුඹලා ට ඉහළින්ව තූර් 

කන්වද ඔසවා තබා , අපි නුඹලාගෙන්ව 

ප්රතිඥා ෙත් අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

وَر   َنا فَوحَقُكُم ٱلطُّ نَا ِميَثََٰقُكمح َوَرَفعح َخذح
َ
ِإَوذح أ

ةٖ َوٱذحُكُرواْ َما فِيهِ  ُخُذواْ َمآ َءاتَ  يحَنَُٰكم بُِقوه
 ٦٣ لََعلهُكمح َتتهُقونَ 

64. අනතුරුව, ඉන්ව පසුවද නුඹලා 

(ප්රතිඥාවට) පිටුපෑගවහුය. එිට නුඹලා ට 

අල්ලාහ ්ගේ භාෙයය හා ඔහු ගේ 

කරුණාව ගනාවී නම් නුඹලා 

අලාභවන්වතයින්ව අතුරින්ව වන්වනට තිබුණි. 

 َٰ ِد َذ ِنُۢ َبعح حُتم م  ِ  ُثمه تََوَله ُل ٱَّلله ََل فَضح لَِكۖۡ فَلَوح
َِن ٱلحَخَِِٰسِينَ  َُتُهۥ لَُكنُتم م   ٦٤ َعلَيحُكمح َورَۡحح

65. ගසනසුරාදාගව හි නුඹලා අතුරින්ව 

සීමාව ඉක්මවා ගියවුන්ව (ට සිදු වූ 

ිපාකය) පිළිබඳ ව  නුඹලා මැනින්ව 

දැනගෙන සිටින්වගනහුය. එිට අපි " 

නුඹලා අවමානයට ලක්වූවන්ව ගලසින්ව 

වඳුරන්ව වනු" යැයි පැවසුගවමු. 

اْ ِمنُكمح ِِف   َتَدوح ِيَن ٱعح ُتُم ٱَّله َولََقدح َعلِمح
بحِت َفُقلحَنا لَُهمح ُكونُواْ قَِرَدةً َخَِٰسـ ِيَ   ٦٥ ٱلسه

66. ගමය (එවකට) ඔවුන්ව අවට සිටියවුන්ව 

ට හා පසුව පැවත එන්වනන්ව ට පාඩමක් 

වශගයන්ව ද, බිය බැතිමතුන්ව ට උපගදසක් 

වශගයන්ව ද අපි පත් කග මු. 

َها َوَما َخلحَفَها   َ يََديح ََٰٗل ل َِما بَيح فََجَعلحَنََٰها نََك
 ٦٦ َوَموحِعَظٗة ل ِلحُمتهِقيَ 
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67. නුඹලා එ ගදනකු කැපිය යුතු යැයි 

නිසකව ම අල්ලාහ ්නුඹලා ට අණ 

කරන්වගන්ව යැයි මූසා තම ජනයා ට පැවසූ 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. නුඹ අප ව 

ිහිළුව ට ෙන්වගනහි ද යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

අඥානයින්වගෙන්ව ගකගනකු වීගමන්ව මම 

අල්ලාගෙන්ව රැකවරණය පතමි යැයි ඔහු 

(මූසා) කීය. 

ن  
َ
ُمرُُكمح أ

ح
َ يَأ ِإَوذح قَاَل ُموََسَٰ لَِقوحِمهِۦٓ إِنه ٱَّلله

ُعوُذ  
َ
َتتهِخُذنَا ُهُزٗواۖۡ قَاَل أ

َ
ۖۡ قَالُٓواْ أ َِبُواْ َبَقَرٗة تَذح

ُكوَن ِمَن ٱلحَجَِٰهلِ 
َ
نح أ

َ
ِ أ  ٦٧ يَ بِٱَّلله

68. එය කවරක් දැයි අප ට පැහැදිලි 

කරන ගමන්ව නුඹ ගේ පරමාධිපතිගෙන්ව 

අප ගවනුගවන්ව අයැද සිටින්වනැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. නියත වශගයන්ව ම ඔහු 

(පරමාධිපති) සැබැින්ව ම එය (වයසින්ව) 

මුහුකුරා ගනාගිය  පටි ද ගනාවූ ඒ අතර 

මැදිිගේ පසුවන එ ගදනකි යැයි 

නිසකවම ඔහු පවසන්වගන්වය යැයි  ඔහු 

(මූසා) පැවැසුගව්ය. එබැින්ව නුඹලා අණ 

කරනු ලබන දෑ සිදු කරනු යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

ْۚ قَاَل إِنهُهۥ   َا َما ِهَ ِ نله ُع نَلَا َربهَك ُيَبي  قَالُواْ ٱدح
ٌر َعَواُنُۢ   َيُقوُل إِنهَها َبَقَرة  َله فَارِض  َوََل بِكح

َمُرونَ  َعلُواْ َما تُؤح َٰلَِكۖۡ فَٱفح َ َذ  ٦٨ بَيح

69. එය ගකබඳු වර්ණයක එ ගදනක 

දැයි අප ට පැහැදිලි කරන ගමන්ව නුඹ ගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව අප ගවනුගවන්ව අයැද 

සිටින්වනැයි ඔවුහු පැවසූහ. නියත 

වශගයන්ව ම එය, දකින්වනන්ව සතුට ට පත් 

කරවන කහ පැහැති එම වර්ණය ද වඩා 

පැහැදිලි ව පවතින  එ ගදනක යැයි 

සැබැින්වම ඔහු පවසයි යනුගවන්ව (මූසා) 

පැවැසුගව්ය. 

ْۚ قَاَل إِنهُهۥ   ُنَها َا َما لَوح ِ نله ُع نَلَا َربهَك ُيَبي  قَالُواْ ٱدح
ُنَها تَُِسُّ   هوح َرآُء فَاقِع  ل َيُقوُل إِنهَها َبَقَرة  َصفح

َِٰظرِينَ   ٦٩ ٱلنه

70. එය කවරක් දැයි අප ට පැහැදිලි 

කරන ගමන්ව නුඹ ගේ පරමාධිපතිගෙන්ව 

අප ගවනුගවන්ව අයැද සිටින්වන. සැබින්වම 

අපට සියලුම එ ගදන්වනු එක හා සමාන 

ගපගන්ව. තව ද අල්ලාහ ්අභිමත කග ් 

නම් සැබැින්ව ම අපි යහ මඟ ලබන්වනන්ව 

වන්වගනමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ََقَر   َا َما ِهَ إِنه ٱِلح ِ نله ُع نَلَا َربهَك ُيَبي  قَالُواْ ٱدح
 ُ َتُدونَ  تََشََٰبَه َعلَيحَنا ِإَونهآ إِن َشآَء ٱَّلله  ٧٠ لَُمهح
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71. සැබැින්ව ම එය ගපාග ාව සී 

සාන්වනට ගහෝ ගොි බිම ට ජලය 

සපයන්වන ට ගහෝ පුහුණු ගනාක , 

වර්ණගය හි කිසිදු ගවනසක් ගනාමැති, 

නිකැ ැල් එ ගදනකු බව ඔහු පවසා 

සිටින්වගන්ව යැයි පැවසීය. දැන්ව ය ඔබ 

සතයය ගෙන ආගව් යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

(එගස්) සිදු කරන්වනට (එතරම් 

කැමැත්තකින්ව) ගනාසිටිය ද ඔවුහු උගේ 

ගෙල කපා හැරියහ. 

ۡرَض  
َ قَاَل إِنهُهۥ َيُقوُل إِنهَها َبَقَرة  َله َذلُول  تُثُِۡي ٱۡلح

ْۚ قَالُواْ   َرحَث ُمَسلهَمة  َله ِشَيَة فِيَها َِّق ٱۡلح َوََل تَسح
ِۚ فََذَِبُوَها َوَما ََكُدواْ   ِ َق  ٱلحَٰٔـَن ِجئحَت بِٱۡلح

َعلُونَ   ٧١ َيفح

72. තව ද නුඹලා ආත්මයක් ඝාතනය 

ගකාට පසු ව එම ිෂගය හි නුඹලා 

එකිගනකා අතර (වරද ෙැන) වාද කරමින්ව 

සිටි අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. නුඹලා 

වසන්ව කරමින්ව සිටි දෑ අල්ලාහ ්ගහළි 

කරන්වනා ය. 

ا   ُ ُُمحرِج  مه ۖۡ َوٱَّلله ََٰٰٔرُتمح فِيَها ٗسا فَٱده ِإَوذح َقَتلحُتمح َنفح
ُتُمونَ   ٧٢ ُكنُتمح تَكح

73. එිට එහි ( කපන ලද එ ගදන ගේ) 

ගකාටසකින්ව නුඹලා (මිය ගිය) ඔහු ට 

ෙසනු යැයි අපි කීගවමු. මියගියවුන්ව ට 

අල්ලාහ ්ප්රාණය ගදන්වගන්ව එගලස ය. 

තවද නුඹලා ට වටහා ෙත හැකි වනු 

පිණිස ඔහු නුඹලා ට ඔහු ගේ සාධකයන්ව 

ගපන්වවන්වගන්ව ය. 

 ِ ْۚ َكَذَٰلَِك يُۡحح ِضَها ِبُوهُ بَِبعح ُ  َفُقلحَنا ٱۡضح  ٱَّلله
ِقلُونَ  ََتَٰ َويُرِيُكمح َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكمح َتعح حَموح  ٧٣ ٱل

74. අනතුරු ව, ඉන්ව පසු ව පවා නුඹලා 

ගේ හදවත්  තද ිය. ඒවා ෙල් පර්වත 

ගමන්වය.  එගස් ගනාමැතිනම් ඊටත් වඩා 

දැඩි ගලස තද ිය. ෙල් අතුරින්ව පිපිරී 

එමගින්ව ෙංොවන්ව ෙලන දෑ ඇත. තව ද 

සැබැින්ව ම ඒ අතුරින්ව පැළී ිවර වී 

එමගින්ව ජලය පිට කරන දෑ ද ඇත. තව ද 

සැබැින්ව ම ඒ අතුරින්ව අල්ලාහ ්ට බිගයන්ව 

ඇද හැග න දෑ ද ඇත. එගමන්ව ම නුඹලා 

කරමින්ව සිටින දෑ ෙැන අල්ලාහ ්

ගනාසලකා හරින්වගනක් ගනාගව්. 

َٰلَِك فَِِهَ   ِد َذ ِنُۢ َبعح ُثمه قََستح قُلُوبُُكم م 
وَ  َشدُّ قَسح

َ
وح أ

َ
َِجاَرةِ أ َِجاَرةِ لََما  َكٱۡلح ْۚ ِإَونه ِمَن ٱۡلح ٗة

ُق   قه ْۚ ِإَونه ِمنحَها لََما يَشه نحَهَُٰر
َ ُر ِمنحُه ٱۡلح َيَتَفجه

بُِط ِمنح   ْۚ ِإَونه ِمنحَها لََما َيهح حَمآُء ُرُج ِمنحُه ٱل َفَيخح
َملُونَ  ا َتعح ُ بَِغَِٰفٍل َعمه ُِۗ َوَما ٱَّلله َيةِ ٱَّلله  ٧٤ َخشح
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75. (ිශ්වාසවන්වතයිනි!) නුඹලා ව ඔවුන්ව 

ිශව්ාස කරනු ඇතැයි නුඹලා අගේක්ෂා 

කරන්වගනහුද ? තවද සැබැින්වම ඔවුන්ව 

අතුරින්ව පිරිසක් අල්ලාහ් ගේ වදන්වවලට 

සවන්ව දී අනතුරු ව එය වටහා ෙත් පසු ව 

පවා ඔවුන්ව දැනුවත්ව ම එය ගවනස ්

ක හ. 

ِمُنواْ لَُكمح َوقَدح ََكَن  ن يُؤح
َ
َمُعوَن أ َفَتطح

َ
فَرِيق   ۞أ

ُِفونَُهۥ ِمنُۢ   ِ ُثمه ُُيَر  َمُعوَن َكَلََٰم ٱَّلله ِنحُهمح يَسح م 
لَُمونَ  ِد َما َعَقلُوهُ وَُهمح َيعح  ٧٥ َبعح

76. ඔවුහු ිශව්ාස ක වුන්ව හමු වූ ිට 

"අපි ිශ්වාස කග මු" යැයි පවසති. 

ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැම් හු ඇතැමුන්ව සමඟ 

ගවන්ව ව ගිය ිට " ඒ මගින්ව  නුඹලා ගේ 

පරමාධිපති ඉදිරිගේ ඔවුන්ව නුඹලා සමඟ 

වාද කරනු පිණිස, අල්ලාහ්  නුඹලාට 

දැනුම් දී ඇති දැය  නුඹලා ඔවුන ට 

දන්වවන්වගනහු ද? (ගම් ෙැන) නුඹලා දැන 

ෙත යුතු ගනාගව්ද ? යැයි පැවසූහ. 

ِيَن َءاَمُنواْ قَالُٓواْ َءاَمنها ِإَوَذا َخََل   ِإَوَذا لَُقواْ ٱَّله
ُضُهمح إََِلَٰ َبعحٖض  ثُوَنُهم بَِما َفَتَح  َبعح ِ َُتَد 

َ
قَالُٓواْ أ

  ْۚ وُكم بِهِۦ ِعنَد َرب ُِكمح ُ َعلَيحُكمح َِلَُحآجُّ ٱَّلله
ِقلُونَ  فَََل َتعح

َ
 ٧٦ أ

77. සැබැින්ව ම ඔවුන්ව සඟවන දැයද,  

තව ද ඔවුන්ව ගහළි කරන දැයද අල්ලාහ ්

දන්වගන්වය යැයි ඔවුහු ගනාදන්වගනෝ ද? 

َ َيعح  نه ٱَّلله
َ
لَُموَن أ َوََل َيعح

َ
وَن َوَما  أ لَُم َما يُِِسُّ

لُِنونَ   ٧٧ ُيعح

78. ඔවුන්ව අතුරින්ව ලිවීම ට කියවීම ට 

ගනාහැකි (ගද්ව ග්රන්වථ ගනාලත්) අය ද 

ගවති. ඔවුහු මනඃකල්පිතය හැර ගද්ව 

ග්රන්වථ ය පිළිබඳ ගනාදනිති. තව ද  ඔවුන්ව 

අනුමාන කරනවා මිසක නැත. 

 ٓ لَُموَن ٱلحِكَتََٰب إَِله ِيُّوَن ََل َيعح م 
ُ
َماِّنه  َوِمنحُهمح أ

َ
 أ

 ٧٨ ِإَونح ُهمح إَِله َيُظنُّونَ 

79. එබැින්ව තම දෑත් වලින්ව ග්රන්වථ ය 

ලියා පසු ව එය සුළු මිලක ට ිකුණනු 

පිණිස, ගමය අල්ලාහ ්ගවතින්ව යැයි 

පවසන අය ට ිනාශ ය අත් ගව්වා! 

එබැින්ව ඔවුන්ව ගේ දෑත් ලියූ දැයින්ව 

ඔවුනට ිනාශ ය අත්ගව්වා! තවද ඔවුන්ව 

උපයන දැයින්ව ද ඔවුන ට ිනාශ ය 

අත්ගව්වා! 

يحِديِهمح ُثمه  
َ
ُتُبوَن ٱلحِكَتََٰب بِأ ِيَن يَكح فََويحل  ل َِّله

واْ بِهِۦ َثَمٗنا   ََتُ ِ لِيَشح َيُقولُوَن َهََٰذا ِمنح ِعنِد ٱَّلله
هُهم   يحِديِهمح َوَويحل  ل

َ
ا َكَتَبتح أ ِمه هُهم م  قَلِيَٗلۖۡ فََويحل  ل

ِسُبونَ  ا يَكح ِمه  ٧٩ م 
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80. තව ද නිරා ගින්වන සීමිත දින 

ෙණනක ට මිස අප ව ස්පර්ශ 

ගනාකරන්වගන්වම ය යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

(නබිවරය) පවසනු. (ඒ බව ට) නුඹලා 

අල්ලාහ ්ගවතින්ව ගිිසුමක් ගෙන 

ඇත්ගතහු ද? එගස ්නම් අල්ලාහ් ඔහු ගේ 

ගිිසුම කිසි ිටක කඩ ගනාකරන්වගන්වම 

ය. නැතගහාත් නුඹලා ගනාදන්වනා දෑ 

අල්ලාහ ්ගකගරහි පවසන්වගනහු ද? 

ْۚ قُلح   ُدوَدٗة عح يهاٗما مه
َ
ٓ أ َنا ٱنلهاُر إَِله َوقَالُواْ لَن َتَمسه

  ُ ٗدا فَلَن َُيحلَِف ٱَّلله ِ َعهح ُتمح ِعنَد ٱَّلله َذح َّته
َ
أ

لَُمونَ  ِ َما ََل َتعح مح َتُقولُوَن لََعَ ٱَّلله
َ
ۥٓۖۡ أ َدهُ  ٨٠ َعهح

81. එගස ්ගනාව කවගරකු පාපයක් 

උපයා ඔහු ගේ වැරදි ඔහු ව ගව ාගෙන 

ඇත්ගත් ද ඔවුහුම ය නිරා ගින්වගන්ව 

සෙගයෝ. ඔවුහු එහි සදාතනිකගයෝ ගවති. 

َحََٰطتح بِهِۦ َخِطيٓـ َُتُهۥ  
َ
ِۚ َمن َكَسَب َسي ِئَٗة َوأ بََلَٰ

ونَ  َحَُٰب ٱنلهارِِۖ ُهمح فِيَها َخَِِٰلُ صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ٨١ فَأ

82. තව ද ිශව්ාස ගකාට යහකම් 

ක වුන්ව වන ඔවුහුම ය ස්වර්ෙ උයගන හි 

සෙගයෝ. ඔවුහු එහි සදාතනිකගයෝ ගවති. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َٰلَِحَِٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱَّله

ونَ  َنهةِِۖ ُهمح فِيَها َخَِِٰلُ َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
 ٨٢ أ

83. තව ද නුඹලා අල්ලාහ් හැර (ගවන 

කිසිගවකු ට) නැමදුම් ගනාකරනු. 

ගදමව්පියන්ව සමඟ යහ අයුරින්ව කටයුතු 

කරනු. එගමන්ව ම ඥාතීන්ව, අනාථයින්ව හා 

දුගියන්ව සමඟ ද (යහ අයුරින්ව කටයුතු 

කරනු) තව ද ජනයා ට යහ වදනින්ව 

අමතනු. තව ද සලාතය සථ්ාපිත කරනු. 

zසකාත් (අනිවාර්ය  බද්ධ) ද ගදනු යැයි 

ඉසර්ාඊල් දරුවන්ව ගෙන්ව අප ප්රතිඥාවක් 

ෙත් සැටි සිහිපත් කරනු. පසු ව නුඹලා 

අතුරින්ව සව්ල්ප ගදගනකු හැර නුඹලා 

ගනාසලකා හරින්වනන්ව ගලසින්ව එය ට පිටු 

පෑගවහු ය. 

ُبُدوَن إَِله   َٰٓءِيَل ََل َتعح َر نَا ِميَثََٰق بَِّنٓ إِسح َخذح
َ
ِإَوذح أ

ََتََٰۡمَٰ   ََبَٰ َوٱَلح َساٗنا َوذِي ٱلحُقرح يحِن إِحح َِٰلَ َ َوبِٱلحَو ٱَّلله
قِيُمواْ  

َ
ٗنا َوأ حَمَسَِٰكِي َوُقولُواْ لِلنهاِس ُحسح َوٱل

َة  لَوَٰ حُتمح إَِله قَلِيَٗل ٱلصه َة ُثمه تََوَله َكوَٰ َوَءاتُواْ ٱلزه
رُِضونَ  عح نُتم مُّ

َ
ِنُكمح َوأ  ٨٣ م 
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84. තව ද නුඹලා නුඹලා ගේ රුධිරය 

ගනාහ නු. තව ද නුඹලා අතුරින්ව වූවන්ව ව 

නුඹලා ගේ නිගවස් වලින්ව බැහැර 

ගනාකරනු යැයි නුඹලාගෙන්ව අප ප්රතිඥා 

ෙත් සැටි සිහිපත් කරනු. එිට නුඹලා 

(එයට) සාක්ෂි දරමින්ව ම එය සනාථ 

කග හුය. 

فُِكوَن دَِمآَءُكمح   نَا ِميَثََٰقُكمح ََل تَسح َخذح
َ
ِإَوذح أ

ِن دَِيَٰرُِكمح ُثمه   نُفَسُكم م 
َ
َوََل َُّتحرُِجوَن أ

َهُدونَ  نُتمح تَشح
َ
ُتمح َوأ قحَررح

َ
 ٨٤ أ

85. පසු ව (ගමගස් ප්රතිඥා දීගමන්ව පසු)  

නුඹලා නුඹලාව ම ඝාතන ය කරන්වගනහු 

ය. නුඹලා අතුරින්ව පිරිසක් ව ඔවුන්ව ගේ 

නිගවස ්වලින්ව නුඹලා බැහැර 

කරන්වගනහුය. පාපී ගලස හා සතුරුකමින්ව 

ඔවුන ට එගරහි ව නුඹලා එකිගනකා 

උදව් කරෙන්වගනහුය. නුඹලා ගවත 

සිරකරුවන්ව ගලස ඔවුන්ව පැමිණි ිට 

නුඹලා වන්වදි ලබා දී ඔවුන්ව ව මුදවා 

ෙන්වගනහුය. එගස් නුඹලා ඔවුන්ව ව බැහැර 

කිරීම පවා තහනම් ව තිබීය ද. නුඹලා 

ගද්ව ග්රන්වථ ගයන්ව ගකාටසක් ිශව්ාස කර 

මින්ව තවත් ගකාටසක් ප්රතික්ගෂප් 

කරන්වගනහු ද? නුඹලා අතුරින්ව එගස් 

කරන්වනන්ව හට ගමගලාව ජීිතගේ 

අවමාන ය මිස ගවනත් ප්රතිඵලයක් ගනා 

මැත. තව ද ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු 

ලබන දිනගේ දඬුවගම් දැඩි ගව්දනාව ට 

ඔවුහු ගයාමු කරනු ලැගබති. එගමන්ව ම 

නුඹලා කරමින්ව සිටින දෑ ෙැන අල්ලාහ ්

ගනාසලකා හරින්වගනකු ගනාගව්. 

نُفَسُكمح َوَُّتحرُِجوَن  
َ
ُتلُوَن أ نُتمح َهَُٰٓؤََلِٓء َتقح

َ
ُثمه أ

ِن دَِيَٰرِهِمح تََظََٰهُروَن َعلَيحِهم   ِنُكم م  فَرِيٗقا م 
َسََٰرىَٰ تُ 

ُ
تُوُكمح أ

ح
َوَِٰن ِإَون يَأ ثحِم َوٱلحُعدح ِ

َفَُٰدوُهمح  بِٱۡلح
ِمُنوَن   َفُتؤح

َ
ْۚ أ َراُجُهمح ٌم َعلَيحُكمح إِخح وَُهَو ُُمَره

ٖضِۚ َفَما   ُفُروَن بَِبعح بَِبعحِض ٱلحِكَتَِٰب َوتَكح
ي  ِِف   َٰلَِك ِمنُكمح إَِله ِخزح َعُل َذ َجَزآُء َمن َيفح
  ِ َشد 

َ
ۖۡ َويَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ يَُردُّوَن إََِلَٰٓ أ نحَيا ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ٱۡلح

َملُونَ ٱلحَعذَ  ا َتعح ُ بَِغَِٰفٍل َعمه  ٨٥ اِبِۗ َوَما ٱَّلله

86. ඔවුහුම ය මතු ගලාව ගවනුව ට 

ගමගලාව ජීිතය මිල ට ෙත්ත වුන්ව 

වන්වගන්ව. එබැින්ව ඔවුන්ව ගෙන්ව දඬුවම 

සැහැල්ලු කරනු ගනාලැගේ. තව ද ඔවුහු 

උදව් කරනු ද ගනාලබති. 

نحَيا بِٱ ةَ ٱلُّ ََيوَٰ ُواْ ٱۡلح ََتَ ِيَن ٱشح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
ٓأۡلِخَرةِِۖ  أ

ُف َعنحُهُم ٱلحَعَذاُب َوََل ُهمح   فَََل َُيَفه
ونَ   ٨٦ يُنَِصُ
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87. තව ද නියත වශගයන්ව ම අපි මූසා ට 

ග්රන්වථය පිරිනැමුගවමු. තව ද ඔහුගෙන්ව 

පසු ව ධර්ම දූත යින්ව ව අනුපිළිගවළින්ව 

යැව්ගවමු. තව ද මර්යම් ගේ පුත් ඊසා ට 

පැහැදිලි සාධකයන්ව පිරිනැමු ගවමු. තව ද 

පිිතුරු ආත්මය තුළින්ව ඔහු ව අපි බලවත් 

කග මු. නුඹලා ප්රිය ගනාකරන යමක් 

ධර්ම දූතගයකු  නුඹලා ගවත ගෙන ආ 

සෑම ිටක ම නුඹලා උඩඟුකම් පෑගවහුය. 

එිට නුඹලා පිරිසක් ගබාරු ක  අතර 

තවත් පිරිසක්  ඝාතනය ක ාහුය. 

يحَنا ِمنُۢ   َولََقدح َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحِكَتََٰب َوَقفه
 ِ ِدهِۦ ب يََم  َبعح ٱلرُُّسِلِۖ َوَءاتَيحَنا ِعيََس ٱبحَن َمرح

فَُُكهَما  
َ
َنَُٰه بُِروِح ٱلحُقُدِسِۗ أ يهدح

َ
َي َِنَِٰت َوأ ٱِلح

نُفُسُكُم  
َ
َوىَٰٓ أ َجآَءُكمح رَُسوُلُۢ بَِما ََل َتهح

ُتلُونَ  بحُتمح َوفَرِيٗقا َتقح ُتمح َفَفرِيٗقا َكذه ََبح َتكح  ٨٧ ٱسح

88. අප ගේ හදවත් ආවරණය වී ඇතැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. එගස ්ගනාව ඔවුන්ව ගේ 

ප්රතික්ගෂප්ය ගහත්ුගවන්ව අල්ලාහ ්ඔවුන ට 

ශාප කග ්ය. එගහයින්ව (ගද්ව ග්රන්වථගේ 

සඳහන්ව ගබාගහෝ දෑ අත හැර දමා එයින්ව) 

ඔවුන්ව ිශ්වාස කරනු ගේ ස්වල්ප 

ප්රමාණයකි. 

  ُ ْۚ بَل لهَعَنُهُم ٱَّلله َوقَالُواْ قُلُوبَُنا ُغلحُفُۢ
رِهِمح َفَقلِيَٗل مه  ِمُنونَ بُِكفح  ٨٨ ا يُؤح

89. ඔවුන්ව සමෙ වූ දැය සතය කරවන 

ග්රන්වථයක් අල්ලාහ් ගවතින්ව ඔවුන්ව ගවත 

පැමිණි කල් හි ඔවුහු එය ට ගපර 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව ට එගරහි ව ජය 

පතමින්ව සිටියහ. පසු ව ඔවුන්ව ගවත ඔවුන්ව 

දත් දෑ පැමිණි කල් හි ඔවුහු එය 

ප්රතික්ගෂප් ක හ. එබැින්ව ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ගකගරහි අල්ලාහ් ගේ 

ශාපය අත් ිය. 

ق  ل َِما   ِ ِ ُمَصد  ِنح ِعنِد ٱَّلله ا َجآَءُهمح كَِتَٰب  م  َولَمه
ِيَن   تُِحوَن لََعَ ٱَّله َتفح َمَعُهمح َوََكنُواْ ِمن َقبحُل يَسح

ا َعَرُفواْ َكَفُرواْ بِهِۚۦْ   ا َجآَءُهم مه َكَفُرواْ فَلَمه
 َٰ ِ لََعَ ٱلحَك َنُة ٱَّلله  ٨٩ فِرِينَ فَلَعح
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90. අල්ලාහ ්තම ෙැත්තන්ව අතුරින්ව තමන්ව 

අභිමත ක  අය ට තම භාෙයය පහ  

කිරීම සම්බන්වධ ගයන්ව ඊර්ෂයාගවන්ව යුතු 

ව අල්ලාහ ්පහ  ක  දෑ ප්රතික්ගෂ්ප කර 

ඔවුන්ව ගේ ආත්මාවන්ව මිල ට ෙත්  දෑ 

නපුරු ිය. එිට ඔවුහු ගකෝපගයන්ව 

ගකෝපය ට භාජනය වූහ. තව ද (ගමවැනි) 

ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ට නින්වදා සහෙත 

දඬුවම් ඇත. 

ُفُرواْ بَِمآ   ن يَكح
َ
نُفَسُهمح أ

َ
اْ بِهِۦٓ أ وح ََتَ بِئحَسَما ٱشح

  َٰ لِهِۦ لََعَ ُ ِمن فَضح َِل ٱَّلله ن يََُن 
َ
ًيا أ ُ َبغح نَزَل ٱَّلله

َ
أ

  َٰ َمن يََشآُء ِمنح ِعَبادِهۖۦِۡ َفَبآُءو بَِغَضٍب لََعَ
ِهي  َغَضٖبِۚ   َِٰفرِيَن َعَذاب  مُّ  ٩٠ َولِلحَك

91. අල්ලාහ ්පහ  ක  දෑ නුඹලා 

ිශව්ාස කරනු යැයි ඔවුන ට පවසනු ලැබූ 

ිට අප ගවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ අපි 

ිශව්ාස කරන්වගනමු යැයි ඔවුහු පවසති. 

එය ට බාහිරින්ව ඇති දෑ ඔවුහු ප්රතික්ගෂ්ප 

කරති.  එය (අල්කුර්ආනය) ඔවුන්ව සමඟ 

ඇති දෑ තහවුරු කරන බැින්ව  ගමය ම 

සතයය වන්වගන්වය. එබැින්ව “නුඹලා 

ිශව්ාස වන්වතයින්ව ව සිටිගයහු නම් මීට 

ගපර අල්ලාහ් ගේ නබි වරුන්ව ව ඝාතනය 

කග ් මන්වදැ” යි අසනු. 

ِمُن   ُ قَالُواْ نُؤح نَزَل ٱَّلله
َ
ِإَوَذا قِيَل لَُهمح َءاِمُنواْ بَِمآ أ

ُفُروَن بَِما وَ  نزَِل َعلَيحَنا َويَكح
ُ
َرآَءهُۥ وَُهَو  بَِمآ أ

ُتلُوَن  ُۗ قُلح فَلَِم َتقح ٗقا ل َِما َمَعُهمح ِ َقُّ ُمَصد  ٱۡلح
ِمنِيَ  ؤح ِ ِمن َقبحُل إِن ُكنُتم مُّ ۢنبَِيآَء ٱَّلله

َ
 ٩١ أ

92. නියත වශගයන්ව ම මූසා පැහැදිලි 

සාධක සමඟ නුඹලා ගවත පැමිණිගේ ය. 

අනතුරු ව නුඹලා ඔහු(ගියා) ට පසු ව වසු 

පැටවා (නැමදුම ට) ෙත්ගතහු ය. තව ද 

නුඹලා අපරාධකරුගවෝම ය. 

ُتُم   َذح َي َِنَِٰت ُثمه ٱَّته وََسَٰ بِٱِلح ۞َولََقدح َجآَءُكم مُّ
نُتمح َظَٰلُِمونَ 

َ
ِدهِۦ َوأ َل ِمنُۢ َبعح  ٩٢ ٱلحعِجح
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93. නුඹලා මත තූර් කන්වද ඔසවා නුඹලා 

අප පිරිනැමූ දෑ බලවත් ගලස ග්රහණය කර 

ෙනු. තව ද සවන්ව ගදනු යැයි අප නුඹලා 

ගෙන්ව ප්රතිඥා ෙත් සැටි සිහිපත් කරනු. 

(එිට)  ඔවුහු අප සවන්ව දී පිටුපෑගවමු 

යැයි පැවසූහ. ඔවුන්ව ගේ ප්රතික්ගෂ්පය 

ගහ්තුගවන්ව ඔවුන්වගේ සිත් තු  වසු පැටවා 

(නැමදීම පිළිබඳ)  ව ගපාවනු ලැබීය. 

(නබිවරය) “නුඹලා ිශව්ාසවන්වතයින්ව 

නම් නුඹලා ගේ ිශ්වාස ය කවර 

කරුණක් පිළිබඳ නුඹලා ට අණ 

කරන්වගන්ව ද එය නපුරු ිය” යැයි පවසනු. 

وَر   َنا فَوحَقُكُم ٱلطُّ نَا ِميَثََٰقُكمح َوَرَفعح َخذح
َ
ِإَوذح أ

ْۖۡ قَالُواْ   َمُعوا ةٖ َوٱسح ُخُذواْ َمآ َءاَتيحَنَُٰكم بُِقوه
َل   ِبُواْ ِِف قُلُوبِِهُم ٱلحعِجح ۡشح

ُ
َنا وََعَصيحَنا َوأ َسِمعح

مُ 
ح
ْۚ قُلح بِئحَسَما يَأ رِهِمح رُُكم بِهِۦٓ إِيَمَُٰنُكمح  بُِكفح

ِمنِيَ  ؤح  ٩٣ إِن ُكنُتم مُّ

94. (නබිවරය) “අල්ලාහ් අබියස (අන්ව) 

ජනයාගෙන්ව ගතාර ව, නුඹලා ට පමණක් 

පරගලාව නිවහන හිමි ගවත් නම් (එගස් 

පවසන දෑ හි) නුඹලා සතයවන්වතයින්ව නම් 

නුඹලා මරණය ප්රිය කරනු.”යැයි පවසනු. 

اُر ٱٓأۡل ِ  قُلح إِن ََكنَتح لَُكُم ٱله ِخَرُة ِعنَد ٱَّلله
حَموحَت إِن   ِن ُدوِن ٱنلهاِس َفَتَمنهُواْ ٱل َخالَِصٗة م 

 ٩٤ ُكنُتمح َصَِٰدقِيَ 

95. තව ද ඔවුන්ව ගේ දෑත් ඉදිරිපත් ගකාට 

ඇති (පාපිත ක්රියා) ගහත්ුගවන්ව කිසිිටක 

එය(මරණය) ඔවුහු ප්රිය ගනාකරන්වගන්වම 

ය. තව ද අල්ලාහ් අපරාධකරුවන්ව පිළිබඳ 

ව සර්වඥානී ය. 

  ُ ْۚ َوٱَّلله يحِديِهمح
َ
َمتح أ بََدُۢا بَِما قَده

َ
َولَن َيَتَمنهوحهُ أ

َٰلِِميَ  ُۢ بِٱلظه  ٩٥ َعلِيُم

96. ඔවුන්ව අන්ව මිනිසුන්වට වඩා, තව ද 

(ිගශෂ්ගයන්ව) ආගද්ශ ක වුන ට වඩා 

ගමගලාව ජීිතය ගකගරහි  දැඩි ඇල්මක් 

දක්වන්වනන්ව ගලස නුඹ ඔවුන්ව ව දකිනු 

ඇත.  ඔවුන්වගෙන්ව ගකගනක් තමන්ව ට 

වසර දහසක් ආයුෂ ගදනු ගනාලබන්වගන්ව 

දැයි ආශා කරයි. නමුත් ඔහු ට ආයුෂ 

ගදනු ලැබුව ද එම දඬුවමින්ව ඔහු 

දුරස්වන්වගනක් ගනාගවයි. ඔවුන්ව කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්සර්ව නිරීක්ෂක ය. 

ةٖ َوِمَن   َٰ َحَيوَٰ َرَص ٱنلهاِس لََعَ حح
َ
َوتَلَِجَدنهُهمح أ

َحدُ 
َ
ْْۚ يََودُّ أ ُكوا َ ۡشح

َ
ِيَن أ لحَف َسَنةٖ  ٱَّله

َ
ُر أ ُهمح لَوح ُيَعمه

  ُۗ َر ن ُيَعمه
َ
زِِحهِۦ ِمَن ٱلحَعَذاِب أ َوَما ُهَو بُِمزَحح

َملُونَ  ُۢ بَِما َيعح ُ بَِصُۡي  ٩٦ َوٱَّلله
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97. කවගරක් ජිේරීල් ට සතුරු වන්වගන්ව ද 

ඔහු ට පවසනු. සැබැින්ව ම ජිේරීල් (වන) 

ඔහු තමන්ව අතර පවතින දෑ තහවුරු 

කරන්වනක් ගලස ද, මඟ ගපන්ව වීමක් 

ගලස ද, ිශව්ාස වන්වතයින්ව ට 

සුබාරංචියක් ගලස ද, එය (කුර්ආනය) 

අල්ලාහ්ගේ අනුබලගයන්ව නුගේ සිතට 

පහ  කග  ්ය. 

  َٰ ََلُۥ لََعَ ِيَل فَإِنهُهۥ نَزه ا ل ِـِجَبح قُلح َمن ََكَن َعُدو ٗ
َ يََديحهِ وَُهٗدى   ٗقا ل َِما بَيح ِ ِ ُمَصد  قَلحبَِك بِإِذحِن ٱَّلله

ِمنِيَ  ىَٰ لِلحُمؤح َ  ٩٧ َوبُّشح

98. කවගරක් අල්ලාහ ්ට ද ඔහු ගේ ගද්ව 

දූතයින්වට ද ඔහු ගේ ධර්ම දූතයින්වට ද 

ජිේරීල් මීකාල් නම් ගද්ව දූතයින්ව ට ද 

සතුරු වන්වගන්ව ද එගස් නම් සැබැින්ව ම 

අල්ලාහ ්ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ට සතුරා 

ය (යන වෙ දැන ෙනු). 

ِ َومَ  ه ِ ا َّلل  َلَٰٓئَِكتِهِۦ َورُُسلِهِۦ  َمن ََكَن َعُدو ٗ
َ َعُدو     ََٰل فَإِنه ٱَّلله ِيَل َوِميَكى وَِجَبح

َٰفِرِينَ   ٩٨ ل ِلحَك

99. තව ද සැබැින්ව ම අපි ඔබ ගවත 

පැහැදිලි වදන්ව පහ  කග මු. පාපිෂඨ්යින්ව 

මිස ගවන කිසිගවක් ඒවා ප්රතික්ගෂප් 

ගනාකරති. 

َآ إََِلحَك َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۖ وَ  نَزنلح
َ
ُفُر  َولََقدح أ َما يَكح

 ٩٩ بَِهآ إَِله ٱلحَفَِٰسُقونَ 

100. ඔවුන්ව එකිගනකා ගිිසුමක් ගිිස 

ෙත් සෑම අවස්ථාවක ම ඔවුන්වගෙන්ව 

පිරිසක් එය ඉවත ගහළුවා ගනාගව් ද? 

නමුත් ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරය ිශව්ාස 

ගනාකරති. 

ِنحُهمِۚ بَلح   َبَذهُۥ فَرِيق  م  ٗدا نه ََٰهُدواْ َعهح َوُُكهَما َع
َ
أ

ََثُُهمح  كح
َ
ِمُنونَ أ  ١٠٠  ََل يُؤح

101. ඔවුන්ව සතුව ඇති දැය සතය කරන 

ධර්ම දූතගයකු අල්ලාහ ්ගවතින්ව ඔවුන්ව 

ගවත පැමිණි කල් හි,  ග්රන්වථය ප්රධානය 

කරන ලද අයවලුන්ව අතුරින්ව පිරිසක්, 

ඔවුන්ව ගනාදන්වනවුන්ව ගමන්ව අල්ලාහ ්ගේ  

ග්රන්වථය ඔවුන්වගේ පිටු පසට ිසි ක හ. 

ا َجآَءُهمح رَُسو ق  ل َِما  َولَمه ِ ِ ُمَصد  ِنح ِعنِد ٱَّلله ل  م 
وتُواْ ٱلحِكَتََٰب  

ُ
ِيَن أ َِن ٱَّله َمَعُهمح َنَبَذ فَرِيق  م 

نهُهمح ََل  
َ
ِ َوَرآَء ُظُهورِهِمح َكأ كَِتََٰب ٱَّلله

لَُمونَ   ١٠١ َيعح
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102. ඔවුහු සුගලයිමාන්ව ගේ පාලන 

සමගේ ගෂයිතානුන්ව පාරායනා ක  දෑ 

ඔවුහු අනුෙමනය ක හ. සුගලයිමාන්ව 

ප්රතික්ගෂප් ගනාකග ් ය. නමුත් 

ගෂයිතාන්ව හු ප්රතික්ගෂප් ක හ. ඔවුහු 

ජනයා ට හූනියම ද බැබිගලෝනියාගව් 

හාරූත් මාරූත් යන මලක් වරුන්ව 

ගදගදනා ට පහ  කරනු ලැබූ දෑ ද ජනයා 

ට ඉෙැන්ව වූහ. නමුත් ඔවුන්ව ගදගදනා 

සැබැින්ව ම “අපි පරීක්ෂණයකි. එබැින්ව 

නුඹ ප්රතික්ගෂ්ප ගනාකරනු”යි පවසා 

සිටීගමන්ව මිස කිසිගවකු ට ඉෙැන්වනුගව් 

නැත. එිට ඔවුන්ව ගදගදනාගෙන්ව සැමියා 

හා තම බිරිය අතර කවර ගදයක් ගවන්ව 

කරවන්වගන්ව ද එවැනි දෑ ඉගෙන ෙනිති. 

අල්ලාහ ්ගේ අනුබල ගයන්ව මිස කිසිගවකු 

ට කිසි වකින්ව හානි පමුණුවන්වනන්ව ගලස 

ඔවුහු ගනාවූහ. තව ද ඔවුන ට හානි 

පමුණු වන ප්රගයෝජනවත් ගනාවන දෑ 

ඉගෙන ෙනිති. තව ද සැබැින්වම එය මිල 

ට ෙත් අය ට පර ගලාගව හි කිසිදු 

ගකාටසක් ගනාමැති බව සැබැින්ව ම 

ඔවුහු දැන සිටියහ. ඔවුහු කවර ගදයක් ඒ 

ගවනුවට තමන්වව ිකුණා දැමුගව් ද 

සැබැින්ව ම එය නපුරු ිය. ඔවුහු (ගම් 

ෙැන) දැන සිටියාහු නම්. 

َيَِٰطيُ  َبُعواْ َما َتتحلُواْ ٱلشه َٰ ُملحِك ُسلَيحَمََٰنۖۡ   َوٱته لََعَ
َيَِٰطَي   َوَما َكَفَر ُسلَيحَمَُٰن َوَلَِٰكنه ٱلشه

نزَِل لََعَ  
ُ
َر َوَمآ أ حح ِ َكَفُرواْ ُيَعل ُِموَن ٱنلهاَس ٱلس 

ِ بَِبابَِل َهَُٰروَت َوَمَُٰروَتْۚ َوَما ُيَعل َِماِن   حَملََكيح ٱل
َٰ َيُقوََلٓ إِنهَما ََنحُن فِتحنَ  َحٍد َحِته

َ
ة  فَََل ِمنح أ

  َ ُِقوَن بِهِۦ بَيح ۖۡ َفَيَتَعلهُموَن ِمنحُهَما َما ُيَفر  ُفرح تَكح
َحٍد  

َ
ِيَن بِهِۦ ِمنح أ حَمرحءِ َوَزوحِجهِۚۦْ َوَما ُهم بَِضآر  ٱل

ِْۚ َويََتَعلهُموَن َما يَُۡضُُّهمح َوََل   إَِله بِإِذحِن ٱَّلله
َُٰه  ى ََتَ ْۚ َولََقدح َعلُِمواْ لََمِن ٱشح َما ََلُۥ ِِف  يَنَفُعُهمح

اْ بِهِۦٓ   وح ٱٓأۡلِخَرةِ ِمنح َخَلَٰٖقِۚ َوَِلِئحَس َما َۡشَ
لَُمونَ  ْۚ لَوح ََكنُواْ َيعح نُفَسُهمح

َ
 ١٠٢ أ

103. නියත වශගයන්ව ම ඔවුන්ව ිශව්ාස 

ගකාට බිය බැතිමත් වූගේ නම් අල්ලාහ ්

අබියසින්ව ලැගබන කුසල් ගශ්රෂ්්ඨ ය. ඔවුහු 

(ඒ බව) දැන සිටියාහු නම්. 

نه 
َ
ِ  َولَوح أ ِنح ِعنِد ٱَّلله اْ لََمُثوبَة  م  َقوح ُهمح َءاَمُنواْ َوٱته

لَُمونَ  هوح ََكنُواْ َيعح ْۚ ل  ١٠٣ َخۡيح 
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104. අගහෝ ිශ්වාස ක වුනි! නුඹලා 

(යුගදව්වන්ව අතර වැරදි අදහසක් ගෙන 

ගදන) රාඉනා (යන ගයදුම) ගනාපවසනු. 

උන්වළුර්නා (අප ෙැන සැලකිලිමත් වනු) 

යැයි පවසනු. තව ද නුඹලා (ඔවුන්ව ගේ 

ප්රකාශය ට) සවන්ව ගදනු. 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ට ගව්දනා සහෙත 

දඬුවමක් ඇත. 

ِيَن َءاَمُنواْ ََل َتُقولُواْ َرَِٰعَنا َوُقولُواْ   َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َِلم  
َ
َٰفِرِيَن َعَذاٌب أ ُْۗ َولِلحَك َمُعوا نَا َوٱسح  ١٠٤ ٱنُظرح

105. නුඹලා ගේ පරමාධිපතිගෙන්ව යම් 

යහපතක් නුඹලා ගවත පහ  කරනු 

ලැබීම ෙැන, ගද්ව ග්රන්වථය ලත් ජනයා 

අතුරින්ව ප්රතික්ගෂප් ක  අය ද, ගද්ව 

ආගද්ශකගයෝ ද ප්රිය ගනාකරති. අල්ලාහ ්

තමන්ව අභිමත කරන අය ට ඔහු ගේ 

කරුණා ව සුිගශෂ් ගලස නියම කරයි. 

තව ද අල්ලාහ් අති මහත් භාෙයගේ 

හිමිකරු ය. 

ِل ٱلح  هح
َ
ِيَن َكَفُرواْ ِمنح أ ا يََودُّ ٱَّله ِكَتَِٰب َوََل  مه

ِن   ٖ م  ِنح َخۡيح َل َعلَيحُكم م  ن يََُنه
َ
ِكَِي أ حُمّشح ٱل

  ُ ْۚ َوٱَّلله َتِهِۦ َمن يََشآُء ُ ََيحَتصُّ بِرَۡحح ْۚ َوٱَّلله ب ُِكمح ره
ِل ٱلحَعِظيمِ   ١٠٥ ُذو ٱلحَفضح

106. අප යම් වදනක් ගවනස ්කරන්වගන්ව 

නම් ගහෝ එය අමතක කර දමන්වගන්ව නම් 

ගහෝ ඊට වඩා යහපත් එගස්ත් ගනාමැති 

නම් ඊට සමාන ගදයක් අපි ගෙන 

එන්වගනමු. නියත වශගයන්ව ම අල්ලාහ් 

සියලු දෑ ගකගරහි අති බලසම්පන්වන බව 

නුඹ ගනාදන්වගනහි ද? 

ِنحَهآ   ٖ م  ِت ِِبَۡيح
ح
وح نُنِسَها نَأ

َ
۞َما نَنَسخح ِمنح َءايٍَة أ

ءٖ   ِ ََشح
َٰ ُك  َ لََعَ نه ٱَّلله

َ
لَمح أ لَمح َتعح

َ
ُٓۗ أ وح ِمثحلَِها

َ
أ

 ١٠٦ قَِديرٌ 

107. නියත වශගයන්ව ම අල්ලාහ ්ඔහු ට 

අහස් හි හා මහගපාග ාගව් පාලනය හිමි 

බවත් අල්ලාහ ්ගෙන්ව ගතාර කිසිදු 

භාරකරු ගවක් ගහෝ කිසිදු උදව් කරුගවක් 

ගහෝ නුඹලා ට ගනාමැති බවත් නුඹ 

ගනාදන්වගනහි ද? 

ۡرِضِۗ  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َ ََلُۥ ُملحُك ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَمح أ لَمح َتعح

َ
أ

ِن  ٖ َوََل  َوَما لَُكم م  ِ ِمن َوِل  ُدوِن ٱَّلله
 ١٠٧ نَِصۡيٍ 
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108. එගස ්ගනාමැති නම් මීට ගපර 

මූසාගෙන්ව ප්රශ්න කරනු ලැබුවාක් ගමන්ව 

නුඹලා ද නුඹලා ගේ ධර්ම 

දූතයාණන්වගෙන්ව ප්රශ්න කිරීම ට අගේක්ෂා 

කරන්වගනහු ද? තව ද කවගරක් ිශ්වාසය 

ගවනුව ට ප්රතික්ගෂ්ප ය හුවමාරු 

කරන්වගන්ව ද එිට සැබැින්ව ම ඔහු 

නිවැරදි මාර්ෙගයන්ව ගනාමඟ ගිගේ ය. 

ـ َلُواْ رَُسولَُكمح َكَما ُسئَِل   ن تَسح
َ
مح تُرِيُدوَن أ

َ
أ

يَمَِٰن   ِ
َر بِٱۡلح ِل ٱلحُكفح ُۗ َوَمن يَتََبده ُموََسَٰ ِمن َقبحُل

بِيلِ   ١٠٨ َفَقدح َضله َسَوآَء ٱلسه

109. පුස්තක ලත් ජනයින්ව අතුරින්ව 

ගබාගහෝ ගදනා තමන්ව ට සතයය පැහැදිලි 

වූවායින්ව පසුව ද තමන්ව තු  ඇති ඊර්ෂයාව 

ගහ්තුගවන්ව නුඹලා ගේ ිශව්ාසගයන්ව පසු 

ව ඔවුහු නුඹලා ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්ව බව ට 

නැවත පත් කරන්වන ට හැකි නම් යැයි 

ආශා කරති. එබැින්ව අල්ලාහ ්තම 

නිගයෝෙය ගෙන එන ගතක් (ඔවුන ට) 

සමාව දී අත හැර දමනු. සැබැින්ව ම 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ ගකගරහි අති බල 

සම්පන්වන ය. 

ِنُۢ   ِل ٱلحِكَتَِٰب لَوح يَُردُّونَُكم م  هح
َ
ِنح أ َوده َكثِۡي  م 

ِنح ِعنِد   اًرا َحَسٗدا م  ِد إِيَمَٰنُِكمح ُكفه َبعح
ُفواْ   ۖۡ فَٱعح َقُّ َ لَُهُم ٱۡلح ِد َما َتَبيه ِنُۢ َبعح نُفِسِهم م 

َ
أ

رِهِۦُٓۗ إِنه ٱ  مح
َ
ُ بِأ ِِتَ ٱَّلله

ح
َٰ يَأ َفُحواْ َحِته َٰ  َوٱصح َ لََعَ َّلله

ءٖ قَِدير   ِ ََشح
 ١٠٩ ُك 

110. තව ද නුඹලා සලාත ය සථ්ාපිත 

කරනු. zසකාතය ද ගදනු. නුඹලා 

ගවනුගවන්ව නුඹලා යම් යහපතක් ඉදිරිපත් 

කර ඇත්නම් අල්ලාහ ්අබියස එය නුඹලා 

දැක ෙනු ඇත. සැබැින්ව ම අල්ලාහ ්

නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

නිරීක්ෂකයාය. 

لَ  قِيُمواْ ٱلصه
َ
ُمواْ  َوأ ِ ْۚ َوَما ُتَقد  َة َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه وَٰ

  َ ُِۗ إِنه ٱَّلله ٖ ََتُِدوهُ ِعنَد ٱَّلله ِنح َخۡيح نُفِسُكم م 
َ
ِۡل

َملُوَن بَِصۡي    ١١٠ بَِما َتعح

111. යුගදව්ගවකු ව ගහෝ කිතුනුගවකු ව 

ගහෝ සිටි අය මිස ගවන  කිසිගවකු සව්ර්ෙ 

උයන ට පිිගසන්වගන්ව  නැතැ යි ඔවුහු 

පැවසූහ. එය ඔවුන්ව ගේ මනඃකල්පිතය යි. 

(නබිවරය) නුඹලා සතයවාදීන්ව ව සිටිගයහු 

නම් නුඹලා ගේ සාධක ගෙන එන්වනැ යි 

පවසනු. 

وح  
َ
َنهَة إَِله َمن ََكَن ُهوًدا أ ُخَل ٱۡلح َوقَالُواْ لَن يَدح

َهََٰنُكمح إِن  ُۗ قُلح َهاتُواْ بُرح َمانِيُُّهمح
َ
ُۗ تِلحَك أ نََصََٰرىَٰ

 ١١١ َصَِٰدقِيَ ُكنُتمح 
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112. එගස ්ගනාව කවගරක් දැහැමිගයකු 

ව සිට තම මුහුණ අල්ලාහ් ට අවනත 

කග ් ද එිට ඔහු ට ඔහු ගේ ප්රතිඵල ඔහු 

ගේ පරමාධිපති අබියස හිමි වනු ඇත. 

ඔවුන ට කිසිදු බියක් ගනාමැත. තව ද 

ඔවුන්ව දුක ට පත් වන්වගන්ව ද නැත. 

ِ َوُهَو ُُمح  َهُهۥ َّلِله لََم وَجح سح
َ
ِۚ َمنح أ ۥٓ  بََلَٰ ِسن  فَلَُه

ُرُهۥ ِعنَد َرب ِهِۦ َوََل َخوحٌف َعلَيحِهمح َوََل ُهمح   جح
َ
أ

 ١١٢ َُيحَزنُونَ 

113. ඔවුන්ව  ගද්ව ග්රන්වථ ය කියවමින්ව ම 

කිතුනුවන්ව  කිසිදු පදනමක් මත ගනාමැති 

බව යුගදව්ගවෝ පවසති. යුගදව්වන්ව කිසිදු 

පදනමක් මත ගනාමැති බව කිතුනුගවෝ ද 

පවසති. ඔවුන්ව ගේ ප්රකාශ ගමන්ව ම 

අවගබෝධයක් ගනාමැත්ගතෝ ද ගමගලස 

පවසති. එබැින්ව ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දිනගය හි ඔවුන්ව කවර 

ගදයක් පිළිබඳ මත ගේද ඇති කර 

ෙනිමින්ව සිටිගේ ද එම ිෂයය 

සම්බන්වධගයන්ව ඔවුන්ව අතර අල්ලාහ් 

තීන්වදු කරනු ඇත. 

ءٖ   َٰ ََشح َُهوُد لَيحَسِت ٱنلهَصََٰرىَٰ لََعَ َوقَالَِت ٱَلح
ءٖ  َوقَا َٰ ََشح َُهوُد لََعَ لَِت ٱنلهَصََٰرىَٰ لَيحَسِت ٱَلح

ِيَن ََل   وَُهمح َيتحلُوَن ٱلحِكَتََٰبُۗ َكَذَٰلَِك قَاَل ٱَّله
ُ َُيحُكُم بَيحَنُهمح يَوحَم   ْۚ فَٱَّلله لِِهمح لَُموَن ِمثحَل قَوح َيعح

 ١١٣ ٱلحِقَيََٰمةِ فِيَما ََكنُواْ فِيهِ ََيحَتلُِفونَ 

114. අල්ලාහ් ගේ මසජ්ිදයන්ව හි ඔහු ගේ 

නාමය ගමගනහි කරනු ලැබීගමන්ව 

ව ක්වාලන, තව ද එය ිනාශ කිරීම ට 

වෑයම් කරන අය ට වඩා මහා අපරාධකරු 

කවගරක් ගවත් ද? ඔවුන්ව බිය ට පත් 

වූවන්ව ගලසම මිස එහි පිිසීම ට ඔවුන ට 

සුදුසු ගනාවීය. ඔවුන ට ගමගලාගව හි 

අවමානය ඇත. තව ද පරගලාගව හි 

ඔවුන ට අතිමහත් දඬුවමක් ඇත. 

َكَر  وَ  ن يُذح
َ
ِ أ َنَع َمَسَِٰجَد ٱَّلله ن مه لَُم ِممه ظح

َ
َمنح أ

ْوَلَٰٓئَِك َما ََكَن  
ُ
ْٓۚ أ ُمُهۥ وََسََعَٰ ِِف َخَرابَِها فِيَها ٱسح

نحَيا   ُخلُوَهآ إَِله َخآئِِفَيْۚ لَُهمح ِِف ٱلُّ ن يَدح
َ
لَُهمح أ

ي  َولَُهمح ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيم    ١١٤ ِخزح

115. තව ද නැගෙනහිර හා බටහිර 

අල්ලාහ ්සතු ය. එබැින්ව නුඹලා කවර 

ගදසක ට හැරුණ ද එහි අල්ලාහ් ගේ 

මුහුණ ගව්. සැබැින්ව ම අල්ලාහ් සර්ව 

වයාපක ය. සර්ව ඥානී ය. 

ُه   ُّواْ َفَثمه وَجح َنَما تَُول يح
َ
رُِبْۚ فَأ حَمغح ُِق َوٱل حَمّشح ِ ٱل َوَّلِله

َ َوَِٰسٌع َعلِيم   ِْۚ إِنه ٱَّلله  ١١٥ ٱَّلله
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116. තව ද අල්ලාහ ්පුගතකු ෙත්ගත් යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. (ඔවුන්ව පවසන දැයින්ව) ඔහු 

සුිශුද්ධ ය. එගස් ගනාව අහස ්හි හා 

මහගපාග ාගව හි ඇති දෑ ඔහු සතු ය. 

සියල්ල ඔහු ට අවනත වන්වනන්ව ය. 

ُۥ َما ِِف   ۖۥۡ بَل َله اُۗ ُسبحَحََٰنُه ُ َوَلٗ ََذ ٱَّلله َوقَالُواْ ٱَّته
 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َٰنُِتونَ ٱلسه ُۥ َق  ١١٦ ۡرِضِۖ ُك   َله

117. (අල්ලාහ්) අහස ්හි හා 

මහගපාග ාගව් උත්පාදකයා ය. ඔහු යම් 

කරුණක් තීන්වදු ක  ිට එය ට වනු යැයි 

පවසනවා පමණ ය, එිට එය සිදු 

වන්වගන්ව ය. 

ٗرا فَإِنهَما   مح
َ
ۡرِضِۖ ِإَوَذا قَََضَٰٓ أ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو بَِديُع ٱلسه
 ١١٧ ونُ َيُقوُل ََلُۥ ُكن َفَيكُ 

118. තව ද දැනුම ගනාමැත්ගතෝ 

“අල්ලාහ ්අප සමඟ කතා ක  යුතු 

ගනාගව් ද? නැතිනම් අප ගවත 

ප්රාතිහාරයක් පැමිණිය යුතු ගනාගව් දැ”යි 

අසති. ඔවුන ට ගපර සිටි අය ද ගමාවුන්ව 

පවසනවාක් ගමන්ව ම පැවසූහ. ඔවුන්වගේ 

හදවත් එකිගනක ට ඒකාකාර ිය. 

සැබැින්ව ම තරගේ ිශව්ාස කරන පිරිස 

ට අපි ගමම වැකි පැහැදිලි කරන්වගනමු. 

وح  
َ
ُ أ ََل يَُكل ُِمَنا ٱَّلله لَُموَن لَوح ِيَن ََل َيعح َوقَاَل ٱَّله

ِثحَل   ِيَن ِمن َقبحلِِهم م  ُۗ َكَذَٰلَِك قَاَل ٱَّله تِيَنآ َءايَة 
ح
تَأ

ٖم   ُۗ قَدح بَيهنها ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقوح ۘ تََشََٰبَهتح قُلُوبُُهمح لِِهمح قَوح
 ١١٨ يُوقُِنونَ 

119. නියත වශගයන්ව ම අපි නුඹ ව 

සුබාරංචි පවසන්වගනකු ගලස ද අවවාද 

කරන්වගනකු ගලස ද සතය සමඟ 

යැව්ගවමු. නිරගේ සෙයින්ව පිළිබඳ ව නුඹ 

ප්රශ්න කරනු ගනාලබන්වගනහි ය. 

ـ َُل   ِ بَِشۡٗيا َونَِذيٗراۖۡ َوََل تُسح َق  رحَسلحَنََٰك بِٱۡلح
َ
إِنهآ أ

َحِ  َحَِٰب ٱۡلح صح
َ
 ١١٩ يمِ َعنح أ

120. යුගදව්ගවෝ ද කිතුනුගවෝ ද ඔවුන්ව 

ගේ පිළිගවත නුඹ අනුෙමනය කරන 

ගතක් නුඹ ෙැන තෘේතිය ට පත් 

ගනාගවති. (නබිවරය) පවසනු. සැබැින්ව 

ම අල්ලාහ ්ගේ යහ මෙ,  එයම ය යහ 

මෙ වනුගේ. ඥානය නුඹ ගවත පැමිණි 

පසුව ද නුඹ ඔවුන්ව ගේ මගනෝ ආශාවන්ව 

පිළිපදින්වගන හි නම් අල්ලාහ්ගෙන්ව කිසිදු 

භාරකරුගවක් ගහෝ උදව්කරු ගවක් ගහෝ 

නුඹ ට ගනාමැත. (යන වෙ දැන ෙනු). 

  َٰ َُهوُد َوََل ٱنلهَصََٰرىَٰ َحِته َولَن تَرحََضَٰ َعنَك ٱَلح
  ُۗ حُهَدىَٰ ِ ُهَو ٱل ُۗ قُلح إِنه ُهَدى ٱَّلله تَتهبَِع ِملهَتُهمح

ِي َجآءَ  َد ٱَّله َوآَءُهم َبعح هح
َ
َت أ َبعح َك ِمَن  َولَئِِن ٱته

ٖ َوََل نَِصۡيٍ  ِ ِمن َوِل   ١٢٠ ٱلحعِلحِم َما لََك ِمَن ٱَّلله
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121. කවගරකු ට අප ගද්ව ග්රන්වථය 

පිරිනැමුගව් ද ඔවුන්ව එය පාරායනය ක  

යුතු නියම අයුරින්ව පාරායනය කරති. 

ඔවුහු එය ිශ්වාස කරති. තව ද කවගරක් 

එය ප්රතික්ගෂප් කරන්වගනෝ ද එවැන්වනන්ව 

වන ඔවුහුම ය අලාභවන්වතගයෝ. 

ِيَن َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلحِكَتََٰب َيتحلُونَُهۥ َحقه   ٱَّله
ُفرح   ۗۦُ َوَمن يَكح ِمُنوَن بِهِ ْوَلَٰٓئَِك يُؤح

ُ
تََِلَوتِهِۦٓ أ

ونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَخَِِٰسُ
ُ
 ١٢١ بِهِۦ فَأ

122. අගහෝ ඉස්රාඊල් දරුවනි! මා නුඹලා 

ට දායාද ක  මාගේ දායාද ය ගමගනහි 

කරනු. තව ද සැබැින්ව ම මම නුඹලා ව 

ගලෝ වැසියන්වට වඩා උසස ්කග මි. 

ُت   نحَعمح
َ
َمِِتَ ٱلهِِتٓ أ َٰٓءِيَل ٱذحُكُرواْ نِعح َر َيََٰبِّنٓ إِسح

لحُتُكمح لََعَ ٱلحَعَٰلَِميَ  ّن ِ فَضه
َ
 ١٢٢ َعلَيحُكمح َوأ

123. තව ද කිසිදු ආත්මයක් කිසිදු 

ආත්මයක ට කිසිවක් කිරීම ට හැකියාවක් 

ගනාමැති, එයින්ව කිසිදු වන්වදියක් පිළි ෙනු 

ගනාලබන, එයින්ව කිසිදු මැදිහත් වීමක් 

ප්රගයෝජනවත් ගනාවන  දිනයක ට නුඹලා 

බිය වනු. ඔවුහු (එදින) උදව් කරනු 

ගනාලැගබති. 

ا   ٖس َشيحـ ٗ فح ٌس َعن نه ُقواْ يَوحٗما َله ََتحزِي َنفح َوٱته
ل  َوََل تَنَفُعَها َشَفََٰعة  َوََل   َبُل ِمنحَها َعدح َوََل ُيقح

ونَ   ١٢٣ ُهمح يُنَِصُ

124. ඉබ්රාහීම් ව ඔහු ගේ පරමාධිපති 

වදන්ව කිහිපයකින්ව පිරික්සුම ට ලක් ක  

අවස්ථා ව (සිහිපත් කරනු.) එිට ඔහු 

ඒවා සම්ූර්ණ කග  ්ය. සැබැින්ව ම මම 

නුඹ ව ජනයා ට ගමගහයුම් කරුගවකු 

ගලස පත් කරන්වගනමි යැයි ඔහු 

(අල්ලාහ්) පැවසීය. මාගේ පරපුරින්ව ද 

(එගස ්පත් කරනු මැනව!) යැයි ඔහු 

(ඉබ්රාහීම්) පැවසීය. අපරාධකරුවන්ව ට 

මාගේ ගිිසුම හිමි ගනාවන්වගන්ව යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

 ۡۖ ُهنه َتمه
َ
۞ِإَوذِ ٱبحَتَلَٰٓ إِبحَرَٰهِـَۧم َربُُّهۥ بَِكلَِمَٰٖت فَأ

ۖۡ قَاَل َوِمن   قَاَل إِّن ِ َجاِعلَُك لِلنهاِس إَِماٗما
 َٰ ِدي ٱلظه ِيهِِتِۖ قَاَل ََل َيَناُل َعهح  ١٢٤ لِِميَ ُذر 
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125. තවද සිහිපත් කරනු. එම නිවස ( 

මක්කාගව් පිහිටි කඃබාව) ජනයා ට 

සැරිසරන සථ්ානයක් ගලස ද, අභයදායී 

ගලස ද අපි පත් කග මු.  තව ද නුඹලා 

ඉබ්රාහීම් ගේ සථ්ානය නැමදුම් ස්ථානයක් 

ගලස ෙනු. මාගේ නිවස තවාෆ ්(කඃබාව 

වටා ෙමන්ව) කරන්වනන්ව ට ද, ඉඃතිකාෆ ්

(රැඳී) සිටින්වනන්ව ට ද, රුකූඋ කරන්වනන්ව 

ට ද, සුජූද් කරන්වනන්ව ට ද පිත්ර කර 

තබන ගමන්ව ඉබ්රාහීම් හා ඉසම්ාඊල් යන 

ගදගදනාගෙන්ව අපි ගපාගරාන්වදු ලබා 

ෙත්ගතමු. 

ُِذواْ   ٗنا َوٱَّته مح
َ
َيحَت َمَثابَٗة ل ِلنهاِس َوأ ِإَوذح َجَعلحَنا ٱِلح

 ِۖ
َقاِم إِبحَرَٰهِـَۧم ُمَصل ٗ نَآ إََِلَٰٓ إِبحَرَٰهِـَۧم ِمن مه وََعِهدح

آئِِفَي   َِرا َبيحِِتَ لِلطه ن َطه 
َ
َمَٰعِيَل أ ِإَوسح

ُجودِ ِع ٱلسُّ كه  ١٢٥ َوٱلحَعَِٰكِفَي َوٱلرُّ

126. “මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, ගමය 

අභයදායී නෙරයක් බවට පත් කරනු 

මැනව! එහි වැසියන්ව අතුරින්ව අල්ලාහ ්ව 

හා පරමාන්වත දිනය ෙැන ිශ්වාස 

ක වුන්ව ට බවගභෝෙ වලින්ව ගපෝෂණය 

කරනු මැනව!” යැයි ඉබ්රාහීම් පැවසූ 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. ඔහු (අල්ලාහ ්

ගමගස්) පැවසී ය. “තව ද කවගරකු 

ප්රතික්ගෂප් කග  ්ද එිට මම ස්වල්ප 

කලක ට ඔහු ට බුක්ති ිඳින්වන ට ඉඩ 

හරිමි. පසු ව ඔහු ව මම නිරා ගින්වගන්ව 

දඬුවම ට බල කරන්වගනමි. එම පිිසුම් 

ස්ථානය නපුරු ිය. 

ا َءاِمٗنا   َعلح َهََٰذا بََِلً ِ ٱجح ِإَوذح قَاَل إِبحَرَٰهِـُۧم َرب 
لَُهۥ ِمَن ٱثلهَمَرَِٰت َمنح َءاَمَن ِمنحُهم   هح

َ
ُزقح أ َوٱرح

َمت ُِعُهۥ  
ُ
َوحِم ٱٓأۡلِخرِِۚ قَاَل َوَمن َكَفَر فَأ ِ َوٱَلح بِٱَّلله

ۥٓ إََِلَٰ َعَذاِب ٱنله  ُه َطرُّ ضح
َ
ارِِۖ َوبِئحَس  قَلِيَٗل ُثمه أ

حَمِصۡيُ   ١٢٦ ٱل

127. ඉබ්රාහීම් හා ඉස්මාඊල් (කඃබාව නම්) 

නිවගස ්අත්තිවාරම එස වූ අවස්ථාව 

සිහිපත් කරනු. “අප ගේ 

පරමාධිපතියාගණනි, (අප ක  ක්රියාවන්ව) 

අපගෙන්ව පිළි ෙනු මැනව! නියත 

වශගයන්ව ම සර්ව ශ්රාවක සර්ව ඥානී 

වන්වගන්ව ඔබම ය.” 

َيحِت  ِإَوذح يَرحَفُع إِبحَرَٰ  هِـُۧم ٱلحَقَواِعَد ِمَن ٱِلح
ِميُع   نَت ٱلسه

َ
ٓۖۡ إِنهَك أ َمَٰعِيُل َربهَنا َتَقبهلح ِمنها ِإَوسح

 ١٢٧ ٱلحَعلِيمُ 
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128. “අප ගේ පරමාධිපතියාගණනි,  අප 

ව ඔබ ට අවනත වන (මුස්ලිම්වරුන්ව) 

ගදගදගනකු බව ට පත් කරනු මැනව! තව 

ද අප ගේ පරපුරින්ව ද ඔබ ට අවනත වන 

සමූහයක් ඇති කරනු මැනව ! අප ගේ 

නැමදුම් ස්ථාන අප ට ගපන්වවා ගදනු 

මැනව ! තව ද අප ගවත පාප ක්ෂමා ව පිරි 

නමනු මැනව! සැබැින්ව ම අති ක්ෂමාශීලී 

අසමසම කරුණාන්විත වන්වගන්ව ඔබම 

ය.” 

ٗة   مه
ُ
ِيهتَِنآ أ ِ لََك َوِمن ُذر  لَِميح َعلحَنا ُمسح َربهَنا َوٱجح

رِنَا مَ 
َ
هَك َوأ لَِمٗة ل سح ٓۖۡ إِنهَك  مُّ َناِسَكَنا َوتُبح َعلَيحَنا

اُب ٱلرهِحيمُ  نَت ٱتلهوه
َ
 ١٢٨ أ

129. “අප ගේ පරමාධිපතියාගණනි! තව 

ද ඔබ ගේ වැකි ඔවුන ට පාරායනය කර 

ගපන්ව වන, ගද්ව ග්රන්වථය හා ප්රඥා ව 

ඔවුන ට උෙන්ව වන, ඔවුන්ව ව පිිතුරු 

කරන, ඔවුන්වගෙන්ව ම වූ ධර්ම දූතගයකු 

ඔවුන්ව අතර ට එවනු මැනව! සැබැින්ව ම 

සර්ව බලධාරී මහා ප්රඥාවන්වත වන්වගන්ව 

ඔබම ය.” (යනුගවන්ව ඉබ්රාහීම් නබි තුමා 

ප්රාර්ථනා ක හ.) 

ِنحُهمح َيتحلُواْ َعلَيحِهمح   َربهَنا َوٱبحَعثح فِيِهمح رَُسوَٗل م 
  ۡۖ ِيِهمح َمَة َويَُزك  ِكح َءاَيَٰتَِك َويَُعل ُِمُهُم ٱلحِكَتََٰب َوٱۡلح

نَت ٱلحَعزِ 
َ
َِكيمُ إِنهَك أ  ١٢٩ يُز ٱۡلح

130. තමන්ව ව අඥාන භාවය ට පත් කර 

ෙත්ගතකු මිස ඉබ්රාහීම් ගේ පිළිගවතින්ව 

ඉවත් වනුගේ කවගරක් ද? තව ද 

සැබැින්ව ම ගමගලාගව හි අපි ඔහු ව 

ගතෝරා ෙත්ගතමු. තව ද සැබැින්ව ම ඔහු 

පරගලාගව හි දැහැමියන්ව අතර 

සිටින්වගන්වය. 

ِلهةِ إِبحَرَٰهِـَۧم  إَِله َمن َسِفَه  َوَمن يَرحَغُب َعن م 
ۖۡ ِإَونهُهۥ ِِف   نحَيا َطَفيحَنَُٰه ِِف ٱلُّ ۚۥْ َولََقِد ٱصح َسُه َنفح

َٰلِِحيَ   ١٣٠ ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصه

131. ඔහු ගේ පරමාධිපති “නුඹ අවනත 

වනු“ යැයි ඔහු ට පැවසූ අවස්ථා ව සිහිපත් 

කරනු. “මම ගලෝ වැසියන්ව ගේ 

පරමාධිපති ට  අවනත වූගයමි” යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

  ِ ُت لَِرب  لَمح سح
َ
ۖۡ قَاَل أ لِمح سح

َ
ۥٓ أ إِذح قَاَل ََلُۥ َربُُّه

 ١٣١ ٱلحَعَٰلَِميَ 
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132. ගමය ම ඉබ්රාහීම් තම පුතණුවන්ව ට 

ද, (එගස්ම)  යඃකූේ ද ගමගස් උපගදස ්

දුන්වහ. “අගහෝ පුතණුවනි! සැබැින්ව ම 

අල්ලාහ ්නුඹලා ට ගමම දහම ගතෝරා දී 

ඇත. එබැින්ව නුඹලා (අල්ලාහ ්ට) 

අවනත වන්වනන්ව ගලස මිස මරණය ට 

පත් ගනාවනු.” 

ُقوُب َيََٰبِّنه إِنه   َٰ بَِهآ إِبحَرَٰهِـُۧم بَنِيهِ َويَعح َوَوَّصه
ِيَن فَََل َتُموُتنه إَِله  َطََفَٰ لَُكُم ٱل  َ ٱصح ٱَّلله

لُِمونَ  سح نُتم مُّ
َ
 ١٣٢ َوأ

133. නැතගහාත් යඃකූේ ට මරණය 

පැමිණි අවස්ථාගව් නුඹලා එහි ගපනී 

සිටියාහු ද? “මගෙන්ව පසු ව නුඹලා 

නමදිනුගේ කුමක් දැ” යි තම 

දරුවන්වගෙන්ව ඔහු ඇසූ ිට “ඔබ ගේ 

ගදියා වූ ද ඔබ ගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව වන 

ඉබ්රාහීම්  ඉස්මාඊල් හා ඉසහ්ාක් ගේ 

ගදියා වූ ද එකම ගදියා ව අපි නමදිමු. 

තව ද අපි ඔහු ට අවනත වන්වගනෝ ගවමු” 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

مح ُكنُتمح 
َ
حَموحُت إِذح  أ ُقوَب ٱل  ُشَهَدآَء إِذح َحَۡضَ َيعح

ُبُد   ِديِۖ قَالُواْ َنعح ُبُدوَن ِمنُۢ َبعح قَاَل ِِلَنِيهِ َما َتعح
َمَٰعِيَل   إَِلََٰهَك ِإَوَلََٰه َءابَآئَِك إِبحَرَٰهِـَۧم ِإَوسح

لُِمونَ  َحََٰق إَِلَٰٗها َوَِٰحٗدا َوََنحُن ََلُۥ ُمسح  ١٣٣ ِإَوسح

134. එය ඉකුත් වී ගිය සමූහයකි. එය 

ඉපැයූ දෑ එය ට ඇත. එගමන්ව ම නුඹලා 

ඉපැයූ දෑ නුඹලා ට ඇත. ඔවුන්ව කරමින්ව 

සිටි දෑ ෙැන නුඹලා ිමසනු 

ගනාලබන්වගනහුය. 

ا   ۖۡ لََها َما َكَسَبتح َولَُكم مه ة  قَدح َخلَتح مه
ُ
تِلحَك أ

َملُونَ  ا ََكنُواْ َيعح ـ َلُوَن َعمه ۖۡ َوََل تُسح  ١٣٤ َكَسبحُتمح

135. “නුඹලා යුගදව්වන්ව වනු. එගස් 

ගනාමැති නම් කිතුනුවන්ව වනු. නුඹලා යහ 

මඟ ලබනු ඇතැ“යි ඔවුහු ( යුගදව්වන්ව හා 

කිතුනුවන්ව) තව දුරටත් පැවසූහ. එගස් 

ගනාව “(නබිවරය) පිිතුරු ඉබ්රාහීම් ගේ 

පිළිගවත ම (නුඹලා පිළිපදිනු.)  තව ද ඔහු 

ආගද්ශ තබන්වනන්ව අතුරින්ව ගකගනක් 

ගනාවීය” යැයි පවසනු. 

ُْۗ قُلح بَلح  َوقَالُواْ كُ  َتُدوا وح نََصََٰرىَٰ َتهح
َ
ونُواْ ُهوًدا أ

ۖۡ َوَما ََكَن ِمَن   ِملهَة إِبحَرَٰهِـَۧم َحنِيٗفا
ِكِيَ  حُمّشح  ١٣٥ ٱل
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136. “අපි අල්ලාහ් ව ිශව්ාස කග මු. 

තව ද අප ගවත පහ  ක  දෑ ද, ඉබ්රාහීම් 

ඉසම්ාඊල් ඉසහ්ාක් යඃකූේ හා අසබ්ාත් 

(ගහවත් ඔවුන්ව ගේ පරපුර) ගවත පහ  

ක  දෑ ද, මූසා හා ඊසා ගවත පිරිනමනු 

ලැබූ දෑ ද, තම පරමාධිපතිගෙන්ව නබි 

වරුන්ව ට පිරිනමනු ලැබූ දෑ ද, ිශව්ාස 

කග මු. ඔවුන්ව අතුරින්ව කිසිගවකු ව අපි 

ගවන්ව ගනාකග මු තව ද අපි ඔහු ට 

අවනත වූගවෝ ගවමු.” යැයි නුඹලා 

පවසනු. 

نزَِل إََِلحنَ 
ُ
ِ َوَمآ أ نزَِل إََِلَٰٓ قُولُٓواْ َءاَمنها بِٱَّلله

ُ
ا َوَمآ أ

ُقوَب   َحََٰق َويَعح َمَٰعِيَل ِإَوسح إِبحَرَٰهِـَۧم ِإَوسح
وَِتَ  

ُ
وَِتَ ُموََسَٰ وَِعيََسَٰ َوَمآ أ

ُ
َباِط َوَمآ أ سح

َ َوٱۡلح
ِنحُهمح   َحٖد م 

َ
َ أ ُِق بَيح ب ِِهمح ََل ُنَفر  ٱنلهبِيُّوَن ِمن ره

لُِمونَ   ١٣٦ َوََنحُن ََلُۥ ُمسح

137. එබැින්ව නුඹලා ගමම ධර්මය ෙැන 

ිශව්ාස ක ාක් ගමන්ව ඔවුන්ව ිශ්වාස 

කග ් නම් නියතව ඔවුන්ව ද යහ මඟ 

ලබන්වගනෝය. ඔවුහු පිටු පෑගවහු නම් 

එිට සැබැින්ව ම ඔවුහු ගේද ගයහි ය. 

ඔවුන්ව සම්බන්වධගයන්ව අල්ලාහ ්නුඹ ට 

ප්රමාණවත් ගව්. තව ද ඔහු සර්ව ශ්රාවක ය. 

සර්ව ඥානී ය. 

ْۖۡ  فَإِنح َءاَمُنواْ بِِمثحِل   َتَدوا َمآ َءاَمنُتم بِهِۦ َفَقِد ٱهح
ِفيَكُهُم   اْ فَإِنهَما ُهمح ِِف ِشَقاقِٖۖ فََسَيكح هوح ِإَّون تََول

ِميُع ٱلحَعلِيمُ  ْۚ وَُهَو ٱلسه ُ  ١٣٧ ٱَّلله

138. (අපව වර්ණවත් කරවන) අල්ලාහ ්

ගේ රන්වජනය (පිළිපදිනු). රන්වජනගයන්ව 

අල්ලාහ ්ට වඩා කවගරක් අලංකාරමත් 

ගව් ද? තව ද අපි ඔහු ට යටහත් වන්වගනෝ 

ගවමු. 

ۖۡ َوََنحُن   ِ ِصبحَغٗة َسُن ِمَن ٱَّلله حح
َ
ِ َوَمنح أ ِصبحَغَة ٱَّلله

َٰبُِدونَ   ١٣٨ ََلُۥ َع

139. “අපගේ ද නුඹලාගේ ද පරමාධිපති 

ව අල්ලාහ ්සිටිය දී නුඹලා ඔහු 

සම්බන්වධගයන්ව අප සමඟ වාද 

කරන්වගනහු ද? අප ගේ ක්රියාවන්ව අපට ය 

නුඹලා ගේ ක්රියාවන්ව නුඹලාට ය. තව ද 

අපි ඔහු ට අවංකගයෝ ගවමු.” යැයි නුඹ 

පවසනු. 

ِ وَُهَو َربَُّنا َوَربُُّكمح َونَلَآ   وَنَنا ِِف ٱَّلله َُتَآجُّ
َ
قُلح أ

َمَٰلُُكمح َوََنحُن ََلُۥ   عح
َ
َمَٰلَُنا َولَُكمح أ عح

َ
أ

 ١٣٩ ُُمحلُِصونَ 
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140. “නැතගහාත් සැබැින්ව ම  ඉබ්රාහීම්, 

ඉසම්ාඊල්, ඉස්හාක්, යඃකූේ හා අසබ්ාත් 

(ගහවත් ඔවුන්ව ගේ පරපුර) යුගදව්වන්ව 

ගලසින්ව ගහෝ කිතුනුවන්ව ගලසින්ව සිටි බව 

නුඹලා පවසන්වගනහු ද? මැනින්ව දන්වනා 

නුඹලා ද නැතගහාත් අල්ලාහ ්දැ” යි 

(නබිවරය!)  අසනු. ඔහු අබියස වූ 

අල්ලාහ ්ගේ සාධකයක් වසන්ව කරන්වනන්ව 

ට වඩා මහා අපරාධකරුවා කවගරක් ද? 

තව ද නුඹලා කරමින්ව සිටින දෑ පිළිබඳ ව 

අල්ලාහ ්ගනාසැලකිලිමත් ගකගනකු 

ගනාගව්. 

َحََٰق   َمَٰعِيَل ِإَوسح مح َتُقولُوَن إِنه إِبحَرَٰهِـَۧم ِإَوسح
َ
أ

ُۗ قُلح   وح نََصََٰرىَٰ
َ
َباَط ََكنُواْ ُهوًدا أ سح

َ ُقوَب َوٱۡلح َويَعح
ن َكَتَم   لَُم ِممه ظح

َ
ُۗ َوَمنح أ ُ ِم ٱَّلله

َ
لَُم أ عح

َ
نُتمح أ

َ
َءأ

ا   ُ بَِغَِٰفٍل َعمه ُِۗ َوَما ٱَّلله َشَهََٰدةً ِعنَدهُۥ ِمَن ٱَّلله
َملُونَ   ١٤٠ َتعح

141. එය ඉකුත් වී ගිය සමූහයකි. එය 

ඉපැයූ දෑ එය ට ඇත. එගමන්ව ම නුඹලා 

ඉපැයූ දෑ නුඹලා ට ඇත. ඔවුන්ව කරමින්ව 

සිටි දෑ ෙැන නුඹලා ිමසනු 

ගනාලබන්වගනහු ය. 

ۖۡ لََها َما  ة  قَدح َخلَتح مه
ُ
ا    تِلحَك أ َكَسَبتح َولَُكم مه

َملُونَ  ا ََكنُواْ َيعح ـ َلُوَن َعمه ۖۡ َوََل تُسح  ١٤١ َكَسبحُتمح

142. (මුස්ලිම්වරුන්ව වූ) ඔවුන්ව කවර 

ගදයක් මත වූගවෝ ද එවන්ව ඔවුන්වගේ 

කිේලාගවන්ව ඔවුන්ව ව හැර වූගේ කුමක් දැ 

යි ජනයා අතුරින්ව අඥානගයෝ ිමසා 

සිටිති. (නබිවරය) නැගෙනහිරත් බටහිරත් 

අල්ලාහ්ට ම සතු ය. ඔහු අභිමත 

කරන්වනන්ව හට ඍජු මාර්ෙය ගවත ඔහු 

මඟ ගපන්වවනු ඇතැයි පවසනු. 

َُٰهمح َعن   َفَهآُء ِمَن ٱنلهاِس َما َولهى ۞َسَيُقوُل ٱلسُّ
ُِق   حَمّشح ِ ٱل ه ِ ْۚ قُل َّلل  قِبحلَتِِهُم ٱلهِِت ََكنُواْ َعلَيحَها

ِدي َمن يََشآُء إََِلَٰ  رُِبْۚ َيهح حَمغح ِصَرَٰٖط َوٱل
َتِقيمٖ  سح  ١٤٢ مُّ
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143. එගලස ය නුඹලා ජනයාට 

සාක්ෂිකරුවන්ව වනු පිණිසත්, ධර්ම 

දූතයාණන්ව නුඹලාට සාක්ෂිකරුගවකු වනු 

පිණිසත්, අප නුඹලා ව මධයසථ් (ජන) 

සමූහයක් ගලස පත් කග ්. තම ිලුඹ 

ගදක මත හැරී යන්වනන්ව අතුරින්ව ධර්ම 

දූතයාණන්ව ව අනුෙමනය කරන්වනන්ව 

කවගරකු දැ යි අපි දැන ෙනු පිණිස මිස 

ඔබ කවර ගදයක් මත (දැන්ව) සිටින්වගන්ව ද 

එවන්ව කිේලා ව අපි පත් ගනාකග මු. එය 

අල්ලාහ ්මඟ ගපන්ව වූ අය ගකගරහි හැර 

(අන්ව අයට) භාරදූර ගදයක් ිය. අල්ලාහට් 

නුඹලාගේ ිශව්ාසය නිශ්ඵල කිරීමට 

(අවශය) ගනාවීය. සැබැින්ව ම අල්ලාහ ්

සකල ජනයාටම ගසගනගහවන්වතය 

අසමසම කරුණාවන්වතය. 

َُكونُواْ   ِ ٗة َوَسٗطا تل  مه
ُ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلحَنَُٰكمح أ

ُشَهَدآَء لََعَ ٱنلهاِس َويَُكوَن ٱلرهُسوُل َعلَيحُكمح  
َشِهيٗداُۗ َوَما َجَعلحَنا ٱلحِقبحلََة ٱلهِِت ُكنَت َعلَيحَهآ  

  َٰ ن يَنَقلُِب لََعَ لََم َمن يَتهبُِع ٱلرهُسوَل ِممه إَِله نِلَعح
ِيَن َهَدى  َعِقبَ  يحهِِۚ ِإَون ََكنَتح لََكبَِۡيةً إَِله لََعَ ٱَّله

  َ ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َِلُِضيَع إِيَمََٰنُكمح ُۗ َوَما ََكَن ٱَّلله ُ ٱَّلله
 ١٤٣ بِٱنلهاِس لََرُءوف  رهِحيم  

144. නුඹගේ මුහුණ ඇතැම් ිට අහස 

ගදසට හැරවීම සැබැින්ව ම අපි 

දකින්වගනමු. නුඹ ප්රිය කරන කිේලා ව 

ගදස සැබැින්ව ම අපි නුඹ ව 

හරවන්වගනමු. එගහයින්ව නුඹගේ මුහුණ 

ශුද්ධ මසජ්ිදය ගවත හරවනු. (ජනයිනි) 

නුඹලා ගකාතැනක සිටිය ද (සලාතගේ දී) 

නුඹලාගේ මුහුණු ඒ ගදසට හරවනු. තවද 

නියත වශගයන්වම ගද්ව ග්රන්වථය ගදනු 

ලැබූවන්ව සැබැින්ව ම ගමය තම 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ සතයයක් බව වටහා 

ෙනු ඇත. ඔවුන්ව කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අල්ලාහ ්ගනාසලකා හරින්වගනකු 

ගනාගව්. 

َنهَك   ِ َمآءِِۖ فَلَُنَوَل  ِهَك ِِف ٱلسه قَدح نََرىَٰ َتَقلَُّب وَجح
ِجِد   حَمسح َر ٱل َهَك َشطح ِ وَجح ْۚ فََول  ََٰها قِبحلَٗة تَرحَضى
ُّواْ وُُجوَهُكمح   ََراِمِۚ وََحيحُث َما ُكنُتمح فََول ٱۡلح

 ِ ۗۥُ ِإَونه ٱَّله َرُه لَُموَن  َشطح وتُواْ ٱلحِكَتََٰب ََلَعح
ُ
يَن أ

ا   ُ بَِغَِٰفٍل َعمه ُۗ َوَما ٱَّلله ب ِِهمح َقُّ ِمن ره نهُه ٱۡلح
َ
أ

َملُونَ   ١٤٤ َيعح
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145. ගද්ව ග්රන්වථය ගදනු ලැබූවනට නුඹ 

සෑම සාධකයක්ම ගෙන හැරපෑව ද ඔවුහු 

නුඹගේ කිේලා (දිශාව) අනුෙමනය 

ගනාක හ. එගස්ම නුඹ ද ඔවුන්වගේ 

කිේලා ව අනුෙමනය කරන්වගනකු 

ගනාගව්. තවද ඔවුන්වගෙන්ව සමහගරකු 

සමහගරකුගේ කිේලාව අනුෙමනය 

කරන්වනන්ව ගනාගවති. තවද නුඹට ඥානය 

පැමිණි පසුව නුඹ ඔවුන්වගේ මගනෝ 

ආශාවන්ව අනුෙමනය කග හි නම් එිට 

නියත වශගයන්වම නුඹ අපරාධකරුවන්ව 

අතුරින්ව වන්වගනහිය. 

 ِ وتُواْ ٱلحِكَتََٰب بُِكل 
ُ
ِيَن أ َتيحَت ٱَّله

َ
 َءايَةٖ  َولَئِنح أ

ْۚ َوَما   نَت بَِتابِٖع قِبحلََتُهمح
َ
ا تَبُِعواْ قِبحلََتَكْۚ َوَمآ أ مه

َت   َبعح ٖضِۚ َولَئِِن ٱته ُضُهم بَِتابِٖع قِبحلََة َبعح َبعح
ِد َما َجآَءَك ِمَن ٱلحعِلحِم إِنهَك   ِنُۢ َبعح َوآَءُهم م  هح

َ
أ

َٰلِِميَ  هِمَن ٱلظه  ١٤٥ إِٗذا ل

146. ගද්ව ග්රන්වථය අප ඔවුනට පිරිනැමූ 

අය තම දරුවන්ව හඳුනනවාක් ගමන්ව එය 

මැනින්ව හඳුනති. තවද සැබැින්ව ම ඔවුන්ව 

අතුරින්ව පිරිසක් තමන්ව දැන දැන ම සතයය 

වසන්ව කරනු ඇත. 

رُِفونَُهۥ َكَما   ِيَن َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلحِكَتََٰب َيعح ٱَّله
ِنحُهمح  ۖۡ ِإَونه فَرِيٗقا م  بحَنآَءُهمح

َ
رُِفوَن أ ُتُموَن  َيعح ََلَكح

لَُمونَ  َقه وَُهمح َيعح  ١٤٦ ٱۡلح

147. සතයය නුඹගේ පරමාධිපතිගෙනි. 

එබැින්ව නුඹ සැක කරන්වනන්ව අතුරින්ව 

ගනාවනු. 

ب َِك فَََل تَُكوَننه ِمَن   َقُّ ِمن ره ٱۡلح
ََتِينَ  حُممح  ١٤٧ ٱل

148. සෑම ගකගනකුට ම ඔහු ඒ ගකගරහි 

හැගරන දිශාවක් ඇත. එබැින්ව යහකම් 

කිරීමට නුඹලා යුහුසුලු වනු. නුඹලා 

ගකාතැනක සිටිය ද අල්ලාහ ්නුඹලා 

සියල්ල ගෙන එනු ඇත. නියත වශගයන්ව 

ම අල්ලාහ ්සියලු දෑ ගකගරහි 

ශක්තිවන්වතය. 

َيحَرَِٰتِۚ   تَبُِقواْ ٱۡلح ۖۡ فَٱسح َها ِ َهٌة ُهَو ُمَوَل  ٖ وِجح
َولُِك 

ْۚ إِنه   ُ ََجِيًعا ِت بُِكُم ٱَّلله
ح
َن َما تَُكونُواْ يَأ يح

َ
أ

 َ ءٖ قَِدير  ٱَّلله ِ ََشح
َٰ ُك   ١٤٨ لََعَ
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149. තවද නුඹ ගකාතැනක සිට පිට ව 

ගිය ද එිට නුඹගේ මුහුණ ශුද්ධ මස්ජිදය 

(වූ කඃබාව) ගවත හරවනු. සැබැින්වම එය 

නුඹගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ සතයයක්ම 

ය. තවද නුඹලා කරමින්ව සිටින දෑ පිළිබඳ 

ව අල්ලාහ ්ගනාසලකා හරින්වගනකු 

ගනාගව්. 

َر  َوِمنح َحيحُث َخرَجح  َهَك َشطح ِ وَجح َت فََول 
ب َِكُۗ َوَما   ََراِمِۖ ِإَونهُهۥ لَلحَحقُّ ِمن ره ِجِد ٱۡلح حَمسح ٱل

َملُونَ  ا َتعح ُ بَِغَِٰفٍل َعمه  ١٤٩ ٱَّلله

150. තව ද නුඹ ගකාතැනක සිට පිට ව 

ගිය ද එිට නුඹගේ මුහුණ ශුද්ධ මස්ජිදය 

ගවත ම හරවනු. තවද ඔවුන්ව අතුරින්ව 

අපරාධ ක වුන්ව හැර නුඹලාට එගරහි ව 

ජනයිනට සාධකයක් ගනාවනු පිණිස 

නුඹලා ගකාතැනක සිටිය ද නුඹලා 

නුඹලාගේ මුහුණු ඒ ගදසටම හරවනු. 

එබැින්ව නුඹලා ඔවුනට බිය ගනාවනු. 

මටම බිය වනු. තවද මම මාගේ 

දායාදයන්ව නුඹලාට පරිූර්ණ කරන්වගනමි. 

නුඹලා යහ මඟ ලබන්වනට හැකිය. 

رَ  َهَك َشطح ِ وَجح َت فََول    َوِمنح َحيحُث َخرَجح
ُّواْ   ََراِمِۚ وََحيحُث َما ُكنُتمح فََول ِجِد ٱۡلح حَمسح ٱل

َرُهۥ ِِلََله يَُكوَن لِلنهاِس   وُُجوَهُكمح َشطح
ِيَن َظلَُمواْ ِمنحُهمح فَََل   ٌة إَِله ٱَّله َعلَيحُكمح ُحجه
َمِِت َعلَيحُكمح  تِمه نِعح

ُ
ِِن َوِۡل َشوح ََّتحَشوحُهمح َوٱخح

َتُدونَ   ١٥٠ َولََعلهُكمح َتهح

151. නුඹලාට අපගේ වදන්ව පාරායනය 

කර ගපන්වවා, නුඹලා ව පිිතුරු කර, 

නුඹලාට ගද්ව ග්රන්වථය හා ප්රඥාව 

උෙන්වවා, නුඹලා ගනාදැන සිටි දෑ 

නුඹලාට උෙන්වවන නුඹලා අතුරින්වම වූ 

ධර්ම දූතගයකු නුඹලා ගවත අපි යවා 

ඇත්ගතමු. (ගමය නුඹලා ලද තවත් 

දායාදයකි.) 

رحَسلحَنا فِيُكمح رَسُ 
َ
ِنُكمح َيتحلُواْ  َكَمآ أ وَٗل م 

ِيُكمح َويَُعل ُِمُكُم   َعلَيحُكمح َءاَيَٰتَِنا َويَُزك 
ا لَمح تَُكونُواْ   َمَة َويَُعل ُِمُكم مه ِكح ٱلحِكَتََٰب َوٱۡلح

لَُمونَ   ١٥١ َتعح

152. එබැින්ව නුඹලා මා ගමගනහි 

කරනු. මම නුඹලා ව ගමගනහි 

කරන්වගනමි. නුඹලා මට කෘතඥ ූර්වක 

වනු. තවද මා ප්රතික්ගෂප් ගනාකරනු. 

ُكُرواْ َِل َوََل   ذحُكرحُكمح َوٱشح
َ
فَٱذحُكُروِِنٓ أ

ُفُرونِ   ١٥٢ تَكح

153. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි, නුඹලා 

ඉවසීම හා සලාතය තුළින්ව උදව් පතනු. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

ඉවසිලිවන්වතයින්ව සමඟය. 

َتعِيُنواْ  ِيَن َءاَمُنواْ ٱسح َها ٱَّله يُّ
َ
أ ِ  َيَٰٓ َبح بِٱلصه

ََِٰبِينَ  َ َمَع ٱلصه ةِِۚ إِنه ٱَّلله لَوَٰ  ١٥٣ َوٱلصه
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154. තවද අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ 

ඝාතනය කරනු ලැබූවන්වට ම වුන්ව යැයි 

නුඹලා ගනාපවසනු. ඔවුන්ව ජීවමානය. 

එනමුත් නුඹලා (ඒ ෙැන) 

ගනාවටහාෙන්වගනහුය. 

  ْۚ َُٰتُۢ َو مح
َ
ِ أ َتُل ِِف َسبِيِل ٱَّلله َوََل َتُقولُواْ لَِمن ُيقح

ُعُرونَ بَ  َيآء  َوَلَِٰكن َله تَشح حح
َ
 ١٥٤ لح أ

155. තවද බිගයන්ව ගහෝ සාගින්වගනන්ව 

ගහෝ වසත්ුව, ජීිත හා බවගභෝෙ අඩු 

කරමින්ව ගහෝ යම් ගදයකින්ව අපි නුඹලා ව 

පිරික්සුමට ලක් කරන්වගනමු. (නබිවරය,) 

නුඹ ඉවසිලිවන්වතයිනට ශුභාරංචි දන්වවනු. 

َوحِف وَ  َِن ٱۡلح ءٖ م  ُوِع  َونَلَبحلَُونهُكم بََِشح ٱۡلح
  ِ ِ نُفِس َوٱثلهَمَرَِٰتِۗ َوبَّش 

َ َِٰل َوٱۡلح َو مح
َ َِن ٱۡلح ٖص م  َوَنقح

ََِٰبِينَ   ١٥٥ ٱلصه

156. ඔවුහු කවරහු ද යත් යම් අභාෙයයක් 

තමන්වට ඇති වූ ිගටක සැබැින්වම අප 

අල්ලාහ ්සතුය. සැබැින්වම අපි ඔහු 

ගවතම නැවත ගයාමුවන්වනන්ව ගවමු යැයි 

පවසති. 

َصَٰ 
َ
ِيَن إَِذآ أ ِ ِإَونهآ  ٱَّله ِصيَبة  قَالُٓواْ إِنها َّلِله َبتحُهم مُّ

 ١٥٦ إََِلحهِ َرَِٰجُعونَ 

157. තම පරමාධිපතිගෙන්ව වූ 

ආශිර්වාදයන්ව ද කරුණාව ද තමන්ව ගවත 

ඇත්ගතෝ ගමාවුන්වය. ගමාවුන්වමය යහමඟ 

ලැබූවන්ව වන්වගනෝ. 

  ۡۖ َة  ب ِِهمح َورَۡحح ِن ره ْوَلَٰٓئَِك َعلَيحِهمح َصلََوَٰت  م 
ُ
أ

ئِ  ْوَلَٰٓ
ُ
َتُدونَ َوأ حُمهح  ١٥٧ َك ُهُم ٱل

158. නියත වශගයන්වම සෆා හා මර්වා 

(නම් කඳු වැටි ගදක) අල්ලාහ ්ගේ 

සංගක්ත අතුරිනි. එබැින්ව කවගරකු ගමම 

ෙෘහය ගවත හේ ගහෝ උම්රා ඉටු කිරීමට 

පැමිගණන්වගන්ව ද එිට ඒ ගදක වටා යෑම 

ඔහුට වරදක් ගනාගව්. තවද කවගරකු යම් 

යහපතක් අමතර ව කරන්වගන්ව ද එිට 

(දැන ෙනු) සැබැින්වම අල්ලාහ ්කෘතඥ 

ූර්වකය. සර්වඥානීය. 

ِۖۡ َفَمنح َحجه   َوةَ ِمن َشَعآئِرِ ٱَّلله حَمرح َفا َوٱل ۞إِنه ٱلصه
وهَف   ن َيطه

َ
َتَمَر فَََل ُجَناَح َعلَيحهِ أ وِ ٱعح

َ
َيحَت أ ٱِلح

َ َشاكٌِر   ا فَإِنه ٱَّلله ٗ َع َخۡيح ْۚ َوَمن َتَطوه بِِهَما
 ١٥٨ َعلِيمٌ 
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159. පැහැදිලි සාධක හා යහමඟ අතුරින්ව 

අප පහ  ක  දෑ ගද්ව ග්රන්වථගේ ජනයාට 

අප පැහැදිලි ක  පසුව පවා එය වසන්ව 

කරන්වනන්ව වන ඔවුනට අල්ලාහ් ශාප 

කරනු ඇත. තවද ශාප කරන්වනන්ව ද 

ඔවුනට ශාප කරනු ඇත. 

َي َِنَِٰت   َا ِمَن ٱِلح نَزنلح
َ
ُتُموَن َمآ أ ِيَن يَكح إِنه ٱَّله

ِد َما بَ  حُهَدىَٰ ِمنُۢ َبعح َُٰه لِلنهاِس ِِف ٱلحِكَتَِٰب  َوٱل يهنه
َٰعُِنونَ  ُ َويَلحَعُنُهُم ٱلله ْوَلَٰٓئَِك يَلحَعُنُهُم ٱَّلله

ُ
 ١٥٩ أ

160. නමුත් පශච්ාත්තාප වී, (වරදින්ව මිදී, 

ජීිතය) හැඩ ෙසව්ා  (ධර්මගයහි ඇති 

ගදය)  පැහැදිලි ක  අය හැරය. එවැනි 

අයට මම සමාව ගදමි. තවද මම අති 

ක්ෂමාශීලීය. අසමසම කරුණාන්විතය. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
لَُحواْ َوبَيهُنواْ فَأ صح

َ
ِيَن تَابُواْ َوأ إَِله ٱَّله

اُب ٱلرهِحيمُ  نَا ٱتلهوه
َ
تُوُب َعلَيحِهمح َوأ

َ
 ١٦٠ أ

161. නියත වශගයන්වම ප්රතික්ගෂප් 

ගකාට ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්ව ගලස සිටිය 

දී මියගියවුන්ව වන ඔවුනට අල්ලාහ්ගේ ද, 

ගද්ව දූතයින්වගේ ද, මිනිසුන්ව සියල්ල ගේ 

ද, ශාපය ඇත. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
اٌر أ ِيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهمح ُكفه إِنه ٱَّله
حَمَلَٰٓئَِكةِ َوٱنلهاِس   ِ َوٱل َنُة ٱَّلله َعلَيحِهمح لَعح

َعِيَ  َجح
َ
 ١٦١ أ

162. ඔවුහු එහි සදාතනිකයින්ව ගවති. 

ඔවුන්වගෙන්ව දඬුවම ලිහිල් කරනු 

ගනාලැගේ. තවද ඔවුනට (දිගු කලක්) 

අවකාශ ගදනු ගනාලබන්වගනෝය.. 

ُف َعنحُهُم ٱلحَعَذاُب َوََل   َخَِِٰلِيَن فِيَها ََل َُيَفه
 ١٦٢ ُهمح يُنَظُرونَ 

163. නුඹලාගේ ගදියා එකම ගදියාය. 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත ඔහු හැර ගවනත් 

ගදිගයකු නැත. 

ٓ إَِلَٰ  ۖۡ َله َمَُٰن  ِإَوَلَُٰهُكمح إَِلَٰه  َوَِٰحد  َه إَِله ُهَو ٱلرهحح
 ١٦٣ ٱلرهِحيمُ 
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164. නියත වශගයන්වම (අල්ලාහ් ිසින්ව) 

අහස් හා මහගපාග ාව මැවීගමහි ද , 

රාත්රිය හා දහවල මාරුගවහි ද , ජනයාට 

ප්රගයෝජනවත් දෑ රැගෙන මුහුගදහි ෙමන්ව 

කරන නැව්හි ද , අහසින්ව ජලය පහ  කර 

මහගපාග ාව මිය ගිය පසුව එය එමගින්ව 

ජීවමාන ගකාට එහි සෑම සත්වගයකුම 

වයාේත කිරීගමහි ද , සු ං හැමීගමහි ද , 

අහස හා මහගපාග ාව අතර වසඟ කරනු 

ලැබූ වලාවන්වහි ද අවගබෝධ කරන 

ජනයාට සාධක ඇත. 

تَِلَِٰف   ۡرِض َوٱخح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو إِنه ِِف َخلحِق ٱلسه

رِ   َحح حِل َوٱنلهَهارِ َوٱلحُفلحِك ٱلهِِت ََتحرِي ِِف ٱِلح ٱَله
َمآءِ  بَِما يَن ُ ِمَن ٱلسه نَزَل ٱَّلله

َ
َفُع ٱنلهاَس َوَمآ أ

تَِها َوبَثه   َد َموح ۡرَض َبعح
َ َيا بِهِ ٱۡلح حح

َ
آءٖ فَأ ِمن مه

َحاِب   َِيَِٰح َوٱلسه ِيِف ٱلر  ِ َدآبهةٖ َوتَِصح
فِيَها ِمن ُك 

ٖم   ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوح
َ َمآءِ َوٱۡلح َ ٱلسه رِ بَيح حُمَسخه ٱل

ِقلُونَ   ١٦٤ َيعح

165. අල්ලාහ් හැර සමානයන්ව පත් කර 

ෙන්වනා අය ජනයා අතුරින්ව ගවති. 

අල්ලාහ්ට ප්රිය කරන්වනාක් ගමන්වම ඔවුහු 

ඔවුනට ප්රිය කරති. නමුත් ිශව්ාස 

ක වුන්ව අල්ලාහ්ට (පමණක්) දැඩි ගලස 

ප්රිය කරන්වනන්ව ගවති. අපරාධ කරුවන්ව 

දඬුවම දකින ිට සියලු බලය අල්ලාහ්ට 

ය. තවද සැබැින්වම අල්ලාහ ්දඬුවම් 

දීගමහි ඉතා දැඩි බව ඔවුන්ව දැන ෙත යුතු 

ගනාගව් ද ? (යැයි පවසති.) 

نَداٗدا  
َ
ِ أ َوِمَن ٱنلهاِس َمن َيتهِخُذ ِمن ُدوِن ٱَّلله

ا   َشدُّ ُحب ٗ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِۖۡ َوٱَّله ِ ٱَّلله ُُيِبُّوَنُهمح َكُحب 

 ْ ِيَن َظلَُمٓوا ُِۗ َولَوح يََرى ٱَّله ه ِ َن ٱلحَعَذاَب  َّلل   إِذح يََروح
َ َشِديُد   نه ٱَّلله

َ
ِ ََجِيٗعا َوأ نه ٱلحُقوهةَ َّلِله

َ
أ

 ١٦٥ ٱلحَعَذابِ 

166. (වැරදි මාර්ෙය) අනුෙමනය කරනු 

ලැබූ (නායකයින්ව, තමන්වව) අනුෙමනය 

ක වුන්වගෙන්ව ගවන්වවූ ගමාගහාතක, ඔවුහු 

ගව්දනීය දඬුවම දකී. තවද ඔවුන්ව අතර 

තිබූ සියලු සබඳතා ිසන්වධි කරනු ලැගේ. 

ُواْ  
َ
َبُعواْ َوَرأ ِيَن ٱته ِيَن ٱتُّبُِعواْ ِمَن ٱَّله  ٱَّله

َ
أ إِذح تَََبه

َباُب  سح
َ َعتح بِِهُم ٱۡلح  ١٦٦ ٱلحَعَذاَب َوَتَقطه

167. සැබැින්වම අපටත් වාරයක් 

ඇත්නම් ඔවුන්ව අපගෙන්ව ගවන්ව වී ගියාක් 

ගමන්ව අප ද ඔවුන්වගෙන්ව ගවන්ව වන්වගනමු 

යැයි පවසති. එගලසය අල්ලාහ ්ඔවුන්වගේ 

ක්රියාවන්ව ඔවුනට පසුතැිල්ලක් ගලස 

ගපන්වවනුගේ. තවද ඔවුහු නිරා ගින්වගනන්ව 

බැහැර වන්වනන්ව ගනාගවති. 

 ِمنحُهمح  
َ
أ ٗة َفَنَتََبه نه نَلَا َكره

َ
َبُعواْ لَوح أ ِيَن ٱته َوقَاَل ٱَّله

 ُ ُۗ َكَذَٰلَِك يُرِيِهُم ٱَّلله َمَٰلَُهمح  َكَما تَََبهُءواْ ِمنها عح
َ
أ

ۖۡ َوَما ُهم بَِخَٰرِِجَي ِمَن   َحَسَرٍَٰت َعلَيحِهمح
 ١٦٧ ٱنلهارِ 
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168. අගහෝ ජනයිනි ! මහගපාග ාගව් 

ඇති දැයින්ව (නුඹලාට අනුභව කිරීමට) 

අනුමත පිිතුරු දෑ අනුභව කරනු. තවද 

ගෂයිතාන්ව ගේ පියවරවල් අනුෙමනය 

ගනාකරනු. සැබැින්වම ඔහු නුඹලාට 

ප්රකට සතුගරකි. 

هَ  يُّ
َ
أ ۡرِض َحَلََٰٗل َطي ِٗبا  َيَٰٓ

َ ا ِِف ٱۡلح ا ٱنلهاُس ُُكُواْ ِممه
يحَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكمح َعُدو     َِٰت ٱلشه َوََل تَتهبُِعواْ ُخُطَو

بِيٌ   ١٦٨ مُّ

169. ඔහු නුඹලාට අණ කරනුගේ නපුර 

හා අශීලාචාරකම ද, නුඹලා ගනාදන්වනා 

දෑ අල්ලාහ ්මත පැවසීමට ද ගව්. 

ُمرُُكم بِٱلسُّ 
ح
ن َتُقولُواْ  إِنهَما يَأ

َ
َشآءِ َوأ وٓءِ َوٱلحَفحح

لَُمونَ  ِ َما ََل َتعح  ١٦٩ لََعَ ٱَّلله

170. තවද අල්ලාහ් පහ  ක  දෑ නුඹලා 

අනුෙමනය කරනු යැයි (ඔවුනට) පවසනු 

ලැබූ ිට නැත! අපගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව 

කවර ගදයක් මත සිටිගයෝ ද එය අපි 

අනුෙමනය කරන්වගනමු යැයි ඔවුහු 

පවසති. ඔවුන්වගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව කිසිවක් 

වටහා ගනාගෙන තවද යහමඟ ගනාලැබූ 

තත්වයක වුව ද (එගස් ඔවුන්ව අනුෙමනය 

කරති.) 

ُ قَالُواْ بَلح   نَزَل ٱَّلله
َ
ِإَوَذا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعواْ َمآ أ

َولَوح ََكَن َءابَآؤُُهمح  
َ
ْٓۚ أ لحَفيحَنا َعلَيحهِ َءابَآَءنَا

َ
نَتهبُِع َمآ أ

ا  ِقلُوَن َشيحـ ٗ َتُدونَ ََل َيعح  ١٧٠ َوََل َيهح

171. ප්රතික්ගෂ්ප ක වුනට උපමාව 

(සතුන්ව දක්කන ිට) ඇමතුම හා කැඳවුම 

මිස ගවනත් කිසිවක් උන්වට ගනාඇගසන 

(අර්ථයක් ගනාමැති) ගදයකින්ව කෑ ෙසන 

ගකගනකු ගමනි. ඔවුන්ව ගොළුය. බිහිරිය. 

අන්වධය. එබැින්ව ඔවුහු (යථාර්ථය) වටහා 

ගනාෙනිති. 

 ْ ِيَن َكَفُروا ِي َينحعُِق بَِما  َوَمَثُل ٱَّله  َكَمَثِل ٱَّله
ٌم ُعۡمح    ُۢ بُكح ْۚ ُصمُّ َمُع إَِله ُدََعٗٓء َونَِداٗٓء ََل يَسح

ِقلُونَ   ١٧١ َفُهمح ََل َيعح

172. අගහෝ ිශ්වාස ක වුනි ! අපි 

නුඹලාට ගපෝෂණය ක  දැයින්ව පිිතුරු 

දෑ අනුභව කරනු. තවද නුඹලා අල්ලාහට් 

පමණක් නමදින්වගනහු නම් ඔහුට කෘතඥ 

වනු. 

ِيَن َءاَمُنواْ ُُكُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما   َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِ إِن ُكنُتمح إِيهاهُ   ُكُرواْ َّلِله َرزَقحَنَُٰكمح َوٱشح
ُبُدونَ   ١٧٢ َتعح
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173. ඔහු නුඹලාට තහනම් කරනුගේ ම  

දෑ ද, රුධිරය ද, ශූකර මාංශ ද, අල්ලාහ් 

ගනාවන දෑ ගවනුගවන්ව කැප ක  දෑ ද 

ගව්. නමුත් සීමාව ඉක්මවා යෑගමන්ව 

ගතාරව ගහෝ පාපයක් සිදු කිරීගම් 

අරමුණින්ව ගතාරව ගහෝ කවගරකු (ගම්වා 

අනුභව කිරීමට) බල කරනු ලැබුගව් නම්, 

එිට ඔහු ගකගරහි පාපයක් ගනාමැත. 

සැබැින්වම අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලීය. 

අසමසම කරුණාන්විතය. 

َم َوَۡلحَم   حَميحَتَة َوٱله َم َعلَيحُكُم ٱل إِنهَما َحره
 ٓ َِنِيرِ َوَما

ُطره    ٱۡلح ِۖۡ َفَمِن ٱضح ِ ٱَّلله هِله بِهِۦ لَِغۡيح
ُ
أ

  َ َ بَاٖغ َوََل ََعدٖ فَََلٓ إِثحَم َعلَيحهِِۚ إِنه ٱَّلله َغۡيح
 ١٧٣ َغُفور  رهِحيمٌ 

174. ගද්ව ග්රන්වථගේ අල්ලාහ ්පහ  ක  

දෑ කවගරකු වසන්ව කර එමගින්ව අල්ප 

මිලක් ලබා ෙන්වගන්ව ද ඔවුහු තම කුස තු  

(නිරා) ගින්වන මිස ගවනත් කිසිවක් 

අනුභව ගනාකරන්වගනෝය. ම වුන්ව 

ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන දිනගේ 

අල්ලාහ ්ඔවුන්ව සමඟ කතා ගනාකරයි. 

තවද ඔවුන්ව ව පිිතුරු ද ගනාකරයි. තවද 

ඔවුනට ගව්දනීය දඬුවම ඇත. 

ُ ِمَن ٱلحِكَتَِٰب   نَزَل ٱَّلله
َ
ُتُموَن َمآ أ ِيَن يَكح إِنه ٱَّله

وَن بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيًَل  ََتُ ْوَلَٰٓئَِك َما  َويَشح
ُ
أ

ُكلُوَن ِِف ُبُطونِِهمح إَِله ٱنلهاَر َوََل يَُكل ُِمُهُم  
ح
يَأ

ِيِهمح َولَُهمح َعَذاٌب   ُ يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ َوََل يَُزك  ٱَّلله
َِلمٌ 

َ
 ١٧٤ أ

175. ඔවුහු කවරහු ද යත්, යහමඟ 

ගවනුවට මු ාව ද සමාව ගවනුවට දඬුවම 

ද මිලට ෙත්තවුන්වය. එබැින්ව නිරා 

ගින්වගනහි ඔවුන්ව දරා ෙන්වනට 

සලසව්නුගේ කුමක් ද? 

حُهَدىَٰ   َلَٰلََة بِٱل ُواْ ٱلضه ََتَ ِيَن ٱشح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
أ

ََبَُهمح لََعَ ٱنلهارِ  صح
َ
ِفَرةِِۚ َفَمآ أ حَمغح  ١٧٥ َوٱلحَعَذاَب بِٱل

176. සැබින්වම අල්ලාහ් සතය සමඟ 

ගද්ව ග්රන්වථය පහ  කිරීම ගමය ගහ්තුව 

ගව්. එම ගද්ව ග්රන්වථය සම්බන්වධව මත 

ගේද ඇති කර ෙත්තවුන්ව (සතය ගයන්ව) 

දුරස්ථ වූ ෙැටුගමහි සිටිති. 

ِيَن   ِۗ ِإَونه ٱَّله ِ َق  َل ٱلحِكَتََٰب بِٱۡلح َ نَزه نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ

َتلَُفواْ ِِف ٱلحِكَتَِٰب لََِف ِشَقاقِۭ بَعِيدٖ   ١٧٦ ٱخح
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177. නැගෙනහිර හා බටහිර ගදසට 

නුඹලාගේ මුහුණ හැරවීම පමණක් 

යහපත ගනාගව්. නමුත් යහපත වනුගේ 

කවගරකු අල්ලාහ ්ව ද අවසන්ව දිනය ද 

මලක්වරුන්ව ද ගද්ව ග්රන්වථය ද නබිවරුන්ව 

ව ද  ිශව්ාස ගකාට තමන්ව ධනය ඇලුම් 

කරමින්ව සිටිය දී එය ඥාතීත්වගයන්ව යුත් 

අයට ද අනාථයින්වට ද දුේපතුන්වට ද 

මගියන්වට ද යාචකයින්වට ද වහලුන්ව 

ිෂයගයහි ද පිරිනමා සලාතය ද සථ්ාපිත 

ගකාට zසකාත් ද පිරිනැමූ අය ද ඔවුන්ව 

ගිිසුමක් ක  ිට තම ගිිසුම ඉටු 

කරන්වනන්ව ද දූගී හා පීඩාකාරී අවස්ථාවන්ව 

හි ද අසහනකාරී (යුදමය) අවසථ්ාගවහි ද 

ඉවසිල්ගලන්ව සිටින්වනන්ව ද ගවති. 

ඔවුන්වමය සතය පැවසූ අය වන්වගන්ව. තවද 

ඔවුන්වමය බියබැතිමත් අය වන්වගන්ව. 

ن تُوَ 
َ
حَِبه أ ِِق  ۞لهيحَس ٱل حَمّشح ُّواْ وُُجوَهُكمح قَِبَل ٱل ل

َوحِم   ِ َوٱَلح حَِبه َمنح َءاَمَن بِٱَّلله رِِب َوَلَِٰكنه ٱل حَمغح َوٱل
حَمَلَٰٓئَِكةِ َوٱلحِكَتَِٰب َوٱنلهبِي ِـَۧن َوَءاَِت   ٱٓأۡلِخرِ َوٱل

ََتََٰۡمَٰ   ََبَٰ َوٱَلح َٰ ُحب ِهِۦ َذوِي ٱلحُقرح حَماَل لََعَ ٱل
حَمَسَِٰكَي َوٱبحَن   آئِلَِي َوِِف  َوٱل بِيِل َوٱلسه ٱلسه

حُموُفوَن   َة َوٱل َكوَٰ ةَ َوَءاَِت ٱلزه لَوَٰ قَاَم ٱلصه
َ
ِقَاِب َوأ ٱلر 

َسآءِ  
ح
َأ ََِٰبِيَن ِِف ٱِلح ْۖۡ َوٱلصه ََٰهُدوا ِدهِمح إَِذا َع بَِعهح

  ْۡۖ ِيَن َصَدقُوا ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
ِسِۗ أ

ح
َأ آءِ وَِحَي ٱِلح ه َوٱلۡضه

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱ
ُ
حُمتهُقونَ َوأ  ١٧٧ ل

178. අගහෝ ිශ්වාස ක වුනි ! ඝාතනය 

කරනු ලැබූවන්ව සම්බන්වධගයන්ව 

සමප්රතිචාර දැක්වීම ඔබලාට නියම කරනු 

ලැබ ඇත. සව්ාධීනගයකු සව්ාධීනගයක් 

ගවනුගවන්ව ද වහගලකු වහගලක් 

ගවනුගවන්ව ද ස්ත්රියක් ස්ත්රියක ගවනුගවන්ව 

ද (සමප්රතිචාරය) ිය යුතුය. එගහයින්ව 

ඔහුට (ඝාතකයාට) ඔහුගේ 

සගහෝදරයාගෙන්ව ( ඝාතනයට ලක් වූ 

තැනැත්තාගේ ගල් උරුමක්කාරයාගෙන්ව) 

සුලු වශගයන්වගහෝ ක්ෂමාවක් ලැබුගණාත් 

යහපත් ගලස කටයුතු ක  යුතුය. 

(ඝාතකයා වන්වදි මුදල ) නිසි ගලස ඔවුන්ව 

ගවත භාරදිය යුතුය. එය නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ සහනයක් හා 

දයාවකි. නමුත් කවගරකු ඉන්ව පසුව 

සීමාව ඉක්මවා යන්වගන්ව ද එිට ඔහුට 

ගව්දනීය දඬුවම ඇත. 

ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَيحُكُم  َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِ َوٱلحَعبحُد   ُر  ُرُّ بِٱۡلح ٱلحقَِصاُص ِِف ٱلحَقتحَلِۖ ٱۡلح
ِۚ َفَمنح ُعَِفَ ََلُۥ ِمنح   نََثَٰ

ُ نََثَٰ بِٱۡلح
ُ بِٱلحَعبحِد َوٱۡلح

رُ  حَمعح ُۢ بِٱل ء  فَٱت َِباُع ِخيهِ ََشح
َ
َدآٌء إََِلحهِ  أ

َ
وِف َوأ

  ُۗ َة  ب ُِكمح َورَۡحح ِن ره َٰلَِك ََّتحِفيف  م  َسَٰٖنِۗ َذ بِإِحح
َِلم  

َ
َٰلَِك فَلَُهۥ َعَذاٌب أ َد َذ َتَدىَٰ َبعح  ١٧٨ َفَمِن ٱعح
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179. (ඝාතනය සඳහා) සමප්රතිචාර 

දැක්වීගමහි නුඹලාට (ආරක්ෂා සහිත) 

ජීිතයක් ඇත. අගහෝ බුද්ධිමතුනි ! 

(එමගින්ව) නුඹලා බියබැතිමතුන්ව ිය 

හැකිය. 

لحَبَِٰب  
َ ْوِل ٱۡلح

ُ
أ ة  َيَٰٓ َولَُكمح ِِف ٱلحقَِصاِص َحَيوَٰ

 ١٧٩ لََعلهُكمح َتتهُقونَ 

180. නුඹලාගෙන්ව ගකගනකුට මරණය 

පැමිණ ඔහු වස්තුව හැර දමා ගොස ්

ඇත්නම් ගදමව් පියන්වට ද, සමීප ඥාතීන්වට 

ද යහපත් අයුරින්ව අන්වතිම කැමැත්ත ඉටු 

කිරීම අනිවාර්යය කරන ලදී. ගමය 

බැතිමතුන්ව හට වූ යුතුකමකි. 

حَموحُت   َحَدُكُم ٱل
َ
ُكتَِب َعلَيحُكمح إَِذا َحَۡضَ أ

قحَربَِي  
َ يحِن َوٱۡلح َِٰلَ حوَِصيهُة لِلحَو ا ٱل ً إِن تََرَك َخۡيح

حُمتهِقيَ  ا لََعَ ٱل ُروِفِۖ َحقًّ حَمعح  ١٨٠ بِٱل

181. එගහයින්ව එයට සවන්ව දුන්ව පසුව 

කවගරකු එය ගවනස ්කරන්වගන්ව ද එහි 

පාපය වනුගේ එය ගවනස් 

කරන්වනන්වහටය. සැබැින්වම අල්ලාහ ්

සර්ව ශ්රාවකය. සර්වඥානීය. 

َمآ إِثحُمُهۥ لََعَ   َد َما َسِمَعُهۥ فَإِنه ََلُۥ َبعح َفَمنُۢ بَده
َ َسِميٌع َعلِيم   ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله لُونَُه ِ ِيَن ُيَبد   ١٨١ ٱَّله

182. එබැින්ව අන්වතිම කැමැත්ත ප්රකාශ 

කරන්වනාගෙන්ව යම් වරදක් ගහෝ පාපයක් 

ෙැන කවගරකු ගහෝ බිය වී එිට ඔහු 

ඔවුන්ව අතර (එය) සංගශෝධනය ක  ිට 

ඔහු ගකගරහි එය වරදක් නැත. 

සැබැින්වම අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලීය 

අසමසම කරුණාන්විතය. 

لََح   صح
َ
وح إِثحٗما فَأ

َ
وٖص َجَنًفا أ َفَمنح َخاَف ِمن مُّ

َ َغُفور  رهِحيم  بَيحَنُهمح فَََلٓ إِثحَم َعلَيحهِِۚ   ١٨٢  إِنه ٱَّلله

183. අගහෝ ිශ්වාස ක වුනි ! නුඹලා 

බැතිමත් ිය හැකි වනු පිණිස නුඹලාට 

ගපර වූවන්ව ගකගරහි අනිවාර්යය කරනු 

ලැබුවාක් ගමන්ව නුඹලා ගකගරහි ද 

උපවාසය අනිවාර්යය කරනු ලැබීය. 

َيامُ  ِ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَيحُكُم ٱلص  َها ٱَّله يُّ
َ
أ   َيَٰٓ

ِيَن ِمن َقبحلُِكمح لََعلهُكمح  َكَما ُكتَِب لََعَ ٱَّله
 ١٨٣ َتتهُقونَ 
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184. (එය) ෙණන්ව කරනු ලැබූ දින 

ෙණනකි. එගහයින්ව නුඹලා අතුරින්ව 

කවගරකු ගරෝගිගයකු ව ගහෝ ෙමනක 

නිරත ව සිටිගේ නම් ගහෝ එිට ඔහු 

ගවනත් දින ෙණන්ව ෙණනය 

කර(උපවාසගේ නියැග )ත්වා ! එයට 

හැකියාව ඇති උදියට වන්වදිය වනුගේ 

දුගිගයකුට ආහාර සැපයීමය. තවද 

කවගරකු යම් යහපතක් අමතර ව ඉටු 

කග ් ද එය ඔහුට උතුම් ගවයි. නමුත් 

නුඹලා දැන සිටිගයහු නම් උපවාසගේ 

නිරත වීම නුඹලාට ගශ්රෂ්්ඨය. 

وح  
َ
رِيًضا أ ُدوَدَٰٖتِۚ َفَمن ََكَن ِمنُكم مه عح يهاٗما مه

َ
أ

يهامٍ 
َ
ِنح أ ة  م  َٰ َسَفرٖ فَعِده ِيَن   لََعَ ْۚ َولََعَ ٱَّله َخَر

ُ
أ

َع   ِكٖيِۖ َفَمن َتَطوه يَة  َطَعاُم ِمسح يُِطيُقونَُهۥ فِدح
ن تَُصوُمواْ َخۡيح  لهُكمح  

َ
ۚۥْ َوأ ُ ا َفُهَو َخۡيح  َله ٗ َخۡيح

لَُمونَ   ١٨٤ إِن ُكنُتمح َتعح

185. රම ාන්ව මාසය, එහි මිනිසාට මඟ 

ගපන්වවන්වනක් ගලසත් යහමඟ පැහැදිලි 

කරන්වනක් ගලසත් (ගහාඳ නරක ගවන්ව 

කර ගපන්වවන) නිර්ණායකයක් ගලසත් 

අල්-කුර්ආනය පහ  කරනු ලැබීය. 

එබැින්ව කවගරකු එම මාසයට ප්රගව්ශ 

වන්වගන්ව ද ඔහු එහි උපවාසය රකිත්වා ! 

තවද කවගරකු ගරෝගිගයකු ව ගහෝ 

ෙමනක නිරත ව සිටින්වගන්ව ද එගස් නම් 

ගවනත් දින ෙණන්ව කර(උපවාසගේ 

නියැග )ත්වා ! අල්ලාහ් නුඹලාට පහසු ව 

ප්රිය කරයි. අපහසුතාව ඔහු ප්රිය 

ගනාකරයි. (ගමම සහනය) නුඹලා දින 

ෙණන්ව සම්ූර්ණ කරනු පිණිස ද අල්ලාහ ්

නුඹලාට මඟ ගපන්වවූ දෑ සඳහා ඔහු ව 

ිභූතිමත් කරනු පිණිස ද නුඹලා 

කෘතඥතාව පුද කිරීමට හැකි වනු පිණිස ද 

ගව්. 

نزَِل فِيهِ ٱلحُقرحَءاُن ُهٗدى  
ُ
ِٓي أ ُر َرَمَضاَن ٱَّله َشهح

َقاِنِۚ َفَمن  ل ِل حُهَدىَٰ َوٱلحُفرح َِن ٱل نهاِس َوبَي َِنَٰٖت م 
ُهۖۡ َوَمن ََكَن   َر فَلحَيُصمح هح َشِهَد ِمنُكُم ٱلشه

ُۗ يُرِيُد   َخَر
ُ
يهاٍم أ

َ
ِنح أ ة  م  َٰ َسَفرٖ فَعِده وح لََعَ

َ
َمرِيًضا أ

  َ َ َوََل يُرِيُد بُِكُم ٱلحُعِسح ُ بُِكُم ٱلحيُِسح ٱَّلله
ِملُواْ ٱلحعِده  َٰ َما  َوتِلُكح َ لََعَ واْ ٱَّلله ُ ِ ةَ َوتِلَُكَب 

ُكُرونَ  َُٰكمح َولََعلهُكمح تَشح  ١٨٥ َهَدى
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186. තවද මාගේ ෙැත්තන්ව මා ෙැන 

නුගඹන්ව ිමසූ ිට සැබැින්වම මම 

සමීපතය. යදින්වනා මගෙන්ව කන්වනලව්ව 

ක ගහාත්, ඔහුගේ කන්වනලව්වට මම 

පිළිතුරු ගදමි.  එබැින්ව ඔවුන්ව මගේ 

ඇරයුමට පිළිතුරු ගදත්වා, තවද මා 

ිශව්ාස කරත්වා. එමගින්ව ඔවුන්ව යහමඟ 

ලබන්වනට හැකි වනු ඇත. 

ِجيُب  
ُ
ِ فَإِّن ِ قَرِيٌبۖۡ أ لََك ِعَبادِي َعّن 

َ
ِإَوَذا َسأ

َتِجيُبواْ َِل   اِع إَِذا َدََعنِِۖ فَلحيَسح َوةَ ٱله َدعح
ِمُنواْ َِب لََعلهُهمح يَرحُشُدونَ  ُؤح  ١٨٦ َوَلح

187. උපවාස රාත්රිගයහි නුඹලාගේ 

භාර්යාවන්ව සමඟ ලිංගික ඇසුරු කිරීම 

නුඹලාට අනුමත කරනු ලැබීය. ඔවුන්ව 

නුඹලාට වස්ත්ර ගමන්ව ගව්. නුඹලා ද 

ඔවුනට වස්ත්ර ගමන්ව ගව්. සැබැින්වම 

නුඹලා නුඹලාවම රවටා ෙනිමින්ව සිටීම 

අල්ලාහ ්දන්වගන්වය. එබැින්ව ඔහු නුඹලා 

ගවත පශච්ාත්තාපය පිරිනැමුගව්ය. 

නුඹලාගේ (වැරැද්ද) ගනාසලකා 

හැරිගේය. එබැින්ව දැන්ව නුඹලා ඔවුන්ව 

සමඟ ලිංගික ඇසුගරහි නිරත වනු. තවද 

නුඹලාට අල්ලාහ් නියම ක  දෑ ගසායනු. 

තවද අලුයගමහි කළු නූගලන්ව සුදු නූල 

පැහැදිලි වන ගතක් අනුභව කරනු. පානය 

කරනු. පසුව රාත්රිය දක්වා උපවාසය 

සම්ූර්ණ කරනු. නුඹලා මසජ්ිදයන්වහි 

රැගඳන්වනන්ව ව (ඉඃතිකාෆ්) සිටිය දී ඔවුන්ව 

සමඟ ලිංගික ඇසුගරහි නිරත ගනාවනු. 

ගම්වා අල්ලාහ්ගේ සීමාවන්වය. එබැින්ව 

නුඹලා ඒවාට සමීප ගනාවනු. එගලසය 

අල්ලාහ ්ඔහුගේ වදන්ව ජනයාට පැහැදිලි 

කරනුගේ. ඔවුන්ව බැතිමත් ිය හැකි වනු 

පිණිස. 

َفُث إََِلَٰ  َياِم ٱلره ِ ِحله لَُكمح ََلحلََة ٱلص 
ُ
ْۚ  أ نَِسآئُِكمح

  ُ ُۗ َعلَِم ٱَّلله هُهنه نُتمح ِِلَاس  ل
َ
ُهنه ِِلَاس  لهُكمح َوأ

نُفَسُكمح َفَتاَب  
َ
نهُكمح ُكنُتمح ََّتحَتانُوَن أ

َ
أ

وُهنه  ۖۡ فَٱلحَٰٔـَن َبَِّٰشُ َعلَيحُكمح وََعَفا َعنُكمح
بُواْ   َ ْۚ َوُُكُواْ َوٱۡشح ُ لَُكمح َوٱبحَتُغواْ َما َكَتَب ٱَّلله

َٰ يَ  َيحِط  َحِته بحَيُض ِمَن ٱۡلح
َ َيحُط ٱۡلح َ لَُكُم ٱۡلح تََبيه

حِلِۚ   َياَم إََِل ٱَله ِ واْ ٱلص  تِمُّ
َ
رِِۖ ُثمه أ َودِ ِمَن ٱلحَفجح سح

َ ٱۡلح
حَمَسَِٰجِدِۗ   َِٰكُفوَن ِِف ٱل نُتمح َع

َ
وُهنه َوأ َوََل تَُبَِّٰشُ

  ُ ِ ُۗ َكَذَٰلَِك ُيَبي  َربُوَها ِ فَََل َتقح تِلحَك ُحُدوُد ٱَّلله
 ُ  ١٨٧  َءاَيَٰتِهِۦ لِلنهاِس لََعلهُهمح َيتهُقونَ ٱَّلله
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188. නුඹලාගේ වසත්ුව නුඹලා අතර 

අයුක්ති සහෙත ගලස අනුභව ගනාකරනු. 

ජනයාගේ වසත්ුගවන්ව ගකාටසක් 

දැනුවත්ව ම නුඹලා (අයුක්ති සහෙතව) 

භුක්ති ිදිනු පිණිස  ඒවා පාලකයින්ව ගවත 

(අල්ලස ්ගලස) ගයාමු ගනාකරනු. 

َٰلَُكم بَيحَنُكم بِٱلحَبَِٰطِل  َوََل  َو مح
َ
ُكلُٓواْ أ

ح
تَأ

ِنح   ُكلُواْ فَرِيٗقا م 
ح
ِم تِلَأ َُّكه لُواْ بَِهآ إََِل ٱۡلح َوتُدح

لَُمونَ  نُتمح َتعح
َ
ثحِم َوأ ِ

َِٰل ٱنلهاِس بِٱۡلح َو مح
َ
 ١٨٨ أ

189. නව සඳ පිළිබඳ ව ඔවුන්ව නුඹගෙන්ව 

ිමසති. එය ජනයාට හා හේ වන්වදනාවට 

කාල නියමයන්වය. තවද නුඹලාගේ 

නිගවස ්ගවත නුඹලා එහි පිටු පසින්ව 

පැමිණීම යහපත් ගනාගව්. නමුත් යහපත 

වනුගේ බියබැතිමත් වන්වනාය. තවද 

නුඹලා නිගවස ්තු ට එහි (නිසි) 

ගදාරටුගවන්ව පැමිගණනු. තවද නුඹලා 

ජයග්රහණය ලබා ෙත හැකි වනු පිණිස 

අල්ලාහ්ට බියබැතිමත් වනු . 

هِلهةِِۖ قُ 
َ ـ َلُونََك َعِن ٱۡلح َٰقِيُت  ۞يَسح لح ِهَ َمَو

ُُيوَت   تُواْ ٱِلح
ح
ن تَأ

َ
حَِبُّ بِأ ُۗ َولَيحَس ٱل َج ِ لِلنهاِس َوٱۡلح

تُواْ  
ح
ِۗ َوأ حَِبه َمِن ٱتهََّقَٰ ِمن ُظُهورَِها َوَلَِٰكنه ٱل

َ لََعلهُكمح   ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َٰبَِها بحَو
َ
ُُيوَت ِمنح أ ٱِلح

لُِحونَ   ١٨٩ ُتفح

190. තවද නුඹලා සමඟ සටන්ව වදින්වනන්ව 

සමෙ නුඹලා ද සටන්ව කරනු. නුඹලා 

සීමාව ඉක්මවා ගනායනු. සැබැින්ව 

අල්ලාහ ්සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 

කරන්වනන්ව ව ප්රිය ගනාකරන්වගන්වය. 

ِيَن يَُقَٰتِلُونَُكمح َوََل   ِ ٱَّله َٰتِلُواْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله َوَق
َتِدينَ  حُمعح َ ََل ُُيِبُّ ٱل ْْۚ إِنه ٱَّلله َتُدٓوا  ١٩٠ َتعح

191. තවද නුඹලා (සටන්ව වදිනු) ඔවුන්ව ව 

දුටු තැන මරා දමනු. ඔවුන්ව නුඹලාව 

පිටුවහල් ක  පරිදිම නුඹලා ඔවුන්ව ව 

පිටුවහල් කරනු. කලහකාරීත්වය 

ඝාතනයට වඩා ඉතා දුෂ්ටය. ශුද්ධ 

මසජ්ිදය අබියස ඔවුන්ව නුඹලා සමඟ එහි 

සටන්ව වදින තුරු නුඹලා ඔවුන්ව සමඟ 

සටන්ව ගනාවදිනු. එගස ්නුඹලා සමඟ 

ඔවුන්ව සටන්ව වැදුගන්ව නම් නුඹලා ඔවුන්ව ව 

ඝාතනය කරනු. එගලසය ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්වගේ ප්රතිිපාකය වනුගේ. 

ِنح   رُِجوُهم م  خح
َ
ُتُموُهمح َوأ ُتلُوُهمح َحيحُث ثَِقفح َوٱقح

َشدُّ ِمَن ٱلحَقتحِلِۚ َوََل  
َ
ْۚ َوٱلحِفتحَنُة أ رَُجوُكمح خح

َ
َحيحُث أ

َٰ يُ  ََراِم َحِته ِجِد ٱۡلح حَمسح َقَٰتِلُوُكمح  تَُقَٰتِلُوُهمح ِعنَد ٱل
ُۗ َكَذَٰلَِك َجَزآُء   ُتلُوُهمح ََٰتلُوُكمح فَٱقح فِيهِِۖ فَإِن َق

َٰفِرِينَ   ١٩١ ٱلحَك
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192. නමුත් ඔවුන්ව (යුද්ධගයන්ව) වැ කී 

සිටිගේ නම් එිට සැබැින්වම අල්ලාහ ්

අතික්ෂමාශීලීය අසමසම කරුණාන්විතය. 

َ َغُفور  رهِحيم   اْ فَإِنه ٱَّلله  ١٩٢ فَإِِن ٱنَتَهوح

193. තවද කලහකම් ඇති ගනාවී 

සම්ූර්ණ දහම අල්ලාහ්ට පමණක් සතු 

වන ගතක්  ඔවුන්ව සමඟ නුඹලා යුද වදිනු. 

නමුත් ඔවුන්ව (කලහකම් කිරීගමන්ව) 

වැ කී සිටිගේ නම්  එිට අපරාධකරුවන්ව 

ගකගරහි හැර (අන්ව අය ගකගරහි) කිසිදු 

සතුරුකමක් ගනාිය යුතුය. 

َٰ ََل تَُكوَن فِتحَنة  وَ  َٰتِلُوُهمح َحِته يَُكوَن  َوَق
َوََٰن إَِله لََعَ   اْ فَََل ُعدح ِۖۡ فَإِِن ٱنَتَهوح ِيُن َّلِله ٱل 

َٰلِِميَ   ١٩٣ ٱلظه

194. ශුද්ධ මාසය ශුද්ධ මාසයටම 

සඳහාය. තවද සියලු තහනම් කරනු ලැබූ 

දෑ ගවනුගවන්ව සමප්රතිචාර ඇත. එබැින්ව 

කවගරකු නුඹලාට එගරහිව සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු කග  ්ද ඔහු නුඹලා 

ගකගරහි සීමාව ඉක්මවා කටයුතු ක ා 

ගස්ම නුඹලා ද ඔහු ගකගරහි සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු කරනු. තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බියබැතිමත් වනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් බියබැතිමතුන්ව සමඟ 

බව දැන ෙනු. 

ُُرَمَُٰت   ََراِم َوٱۡلح رِ ٱۡلح هح ََراُم بِٱلشه ُر ٱۡلح هح ٱلشه
َتَدىَٰ َعلَيحُكمح فَٱعح  ْۚ َفَمِن ٱعح َتُدواْ  قَِصاص 

  َ ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َتَدىَٰ َعلَيحُكمح َعلَيحهِ بِِمثحِل َما ٱعح
حُمتهِقيَ  َ َمَع ٱل نه ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ  ١٩٤ َوٱعح

195. තවද අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ ිය 

පැහැදම් කරනු. (නුඹලා එගස ්ියදම් 

ගනාකර) නුඹලාගේ දෑත් නුඹලා ිනාශය 

කරා ගනාගහ නු. තවද නුඹලා 

උපකාරශීලී ව කටයුතු කරනු. සැබැින්වම 

අල්ලාහ ්උපකාරශීලී ව කටයුතු කරන 

දැහැමියන්ව ව ප්රිය කරන්වගන්වය. 

يحِديُكمح  
َ
ِ َوََل تُلحُقواْ بِأ نِفُقواْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله

َ
َوأ

َ ُُيِبُّ   ْْۚ إِنه ٱَّلله ِسُنٓوا حح
َ
لَُكةِ َوأ إََِل ٱتلههح

ِسنِيَ  حُمحح  ١٩٥ ٱل



 

සූරා අල් බකරා 

 

53 

 

 البقرة

196. තවද අල්ලාහ් ගවනුගවන්ව හේ හා 

උම්රා සම්ූර්ණ කරනු. නමුත් නුඹලා 

(ඒවා ඉටු ක  ගනාහැකි පරිදි) ගකාටු 

කරනු ලැබුගවහු නම් (සත්ව) කැප 

කිරීගමන්ව තමන්වට පහසු දෑ දිය යුතුය. 

තවද කැප කිරීමට නියමිත සත්වයා එයට 

නියමිත ස්ථානයට  ඟා වන ගතක් 

නුඹලාගේ හිස ්මුඩු ගනාකරනු. නමුත් 

නුඹලා අතුරින්ව කවගරකු ගරෝගිගයකු ව 

ගහෝ තම හිගසහි තමන්වට ගව්දනාවක් 

වූගේ නම් ගහෝ (හිස මුඩු කිරීමට සිදු වූගේ 

නම්) එිට උපවාසගේ නියැළීගමන්ව ගහෝ 

දානයකින්ව ගහෝ සත්ව කැප (පරිතයාෙ) 

කිරීමකින්ව ගහෝ වන්වදියක් ලබා දිය යුතුය. 

නමුත් (හේ සහ උම්රා ව ව ක්වනු ලැබූ 

බාධකය ඉවත් වී) නුඹලා අභයදායී 

තත්ත්වයට පත් වී එිට යගමක් උම්රා 

ඉටු කර හේ දක්වා ඉහර්ාමගයන්ව ගතාරව 

සිටිගේ නම් සත්ව කැප කිරීගමන්ව පහසු 

දෑ ලබා දිය යුතුය. නමුත් ඔහු (එය) 

ගනාලැබුගව් නම් එිට හේ හි දින තුනක් 

ද නුඹලා නැවත (ෙම රට බලා) හැරී ආ 

ිට දින හතක් ද (එනම්) එය ූර්ණ දින 

දහයක් ගලස උපවාසගේ නියැග ත්වා ! 

එය ශුද්ධ මස්ජිදය අවට (මක්කාහ්ගවහි) 

වාසය කරන වැසියන්වට ගනාගව්. තවද 

නුඹලා අල්ලාහට් බියබැතිමත් වනු. තවද 

සැබැින්වම අල්ලාහ් දඬුවම් කිරීගමහි දැඩි 

බව නුඹලා දැන ෙනු. 

ُتمح َفَما   ِِصح حح
ُ
ِْۚ فَإِنح أ َرَة َّلِله َجه َوٱلحُعمح واْ ٱۡلح تِمُّ

َ
َوأ

َتيحَِسَ ِمنَ  ِيِۖ َوََل ََتحلُِقواْ رُُءوَسُكمح  ٱسح حَهدح  ٱل
ۚۥْ َفَمن ََكَن ِمنُكم   ُي َُمِلهُه حَهدح َٰ َيبحلَُغ ٱل َحِته

ِن   يَة  م  ِسهِۦ فَِفدح
ح
أ ِن ره ٗذى م 

َ
وح بِهِۦٓ أ

َ
رِيًضا أ مه

ِمنُتمح َفَمن  
َ
وح نُُسٖكِۚ فَإَِذآ أ

َ
وح َصَدقٍَة أ

َ
ِصَياٍم أ

َرةِ إََِل ٱۡلحَ  َتيحَِسَ ِمَن  َتَمتهَع بِٱلحُعمح ج ِ َفَما ٱسح
يهاٖم ِِف  

َ
ََٰثةِ أ همح ََيِدح فَِصَياُم ثََل ِيِۚ َفَمن ل حَهدح ٱل

  ُۗ ة  ََكِملَة  ُۗ تِلحَك َعَّشَ ُتمح َج ِ َوَسبحَعٍة إَِذا رََجعح ٱۡلح
ِجِد   حَمسح لُُهۥ َحاِۡضِي ٱل هح

َ
همح يَُكنح أ َٰلَِك لَِمن ل َذ

لَُموٓ  َ َوٱعح ََراِمِۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َ َشِديُد  ٱۡلح نه ٱَّلله
َ
اْ أ

 ١٩٦ ٱلحعَِقابِ 
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197. හේ වන්වදනාව (ඉටු කිරීම සියලු 

ගදනා) හඳුනන මාසයන්වහිය. එබැින්ව 

ඒවාගයහි කවගරකු හේ වන්වදනාව 

අනාවාර්ය කරෙත්ගත්ද, හේ සමගේ දී 

ඔහු ලිංගික ව ගනාහැසිරිය යුතුය. 

පාපයන්ව ගනාක  යුතුය. අනවශය 

තර්කයන්වහි  නිරත ගනාිය යුතුය. 

යහපතින්ව යමක් නුඹලා ඉටු කරන දෑ 

අල්ලාහ ්දන්වගන්වය. තවද නුඹලා (හේ 

සඳහා අවශය දෑ) ගපාදි බැඳ ෙනු. නමුත් 

ගපාදිගයන්ව වඩාත් ගශ්රෂ්්ඨ වන්වගන්ව 

බියබැතිමත් භාවයයි. තවද අගහෝ බුද්ධිය 

ඇත්තනි ! නුඹලා මට බිය වනු. 

َجه   ْۚ َفَمن فََرَض فِيِهنه ٱۡلح لُوَمَٰت  عح ُهر  مه شح
َ
َجُّ أ ٱۡلح
ُۗ َوَما  فَََل َرَف  َج ِ َث َوََل فُُسوَق َوََل ِجَداَل ِِف ٱۡلح

  َ ُدواْ فَإِنه َخۡيح ُۗ َوتََزوه ُ ُه ٱَّلله لَمح ٖ َيعح َعلُواْ ِمنح َخۡيح َتفح
لحَبَٰبِ 

َ ْوِل ٱۡلح
ُ
أ ۖۡ َوٱتهُقوِن َيَٰٓ َوىَٰ ادِ ٱتلهقح  ١٩٧ ٱلزه

198. නුඹලාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ 

භාෙයය නුඹලා ගසවීම නුඹලා ගකගරහි 

වරදක් ගනාමැත. එබැින්ව නුඹලා අරෆා 

ප්රගද්ශයන්ව හි සිට (බැහැර වී ෙංොවක් 

ගමන්ව) ෙලා ආ ිට මෂඅ්රුල් හරාම් නම් 

ස්ථානගේ අල්ලාහ ්ව සිහිපත් කරනු. මීට 

ගපර නුඹලා ගනාමඟ ගියවුන්ව අතුරින්ව 

සිටිය දී ඔහු නුඹලාට මඟගපන්ව වූ අයුරින්ව 

නුඹලා ද ඔහු ව සිහිපත් කරනු. 

ِن  لَيحَس َعلَيحُكمح ُجَنا َٗل م  ن تَبحَتُغواْ فَضح
َ
ٌح أ

  َ َٰٖت فَٱذحُكُرواْ ٱَّلله ِنح َعَرَف ُتم م  فَضح
َ
ْۚ فَإَِذآ أ ب ُِكمح ره

َُٰكمح   ََراِمِۖ َوٱذحُكُروهُ َكَما َهَدى َعرِ ٱۡلح حَمشح ِعنَد ٱل
ٓال ِيَ  ِن َقبحلِهِۦ لَِمَن ٱلضه  ١٩٨ ِإَون ُكنُتم م 

199. ජනයා (බැහැර වී) ෙලා එන පරිදි ම 

නුඹලා ද ෙලා එනු. තවද අල්ලාහ්ගෙන්ව 

පාපක්ෂමාව අයැදිනු. සැබැින්වම අල්ලාහ් 

අති ක්ෂමාශීලීය. අසමසම 

කරුණාන්විතය. 

فَاَض ٱنلهاُس  
َ
فِيُضواْ ِمنح َحيحُث أ

َ
ُثمه أ

َ َغُفور  رهِحيم   ْۚ إِنه ٱَّلله َ ِفُرواْ ٱَّلله َتغح  ١٩٩ َوٱسح
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200. නුඹලාගේ (හේ) වතාවත් නුඹලා 

ඉටු ක  ිට නුඹලා නුඹලාගේ මුතුන්ව 

මිත්තන්ව සිහිපත් කරනවාක් ගමන්ව ගහෝ 

ඊටත් වඩා දැඩි සිහිපත් කිරීමකින්ව 

අල්ලාහ ්ව සිහිපත් කරනු. ජනයා අතුරින්ව 

ඇතැමුන්ව අපගේ පරමාධිපතියාගණනි ! 

ගමගලාගවහි අපට (සියලු සම්පත්) 

පිරිනමනු මැනව ! යැයි පවසන්වනන්ව 

ගවති. ඔහුට මතු ගලාගවහි කිසිදු 

ගකාටසක් ගනාමැත. 

َ  فَإَِذا  َنَِٰسَكُكمح فَٱذحُكُرواْ ٱَّلله قََضيحُتم مه
ٗراُۗ فَِمَن ٱنلهاِس   َشده ذِكح

َ
وح أ

َ
رُِكمح َءابَآَءُكمح أ َكِذكح

نحَيا َوَما ََلُۥ ِِف   َمن َيُقوُل َربهَنآ َءاتَِنا ِِف ٱلُّ
 ٢٠٠ ٱٓأۡلِخَرةِ ِمنح َخَلَٰقٖ 

201. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි ! 

ගමගලාගවහි යහපත ද, මතු ගලාගවහි 

යහපත ද අප හට පිරිනමනු මැනව ! තවද 

නිරගේ දඬුවමින්ව අපව ආරක්ෂා කරනු 

මැනව ! යැයි පවසන ඇතැමුන්ව ද ඔවුන්ව 

අතුරින්ව ගවති. 

نحَيا َحَسَنٗة   ن َيُقوُل َربهَنآ َءاتَِنا ِِف ٱلُّ َوِمنحُهم مه
 ٢٠١ َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب ٱنلهارِ 

202. තමන්ව ඉපැයූ දැයින්ව ගකාටසක් 

තමන්වට ඇත්ගතෝ ඔවුන්වමය. තවද 

අල්ලාහ ්ිනිශ්චය කිරීගමහි ඉතා 

ගව්ෙවත්ය. 

ُ ََسِيُع   ْْۚ َوٱَّلله ا َكَسُبوا ِمه ْوَلَٰٓئَِك لَُهمح نَِصيب  م 
ُ
أ

َِسابِ   ٢٠٢ ٱۡلح

203. තවද නියමිත දින ෙණනක් තු  

නුඹලා අල්ලාහ ්ව සිහිපත් කරනු. 

එබැින්ව කවගරකු (මිනාගවහි රැඳී 

සිටීගමන්ව) දින ගදකකින්ව ඉක්මන්ව 

වන්වගන්ව ද එිට ඔහු ගකගරහි පාපයක් 

ගනාමැත. තවද කවගරකු ප්රමාද වන්වගන්ව 

ද ඔහු ගකගරහි ද පාපයක් ගනාමැත. එය 

බිය බැතිමත් වූ හටය. තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බියබැතිමත් වනු. සැබැින්වම 

නුඹලා ඔහු ගවත එක් රැස් කරනු ලබන 

බව දැන ෙනු. 

َ ِِفٓ  ُدوَدَٰٖتِۚ َفَمن  ۞َوٱذحُكُرواْ ٱَّلله عح يهاٖم مه
َ
 أ

َر   خه
َ
ِ فَََلٓ إِثحَم َعلَيحهِ َوَمن تَأ َل ِِف يَوحَميح َتَعجه

لَُمٓواْ   َ َوٱعح ِۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله فَََلٓ إِثحَم َعلَيحهِِۖ لَِمِن ٱتهََّقَٰ
ونَ  نهُكمح إََِلحهِ َُتحَّشُ

َ
 ٢٠٣ أ
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204. ගමගලාව ජීිතගයහි තම ප්රකාශය 

නුඹ ව පුදුමයට පත් කරවන හා තම 

හදවගතහි ඇති දෑ ගකගරහි අල්ලාහ් ව 

සාක්ෂි වශගයන්ව තබන අය මිනිසුන්ව 

අතුරින්ව ගවති. තවද ඔහු තර්ක කිරීගමහි 

ඉතා දැඩි ය. 

ةِ   ََيوَٰ َُلُۥ ِِف ٱۡلح ِجُبَك قَوح َوِمَن ٱنلهاِس َمن ُيعح
َلُّ 

َ
َٰ َما ِِف قَلحبِهِۦ وَُهَو أ َ لََعَ ِهُد ٱَّلله نحَيا َويُشح ٱلُّ

 ِ  ٢٠٤ َصامِ ٱۡلح

205. ඔහු හැරී ගිය ිට මහගපාග ා ගවහි 

කලහකම් කිරීමටත් අස්වනු හා සත්ත්ව 

පරපුර ිනාශ කර දැමීමටත් උත්සාහ 

දැරුගව්ය. තවද අල්ලාහ් කලහකම ප්රිය 

ගනාකරන්වගන්වය. 

ِسَد فِيَها   ۡرِض َِلُفح
َ َٰ َسََعَٰ ِِف ٱۡلح ِإَوَذا تََوله

 ُ ْۚ َوٱَّلله َل َرحَث َوٱلنهسح لَِك ٱۡلح ََل ُُيِبُّ  َويُهح
 ٢٠٥ ٱلحَفَسادَ 

206. නුඹ අල්ලාහ්ට බැතිමත් වනු යැයි 

ඔහුට පවසනු ලැබූ ිට පාපී ගලස 

ෙරුත්වය ඔහු ව ග්රහණය කග ය්. 

එබැින්ව නිරය ඔහුට ප්රමාණවත්ය. තවද 

(අවසානගේ ලගින) යහන නපුරු ිය. 

ثحِمِۚ   ِ
َخَذتحُه ٱلحعِزهةُ بِٱۡلح

َ
َ أ ِإَوَذا قِيَل ََلُ ٱتهِق ٱَّلله

حِمَهادُ فَ  ُبُهۥ َجَهنهُمۖۡ َوَِلِئحَس ٱل  ٢٠٦ َحسح

207. අල්ලාහ්ගේ තෘේතිය 

අගේක්ෂාගවන්ව තම ආත්මය මිල 

කරන්වනන්ව ද ජනයා අතුරින්ව ගවති. තවද 

අල්ලාහ ් ෙැත්තන්ව ගකගරහි 

ගසගනගහවන්වතය. 

َسُه ٱبحتَِغآَء َمرحَضاِت   ِي َنفح َوِمَن ٱنلهاِس َمن يَّشح
ُ رَُءوُفُۢ بِٱ ِْۚ َوٱَّلله  ٢٠٧ لحعَِبادِٱَّلله

208. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි, නුඹලා 

සාමය (නම් ඉසල්ාමය) තු ට 

මුළුමණින්වම පිිගසනු. තවද 

ගෂයිතාන්වගේ පියවරවල් අනු ෙමනය 

ගනාකරනු. සැබැින්වම ඔහු නුඹලාට 

ප්රකට සතුගරකි. 

لحِم ََكٓفهٗة   ِ ِيَن َءاَمُنواْ ٱدحُخلُواْ ِِف ٱلس  َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

يحَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكمح َعُدو    َوََل تَتهبُِعو  َِٰت ٱلشه اْ ُخُطَو
بِي    ٢٠٨ مُّ
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209. නුඹලාට පැහැදිලි සාධක පැමිණි 

පසුව ද නුඹලා (ඉන්ව) ලිස්සී (ෙැලවී) 

යන්වගනහු නම් එිට සැබැින්වම අල්ලාහ ්

සර්ව බලධාරී හා සර්ව ප්රඥාවන්වත බව 

නුඹලා දැන ෙනු. (එබැින්ව නුඹලා ඉන්ව 

ලිස්සී ගනායනු.) 

َي َِنَُٰت   ِد َما َجآَءتحُكُم ٱِلح ِنُۢ َبعح فَإِن َزلَلحُتم م 
َ َعزِيٌز َحِكيمٌ  نه ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ  ٢٠٩ فَٱعح

210. වලාකුළු ගහවණැලි අතුරින්ව 

අල්ලාහ ්ද මලක්වරුන්ව ද පැමිණ 

කාරණාව තීන්වදු කරනු ලැබීම ඔවුහු 

අගේක්ෂා කරන්වගනෝ ද? තවද සියලු 

කරුණු ගයාමු කරනු ලබනුගේ අල්ලාහ් 

ගවතය. 

َِن   ُ ِِف ُظلَٖل م  تَِيُهُم ٱَّلله
ح
ن يَأ

َ
ٓ أ َهلح يَنُظُروَن إَِله

  ِ ْۚ ِإَوََل ٱَّلله ُر مح
َ حَمَلَٰٓئَِكُة َوقَُِضَ ٱۡلح ٱلحَغَماِم َوٱل

ُمورُ 
ُ  ٢١٠ تُرحَجُع ٱۡلح

211. (නබිවරය)  ගකතරම් පැහැදිලි 

සාධක අපි ඔවුනට පිරිනමා ඇත්ගතමු 

දැයි ඉස්රාඊල් දරුවන්වගෙන්ව නුඹ ිමසනු. 

තමන්ව ගවත අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදය 

පැමිණි පසුව කවගරකු එය ගවනස් 

කරන්වගන්ව ද එිට සැබැින්වම අල්ලාහ ්

දඬුවම් දීගමහි ඉතා දැඩිය. 

  ِۭ ِنح َءايَة َٰٓءِيَل َكمح َءاَتيحَنَُٰهم م  َر َسلح بَِّنٓ إِسح
ِد َما َجآَءتحهُ  ِ ِمنُۢ َبعح َمَة ٱَّلله لح نِعح ِ   بَي َِنةِٖۗ َوَمن ُيَبد 

َ َشِديُد ٱلحعَِقابِ   ٢١١ فَإِنه ٱَّلله

212. ප්රතික්ගෂ්ප ක වුනට ගමගලාව 

ජීිතය අලංකාර කරනු ලැබීය. ඔවුහු 

ිශව්ාස ක වුන්වට අවමන්ව කරති. නමුත් 

ගද්ව බිය හැඟීම් ඇති කර ෙත් අය 

ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන දින 

ඔවුනට ඉහළින්ව සිටිති. තමන්ව අභිමත 

කරන අයට අල්ලාහ් ෙණනයකින්ව 

ගතාරව ගපෝෂණය කරන්වගන්වය. 

َخُروَن   نحَيا َويَسح ُة ٱلُّ ََيوَٰ ِيَن َكَفُرواْ ٱۡلح ُزي َِن لَِّله
اْ فَوحَقُهمح يَوحَم   َقوح ِيَن ٱته ْۘ َوٱَّله ِيَن َءاَمُنوا ِمَن ٱَّله

  ِ ُزُق َمن يََشآُء بَِغۡيح ُ يَرح ٱلحِقَيََٰمةِِۗ َوٱَّلله
 ٢١٢ ِحَسابٖ 
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213. ජනයා එකම සමූහයක් ිය. පසුව 

(මතගේද හටෙත් ිට)  අල්ලාහ් ශුභාරංචි 

පවසන්වනන්ව ගලස ද අවවාද කරන්වනන්ව 

ගලස ද නබිවරුන්ව ව එවීය. තවද කවර 

ගදයක් මත (ජනයා) මතගේද ඇති කර 

ෙත්ගත් ද ඒ ෙැන ජනයා අතර තීන්වදු 

කිරීම පිණිස ඔවුන්ව සමඟ ගද්ව ග්රන්වථ ද 

පහ  කග ය්. තමන්ව ගවත පැහැදිලි 

සාධක පැමිණි පසුව ඔවුන්ව අතර තිබූ 

ඊර්ෂයාව ගහ්තුගවන්ව ගද්ව ග්රන්වථය ලත් 

ජනයා හැර (ගවනත් කිසිගවක්) ඒ ෙැන 

මතගේද ඇති කර ගනාෙත්හ. පසුව 

සතයගයන්ව යුත් කවර ගදයක් තු  ඔවුන්ව 

මත ගේද ඇති කර ෙත්ගත් ද ඒ ෙැන 

අල්ලාහ ්තම අනුභාවගයන්ව ිශව්ාස 

ක වුනට මඟ ගපන්වවීය. තවද අල්ලාහ ්

තමන්ව අභිමත කරන අයට ඍජු මඟ 

ගපන්වවන්වගන්වය. 

ُ ٱنلهبِي ِـَۧن  ََكَن ٱ ٗة َوَِٰحَدٗة َفَبَعَث ٱَّلله مه
ُ
نلهاُس أ

نَزَل َمَعُهُم ٱلحِكَتََٰب  
َ
ِيَن َوُمنِذرِيَن َوأ ِ ُمبَّش 

َتلَُفواْ فِيهِِۚ   َ ٱنلهاِس فِيَما ٱخح ُكَم بَيح ِ َِلَحح َق  بِٱۡلح
ِد َما   وتُوهُ ِمنُۢ َبعح

ُ
ِيَن أ َتلََف فِيهِ إَِله ٱَّله َوَما ٱخح

ُ  َجآَءتحُهُم  ۖۡ َفَهَدى ٱَّلله ُۢا بَيحَنُهمح َي َي َِنَُٰت َبغح ٱِلح
  ِ َق  َتلَُفواْ فِيهِ ِمَن ٱۡلح ِيَن َءاَمُنواْ لَِما ٱخح ٱَّله

ِدي َمن يََشآُء إََِلَٰ ِصَرَٰٖط   ُ َيهح ۗۦُ َوٱَّلله بِإِذحنِهِ
َتِقيمٍ  سح  ٢١٣ مُّ

214. නුඹලාට ගපර ඉකුත් වූවනට ගස් 

නුඹලාට ද (දුෂ්කර තත්වයක්) ගනාපැමිණ 

නුඹලා ස්වර්ෙයට පිිගසන්වන ට 

සිතන්වගනහු ද? දුෂ්කරතා හා උවදුරු 

ඔවුන්ව ව ග්රහණය කග ය්. රසූල්වරයා ද, 

ඔහු සමඟ වූ ිශව්ාස ක වුන්ව ද අල්ලාහ ්

ගේ ජයග්රහණය කවදා දැයි අසන තරමට 

ම ඔවුහු කම්පනය ට පත් කරනු ලැබූහ. 

සැබැින්වම අල්ලාහ්ගේ උපකාරය ඉතා 

සමීප බව දැන ෙනු. 

مح َحِسبحُتمح 
َ
تُِكم  أ

ح
ا يَأ نهَة َولَمه َ ُخلُواْ ٱۡلح ن تَدح

َ
أ

تحُهُم   سه اْ ِمن َقبحلُِكمِۖ مه ِيَن َخلَوح َثُل ٱَّله مه
َٰ َيُقوَل ٱلرهُسوُل   حزِلُواْ َحِته آُء َوُزل ه َسآُء َوٱلۡضه

ح
َأ ٱِلح

ََلٓ إِنه  
َ
ُِۗ أ ُ ٱَّلله ِيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َمَِتَٰ نَِصح َوٱَّله

ِ قَرِ  َ ٱَّلله  ٢١٤ يب  نَِصح

215. තමන්ව ියදම් ක  යුත්ගත් කුමක් 

දැයි ඔවුහු නුඹගෙන්ව ිමසති. යහපත් 

දැයින්ව නුඹලා ියදම් ක  යුත්ගත් 

ගදමාපියන්ව ට ද, ඥාතීන්වට ද, අනාථයින්වට 

ද, දුේපතුන්වට ද, මගියන්වට ද ගව්. තවද 

යහපත් දැයින්ව නුඹලා ියදම් කරන දෑ 

පිළිබඳ ව සැබැින්වම අල්ලාහ ්සර්ව 

ඥානීය. 

ـ َ  ِنح  يَسح ُتم م  نَفقح
َ
لُونََك َماَذا يُنِفُقوَنۖۡ قُلح َمآ أ

ََتََٰۡمَٰ   قحَربَِي َوٱَلح
َ يحِن َوٱۡلح َِٰلَ ٖ فَلِلحَو َخۡيح

  ٖ َعلُواْ ِمنح َخۡيح بِيِلِۗ َوَما َتفح حَمَسَِٰكِي َوٱبحِن ٱلسه َوٱل
َ بِهِۦ َعلِيم    ٢١٥ فَإِنه ٱَّلله
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216. සටන්ව කිරීම නුඹලාට එය පිළිකුල් 

වුව ද, නුඹලා ගකගරහි එය නියම කරන 

ලදී. නුඹලා යමක් පිළිකුල් ක  හැක. 

නමුත් එය නුඹලාට යහපතක් ිය හැකිය. 

නුඹලා යමක් ප්රිය ක  හැක නමුත් එය 

නුඹලාට හානිදායක ිය හැකිය. අල්ලාහ ්

(සියල්ල) දන්වගන්වය. නමුත් නුඹලා 

ගනාදන්වගනහුය. (එබැින්ව ඔහු එය නියම 

කග ්ය.) 

ۖۡ  ُكتَِب َعلَيحُكُم   ه  لهُكمح ٱلحِقَتاُل وَُهَو ُكرح
  ۡۖ ا وَُهَو َخۡيح  لهُكمح رَُهواْ َشيحـ ٗ ن تَكح

َ
وََعََسَٰٓ أ

  ُ ْۚ َوٱَّلله ا وَُهَو َۡش   لهُكمح ن َُتِبُّواْ َشيحـ ٗ
َ
وََعََسَٰٓ أ

لَُمونَ  نُتمح ََل َتعح
َ
لَُم َوأ  ٢١٦ َيعح

217. ශුද්ධ මාසය එහි සටන්ව කිරීම 

පිළිබඳ ව ඔවුහු නුඹගෙන්ව ිමසති. එහි 

සටන්ව කිරීම මහත් පාපයකි. තවද 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව (ජනයා) 

වැ ැක්වීමත් ඔහු(අල්ලාහ්) හා ශුද්ධ 

මසජ්ිදය ප්රතික්ගෂ්ප කිරීමත් එහි වැසියන්ව 

එයින්ව පිටුවහල් කිරීමත් අල්ලාහ් අබියස  

(ඊටත් වඩා) අති මහත් පාපයකි (බව 

පවසන්වන). තවද කලහකම ඝාතනයට 

වඩා අති මහත් පාපයකි. ඔවුහු හැකියාව 

දරන්වගනෝ ගවත් නම්  නුඹලාගේ දහමින්ව 

නුඹලා ව නැවත හරවන ගතක් නුඹලා 

සමඟ සටන්ව වැදීගමන්ව ඉවත් 

ගනාවන්වගනෝ මය. තවද නුඹලා අතුරින්ව 

කවගරක් තම දහමින්ව බැහැර වී පසුව 

ප්රතික්ගෂප්ක ගයකු ගලස සිටිය දී 

මරණයට පත් ගවත් ද එිට ඔවුහුමය 

ගමගලාව හා පරගලාව තම ක්රියාවන්ව 

නිෂ්ඵල වී ගිය අය වන්වගනෝ. තවද 

ඔවුහුමය (නිරා) ගින්වගන්ව සෙයන්ව 

වන්වගනෝ. ඔවුහු එහි සදාතනිකගයෝ ගවති. 

ََراِم قَِتاٖل فِيهِِۖ قُلح   رِ ٱۡلح هح ـ َلُونََك َعِن ٱلشه يَسح
  ُۢ ُر ِ َوُكفح ْۚ َوَصدٌّ َعن َسبِيِل ٱَّلله قَِتال  فِيهِ َكبِۡي 

لِهِۦ مِ  هح
َ
َراُج أ ََراِم ِإَوخح ِجِد ٱۡلح حَمسح نحُه  بِهِۦ َوٱل

ََبُ ِمَن ٱلحَقتحِلِۗ   كح
َ
ِْۚ َوٱلحِفتحَنُة أ ََبُ ِعنَد ٱَّلله كح

َ
أ

َٰ يَُردُّوُكمح َعن   َوََل يََزالُوَن يَُقَٰتِلُونَُكمح َحِته
تَِددح ِمنُكمح   ْْۚ َوَمن يَرح َتَطَُٰعوا دِينُِكمح إِِن ٱسح

ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطتح  
ُ
َعن دِينِهِۦ َفَيُمتح وَُهَو ََكفِر  فَأ

َمَٰلُُهمح  عح
َ
َحَُٰب   أ صح

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ ِِف ٱلُّ

ونَ   ٢١٧ ٱنلهارِِۖ ُهمح فِيَها َخَِِٰلُ
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218. නියත වශගයන්වම ිශ්වාස ක  අය 

ද, ගද්ශය අත හැර දමා ගොස් 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ කැප වූගවෝ ද වන 

ඔවුහුමය අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදය 

බලාගපාගරාත්තු වූගවෝ. තවද අල්ලාහ ්

අති ක්ෂමාශීලීය. අසමසම 

කරුණාන්විතය. 

ِيَن َهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ ِِف   ِيَن َءاَمُنواْ َوٱَّله إِنه ٱَّله
  ُ ِْۚ َوٱَّلله ََت ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك يَرحُجوَن رَۡحح

ُ
ِ أ َسبِيِل ٱَّلله

 ٢١٨ َغُفور  رهِحيم  

219. (නබිවරය) සුරාව හා සූදුව පිළිබඳ 

ඔවුහු නුඹගෙන්ව ිමසති. ඒ ගදගකහි 

මහත් පාපය හා ජනයාට යම් ප්රගයෝජන 

ඇති බවත්, නමුත් ඒ ගදගකහි 

ප්රගයෝජනයට වඩා ඒ ගදගකහි පාපය අති 

මහත් බවත් පවසනු. තවද තමන්ව ියදම් 

ක  යුත්ගත් කුමක් දැයි ද නුඹගෙන්ව 

ඔවුහු ිමසති. අතිගර්කව ඇති ගදය 

(ියදම් කරනු) යැයි පවසනු. ගමගලසය 

අල්ලාහ ්නුඹලාට සිතන්වනට හැකි වනු 

පිණිස නුඹලාට ගමම වදන්ව පැහැදිලි 

කරනුගේ. 

حَميحِِسِِۖ قُلح فِيِهَمآ   رِ َوٱل َمح ـ َلُونََك َعِن ٱۡلح ۞يَسح
ََبُ ِمن   كح

َ
إِثحم  َكبِۡي  َوَمَنَِٰفُع لِلنهاِس ِإَوثحُمُهَمآ أ

َوُۗ   ـ َلُونََك َماَذا يُنِفُقوَنۖۡ قُِل ٱلحَعفح ُۗ َويَسح عِِهَما نهفح
ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت  ُ ٱَّلله ِ لََعلهُكمح  َكَذَٰلَِك ُيَبي 

ُرونَ   ٢١٩ َتَتَفكه

220. ගමගලාව හා පරගලාව තු  (සිතා 

බලනු පිණිස). තවද අනාථයින්ව ෙැන 

ඔවුහු නුඹගෙන්ව ිමසන්වගනෝය. ඔවුන්වට 

(රැක බලාෙනිමින්ව) යහ අයුරින්ව කටයුතු  

කිරීම ඉතා උතුම් ය. නුඹලා ඔවුන්ව සමඟ 

මිශ්ර වූ ිට ඔවුහු නුඹලාගේ සගහෝදරගයෝ 

ගවති. (එබැින්ව ඔවුනට සලකන්වන.) යහ 

අයුරින්ව කටයුතු කරන්වනන්වගෙන්ව 

කලහකරුවා කවගරකු දැයි අල්ලාහ් 

දන්වගන්වය. අල්ලාහ ්අභිමත කග ් නම් 

නුඹලා ව අපහසුතාව ට පත් කරනු ඇත. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් සර්ව 

බලධාරීය. සර්ව ප්රඥාවන්වත ය. 

ِۖ قُلح   ََتََٰۡمَٰ ـ َلُونََك َعِن ٱَلح نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۗ َويَسح ِِف ٱلُّ
ََل  ْۚ  إِصح َٰنُُكمح َو هُهمح َخۡيح ۖۡ ِإَون َُّتَالُِطوُهمح فَإِخح ح  ل

لِِحِۚ َولَوح َشآَء   حُمصح ِسَد ِمَن ٱل حُمفح لَُم ٱل ُ َيعح َوٱَّلله
َ َعزِيٌز َحِكيم   ْۚ إِنه ٱَّلله َنَتُكمح عح

َ
ُ َۡل  ٢٢٠ ٱَّلله
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221. ගද්ව ආගද්ශ තබන්වනියන්ව ව ඔවුහු 

ිශව්ාස කරන ගතක් ිවාහ කර ගනාෙනු. 

ඇය නුඹලා ව ආකර්ශනීයත්වයට පත් 

ක  ද ගද්ව ිශව්ාස වන්වත වහලිය 

ආගද්ශ තබන්වනියට වඩා උතුම් ය. තවද 

ආගද්ශ තබන්වනන්ව ව ඔවුහු ිශ්වාස කරන 

ගතක් ිවාහ කර ගනාගදනු. ඔහු නුඹලා 

ව ආකර්ශනීයත්වයට පත් ක  ද ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වත වහලා ආගද්ශ තබන්වනාට 

වඩා උතුම් ය. ගමාවුහු (නිරගේ) ගින්වන 

ගවත ඇරයුම් කරති. තවද අල්ලාහ් 

ඔහුගේ අනුභාවගයන්ව ස්වර්ෙය හා සමාව 

ගවත ඇරයුම් කරන්වගන්වය. තවද ජනයා 

ගමගනහි කරන්වනට හැකි වනු පිණිස තම 

වදන්ව ජනයාට ඔහු (ගමගස්) පැහැදිලි 

කරන්වගන්වය. 

َمة   
َ
ْۚ َوَۡل ِمنه َٰ يُؤح َِكَِٰت َحِته حُمّشح َوََل تَنِكُحواْ ٱل

َجبَ  عح
َ
َِكةٖ َولَوح أ ّشح ِن مُّ ِمَنٌة َخۡيح  م  ؤح ُۗ َوََل  مُّ تحُكمح

ِمٌن   ؤح ْْۚ َولََعبحد  مُّ ِمُنوا َٰ يُؤح ِكَِي َحِته حُمّشح تُنِكُحواْ ٱل
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ُۗ أ َجَبُكمح عح

َ
ِٖك َولَوح أ ّشح ِن مُّ َخۡيح  م 

َنهةِ   ُعٓواْ إََِل ٱۡلح ُ يَدح ُعوَن إََِل ٱنلهارِِۖ َوٱَّلله يَدح
 ِ ُ َءاَيَٰتِهِۦ ل ِ فَِرةِ بِإِذحنِهِۖۦۡ َويَُبي  حَمغح لنهاِس لََعلهُهمح  َوٱل

ُرونَ   ٢٢١ َيَتَذكه

222. තවද ඔසේභාවය පිළිබඳ ව ඔවුහු 

නුඹගෙන්ව ිමසති. එය කිලිටකි. එබැින්ව 

ඔසේ සමගේ බිරියන්ව ගෙන්ව ඉවත් වනු. 

ඔවුන්ව පිරිසිදු වන ගතක් නුඹලා ඔවුනට 

(ලිංගික ඇසුරට) සමීප ගනාවනු. ඔවුන්ව 

පිරිසිදු වූ කල්හි අල්ලාහ් නුඹලාට අණ 

ක  පරිදි ඔවුන්ව ගවත යනු. සැබැින්වම 

අල්ලාහ ්පශ්චාත්තාපගේ නියැග න්වනන්ව 

හා පිරිසිදු ව සිටින්වනන්වට ප්රිය කරන්වගන්වය 

යැයි පවසනු. 

ٗذى  
َ
حَمِحيِضِۖ قُلح ُهَو أ ـ َلُونََك َعِن ٱل َويَسح

َربُوُهنه   حَمِحيِض َوََل َتقح ََتِلُواْ ٱلن َِسآَء ِِف ٱل فَٱعح
َنۖۡ فَإَِذا َتَطهه  ُهرح َٰ َيطح تُوُهنه ِمنح َحيحُث  َحِته

ح
َن فَأ رح

َٰبَِي َويُِحبُّ   َ ُُيِبُّ ٱتلهوه ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َمَرُكُم ٱَّلله
َ
أ

ِرِينَ  حُمَتَطه   ٢٢٢ ٱل

223. නුඹලාගේ බිරියන්ව නුඹලා සතු 

ගකත් බිමකි. එබැින්ව නුඹලා කැමති 

පරිදි නුඹලාගේ ගකත ගවතට යනු. තවද 

නුඹලා ගවනුගවන්ව (දැහැමි දෑ) ඉදිරිපත් 

කරනු. අල්ලාහ්ට බැතිමත් වනු. 

සැබැින්වම නුඹලා ඔහු ව මුණ 

ෙැගසන්වනන්ව බව දැන ෙනු. තවද 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව(වන ඔවුන)ට 

(අල්ලාහව් මුණ ෙැගසන බව) නුඹ 

ශුභාරංචි පවසනු. 

  َٰ ّنه
َ
ثَُكمح أ تُواْ َحرح

ح
نَِسآؤُُكمح َحرحث  لهُكمح فَأ

  ْۚ نُفِسُكمح
َ
ُمواْ ِۡل ِ ۖۡ َوَقد  لَُمٓواْ  ِشئحُتمح َ َوٱعح َوٱتهُقواْ ٱَّلله

ِمنِيَ  حُمؤح ِ ٱل ِ َلَُٰقوُهُۗ َوبَّش  نهُكم مُّ
َ
 ٢٢٣ أ
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224. නුඹලා දැහැමි දෑ කිරීම ද 

(අල්ලාහ්ට) බැතිමත් වීම ද ජනයා අතර 

යහ සම්බන්වධතා වන්ව ඇති කිරීම ද (වැනි 

යහකම් ගනාකිරීමට නුඹලා තබන) 

නුඹලාගේ දිවුරුම් තුළින්ව අල්ලාහ ්ව 

ගහ්තුවක් බවට පත් ගනාකරනු. තවද 

අල්ලාහ ්සර්ව ශ්රාවකය, සර්ව ඥානීය. 

واْ   ن تَََبُّ
َ
يحَمَٰنُِكمح أ

َ
ِ َ ُعرحَضٗة ۡل  َوََل ََتحَعلُواْ ٱَّلله

ُ َسِميٌع   َ ٱنلهاِسِۚ َوٱَّلله لُِحواْ بَيح َوَتتهُقواْ َوتُصح
 ٢٢٤ َعلِيم  

225. පුහු ගලස (හාසයව) නුඹලා ගදන 

දිවුරුම් හි අල්ලාහ ්නුඹලා ව 

(වරදකරුවන්ව ගලස) ගනාෙන්වගන්වය. 

නමුත් නුඹලාගේ හදවත් ඉපැයූ දෑ ෙැන 

නුඹලා ව ඔහු ෙණන්ව ෙන්වගන්වය. තවද 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය. ඉවසිලිවන්වත 

ය. 

يحَمَٰنُِكمح  
َ
وِ ِِفٓ أ ُ بِٱللهغح َله يَُؤاِخُذُكُم ٱَّلله

 ُۗ َوَلَِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َكَسَبتح قُلُوبُُكمح
ُ َغُفوٌر َحلِي  ٢٢٥ م  َوٱَّلله

226. (ලිංගික ඇසුගරන්ව) තම 

බිරියන්වගෙන්ව තමන්ව ඉවත් ව සිටින බවට 

දිවුරා සිටින්වනවුනට මාස හතරක අවකාශ 

ගපාගරාත්තු කාලයක් ඇත. නමුත් ඔවුන්ව 

(එම කාලය තු ) නැවත හැරුගේ නම් 

එිට නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් අති 

ක්ෂමාශීලීය, අසමසම කරුණාන්විතය. 

 ٓ لُوَن ِمن ن َِسا ِيَن يُؤح ُهرِٖۖ  ل َِّله شح
َ
بََعةِ أ رح

َ
ئِِهمح تََربُُّص أ

َ َغُفور  رهِحيم    ٢٢٦ فَإِن فَآُءو فَإِنه ٱَّلله

227. (එම කාලය තු ) ඔවුන්ව දික්කසාදය 

ස්ීර කර ෙත්ගත් නම් එිට නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් සර්ව ශ්රාවකය. සර්ව 

ඥානීය. 

َ َسِميٌع َعلِيم   َلََٰق فَإِنه ٱَّلله  ٢٢٧ ِإَونح َعَزُمواْ ٱلطه
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228. දික්කසාද කරනු ලැබූ තැනැත්තියන්ව 

තමන්ව ිසින්ව (ඔසේ ගහෝ පිරිසිදු) වාර 

තුනක් බලාගපාගරාත්තුගවන්ව සිටිය 

යුතුය. ඔවුන්ව අල්ලාහ් හා පරමාන්වත දිනය 

ිශව්ාස කරන්වගන්ව නම් ඔවුන්වගේ 

ෙර්භයන්ව තු  අල්ලාහ ්මැවූ දෑ සැඟවීම 

ඔවුන්වට අනුමත ගනාමැත. එම ිෂගයහි 

ඔවුන්ව ගදගදනා සමාදානය අගේක්ෂා 

කරන්වගන්ව නම් ඔවුන්ව ව නැවත (එක්කර) 

ෙැනීමට වඩාත් උචිත වන්වගනෝ ඔවුන්වගේ 

ස්වාමි පුරුෂගයෝය. ඔවුන්ව මත (සව්ාමි 

පුරුෂයා) යහ අයුරින්ව කටයුතු කරන 

ගස්ම ඔවුනටත් (තම සව්ාමිපුරුෂයා 

ගකගරහි යහ අයුරින්ව කටයුතු කිරීමට) 

අයිතීන්ව ඇත. නමුත් ඔවුනට වඩා 

පිරිමින්වට නිලයක් ඇත. තවද අල්ලාහ ්

සර්ව බලධාරී ය. සර්ව ප්රඥාවන්වත ය. 

  ِۚ ََٰثَة قُُروٖٓء نُفِسِهنه ثََل
َ
َن بِأ بهصح حُمَطلهَقَُٰت يَََتَ َوٱل

ُ ِِفٓ   َن َما َخلََق ٱَّلله ُتمح ن يَكح
َ
َوََل َُيِلُّ لَُهنه أ

َوحِم ٱٓأۡلِخرِِۚ   ِ َوٱَلح ِمنه بِٱَّلله رحَحاِمِهنه إِن ُكنه يُؤح
َ
أ

حَ 
َ
َراُدٓواْ  َوبُُعوتَلُُهنه أ

َ
َٰلَِك إِنح أ ِهِنه ِِف َذ قُّ بَِرد 

ُروِفِۚ   حَمعح ِي َعلَيحِهنه بِٱل ْۚ َولَُهنه ِمثحُل ٱَّله َلَٰٗحا إِصح
ُ َعزِيٌز   ُۗ َوٱَّلله َولِلر َِجاِل َعلَيحِهنه َدرََجة 

 ٢٢٨ َحِكيمٌ 

229. දික්කසාදය ගදමුරයකි. ඉන්ව පසුව 

යහපත් අයුරින්ව රඳවා ෙැනීම ගහෝ 

කාරුණික අයුරින්ව මුදවා හැරිය යුතුය. 

අල්ලාහ්ගේ සීමාවන්ව ඉටු ක  ගනාහැකි 

ගව්ි යැයි ගදගදනාම බිය ගවගතාත් මිස 

ඔවුනට පිරිනැමූ කිසිවකින්ව නුඹලා නැවත 

ෙැනීම නුඹලාට අනුමත ගනාගව්. 

අල්ලාහ්ගේ සීමාවන්ව ඉටු ක  ගනාහැකි 

ගව්ි යැයි නුඹලා බිය ගවගතාත් එිට 

ඇය ඔහුට යමක් වන්වදි වශගයන්ව ලබා දීම 

නුඹලා ගකගරහි වරදක් ගනාවන්වගන්වය. 

ගම්වා අල්ලාහ්ගේ සීමාවන්ව ය. ඒවා 

ඉක්මවා ගනායනු. එිට ඔවුහුමය 

අපරාධකරුගවෝ වන්වගනෝ. 

ِيُحُۢ   وح تَِسح
َ
ُروٍف أ َساُكُۢ بَِمعح تَانِِۖ فَإِمح َلَُٰق َمره ٱلطه

آ   ُخُذواْ ِممه
ح
ن تَأ

َ
َسَٰٖنِۗ َوََل َُيِلُّ لَُكمح أ بِإِحح

ن ََيَ 
َ
ٓ أ َله يُِقيَما  َءاتَيحُتُموُهنه َشيحـ ًا إَِله

َ
افَآ أ

  ِ َله يُِقيَما ُحُدوَد ٱَّلله
َ
ُتمح أ ِۖۡ فَإِنح ِخفح ُحُدوَد ٱَّلله

ۗۦُ تِلحَك   َتَدتح بِهِ فَََل ُجَناَح َعلَيحِهَما فِيَما ٱفح
ْۚ َوَمن َيَتَعده ُحُدوَد   َتُدوَها ِ فَََل َتعح ُحُدوُد ٱَّلله

َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
ِ فَأ  ٢٢٩ ٱَّلله
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230. එබැින්ව ඔහු ඇය ව දික්කසාද 

කග ් නම් ඇය ගවනත් සැමිගයකු හා 

ිවාහ වී පසුව ඔහු ඇය ව දික්කසාද 

කරන ගතක් ඇය ඔහුට අනුමත 

ගනාවන්වනීය. එිට ඔවුන්ව ගදගදනාට 

අල්ලාහ්ගේ සීමාවන්ව ඉටු ක  හැකි යැයි 

ගදගදනාම සිතන්වගන්ව නම් ඔවුන්ව ගදගදනා 

නැවත එක් වීම ඔවුන්ව ගදගදනා ගකගරහි 

වරදක් නැත. තවද ගමය අල්ලාහ්ගේ 

සීමාවන්ව ය. වටහා ෙන්වනා ජනයාට ඒවා 

ඔහු පැහැදිලි කරන්වගන්වය. 

َٰ تَنِكَح   ُد َحِته فَإِن َطلهَقَها فَََل ََتِلُّ ََلُۥ ِمنُۢ َبعح
ۗۥُ فَإِن َطلهَقَها فَََل ُجَناَح َعلَيحِهَمآ   ُه َ َزوحًجا َغۡيح

ن يُِقيَما ُحُدوَد  
َ
اَجَعآ إِن َظنهآ أ ن يَََتَ

َ
ُِۗ  أ ٱَّلله

لَُمونَ  ٖم َيعح ِ يُبَي ُِنَها لَِقوح  ٢٣٠ َوتِلحَك ُحُدوُد ٱَّلله

231. තවද නුඹලා බිරියන්ව ව දික්කසාද 

ගකාට ඔවුන්වගේ (ඉද්දා හි) අවසන්ව 

කාලය  ඟා වූගේ නම් එිට නුඹලා 

ඔවුන්ව යහ අයුරින්ව රඳවා ෙනු. එගස ්

ගනාමැති නම් යහ අයුරින්ව මුදවා හරිනු. 

සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කිරීම පිණිස 

පීඩාකාරී ගලස ඔවුන්ව ව රඳවා ගනාෙනු. 

කවගරක් එගස් කරන්වගන්ව ද ඔහු 

තමන්වටම අපරාධ කර ෙත්ගත්ය. තවද 

අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ිහිළුවට ගනාෙනු. 

නුඹලා ගකගරහි වූ අල්ලාහ්ගේ 

ආශිර්වාදය ද ගද්ව ග්රන්වථගයන්ව හා 

ප්රඥාගවන්ව නුඹලා ගවත පහ  ක  දෑ ද 

ගමගනහි කරනු. ඔහු එමඟින්ව නුඹලාට 

උපගදස් ගදන්වගන්වය. තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බැතිමත් වනු. තවද නියත 

වශගයන්ව ම අල්ලාහ ්සියලු දෑ පිළිබඳ ව 

සර්ව ඥානී බව නුඹලා දැන ෙනු. 

َجلَُهنه  
َ
َن أ ُتُم ٱلن َِسآَء َفَبلَغح ِإَوَذا َطلهقح

ُروٖفِۚ   وح ََس ُِحوُهنه بَِمعح
َ
ُروٍف أ ِسُكوُهنه بَِمعح مح

َ
فَأ

 َِ اٗرا تل  ِسُكوُهنه ِۡضَ َعلح  َوََل ُتمح ْْۚ َوَمن َيفح َتُدوا عح
ۚۥْ َوََل َتتهِخُذٓواْ َءاَيَِٰت   َسُه َٰلَِك َفَقدح َظلََم َنفح َذ

ِ َعلَيحُكمح َوَمآ   َمَت ٱَّلله ِ ُهُزٗواْۚ َوٱذحُكُرواْ نِعح ٱَّلله
َمةِ   ِكح َِن ٱلحِكَتَِٰب َوٱۡلح نَزَل َعلَيحُكم م 

َ
أ

لَُمٓواْ  َ َوٱعح َ  يَعُِظُكم بِهِۚۦْ َوٱتهُقواْ ٱَّلله نه ٱَّلله
َ
أ

ٍء َعلِيم   ِ ََشح
 ٢٣١ بُِكل 
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232. තවද නුඹලා බිරියන්ව ව දික්කසාද 

කග ් නම් එිට ඔවුන්වගේ (ඉද්දා හි) 

අවසන්ව කාලය  ඟා වූ ිට ඔවුන්ව අතර 

සමතයක් ඇති ගව්ි යැයි ඔවුන්ව 

තෘේතියට පත් වන්වගන්ව නම් ඔවුන්වගේ 

ස්වාමි පුරුෂයන්ව සමඟ ඔවුන්ව නැවත 

ිවාහ දිියට යෑම පිළිබඳ ව නුඹලා ඔවුන්ව 

ව ගනාවැ ැක්ිය යුතුය. එය නුඹලා 

අතුරින්ව අල්ලාහ ්හා අවසන්ව දිනය ිශ්වාස 

ක වුනට ගමමගින්ව උපගදස් ගදනු 

ලැබීමකි. එය නුඹලාට පාරිශුද්ධ ය, වඩා 

පිිතුරු ය. තවද අල්ලාහ් දන්වගන්වය. 

නමුත් නුඹලා ගනාදන්වගනහුය. 

َن  ُتُم ٱلن َِسآَء َفَبلَغح َجلَُهنه فَََل  ِإَوَذا َطلهقح
َ
أ

اْ   ََٰضوح َوََٰجُهنه إَِذا تََر زح
َ
َن أ ن يَنِكحح

َ
ُضلُوُهنه أ َتعح

َٰلَِك يُوَعُظ بِهِۦ َمن ََكَن   ُروِفِۗ َذ حَمعح بَيحَنُهم بِٱل
َٰلُِكمح   َوحِم ٱٓأۡلِخرِِۗ َذ ِ َوٱَلح ِمُن بِٱَّلله ِمنُكمح يُؤح

نُتمح ََل 
َ
لَُم َوأ ُ َيعح ْۚ َوٱَّلله َهُر طح

َ
ََكَٰ لَُكمح َوأ زح

َ
  أ

لَُمونَ   ٢٣٢ َتعح

233. තවද කිරි දීම සම්ූර්ණ කිරීමට 

අගේක්ෂා ක  අගයකු ගවනුගවන්ව 

මව්වරු තම දරුවන්වට සම්ූර්ණ 

ගදවසරක් කිරි ගපාවන්වගනෝය. ඔවුන්වගේ 

ගපෝෂණයත් ඔවුන්වගේ වස්ත්රත් යහ 

අයුරින්ව පිරිනැමීම දරුවාගේ පියා සතු 

වෙකීම ය. කිසිඳු ආත්මයක් තම 

ශක්තිගේ ප්රමාණයට මිස පවරනු 

ගනාලැගේ. මව තම දරුවා ගහ්තුගවන්ව හා 

දරුවා සතු අය (පියා) තම දරුවා 

ගහ්තුගවන්ව පීඩා කරනු ගනාලැගේ. 

ගමගලස උරුමක්කරුටත් පැවගර්. ඔවුන්ව 

ගදගදනාගේ සාකච්ඡාව හා පිළිෙැනීම 

අනුව මව් කිරි නතර කිරීමට අගේක්ෂා 

කග ් නම් එගස ්සිදු කිරීම ඔවුන්ව 

ගදගදනාට වරදක් නැත. නුඹලාගේ 

දරුවන්වට කිරි ගපාවා ෙැනීමට නුඹලා 

අගේක්ෂා කග ් නම් නුඹලා ගදන දෑ 

යහපත් අයුරින්ව නුඹලා ලබා දී එගස් සිදු 

කර ෙැනීම නුඹලා ගවත වරදක් නැත. 

තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බැතිමත් වනු. 

නුඹලා කරමින්ව සිටින දෑ පිළිබඳ ව 

අල්ලාහ ්සර්ව නිරීක්ෂක බව නුඹලා දැන 

ෙනු. 

َلََٰدُهنه  وح
َ
َن أ َٰلَِدَُٰت يُرحِضعح ِۖ   ۞َوٱلحَو ِ ِ ََكِملَيح لَيح َحوح

لُودِ ََلُۥ   حَموح ْۚ َولََعَ ٱل ن يُتِمه ٱلرهَضاَعَة
َ
َراَد أ

َ
لَِمنح أ

ُروِفِۚ ََل تَُكلهُف   حَمعح َوُتُهنه بِٱل رِزحُقُهنه َوكِسح
ُۢ بَِوَلَِها َوََل   ةُ ْۚ ََل تَُضآره َوَِٰلَ َعَها ٌس إَِله وُسح َنفح

ِۚۦْ َولََعَ  ُۥ بَِوَلِه لُود  َله َٰلَِكُۗ فَإِنح    َموح حَوارِِث ِمثحُل َذ ٱل
ِنحُهَما َوتََشاُورٖ فَََل   َراَدا فَِصاًَل َعن تََراٖض م 

َ
أ

ََتحِضُعٓواْ   ن تَسح
َ
َردتُّمح أ

َ
ُۗ ِإَونح أ ُجَناَح َعلَيحِهَما

آ   ُتم مه َلََٰدُكمح فَََل ُجَناَح َعلَيحُكمح إَِذا َسلهمح وح
َ
أ

ُقواْ ٱ  ُروِفِۗ َوٱته حَمعح َ  َءاتَيحُتم بِٱل نه ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ َ َوٱعح َّلله

َملُوَن بَِصۡي    ٢٣٣ بَِما َتعح
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234. නුඹලා අතුරින්ව බිරියන්ව හැර දමා 

මරණයට පත් වූවන්ව ෙැන (සඳහන්ව 

කරන්වගන්ව) නම්  ඔවුන්ව (බිරියන්ව) ිසින්ව 

මාස හතරක් හා (දින) දහයක් ඉද්දා 

ගහවත් ගපාගරාත්තුගවහි සිටිය යුතුය. 

ගමාවුන්වගේ කාල අවසානය  ඟා වූ ිට 

ගමාවුන්ව සම්බන්වධගයන්ව ගමාවුන්ව යහපත් 

අයුරින්ව සිදු කරෙන්වනා දෑ පිළිබඳ ව 

නුඹලා ගකගරහි වරදක් නැත. නුඹලා 

කරන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් 

අභිඥානවන්වතය. 

َوَٰٗجا   زح
َ
َن ِمنُكمح َويََذُروَن أ ِيَن ُيَتَوفهوح َوٱَّله

اۖۡ فَإِذَ  ٗ ُهرٖ وََعّشح شح
َ
بََعَة أ رح

َ
نُفِسِهنه أ

َ
َن بِأ بهصح ا  يَََتَ

َجلَُهنه فَََل ُجَناَح َعلَيحُكمح فِيَما َفَعلحَن  
َ
َن أ بَلَغح

َملُوَن   ُ بَِما َتعح ُروِفِۗ َوٱَّلله حَمعح نُفِسِهنه بِٱل
َ
ِِفٓ أ

 ٢٣٤ َخبِۡي  

235. එම කාන්වතාවට යම් (ිවාහ) 

ගයෝජනාවක් නුඹලා ඉදිරිපත් ක  ද 

නුඹලාගේ හදවත් තු  නුඹලා (ඔවුන්ව 

ෙැන අදහසක්) සඟවා ෙත්ත ද නුඹලා 

ගකගරහි වරදක් නැත. සැබැින්වම නුඹලා 

ඔවුන්ව ෙැන ගමගනහි කරන බව අල්ලාහ ්

දන්වගන්වය. නමුත් ඔවුන්ව සමඟ නුඹලා යහ 

වචනගයන්ව කතා කරනවා මිස රහසිෙත 

ව ඔවුනට ප්රතිඥාවක් ගනාගදනු. එහි 

නියමිත කාලය නිම වන ගතක් නුඹලා 

ිවාහ ගිිසුම ස්ීර ගනාකරනු. තවද 

සැබැින්ව ම අල්ලාහ ්නුඹලාගේ සිත් තු  

ඇති දෑ දන්වගන්වය. එබැින්ව නුඹලා එයින්ව 

වැ කී සිටිනු. සැබැින්ව ම අල්ලාහ් 

අතික්ෂමාශීලී හා ගසගනගහවන්වත බව 

නුඹලා දැන ෙනු. 

ُتم بِهِۦ ِمنح   َوََل ُجَناَح َعلَيحُكمح فِيَما َعرهضح
ْۚ َعلَِم   نُفِسُكمح

َ
َننُتمح ِِفٓ أ كح

َ
وح أ

َ
َبةِ ٱلن َِسآءِ أ ِخطح
نهُكمح َستَ 

َ
ُ أ ُكُروَنُهنه َوَلَِٰكن َله  ٱَّلله ذح

  ْۚ ُروٗفا عح َٗل مه ن َتُقولُواْ قَوح
َ
ٓ أ ا إَِله تَُواِعُدوُهنه َِسًّ

َٰ َيبحلَُغ ٱلحِكَتَُٰب   َدةَ ٱنل ََِّكِح َحِته زُِمواْ ُعقح َوََل َتعح
نُفِسُكمح  

َ
لَُم َما ِِفٓ أ َ َيعح نه ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ ۚۥْ َوٱعح َجلَُه

َ
أ

لَُموٓ  َذُروُهْۚ َوٱعح َ َغُفوٌر َحلِيم  فَٱحح نه ٱَّلله
َ
 ٢٣٥ اْ أ
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236. නුඹලා ඔවුන්ව ව ස්පර්ශ ගනාකර 

තිබිය දී ගහෝ ඔවුනට (මහර්) නියමයක් 

නියම ගනාකර තිබිය දී ගහෝ කාන්වතාවන්ව 

ව නුඹලා දික්කසාද කග හු නම් නුඹලා 

ගකගරහි වරදක් නැත. තවද ධනවතා 

ගකගරහි ඔහුගේ හැකියාව අනුව ද 

දුේපතා ගකගරහි ඔහුගේ හැකියාව අනුව 

ද (නඩත්තු මුදල් ලබා දී) භුක්ති ිඳීමට 

සලසව්නු.  එය දැහැමියන්ව ගකගරහි වූ 

යුතුකමකි. 

ُتُم ٱلن َِسآَء َما لَمح   َله ُجَناَح َعلَيحُكمح إِن َطلهقح
ْۚ َوَمت ُِعوُهنه   رُِضواْ لَُهنه فَرِيَضٗة وح َتفح

َ
وُهنه أ َتَمسُّ

َِتِ  حُمقح حُموِسِع قََدُرُهۥ َولََعَ ٱل ُۢا   لََعَ ٱل قََدُرُهۥ َمَتََٰع
ِسنِيَ  حُمحح ا لََعَ ٱل ُروِفِۖ َحقًّ حَمعح  ٢٣٦ بِٱل

237. ඔවුනට (මහරගයන්ව) නියමයක් 

නුඹලා නියම කර තිබිය දී ඔවුන්ව ව 

නුඹලා ස්පර්ශ කිරීමට ගපර නුඹලා ඔවුන්ව 

ව දික්කසාද කග  ්නම් එිට නුඹලා 

නියම කරන දැයින්ව අඩක් (දිය යුතු)ය. 

නමුත් ඔවුන්ව එය අත හැර දැමුගව් නම් 

ගහෝ ිවාහ ගිිසුම කවර අයගේ දෑගතහි 

ඇත්ගත් ද ඔහු එය අත හැර දැමුගව් නම් 

ගහෝ මිස. නමුත් නුඹලා එය අත හැර 

දැමීම බැතිමත්භාවයට ඉතා සමීප ය. 

නුඹලා අතර මහිමය අමතක ගනාකරනු. 

සැබැින්ව ම අල්ලාහ ්නුඹලා කරන දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව නිරීක්ෂක ය. 

وُهنه َوقَدح  ِإَون  ن َتَمسُّ
َ
ُتُموُهنه ِمن َقبحِل أ َطلهقح

  ٓ ُتمح إَِله ُف َما فََرضح ُتمح لَُهنه فَرِيَضٗة فَنِصح فََرضح
َدةُ   ِي بَِيِدهِۦ ُعقح ُفَواْ ٱَّله وح َيعح

َ
ُفوَن أ ن َيعح

َ
أ

ْۚ َوََل تَنَسُواْ   َوىَٰ قحَرُب لِلتهقح
َ
ُفٓواْ أ ن َتعح

َ
ٱنل ََِّكِحِۚ َوأ

َل بَيحنَ  َملُوَن  ٱلحَفضح َ بَِما َتعح ْۚ إِنه ٱَّلله ُكمح
 ٢٣٧ بَِصۡيٌ 

238. සලාතයන්ව හා මධයකාල සලාතය 

මත සුරක්ෂිත ව රැඳී සිටිනු. තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්ට යටහත් වූවන්ව ගලස නැගී 

සිටිනු. 

َطيَٰ   حوُسح ةِ ٱل لَوَٰ َِٰت َوٱلصه لََو َحَٰفُِظواْ لََعَ ٱلصه
َٰنِتِيَ  ِ َق  ٢٣٨ َوُقوُمواْ َّلِله

239. නුඹලා බිය ගවගතාත් පා ෙමනින්ව 

ගහෝ වාහනික ව ගහෝ (සලාතය ඉටු) ක  

යුතුය. පසුව නුඹලා සුරක්ෂිත වූගයහු නම් 

නුඹලා ගනාදැන සිටි දෑ නුඹලාට අල්ලාහ ්

ඉෙැන්ව වූවාක් ගමන්ව ඔහු ව නුඹලා 

ගමගනහි කරනු. 

ِمنُتمح  
َ
ۖۡ فَإَِذآ أ َباٗنا وح ُركح

َ
ُتمح فَرَِجاًَل أ فَإِنح ِخفح

َ كَ  ا لَمح تَُكونُواْ  فَٱذحُكُرواْ ٱَّلله َما َعلهَمُكم مه
لَُمونَ   ٢٣٩ َتعح
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240. නුඹලා අතුරින්ව බිරියන්ව හැර දමා 

මරණයට පත් වූවන්ව තම බිරියන්වට 

වසරක් දක්වා (නිවසින්ව) ඔවුන්ව පිටුවහල් 

කිරීමකින්ව ගතාරව ( ආහාර ඇඳුම් 

යනාදිය) භුක්ති ිඳීමට හැකි වන පරිදි 

අන්වතිම කැමැත්ත ප්රකාශ ක  යුතුය. 

නමුත් ඔවුන්ව බැහැර ව ගොස් ඔවුන්ව 

සම්බන්වධගයන්ව ඔවුන්ව යහපත් අන්වදමින්ව 

යමක් සිදු කර ෙත්ගත් නම් ඒ පිළිබඳ ව 

නුඹලා ගකගරහි වරදක් නැත. තවද 

අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරීය අභිඥානවන්වත 

ය. 

َوَٰٗجا   زح
َ
َن ِمنُكمح َويََذُروَن أ ِيَن ُيَتَوفهوح َوٱَّله

َتًَٰعا إََِل ٱۡلحَ  َوَِٰجِهم مه زح
َ
ِ َراٖجِۚ  َوِصيهٗة ۡل  َ إِخح ِل َغۡيح وح

َن فَََل ُجَناَح َعلَيحُكمح ِِف َما َفَعلحَن   فَإِنح َخرَجح
ُ َعزِيٌز   ُروٖفِۗ َوٱَّلله عح نُفِسِهنه ِمن مه

َ
ِِفٓ أ

 ٢٤٠ َحِكيم  

241. දික්කසාද කරනු ලැබූ කාන්වතාවන්වට 

(දික්කසාද ක  අය ිසින්ව) යැපීම් ියදම් 

ලබා දිය යුතු ගව්. එය බැතිමතුන්ව 

ගකගරහි වූ වෙකීමකි. 

ا لََعَ   ُروِفِۖ َحقًّ حَمعح ُۢ بِٱل َولِلحُمَطلهَقَِٰت َمَتَُٰع
حُمتهِقيَ   ٢٤١ ٱل

242. නුඹලාට වටහා ෙත හැකි වනු 

පිණිස අල්ලාහ ්ඔහුගේ වදන්ව නුඹලාට 

පැහැදිලි කරනුගේ එගලස ය. 

ُ لَُكمح َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكمح   ُ ٱَّلله ِ َكَذَٰلَِك ُيَبي 
ِقلُونَ   ٢٤٢ َتعح

243. ඔවුන්ව දහස ්ෙණනින්ව සිටිය දී 

මරණයට බිගයන්ව තම නිගවස ්වලින්ව 

බැහැර ව ගියවුන්ව ගදස නුඹ 

ගනාබැලුගවහි ද? එිට නුඹලා මිය යනු 

යැයි අල්ලාහ ්ඔවුනට පැවසුගව්ය. පසු ව 

ඔහු ඔවුනට යළි ජීවය දුන්වගන්වය. නියත 

වශගයන්ව ම අල්ලාහ ්ජනයා ගවත භාෙය 

සම්පන්වනයා ය. නමුත් ජනයාගෙන්ව 

බහුතරය කෘතගව්දී ගනාගවති. 

ِيَن َخرَُجواْ ِمن دَِيَٰرِهِمح وَُهمح   لَمح تََر إََِل ٱَّله
َ
۞أ

ُ ُموتُواْ ُثمه   حَموحِت َفَقاَل لَُهُم ٱَّلله لُوٌف َحَذَر ٱل
ُ
أ

ٍل لََعَ ٱنلهاِس َوَلَِٰكنه   و فَضح َ ََّلُ ْۚ إِنه ٱَّلله َيَُٰهمح حح
َ
أ

ُكُرونَ  ََثَ ٱنلهاِس ََل يَشح كح
َ
 ٢٤٣ أ

244. අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ නුඹලා සටන්ව 

වදිනු. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්සර්ව 

ශ්රාවක, සර්ව ඥානී බව නුඹලා දැන ෙනු. 

َ َسِميٌع   نه ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ ِ َوٱعح َٰتِلُواْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله َوَق

 ٢٤٤ َعلِيم  
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245. කවගරකු අල්ලාහ්ට අලංකාර 

ණයක් ලබා ගදන පුද්ෙලගයකු වන්වගන්ව ද 

එිට ඔහු එය අධික වශගයන්ව ඔහුට 

ප්රගුණ කර ගදන්වගන්වය. තවද අල්ලාහ ්

(එය) අකු න්වගන්ව ය. තවද දිගු 

හරින්වගන්වය. තවද ඔහු ගවතම නුඹලා 

නැවත ගයාමු කරනු ලබන්වගනහුය. 

َ قَرحًضا َحَسٗنا   رُِض ٱَّلله ِي ُيقح ن َذا ٱَّله مه
بُِض   ُ َيقح ْۚ َوٱَّلله َعاٗفا َكثَِۡيٗة ضح

َ
ۥٓ أ َفُيَضَٰعَِفُهۥ ََلُ

ُط ِإَوََلح  ُ
 ٢٤٥ هِ تُرحَجُعونَ َويَبحص 

246. මූසාගෙ (කාලගය) න්ව පසුව  

ඉසර්ාඊල් දරුවන්වගෙන්ව පිරිසක් ගදස නුඹ 

ගනාබැලුගවහි ද? අප ගවත රගජකු එවනු 

මැනව ! අපි අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ සටන්ව 

වදින්වගනමු යැයි ඔවුන්ව නබිවරයාට පැවසූ 

අවස්ථාගව් දී නුඹලාට සටන්ව කිරීම නියම 

කරනු ලැබුවගහාත් නුඹලා සටන්ව 

ගනාකර සිටීමට සිතන්වගනහු ද? යැයි ඔහු 

ඇසීය. අප ව අපගේ නිගවස් වලින්ව හා 

අපගේ දරුවන්වගෙන්ව අපව බැහැර කරනු 

ලැබ සිටිය දී අප අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ 

සටන්ව ගනාවදින්වනට අපට කුමක් වීදැයි 

ඔවුහු ඇසූහ. නමුත් සටන්ව කිරීමට ඔවුනට 

නියම කරනු ලැබූ කල්හි ඔවුන්ව අතුරින්ව 

කිහිප ගදනකු හැර (අන්ව අය) 

පිටුපෑගවෝය. තවද අල්ලාහ් 

අපරාධරකරුවන්ව පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

ِد   َٰٓءِيَل ِمنُۢ َبعح َر حَمََلِ ِمنُۢ بَِّنٓ إِسح لَمح تََر إََِل ٱل
َ
أ

هُهُم ٱبحَعثح نَلَا َملَِّٗك نَُّقَٰتِلح   ٖ ل ُموََسَٰٓ إِذح قَالُواْ نِلَِب 
ِۖۡ قَاَل َهلح َعَسيحُتمح إِن ُكتَِب   ِِف َسبِيِل ٱَّلله

َله  َعلَيحكُ 
َ
ْۖۡ قَالُواْ َوَما نَلَآ أ َله تَُقَٰتِلُوا

َ
ُم ٱلحِقَتاُل أ

َنا ِمن دَِيَٰرِنَا   رِجح خح
ُ
ِ َوَقدح أ نَُقَٰتَِل ِِف َسبِيِل ٱَّلله

اْ إَِله   هوح ا ُكتَِب َعلَيحِهُم ٱلحِقَتاُل تََول ۖۡ فَلَمه بحَنآئَِنا
َ
َوأ

َٰلِِميَ  ُۢ بِٱلظه ُ َعلِيُم ْۚ َوٱَّلله ِنحُهمح  ٢٤٦ قَلِيَٗل م 
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247. තවද සැබැින්ව ම අල්ලාහ් තාලූත් ව 

නුඹලාට රගජකු ගලස  එවා ඇත්ගත් යැයි 

ඔවුන්වගේ නබිවරයා ඔවුනට පැවසුගව්ය. 

අප ඔහුට වඩා පාලනය කිරීමට සුදුසස්න්ව 

ව සිටිය දී හා ධනගයන්ව කිසිදු සමෘද්ධියක් 

ඔහුට ගදනු ගනාලැබ සිටිය දී අප ගවත 

පාලනය කිරීම ඔහුට ගකගස් නම් හැකි 

ගව් දැයි ඔවුහු ඇසූහ. සැබැින්ව ම 

අල්ලාහ ්නුඹලා ගවත ඔහු ගතෝරා ගෙන 

ඇත්ගත්ය. තවද දැනුගමහි හා ශරීරගයහි 

පුළුල් භාවය ඔහුට අමතර ව ලබා දී 

ඇත්ගත්ය. තවද අල්ලාහ් ඔහු අභිමත 

කරන අයට තම පාලනය පිරිනමන්වගන්වය. 

තවද අල්ලාහ ්සර්ව වයාපක ය. සර්ව 

ඥානී ය. 

 َ قَدح َبَعَث لَُكمح   َوقَاَل لَُهمح نَبِيُُّهمح إِنه ٱَّلله
حُملحُك   َٰ يَُكوُن ََلُ ٱل ّنه

َ
َطالُوَت َملَِّٗكْۚ قَالُٓواْ أ

َت َسَعٗة   حُملحِك ِمنحُه َولَمح يُؤح َحقُّ بِٱل
َ
َعلَيحَنا َوََنحُن أ

َُٰه َعلَيحُكمح   َطَفى َ ٱصح حَماِلِۚ قَاَل إِنه ٱَّلله َِن ٱل م 
 ُ ِمِۖ َوٱَّلله سح ِ

َطٗة ِِف ٱلحعِلحِم َوٱۡلح َِت  َوَزاَدهُۥ بَسح  يُؤح
ُ َوَِٰسٌع َعلِيم   ْۚ َوٱَّلله  ٢٤٧ ُملحَكُهۥ َمن يََشآُء

248. තවද, සැබැින්ව ම ඔහුගේ රජකමට 

සලකුණ වනුගේ නුඹලා ගවත මංජුසාවක් 

පහ  වීමයි. එහි නුඹලාගේ පරමාධිපති 

ගවතින්ව ශාන්වතියද, මූසාගේ පරපුර හා 

හාරූන්ව ගේ පරපුර අත හැර දමා ගිය 

දැයින්ව ඉතිරි ව ඇති ගදයද ඇත. එය 

මලක් වරුන්ව (ිසින්ව) උසුලා ගෙන එනු 

ලැගේ. නුඹලා ිශව්ාස වන්වතයින්ව නම් 

නියත වශගයන්ව ම එහි නුඹලාට 

සාධකයක් ඇත, යැයි ඔවුන්වගේ නබි 

ඔවුන්ව අමතා පැවසුගව්ය. 

تَِيُكُم  
ح
ن يَأ

َ
َوقَاَل لَُهمح نَبِيُُّهمح إِنه َءايََة ُملحِكهِۦٓ أ

 ِ ب  ِن ره ا  ٱتلهابُوُت فِيهِ َسِكيَنة  م  ِمه ُكمح َوبَِقيهة  م 
  ْۚ حَمَلَٰٓئَِكُة تََرَك َءاُل ُموََسَٰ َوَءاُل َهَُٰروَن ََتحِملُُه ٱل

ِمنِيَ  ؤح َٰلَِك ٓأَليَٗة لهُكمح إِن ُكنُتم مُّ  ٢٤٨ إِنه ِِف َذ
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249. තාලූත් ගස්නාව සමඟ පිටත් ව ගිය 

කල්හි ඔහු ( සිය ගස්නාව අමතා) 

සැබැින්ව ම අල්ලාහ ් ෙංොවකින්ව නුඹලා 

ව පරීක්ෂාවට පත් කරන්වගන්වය. එබැින්ව 

කවගරක් එයින්ව පානය කග ් ද ඔහු 

මගෙන්ව ගකගනකු ගනාවන්වගන්වය. 

කවගරක් එහි රස ගනාින්වගද් ද එිට 

සැබැින්ව ම ඔහු මගෙන්ව ගකගනකි. 

නමුත් තම දෑතින්ව අහුරක් ෙත් අය හැර 

යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. එිට ඔවුන්ව අතුරින්ව 

ස්වල්ප ගදගනකු හැර ගසසු අය පානය 

කග ෝය. පසුව ඔහු හා ඔහු සමඟ ිශ්වාස 

ක වුන්ව එය තරණය ක  කල්හි, අද දින 

ජාලූත් හා ඔහුගේ ගසන්ාව සමඟ (සටන්ව 

කිරීමට) අපහට ශක්තියක් ගනාමැත යැයි 

පැවසුගවෝය. සැබැින්වතම (එක් දිනක) 

අල්ලාහ ්ව හමුවන්වගනෝ යැයි තරගේ සිතූ 

අය "අල්ලාහ්ගේ අනුමැතිගයන්ව 

ගකතරම්ගදෝ සව්ල්ප පිරිස ්ිශාල පිරිස ්

ජයග්රහණය කර තිගේ, තවද අල්ලාහ ්

ඉවසිලිවන්වතයින්ව සමඟ සිටින්වගන්වය." 

යැයි පැවසුගවෝය. 

  َ ُُنودِ قَاَل إِنه ٱَّلله ا فََصَل َطالُوُت بِٱۡلح فَلَمه
  ِ ُمبحَتلِيُكم بَِنَهرٖ َفَمن َۡشَِب ِمنحُه فَلَيحَس ِمّن 

ََتََف   ٓ إَِله َمِن ٱغح ِ ُه فَإِنهُهۥ ِمّن  َعمح همح َيطح َوَمن ل
فَة  ْۚ   ُغرح ِنحُهمح ِۚۦْ فََّشِبُواْ ِمنحُه إَِله قَلِيَٗل م  بَِيِده

ِيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ قَالُواْ ََل   ا َجاَوَزُهۥ ُهَو َوٱَّله فَلَمه
ِيَن   ِۚۦْ قَاَل ٱَّله َوحَم ِِبَالُوَت وَُجُنودِه َطاقََة نَلَا ٱَلح

ِن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ  ِ َكم م  َلَُٰقواْ ٱَّلله نهُهم مُّ
َ
 َيُظنُّوَن أ

ُ َمَع   ُِۗ َوٱَّلله ُۢ بِإِذحِن ٱَّلله َغلََبتح فِئَٗة َكثَِۡيَة
ََِٰبِينَ   ٢٤٩ ٱلصه

250. ජාලූත් හා ඔහුගේ ගස්නාව සමඟ 

ඔවුන්ව ගපාර බඳින්වනට සූදානම් ව සිටි 

කල්හි අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, අප 

ගවත ඉවසීම ගහ නු මැනව ! තවද 

අපගේ පාදයන්ව ස්ීර කරනු මැනව ! 

ප්රතික්ගෂප්ිත පිරිසට එගරහි ව අපට උදව් 

කරනු මැනව ! යැයි පැවසුගවෝය. 

رِغح  
فح

َ
ا بََرُزواْ ِۡلَالُوَت وَُجُنودِهِۦ قَالُواْ َربهَنآ أ َولَمه

نَا لََعَ   قحَداَمَنا َوٱنُِصح
َ
ا َوَثب ِتح أ ٗ َعلَيحَنا َصَبح

َِٰفرِينَ   ٢٥٠ ٱلحَقوحِم ٱلحَك
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251. එිට අල්ලාහ්ගේ අනුමැතිගයන්ව 

ඔවුහු ඔවුන්ව ව පරාජය කග ෝය. තවද 

දාවූද් ජාලූත් ව මරා දැමුගව්ය. තවද 

අල්ලාහ ්ඔහුට පාලනය හා ප්රඥාව 

පිරිනැමුගව්ය. තවද ඔහු කැමති දැයින්ව 

ඔහුට ඉෙැන්වනුගව්ය. අල්ලාහ ්ජනයා ව 

ඇතැගමකු ගෙන්ව ඇතැගමකු ව 

වැ ැක්වූගේ නැති නම් මිහිතලය ිනාශ 

වී යනු ඇත. නමුත් අල්ලාහ් ගලෝවැසියන්ව 

ගකගරහි භාෙයගයන්ව යුක්තයා ය. 

ِ َوَقَتَل َداوُۥُد َجالُوَت   َفَهَزُموُهم بِإِذحِن ٱَّلله
ا   َمَة وََعلهَمُهۥ ِممه ِكح حُملحَك َوٱۡلح ُ ٱل َُٰه ٱَّلله َوَءاتَى

َضُهم بَِبعحٖض   ِ ٱنلهاَس َبعح ُع ٱَّلله ََل َدفح ُۗ َولَوح يََشآُء
ٍل لََعَ   َ ُذو فَضح ۡرُض َوَلَِٰكنه ٱَّلله

َ لهَفَسَدِت ٱۡلح
 ٢٥١ ٱلحَعَٰلَِميَ 

252. ගම්වා අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ය. අපි 

ඒවා සතය සමඟ පාරායනය කර 

ගපන්වවන්වගනමු. තවද සැබැින්වම නුඹ 

ධර්ම දූතයින්ව අතුරින්ව අගයකි. 

ِۚ ِإَونهَك   ِ َق  ِ َنتحلُوَها َعلَيحَك بِٱۡلح تِلحَك َءاَيَُٰت ٱَّلله
حُمرحَسلِيَ   ٢٥٢ لَِمَن ٱل

253. ගමම රසූල්වරුන්ව ඔවුන්වගෙන්ව 

ඇතැගමක් ඇතැගමකුට වඩා අපි උසස ්

කග මු. ඔවුන්ව අතුරින්ව අල්ලාහ ්සමඟ 

කතා ක  අය ගවති. ඔවුන්වගෙන්ව 

ඇතැමුන්ව ව තරාතිරමින්ව  උසස් කග මු. 

මර්යම්ගේ පුත් ඊසාට පැහැදිලි සාධකය 

පිරිනැමුගවමු. පිිතුරු ආත්මය තුළින්ව ඔහු 

ව අපි ශක්තිමත් කග මු. අල්ලාහ් අභිමත 

කග ් නම් ඔවුනට පසු පැමිණි සමහරුන්ව 

ඔවුනට පැහැදිලි සාධක පැමිණි පසුව  

ඔවුන්ව මරා ගනාෙන්වනට තිබිණ. නමුත් 

ඔවුහු මත ගේද ඇති කර ෙත්හ. එනමුත් 

ඔවුන්ව අතුරින්ව ිශ්වාස ක  අය ද, ඔවුන්ව 

අතුරින්ව ප්රතික්ගෂප් ක  අය ද ගවති. 

අල්ලාහ ්අභිමත කග  ් නම් ඔවුන්ව මරා 

ගනාෙන්වනට තිබුණි. එනමුත් අල්ලාහ ්

තමන්ව කැමති ගද් සිදු කරන්වගන්වය. 

ٖضٖۘ   َٰ َبعح َضُهمح لََعَ لحَنا َبعح ۞تِلحَك ٱلرُُّسُل فَضه
َضُهمح َدَرَجَٰٖتِۚ   ۖۡ َوَرَفَع َبعح ُ ن َُكهَم ٱَّلله ِنحُهم مه م 
َنَُٰه   يهدح

َ
َي َِنَِٰت َوأ يََم ٱِلح َوَءاتَيحَنا ِعيََس ٱبحَن َمرح

 ِ َتَتَل ٱَّله ُ َما ٱقح يَن  بُِروِح ٱلحُقُدِسِۗ َولَوح َشآَء ٱَّلله
َي َِنَُٰت   ِد َما َجآَءتحُهُم ٱِلح ِنُۢ َبعح ِدهِم م  ِمنُۢ َبعح

ن   نح َءاَمَن َوِمنحُهم مه َتلَُفواْ فَِمنحُهم مه َوَلَِٰكِن ٱخح
  َ َتَتلُواْ َوَلَِٰكنه ٱَّلله ُ َما ٱقح ْۚ َولَوح َشآَء ٱَّلله َكَفَر

َعُل َما يُرِيدُ   ٢٥٣ َيفح
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254. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි,  කිසිදු 

ෙනුගදනුවක් ගනාමැති කිසිදු මිතු දමක් 

ගනාමැති කිසිදු මැදිහත්වීමක් ගනාමැති 

දිනයක් පැමිණීමට ගපර අපි නුඹලාට 

ගපෝෂණය ක  දැයින්ව නුඹලා ියදම් 

කරනු. ප්රතික්ගෂ්පකයින්ව වන ඔවුහු ම ය 

අපරාධකරුගවෝ. 

ا َرَزقحَنَُٰكم   نِفُقواْ ِممه
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ن
َ
ِن َقبحِل أ ِِتَ يَوحم  َله َبيحع  فِيهِ َوََل ُخلهة  َوََل   م 

ح
يَأ

َٰلُِمونَ  َِٰفُروَن ُهُم ٱلظه ُۗ َوٱلحَك  ٢٥٤ َشَفََٰعة 

255. අල්ලාහ් ඔහු හැර ගවනත් 

ගදිගයක් ගනාමැත. සදා ජීවමාන ය, සදා 

පැවැත්මක් ඇත්තා ය. මඳ නින්වද ගහෝ 

(තද) නින්වද ඔහු ව ග්රහණය 

ගනාකරන්වගන්වය. අහස ්හි ඇති දෑ ද 

මහගපාග ාගව් ඇති දෑ ද ඔහු සතු ය. ඔහු 

අනුමැතිය දුන්ව අය මිස ඔහු අබියස 

මැදිහත් වන්වගනකු ිය හැක්ගක් 

කවගරකුට ද? ඔවුනට ඉදිරිගේ ඇති දෑ ද 

ඔවුනට පසුපසින්ව ඇති දෑ ද ඔහු දන්වගන්වය. 

ඔහු අභිමත ක  පරිදි මිස ඔහුගේ 

දැනුගමන්ව කිසිවක් ඔවුහු ග්රහණය 

ගනාකරති. ඔහුගේ අසුන (කුර්සි) අහස් හි 

හා මහගපාග ා ගවහි වයාේත ව ඇත. ඒ 

ගදක ආරක්ෂා කිරීම ඔහුට දුෂක්ර 

ගනාගව්. තව ද ඔහු අති උත්තරීතර ය. 

සර්ව බලධාරී ය. 

ُخُذهُۥ  
ح
ْۚ ََل تَأ ُ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو ٱلحَۡحُّ ٱلحَقيُّوُم ٱَّلله

َِٰت َوَما ِِف   َمََٰو ُۥ َما ِِف ٱلسه ْۚ َله ِسَنة  َوََل نَوحم 
ۡرِضِۗ َمن ذَ 

َ ۥٓ إَِله بِإِذحنِهِۚۦْ  ٱۡلح َفُع ِعنَدهُ ِي يَشح ا ٱَّله
ۖۡ َوََل ُُيِيُطوَن   يحِديِهمح َوَما َخلحَفُهمح

َ
َ أ لَُم َما بَيح َيعح

ْۚ َوِسَع ُكرحِسيُُّه   ِنح ِعلحِمهِۦٓ إَِله بَِما َشآَء ءٖ م  بََِشح
ْۚ وَُهَو   ُظُهَما ۡرَضۖۡ َوََل يَـ ُوُدهُۥ ِحفح

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ٱلسه
 ٢٥٥  ٱلحَعِظيمُ ٱلحَعِلُّ 

256. දහම තු  කිසිදු බල කිරීමක් 

ගනාමැත. අයහමඟින්ව යහමඟ පැහැදිලි 

ිය. එබැින්ව කවගරක් නපුරු 

බලගව්ෙයන්ව ප්රතික්ගෂප් ගකාට අල්ලාහ් 

ව ිශව්ාස කරන්වගන්ව ද එිට ඔහු 

ශක්තිමත් රැහැනක් අල්ලා ෙන්වගන්වය. 

එයට ිසන්වධි වීමක් ගනාමැත. තව ද 

අල්ලාහ ්සර්ව ශ්රාවක ය. සර්ව ඥානී ය. 

  ْۚ ِ َغ 
ُد ِمَن ٱلح َ ٱلرُّشح ِيِنِۖ قَد تهَبيه َراهَ ِِف ٱل  ََلٓ إِكح

ِ َفَقِد   ِمنُۢ بِٱَّلله َُٰغوِت َويُؤح ُفرح بِٱلطه َفَمن يَكح
  ُ ُۗ َوٱَّلله حُوثحََّقَٰ ََل ٱنِفَصاَم لََها َوةِ ٱل َسَك بِٱلحُعرح َتمح ٱسح

 ٢٥٦ َسِميٌع َعلِيمٌ 
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257. ිශ්වාස ක වුන්වගේ භාරකරු 

අල්ලාහ ්ය. ඔහු ඔවුන්ව 

අන්වධකාරයන්වගෙන්ව ආගලෝකය කරා 

බැහැර කරන්වගන්වය. තව ද ප්රතික්ගෂ්ප 

ක වුන්ව වන ඔවුන්වගේ භාරකරුවන්ව 

නපුරු බලගව්ෙයන්ව ය. ඔවුහු ඔවුන්ව ව 

ආගලෝකගයන්ව අන්වධකාරයන්ව කරා 

බැහැර කරන්වගනෝය. ඔවුහු නිරගේ 

සෙගයෝ ය. ඔවුහු එහි සදාතනිකගයෝය. 

ِيَن َءاَمُنواْ َُيح  ُ َوِلُّ ٱَّله لَُمَِٰت  ٱَّلله َِن ٱلظُّ رُِجُهم م 
َُٰغوُت   َِلَآؤُُهُم ٱلطه وح

َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ إََِل ٱنلُّورِِۖ َوٱَّله

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
لَُمَِٰتِۗ أ َِن ٱنلُّورِ إََِل ٱلظُّ َُيحرُِجوَنُهم م 

ونَ  َحَُٰب ٱنلهارِِۖ ُهمح فِيَها َخَِِٰلُ صح
َ
 ٢٥٧ أ

258. ඉබ්රාහීම් සමඟ ඔහුගේ පරමාධිපති 

ිෂගයහි අල්ලාහ ්ඔහුට රාජය පාලනය 

පිරිනමා තිබූ ගහ්තුගවන්ව තර්ක ක  අය 

ගදස නුඹ ගනාබැලුගවහි ද? මාගේ 

පරමාධිපති ප්රාණය ලබා ගදන්වනා ය. 

මරණයට පත් කරන්වනා ය යැයි පැවසූ 

අවස්ථාගව් ඔහු මම ජීවය ගදන්වගනමි. 

මරණයට ද පත් කරන්වගනමි යැයි 

පැවසුගව්ය. (ඔහු ෙැනද එගසන්ම් 

සැබැින්ව ම අල්ලාහ ්හිරු නැගෙනහිගරන්ව 

ගෙන එන්වගන්වය. එබැින්ව (නුඹට හැකි 

නම්) එය බටහිගරන්ව ගෙන එනු යැයි 

ඉබ්රාහීම් පැවසුගව්ය. එිට ප්රතික්ගෂ්ප 

ක  ඔහු තිෙැස්සී ගිගේය. අපරාධ කරන 

ජනයාට අල්ලාහ් මඟ ගනාගපන්ව 

වන්වගන්වය. 

نح  
َ
ِي َحآجه إِبحَرَٰهِـَۧم ِِف َرب ِهِۦٓ أ لَمح تََر إََِل ٱَّله

َ
أ

َُٰه   ِي  َءاتَى َ ٱَّله ِ حُملحَك إِذح قَاَل إِبحَرَٰهِـُۧم َرَب  ُ ٱل ٱَّلله
ِميُتۖۡ قَاَل  

ُ
ۦ َوأ ِ ۡحح

ُ
نَا۠ أ

َ
ۦ َويُِميُت قَاَل أ ِ يُۡحح

ِِق   حَمّشح ِس ِمَن ٱل مح ِِت بِٱلشه
ح
َ يَأ إِبحَرَٰهِـُۧم فَإِنه ٱَّلله

  ُۗ ِي َكَفَر رِِب َفُبِهَت ٱَّله حَمغح ِت بَِها ِمَن ٱل
ح
فَأ

دِ  ُ ََل َيهح َٰلِِميَ َوٱَّلله  ٢٥٨ ي ٱلحَقوحَم ٱلظه
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259. එගස ්ගනාමැති නම් එහි වහල වල් 

මත කඩා වැටී තිබූ ෙමක් මතින්ව ෙමන්ව 

ෙත් අගයකු ගමනි. (ඔහු ෙැන ද  නුඹ 

ගනාබැලුගවහි ද?)  ඔහු ගමය මිය ගිය 

පසු ගමයට ප්රාණය ගදන්වගන්ව ගකගස ්දැයි 

ිමසුගව්ය. එිට අල්ලාහ් වසර සියයක් 

ඔහු ව මරණයට පත් කග ්ය. පසු ව ඔහු 

ව අවදි කරවා නුඹ ගකාපමණ ක ක් රැඳී 

සිටිගයහි දැයි ිමසුගව්ය. දිනක් ගහෝ 

දිනක ගකාටසක් මම රැඳී සිටිගයමි යැයි 

ඔහු පැවසුගව්ය. නැත නුඹ වසර සියයක් 

රැඳී සිටිගයහිය. දැන්ව නුඹ නුගේ ආහාරය 

හා නුගේ පානය ගදස බලනු. එය නරක් වී 

නැත. තව ද නුගේ බූරුවා ගදස බලනු. 

(ගමය) ජනයාට නුඹ ව සලකුණක් 

වශගයන්ව අප පත් කරනු පිණිස ය. තව ද 

අප එම අස්ි  එක් රැස් ගකාට පසුව එය 

මසින්ව අන්වදවනුගේ ගකගස් දැයි බලනු. 

ඔහුට පැහැදිලි වූ කල්හි සැබැින්වම 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ ගකගරහි ශක්තිවන්වතයා 

යැයි මම දැන ෙත්ගතමි යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

يَةٖ َوِهَ  َٰ قَرح ِي َمره لََعَ وح َكٱَّله
َ
َٰ  أ  َخاوِيٌَة لََعَ

  ۡۖ تَِها َد َموح ُ َبعح ۦ َهَِٰذهِ ٱَّلله ِ َٰ يُۡحح ّنه
َ
ُعُروِشَها قَاَل أ

ۖۥۡ قَاَل َكمح   ُ ِماْئََة ََعٖم ُثمه َبَعَثُه َماتَُه ٱَّلله
َ
فَأ

مِٖۖ قَاَل بَل   وح َبعحَض يَوح
َ
َِلِثحَتۖۡ قَاَل َِلِثحُت يَوحًما أ

ِثحَت ِماْئََة ََعٖم فَٱنُظرح إََِلَٰ طَ  ابَِك  ِله َعاِمَك َوَۡشَ
َعلََك َءايَٗة   ۖۡ َوٱنُظرح إََِلَٰ ِۡحَارَِك َونِلَجح لَمح يَتََسنههح
ل ِلنهاِسِۖ َوٱنُظرح إََِل ٱلحعَِظاِم َكيحَف نُنِِشَُها ُثمه  
نه  

َ
لَُم أ عح

َ
َ ََلُۥ قَاَل أ ا َتَبيه ْۚ فَلَمه ُسوَها َۡلحٗما نَكح

ءٖ قَِدير   ِ ََشح
َٰ ُك  َ لََعَ  ٢٥٩ ٱَّلله

260. තවද මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, 

මියගියවුන්වට නුඹ ජීවය ගදන්වගන්ව ගකගස් 

දැයි මට ගපන්වවනු යැයි ඉබ්රාහීම් පැවසූ 

ිට, නුඹ ිශව්ාස ගනාකග හි දැ යි ඔහු 

ිමසුගව්ය. ඇත්ත (වශගයන්වම ිශ්වාස 

කරමි) එනමුත් මාගේ හදවත ශාන්වතිමත් 

වනු පිණිස යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. එගස් 

නම් පක්ීන්ව සිව් ගදගනකු ගෙන, උන්ව 

කැබලි කර ඔබ ගවත තබා ෙනු. පසු ව 

ඒවායින්ව ගකාටසක් (බැගින්ව) සෑම 

කන්වදක් මත ම තබනු. පසු ව නුඹ උන්ව 

කැඳවනු. ඒවා නුඹ ගවත කඩිනමින්ව 

පැමිගණනු ඇත. තව ද සැබැින්ව ම 

අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරී මහා ප්රඥාවන්වත 

බව දැන ෙනු. 

رِِِن َكيحَف 
َ
ِ أ ِۖ  ِإَوذح قَاَل إِبحَرَٰهِـُۧم َرب  ََتَٰ حَموح ِ ٱل تُۡحح

َمئِنه   َطح ِ ِمنِۖ قَاَل بََلَٰ َوَلَِٰكن َل  َولَمح تُؤح
َ
قَاَل أ

ِ فَُِصحُهنه   ۡيح َِن ٱلطه بََعٗة م  رح
َ
قَلحِبِۖ قَاَل فَُخذح أ

ِنحُهنه ُجزحٗءا ُثمه   ِ َجَبٖل م 
َٰ ُك  َعلح لََعَ إََِلحَك ُثمه ٱجح

نه 
َ
لَمح أ ْۚ َوٱعح ٗيا تِيَنَك َسعح

ح
َ َعزِيٌز  ٱدحُعُهنه يَأ  ٱَّلله

 ٢٦٠ َحِكيم  
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261. තම ධන සම්පත අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගේ ියදම් කරන්වනන්වට උපමාව 

බීජයක උපමාව ගමනි. එය කරල් හතක් 

හට ෙන්වවයි. සෑම කරලක ම ධානය 

සියයක් තිගේ. තව ද අල්ලාහ ්තමන්ව 

අභිමත කරන අයට ප්රගුණ කරයි. තව ද 

අල්ලාහ ්සර්ව වයාපක ය සර්ව ඥානී ය. 

َثُل  ِ  مه َٰلَُهمح ِِف َسبِيِل ٱَّلله َو مح
َ
ِيَن يُنِفُقوَن أ ٱَّله

ِ ُسۢنُبلَةٖ  
ۢنَبَتتح َسبحَع َسَنابَِل ِِف ُك 

َ
َكَمَثِل َحبهٍة أ

  ُ ْۚ َوٱَّلله ُ يَُضَٰعُِف لَِمن يََشآُء ِاْئَُة َحبهةِٖۗ َوٱَّلله م 
 ٢٦١ َوَِٰسٌع َعلِيمٌ 

262. තම ධන සම්පත අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගේ ියදම් කර පසුව ඔවුන්ව ියදම් 

ක  දෑ කියා පෑමක් ගහෝ (එමගින්ව) පීඩා 

කිරීමක් ගහෝ අනුෙමනය 

ගනාකරන්වනවුන්ව වන ඔවුනට ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති අබියස ඔවුන්වගේ ගව්තනය 

ඇත. ඔවුන්ව ගකගරහි කිසිදු බියක් 

ගනාමැත. තව ද ඔවුන්ව දුකට පත්වන්වගන්ව 

ද නැත. 

ِ ُثمه  َٰلَُهمح ِِف َسبِيِل ٱَّلله َو مح
َ
ِيَن يُنِفُقوَن أ ََل  ٱَّله

رُُهمح   جح
َ
هُهمح أ ٗذى ل

َ
ا َوََلٓ أ نَفُقواْ َمن ٗ

َ
يُتحبُِعوَن َمآ أ

ِعنَد َرب ِِهمح َوََل َخوحٌف َعلَيحِهمح َوََل ُهمح  
 ٢٦٢ َُيحَزنُونَ 

263. යහ වදන හා සමාව පීඩාකාරී 

තත්ත්වය අනුෙමනය කරන දානයට වඩා 

අති ගශ්රෂ්්ඨ ය. තව ද අල්ලාහ ්

අවශයතාවන්වගෙන්ව ගතාර ය. 

ගසගනගහවන්වත ය. 

ِن َصَدقَةٖ   ِفَرةٌ َخۡيح  م  ُروف  َوَمغح عح ل  مه ۞قَوح
ُ َغِّنٌّ َحلِيم   ٗذىُۗ َوٱَّلله

َ
 ٢٦٣ يَتحَبُعَهآ أ
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264. ිශ්වාස ක වුනි,අල්ලාහ ්හා 

පරමාන්වත දිනය ිශ්වාස ගනාකරමින්ව, 

තම ධනය මිනිසුන්වගේ ප්රදර්ශනයට 

ියදම් කරන අගයකු ගමන්ව, නුඹලාගේ 

දානයන්ව කියා පෑගමන්ව හා  හිංසනය 

පමුණුවමින්ව නිෂඵ්ල කර ගනාෙනු.  

එබැින්ව ඔහු (සිදු කරන ියදම) ට 

උපමාව පසව්ලින්ව වැසී ඇති ලිස්සන ෙල් 

පර්වතයක උපමාව ය. එිට ඒ මත මහා 

වර්ෂාවක් පතිත ිය. එගහයින්ව එය හිස ්වූ 

ෙල් තලාවක් බවට අත හැර දැමීය.ඔවුන්ව 

උපයන දැයින්ව කිසිදු යහපතක් 

(අල්ලාහ්ගෙන්ව ) ලබාෙැනීමට ඔවුහු  

ශක්තිය ගනාදරන්වගනෝය. තව ද අල්ලාහ් 

ප්රතික්ගෂප් ක  ජනයාට මඟ 

ගපන්වවන්වගන්ව නැත. 

َٰتُِكم   ِيَن َءاَمُنواْ ََل ُتبحِطلُواْ َصَدَق َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِي يُنِفُق َماََلُۥ رِئَآَء   َذىَٰ َكٱَّله
َ حَمن ِ َوٱۡلح بِٱل

َوحِم ٱٓأۡلِخرِِۖ  ِ َوٱَلح ِمُن بِٱَّلله  َفَمَثلُُهۥ  ٱنلهاِس َوََل يُؤح
َصابَُهۥ َوابِل   

َ
َواٍن َعلَيحهِ تَُراب  فَأ َكَمَثِل َصفح

ا   ِمه ءٖ م  َٰ ََشح ِدُروَن لََعَ اۖۡ َله َيقح ٗ َكُهۥ َصِلح فَََتَ
َِٰفرِينَ  ِدي ٱلحَقوحَم ٱلحَك ُ ََل َيهح ُْۗ َوٱَّلله  ٢٦٤ َكَسُبوا

265. අල්ලාහ්ගේ තෘේතිය 

අගේක්ෂාගවන්ව හා තම ආත්මය 

ස්ථාවරවත් කරමින්ව තම ධන සම්පත 

ියදම් කරන්වනවුනට උපමා ව උස ්

තැනිතලාවක ඇති උයනක් ගමනි ය. 

එයට මහා වර්ෂාවක් ඇති ිය. එගහයින්ව 

එය එහි අස්වැන්වන ගදගුණයක් බැගින්ව 

ගෙන ආගව්ය. නමුත් එගස් එයට මහා 

වර්ෂාවක් පතිත ගනාවී සුළු වර්ෂාවක් වුව 

ද ප්රමාණවත් ය. තව ද අල්ලාහ ්නුඹලා 

කරමින්ව සිටින දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

නිරීක්ෂක ය. 

َٰلَُهُم ٱبحتَِغآَء َمرحَضاِت   َو مح
َ
ِيَن يُنِفُقوَن أ َوَمَثُل ٱَّله

ِۭ بَِربحَوٍة   نُفِسِهمح َكَمَثِل َجنهة
َ
ِنح أ ِ َوتَثحبِيٗتا م  ٱَّلله

همح   ِ فَإِن ل َفيح ُكلََها ِضعح
ُ
َصاَبَها َوابِل  فَـ َاتَتح أ

َ
أ

 ُۗ
َملُوَن  يُِصبحَها َوابِل  َفَطل   ُ بَِما َتعح َوٱَّلله

 ٢٦٥ بَِصۡيٌ 
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266. ගකගනකුට ඉඳි හා මිඳි උයනක් 

ඇත. එහි යටින්ව ෙලා බසින ෙංඟාගවෝය. 

එහි ඔහුට සියලු වර්ෙගේ පලතුරු ද 

ලැගේ. ඔහුට දුර්වල පරපුරක් සිටින 

ිටකදී වගයෝවෘද්ධභාවය ඇති ගවයි. 

එිට (එම උයනට) ගින්වගනන්ව යුත් 

කුණාටුවක් ඇති වී එය ගිනිබත් වී යාමට 

ඔබ අතුරින්ව කිසිගවකු ගහෝ ප්රිය 

කරන්වගනහි ද? නුඹලා වටහා ෙත හැකි 

වනු පිණිස අල්ලාහ ්නුඹලාට ගමම වදන්ව 

පැහැදිලි කරනුගේ ගමගලසය. 

ِيٖل   ِن َّنه ن تَُكوَن ََلُۥ َجنهة  م 
َ
َحُدُكمح أ

َ
يََودُّ أ

َ
أ

نحَهَُٰر ََلُۥ فِيَها ِمن  
َ َناٖب ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح عح

َ
َوأ

 ِ
ِيهة  ُضَعَفآُء  ُك  َصابَُه ٱلحِكََبُ َوََلُۥ ُذر 

َ
ٱثلهَمَرَِٰت َوأ

ُۗ َكَذَٰلَِك   ََتََقتح َصار  فِيهِ نَار  فَٱحح َصاَبَهآ إِعح
َ
فَأ

ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكمح  ُ ٱَّلله ِ ُيَبي 
ُرونَ   ٢٦٦ َتَتَفكه

267. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි, නුඹලා 

ඉපැයූ පිිතුරු දැයින්ව ද අප නුඹලාට 

මහගපාග ාගවන්ව පිට ක  දැයින්ව ද 

නුඹලා ියදම් කරනු. එයින්ව අයහපත් දෑ 

ියදම් කිරීමට ගනාසිතනු. නුඹලාගේ දෑස ්

වසා ෙනිමින්ව මිස නුඹලා එවැනි දෑ ලබා 

ෙන්වනන්ව ගනාවන්වගනහුය. තවද 

සැබැින්වම අල්ලාහ් සියලු 

අවශයතාවන්වගෙන්ව ගතාර වූ ප්රශංසාලාභී 

බව නුඹලා දැන ෙනු. 

 ِ َها ٱَّله يُّ
َ
أ نِفُقواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما  َيَٰٓ

َ
يَن َءاَمُنٓواْ أ

ۡرِضِۖ َوََل  
َ َِن ٱۡلح َنا لَُكم م  رَجح خح

َ
آ أ َكَسبحُتمح َوِممه

ُتم أَـِبِخِذيهِ   َبِيَث ِمنحُه تُنِفُقوَن َولَسح ُمواْ ٱۡلح َتَيمه
َ َغِّنٌّ   نه ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ ِمُضواْ فِيهِِۚ َوٱعح ن ُتغح

َ
ٓ أ إَِله

 ٢٦٧ َۡحِيدٌ 

268. ගෂයිතාන්ව නුඹලාට දිළිඳුකම ප්රතිඥා 

කරන්වගන්වය. තවද ඔහු නුඹලාට අශික්ෂිත 

දෑ නියම කරන්වගන්වය. එනමුත් අල්ලාහ ්

ඔහුගෙන්ව වූ සමාව ද භාෙයය ද ප්රතිඥා 

ගදන්වගන්වය. තවද අල්ලාහ් සර්ව වයාපකය 

සර්වඥානීය. 

ُمرُُكم  
ح
َر َويَأ يحَطَُٰن يَعُِدُكُم ٱلحَفقح ٱلشه

 ُ َشآءِِۖ َوٱَّلله ُۗ  بِٱلحَفحح َٗل ِنحُه َوَفضح فَِرٗة م  غح  يَعُِدُكم مه
ُ َوَِٰسٌع َعلِيم    ٢٦٨ َوٱَّلله

269. ඔහු තමන්ව අභිමත කරන අයට 

ප්රඥාව පිරිනමන්වගන්වය. කවගරකුට ප්රඥාව 

පිරිනමනු ලබන්වගන්ව ද සැබැින්වම ඔහුට 

අධික යහපත පිරිනමනු ලැබ ඇත. 

බුද්ධිගයන්ව යුත් අය මිස (ගවන කිසිගවකු 

ගමය) ගමගනහි ගනාකරන්වගන්වය. 

َمَة   ِكح َت ٱۡلح ْۚ َوَمن يُؤح َمَة َمن يََشآُء ِكح َِت ٱۡلح يُؤح
ْولُواْ  

ُ
ٓ أ ُر إَِله كه ا َكثِۡٗياُۗ َوَما يَذه ٗ وَِتَ َخۡيح

ُ
َفَقدح أ

لحَبَٰبِ 
َ  ٢٦٩ ٱۡلح
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270. නුඹලා කිසියම් ියදමකින්ව ියදම් 

ක  ද නැතගහාත් කිසියම් භාරයකින්ව 

භාරයක් ක  ද එිට සැබැින්වම අල්ලාහ ්

එය දන්වගන්වය. අපරාධකරුවන්වට උදව් 

කරන්වනන්ව කිසිගවකු ගනාමැත. 

رٖ فَإِنه   ِن نهذح تُم م  وح نََذرح
َ
َفَقٍة أ ِن نه ُتم م  نَفقح

َ
َوَمآ أ

نَصارٍ 
َ
َٰلِِمَي ِمنح أ ۗۥُ َوَما لِلظه لَُمُه َ َيعح  ٢٧٠ ٱَّلله

271. නුඹලා සදකාවන්ව ගහළි කරන්වගන්ව 

නම් එිට එය යහපත්ය. තවද නුඹලා එය 

සඟවා දිළින්වඳන්වට පිරිනැමුගව් නම් එිට 

එය ද නුඹලාට උතුම්ය. එය නුඹලාගෙන්ව 

නුඹලාගේ පාපයන්ව පහ කරවයි. තවද 

අල්ලාහ ්නුඹලා කරමින්ව සිටින දෑ පිළිබඳ 

ව අභිඥානවන්වතය. 

ۖۡ ِإَون َُّتحُفوَها   ا ِهَ َِٰت فَنِعِمه َدَق إِن ُتبحُدواْ ٱلصه
 ِ ْۚ َويَُكف  تُوَها ٱلحُفَقَرآَء َفُهَو َخۡيح  لهُكمح ُر  َوتُؤح

َملُوَن   ُ بَِما َتعح ُۗ َوٱَّلله ِـ َاتُِكمح ِن َسي  َعنُكم م 
 ٢٧١ َخبِۡي  

272. ඔවුන්ව ව යහමඟ ගයාමු කිරීම 

නුඹගේ වෙකීම ගනාගව්. නමුත් අල්ලාහ් 

තමන්ව අභිමත කරන අයට මඟ 

ගපන්වවන්වගන්වය. තවද යම් යහපතකින්ව 

නුඹලා ියදම් කරන්වගන්ව ද එය නුඹලාගේ 

ආත්මාවන්වටමය. අල්ලාහ්ගේ තෘේතිය 

අගේක්ෂාගවන්ව මිස නුඹලා ියදම් 

ගනාකරන්වගනහු ය. යම් යහපතකින්ව 

නුඹලා ියදම් ක  ද නුඹලාට එය 

පරිූර්ණ ව ගදනු ලබන්වගන්වය. තවද 

නුඹලා අපරාධ කරනු ගනාලබන්වගනහුය. 

ِدي   َ َيهح َُٰهمح َوَلَِٰكنه ٱَّلله ۞لهيحَس َعلَيحَك ُهَدى
 ٖ ُۗ َوَما تُنِفُقواْ ِمنح َخۡيح ْۚ  َمن يََشآُء نُفِسُكمح

َ
فَِِل

ِْۚ َوَما تُنِفُقواْ   هِ ٱَّلله َوَما تُنِفُقوَن إَِله ٱبحتَِغآَء وَجح
لَُمونَ  نُتمح ََل ُتظح

َ
ٖ يَُوفه إََِلحُكمح َوأ  ٢٧٢ ِمنح َخۡيح
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273. (නුඹලාගේ දානයන්ව සුදුසු වනුගේ 

තම ජීවගනෝපාය පිණිස) මහගපාග ාගව් 

ෙමන්ව කිරීමට හැකියාව ගනාදරන 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ ගකාටු කරනු ලැබූ 

දිළින්වඳන්වටය. ඔවුහු (ඔවුන්වගේ) 

තැන්වපත්භාවය ගහ්තුගවන්ව ඔවුන්ව 

ධනවතුන්ව බව අවගබෝධයක් ගනාමැත්තා 

ඔවුන්ව ෙැන සිතති. ඔවුන්වගේ සලකුණු 

මගින්ව නුඹ ඔවුන්ව ව හඳුනා ෙන්වගනහිය. 

ඔවුහු යාචනය කරමින්ව ජනයාගෙන්ව 

(කිසිවක්) ගනාඉල්ලති. තවද නුඹලා යම් 

යහපතකින්ව ියදම් කරන දෑ සැබැින්වම 

අල්ලාහ ්ඒ පිළිබඳ ව සර්වඥානීය. 

ِ ََل   واْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله ِِصُ حح
ُ
ِيَن أ لِلحُفَقَرآءِ ٱَّله

َاهُِل   ۡرِض َُيحَسُبُهُم ٱۡلح
َ ٗبا ِِف ٱۡلح َتِطيُعوَن َۡضح يَسح

رُِفُهم بِِسيَمَُٰهمح ََل   ِف َتعح نَِيآَء ِمَن ٱتلهَعفُّ غح
َ
أ

ُۗ َوَما تُ  َاٗفا ـ َلُوَن ٱنلهاَس إِۡلح ٖ  يَسح نِفُقواْ ِمنح َخۡيح
َ بِهِۦ َعلِيمٌ   ٢٧٣ فَإِنه ٱَّلله

274. රාත්රිගයහි හා දහවගලහි තම ධන 

සම්පත රහසිෙත ව හා එළිපිට ියදම් 

කරන්වනන්ව වන ඔවුනට ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති අබියස ඔවුන්වගේ ප්රතිඵල 

ඇත. තවද ඔවුන්ව මත කිසිඳු බියක් 

ගනාමැත. තවද ඔවුහු දුකට ද පත් 

ගනාවන්වගනෝය. 

ِي  ا  ٱَّله حِل َوٱنلهَهارِ َِس ٗ َٰلَُهم بِٱَله َو مح
َ
َن يُنِفُقوَن أ

رُُهمح ِعنَد َرب ِِهمح َوََل َخوحٌف   جح
َ
وََعََلنَِيٗة فَلَُهمح أ

 ٢٧٤ َعلَيحِهمح َوََل ُهمح َُيحَزنُونَ 

275. ගපාලිය අනුභව කරන්වනවුන්ව 

ගෂයිතාන්ව සප්ර්ශ කිරීගමන්ව ඔහුගේ 

ප්රහාරයට ලක් වූ ගකගනකු ගමන්ව මිස 

(අවසන්ව දින) ගනා නැගිටින්වගනෝය. එය 

සැබැින්වම ඔවුහු ඇත්ත වශගයන්වම 

වයාපාරය ද ගපාලිය ගමනි යැයි පවසා 

සිටි ගහ්තුගවනි. අල්ලාහ් වයාපාරය 

අනුමත ගකාට ගපාලිය තහනම් කග ය්. 

කවගරකුට තම පරමාධිපතිගෙන්ව 

උපගදසක් පැමිණ එයින්ව වැ කුගේ ද 

එිට පසු ගිය දෑ ඔහු සතුය. ඔහුගේ ිෂය 

අල්ලාහ ්ගවතමය. කවගරකු නැවත (එම 

ගපාලිය) ගවත ගයාමු වූගේ ද එිට ඔවුහු 

නිරගේ සෙගයෝ ගවති. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකගයෝය. 

اْ ََل َيُقوُموَن إَِله َكَما   ِبَوَٰ ُكلُوَن ٱلر 
ح
ِيَن يَأ ٱَّله

  ْۚ ِ حَمس  يحَطَُٰن ِمَن ٱل ِي َيَتَخبهُطُه ٱلشه َيُقوُم ٱَّله
َيحعُ  نهُهمح قَالُٓواْ إِنهَما ٱِلح

َ
َٰلَِك بِأ َحله  َذ

َ
ُْۗ َوأ ا ِبَوَٰ  ِمثحُل ٱلر 

ْْۚ َفَمن َجآَءهُۥ َموحِعَظة    ا ِبَوَٰ َم ٱلر  َيحَع وََحره ُ ٱِلح ٱَّلله
ۥٓ إََِل   ُرُه مح

َ
ب ِهِۦ فَٱنَتَِهَٰ فَلَُهۥ َما َسلََف َوأ ِن ره م 

َحَُٰب ٱنلهارِِۖ ُهمح   صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ِۖۡ َوَمنح ََعَد فَأ ٱَّلله

ونَ   ٢٧٥ فِيَها َخَِِٰلُ
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276. අල්ලාහ ්ගපාලිය ිනාශ 

කරන්වගන්වය. සදකා (පුණය ක්රියා) වන්ව 

වර්ධනය කරන්වගන්වය. පාපිෂඨ් ගද්ව 

ප්රතික්ගේපිත සෑම ගකගනකුවම අල්ලාහ් 

ප්රිය ගනාකරන්වගන්වය. 

ُ ََل   َِٰتِۗ َوٱَّلله َدَق َِب ٱلصه اْ َويُرح ِبَوَٰ ُ ٱلر  َحُق ٱَّلله َيمح
ثِيمٍ 

َ
اٍر أ  ٢٧٦ ُُيِبُّ ُكه َكفه

277. සැබැින්වම ිශව්ාස ගකාට යහකම් 

ක වුන්ව ද සලාතය ස්ථාපිත ක වුන්ව ද 

zසකාත් පිරිනැමූවන්ව ද ඔවුනට ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති අබියස ඔවුන්වගේ කුලිය ඇත. 

ඔවුනට කිසිදු බියක් ගනාමැත. ඔවුහු 

දුකට පත්වන්වනන්ව ද ගනාගවති. 

قَاُمواْ  
َ
َٰلَِحَِٰت َوأ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱَّله

رُُهمح ِعنَد َرب ِِهمح   جح
َ
َة لَُهمح أ َكوَٰ َة َوَءاتَُواْ ٱلزه لَوَٰ ٱلصه

 ٢٧٧ َوََل َخوحٌف َعلَيحِهمح َوََل ُهمح َُيحَزنُونَ 

278. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි, නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බියබැතිමත් වනු. තවද නුඹලා 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව ව සිටිගයහු නම් 

ගපාලිගයන්ව ඉතිරි දෑ අත හැර දමනු. 

َ َوَذُرواْ َما بََِّقَ  َيَٰٓ  ِيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ

ِمنِيَ  ؤح اْ إِن ُكنُتم مُّ ِبَوَٰٓ  ٢٧٨ ِمَن ٱلر 

279. එගලස නුඹලා කටයුතු ගනාකග ් 

නම් එිට අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ දූතයා 

සමෙ යුද වැදීමට සූදානම් වනු යැයි  

දන්වවා සිටිනු. තවද නුඹලා පශ්චාත්තාප 

වූගයහු නම් එිට නුඹලාගේ ප්රාේධනය 

නුඹලා සතුය. නුඹලා අපරාධ ගනාක  

යුතුය. තවද නුඹලා අපරාධ කරනු 

ගනාලබන්වගනහුය. 

ِ َورَُسوَِلۖۦِۡ   َِن ٱَّلله َذنُواْ ِِبَرحٖب م 
ح
َعلُواْ فَأ همح َتفح فَإِن ل

َٰلُِكمح ََل  َو مح
َ
ِإَون تُبحُتمح فَلَُكمح رُُءوُس أ

لُِموَن َوََل  لَُمونَ َتظح  ٢٧٩ ُتظح

280. (ණය ෙත්) ඔහු දුෂ්කරත්වගයන්ව 

ගපග න අගයකු නම් එිට පහසුකම් 

ඇති වන ගතක් අවකාශයක් (ලබා දිය 

යුතුව) ඇත. නමුත් නුඹලා (එය) දානයක් 

ගලස පිරිනැමීම නුඹලාට යහපතය. 

නුඹලා (ඒ බව) දැන සිටිගයහු නම්. 

ةِٖۚ  ةٖ َفَنِظَرةٌ إََِلَٰ َميحَِسَ َ ن   ِإَون ََكَن ُذو ُعِسح
َ
َوأ

لَُمونَ  قُواْ َخۡيح  لهُكمح إِن ُكنُتمح َتعح  ٢٨٠ تََصده
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281. එහි නුඹලා ව අල්ලාහ් ගවත නැවත 

ගයාමු කරනු ලබන දිනයක් ෙැන නුඹලා 

බියබැතිමත් වනු. පසුව සෑම 

ආත්මයකටම එය ඉපැයූ දෑ ූර්ණ ව ගදනු 

ලබන්වගන්වය. තවද ඔවුහු අපරාධ කරනු 

ගනාලබන්වගනෝය. 

ُقواْ يَوحٗما تُرحَجعُ  َٰ ُكُّ  َوٱته ِۖۡ ُثمه تَُوِفه وَن فِيهِ إََِل ٱَّلله
لَُمونَ  ا َكَسَبتح وَُهمح ََل ُيظح ٖس مه  ٢٨١ َنفح

282. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි, නියමිත 

කාලයක් දක්වා වූ ණයක් සම්බන්වධගයන්ව 

නුඹලා ණය ෙනු ගදනු කර ෙන්වගනහු 

නම් එය ගල්ඛන ෙත කරනු. නුඹලා අතර 

ගල්ඛකයකු එය යුක්ති සහෙත ගලස  

ලියා ෙත යුතුය. තවද ගල්ඛකයා අල්ලාහ ්

තමන්වට ඉෙැන්ව වූ අයුරින්ව ලිවීමට 

ප්රතික්ගෂප් ගනාක  යුතුය. එබැින්ව (ඒ 

අනුව) ඔහු ලිිය යුතුය. වෙකීම පැවරුණු 

අය එය ලිවීම පිණිස කියිය යුතුය. ඔහු 

තම පරමාධිපති වන අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් ිය යුතුය. තවද ඉන්ව කිසිවකින්ව 

වංචා ගනාක  යුතුය. වෙකීම පැවරුණු 

අය අවගබෝධයක් ගනාමැත්ගතකු ගහෝ 

දුර්වලගයකු ගහෝ ලිවීම සඳහා කියවීමට 

ගනාහැකි ව ගහෝ සිටිගේ නම් ඔහුගේ 

භාරකරු සාධාරණ ගලසින්ව කියිය 

යුතුය. තවද නුඹලාගේ පුරුෂ 

පාර්ශවගයන්ව සාක්ෂි කරුවන්ව ගදගදනකු 

සාක්ෂි වශගයන්ව තබනු. පුරුෂ 

පාර්ශවගයන්ව ගදගදගනකු ගනාවූගේ නම් 

එක් පුරුෂගයකු හා සාක්ෂිකරුවන්ව ගෙන්ව 

නුඹලා පිළිෙන්වනා අය අතුරින්ව ස්ී න්ව 

ගදගදගනකු ිය යුතුය. ඔවුන්ව 

ගදගදනාගෙන්ව එක් අගයකුට වැරදුනු 

ිටක ඔවුන්ව ගදගදනාගෙන්ව අගනක් 

තැනැත්තිය එය මතක් කර දිය හැකිය. 

කවර ගදයක් ගවත කැඳවනු ලබන්වගන්ව ද 

එිට සාක්ෂිකරුවන්ව (එය) ප්රතික්ගෂප් 

ගනාක  යුතුය. සුළු ගහෝ මහා 

(පරිමාණගේ) ගදයක් වුව ද නියමිත 

ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديحٍن إََِلَٰٓ  َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُتب بهيحَنُكمح   َكح ُتُبوُهْۚ َوَلح َسۡم ٗ فَٱكح َجٖل مُّ
َ
أ

ُتَب   ن يَكح
َ
َب ََكتٌِب أ

ح
ِلِۚ َوََل يَأ ََكتُِبُۢ بِٱلحَعدح

ُتبح وَ  ْۚ فَلحَيكح ُ ِي َعلَيحهِ  َكَما َعلهَمُه ٱَّلله لِِل ٱَّله ُمح َلح
  ْۚ ا َ َربهُهۥ َوََل َيبحَخسح ِمنحُه َشيحـ ٗ َتهِق ٱَّلله َقُّ َوَلح ٱۡلح
وح َضعِيًفا  

َ
َقُّ َسِفيًها أ ِي َعلَيحهِ ٱۡلح فَإِن ََكَن ٱَّله

لِلح َوَِلُُّهۥ   ن يُِمله ُهَو فَلحُيمح
َ
َتِطيُع أ وح ََل يَسح

َ
أ

ِهُدواْ َشهِ  تَشح ِلِۚ َوٱسح ۖۡ  بِٱلحَعدح يَديحِن ِمن ر َِجالُِكمح
ن   تَاِن ِممه

َ
َرأ ِ فَرَُجل  َوٱمح همح يَُكونَا رَُجلَيح فَإِن ل

َُٰهَما   َدى ن تَِضله إِحح
َ
َهَدآءِ أ َن ِمَن ٱلشُّ تَرحَضوح

َهَدآُء   َب ٱلشُّ
ح
ْۚ َوََل يَأ َرىَٰ خح

ُ َُٰهَما ٱۡلح َدى َِر إِحح َفُتَذك 
ن تَ 

َ
ـ َُمٓواْ أ ْْۚ َوََل تَسح ُتُبوُه َصغًِۡيا  إَِذا َما ُدُعوا كح

  ِ قحَسُط ِعنَد ٱَّلله
َ
َٰلُِكمح أ َجلِهِۚۦْ َذ

َ
وح َكبًِۡيا إََِلَٰٓ أ

َ
أ

ن  
َ
ٓ أ تَابُٓواْ إَِله َله تَرح

َ
َّنَٰٓ أ دح

َ
َهََٰدةِ َوأ قحَوُم لِلشه

َ
َوأ

ٗة تُِديُروَنَها بَيحَنُكمح   تَُكوَن تَِجََٰرةً َحاِۡضَ
 ُۗ ُتُبوَها َله تَكح

َ
  فَلَيحَس َعلَيحُكمح ُجَناٌح أ

ْۚ َوََل يَُضآره ََكتِب  َوََل   ُتمح ِهُدٓواْ إَِذا َتَباَيعح شح
َ
َوأ

ُقواْ   ُۗ َوٱته َعلُواْ فَإِنهُهۥ فُُسوُقُۢ بُِكمح ْۚ ِإَون َتفح َشِهيد 
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කලක් දක්වා එය ලිවීමට උදාසීන 

ගනාවනු. එයයි අල්ලාහ් අබියස ඉතා 

යුක්ති සහෙත වන්වගන්ව, සාක්ෂියට ද වඩා 

බලවත් වන්වගන්ව. එගමන්වම නුඹලා සැක 

ගනාසිතීමට ද වඩා සමීප වන්වගන්ව, නමුත් 

නුඹලා අතර සිදුවන ක්ෂණික වයාපාරයක් 

හැර. එිට එය ගල්ඛනෙත ගනාකිරීම 

නුඹලා ගකගරහි වරදක් ගනාවන්වගන්වය. 

නමුත් නුඹලා ෙනු ගදනු කරන ිට 

නුඹලා සාක්ෂිකරුවන්ව නියම කරනු. 

නමුත් ගල්ඛකයා හා සාක්ෂිකරු පීඩාවට 

පත් ගනාිය යුතුය. එගස් නුඹලා සිදු 

කරන්වගනහු නම් එිට සැබැින්වම එය 

මහා පාපයකි. තවද නුඹලා අල්ලාහට් 

බැතිමත් වනු. අල්ලාහ ්නුඹලාට 

උෙන්වවන්වගන්වය. තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ 

ගකගරහි සර්වඥානීය. 

ٍء   ِ ََشح
ُ بُِكل  ُۗ َوٱَّلله ُ ۖۡ َويَُعل ُِمُكُم ٱَّلله َ ٱَّلله

 ٢٨٢ َعلِيم  

283. නුඹලා ෙමනක සිටිය දී ගල්ඛනෙත 

කරන්වගනකු නුඹලා ගනාලැබුගවහු නම් 

එිට  (ද්රවයයක්) උකසක් ගලස ලබා 

ෙන්වන. නමුත් නුඹලාගෙන්ව ඇතැගමකු 

ඇතැගමකු ව ිශව්ාස කග ් නම් ිශව්ාස 

කරනු ලැබූ අය ඔහුගේ වෙකීම ඉටු 

කරත්වා ! තවද ඔහුගේ පරමාධිපතිට 

බියබැතිමත් ගවත්වා ! තවද නුඹලා 

සාක්ෂිය වසන්ව ගනාකරනු. කවගරකු එය 

වසන්ව කරන්වගන්ව ද එිට සැබැින්වම 

ඔහුගේ හදවත පාපීය. තවද අල්ලාහ ්

නුඹලා කරමින්ව සිටින දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

ඥානීය. 

َٰ َسَفرٖ َولَمح ََتُِدواْ ََكتِٗبا فَرَِهَٰن    ۞ِإَون ُكنُتمح لََعَ
ٗضا فَلحُيَؤد ِ   ُضُكم َبعح ِمَن َبعح

َ
ۖۡ فَإِنح أ ُبوَضة  قح مه

َ َربههُ  َتهِق ٱَّلله َمََٰنَتُهۥ َوَلح
َ
تُِمَن أ ِي ٱؤح ۗۥُ َوََل  ٱَّله

ۥٓ َءاثِم    َها فَإِنهُه ُتمح ْۚ َوَمن يَكح َهََٰدةَ ُتُمواْ ٱلشه تَكح
َملُوَن َعلِيم   ُ بَِما َتعح ۗۥُ َوٱَّلله  ٢٨٣ قَلحُبُه
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284. අහස ්තු  ඇති දෑ ද මහගපාග ාව 

තු  ඇති දෑ ද අල්ලාහ් සතුය. නුඹලාගේ 

හදවත් තු  ඇති දෑ නුඹලා ගහළිදරව් 

කරන්වගන්ව නම් ගහෝ එය නුඹලා 

සඟවන්වගන්ව නම් ගහෝ ඒ පිළිබඳ ව 

අල්ලාහ ්නුඹලාගෙන්ව ප්රශ්න කරන්වගන්වය. 

පසුව ඔහු අභිමත කරන අයට සමාව 

ගදන්වගන්වය. තවද ඔහු අභිමත කරන අයට 

දඬුවම් කරන්වගන්වය. තවද අල්ලාහ් සියලු 

දෑ ගකගරහි ශක්තිවන්වතය. 

ۡرِضِۗ ِإَون ُتبحُدواْ  
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه ه ِ َّلل 

نُفِسُكمح 
َ
ۖۡ  َما ِِفٓ أ ُ وح َُّتحُفوُه ُُيَاِسبحُكم بِهِ ٱَّلله

َ
أ

  َٰ ُ لََعَ ُۗ َوٱَّلله ُب َمن يََشآُء ِ ِفُر لَِمن يََشآُء َويَُعذ  َفَيغح
ءٖ قَِديرٌ  ِ ََشح

 ٢٨٤ ُك 

285. ධර්ම දූතයා තම පරමාධිපති ගෙන්ව 

තමන්ව ගවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ පිළිබඳ 

ව ිශව්ාස කග ්ය. ිශව්ාසවන්වතයින්ව ද 

(ිශව්ාස කග ෝය.) සියල්ගලෝම 

අල්ලාහව් ද ඔහුගේ ගද්ව ග්රන්වථ ද ඔහුගේ 

ධර්ම දූතයින්වව ද ිශව්ාස කග ෝය. 

ඔහුගේ රසූල්වරුන්ව අතුරින්ව කිසිගවකු 

අතර ගහෝ අපි ගවනසක්ම් ඇති 

ගනාකරන්වගනමු. තවද අපි සවන්ව දුනිමු. 

අවනත වූගයමු අපගේ 

පරමාධිපතියාගණනි, ඔගබන්ව සමාව 

පතන්වගනමු. තවද ගයාමු වන ස්ථානය 

ඇත්ගත් ඔබ ගවතය යැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. 

ب ِهِۦ   نزَِل إََِلحهِ ِمن ره
ُ
َءاَمَن ٱلرهُسوُل بَِمآ أ

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ   ِمُنوَنْۚ ُكٌّ َءاَمَن بِٱَّلله حُمؤح َوٱل
ِن   َحٖد م 

َ
َ أ ُِق بَيح َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ ََل ُنَفر 

َرانَ  ۖۡ ُغفح َنا َطعح
َ
َنا َوأ َك َربهَنا  رُُّسلِهِۚۦْ َوَقالُواْ َسِمعح

حَمِصۡيُ   ٢٨٥ ِإَوََلحَك ٱل
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286. අල්ලාහ් කිසිදු ආත්මයකට එහි 

හැකියාව අනුව මිස (නියමයන්ව) 

පටවන්වගන්ව නැත. එය ඉපැයූ දෑ එයටය. 

එයට එගරහිව ඉපැයූ දෑ ද එයටය. අපගේ 

පරමාධිපතියාගණනි, අප අමතක කග  ්

නම් ගහෝ අප වරදක් කග ් නම් අපව 

දඬුවමට ග්රහණය ගනාකරනු මැනව. තවද 

අපට ගපර සිටියවුන්ව මත කවර ගදයක් 

ඔබ උසුලන්වනට සැලැස්වූගේ ද එවැනි 

බරක් උසුලන්වනට ගනාසලසව්නු මැනව ! 

කවර ගදයක් අපට සිදු කිරීමට ශක්තිය 

ගනාමැත්ගත් ද එවැන්වනක් අප මත 

ගනාපටවනු මැනව ! (අප ක  වැරදි) 

අපගෙන්ව ගනාසලකා හරිනු මැනව ! තවද 

අපට සමාව ගදනු මැනව ! තවද අපට 

කරුණා කරනු මැනව ! ඔබ අපගේ 

භාරකරුය. එබැින්ව ගද්ව ප්රතික්ගෂප්ිත 

පිරිසට එගරහි ව අපට උදව් කරනු මැනව 

! 

ْۚ لََها َما   َعَها ًسا إَِله وُسح ُ َنفح ََل يَُكل ُِف ٱَّلله
ُۗ َربهَنا ََل   تََسَبتح َكَسَبتح وََعلَيحَها َما ٱكح

ْۚ َربهَنا َوََل ََتحِملح  نَا
ح
َطأ خح

َ
وح أ

َ
هِسيَنآ أ نَآ إِن ن   تَُؤاِخذح

  ْۚ ِيَن ِمن َقبحلَِنا ا َكَما َۡحَلحَتُهۥ لََعَ ٱَّله ٗ َعلَيحَنآ إِۡصح
ُف   ِلحَنا َما ََل َطاقََة نَلَا بِهِۖۦۡ َوٱعح َربهَنا َوََل َُتَم 

نَا   ََٰنا فَٱنُِصح لَى نَت َموح
َ
ْٓۚ أ ِفرح نَلَا َوٱرحَۡححَنا َعنها َوٱغح

َٰفِرِينَ   ٢٨٦ لََعَ ٱلحَقوحِم ٱلحَك
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සූරා ආලු ඉම්රාන්ව  عمران  آل  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, මීම්.  ٓ١ الٓم 

2. අල්ලාහ,් සදා පැවැත්මක් ඇති සදා 

ජීවමානී වූ  ඔහු හැර (සැබැින්වම) ගවනත් 

ගදිගයක් ගනාමැත. 

ُ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو    ٢ ٱلحَۡحُّ ٱلحَقيُّومُ ٱَّلله

3. (නබිවරය) සතයගයන්ව යුක්තවූ ගමම 

ධර්මය ගමයට ගපරවූ (දහම් සම්බන්වධ 

සියඵ) දෑ සතය කරවන්වනක් වශගයන්ව ඔබ 

ගවත ඔහු පහ  කග ය්. තවද තව්රාතයද 

ඉන්වජීලයද ඔහු පහ  කග ්ය. 

  َ ٗقا ل َِما بَيح ِ ِ ُمَصد  َق  َل َعلَيحَك ٱلحِكَتََٰب بِٱۡلح نَزه
نزَ 

َ
َِنيَل يََديحهِ َوأ ِ

ََٰة َوٱۡلح َرى  ٣ َل ٱتلهوح

4. තවද මීට ගපර (ිසූ) ජනයාට මඟ 

ගපන්වවීමක් ගලසය (ඔහු ආෙම් පහ  

කග ්.) තවද සතයයගයන්ව අසතයය 

ගවන්වකර ගපන්වවන (අල්-කුර්ආනය) ද 

ඔහු පහ  කග ්ය. සැබැින්ව ම 

අල්ලාහ්ගේ වැකි ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව වන 

ඔවුනට, දැඩි දඬුවම් ඇත. තවද අල්ලාහ් 

සර්ව බලධාරී ය. සම ප්රතිචාර 

දක්වන්වනාය. 

قَاَنُۗ إِنه   نَزَل ٱلحُفرح
َ
ِمن َقبحُل ُهٗدى ل ِلنهاِس َوأ

  ُۗ ِ لَُهمح َعَذاب  َشِديد  ِيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ٱَّله
ُ َعزِيز  ُذو ٱنتَِقامٍ   ٤ َوٱَّلله

5. නියත වශගයන්ව ම අල්ලාහ ්(ගේ 

දැනුම) ට අහස්හි ගහෝ  මහගපාග ාගව් 

ඇති කිසිවක් සැඟැගවන්වගන්ව නැත. 

ۡرِض َوََل ِِف  
َ ء  ِِف ٱۡلح َ ََل ََيحََفَٰ َعلَيحهِ ََشح إِنه ٱَّلله

َمآءِ   ٥ ٱلسه

6. ෙර්භාෂයන්ව තු  නුඹලා ව තමන්ව 

කැමති පරිදි හැඩ ෙන්වවන්වගන්ව ඔහු ම ය. 

සර්ව බලධාරී සියුම් ඥානවන්වත වූ ඔහු 

හැර ගවනත් ගදිගයක් ගනාමැත. 

ِرُُكمح  ِي يَُصو  ْۚ   ُهَو ٱَّله رحَحاِم َكيحَف يََشآُء
َ ِِف ٱۡلح

َِكيمُ   ٦ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو ٱلحَعزِيُز ٱۡلح
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7. ඔහු කවගරකුද යත් නුඹ ගවත ධර්ම 

ග්රන්වථය පහ  කග ් ඔහු ය. එහි 

මුහ්කමාත් ( ගහවත් පැහැදිලි තීන්වදු 

සහෙත) වැකි ඇත. ඒවා ධර්ම ග්රන්වථගේ 

මූලය යි. තව ද අගනක් ඒවා මුතෂාබිහාත් 

(ගහවත් ිිධ වූ අර්ථයන්වගෙන්ව 

සමන්විත) වැකි ය. එබැින්ව කවගරකුගේ 

හදවගතහි වයාකූලත්වයක් තිගේද ඔවුන්ව 

කලහකම් කිරීගම් අගේක්ෂාගවන්ව ද, එහි 

අර්ථ ිකෘති කිරීගම් අගේක්ෂාගවන්ව ද 

එයින්ව ිිධ වූ අර්ථයන්වගෙන්ව සමන්විත 

දෑ අනුෙමනය කරති. එහි යථාර්ථය 

අල්ලාහ ්හා ෙැඹුරු ඥානය ඇත්තවුන්ව 

හැර ගවන කිසිගවකු ගනාදන්වගන්වය. තව ද 

අපි ඒවා ිශව්ාස කග මු. සියල්ල අපගේ 

පරමාධිපති ගවතිනි යැයි ඔවුහු පවසති. 

බුද්ධිමත් අය හැර ගවනත් කිසිගවක් 

ගමගනහි ගනාකරන්වගනෝය. 

نَزَل َعلَيحَك ٱلحِكَتََٰب ِمنحُه َءاَيَٰت   
َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّله

َخُر ُمتََشَٰ 
ُ
مُّ ٱلحِكَتَِٰب َوأ

ُ
حَكَمٌَٰت ُهنه أ ۖۡ  ُمُّ بَِهَٰت 

ِيَن ِِف قُلُوبِِهمح َزيحغ  َفَيتهبُِعوَن َما تََشََٰبَه   ا ٱَّله مه
َ
فَأ

لَُم   وِيلِهِۖۦۡ َوَما َيعح
ح
ِمنحُه ٱبحتَِغآَء ٱلحِفتحَنةِ َوٱبحتَِغآَء تَأ

َِٰسُخوَن ِِف ٱلحعِلحِم َيُقولُوَن   ُۗ َوٱلره ُ ۥٓ إَِله ٱَّلله وِيلَُه
ح
تَأ

ِنح عِ  ٓ  َءاَمنها بِهِۦ ُك   م  ُر إَِله كه ُۗ َوَما يَذه نِد َرب َِنا
لحَبَٰبِ 

َ ْولُواْ ٱۡلح
ُ
 ٧ أ

8. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, ඔබ අප ව 

යහමඟ ගයාමු ක  පසු ව අපගේ හදවත් 

ිකෘතිභාවයට පත් ගනාකරනු. තව ද 

අපට ඔබ ගවතින්ව වූ දයාව පිරිනමනු. 

සැබැින්ව ම ඔබ ම ය මහා තයාෙශීලී 

වන්වතයා. 

َد إِذح َهَديحتََنا وََهبح نَلَا  َربهَنا ََل تُزِغح قُلُو بََنا َبعح
اُب  حوَهه نَت ٱل

َ
ْۚ إِنهَك أ ًَة نَك رَۡحح ُ  ٨ ِمن له

9. (තවද) අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, 

කිසිදු සැකයක් ගනාමැති දිනකට මිනිසුන්ව 

එක් රැස් කරන්වනා නියත වශගයන්ව ම 

ඔබම ය. සැබැින්ව ම අල්ලාහ ්ප්රතිඥාවන්ව 

කඩ ගනාකරන්වගන්වය (යනුගවන්ව ප්රාර්ථනා 

කරති.) 

ٖم َله َريحَب فِيهِِۚ إِنه   َربهَنآ إِنهَك َجاِمُع ٱنلهاِس َِلَوح
حِميَعادَ  َ ََل َُيحلُِف ٱل  ٩ ٱَّلله
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10. නියත වශගයන්ව ම ගද්වත්වය 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්වට ඔවුන්වගේ ධන 

සම්පත ගහෝ ඔවුන්වගේ දරු සම්පත ගහෝ 

අල්ලාහ්ගෙන්ව පැමිගණන කිසිවකින්ව 

(මිදීමට) ඔවුනට උපකාර ගනාවන්වගන්ව ම 

ය. නිරා ගින්වගන්ව ඉන්වධන වනුගේ ඔවුන්ව 

ම ය. 

َٰلُُهمح َوََلٓ   َو مح
َ
ِّنَ َعنحُهمح أ ِيَن َكَفُرواْ لَن ُتغح إِنه ٱَّله

ْوَلَٰٓئَِك ُهمح َوُقوُد  
ُ
ۖۡ َوأ ا ِ َشيحـ ٗ َِن ٱَّلله َلَُٰدُهم م  وح

َ
أ

 ١٠ ٱنلهارِ 

11. ෆිර්අවුන්වගේ පරපුර හා ඔවුනට ගපර 

සිටියවුන්වගේ සිරිත ගමනි. ඔවුහු අපගේ 

වදන්ව අසතය කග ෝය. එබැින්ව අල්ලාහ ්

ඔවුන්වගේ පාපයන්ව ගහත්ුගවන්ව ඔවුන්ව ව 

(දඬුවමට) හසු කග ය්. තව ද අල්ලාහ ්

දඬුවම් කිරීගමහි ඉතා දැඩි ය. 

بُواْ   ْۚ َكذه ِيَن ِمن َقبحلِِهمح َن َوٱَّله ِب َءاِل فِرحَعوح
ح
َكَدأ

  ُ َخَذُهُم ٱَّلله
َ
ُ َشِديُد  أَـِبَيَٰتَِنا فَأ ُۗ َوٱَّلله بُِذنُوبِِهمح

 ١١ ٱلحعَِقابِ 

12. නුඹලා අබිබවා යනු ලබනු ඇත. තව 

ද නිරය ගවත ඒකරාශී කරනු ලබනු ඇත 

යැයි ගද්වත්වය ප්රතික්ගෂ්ප ක වුනට නුඹ 

පවසනු. එම නවාතැන නපුරු ය. 

وَن إََِلَٰ   لَُبوَن َوَُتحَّشُ ِيَن َكَفُرواْ َسُتغح قُل ل َِّله
حِمَهادُ َجَهنهَمۖۡ َوبِئحَس ٱ   ١٢ ل

13. (යුද්ධය සඳහා) හමු වූ ගදපිරිස තු  

නුඹලාට සංඥාවක් ඇත. පිරිසක් 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ යුද වැදුණහ. 

අගනක් පිරිස ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකගයෝ ය. 

ගමාවුහු ඔවුන්ව ව (යුද පිටිගේ) ගදගුණයක් 

ගමන්ව පියි ඇසින්ව දුටුගවෝය. අල්ලාහ ්

තමන්ව අභිමත කරන අයට තම 

උපකාරගයන්ව (ජයග්රහණය) තහවුරු 

කරන්වගන්වය. මනා දැක්මකින්ව යුත් අයට 

ගමහි පාඩමක් ඇත. 

ۖۡ فِئَة    ََقَتا ِ ٱتلح قَدح ََكَن لَُكمح َءايَة  ِِف فِئََتيح
َنُهم   َرىَٰ ََكفَِرة  يََروح خح

ُ
ِ َوأ تَُقَٰتُِل ِِف َسبِيِل ٱَّلله

ِهِۦ َمن   ُ يَُؤي ُِد بَِنِصح ِۚ َوٱَّلله ِ َي ٱلحَعيح
ح
ِثحلَيحِهمح َرأ م 

 ْۚ بحَصَٰرِ  يََشآُء
َ ْوِل ٱۡلح

ُ
ِ َٗة ۡل  َٰلَِك لَعَِبح  ١٣ إِنه ِِف َذ
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14. කාන්වතාවන්ව, පිරිමි දරුවන්ව, රන්ව හා 

රිදිගයන්ව රැස ්කර තබන ලද ස්කන්වධ, 

ස කුණු තබනු ලැබූ අශ්වයින්ව, ගොිප  

සතුන්ව හා වතු ගකගරහි වූ තෘෂණ්ාගවහි 

ඇල්ම ජනයාට අලංකෘත කරන ලදී. ඒවා 

ගමගලාව ජීිතගේ ින්වදනයන්ව ය. තව ද 

අලංකාර ගයාමු වීගම් ස්ථානය ඇත්ගත් 

අල්ලාහ ්වන ඔහු ගවත ය. 

َِٰت ِمَن ٱلن َِسآءِ   َهَو ُزي َِن لِلنهاِس ُحبُّ ٱلشه
َهِب   حُمَقنَطَرةِ ِمَن ٱَّله َنَِي َوٱلحَقَنَِٰطۡيِ ٱل َوٱِلح

َرحِثِۗ   نحَعَِٰم َوٱۡلح
َ حُمَسوهَمةِ َوٱۡلح َيحِل ٱل ةِ َوٱۡلح َوٱلحِفضه

َٰلَِك َمَتَُٰع ٱۡلحَ  ُن  َذ ُ ِعنَدهُۥ ُحسح ۖۡ َوٱَّلله نحَيا ةِ ٱلُّ َيوَٰ
حَمـ َابِ   ١٤ ٱل

15. ගම්වාට වඩා ගශ්ර්ෂඨ් දෑ ෙැන මම 

නුඹලාට දන්වවන්වගනම් දැයි (නබිවරය!) 

ිමසනු.  බිය බැතිමතුන්වහට ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති අබියස ඊට පහළින්ව ෙංොවන්ව 

ෙලා බස්නා උයන්ව ඇත. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකගයෝය.පිිතුරු අඹුවන්ව ද එහි 

වාසය කරති. තව ද එහි අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ 

පිළිෙැනීම ද ලැගබනු ඇත . තව ද 

අල්ලාහ ්එම ෙැත්තන්ව පිළිබඳ ව සර්ව 

නිරීක්ෂක ය. 

ِيَن   ۖۡ لَِّله َٰلُِكمح ِن َذ ٖ م  ُؤنَب ِئُُكم ِِبَۡيح
َ
۞قُلح أ

َٰت  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها   اْ ِعنَد َرب ِِهمح َجنه َقوح ٱته
نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها وَ 

َ َٰن   ٱۡلح َو َرة  َورِضح َطهه َوَٰج  مُّ زح
َ
أ

ُۢ بِٱلحعَِبادِ ُ بَِصُۡي ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله  ١٥ م 

16. ඔවුහු කවරහු ද යත් අපගේ 

පරමාධිපතියාණනි! සැබැින්වම අපි 

ිශව්ාස කග මු. එගහයින්ව ඔබ අපට 

සමාව ගදනු මැනව ! තව ද නිරා ගින්වගන්ව 

දඬුවමින්ව අප  ආරක්ෂා කරනු මැනව ! 

යැයි පවසන්වගනෝ ය. 

فِرح نَلَا   َنآ َءاَمنها فَٱغح ِيَن َيُقولُوَن َربهَنآ إِنه ٱَّله
 ١٦ ُذنُوبََنا َوقَِنا َعَذاَب ٱنلهارِ 

17. ඔවුහු ඉවසිලිවන්වතගයෝය. සතය 

පවසන්වගනෝය. යටහත් වන්වගනෝය. ියදම් 

කරන්වගනෝය. අලුයම් (සහර්) කාලගයහි 

පාප ක්ෂමාගවහි නිරත වන්වගනෝය. 

َِٰدقِيَ  ََِٰبِيَن َوٱلصه حُمنِفِقَي   ٱلصه َوٱلحَقَٰنِتَِي َوٱل
َحارِ  سح

َ ِفرِيَن بِٱۡلح َتغح حُمسح  ١٧ َوٱل
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18. අල්ලාහ,් ඔහු හැර ගවනත් ගදිගයක් 

ගනාමැත යැයි සාක්ෂි දරයි. එගමන්ව ම 

මලක්වරුන්ව ද, යුක්තිය ඉටු කරමින්ව සිටින 

ඥානගයන්ව යුත් අය ද (සාක්ෂි දරති.) 

සියුම් ඥානී සර්ව බලධාරී ඔහු හැර 

ගවනත් ගදිගයක් ගනාමැත. 

حَمَلَٰٓئَِكُة   نهُهۥ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو َوٱل
َ
ُ أ َشِهَد ٱَّلله

ِطِۚ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو   ُۢا بِٱلحِقسح ْولُواْ ٱلحعِلحِم قَآئَِم
ُ
َوأ

َِكيمُ   ١٨ ٱلحَعزِيُز ٱۡلح

19. නියත වශගයන්ව ම අල්ලාහ ්අබියස වූ 

දහම ඉසල්ාමය ගව්. ගද්ව ග්රන්වථය 

පිරිනමනු ලැබූ අය, ඔවුන්ව ගවත ඥානය 

පැමිණි පසු ව ඔවුන්ව අතර තිබූ ඊර්ෂයාව 

ගහ්තුගවන්ව මිස ඔවුහු ගේද ගනාවූහ. තව 

ද කවගරකු අල්ලාහ්ගේ වැකි ප්රතික්ගෂප් 

කරන්වගන්ව ද එිට සැබැින්ව ම අල්ලාහ් 

ිනිශච්ය කිරීගමහි ඉතා ගව්ෙවත් ය. 

َتلََف   َلَُٰمُۗ َوَما ٱخح ِسح
ِ ٱۡلح ِيَن ِعنَد ٱَّلله إِنه ٱل 

 ِ ِد َما َجآَءُهُم  ٱَّله وتُواْ ٱلحِكَتََٰب إَِله ِمنُۢ َبعح
ُ
يَن أ

  ِ ُفرح أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ُۗ َوَمن يَكح ُۢا بَيحَنُهمح َي ٱلحعِلحُم َبغح
َِسابِ  َ ََسِيُع ٱۡلح  ١٩ فَإِنه ٱَّلله

20. එබැින්ව නුඹ සමඟ ඔවුන්ව වාද කග  ්

නම් එිට මම මාගේ මුහුණ අල්ලාහ්ට 

යටහත් කග මි. තව ද මා අනුෙමනය 

ක  අය ද (එගස ්යටහත් කග ෝය) යැයි 

නුඹ පවසනු. තව ද නුඹලා යටහත් වූගයහු 

දැයි ගද්ව ග්රන්වථය පිරිනමනු 

ලැබූවන්වගෙන්ව හා ලිවීගම් කියවීගම් 

හැකියාව ගනාදරන්වනන්වගෙන්ව ිමසනු. 

ඔවුහු එගස ්යටහත් වූගයහු නම් එිට 

සැබැින්ව ම ඔවුහු යහමඟ ලැබුගවෝය. 

ඔවුහු පිටුපෑගවහු නම් එිට ඔගේ වෙකීම 

වනුගේ දන්වවා සිටීම පමණ ය. තව ද 

අල්ලාහ ්ෙැත්තන්ව පිළිබඳ ව සර්ව 

නිරීක්ෂක ය. 

ِ َوَمِن   ِِهَ َّلِله ُت وَجح لَمح سح
َ
وَك َفُقلح أ فَإِنح َحآجُّ

ِي ِـَۧن   م 
ُ وتُواْ ٱلحِكَتََٰب َوٱۡلح

ُ
ِيَن أ َبَعِنِۗ َوُقل ل َِّله ٱته

ْۖۡ ِإَّو َتَدوا لَُمواْ َفَقِد ٱهح سح
َ
ْۚ فَإِنح أ ُتمح لَمح سح

َ
اْ  َءأ هوح ن تََول

ُۢ بِٱلحعَِبادِ ُ بَِصُۡي ََلَُٰغُۗ َوٱَّلله  ٢٠ فَإِنهَما َعلَيحَك ٱِلح

21. නියත වශගයන්ව ම අල්ලාහ්ගේ වදන්ව 

ප්රතික්ගෂප් කරන, යුක්තිගයන්ව ගතාර ව 

නබි වරුන්ව ව ඝාතනය කරන, සාධාරණ 

ගලසින්ව (තීන්වදු තීරණ) නිගයෝෙ 

කරන්වනන්ව ව ඝාතනය කරන අය ගවත  

ඔවුන්වට  ගව්දනීය දඬුවමක් ඇති බව නුඹ  

ශුභාරංචි පවසනු. 

ُتلُوَن   ِ َويَقح ُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ِيَن يَكح إِنه ٱَّله
ُمُروَن  

ح
ِيَن يَأ ُتلُوَن ٱَّله ٖ َويَقح ِ َحق  ٱنلهبِي ِـَۧن بَِغۡيح

َِلمٍ 
َ
حُهم بَِعَذاٍب أ ِ ِط ِمَن ٱنلهاِس فَبَّش   ٢١ بِٱلحِقسح
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22. ගමගලාව හා මතු ගලාව තම 

ක්රියාවන්ව නිෂ්ඵල වී ගිය අය ගමාවුහු ම ය. 

තව ද ඔවුනට උදව් කරුවන්වගෙන්ව 

කිසිගවක් ගහෝ ගනාමැත. 

نحَيا   َمَٰلُُهمح ِِف ٱلُّ عح
َ
ِيَن َحبَِطتح أ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
أ

َِِٰصِينَ  ِن نه  ٢٢ َوٱٓأۡلِخَرةِ َوَما لَُهم م 

23. පුසත්කගයන්ව ගකාටසක් පිරිනමනු 

ලැබූවන්ව ව නුඹ ගනාදුටුගවහි ද? ඔවුන්ව 

අතර තීන්වදු කරනු පිණිස අල්ලාහ්ගේ 

ග්රන්වථය ගවත ඔවුන්ව කැඳවනු 

ලබන්වගනෝය. පසු ව ඔවුන්ව අතුරින්ව 

පිරිසක් ගනාසලකා හරින්වනන්ව ගලස 

පිටුපා ගිගයෝය. 

َِن ٱلحِكَتَِٰب   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
ِيَن أ لَمح تََر إََِل ٱَّله

َ
أ

ُكَم بَيحَنُهمح ُثمه   ِ َِلَحح َن إََِلَٰ كَِتَِٰب ٱَّلله َعوح يُدح
َٰ فَ  رُِضونَ َيَتَوله عح ِنحُهمح وَُهم مُّ  ٢٣ رِيق  م 

24. එය, නියමිත දින ෙණනකට පමණක් 

මිස නිරය අප ව සප්ර්ශ ගනාකරනු 

ඇතැයි ඔවුන්ව පැවසූ ගහ්තුගවනි. තව ද 

ඔවුන්වගේ දහගමහි ඔවුන්ව ගොතමින්ව සිටි 

දෑ ඔවුන්ව ව රවටා දැමුගව්ය. 

يه 
َ
ٓ أ َنا ٱنلهاُر إَِله نهُهمح قَالُواْ لَن َتَمسه

َ
َٰلَِك بِأ اٗما  َذ

ا ََكنُواْ   ُدوَدَٰٖتِۖ وََغرهُهمح ِِف دِينِِهم مه عح مه
ونَ  ََتُ  ٢٤ َيفح

25. කිසිදු සැකයක් ගනාමැති දිනයක අප 

ඔවුන්ව ව එක්රැස ්කර සෑම ආත්මයක් 

සඳහා ම එය ඉපැයූ දෑ ූර්ණ ව ගදනු 

ලබන ිට එය ගකගස් ගව් ද ? තව ද 

ඔවුහු අපරාධ කරනු ගනාලබන්වගනෝය. 

ٖم َله َريحَب فِيهِ  فََكيحَف إَِذا   َنَُٰهمح َِلَوح ََجَعح
ا َكَسَبتح وَُهمح ََل   ٖس مه َِيتح ُكُّ َنفح َوُوف 

لَُمونَ   ٢٥ ُيظح

26. (නබිවරය) නුඹ පවසනු. සියලු 

පාලනයන්වහි හිමිකරු වන අල්ලාහ්, ඔබ 

අභිමත අයට රාජය පාලනය 

පිරිනමන්වගනහිය. ඔබ අභිමත අයගෙන්ව 

රාජය පාලනය ඉවත් කරන්වගනහිය. තව ද 

ඔබ අභිමත අය ව උසස් කරන්වගනහිය. 

ඔබ අභිමත අය ව පහත් කරන්වගනහිය. 

සියලු යහපත ඇත්ගත් ඔබ අගතහි ය. 

නියත වශගයන්වම ඔබ සියලු දෑ ගකගරහි 

ශක්තිවන්වතයා ය. 

حُملحَك َمن تََشآُء   َِت ٱل حُملحِك تُؤح قُِل ٱللهُهمه َمَٰلَِك ٱل
ن تََشآُء َوتُعِزُّ َمن تَشَ  حُملحَك ِممه آُء  َوتََنُِع ٱل

  ِ
َٰ ُك  ۖۡ إِنهَك لََعَ ُ َۡيح ۖۡ بَِيِدَك ٱۡلح َوتُِذلُّ َمن تََشآُء

ءٖ قَِدير    ٢٦ ََشح
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27. ඔබ රාත්රිය දහවගලහි ඇතු ත් 

කරන්වගනහිය. ඔබ දහවල රාත්රිගයහි 

ඇතු ත් කරන්වගනහිය. ම  දැයින්ව ජීවී දෑ 

පිට කරන්වගනහිය. ඔබ ජීවී දැයින්ව ම  දෑ 

පිට කරන්වගනහිය. තව ද ඔබ අභිමත 

අයට ෙණනයකින්ව ගතාර ව ගපෝෂණය 

ලබා ගදන්වගනහිය. 

حِلِۖ   حَل ِِف ٱنلهَهارِ َوتُولُِج ٱنلهَهاَر ِِف ٱَله تُولُِج ٱَله
حَمي َِت ِمَن   حَمي ِِت َوَُّتحرُِج ٱل َوَُّتحرُِج ٱلحَۡحه ِمَن ٱل

ِ ِحَسابٖ  ُزُق َمن تََشآُء بَِغۡيح ۖۡ َوتَرح َۡح ِ
 ٢٧ ٱلح

28. ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්ව ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව ව හැර ගද්වත්වය 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වනවුන්ව ව භාරකරුවන්ව 

ගලස ගනාෙත යුතු ය. කවගරකු එගස් 

කරන්වගන්ව ද එිට ඔහුට අල්ලාහ්ගෙන්ව 

කිසිවක් (කිසිදු ආරක්ෂාවක්) ගනාවනු 

ඇත. නමුත් නුඹලා ඔවුන්වගෙන්ව (ආත්ම) 

ආරක්ෂාව සපයා ෙැනීම උගදසා මිස. තව 

ද අල්ලාහ ්තමන්ව ෙැන නුඹලාට අවවාද 

කරන්වගන්වය. තව ද ලැඟුම් ෙන්වනා 

ස්ථානය ඇත්ගත් අල්ලාහ් ගවත ම ය. 

َِلَآَء ِمن   وح
َ
َِٰفرِيَن أ ِمُنوَن ٱلحَك حُمؤح َله َيتهِخِذ ٱل

َٰلَِك فَلَيحَس ِمَن   َعلح َذ ِمنَِيۖۡ َوَمن َيفح حُمؤح ُدوِن ٱل
  ُۗ َٰٗة ن َتتهُقواْ ِمنحُهمح ُتَقى

َ
ٓ أ ٍء إَِله ِ ِِف ََشح ٱَّلله

رُُكُم ٱ ِ حَمِصۡيُ َويَُحذ  ِ ٱل ۗۥُ ِإَوََل ٱَّلله َسُه ُ َنفح  ٢٨ َّلله

29. නුඹලාගේ හදවත් තු  නුඹලා 

(යමක්) සඟවන්වගන්ව නම් ගහෝ එය නුඹලා 

ගහළි කරන්වගන්ව නම් ගහෝ අල්ලාහ ්එය 

දන්වගන්වය. තව ද අහසහ්ි ඇති දෑ ද 

මහගපාග ාගවහි ඇති දෑ ද ඔහු දන්වගන්වය. 

තව ද අල්ලාහ් සියලු දෑ ගකගරහි 

ශක්තිවන්වතය. 

ُه  قُلح إِن َُّتحُفو لَمح وح ُتبحُدوُه َيعح
َ
اْ َما ِِف ُصُدورُِكمح أ

ۡرِضِۗ  
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو لَُم َما ِِف ٱلسه ُۗ َويَعح ُ ٱَّلله

ءٖ قَِدير   ِ ََشح
َٰ ُك  ُ لََعَ  ٢٩ َوٱَّلله

30. සෑම ආත්මයක් ම, තමන්ව ක  

යහපත් දෑ ද, තමන්ව ක  නපුරු  දෑ ද, 

තමන්වඉදිරිගේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

දිනගේදී, එය  තමන්ව ක  ගදය සහ  ඒ 

දවස අතර ඉතා දිගු දුරසක් තිබුගේ නම් 

යැයි ප්රිය කරයි. තව ද අල්ලාහ ්තමන්ව 

ෙැන නුඹලාට අවවාද කරන්වගන්වය.තව ද 

අල්ලාහ ්ෙැත්තන්ව ගකගරහි 

ගසගනගහවන්වත ය. 

  ٖ ا َعِملَتح ِمنح َخۡيح ٖس مه يَوحَم ََتُِد ُكُّ َنفح
 َ ا َوَما َعِملَتح ِمن ُسوٓءٖ تََودُّ ل حَۡضٗ نه بَيحَنَها  ُمُّ

َ
وح أ

ۗۥُ   َسُه ُ َنفح رُُكُم ٱَّلله ِ َمَدُۢا بَعِيٗداُۗ َويَُحذ 
َ
ۥٓ أ َوبَيحَنُه

ُ َرُءوُفُۢ بِٱلحعَِبادِ   ٣٠ َوٱَّلله
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31. (නබිවරය!) නුඹලා අල්ලාහ් ව ප්රිය 

කරන්වනන්ව ව සිටිගේ නම්, එිට නුඹලා 

මා අනුෙමනය කරනු. අල්ලාහ ්නුඹලා ව 

ප්රිය කරනු ඇත. තව ද නුඹලාගේ 

පාපයන්වට ඔහු  සමාව ගදනු ඇත. තව ද 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලී ය, අසමසම 

කරුණාන්විතය යැයි නුඹ පවසනු. 

َ فَٱتهبُِعوِِن ُُيحبِبحُكُم   قُلح إِن ُكنُتمح َُتِبُّوَن ٱَّلله
ُ َغُفور    ْۚ َوٱَّلله ِفرح لَُكمح ُذنُوبَُكمح ُ َويَغح ٱَّلله

 ٣١ رهِحيم  

32. (තවද) නුඹලා අල්ලාහ්ට හා 

රසූල්වරයාට අවනත වනු යැයි පවසනු. 

නමුත් ඔවුන්ව පිටුපෑගව් නම් එිට 

සැබැින්ව ම අල්ලාහ ්ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ව ප්රිය ගනාකරන්වගන්වය. 

  َ اْ فَإِنه ٱَّلله هوح ۖۡ فَإِن تََول َ َوٱلرهُسوَل ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
قُلح أ

َِٰفرِينَ   ٣٢ ََل ُُيِبُّ ٱلحَك

33. සැබැින්ව ම අල්ලාහ් ආදම් ව ද, නූහ ්

ව ද, ඉබ්රාහීම්ගේ පවුල ද, ඉම්රාන්වගේ 

පවුල ද ගලෝවැසියනට වඩා ඉහළින්ව 

ගතෝරා ෙත්ගත්ය. 

َطََفَٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبحَرَٰهِيَم   َ ٱصح ۞إِنه ٱَّلله
َرََٰن لََعَ ٱلحَعَٰلَِميَ   ٣٣ َوَءاَل ِعمح

34. ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමක් 

ඇතැගමකුගෙන්ව වූ පරපුරකි. තව ද 

අල්ලාහ ්සර්ව ශ්රාවක ය. සර්ව ඥානීය. 

ُ َسِميٌع   ٖضِۗ َوٱَّلله ُضَها ِمنُۢ َبعح ِيهة َبعح ُذر 
 ٣٤ َعلِيمٌ 

35. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, 

සැබැින්ව ම මම මාගේ කුස තු  ඇති දෑ 

කැප කරනු ලැබූවක් ගලස ඔබ 

ගවනුගවන්ව භාරයක් තැබුගවමි. එබැින්ව 

මගෙන්ව (එය) පිළිෙනු මැනි. නියත 

වශගයන්වම ඔබ සර්ව ශ්රාවක ය. සර්ව 

ඥානී ය යැයි ඉම්රාන්වගේ බිරිය පැවසූ 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

ِ إِّن ِ نََذرحُت لََك َما   َرََٰن َرب  ُت ِعمح
َ
َرأ إِذح قَالَِت ٱمح

ِميُع   نَت ٱلسه
َ
ِۖ إِنهَك أ ٓ ِ ٗرا َفَتَقبهلح ِمّن  ِّن ُُمَره ِِف َبطح

 ٣٥ ٱلحَعلِيمُ 
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36. පසු ව ඇය එය ප්රසූත ක  කල්හි 

මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, සැබැින්ව ම 

මම එය ෙැහැනු දරුගවකු ගලස ප්රසූත 

කග මි. තව ද ඇය ප්රසූත ක  දෑ පිළිබඳ 

ව අල්ලාහ ්මැනින්ව දන්වනා ය. පිරිමියා 

ෙැහැනිය ගමන්ව ගනාගව්. තව ද සැබැින්ව 

ම ඇයට මම මර්යම් යැයි නම් තැබුගවමි. 

තව ද ඇයට හා ඇයගේ පරපුරට පලවා 

හරින ලද ගෂයිතාන්වගෙන්ව සිට ඔගබන්ව 

ආරක්ෂාව පතන්වගනමි යැයි ඇය 

පැවසුවාය. 

نََثَٰ  
ُ
ُتَهآ أ ِ إِّن ِ َوَضعح ا َوَضَعتحَها قَالَتح َرب  فَلَمه
َكُر   لَُم بَِما َوَضَعتح َولَيحَس ٱَّله عح

َ
ُ أ َوٱَّلله

ِعيُذَها بَِك  
ُ
ٓ أ يََم ِإَوّن ِ يحُتَها َمرح ِۖ ِإَوّن ِ َسمه نََثَٰ

ُ َكٱۡلح
يحَطَِٰن  ِيهَتَها ِمَن ٱلشه  ٣٦ ٱلرهِجيمِ َوُذر 

37. එිට ඇයගේ පරමාධිපති යහපත් 

පිළිෙැනීමකින්ව ඇය ව පිළිෙත්ගත්ය. තව 

ද යහපත් වැඩීමකින්ව හදා වඩා ෙන්වනට 

සැලැස්සුගව්ය. ඇය ව zසකරිේයාට භාර 

කග ්ය. නැමදුම් ස්ථානගේ ඇය ගවත 

zසකරිේයා පිිගසන සෑම අවස්ථාවක ම 

ඇය අසල ආහාර දුටුගව්ය. අගහෝ ! 

මර්යම්, ඔබට ගමය ගකගස් (ලැබුගේ) 

ද? යැයි ඇසුගව්ය. ගමය අල්ලාහ ්ගවතින්ව 

යැයි ඇය පැවසුවාය.නියත වශගයන්ව ම 

අල්ලාහ ්තමන්ව අභිමත අයට ෙණනයකින්ව 

ගතාර ව ගපෝෂණය ලබා ගදන්වගන්වය. 

ۢنَبَتَها َنَباتًا  
َ
َفَتَقبهلََها َربَُّها بَِقُبوٍل َحَسٖن َوأ

ۖۡ ُُكهَما َدَخَل َعلَيحَها َزكَ  لََها َزَكرِيها رِيها  َحَسٗنا َوَكفه
  َٰ ّنه

َ
يَُم أ ۖۡ قَاَل َيََٰمرح َراَب وََجَد ِعنَدَها رِزحٗقا حِمحح ٱل
  َ ِۖۡ إِنه ٱَّلله لَِك َهََٰذاۖۡ قَالَتح ُهَو ِمنح ِعنِد ٱَّلله

ِ ِحَساٍب  ُزُق َمن يََشآُء بَِغۡيح  ٣٧ يَرح

38. එම අවස්ථාගව් දී Zසකරිේයා තම 

පරමාධිපති ව අයැද සිටිගේය. මාගේ 

පරමාධිපතියාගණනි, මට ඔබ ගවතින්ව 

දැහැමි පරපුරක් පිරිනමනු මැනව ! 

සැබැින්ව ම ඔබ ප්රාර්ථනාවට සවන්ව 

ගදන්වනා යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ِ َهبح َِل ِمن   ۖۥۡ قَاَل َرب  ُهَنالَِك َدََع َزَكرِيها َربهُه
ََعٓءِ  ۖۡ إِنهَك َسِميُع ٱلُّ ِيهٗة َطي َِبًة نَك ُذر  ُ  ٣٨ له
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39. එිට ඔහු නැමදුම් ස්ථානගයහි, සිට 

ගෙන සලාතය ඉටු කරමින්ව  සිටිය දී, 

සැබැින්ව ම අල්ලාහ ්ගෙන්ව වූ වදන 

සතයය කරවන්වගනකු ගලස ද, නායක 

ගයකු ගලස ද, (කාන්වතාවන්ව ගෙන්ව) 

වැ කුණු අගයකු ගලස ද, දැහැමියන්ව 

අතුරින්ව නබිවරගයකු ගලස ද වූ යහ්යා 

පිළිබඳ ශුභාරංචිය අල්ලාහ් නුඹට දන්වවා 

සිටින්වගන්ව යැයි මලක්වරු ඔහු අමතා 

පැවසුහ. 

ِ ِِف  
حَمَلَٰٓئَِكُة وَُهَو قَآئِم  يَُصل  َفَناَدتحُه ٱل

ُۢا   قَ ِ ََيَٰ ُمَصد  َك بَِيحح ُ ِ َ يُبَّش  نه ٱَّلله
َ
َراِب أ حِمحح ٱل

َِن   ا م  ِ َوَسي ِٗدا وََحُصوٗرا َونَبِي ٗ َِن ٱَّلله بَِكلَِمةٖ م 
َٰلِِحيَ   ٣٩ ٱلصه

40. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි! මට 

දරුගවකු ලැබිය හැක්ගක් ගකගස ්ද? මා 

වගයෝවෘද්ධ භාවයට පත් ව ඇත. එගමන්ව 

ම මාගේ බිරිය වද කතකි යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. එගලස ය අල්ලාහ ්තමන්ව 

අභිමත  දෑ සිදු කරනුගේ යැයි ඔහු 

(අල්ලාහ ්එිට) පැවසුගව්ය. 

َٰ يَُكوُن َِل ُغَلَٰم  َوقَدح بَلََغِّنَ   ّنه
َ
ِ أ قَاَل َرب 

ِِت ََعقِ 
َ
َرأ َعُل َما  ٱلحِكََبُ َوٱمح ُ َيفح ۖۡ قَاَل َكَذَٰلَِك ٱَّلله ر 

 ٤٠ يََشآءُ 

41. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි! ඔබ මට 

සලකුණක් ඇති කරනු මැනව! යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. ඔබට වූ සලකුණ වනුගේ ඔබ 

ජනයා සමඟ සංඥා කිරීමකින්ව හැර දින 

තුනක් කතා ගනාකිරීම ය. තව ද නුඹ 

නුඹගේ පරමාධිපති ව අධික ව ගමගනහි 

කරනු. තව ද උගද් සවස පිිතුරු කරනු 

යැයි ඔහු(අල්ලාහ්) පැවසුගව්ය. 

َله  
َ
ۖۡ قَاَل َءاَيُتَك أ ٓ َءايَٗة ِ

َعل َل  ِ ٱجح قَاَل َرب 
ٗزاُۗ َوٱذحُكر   يهاٍم إَِله َرمح

َ
ََٰثَة أ تَُكل َِم ٱنلهاَس ثََل

َٰرِ  بحَك ِ
بهَك َكثِۡٗيا وََسب ِحح بِٱلحَعَِش ِ َوٱۡلح  ٤١ ره

42. අගහෝ මර්යම්! නියත වශගයන්ව ම 

අල්ලාහ ්ඔබ ව ගතෝරා ෙත්ගත්ය. ඔබ ව 

පිිතුරු කග ්ය. තව ද ගලෝවැසි 

කාන්වතාවන්වට වඩා ඔබ ව (ඉහළින්ව) 

ගතෝරා ෙත්ගත්ය යැයි මලක්වරුන්ව පැවසූ 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

  َ يَُم إِنه ٱَّلله حَمَلَٰٓئَِكُة َيََٰمرح ِإَوذح قَالَِت ٱل
َٰ نَِسآءِ  َِٰك لََعَ َطَفى َرِك َوٱصح َِٰك َوَطهه َطَفى   ٱصح

 ٤٢ ٱلحَعَٰلَِميَ 
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43. අගහෝ මර්යම්! ඔබ ඔගේ 

පරමාධිපතිට අවනත වනු. (න ල බිම 

තබා) සුජූද් කරනු. තව ද රුකූඋ 

කරන්වනන්ව සමඟ ඔබ ද රුකූඋ කරනු. 

َكَِع َمَع   ُجِدي َوٱرح ُنِِت لَِرب ِِك َوٱسح يَُم ٱقح َيََٰمرح
َٰكِعِيَ   ٤٣ ٱلره

44. ගමය අදෘශයමාන පුවත් වන්වගන්වය. 

අපි එය නුඹට ගහළිදරව් කරන්වගනමු. 

මර්යම්ට භාරකාරත්වය දරනුගේ 

ඔවුන්වගෙන්ව කවුරුන්ව දැ යි යන්වන පිළිබඳ 

ව ඔවුන්ව ඔවුන්වගේ පන්වහිදවල් වීසි කර 

(කුසපත්) දමන ිට ඔවුන්ව අසල නුඹ 

ගනාසිටිගයහිය. එගමන්වම ඔවුන්ව වාද 

කරන ිට ඔබ ඔවුන්ව අසල 

ගනාසිටිගයහිය. 

ۢنَبآءِ ٱلحَغيحِب نُوِحيهِ إََِلحَكْۚ 
َ
َٰلَِك ِمنح أ  َوَما  َذ

ُفُل   ُهمح يَكح يُّ
َ
قحَلََٰمُهمح أ

َ
يحِهمح إِذح يُلحُقوَن أ ُكنَت َلَ

يحِهمح إِذح ََيحَتِصُمونَ  يََم َوَما ُكنَت َلَ  ٤٤ َمرح

45. අගහෝ මර්යම්! නියත වශගයන්ව ම 

අල්ලාහ ්ඔහුගෙන්ව වූ වදනක් පිළිබඳ ඔබට 

ශුභාරංචි දන්වවන්වගන්වය. ඔහුගේ නම 

මර්යම්ගේ පුත් ඊසා ගහවත් මසීහ් ය. ඔහු 

ගමගලාව හා මතු ගලාව ෙරුත්වයක් ඇති 

ගද්ව සමීපතයින්ව අතුරින්ව ගකගනකි. 

ِك   ُ ِ َ يُبَّش  يَُم إِنه ٱَّلله حَمَلَٰٓئَِكُة َيََٰمرح إِذح قَالَِت ٱل
يََم   حَمِسيُح ِعيََس ٱبحُن َمرح ُمُه ٱل ِنحُه ٱسح بَِكلَِمةٖ م 

بِيَ  حُمَقره نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوِمَن ٱل  ٤٥ وَِجيٗها ِِف ٱلُّ

46. තව ද ඔහු ගතාටිල්ගලහි පසු වන 

ිගේ දී ද තුරුණු ිගේ දී ද ජනයා සමඟ 

කතා කරනු ඇත. තව ද ඔහු දැහැමියන්ව 

අතුරින්ව ගකගනකි. 

َٗل َوِمَن   ِد َوَكهح حَمهح َويَُكل ُِم ٱنلهاَس ِِف ٱل
َٰلِِحيَ   ٤٦ ٱلصه

47. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි! කිසිදු 

මිනිගසකු මා සප්ර්ශ ගනාකර තිබිය දී මට 

දරුගවකු ලැබිය හැක්ගක් ගකගස්දැයි ඇය 

පැවසුවාය. එගලසය අල්ලාහ ්තමන්ව 

අභිමත දෑ මවන්වගන්වය. ඔහු යම් කරුණක් 

තීන්වදු ක  ිට එයට ‘වනු‘ යැයි පවසනවා 

පමණ ය, එය සිදු වන්වගන්වය. 

ِّن   َسسح َٰ يَُكوُن َِل َوَل  َولَمح َيمح ّنه
َ
ِ أ قَالَتح َرب 

ُ ََيحلُُق مَ  ۖۡ قَاَل َكَذَٰلِِك ٱَّلله ْۚ إَِذا قَََضَٰٓ  بََّش  ا يََشآُء
ٗرا فَإِنهَما َيُقوُل ََلُۥ ُكن َفَيُكونُ  مح

َ
 ٤٧ أ
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48. තව ද  ඔහු ඔහුට ගද්ව ග්රන්වථය ද 

ප්රඥාව ද තව්රාතය ද ඉන්වජීලය ද 

උෙන්වවන්වගන්වය. 

ََٰة   َرى َمَة َوٱتلهوح ِكح َويَُعل ُِمُه ٱلحِكَتََٰب َوٱۡلح
َِنيَل  ِ

 ٤٨ َوٱۡلح

49. ඉසර්ාඊල් දරුවන්වට ධර්ම දූතගයකු 

ගලසින්ව, නියත වශගයන්ව ම මම නුඹලාට 

නුඹලාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව සංඥාවක් 

ගෙන ආගවමි. සැබැින්ව ම මම නුඹලාට 

පක්ෂිගයකු හැඩය ගමන්ව (ජීිගයකු) 

මැටිගයන්ව මවමි. පසුව මම එහි පිඹිමි. 

එිට එය අල්ලාහ්ගේ අනුමැතිගයන්ව 

පක්ෂිගයකු වනු ඇත. තවද මම උපතින්ව 

අන්වධ අයද, (සුදු හා කළු) සගම් ගරෝෙද 

සුව කරමි. අල්ලාහ්ගේ අනුමැති ගයන්ව 

මියගියවුනට ජීවය ගදමි. නුඹලා අනුභව 

කරන දෑ ෙැන ද නුඹලාගේ නිගවස ්තු  

නුඹලා රැස ්කරන (තිගබන) දෑ ෙැන ද 

මම නුඹලාට දන්වවා සිටිමි. නුඹලා 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව නම් සැබැින්ව ම 

නුඹලාට ගමහි සාධකයක් ඇත. 

 َٰٓ َر ّن ِ قَدح ِجئحُتُكم  َورَُسوًَل إََِلَٰ بَِّنٓ إِسح
َ
ءِيَل أ

ِي   ِ َِن ٱلط  لُُق لَُكم م  خح
َ
ٓ أ ّن ِ

َ
ب ُِكمح أ ِن ره أَـِبيَةٖ م 

ُۢا بِإِذحِن   َ نُفُخ فِيهِ َفَيُكوُن َطۡيح
َ
ِ فَأ ۡيح َكَهيحـ َةِ ٱلطه

ََتَٰ   حَموح ِ ٱل ۡحح
ُ
بحَرَص َوأ

َ َمَه َوٱۡلح كح
َ بحرُِئ ٱۡلح

ُ
ِۖۡ َوأ ٱَّلله

نَب ِئُكُ 
ُ
ِۖۡ َوأ ُكلُوَن َوَما  بِإِذحِن ٱَّلله

ح
م بَِما تَأ

َٰلَِك ٓأَليَٗة   ْۚ إِنه ِِف َذ ِخُروَن ِِف ُبُيوتُِكمح تَده
ِمنِيَ  ؤح  ٤٩ لهُكمح إِن ُكنُتم مُّ

50. තව ද මා ඉදිරිගේ ඇති තව්රාතය 

තහවුරු කරන්වගනකු වශගයන්ව ද, නුඹලා 

ගවත තහනම් කරනු ලැබූ ඇතැම් දෑ 

නුඹලාට මා අනුමත කරනු පිණිස ද තව ද  

නුඹලාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ සංඥාවක් 

මම නුඹලා ගවත ගෙන ආගවමි. එබැින්ව 

නුඹලා අල්ලාහට් බැතිමත් වනු. තව ද 

නුඹලා මට අවනත වනු. 

ِحله  
ُ
َٰةِ َوِۡل َرى َ يََديه ِمَن ٱتلهوح ٗقا ل َِما بَيح ِ َوُمَصد 

ْۚ وَِجئحُتُكم   َِم َعلَيحُكمح ِي ُحر  لَُكم َبعحَض ٱَّله
ب ُِكمح فَ  ِن ره ِطيُعونِ أَـِبيَةٖ م 

َ
َ َوأ  ٥٠ ٱتهُقواْ ٱَّلله

51. සැබැින්ව ම අල්ලාහ් මාගේ 

පරමාධිපති ය. නුඹලාගේ ද පරමාධිපති 

ය. එබැින්ව නුඹලා ඔහුට නැමදුම් ඉටු 

කරනු. ඍජු මාර්ෙය ගමයයි. 

ُبُدوُهْۚ َهََٰذا ِصَرَٰط    ِ َوَربُُّكمح فَٱعح َ َرَب  إِنه ٱَّلله
َتِقيم   سح  ٥١ مُّ
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52. ඔවුන්ව අතර ප්රතික්ගෂ්ප කිරීම ඊසා 

වටහා ෙත් කල්හි ''අල්ලාහ් ගවත මට 

උදව් කරන්වනන්ව කවුරුන්වද?'' යි ිමසා 

සිටිගේය. හවාරීේයූන්වවරු (ගෙෝලයන්ව) 

''අල්ලාහ්ගේ උදව් කරුගවෝ අපි ගවමු. අපි 

අල්ලාහ ්ව ිශ්වාස කග මු. තව ද නියත 

වශගයන්ව ම අපි මුසල්ිම්වරු යන්වනට ඔබ 

සාක්ෂි දරනු'' යැයි පවසා සිටිගයෝය. 

َر قَاَل َمنح  ۞فَلَ  َحسه ِعيََسَٰ ِمنحُهُم ٱلحُكفح
َ
آ أ مه

نَصاُر  
َ
َوارِيُّوَن ََنحُن أ َ ِۖۡ قَاَل ٱۡلح نَصارِٓي إََِل ٱَّلله

َ
أ

لُِمونَ  نها ُمسح
َ
َهدح بِأ ِ َوٱشح ِ َءاَمنها بِٱَّلله  ٥٢ ٱَّلله

53. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! ඔබ 

පහ  ක  දෑ අපි ිශව්ාස කග මු. 

රසූල්වරයා ව ද අපි අනුෙමනය කග මු. 

එබැින්ව ඔබ අප ව සාක්ෂිකරුවන්ව සමඟ 

සටහන්ව කර ෙනු මැනව ! 

َنا ٱلرهُسوَل   َبعح نَزلحَت َوٱته
َ
َربهَنآ َءاَمنها بَِمآ أ

َِٰهِدينَ  ُتبحَنا َمَع ٱلشه  ٥٣ فَٱكح

54. තව ද ඔවුහු කුමන්වත්රණ කග ෝය. 

අල්ලාහ ්ද කුමන්වත්රණ කග ්ය. තව ද 

අල්ලාහ ්කුමන්වත්රණ කරන්වනන්වගෙන්ව අති 

ගශ්ර්ෂ්ඨයා ය. 

ُ ٱلحَمَِٰكرِينَ  ُ َخۡيح ۖۡ َوٱَّلله ُ  ٥٤ َوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱَّلله

55. අගහෝ ඊසා! සැබැින්ව ම මම නුඹ ව 

අත්පත් කර ෙනිමි. නුඹ ව මා ගවතට 

ඔසවා ෙනිමි. ප්රතික්ගෂප් ක වුන්වගෙන්ව 

මම නුඹ ව පිිතුරු කරමි. ම වුන්ව 

ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන දින නුඹ ව 

ප්රතික්ගෂප් ක වුනට වඩා නුඹ ව 

පිළිපැද්දවුන්ව ව ඉහළින්ව තබමි. පසු ව මා 

ගවත ය නුඹලාගේ නැවත ගයාමු වන 

ස්ථානය ඇත්ගත්.  නුඹලා අතර නුඹලා 

කවර ගදයක්  මත ගේද ඇති කර ෙනිමින්ව 

සිටිගේ ද එිට මම එවැනි දෑ පිළිබඳ ව 

තීන්වදු ගදමි යැයි අල්ලාහ් පැවසූ අවස්ථාව 

සිහිපත් කරනු. 

ُ َيَٰعِيََسَٰٓ إِّن ِ ُمَتَوف ِيَك َوَرافُِعَك إََِله   إِذح قَاَل ٱَّلله
ِيَن   ِيَن َكَفُرواْ وََجاِعُل ٱَّله ُِرَك ِمَن ٱَّله َوُمَطه 

ِيَن َكَفُرٓواْ إََِلَٰ يَوحِم ٱلحِقَيََٰمةِِۖ   َق ٱَّله َبُعوَك فَوح ٱته
ُكُم بَيحَنُكمح فِيَما   حح

َ
ُثمه إََِله َمرحِجُعُكمح فَأ

 ٥٥ نُتمح فِيهِ ََّتحَتلُِفونَ كُ 
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56. ඔවුන්ව අතුරින්ව ප්රත්ක්ගෂ්ප කරන්වගන්ව 

කව්රුන්වද, ඔවුනට ගමගලාගවහි හා මතු 

ගලාගවහි දැඩි දඬුවමකින්ව මම දඬුවම් 

කරමි. ඔවුනට උදව්කරුවන්වගෙන්ව 

කිසිගවක් ගනාමැත. 

ُبُهمح َعَذاٗبا َشِديٗدا   ِ َعذ 
ُ
ِيَن َكَفُرواْ فَأ ا ٱَّله مه

َ
فَأ

نحَيا َوٱ  َِِٰصِينَ ِِف ٱلُّ ِن نه  ٥٦ ٓأۡلِخَرةِ َوَما لَُهم م 

57. ිශව්ාස ගකාට යහකම් කරන්වගනෝ 

කවරහු ද, ඔවුන්වගේ ප්රතිඵල ඔවුනට ඔහු 

ූර්ණ ව පිරිනමයි. තව ද අල්ලාහ ්

අපරාධකරුවන්ව  ප්රිය ගනාකරයි. 

َٰلَِحَِٰت   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱَّله مه
َ
َوأ

 ُ ُۗ َوٱَّلله ُجورَُهمح
ُ
َٰلِِميَ َفُيَوف ِيِهمح أ  ٥٧  ََل ُُيِبُّ ٱلظه

58. එය, ගමම වදන්ව තුළින්ව හා සියුම් 

ඥානාන්විත ගමගනහි කිරීම තුළින්ව අපි 

එය නුඹට කියවා ගපන්වවන්වගනමු. 

رِ  
ِكح َٰلَِك َنتحلُوهُ َعلَيحَك ِمَن ٱٓأۡلَيَِٰت َوٱَّل  َذ

َِكيمِ   ٥٨ ٱۡلح

59. නියත වශගයන්ව ම අල්ලාහ ්ඉදිරිගේ 

ඊසාගේ උපමාව ආදම්ගේ උපමාව ගමනි. 

ඔහු ව ඔහු පසින්ව මවා පසු ව ඔහුට 

(මිනිගසකු බවට) ‘වනු‘ යැයි පැවසුගව්ය. 

එිට ඔහු ඇති ිය. 

ۖۡ َخلََقُهۥ   ِ َكَمَثِل َءاَدَم إِنه َمَثَل ِعيََسَٰ ِعنَد ٱَّلله
 ٥٩ ِمن تَُراٖب ُثمه قَاَل ََلُۥ ُكن َفَيُكونُ 

60. ගමම සතයය නුඹගේ 

පරමාධිපතිගෙනි. එබැින්ව නුඹ සැක 

කරන්වනන්ව අතුරින්ව ගකගනකු ගනාවනු. 

ََتِينَ  حُممح َِن ٱل ب َِك فَََل تَُكن م  َقُّ ِمن ره  ٦٠ ٱۡلح

61. ඒ සම්බන්වධගයන්ව නුඹ ගවත නිවරදි 

දැනුම පැමිණි පසුව ඒ (ඊසා) 

සම්බන්වධගයන්ව කවුරුන්ව ගහෝ නුඹ සමඟ 

වාද කග  ්නම් ඔවුනට නුඹ, "නුඹලා එනු. 

අපි අපගේ දරුවන්ව හා නුඹලාගේ දරුවන්ව 

ද තව ද අපගේ කාන්වතාවන්ව හා නුඹලාගේ 

කාන්වතාවන්ව ද, අගේ පාර්ශව්ය සහ 

නුඹලාගේ පාර්ශව්ය කැඳවා පසු ව අපි 

(ගදපාර්ශව්ය ිසින්ව)  ප්රාර්ථනා කරමින්ව 

අල්ලාහ්ගේ ශාපය ගබාරු කාරයින්ව මත 

පත්  කරමු“ යැයි (නබිවරය) පවසනු. 

ِد َما َجآَءَك ِمَن   َك فِيهِ ِمنُۢ َبعح َفَمنح َحآجه
بحَنآَءُكمح  ٱلحعِلحِم فَ 

َ
بحَنآَءنَا َوأ

َ
ُع أ اْ نَدح ُقلح َتَعالَوح

نُفَسُكمح ُثمه  
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
َونَِسآَءنَا َونَِسآَءُكمح َوأ

َِٰذبِيَ  ِ لََعَ ٱلحَك َنَت ٱَّلله َعل لهعح  ٦١ نَبحَتِهلح َفَنجح
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62. සැබැින්ව ම සතය කතාන්වතරය 

වනුගේ ගමයයි . තව ද අල්ලාහ ්හැර 

ගවනත් ගදිගයක් ගනාමැත. තව ද 

සැබැින්ව ම අල්ලාහ ්වන ඔහු ම ය සර්ව 

බලධාරී. සර්ව ප්රඥාවන්වත වනුගේ. 

ْۚ َوَما ِمنح إَِلٍَٰه إَِله   َقُّ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلحَقَصُص ٱۡلح
َِكيمُ  َ لَُهَو ٱلحَعزِيُز ٱۡلح ْۚ ِإَونه ٱَّلله ُ  ٦٢ ٱَّلله

63. එබැින්ව ඔවුහු පිටුපෑගවහු නම් එිට 

නියත වශගයන්ව ම අල්ලාහ් අර්බුදකාරීන්ව 

පිළිබඳ ව සර්ව ඥානී ය. (යැයි දැන ෙනු.) 

ِسِدينَ  حُمفح ُۢ بِٱل َ َعلِيُم اْ فَإِنه ٱَّلله هوح  ٦٣ فَإِن تََول

64. අගහෝ දහම් ලත් ජනයිනි! අල්ලාහ ්

හැර ගවනත් කිසිගවකු අපි ගනානමදිමු. 

ඔහුට කිසිවක් ආගද්ශ ගනාතබමු. 

අල්ලාහ ්ගෙන්ව ගතාර ව අප අතුරින්ව 

ඇතැගමකු ඇතැගමකු ව ගදියන්ව ගලස 

ගනාෙත යුතු ය යනුගවන්ව අප හා ඔබ 

අතර වූ ගපාදු සම්මත වදනක් ගවත 

පැමිගණනු යැයි (නබිවරය) පවසනු. එිට 

ඔවුහු (සතය පිළි ගනාගෙන) පිටුපෑගවහු 

නම් සැබැින්ව ම අපි අවනත වූ (මුස්ලිම්) 

වරු යන බවට නුඹලා සාක්ෂි දරනු යැයි  

පවසනු. 

َل ٱلحِكَتَِٰب َتعَ  هح
َ
ِۭ  قُلح َيَٰٓأ اْ إََِلَٰ َُكَِمةٖ َسَوآء الَوح

َِك   َ َوََل نُّشح ُبَد إَِله ٱَّلله َله َنعح
َ
بَيحَنَنا َوبَيحَنُكمح أ

ِن   بَاٗبا م  رح
َ
ًضا أ ُضَنا َبعح ا َوََل َيتهِخَذ َبعح بِهِۦ َشيحـ ٗ

نها  
َ
َهُدواْ بِأ اْ َفُقولُواْ ٱشح هوح ِْۚ فَإِن تََول ُدوِن ٱَّلله

لُِمونَ   ٦٤ ُمسح

65. දහම් ලත් ජනයිනි! ඉබ්රාහීම් 

සම්බන්වධගයන්ව නුඹලා වාද කරනුගේ මන්ව 

ද? ඔහුගෙන්ව පසු ව මිස තව්රාතය හා 

ඉන්වජීලය පහ  වූගේ නැත. (ඒ ෙැන 

පවා) නුඹලා වටහා ගනාෙන්වගනහු ද? 

وَن ِِفٓ إِبحَرَٰهِيَم َوَمآ   َل ٱلحِكَتَِٰب لَِم َُتَآجُّ هح
َ
َيَٰٓأ

َِنيُل إَِله  ِ
َُٰة َوٱۡلح َرى نزِلَِت ٱتلهوح

ُ
فَََل  أ

َ
ِدهِۦْٓۚ أ  ِمنُۢ َبعح

ِقلُونَ   ٦٥ َتعح

66. ගමන්වන ගම් නුඹලාය, නුඹලාට කවර 

ගදයක් ෙැන දැනුමක් ඇත්ගත් ද එවැනි 

ගදයක් පිළිබඳ ව නුඹලා වාද කග හුය. 

තවද කවර ගදයක් පිළිබඳ ව නුඹලාට 

දැනුමක් ගනාමැත්ගත් ද එවැනි ගදයක් 

පිළිබඳ නුඹලා වාද කරනුගේ මන්ව ද? තව 

ද අල්ලාහ ්දන්වගන්වය. නමුත් නුඹලා 

ගනාදන්වගනහුය. 

ُتمح فِيَما لَُكم بِهِۦ   ُؤََلٓءِ َحََٰججح نُتمح َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

وَن فِيَما لَيحَس لَُكم بِهِۦ ِعلحم ْۚ   ِعلحم  فَلَِم َُتَآجُّ
لَُمونَ  نُتمح ََل َتعح

َ
لَُم َوأ ُ َيعح  ٦٦ َوٱَّلله
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67. ඉබ්රාහීම් යුගදව්ගවක් ගහෝ 

කිතුනුගවක් ගහෝ ගනාවීය. එනමුත් ඔහු 

අවංක මුස්ලිම්වරගයකු ිය. තව ද ඔහු 

ආගද්ශ තබන්වනන්ව අතුරින්ව ගකගනක් ද 

ගනාවීය. 

ا َوَلَِٰكن   انِي ٗ َ َما ََكَن إِبحَرَٰهِيُم َيُهودِي ٗا َوََل نَِصح
لِٗما َوَما ََكَن ِمَن   سح ََكَن َحنِيٗفا مُّ

ِكِيَ  حُمّشح  ٦٧ ٱل

68. නියත වශගයන්වම මිනිසුන්වගෙන්ව 

ඉබ්රාහීම්ට  වඩා සමීපතම අය වනුගේ, ඔහු 

ව ද, ගමම නබිවරයා ව ද, අනුෙමනය 

ක වුන්ව හා ිශ්වාස ක වුන්ව ය. තව ද 

අල්ලාහ ්ිශ්වාස වන්වතයින්වගේ භාරකරු 

ය. 

َبُعوهُ َوَهََٰذا   ِيَن ٱته َل ٱنلهاِس بِإِبحَرَٰهِيَم لََّله وح
َ
إِنه أ

ِمنِيَ  حُمؤح ُ َوِلُّ ٱل ُْۗ َوٱَّلله ِيَن َءاَمُنوا  ٦٨ ٱنلهِبُّ َوٱَّله

69. නුඹලා ව ගනාමඟ යවන්වනට  හැකි 

නම් ගකාතරම් අෙගන්ව යැයි දහම් ලත් 

ජනයා අතරින්ව පිරිසක් ප්රිය කරති. ඔවුන්ව 

ව ම මිස ගවනත් කිසිගවකු ව ඔවුහු මු ා 

ගනාකරති.  නමුත් ඔවුහු (එය) වටහා 

ගනාෙන්වගනෝය. 

ِل ٱلحِكَتَِٰب لَوح يُِضلُّونَُكمح   هح
َ
ِنح أ آئَِفة  م  َودهت طه

 ٓ ُعُرونَ َوَما يُِضلُّوَن إَِله نُفَسُهمح َوَما يَشح
َ
 ٦٩  أ

70. අගහෝ දහම් ලත් ජනයිනි! නුඹලා 

සාක්ෂි දරමින්ව සිටිය දී අල්ලාහ්ගේ වැකි 

නුඹලා කුමක් නිසා ප්රතික්ගෂ්ප 

කරන්වගනහු ද? 

  ِ ُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َل ٱلحِكَتَِٰب لَِم تَكح هح
َ
َيَٰٓأ

َهُدونَ  نُتمح تَشح
َ
 ٧٠ َوأ

71. දහම් ලත් ජනයිනි! සතයය සමඟ 

අසතයය නුඹලා මුසු කරනුගේ මන්ව ද? 

නුඹලා දැනුවත් ව සිටිය දී සතයය වසන්ව 

කරන්වගනහුය. 

َقه بِٱلحَبَِٰطِل   َل ٱلحِكَتَِٰب لَِم تَلحبُِسوَن ٱۡلح هح
َ
َيَٰٓأ

لَُمونَ  نُتمح َتعح
َ
َقه َوأ ُتُموَن ٱۡلح  ٧١ َوتَكح

72. දහම් ලත් ජනයා අතුරින්ව පිරිසක් 

(තම වාර්ගිකයින්වට) " ඔබ ිශ්වාස 

ක වුනට පහ  ක  දෑ නුඹලා දහවල් 

කාලගේ ිශව්ාස කර, එහි අවසන්ව 

භාෙගේ නුඹලා ප්රතික්ගෂ්ප කරනු යැයි 

පවසති. (ගමමගින්ව) ඔවුන්ව (ගේ 

ිශව්ාසගයන්ව) නැවත හැරී පැමිණිය හැක. 

ِٓي   ِل ٱلحِكَتَِٰب َءاِمُنواْ بِٱَّله هح
َ
ِنح أ آئَِفة  م  َوقَالَت طه

نزَِل  
ُ
ُفُرٓواْ  أ َه ٱنلهَهارِ َوٱكح ِيَن َءاَمُنواْ وَجح لََعَ ٱَّله

 ٧٢ َءاِخَرُهۥ لََعلهُهمح يَرحِجُعونَ 
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73. තවද නුඹලාගේ දහම පිළිපදින අය ව 

පමණක් මිස (ගවන කිසිගවකු) නුඹලා 

ිශව්ාස ගනාකරනු. (යැයි ද ඔවුහු 

පවසති.)  සැබැින්ව ම සැබෑ මඟ ගපන්වවීම 

වනුගේ අල්ලාහ්ගේ මඟ ගපන්වවීම ය යැයි 

(නබිවරය) නුඹ පවසනු. නුඹලාට ගදනු 

ලැබුවක් ගමන්ව (ගද්ව ග්රන්වථයක්) 

කිසිගවකුට ගදනු ලබනු ඇතැ යි ගහෝ එම 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව නුඹලාගේ පරමාධිපති 

අබියස වාද කරමින්ව නුඹලා ව ජය ෙනු 

ලබනු ඇතැ යි ගහෝ නුඹලා ිශව්ාස 

ගනාකරනු (යැයි ද ඔවුහු පවසති) සැබෑ 

භාෙයය අල්ලාහ්ගේ අගතහි ය. එය ඔහු 

අභිමත අයට පිරිනමන්වගන්වය. තව ද 

අල්ලාහ ්සර්ව වයාපක ය සර්ව ඥානී ය. 

ِمُنٓواْ إَِله لَِمن تَبَِع دِيَنُكمح قُلح إِنه  َوََل تُؤح
ِثحَل َمآ   َحد  م 

َ
ََتَٰٓ أ ن يُؤح

َ
ِ أ حُهَدىَٰ ُهَدى ٱَّلله ٱل

ُۗ قُلح إِنه  وُكمح ِعنَد َرب ُِكمح وح ُُيَآجُّ
َ
وتِيُتمح أ

ُ
أ

ُ َوَِٰسٌع  ٱلحَفضح  ُۗ َوٱَّلله تِيهِ َمن يََشآُء ِ يُؤح َل بَِيِد ٱَّلله
 ٧٣ َعلِيم  

74. තමන්ව අභිමත කරන උදියට 

අල්ලාහ ්ඔහුගේ දයාව නියම කරන්වගන්වය. 

තව ද අල්ලාහ් අතිමහත් භාෙයගයන්ව 

යුක්ත ය. 

ِل   ُ ُذو ٱلحَفضح ُۗ َوٱَّلله َتِهِۦ َمن يََشآُء ََيحَتصُّ بِرَۡحح
 ٧٤ ٱلحَعِظيمِ 

75. දහම් ලත් ජනයා අතුරින්ව ඇතැම්හු 

නුඹ ඔහුට රන්ව ගපාදියක් භාර කග ් නම් 

එය නුඹට නැවත ලබා ගදති. එගමන්ව ම 

තවත් ඇතැම්හු නුඹ ඔහුට දීනාරයක් භාර 

කග ් නම්, ඒ ගකගරහි නුඹ 

නිරන්වතරගයන්ව (ඉල්ලා) සිටින ගතක් මිස 

නුඹ ගවත එය නැවත ලබා ගනාගදති. එය 

ලිවීමට කියවීමට ගනාදත් අය 

සම්බන්වධගයන්ව අප ගකගරහි (වරදට හසු 

කිරීගම්) මඟක් ගනාමැතැ යි ඔවුන්ව පැවසූ 

බැිනි. තව ද ඔවුහු දැන දැනම අල්ලාහ් 

ෙැන ගබාරු ප්රකාශ කරන්වගනෝය. 

َمنحُه بِِقنَطارٖ  
ح
ِل ٱلحِكَتَِٰب َمنح إِن تَأ هح

َ
۞َوِمنح أ

َمنحُه بِِديَنارٖ َله 
ح
نح إِن تَأ ِهِۦٓ إََِلحَك َوِمنحُهم مه   يَُؤد 

َٰلَِك   ُۗ َذ َت َعلَيحهِ قَآئِٗما ِهِۦٓ إََِلحَك إَِله َما ُدمح يَُؤد 
ِي ِـَۧن َسبِيل    م 

ُ نهُهمح قَالُواْ لَيحَس َعلَيحَنا ِِف ٱۡلح
َ
بِأ

لَُمونَ  ِ ٱلحَكِذَب وَُهمح َيعح  ٧٥ َويَُقولُوَن لََعَ ٱَّلله

76. එගස ්ගනාව කවගරකු තම ගිිසුම 

ඉටු කර බැතිමත් වූගේ ද සැබැින්ව ම 

අල්ලාහ ්බැතිමත් අය ව ප්රිය කරන්වගන්වය. 

(යන වෙ දැන ෙනු.) 

َ ُُيِبُّ   ِدهِۦ َوٱتهََّقَٰ فَإِنه ٱَّلله َِفَٰ بَِعهح وح
َ
ِۚ َمنح أ بََلَٰ
حُمتهِقيَ   ٧٦ ٱل
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77. සැබැින්ව ම අල්ලාහ්ගේ ගිිසුම ද 

ඔවුන්වගේ දිවුරුම් ද සුළු මිලකට 

ිකුණන්වනන්ව වන ඔවුන්ව හට මතු 

ගලාගවහි කිසිදු ගකාටසක් ගනාමැත. 

ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ දී අල්ලාහ් ඔවුන්ව සමඟ කතා 

ගනාකරන්වගන්වය. ඔවුන්ව ගදස 

ගනාබලන්වගන්වය. තව ද ඔවුන්ව ව පිිතුරු 

ගනාකරන්වගන්වය. තව ද ඔවුනට ගව්දනීය 

දඬුවමක් ද ඇත. 

يحَمَٰنِِهمح َثَمٗنا  
َ
ِ َوأ ِد ٱَّلله وَن بَِعهح ََتُ ِيَن يَشح إِنه ٱَّله

ْوَلَٰٓئَِك ََل 
ُ
 َخَلََٰق لَُهمح ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َوََل  قَلِيًَل أ

ُ َوََل يَنُظُر إََِلحِهمح يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ   يَُكل ُِمُهُم ٱَّلله
َِلم  

َ
ِيِهمح َولَُهمح َعَذاٌب أ  ٧٧ َوََل يَُزك 

78. තව ද ඔවුන්ව අතුරින්ව තවත් පිරිසක් 

ගවති. ඔවුහු නියත වශගයන්ව ම ධර්ම 

ග්රන්වථය (කියවන ිට) තම දිවවල් 

හරවමින්ව කියවති. එය ගද්ව ග්රන්වථගේ 

ගදයක් බව නුඹලා සිතනු පිණිසය. නමුත් 

එය ගද්ව ග්රන්වථගයන්ව ගනාගවයි. තව ද 

එය අල්ලාහ් ගවතින්ව යැයි පවසති. එගහත් 

එය අල්ලාහ් ගවතින්ව ද ගනාගවයි. තව ද 

ඔවුහු දැනුවත් ව සිටිය දී ම අල්ලාහ් 

ගකගරහි අසතය ප්රකාශ කරන්වගනෝය. 

حِسنََتُهم بِٱلحِكَتَِٰب  ِإَونه ِمنحُهمح لََفرِيقٗ  ل
َ
ا يَلحوُۥَن أ

َسُبوُه ِمَن ٱلحِكَتَِٰب َوَما ُهَو ِمَن ٱلحِكَتَِٰب   تِلَحح
ِ َوَما ُهَو ِمنح ِعنِد   َويَُقولُوَن ُهَو ِمنح ِعنِد ٱَّلله

ِ ٱلحَكِذَب وَُهمح   ِۖۡ َويَُقولُوَن لََعَ ٱَّلله ٱَّلله
لَُمونَ   ٧٨ َيعح

79. ගකගනකුට ගව්ද ග්රන්වථය ද, ප්රඥාව ද, 

නබිත්වය ද පිරිනමා තිබියදී, පසු ව 

අල්ලාහව් හැර දමා මටම දාසයින්ව වී 

සිටිනු යැයි ජනයාට පැවසීම කිසිදු 

මිනිගසකුට බලයක් නැත. එගහත් ගද්ව 

ග්රන්වථය නුඹලා උෙන්වවමින්ව සිටින බැින්ව 

ද නුඹලා ඉගෙන ෙනිමින්ව සිටින බැින්ව ද, 

නුඹලා ඒකගද්වවාදී ෙැත්තන්ව වනු. (යැයි 

පවසයි) 

ُ ٱلحِكَتََٰب   َما تَِيُه ٱَّلله ن يُؤح
َ
ََكَن لِبََّشٍ أ

َم َوٱنلُُّبوهةَ ُثمه َيُقوَل لِلنهاِس ُكونُواْ   ُكح َوٱۡلح
ِ َوَلَِٰكن ُكونُواْ   ِ ِمن ُدوِن ٱَّلله

ِعَباٗدا َل 
َٰنِي ِـَۧن بَِما ُكنُتمح ُتَعل ُِموَن ٱلحِكَتََٰب َوبَِما   َربه

رُُسونَ   ٧٩ ُكنُتمح تَدح

80. තව ද නුඹලා ගද්ව දූතයන්ව  (ගහවත් 

මලක්වරුන්ව) ව හා නබිවරුන්ව ව 

පරමාධිපතිවරුන්ව ගලස ෙැනීමට ඔහු 

නුඹලාට නිගයෝෙ ගනාකරයි. නුඹලා 

මුස්ලිම්වරුන්ව බවට පත් වූ පසු ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්ය ඔහු නුඹලාට අණ කරයි ද? 

حَمَلَٰٓئَِكَة َوٱنلهبِي ِـَۧن   ن َتتهِخُذواْ ٱل
َ
ُمَرُكمح أ

ح
َوََل يَأ
 ْۚ بَابًا رح

َ
نُتم   أ

َ
َد إِذح أ رِ َبعح ُمرُُكم بِٱلحُكفح

ح
يَأ

َ
أ

لُِمونَ  سح  ٨٠ مُّ
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81. තවද අල්ලාහ් නබිවරුන්වගෙන්ව 

ප්රතිඥාව ලබා ෙත් අවස්ථාව සිහිපත් 

කරනු.  (ඔවුන්ව අමතා) මා නුඹලාට ගද්ව 

ග්රන්වථය හා ප්රඥාව ප්රධානය කර 

ඇත්ගතමි. ඉන්ව පසුව නුඹලා සමඟ ඇති 

දහම් කරුණු සතයය කරවන ධර්ම 

දූතගයකු පැමිගණන්වගන්ව නම්, ඔහු ව 

නුඹලා සැබෑ ගලස ිශව්ාස ක  යුතුය. 

ඔහුට නුඹලා සැබැින්වම උදව් ක  යුතුය. 

( යනුගවන්ව පවසා ) ගමය නුඹලා 

පිළිෙත්ගතහු ද, ඒ සම්බන්වධගයන්ව වූ 

මාගේ බලවත් ප්රතිඥාව නුඹලා ලබා 

ෙත්ගතහු ද? යනුගවන්ව ඔහු (අල්ලාහ්) 

ිමසුගව්ය. අපි "පිළිෙත්ගතමු" යැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. එගස ්නම් නුඹලා එයට 

සාක්ෂි දරනු. තව ද මම ද නුඹලා සමඟ 

සාක්ෂි දරන්වනන්ව අතුරින්ව සිටිමි යැයි 

පැවසුගව්ය. 

ُ ِميَثََٰق ٱنلهبِي ِـَۧن لََمآ َءاتَيحُتُكم   َخَذ ٱَّلله
َ
ِإَوذح أ

َمةٖ ُثمه َجآَءُكمح رَُسول    ِن كَِتَٰٖب وَِحكح م 
ق  ل َِما َمَعُكمح   ِ َصد  ۚۥْ  مُّ نهُه ِمُُنه بِهِۦ َوتَلَنُِصُ تَلُؤح

ِيِۖ  َٰلُِكمح إِۡصح َٰ َذ ُتمح لََعَ َخذح
َ
ُتمح َوأ قحَررح

َ
قَاَل َءأ

َِن   نَا۠ َمَعُكم م 
َ
َهُدواْ َوأ ْۚ قَاَل فَٱشح نَا قحَررح

َ
قَالُٓواْ أ

َِٰهِدينَ   ٨١ ٱلشه

82. එබැින්ව කවගරකු ඉන්ව පසු ව 

පිටුපෑගව් ද එිට පාපතරගයෝ වන්වගනෝ 

ඔවුහු ම ය. 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  َفمَ 
ُ
َٰلَِك فَأ َد َذ َٰ َبعح ن تََوله

 ٨٢ ٱلحَفَِٰسُقونَ 

83. අල්ලාහ්ගේ දහම හැර ඔවුන්ව ගසායන 

ගවනත් යමක් තිගේ ද ? අහස් හා 

මහගපාග ාව තු  ඇති අය කැමැත්ගතන්ව 

ගහෝ අකැමැත්ගතන්ව ගහෝ ඔහුටම යටහත් 

ගවති. තව ද ඔහු ගවතම ඔවුහු නැවත 

ගයාමු කරනු ලබන්වගනෝය. 

 ِ َ دِيِن ٱَّلله َفَغۡيح
َ
لََم َمن ِِف  أ سح

َ
ۥٓ أ  َيبحُغوَن َوََلُ

ۡرِض َطوحَٗع َوَكرحٗها ِإَوََلحهِ  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ٱلسه

 ٨٣ يُرحَجُعونَ 
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84. අපි අල්ලාහ් ව ද, අප ගවත පහ  

කරනු ලැබූ දෑ ද, ඉබ්රාහීම්, ඉස්මාඊල්, 

ඉසහ්ාක්, යඃකූේ හා යඃකූේගේ පරපුරට 

ගදනු ලැබු දෑ ද,  තම පරමාධිපතිගෙන්ව 

මූසා, ඊසා හා නබිවරුන්වට ගදනු ලැබූ දෑ 

ද, ිශ්වාස කග මු. ඔවුන්ව අතුරින්ව 

කිසිගවකු අතර ගවනසක්ම් ඇති 

ගනාකග මු. තව ද අපි ඔහුට අවනත 

වන්වගනෝ (මුස්ලිම්වරුන්ව) ගවමු යැයි ඔබ 

පවසනු. 

  َٰٓ نزَِل لََعَ
ُ
نزَِل َعلَيحَنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ قُلح َءاَمنها بِٱَّلله

َمَٰعِ  ُقوَب  إِبحَرَٰهِيَم ِإَوسح َحََٰق َويَعح يَل ِإَوسح
وَِتَ ُموََسَٰ وَِعيََسَٰ َوٱنلهبِيُّوَن  

ُ
َباِط َوَمآ أ سح

َ َوٱۡلح
ِنحُهمح َوََنحُن ََلُۥ   َحٖد م 

َ
َ أ ُِق بَيح ب ِِهمح ََل ُنَفر  ِمن ره

لُِمونَ   ٨٤ ُمسح

85. කවගරකු ඉසල්ාමගයන්ව ගතාර ව 

ගවනත් දහමක් ගසායන්වගන්ව ද එිට 

ඔහුගෙන්ව කිසිවක් පිළිෙනු ගනාලබන්වගන්ව 

ම ය. තව ද ඔහු මතු ගලාගවහි අලාභ 

වන්වතයින්ව අතුරින්ව ගකගනකි. 

َبَل ِمنحُه   َلَِٰم دِيٗنا فَلَن ُيقح ِسح
َ ٱۡلح َوَمن يَبحَتِغ َغۡيح

 ٨٥ وَُهَو ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱلحَخَِِٰسِينَ 

86. තමන්ව ගවත පැමිණි පැහැදිලි සාධක 

තුළින්ව රසූල්වරයා සතයය යැයි සාක්ෂි 

දරා ඔහු ව ඔවුන්ව ිශව්ාස ක  පසුව, (එම 

රසූල්වරයා ව) ප්රතික්ගෂ්ප කරන පිරිසක් 

අල්ලාහ ්යහ මඟ ගයාමු කරනුගේ ගකගස් 

ද?  අල්ලාහ ්ගමවැනි අපරාධකාර පිරිසට 

මඟ ගපන්වවන්වගන්ව නැත. 

َد إِيَمَٰنِِهمح   ُ قَوحٗما َكَفُرواْ َبعح ِدي ٱَّلله َكيحَف َيهح
نه ٱلرهُسوَل َحق   وََجآَءُهُم ٱ 

َ
َي َِنَُٰتْۚ  وََشِهُدٓواْ أ ِلح

َٰلِِميَ  ِدي ٱلحَقوحَم ٱلظه ُ ََل َيهح  ٨٦ َوٱَّلله

87. සැබැින්ව ම ඔවුන්වගේ ප්රතිඵලය 

වනුගේ ඔවුන්ව ගකගරහි අල්ලාහ්ගේ ද, 

මලක්වරුන්වගේ ද, සියලු මිනිසුන්වගේ ද 

ශාපය යි. 

  ِ َنَة ٱَّلله نه َعلَيحِهمح لَعح
َ
ْوَلَٰٓئَِك َجَزآؤُُهمح أ

ُ
أ

حَمَلَٰٓئَِكةِ َوٱنله  َعِيَ َوٱل َجح
َ
 ٨٧ اِس أ

88. (ඔවුහු) එහි (නිරගේ) 

සදාතනිකගයෝය. ඔවුන්වගෙන්ව දඬුවම 

සැහැල්ලු කරනු ගනාලැගේ. තව ද 

ඔවුනට අවකාශය ගදනු ගනාලැගේ. 

ُف َعنحُهُم ٱلحَعَذاُب َوََل   َخَِِٰلِيَن فِيَها ََل َُيَفه
 ٨٨ ُهمح يُنَظُرونَ 
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89. නමුත් ඉන්වපසු ව පශ්චාත්තාප වී 

තමන්ව ව නිවැරදි කර ෙත් අය හැර. 

එගහයින්ව නියත වශගයන්ව ම අල්ලාහ ්අති 

ක්ෂමාශීලී ය. අසමසම කරුණාන්විත ය. 

لَُحواْ فَإِنه   صح
َ
َٰلَِك َوأ ِد َذ ِيَن تَابُواْ ِمنُۢ َبعح إَِله ٱَّله

َ َغُفور  رهِحيمٌ   ٨٩ ٱَّلله

90. නියත වශගයන්ව ම තම ිශව්ාසගයන්ව 

පසු ව ප්රතික්ගෂප් ගකාට අනතුරු ව 

ප්රතික්ගෂප්ය අධික ක වුන්ව වන ඔවුන්වගේ 

පශච්ාත්තාපය පිළි ෙනු ගනාලබන්වගන්ව ම 

ය. තව ද මු ාවූගවෝ ඔවුහු ම ය. 

َد إِيَمَٰنِِهمح ُثمه ٱزحَداُدواْ   ِيَن َكَفُرواْ َبعح إِنه ٱَّله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
بَُتُهمح َوأ َبَل تَوح ٗرا لهن ُتقح ُكفح

ُّونَ  آل  ٩٠ ٱلضه

91. නියත වශගයන්ව ම ප්රතික්ගෂප් ක  

අය, ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ගලස සිටිය දීම 

මරණයට පත් වූවන්ව නම් ඔවුන්ව 

කිසිගවකුගෙන්ව  මහගපාග ාව රනින්ව 

පිගරන්වනට තරම් වන්වදි වශගයන්ව ගෙවනු 

ලැබුව ද එය පිළි ෙනු ගනාලබන්වගන්වමය. 

ඔවුනට ගව්දනීය දඬුවම ඇත. තව ද 

ඔවුනට උදව්කරුවන්ව කිසිගවකුද 

ගනාමැත. 

 ْ ِيَن َكَفُرواْ َوَماتُوا ار  فَلَن  إِنه ٱَّله  َوُهمح ُكفه
ۡرِض َذَهٗبا َولَوِ  

َ ُء ٱۡلح ِلح َحِدهِم م 
َ
َبَل ِمنح أ ُيقح

َِلم  َوَما لَُهم  
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهمح َعَذاٌب أ

ُ
َتَدىَٰ بِهِۦُٓۗ أ ٱفح
َِِٰصِينَ  ِن نه  ٩١ م 

92. නුඹලා ප්රිය කරන දැයින්ව නුඹලා 

ියදම් කරන ගතක් නුඹලා යහපත ලබා 

ගනාෙන්වගනහු ම ය. තවද කවර දැයකින්ව 

නුඹලා ියදම් කරන්වගන්ව ද  ඒ පිළිබඳ ව 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් සර්ව ඥානී ය. 

ا َُتِبُّوَنْۚ َوَما   َٰ تُنِفُقواْ ِممه حَِبه َحِته لَن َتَنالُواْ ٱل
َ بِهِۦ َعلِيم   ءٖ فَإِنه ٱَّلله  ٩٢ تُنِفُقواْ ِمن ََشح

93. තව්රාතය පහ  කරනු ලැබීමට ගපර 

ඉසර්ාඊල්(යඃකූේ) තමන්ව ගකගරහි 

තහනම් කර ෙත් දෑ හැර ආහාර සියල්ල 

ඉසර්ාඊල් දරුවන්වට අනුමත ව තිබිණ යැයි 

(නබිවරය) පවසනු. එගහයින්ව නුඹලා 

සතයවාදීන්ව නම් තව්රාතය ගෙනැිත් එය 

කියවා බලනු. 

َٰٓءِيَل إَِله َما   َر َِّنٓ إِسح ِ َعاِم ََكَن ِحَل ٗ ِل  ۞ُكُّ ٱلطه
ِسهِۦ   َٰ َنفح َٰٓءِيُل لََعَ َر َم إِسح َل  َحره ن تََُنه

َ
ِمن َقبحِل أ

َٰةِ فَٱتحلُوَهآ إِن ُكنُتمح   َرى تُواْ بِٱتلهوح
ح
ْۚ قُلح فَأ َُٰة َرى ٱتلهوح

 ٩٣ َصَِٰدقِيَ 
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94. එබැින්ව කවගරක් එයට පසු ව (පවා) 

අල්ලාහ ්ගකගරහි අසතය ගෙතුගවෝ ද 

එිට අපරාධ කරුගවෝ ඔවුහු ම ය. 

ِ ٱلحَكِذَب ِمنُۢ  ىَٰ لََعَ ٱَّلله َٰلَِك  َفَمِن ٱفحََتَ ِد َذ َبعح
َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه

ُ
 ٩٤ فَأ

95. (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. අල්ලාහ ්

සතය පැවසුගව්ය. එබැින්ව නුඹලා අවංක 

වූ ඉබ්රාහීම්ගේ පිළිගවත පිළිපදිනු. තවද 

ඔහු ආගද්ශ තබන්වනන්ව අතුරින්ව ගකගනක් 

ගනාවීය. 

ُۗ فَٱتهبُِعواْ ِملهَة  ُ ۖۡ  قُلح َصَدَق ٱَّلله إِبحَرَٰهِيَم َحنِيٗفا
ِكِيَ  حُمّشح  ٩٥ َوَما ََكَن ِمَن ٱل

96. ජනයාට (නැමදුම සඳහා) තබනු ලැබූ 

ප්රථම ෙෘහය ගලෝ වැසියනට මඟ 

ගපන්වවන්වනක් ගලසින්ව ද ගසෞභාෙයමත් 

ගලසින්ව ද මක්කාගවහි පිහිටා ඇති ගදය 

(ෙෘහය) ගව්. 

َة ُمبَ  ِي بَِبكه َل َبيحٖت ُوِضَع لِلنهاِس لََّله وه
َ
اَرَٗك  إِنه أ

 ٩٦ وَُهٗدى ل ِلحَعَٰلَِميَ 

97. එහි පැහැදිලි සංඥාවන්ව ඇත. ඉබ්රාහිම් 

සිට ෙත් සථ්නය ද ඇත. තවද කවගරකු 

එයට ඇතු ත් වන්වගන්ව ද ඔහු 

අභයදායිගයකු ගවයි. තවද අල්ලාහ් 

ගවනුගවන්ව එම ෙෘහගයහි හේ ඉටු කිරීම 

සඳහා ඒ ගවතට යෑමට හැකියාව ඇති 

ජනයා ගවත පැවරුණු වෙකීමකි. එබැින්ව 

සැබැින්වම අල්ලාහ් ගලෝවැසියන්වගෙන්ව 

ගපාගහාසත්ය. 

َقاُم إِبحَرَٰهِيَمۖۡ َوَمن َدَخلَُهۥ   فِيهِ َءاَيَُٰتُۢ َبي َِنَٰت  مه
َيحِت َمِن   ِ لََعَ ٱنلهاِس ِحجُّ ٱِلح ُۗ َوَّلِله ََكَن َءاِمٗنا

  َ َتَطاَع إََِلحهِ َسبِيَٗلْۚ َوَمن َكَفَر فَإِنه ٱَّلله ٱسح
 ٩٧ َغِّنٌّ َعِن ٱلحَعَٰلَِميَ 

98. අගහෝ ගද්වග්රන්වථ ලත් ජනයිනි! 

නුඹලා අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ප්රතික්ගෂප් 

කරනුගේ මන්ව ද? තවද අල්ලාහ් ද නුඹලා 

කරන දෑ පිළිබඳ ව සාක්ෂිකරුය. 

  ِ ُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َل ٱلحِكَتَِٰب لَِم تَكح هح
َ
قُلح َيَٰٓأ

َملُونَ  َٰ َما َتعح ُ َشِهيٌد لََعَ  ٩٨ َوٱَّلله
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99. ගද්ව ග්රන්වථ ලත් ජනයිනි, නුඹලා 

(සතයයට) සාක්ෂිකරුවන්ව ව සිටිය දී 

නුඹලා එහි ගදෝෂ ගසායමින්ව ිශ්වාස 

ක වුන්ව ව අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව 

ව ක්වනුගේ මන්වදැ යි (නබිවරය) අසනු. 

තවද අල්ලාහ ්නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව 

ගනාසලකා හරින්වගනකු ගනාගව්. 

وَن َعن َسبِيلِ  َل ٱلحِكَتَِٰب لَِم تَُصدُّ هح
َ
  قُلح َيَٰٓأ

  ُۗ نُتمح ُشَهَدآُء
َ
ِ َمنح َءاَمَن َتبحُغوَنَها ِعوَٗجا َوأ ٱَّلله

َملُونَ  ا َتعح ُ بَِغَِٰفٍل َعمه  ٩٩ َوَما ٱَّلله

100. අගහෝ ිශ්වාස ක වුනි! ගද්ව 

ග්රන්වථය ගදනු ලැබූ අය අතුරින්ව පිරිසකට 

නුඹලා අවනත වන්වගනහු නම් නුඹලාගේ 

ිශව්ාසගයන්ව පසු ව නුඹලා ව ඔවුන්ව 

නැවත ප්රතික්ගෂ්පකයින්ව බවට හරවනු 

ඇත. 

َِن   ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن تُِطيُعواْ فَرِيٗقا م  َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َد إِيَمَٰنُِكمح   وتُواْ ٱلحِكَتََٰب يَُردُّوُكم َبعح
ُ
ِيَن أ ٱَّله

 ١٠٠ َكَِٰفرِينَ 

101. තවද නුඹලා ගකගරහි අල්ලාහ්ගේ 

වැකි පහ  කරනු ලබමින්ව  සිටිය දී ද 

නුඹලා අතර ඔහුගේ ධර්ම දූතයා සිටිය දී 

ද නුඹලා ප්රතික්ගෂප් කරනුගේ ගකගස ්ද? 

කවගරකු අල්ලාහ ්ව තදින්ව ග්රහණය කර 

ෙන්වගන්ව ද එිට සැබැින්වම ඔහු ඍජු 

මාර්ෙය ගවත මඟ ගපන්වවනු ලැබීය. 

نُتمح ُتتحَلَٰ َعلَيحُكمح َءاَيَُٰت  
َ
ُفُروَن َوأ َوَكيحَف تَكح

ِ فَ  َتِصم بِٱَّلله ۗۥُ َوَمن َيعح ِ َوفِيُكمح رَُسوَُلُ َقدح  ٱَّلله
َتِقيمٖ  سح  ١٠١ ُهِدَي إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

102. අගහෝ ිශ්වාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය ිය යුතු සැබෑ අයුරින්වම 

නුඹලා ඔහුට බිය බැතිමත් වනු. තවද 

නුඹලා මුසල්ිම්වරුන්ව ව සිටිය දී ම මිස 

මරණයට පත් ගනාවනු. 

ُقواْ  ِيَن َءاَمُنواْ ٱته َها ٱَّله يُّ
َ
أ َ َحقه ُتَقاتِهِۦ  َيَٰٓ ٱَّلله

لُِمونَ  سح نُتم مُّ
َ
 ١٠٢ َوََل َتُموُتنه إَِله َوأ
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103. නුඹලා සියල්ල අල්ලාහ්ගේ (දහම 

ගහවත්) රැහැන තදින්ව ග්රහණය කර ෙනු. 

තවද නුඹලා ගවන්ව ව ගනායනු. නුඹලා 

ගකගරහි අල්ලාහ් ප්රධානය ක ාවූ 

ආශිර්වාදයන්ව සිහිපත් කරනු. නුඹලා 

එකිගනකා සතුරන්ව ව සිටි ිට ඔහු 

නුඹලාගේ හදවත් අතර මිතුරු බන්වධනය 

ඇති කග ය්. එිට නුඹලා ඔහුගේ ආශිර් 

වාදගයන්ව සගහෝදරයන්ව බවට පත් වූහ. 

තවද නුඹලා (ඊට ගපර) නිරා ගිනි අොධ 

අද්දරගයහි සිටිගයහුය. එිට ඔහු නුඹලා 

ව එයින්ව මුදවා ෙත්ගත්ය. එගලසය නුඹලා 

යහ මඟ ලබනු පිණිස අල්ලාහ ්නුඹලාට 

ඔහුගේ වදන්ව පැහැදිලි කරනුගේ. 

  ْْۚ ُقوا ِ ََجِيٗعا َوََل َتَفره َتِصُمواْ ِِبَبحِل ٱَّلله َوٱعح
َداٗٓء   عح

َ
ِ َعلَيحُكمح إِذح ُكنُتمح أ َمَت ٱَّلله َوٱذحُكُرواْ نِعح

َمتِهِۦٓ   ُتم بِنِعح َبحح صح
َ
َ قُلُوبُِكمح فَأ لهَف بَيح

َ
فَأ

َِن ٱنلهارِ   َرةٖ م  َٰ َشَفا ُحفح َٰٗنا َوُكنُتمح لََعَ َو إِخح
ُ لَُكمح  فَ  ُ ٱَّلله ِ ُۗ َكَذَٰلَِك ُيَبي  ِنحَها نَقَذُكم م 

َ
أ

َتُدونَ   ١٠٣ َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكمح َتهح

104. යහපත ගවත ඇරයුම් කරන,  

දැහැමි දෑ නිගයෝෙ කරන, තවද පිළිකුල් 

දැයින්ව ව ක්වාලන සමූහයක් නුඹලා 

අතුරින්ව සිටිය යුතුයි. තවද ජයග්රාහකගයෝ 

ඔවුහුමය. 

 
ُ
ِنُكمح أ َُكن م  ِ  َوتلح َۡيح ُعوَن إََِل ٱۡلح ة  يَدح مه

حُمنَكرِِۚ   َن َعِن ٱل ُروِف َويَنحَهوح حَمعح ُمُروَن بِٱل
ح
َويَأ

لُِحونَ  حُمفح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل
ُ
 ١٠٤ َوأ

105. පැහැදිලි සාධක තමන්ව ගවත පැමිණි 

පසු ව ගවන්ව ව ගොස් මත ෙැටුම් ඇති කර 

ෙත් අය ගමන්ව නුඹලා ගනාවනු. තවද 

(පරගලාව) අති මහත් දඬුවම ඔවුනට හිමි 

ගව්. 

َتلَُفواْ ِمنُۢ   ُقواْ َوٱخح ِيَن َتَفره َوََل تَُكونُواْ َكٱَّله
ْوَلَٰٓئَِك لَُهمح َعَذاٌب  

ُ
َي َِنَُٰتْۚ َوأ ِد َما َجآَءُهُم ٱِلح َبعح

 ١٠٥ َعِظيم  

106. එදින ඇතැම් මුහුණු සුදු පැහැ ෙැන්ව 

ගවයි. තවත් මුහුණු කළු පැහැ ෙැන්ව ගවයි. 

තම මුහුණු කළු පැහැ ෙැන්ව වූ අය 

හමුගවහි , "නුඹලා ිශව්ාස ක  පසු 

ප්රතික්ගෂප් කග හු ද, එගහයින්ව නුඹලා 

ප්රතික්ගෂප් කරමින්ව සිටි දෑ ගහ්තුගවන්ව 

නුඹලා ගමම දඬුවම ිඳිනු" (යැයි  කියනු 

ලැගේ.) 

ِيَن   ا ٱَّله مه
َ
َودُّ وُُجوه ْۚ فَأ يَوحَم تَبحَيضُّ وُُجوه  َوتَسح

تُم َبعح  َكَفرح
َ
َودهتح وُُجوُهُهمح أ َد إِيَمَٰنُِكمح  ٱسح

ُفُرونَ   ١٠٦ فَُذوُقواْ ٱلحَعَذاَب بَِما ُكنُتمح تَكح
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107. තම මුහුණු සුදු පැහැ වූවන්ව වූ කලී 

ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ කරුණාව තු  සිටිති. 

ඔවුහු එහි (සව්ර්ෙගේ) සදාතනිකගයෝ ය. 

  ِۡۖ َةِ ٱَّلله تح وُُجوُهُهمح فََِف رَۡحح ِيَن ٱبحَيضه ا ٱَّله مه
َ
َوأ

ونَ ُهمح فِيَها َخَٰ   ١٠٧ ِِلُ

108. ගම්වා අල්ලාහ්ගේ වැකි ය. ඒවා අපි 

නුඹ ගවත සතයගයන්ව යුතු ව පාරායනය 

කර ගපන්වවන්වගනමු. තවද අල්ලාහ් 

ගලෝවැසියනට අපරාධයක් අගේක්ෂා 

කරන්වගනක් ගනාගව්. 

ِۗ َوَما   ِ َق  ِ َنتحلُوَها َعلَيحَك بِٱۡلح تِلحَك َءاَيَُٰت ٱَّلله
ُ يُرِيُد ُظلحٗما ل ِلحَعَٰلَِميَ   ١٠٨ ٱَّلله

109. අහස ්හි ඇති දෑ ද මහගපාග ාගව් 

ඇති දෑ ද අල්ලාහ ්සතු ය. තවද සියලු 

කරුණු නැවත ගයාමු කරනු ලබනුගේ 

අල්ලාහ ්ගවත ය. 

  ِ ۡرِضِۚ ِإَوََل ٱَّلله
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه َوَّلِله

ُمورُ 
ُ  ١٠٩ تُرحَجُع ٱۡلح

110. ජනයා ගවනුගවන්ව බිහි කරනු ලැබූ 

ගශ්ර්ෂ්ඨතම සමාජය නුඹලා වන්වගනහුය. 

නුඹලා යහපත අණ කර අයහපතින්ව ව ක් 

වන්වගනහුය. තවද අල්ලාහ් ව ිශව්ාස 

කරන්වගනහුය. තවද ගද්ව ග්රන්වථය ලැබූ 

ජනයා ද ( මුහම්මද් නබි ගකගරහි ) 

ිශව්ාස කග ් නම් එය ඔවුනට 

යහපතක්ම වනු ඇත. ඔවුන්ව අතුරින්ව 

ිශව්ාසවන්වතගයෝ ද සිටිති. තවද 

ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරය පාපතරගයෝ ය. 

ُمُروَن  
ح
رَِجتح لِلنهاِس تَأ خح

ُ
ٍة أ مه

ُ
َ أ ُكنُتمح َخۡيح

ِمُنوَن   حُمنَكرِ َوتُؤح َن َعِن ٱل ُروِف َوَتنحَهوح حَمعح بِٱل
هُهمِۚ   ا ل ٗ ُل ٱلحِكَتَِٰب لَََّكَن َخۡيح هح

َ
ُِۗ َولَوح َءاَمَن أ بِٱَّلله

ََثُُهُم ٱلحَفَِٰسُقونَ  كح
َ
ِمُنوَن َوأ حُمؤح ِنحُهُم ٱل  ١١٠ م 

111. සුළු ගව්දනාවකින්ව හැර ඔවුනට 

නුඹලා ගවත හිංසා ක  ගනාහැක්ගක් ම 

ය. තවද නුඹලා සමඟ ඔවුහු සටන්ව 

වදින්වගන්ව නම් ඔවුහු නුඹලාට පිටු පස හැරී 

පලා යති. ඉන්වපසු ව ඔවුහු උදව් කරනු 

ගනාලබති. 

ُّوُكُم   ٗذىۖۡ ِإَون يَُقَٰتِلُوُكمح يَُول
َ
ٓ أ وُكمح إَِله لَن يَُۡضُّ

بَاَر ُثمه ََل  دح
َ ونَ ٱۡلح  ١١١  يُنَِصُ
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112. ඔවුන්ව ගකාතැනක සිටිය ද ඔවුනට 

අවමානය නියම ිය. අල්ලාහ්ගේ 

රැහැනින්ව හා මිනිසාගේ රැහැනින්ව ( 

ආරක්ෂණ සම්මුතිගයන්ව ඔවුහු ) මිදුගේ 

නම් මිස.  තවද ඔවුහු අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ 

ගකෝපයටද ලක් වූහ. එගමන්වම ඔවුන්ව 

ගකගරහි දිළිඳුකම ද නියම ිය. එයට 

ගහ්තුව ඔවුන්ව අල්ලාහග්ේ වැකි 

ප්රතික්ගෂප් කරමින්ව සිටි බැින්ව හා 

යුක්තිගයන්ව ගතාර ව නබිවරුන්ව ව 

ඝාතනය කරමින්ව සිටි බැිනි. එය ඔවුන්ව 

පිටුපාමින්ව සිටි බැින්ව ද ඔවුන්ව සීමාව 

ඉක්මවා යමින්ව සිටි බැින්ව ද ගව්. 

َن َما ثُِقُفٓواْ إَِله ِِبَبحٖل   يح
َ
ِلهُة أ ُۡضِبَتح َعلَيحِهُم ٱَّل 

 ِ َِن ٱَّلله َِن  م  َِن ٱنلهاِس َوبَآُءو بَِغَضٖب م   وََحبحٖل م 
نهُهمح  

َ
َٰلَِك بِأ ْۚ َذ َكَنُة حَمسح ِ َوُۡضِبَتح َعلَيحِهُم ٱل ٱَّلله

ُتلُوَن   ِ َويَقح ُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ََكنُواْ يَكح
ََكنُواْ   َٰلَِك بَِما َعَصواْ وه ِۚ َذ ٖ ِ َحق  ۢنبَِيآَء بَِغۡيح

َ ٱۡلح
َتُدونَ   ١١٢ َيعح

113. ඔවුහු (සියල්ගලෝ ම) එක සමාන 

ගනාවූහ. ගද්ව ග්රන්වථය ලත් ජනයා 

අතුරින්ව (යහ මාර්ෙගේ) ස්ී ර ව සිටින 

සමාජයක් ද ිය. ඔවුහු රාී කාලගේ 

(සලාතගේ දී) හිස නමා නමස්කාර 

කරමින්ව අල්ලාහ්ගේ වැකි පාරායනය 

කරති. 

ة  قَآئَِمة    مه
ُ
ِل ٱلحِكَتَِٰب أ هح

َ
ِنح أ ُۗ م  ۞لَيحُسواْ َسَواٗٓء

حِل وَُهمح   ِ َءانَآَء ٱَله َيتحلُوَن َءاَيَِٰت ٱَّلله
ُجُدونَ   ١١٣ يَسح

114. තවද ඔවුහු අල්ලාහ් ව ද පරමාන්වත 

දිනය ද ිශව්ාස කරති. තවද යහපත 

ිධානය කරති. අයහපතින්ව ව ක්වාලති. 

දැහැමි කටයුතු වල යුහුසුලු ව ගයගදති. 

තවද ඔවුහු දැහැමියන්ව අතුරින්ව ගවති. 

 ِ ِمُنوَن بِٱَّلله ُمُروَن  يُؤح
ح
َوحِم ٱٓأۡلِخرِ َويَأ  َوٱَلح

حُمنَكرِ َويَُسَٰرُِعوَن   َن َعِن ٱل ُروِف َويَنحَهوح حَمعح بِٱل
َٰلِِحيَ  ْوَلَٰٓئَِك ِمَن ٱلصه

ُ
َيحَرَِٰتِۖ َوأ  ١١٤ ِِف ٱۡلح

115. තවද ඔවුහු යහපතින්ව කිසිවක් 

කරන්වගන්ව ද, එිට එය ඔවුනට ප්රතික්ගෂප් 

කරනු ගනාලබන්වගන්ව ම ය. තවද අල්ලාහ ්

බිය බැති මතුන්ව පිළිබඳ ව සර්ව ඥානී ය. 

  ُ َفُروُهُۗ َوٱَّلله ٖ فَلَن يُكح َعلُواْ ِمنح َخۡيح َوَما َيفح
حُمتهِقيَ  ُۢ بِٱل  ١١٥ َعلِيُم
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116. නියත වශගයන්ව ම ප්රතික්ගෂ්ප 

ක වුන්ව අල්ලාහ්ගෙන්ව (දඬුවම් වශගයන්ව 

පැමිගණන්වනා) වූ කිසිවකට (එගරහි ව) 

ඔවුන්වගේ ධන සම්පත් ගහෝ ඔවුන්වගේ දරු 

සම්පත් ගහෝ ඔවුනට ප්රගයෝජනවත් 

ගනාවන්වගන්ව ම ය. තවද නිරා ගින්වගන්ව 

සෙගයෝ ඔවුහු ම ය. තවද ඔවුහු එහි 

සදාතනිකගයෝ ය. 

َٰلُُهمح َوََلٓ   َو مح
َ
ِّنَ َعنحُهمح أ ِيَن َكَفُرواْ لَن ُتغح إِنه ٱَّله

َحَُٰب   صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ۖۡ َوأ ا ِ َشيحـ ٗ َِن ٱَّلله َلَُٰدُهم م  وح

َ
أ

ونَ ٱنلهارِِۖ ُهمح   ١١٦ فِيَها َخَِِٰلُ

117. ගමගලාව ජීිතගයහි ඔවුන්ව ිදයම් 

කරන දෑ ට උපමාව නම්  එහි අධික සීතල 

සහිත දැඩි සු ඟක් ගමනි. තමන්ව තමන්වට 

ම අපරාධ කර ෙත් පිරිසකගේ ගකතට 

එය පතිත ිය. එිට එය ිනාශ කර 

දැමීය. අල්ලාහ් ඔවුනට අපරාධ 

ගනාකග ්ය. නමුත් ඔවුන්ව ඔවුනටම 

අපරාධ කර ෙන්වගනෝය. 

نحَيا َكَمَثِل  مَ  ةِ ٱلُّ ََيوَٰ َثُل َما يُنِفُقوَن ِِف َهَِٰذهِ ٱۡلح
ٖم َظلَُمٓواْ   َصابَتح َحرحَث قَوح

َ
رِيٖح فِيَها ِۡصٌّ أ

ُ َوَلَِٰكنح   لََكتحُهْۚ َوَما َظلََمُهُم ٱَّلله هح
َ
نُفَسُهمح فَأ

َ
أ

لُِمونَ  نُفَسُهمح َيظح
َ
 ١١٧ أ

118. අගහෝ ිශ්වාස ක වුනි! නුඹලා 

අතුරින්ව මිස (ගසසු අය) සමීපතම මිතුරන්ව 

ගලස ගනාෙනු. ඔවුහු නුඹලාට 

අසාධාරණකම් කිරීගමන්ව අඩුවක් 

ගනාකරති. නුඹලා ව පීඩාවට පත් ක  දෑ 

ඔවුහු ප්රිය කග ෝය. ඔවුන්වගේ මුින්ව 

ගරෝධය ගහළි ිය. ඔවුන්වගේ හදවත් 

සඟවා ඇති දෑ ඉතා දරුණුය. නුඹලා 

වටහා ෙන්වනන්ව ව සිටිගේ නම් නුඹලාට 

ගමම වදන්ව අපි පැහැදිලි කග මු. 

ِن   ِيَن َءاَمُنواْ ََل َتتهِخُذواْ بَِطانَٗة م  َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

لُونَُكمح َخَباَٗل َودُّواْ َما َعنِتُّمح  
ح
ُدونُِكمح ََل يَأ

َٰهِِهمح َوَما َُّتحَِف   فحَو
َ
َضآُء ِمنح أ َغح قَدح بََدِت ٱِلح

ْۚ قَدح بَيهنها لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۖ إِن   ََبُ كح
َ
ُصُدورُُهمح أ

ِقلُونَ ُكن  ١١٨ ُتمح َتعح
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119. ගමන්වන! නුඹලා ඔවුන්ව ව ප්රිය 

කරන්වගනහුය. නමුත් ඔවුහු නුඹලා ව ප්රිය 

ගනාකරති. තවද නුඹලා ගද්ව ග්රන්වථ 

සියල්ල ිශව්ාස කරන්වගනහුය. තවද 

ඔවුහු නුඹලා ව මුණ ෙැසුණු ිට අපි 

ිශව්ාස කග මු යැයි පැවසුගවෝය. ඔවුහු 

ගවන්ව ව ගිය ිට ගකෝපය ගහත්ුගවන්ව 

නුඹලාට එගරහි ව ඇඟිලි තුඩු ිකුගවෝය. 

(නබිවරය!) නුඹලා ගේ ගකෝපය සමඟ ම 

නුඹලා මිය යනු. නියත වශගයන්ව ම 

හදවත් තුල ඇති  දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් 

සර්ව ඥානීය යැයි පවසනු. 

ْوََلٓءِ َُتِبُّوَنُهمح َوََل ُُيِبُّونَُكمح 
ُ
نُتمح أ

َ
أ َهَٰٓ

ِمُنوَن بِٱلحِكَتَِٰب ُُك ِهِۦ ِإَوَذا لَُقوكُ  مح قَالُٓواْ  َوتُؤح
نَاِمَل ِمَن  

َ واْ َعلَيحُكُم ٱۡلح اْ َعضُّ َءاَمنها ِإَوَذا َخلَوح
  ُۢ َ َعلِيُم ُۗ إِنه ٱَّلله ٱلحَغيحِظِۚ قُلح ُموتُواْ بَِغيحِظُكمح

ُدورِ   ١١٩ بَِذاِت ٱلصُّ

120. නුඹලාට යම් යහපතක් සප්ර්ශ 

කග ් නම් එය ඔවුන්ව ව දුකට පත් 

කරවයි. තවද නුඹලාට යම් අයහපතක් 

වැලඳුගේ නම් එමගින්ව ඔවුහු සතුටට පත් 

ගවති. තවද නුඹලා ඉවසා බිය බැතිමත් 

වන්වගන්ව නම් ඔවුන්වගේ කුමන්වත්රණ 

කිසිවක් නුඹලාට හානිදායක ගනාගවයි. 

නියත වශගයන්ව ම අල්ලාහ් නුඹලා 

කරමින්ව සිටින දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

ප්රකාරගයන්වම දන්වනා ය. 

ُكمح َحَسَنة  تَُسؤحُهمح ِإَون تُِصبحكُ  َسسح مح  إِن َتمح
واْ َوَتتهُقواْ ََل   َِبُ ۖۡ ِإَون تَصح رَُحواْ بَِها َسي ِئَة  َيفح

َملُوَن   َ بَِما َيعح ُۗ إِنه ٱَّلله يَُۡضُُّكمح َكيحُدُهمح َشيحـ ًا
 ١٢٠ ُُمِيط  

121. (නබිවරය! උහද් ) යුද්ධය 

ගවනුගවන්ව නියමිත සථ්ානයන්වහි 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව ව සීරුගවන්ව තැබීම 

පිණිස නුඹගේ පවුල ගවතින්ව 

(මදිනාගවන්ව) උදෑසන පිටත් ව ගිය 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. තවද අල්ලාහ් 

සර්ව ශ්රාවක ය. සර්ව ඥානී ය. 

ِمنَِي َمَقَٰعَِد   حُمؤح لَِك ُتَبو ُِئ ٱل هح
َ
ِإَوذح َغَدوحَت ِمنح أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   ١٢١ لِلحِقَتاِلِۗ َوٱَّلله

122. නුඹලා අතුරින්ව ගදපිරිසක් තමන්ව 

අධධර්යට පත් ව ඇතැයි සිතූ අවසථ්ාව 

සිහිපත් කරනු. තවද ඔවුන්ව ගදපිරිසගේ 

භාරකරු අල්ලාහය්. එබැින්ව ිශ්වාස 

වන්වතයින්ව අල්ලාහ් ගකගරහිම සියල්ල 

භාර ක  යුතු ය. 

  ُ َشََل َوٱَّلله ن َتفح
َ
آئَِفَتاِن ِمنُكمح أ ت طه إِذح َهمه

ِمُنونَ  حُمؤح ِ ٱل
ِ فَلحَيَتَوَّكه ُۗ َولََعَ ٱَّلله  ١٢٢ َوَِلُُّهَما
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123. නුඹලා දුබලයින්ව ව සිටිය දී 

ඇත්ගතන්වම අල්ලාහ ්බද්ර් (සටගන) හි 

නුඹලාට උදව් කග ්ය. එබැින්ව නුඹලා 

කෘතගව්දී ිය හැකි වනු පිණිස නුඹලා 

අල්ලාහ ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

ۖۡ فَٱتهُقواْ   ذِلهة 
َ
نُتمح أ

َ
رٖ َوأ ُ بَِبدح ُكُم ٱَّلله َولََقدح نََِصَ

َ لََعلهُكمح  ُكُرونَ ٱَّلله  ١٢٣ تَشح

124. මලක්වරුන්ව අතුරින්ව තුන්ව දහසක 

පිරිසක් (අහගස ්සිට) පහ  කරනු ලබමින්ව 

නුඹලාගේ පරමාධිපති නුඹලාට උපකාර 

කිරීම නුඹලාට ප්රමාණවත් ගනාවන්වගන්ව දැ 

යි ගද්ව ිශ්වාසවන්වතයින්වට (නබිවරය) 

නුඹ පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

ِف  لَن يَكح
َ
ِمنَِي أ ن  إِذح َتُقوُل لِلحُمؤح

َ
َيُكمح أ

حَمَلَٰٓئَِكةِ   َِن ٱل ُكمح َربُُّكم بَِثَلََٰثةِ َءاَلَٰٖف م  يُِمده
 ١٢٤ ُمََنلِيَ 

125. ගනාඑගස ්ය. නුඹලා ඉවසිලි වන්වත 

ව ද බිය බැතිමත් ව ද සිටින්වගන්ව නම් එම 

අවස්ථාගව් ඔවුන්ව ක්ෂණික ව (ප්රහාරයක් 

ගදනු පිණිස) නුඹලා ගවත ඔවුන්ව 

පැමිණිගේ නම් (යුද) සලකුණු තබනු ලැබූ 

පන්ව දහසක මලක් වරුන්වගෙන්ව නුඹලාගේ 

පරමාධි පති නුඹලාට උදව් කරනු ඇත. 

رِهِمح   ِن فَوح تُوُكم م 
ح
واْ َوَتتهُقواْ َويَأ َِبُ ْۚ إِن تَصح بََلَٰٓ

َِن   َسةِ َءاَلَٰٖف م  ِددحُكمح َربُُّكم ِِبَمح َهََٰذا ُيمح
حَمَلَٰٓئَِكةِ ُمَسو ِِميَ   ١٢٥ ٱل

126. නුඹලාට ශුභාරංචියක් ගලස හා 

එමගින්ව නුඹලාගේ හදවත් සන්වසුන්ව වනු 

පිණිස මිස අල්ලාහ් එය සිදු ගනාකග ්ය. 

සර්ව බලධාරී ප්රඥාවන්වත අල්ලාහ ්

අබියසින්ව මිස එම උපකාරය ගනාවීය. 

َمئِنه   ىَٰ لَُكمح َوتِلَطح َ ُ إَِله بُّشح َوَما َجَعلَُه ٱَّلله
  ِ ُ إَِله ِمنح ِعنِد ٱَّلله ۗۦُ َوَما ٱنلهِصح قُلُوبُُكم بِهِ

َِكيمِ ٱلحَعزِ   ١٢٦ يزِ ٱۡلح

127. (අල්ලාහ් නුඹලාට උදව්කිරීමට 

ගහ්තුව) ප්රතික්ගෂප් ක වුන්වගෙන්ව පිරිසක් 

ිනාශ කර දැමීමට ගහෝ ඔවුන්ව ව 

නින්වදාවට පත් කිරීම පිණිස ය. එිට 

ඔවුහු පරාජයට පත්වූවන්ව ගලස හැරී යති. 

بَِتُهمح   وح يَكح
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ َِن ٱَّله َطَع َطَرٗفا م  َِلَقح

 ١٢٧ لُِبواْ َخآئِبِيَ َفَينقَ 
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128. ඔවුනට ඔහු සමාව දීම ෙැන ගහෝ 

ඔවුනට ඔහු දඬුවම් කිරීම ෙැන ගහෝ 

එවැනි ිෂයක් සම්බන්වධගයන්ව (තීන්වදු 

දීමට) නුඹට කිසිඳු බලයක් නැත. ගහ්තුව 

සැබැින්ව ම ඔවුහු අපරාධකරුගවෝ ය. 

وح  
َ
وح َيُتوَب َعلَيحِهمح أ

َ
ٌء أ رِ ََشح مح

َ لَيحَس لََك ِمَن ٱۡلح
 ١٢٨ َبُهمح فَإِنهُهمح َظَٰلُِمونَ ُيَعذ ِ 

129. අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහගපාග ාගව් 

ඇති දෑ ද අල්ලාහ ්සතු ය. ඔහුට අභිමත වූ 

අයට සමාව ගදන්වගන්වය. ඔහුට අභිමත වූ 

අයට දඬුවම් කරන්වගන්වය. තවද අල්ලාහ ්

අති ක්ෂමාශීලී ය. අසමසම කරුණාන්විත 

ය. 

ۡرِضِۚ 
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه ِفُر   َوَّلِله َيغح

ُ َغُفور    ْۚ َوٱَّلله ُب َمن يََشآُء ِ لَِمن يََشآُء َويَُعذ 
 ١٢٩ رهِحيم  

130. අගහෝ ිශ්වාස ක වුනි! නුඹලා 

ගපාලිය ගදගුණ ප්රගුණ කර අනුභව 

ගනාකරනු. තවද නුඹලා අල්ලාහ ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. නුඹලා ජයග්රහණය ලබා 

ෙත හැකි වනු පිණිස. 

َها   يُّ
َ
أ اْ  َيَٰٓ ِبَوَٰٓ ُكلُواْ ٱلر 

ح
ِيَن َءاَمُنواْ ََل تَأ ٱَّله

َ لََعلهُكمح   ُقواْ ٱَّلله ۖۡ َوٱته َضََٰعَفٗة َعَٰٗفا مُّ ضح
َ
أ

لُِحونَ   ١٣٠ ُتفح

131. තවද ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්වට 

සූදානම් කරනු ලැබූ නිරා ගින්වනට නුඹලා 

බිය වනු. 

َٰفِرِينَ  تح لِلحَك ِعده
ُ
 ١٣١ َوٱتهُقواْ ٱنلهاَر ٱلهِِتٓ أ

132. තවද නුඹලා කරුණාවට පාත්ර ිය 

හැකි වනු පිණිස නුඹලා අල්ලාහ්ට ද ගමම 

ධර්ම දූතයාට ද අවනත වනු. 

َ َوٱلرهُسوَل لََعلهُكمح تُرحَۡحُونَ  ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
 ١٣٢ َوأ

133. සමාව ගවතට ද, ගද්ව බිය 

බැතිමතුන්ව හට සූදානම් කරනු ලැබූ අහස ්

හා ගපාග ාව තරම් ප්රමාණගයන්ව වූ 

ස්වර්ෙ උයනක් ගවතට ද, නුඹලා යුහුසුලු 

වනු. 

ب ُِكمح وََجنهٍة   ِن ره ِفَرةٖ م  ۞وََسارُِعٓواْ إََِلَٰ َمغح
تح   ِعده

ُ
ۡرُض أ

َ َُٰت َوٱۡلح َمََٰو َعرحُضَها ٱلسه
 ١٣٣ لِلحُمتهِقيَ 
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134. ඔවුහු කවරහු ද යත් සැපවත් 

අවස්ථාවන්වහි ද දුෂ්කර අවස්ථා වන්වහි ද 

ියදම් කරන්වගනෝ ගවති. තවද ගකෝපය 

මැඩ පවත්වාෙන්වගනෝ හා මිනිසුනට 

සමාව ගදන්වගනෝ ගවති. තවද අල්ලාහ් 

(ගමවැනි) දැහැමියන්ව ව ප්රිය කරන්වගන්වය. 

َِٰظِمَي   آءِ َوٱلحَك ه آءِ َوٱلۡضه ه ِيَن يُنِفُقوَن ِِف ٱلِسه ٱَّله
ُ ُُيِبُّ   ٱلحَغيحَظ َوٱلحَعافَِي َعِن ٱنلهاِسِۗ َوٱَّلله

ِسنِيَ  حُمحح  ١٣٤ ٱل

135. තවද ඔවුහු කවරහුද යත් ඔවුහු යම් 

අශීලාචාර ගදයක් ක  ිට ගහෝ තමන්වට 

ම අපරාධයක් කර ෙත් ිට ගහෝ අල්ලාහ් 

ව ගමගනහි කරති. එසැණින්ව ඔවුන්වගේ 

පාපයන්වට ඔවුහු සමාව අයැදිති. පාපයන්වට 

සමාව ගදන්වනා අල්ලාහ් හැර ගවන 

කවගරක් ද? තවද ඔවුන්ව දැනුවත් ව සිටිය 

දී ඔවුන්ව ක  (වැරදි) දෑ හී ඔවුහු නිරත 

ගනාවූහ. 

نُفَسُهمح  
َ
وح َظلَُمٓواْ أ

َ
َِٰحَشًة أ ِيَن إَِذا َفَعلُواْ َف َوٱَّله

ِفُر   نُوبِِهمح َوَمن َيغح َفُرواْ َِّلُ َتغح َ فَٱسح َذَكُرواْ ٱَّلله
َٰ َما َفَعلُواْ وَُهمح   واْ لََعَ ُ َولَمح يُِِصُّ نُوَب إَِله ٱَّلله ٱَّلُّ

لَُمونَ   ١٣٥ َيعح

136. තම පරමාධිපතිගෙන්ව වූ සමාව හා 

ඒවාට පහළින්ව ෙංොවන්ව ෙලා බසින 

ස්වර්ෙ උයන්ව තම ප්රතිඵල වශගයන්ව හිමි 

කරෙන්වගනෝ ඔවුහු ම ය. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකගයෝ ය. යහකම් 

කරන්වනවුන්වගේ ප්රතිඵල යහපත් ිය. 

َٰت    ب ِِهمح وََجنه ِن ره ِفَرة  م  غح ْوَلَٰٓئَِك َجَزآؤُُهم مه
ُ
أ

نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن 
َ َم  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح ْۚ َونِعح فِيَها

ُر ٱلحَعَِٰملِيَ  جح
َ
 ١٣٦ أ

137. නුඹලාට ගපර ද (ගමවැනි) ක්රියා 

මාර්ෙයන්ව ඉකුත් ව ගොස් හමාරය. 

එබැින්ව නුඹලා මහගපාග ාගව් 

සැරිසරනු. තවද (සතය) ගබාරු 

ක වුන්වගේ අවසානය ගකගස් වී දැ යි 

අධීක්ෂණය කරනු. 

قَدح َخلَتح ِمن َقبحلُِكمح ُسَُن  فَِسُۡيواْ ِِف  
َِٰقَبُة   ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكيحَف ََكَن َع

َ ٱۡلح
بِيَ  ِ حُمَكذ   ١٣٧ ٱل

138. ගමය ජනයා හට වූ පැහැදිලි 

කිරීමකි. තවද ගද්ව බිය බැතිමතුන්වට 

මඟගපන්වවීමක් හා උපගදසකි. 

َهََٰذا َبَيان  ل ِلنهاِس وَُهٗدى َوَموحِعَظة   
 ١٣٨ ل ِلحُمتهِقيَ 
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139. තවද නුඹලා දුර්වල ගනාවනු. තවද 

නුඹලා දුකට පත් ගනාවනු. නුඹලා 

ිශව්ාසවන්වතගයෝ නම් ගශ්ර්ෂ්ඨගයෝ ද 

නුඹලා ම ය. 

َن إِن ُكنُتم   لَوح عح
َ نُتُم ٱۡلح

َ
َوََل تَِهُنواْ َوََل ََتحَزنُواْ َوأ

ِمنِيَ  ؤح  ١٣٩ مُّ

140. නුඹලාට (උහද් සටගනහි) තුවාල 

ඇතිවූගේ නම් (ඒ ෙැන අධධර්යට පත් 

ගනාවනු. ගහ්තුව) එවැනි ම තුවාලයක් 

එම පිරිසට ද (බද්ර් සටගනහි) ඇති ිය. 

තවද අපි ගමවැනි දිනයන්ව ජනයා අතර 

මාරුගවන්ව මාරුවට ලබා ගදන්වගනමු. 

තවද (එය) ිශව්ාස ක වුන්ව ව අල්ලාහ ්

හඳුනා ෙනු පිණිසත් නුඹලා අතුරින්ව 

ෂහීද්වරුන්ව (දිි පුදන්වනන්ව)ව ගතෝරා ෙනු 

පිණිසත් ය. තවද අල්ලාහ් 

අපරාධකරුවන්ව ව ප්රිය ගනාකරයි. 

سَ  ح   إِن َيمح ح  َفَقدح َمسه ٱلحَقوحَم قَرح ُكمح قَرح سح
َ ٱنلهاِس   يهاُم نَُداوِلَُها بَيح

َ ۚۥْ َوتِلحَك ٱۡلح ِثحلُُه م 
ِيَن َءاَمُنواْ َويَتهِخَذ ِمنُكمح   ُ ٱَّله لََم ٱَّلله َوَِلَعح

َٰلِِميَ  ُ ََل ُُيِبُّ ٱلظه ُۗ َوٱَّلله  ١٤٠ ُشَهَدآَء

141. තවද (එගස් කරනුගේ) ිශව්ාස 

ක වුන්ව ව අල්ලාහ ්පිිතුරු කිරීම 

පිණිසත් ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ව ිනාශ 

කරනු පිණිසත් ය. 

َحَق   ِيَن َءاَمُنواْ َويَمح ُ ٱَّله َص ٱَّلله َوَِلَُمح ِ
َٰفِرِينَ   ١٤١ ٱلحَك

142. (ිශ්වාසවන්වතයිනි!) නුඹලා අතුරින්ව 

(අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ) සටන්ව ක වුන්ව 

කවුරුන්ව දැ යි අල්ලාහ ්ගනාදැන, එගමන්ව 

ම ඉවසිලිවන්වතයින්ව පිළිබඳ ව ද ඔහු 

ගනාදැන, සව්ර්ෙ උයන්ව වලට පිිසීමට 

නුඹලා සිතන්වගනහු ද? 

  ُ لَِم ٱَّلله ا َيعح نهَة َولَمه َ ُخلُواْ ٱۡلح ن تَدح
َ
مح َحِسبحُتمح أ

َ
أ

ََِٰبِينَ  لََم ٱلصه ِيَن َجََٰهُدواْ ِمنُكمح َويَعح  ١٤٢ ٱَّله

143. නුඹලා (වීර) මරණය හමු වීමට 

ගපර එය අගේක්ෂා කරමින්ව සිටිගයහු ය. 

(දැන්ව) නුඹලා එය සියැසින්ව ම දුටුගවහු ය. 

ن تَلحَقوحهُ  
َ
حَموحَت ِمن َقبحِل أ َن ٱل َولََقدح ُكنُتمح َتَمنهوح

نُتمح تَنُظُرونَ 
َ
ُتُموُه َوأ يح

َ
 ١٤٣ َفَقدح َرأ
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144. තවද මුහම්මද් දූතගයකු මිස 

(ගවනත් ගකගනක්) ගනාගව්. ඔහුට ගපර 

ධර්ම දූතයින්ව ඉකුත් වී ගියහ. (ඔවුන්ව 

අතුරින්ව) ගකගනක් මිය ගිගේ නම් ගහෝ 

ඝාතනය කරනු ලැබුගව් නම් ගහෝ නුඹලා 

නුඹලාගේ ිලුඹු මතින්ව ආපසු හැරී 

ගිගයහුය. තවද කවගරකු තම ිලුඹු ගදක 

මතින්ව හැරී යන්වගන්ව ද එිට අල්ලාහ්ට 

කිසිවකින්ව හානියක් සිදු ගනාවන්වගන්ව ම 

ය. අල්ලාහ් කෘතගව්දී අයට ප්රතිඵල ගදනු 

ඇත. 

ٌد إَِله رَُسول  قَدح َخلَتح ِمن َقبحلِهِ   َوَما ُُمَمه
  َٰٓ وح قُتَِل ٱنَقلَبحُتمح لََعَ

َ
اَت أ فَإِيْن مه

َ
ْۚ أ ٱلرُُّسُل

َٰ َعِقَبيحهِ فَلَن يَُۡضه   ْۚ َوَمن يَنَقلِبح لََعَ َقَٰبُِكمح عح
َ
أ

َِٰكرِينَ  ُ ٱلشه زِي ٱَّلله ْۚ وََسَيجح ا َ َشيحـ ٗ  ١٤٤ ٱَّلله

145. නියම කරනු ලැබූ නිර්ණිත 

කාලයක අල්ලාහ්ගේ අනුමැති ගයන්ව මිස 

මරණයට පත්වීමට කිසිදු ආත්මයකට 

(හැකියාවක්) ගනාමැත. තවද කවගරකු 

ගමගලාව කුසල් අගේක්ෂා කරන්වගන්ව ද 

ඔහුට අපි එයින්ව පිරිනමන්වගනමු. තවද 

කවගරකු මතුගලාව කුසල් 

බලාගපාගරාත්තු වන්වගන්ව ද ඔහුට අපි 

එයින්ව පිරිනමන්වගනමු. තවද කෘතගව්දී 

අයට අපි යහපත් ප්රතිඵල පිරිනමන්වගනමු. 

ِ كَِتَٰٗبا   ن َتُموَت إَِله بِإِذحِن ٱَّلله
َ
ٍس أ َوَما ََكَن نِلَفح

تِهِۦ ِمنحَها   نحَيا نُؤح ُۗ َوَمن يُرِدح ثََواَب ٱلُّ َٗل َؤجه مُّ
زِي   ْۚ وََسَنجح تِهِۦ ِمنحَها َوَمن يُرِدح ثََواَب ٱٓأۡلِخَرةِ نُؤح

َِٰكرِينَ   ١٤٥ ٱلشه

146. නබිවරුගෙන්ව ගකාපමණ ගදගනක්, 

ඔවුන්ව සමඟ අල්ලාහ්ගේ දැහැමි 

දනන්වගෙන්ව යුත් ගබාගහෝ ගදගනක් සමෙ 

එක්ව (අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ) සටන්ව 

කරති. එනමුදු ඔවුනට අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගේ සිදු වූ දුෂ්කරතා ගවනුගවන්ව 

ඔවුහු අධධර්ය ගනාවූහ. තවද ඔවුහු 

දුර්වල ද ගනාවූහ. එගමන්වම (සතුරන්වට) 

යටහත් ද ගනාවූහ. තවද අල්ලාහ ්

ඉවසිලිවන්වතයින්ව ව ප්රිය කරයි. 

ََٰتَل َمَعُهۥ رِب ِيُّوَن َكثِۡي  َفَما   ٖ َق ِب 
ِن نه ي ِن م 

َ
َوَكأ

ِ َوَما َضُعُفواْ   َصاَبُهمح ِِف َسبِيِل ٱَّلله
َ
وََهُنواْ لَِمآ أ

ََِٰبِينَ  ُ ُُيِبُّ ٱلصه ُْۗ َوٱَّلله َتََّكنُوا  ١٤٦ َوَما ٱسح
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147. අපගේ පරමාධිපතියාණනි! අපගේ 

පාපයන්වටත් අප ිෂගයහි සිදු වන සීමාව 

ඉක්මවීම් වලටත් අපට සමාව ගදනු 

මැනව! තවද අපගේ පාද ස්ථාවර කරනු 

මැනව! ප්රතික්ගෂ්ප ක  ජනයාට එගරහි ව 

ද අපට උදව් කරනු මැනව! යන වදන මිස 

ගවන වදනක් ඔවුනට ගනාතිබිණි. 

فِرح نَلَا   ن قَالُواْ َربهَنا ٱغح
َ
ٓ أ لَُهمح إَِله َوَما ََكَن قَوح

قحَداَمَنا   ُذنُوبََنا
َ
رِنَا َوَثب ِتح أ مح

َ
اَفَنا ِِفٓ أ َ ِإَوَسح

َٰفِرِينَ  نَا لََعَ ٱلحَقوحِم ٱلحَك  ١٤٧ َوٱنُِصح

148. එිට අල්ලාහ ්ගමගලාව ප්රතිඵල ද, 

මතු ගලාව යහපත් ප්රතිඵල ද ඔවුනට 

පිරිනැමීය. තවද අල්ලාහ් දැහැමියන්ව ව 

ප්රිය කරයි. 

نحيَ  ُ ثََواَب ٱلُّ َُٰهُم ٱَّلله َن ثََواِب  فَـ َاتَى ا وَُحسح
ِسنِيَ  حُمحح ُ ُُيِبُّ ٱل  ١٤٨ ٱٓأۡلِخَرةِِۗ َوٱَّلله

149. අගහෝ ිශ්වාස ක වුනි! නුඹලා 

ප්රතික්ගෂප් ක වුනට අවනත වන්වගන්ව 

නම් ඔවුන්ව නුඹලා ව නුඹලාගේ ිලුඹු මත 

නැවත ආපසස්ට හරවනු ඇත. එිට 

නුඹලා අලාභවන්වතයින්ව ගලස නැවත 

හැගරන්වගනහුය. 

ِينَ  َها ٱَّله يُّ
َ
أ ِيَن  َيَٰٓ  َءاَمُنٓواْ إِن تُِطيُعواْ ٱَّله

َقَٰبُِكمح َفَتنَقلُِبواْ   عح
َ
َٰٓ أ َكَفُرواْ يَُردُّوُكمح لََعَ

 ١٤٩ َخَِِٰسِينَ 

150. නමුත් නුඹලාගේ භාරකරු අල්ලාහ් 

ය. ඔහු උදව් කරන්වනන්ව ගෙන්ව ගශ්රෂ්්ඨයා 

ය. 

َِِٰصِينَ  ُ ٱلنه ۖۡ وَُهَو َخۡيح َُٰكمح لَى ُ َموح  ١٥٠ بَِل ٱَّلله

151. කවර ගදයක් සම්බන්වධගයන්ව 

බලයක් ඔහු ප්රතික්ගෂප් ක වුන්වට පහ  

ගනාකග ් ද, එවැන්වනක් මුල් කර ගෙන 

ඔවුහු අල්ලාහ්ට ආගද්ශ තැබූ ගහ්තුගවන්ව, 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වනන්වගේ සිත් තු  අපි 

භීතිය ගහ න්වගනමු.  තවද ඔවුන්වගේ 

වාසසථ්ානය නිරා ගින්වන ය. තවද 

අපරාධකරු වන්වගේ නවාතැන ඉතා 

නපුරු ය. 

َب بَِمآ   ِيَن َكَفُرواْ ٱلرُّعح َسُنلحَِّق ِِف قُلُوِب ٱَّله
َُٰهُم   َوى

ح
ۖۡ َوَمأ ِلح بِهِۦ ُسلحَطَٰٗنا ِ َما لَمح يََُن  ُكواْ بِٱَّلله َ ۡشح

َ
أ

َٰلِِميَ  ۖۡ َوبِئحَس َمثحَوى ٱلظه  ١٥١ ٱنلهاُر
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152. ඔහුගේ අනුමැතිගයන්ව නුඹලා ඔවුන්ව 

ව මරා දැමූ අවසථ්ාගව්දී අල්ලාහ් 

සැබැින්ව ම ඔහුගේ ප්රතිඥාව සැබෑ 

කග ්ය. අවසානගේදී නුඹලා නිවටයින්ව වී 

නුඹලා ගවත පැනවූ අණ පිළිබඳ ිෂගයහි 

මත ගේද ඇති කරෙත්ගතෝය. නුඹලා ප්රිය 

කරන දෑ නුඹලාට ගපන්ව වූ පසු ව ද 

නුඹලා පිටුපෑගවෝය. නුඹලා අතුරින්ව 

ගමගලාව ප්රිය කරන්වගනෝ ද ගවති. තවද 

නුඹලා අතුරින්ව පරගලාව ප්රිය කරන්වගනෝ 

ද ගවති. පසු ව ඔහු නුඹලා පරීක්ෂා කිරීම 

පිණිස නුඹලා ව ඔවුන්වගෙන්ව හැගරව්ගව්ය. 

තවද නුඹලාට ඔහු සමාව දුන්වගන්වය. තවද 

අල්ලාහ ්ිශ්වාසවන්වතයින්ව ගකගරහි 

භාෙයගයන්ව යුක්ත ගකගනකි. 

وَنُهم  ۥٓ إِذح ََتُسُّ َدهُ ُ وَعح َولََقدح َصَدقَُكُم ٱَّلله
َٰٓ إَِذا فَِشلحُتمح َوتَ  رِ  بِإِذحنِهِۖۦۡ َحِته مح

َ ُتمح ِِف ٱۡلح َنَٰزَعح
ا َُتِبُّوَنْۚ   َُٰكم مه َرى

َ
ِد َمآ أ ِنُۢ َبعح وََعَصيحُتم م 

ن يُرِيُد   نحَيا َوِمنُكم مه ن يُرِيُد ٱلُّ ِمنُكم مه
ۖۡ َولََقدح   َفُكمح َعنحُهمح َِلَبحَتلَِيُكمح ْۚ ُثمه َۡصَ ٱٓأۡلِخَرَة

ٍل لََعَ   ُ ُذو فَضح ُۗ َوٱَّلله َعَفا َعنُكمح
ِمنِيَ  حُمؤح  ١٥٢ ٱل

153. ගමම දූතයා (මුහම්මද්) නුඹලාට 

පිටුපසින්ව සිට නුඹලා කැඳවමින්ව සිටිය දී, 

කිසිවකු ගදස හැරී ගනාබලා නුඹලා 

(කන්වද මතට) නැෙ ගිය සැටි සිහි 

කරන්වන. ගම් ගහ්තුගවන්ව නුඹලාටද 

(පරාජගේ) දුක ප්රතිඵලයක් ගලස ලබා 

දුන්වගන්වය. කුමක් නිසාද යත් නුඹලාට අත 

පසු වූ ගදය (ජය) ෙැනද , නුඹලාට (දුක) 

හටෙත් සිදුවීම ෙැනද නුඹලා ගශෝකයට 

පත් ගනාවනු පිණිසයි. අල්ලාහ ්නුඹලා 

කරන ගද් ෙැන ගහාඳින්ව වටහාෙනී. 

َحٖد َوٱلرهُسوُل  
َ
َٰٓ أ عُِدوَن َوََل تَلحوُۥَن لََعَ ۞إِذح تُصح

  ٖ ُۢا بَِغم  َثََٰبُكمح َغمه
َ
َُٰكمح فَأ َرى خح

ُ
ُعوُكمح ِِفٓ أ يَدح

  َٰ َما فَاتَُكمح َوََل َمآ  ل َِكيحََل ََتحَزنُواْ لََعَ
َملُونَ  ُۢ بَِما َتعح ُ َخبُِۡي ُۗ َوٱَّلله َصََٰبُكمح

َ
 ١٥٣ أ
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154. අනතුරු ව එම තැවුගලන්ව පසුව ඔහු 

නුඹලා ගවත සහනයක්  ලබා ගදන සුළු 

නින්වදක් පහ  කග ය්. එය නුඹලා 

අතුරින්ව පිරිසක් ආවරණය කරෙත්ගත්ය. 

තවද (තවත්) පිරිසක්, ඔවුන්වගේ සිත් 

ඔවුන්ව ගකගරහි ම ගශෝකය ඇති කග ්ය. 

ඔවුහු අඥාන යුෙගේ අනුමානයන්ව ගමන්ව 

අල්ලාහ ්ෙැන සතය ගනාවන දෑ සිතමින්ව “ 

ගමම ිෂගයහි යම් (ජයග්රාහී) කරුණක් 

අපට ඇත්ගත් දැ “ යි ිමසන්වගනෝය. 

සියලු කරුණු අල්ලාහට් යැයි පවසනු. 

නුඹට ගහළි ගනාකරන දෑ ඔවුහු ඔවුන්වගේ 

ආත්මාවන්ව තු  සඟවා ෙන්වගනෝය. අපට 

ගමම ිෂගයහි යම් බලයක් වී නම් අපි 

ගමහි මරුමුවට පත් ගනාවන්වගනමු යැයි 

පවසන්වගනෝය. නුඹලා නුඹලාගේ නිගවස ්

වල සිටිය ද ඝාතනය කරනු ලැබීමට 

නියම වූවන්ව ඔවුන්ව (මැරී) වැටිය යුතු 

ස්ථානයට පැමිගණන්වගන්වමය. තවද එය 

නුඹලාගේ හදවත් තු  ඇති දෑ ඔහු 

පිරික්සනු පිණිස ය. තවද නුඹලාගේ සිත් 

තු  ඇති දෑ පැහැදිලි කරනු පිණිස ය. 

හදවත් තු  ඇති දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්

සර්ව ඥානී ය. 

َمَنٗة نَُّعاٗسا  
َ
ِد ٱلحَغم ِ أ ِنُۢ َبعح نَزَل َعلَيحُكم م 

َ
ُثمه أ

تحُهمح   َهمه
َ
ۖۡ َوَطآئَِفة  قَدح أ ِنُكمح ََشَٰ َطآئَِفٗة م  َيغح

ِ َظنه   َق  َ ٱۡلح ِ َغۡيح نُفُسُهمح َيُظنُّوَن بِٱَّلله
َ
أ

ءِٖۗ  ٱلحَجَِٰهلِيه  رِ ِمن ََشح مح
َ َا ِمَن ٱۡلح ةِِۖ َيُقولُوَن َهل نله

ا   نُفِسِهم مه
َ
ُِۗ َُيحُفوَن ِِفٓ أ َر ُُكهُهۥ َّلِله مح

َ قُلح إِنه ٱۡلح
رِ   مح

َ ََل ُيبحُدوَن لََكۖۡ َيُقولُوَن لَوح ََكَن نَلَا ِمَن ٱۡلح
هوح ُكنُتمح ِِف ُبُيوتُِكمح   ُۗ قُل ل ا قُتِلحَنا َهَُٰهَنا ء  مه ََشح

 َ ِيَن ُكتَِب َعلَيحِهُم ٱلحَقتحُل إََِلَٰ  ل َز ٱَّله ََبَ
ُ َما ِِف ُصُدورُِكمح   ۖۡ َوَِلَبحَتِلَ ٱَّلله َمَضاِجعِِهمح

ُۢ بَِذاِت   ُ َعلِيُم ْۚ َوٱَّلله َص َما ِِف قُلُوبُِكمح َوَِلَُمح ِ
ُدورِ   ١٥٤ ٱلصُّ

155. නියත වශගයන්ව ම ගදපිරිස මුණ 

ෙැසුණු දින නුඹලා අතරින්ව පිටු පා හැරී 

ගියවුන්ව වන ඔවුනට ගෂයිතාන්ව ලිස්සා 

(මඟ හැර) යන්වනට හැරිගේ ඔවුන්ව ඉපැයූ 

දැයින්ව ඇතැම් කරුණු ගහ්තු ගවනි. තවද 

අල්ලාහ ්ඔවුනට සමාව දුන්වගන්වය. නියත 

වශගයන්ව ම අල්ලාහ ්අති ක්ෂමා ශීලී ය. 

ඉතා ඉවසිලිවන්වත ය. 

َعاِن   َمح َََّق ٱۡلح اْ ِمنُكمح يَوحَم ٱتلح هوح ِيَن تََول إِنه ٱَّله
ْۖۡ  إِنه  ِض َما َكَسُبوا يحَطَُٰن بَِبعح هُهُم ٱلشه ل ََتَ َما ٱسح

َ َغُفوٌر   ُۗ إِنه ٱَّلله ُ َعنحُهمح َولََقدح َعَفا ٱَّلله
 ١٥٥ َحلِيم  
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156. අගහෝ ිශ්වාස ක වුනි! ප්රතික්ගෂ්ප 

ක වුන්ව ගමන්ව නුඹලා ගනාවනු. තවද 

ඔවුහු තමන්වගේ සගහෝදරයින්ව ගදස බලා, 

මහගපාග ාව මත (නුඹ සමඟ) ඔවුන්ව 

ෙමන්ව ගනාකර ගහෝ (නුඹ සමඟ) යුද 

බිමට ගොස ්(ිපතට පත් වූ ිට) , අප 

සමඟ සිටිගයහු නම් ඔවුහු මරණයට පත් 

ගනාගවති. එගමන්වම ඝාතනය කරනු 

ගනාලබති යැයි පැවසූහ. අල්ලාහ් ගමගස ්

කරන්වගන්ව, ඔවුන්වගේ සිත් තු  ගශෝකය 

ඇති කරනු පිණිස ය. තවද ජීවය ගදන්වගන්ව 

ද මරණයට පත් කරන්වගන්ව ද අල්ලාහ ්ය. 

නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් සර්ව 

නිරීක්ෂක ය. 

ِيَن   ِيَن َءاَمُنواْ ََل تَُكونُواْ َكٱَّله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡرِض  
َ بُواْ ِِف ٱۡلح َٰنِِهمح إَِذا َۡضَ َو َكَفُرواْ َوقَالُواْ ِۡلِخح

هوح ََكنُواْ ِعنَدنَا َما َماتُواْ َوَما   ى ل وح ََكنُواْ ُغز ٗ
َ
أ

 َٰ ُ َذ َعَل ٱَّلله ُۗ قُتِلُواْ َِلَجح ٗة ِِف قُلُوبِِهمح َ لَِك َحِسح
َملُوَن   ُ بَِما َتعح ۦ َويُِميُتُۗ َوٱَّلله ِ ُ يُۡحح َوٱَّلله

 ١٥٦ بَِصۡي  

157. නුඹලා අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ 

ඝාතනය කරනු ලැබුගව් නම් ගහෝ නුඹලා 

මරණයට පත් වූගයහු නම් ගහෝ 

අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ සමාව ද කරුණාව ද 

ඔවුන්ව රැස ්කරන දෑ ට වඩා අති උතුම් ය. 

َِن  وَ  ِفَرة  م  وح ُمتُّمح لََمغح
َ
ِ أ لَئِن قُتِلحُتمح ِِف َسبِيِل ٱَّلله

ا ََيحَمُعونَ  ِمه ٌَة َخۡيح  م  ِ َورَۡحح  ١٥٧ ٱَّلله

158. තවද නුඹලා මරණයට පත් වූගයහු 

නම් ගහෝ නුඹලා ඝාතනය කරනු 

ලැබුගවහු නම් ගහෝ නුඹලා අල්ලාහ ්ගවත 

එක් රැස් කරනු ලබන්වගනහුය. 

ونَ َولَئِن  ِ َُتحَّشُ ََل ٱَّلله وح قُتِلحُتمح َۡلِ
َ
تُّمح أ  ١٥٨ مُّ

159. අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ කරුණාව 

ගහ්තුගවන්ව නුඹ ඔවුනට මෘදු ව කටයුතු 

කග හිය. නුඹ දැඩි සිතකින්ව යුත් දරුණු 

අගයකු වූගයහි නම් නුඹ අසලින්ව ඔවුහු 

ඉවත් ව යති. එබැින්ව නුඹ ඔවුනට සමාව 

ගදනු. ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව සමාව අයදිනු. 

(ිිධ) කරුණු වල දී ඔවුන්ව සමඟ 

සාකච්ඡා කරනු. නුඹ (යම් ගදයක්) 

තීරණය කග  ්නම් එිට අල්ලාහ් ගවත 

භාර කරනු. නියත වශගයන්ව ම අල්ලාහ ්

භාර කරන්වනන්ව ව ප්රිය කරන්වගන්වය. 

ا   ۖۡ َولَوح ُكنَت َفظًّ ِ نِلَت لَُهمح َِن ٱَّلله َةٖ م  فَبَِما رَۡحح
واْ ِمنح حَ  ُف  َغلِيَظ ٱلحَقلحِب ََلنَفضُّ لَِكۖۡ فَٱعح وح

رِِۖ فَإَِذا   مح
َ فِرح لَُهمح وََشاوِرحُهمح ِِف ٱۡلح َتغح َعنحُهمح َوٱسح

َ ُُيِبُّ   ِْۚ إِنه ٱَّلله ح لََعَ ٱَّلله َت َفَتَوَّكه َعَزمح
ِيَ  ِ حُمَتَوُك   ١٥٩ ٱل
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160. අල්ලාහ් නුඹලාට උදව් කරන්වගන්ව 

නම් (එය) අබිබවා යන්වගනක් නුඹලාට 

නැත. තවද නුඹලා ව ඔහු අතහැර දැමුගව් 

නම් ඉන්ව පසු ව නුඹලාට උදව් කරන්වගන්ව 

කවගරක් ද ? තවද ිශව්ාසවන්වතයින්ව 

අල්ලාහ ්ගවත ම (තම කටයුතු) භාර ක  

යුතු ය. 

ۖۡ ِإَون   ُ فَََل ََغلَِب لَُكمح إِن يَنُِصحُكُم ٱَّلله
ِدهۗۦُِ   ِنُۢ َبعح ِي يَنُِصُُكم م  ََيحُذلحُكمح َفَمن َذا ٱَّله

ح  ِ ٱل
ِ فَلحَيَتَوَّكه ِمُنونَ َولََعَ ٱَّلله  ١٦٠ ُمؤح

161. කිසිදු නබිවරගයකුට වංචා කිරීම 

(සුදුසු) ගනාවීය. තවද කවගරක් වංචා 

කරන්වගන්ව ද ඔහු වංචා ක  දෑ සමඟ 

ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ පැමිගණයි. එිට සෑම ආත්මයකට 

ම එය ඉපැයූ දෑ ූර්ණ ව ගදනු ලැගේ. 

තවද ඔවුහු අපරාධ කරනු ගනාලබති. 

ِت بَِما  َوَما ََكَن  
ح
لُلح يَأ ْۚ َوَمن َيغح ن َيُغله

َ
نِلَِب ٍ أ

ا   ٖس مه َٰ ُكُّ َنفح َغله يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِِۚ ُثمه تَُوِفه
لَُمونَ   ١٦١ َكَسَبتح وَُهمح ََل ُيظح

162. අල්ලාහ්ගේ තෘේතිය අගේක්ෂා 

කරන්වනා කවගරක් ද ඔහු අල්ලාහ්ගෙන්ව 

වූ ගකෝපය තමන්ව ගවත ගෙන්වවා ෙත් අය 

ගමන්ව වන්වගන්ව ද? (එගස් ගනාව 

ගකෝපයට ලක් වූ) ඔහුගේ වාසසථ්ානය 

නිරයය. තවද ඔහු පිිගසන ස්ථානය ඉතා 

නපුරු ය. 

َِن   ِ َكَمنُۢ بَآَء بَِسَخٖط م  ََٰن ٱَّلله َو َبَع رِضح َفَمِن ٱته
َ
أ

حَمِصۡيُ  َُٰه َجَهنهُمۖۡ َوبِئحَس ٱل َوى
ح
ِ َوَمأ  ١٦٢ ٱَّلله

163. ඔවුහු අල්ලාහ් අබියස (ිිධ) 

තරාතිරම් ඇත්ගතෝය. තවද අල්ලාහ ්

ඔවුන්ව කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව නිරීක්ෂක 

ය. 

ُۢ بَِما   ُ بَِصُۡي ُِۗ َوٱَّلله ُهمح َدَرَجٌَٰت ِعنَد ٱَّلله
َملُونَ   ١٦٣ َيعح

164. ිශ්වාසවන්වතයින්ව මීට ගපර 

පැහැදිලි ගනාමගඟහි සිටිය ද, 

තම(අල්ලාහ්ගේ) වදන්ව ඔවුනට කියවා 

ගපන්වවන, තවද ඔවුන්ව ව පිිතුරු කරවන, 

තවද ඔවුනට ග්රන්වථය(කුර්ආනය) හා 

ඥානය උෙන්වවන රසූල්වරගයකු ඔවුන්ව 

අතුරින්ව ම ඔවුන්ව ගවත එවීගමන්ව ඔවුනට 

අල්ලාහ ්උපකාර කග ය්. 

ِمنَِي إِذح َبَعَث فِيِهمح   حُمؤح ُ لََعَ ٱل لََقدح َمنه ٱَّلله
نُفِسِهمح َيتحلُواْ َعلَيحِهمح َءاَيَٰتِهِۦ  

َ
ِنح أ رَُسوَٗل م 

ِيِهمح َويَُعل ُِمُهُم ٱ َمَة ِإَون  َويَُزك  ِكح لحِكَتََٰب َوٱۡلح
بِيٍ   ١٦٤ ََكنُواْ ِمن َقبحُل لََِف َضَلَٰٖل مُّ
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165. නුඹලාට කුමක් ගහෝ දුෂක්ර 

තත්වයක්  ඇති වූ කල්හි,එවැනිම දුෂක්ර 

තත්වයක්  (බද්ර් සටගන්්දී) ඇති කර 

තිබිය දී, ගමය ගකගස් දැ යි නුඹලා 

ඇසූහ. ගමය නුඹලා (ගේ වරද) තුළින්වම 

යැයි පවසනු. සැබැින්ව ම අල්ලාහ් සියලු 

දෑ ගකගරහි ශක්තිවන්වතයා ය. 

ِثحلَيحَها   َصبحُتم م 
َ
ِصيَبة  قَدح أ َصََٰبتحُكم مُّ

َ
آ أ َولَمه

َ
أ

ُۗ إِنه   نُفِسُكمح
َ
َٰ َهََٰذاۖۡ قُلح ُهَو ِمنح ِعنِد أ ّنه

َ
قُلحُتمح أ

ءٖ قَِدير   ِ ََشح
َٰ ُك  َ لََعَ  ١٦٥ ٱَّلله

166. තවද ගදපිරිස මුණ ෙැසුණු දින 

නුඹලාට ඇති වූ (හිංසන වැනි) දෑ ( 

සිිිදුවූගේ ) අල්ලාහ්ගේ අනුදැනුගමනි. 

තවද ඔහු (ගමගස් කග ් සතය) ිශව්ාස 

වන්වතයින්ව ව (ගතෝරා) හඳුනා ෙනු පිණිස 

ය. 

  ِ َعاِن فَبِإِذحِن ٱَّلله َمح َََّق ٱۡلح َصََٰبُكمح يَوحَم ٱتلح
َ
َوَمآ أ

ِمنِيَ  حُمؤح لََم ٱل  ١٦٦ َوَِلَعح

167. තවද කුහකයින්ව (කවුරුන්ව දැ යි) 

ඔහු හඳුනා ෙනු පිණිස ය (එගස ්කග ්). 

නුඹලා පැමිණ අල්ලාහග්ේ මාර්ෙගේ 

සටන්ව කරනු නැතිනම් මැඩපවත්වනු යැයි 

පවසනු ලැබූ ිට අප (ගමය) යුද්ධයක් 

යැයි දන්වගන්ව නම් අපි ද නුඹලා ව 

පිළිපදින්වගනමු යැයි පවසති. එදින ඔවුන්ව 

ිශව්ාස කිරීමට වඩා ප්රතික්ගෂ්ප කිරීමට 

ඉතා සමීප ගයන්ව සිටිනු ඇත. ඔවුන්වගේ 

සිත් තු  ගනාමැති දෑ ඔවුන්වගේ මුින්ව 

පවසති. තවද අල්ලාහ ්ඔවුන්ව වසන්ව කරන 

දෑ පිළිබඳ ව මැනින්ව දන්වනා ය. 

َٰتِلُواْ   اْ َق ْْۚ َوقِيَل لَُهمح َتَعالَوح ِيَن نَاَفُقوا لََم ٱَّله َوَِلَعح
لَُم  ْۖۡ قَالُواْ لَوح َنعح َفُعوا وِ ٱدح

َ
ِ أ قَِتاَٗل  ِِف َسبِيِل ٱَّلله

قحَرُب ِمنحُهمح  
َ
رِ يَوحَمئٍِذ أ ُۗ ُهمح لِلحُكفح َنَُٰكمح َبعح ته َله

  ْۚ ا لَيحَس ِِف قُلُوبِِهمح َٰهِِهم مه فحَو
َ
يَمَِٰنِۚ َيُقولُوَن بِأ ِ

لَِلح
ُتُمونَ  لَُم بَِما يَكح عح

َ
ُ أ  ١٦٧ َوٱَّلله

168. (යුද්ධයට ගනාගොස්) වාඩි වී සිටි 

ඔවුන්වගේ සගහෝදරයින්ව හමුගවහි ගමාවුහු 

"අපට අවනත ව (අප සමඟ) සිටිගේ නම් 

ඝාතනය කරනු ගනාලබන්වනට තිබුණි" 

යැයි පැවසූහ. එගස ්(පවසන) නුඹලා 

සතයවාදීන්ව ව සිටිගේ නම් "නුඹලාගෙන්ව 

මරණය ව ක්වා ෙනු" යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. 

َطاُعونَا َما  
َ
َٰنِِهمح َوَقَعُدواْ لَوح أ َو ِيَن قَالُواْ ِۡلِخح ٱَّله

ُْۗ قُلح فَٱدحرَ  حَموحَت إِن  قُتِلُوا نُفِسُكُم ٱل
َ
ُءواْ َعنح أ

 ١٦٨ ُكنُتمح َصَِٰدقِيَ 
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169. අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ ඝාතනය 

කරනු ලැබූවන්ව මිය ගියවුන්ව යැයි නුඹ 

ගනාසිතනු. ඔවුහු ගපෝෂණය කරනු 

ලබමින්ව අල්ලාහ්ගේ අබියස ජීවත් ව 

සිටින්වගනෝය. 

 َٰ َو مح
َ
ِ أ ِيَن قُتِلُواْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله ُۢاْۚ  َوََل ََتحَسََبه ٱَّله تَ

زَُقونَ  َيآٌء ِعنَد َرب ِِهمح يُرح حح
َ
 ١٦٩ بَلح أ

170. අල්ලාහ් තම භාෙයගයන්ව ඔවුනට 

පිරිනැමූ දෑ පිළිබඳ ව ඔවුහු සතුටුගවමින්ව 

සිටිති. තවද තමන්වට පසු තමන්ව සමඟ 

(තවමත්) ගස්්න්වදු ගනාවූවන්ව පිළිබඳ ව 

ඔවුනට කිසිදු බියක් ගනාමැත, තවද 

ඔවුනට දුකක්ද නැත යි  සිතමින්ව ඔවුහු 

ප්රීතිමත් ගවති. 

لِهِۦ   ُ ِمن فَضح َُٰهُم ٱَّلله فَرِِحَي بَِمآ َءاتَى
ِنح   ِيَن لَمح يَلحَحُقواْ بِِهم م  وَن بِٱَّله َتبحِّشُ َويَسح

َله َخوحٌف َعلَيحِهمح َوََل ُهمح َُيحَزنُونَ 
َ
 ١٧٠ َخلحفِِهمح أ

171. අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ සම්පත් හා 

භාෙයයන්ව පිළිබඳ ව ඔවුහු ප්රීතිමත් ගවති. 

තවද නියත වශගයන්ව ම අල්ලාහ ්ිශ්වාස 

වන්වතයින්වගේ ප්රතිඵල නිෂ්ඵල 

ගනාකරන්වගන්වය. 

  َ نه ٱَّلله
َ
ٖل َوأ ِ َوفَضح َِن ٱَّلله َمةٖ م  وَن بِنِعح َتبحِّشُ ۞يَسح

ِمنِيَ  حُمؤح َر ٱل جح
َ
 ١٧١ ََل يُِضيُع أ

172. ඔවුහු තමන්වට තුවාල ඇති වූ පසු ව 

පවා අල්ලාහ්ට ද රසූල්වරයාට ද ප්රතිචාර 

දැක් වූ අය ගවති. ඔවුන්ව අතුරින්ව දැහැමි 

ගලස කටයුතු කර බිය බැතිමත් වූවනට 

මහත් වූ ප්රතිඵල ඇත. 

ِد َمآ   ِ َوٱلرهُسوِل ِمنُۢ َبعح َتَجابُواْ َّلِله ِيَن ٱسح ٱَّله
اْ   َقوح َسُنواْ ِمنحُهمح َوٱته حح

َ
ِيَن أ ْۚ لَِّله ُح َصاَبُهُم ٱلحَقرح

َ
أ

ٌر َعِظيمٌ  جح
َ
 ١٧٢ أ

173. ඔවුහු කවරහු ද යත් නියත 

වශගයන්වම ජනයා නුඹලාට (එගරහිව) 

එක් රැස් වී ඇත. එබැින්ව නුඹලා ඔවුනට 

බිය වනු යැයි ජනයා ඔවුනට පැවසූහ. 

එිට එය(එම ප්රකාශය) ඔවුනට ිශ්වාසය 

වැඩි කග ්ය. තවද ඔවුහු අල්ලාහ ්අපට 

ප්රමාණවත් ය. තවද භාරකරු වශගයන්ව 

ඔහු යහපත් යැයි පැවසූහ. 

ِيَن قَ  اَل لَُهُم ٱنلهاُس إِنه ٱنلهاَس قَدح ََجَُعواْ  ٱَّله
بَُنا   َشوحُهمح فََزاَدُهمح إِيَمَٰٗنا َوقَالُواْ َحسح لَُكمح فَٱخح

حَوكِيُل  َم ٱل ُ َونِعح  ١٧٣ ٱَّلله
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174. එබැින්ව අල්ලාහග්ෙන්ව වූ සම්පත 

හා භාෙයය සමඟ ඔවුහු හැරී ගියහ. 

ඔවුනට නපුරක් සප්ර්ශ ගනාවීය. තවද 

ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ තෘේතිය 

(අගේක්ෂාගවන්ව) අනුෙමනය කග ෝය. 

තවද අල්ලාහ ්මහත් භාෙයගයන්ව යුක්ත 

ය. 

ُهمح   َسسح همح َيمح ٖل ل ِ َوَفضح َِن ٱَّلله َمةٖ م  فَٱنَقلَُبواْ بِنِعح
ٍل   ُ ُذو فَضح ُِۗ َوٱَّلله ََٰن ٱَّلله َو َبُعواْ رِضح ُسوٓء  َوٱته

 ١٧٤ َعِظيمٍ 

175. සැබැින්ව ම එගලස ය ගෂයිතාන්ව 

තම මිතුරන්ව ව (ගපන්වවා නුඹ ව) බිය 

ෙන්වවනුගේ. එබැින්ව නුඹලා ඔවුනට බිය 

ගනාවනු. තවද නුඹලා ිශව්ාසවන්වතයින්ව 

ව සිටිගේ නම් නුඹලා මට බිය වනු. 

َِلَآَءهُۥ فَََل   وح
َ
يحَطَُٰن َُيَو ُِف أ َٰلُِكُم ٱلشه إِنهَما َذ

ِمنِيَ  ؤح  ١٧٥ ََّتَافُوُهمح وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ

176. ප්රතික්ගෂ්ප(කුෆර්්) කිරීගමහි යුහුසුලු 

ව කටයුතු කරන අය නුඹ ව දුකට පත් 

ගනාක  යුතුය. නියත වශගයන්ව ම 

ඔවුනට කිසිවකින්ව අල්ලාහ්ට හානි පමුණු 

ිය ගනාහැක. මතු ගලාගවහි ගකාටසක් 

ඔවුනට ඇති ගනාකිරීමට අල්ලාහ් 

අගේක්ෂා කරයි. තවද ඔවුනට මහත් වූ 

දඬුවමක් ඇත. 

ِيَن يَُسَٰرِعُ  رِِۚ إِنهُهمح َوََل َُيحُزنَك ٱَّله وَن ِِف ٱلحُكفح
َله ََيحَعَل لَُهمح  

َ
ُ أ ْۚ يُرِيُد ٱَّلله ا َ َشيحـ ٗ واْ ٱَّلله لَن يَُۡضُّ

ا ِِف ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُهمح َعَذاٌب َعِظيمٌ   ١٧٦ َحظ ٗ

177. නියත වශගයන්ව ම ගද්ව ිශ්වාසය 

ගවනුවට ප්රතික්ගෂප්ය (කුෆ්ර්) මිලට 

ෙත්තවුන්ව වන ඔවුන්ව හට අල්ලාහ්ට යම් 

හානියක් සිදු කිරීමට ගනාහැක්ගක් ම ය. 

තවද ඔවුනට ගව්දනීය දඬුවමක් ඇත. 

واْ   يَمَِٰن لَن يَُۡضُّ ِ
َر بِٱۡلح ُواْ ٱلحُكفح ََتَ ِيَن ٱشح إِنه ٱَّله

َِلم  
َ
ۖۡ َولَُهمح َعَذاٌب أ ا َ َشيحـ ٗ  ١٧٧ ٱَّلله

178. ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව වන ඔවුනට අප 

(ක්ෂණික ව දඬුවම් ගනාදී) ප්රමාද කිරීම 

තමන්වට යහපතක් යැයි ඔවුන්ව ගනාසිතිය 

යුතුය. අප එගස ්ඔවුනට ප්රමාද කරනුගේ 

ඔවුන්ව අධික ව පාපය වර්ධනය කර ෙනු 

පිණිස ය. තවද ඔවුන්ව හට නින්වදා සහෙත 

දඬුවම ඇත. 

ِل لَُهمح   نهَما ُنمح
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ َوََل َُيحَسََبه ٱَّله

ِل لَُهمح لََِيحَدا ْۚ إِنهَما ُنمح نُفِسِهمح
َ
ِ ۖۡ  َخۡيح  ۡل  ُدٓواْ إِثحٗما

ِهي    ١٧٨ َولَُهمح َعَذاب  مُّ
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179. අල්ලාහ් කිලිටි දැයින්ව පිිතුරු දෑ 

ගවන්ව කරන ගතක් නුඹලා (දැනට) කවර 

තත්ත්වයක පසු වන්වගන්ව ද එවන්ව 

තත්ත්වයක ම ිශව්ාසවන්වතයින්ව ව 

අතහැර දමන්වගනක් ගනාවීය. එගමන්ව ම 

අදෘශයමාන දෑ නුඹලාට ගපන්වවා දීමට ද 

අල්ලාහ්ට (අවශය) ගනාවීය. එනමුත් තම 

ධර්ම දූතයින්වගෙන්ව තමන්ව අභිමත ක  

අයව අල්ලාහ් ගතෝරා ෙන්වගන්ව ය. 

එබැින්ව නුඹලා අල්ලාහ් ව ද ඔහුගේ 

ධර්ම දූතයින්ව ව ද ිශව්ාස කරනු. නුඹලා 

ිශව්ාස කරන්වගන්ව නම් තවද බිය බැතිමත් 

වන්වගන්ව නම් එිට නුඹලාට මහත් වූ 

ප්රතිඵල ඇත. 

  ُ ا ََكَن ٱَّلله نُتمح َعلَيحهِ  مه
َ
َٰ َمآ أ ِمنَِي لََعَ حُمؤح َِلََذَر ٱل

  ُ ي ِِبِۗ َوَما ََكَن ٱَّلله َبِيَث ِمَن ٱلطه َٰ يَِمََي ٱۡلح َحِته
َ ََيحَتِب   لَِعُكمح لََعَ ٱلحَغيحِب َوَلَِٰكنه ٱَّلله َِلُطح
ِ َورُُسلِهِۚۦْ   ۖۡ فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله ِمن رُُّسلِهِۦ َمن يََشآُء

ِمنُ  ٌر َعِظيم  ِإَون تُؤح جح
َ
 ١٧٩ واْ َوَتتهُقواْ فَلَُكمح أ

180. අල්ලාහ් තම භාෙයගයන්ව ඔවුනට 

පිරිනැමූ දෑ පිළිබඳ මසුරුකම් කරන්වනන්ව, 

එය(එගස ්මසුරුකම් කිරීම) තමන්වට 

යහපතක් යැයි ගනාසිතිය යුතුය. නමුත් 

එය ඔවුනට නපුරු ය. ඔවුහු කවර ගදයක් 

පිළිබඳ මසුරුකම් කග ් ද එය ම වුන්ව 

ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන දිනගේ ඔවුන්ව 

හට ගෙල මාල පලඳවනු ලබන්වගන්වය. 

තවද අහස ්හි හා මහගපාග ාගව් උරුමය 

අල්ලාහ ්සතු ය. තවද අල්ලාහ ්නුඹලා 

කරන දෑ පිළිබඳ ව අභිඥානවන්වතයා ය. 

  ُ َُٰهُم ٱَّلله ِيَن َيبحَخلُوَن بَِمآ َءاتَى َوََل َُيحَسََبه ٱَّله
هُهمِۖ بَلح ُهَو  ا ل ٗ لِهِۦ ُهَو َخۡيح ۖۡ  ِمن فَضح هُهمح َۡش   ل

  ِ َسُيَطوهُقوَن َما َِبِلُواْ بِهِۦ يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِِۗ َوَّلِله
َملُوَن   ُ بَِما َتعح ۡرِضِۗ َوٱَّلله

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِميَرَُٰث ٱلسه
 ١٨٠ َخبِۡي  

181. සැබැින්ව ම අල්ලාහ් දිළිඳු ය. තවද 

අපි ගපාගහාසත්හු යැයි පැවසූ අයගේ 

ප්රකාශයට සැබැින්ව ම අල්ලාහ ්සවන්ව 

දුන්වගන්වය. ඔවුන්ව පැවසූ දෑ ද, යුක්තියකින්ව 

ගතාර ව නබි වරුන්ව ව ඔවුන්ව ඝාතනය 

කිරීම ද අපි සටහන්ව කර ෙන්වගනමු. තවද 

නුඹලා පිලිස්ගසන දඬුවම භුක්ති ිඳිනු 

යැයි අපි (ිනිශ්චය දිනගේදී) 

පවසන්වගනමු. 

َ فَِقۡي    ِيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله َل ٱَّله ُ قَوح لهَقدح َسِمَع ٱَّلله
ُتُب َما قَالُواْ َوَقتحلَُهُم  وَ  نَِيآُءۘ َسَنكح غح

َ
ََنحُن أ

ٖ َوَنُقوُل ُذوُقواْ َعَذاَب   ِ َحق  ۢنبَِيآَء بَِغۡيح
َ ٱۡلح

َرِيقِ   ١٨١ ٱۡلح
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182. ගමය නුඹලාගේ අත් ඉදිරිපත් ක  

දෑ ගහ්තුගවනි. තවද නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්ෙැත්තන්ව හට අරපාධ 

කරන්වගනක් ගනාගව්. 

مَ  َٰلَِك بَِما قَده َ لَيحَس  َذ نه ٱَّلله
َ
يحِديُكمح َوأ

َ
تح أ

ٖم ل ِلحَعبِيدِ   ١٨٢ بَِظَله

183. ඔවුහු කවරහු ද යත් ගින්වන ගිල 

දමන කුර්බානයක්(කැපයක්) අප ගවත 

රැගෙන එන ගතක් කිසිදු ධර්ම දූතගයකු ව 

අප ිශව්ාස ගනාක  යුතු යැයි අල්ලාහ ්

අප සමෙ ගිිසගෙන ඇතැයි පැවසුගවෝය. 

පැහැදිලි සාධක සමඟ ද (ගම්) නුඹලා 

පවසා සිටි දෑ සමඟ ද මට ගපර ධර්ම 

දූතගයෝ නුඹලා ගවත පැමිණියහ. එගස් 

නුඹලා සතයවාදීන්ව නම් ඔවුන්ව ව නුඹලා 

ඝාතනය කග  ්මන්වදැ යි අසනු. 

ِمَن   َله نُؤح
َ
َ َعِهَد إََِلحَنآ أ ِيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله ٱَّله

ُكلُُه ٱنلها 
ح
بَاٖن تَأ تِيََنا بُِقرح

ح
َٰ يَأ ُۗ قُلح  لِرَُسوٍل َحِته ُر

َي َِنَِٰت   ِن َقبحِل بِٱِلح قَدح َجآَءُكمح رُُسل  م 
ِي قُلحُتمح فَلَِم َقَتلحُتُموُهمح إِن ُكنُتمح   َوبِٱَّله

 ١٨٣ َصَِٰدقِيَ 

184. එගස ්නුඹ ව ඔවුන්ව ගබාරු කග  ්

නම් එිට (දැන ෙනු), පැහැදිලි සාධක 

සමඟ ද, ගල්ඛන හා ආගලෝකමත් ගව්ද 

ග්රන්වථ සමඟ ද නුඹට ගපර පැමිණි 

රසූල්වරු ද නියත වශගයන්ව ම ගබාරු 

කරනු ලැබූහ. 

ِن َقبحلَِك   َب رُُسل  م  ِ بُوَك َفَقدح ُكذ  فَإِن َكذه
حُمنِۡيِ  بُرِ َوٱلحِكَتَِٰب ٱل َي َِنَِٰت َوٱلزُّ  ١٨٤ َجآُءو بِٱِلح

185. සෑම ආත්මයක් ම මරණගේ සුවය 

ිඳින්වගන්වය. නුඹලාට නුඹලාගේ ප්රතිඵල 

ූර්ණ ව පිරිනමනු ලබනුගේ ම වුන්ව 

ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන දිනගයහි ය. 

එිට කවගරක් (නිරා) ගින්වගනන්ව දුරස් 

කරනු ලැබ (සව්ර්ෙ) උයනට ඇතු ත් 

කරනු ලැබුගව් ද සැබැින්ව ම ඔහු 

ජයග්රහණය කග ්ය. තවද ගමගලාව 

ජීිතය රවටාලන හුදු භුක්ති ිඳීමක් මිස 

නැත. 

َما تَُوفهوح  حَموحِتِۗ ِإَونه ٖس َذآئَِقُة ٱل ُجوَرُكمح  ُكُّ َنفح
ُ
َن أ

دحِخَل  
ُ
زَِح َعِن ٱنلهارِ َوأ يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِِۖ َفَمن زُحح

نحَيآ إَِله َمَتَُٰع   ةُ ٱلُّ ََيوَٰ ُۗ َوَما ٱۡلح َنهَة َفَقدح فَاَز ٱۡلح
 ١٨٥ ٱلحُغُرورِ 
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186. නුඹලාගේ වසත්ුගවහි ද, නුඹලාගේ 

ආත්මාවන්වහි ද, සැබැින්ව ම නුඹලා 

පරීක්ෂා කරනු ලබන්වගනහුය. තවද 

නුඹලාට ගපර ිසූ ගව්ද ග්රන්වථ පිරිනමනු 

ලැබූවන්වගෙන්ව ද, ආගද්ශ ක  අයගෙන්ව 

ද, ගබාගහෝ වද ගව්දනාවන්ව ෙැන නුඹලා 

සවන්ව ගදන්වගනහු ම ය. තවද නුඹලා 

ඉවසා බිය බැතිමත් වූගේ නම් එිට 

සැබැින්ව ම එය දිරිෙන්වවන කරුණු 

අතුරින්ව (එකක්) ගවයි. 

َٰلُِكمح  َو مح
َ
َمُعنه  ۞تَلُبحلَُونه ِِفٓ أ نُفِسُكمح َولَتَسح

َ
َوأ

وتُواْ ٱلحِكَتََٰب ِمن َقبحلُِكمح َوِمَن  
ُ
ِيَن أ ِمَن ٱَّله

واْ َوَتتهُقواْ   َِبُ ٗذى َكثِۡٗياْۚ ِإَون تَصح
َ
ُكٓواْ أ َ ۡشح

َ
ِيَن أ ٱَّله

ُمورِ 
ُ َٰلَِك ِمنح َعزحِم ٱۡلح  ١٨٦ فَإِنه َذ

187. ගද්ව ග්රන්වථය ගදනු ලැබූවන්ව ගෙන්ව, 

"නුඹලා එහි අදහස ්ජනයාට  පැහැදිලි 

කරනු, තවද නුඹලා එය වසන්ව 

ගනාකරනු" යැයි අල්ලාහ් ප්රතිඥා ෙත් 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. නමුත් ඔවුහු එය 

ඔවුන්ව ගේ පිට ගපගදසින්ව පිටුපසට ිසි 

කග ෝය. ඒ (ප්රතිඥාව) ගවනුවට අල්ප 

මිලක් ලබා ෙත්ගතෝය. ඔවුන්ව මිලට 

ෙන්වනා දෑ ඉතා නපුරු ිය. 

ُ ِميَثَٰ  َخَذ ٱَّلله
َ
وتُواْ ٱلحِكَتََٰب  ِإَوذح أ

ُ
ِيَن أ َق ٱَّله

ُتُمونَُهۥ َفَنَبُذوُه َوَرآَء   تَلُبَي ِنُنهُهۥ لِلنهاِس َوََل تَكح
اْ بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيَٗلۖۡ فَبِئحَس َما   وح ََتَ ُظُهورِهِمح َوٱشح

ونَ  ََتُ  ١٨٧ يَشح

188. (නබිවරය) තමන්ව කරමින්ව ආ දෑ 

පිළිබඳ සතුටු වන අය ෙැන හා තමන්ව 

ගනාක  (යහපත්) දෑ පිළිබඳ ව ප්රශංසා 

කරනු ලැබීම ප්රිය කරනවුන්ව ෙැන නුඹ 

ගනාසිතනු. දඬුවමින්ව (මිදී) ජයග්රහණය 

ඔවුනට තිගේ යැයි නුඹ ගනාසිතනු. තවද 

ඔවුනට ගව්දනීය දඬුවමක් ද ඇත. 

يُِحبُّوَن   تَواْ وه
َ
رَُحوَن بَِمآ أ ِيَن َيفح ََل ََتحَسََبه ٱَّله

َعلُ  ن ُُيحَمُدواْ بَِما لَمح َيفح
َ
واْ فَََل ََتحَسبَنهُهم أ

َِلم  
َ
َِن ٱلحَعَذاِبِۖ َولَُهمح َعَذاٌب أ  ١٨٨ بَِمَفاَزةٖ م 

189. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගවහි 

ආධිපතයය අල්ලාහ් සතුය. තවද අල්ලාහ ්

සියලු දෑ ගකගරහි ශක්තිවන්වත ය. 

  ِ
َٰ ُك  ُ لََعَ ۡرِضِۗ َوٱَّلله

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ُملحُك ٱلسه َوَّلِله
ءٖ قَِديرٌ   ١٨٩ ََشح

190. නියත වශගයන්ව ම අහස ්හා 

මහගපාග ාව මැවීගමහි ද රාත්රිය හා 

දහවල මාරු වීගමහි ද බුද්ධිමත් අයට 

පැහැදිලි සාධක ඇත. 

تَِلَِٰف   ۡرِض َوٱخح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو إِنه ِِف َخلحِق ٱلسه

لحَبَٰبِ 
َ ْوِل ٱۡلح

ُ
ِ حِل َوٱنلهَهارِ ٓأَلَيَٰٖت ۡل   ١٩٠ ٱَله
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191. ඔවුහු කවරහු ද යත් සිට ෙනිමින්ව ද, 

වාඩි ගවමින්ව ද, ඉලපැති වලට ඇල 

ගවමින්ව ද, අල්ලාහ් ව ගමගනහි කරමින්ව 

හා අහස් හා මහගපාග ාව මැවීම තු  

(ඇති යථාර්ථය) කල්පනා කරමින්ව 

‘අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! නුඹ ගමය 

නිකරුගේ ගනාමැව්ගවහිය. නුඹ 

සුපිිතුරු ය. එබැින්ව අපව (නිරා) 

ගින්වගන්ව දඬුවමින්ව ආරක්ෂා කරනු මැනව! 

(යනුගවන්ව ප්රාර්ථනා කරති). 

  َٰ َ قَِيَٰٗما َوُقُعوٗدا َولََعَ ُكُروَن ٱَّلله ِيَن يَذح ٱَّله
َِٰت  َمََٰو ُروَن ِِف َخلحِق ٱلسه ُجُنوبِِهمح َويََتَفكه

َت َهََٰذا َبَِٰطَٗل   ۡرِض َربهَنا َما َخلَقح
َ َوٱۡلح

 ١٩١ ُسبحَحََٰنَك فَِقَنا َعَذاَب ٱنلهارِ 

192. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! නියත 

වශගයන්ව ම නුඹ කවගරකු ව (නිරා) 

ගින්වනට ඇතු ත් කරන්වගනහි ද එිට 

සැබැින්ව ම නුඹ ඔහු ව අවමානයට පත් 

කරන්වගනහිය. තවද අපරාධ කරුවන්වට 

උදව් කරුවන්ව කිසිගවකු ගනාමැත. 

ۖۥۡ َوَما   َزيحَتُه خح
َ
ِخِل ٱنلهاَر َفَقدح أ َربهَنآ إِنهَك َمن تُدح

نَصارٖ 
َ
َٰلِِمَي ِمنح أ  ١٩٢ لِلظه

193. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! 

නුඹලාගේ පරමාධිපති ව නුඹලා ිශ්වාස 

කරනු යැයි, ගද්ව ිශව්ාසය ගවත 

කැඳවන කැඳවුම් කරුට සැබැින්ව ම අපි 

සවන්ව දුනිමු. එිට අපි ිශව්ාස කග මු. 

එබැින්ව අපගේ පාපයන්ව සමා කරනු 

මැනව! අපගේ නපුරුකම් අපගෙන්ව පහ 

කරනු මැනව! තවද අප ව දැහැමියන්ව 

සමඟ මරණයට පත් කරනු මැනව! 

نح  
َ
يَمَِٰن أ ِ

َنا ُمَنادِٗيا ُيَنادِي لَِلح َنا َسِمعح بهَنآ إِنه ره
فِرح نَلَا ُذنُوبََنا   ْۚ َربهَنا فَٱغح َءاِمُنواْ بَِرب ُِكمح فَـ َاَمنها

بحَرارِ 
َ َنا َمَع ٱۡلح ِـ َاتَِنا َوتَوَفه ِرح َعنها َسي   ١٩٣ َوَكف 

194. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! තවද 

නුඹගේ ධර්ම දූතයින්ව තුළින්ව අපට ප්රතිඥා 

දුන්ව දෑ අපට පිරිනමනු මැනව! ම වුන්ව 

ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන දිනගේ අප ව 

දුකට පත් ගනාකරනු මැනව! සැබැින්ව ම 

නුඹ ප්රතිඥාවන්වට ගවනස්කම් 

ගනාකරන්වගනහිය.‘ (යැයි පවසති.) 

  َٰ َنا لََعَ رُُسلَِك َوََل َُّتحزِنَا  َربهَنا َوَءاتَِنا َما وََعدته
حِميَعادَ   ١٩٤ يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِِۖ إِنهَك ََل َُّتحلُِف ٱل



 

සූරා ආලු ඉම්රාන්ව 

 

131 

 

 آل عمران 

195. එිට ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ඔවුනට 

පිළිතුරු දුන්වගන්වය. සැබැින්ව ම මම 

නුඹලා අතුරින්ව පිරිමිගයකුගෙන්ව ගහෝ 

ගව්වා ෙැහැනියකගෙන්ව ගහෝ ගව්වා 

දැහැමි ක්රියා කරන්වනාගේ ක්රියාව නිෂ්ඵල 

ගනාකරමි. නුඹලාගෙන්ව ඇතැමුන්ව 

ඇතැමුන්වගෙන්ව ය. එබැින්ව ගද්ශ තරණය 

ගකාට තම නිගවස ්වලින්ව බැහැර කරනු 

ලදු ව මාගේ මාර්ෙගේ ගව්දනාව ිඳ 

සටන්ව වැද ඝාතනය කරනු ලැබූවන්ව වන 

ඔවුන්වගේ නපුරු පාපයන්ව ඔවුන්වගෙන්ව මම 

පහ කරමි. තවද  පහළින්ව ෙංොවන්ව ෙලා 

බස්නා උයන්ව හි ඔවුන්ව ව මම ඇතු ත් 

කරමි. (එය) අල්ලාහ ්අබියසින්ව වූ 

කුසලක් ගලසිනි. තවද   අල්ලාහ ්ඔහු 

ගවත ය කුසලින්ව ගශ්ර්ෂඨ් දෑ ඇත්ගත්. 

ِضيُع َعَمَل  
ُ
ّن ِ ََلٓ أ

َ
َتَجاَب لَُهمح َربُُّهمح أ فَٱسح

ِنُۢ   ِۖ َبعحُضُكم م  نََثَٰ
ُ
وح أ

َ
ِن َذَكٍر أ ِنُكم م  َِٰمٖل م  َع

رُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِمح  خح
ُ
ِيَن َهاَجُرواْ َوأ ٖضِۖ فَٱَّله   َبعح

َِرنه   َكف 
ُ
ََٰتلُواْ َوُقتِلُواْ َۡل وُذواْ ِِف َسبِيِل َوَق

ُ
َوأ

َٰٖت ََتحرِي ِمن   دحِخلَنهُهمح َجنه
ُ
ِـ َاتِِهمح َوَۡل َعنحُهمح َسي 

ُ ِعنَدهُۥ   ِْۚ َوٱَّلله ِنح ِعنِد ٱَّلله نحَهَُٰر ثََواٗبا م 
َ ََتحتَِها ٱۡلح

ُن ٱثلهَوابِ   ١٩٥ ُحسح

196. (නබිවරය!) නෙරයන්ව හි ප්රතික්ගෂ්ප 

ක වුන්වගේ සැරිසැරීම නුඹ ව ගනාරවටා 

දැමිය යුතු ය. 

َِلَٰدِ  ِيَن َكَفُرواْ ِِف ٱِلح نهَك َتَقلُُّب ٱَّله  ١٩٦ ََل َيُغره

197. (එය) ස්වල්ප භුක්ති ිඳීමකි. පසු ව 

ඔවුන්වගේ නවාතැන නිරය ය. තවද 

(ඔවුන්ව) ලැගුම් ෙන්වනා ස්ථානය නපුරු 

ිය. 

 َٰ َوى
ح
ُهمح َجَهنهُمۖۡ َوبِئحَس  َمَتَٰع  قَلِيل  ُثمه َمأ

حِمَهادُ   ١٩٧ ٱل

198. නමුත් තමන්වගේ පරමාධිපතිට බිය 

බැතිමත් වූවන්ව වන ඔවුනට පහළින්ව 

ෙංොවන්ව ෙලා බසින (ස්වර්ෙ) උයන්ව 

ඇත. එහි ඔවුහු සදාතනිකගයෝය. (එය) 

අල්ලාහ ්අබියසින්ව වූ සංග්රහයක් වශගයනි. 

අල්ලාහ ්අබියස ඇති දෑ දැහැමියන්වට ඉතා 

ගශ්ර්ෂ්ඨය. 

َٰت  ََتحرِي  َلَٰكِ  اْ َربهُهمح لَُهمح َجنه َقوح ِيَن ٱته ِن ٱَّله
ِنح ِعنِد   نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها نُُزَٗل م 

َ ِمن ََتحتَِها ٱۡلح
بحَرارِ 

َ ِ َخۡيح  ل ِِلح ُِۗ َوَما ِعنَد ٱَّلله  ١٩٨ ٱَّلله
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199. තවද නියත වශගයන්ව ම ගද්ව ග්රන්වථ 

හිමි අය අතුරින්ව අල්ලාහ් ව ද නුඹලා 

ගවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ ද ඔවුන්ව ගවත 

පහ  කරනු ලැබූ දෑ ද අල්ලාහ්ට යටහත් 

පහත් ව ිශව්ාස කරන අය සිටිති. 

අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ගවනුවට ඔවුහු අල්ප 

මිලක් ගනාෙනිති. ඔවුන්වගේ ප්රතිඵල 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපති අබියසින්ව ඔවුනට 

හිමි(වන්වගන්ව)ය. නියත වශගයන්ව ම 

අල්ලාහ ්ිනිශ්චය කිරීගමහි ඉතා 

ගව්ෙවත්ය. 

ِ َوَمآ  ِإَو ِمُن بِٱَّلله ِل ٱلحِكَتَِٰب لََمن يُؤح هح
َ
نه ِمنح أ

ِ ََل   نزَِل إََِلحِهمح َخَِٰشعَِي َّلِله
ُ
نزَِل إََِلحُكمح َوَمآ أ

ُ
أ

ْوَلَٰٓئَِك لَُهمح  
ُ
ِ َثَمٗنا قَلِيًَلْۚ أ وَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ََتُ يَشح
َ ََسِيُع   ُۗ إِنه ٱَّلله رُُهمح ِعنَد َرب ِِهمح جح

َ
أ

ِسَ   ١٩٩ ابِ ٱۡلح

200. අගහෝ ිශ්වාස ක වුනි ! නුඹලා 

ජයග්රහණය ලැබිය හැකි වනු පිණිස 

නුඹලා ඉවසනු. තවද ඉවසීමට නුඹලා 

එකිගනකා දිරිෙන්ව වනු. තවද නුඹලා 

ස්ථාවර ව සිටිනු. අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් 

වනු. 

واْ َوَصابُِرواْ   َِبُ ِيَن َءاَمُنواْ ٱصح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

لُِحونَ  َ لََعلهُكمح ُتفح  ٢٠٠ َوَرابُِطواْ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
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සූරා අන්ව නිසා النساء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අගහෝ මනුෂයයිනි! නුඹලා නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිට බිය බැතිමත් වනු. ඔහු 

කව්රුන්වද යත් නුඹලාව එක ම 

ආත්මයකින්ව නිර්මාණය කග ය්. තවද ඒ 

සඳහා වූ ගජෝඩුවද නිර්මාණය කග ය්. ඒ 

ගදගදනාගෙන්ව අධික වශගයන්ව පිරිමින්වද 

ෙැහැණුන්වද වයාේතවීමට සැ ැස්සුගව්ය. 

තවද අල්ලාහ ්ගේ මාර්ෙගයන්ව නුඹලා 

එකිගනකාගේ අයිතීන්ව ඉල්ලා සිටින්වගන්ව 

ද ඔහුට ද, ගල් ඥාතීත්වය (බිඳ දැමීම) ට 

ද  බිය වනු. නියත වශගයන්ව ම අල්ලාහ ්

නුඹලා ගකගරහි සර්ව නිරීක්ෂකයා ිය. 

ِي َخلََقُكم   َها ٱنلهاُس ٱتهُقواْ َربهُكُم ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ٖس َوَِٰحَدةٖ وََخلََق ِمنحَها َزوحَجَها َوبَثه   ِن نهفح م 
ِي   َ ٱَّله ُقواْ ٱَّلله ْۚ َوٱته ِمنحُهَما رَِجاَٗل َكثِۡٗيا َونَِساٗٓء

 َ َ ََكَن َعلَيحُكمح ت ْۚ إِنه ٱَّلله رحَحاَم
َ َسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡلح

 ١ َرقِيٗبا

2. අනාථයින්වට  ඔවුන්වගේ වසත්ුව  ගදනු. 

තවද නුඹලා පිිතුරු දෑ ගවනුවට කිලිටි 

දෑ හුවමාරු ගනාකරනු.  ඔවුන්වගේ වස්තුව 

නුඹලාගේ වස්තුව සමඟ එකතු කර කා 

ගනාදමනු. සැබැින්ව ම එය මහත් වූ 

පාපයකි. 

َبِيَث  َوءَ  لُواْ ٱۡلح ۖۡ َوََل تَتََبده َٰلَُهمح َو مح
َ
ََتََٰۡمَٰٓ أ اتُواْ ٱَلح

  ْۚ َٰلُِكمح َو مح
َ
َٰلَُهمح إََِلَٰٓ أ َو مح

َ
ُكلُٓواْ أ

ح
ي ِِبِۖ َوََل تَأ بِٱلطه

 ٢ إِنهُهۥ ََكَن ُحوٗبا َكبِۡٗيا
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3. අනාථයින්ව ිෂගයහි නුඹලා යුක්තිය 

ඉටු කිරීමට ගනාහැකි වනු ඇතැයි නුඹලා 

බිය වූගයහු නම් එිට කාන්වතාවන්වගෙන්ව 

නුඹලාට ප්රිය මනාප ගදගදගනකු ගහෝ 

තිගදගනකු ගහෝ සිව් ගදගනකු ගහෝ 

නුඹලා ිවාහ කර ෙනිවු. එනමුත් (ඔවුන්ව 

අතර) යුක්ති ෙරුක ව කටයුතු කිරීමට 

ගනාහැකි ගව් යැයි නුඹලා බිය  වූගයහු 

නම්  එක්  තැනැත්තියක්  පමණක් ගහෝ 

නුඹලාගේ දකුණත හිමි  ( ගහවත් 

පාලනය යටගත් සිටින) වහල් 

කාන්වතාවක්  ගහෝ ිවාහ  කරෙත යුතුය. 

එිට නුඹලා අයුක්තිය ඉටු ගනාකිරීමට 

එය වඩා සමීප මාර්ෙයයි. 

ََتََٰۡمَٰ فَٱنِكُحواْ   ِسُطواْ ِِف ٱَلح َله ُتقح
َ
ُتمح أ ِإَونح ِخفح

َِن ٱلن َِسآءِ َمثحَّنَٰ َوثَُلََٰث   َما َطاَب لَُكم م 
 ْ ِدلُوا َله َتعح

َ
ُتمح أ وح َما   َوُرَبََٰعۖۡ فَإِنح ِخفح

َ
َِٰحَدةً أ فََو

 ْ َله َتُعولُوا
َ
َّنَٰٓ أ دح

َ
َٰلَِك أ ْۚ َذ يحَمَُٰنُكمح

َ
 ٣ َملََكتح أ

4. තවද නුඹලා (ිවාහ වන) 

කාන්වතාවන්වට ඔවුන්වගේ මහර් (ගහවත් 

ිවාහ දීමනාවන්ව) සිත් මනාපගයන්ව 

පිරිනමනු. නමුත් ඔවුන්ව ඉන්ව කිසිවක් 

නුඹලාට සව්කැමැත්ගතන්ව පිරිනැමුගව් 

නම් එිට නුඹලා එය සතුටින්ව හා සිත්ගස ්

රසවත් ව අනුභව කරනු. 

َ لَُكمح   ْۚ فَإِن ِطَبح َٰتِِهنه َِنحلَٗة َوَءاتُواْ ٱلن َِسآَء َصُدَق
ا رِيٓـ ٗ ا مه ٗسا فَُُكُوُه َهنِيٓـ ٗ ِنحُه َنفح ءٖ م   ٤ َعن ََشح

5. තවද  නඩත්තුව පිණිස අල්ලාහ් 

නුඹලාට පැවැරූ නුඹලාගේ ධන 

(ධානයාදි) වස්තූන්ව  බුද්ධි මඳ අයට 

ගනාගදනු. තවද ඒවාගයහි ඔවුනට ආහාර 

පාන ලබා ගදනු. තවද වස්ත්ර ද ලබා ගදනු. 

තවද ඔවුනට ප්රිය වදන්ව පවසනු. 

  ُ َٰلَُكُم ٱلهِِت َجَعَل ٱَّلله َو مح
َ
َفَهآَء أ تُواْ ٱلسُّ َوََل تُؤح

ُسوُهمح   زُُقوُهمح فِيَها َوٱكح لَُكمح قَِيَٰٗما َوٱرح
ُروٗفا  عح َٗل مه  ٥ َوُقولُواْ لَُهمح قَوح
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6. අනාථයින්ව ිවාහ ියට පත් වන තුරු 

ඔවුන්ව ප්රගව්ශගමන්ව රැක බලා ෙනු. ඔවුන්ව 

අතුරින්ව (වෙකීම් දරන) නිවැරදි මඟක් 

දුටුගවහු නම් එිට ඔවුනට ඔවුන්වගේ 

වස්තුව නුඹලා බාර ගදනු. තවද ඔවුන්ව 

වැඩිියට පත්වනු ඇත (එිට ඒවා ලබා 

දිය හැකියි) යැයි ඉක්මන්ව හා නාසත්ිකාර 

ගලස ඒවා අනුභව ගනාකරනු. තවද 

කවගරකු ගපාගහාසත් වන්වගන්ව ද ඔහු 

(එය පරිහරණය කිරීගමන්ව වැ කී) 

තැන්වපත් බව රැකිය යුතුය. තවද කවගරකු 

දිළිඳු වන්වගන්ව ද ඔහු යහ අයුරින්ව 

(සාධාරණ ගලස) අනුභව ක  යුතු ය. 

නුඹලා ඔවුන්වගේ වස්තුව ඔවුනට පවරන 

ිට ඔවුන්ව ගවත සාක්ෂිකරුවන්ව ඉදිරිපත් 

කරනු. ගිණුම් බලන්වනන්වගෙන්ව අල්ලාහ් 

ප්රමාණවත් ය. 

َٰٓ إَِذا بَلَُغواْ ٱنل ََِّكَح فَإِنح   ََتََٰۡمَٰ َحِته َوٱبحَتلُواْ ٱَلح
ۖۡ َوََل   َٰلَُهمح َو مح

َ
َفُعٓواْ إََِلحِهمح أ ٗدا فَٱدح ِنحُهمح رُشح ُتم م  َءانَسح

ْْۚ َوَمن   وا ََبُ ن يَكح
َ
اٗفا َوبَِداًرا أ َ ُكلُوَهآ إَِسح

ح
تَأ

 ۡۖ ِففح َتعح ا فَلحيَسح  َوَمن ََكَن فَِقۡٗيا  ََكَن َغنِي ٗ
ُتمح إََِلحِهمح   ُروِفِۚ فَإَِذا َدَفعح حَمعح ُكلح بِٱل

ح
فَلحَيأ

  ِ ْۚ َوَكََفَٰ بِٱَّلله ِهُدواْ َعلَيحِهمح شح
َ
َٰلَُهمح فَأ َو مح

َ
أ

 ٦ َحِسيٗبا

7. ගදමාපියන්ව හා සමීප ඥාතීන්ව අත හැර 

දමා ගිය දැයින්ව ගකාටසක් පිරිමි 

පාර්ශවයට ඇත. එගමන්ව ම ගදමාපියන්ව 

හා සමීප ඥාතීන්ව අත හැර දමා ගිය දැයින්ව 

කාන්වතා පාර්ශවයට ද ගකාටසක් ඇත. 

එයින්ව අඩු වූ දෑ වුව ද අධික වූ දෑ වුව ද 

නියම කරන ලද ගකාටසක් වශගයන්ව 

ඇත. 

قحَربُوَن  
َ اِن َوٱۡلح َِٰلَ ا تََرَك ٱلحَو ِمه ل ِلر َِجاِل نَِصيب  م 

ا تََرَك   ِمه قحَربُوَن  َولِلن َِسآءِ نَِصيب  م 
َ اِن َوٱۡلح َِٰلَ ٱلحَو

ُروٗضا فح ْۚ نَِصيٗبا مه وح َكَُثَ
َ
ا قَله ِمنحُه أ  ٧ ِممه

8. ගබදීගම් දී (වස්තුවට උරුමකම් 

ගනාලබන) ඥාතීන්ව ද, අනාථයින්ව ද, 

දුගියන්ව ද සහභාගී වූගේ නම් එිට නුඹලා 

එයින්ව ඔවුන්ව ව ගපෝෂණය කරනු. තවද 

යහ වදනින්ව ඔවුනට කතා කරනු. 

ََتََٰۡمَٰ  ِإَوَذا َحَۡضَ ٱ ََبَٰ َوٱَلح ْولُواْ ٱلحُقرح
ُ
َمَة أ لحِقسح

َٗل   ِنحُه َوُقولُواْ لَُهمح قَوح زُُقوُهم م  حَمَسَِٰكُي فَٱرح َوٱل
ُروٗفا عح  ٨ مه
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9. තමන්වට පසුව දුර්වල පරපුරක් හැර 

දමා ගොස ්ඔවුන්ව සම්බන්වධගයන්ව බිය වන 

අය ගමන්ව (අනාථයින්ව සම්බන්වධව ද) 

ඔවුන්ව බිය ිය යුතුය. එබැින්ව අල්ලාහ්ට 

ඔවුන්ව බිය බැතිමත් ිය යුතුය. තවද 

ඔවුන්ව ඍජු වදනින්ව (අවංක ව) කතා ක  

යුතුය. 

ِيهٗة   ِيَن لَوح تََرُكواْ ِمنح َخلحفِِهمح ُذر  َش ٱَّله َخح َوَلح
َُقولُواْ   َ َوَلح ِضَعًَٰفا َخافُواْ َعلَيحِهمح فَلحَيتهُقواْ ٱَّلله

َٗل َسِديًدا   ٩ قَوح

10. නියත වශගයන්ව ම අනාථයින්ව ගේ 

වස්තුව අයුක්ති සහෙත ව අනුභව 

කරන්වනන්ව (සැබැින්ව ම) ඔවුන්වගේ 

කුගසහි ඔවුන්ව අනුභව කරනුගේ (නිරගේ) 

ගින්වන ය. තවද ඔවුහු ඇිග න ගින්වනට 

(පිිස) දැගවති. 

ََتََٰۡمَٰ ُظلحًما إِنهَما   ََٰل ٱَلح َو مح
َ
ُكلُوَن أ

ح
ِيَن يَأ إِنه ٱَّله

لَ  ُكلُوَن ِِف ُبُطونِِهمح نَاٗراۖۡ وََسَيصح
ح
َن  يَأ وح

 ١٠ َسعِۡٗيا
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11. අල්ලාහ ්නුඹලාගේ දරුවන්ව ිෂගයහි, 

පිරිමිගයකුගේ ගකාටස කාන්වතාවන්ව 

ගදගදගනකුගේ ගකාටස ගමන්ව සමාන 

ිය යුතු යැයි උපගදස ්ගදන්වගන්වය. නමුත් 

(මිය ගිය අයට) ගදගදගනකුට වඩා 

කාන්වතාවන්ව  (පමණක්) වූගේ නම්, එිට 

තමන්ව හැර දමා ගිය දැයින්ව තුගනන්ව 

ගදකක් ඔවුනට ිය යුතු ය. එක් 

තැනැත්තියක පමණක් වූවා නම් එිට 

ඇයට අඩකි. තවද තම ගදමාපියන්ව 

ිෂගයහි ඔහුට දරුගවකු වී ඔහු හැර දමා 

ගිය දැයින්ව ඔවුන්ව ගදගදනාගෙන්ව එක් එක්  

අගයකුට හගයන්ව එක් ගකාටසක් ිය 

යුතුය. නමුත් ඔහුට දරුගවකු ගනාවී එයට 

තම ගදමාපියන්ව උරුමකම් කියන්වගන්ව 

නම් එිට තම මවට තුගනන්ව එකකි. 

නමුත් ඔහුට සගහෝදරයින්ව  සිටී නම් ඔහු 

කවර ගදයක් සම්බන්වධ ව අන්වතිම 

කැමැත්ත ප්රකාශ කර ඇත්ගත් ද ඉන්ව 

පසුව හා ණය පියවීගමන්ව පසුව තම මවට 

හගයන්ව එක් ගකාටසක් සතු ගව්. 

නුඹලාගේ ගදමාපියන්ව හා නුඹලාගේ 

දරුවන්ව වන ඔවුන්ව අතුරින්ව නුඹලාට 

ප්රගයෝජනය ගෙන දීමට වඩාත් 

සමීපතයින්ව කවුරුන්ව දැ යි නුඹලා 

ගනාදන්වගනහුය. (ගමය) අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ 

නියමයකි. නියත වශගයන්ව ම අල්ලාහ් 

සර්වඥානී සර්ව ප්රඥාවන්වත ිය. 

  ِ َكرِ ِمثحُل َحظ  ۖۡ لَِّله َلَِٰدُكمح وح
َ
ُ ِِفٓ أ يُوِصيُكُم ٱَّلله

ِ فَلَُهنه   َق ٱثحنََتيح ِۚ فَإِن ُكنه نَِساٗٓء فَوح ِ نثََييح
ُ ٱۡلح

ُفْۚ  ثُلَُثا َما تََرَكۖۡ   ِإَون ََكنَتح َوَِٰحَدٗة فَلََها ٱنل ِصح
ا تََرَك   ُدُس ِممه ِنحُهَما ٱلسُّ ِ َوَِٰحٖد م 

بََويحهِ لُِك 
َ
َوِۡل

ۥٓ   ُۥ َوَل  َوَورِثَُه همح يَُكن َله ْۚ فَإِن ل إِن ََكَن ََلُۥ َوَل 
ِهِ   م 

ُ
َوة  فَِِل ۥٓ إِخح ِهِ ٱثلُّلُُثْۚ فَإِن ََكَن ََلُ م 

ُ
بََواهُ فَِِل

َ
أ
وح َديحٍنِۗ  ٱل

َ
ِد َوِصيهةٖ يُوَِّص بَِهآ أ ُدُسْۚ ِمنُۢ َبعح سُّ

قحَرُب  
َ
ُهمح أ يُّ

َ
ُروَن أ بحَنآؤُُكمح ََل تَدح

َ
َءابَآؤُُكمح َوأ

َ ََكَن   ُِۗ إِنه ٱَّلله َِن ٱَّلله ْۚ فَرِيَضٗة م  ٗعا لَُكمح َنفح
 ١١ َعلِيًما َحِكيٗما
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12. නුඹලාගේ බිරියන්ව හැර දමා ගිය 

දැයින්ව අඩක්, ඔවුනට දරුගවකු ගනාමැති 

නම් නුඹලාට හිමි ය. ඔවුනට දරුගවකු 

සිටී නම් එිට ඔවුන්ව උපගදස් දුන්ව අන්වතිම 

කැමැත්තට පසුව හා ණය පියවීගමන්ව 

පසුව ඔවුන්ව හැර දමා ගිය දැයින්ව 

හතගරන්ව එක් ගකාටසක් නුඹලාට හිමි ය. 

එගමන්ව ම නුඹලාට දරුගවකු ගනාසිටි 

නම්, නුඹලා හැර දමා ගිය දැයින්ව 

හතගරන්ව එක් ගකාටසක් ඔවුනට හිමි ය. 

නමුත් නුඹලාට දරුගවකු සිටී නම් එිට 

නුඹලා කවර ගදයක් ෙැන අන්වතිම 

කැමැත්ත ප්රකාශ කරන්වගන්ව ද ඉන්ව පසුව 

හා ණය පියවීගමන්ව පසුව අගටන්ව 

ගකාටසක් ඔවුනට හිමි ය.  මිනිගසකු 

ගහෝ කාන්වතාවක් (දරුවන්ව ගහෝ 

ගදමාපියින්ව ගනාමැති) කලාලා නම් 

ෙණයට අයත් ගකගනකු වශගයන්ව 

උරුමකම් පාන ගකගනකු සිට ඔහුට 

සගහෝදරගයකු ගහෝ සගහෝදරියක සිටී 

නම් ඔවුන්ව ගදගදනාගෙන්ව එක් එක් 

ගකගනකුට හගයන්ව ගකාටසක් දිය යුතුය. 

නමුත් ඊට වඩා අධික ව ඔවුහු සිටිගයහු 

නම් එිට ඔවුහු තුගනන්ව ගකාටසක් තු  

හවුල්කරුගවෝ ගවති. එය කවර ගදයක් 

ෙැන අන්වතිම ප්රකාශය කරනු ලබන්වගන්ව ද 

එය හා ණය පිය වීගමන්ව පසුව ය. (උරුම 

කරුවන්ව කිසිගවකුට) හිංසා කරන්වගනකු 

ගනාිය යුතුය. ගමය අල්ලාහ්ගේ 

උපගදසකි. තවද අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය. 

ඉවසිලිවන්වතය. 

همح   َوَُٰجُكمح إِن ل زح
َ
ُف َما تََرَك أ ۞َولَُكمح نِصح

ْۚ فَإِن ََكَن لَُهنه َوَل  فَلَُكُم  هُهنه َوَل  يَُكن ل
ا تََركح  بُُع ِممه وح  ٱلرُّ

َ
ِد َوِصيهةٖ يُوِصَي بَِهآ أ َنْۚ ِمنُۢ َبعح

همح يَُكن   ُتمح إِن ل ا تََركح بُُع ِممه َديحٖنِۚ َولَُهنه ٱلرُّ
ْۚ فَإِن ََكَن لَُكمح َوَل  فَلَُهنه ٱثلُُّمُن   لهُكمح َوَل 

وح َديحٖنِۗ  
َ
ِد َوِصيهةٖ تُوُصوَن بَِهآ أ ِنُۢ َبعح ُتمِۚ م  ا تََركح ِممه

ٌخ  ِإَون ََكَن رَ 
َ
ۥٓ أ ة  َوََلُ

َ
َرأ وِ ٱمح

َ
ُجل  يُوَرُث َكَلَٰلًَة أ

ُدُسْۚ فَإِن   ِنحُهَما ٱلسُّ ِ َوَِٰحٖد م 
ت  فَلُِك  خح

ُ
وح أ

َ
أ

ََكُٓء ِِف ٱثلُّلُِثِۚ   َٰلَِك َفُهمح ُۡشَ ََثَ ِمن َذ كح
َ
ََكنُٓواْ أ

  ْۚ ٖ َ ُمَضآر  وح َديحٍن َغۡيح
َ
ِد َوِصيهةٖ يُوََّصَٰ بَِهآ أ ِمنُۢ َبعح

ِنَ  ُ َعلِيٌم َحلِيم    َوِصيهٗة م  ُِۗ َوٱَّلله  ١٢ ٱَّلله
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13. ගම්වා අල්ලාහ්ගේ සීමාවන්ව ය. තවද 

කවගරකු අල්ලාහ්ට හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්වට අවනත වන්වගන්ව ද ඔහු ව ඊට 

පහළින්ව ෙංොගවෝ ෙලා බස්නා (ස්වර්ෙ) 

උයන්ව වලට ඔහු ඇතු ත් කරන්වගන්වය. 

එහි ඔවුහු සදාතනිකගයෝ ය. ඉමහත් 

ජයග්රහණය එයයි. 

 ِْۚ َ َورَُسوََلُۥ  تِلحَك ُحُدوُد ٱَّلله  َوَمن يُِطِع ٱَّلله
نحَهَُٰر  

َ َٰٖت ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح ِخلحُه َجنه يُدح
ُز ٱلحَعِظيمُ  َٰلَِك ٱلحَفوح ْۚ َوَذ  ١٣ َخَِِٰلِيَن فِيَها

14. තවද කවගරකු අල්ලාහ්ට හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්වට පිටු පා ඔහු (අල්ලාහ)්ගේ 

සීමාවන්ව ඉක්මවා යන්වගන්ව ද, ඔහු ව 

(අල්ලාහ්) ගින්වනට ඇතු ත් කරන්වගන්වය. 

එහි ඔහු සදාතනික ය. තවද ඔහුට නින්වදා 

සහෙත දඬුවමක් ඇත. 

َ َورَُسوََلُۥ َويََتَعده ُحُدوَدهُۥ   ِص ٱَّلله َوَمن َيعح
ِهي   ا فِيَها َوََلُۥ َعَذاب  مُّ ِخلحُه نَاًرا َخَِِٰلٗ  ١٤ يُدح

15. නුඹලාගේ කාන්වතාවන්ව අතුරින්ව 

ඇතැමුන්ව අශීලාචාර ක්රියාවක ගයදුගන්ව 

නම්, ඔවුනට එගරහිව (වරද ඔේපු 

කිරීමට) නුඹලා අතුරින්ව සිව් ගදගනකු 

සාක්ෂි වශගයන්ව ගෙන එනු. එගස් ඔවුන්ව 

සාක්ෂි පැවසුගව් නම් එිට ඔවුනට 

මරණය එ ගඹන තුරු ගහෝ ඔවුන්ව 

ගවනුගවන්ව අල්ලාහ් යම් මඟක් ඇති 

කරන තුරු නිගවස්හි ඔවුන්ව ව රඳවා 

තබනු. 

تَِي  
ح
َِِٰت يَأ ٱلحَفَِٰحَشَة ِمن ن َِسآئُِكمح َوٱله

ۖۡ فَإِن   ِنُكمح بََعٗة م  رح
َ
ِهُدواْ َعلَيحِهنه أ تَشح فَٱسح

َُٰهنه   َٰ َيَتَوفهى ُُيوِت َحِته ِسُكوُهنه ِِف ٱِلح مح
َ
َشِهُدواْ فَأ

ُ لَُهنه َسبِيَٗل  وح ََيحَعَل ٱَّلله
َ
حَموحُت أ  ١٥ ٱل

16. නුඹලා අතුරින්ව අශීලාචාර ක්රියාවක 

ගයදුනු  ගදගදගනකු ට,  නුඹලා දඬුවම් 

කරනු. පසුව ඔවුන්ව ගදගදනා පශච්ාත්තාප 

වී හැඩ ෙැසුගන්ව නම් එිට නුඹලා ඔවුන්ව 

ගදගදනා ව අත හැර දමනු. නියත 

වශගයන්ව ම අල්ලාහ ්අතික්ෂමා ශීලී හා 

පරම කරුණාභරිත ිය. 

ۖۡ فَإِن تَابَا   تَِيَٰنَِها ِمنُكمح فَـ َاُذوُهَما
ح
اِن يَأ َ َوٱَّله

رِ  عح
َ
لََحا فَأ صح

َ
اٗبا  َوأ َ ََكَن تَوه ُٓۗ إِنه ٱَّلله ُضواْ َعنحُهَما

 ١٦ رهِحيًما
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17. අල්ලාහ ්ගවතින්ව වූ පාපක්ෂමාව 

ඇත්ගත් ගනාදැනුවත්කමින්ව නපුරක් කර 

පසුව ඉතා ඉක්මණින්ව ම 

පාශ්චාත්තාපගයහි නිරත වන අයට ය. 

එිට අල්ලාහ ්ඔවුනට සමාව ගදනු ඇත. 

තවද අල්ලාහ ්සර්ව ඥානී හා සර්ව 

ප්රඥාවන්වත ිය. 

وَٓء  إِ  َملُوَن ٱلسُّ ِيَن َيعح ِ لَِّله بَُة لََعَ ٱَّلله نهَما ٱتلهوح
ْوَلَٰٓئَِك َيُتوُب  

ُ
ِِبََهَٰلَةٖ ُثمه َيُتوبُوَن ِمن قَرِيٖب فَأ

ُ َعلِيًما َحِكيٗما ُۗ َوََكَن ٱَّلله ُ َعلَيحِهمح  ١٧ ٱَّلله

18. ඔවුන්ව නපුරුකම් (පාපකම්) කර 

ඔවුන්වගෙන්ව ගකගනකු ගවත මරණය 

පැමිගණන ගතක් සිට “දැන්ව මම 

පාපක්ෂමාව අයැදිමි“ යැයි පවසන්වනන්වට 

පාපක්ෂමාව ගනාමැත. එගමන්ව ම 

ප්රතික්ගෂප් කයින්ව ගලස සිටිය දී 

මරණයට පත්වන්වනන්වට ද (පාපක්ෂමාව) 

ගනාමැත. අපි ගව්දනා සහෙත දඬුවමක් 

ඔවුන්වට සූදානම් කර ඇත්ගතමු. 

ِـ َاِت  ي  َملُوَن ٱلسه ِيَن َيعح بَُة لَِّله َٰٓ  َولَيحَسِت ٱتلهوح َحِته
حَموحُت قَاَل إِّن ِ ُتبحُت ٱلحَٰٔـَن  َحَدُهُم ٱل

َ
إَِذا َحَۡضَ أ

نَا   َتدح عح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ اٌر ِيَن َيُموتُوَن وَُهمح ُكفه َوََل ٱَّله

َِلٗما
َ
 ١٨ لَُهمح َعَذابًا أ

19. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! බලහත් 

කාරගයන්ව කාන්වතාවන්ව හිමි කර ෙැනීම 

නුඹලාට අනුමත ගනාගවයි. නමුත් ඔවුන්ව 

ප්රසිද්ධිගේ අශීලාචාර ගදයක් ක ගහාත් 

මිස, ඔවුන්වට නුඹලා පිරිනැමූ දැයින්ව 

සමහරක් ඔවුන්වගෙන්ව ගෙන යෑමට 

නුඹලා ඔවුන්ව ට බාධා ගනාකරනු.  නුඹලා 

ඔවුන්ව සමඟ යහපත් අයුරින්ව ජීවත් වනු. 

මන්වද නුඹලා ඔවුන්ව ව පිළිකුල් කග ් 

නම්, (දැනෙනු) නුඹලා යමක් පිළිකුල් 

ක  හැක. (එගස් පිළිකුල් කරන) ගදයහි 

අල්ලාහ ්අධික යහපත ඇති කරන්වනට 

පුළුවන. . 

ن تَرِثُواْ  
َ
ِيَن َءاَمُنواْ ََل َُيِلُّ لَُكمح أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َهُبواْ بَِبعحِض   ُضلُوُهنه تِلَذح ۖۡ َوََل َتعح ٱلن َِسآَء َكرحٗها
تَِي بَِفَِٰحَشةٖ مُّ 

ح
ن يَأ

َ
ٓ أ َبي َِنةِٖۚ  َمآ َءاتَيحُتُموُهنه إَِله

ُتُموُهنه   ُروِفِۚ فَإِن َكرِهح حَمعح وُهنه بِٱل وَََعِۡشُ
ُ فِيهِ   َعَل ٱَّلله ا َويَجح رَُهواْ َشيحـ ٗ ن تَكح

َ
َفَعََسَٰٓ أ

ا َكثِۡٗيا ٗ  ١٩ َخۡيح
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20. එක් භාර්යාවක් ( ඉවත් කර ඒ) 

ගවනුවට  ගවනත් කාන්වතාවක් (ිවාහ 

කර) ෙැනීමට නුඹලා අදහස් කරන්වගන්ව 

නම්, ඔවුන්වගෙන්ව (නුඹලා දික්කසාද 

කරන) එක් තැනැත්තියට ධන 

සම්භාරයක් පිරිනමා තිබුණ ද නුඹලා 

එයින්ව කිසිවක් ගනාෙනු. නුඹලා එය 

අයුක්ති සහෙත ගලසින්ව හා මහා පාප 

කර්මයක් ගලසින්ව ෙන්වගනහු ද? 

ٖج َوَءاتَيحُتمح   ََّكَن َزوح ٖج مه تِبحَداَل َزوح َردتُُّم ٱسح
َ
ِإَونح أ

َُٰهنه قِنَطاٗرا فَََل  َدى ْۚ   إِحح ُخُذواْ ِمنحُه َشيحـ ًا
ح
تَأ

بِيٗنا َتَٰٗنا ِإَوثحٗما مُّ ُخُذونَُهۥ ُبهح
ح
تَأ

َ
 ٢٠ أ

21. නුඹලාගෙන්ව ගකගනකු තවත් 

ගකගනකු  සමෙ ( ිවාහ ) සබඳතා 

පවත්වා ගෙන ගොස ්තිබිය දී  සහ  

නුඹලාගෙන්ව ස්ීර ගිිසුමක් ඔවුන්ව ලබා 

ගෙන තිබිය දී  නුඹලා එය (දුන්ව දෑ ) ෙත 

හැක්ගක් ගකගස ්ද ? 

فحََضَٰ َبعحُضُكمح إََِلَٰ 
َ
ُخُذونَُهۥ َوَقدح أ

ح
َوَكيحَف تَأ

ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا َن ِمنُكم م  َخذح
َ
 ٢١ َبعحٖض َوأ

22. කාන්වතාවන්ව අතුරින්ව නුඹලාගේ 

පියවරුන්ව ිවාහ කර ෙත් අය ව නුඹලා 

ිවාහ ගනාකරනු. නමුත් ඉකුත් වී ගිය 

සිදුවීම් හැර. නියත වශගයන්ව ම එය 

අශීලාචාර හා පිළිකුල් සහෙත ක්රියාවක් 

ිය. තවද ක්රියා මාර්ෙගයන්ව එය ඉතා 

නපුරුය. 

َِن ٱلن َِسآءِ   َوََل تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُُكم م 
ٗتا وََسآَء   َِٰحَشٗة َوَمقح َفْۚ إِنهُهۥ ََكَن َف

إَِله َما قَدح َسلَ
 ٢٢ َسبِيًَل 
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23. නුඹලාගේ මව්වරුන්ව ද නුඹලාගේ 

දූවරුන්ව ද නුඹලාගේ සගහෝදරියන්ව ද 

නුඹලාගේ පියාගේ සගහෝදරියන්ව 

(නැන්වදාවරුන්ව) ද නුඹලාගේ මවගේ 

සගහෝදරියන්ව ද (නුඹලාගේ) 

සගහෝදරයාගේ දූවරුන්ව ද සගහෝදරියගේ 

දූවරුන්ව ද නුඹලාට කිරි ගපවූ නුඹලාගේ 

මව්වරුන්ව ද කිරි ගපවීම ගහ්තු ගවන්ව වූ 

නුඹලාගේ සගහෝදරියන්ව ද නුඹලාගේ 

බිරින්වදෑවරුන්වගේ මව්වරුන්ව ද නුඹලා 

ඔවුන්ව සමඟ (ිවාහ ජීිතයට) ඇතු ත් වූ 

බිරින්වදෑ වරුන්වගෙන්ව (ගපර ිවාහයකින්ව 

ඉපද) නුඹලාගේ උකුගලහි හැදී වැඩුණු 

නුඹලාගේ (බිරියගේ) දූරුවන්ව ද  නුඹලාට 

(ිවාහ වීමට) තහනම් කරන ලදී. නමුත් 

නුඹලා ඔවුන්ව (එම බිරියන්ව) සමඟ 

(ලිංගික ඇසුරු කමට) අතු ත් ගනාවූගේ 

නම් (එම දූවරුන්ව ිවාහ කර ෙැනීම) 

නුඹලාට වරදක් නැත. නුඹලා ගේ 

ගකාඳුනාරටිගයන්ව බිහි වූ නුඹලාගේ 

දරුවන්වගේ බිරින්වදෑ වරුන්ව (ගල්ලියන්ව) ද, 

ඉකුත් වී ගිය දෑ හැර (මින්ව පසු), සගහෝදරි 

යන්ව ගදගදගනකු නුඹලා (බිරියන්ව 

වශගයන්ව) එකට තබා ෙැනීම ද තහනම් 

කරන ලදී. නියත වශගයන්ව ම අල්ලාහ් 

අති ක්ෂමාශීලී ය. පරම කරුණාභරිත ය. 

 ِ َهَُٰتُكمح َوبََناتُُكمح  ُحر  مه
ُ
َمتح َعلَيحُكمح أ

َُٰتُكمح َوَخََٰلَُٰتُكمح َوبََناُت   َٰتُُكمح وََعمه َخَو
َ
َوأ

َِِٰتٓ   َهَُٰتُكُم ٱله مه
ُ
ِت َوأ خح

ُ ِخ َوبََناُت ٱۡلح
َ ٱۡلح

َهَُٰت   مه
ُ
َضََٰعةِ َوأ َِن ٱلره َٰتُُكم م  َخَو

َ
َنُكمح َوأ ۡرَضعح

َ
أ

َِِٰت  ئُِبُكُم ٱله ِن   نَِسآئُِكمح َوَرَبَٰٓ ِِف ُحُجورُِكم م 
همح تَُكونُواْ   َِِٰت َدَخلحُتم بِِهنه فَإِن ل ن َِسآئُِكُم ٱله

َدَخلحُتم بِِهنه فَََل ُجَناَح َعلَيحُكمح وََحَلَٰٓئُِل  
ن ََتحَمُعواْ  

َ
َلَٰبُِكمح َوأ صح

َ
ِيَن ِمنح أ بحَنآئُِكُم ٱَّله

َ
أ

 َ ِ إَِله َما قَدح َسلََفُۗ إِنه ٱَّلله َتيح خح
ُ َ ٱۡلح  ََكَن  بَيح

 ٢٣ َغُفوٗرا رهِحيٗما
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24. (යුද්ධයකදී අත් අඩංගුවට ෙත් ) 

නුඹලාගේ පාලනය යටගතහි සිටින 

(වහල්) කාන්වතාවන්ව හැර ගසසු ිවාහක 

කාන්වතාවන්ව ( සමෙ ිවාහ වීම තහනම් 

කර ඇත. එය) නුඹලා ගකගරහි වූ 

අල්ලාහ්ගේ නියමයක් ගලසිනි. ගමාවුන්ව 

හැරුණු ිට ගවනත් ස්ී න්ව (කාමගේ) 

වරදවා හැසිරීමකින්ව ගතාරව නුඹලාගේ 

සම්පත් ( මහර් පිරිනැමීම) තුළින්ව ගසවීම 

නුඹලාට අනුමත කරන ලදී. එබැින්ව 

ඔවුන්ව සමඟ කවර ගදයක නුඹලා පහස 

ිඳින්වගනහු ද ඒ ගවනුගවන්ව වෙකීමක් 

වශගයන්ව ඔවුන්වගේ කුලී (මහර්) නුඹලා 

ලබා ගදනු. (මහර්) නියම ක  පසු (මහර් 

හි අඩු වැඩි කිරීම සම්බන්වධගයන්ව) කවර 

ගදයක් පිළිබඳ ව නුඹලා එකිගනකා අතර  

එකඟතාවට පැමිගණන්වගන්ව ද එහි 

නුඹලාට වරදක් නැත. සැබැින්වම 

අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය සර්ව ප්රඥාවන්වතය. 

َصَنَُٰت ِمَن ٱلن َِسآءِ إَِله َما َملََكتح   حُمحح ۞َوٱل
ِحله لَُكم  

ُ
ْۚ َوأ ِ َعلَيحُكمح ۖۡ كَِتََٰب ٱَّلله يحَمَُٰنُكمح

َ
أ

ا َوَرآءَ  َٰلُِكم  مه َو مح
َ
ن تَبحَتُغواْ بِأ

َ
َٰلُِكمح أ  َذ

ُتم بِهِۦ   َتعح َتمح َ ُمَسَٰفِِحَيْۚ َفَما ٱسح حِصنَِي َغۡيح ُمُّ
ْۚ َوََل ُجَناَح   ُجورَُهنه فَرِيَضٗة

ُ
ِمنحُهنه فَـ َاتُوُهنه أ

ِد   ََٰضيحُتم بِهِۦ ِمنُۢ َبعح َعلَيحُكمح فِيَما تََر
َ ََكَن َعلِيمً   ٢٤ ا َحِكيٗماٱلحَفرِيَضةِِۚ إِنه ٱَّلله
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25. ිශව්ාසවන්වත නිදහස ්කාන්වතා වන්ව 

ිවාහ කර ෙැනීමට නුඹලා අතුරින්ව 

කවගරකුට වත්කම් ගනාමැත්ගත් ද එිට 

නුඹලාගේ පාලන යටගතහි සිටින (වහල්)  

කාන්වතාවන්ව අතුරින්ව නුඹලා අතර සිටින 

ිශව්ාස වන්වත වහල් කාන්වතාවන්ව (සමෙ 

ිවාහ) ිය යුතුය. තවද අල්ලාහ් 

නුඹලාගේ ිශව්ාසය පිළිබඳ මැනින්ව 

දන්වනාය. නුඹලාගෙන්ව ඇතැගමකු 

ඇතැගමකුගෙනි. එබැින්ව නුඹලා 

ඔවුන්වගේ පවුගල් (භාරකරුවන්වගේ) 

අනුමැතිය මත, පතිවත රකින, ප්රසිද්ධිගේ 

දුරාචාරගේ ගනාගයදන, එගමන්වම 

රහසිෙත ව ගහෝ දුරාචාරගේ ගනාගයදන 

කාන්වතා වන්ව ව ඔවුනට ඔවුන්වගේ කුලී 

(මහර්) ලබා දී  නුඹලා ිවාහ කර ෙනු. 

ිවාහ කරනු ලැබීගමන්ව පසුව ඔවුන්ව 

දුරාචාරගේ ගයදුගන්ව නම්, එිට නිදහස ්

කාන්වතාවන්ව මත පැවගරන දඬුවමින්ව 

අඩක් ඔවුනට හිමි ගව්. ගමය නුඹලා 

අතුරින්ව දුරාචාරගේ ගයදීම ෙැන බිය වන 

අයටය. නමුත් නුඹලා ඉවසිල්ගලන්ව 

කටයුතු කිරීම නුඹලාට උතුම් ය. තවද 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය. අසමසම 

කරුණාන්විතය. 

ن يَنِكَح  
َ
ًَل أ َتِطعح ِمنُكمح َطوح همح يَسح َوَمن ل

ا َملََكتح   ِمَنَِٰت فَِمن مه حُمؤح َصَنَِٰت ٱل حُمحح ٱل
  ُ ِمَنَِٰتِۚ َوٱَّلله حُمؤح ِن َفَتَيَٰتُِكُم ٱل يحَمَُٰنُكم م 

َ
أ

ٖضِۚ   ِنُۢ َبعح ُضُكم م  لَُم بِإِيَمَٰنُِكمِۚ َبعح عح
َ
أ

لِِهنه َوءَ  هح
َ
ُجورَُهنه  فَٱنِكُحوُهنه بِإِذحِن أ

ُ
اتُوُهنه أ

َ ُمَسَِٰفَحَٰٖت َوََل   ُروِف ُُمحَصَنٍَٰت َغۡيح حَمعح بِٱل
  َ تَيح

َ
ِصنه فَإِنح أ حح

ُ
َداٖنِۚ فَإَِذآ أ خح

َ
ُمتهِخَذَِٰت أ

َصَنَِٰت   حُمحح ُف َما لََعَ ٱل بَِفَِٰحَشةٖ َفَعلَيحِهنه نِصح
  ْۚ َٰلَِك لَِمنح َخَِشَ ٱلحَعَنَت ِمنُكمح ِمَن ٱلحَعَذاِبِۚ َذ

 
َ
ُ َغُفور  رهِحيم  َوأ ُۗ َوٱَّلله واْ َخۡيح  لهُكمح َِبُ  ٢٥ ن تَصح

26. නුඹලාට (ගම්වා) පැහැදිලි කිරීමටත්, 

නුඹලාට ගපරවූවන්වගේ පිළිගවත නුඹලාට 

ගපන්වවා දීමටත්, නුඹලාට සමාව දීමටත් 

අල්ලාහ ්අගේක්ෂා කරයි. තවද අල්ලාහ ්

සර්ව ඥානීය. සර්ව ප්රඥාවන්වතය. 

 َ ِ ُ َِلَُبي  ِيَن   يُرِيُد ٱَّلله ِديَُكمح ُسَُنَ ٱَّله لَُكمح َويَهح
ُ َعلِيٌم   ُۗ َوٱَّلله ِمن َقبحلُِكمح َويَُتوَب َعلَيحُكمح

 ٢٦ َحِكيم  

27. තවද අල්ලාහ් නුඹලාගේ 

පාපක්ෂමාව පිළිෙැනීමට අගේක්ෂා 

කරයි. නමුත් මගනෝ ආශාවන්ව 

අනුෙමනය කරන්වනවුන්ව, නුඹලා 

සම්ූරණගයන්වම (සතයගයන්ව දුරස් ව) 

ගනාමඟට නැඹුරු  වීම අගේක්ෂා කරති. 

ِيَن   ن َيُتوَب َعلَيحُكمح َويُرِيُد ٱَّله
َ
ُ يُرِيُد أ َوٱَّلله

ن تَِميلُواْ َميحًَل َعِظيٗما
َ
َِٰت أ َهَو  ٢٧ يَتهبُِعوَن ٱلشه
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28. මිනිසා දුර්වලගයකු ගලස මවනු ලැබූ 

ගහ්තුගවන්ව නුඹලාගෙන්ව  (නීති රීති) 

සැහැල්ලු කිරීමට අල්ලාහ් අගේක්ෂා 

කරයි. 

نَسَُٰن   ِ
ْۚ وَُخلَِق ٱۡلح َِف َعنُكمح ن َُيَف 

َ
ُ أ يُرِيُد ٱَّلله

 ٢٨ َضعِيٗفا

29. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි, නුඹලා 

අතර එකඟතාවයකින්ව යුතු වයාපාරයකින්ව 

(ලැගබන දෑ අනුභව කිරීම) හැර 

නුඹලාගේ වස්තුව නුඹලා වැරදි ගලස 

අනුභව ගනාකරනු. තවද නුඹලා (ෙැටලු 

ඇති කර ෙනිමින්ව) නුඹලාවම ඝාතනය 

ගනාකරනු. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

නුඹලා ගකගරහි අසමසම 

කරුණාන්විතය. 

َٰلَُكم   َو مح
َ
ُكلُٓواْ أ

ح
ِيَن َءاَمُنواْ ََل تَأ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ن تَُكوَن تَِجََٰرًة َعن  
َ
ٓ أ بَيحَنُكم بِٱلحَبَِٰطِل إَِله

  َ ْۚ إِنه ٱَّلله نُفَسُكمح
َ
ُتلُٓواْ أ ْۚ َوََل َتقح ِنُكمح تََراٖض م 

 ِ  ٢٩ ُكمح رَِحيٗماََكَن ب

30. කවගරකු සීමාව ඉක්මවා යමින්ව හා 

අයුක්ති සහෙත ගලසින්ව එය සිදු 

කරන්වගන්ව ද එිට අපි ඔහු ව නිරයට 

ඇතු ත් කරන්වගනමු. එය අල්ලාහ්ට 

පහසු කාර්යයක් ිය. 

َوَٰٗنا َوُظلحٗما فََسوحَف   َٰلَِك ُعدح َعلح َذ َوَمن َيفح
 ِ َٰلَِك لََعَ ٱَّلله لِيهِ نَاٗراْۚ َوََكَن َذ  ٣٠  يَِسًۡيانُصح

31. කවර ගදයක් නුඹලාට තහනම් කරනු 

ලැබුගව් ද එවැනි මහා පාපයන්වගෙන්ව 

නුඹලා වැ කුගේ නම් අපි නුඹලාගේ 

(සුළු) පාපයන්ව නුඹලාගෙන්ව ඉවත් 

කරන්වගනමු. තවද නුඹලා ව ගෙෞරවනීය 

පිිගසන ස්ථානයකට අපි ඇතු ත් 

කරන්වගනමු. 

َن َعنحُه  ِرح  إِن ََتحَتنُِبواْ َكَبآئَِر َما ُتنحَهوح نَُكف 
َخَٗل   دح ِخلحُكم مُّ ِـ َاتُِكمح َونُدح َعنُكمح َسي 

 ٣١ َكرِيٗما 
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32. තවද නුඹලාගෙන්ව ඇතැගමකු ව 

ඇතැගමකුට වඩා අල්ලාහ් කවර 

ගදයකින්ව උසස ්ගකාට ඇත්ගත් ද එවැනි 

ගදයකට නුඹලා ආශා ගනාකරනු. 

පුරුෂයින්වට තමන්ව ඉපැයූ දැයින්ව 

ගකාටසක් ඇත. එගමන්වම කාන්වතාවන්වට 

ද තමන්ව ඉපැයූ දැයින්ව ගකාටසක් ඇත. 

තවද නුඹලා අල්ලාහ්ගෙන්ව ඔහුගේ 

භාෙයය පතනු. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

  َٰ ُ بِهِۦ َبعحَضُكمح لََعَ َل ٱَّلله اْ َما فَضه َوََل َتَتَمنهوح
  ْۡۖ تََسُبوا ا ٱكح ِمه ٖضِۚ ل ِلر َِجاِل نَِصيب  م  َبعح

تَ  ا ٱكح ِمه َ  َولِلن َِسآءِ نَِصيب  م  ـ َلُواْ ٱَّلله ْۚ وَسح َ َسَبح
ٍء   ِ ََشح

َ ََكَن بُِكل  لِهِۦْٓۚ إِنه ٱَّلله ِمن فَضح
 ٣٢ َعلِيٗما

33. (ස්ී පුරුෂ) සෑම ගකගනකුටම, 

ගදමාපියන්ව ද සමීප ඥාතීන්ව ද අතහැර දමා 

ගිය දෑ ට, භාරකරුවන්ව පත් කග මු. 

නුඹලාගේ දිවුරුම් ගිිස ෙත් උදියට 

ඔවුන්වගේ ගකාටස  පිරිනමනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් සියලු දෑ පිළිබඳ ව 

සාක්ෂිකරුය. 

اِن   َِٰلَ ا تََرَك ٱلحَو ََِٰلَ ِممه ٖ َجَعلحَنا َمَو
َولُِك 

يحَمَُٰنُكمح فَـ َاتُوُهمح 
َ
ِيَن َعَقَدتح أ قحَربُوَنْۚ َوٱَّله

َ َوٱۡلح
ءٖ َشِهيًدا ِ ََشح

َٰ ُك  َ ََكَن لََعَ ْۚ إِنه ٱَّلله  ٣٣ نَِصيَبُهمح

34. පුරුෂයින්ව කාන්වතාවන්ව මත වූ 

පාලකගයෝය. ගහත්ුව අල්ලාහ ්

ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමකු ඇතැගමකුට වඩා 

උසස ්කර ඇති බැින්ව ද  ඔවුන්වගේ 

ධනගයන්ව ඔවුන්ව ියදම් කරන බැින්ව ද 

ගව්. (සැමියාට) අවනත වන දැහැමි 

කාන්වතාගවෝ, අල්ලාහ ්ආරක්ෂා කර ඇති 

බැින්ව (සිය සැමියන්ව ) ගනාගපගනන්වනට 

සිටින ිටක, ඔවුන්වගේ අයිතිවාසිකම් 

සුරක්ෂිත කරන අය ගවති. ඔවුන්වගේ 

අඩදබර ෙැන නුඹලා බියවන අයට 

නුඹලා උපගදස ්ගදනු. තවද නිදියහනින්ව 

ඔවුන්ව ව නුඹලා දුරස ්කරනු. තවද ඔවුනට 

(සැහැල්ලුගවන්ව) ෙසනු. ඉන්වපසුව ඔවුන්ව 

නුඹලාට අවනත වූගේ නම් ඔවුන්ව 

ගකගරහි (අයුක්තියක් කරන්වනට) මඟක් 

ගනාගසායනු. සැබැින්වම අල්ලාහ ්අති 

උත්තරීතර අති මහත් ිය. 

  ُ َل ٱَّلله َُٰموَن لََعَ ٱلن َِسآءِ بَِما فَضه ٱلر َِجاُل قَوه
  ْۚ َٰلِِهمح َو مح

َ
نَفُقواْ ِمنح أ

َ
ٖض َوبَِمآ أ َٰ َبعح َضُهمح لََعَ َبعح

َٰنَِتٌَٰت َحَِٰفَظَٰت  ل ِلحَغيحِب بَِما   َٰلَِحَُٰت َق فَٱلصه
َِِٰت ََّتَافُوَن نُُشوزَُهنه فَ  ْۚ َوٱله ُ عُِظوُهنه  َحِفَظ ٱَّلله

ۖۡ فَإِنح   ِبُوُهنه حَمَضاِجِع َوٱۡضح ُجُروُهنه ِِف ٱل َوٱهح
  َ ُۗ إِنه ٱَّلله َنُكمح فَََل َتبحُغواْ َعلَيحِهنه َسبِيًَل َطعح

َ
أ

ا َكبِۡٗيا  ٣٤ ََكَن َعلِي ٗ
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35. තවද ඔවුන්ව ගදගදනා අතර 

ගවන්වවීමක් ඇති ගව්ි යැයි නුඹලා බිය 

ගවගතාත් ඔහුගේ පවුගලන්ව යුක්තිය 

පසිඳලන ගකගනකු ද, ඇයගේ පවුගලන්ව 

යුක්තිය පසිඳලන ගකගනකු ද (ඔවුන්ව 

ගවත යවනු) සමාදානය ක  හැකි යැයි 

ඔවුන්ව ගදගදනා අගේක්ෂා කරන්වගන්ව නම් 

අල්ලාහ ්ඔවුන්ව ගදගදනා අතර ආශිර්වාද 

කරන්වගන්වය. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

සර්ව ඥානීය. සර්ව ප්රඥාවන්වතය. 

ُتمح ِشَقاَق  ِنح  ِإَونح ِخفح بَيحنِِهَما فَٱبحَعُثواْ َحَكٗما م 
َلَٰٗحا   لَِهآ إِن يُرِيَدآ إِصح هح

َ
ِنح أ لِهِۦ وََحَكٗما م  هح

َ
أ

َ ََكَن َعلِيًما   ُٓۗ إِنه ٱَّلله ُ بَيحَنُهَما ِِق ٱَّلله يُوَف 
 ٣٥ َخبِۡٗيا

36. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් 

කරනු. තවද ඔහුට කිසිවක් ආගද්ශ 

ගනාතබනු. තවද ගදමා පියන්ව සමඟ 

උපකාරශීලී ව කටයුතු කරනු. තවද 

ඥාතීන්ව සමඟ ද, ආනථයින්ව, දුගියන්ව, 

ඥාති අසල්වැසියා, (ඥාති ගනාවන)  

අසල්වැසියා, අසලින්ව සිටින සෙයා, 

මගියා හා නුඹලාගේ දකුණත් සතු කර 

ෙත් අය ( ඔබලා යටගත් සිටින වහලුන්ව) 

සමඟ ද උපාකාරශීලී ව කටයුතු කරනු. 

නියත වශගයන්ව ම අල්ලාහ් අහංකාරකම් 

පාන පුරසාරම් ගදාඩන අය ව ප්රිය 

ගනාකරන්වගන්වය. 

  ۡۖ ا ُِكواْ بِهِۦ َشيحـ ٗ َ َوََل تُّشح ُبُدواْ ٱَّلله ۞َوٱعح
ََتََٰۡمَٰ   ََبَٰ َوٱَلح َسَٰٗنا َوبِِذي ٱلحُقرح يحِن إِحح َِٰلَ َوبِٱلحَو

ُُنِب   َارِ ٱۡلح ََبَٰ َوٱۡلح َارِ ذِي ٱلحُقرح حَمَسَِٰكِي َوٱۡلح َوٱل
َۢنِب َوٱبحنِ  اِحِب بِٱۡلح بِيِل َوَما َملََكتح  َوٱلصه  ٱلسه

َ ََل ُُيِبُّ َمن ََكَن ُُمحَتاَٗل   ُۗ إِنه ٱَّلله يحَمَُٰنُكمح
َ
أ

 ٣٦ فَُخوًرا 

37. මසුරුකම් කර, මසුරුකම ගකගරහි 

මිනිසුනට නිගයෝෙ කර, අල්ලාහ ්තම 

භාෙයගයන්ව ඔවුන්වට පිරිනැමූ දෑ වසන්ව 

කරන්වනවුන්ව (වන) ප්රතික්ගෂ්පකයින්වට 

අපි නින්වදනීය දඬුවමක් සූදානම් කර 

ඇත්ගතමු. 

ِل   ُخح ُمُروَن ٱنلهاَس بِٱِلح
ح
ِيَن َيبحَخلُوَن َويَأ ٱَّله

ۗۦُ   لِهِ ُ ِمن فَضح َُٰهُم ٱَّلله ُتُموَن َمآ َءاتَى َويَكح
ِهيٗنا  َٰفِرِيَن َعَذاٗبا مُّ نَا لِلحَك َتدح عح

َ
 ٣٧ َوأ

38. තවද, ජනයාට ප්රදර්ශනය කිරීම 

පිණිස තම ධනය ියදම් කර අල්ලාහ් හා 

අවසන්ව දිනය ිශ්වාස ගනාකරන ඔවුන්ව 

(ෂයිතාන්වවරුන්වගේ මිතුරන්වය) ෂයිතාන්ව 

කවරකුගේ මිතුගරකු වන්වගන්ව ද ඔහු 

මිතුගරකු වශගයන්ව නපුරු ිය. 

َٰلَُهمح رِئَآَء ٱنلهاِس َوََل   َو مح
َ
ِيَن يُنِفُقوَن أ َوٱَّله

َوحِم ٱٓأۡلِخرِِۗ َوَمن يَُكِن   ِ َوََل بِٱَلح ِمُنوَن بِٱَّلله يُؤح
يحَطَُٰن ََلُۥ   ٣٨ قَرِيٗنا فََسآَء قَرِيٗناٱلشه
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39. ඔවුහු අල්ලාහ් ව ද, අවසන්ව දිනය ද 

ිශව්ාස ගකාට අල්ලාහ ්ඔවුන්වට 

ගපෝෂණය ක  දැයින්ව ියදම් කග  ්නම් 

ඔවුනට කවර (නපුර)ක් සිදුවන්වගන්වද? 

තවද අල්ලාහ ්ඔවුන්ව පිළිබඳ ව සර්වඥානී 

ිය. 

َوحِم ٱ  ِ َوٱَلح ٓأۡلِخرِ  َوَماَذا َعلَيحِهمح لَوح َءاَمُنواْ بِٱَّلله
ُ بِِهمح   ْۚ َوََكَن ٱَّلله ُ ا َرزََقُهُم ٱَّلله نَفُقواْ ِممه

َ
َوأ

 ٣٩ َعلِيًما

40. සැබැින්වම අල්ලාහ් අණුවක තරමක් 

වුව ද අපරාධයක් සිදු ගනාකරයි. එය යම් 

යහපතක් වූගේ නම් එය ඔහු(අල්ලාහ)් 

ප්රගුණ කරයි. තවද ඔහු ගවතින්ව අතිමහත් 

ප්රතිඵල ඔහු පිරිනමයි. 

 َ ةِٖۖ ِإَون تَُك َحَسَنٗة  إِنه ٱَّلله لُِم ِمثحَقاَل َذره  ََل َيظح
ًرا َعِظيٗما  جح

َ
نحُه أ ُ ِت ِمن له َها َويُؤح  ٤٠ يَُضَٰعِفح

41. සෑම සමූහයකින්වම අප සාක්ෂි 

කරුගවකු ගෙනැිත් ගමාවුන්ව ට එගරහිව 

නුඹව සාක්ෂිකරුගවකු වශගයන්ව අප 

ගෙන ආ ිට ගකගස ්වන්වගන්ව ද? 

ِۭ بَِشِهيٖد وَِجئحَنا  فََكيحَف إَِذا   ة مه
ُ
ِ أ

ِجئحَنا ِمن ُك 
َٰ َهَُٰٓؤََلٓءِ َشِهيٗدا  ٤١ بَِك لََعَ

42. (අල්ලාහ්ව) ප්රතික්ගෂ්්ප කර, 

රසූල්වරයාට පිටු පෑ අය, එදින තමන්ව මහ 

ගපාග ාව සමඟ සමතලා වී තිබුණා නම් 

ගකාතරම් ගදයක්ද  යැයි සිතන්වගනෝය. 

කිසිදු සිදුවී මක් ඔවුන්වට අල්ලාහ් හමුගවහි 

වසන්ව ක  ගනාහැකිය. 

ِيَن َكَفُرواْ وََعَصُواْ ٱلرهُسوَل لَوح   يَوحَمئِٖذ يََودُّ ٱَّله
  َ ُتُموَن ٱَّلله ۡرُض َوََل يَكح

َ ىَٰ بِِهُم ٱۡلح تَُسوه
 ٤٢ َحِديٗثا 
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43. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි, නුඹලා 

මත් ව සිටිය දී නුඹලා පවසන දෑ නුඹලා 

වටහා ෙන්වනා ගතක් සලාතයට  ං 

ගනාවනු. තවද (සන්ානය අනිවාර්යය වූ) 

කිලිටි තත්ත්වගේ සිටින්වනා ද (මසජ්ිදයට) 

 ං ගනාිය යුතුය. නමුත් (එහි) මාර්ෙය 

හරහා ෙමන්ව කරන්වගනකු හැර. එගස්ම 

නුඹලා ගරෝගී බින්ව ගහෝ යම් ෙමනක 

ගහෝ පසුගවත් නම්  ගහෝ නුඹලා අතුරින්ව 

ම පහ කිරීගමන්ව පසු කිසිගවකු 

පැමිණිගේ නම් ගහෝ බිරියන්ව සමඟ 

ලිංගික සප්ර්ශයක ගයදුගනහු නම් ගහෝ 

එිට (පිරිසිදු වීමට) නුඹලාට ජලය 

ගනාලැබූගව් නම් නුඹලා පිරිසිදු පස් 

ගසායා ෙනු. තවද නුඹලාගේ මුහුණු ද 

නුඹලාගේ අත් ද නුඹලා (එයින්ව) 

පිරිමදිනු. සැබැින්වම අල්ලාහ ්වැරදි 

දරාෙන්වනාය. පාපක්ෂමාව පිරිනමන්වනාය. 

َربُو ِيَن َءاَمُنواْ ََل َتقح َها ٱَّله يُّ
َ
أ نُتمح  َيَٰٓ

َ
َة َوأ لَوَٰ اْ ٱلصه

لَُمواْ َما َتُقولُوَن َوََل ُجُنًبا إَِله   َٰ َتعح ََٰرىَٰ َحِته ُسَك
رحََضَٰٓ   ْْۚ ِإَون ُكنُتم مه تَِسلُوا َٰ َتغح ََعبِرِي َسبِيٍل َحِته

َِن ٱلحَغآئِِط   ِنُكم م  َحد  م 
َ
وح َجآَء أ

َ
َٰ َسَفٍر أ وح لََعَ

َ
أ

ُتُم ٱلن َِسآَء فَلَمح ََتِ  وح َلََٰمسح
َ
ُمواْ  أ ُدواْ َماٗٓء َفَتَيمه

َسُحواْ بِوُُجوهُِكمح  َصعِيٗدا َطي ِٗبا فَٱمح
ا َغُفوًرا  َ ََكَن َعُفوًّ ُۗ إِنه ٱَّلله يحِديُكمح

َ
 ٤٣ َوأ

44. ගද්ව ග්රන්වථගයන්ව ගකාටසක් 

පිරිනමනු ලැබූවන්ව ගදස නුඹ 

ගනාබැලුගවහි ද? ඔවුහු මු ාව මිලට 

ෙනිති. තවද නුඹලා මං මු ා වීම ඔවුහු 

අගේක්ෂා කරති. 

َِن ٱلحِكَتَِٰب   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
ِيَن أ لَمح تََر إََِل ٱَّله

َ
أ

ن تَِضلُّواْ  
َ
َلَٰلََة َويُرِيُدوَن أ وَن ٱلضه ََتُ يَشح

بِيَل   ٤٤ ٱلسه

45. තවද අල්ලාහ් නුඹලාගේ සතුරන්ව 

පිළිබඳ ව මැනින්ව දන්වනාය. භාරකරු 

වශගයන්ව අල්ලාහ ්ප්රමාණවත්ය. තවද 

උදව්කරු වශගයන්ව ද අල්ලාහ ්

ප්රමාණවත්ය. 

ِ َوَِل ٗا َوَكََفَٰ   ْۚ َوَكََفَٰ بِٱَّلله َدآئُِكمح عح
َ
لَُم بِأ عح

َ
ُ أ َوٱَّلله

ِ نَِصۡٗيا  ٤٥ بِٱَّلله
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46. වචන එහි (නියමිත) සථ්ානගයන්ව 

ගවනස ්කරන, එගමන්වම අපි සවන්ව දුනිමු, 

අපි පිටුපෑගවමු, ඇහුම්කන්ව දීමකින්ව 

ගතාරව නුඹ සවන්ව ගදනු යැයි දහගමහි 

අඩු පාඩු ඇතිකරමින්ව වචන ගවනස ්

කරමින්ව "රාඉනා" යැයි පවසන්වනන්ව 

යුගදව්වන්ව අතුරින්ව ගවති. ඔවුන්ව අපි සවන්ව 

දුනිමු, අවනත වූගයමු, සවන්ව ගදනු 

"උන්වළුර්නා" (අප ගවත සාවධානය ගයාමු 

කරනු.) යැයි පවසා සිටිගේ නම් එය 

ඔවුනට යහපතක් වන්වනට තිබුණි. තවද 

වඩාත් නිවැරැදි වන්වනට ද තිබුණි. එනමුත් 

ඔවුන්වගේ ප්රතික්ගෂ්පය ගහ්තුගවන්ව 

අල්ලාහ ්ඔවුනට ශාප කග ්ය. එගහයින්ව 

ස්වල්ප ගදනකු මිස ඔවුහු ිශව්ාස 

ගනාකරති. 

َواِضعِهِۦ   ُِفوَن ٱلحَُكَِم َعن مه ِيَن َهاُدواْ ُُيَر  َِن ٱَّله م 
َمٖع   َ ُمسح َمعح َغۡيح َنا وََعَصيحَنا َوٱسح َويَُقولُوَن َسِمعح

حِسنَتِِهمح  ل
َ
ُۢا بِأ ِيِنِۚ َولَوح    َوَرَِٰعَنا ََله ٗنا ِِف ٱل  َوَطعح

نَا   َمعح َوٱنُظرح َنا َوٱسح َطعح
َ
َنا َوأ نهُهمح قَالُواْ َسِمعح

َ
أ

  ُ قحَوَم َوَلَِٰكن لهَعَنُهُم ٱَّلله
َ
هُهمح َوأ ا ل ٗ لَََّكَن َخۡيح

ِمُنوَن إَِله قَلِيَٗل  رِهِمح فَََل يُؤح  ٤٦ بُِكفح

47. අගහෝ  ගද්ව ග්රන්වථය ගදනු ලැබූවනි ! 

අපි ඔගේ මුහුණු (වල ඇති 

සංගව්දීතාවන්ව) මකා දමා ඒවා පිටු පසට 

හැරවීමට ගපර ගහෝ ගසනසුරාදා 

වැසියනට අපි ශාප ක ාක් ගමන්ව  අප 

ශාප කිරීමට ගපර, නුඹලා සතුව ඇති දෑ 

සතයය කරවමින්ව, අපි නුඹලාට පහ  

ක  දෑ ගකගරහි ිශ්වාස කරනු. තවද 

අල්ලාහ්ගේ නිගයෝෙය අනිවාර්යගයන්වම 

සිදු කරනු ලබන්වගන්වය. 

 
َ
أ َا  َيَٰٓ نلح وتُواْ ٱلحِكَتََٰب َءاِمُنواْ بَِما نَزه

ُ
ِيَن أ َها ٱَّله يُّ

ِمَس   ن نهطح
َ
ِن َقبحِل أ ٗقا ل َِما َمَعُكم م  ِ ُمَصد 

وح نَلحَعَنُهمح َكَما  
َ
بَارَِهآ أ دح

َ
َٰٓ أ َها لََعَ وُُجوٗها فَََنُده

  ِ ُر ٱَّلله مح
َ
بحِتِۚ َوََكَن أ َحََٰب ٱلسه صح

َ
لََعنهآ أ

ُعوًَل   ٤٧ َمفح

48. සැබැින්වම අල්ලාහ් ඔහුට ආගද්ශ 

තැබීම ෙැන සමාව ගනාගදයි. ඒ හැර 

ගසසු දෑ ට ඔහු අභිමත ක  අයට සමාව 

ගදයි. කවගරකු අල්ලාහ්ට ආගද්ශ 

තබන්වගන්ව ද සැබැින්වම ඔහු (අල්ලාහට්) 

මහත් පාපයක් (මනංකල්පිත ගස්)  

ගෙතුගව්ය. 

ِفُر َما ُدوَن   َك بِهِۦ َويَغح َ ن يُّشح
َ
فُِر أ َ ََل َيغح إِنه ٱَّلله

ىَٰٓ   ِ َفَقِد ٱفحََتَ ِكح بِٱَّلله ْۚ َوَمن يُّشح َٰلَِك لَِمن يََشآُء َذ
 ٤٨ إِثحًما َعِظيًما
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49. ඔවුන්ව ඔවුන්වවම නිර්මල යැයි  යැයි 

පවසා ෙන්වනන්ව ගදස නුඹ ගනාබැලුගවහි 

ද? එගස ්ගනාව තමන්ව අභිමත ක  අයව 

පිිතුරු කරනුගේ අල්ලාහ්ය. තවද අණු 

ප්රමාණයකින්ව වුව ද ඔවුනට 

අසාධාරණයක් සිදු කරනු ගනාලැගේ. 

  ِ
ُ يَُزَك  نُفَسُهمِۚ بَِل ٱَّلله

َ
وَن أ ِيَن يَُزكُّ لَمح تََر إََِل ٱَّله

َ
أ

لَُموَن فَتِيًَل   ٤٩ َمن يََشآُء َوََل ُيظح

50. අල්ලාහ ්ගකගරහි ඔවුන්ව ගබාරු 

ගොතනුගේ ගකගස ්දැ යි නුඹ 

සැලකිල්ගලන්ව බලනු. ප්රකට පාපයක් 

ගලස එය ප්රමාණවත් ිය. 

ِ ٱلحَكِذَبۖۡ َوَكََفَٰ  ٱنُظرح  وَن لََعَ ٱَّلله ََتُ َكيحَف َيفح
بِيًنا  ٥٠ بِهِۦٓ إِثحٗما مُّ

51. ගද්ව ග්රන්වථගයන්ව ගකාටසක් ගදනු 

ලැබූවන්ව ගදස නුඹ ගනාබැලුගවහි ද? 

ඔවුහු පිළිම හා නපුරු බලගව්ෙයන්ව 

ිශව්ාස කරති. තවද ‘ිශ්වාස ක වුන්වට 

වඩා (ප්රතික්ගෂප් ක ) ගමාවුන්ව 

මාර්ෙගයන්ව ඉතා නිවැරදි‘ යැයි ඔවුහු 

පවසති. 

َِن ٱلحِكَتَِٰب   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
ِيَن أ لَمح تََر إََِل ٱَّله

َ
أ

ِيَن   َُٰغوِت َويَُقولُوَن لَِّله بحِت َوٱلطه ِ
ِمُنوَن بِٱۡلح يُؤح

ِيَن َءاَمُنواْ   َدىَٰ ِمَن ٱَّله هح
َ
َكَفُرواْ َهَُٰٓؤََلٓءِ أ

 ٥١ َسبِيًَل 

52. අල්ලාහ ්ශාප ක වුන්ව ගමාවූහමය. 

තවද අල්ලාහ ්කවගරකුට ශාප කග ් ද 

එිට ඔහු ගවනුගවන්ව උදව් කරුගවකු 

නුඹ ගනාදකින්වගනහිමය. 

ُ فَلَن  ۖۡ َوَمن يَلحَعِن ٱَّلله ُ ِيَن لََعَنُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
أ

 ٥٢ ََتَِد ََلُۥ نَِصًۡيا 

53. එගස ්ගනාමැති නම් ඔවුනට 

ආධිපතයගයන්ව ගකාටසක් ගහෝ තිගේ ද? 

එගස් තිබුණු ිගටක ජනයාට (එයින්ව) 

අල්පයක් ගහෝ ඔවුහු පිරි ගනානමති. 

تُوَن   حُملحِك فَإِٗذا َله يُؤح َِن ٱل مح لَُهمح نَِصيب  م 
َ
أ

 ٥٣ ٱنلهاَس نَِقًۡيا 

54. එගස ්ගනාමැති නම් අල්ලාහ ්

මිනිසුනට තම භාෙයගයන්ව පිරිනැමූ දෑ 

ෙැන ඔවුහු ඔවුනට ඊර්ෂයා කරන්වගනෝද?  

සැබැින්වම ඉබ්රාහීම්ගේ පවුලට ගද්ව 

ග්රන්වථය ද ප්රඥාව ද අපි පිරිනැමුගවමු. 

තවද ඔවුනට අපි අතිමහත් රාජයය ද 

පිරිනැමුගවමු. 

ُ ِمن   َُٰهُم ٱَّلله َٰ َمآ َءاتَى مح َُيحُسُدوَن ٱنلهاَس لََعَ
َ
أ

لِهِۖۦۡ َفَقدح َءاتَيحَنآ َءاَل إِبحَرَٰهِيَم ٱلحِكَتََٰب   فَضح
لحًَّك َعِظيٗما  َمَة َوَءاَتيحَنَُٰهم مُّ ِكح  ٥٤ َوٱۡلح
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55. ඒ අනුව ඔවුන්ව අතරින්ව එය ිශව්ාස 

ක වුන්ව ගවති, එගමන්වම ඔවුන්ව අතුරින්ව 

එයින්ව වැ කී සිටි අය ද ගවති. ඇිග න 

ගින්වගනන්ව නිරය (ඔවුන්වට) ප්රමාණවත් 

ගව්. 

ن َصده َعنحُهْۚ   نح َءاَمَن بِهِۦ َوِمنحُهم مه فَِمنحُهم مه
 ٥٥ َوَكََفَٰ ِِبََهنهَم َسعًِۡيا 

56. සැබැින්වම අපගේ වදන්ව ප්රතික්ගෂ්ප 

ක වුන්ව වන ඔවුන්ව ව අපි මතු දිනගේදී 

ගින්වනට ඇතු ත් කරන්වගනමු. ඔවුන්වගේ 

හම් (ගින්වගනන්ව) පිළිසස්ුනු සෑම ිටකම, 

ඔවුන්ව දඬුවම ිඳිනු පිණිස ඒ ගවනුවට අපි 

ඔවුනට ගවනත් හම් මාරුකර ගදන්වගනමු. 

සැබැින්වම අල්ලාහ් සර්ව බලධාරී සර්ව 

ප්රඥාවන්වත ිය. 

ِيَن   لِيِهمح نَاٗرا  إِنه ٱَّله َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا َسوحَف نُصح
ََها   لحَنَُٰهمح ُجلُوًدا َغۡيح ُُكهَما نَِضَجتح ُجلُوُدُهم بَده

َ ََكَن َعزِيًزا   َِلَُذوُقواْ ٱلحَعَذاَبُۗ إِنه ٱَّلله
 ٥٦ َحِكيٗما 

57. ිශව්ාස ගකාට දැහැමි ක්රියාවන්ව 

ක වුන්ව වන ඔවුන්ව ව අපි යටින්ව 

ෙංොවන්ව ෙලා බස්නා උයන්ව වලට 

ඇතු ත් කරන්වගනමු. නිරන්වතරගයන්වම 

ඔවුන්ව එහි සදාතනිකයින්ව ගවති. එහි 

ඔවුනට පිිතුරු බිරින්වදෑවරුන්ව ගවති. 

තවද අපි ඔවුන්ව ව වඩාත් ගහවණැති 

ගහවණක සිටීමට ඇතු ත් කරන්වගනමු. 

ِخلُُهمح   َٰلَِحَِٰت َسُندح ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱَّله
َٰٖت ََتحرِي ِمن  نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَهآ  َجنه

َ ََتحتَِها ٱۡلح
ِخلُُهمح ِظَل ٗ   َرة ۖۡ َونُدح َطهه َوَٰج  مُّ زح

َ
هُهمح فِيَهآ أ بَٗداۖۡ ل

َ
أ

 ٥٧ َظلِيًَل 

58. පැවරුණු වෙකීම් ඒවාගේ 

හිමිකරුවන්ව ගවත ඉටු කරන ගලස ද, 

නුඹලා ජනයා අතර තීන්වදු ගදන ිට, 

යුක්ති සහෙත ව තීන්වදු ගදන ගලස ද 

නුඹලාට නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්අණ 

කරයි. සැබැින්වම අල්ලාහ්  ඒ පිළිබඳ ව 

නුඹලාට උපගදස ්දීම යහපත් ිය. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් සර්ව ශ්රාවක සර්ව 

නිරීක්ෂක ිය. 

َمََٰنَِٰت إََِلَٰٓ 
َ ن تَُؤدُّواْ ٱۡلح

َ
ُمرُُكمح أ

ح
َ يَأ ۞إِنه ٱَّلله

ن ََتحُكمُ 
َ
َ ٱنلهاِس أ ُتم بَيح لَِها ِإَوَذا َحَكمح هح

َ
واْ  أ

  َ ا يَعُِظُكم بِهِۦُٓۗ إِنه ٱَّلله َ نِعِمه ِلِۚ إِنه ٱَّلله بِٱلحَعدح
ُۢا بَِصۡٗيا  ٥٨ ََكَن َسِميَع
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59. ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා අල්ලාහට් 

අවනත වනු. එගමන්වම රසූල්වරයාට ද, 

බලය හිමි ප්රධානියාට ද අවනත වනු. 

නමුත් යම් කරුණක නුඹලා එකිගනකා 

මත ෙැටුම් ඇති කරෙත්ගත් නම්, නුඹලා 

අල්ලාහ ්හා පරමාන්වත දිනය ිශව්ාස 

කරන්වනන්ව ව සිටිගයහු නම්, එිට එය 

අල්ලාහ ්ගවත ද රසූල්වරයා ගවත ද 

ගයාමු කරනු. එය වඩා ගශ්ර්ෂ්ඨය. 

එගමන්වම (එහි) අවසානය ද වඩා 

අලංකාරය. 

ِطيُعواْ  
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 
َ ْوِل ٱۡلح

ُ
ُتمح ِِف  ٱلرهُسوَل َوأ ۖۡ فَإِن تََنَٰزَعح رِ ِمنُكمح مح

ِ َوٱلرهُسوِل إِن ُكنُتمح   ءٖ فَُردُّوهُ إََِل ٱَّلله ََشح
َٰلَِك َخۡيح    َوحِم ٱٓأۡلِخرِِۚ َذ ِ َوٱَلح ِمُنوَن بِٱَّلله تُؤح

وِيًَل 
ح
َسُن تَأ حح

َ
 ٥٩ َوأ

60. නුඹ ගවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ ද, 

නුඹට ගපර පහ  කරනු ලැබූ දෑ ද 

ඇත්ගතන්වම තමන්ව ිශව්ාස කරන බවට 

පවසමින්ව සිටි අය ගදස නුඹ 

ගනාබැලුගවහි  ද? ඔවුහු නපුරු 

බලගව්ෙයන්ව ගවත තීන්වදු පැතීමට 

අගේක්ෂා කරති. එය ප්රතික්ගෂ්ප කරන 

ගලස සැබැින්වම ඔවුහු නිගයෝෙ කරනු 

ලැබ සිටියහ. ගෂයිතාන්ව අන්වත මු ාවක 

ඔවුන්ව ව මු ා කිරීමට අගේක්ෂා කරයි. 

ِيَن يَ  لَمح تََر إََِل ٱَّله
َ
نهُهمح َءاَمُنواْ بَِمآ  أ

َ
زحُعُموَن أ

ن  
َ
نزَِل ِمن َقبحلَِك يُرِيُدوَن أ

ُ
نزَِل إََِلحَك َوَمآ أ

ُ
أ

ن  
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
َُٰغوِت َوَقدح أ َيَتَحاَكُمٓواْ إََِل ٱلطه

ن يُِضلهُهمح  
َ
يحَطَُٰن أ ُفُرواْ بِهِۖۦۡ َويُرِيُد ٱلشه يَكح

 ٦٠ َضَلَََٰلُۢ بَعِيٗدا 

61. තවද අල්ලාහ් පහ  ක  දෑ ගවතට 

ද, රසූල්වරයා ගවතට ද පැමිගණන ගමන්ව 

ඔවුනට පවසනු ලැබූ ිට, කුහකයින්ව 

නුගඹන්ව (පිළිකුගලන්ව) එකවර වැ කීම 

නුඹ දුටුගවහිය. 

ُ ِإَوََل   نَزَل ٱَّلله
َ
اْ إََِلَٰ َمآ أ ِإَوَذا قِيَل لَُهمح َتَعالَوح

وَن َعنَك   حُمَنَِٰفِقَي يَُصدُّ يحَت ٱل
َ
ٱلرهُسوِل َرأ

 ٦١ ُصُدوٗدا 

62. ඔවුන්වගේ දෑත් ගසායාෙත් (අයහපත්) 

දෑ ගහ්තුගවන්ව ඔවුනට යම් දුර්භාෙය යක් 

ඇති වූ ිට ගකගස් වී ද? අනතුරුව අපි 

යහපත හා එකඟතාව හැර ගවනත් 

කිසිවක් අගේක්ෂා ගනාකරමු යැයි 

අල්ලාහ ්මත දිවුරමින්ව නුඹ ගවත ඔවුහු 

පැමිගණති. 

ِصيَبُۢة بَِما قَده  َصََٰبتحُهم مُّ
َ
َمتح  فََكيحَف إَِذآ أ

  ٓ نَآ إَِله َردح
َ
ِ إِنح أ يحِديِهمح ُثمه َجآُءوَك َُيحلُِفوَن بِٱَّلله

َ
أ

َسَٰٗنا َوتَوحفِيًقا  ٦٢ إِحح
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63. ඔවුහු කවරහුද යත් ඔවුන්වගේ හදවත් 

තු  ඇති දෑ අල්ලාහ ්දන්වගන්වය. එබැින්ව 

ඔවුන්ව ව ගනාසලකා හරිනු. තවද ඔවුනට 

උපගදස් ගදනු. ඔවුන්වගේ ආත්මයට 

(වැටගහන ගස්) පැහැදිලි වදනින්ව ඔවුනට 

පවසනු. 

ُ َما ِِف قُلُوبِِهمح   لَُم ٱَّلله ِيَن َيعح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
أ

نُفِسِهمح  
َ
هُهمح ِِفٓ أ ُهمح َوُقل ل رِضح َعنحُهمح وَِعظح عح

َ
فَأ

ََلُۢ بَلِيٗغا  ٦٣ قَوح

64. අල්ලාහ්ගේ කැමැත්තට අනුව 

(ඔහුගේ) නිගයෝෙයන්වට අවනත වීමට 

මිස කිසිදු ධර්ම දූතයකු අපි ගනාඑව්ගවමු. 

සැබැින්වම ඔවුන්ව ඔවුන්වටම අපරාධ 

කරෙත් අවසථ්ාවක, ඔවුන්ව නුඹ ගවත 

පැමිණ, තවද ඔවුන්ව අල්ලාහ ්ගෙන්ව සමාව 

අයැද සිටියදී, රසූල් වරයා ( වන ඔබත්)  

ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව සමාව ඇයද සිටිගේ 

නම්, අල්ලාහ් පාපක්ෂමාව පිළිෙන්වනා 

ගලසත්, අසමසම කරුණාවන්වත ගලසත් 

ඔවුන්ව දැක ෙනු ඇත. 

ِْۚ  وَ  رحَسلحَنا ِمن رهُسوٍل إَِله َِلَُطاَع بِإِذحِن ٱَّلله
َ
َمآ أ

نُفَسُهمح َجآُءوَك  
َ
لَُمٓواْ أ نهُهمح إِذ ظه

َ
َولَوح أ

َفَر لَُهُم ٱلرهُسوُل لَوََجُدواْ   َتغح َ َوٱسح َفُرواْ ٱَّلله َتغح فَٱسح
اٗبا رهِحيٗما َ تَوه  ٦٤ ٱَّلله

65. එගස ්ගනාව, නුඹගේ පරමාධිපති 

මත දිවුරමින්ව! ඔවුන්ව අතර ඇති වුණු 

ෙැටලුවක දී, ඔවුන්ව ඔබව ිනිශච්ය 

කරුගවකු ගලස පිළිගෙන, පසු නුඹ දුන්ව 

තීන්වදුගව් කිසිඳු වරදක් ඔවුන්ව තු  

ගනාදැක, ඔවුන්ව ූර්ණ ව අවනත වන 

ගතක් ඔවුන්ව ිශ්වාස වන්වතයින්ව ගනාවනු 

ඇත. 

ُِموَك فِيَما   َٰ ُُيَك  ِمُنوَن َحِته فَََل َوَرب َِك ََل يُؤح
نُفِسِهمح َحرَٗجا  َشَجرَ 

َ
 بَيحَنُهمح ُثمه ََل ََيُِدواْ ِِفٓ أ
لِيٗما ا قََضيحَت َويَُسل ُِمواْ تَسح ِمه  ٦٥ م 

66. නුඹලා නුඹලාවම ඝාතනය කරනු. 

නැතිනම් නුඹලාගේ නිගවස් වලින්ව 

බැහැර කරනු යැයි අපි ඔවුනට නියම 

කග ් නම් ඔවුන්ව අතුරින්ව සව්ල්ප 

ගදගනකු හැර එය සිදු ගනාකරන්වගනෝය. 

ඔවුනට උපගදස් ගදනු ලැබූ දෑ ඔවුහු සිදු 

කග ් නම් එය ඔවුනට යහපතක් හා 

(ිශව්ාසගේ) දැඩි සථ්ාවරත්වයක් 

වන්වනට තිබිණ. 

وِ  
َ
نُفَسُكمح أ

َ
ُتلُٓواْ أ ِن ٱقح

َ
نها َكَتبحَنا َعلَيحِهمح أ

َ
َولَوح أ

  ۡۖ ِنحُهمح ا َفَعلُوهُ إَِله قَلِيل  م  رُُجواْ ِمن دَِيَٰرُِكم مه ٱخح
نهُهمح 

َ
ا  َولَوح أ ٗ  َفَعلُواْ َما يُوَعُظوَن بِهِۦ لَََّكَن َخۡيح

َشده تَثحبِيٗتا
َ
هُهمح َوأ  ٦٦ ل
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67. එිට අපගෙන්ව වූ මහත් ප්රතිඵල 

ඔවුනට අප පිරිනමන්වනට තිබුණි. 
ًرا َعِظيٗما  جح

َ
نهآ أ ُ ِن له  ٦٧ ِإَوٗذا ٓأَّلَتيحَنَُٰهم م 

68. තවද අපි ඔවුනට ඍජු මඟ 

පිරිනමන්වනට තිබුණි. 
َتِقيٗماَولََهدَ  سح  ٦٨ يحَنَُٰهمح ِصَرَٰٗطا مُّ

69. කවගරකු අල්ලාහ ්හා රසූල් වරයාට 

අවනත වන්වගන්ව ද, එිට අල්ලාහ්ගේ 

ආශිර්වාදට පාතරවූවන්ව වන  නබිවරුන්ව, 

සතයවාදීන්ව, දිිපිදූවන්ව හා දැහැමියන්ව 

ආදීන්ව සමෙ (සව්ර්ෙගේ) වාසය 

කරන්වගනෝ  ඔවුහුමය. මිතුරන්ව වශගයන්ව  

යහපත් වනුගේ ඔවුහුමය. 

ِيَن  وَ  ْوَلَٰٓئَِك َمَع ٱَّله
ُ
َ َوٱلرهُسوَل فَأ َمن يُِطِع ٱَّلله

يِقَي   ِ د  ِ َِن ٱنلهبِي ِـَۧن َوٱلص  ُ َعلَيحِهم م  نحَعَم ٱَّلله
َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َٰلِِحَيْۚ وََحُسَن أ َهَدآءِ َوٱلصه َوٱلشُّ

 ٦٩ َرفِيٗقا 

70. ගමය අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ භාෙය යයි. 

තවද අල්ලාහ ්සර්වඥානී වශගයන්ව 

ප්රමාණවත් ිය. 

ِ َعلِيٗما  ِْۚ َوَكََفَٰ بِٱَّلله ُل ِمَن ٱَّلله َٰلَِك ٱلحَفضح  ٧٠ َذ

71. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලාගේ 

ූර්වාරක්ෂාව ලබා ෙනු. එගහයින්ව නුඹලා 

ගවන්ව ගවන්ව කේඩායම් වශගයන්ව ගහෝ 

සියල්ගලෝම එකට ගහෝ පිටත් ව යනු. 

ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱَّله يُّ
َ
أ َرُكمح فَٱنفُِرواْ  َيَٰٓ ُخُذواْ ِحذح

وِ ٱنِفُرواْ ََجِيٗعا 
َ
 ٧١ ُثَباٍت أ

72. තවද සැබැින්වම නුඹලා අතුරින්ව 

(යුද්ධයට ගනායා) පසුබට වන්වනන්ව ද 

ගවති. එිට (යුද්ධගේදී)  නුඹලාට යම් 

දුර්භාෙයයක් ඇති වූ ිට "මා ඔවුන්ව සමඟ 

සහාභාගී ගනාවූ ගහත්ුගවන්ව මට අල්ලාහ් 

ආශිර්වාද කර ඇතැ" යි පවසයි.“ 

َصََٰبتحُكم  
َ
ََئه فَإِنح أ ِ َُبط  ِإَونه ِمنُكمح لََمن َله

ُكن  
َ
ه إِذح لَمح أ ُ لََعَ نحَعَم ٱَّلله

َ
ِصيَبة  قَاَل قَدح أ مُّ

َعُهمح َشِهيٗدا  ٧٢ مه

73. අල්ලාහ්ගෙන්ව භාෙයයක් නුඹලාට 

හිමි වූගේ නම් " අගහෝ ! මා ද ඔවුන්ව 

සමඟ සිටිගේ නම් මහත්වූ ජයග්රහණයක් 

මම ද අත් කර ෙන්වගනමි" යනුගවන්ව  

නුඹලාටත්  ඔහුටත් අතගර් කිසිඳු 

සම්බන්වධයක් ගනාතිබුණාක් ගමන්ව ඔවුන්ව  

පවසන්වනාහ. 

ن  
َ
ِ ََلَُقولَنه َكأ َِن ٱَّلله ل  م  َصََٰبُكمح فَضح

َ
َولَئِنح أ

ة  َيَٰلَيحَتِّن ُكنُت   همح تَُكنُۢ بَيحَنُكمح َوبَيحَنُهۥ َمَوده ل
ًزا َعظِ  فُوَز فَوح

َ
 ٧٣ يٗما َمَعُهمح فَأ
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74. මතු ගලාව ගවනුගවන්ව ගමගලාව 

ජීිතය ිකුණන අය අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගේ සටන්ව වදිත්වා ! කවගරකු ගහෝ 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ සටන්ව වැද 

ඝාතනය කරනු ලැබුගව් නම්, ගහෝ 

ජයග්රහණය කග  ්නම්, මහත්වූ ප්රතිඵල 

අපි ඔහුට මතුවට පිරිනමන්වගනමු. 

ِينَ  ِ ٱَّله ةَ  ۞فَلحُيَقَٰتِلح ِِف َسبِيِل ٱَّلله ََيوَٰ وَن ٱۡلح ُ  يَّشح
  ِ نحَيا بِٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوَمن يَُقَٰتِلح ِِف َسبِيِل ٱَّلله ٱلُّ

ًرا   جح
َ
تِيهِ أ لِبح فََسوحَف نُؤح وح َيغح

َ
َتلح أ َفُيقح

 ٧٤ َعِظيٗما 

75. “අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! අපව 

අපරාධකාර ජනයා ගවගසන ගමම 

නෙරගයන්ව පිට කරනු මැනව! තවද අපට 

ඔබ ගවතින්ව භාරකරුවකු පත් කරනු 

මැනව! තවද අපට ඔබ ගවතින්ව 

උදව්කරුවකු පත් කරනු මැනව!“ යැයි 

පවසන පිරිමින්වගෙන්ව වූ දුබලයින්ව ද 

කාන්වතාවන්ව ද දරුවන්ව ද (අසරණ ව) 

සිටිය දී,  අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ නුඹලා 

සටන්ව ගනාවැද සිටීමට නුඹලාට කුමක් වී 

ද? 

  ِ َوَما لَُكمح ََل تَُقَٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل ٱَّلله
حمُ  حوِلحَدَِٰن  َوٱل َعِفَي ِمَن ٱلر َِجاِل َوٱلن َِسآءِ َوٱل َتضح سح

يَةِ   َنا ِمنح َهَِٰذهِ ٱلحَقرح رِجح خح
َ
ِيَن َيُقولُوَن َربهَنآ أ ٱَّله

نَك َوَِل ٗا   ُ َا ِمن له َعل نله لَُها َوٱجح هح
َ
الِِم أ ٱلظه

نَك نَِصًۡيا  ُ َا ِمن له َعل نله  ٧٥ َوٱجح

76. ිශව්ාස ක වුන්ව අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගේ සටන්ව වදිති. එගමන්වම 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව, නපුරු 

බලගව්ෙයන්වගේ මාර්ෙගේ සටන්ව වදිති. 

එබැින්ව ගෂයිතාන්වගේ මිතුරන්ව සමඟ 

නුඹලා සටන්ව වදිවු. සැබැින්වම 

ගෂයිතාන්වගේ කුමන්වත්රණ දුර්වල ිය. 

ِيَن   ِۖۡ َوٱَّله ِيَن َءاَمُنواْ يَُقَٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل ٱَّلله ٱَّله
َُٰغوِت فََقَٰتِلُٓواْ  َكَفُرواْ  يَُقَٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل ٱلطه

يحَطَِٰن ََكَن   يحَطَِٰنِۖ إِنه َكيحَد ٱلشه َِلَآَء ٱلشه وح
َ
أ

 ٧٦ َضعِيًفا
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77. නුඹලාගේ දෑත් (සටන්ව කිරීගමන්ව) 

ව ක්වා ෙනු. තවද සලාතය නිසි අයුරින්ව 

ඉටු කරනු. zසකාතය ද ගදනු යැයි 

පවසනු ලැබූවන්ව ගදස නුඹ නුදුටුගවහි ද? 

ඔවුන්ව ගකගරහි සටන්ව කිරීම නියම කරනු 

ලැබූ කල්හි එිට ඔවුන්වගෙන්ව පිරිසක් 

අල්ලාහ්ට බියවනවා ගස් ජනයාට බිය 

ගවති. එගස් ගනාමැතිනම් (ඊටත් වඩා) 

දැඩි ගලස බිය ගවති. තවද අපගේ 

පරමාධිපතියාගණනි ! අප හට සටන්ව 

කිරීම නියම කග  ්ඇයි? ටික කලක් 

අපව ප්රමාද කරන්වනට තිබුණා ගනාගව්දැ 

යි පවසති.  (නබිවරය) පවසනු ගමගලාව 

ින්වඳනය අල්පය. බිය බැතිමතුන්ව හට 

මතු ගලාව ගශ්ර්ෂඨ්ය. අණු ප්රමාණයකින්ව 

වුව ද නුඹලා අපරාධ කරනු 

ගනාලබන්වගනහුය. 

يحِديَُكمح  
َ
ٓواْ أ ِيَن قِيَل لَُهمح ُكفُّ لَمح تََر إََِل ٱَّله

َ
أ

ا   ةَ فَلَمه َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
ُكتَِب  َوأ

َن ٱنلهاَس   ِنحُهمح ََيحَشوح َعلَيحِهُم ٱلحِقَتاُل إَِذا فَرِيق  م 
ْۚ َوقَالُواْ َربهَنا لَِم   َيٗة َشده َخشح

َ
وح أ

َ
ِ أ َيةِ ٱَّلله َكَخشح

َجٖل  
َ
َتَنآ إََِلَٰٓ أ رح خه

َ
ََلٓ أ َكَتبحَت َعلَيحَنا ٱلحِقَتاَل لَوح

نحَيا قَلِيل  َوٱٓأۡل ِخَرةُ َخۡيح  ل َِمِن  قَرِيٖبِۗ قُلح َمَتَُٰع ٱلُّ
لَُموَن فَتِيًَل   ٧٧ ٱتهََّقَٰ َوََل ُتظح

78. නුඹලා ගකාතැනක සිටිය ද මරණය 

නුඹලා හමුවට පැමිගණනු ඇත. නුඹලා 

බලවත් බලගකාටු වක් තුල සිටිය ද. 

(නබිවරය) ඔවුනට යම් යහපතක් සිදු වන 

ිට එය අල්ලාහ ්ගවතින්ව යැයි ඔවුහු 

පවසති. ඔවුනට යම් නපුරක් සිදු වන ිට 

ගමය ඔබ ගවතින්ව යැයි පවසති. සියල්ල 

අල්ලාහ ්ගවතින්ව යැයි නුඹ පවසනු. ගමම 

ජනයාට සිදු වී ඇත්ගත් කුමක්ද ? ඔවුන්ව 

(ඔගේ) පුවත අවගබෝධ කර ෙැනීමට 

තැත් ගනාකරති. 

حَموحُت َولَوح ُكنُتمح ِِف   ُم ٱل رِككُّ َنَما تَُكونُواْ يُدح يح
َ
أ

َشيهَدةِٖۗ ِإَون تُِصبحُهمح َحَسَنة  يَ  ُقولُواْ  بُُروٖج مُّ
ِۖۡ ِإَون تُِصبحُهمح َسي ِئَة  َيُقولُواْ   َهَِٰذهِۦ ِمنح ِعنِد ٱَّلله

ِۖۡ َفَماِل   ِنح ِعنِد ٱَّلله َهَِٰذهِۦ ِمنح ِعنِدَكْۚ قُلح ُك   م 
َقُهوَن   َهَُٰٓؤََلٓءِ ٱلحَقوحِم ََل يََكاُدوَن َيفح

 ٧٨ َحِديٗثا 

79. (නබිවරය!) ඔබට යම් යහපතක් වී 

නම් එය අල්ලාහ් ගවතිනි. තවද නුඹට 

යම් නපුරක් වී නම් එය නුඹ ගවතිනි 

(යැයි පවසනු) තවද අපි නුඹ ව මුළු මහත් 

ජනයාට දූතයකු ගලස එව්ගවමු. තවද 

සාක්ෂිකරුවා වශගයන්ව අල්ලාහ් 

ප්රමාණවත්ය. 

َصابََك  
َ
ِۖۡ َوَمآ أ َصابََك ِمنح َحَسَنةٖ فَِمَن ٱَّلله

َ
آ أ مه

رحَسلحَنَٰ 
َ
ِسَكْۚ َوأ َك لِلنهاِس  ِمن َسي ِئَةٖ فَِمن نهفح
ِ َشِهيٗدا   ٧٩ رَُسوَٗلْۚ َوَكََفَٰ بِٱَّلله
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80. කවගරකු ගමම රසූල්වරයාට අවනත 

වන්වගන්ව ද සැබැින්වම ඔහු අල්ලාහ්ට 

අවනත ිය. කවගරකු පිටුපාන්වගන්ව ද 

(දැන ෙනු) අපි නුඹ ව ඔවුන්ව ගවත 

ආරක්ෂකයකු ගලස යැව්ගව් නැත. 

ۖۡ َوَمن   َ َطاَع ٱَّلله
َ
ن يُِطِع ٱلرهُسوَل َفَقدح أ َٰ  مه تََوله

رحَسلحَنََٰك َعلَيحِهمح َحِفيٗظا
َ
 ٨٠ َفَمآ أ

81. අපි අවනත ගවමු යැයි ඔවුහු පවසති. 

නමුත් නුඹ ගවතින්ව ඔවුහු බැහැර ව ගිය 

ිට ඔවුන්ව අතුරින්ව පිරිසක් නුඹ ගනාපැවසූ 

දෑ ෙැන රාත්රිය පුරාම කුමන්වත්රණය කරති. 

ඔවුන්ව රාත්රිය පුරාම කරන දෑ ෙැන 

අල්ලාහ ්සටහන්ව කරයි. එබැින්ව නුඹ 

ඔවුන්ව ෙැන ගනාසලකා හරිනු. තවද 

අල්ලාහ ්ගවත භාර කරනු. භාරකරු 

වශගයන්ව අල්ලාහ ්ප්රමාණවත්ය. 

َويَُقولُوَن َطاَعة  فَإَِذا بََرُزواْ ِمنح ِعنِدَك َبيهَت  
ُتُب   ُ يَكح ۖۡ َوٱَّلله ِي َتُقوُل َ ٱَّله ِنحُهمح َغۡيح َطآئَِفة  م 

رِضح َعنحهُ  عح
َ
ِْۚ  َما يُبَي ُِتوَنۖۡ فَأ ح لََعَ ٱَّلله مح َوتََوَّكه

ِ َوكِيًَل   ٨١ َوَكََفَٰ بِٱَّلله

82. අල්කුර්ආනය ෙැන ඔවුහු වටහා ෙත 

යුතු ගනාගව් ද? එය අල්ලාහ ්ගනාවන 

ගකගනකු ගවතින්ව ලැබූ ගදයක් නම්, එහි 

ඔවුහු පරස්පර ගේදයන්ව ගබාගහෝමයක්ම 

දකිනු ඇත. 

فَََل َيَتَدبهُروَن ٱلحُقرحَءاَنْۚ َولَوح ََكَن ِمنح ِعن
َ
ِ  أ ِد َغۡيح

َٰٗفا َكثِۡٗيا تَِل ِ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱخح  ٨٢ ٱَّلله

83. (ගපාදු) සුරක්ෂාව ගහෝ භීතිය ෙැන 

ගතාරතුරක් ඔවුන්ව ගවත පැමිණි ිට ඔවුහු 

එය පතුරවා හරිති. තවද ඔවුන්ව එය 

(අල්ලාහ්ගේ) දූතයා ගවතටත් ඔවුන්ව 

අතුරින්ව කරුණු (අවගබෝධය) ඇති උදිය 

ගවතටත් ගයාමු කග ් නම් ඒ ෙැන 

පරිශීලනය කරන්වනන්ව එය දැන ෙනු ඇත. 

නුඹලා ගකගරහි අල්ලාහ්ගේ භාෙයය හා 

ඔහුගේ කරුණාව ගනාවී නම් ස්වල්ප 

ගදනකු හැර නුඹලා ගෂයිතාන්ව ව 

අනුෙමනය කරන්වනට තිබිණ. 

َذاُعواْ  
َ
َوحِف أ وِ ٱۡلح

َ
ِن أ مح

َ َِن ٱۡلح ر  م  مح
َ
ِإَوَذا َجآَءُهمح أ

وُه إََِل ٱلرهُسوِل ِإَوََلَٰٓ  رِ  بِهِۖۦۡ َولَوح َردُّ مح
َ ْوِل ٱۡلح

ُ
أ

ََل   ُۗ َولَوح َتۢنبُِطونَُهۥ ِمنحُهمح ِيَن يَسح ِمنحُهمح لََعلَِمُه ٱَّله
ُتُم   َبعح َُتُهۥ ََلته ِ َعلَيحُكمح َورَۡحح ُل ٱَّلله فَضح

يحَطََٰن إَِله قَلِيَٗل   ٨٣ ٱلشه
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84. එගස ්නම් (නබිවරය) නුඹ 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ සටන්ව වදිනු. නුඹ 

නුඹවම මිස ගවන කිසිවකු ( යුද්ධයට 

යාම)  පිණිස බල කරන්වනට අවශය 

ගනාගව්. තවද ගද්ව ිශ්වාසවන්වතයින්ව ව 

දිරි ෙන්වවනු. ගද්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්වගේ 

ප්රහාරය අල්ලාහ් මැඩපවත්වනු ඇත. 

තවද අල්ලාහ ්ප්රහාර එල්ල කිරීගමහි ඉතා 

දැඩිය. තවද දඬුවම් දීගමහි ද ඉතා දැඩිය. 

ِ ََل  َسَكْۚ  فََقَٰتِلح ِِف َسبِيِل ٱَّلله تَُكلهُف إَِله َنفح
َس  

ح
ن يَُكفه بَأ

َ
ُ أ ِمنَِيۖۡ َعََس ٱَّلله حُمؤح وََحر ِِض ٱل

َشدُّ  
َ
ٗسا َوأ

ح
َشدُّ بَأ

َ
ُ أ ْْۚ َوٱَّلله ِيَن َكَفُروا ٱَّله

 ٨٤ تَنِكيَٗل 

85. කවගරකු යහපත් නිර්ගද්ශයකින්ව 

නිර්ගද්ශ කරන්වගන්ව ද ඔහුට එයින්ව 

ගකාටසක් හිමිය. එගමන්වම කවගරක් 

අයහපත් නිර්ගද්ශයකින්ව නිර්ගද්ශ 

කරන්වගන්ව ද ඔහුට ඉන්ව ගකාටසක් හිමිය. 

තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ ගකගරහි 

නිරීක්ෂකයා ිය. 

ُۥ نَِصيب    َفعح َشَفََٰعًة َحَسَنٗة يَُكن َله ن يَشح مه
ل    ُۥ كِفح َفعح َشَفََٰعٗة َسي ِئَٗة يَُكن َله ۖۡ َوَمن يَشح ِنحَها م 

ءٖ  ِ ََشح
َٰ ُك  ُ لََعَ ُۗ َوََكَن ٱَّلله ِنحَها ِقيٗتام   ٨٥ مُّ

86. සුබ පැතුමකින්ව නුඹලා සුබ පතනු 

ලැබූ ිට නුඹලා ද ඊට වඩා අලංකාර 

ගලසින්ව සුබ පතන්වන. එගස් නැතගහාත් 

එයම ආපසු ප්රතිචාර ගලස දක්වන්වන. 

සැබැින්වම අල්ලාහ් සියලු දෑ ගකගරහි 

අවධානය කරන්වනාය. 

َسَن  حح
َ
وح  ِإَوَذا ُحي ِيُتم بَِتِحيهةٖ فََحيُّواْ بِأ

َ
ِمنحَهآ أ
ٍء َحِسيًبا ِ ََشح

َٰ ُك  َ ََكَن لََعَ ُٓۗ إِنه ٱَّلله  ٨٦ ُردُّوَها

87. අල්ලාහ ්ගදිඳා වූ ඔහු හැර නැමදුමට 

ගවන ගදිගඳකු ගනාමැත. එහි කිසිදු 

සැකයක් ගනාමැති ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දිනය ගවත ඔහු නුඹලා 

ව එකතු කරනු ඇත. අල්ලාහ්ට වඩා 

කතාගවන්ව සතයවාදී කවුද? 

َمَعنهُكمح إََِلَٰ يَوحِم   ُ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَوْۚ ََلَجح ٱَّلله
  ِ َدُق ِمَن ٱَّلله صح

َ
ٱلحِقَيََٰمةِ ََل َريحَب فِيهِِۗ َوَمنح أ

 ٨٧ َحِديٗثا 
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88. කුහකයින්ව ිෂයගයහි නුඹලා 

ගදපිරිසක් වන්වගන්ව ඇයි? ඔවුන්ව ඉපැයූ 

(අයහපත්) දෑ ගහත්ුගවන්ව ඔවුන්ව ව 

අල්ලාහ ්අවමානයට පත් කග ්ය. 

අල්ලාහ ්ගනාමඟ යැවූවන්ව ව 

මඟගපන්වවීමට නුඹලා අගේක්ෂා 

කරන්වගනහු ද? අල්ලාහ් කවගරකු 

ගනාමඟ හැරිගේ ද එිට නුඹ ඔහු 

ගවනුගවන්ව කිසිදු මඟක් ගනාදකිනු ඇත. 

  ُ ِ َوٱَّلله حُمَنَِٰفِقَي فِئََتيح ۞َفَما لَُكمح ِِف ٱل
ُدواْ َمنح  ن َتهح

َ
تُرِيُدوَن أ

َ
ْْۚ أ َكَسُهم بَِما َكَسُبٓوا رح

َ
  أ

ُ فَلَن ََتَِد ََلُۥ   لِِل ٱَّلله ۖۡ َوَمن يُضح ُ َضله ٱَّلله
َ
أ

 ٨٨ َسبِيَٗل 

89. ඔවුහු ප්රතික්ගෂ්ප ක ාක් ගමන්ව 

නුඹලා ද ප්රතික්ගෂප් කර (ඔවුන්වට) සමාන 

වීම  ෙැන ඔවුහු ප්රිය කරති. එබැින්ව 

ඔවුන්ව අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ ගද්ශ 

තරණය කරන ගතක් ඔවුන්ව අතුරින්ව 

කිසිවකු නුඹලා මිතුරන්ව ගලස ගනාෙනු. 

ඔවුන්ව පිටුපෑගව් නම් ඔවුන්ව ව 

(සිරකරුවන්ව ගලස) නුඹලා හසු කර ෙනු. 

(ගද්රෝහි වී ඉන්ව මිදීමට තැත් ක  ිට) 

නුඹලා ඔවුන්ව ව දුටු තැන මරා දමනු. 

ඔවුන්වගෙන්ව කිසිවකු භාරකරු වකු 

වශගයන්ව ගහෝ උදව් කරුවකු වශගයන්ව 

ගහෝ ගනාෙනු. 

ُفُروَن َكَما َكَفُرواْ َفتَ  ُكونُوَن  َودُّواْ لَوح تَكح
َٰ ُيَهاِجُرواْ   َِلَآَء َحِته وح

َ
ۖۡ فَََل َتتهِخُذواْ ِمنحُهمح أ َسَواٗٓء

ُتلُوُهمح   اْ فَُخُذوُهمح َوٱقح هوح ِْۚ فَإِن تََول ِِف َسبِيِل ٱَّلله
ۖۡ َوََل َتتهِخُذواْ ِمنحُهمح َوَِل ٗا َوََل   َحيحُث وََجدتُُّموُهمح

 ٨٩ نَِصًۡيا 

90. නමුත් නුඹලා අතර හා ඔවුන්ව අතර 

ගිිසුමක් ඇති පිරිසක් සමඟ ගස්න්වදු වන 

අය ගහෝ  නුඹලා සමඟ සටන්ව වැදීගමන්ව 

හා ඔවුන්වගේ පිරිස සමඟ සටන්ව වැදීගමන්ව 

තම හදවත් මැඩ පවත්වා ෙනිමින්ව නුඹලා 

ගවත පැමිණි අය හැර. අල්ලාහ ්අභිමත වී 

නම් නුඹලා මත බලය පවත්වන්වනන්ව 

බවට ඔවුන්ව ව ඔහු පත් කරන්වනට තිබිණ. 

එිට ඔවුහු නුඹලා සමඟ සටන්ව වදිනු 

ඇත. එබැින්ව ඔවුන්ව නුඹලා ගෙන්ව ඉවත් 

ව නුඹලා සමඟ සටන්ව ගනාවැද නුඹලාට 

සාමය ඉදිරිපත් කග  ්නම් ඔවුනට එගරහි 

ව ක්රියාමාර්ෙයක් ෙැනීමට අල්ලාහ ්

නුඹලාට කිසිදු මෙක් ඇති ගනාකග ය්. 

ِۭم بَيحَنُكمح َوبَيحَنُهم   ِيَن يَِصلُوَن إََِلَٰ قَوح إَِله ٱَّله
وح 

َ
ِيَثٌَٰق أ ن  م 

َ
َجآُءوُكمح َحِِصَتح ُصُدورُُهمح أ

  ُ ْۚ َولَوح َشآَء ٱَّلله َمُهمح وح يَُقَٰتِلُواْ قَوح
َ
يَُقَٰتِلُوُكمح أ

لُوُكمح   ََتَ ْۚ فَإِِن ٱعح لََسلهَطُهمح َعلَيحُكمح فَلََقََٰتلُوُكمح
لََم َفَما َجَعَل   اْ إََِلحُكُم ٱلسه لحَقوح

َ
فَلَمح يَُقَٰتِلُوُكمح َوأ

ُ لَُكمح َعلَ   ٩٠ يحِهمح َسبِيَٗل ٱَّلله
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91. තවත් (වංචනික) පිරිසක් නුඹලා 

මතුවට දකිනු ඇත. ඔවුහු නුඹලාගෙන්ව 

රැකවරණය පැතීමටත් (ඔබගේ ප්රතිවාදී) 

තම ජනයාගෙන්ව රැකවරණය පැතීමටත්  

අගේක්ෂා කරති.  කලහකම් ගවත ඔවුන්ව 

ඇරයුම් කරනු ලබන සෑම ිටකම ඔවුහු 

එහි දැඩි ව නියැග ති.එබැින්ව ඔවුන්ව 

නුඹලාට ( ිගරෝධය දැක්වීගම ) න්ව ඉවත් 

ගනාවී, නුඹලා ගවත සාමය ඉදිරිපත් 

ගනාකර, ඔවුන්වගේ දෑත්  නුඹලාට 

එදිරිවාදිකම් කිරීගමන්ව ඉවත් ගනාකර 

සිටින්වගන්ව නම්,  නුඹලා ඔවුන්ව ව හසු කර 

ෙනු. තවද ඔවුන්ව දුටු තැන මරා දමනු. 

එවැන්වනන්වට එගරහි වීමට, අපි ප්රකට 

බලයක් නුඹලාට ඇති කග මු. 

َمُنوُكمح  
ح
ن يَأ

َ
َسَتِجُدوَن َءاَخرِيَن يُرِيُدوَن أ

كُِسواْ   رح
ُ
ٓواْ إََِل ٱلحِفتحَنةِ أ َمُهمح ُكه َما ُردُّ َمُنواْ قَوح

ح
َويَأ

لََم   ََتِلُوُكمح َويُلحُقٓواْ إََِلحُكُم ٱلسه همح َيعح ْۚ فَإِن ل فِيَها
ُتلُوُهمح َحيحُث  يحِدَيُهمح فَُخُذوُهمح َوٱقح

َ
ٓواْ أ   َويَُكفُّ

ْوَلَٰٓئُِكمح َجَعلحَنا لَُكمح َعلَيحِهمح  
ُ
ْۚ َوأ ُتُموُهمح ثَِقفح

بِيٗنا  ٩١ ُسلحَطَٰٗنا مُّ

92. වැරදීමකින්ව මිස ගද්ව ිශ්වාස 

වන්වතගයකු ඝාතනය කිරීමට ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයකුට සුදුසු ගනාවීය. තවද 

කවගරකු ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයකු ව 

වැරැදීමකින්ව ඝාතනය කග ් නම් එිට 

ඔහු ගද්ව ිශව්ාසවන්වත වහගලක් නිදහස ්

ක  යුතු අතර ඔහුගේ නිවැසියන්වට 

වන්වදියක්ද පිරිනැමිය යුතු ගව්. නමුත් 

ඔවුන්ව දානයක් ගලස (එය) අතහැර 

දැමුගව් නම් මිස. ඔහු නුඹලාට එගරහි වූ 

පිරිසකගෙන්ව ගකගනකු වී ඔහු ගද්ව 

ිශව්ාස වන්වතයකුව ද සිටී නම් ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වත වහගලක් නිදහස ්ක  

යුතුය. තවද ඔහු නුඹලා අතර ද තමන්ව 

අතර ද ගිිසුමක් ඇති පිරිසකගෙන්ව 

ගකගනකු වී නම් ඔහුගේ නිවැසියන්වට 

වන්වදියක්ද පිරිනැමිය යුතු ගව්. කවගරකු 

(ගම්වා) ගනාලැබුගව්ද ඔහු අල්ලාහ්ගෙන්ව 

පාපක්ෂමාව ක් වශගයන්ව අඛේඩ ව මාස 

ගදකක් උපවාසගේ නිරත ිය යුතුය. 

තවද අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය සර්ව 

ප්රඥාවන්වතය. 

ْۚ   َوَما ََكنَ  ا ِمًنا إَِله َخَطـ ٗ ُتَل ُمؤح ن َيقح
َ
ِمٍن أ لُِمؤح

ِمَنةٖ   ؤح رِيُر َرَقَبةٖ مُّ ا َفَتحح ِمًنا َخَطـ ٗ َوَمن َقَتَل ُمؤح
ْْۚ فَإِن   قُوا ده ن يَصه

َ
ٓ أ لِهِۦٓ إَِله هح

َ
َسلهَمٌة إََِلَٰٓ أ َودِيَة  مُّ

رِيُر   ِمن  َفَتحح ٖ لهُكمح َوُهَو ُمؤح ٍم َعُدو  ََكَن ِمن قَوح
ِۭم بَيحَنُكمح  َرقَ  ِمَنةِٖۖ ِإَون ََكَن ِمن قَوح ؤح َبةٖ مُّ

لِهِۦ   هح
َ
َسلهَمٌة إََِلَٰٓ أ ِيَثَٰق  فَِديَة  مُّ َوبَيحَنُهم م 

همح ََيِدح فَِصَياُم   ِمَنةِٖۖ َفَمن ل ؤح َوََتحرِيُر َرَقَبةٖ مُّ
  ُ ُِۗ َوََكَن ٱَّلله َِن ٱَّلله بَٗة م  ِ تَوح َريحِن ُمَتَتابَِعيح َشهح

 ٩٢ ِكيٗماَعلِيًما حَ 
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93. කවගරකු ගද්ව ිශව්ාස වන්වතයකු ව 

උවමනාගවන්ව ඝාතනය කරන්වගන්ව ද එිට 

ඔහුගේ කුලිය නිරය ගව්. එහි ඔහු 

සදාතනිකයකු ගව්. තවද අල්ලාහ ්ඔහු 

ගකගරහි ගකෝප ගවයි. තවද ඔහුට ශාප 

කරයි. තවද ඔහු ගවනුගවන්ව අතිමහත් 

දඬුවමක් පිළිගයල කරයි. 

ِٗدا   َتَعم  ِمٗنا مُّ ُتلح ُمؤح فََجَزآُؤُهۥ َجَهنهُم  َوَمن َيقح
َعده  

َ
ُ َعلَيحهِ َولََعَنُهۥ َوأ ا فِيَها وََغِضَب ٱَّلله َخَِِٰلٗ

 ٩٣ ََلُۥ َعَذابًا َعِظيٗما 

94. ගද්ව ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ (යුද වැදීමට) ගිය 

ිට (නුඹලා මුහුණ ගදන සතුරා 

ිශව්ාසිවන්වතයකු ද අිශ්වාසවන්වතයකු ද 

යන්වන ගසායා බලා) පැහැදිලි කර ෙනිවු. 

නුඹලාට සලාම්-ශාන්වතිය ඉදිරිපත් ක  

අයට නුඹලා ගමගලාව ජීිතගේ සම්පත් 

ගසායමින්ව ‘නුඹ ගද්ව ිශ්වාස වන්වතයකු 

ගනාගව්’ යැයි ගනාපවසනු. අල්ලාහ් 

අබියස  ගබාගහෝ සම්පත් ඇත. මීට ගපර 

නුඹලා ද සිටිගේ ගමගලසමය. පසුව 

අල්ලාහ ්නුඹලාට උපකාර කග ්ය. 

එබැින්ව පැහැදිලි කර ෙනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අභිඥානවන්වතය. 

  ِ بحُتمح ِِف َسبِيِل ٱَّلله ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َۡضَ َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َلََٰم   لحََّقَٰٓ إََِلحُكُم ٱلسه
َ
َفَتبَيهُنواْ َوََل َتُقولُواْ لَِمنح أ

نح  ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ِمٗنا تَبحَتُغوَن َعَرَض ٱۡلح َت ُمؤح َيا  لَسح
ِن َقبحُل   ِ َمَغانُِم َكثَِۡية ْۚ َكَذَٰلَِك ُكنُتم م  فَعِنَد ٱَّلله

َ ََكَن بَِما   ْْۚ إِنه ٱَّلله ُ َعلَيحُكمح َفَتبَيهُنٓوا َفَمنه ٱَّلله
َملُوَن َخبِۡٗيا  ٩٤ َتعح

95. ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්ව අතුරින්ව 

(නිදහසට) ගහත්ු සහිත වූවන්ව හැර 

(සටනට ගනාගොස ්) රැඳී සිටියවුන්ව, 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ තම වසත්ුව ද, තම 

ජීිත ද, කැප ක වුන්වට සමාන 

ගනාවන්වගන්වය. (එගස)් රැඳී සිටියවුන්වට 

වඩා තම වස්තුව ද තම ජීිත ද කැපක  

වුන්ව ව අල්ලාහ් තරාතිරමින්ව උසස ්

කග ්ය. අල්ලාහ ්සියල්ලට යහපත ගදන 

බව ගපාගරාන්වදු වී ඇත. අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගේ තම ජීිතය කැප ක වුන්වව 

(සටනට ගනාගොස ්) රැඳී සිටියවුන්වට 

වඩා, අල්ලාහ ්උත්තරීතර යහ ප්රතිඵල 

තුලින්ව උසස් කර ඇත. 

ْوِل  
ُ
ُ أ ِمنَِي َغۡيح حُمؤح َتوِي ٱلحَقَٰعُِدوَن ِمَن ٱل َله يَسح

َٰلِِهمح   َو مح
َ
ِ بِأ حُمَجَِٰهُدوَن ِِف َسبِيِل ٱَّلله رِ َوٱل َ ٱلۡضه
مح 

َ
حُمَجَِٰهِديَن بِأ ُ ٱل َل ٱَّلله ْۚ فَضه نُفِسِهمح

َ
َٰلِِهمح  َوأ َو

  ُ  وََعَد ٱَّلله
ْۚ َولُُك ٗ نُفِسِهمح لََعَ ٱلحَقَٰعِِديَن َدرََجٗة

َ
َوأ

حُمَجَِٰهِديَن لََعَ   ُ ٱل َل ٱَّلله ِۚ َوفَضه َّنَٰ ُسح ٱۡلح
ًرا َعِظيٗما جح

َ
 ٩٥ ٱلحَقَٰعِِديَن أ
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96. පදි පිරිනැමීගමන්ව ද, සමාව දීගමන්ව 

ද, ආශිර්වාද කිරීගමන්ව ද, අල්ලාහ ්

(ඔවුන්වව) උසස්  කග ය්. තවද අල්ලාහ ්

අතික්ෂමාශීලීය. මහා කරුණාභරිතය. 

ُ َغُفوٗرا   ْۚ َوََكَن ٱَّلله َٗة ِفَرٗة َورَۡحح ِنحُه َوَمغح َدَرَجَٰٖت م 
 ٩٦ رهِحيًما

97. තමන්වටම අපරාධ කර ෙත්තවුන්ව 

ගලස සිටිය දී ඔවුන්ව ව මලක්වරු 

මරණයට පත් කරන ිට “නුඹලා කවර 

තත්ත්වයක සිටිගයහු දැ” යි ිමසති. එිට 

“මහගපාග ාගව් අපි දුබලයින්ව ගලස 

සිටිගයමු” යැයි ඔවුහු පවසති. 

“අල්ලාහ්ගේ මහගපාග ාව වයාේත වූවක් 

ගලස ගනාතිබුගේද?  එගහයින්ව නුඹලා 

එහි සංරමණය වීමට තිබුණි” යැයි 

පවසති. ගමාවුන්ව පිිගසන ස්ථානය නිරය 

ගව්. එය නවාතැනින්ව ඉතා නපුරුය. 

حَمَلَٰٓئَِكُة ظَ  َُٰهُم ٱل ِيَن تََوفهى نُفِسِهمح  إِنه ٱَّله
َ
الِِۡمٓ أ

َعِفَي ِِف   َتضح ۖۡ قَالُواْ ُكنها ُمسح قَالُواْ فِيَم ُكنُتمح
ِ َوَِٰسَعٗة   ۡرُض ٱَّلله

َ
لَمح تَُكنح أ

َ
ۡرِضِۚ قَالُٓواْ أ

َ ٱۡلح
َُٰهمح َجَهنهُمۖۡ   َوى

ح
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
ْۚ فَأ َفُتَهاِجُرواْ فِيَها

 ٩٧ وََسآَءتح َمِصًۡيا 

98. ඔවුනට කිසිදු උපාය මාර්ෙයක් 

ෙැනීමට හැකියාවක් ගනාමැති, කිසිදු 

මාර්ෙයක් මඟ ගපන්වවනු ගනාලැබූ,  

පිරිමින්ව අතුරින්ව දුබලයින්ව ද කාන්වතාවන්ව ද 

 මුන්ව ද හැර. 

َعِفَي ِمَن ٱلر َِجاِل َوٱلن َِسآءِ   َتضح حُمسح إَِله ٱل
َتُدوَن   َتِطيُعوَن ِحيلَٗة َوََل َيهح حوِلحَدَِٰن ََل يَسح َوٱل

 ٩٨ َسبِيَٗل 

99. එවැන්වනන්වට අල්ලාහ් සමාව දිය 

හැකි ය. තවද අල්ලාහ ්සමාව ගදන්වනාය. 

අති ක්ෂමාශීලීය. 

  ُ ْۚ َوََكَن ٱَّلله ُفَو َعنحُهمح ن َيعح
َ
ُ أ ْوَلَٰٓئَِك َعََس ٱَّلله

ُ
فَأ

ا َغُفوٗرا  ٩٩ َعُفوًّ
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100. අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ කවගරකු 

(වාසය කරන ස්ථානගයන්ව)  සංරමණය 

වන්වගන්වද? ඔහු මිහිතලගේ ිකල්ප 

ස්ථානයන්ව ගබාගහෝමයක් ද, ජීවන 

පහසුකම් ද ලබනු ඇත. කවගරකු 

අල්ලාහ ්ගවත හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව 

ගවත තම නිවසින්ව බැහැර ව ගොස්, පසුව 

ඔහුට මරණය අත් වන්වගන්ව ද එිට 

ඔහුගේ කුලිය අල්ලාහ් ගවත නියම ිය. 

තවද අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය. අසමසම 

කරුණාන්විතය. 

 ِ ۡرِض  ۞َوَمن ُيَهاِجرح ِِف َسبِيِل ٱَّلله
َ  ََيِدح ِِف ٱۡلح

ْۚ َوَمن ََيحُرجح ِمنُۢ بَيحتِهِۦ   ُمَرََٰغٗما َكثِۡٗيا وََسَعٗة
حَموحُت   ُه ٱل رِكح ِ َورَُسوَِلِۦ ُثمه يُدح ُمَهاِجًرا إََِل ٱَّلله
ُ َغُفوٗرا   ُِۗ َوََكَن ٱَّلله ُرُهۥ لََعَ ٱَّلله جح

َ
َفَقدح َوَقَع أ

 ١٠٠ رهِحيٗما

101. නුඹලා භූමිගයහි ෙමන්ව ක  ිට, 

ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව නුඹලාට 

කලහකම් ඇති කරනු ඇතැයි නුඹලා බිය 

ගවගතාත්, සලාතය ගකටි කිරීම නුඹලාට 

වරදක් නැත. සැබැින්වම ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව නුඹලාට පැහැදිලි 

සතුරන්ව වූහ. 

ۡرِض فَلَيحَس َعلَيحُكمح  
َ بحُتمح ِِف ٱۡلح ِإَوَذا َۡضَ

واْ ِمَن ٱلصه  ُِصُ ن َتقح
َ
ن  ُجَناٌح أ

َ
ُتمح أ ةِ إِنح ِخفح لَوَٰ

َِٰفرِيَن ََكنُواْ   ْْۚ إِنه ٱلحَك ِيَن َكَفُرٓوا تَِنُكُم ٱَّله َيفح
بِيٗنا  ا مُّ  ١٠١ لَُكمح َعُدو ٗ
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102. (නබිවරය, යුධ අවසථ්ාවක) නුඹ 

ඔවුන්ව අතර වී ඔවුනට සලාතය ගමගහය 

වන්වගනහි නම් ඔවුන්වගෙන්ව පිරිසක් නුඹ 

සමඟ (සලාතය) ඉටු ක  යුතුය. ඔවුන්ව 

ඔවුන්වගේ ආයුධ (අතට) ෙත යුතුය. ඔවුහු 

සුජූද් ක  පසුව නුඹලාට පිටුපසින්ව ඔවුන්ව 

ිය යුතුය. සලාතය ඉටු ගනාක  අගනක් 

පිරිස (එහි) පැමිණිය යුතුය. නුඹ සමඟ 

ඔවුන්ව ද සලාතය ඉටු ක  යුතුය. 

ඔවුන්වගේ ආරක්ෂාව හා ඔවුන්ව ගේ ආයුධ 

ඔවුන්ව ෙත යුතුය. ගද්ව ප්රතික්ගෂප් 

ක වුන්ව නුඹලාගේ ආයුධ හා නුඹලාගේ 

ගමවලම් පිළිබඳ නුඹලා අනවධානී ව 

සිටිගේ නම් එිට ඔවුහු නුඹලා ගවත 

එකවර ගයාමු වී කඩා පනින්වනට ප්රිය 

කරති. වර්ෂාගවන්ව ඇති වන බාධාවක් 

නිසා ගහෝ නුඹලා ගරෝගීන්ව ව සිටිගේ නම් 

ගහෝ නුඹලාගේ අයුධ බිම තැබීම නුඹලා 

ගකගරහි වරදක් ගනාමැත. නමුත් 

නුඹලාගේ ආරක්ෂාව ෙැන නුඹලා (වෙ 

බලා) ෙත යුතුය. සැබැින්වම අල්ලාහ ්

ගද්ව ප්රතික්ගෂප්ක යින්වට නින්වදනීය 

දඬුවමක් සූදානම් ගකාට ඇත. 

ةَ فَلحَتُقمح   لَوَٰ َت لَُهُم ٱلصه َقمح
َ
ِإَوَذا ُكنَت فِيِهمح فَأ

ۖۡ فَإَِذا   لَِحَتُهمح سح
َ
ُخُذٓواْ أ

ح
َأ َعَك َوَلح ِنحُهم مه َطآئَِفة  م 

ِت َطآئَِفٌة  َسَجُدواْ فَلحَيُكونُواْ ِمن َوَرآئُِكمح 
ح
َأ َوتلح

ُخُذواْ  
ح
َأ َرىَٰ لَمح يَُصلُّواْ فَلحُيَصلُّواْ َمَعَك َوَلح خح

ُ
أ

ِيَن َكَفُرواْ لَوح   ُۗ َوده ٱَّله لَِحَتُهمح سح
َ
رَُهمح َوأ ِحذح

تَِعتُِكمح   مح
َ
لَِحتُِكمح َوأ سح

َ
ُفلُوَن َعنح أ َتغح

ْۚ َوََل ُجَناَح   يحلَٗة َوَِٰحَدٗة َفَيِميلُوَن َعلَيحُكم مه
وح  َعلَ 

َ
َطٍر أ ِن مه ٗذى م 

َ
يحُكمح إِن ََكَن بُِكمح أ

ۖۡ وَُخُذواْ   لَِحَتُكمح سح
َ
ن تََضُعٓواْ أ

َ
رحََضَٰٓ أ ُكنُتم مه

َٰفِرِيَن َعَذاٗبا   َعده لِلحَك
َ
َ أ ُۗ إِنه ٱَّلله َرُكمح ِحذح

ِهيٗنا   ١٠٢ مُّ

103. නුඹලා සලාතය ඉටු කග ් නම් 

පසුව නුඹලා සිට ෙනිමින්ව ද, වාඩිගවමින්ව 

ද, නුඹලාගේ ඇලපත් මත(ට ඇල) 

ගවමින්ව ද, අල්ලාහ් ව ගමගනහි කරනු. 

නුඹලා අභයදායී වූගයහු නම් දැන්ව නුඹලා 

සලාතය (ූර්ණ ව) ඉටු කරනු. 

සැබැින්වම සලාතය ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව ගකගරහි කාල 

නියමයක් වශගයන්ව නියම කරනු 

ලැබූවකි. 

َ قَِيَٰٗما   ةَ فَٱذحُكُرواْ ٱَّلله لَوَٰ فَإَِذا قََضيحُتُم ٱلصه
نَنُتمح  َوقُ 

ح
َمأ ْۚ فَإَِذا ٱطح َٰ ُجُنوبُِكمح ُعوٗدا َولََعَ

َة ََكنَتح لََعَ   لَوَٰ ْۚ إِنه ٱلصه َة لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
فَأ

وحُقوٗتا ِمنَِي كَِتَٰٗبا مه حُمؤح  ١٠٣ ٱل
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104. එම (සතුරු) පිරිස ගසායා යාගමහි 

නුඹලා පසුගනාබසිනු. නුඹලා ගව්දනාවට 

පත් වුව ද එගස් නුඹලා ගව්දනාවට 

පත්වනවාක් ගමන්වම ඔවුන්ව ද ගව්දනාවට 

පත් වනු ඇත. එගමන්වම ඔවුන්ව අගේක්ෂා 

ගනාකරන ගදයක් නුඹලා අල්ලාහ්ගෙන්ව 

අගේක්ෂා කරන්වගනහුය. තවද අල්ලාහ ්

සර්වඥානීය. සර්ව ප්රඥාවන්වතය. 

لَُموَن  
ح
َوََل تَِهُنواْ ِِف ٱبحتَِغآءِ ٱلحَقوحِمِۖ إِن تَُكونُواْ تَأ

لَُموَنۖۡ 
ح
لَُموَن َكَما تَأ

ح
ِ  فَإِنهُهمح يَأ  َوتَرحُجوَن ِمَن ٱَّلله

ُ َعلِيًما َحِكيًما  ١٠٤ َما ََل يَرحُجوَنُۗ َوََكَن ٱَّلله

105. (නබිවරය!) අල්ලාහ් නුඹට ගපන්වවා 

දුන්ව දෑ තුළින්ව ජනයා අතර නුඹ තීන්වදු 

ලබා දීම පිණිස සැබැින්වම සතයයගයන්ව 

යුතුව අපි නුඹ ගවත අල් කුර්ආනය පහ  

කග මු. වංචා කරන්වනන්ව හට වාද 

කරන්වගනකු බවට නුඹ පත් ගනාවනු. 

  َ ُكَم بَيح ِ تِلَحح َق  َآ إََِلحَك ٱلحِكَتََٰب بِٱۡلح نَزنلح
َ
إِنهآ أ

ْۚ َوََل تَُكن ل ِلحَخآئِنَِي  ُ ََٰك ٱَّلله َرى
َ
ٱنلهاِس بَِمآ أ

 ١٠٥ َخِصيٗما 

106. තවද නුඹ අල්ලාහ්ගෙන්ව සමාව 

අයැදිනු. සැබැින්වම අල්ලාහ ්

අතික්ෂමාශීලී හා අසමසම කරුණාවන්වත 

ිය. 

َ ََكَن َغُفوٗرا رهِحيٗما ۖۡ إِنه ٱَّلله َ ِفرِ ٱَّلله َتغح  ١٠٦ َوٱسح

107. තමන්වට තමන්වම  වංචා කරන්වනන්ව 

ගවනුගවන්ව නුඹ වාද ගනාකරනු. 

සැබැින්වම අල්ලාහ් ගද්රෝහීන්ව හා 

පාපතරයින්ව ගලස සිටින්වනන්වව  ප්රිය 

ගනාකරයි. 

 
َ
ِيَن ََيحَتانُوَن أ ْۚ إِنه  َوََل تَُجَِٰدلح َعِن ٱَّله نُفَسُهمح

ثِيٗما 
َ
انًا أ َ ََل ُُيِبُّ َمن ََكَن َخوه  ١٠٧ ٱَّلله

108. ඔවුන්ව ජනතාවට සැඟිය හැකිය. 

අල්ලාහ්ට සැඟිය ගනාහැකිය. ගදියන්ව 

ප්රිය ගනාකරන කථා රාත්රිගේදී කතා 

කරමින්ව කුමන්වත්රණ ක  ිට ඔහු ඔවුන්ව 

සමඟ සිටිගේ ය. අල්ලාහ් ඔවුන්ව කරන 

ගද් ෙැන සහමුලින්ව ම දැන සිටින්වගනකි. 

  ِ ُفوَن ِمَن ٱَّلله َتخح ُفوَن ِمَن ٱنلهاِس َوََل يَسح َتخح يَسح
ِلِۚ   وَُهَو َمَعُهمح إِذح يُبَي ُِتوَن َما ََل يَرحََضَٰ ِمَن ٱلحَقوح

َملُوَن ُُمِيًطا ُ بَِما َيعح  ١٠٨ َوََكَن ٱَّلله



 

සූරා අන්ව නිසා 

 

167 

 

 النساء

109. ගමන්වන, නුඹලා ගමගලාව 

ජීිතගයහි ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව වාද 

කරන්වගනහුය. නමුත් ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දිනගේ ඔවුන්ව ෙැන 

අල්ලාහ ්සමඟ වාද කරනුගේ කවුද? 

එගස් ගනාමැති නම් ඔවුන්ව ගකගරහි 

භාරකරුගවකු වනුගේ කවුද? 

ةِ   ََيوَٰ ُمح َعنحُهمح ِِف ٱۡلح ُؤََلٓءِ َجََٰدتلح نُتمح َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

َ َعنحُهمح يَوحَم ٱ نحَيا َفَمن يَُجَِٰدُل ٱَّلله م  ٱلُّ
َ
لحِقَيََٰمةِ أ

ن يَُكوُن َعلَيحِهمح َوكِيَٗل   ١٠٩ مه

110. කවගරකු (අනුන්වට) යම් නපුරක් සිදු 

කර ගහෝ නැතිනම් තමන්වටම අපරාධයක් 

සිදු කර පසුව අල්ලාහග්ෙන්ව සමාව 

අයැදින්වගන්ව ද, ඔහු අල්ලාහ් ව අති 

ක්ෂමාශීලී අසමසම කරුණාන්විතයකු 

ගලස දකියි. 

لِ  وح َيظح
َ
َملح ُسوًٓءا أ فِرِ  َوَمن َيعح َتغح َسُهۥ ُثمه يَسح مح َنفح

َ َغُفوٗرا رهِحيٗما َ ََيِِد ٱَّلله  ١١٠ ٱَّلله

111. කවගරකු පාපයක් උපයන්වගන්ව ද 

ඔහු එය උපයනුගේ තමන්වටම එගරහිවය. 

තවද අල්ලාහ ්සර්වඥානී සර්ව ප්රඥාවන්වත 

ිය. 

  َٰ ِسُبُهۥ لََعَ ِسبح إِثحٗما فَإِنهَما يَكح َوَمن يَكح
 ُ ِسهِۚۦْ َوََكَن ٱَّلله  ١١١  َعلِيًما َحِكيٗماَنفح

112. කවගරකු වරදක් ගහෝ පාපයක් 

උපයා පසුව එය නිර්ගදෝී ගකගනකු  

මත ගහ න්වගන්ව ද එිට ඔහු අවලාදයක් 

හා ප්රකට පාපයක් උසුලා ෙත්ගත්ය. 

ِم بِهِۦ   وح إِثحٗما ُثمه يَرح
َ
ِسبح َخِطيٓـ ًَة أ َوَمن يَكح

َتَٰٗنا   َتَمَل ُبهح ا َفَقِد ٱحح بِيٗنابَرِيٓـ ٗ  ١١٢ ِإَوثحٗما مُّ

113. (නබිවරය!) තවද නුඹ ගකගරහි 

අල්ලාගේ ආශිර්වාදය හා ඔහුගේ 

කරුණාව ගනාවී නම් ඔවුන්ව අතුරින්ව 

පිරිසක් නුඹ ව ගනාමඟ යැවීමට උත්සාහ 

දරන්වනට තිබිණ. නමුත් ඔවුන්වවම මිස 

(ගවන කිසිවකු) ඔවුන්ව ගනාමඟ හැරිගේ 

නැත. කිසිවකින්ව ගහෝ ඔවුන්ව නුඹට 

පීඩාවක් ගනාකරනු ඇත. තවද අල්ලාහ් 

නුඹ ගකගරහි පුස්තකය (අල් කුර්ආනය) 

හා ප්රඥාව පහ  කග ය්. තවද නුඹ 

ගනාදැන සිටි දෑ ඔහු නුඹට ඉෙැන්වනුගව්ය. 

තවද නුඹ ගකගරහි වූ අල්ලාහ ්ගේ 

භාෙයය අතිමහත් ිය. 

ت   َُتُهۥ لََهمه ِ َعلَيحَك َورَۡحح ُل ٱَّلله ََل فَضح َولَوح
ن يُِضلُّوَك وَ 

َ
ِنحُهمح أ آئَِفة  م  ٓ  طه َما يُِضلُّوَن إَِله

  ُ نَزَل ٱَّلله
َ
ِۚ َوأ ءٖ ونََك ِمن ََشح ۖۡ َوَما يَُۡضُّ نُفَسُهمح

َ
أ

َمَة وََعلهَمَك َما لَمح   ِكح َعلَيحَك ٱلحِكَتََٰب َوٱۡلح
ِ َعلَيحَك   ُل ٱَّلله لَُمْۚ َوََكَن فَضح تَُكن َتعح

 ١١٣ َعِظيٗما 
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114. ගකගනකු ිසින්ව දානයක් ෙැන 

ගහෝ යහපතක් ෙැන ගහෝ ජනයා අතර 

සමාදානයක් ඇති කිරීම ෙැන ගහෝ කරනු 

ලබන ිධානයකින්ව මිස ඔවුන්ව අතර 

ගකගරන රහස් කතාවන්ව ගබාගහෝමයක 

යහපතක් ගනාමැත. කවගරකු එය 

අල්ලාහ්ගේ තෘේතිය බලා 

ගපාගරාත්තුගවන්ව සිදු කරන්වගන්ව ද එිට 

අපි ඔහුට අතිමහත් ප්රතිඵල 

පිරිනමන්වගනමු. 

َُٰهمح إَِله  حَوى ِن َنه َ ِِف َكثِۡيٖ م  َمَر  ۞َله َخۡيح
َ
 َمنح أ

َ ٱنلهاِسِۚ   َلَِٰۭح بَيح وح إِصح
َ
ُروٍف أ وح َمعح

َ
بَِصَدقٍَة أ

ِ فََسوحَف   َٰلَِك ٱبحتَِغآَء َمرحَضاِت ٱَّلله َعلح َذ َوَمن َيفح
ًرا َعِظيٗما جح

َ
تِيهِ أ  ١١٤ نُؤح

115. කවගරකුට යහමඟ පැහැදිලි 

වූවායින්ව පසුව ගමම රසූල් වරයාට පිටු 

පා, ගද්ව ිශව්ාස වන්වතයින්වගේ මඟ හැර 

ගවනත් මඟක් අනුෙමනය කරන්වගන්ව ද, 

අපි ඔහු හැරී ගිය දෑ ගවතට ඔහු ව ගයාමු 

කරන්වගනමු. තවද ඔහු ව නිරයට ඇතු ත් 

කරන්වගනමු. නවාතැනින්ව එය නපුරු 

ස්ථානයක් ිය. 

َ ََلُ   ِد َما َتَبيه َوَمن يَُشاقِِق ٱلرهُسوَل ِمنُۢ َبعح
ِمنِيَ  حُمؤح َ َسبِيِل ٱل حُهَدىَٰ َويَتهبِعح َغۡيح ِۦ َما  ٱل ِ  نَُوَل 

لِهِۦ َجَهنهَمۖۡ َوَسآَءتح َمِصًۡيا  َٰ َونُصح  ١١٥ تََوله

116. සැබැින්වම අල්ලාහ් ඔහුට ආගද්ශ 

තැබීමට සමාව ගනාගදන්වගන්වය. ඒ හැර 

(අගනකුත්) දෑ ට ඔහු අභිමත ක  අයට 

සමාව ගදයි. කවගරකු අල්ලාහ්ට ආගද්ශ 

තබන්වගන්ව ද සැබැින්වම ඔහු අන්වත 

මු ාවකින්ව ගනාමඟට ිය. 

ِفُر َما ُدوَن  إِنه  َك بِهِۦ َويَغح َ ن يُّشح
َ
فُِر أ َ ََل َيغح ٱَّلله

ِ َفَقدح َضله   ِكح بِٱَّلله ْۚ َوَمن يُّشح َٰلَِك لَِمن يََشآُء َذ
 ١١٦ َضَلَََٰلُۢ بَعِيًدا 

117. (අල්ලාහ් වන) ඔහුගෙන්ව ගතාරව 

ගද්වතාවන්ව ව මිස ඔවුහු අයැද සිටින්වගන්ව 

නැත. තවද (සියලු යහකම් වලින්ව) බැහැර 

කරනු ලැබූ ගෂයිතාන්ව ව මිස ඔවුහු අයැද 

සිටින්වගන්ව නැත. 

ُعوَن   ٓ إَِنَٰٗثا ِإَون يَدح ُعوَن ِمن ُدونِهِۦٓ إَِله إِن يَدح
رِيٗدا   ١١٧ إَِله َشيحَطَٰٗنا مه

118. අල්ලාහ් ඔහුට ශාප කග ය්. තවද 

ඔහු "සැබැින්වම මම නුඹගේ ෙැත්තන්ව 

අතුරින්ව නියමිත ගකාටසක් (ජය) ෙනිමි" 

යැයි පැවැසුගව්ය. 

َِذنه ِمنح ِعَبادَِك نَِصيٗبا  لهعَ  َّته
َ
ۘ َوَقاَل َۡل ُ َنُه ٱَّلله

ُروٗضا فح  ١١٨ مه
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119. සැබැින්වම මම ඔවුන්ව ව ගනාමඟ 

හරිමි. ඔවුනට (ගනාමනා) ආශාවන්ව ඇති 

කරමි. තවද මම ඔවුනට නිගයෝෙ කරමි. 

එිට ඔවුන්ව ගොිප  සතුන්වගේ කන්ව 

කපා හරිනු ඇත. තවද මම ඔවුනට 

නිගයෝෙ කරමි. එිට ඔවුන්ව අල්ලාහ්ගේ 

මැවීම් ගවනස් කරනු ඇත යැයි 

පැවසුගව්ය. තවද කවගරකු අල්ලාහ ්හැර 

ගෂයිතාන්ව ව භාරකරුවකු ගලස ෙන්වගන්වද 

සැබැින්වම ඔහු පැහැදිලි පාඩුවකින්ව පාඩු 

ින්වගද්ය. 

َمن ِيَنهُهمح َوٓأَلُمَرنهُهمح فَلَُيبَت ُِكنه  
ُ
ِضلهنهُهمح َوَۡل

ُ
َوَۡل

نحَعَِٰم 
َ ِْۚ  َءاَذاَن ٱۡلح نه َخلحَق ٱَّلله ُ ِ َوٓأَلُمَرنهُهمح فَلَُيَغۡي 

ِ َفَقدح   ِن ُدوِن ٱَّلله يحَطََٰن َوَِل ٗا م  َوَمن َيتهِخِذ ٱلشه
بِيٗنا اٗنا مُّ َ  ١١٩ َخِِسَ ُخِسح

120. ඔවුනට ඔහු(ගෂයිතාන්ව) 

ගපාගරාන්වදු ගදයි. තවද ඔවුනට ආශාවන්ව 

ඇති කරයි. ගෂයිතාන්ව රැවටීමට මිස 

ඔවුනට ගපාගරාන්වදු ගනාගදයි. 

يحَطَُٰن إَِله   ۖۡ َوَما يَعُِدُهُم ٱلشه يَعُِدُهمح َويَُمن ِيِهمح
 ١٢٠ ُغُروًرا

121. ඔවුහු වනාහි ඔවුන්වගේ නවාතැන 

නිරයයි. එයින්ව කිසිදු ෙැලවුමක් ඔවුහු 

ගනාදකිනු ඇත. 

َُٰهمح َجَهنهُم َوََل ََيُِدوَن َعنحَها   َوى
ح
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
أ

 ١٢١ َُمِيٗصا 

122. ිශ්වාස ගකාට යහකම් ක ා වූ 

ඔවුන්ව ව ඊට පහළින්ව ෙංොවන්ව ෙලා 

බසින සව්ර්ෙ උයන්ව තු ට අපි ඇතු ත් 

කරන්වගනමු. ඔවුහු එහි නිරන්වතරගයන්වම 

සදා තනික ගයෝ ගවති. අල්ලාහ්ගේ 

ප්රතිඥාව සැබෑවකි. තවද අල්ලාහට් වඩා 

කියමගනන්ව වඩාත් සැබෑවන්වගන්ව 

කවගරකු ද? 

َٰلَِحَِٰت َسنُ  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ِخلُُهمح  َوٱَّله دح
نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَهآ  

َ َٰٖت ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح َجنه
  ِ َدُق ِمَن ٱَّلله صح

َ
ْۚ َوَمنح أ ا ِ َحق ٗ َد ٱَّلله بَٗداۖۡ وَعح

َ
أ

 ١٢٢ قِيَٗل 

123. නුඹලාගේ ආශාවන්ව පරිදි ගහෝ 

පුස්තක ලත් ජනයාගේ ආශාවන්ව පරිදි 

ගනාගව්. කවගරකු නපුරක් කග ් ද ඒ 

අනුව ඔහුට ප්රතිඵල ගදනු ලැගේ. 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාරව කිසිදු භාරකරුවකු 

ගහෝ උදව්කරුවකු ගහෝ ඔහු ගනාලබනු 

ඇත. 

ِل ٱلحِكَتَِٰبِۗ َمن   هح
َ
ِ أ َماِّن 

َ
َمانِي ُِكمح َوََلٓ أ

َ
لهيحَس بِأ

َملح ُسوٗٓءا َُيحَز بِهِۦ َوََل ََيِدح ََلُۥ ِمن ُدوِن   َيعح
ِ َوَِل ٗا َوََل نَِصۡٗيا  ١٢٣ ٱَّلله
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124. පිරිමියකුගෙන්ව ගහෝ ගව්වා 

කාන්වතාවකගෙන්ව ගහෝ ගව්වා තමන්ව 

ිශව්ාසවන්වතයකු ව සිටිය දී යහකම් 

අතුරින්ව කවගරකු ගහෝ යහපත කරන්වගන්ව 

නම් එිට ඔවුහු ස්වර්ෙයට පිිගසති. 

අල්ප ප්රමාණයකින්වවත් ඔවුහු අපරාධ 

කරනු ගනාලබති. 

نََثَٰ  
ُ
وح أ

َ
َٰلَِحَِٰت ِمن َذَكٍر أ َملح ِمَن ٱلصه َوَمن َيعح

وْ 
ُ
ِمن  فَأ َنهَة َوََل  وَُهَو ُمؤح ُخلُوَن ٱۡلح َلَٰٓئَِك يَدح

لَُموَن نَِقۡٗيا  ١٢٤ ُيظح

125. යහපත් දෑ කරන්වගනකු ව සිට තම 

මුහුණ අල්ලාහ ්ගවතට අවනත කරවා 

ඉබ්රාහීම්ගේ පිළිගවත අවංක ව 

පිළිපදින්වගන කුට වඩා දහමින්ව වඩා 

අලංකාර වන්වගන්ව කවගරකු ද ? අල්ලාහ ්

ඉබ්රාහීම් ව මිතුගරකු බවට ෙත්ගත්ය. 

ِ وَُهَو  َوَمنح  َهُهۥ َّلِله لََم وَجح سح
َ
نح أ ِمه َسُن دِيٗنا م  حح

َ
 أ

  ُ ََذ ٱَّلله ُۗ َوٱَّته َبَع ِملهَة إِبحَرَٰهِيَم َحنِيٗفا ُُمحِسن  َوٱته
 ١٢٥ إِبحَرَٰهِيَم َخلِيَٗل 

126. අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහගපාග ාගව් 

ඇති දෑ ද අල්ලාහට්ම හිමිය. තවද 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ පිළිබඳ ව 

සර්වප්රකාරගයන්ව දන්වනාය. 

  ُ ۡرِضِۚ َوََكَن ٱَّلله
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه َوَّلِله

ِيٗطا ءٖ ُمُّ ِ ََشح
 ١٢٦ بُِكل 

127. (නබිවරය!) කාන්වතාවන්ව 

සම්බන්වධගයන්ව ඔවුන්ව නුඹගෙන්ව ආෙමික 

තීන්වදු ිමසති. නුඹ පවසනු! ඔවුන්ව 

සම්බන්වධගයන්ව අල්ලාහ් නුඹලාට 

ආෙමික තීන්වදු ගදනු ඇත. ඔවුන්වට නියම 

කරනු ලැබූ දෑ ඔවුනට ලබා ගනාදී ඔවුන්ව 

ව ිවාහ කර ෙැනීමට නුඹලා ආශා ක  

අනාථ කාන්වතාවන්ව ිෂයගයහි ද, දරුවන්ව 

අතුරින්ව දුර්වලයින්ව ිෂයගයහි ද, 

අනාථයිනට යුක්ති ෙරුක ව කටයුතු 

කිරීම සම්බන්වධගයන්ව ද, (මීට ගපර පහ  

කරනු ලැබූ) පුස්තකගයහි කියා  දී ඇත. 

නුඹලා කවර යහපතක් ක  ද අල්ලාහ ්ඒ 

පිළිබඳ ව සර්වඥානීය. 

تِيُكمح   ُ ُيفح ُتونََك ِِف ٱلن َِسآءِِۖ قُِل ٱَّلله َتفح َويَسح
فِيِهنه َوَما ُيتحَلَٰ َعلَيحُكمح ِِف ٱلحِكَتَِٰب ِِف يََتََٰۡم  

تُوَنُهنه َما ُكتَِب لَُهنه   َِِٰت ََل تُؤح ٱلن َِسآءِ ٱله
ح  ن تَنِكُحوُهنه َوٱل

َ
َعِفَي ِمَن  َوتَرحَغُبوَن أ َتضح ُمسح

ِطِۚ َوَما   ن َتُقوُمواْ لِلحَيَتََٰۡمَٰ بِٱلحِقسح
َ
حوِلحَدَِٰن َوأ ٱل

َ ََكَن بِهِۦ َعلِيٗما ٖ فَإِنه ٱَّلله َعلُواْ ِمنح َخۡيح  ١٢٧ َتفح
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128. කාන්වතාවක් ඇයගේ සැමියා ගෙන්ව 

යම් මුරේඩු කමක් ගහෝ පිටුපෑමක් ෙැන 

බිය ගවගතාත් ඔවුන්ව ගදගදනා අතර 

එකඟතා වකින්ව සමතයට පැමිණීම ඔවුන්ව 

ගදගදනා අතර වරදක් ගනාගව්. සමතය 

ගශ්ර්ෂ්ඨය. ආත්මාවන්ව මසුරුකමට බඳුන්ව 

වී ඇත. නුඹලා (එකිගනකාට) සහය දී 

බිය බැතිමත් වන්වගන්ව නම් එිට 

සැබැින්වම අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අභිඥාන වන්වතය (යන්වන 

දැනෙනු). 

لَِها نُُشوزً  ةٌ َخافَتح ِمنُۢ َبعح
َ
َرأ َراٗضا  ِإَوِن ٱمح وح إِعح

َ
ا أ

  ْۚ لَِحا بَيحَنُهَما ُصلحٗحا ن يُصح
َ
فَََل ُجَناَح َعلَيحِهَمآ أ

ْۚ ِإَون   حه نُفُس ٱلشُّ
َ ِۡضَِت ٱۡلح حح

ُ
ُۗ َوأ لحُح َخۡيح  َوٱلصُّ

َملُوَن   َ ََكَن بَِما َتعح َُتحِسُنواْ َوَتتهُقواْ فَإِنه ٱَّلله
 ١٢٨ َخبِۡٗيا

129. තවද නුඹලා ආශා ක  ද බිරියන්ව 

අතර සාධාරණ ව කටයුතු කිරීමට නුඹලා 

ශක්තිය ගනාදරන්වගනහුමය. එබැින්ව 

(එක් බිරියක් ගවත පමණක්) ූර්ණ 

නැඹුරුවකින්ව නැඹුරු වී (අගනක් බිරිය 

වන) ඇය ව (වැන්වදඹුවක් ද අඹුවක් ද 

යන්වන ෙැන) එල්ගලන්වනියක් ගමන්ව අත 

හැර ගනාදමනු. නුඹලා සමතයට පත් වී 

බිය බැතිමත් වූගේ නම් එිට සැබැින්වම 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය. අසමසම 

කරුණාන්විතය. 

َ ٱلن َِسآءِ َولَوح   ِدلُواْ بَيح ن َتعح
َ
َتِطيُعٓواْ أ َولَن تَسح

حَميحِل َفَتَذُروَها   ۖۡ فَََل تَِميلُواْ ُكه ٱل ُتمح َحَرصح
َ ََكَن   لُِحواْ َوَتتهُقواْ فَإِنه ٱَّلله حُمَعلهَقةِِۚ ِإَون تُصح َكٱل

 ١٢٩ َغُفوٗرا رهِحيٗما

130. ඔවුන්ව ගදගදනා ගවන්ව වන්වගන්ව නම්, 

අල්ලාහ ්ඔවුන්වගෙන්ව ගකගනකු 

අගනකාගේ අවශයතාවන්ව ගෙන්ව ගතාර 

වූවන්ව බවට කරනු ඇත. තවද අල්ලාහ ්

(බලගයන්ව) වයාේතය. සර්ව 

ප්රඥාවන්වතයාය. 

ِن َسَعتِهِۚۦْ َوََكَن   ُ لُُك ٗ م  ِن ٱَّلله قَا ُيغح ِإَون َيَتَفره
ُ َوَِٰسًعا َحِكيٗما   ١٣٠ ٱَّلله
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131. අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහගපාග ා ගවහි 

ඇති දෑ ද අල්ලාහට් හිමිය. තවද නුඹලාට 

ගපර පුස්තක ගදනු ලැබූවනට ද, නුඹලාට 

ද, අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු යැයි 

සැබැින්වම අපි උපගදස ්දුනිමු. තවද 

නුඹලා ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වගනහු නම් එිට 

අහස්හි ඇති දෑ ද මහගපාග ාගව් ඇති දෑ 

ද අල්ලාහ ්සතුය. තවද අල්ලාහ ්

ගපාගහාසත්ය ප්රශංසාලාභීය. (යැයි දැන 

ෙනු) 

ۡرِضِۗ َولََقدح  
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه َوَّلِله

وتُواْ ٱلحِكَتََٰب ِمن َقبحلُِكمح  
ُ
ِيَن أ يحَنا ٱَّله َوصه

  ِ ُفُرواْ فَإِنه َّلِله ْۚ ِإَون تَكح َ ُقواْ ٱَّلله ِن ٱته
َ
ِإَويهاُكمح أ

 َٰ َمََٰو ُ َغنِيًّا  َما ِِف ٱلسه ۡرِضِۚ َوََكَن ٱَّلله
َ ِت َوَما ِِف ٱۡلح

 ١٣١ َۡحِيٗدا 

132. අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහගපාග ාගව හි 

ඇති දෑ ද අල්ලාහට් හිමිය. භාරකරුවකු 

වශගයන්ව අල්ලාහ ්ප්රමාණවත්ය. 

ۡرِضِۚ َوَكََفَٰ  
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه َوَّلِله

ِ َوكِيًَل   ١٣٢ بِٱَّلله

133. අගහෝ ජනයිනි! අල්ලාහ ්අභිමත 

කරන්වගන්ව නම් නුඹලා ව පහ ගකාට (ඒ 

ගවනුවට) ගවනත් අය ගෙන එනු ඇත. ඒ 

ගකගරහි අල්ලාහ් ශක්තිවන්වතය. 

ِت أَـِبَخرِيَنْۚ  
ح
َها ٱنلهاُس َويَأ يُّ

َ
هِبحُكمح أ  يُذح

ح
إِن يََشأ

َٰلَِك قَِديٗرا َٰ َذ ُ لََعَ  ١٣٣ َوََكَن ٱَّلله

134. කවගරකු ගමගලාව ප්රතිලාභ 

අගේක්ෂා කරමින්ව සිටිගේ ද එිට (දැන 

ෙනු) ගමගලාව හා මතු ගලාව ප්රතිලාභ 

අල්ලාහ ්අබියසය. තවද අල්ලාහ ්සර්ව 

ශ්රාවකය. සර්ව නිරීක්ෂකය. 

ِ ثََواُب   نحَيا فَعِنَد ٱَّلله ن ََكَن يُرِيُد ثََواَب ٱلُّ مه
ُۢا بَِصۡٗيا ُ َسِميَع نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوََكَن ٱَّلله  ١٣٤ ٱلُّ
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135. අගහෝ ගද්ව ිශව්ාස ක වුනි! 

නුඹලාට එගරහි ව ගහෝ ගදමාපියන්ව හා 

සමීප ඥාතීන්වට එගරහි ව වුව ද නුඹලා 

යුක්තිය ඉටු කරන්වනන්ව ගලසත් අල්ලාහ් 

ගවනුගවන්ව සාක්ෂි දරන්වනන්ව ගලසත් 

සිටිනු. ඔහු ගපාගහාසගතකු වුව ද දුගියකු 

වුව ද (කම් නැත) අල්ලාහ් ඔවුන්ව 

ගදගදනාටම භාරකරුය. එබැින්ව නුඹලා 

යුක්තිය ඉටු කිරීගමහි මගනෝ ආශාවන්ව 

පිළි ගනාපදිනු. තවද නුඹලා (සාක්ෂි 

දැරීමට) ගයාමු වුව ද පිටුපෑව ද සැබැින්ව 

ම අල්ලාහ ්නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්වතය. 

ِط   َِٰمَي بِٱلحِقسح ِيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوه َها ٱَّله يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

نُفِسُكمح 
َ
َٰٓ أ ِ َولَوح لََعَ يحِن   ُشَهَدآَء َّلِله َِٰلَ وِ ٱلحَو

َ
أ

َلَٰ   وح
َ
ُ أ وح فَِقۡٗيا فَٱَّلله

َ
قحَربَِيْۚ إِن يَُكنح َغنِيًّا أ

َ َوٱۡلح
وح  

َ
ۥٓاْ أ ْْۚ ِإَون تَلحُو ِدلُوا ن َتعح

َ
حَهَوىَٰٓ أ ۖۡ فَََل تَتهبُِعواْ ٱل بِِهَما

َملُوَن َخبِۡٗيا َ ََكَن بَِما َتعح رُِضواْ فَإِنه ٱَّلله  ١٣٥ ُتعح

136. අගහෝ ිශ්වාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ ්ව ද ඔහුගේ දූතයාණන්ව ව ද 

ඔහුගේ දූතයාණන්ව ගවත පහ  ක ා වූ 

පුස්තකය ද ඊට ගපර පහ  ක ා වූ 

පුස්තක ද ිශව්ාස කරනු. කවගරකු 

අල්ලාහ ්ව ද ඔහුගේ මලක්වරු ද ඔහුගේ 

පුස්තක ද ඔහුගේ දූතවරුන්ව ද අවසන්ව 

දිනය ද ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වගන්ව ද එිට 

සැබැින්වම ඔහු අන්වත මු ාවකින්ව 

ගනාමඟ ිය. 

ِ َورَُسوَِلِۦ   ِيَن َءاَمُنٓواْ َءاِمُنواْ بِٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َٰ رَُسوَِلِۦ َوٱلحِكَتَِٰب   َل لََعَ ِي نَزه َوٱلحِكَتَِٰب ٱَّله
  ِ ُفرح بِٱَّلله ْۚ َوَمن يَكح نَزَل ِمن َقبحُل

َ
ِٓي أ ٱَّله

َوحِم ٱٓأۡلخِ  رِ  َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱَلح
 ١٣٦ َفَقدح َضله َضَلَََٰلُۢ بَعِيًدا

137. සැබැින්වම ිශව්ාස ගකාට පසුව 

ප්රතික්ගෂප් ගකාට, නැවතත් ිශව්ාස 

ගකාට පසුව ප්රතික්ගෂප් ගකාට, පසුව 

ප්රතික්ගෂප්ය වර්ධනය කර ෙත්තවුනට 

සමාව දීමට ගහෝ ඔවුනට යම් මඟක් 

ගපන්වවීමට අල්ලාහ්ට (කිසිදු 

අවශයතාවක්) නැත. 

ِيَن ءَ  اَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ ُثمه َءاَمُنواْ ُثمه  إِنه ٱَّله
  ُ همح يَُكِن ٱَّلله ٗرا ل َكَفُرواْ ُثمه ٱزحَداُدواْ ُكفح

ِدَيُهمح َسبِيََلُۢ  فَِر لَُهمح َوََل َِلَهح  ١٣٧ َِلَغح

138. සැබැින්වම තමන්වට ගව්දනීය 

දඬුවමක් ඇති බව කුහකයින්වට ශුභාරංචි 

දන්වවනු. 

 ِ حُمَنَِٰفِقَي ب ِ ٱل ِ َِلًمابَّش 
َ
نه لَُهمح َعَذابًا أ

َ
 ١٣٨ أ
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139. ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්ව හැර දමා 

ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ව භාරකරුවන්ව 

ගලස ෙත්තවුන්ව (ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව 

වන) ඔවුන්වගවතින්ව ගෙෞරවය 

ගසායන්වගනෝ ද? (දැන ෙනු) සැබැින්වම 

සියලු ගෙෞරවයන්ව අල්ලාහ් සතුය. 

 
َ
َِٰفرِيَن أ ِيَن َيتهِخُذوَن ٱلحَك َِلَآَء ِمن ُدوِن  ٱَّله وح

َة   يَبحَتُغوَن ِعنَدُهُم ٱلحعِزهةَ فَإِنه ٱلحعِزه
َ
ِمنَِيْۚ أ حُمؤح ٱل

ِ ََجِيٗعا   ١٣٩ َّلِله

140. අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ප්රතික්ගෂප් කරනු 

ලැබීම, ඒවා සමච්චලයට ලක් කරනු 

ලැබීම  නුඹලා සවන්ව දුන්වගන්ව නම්, ඔවුහු 

ඒ හැර ගවනත් කතාවක නියැග න 

ගතක් නුඹලා ඔවුන්ව සමඟ වාඩි ගනාවවු. 

(නැතගහාත්) නියත වශගයන්වම නුඹලා ද 

එිට ඔවුන්ව ගමන්ව වන්වගනහුය යැයි 

පුස්තකගේ නුඹලා ගවත පහ  කර ඇත. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් කුහකයින්ව හා 

ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව යන සියල්ගලෝම 

නිරයට එක් රැස් කරන්වනාය. 

نح إَِذا  
َ
َل َعلَيحُكمح ِِف ٱلحِكَتَِٰب أ ُتمح  َوقَدح نَزه َسِمعح

 بَِها فَََل  
ُ
َزأ َتهح َفُر بَِها َويُسح ِ يُكح َءاَيَِٰت ٱَّلله

ِهِۦٓ   َٰ ََيُوُضواْ ِِف َحِديٍث َغۡيح ُعُدواْ َمَعُهمح َحِته َتقح
حُمَنَِٰفِقَي   َ َجاِمُع ٱل ُۗ إِنه ٱَّلله ِثحلُُهمح إِنهُكمح إِٗذا م 

َِٰفرِيَن ِِف َجَهنهَم ََجِيًعا  ١٤٠ َوٱلحَك

141. ඔවුහු වනාහි නුඹලාට සිදුවීමට යන 

ගද් ෙැන මාන බලමින්ව සිටිති. එනම්, 

නුඹලාට අල්ලාහ් ගවතින්ව යම් ජයක් වී 

නම් ‘අපි නුඹලා සමඟ සිටියා ගනාගව්දැ’ 

යි පවසති. නමුත් ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්වට (ජයග්රහණගයන්ව) 

ගකාටසක් වූගේ නම් අප ‘නුඹලා ව 

අබිබවා යන්වනට තිබුණද ගද්ව ිශ්වාස 

වන්වතයින්වගෙන්ව නුඹලා ව අපි 

වැ ැක්වූගේ නැති දැ’ යි (ඔවුනට) 

පවසති. අල්ලාහ ්ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දින නුඹලා අතර තීන්වදු 

ගදනු ඇත. ගද්ව ිශව්ාසවන්වත යින්වට 

එගරහි ව (ක්රියා) මාර්ෙයක් ෙැනීමට ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්වට අල්ලාහ් (ඉඩ) 

ගනාතැබුගව්මය. 

بهُصوَن بُِكمح فَإِن ََكنَ  ِيَن يَََتَ لَُكمح َفتحح    ٱَّله
َعُكمح ِإَون ََكَن   لَمح نَُكن مه

َ
ِ قَالُٓواْ أ َِن ٱَّلله م 

وِذح َعلَيحُكمح   َتحح لَمح نَسح
َ
َٰفِرِيَن نَِصيب  قَالُٓواْ أ لِلحَك

ُ َُيحُكُم   ِمنَِيْۚ فَٱَّلله حُمؤح َِن ٱل َنعحُكم م  َوَنمح
  ُ بَيحَنُكمح يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِِۚ َولَن ََيحَعَل ٱَّلله

َِٰف  ِمنَِي َسبِيًَل لِلحَك حُمؤح  ١٤١ رِيَن لََعَ ٱل
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142. නියත වශගයන්වම කුහකයින්ව 

අල්ලාහ ්ව රවටති. ඔහු (අල්ලාහ්) ද 

ඔවුන්වව රවටා දමන්වනාය. තවද ඔවුහු 

සලාතය සඳහා සිට ෙත් ිට අලසකමින්ව 

ජනයාට ගපන්වවන්වනන්ව ගලස සිට ෙනිති. 

ඔවුහු අල්ලාහව් ඉතා සුඵ වශගයන්ව සිහි 

කරති. 

حُمَنَِٰفِق  َ وَُهَو َخَِٰدُعُهمح  إِنه ٱل َي يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله
ةِ قَاُمواْ ُكَساََلَٰ يَُرآُءوَن   لَوَٰ ِإَوَذا قَاُمٓواْ إََِل ٱلصه

َ إَِله قَلِيَٗل  ُكُروَن ٱَّلله  ١٤٢ ٱنلهاَس َوََل يَذح

143. ඔවුහු (ගද්ව ිශව්ාසය හා 

ප්රතික්ගෂප්ය යන) ඒ අතර ගදෝලනය 

ගවමින්ව සිටිති. ඔවුහු ගමාවුන්ව ගවතද 

ගනාගවති. තවද ඔවුන්ව ගවත ද ගනාගවති. 

තවද අල්ලාහ ්කවගරකු ව ගනාමඟ 

යැව්ගව්ද එිට ඔහු ගවනුගවන්ව වූ කිසිදු 

මඟක් නුඹ ගනාදකින්වගනහිමය. 

َٰلَِك ََلٓ إََِلَٰ َهَُٰٓؤََلٓءِ َوََلٓ إََِلَٰ   َ َذ َذبحَذبَِي بَيح مُّ
ُ فَلَن ََتَِد ََلُۥ   لِِل ٱَّلله ِۚ َوَمن يُضح َهَُٰٓؤََلِٓء

 ١٤٣ َسبِيَٗل 

144. අගහෝ ගද්ව ිශව්ාස ක වුනි! 

නුඹලා ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්ව හැර දමා 

ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ව මිතුරන්ව ගලස 

ගනාෙනු.  (ගමමගින්ව) නුඹලාට එගරහි ව 

අල්ලාහ ්ගකගරහි පැහැදිලි සාධකයක් 

ඇති කර දීමට නුඹලා ප්රිය කරන්වගනහු ද? 

ِيَن َءاَمُنواْ ََل َتتهِخُذواْ ٱلح  َها ٱَّله يُّ
َ
أ َٰفِرِيَن  َيَٰٓ َك

ن ََتحَعلُواْ  
َ
تُرِيُدوَن أ

َ
ِمنَِيْۚ أ حُمؤح َِلَآَء ِمن ُدوِن ٱل وح

َ
أ

بِيًنا  ِ َعلَيحُكمح ُسلحَطَٰٗنا مُّ  ١٤٤ َّلِله

145. සැබැින්වම කුහකයින්ව නිරා 

ගින්වගනහි පහ ම තලගේ වන්වගන්වය. 

ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව නුඹ කිසිදු උදව් 

කරුවකු ගනාලබන්වගන්වමය. 

حُمَنَِٰفِقَي ِِف   َفِل ِمَن ٱنلهارِ َولَن  إِنه ٱل سح
َ رحِك ٱۡلح ٱله

 ١٤٥ ََتَِد لَُهمح نَِصًۡيا 

146. නමුත් පාප සමාව අයැද තමන්ව ව 

හැඩෙස්වා අල්ලාහ් පිළිබඳ ව තදින්ව 

ග්රහණය ගකාට තම දහම අල්ලාහ්ට 

පමණක් අවංක ව පිළිපඳින්වනන්ව හැර. 

ඔවුහු ගද්ව ිශ්වාසවන්වතයින්ව සමඟය. 

ගද්ව ිශ්වාසවන්වතයින්වට අල්ලාහ් 

අතිමහත් ප්රතිඵල ගදනු ඇත. 

  ِ َتَصُمواْ بِٱَّلله لَُحواْ َوٱعح صح
َ
ِيَن تَابُواْ َوأ إَِله ٱَّله

ِمنَِيۖۡ   حُمؤح ْوَلَٰٓئَِك َمَع ٱل
ُ
ِ فَأ لَُصواْ دِيَنُهمح َّلِله خح

َ
َوأ

ًرا َعِظيٗما جح
َ
ِمنَِي أ حُمؤح ُ ٱل ِت ٱَّلله  ١٤٦ وََسوحَف يُؤح
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147. නුඹලා (අල්ලාහට්) කෘතගව්දී වී 

ිශව්ාස කග ් නම් අල්ලාහ් නුඹලාට 

දඬුවම් කරනුගේ ඇයි? තවද අල්ලාහ ්

කෘතගව්දීය. සර්වඥානීය. 

  ْۚ ُتمح َوَءاَمنُتمح ُ بَِعَذابُِكمح إِن َشَكرح َعُل ٱَّلله ا َيفح مه
ُ َشاكًِرا َعلِيٗما   ١٤٧ َوََكَن ٱَّلله

148. අපරාධයට ලක්වූවන්ව හැර ගවනත් 

කිසිගවකු වදන්ව අතුරින්ව නපුරු දෑ  

ප්රසිද්ධිගේ පැවසීම අල්ලාහ් ප්රිය 

ගනාකරයි. තවද අල්ලාහ් සර්වශ්රාවක 

සර්වඥානී ිය. 

ِل إَِله   وٓءِ ِمَن ٱلحَقوح َر بِٱلسُّ َهح ُ ٱۡلح ۞َله ُُيِبُّ ٱَّلله
ُ َسِميًعا َعلِيًما  ١٤٨ َمن ُظلَِمْۚ َوََكَن ٱَّلله

149. යම් යහපතක් නුඹලා ගහළි ක  ද, 

එය නුඹලා සැඟවුව ද, යම් නපුරකට 

නුඹලා සමාව දුන්වන ද සැබැින්වම 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලී මහා 

ශක්තිවන්වතයා ිය. 

ُفواْ َعن ُسوٖٓء   وح َتعح
َ
وح َُّتحُفوهُ أ

َ
ا أ ً إِن ُتبحُدواْ َخۡيح

ا قَِديًرا  َ ََكَن َعُفو ٗ  ١٤٩ فَإِنه ٱَّلله

150. සැබැින්වම අල්ලාහ් හා ඔහුගේ 

රසූල්වරුන්ව ප්රතික්ගෂප් කර අල්ලාහ ්හා 

ඔහුගේ රසූල්වරුන්ව අතර ගවනස්කම් 

ගකාට (රසූල් වරුන්ව අතුරින්ව) ඇතැමුන්ව ව 

අපි ිශව්ාස කරමු. එගමන්වම ඇතැමුන්ව ව 

අපි ප්රතික්ගෂප් කරමු යැයි පවසා ගම් 

(ිශව්ාසය හා ප්රතික්ගෂප්ය) අතර මඟක් 

ෙන්වනට අගේක්ෂා කරන අය වනාහී, 

ِ َورُُسلِهِۦ َويُرِيدُ  ُفُروَن بِٱَّلله ِيَن يَكح وَن  إِنه ٱَّله
ِمُن   ِ َورُُسلِهِۦ َويَُقولُوَن نُؤح َ ٱَّلله ُِقواْ بَيح ن ُيَفر 

َ
أ

ن َيتهِخُذواْ  
َ
ٖض َويُرِيُدوَن أ ُفُر بَِبعح بَِبعحٖض َونَكح

َٰلَِك َسبِيًَل  َ َذ  ١٥٠ بَيح

151. සැබෑ ගලසින්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව 

ගමාවුහුමය. තවද අපි ප්රතික්ගෂ්පකයින්වට 

නින්වදනීය දඬුවමක් සූදානම් කර 

ඇත්ගතමු. 

نَا   َتدح عح
َ
ْۚ َوأ ا َِٰفُروَن َحق ٗ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَك

ُ
أ

ِهيٗنا  َٰفِرِيَن َعَذاٗبا مُّ  ١٥١ لِلحَك

152. අල්ලාහ් ව හා ඔහුගේ රසූල්වරයා 

ව ිශව්ාස කර ඔවුන්වගෙන්ව කිසිගවකු 

අතර ගවනස් කම් ගනාක වුන්ව වනාහී 

ඔවුන්වගේ කුලී ඔවුනට ඔහු මතුවට ලබා 

ගදයි. තවද අල්ලාහ ්අතික්ෂමාශීලීය. 

අසමසම කරුණාවන්වතය. 

  َ ُِقواْ بَيح ِ َورُُسلِهِۦ َولَمح ُيَفر  ِيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله َوٱَّله
  ْۚ ُجورَُهمح

ُ
تِيِهمح أ ْوَلَٰٓئَِك َسوحَف يُؤح

ُ
ِنحُهمح أ َحٖد م 

َ
أ

ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما   ١٥٢ َوََكَن ٱَّلله
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153. ගද්ව ග්රන්වථ ලද්දවුන්ව තමන්ව ගවත 

අහසින්ව ග්රන්වථයක් නුඹ පහ  ක  යුතු 

යැයි නුගඹන්ව ිමසා සිටිති. ඔවුහු 

මූසාගෙන්ව ද මීට වඩා බරතපත  දෑ 

ඉල්ලා සිටියහ. එිට ඔවුහු අපට අල්ලාහ් 

ව ප්රසිද්ධිගේ ගපන්වවන්වනැයි පවසා 

සිටියහ. පසුව ඔවුන්වගේ අපරාධ 

ගහ්තුගවන්ව ඔවුන්ව ව අකුණු හඬ හසුකර 

ෙත්ගත්ය. පසුව ඔවුන්ව තමන්වට පැහැදිලි 

සාධක පැමිණි පසුව වසු පැටවා 

(නැමදුමට) ෙත්හ. අනතුරු ව අපි ඒ 

සඳහා සමාව දුනිමු. තවද අපි මූසාට 

පැහැදිලි සාධකයක් පිරිනැමුගවමු. 

َِل َعلَيحِهمح كَِتَٰٗبا   ن تََُن 
َ
ُل ٱلحِكَتَِٰب أ هح

َ
ـ َلَُك أ يَسح

ََبَ ِمن   كح
َ
لُواْ ُموََسَٰٓ أ

َ
ِۚ َفَقدح َسأ َمآءِ َِن ٱلسه م 

َٰلَِك َفَقالُٓواْ  َخَذتحُهُم  َذ
َ
َرٗة فَأ َ َجهح رِنَا ٱَّلله

َ
أ

ِد   َل ِمنُۢ َبعح َُذواْ ٱلحعِجح ْۚ ُثمه ٱَّته َٰعَِقُة بُِظلحِمِهمح ٱلصه
َٰلَِكْۚ َوَءاتَيحَنا   نَا َعن َذ َي َِنَُٰت َفَعَفوح َما َجآَءتحُهُم ٱِلح

بِيٗنا  ١٥٣ ُموََسَٰ ُسلحَطَٰٗنا مُّ

154. තවද අපි ඔවුන්වගෙන්ව ප්රතිඥාවක් 

ෙැනීමට තූර් කන්වද ඔවුනට ඉහළින්ව 

ඔසවා තැබුගවමු. තවද අපි හිස නමා 

ගදාරටුගවන්ව ඇතුළු වනු යැයි ඔවුනට 

පැවසුගවමු. තවද (මසුන්ව ඇල්ලීගමහි) 

ගසනසුරාදා සීමාව ඉක්මවා ගනායනු යැයි 

ද පැවසුගවමු. තවද අපි ඔවුන්වගෙන්ව ඉතා 

බලවත් ප්රතිඥාවක් ෙත්ගතමු. 

وَر  َنا فَوحَقُهُم ٱلطُّ بِِميَثَٰقِِهمح َوُقلحَنا لَُهُم  َوَرَفعح
ُدواْ ِِف   ٗدا َوُقلحَنا لَُهمح ََل َتعح َاَب ُسجه ٱدحُخلُواْ ٱِلح

ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا  نَا ِمنحُهم م  َخذح
َ
بحِت َوأ  ١٥٤ ٱلسه

155. ඔවුන්වගේ ප්රතිඥාවන්ව ඔවුන්ව බිඳ දැමූ 

ගහයින්ව ද අල්ලාහ්ගේ සංඥාවන්ව ඔවුන්ව 

ප්රතික්ගෂප් ක  ගහයින්ව ද කිසිදු 

යුක්තියකින්ව ගතාරව නබිවරුන්ව ව ඔවුන්ව 

ඝාතනය ක  ගහයින්ව ද අපගේ හදවත් 

වැසී ඇතැයි ඔවුන්ව පැවසූ ගහයින්ව ද 

(අල්ලාහ ්ඔවුන්වව ඔහුගේ දයාගවන්ව 

ගනරපා දැමුගව්ය) එගමන්වම ඔවුන්වගේ 

ප්රතික්ගෂප්ය ගහත්ුගවන්ව ඒ මත අල්ලාහ් 

මුද්රා තැබුගව්ය. එබැින්ව සව්ල්ප ගදගනකු 

මිස ඔවුහු ිශ්වාස ගනාකරති. 

ِ  فَ  رِهِم أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ِيَثََٰقُهمح َوُكفح ِضِهم م  بَِما َنقح
لِِهمح قُلُوبَُنا   ٖ َوَقوح ِ َحق  ۢنبَِيآَء بَِغۡيح

َ َوَقتحلِِهُم ٱۡلح
رِهِمح فَََل   ُ َعلَيحَها بُِكفح ْۚ بَلح َطَبَع ٱَّلله ُغلحُفُۢ

ِمُنوَن إَِله قَلِيَٗل   ١٥٥ يُؤح
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156. තවද ඔවුන්ව (අල්ලාහ් ව) ප්රතික්ගෂ්ප 

ක  ගහයින්ව ද, මර්යම් ගකගරහි මහත් 

අවලාද පැවසූ ගහයින්ව ද (අල්ලාහ්  

ඔහුගේ දයාගවන්ව ඔවුන්වව ගනරපුගව්ය.) 

َتًَٰنا   يََم ُبهح َٰ َمرح لِِهمح لََعَ رِهِمح َوَقوح َوبُِكفح
 ١٥٦ َعِظيٗما 

157. අල්ලාහ්ගේ දූතයකු වන මර්යම්ගේ 

පුත් ඊසා ව සැබැින්වම අපි ඝාතනය 

කග මු යැයි ඔවුන්ව පැවසූ ගහයින්ව ද 

(අල්ලාහ ් ඔහුගේ දයාගවන්ව ඔවුන්වව 

ගනරපුගව්ය.) නමුත් ඔවුහු ඔහු ව 

ඝාතනය ගනාක හ. එගමන්වම ඔවුහු ඔහු 

ව කුරුසගේ තබා ඇණ ෙැසුගව්ද නැත. 

නමුත් ඔවුනට (ගවනත් පුදෙලගයකු)  

ඔහුට සමාන කර ගපන්වවන ලදි. තවද 

සැබැින්වම ඔහු සම්බන්වධගයන්ව මතගේද 

ඇති කර ෙත්තවුන්ව ඔහු පිළිබඳ ව 

සැකගයහි පසුගවති. ඔවුන්ව අනුමාන 

පිළිපැදීම හැර ඔහු ෙැන ගවනත් කිසිදු 

දැනුමක් ඔවුනට ගනාමැත. ඔවුහු ඔහු ව 

තිරසාර ව ඝාතනය ගනාකග ෝය. 

يََم   حَمِسيَح ِعيََس ٱبحَن َمرح لِِهمح إِنها َقَتلحَنا ٱل َوَقوح
ِ َوَما َقَتلُوُه َوَما َصلَُبوهُ َوَلَِٰكن   رَُسوَل ٱَّلله

ْۚ ِإَونه  َتلَُفواْ فِيهِ لََِف َشك ٖ  ُشب َِه لَُهمح ِيَن ٱخح  ٱَّله
ْۚ َوَما   ِ ن  ِنحُهْۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمنح ِعلحٍم إَِله ٱت َِباَع ٱلظه م 

ُۢا  ١٥٧ َقَتلُوهُ يَِقيَن

158. නමුත් අල්ලාහ ්තමන්ව ගවත ඔහු ව 

ඔසවා ෙත්ගත්ය. තවද අල්ලාහ ්සර්ව 

බලධාරී සර්ව ප්රඥාවන්වත ිය. 

ُ إََِلح  ُ َعزِيًزا  بَل رهَفَعُه ٱَّلله هِِۚ َوََكَن ٱَّلله
 ١٥٨ َحِكيٗما 

159. ගද්ව ග්රන්වථය ලැබූ කිසිගවකු ඔහු 

(ගමගලාවට පැමිණ) මරණයට පත් වීමට 

මත්ගතන්ව ඔහු ව ිශ්වාස කරනවා මිස 

නැත. ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු 

ලබන දින ඔහු ඔවුනට එගරහි ව 

සාක්ෂිකරුවකු වනු ඇත. 

ِل ٱلحِكَتَِٰب إَِله  هح
َ
ِنح أ ِمَُنه بِهِۦ َقبحَل    ِإَون م  ََلُؤح

تِهِۖۦۡ َويَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ يَُكوُن َعلَيحِهمح   َموح
 ١٥٩ َشِهيٗدا

160. යුගදව්වන්වගේ (ගමවැනි) අපරාධ 

ගහ්තු ගවන්ව ඔවුනට අනුමත කරනු ලැබූ 

පිිතුරු දෑ ඔවුනට අපි තහනම් කග මු. 

එය අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව ගබාගහෝ 

ගදනා ව ඔවුන්ව වැ කූ ගහයිනි. 

َنا َعلَيحِهمح  فَبُِظلح  مح ِيَن َهاُدواْ َحره َِن ٱَّله ٖم م 
  ِ هِمح َعن َسبِيِل ٱَّلله ِ ِحلهتح لَُهمح َوبَِصد 

ُ
َطي َِبٍَٰت أ

 ١٦٠ َكثِۡٗيا
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161. තවද ගපාලිය තහනම් කරනු ලැබ 

තිබිය දී ඔවුහු එය ෙත් ගහයින්ව ද, අනිසි 

අයුරින්ව ජනයාගේ වසත්ුව ඔවුන්ව අනුභව 

ක  ගහයින්ව ද ගව්. තවද අපි ඔවුන්ව 

අතුරින්ව වූ ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්වට 

ගව්දනා සහෙත දඬුවම් සූදානම් කග මු. 

ََٰل   َو مح
َ
لِِهمح أ كح

َ
اْ َوقَدح ُنُهواْ َعنحُه َوأ ِبَوَٰ ِذهُِم ٱلر  خح

َ
َوأ

َٰفِرِيَن ِمنحُهمح   نَا لِلحَك َتدح عح
َ
ٱنلهاِس بِٱلحَبَِٰطِلِۚ َوأ

َِلٗما 
َ
 ١٦١ َعَذابًا أ

162. නමුත් ඔවුන්ව අතුරින්ව දැනුගමහි ඉතා 

තීක්ෂකයින්ව ද ගද්ව ිශව්ාස වන්වතයින්ව ද 

නුඹ ගවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ ද නුඹට 

ගපර පහ  කරනු ලැබූ දෑ ද ිශව්ාස 

කරති. තවද සලාතය ිධිමත් ව ඉටු 

කරන්වනන්ව ද zසකාත් ගදන්වනන්ව ද 

අල්ලාහ ්හා අවසන්ව දිනය ිශව්ාස 

කරන්වනන්ව ද වන ගමාවුනට අපි අතිමහත් 

ප්රතිඵල පිරිනමන්වගනමු. 

 َٰ ِمُنوَن  له حُمؤح َِٰسُخوَن ِِف ٱلحعِلحِم ِمنحُهمح َوٱل ِكِن ٱلره
نزَِل ِمن َقبحلَِكْۚ  

ُ
نزَِل إََِلحَك َوَمآ أ

ُ
ِمُنوَن بَِمآ أ يُؤح

َة   َكوَٰ تُوَن ٱلزه حُمؤح ْۚ َوٱل َة لَوَٰ حُمِقيِمَي ٱلصه َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
َوحِم ٱٓأۡلِخرِ أ ِ َوٱَلح ِمُنوَن بِٱَّلله حُمؤح َوٱل

تِيِهمح  ًرا َعِظيًما َسُنؤح جح
َ
 ١٦٢  أ

163. සැබැින්වම නූහ්ට හා ඔහුගෙන්ව පසු 

වූ නබිවරුන්වට වහී පහ  ක ාක් ගමන්ව 

නුඹ ගවත ද සැබැින්වම අපි වහී පහ  

කග මු. (ඒ අනුව) අපි ඉබ්රාහීම්, 

ඉසම්ාඊල්, ඉස්හාක්, යඃකූේ, අසබ්ාත් 

(ගහවත් යඃකූේගේ පරපුර) ඊසා, අේයූේ, 

යූනුස,් හාරූන්ව හා සුගලයිමාන්ව යන අයට 

ද වහී පහ  කග මු. තවද අපි දාවූද්ට 

සබූර් පිරිනැමුගවමු. 

وحَحيحَنآ إََِلَٰ نُوٖح  
َ
وحَحيحَنآ إََِلحَك َكَمآ أ

َ
۞إِنهآ أ

وحَحيحَنآ إََِلَٰٓ إِبحَرَٰهِيَم  
َ
ِۚۦْ َوأ ِده َوٱنلهبِي ِـَۧن ِمنُۢ َبعح

َباِط   سح
َ ُقوَب َوٱۡلح َحََٰق َويَعح َمَٰعِيَل ِإَوسح ِإَوسح

يُّوَب َويُونَُس َوَهَُٰروَن َوُسلَيحَمََٰنْۚ وَِعيََسَٰ 
َ
 َوأ

 ١٦٣ َوَءاتَيحَنا َداوُۥَد َزبُوٗرا

164. ඇතැම් රසූල්වරුන්ව, ඔවුන්ව ෙැන 

මීට ගපර නුඹට අපි පවසා ඇත්ගතමු. 

තවද ඇතැම් රසූල්වරුන්ව, ඔවුන්ව ෙැන අපි 

නුඹට ගනාපැවසුගවමු. තවද අල්ලාහ ්

මූසා සමඟ කතා කග ය්. 

َنَٰ  ُهمح َعلَيحَك ِمن َقبحُل َورُُسَٗل  َورُُسَٗل قَدح قََصصح
ُ ُموََسَٰ   ُهمح َعلَيحَكْۚ َوَُكهَم ٱَّلله ُصصح همح َنقح ل

لِيٗما  ١٦٤ تَكح
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165. ඇතැම් රසූල්වරුන්ව එම රසූල් 

වරුන්වට පසුව කිසිදු සාධකයක් අල්ලාහ්ට 

එගරහි ව ජනයාට ගනාවනු පිණිස, 

ශුභාරංචි දන්වවන්වනන්ව හා අවවාද 

කරන්වනන්ව ගලස සිටියහ. තවද අල්ලාහ ්

සර්ව බලධාරී සර්ව ප්රඥාවන්වත ිය. 

ِيَن َوُمنِذرِيَن ِِلََله يَُكوَن لِلنهاِس   ِ بَّش  رُُّسَٗل مُّ
ُ َعزِيًزا   َد ٱلرُُّسِلِۚ َوََكَن ٱَّلله ُۢة َبعح ِ ُحجه لََعَ ٱَّلله

 ١٦٥ َحِكيٗما 

166. නමුත් නුඹ ගවත පහ  ක  දෑ ට 

අල්ලාහ ්සාක්ෂි දරනු ඇත. එය ඔහුගේ 

අනු දැනුගමන්ව පහ  කග ්ය. තවද 

මලාඉකාවරු ද සාක්ෂි දරති. සාක්ෂි 

දරන්වනා වශගයන්ව අල්ලාහ් ප්රමාණවත්ය. 

نَزََلُۥ  
َ
نَزَل إََِلحَكۖۡ أ

َ
َهُد بَِمآ أ ُ يَشح َِٰكِن ٱَّلله له

  ِ َهُدوَنْۚ َوَكََفَٰ بِٱَّلله حَمَلَٰٓئَِكُة يَشح بِعِلحِمهِۖۦۡ َوٱل
 ١٦٦ َشِهيًدا

167. නියත වශගයන්වම ප්රතික්ගෂප් 

ගකාට අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව 

වැ ැක්වූගවෝ සැබැින්වම අන්වත 

මු ාවකින්ව මු ා වූහ. 

ِ قَدح   واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله ِيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ إِنه ٱَّله
 ١٦٧ َضلُّواْ َضَلَََٰلُۢ بَعِيًدا

168. නියත වශගයන්වම ප්රතික්ගෂප් 

ගකාට අපරාධ ක වුන්ව වනාහි ඔවුනට 

සමාව දීමට ගහෝ ඔවුන්ව ව යහමඟ 

යැවීමට ගහෝ අල්ලාහ්ට (කිසිදු 

අවශයතාවක්) ගනාවීය. 

  ُ ِيَن َكَفُرواْ َوَظلَُمواْ لَمح يَُكِن ٱَّلله إِنه ٱَّله
ِدَيُهمح َطرِيًقا  فَِر لَُهمح َوََل َِلَهح  ١٦٨ َِلَغح

169. නිරගේ මාර්ෙය මිස ගවනත් 

මාර්ෙයක් ගනාගව්.ඔවුහු එහි 

නිරන්වතරගයන්වම සදාතනිකයින්ව ගවති. 

තවද අල්ලාහ්ට එය (එගස් කිරීම) පහසු 

කාර්යයක් ිය. 

َٰلَِك   بَٗداْۚ َوََكَن َذ
َ
إَِله َطرِيَق َجَهنهَم َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ

ِ يَِسۡٗيا  ١٦٩ لََعَ ٱَّلله
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170. අගහෝ මනුෂයයණි! නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව සතයය රැගෙන ගමම 

රසූල්වරයා පැමිණ ඇත. එබැින්ව නුඹලා 

ිශව්ාස කරනු. නුඹලාට යහපතකි. නමුත් 

නුඹලා ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වගනහු නම් එිට 

(දැන ෙනු) සැබැින්වම අහස්හි හා 

මිහිතලගයහි ඇති දෑ අල්ලාහ ්සතුය. තවද 

අල්ලාහ ්සර්වඥානීය, සර්ව ප්රඥාවන්වත 

ිය. 

  ِ َق  َها ٱنلهاُس قَدح َجآَءُكُم ٱلرهُسوُل بِٱۡلح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

فُ  ْۚ ِإَون تَكح ا لهُكمح ٗ ب ُِكمح فَـ َاِمُنواْ َخۡيح ُرواْ  ِمن ره
  ُ ۡرِضِۚ َوََكَن ٱَّلله

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه فَإِنه َّلِله
 ١٧٠ َعلِيًما َحِكيٗما

171. ගද්ව ග්රන්වථ ලැබූවනි! නුඹලාගේ 

දහගමහි නුඹලා සීමාව ඉක්මවා ගනායනු. 

අල්ලාහ ්ගකගරහි සතයය මිස (ගවන 

කිසිවක්) ගනාපවසනු. මර්යම්ගේ පුත් 

ඊසා ගහවත් මසීහ ්අල්ලාහ්ගේ දූතගයකි. 

එය ඔහුගේ නිගයෝෙයකි. එය මර්යම් 

ගවත ගහළුගව්ය. තවද ඔහුගෙන්ව වූ 

ආත්මයකි. එබැින්ව අල්ලාහව් ද ඔහුගේ 

රසූල්වරයා ද ිශ්වාස කරනු. ත්රිත්වය 

යැයි ගනාපවසනු  (එයින්ව) වැ ගකනු. 

(එය) නුඹලාට යහපත් වනු ඇත. 

සැබැින්වම අල්ලාහ් ඒකීය ගදියාමය. 

ඔහුට දරුවකු සිටීගමන්ව ඔහු පිිතුරුය. 

අහස්හි ඇති දෑ ද මිහිතලගේ ඇති දෑ ද 

ඔහු සතුය. භාරකරු වශගයන්ව අල්ලාහ් 

ප්රමාණවත්ය. 

لُواْ ِِف دِينُِكمح َوََل   َل ٱلحِكَتَِٰب ََل َتغح هح
َ
َيَٰٓأ

حَمِسيُح ِعيََس   َما ٱل ْۚ إِنه َقه ِ إَِله ٱۡلح َتُقولُواْ لََعَ ٱَّلله
لح 

َ
ۥٓ أ ِ َوَُكَِمُتُه يََم رَُسوُل ٱَّلله ََٰهآ إََِلَٰ ٱبحُن َمرح َقى

ِ َورُُسلِهِۖۦۡ َوََل   ِنحُهۖۡ فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله يََم َوُروح  م  َمرح
ُ إَِلَٰه    ْۚ إِنهَما ٱَّلله ا لهُكمح ٗ ْۚ ٱنَتُهواْ َخۡيح ََٰثٌة َتُقولُواْ ثََل

ُۥ َما ِِف   ن يَُكوَن ََلُۥ َوَل ۘ َله
َ
ۥٓ أ ۖۡ ُسبحَحََٰنُه َوَِٰحد 

ۡرِضِۗ 
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ  ٱلسه  َوَكََفَٰ بِٱَّلله

 ١٧١ َوكِيَٗل 

172. අල්ලාහ්ට ෙැත්ගතකු වීගමන්ව මසීහ ්

ගහෝ සමීප මලාඉකාවරුන්ව ගහෝ දුරස ්

ගනාවන්වගන්වමය. ඔහුට ෙැතිකම් 

කිරීගමන්ව කවගරකු දුරස් වී උඩඟු 

වන්වගන්ව ද එිට (දැන ෙනු) ඔහු ගවත 

ඔවුන්ව සියල්ලම (මතු ගලාගවහි) ඔහු එක් 

රැස් කරනු ඇත. 

حمَ  تَنِكَف ٱل ِ  لهن يَسح ه ِ ن يَُكوَن َعبحٗدا َّلل 
َ
ِسيُح أ

تَنِكفح َعنح   بُوَنْۚ َوَمن يَسح حُمَقره حَمَلَٰٓئَِكُة ٱل َوََل ٱل
ُّشُُهمح إََِلحهِ   َِبح فََسَيحح َتكح ِعَباَدتِهِۦ َويَسح

 ١٧٢ ََجِيٗعا 
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173. ගද්විශ්වාස ගකාට යහකම් ක  

අය වූ කලී ඔවුනට ඔවුන්වගේ ප්රතිඵල ඔහු 

ූර්ණ ව ගදනු ඇත. තවද ඔහුගේ  

භාෙයගයන්ව ඔහු ඔවුනට අධික ව ගදනු 

ඇත. නමුත් දුරස ්වී උඩඟු අය වූ කලී 

ඔවුනට ගව්දනා සහෙත දඬුවමකින්ව ඔහු 

දඬුවම් කරනු ඇත. භාරකරුවකු වශගයන්ව 

ගහෝ උදව්කරුවකු වශගයන්ව ගහෝ 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාරව ගවනත් කිසිවකු 

ඔවුනට දැක ෙත ගනාහැකි වනු ඇත. 

ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُ  ا ٱَّله مه
َ
َٰلَِحَِٰت  فَأ واْ ٱلصه

ا   مه
َ
لِهِۖۦۡ َوأ ِن فَضح ُجورَُهمح َويَزِيُدُهم م 

ُ
َفُيَوف ِيِهمح أ

ُبُهمح َعَذابًا   ِ واْ َفُيَعذ  ََبُ َتكح تَنَكُفواْ َوٱسح ِيَن ٱسح ٱَّله
ِ َوَِل ٗا َوََل   ِن ُدوِن ٱَّلله َِلٗما َوََل ََيُِدوَن لَُهم م 

َ
أ

 ١٧٣ نَِصۡٗيا

174. අගහෝ මනුෂයයණි! නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව සාධකයක් පැමිණ ඇත. 

තවද නුඹලා ගවත පැහැදිලි ආගලෝකයක් 

අපි පහ  කග මු. 

ِن   َهَٰن  م  َها ٱنلهاُس قَدح َجآَءُكم بُرح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

بِيٗنا  َآ إََِلحُكمح نُوٗرا مُّ نَزنلح
َ
ب ُِكمح َوأ  ١٧٤ ره

175. අල්ලාහ් ව ිශව්ාස ගකාට ඔහු 

පිළිබඳ තදින්ව ග්රහණය කර ෙත් අය වූ 

කලී ඔහුගෙන්ව වූ දයාගවහි හා භාෙයගයහි 

ඔහු ඇතු ත් කරනු ඇත. තවද ඔහු ගවත 

වූ ඍජු මාර්ෙගයන්ව ඔවුනට ඔහු මඟ 

ගපන්වවනු ඇත. 

َتَصُمواْ بِهِۦ   ِ َوٱعح ِيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله ا ٱَّله مه
َ
فَأ

ِديِهمح   ٖل َويَهح ِنحُه َوفَضح َةٖ م  ِخلُُهمح ِِف رَۡحح فََسُيدح
َتِقيٗماإََِلحهِ ِصَرَٰٗطا   سح  ١٧٥ مُّ
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176. (නබිවරය!) ඔවුහු ඔගබන්ව ආෙමික 

තීන්වදු පතති. කලාලා සම්බන්වධගයන්ව වූ 

ආෙමික තීන්වදු අල්ලාහ ්නුඹලාට ගදනු 

ඇතැයි පවසනු. තමන්වට සගහෝදරියක් 

සිටිය දී තමන්වට දරුවකු ගනාවූ 

තත්ත්වයක පුද්ෙලයකු මරණයට පත් 

වූගේ නම් එිට ඔහු අත හැර දමා ගිය 

දැයින්ව අඩක් ඇයට හිමි ිය යුතුය. 

එගමන්වම ඇයට දරුවකු ගනාවූගේ නම්  

ඔහු ඇය(ගේ වසත්ුව)ට උරුමකම් පානු 

ඇත. එගමන්වම සගහෝදරියන්ව ගදගදගනකු 

වී නම් ඔහු අත හැර දමා ගිය දැයින්ව 

තුගනන්ව ගදකක් ඔවුන්ව ගදගදනාට හිමි 

ිය යුතුය. ඔහුට පිරිමි හා ෙැහැනු 

සගහෝදර සගහෝදරියන්ව වී නම් 

කාන්වතාවන්ව ගදගදනකුට හිමි ගකාටස 

ගමන්ව (පංගුවක්) පිරිමියාට හිමිය.  නුඹලා 

ගනාමඟ ගනායනු පිණිස අල්ලාහ ්

නුඹලාට (ගමගස)් පැහැදිලි කරන්වගන්වය. 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ ගකගරහි සර්වඥානීය. 

تِيُكمح ِِف ٱلحَكَلَٰلَةِِۚ إِِن   ُ ُيفح ُتونََك قُِل ٱَّلله َتفح يَسح
ت  فَلَهَ  خح

ُ
ۥٓ أ ُرٌؤاْ َهلََك لَيحَس ََلُۥ َوَل  َوََلُ ا  ٱمح

هَها   همح يَُكن ل ُف َما تََرَكْۚ وَُهَو يَرُِثَهآ إِن ل نِصح
ا تََرَكْۚ   ِ فَلَُهَما ٱثلُّلَُثاِن ِممه ْۚ فَإِن ََكَنَتا ٱثحنََتيح َوَل 

َكرِ ِمثحُل   َوٗة ر َِجاَٗل َونَِساٗٓء فَلَِّله ِإَون ََكنُٓواْ إِخح
ن تَضِ 

َ
ُ لَُكمح أ ُ ٱَّلله ِ ِۗ ُيَبي  ِ نثََييح

ُ ِ ٱۡلح ُْۗ  َحظ  لُّوا
 ُۢ ٍء َعلِيُم ِ ََشح

ُ بُِكل   ١٧٦ َوٱَّلله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි, නුඹලා 

ගිිසුම් ූර්ණ ව ඉටු කරනු. නුඹලාට 

කියවා ගපන්වවනු ලැබූ දෑ හැර ගසසු 

ගොිප  සතුන්ව නුඹලාට (ආහාරය 

සඳහා) අනුමත කරන ලදී. නමුත් නුඹලා 

ඉහර්ාම් තත්ත්වගේ සිටියදී දඬයම් කිරීම 

අනුමත කර ගනාෙත යුතුය. සැබැින්වම 

අල්ලාහ ්ඔහු සිතන දෑ තීන්වදු කරයි. 

ِحلهتح  
ُ
ِۚ أ ُفواْ بِٱلحُعُقودِ وح

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 
َ نحَعَِٰم إَِله َما ُيتحَلَٰ َعلَيحُكمح  لَُكم بَِهيَمُة ٱۡلح

َ َُيحُكُم   ُۗ إِنه ٱَّلله نُتمح ُحُرٌم
َ
يحِد َوأ ِ ٱلصه

َ ُُمِل  َغۡيح
 ١ َما يُرِيدُ 

2. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි, අල්ලාහ්ගේ 

සලකුණු වලට ගහෝ පිිතුරු පාරිශුද්ධ 

මාස වලට ගහෝ (කැප කිරීම් ගවනුගවන්ව) 

ගවන්ව ක  සතුන්වට ගහෝ (ඒ සඳහා 

සලකුණු ගලස) ගෙලමාල පැලැන්වඳ වූ 

සතුන්වට ගහෝ තම පරමාධිපතිගේ භාෙයය 

හා තෘේතිය අගේක්ෂාගවන්ව පිිතුරු 

(ඔහුගේ) නිවසට අභය දායී ව 

පැමිගණන්වනන්වට ගහෝ (හිරි හැර හා 

අවතක්ගසර්ු කිරීම) නුඹලා අනුමත කර 

ගනාෙනු.තවද නුඹලා ඉහර්ාමය ඉවත් 

කර දැමුගව් නම් එිට නුඹලා දඩයම් කර 

ෙනු. මස්ජිදුල් හරාමගයන්ව නුඹලා ව 

වැ ැක් වූ පිරිසකගේ ගරෝධය නුඹලා 

(ඔවුන්ව ගවත) සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 

කිරීමට නුඹලා ව ගපලඹිය ගනායුතුය. 

තවද යහපතට හා බිය බැතිමත්කමට 

නුඹලා එකිගනකා උදව් කර ෙනු. පාපයට 

හා සතුරුකමට නුඹලා එකිගනකා උදව් 

ගනාකරනු. තවද නුඹලා අල්ලාහට් බිය 

බැතිමත් වනු. සැබැින්වම අල්ලාහ ්දඬුවම් 

දීගමහි ඉතා දැඩිය. 

ِ َوََل   ِيَن َءاَمُنواْ ََل َُتِلُّواْ َشَعَٰٓئَِر ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َي َوََل ٱلحَقَلَٰٓئَِد َوََلٓ   حَهدح ََراَم َوََل ٱل َر ٱۡلح هح ٱلشه
ب ِِهمح   ِن ره َٗل م  ََراَم يَبحَتُغوَن فَضح َيحَت ٱۡلح َِي ٱِلح َءآم 

ْۚ ِإَو َٰٗنا َو ْْۚ َوََل  َورِضح َطاُدوا َذا َحلَلحُتمح فَٱصح
وُكمح َعِن   ن َصدُّ

َ
ٍم أ ََيحرَِمنهُكمح َشَنـ َاُن قَوح

  ِ حَِب  ْۘ َوَتَعاَونُواْ لََعَ ٱل َتُدوا ن َتعح
َ
ََراِم أ ِجِد ٱۡلح حَمسح ٱل

َوَِٰنِۚ   ثحِم َوٱلحُعدح ِ
ۖۡ َوََل َتَعاَونُواْ لََعَ ٱۡلح َوىَٰ َوٱتلهقح

 َ ۖۡ إِنه ٱَّلله َ  ٢  َشِديُد ٱلحعَِقاِب َوٱتهُقواْ ٱَّلله
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3. ( නිසි ගලස කැපීමකින්ව ගතාරව)  ම  

සතුන්ව, රුධිරය, ශූකර මාංශ, අල්ලාහ ්

ගනාවන දෑ සඳහා බිලි ගදනු ලැබූ දෑ, 

ගෙල මිරිකනු ලැබ මිය ගිය දෑ, පහර 

ගදනු ලැබ මිය ගිය දෑ, වැටී මිය ගිය දෑ, 

ඇණ මිය ගිය දෑ, මෘෙ සතුන්ව කා දැමූ දෑ - 

නුඹලා (ඉන්වපසුව) එය ිධිමත් ගලස 

කැපුගව් නම් හැර, (එිට ආහාරය සඳහා 

ෙත හැක.) - තවද පිළිම සඳහා කැූ  දෑ 

ඊතල් මඟින්ව නුඹලා ගේන කීම නුඹලාට 

තහනම් කරන ලදී. ගම්වා වැරදි 

සහෙතය. ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව නුඹලාගේ 

දහමින්ව (එය ිනාශ ක  හැකිය යන 

අදහසින්ව) අද දින අගේක්ෂා භංෙ ිය. 

එබැින්ව ඔවුනට නුඹලා බිය ගනාවනු. 

තවද මට ම බිය වනු. අද දින නුඹලාට 

නුඹලාගේ දහම මම සම්ූර්ණ කග මි. 

නුඹලා ගකගරහි වූ මාගේ ආශිර්වාදය ද 

ූර්ණවත් කග මි. නුඹලා ගවනුගවන්ව 

දහම ගලස ඉස්ලාමය මම පිළිෙතිමි. 

එබැින්ව පාපයට නැඹුරු ගනාවී, දුගී බව 

ගහ්තුගවන්ව (ගම්වා ආහාරයට ෙන්වනා 

ගමන්ව) බල කරනු ලැබුගේ නම්, එිට 

(දැන ෙනු) සැබැින්වම අල්ලාහ ්

අතික්ෂමාශීලී අසමසම කරුණාන්විතය. 

َِنِيرِ  
ُم َوَۡلحُم ٱۡلح حَميحَتُة َوٱله ُحر َِمتح َعلَيحُكُم ٱل

حَموحُقوَذةُ   حُمنحَخنَِقُة َوٱل ِ بِهِۦ َوٱل ِ ٱَّلله هِله لَِغۡيح
ُ
َوَمآ أ

ُبعُ  َكَل ٱلسه
َ
ِيَُة َوٱنلهِطيَحُة َوَمآ أ حُمََتَد  إَِله َما   َوٱل

ِسُمواْ   َتقح ن تَسح
َ
يحُتمح َوَما ُذبَِح لََعَ ٱنلُُّصِب َوأ َذكه

ِيَن   َوحَم يَئَِس ٱَّله ُۗ ٱَلح ٌق َٰلُِكمح فِسح َلَِٰمِۚ َذ زح
َ بِٱۡلح

ِنِۚ   َشوح َكَفُرواْ ِمن دِينُِكمح فَََل ََّتحَشوحُهمح َوٱخح
ُت   تحَممح

َ
َملحُت لَُكمح دِيَنُكمح َوأ كح

َ
َوحَم أ ٱَلح

 ِ ْۚ  َعلَيحُكمح ن َلََٰم دِيٗنا ِسح
َمِِت َورَِضيُت لَُكُم ٱۡلح عح

ثحٖم   ِ ِ َ ُمَتَجانِٖف ۡل  ُطره ِِف َُمحَمَصٍة َغۡيح َفَمِن ٱضح
َ َغُفور  رهِحيم    ٣ فَإِنه ٱَّلله
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4. තමන්වට අනුමත කරනු ලැබුගව් කුමක් 

දැ යි ඔවුහු නුඹගෙන්ව ිමසති. (නබිවරය!) 

පවසන්වන,සියඵ යහපත් දෑ ද, දඩයම් 

සතුන්ව අතුරින්ව නුඹලා  උෙන්වවා ඉන්ව 

පුහුණුව ලැබූ සතුන්ව ිසින්ව දඩයම් ක  දෑ 

ද නුඹලාට අනුමත කරන ලදී. අල්ලාහ ්

නුඹලාට ඉෙැන්ව වූ දැයින්ව නුඹලා උන්වට 

උෙන්වවන්වගනහුය. එබැින්ව නුඹලා ගවත 

උන්ව ගොදුරු කර ගෙන එන දෑ නුඹලා 

අනුභව කරනු. තවද අල්ලාහ්ගේ නාමය 

කියනු. තවද අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

සැබැින්වම අල්ලාහ් ිනිශ්චය කිරීගමහි 

ඉතා ගව්ෙවත්ය. 

ِحله لَُكُم  
ُ
ۖۡ قُلح أ ِحله لَُهمح

ُ
ـ َلُونََك َماَذآ أ يَسح

ََوارِِح ُمَُك ِبَِي   َِن ٱۡلح ُتم م  ي َِبَُٰت َوَما َعلهمح ٱلطه
آ   ۖۡ فَُُكُواْ ِممه ُ ا َعلهَمُكُم ٱَّلله ُتَعل ُِموَنُهنه ِممه

َن  َسكح مح
َ
ِ َعلَيحهِِۖ  أ َم ٱَّلله َعلَيحُكمح َوٱذحُكُرواْ ٱسح

َِسابِ  َ ََسِيُع ٱۡلح ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ٤ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

5. අද දින යහපත් දෑ නුඹලාට අනුමත 

කරන ලදී. ගද්ව ග්රන්වථය ගදනු ලැබූ 

අයගේ ආහාර නුඹලාට අනුමතය. 

නුඹලාගේ ආහාර ද ඔවුනට අනුමතය. 

ගද්ව ිශ්වාසවන්වතනියන්ව අතුරින්ව පතිවත 

රකින කාන්වතාවන්ව ද නුඹලාට ගපර ගද්ව 

ග්රන්වථය ගදනු ලැබූවන්ව අතුරින්ව පතිවත 

රකින කාන්වතාවන්ව ද නුඹලා ඔවුනට දිය 

යුතු ඔවුන්වගේ (මහර් ගහවත්) කුලිය 

පිරිනමා අනියම් බිරියන්ව ගලස ගහෝ 

ෙණිකාවන්ව ගලස ගහෝ ගනාගෙන, 

ිවාහකයින්ව ගලස ෙැනීමට අනුමැතිය 

ඇත. කවගරකු (ගදියන්ව පිළිබඳව වූ) 

ිශව්ාසය ප්රතික්ගෂප් කරන්වගන්ව ද 

සැබැින්වම ඔහුගේ ක්රියාවන්ව නිෂ්ඵල ිය. 

මතු ගලාගවහි ඔහු අලාභවන්වතයින්ව 

අතුරිනි. 

وتُواْ  
ُ
ِيَن أ ي َِبَُٰتۖۡ َوَطَعاُم ٱَّله ِحله لَُكُم ٱلطه

ُ
َوحَم أ ٱَلح

  ۡۖ هُهمح ٱلحِكَتََٰب ِحل   لهُكمح َوَطَعاُمُكمح ِحل   ل
ِمَنَٰ  حُمؤح َصَنَُٰت ِمَن ٱل حُمحح َصَنَُٰت  َوٱل حُمحح ِت َوٱل

وتُواْ ٱلحِكَتََٰب ِمن َقبحلُِكمح إَِذآ  
ُ
ِيَن أ ِمَن ٱَّله

َ ُمَسَِٰفِحَي   ُجورَُهنه ُُمحِصنَِي َغۡيح
ُ
َءاتَيحُتُموُهنه أ

يَمَِٰن   ِ
ُفرح بِٱۡلح َداٖنِۗ َوَمن يَكح خح

َ
َوََل ُمتهِخِذٓي أ

َفَقدح َحبَِط َعَملُُهۥ وَُهَو ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن  
 ٥ ِِسِينَ ٱلحَخَٰ 
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6. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි ! නුඹලා 

සලාතයට සූදානම් වූ ිට නුඹලාගේ 

මුහුණු ද නුඹලාගේ අත් මැණික් කටුව 

දක්වා ද ගසෝදා ෙනු. තවද නුඹලාගේ හිස් 

(ජලගයන්ව) පිරිමදිනු. තවද නුඹලාගේ පාද 

ද ව ලු කර දක්වා ගසෝදා ෙනු. නුඹලා 

ස්නානය අනිවාර්යය වූ ගකගනකු ව 

සිටින්වගනහු නම් (ස්නානය ගකාට) පිරිසුදු 

කර ෙනිවු. නමුත් නුඹලා ගරෝගී ව ගහෝ 

යම් ෙමනක නිරත ව සිටිගයහු නම් ගහෝ 

නුඹලා අතුරින්ව කිසිවකු ම මූත්රා 

පහගකාට පැමිණිගේ නම් ගහෝ නුඹලා 

(නුඹලාගේ) බිරියන්ව (ලිංගික ව) ස්පර්ශ 

කග හු නම්,  තවද  නුඹලා ජලය 

ගනාලැබුගවහු නම් පිරිසිදු පසින්ව 

නුඹලාගේ මුහුණුද නුඹලාගේ අත් ද 

පිරිමදිනු. නුඹලාට කිසිදු දුෂ්කරතාවක් 

ඇති කිරීමට අල්ලාහ ්අගේක්ෂා 

ගනාකරයි. නමුත් නුඹලා කෘතගව්දී ිය 

හැකි වනු පිණිස නුඹලා ව පිරිසිදු 

කිරීමටත් ඔහුගේ ආශිර්වාදයන්ව නුඹලා 

ගකගරහි ූර්ණවත් කිරීමටත් අගේක්ෂා 

කරයි. 

تُ  ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقمح َها ٱَّله يُّ
َ
أ ةِ  َيَٰٓ لَوَٰ مح إََِل ٱلصه

حَمَرافِِق   يحِديَُكمح إََِل ٱل
َ
ِسلُواْ وُُجوَهُكمح َوأ فَٱغح

رحُجلَُكمح إََِل 
َ
َسُحواْ بُِرُءوِسُكمح َوأ َوٱمح

ْْۚ ِإَون ُكنُتم   ُروا هه ِۚ ِإَون ُكنُتمح ُجُنٗبا فَٱطه ِ َبيح ٱلحَكعح
ِنَ  ِنُكم م  َحد  م 

َ
وح َجآَء أ

َ
َٰ َسَفٍر أ وح لََعَ

َ
رحََضَٰٓ أ   مه

ُتُم ٱلن َِسآَء فَلَمح ََتُِدواْ َماٗٓء   وح َلََٰمسح
َ
ٱلحَغآئِِط أ

َسُحواْ بِوُُجوهُِكمح   ُمواْ َصعِيٗدا َطي ِٗبا فَٱمح َفَتَيمه
َعَل َعلَيحُكم   ُ َِلَجح ِنحُهْۚ َما يُرِيُد ٱَّلله يحِديُكم م 

َ
َوأ

َِرُكمح َوَِلُتِمه   ِنح َحَرٖج َوَلَِٰكن يُرِيُد َِلَُطه  م 
َمتَ  ُكُرونَ نِعح  ٦ ُهۥ َعلَيحُكمح لََعلهُكمح تَشح

7. නුඹලා ගකගරහි වූ අල්ලාහ්ගේ 

ආශිර්වාදයන්ව ද, නුඹලාට කවර ගදයක් 

ප්රතිඥා කග  ්ද ඔහුගේ එම ප්රතිඥාව ද 

''අපි සවන්ව දුනිමු. අවනත වූගයමු'' යැයි 

නුඹලා පැවසු අවසථ්ාව ද සිහිපත් කරනු. 

තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

සැබැින්වම අල්ලාහ් හදවත් තු  ඇති දෑ 

පිළිබඳ ව සර්වඥානීය. 

ِي   ِ َعلَيحُكمح َوِميَثََٰقُه ٱَّله َمَة ٱَّلله َوٱذحُكُرواْ نِعح
ُقواْ   ۖۡ َوٱته َنا َطعح

َ
َنا َوأ َواَثَقُكم بِهِۦٓ إِذح قُلحُتمح َسِمعح

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ َ َعلِيُم ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ٧ ٱَّلله
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8. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි ! නුඹලා 

අල්ලාහ ්ගවනුගවන්ව යුක්ති ෙරුක ව 

සාක්ෂි ගදන්වනන්ව වශගයන්ව නැගී සිටිනු. 

එක් පිරිසකගේ ගරෝධය නුඹලා අයුක්ති 

සහෙත ව කටයුතු කිරීමට නුඹලා ව 

ගනාගප ඹිය යුතුය. තවද නුඹලා යුක්ති 

ෙරුකව කටයුතු කරනු. එය බිය බැතිමත් 

භාවයට වඩා සමීපය. තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බියබැතිමත් වනු. සැබැින්වම 

අල්ලාහ ්නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ 

අභිඥානවන්වතය. 

ِ ُشَهَدآَء   َِٰمَي َّلِله ِيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوه َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َله  
َ
َٰٓ أ ٍم لََعَ ِطِۖ َوََل ََيحرَِمنهُكمح َشَنـ َاُن قَوح بِٱلحِقسح

ُقواْ  ۖۡ َوٱته َوىَٰ قحَرُب لِلتهقح
َ
ِدلُواْ ُهَو أ ْْۚ ٱعح ِدلُوا ْۚ  َتعح َ ٱَّلله

َملُونَ  ُۢ بَِما َتعح َ َخبُِۡي  ٨ إِنه ٱَّلله

9. කවුරුන්ව ගහෝ  ිශව්ාස කර  යහකම්ද 

කරන්වගන්වද,  ඔවුන්ව හට සමාව ද මහත් වූ 

ප්රතිඵල ද ඇතැයි අල්ලාහ් ගපාගරාන්වදු 

ිය. 

َٰلَِحَِٰت   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ُ ٱَّله وََعَد ٱَّلله
ٌر َعِظيم   جح

َ
ِفَرة  َوأ غح  ٩ لَُهم مه

10. තවද ප්රතික්ගෂප් ගකාට අපගේ වදන්ව 

අසතය ක වුන්ව වන ඔවුහුමය නිරගේ 

සෙගයෝ වන්වගනෝ. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ ِيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱَّله

َِحيمِ  َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
 ١٠ أ

11. අගහෝ ිශව්ාසක වුනි ! පිරිසක් 

ඔවුන්වගේ අත්  නුඹලාට එගරහි ව දිගු 

කරන්වනට සිතූ ිට නුඹලා ගකගරහි වූ 

අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදයන්ව ගමගනහි 

කරනු. ඔහු ඔවුන්වගේ අත් නුඹලාගෙන්ව 

ව ක්වාලීය. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද ිශව්ාසවන්වතයින්ව 

අල්ලාහ ්ගකගරහිම (සියල්ල) භාර ක  

යුතුය. 

  ِ َمَت ٱَّلله ِيَن َءاَمُنواْ ٱذحُكُرواْ نِعح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ن يَبحُسُطٓواْ إََِلحُكمح  
َ
َعلَيحُكمح إِذح َهمه قَوحٌم أ

  ْۚ َ ۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله يحِدَيُهمح َعنُكمح
َ
يحِدَيُهمح فََكفه أ

َ
أ

ِمُنونَ  حُمؤح ِ ٱل
ِ فَلحَيَتَوَّكه  ١١ َولََعَ ٱَّلله
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12. සැබැින්වම අල්ලාහ් ඉසර්ාඊල් 

දරුවන්වගෙන්ව ප්රතිඥාවක් ෙත්ගත්ය. තවද 

ඔවුන්ව අතුරින්ව භාරකරුවන්ව ගදාග ාස ්

ගදගනක් අපි එව්ගවමු. නුඹලා සලාතය 

ිධිමත් ව ඉටු කර zසකාතය ද පිරිනමා 

මාගේ රසූල්වරුන්වව ිශ්වාස ගකාට 

ඔවුනට උපකාර කර තවද අලංකාර 

අයුරින්ව අල්ලාහ්ට ණය ලබා දුන්වගන්ව නම් 

සැබැින්වම මම නුඹලා සමඟය.  

නුඹලාගේ පාපයන්ව නුඹලාගෙන්ව මම පහ 

කරමි. යටින්ව ෙංොවන්ව ෙලා බස්නා 

ස්වර්ෙ උයන්ව වලට නුඹලා ව ඇතු ත් 

කරමි යැයි අල්ලාහ ්පැවසුගව්ය. මින්ව 

පසුව නුඹලා අතුරින්ව කවගරකු ප්රතික්ගෂප් 

කග ් ද සැබැින්වම ඔහු නිවැරදි 

මාර්ෙගයන්ව මු ා ිය. 

َٰٓءِيَل َوبََعثحَنا   َر ُ ِميَثََٰق بَِّنٓ إِسح َخَذ ٱَّلله
َ
۞َولََقدح أ

ۖۡ َوقَا  ۖۡ  ِمنحُهُم ٱثحَّنح َعَّشَ نَِقيٗبا ُ إِّن ِ َمَعُكمح َل ٱَّلله
َة َوَءاَمنُتم   َكوَٰ َة َوَءاتَيحُتُم ٱلزه لَوَٰ ُتُم ٱلصه َقمح

َ
لَئِنح أ

َ قَرحًضا   ُتُم ٱَّلله قحَرضح
َ
ُتُموُهمح َوأ رح بِرُُسِل وََعزه

ِـ َاتُِكمح   َِرنه َعنُكمح َسي  َكف 
ُ َحَسٗنا ۡله

َٰٖت ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱ  دحِخلَنهُكمح َجنه
ُ
ْۚ  َوَۡل نحَهَُٰر

َ ۡلح
َٰلَِك ِمنُكمح َفَقدح َضله َسَوآَء   َد َذ َفَمن َكَفَر َبعح

بِيلِ   ١٢ ٱلسه

13. ඔවුන්ව ඔවුන්වගේ ප්රතිඥාව කඩ ක  

ගහ්තුගවන්ව අපි ඔවුනට ශාප කග මු. 

තවද ඔවුන්වගේ හදවත් දැඩි (හදවත්) බවට 

පත් කග මු. ඔවුහු එම වදන්ව එහි නියමිත 

ස්ථානගයන්ව ගවනස ්කරති. ඔවුනට කවර 

ගදයක් සම්බන්වධගයන්ව උපගදස් ගදනු 

ලැබුගව් ද ඉන්ව ගකාටසක් ඔවුහු අමතක 

කග ෝය. ඔවුන්වගෙන්ව ස්වල්ප ගදගනකු 

හැගරන්වනට ඔවුන්ව අතුරින්ව වැඩි ගදනා 

කුමක් ගහෝ (නව) කුමන්වත්රණයක සිටිනු 

නුඹ දකින්වගනහුමය. එබැින්ව ඔවුන්ව ව 

අත හැර දමා ඔවුන්ව ව ගනාසලකා හරිනු. 

සැබැින්වම අල්ලාහ් දැහැමියන්ව ව ප්රිය 

කරයි. 

َُٰهمح وََجَعلحَنا قُلُوبَُهمح   ِيَثََٰقُهمح لََعنه ِضِهم م  فَبَِما َنقح
َواِضعِهِۦ َونَُسواْ   ُِفوَن ٱلحَُكَِم َعن مه ۖۡ ُُيَر  َِٰسَيٗة َق

  َٰ لُِع لََعَ ُِرواْ بِهِۚۦْ َوََل تََزاُل َتطه ا ُذك  ِمه ا م  َحظ ٗ
ِنحُهمح إَِله قَلِيَٗل  ُف َعنحُهمح  َخآئَِنةٖ م  ۖۡ فَٱعح ِنحُهمح م 

ِسنِيَ  حُمحح َ ُُيِبُّ ٱل ْۚ إِنه ٱَّلله َفحح  ١٣ َوٱصح
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14. තවද සැබැින්වම අපි කිතුනුවන්ව ගවමු 

යැයි පැවසූ අය අතුරින්ව ද ඔවුන්වගේ 

ප්රතිඥාව ෙතිමු. නමුත් ඔවුනට කවර 

ගදයක් උපගදස ්ගදනු ලැබුගව් ද එයින්ව 

ගකාටසක් ඔවුහු ද අමතක කග ෝය. 

එබැින්ව ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු 

ලබන දින දක්වා අපි ඔවුන්ව අතර 

සතුරුකම හා ගරෝධය ගහළුගවමු. තවද 

ඔවුන්ව කරමින්ව සිටි දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් 

ඔවුනට මතු දන්වවයි. 

نَا ِميَثََٰقُهمح   َخذح
َ
ِيَن قَالُٓواْ إِنها نََصََٰرىَٰٓ أ َوِمَن ٱَّله

َريحنَ  غح
َ
ُِرواْ بِهِۦ فَأ ا ُذك  ِمه ا م  ا بَيحَنُهُم  فَنَُسواْ َحظ ٗ

َضآَء إََِلَٰ يَوحِم ٱلحِقَيََٰمةِِۚ وََسوحَف   َغح ٱلحَعَداَوَة َوٱِلح
َنُعونَ  ُ بَِما ََكنُواْ يَصح  ١٤ يُنَب ِئُُهُم ٱَّلله

15. අගහෝ ගද්ව ග්රන්වථ හිමියනි ! ගද්ව 

ග්රන්වථගයන්ව නුඹලා සඟවමින්ව සිටි දැයින්ව 

ගබාගහෝමයක් නුඹලාට පැහැදිලි කරන 

අපගේ රසූල්වරයා සැබැින්වම නුඹලා 

ගවත පැමිණ ඇත. ඔහු (ඔබ අතර ඇති 

වැරදි වැටහීම් වැනි) ගබාගහෝ ගද්වල් 

ගනාසලකා හරිනු ඇත. සැබැින්වම 

අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ ආගලෝකයක් ද පැහැදිලි 

ගද්ව ග්රන්වථයක් ද නුඹලා ගවත පැමිණි 

ඇත. 

  ُ ِ َل ٱلحِكَتَِٰب قَدح َجآَءُكمح رَُسونُلَا ُيَبي  هح
َ
َيَٰٓأ

ا ُكنتُ  ِمه مح َُّتحُفوَن ِمَن ٱلحِكَتَِٰب  لَُكمح َكثِۡٗيا م 
ِ نُور    َِن ٱَّلله ِۚ قَدح َجآَءُكم م  ُفواْ َعن َكثِۡيٖ َويَعح

بِي    ١٥ َوكَِتَٰب  مُّ

16. ඔහුගේ තෘේතිය අනුෙමනය ක වුන්ව 

හට, එමගින්ව ඔහු ශාන්වතිගේ මාවත් 

ගදසට මඟ ගපන්වවනු ඇත. ඔහුගේ 

අනුහසින්ව අන්වධකාරයන්වගෙන්ව 

ආගලෝකය ගවත ඔවුන්ව ව ඔහු පිට කරනු 

ඇත. තවද ඍජු මාර්ෙය ගවත ඔහු 

ඔවුන්වට මඟ ගපන්වවනු ඇත. 

َلَِٰم   َٰنَُهۥ ُسُبَل ٱلسه َو َبَع رِضح ُ َمِن ٱته ِدي بِهِ ٱَّلله َيهح
لَُمَِٰت إََِل ٱنلُّورِ بِإِذحنِهِۦ   َِن ٱلظُّ رُِجُهم م  َويُخح

َتِقيمٖ  سح ِديِهمح إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ  ١٦ َويَهح
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17. සැබැින්වම, මර්යම්ගේ පුත්වන 

මසීහව් අල්ලාහ් යැයි පැවසූ අය 

ප්රතික්ගෂප් කග ෝය. මර්යම්ගේ පුත් 

මසීහ ්ද ඔහුගේ මව ද මිහිතලගේ සිටින 

සියල්ලන්ව ද ිනාශ කිරීමට අල්ලාහ ්

සිතුගව් නම් ඔහුගෙන්ව කිසිවකින්ව 

(ආරක්ෂා කිරීමට) ආධිපතයය දරනුගේ 

කවගරකු ද? අහසහ්ි හා මිහිතලගේ ද ඒ 

ගදක අතර ඇති දෑහි ද ආධිපතයය 

අල්ලාහ ්සතුය. ඔහු සිතන දෑ මවන්වගන්වය. 

තවද සියලු දෑ ගකගරහි අල්ලාහ් 

ශක්තිවන්වතය. 

حَمِسيُح   َ ُهَو ٱل ِيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله لهَقدح َكَفَر ٱَّله
ِ َشيحـ ًا إِنح   لُِك ِمَن ٱَّلله يََمْۚ قُلح َفَمن َيمح ٱبحُن َمرح

ُهۥ َومَ  مه
ُ
يََم َوأ حَمِسيَح ٱبحَن َمرح لَِك ٱل ن ُيهح

َ
َراَد أ

َ
ن  أ

َِٰت   َمََٰو ِ ُملحُك ٱلسه ُۗ َوَّلِله ۡرِض ََجِيٗعا
َ ِِف ٱۡلح

  َٰ ُ لََعَ ْۚ َوٱَّلله ْۚ ََيحلُُق َما يََشآُء ۡرِض َوَما بَيحَنُهَما
َ َوٱۡلح

ءٖ قَِدير   ِ ََشح
 ١٧ ُك 

18. යුගදව්ගවෝ හා කිතුනුගවෝ තමන්ව 

අල්ලාහ්ගේ දරුවන්ව බවත් ඔහුගේ 

ගසගනගහවන්වතයින්ව බවත් පවසති. එගස් 

නම් නුඹලාගේ පාපයන්වට නුඹලාට ඔහු 

දඬුවම් කරනුගේ ඇයි ? එගස ්ගනාව 

නුඹලා ඔහු මැවූ අය අතුරින්ව වූ මිනිසුන්වය. 

ඔහුට අභිමත අයට සමාව ගදයි. ඔහුට 

අභිමත අයට දඬුවම් කරයි. තවද අහසහ්ි 

හා මිහිතලගේ ද ඒ ගදක අතර ඇති දෑහි ද 

ආධිපතයය අල්ලාහ් සතුය. තවද නැවත 

ගයාමු වීම ඔහු ගවතමය. 

ِ  َوقَالَِت  ُؤاْ ٱَّلله بحَنَٰٓ
َ
َُهوُد َوٱنلهَصََٰرىَٰ ََنحُن أ ٱَلح

بُُكم بُِذنُوبُِكمِۖ بَلح   ِ ۚۥْ قُلح فَلَِم ُيَعذ  ُؤُه َٰٓ ِحبه
َ
َوأ

ُب   ِ ِفُر لَِمن يََشآُء َويَُعذ  ْۚ َيغح نح َخلََق ِمه نُتم بََّش  م 
َ
أ

ۡرِض َوَما  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ُملحُك ٱلسه ْۚ َوَّلِله َمن يََشآُء

حَمِصۡيُ بَيحَنُهمَ  ۖۡ ِإَوََلحهِ ٱل  ١٨ ا

19. අගහෝ ගද්ව ග්රන්වථ ලත් ජනයිනි ! 

(ඊසාට පසු) ධර්ම දූතයින්ව ගනාපැමිණි 

කාලගේ අප ගවත ශුභාරංචි පවසන්වගනකු 

ගහෝ අවවාද කරන්වගනකු ගහෝ 

ගනාපැමිණිගේ යැයි නුඹලා ගනාපවසනු 

වස ්(දැන්ව) නුඹලාට පැහැදිලි කර ගදන 

අපගේ රසූල්වරයා නුඹලා ගවත පැමිණ 

ඇත. දැන්ව ශුභාරංචි පවසන්වගනකු හා 

අවවාද කරන්වගනකු නුඹලා ගවත පැමිණ 

ඇත. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ ගකගරහි 

ශක්තිවන්වතය. 

  ُ ِ َل ٱلحِكَتَِٰب قَدح َجآَءُكمح رَُسونُلَا ُيَبي  هح
َ
َيَٰٓأ

ن َتُقولُواْ َما  
َ
َِن ٱلرُُّسِل أ ةٖ م  َ َٰ فََتح لَُكمح لََعَ

آَءُكم  َجآَءنَا ِمنُۢ بَِشۡيٖ َوََل نَِذيرِٖۖ َفَقدح جَ 
ءٖ قَِدير   ِ ََشح

َٰ ُك  ُ لََعَ ُۗ َوٱَّلله  ١٩ بَِشۡي  َونَِذير 
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20. අගහෝ මාගේ ජනයිනි ! නුඹලා ගවත 

වූ අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදය සිහිපත් කරනු. 

එිට ඔහු නුඹලා අතර නබිවරුන්ව පත් 

කග ්ය. නුඹලා ව රජවරුන්ව බවට පත් 

කග ්ය. ගලෝවැසියන්ව අතුරින්ව කිසිවකුට 

ගනාදුන්ව දෑ නුඹලාට ඔහු පිරිනැමුගව්ය 

යැයි මූසා තම ජනයාට පැවසූ අවස්ථාව 

සිහිපත් කරනු. 

َمَة   ِإَوذح قَاَل ُموََسَٰ لَِقوحِمهِۦ َيََٰقوحِم ٱذحُكُرواْ نِعح
ۢنبَِيآَء  

َ
ِ َعلَيحُكمح إِذح َجَعَل فِيُكمح أ ٱَّلله

َحٗدا  
َ
ِت أ ا لَمح يُؤح َُٰكم مه لُوَٗك َوَءاتَى وََجَعلَُكم مُّ

َِن ٱلحَعَٰلَِميَ   ٢٠ م 

21. අගහෝ මාගේ ජනයිනි ! නුඹලාට 

අල්ලාහ ්නියම ක  පාරිශුද්ධ භූමියට 

පිිගසනු. නුඹලා පිටුපස හරවා ගපර ා 

ගනායනු. එිට නුඹලා අලාභවන්වතයින්ව 

ගලස හැරී යනු ඇත. 

َسَة ٱلهِِت َكَتَب   حُمَقده ۡرَض ٱل
َ َيََٰقوحِم ٱدحُخلُواْ ٱۡلح

بَارِ  دح
َ
َٰٓ أ واْ لََعَ تَدُّ ُ لَُكمح َوََل تَرح ُكمح َفَتنَقلُِبواْ  ٱَّلله

 ٢١ َخَِِٰسِينَ 

22. (එයට) අගහෝ මූසා ! නියත 

වශගයන්වම එහි බලවත් පිරිසක් ගවති. 

ඔවුහු එයින්ව බැහැරවන ගතක් අපි එහි 

ගනාපිිගසන්වගනමු. එගස් ඔවුන්ව එයින්ව 

බැහැර වන්වගන්ව නම් එිට සැබැින්වම අපි 

එහි පිිගසන්වගනමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

فِيَها قَوحٗما َجبهارِيَن ِإَونها لَن    قَالُواْ َيَُٰموََسَٰٓ إِنه 
َٰ ََيحرُُجواْ ِمنحَها فَإِن ََيحرُُجواْ ِمنحَها   ُخلََها َحِته نهدح

 ٢٢ فَإِنها َدَِٰخلُونَ 

23. ‘‘නුඹලා ඔවුනට එගරහි ව ගදාරටුව 

ගවත පිිගසනු. එගස් නුඹලා එහි 

පිිගසන්වගනහු නම් එිට සැබැින්වම 

නුඹලාමය ජයග්රාහකගයෝ වන්වගන්ව. තවද 

නුඹලා ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්වව සිටිගයහු 

නම් අල්ලාහ ්ගකගරහිම (සියල්ල) භාර 

කරනු යැයි ගද්ව බිය හැඟීගමන්ව යුතුව 

පසුවන්වනන්ව අතුරින්ව අල්ලාහ ්ඔවුන්ව ගවත 

ආශිර්වාද ක  මිනිසුන්ව ගදගදනක් 

පැවසුගවෝය. 

  ُ نحَعَم ٱَّلله
َ
ِيَن ََيَافُوَن أ قَاَل رَُجََلِن ِمَن ٱَّله

َاَب فَإَِذا َدَخلحُتُموهُ  َعلَيحِهَما ٱدحُخلُو اْ َعلَيحِهُم ٱِلح
ُٓواْ إِن ُكنُتم   ِ َفَتَوُكه فَإِنهُكمح َغَٰلُِبوَنْۚ َولََعَ ٱَّلله

ِمنِيَ  ؤح  ٢٣ مُّ
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24. අගහෝ මූසා ! ඔවුහු එහි සිටින 

තාක්කල් කිසිිගටක අපි එහි 

ගනාපිිගසන්වගනමු. එබැින්ව ඔබ හා 

ඔගේ පරමාධිපති ගොස් ඔබ ගදප  

(ඔවුන්ව හා) සටන්ව වදින්වන. සැබැින්වම 

අපි ගමහි වාඩි වී සිටින්වගනමු යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ا َداُمواْ   بَٗدا مه
َ
ُخلََهآ أ قَالُواْ َيَُٰموََسَٰٓ إِنها لَن نهدح

نَت َوَربَُّك فََقَٰتََِلٓ إِنها َهَُٰهَنا  
َ
فِيَها فَٱذحَهبح أ

َٰعُِدونَ   ٢٤ َق

25. පරමාධිපතියාගණනි! සැබැින්වම මා 

හා මාගේ සගහෝදරයා හැර (ගවනත් 

කිසිගවකු) මට පාලනය ක  ගනාහැක. 

එබැින්ව පව්කාර ජනයාගෙන්ව ඔබ අපව 

ගවන්ව කරනු මැනව ! යැයි (මූසා) 

පැවසුගව්ය. 

ِِخِۖ فَٱفحُرقح  
َ
َِس َوأ لُِك إَِله َنفح مح

َ
ِ إِّن ِ ََلٓ أ قَاَل َرب 

َ ٱلحَقوحِم ٱلحَفَِٰسِقيَ   ٢٥ بَيحَنَنا َوبَيح

26. සැබැින්වම එය වසර හතළිහක් 

ඔවුන්ව ගකගරහි ව ක්වනු ලැබීය. 

මිහිතලගේ ඔවුන්ව ඔබගමාබ සැරිසරනු 

ඇත. එගහයින්ව පාපතර පිරිස පිළිබඳව 

ඔබ දුක් ගනාවනු යැයි ඔහු (අල්ලාහ්) 

පැවසුගව්ය. 

َۛ يَتِيُهوَن   بَعَِي َسَنٗة رح
َ
َۛ أ َمٌة َعلَيحِهمح قَاَل فَإِنهَها ُُمَره

َس لََعَ ٱلحَقوحمِ 
ح
ۡرِضِۚ فَََل تَأ

َ  ٢٦ ٱلحَفَِٰسِقيَ   ِِف ٱۡلح

27. ආදම්ගේ පුතුන්ව ගදගදනාගේ සැබෑ 

පුවත ඔවුන්ව ගකගරහි ඔබ කියවා 

ගපන්වවනු.  ඔවුන්ව ගදගදනා භාරයක් 

පිළිෙැන්ව වූ අවසථ්ාගව් ඔවුන්ව 

ගදගදනාගෙන්ව එක් අයකුගෙන්ව පිළි ෙනු 

ලැබූ අතර අගනක් අයගෙන්ව පිළි ෙනු 

ගනාලැබීය. එිට (පිළි ෙනු ගනාලැබූ) 

ඔහු සැබැින්වම මම ඔබ ව ඝාතනය කරමි 

යැයි පැවසීය. (භාරය පිළිෙනු ලැබූ අය 

වන) ඔහු අල්ලාහ ්පිළිෙනුගේ ගද්ව 

බියබැතිමතුන්වගෙන්ව යැ යි පැවසීය. 

بَا   ِ إِذح قَره َق   ٱبحَّنح َءاَدَم بِٱۡلح
َ
۞َوٱتحُل َعلَيحِهمح َنَبأ

َحِدهَِما َولَمح ُيَتَقبهلح ِمَن  
َ
بَاٗنا َفُتُقب َِل ِمنح أ قُرح

 
َ
ُ ِمَن  ٱٓأۡلَخرِ قَاَل َۡل ُتلَنهَكۖۡ قَاَل إِنهَما َيَتَقبهُل ٱَّلله قح

حُمتهِقيَ   ٢٧ ٱل
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28. මා ඝාතනය කරනු වස ්ඔබ ඔගේ අත 

මා ගවත දිගු ක  ද මා ඔබ ව ඝාතනය 

කරනු වස් මම මාගේ අත ඔබ ගවත දිගු 

කරන්වගනකු ගනාගවමි. සැබැින්වම මම 

ගලෝකයන්වහි පරමාධිපති අල්ලාහ්ට බිය 

ගවමි. 

نَا۠ بَِباِسٖط    لَئِنُۢ بََسطَت إََِله 
َ
ُتلَِّن َمآ أ يََدَك تِلَقح

َ َربه   َخاُف ٱَّلله
َ
ٓ أ ُتلََكۖۡ إِّن ِ قح

َ
يَِدَي إََِلحَك ِۡل

 ٢٨ ٱلحَعَٰلَِميَ 

29. මාගේ පාපය ද ඔබගේ පාපය ද ඔබ 

උසුලාගෙන පැමිණීම සැබැින්වම මම 

අගේක්ෂා කරමි. එිට ඔබ නිරා ගින්වගන්ව 

සෙයින්ව අතුරින්ව වනු ඇත. එය 

අපරාධකරුවන්වගේ ප්රතිිපාකය ගවයි. 

 بِإِثحِۡم ِإَوثحِمَك َفَتُكوَن ِمنح  
َ
ن َتُبوٓأ

َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ إِّن ِ

َٰلِِميَ  ُؤاْ ٱلظه َٰلَِك َجَزَٰٓ ِۚ َوَذ َحَِٰب ٱنلهارِ صح
َ
 ٢٩ أ

30. එිට තම සගහෝදරයා ව ඝාතනය 

කිරීමට ඔහුගේ ආත්මය ඔහු ව 

ගපලඹවීය. එගහයින්ව ඔහු ඔහු ව ඝාතනය 

කග ්ය. එගහයින්ව ඔහු අලාභවන්වතයින්ව 

අතුරින්ව ිය. 

ِخيهِ َفَقَتلَُهۥ  
َ
ُسُهۥ َقتحَل أ َفَطوهَعتح ََلُۥ َنفح

َبَح ِمَن ٱلحَخَِِٰسِينَ  صح
َ
 ٣٠ فَأ

31. පසුව තම සගහෝදරයාගේ මෘත 

ගද්හය  භූමදාන කරන්වගන්ව ගකගස්දැයි 

ඔහුට ගපන්වවීමට අල්ලාහ් ගපාග ාව 

හාරා ගපන්වවන කපුගටක් එවීය. අගහෝ ! 

මා ගමම කපුටා ගමන්ව වන්වනට වත් 

ගනාහැකි වූගයම් ද?. එගස් නම් මම 

මාගේ සගහෝදරයාගේ ගද්හය භූමදාන 

කරන්වනට තිබුණි යැයි පැවසීය. පසුව ඔහු 

පසුතැිලිවන්වනන්ව අතුරින්ව ිය. 

ۡرِض لُِۡيِيَُهۥ  
َ ُ ُغَراٗبا َيبحَحُث ِِف ٱۡلح َفَبَعَث ٱَّلله

ِخيهِِۚ قَاَل َيََٰويحلََِتَٰٓ  
َ
َٰرِي َسوحَءةَ أ َكيحَف يَُو

ُكوَن مِ 
َ
نح أ

َ
َعَجزحُت أ

َ
ثحَل َهََٰذا ٱلحُغَراِب  أ

َِٰدِميَ  َبَح ِمَن ٱلنه صح
َ
ِِخِۖ فَأ

َ
َوَٰرَِي َسوحَءةَ أ

ُ
 ٣١ فَأ
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32. ඒ ගහ්තුගවන්ව ඉසර්ාඊල්ගේ දරුවනට 

සැබැින්වම ප්රාණ ඝාතනයක් ගහ්තුගවන්ව 

ගහෝ මහගපාග ාගව් කලහකාරී 

තත්ත්වයක් ගහ්තුගවන්ව ගහෝ මිස 

කවගරකු යම් ආත්මයක් ඝාතනය කග  ්

ද ඔහු මුළු මිනිස් සමූහයා ඝාතනය ක ා 

හා සමානය. තවද කවගරකු එය 

(ආත්මය) ජීවත් කරවන්වගන්ව ද ඔහු මුළු 

මිනිස ්සමූහයා ජීවත් ක ා හා සමානය. 

තවද අපගේ දූතවරු පැහැදිලි සාධක 

සමඟ සැබැින්වම ඔවුන්ව ගවත 

පැමිණිගේය. අනතුරු ව ඔවුන්ව අතුරින්ව 

ගබාගහෝ ගදනා ඉන්ව පසුවද මිහිතලගේ 

සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කරන්වනන්ව වූහ. 

نهُهۥ  
َ
َٰٓءِيَل أ َر َٰ بَِّنٓ إِسح َٰلَِك َكَتبحَنا لََعَ ِل َذ جح

َ
ِمنح أ

ۡرِض  
َ وح فََسادٖ ِِف ٱۡلح

َ
ٍس أ ِ َنفح ا بَِغۡيح َسُۢ َمن َقَتَل َنفح

َياَها   حح
َ
نهَما َقَتَل ٱنلهاَس ََجِيٗعا َوَمنح أ

َ
فََكأ

ْۚ َولََقدح َجآَءتحُهمح   َيا ٱنلهاَس ََجِيٗعا حح
َ
َمآ أ نه

َ
فََكأ

َٰلَِك  رُُسلُنَ  َد َذ ِنحُهم َبعح َي َِنَِٰت ُثمه إِنه َكثِۡٗيا م  ا بِٱِلح
ُِفونَ  ۡرِض لَُمِسح

َ  ٣٢ ِِف ٱۡلح

33. අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව සමඟ 

සටන්ව වැද කලහකම් ඇති කරමින්ව 

මහගපාග ාගව් සැරිසරන්වනන්වගේ 

ප්රතිිපාකය වනුගේ ඔවුන්ව ඝාතනය 

කරනු ලැබීම ගහෝ ඔවුන්ව එල්ලා මරනු 

ලැබීම ගහෝ ඔවුන්වගේ අත් හා ඔවුන්වගේ 

පාද මාරුගවන්ව මාරුවට කපා දමනු 

ලැබීම ගහෝ එම භූමිගයන්ව ඔවුන්ව ව 

පිටුවහල් කරනු ලැබීමය. එය ගමගලාව 

ඔවුනට වූ අවමානයකි. මතු ගලාගවහි  ද 

ඔවුනට අතිමහත් දඬුවමක් ඇත. 

َ َورَُسوََلُۥ   ِيَن ُُيَارِبُوَن ٱَّلله إِنهَما َجَزَُٰٓؤاْ ٱَّله
ۡرِض 

َ َن ِِف ٱۡلح َعوح وح   َويَسح
َ
ن ُيَقتهلُٓواْ أ

َ
فََساًدا أ

ِنح ِخَلٍَٰف   رحُجلُُهم م 
َ
يحِديِهمح َوأ

َ
َع أ وح ُتَقطه

َ
يَُصلهُبٓواْ أ

  ۡۖ نحَيا ي  ِِف ٱلُّ َٰلَِك لَُهمح ِخزح ۡرِضِۚ َذ
َ اْ ِمَن ٱۡلح وح يُنَفوح

َ
أ

 ٣٣ َولَُهمح ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 

34. නමුත් නුඹලා ඔවුන්ව ගකගරහි බලය 

ගයදවීමට ගපර පාප ක්ෂමා ඉල්ලා 

සිටියවුන්ව හැර. එබැින්ව නුඹලා දැන ෙනු. 

සැබැින්වම අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලීය 

කරුණා ගුණගයන්ව යුක්තය. 

  ۡۖ ِدُرواْ َعلَيحِهمح ن َتقح
َ
ِيَن تَابُواْ ِمن َقبحِل أ إَِله ٱَّله

َ َغُفور  رهِحيم   نه ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ  ٣٤ فَٱعح
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35. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි ! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. තවද ඔහු 

ගවතට (සමීප වීගම්) මාර්ෙයන්ව නුඹලා 

ගසායනු. ඔහුගේ මාර්ෙගේ නුඹලා කැප 

වනු. නුඹලාට ජය අත්පත් කර ෙත 

හැකිය. 

َ َوٱبحَتُغٓواْ إََِلحهِ   ِيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

حوَِسيلََة َوَجَِٰهُدواْ ِِف َسبِيلِهِۦ لََعله  ُكمح  ٱل
لُِحونَ   ٣٥ ُتفح

36. සැබැින්වම ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව, 

ඔවුනට මහගපාග ාගව් ඇති සියල්ල තිබී 

ඒ සමඟම ඒ හා සමාන දෑ ද තිබී, ම වුන්ව 

ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන දිනගේ 

දඬුවමින්ව මිදීමට එය ඔවුහු වන්වදි 

වශගයන්ව කැප ක  ද, ඔවුන්වගෙන්ව එය 

පිළි ෙනු ගනාලැගේ. තවද ඔවුනට 

ගව්දනා සහෙත දඞුවමක් ඇත. 

ۡرِض  
َ ا ِِف ٱۡلح نه لَُهم مه

َ
ِيَن َكَفُرواْ لَوح أ إِنه ٱَّله

َتُدواْ بِهِۦ ِمنح َعَذاِب   ََجِيٗعا َوِمثحلَُهۥ َمَعُهۥ َِلَفح
ۖۡ َولَُهمح َعَذاٌب   يَوحِم ٱلحِقَيََٰمةِ َما ُتُقب َِل ِمنحُهمح

َِلم  
َ
 ٣٦ أ

37. ඔවුහු (නිරා) ගින්වගනන්ව බැහැර වීමට 

අදහස් කරති. නමුත් ඔවුන්ව එයින්ව 

බැහැරවන්වනන්ව ගනාගවති. තවද ඔවුනට 

නිතය ක්රියාත්මක දඬුවමක් ඇත. 

ن ََيحرُُجواْ ِمَن ٱنلهارِ َوَما ُهم  
َ
يُرِيُدوَن أ

ِقيم   ۖۡ َولَُهمح َعَذاب  مُّ  ٣٧ بَِخَٰرِِجَي ِمنحَها

38. ගහාගරක් ගහෝ ගහරක් ඔවුන්ව උපයා 

ෙත් දෑ ට ප්රතිිපාකයක් වශගයන්ව 

අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ දඬුවමක් ගලසින්ව නුඹලා 

ඔවුන්ව ගදප ගේ අත් කපා දමනු. තවද 

අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරීය. සර්ව 

ප්රඥාවන්වතය. 

  ُۢ يحِدَيُهَما َجَزآَء
َ
َطُعٓواْ أ ارِقَُة فَٱقح ارُِق َوٱلسه َوٱلسه

ُ َعزِيٌز   ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله ََٰٗل م  بَِما َكَسَبا نََك
 ٣٨ َحِكيم  

39. නමුත් තම අපරාධගයන්ව පසුව 

කවගරකු පශ්චාත්තාප වී (තමාව) නිවැරදි 

කර ෙනීද, සැබැින්වම අල්ලාහ ්ඔහු ගවත 

සමාව පිරිනමයි. සැබැින්වම අල්ලාහ ්අති 

ක්ෂමාශීලීය. කරුණා ගුණගයන්ව යුක්තය. 

  َ لََح فَإِنه ٱَّلله صح
َ
ِد ُظلحِمهِۦ َوأ َفَمن تَاَب ِمنُۢ َبعح

َ َغُفور    ٣٩ رهِحيمٌ َيُتوُب َعلَيحهِِۚ إِنه ٱَّلله
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40. අහසහ්ි හා මිහිතලගේ ආධිපතයය 

සැබැින්වම අල්ලාහ් සතු බව නුඹ 

ගනාදන්වගනහි ද? ඔහු කැමති අය ව 

දඬුවමට ලක් කරනු ඇත. තවද ඔහු 

කැමති අයට සමාව ගදනු ඇත. තවද 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ කිරීගමහි ශක්තිවන්වතය. 

َِٰت وَ  َمََٰو َ ََلُۥ ُملحُك ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَمح أ لَمح َتعح

َ
ۡرِض  أ

َ ٱۡلح
  َٰ ُ لََعَ ُۗ َوٱَّلله فُِر لَِمن يََشآُء ُب َمن يََشآُء َويَغح ِ ُيَعذ 

ءٖ قَِدير   ِ ََشح
 ٤٠ ُك 

41. අගහෝ දූතය ! අපි ිශව්ාස කග මු යැ 

යි ඔවුන්වගේ මුින්ව පවසා ඔවුන්වගේ 

හදවත් ිශ්වාස ගනාක වුන්ව හා යුගදව් 

බවට පත් වූවන්ව අතුරින්ව ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්ගේ යුහුසුලු ව ක්රියා කරන්වනන්ව 

නුඹ ව දුකට පත් ගනාක  යුතුය. ඔවුහු 

මුසා බසට සවන්ව ගදන්වගනෝ ගවති. ඔබ 

ගවත ගනාපැමිණි ගසසු පිරිසට (ඔබ ෙැන 

ගදාස ්පැවසීම පිණිස ද ඔබට) සවන්ව 

ගදන්වගනෝ ගවති. තවද ඔවුහු (ගද්ව) වැකි 

එහි නියමිත සථ්ානගයන්ව ගවනස ්ගකාට 

“ගමය නුඹලාට ගදනු ලැබුගව් නම් එය 

නුඹලා ෙනු. එය නුඹලාට ගදනු 

ගනාලැබුගව් නම් නුඹලා වැ කී සිටිනු” 

යැයි පවසති. අල්ලාහ් කවගරකු 

පිරික්සීමට සිතුගව් ද එිට අල්ලාහ්ගෙන්ව 

වූ කිසිවකින්ව (ඔහු ව වැ ැක්වීමට) නුඹ 

බලය ගනාදරන්වගන්වමය. ඔවුන්වගේ හදවත් 

පිරිසිදු කරලීමට අල්ලාහ් ගනාසිතූ අය 

ගමාවුන්වය. ඔවුනට ගමගලාගවහි 

අවමානය ඇත. තවද මතු ගලාගවහි 

අතිමහත් දඬුවමක් ද ඇත. 

ِيَن يَُسَٰرُِعوَن   َها ٱلرهُسوُل ََل َُيحُزنَك ٱَّله يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

َٰهِِهمح َولَمح   فحَو
َ
ِيَن قَالُٓواْ َءاَمنها بِأ رِ ِمَن ٱَّله ِِف ٱلحُكفح

َُٰعوَن   َْۛ َسمه ِيَن َهاُدوا َۛ َوِمَن ٱَّله ِمن قُلُوبُُهمح تُؤح
ٍم َءاَخرِيَن  َُٰعوَن لَِقوح تُوَكۖۡ  لِلحَكِذِب َسمه

ح
لَمح يَأ

ِد َمَواِضعِهِۖۦۡ َيُقولُوَن إِنح   ُِفوَن ٱلحَُكَِم ِمنُۢ َبعح ُُيَر 
  ْْۚ َذُروا تَوحهُ فَٱحح همح تُؤح وتِيُتمح َهََٰذا فَُخُذوُه ِإَون ل

ُ
أ

  ِ لَِك ََلُۥ ِمَن ٱَّلله ُ فِتحنََتُهۥ فَلَن َتمح َوَمن يُرِدِ ٱَّلله
ِيَن لَمح يُرِدِ  ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
ْۚ أ َِر  َشيحـ ًا ن ُيَطه 

َ
ُ أ  ٱَّلله

ۖۡ َولَُهمح ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ   ي  نحَيا ِخزح ْۚ لَُهمح ِِف ٱلُّ قُلُوبَُهمح
 ٤١ َعَذاٌب َعِظيم  
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42. ඔවුහු මුසා බසට අධිකව සවන්ව 

ගදන්වනන්ව වූහ. තහනම් ක  දෑ අධික 

ගලස අනුභව කරන්වනන්ව වූහ. එබැින්ව 

ඔවුන්ව නුඹ ගවත පැමිණිගේ නම් ඔවුන්ව 

අතර තීන්වදු ගදනු. නැතිනම් ඔවුන්ව ව නුඹ 

ගනාසලකා හරිනු. එගස් නුඹ ඔවුන්ව ව 

ගනාසලකා හැරිගේ නම් නුඹට කිසිදු 

හානියක් සිදු කිරීමට ඔවුනට 

ගනාහැක්ගක්මය. තවද නුඹ තීන්වදු ගදන 

ිට ඔවුන්ව අතර සාධාරණ අයුරින්ව තීන්වදු 

ගදනු. සැබැින්වම අල්ලාහ් සාධාරණ ව 

කටයුතු කරන්වනන්ව ප්රිය කරයි. 

 
َ
َُٰعوَن لِلحَكِذِب أ ِتِۚ فَإِن  َسمه حح َٰلُوَن لِلسُّ كه

ۖۡ ِإَون   رِضح َعنحُهمح عح
َ
وح أ

َ
ُكم بَيحَنُهمح أ َجآُءوَك فَٱحح

ۖۡ ِإَونح   ا وَك َشيحـ ٗ ُتعحرِضح َعنحُهمح فَلَن يَُۡضُّ
  َ ِطِۚ إِنه ٱَّلله ُكم بَيحَنُهم بِٱلحِقسح َت فَٱحح َحَكمح

ِسِطيَ  حُمقح  ٤٢ ُُيِبُّ ٱل

43. නුඹ ව ිනිශ්චය කරුවකු වශගයන්ව 

ඔවුන්ව ෙනුගේ ගකගස්ද (ගහ්තුව) ඔවුන්ව 

අබියස තව්රාතය තිබී එහි අල්ලාහ්ගේ 

තීන්වදුව ද තිබියදී ඉන්ව පසුව ඔවුහු (එයට) 

පිටුපෑහ. ඔවුහු ිශ්වාසවන්වතයින්ව 

ගනාගවති. 

َُٰة فِيَها   َرى ُِمونََك وَِعنَدُهُم ٱتلهوح َوَكيحَف ُُيَك 
َٰلَِكْۚ وَ  ِد َذ َن ِمنُۢ َبعح هوح ِ ُثمه َيَتَول ُم ٱَّلله َمآ  ُحكح

ِمنِيَ  حُمؤح ْوَلَٰٓئَِك بِٱل
ُ
 ٤٣ أ

44. සැබැින්වම අපි තව්රාතය පහ  

කග මු. එහි මඟ ගපන්වවීම හා ආගලෝකය 

ිය. එමගින්ව (අල්ලාහට්) අවනත වූ ගද්ව 

පණිිඩකරුගවෝ යුගදව්වූවනට තීන්වදු 

ලබා දුන්වහ. එගස්ම රේබානිවරු (ගහවත් 

ගද්ව බිය හැඟීගමන්ව යුක්ත අය)ද 

අහ්බාර්(ගහවත් ිද්වතුන්ව)ද අල්ලාහ්ගේ 

ග්රන්වථය ආරක්ෂා ක  යුතු යැයි නියම 

කරනු ලැබූ බැින්ව ද, ඔවුහු එයට 

සාක්ෂිකරුවන්ව වූ බැින්ව ද (ඔවුහු එමගින්ව 

තීන්වදු දුන්වහ.) එබැින්ව නුඹලා මිනිසුනට 

බිය ගනාවනු; තවද මට ම බිය වනු. තවද 

මාගේ වදන්ව අල්ප මිලට ගනාිකුණනු. 

කවගරකු අල්ලාහ ්පහ  ක  දැයින්ව 

තීන්වදු ලබා ගනාදුන්වගන්ව ද එිට ඔවුහුමය 

ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කගයෝ. 

ْۚ َُيحُكُم بَِها   ََٰة فِيَها ُهٗدى َونُور  َرى َا ٱتلهوح نَزنلح
َ
إِنهآ أ

َٰنِيُّوَن   به ِيَن َهاُدواْ َوٱلره لَُمواْ لَِّله سح
َ
ِيَن أ ٱنلهبِيُّوَن ٱَّله

  ِ ِفُظواْ ِمن كَِتَِٰب ٱَّلله ُتحح َباُر بَِما ٱسح حح
َ َوٱۡلح

ْۚ فَََل ََّتحَشُواْ ٱنلهاَس  َوََكنُواْ عَ  لَيحهِ ُشَهَدآَء
واْ أَـِبَيَِِٰت َثَمٗنا قَلِيَٗلْۚ َوَمن   ََتُ ِن َوََل تَشح َشوح َوٱخح

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
همح َُيحُكم بَِمآ أ ل

َٰفُِرونَ   ٤٤ ٱلحَك
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45. සැබැින්ව ම ප්රාණයට ප්රාණය, ඇසට 

ඇස, නාසයට නාසය, කනට කන, දතට 

දත, තුවාල වලට (තුවාල කිරීම) 

යනාකාරගයන්ව කිසාස ්(ගහවත්) පළි 

ෙැනීම අපි එහි ඔවුනට නියම කග මු. 

නමුත් කවගරකු එය (පළි ෙැනීම) 

දානයක් ගලස අතහැර දැමුගව් නම් එිට 

එය ඔහුට හිලව්වක් වනු ඇත. අල්ලාහ ්

පහ  ක  දැයින්ව කවගරකු තීන්වදු ලබා 

ගනාදුන්වගන්ව ද එිට ඔවුහුමය 

අපරාධකරුගවෝ. 

ِس  َوَكَتبح  َس بِٱنلهفح نه ٱنلهفح
َ
َنا َعلَيحِهمح فِيَهآ أ

ُذَن  
ُ نِف َوٱۡلح

َ نَف بِٱۡلح
َ ِ َوٱۡلح َ بِٱلحَعيح َوٱلحَعيح

ْۚ َفَمن   ُُروَح قَِصاص  ن ِ َوٱۡلح ِ نه بِٱلس  ِ ُذِن َوٱلس 
ُ بِٱۡلح

همح َُيحُكم   ۚۥْ َوَمن ل ُ اَرة  َله َق بِهِۦ َفُهَو َكفه تََصده
 ُ نَزَل ٱَّلله

َ
َٰلُِمونَ  بَِمآ أ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه

ُ
 ٤٥ فَأ

46. තමන්ව අතර තිබූ තව්රාතය සතය 

කරවන්වගනකු ගලස මර්යම්ගේ පුත් ඊසා 

ව ඔවුන්ව(කලින්ව සිටි නබිවරුන්ව)ගේ 

පියවගරහි අපි අනුපිළිගවලින්ව එව්ගවමු. 

තවද ඔහුට ඉන්වජීලය ද පිරිනැමුගවමු. එහි 

යහමඟක් හා ආගලෝකයක් ිය. තවද 

තමන්ව අතර තිබූ තව්රාතය 

සතයකරවන්වනක් ද ිය. තවද (එය) බිය 

බැතිමතුන්ව හට මඟ ගපන්වවීමක් හා 

උපගදසක් ද ිය. 

ٗقا   ِ يََم ُمَصد  َٰٓ َءاَثَٰرِهِم بِعِيََس ٱبحِن َمرح يحَنا لََعَ َوَقفه
َِنيَل   ِ

َٰةِِۖ َوَءاَتيحَنَُٰه ٱۡلح َرى َ يََديحهِ ِمَن ٱتلهوح ل َِما بَيح
َ يََديحهِ ِمَن  فِيهِ ُهٗدى َونُور   ٗقا ل َِما بَيح ِ َوُمَصد 

َٰةِ وَُهٗدى َوَموحِعَظٗة ل ِلحُمتهِقيَ  َرى  ٤٦ ٱتلهوح

47. තවද ඉන්වජීල් වැසියන්ව එහි අල්ලාහ ්

පහ  ක  දෑ අනුව තීන්වදු ලබා ගදත්වා. 

අල්ලාහ ්පහ  ක  දෑ අනුව කවගරකු 

තීන්වදු ලබා ගනාදුන්වගන්ව ද එිට ඔවුහුමය 

පාපතරගයෝ. 

هح 
َ
ُكمح أ َحح ُ فِيهِِۚ  َوَلح نَزَل ٱَّلله

َ
َِنيِل بَِمآ أ ِ

ُل ٱۡلح
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
همح َُيحُكم بَِمآ أ َوَمن ل

 ٤٧ ٱلحَفَِٰسُقونَ 
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48. තවද සතයගයන්ව යුතු ගමම ග්රන්වථය 

අපි ඔබ ගවත පහ  කග මු. එය තමන්ව 

අතර තිබූ (ගපර පහ  වූ) ගද්ව ග්රන්වථය 

සතය කරවන්වනකි. තවද ඒවා ආරක්ෂා 

කරන්වනකි. එබැින්ව අල්ලාහ ්පහ  ක  

දැයින්ව නුඹ ඔවුන්ව අතර තීන්වදු ලබා ගදනු. 

නුඹ ගවත පැමිණි සතය දැයින්ව ඉවත් ව 

ඔවුන්වගේ ආශාවන්ව නුඹ පිළි ගනාපදිනු. 

නුඹලා අතුරින්ව සෑම ප්රජාවකටම ආෙමික 

පිළිගවතක් හා ක්රියාමාර්ෙයක් ඇති 

කග මු. අල්ලාහ ්සිතුගව් නම් නුඹලා ව 

එකම ප්රජාවක් බවට පත් කරන්වනට 

තිබුණි. එනමුත් නුඹලාට පිරිනැමූ දෑ හි 

නුඹලා ව පිරික්සනු පිණිසය (ගමගලස 

සිදු කග .්) එබැින්ව යහකම් කිරීමට 

නුඹලා යුහුසුලු වනු. නුඹලා සියල්ලගේ 

නැවත ගයාමු වීම අල්ලාහ් ගවතය. 

එබැින්ව කවර ිෂයක නුඹලා මතගේද වී 

සිටිගයහු ද එවැනි දෑ නුඹලාට ඔහු දන්වවා 

සිටියි. 

  َ ٗقا ل َِما بَيح ِ ِ ُمَصد  َق  َآ إََِلحَك ٱلحِكَتََٰب بِٱۡلح نَزنلح
َ
َوأ

ُكم   يََديحهِ ِمَن ٱلحِكَتَِٰب َوُمَهيحِمًنا َعلَيحهِِۖ فَٱحح
ا   َوآَءُهمح َعمه هح

َ
ۖۡ َوََل تَتهبِعح أ ُ نَزَل ٱَّلله

َ
بَيحَنُهم بَِمآ أ

ٖ َجَعلحَنا ِمنُكمح ِۡشح 
ِۚ لُِك  ِ َق  َعٗة  َجآَءَك ِمَن ٱۡلح

ٗة َوَِٰحَدٗة   مه
ُ
ُ َۡلََعلَُكمح أ ْۚ َولَوح َشآَء ٱَّلله َوِمنحَهاٗجا

تَبُِقواْ   ۖۡ فَٱسح َُٰكمح َبحلَُوُكمح ِِف َمآ َءاتَى ِ َوَلَِٰكن َل 
ِ َمرحِجُعُكمح ََجِيٗعا َفُينَب ِئُُكم   َيحَرَِٰتِۚ إََِل ٱَّلله ٱۡلح

 ٤٨ بَِما ُكنُتمح فِيهِ ََّتحَتلُِفونَ 

49. අල්ලාහ ්පහ  ක  දෑ අනුව ඔවුන්ව 

අතර නුඹ තීන්වදු ලබා ගදනු. ඔවුන්වගේ 

ආශාවන්ව නුඹ අනුෙමනය ගනාකරනු. 

තවද අල්ලාහ ්නුඹ ගවත පහ  ක  

ඇතැම් දැයින්ව නුඹ ව ඔවුන්ව ගවන 

ගදසකට ගයාමු ගනාකරන ගලස නුඹ 

ඔවුන්ව ෙැන ප්රගව්ශම් වනු. ඔවුන්ව 

පිටුපෑගවහු නම් ඔවුන්වගේ ඇතැම් 

පාපයන්ව ගහ්තුගවන්ව ඔවුන්ව ව හසු කර 

ෙැනීමට අල්ලාහ ්ප්රිය කරන්වගන්ව යැයි 

දැන ෙනු. තවද සැබැින්වම ජනයා 

අතුරින්ව ගබාගහෝ ගදනා පාපතරගයෝ 

ගවති. 

ُ َوََل تَتهبِعح   نَزَل ٱَّلله
َ
ُكم بَيحَنُهم بَِمآ أ ِن ٱحح

َ
َوأ

ِض َمآ   تُِنوَك َعنُۢ َبعح ن َيفح
َ
َذرحُهمح أ َوآَءُهمح َوٱحح هح

َ
أ

اْ فَٱ هوح ُ إََِلحَكۖۡ فَإِن تََول نَزَل ٱَّلله
َ
نهَما يُرِيُد  أ

َ
لَمح أ عح

ُۗ ِإَونه َكثِۡٗيا   ِض ُذنُوبِِهمح ن يُِصيَبُهم بَِبعح
َ
ُ أ ٱَّلله

َِن ٱنلهاِس لََفَِٰسُقونَ   ٤٩ م 
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50. ඔවුන්ව ගසායන්වගන්ව අඥාන යුෙගේ 

තීන්වදු ද? තරගේ ිශව්ාස කරන පිරිසට 

ිනිශච්ය කරුවකු වශගයන්ව අල්ලාහට් 

වඩා අලංකාර වන්වගන්ව කවුරුද? 

َم ٱلحَجَٰهِ  فَُحكح
َ
َسُن ِمَن  أ حح

َ
لِيهةِ َيبحُغوَنْۚ َوَمنح أ

ٖم يُوقُِنونَ  ٗما ل َِقوح ِ ُحكح  ٥٠ ٱَّلله

51. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි, යුගදව්වන්ව 

හා කිතුනුවන්ව සමීප මිතුරන්ව ගලස 

ගනාෙනු. (ඔබට එගරහි වීගම්දී) 

ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමකු ඇතැගමකුගේ 

සමීප මිතුරන්ව ගවති. නුඹලා අතුරින්ව 

කවගරකු ඔවුන්ව ව සමීප මිතුරන්ව ගලස 

ෙත්ගතහු ද එිට සැබැින්වම ඔහු ද ඔවුන්ව 

අතුරින්ව ගකගනකු ගවයි. සැබැින්වම 

අල්ලාහ ්අපරාධකාර ජනයාට මඟ 

ගනාගපන්වවයි. 

َُهوَد   ِيَن َءاَمُنواْ ََل َتتهِخُذواْ ٱَلح َها ٱَّله يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

ٖضِۚ َوَمن   َِلَآُء َبعح وح
َ
ُضُهمح أ َِلَآَءۘ َبعح وح

َ
َوٱنلهَصََٰرىَٰٓ أ

ه  ِدي  َيَتَول َ ََل َيهح ُۗ إِنه ٱَّلله ِنُكمح فَإِنهُهۥ ِمنحُهمح ُهم م 
َٰلِِميَ   ٥١ ٱلحَقوحَم ٱلظه

52. තම හදවත් වල ගරෝෙ ඇත්තවුන්ව 

වන ඔවුහු ඔවුන්ව අතර යුහුසුලුව කටයුතු 

කරනු නුඹ දකිනු ඇත. (ඔවුන්ව සමඟ 

අමනාප වූ ිට) "අපට දුෂ්කරතා හට ෙනු 

ඇතැයි අපි බියවීමු" යැයි පවසති. 

අල්ලාහ ්(තමන්ව සිතන පරිදි) ජයග්රහණය 

ගහෝ ඔහුගෙන්ව වූ නියමයක් ගහෝ ගෙන 

ගදනු ඇත. එිට ඔවුන්වගේ හදවත් තු  

ඔවුන්ව සඟවා සිටි දෑ ගකගරහි ඔවුහු 

පසුතැිලි වන්වනන්ව බවට පත් ගවති. 

َرض  يَُسَٰرُِعوَن فِيِهمح   ِيَن ِِف قُلُوبِِهم مه فَََتَى ٱَّله
 ِ ن تُِصيبََنا َدآئ

َ
ُ  َيُقولُوَن ََّنحََشَٰٓ أ َرة ْۚ َفَعََس ٱَّلله

بُِحواْ   ِنح ِعنِدهِۦ َفُيصح رٖ م  مح
َ
وح أ

َ
ِِتَ بِٱلحَفتحِح أ

ح
ن يَأ

َ
أ

نُفِسِهمح َنَِٰدِميَ 
َ
واْ ِِفٓ أ ََسُّ

َ
َٰ َمآ أ  ٥٢ لََعَ

53. සැබැින්වම තමන්ව නුඹලා සමඟ යැයි 

අල්ලාහ ්මත ඉතා ස්ීර ගලස දිවුරා 

සිටියවුන්ව ගමාවුහු දැ යි ිශව්ාස ක වුන්ව 

ිමසා සිටිති. ඔවුන්වගේ ක්රියාවන්ව නිෂ්ඵල 

ිය. එගහයින්ව ඔවුන්ව අලාභවන්වතයින්ව 

බවට පත් වූහ. 

قحَسُمواْ  
َ
ِيَن أ َهَُٰٓؤََلٓءِ ٱَّله

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َويَُقوُل ٱَّله

ْۚ َحبَِطتح   يحَمَٰنِِهمح إِنهُهمح لََمَعُكمح
َ
َد أ ِ َجهح بِٱَّلله

َبُحواْ  صح
َ
َمَٰلُُهمح فَأ عح

َ
 ٥٣ َخَِِٰسِينَ أ
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54. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි, නුඹලා 

අතුරින්ව කවගරකු තම දහමින්ව හැරී 

යන්වගන්ව ද එිට අල්ලාහ් තවත් පිරිසක් 

ගෙන එනු ඇත. ඔහු ඔවුන්ව ව ප්රිය කරයි. 

ඔවුහු ද ඔහු ව ප්රිය කරති. ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව සමඟ යටහත් පහත්ව 

කටයුතු කරති. ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්ව 

සමඟ ඉතා දැඩි ව සිටිති. අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගේ කැප ගවති. කිසිදු ගදාස ්

පවසන්වගනකුගේ ගදාසට බිය ගනාගවති. 

එය අල්ලාහ්ගේ භාෙයයයි. තමන්ව අභිමත 

කරන අයට ඔහු එය පිරිනමයි. තවද 

අල්ලාහ ්සර්ව වයාපකය. සර්වඥානීය. 

تَده ِمنُكمح َعن   ِيَن َءاَمُنواْ َمن يَرح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ٖم ُُيِبُُّهمح   دِينِهِۦ فََسوحَف  ُ بَِقوح ِِت ٱَّلله
ح
يَأ

ٍة لََعَ   ِعزه
َ
ِمنَِي أ حُمؤح ذِلهٍة لََعَ ٱل

َ
ۥٓ أ َويُِحبُّونَُه

ِ َوََل   َٰفِرِيَن يَُجَِٰهُدوَن ِِف َسبِيِل ٱَّلله ٱلحَك
تِيهِ َمن   ِ يُؤح ُل ٱَّلله َٰلَِك فَضح ََيَافُوَن لَوحَمَة ََلٓئِٖمِۚ َذ

ُ َوَِٰسٌع َعلِيمٌ  ْۚ َوٱَّلله  ٥٤ يََشآُء

55. සැබැින්වම නුඹලාගේ (මිතුරු) 

භාරකරු වන්වගන්ව, අල්ලාහ් ද ඔහුගේ 

ධර්ම දූතයාණන්ව ද (අල්ලාහ්ගේ 

නිගයෝෙයන්වට) හිස නමන්වනන්ව ගලසින්ව 

සලාතය ිධිමත් ව ඉටු කර zසකාත් ලබා 

ගදන ගද්ව ිශ්වාසවන්වයින්ව ද ගවති. 

ِيَن َءاَمُنواْ   ُ َورَُسوَُلُۥ َوٱَّله إِنهَما َوَِلُُّكُم ٱَّلله
 ِ ةَ وَُهمح  ٱَّله َكوَٰ تُوَن ٱلزه َة َويُؤح لَوَٰ يَن يُِقيُموَن ٱلصه

 ٥٥ َرَٰكُِعونَ 

56. තවද කවගරකු අල්ලාහ් ද ඔහුගේ 

ධර්ම දූතයාණන්ව ද තවද ිශව්ාස ක වුන්ව 

ද තම භාරකරුවන්ව ගලස ෙන්වගන්ව ද 

ඔවුහුමය අල්ලාහ්ගේ කේඩායම 

වන්වගන්ව. ඔවූහුමය ජයග්රහකගයෝ. 

َ َورَُسوََلُ  ِيَن َءاَمُنواْ فَإِنه  َوَمن َيَتَوله ٱَّلله ۥ َوٱَّله
ِ ُهُم ٱلحَغَٰلُِبونَ   ٥٦ ِحزحَب ٱَّلله

57. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි, නුඹලාට 

ගපර ගද්ව ග්රන්වථය ගදනු ලැබූ අය හා 

ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව අතුරින්ව නුඹලාගේ 

දහම ිහිළුවට හා ගසල්ලමට ෙත් අය ව 

නුඹලා (මිත්ර පාක්ෂික) භාරකරුවන්ව ගලස 

ගනාෙනු. තවද නුඹලා ිශව්ාසවන්වතයින්ව 

වූගයහු නම් අල්ලාහ්ට බිය හැඟීගමන්ව 

යුක්ත වනු. 

َُذواْ   ِيَن ٱَّته ِيَن َءاَمُنواْ ََل َتتهِخُذواْ ٱَّله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

وتُواْ ٱلحِكَتََٰب  
ُ
ِيَن أ َِن ٱَّله دِيَنُكمح ُهُزٗوا َولَعِٗبا م 

ْۚ َوٱتهُقو  َِلَآَء وح
َ
اَر أ َ إِن  ِمن َقبحلُِكمح َوٱلحُكفه اْ ٱَّلله

ِمنِيَ  ؤح  ٥٧ ُكنُتم مُّ
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58. නුඹලා සලාතය ගවත කැඳවන ිට 

එය ඔවුහු ිහිළුවට හා ගසල්ලමට 

ෙන්වගනෝය. එය සැබැින්වම ඔවුහු වටහා 

ගනාෙන්වනා පිරිසක් වන බැිනි. 

  ْۚ َُذوَها ُهُزٗوا َولَعِٗبا ةِ ٱَّته لَوَٰ ُتمح إََِل ٱلصه ِإَوَذا نَاَديح
َٰلَِك  ِقلُونَ َذ نهُهمح قَوحم  َله َيعح

َ
 ٥٨ بِأ

59. ගද්ව ග්රන්වථ හිමියනි! අල්ලාහ ්ද, අප 

ගවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ ද, මීට ගපර 

පහ  කරනු ලැබූ දෑ ද, අප ිශව්ාස ක  

ගහ්තුගවන්ව මිස ගවන කවර කරුණක් 

ගහ්තුගවන්ව නුඹලා අගපන්ව පළිෙන්වගනහු 

ද? යැයි (නබිවරය!) නුඹ අසනු. තවද 

සැබැින්වම නුඹලාගෙන්ව වැඩිගදනා 

පාපතරගයෝය. 

نح  
َ
ٓ أ َل ٱلحِكَتَِٰب َهلح تَنقُِموَن ِمنهآ إَِله هح

َ
قُلح َيَٰٓأ

نزَِل ِمن َقبحُل  
ُ
نزَِل إََِلحَنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ َءاَمنها بِٱَّلله

َِٰسُقونَ  ُكمح َف ََثَ كح
َ
نه أ

َ
 ٥٩ َوأ

60. (නබිවරය!)  "අල්ලාහ් අබියසින්ව 

එයට වඩා දරුණු ප්රතිඵලයක් ෙැන මම 

නුඹලාට දන්වවා සිටින්වන දැ?" යි අසනු. 

අල්ලාහ ්කවගරකුට ශාප කග  ්ද, තවද 

ඔහු කවුරුන්ව ගවත ගකෝප වූගේ ද, තවද 

ඔවුන්ව අතුරින්ව වඳුරන්ව හා ඌරන්ව බවට 

ඔහු පත් කග ් ද, නපුරු බලගව්ෙ වලට 

යටහත් වූගේ ද, ඔවුහුමය නිලගයන්ව 

වඩාත් දරුණු (පහත්ම) අය වන්වගනෝ. 

තවද නිවැරදි මාර්ෙගයන්ව වඩාත් 

මු ාවූවන්ව වන්වගනෝ. 

َٰلَِك َمُثوبًَة ِعنَد   ِن َذ ٖ م  نَب ِئُُكم بَِّش 
ُ
قُلح َهلح أ

ُ وََغِضَب َعلَيحهِ وََجَعَل ِمنحُهُم   ِْۚ َمن لهَعَنُه ٱَّلله ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك َۡش    

ُ
َُٰغوَتْۚ أ ََنازِيَر وََعَبَد ٱلطه ٱلحقَِرَدةَ َوٱۡلح

َضلُّ َعن َسَوآءِ  
َ
ََّكٗنا َوأ بِيلِ مه  ٦٠ ٱلسه

61. තවද ඔවුහු නුඹලා ගවත පැමිණි ිට 

අපි ිශව්ාස කග මු යැයි පැවසූහ. 

ඇත්ගතන්වම ඔවුහු ගද්ව ප්රතික්ගෂප්ය 

සමඟ පිිසුණහ. තවද ඔවුහු පිටත් වූගේ ද 

ඒ සමඟමය. ඔවුන්ව වසන්ව කරමින්ව සිටි දෑ 

පිළිබඳ අල්ලාහ ්මැනින්ව දන්වනාය. 

رِ  ِإَوَذا َجآُءوُكمح قَالُٓواْ َءاَمنها   َخلُواْ بِٱلحُكفح َوقَد ده
لَُم بَِما ََكنُواْ   عح

َ
ُ أ وَُهمح قَدح َخرَُجواْ بِهِۚۦْ َوٱَّلله

ُتُمونَ   ٦١ يَكح
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62. (නබිවරය !) ඔවුන්ව අතුරින්ව ගබාහා්් 

ගදනා පාපකම්හි ද ගද්රෝහිකම්හි ද තහනම් 

දෑ අනුභව කිරීගමහි ද යුහුසුලු ව කටයුතු 

කරනු නුඹ දකිනු ඇත. ඔවුන්ව කරමින්ව 

සිටි දෑ ඉතා නපුරු ිය. 

ثحِم   ِ
ِنحُهمح يَُسَٰرُِعوَن ِِف ٱۡلح َوتََرىَٰ َكثِۡٗيا م 

َتْۚ َِلِئحَس َما ََكنُواْ   حح لِِهُم ٱلسُّ كح
َ
َوَِٰن َوأ َوٱلحُعدح

َملُونَ   ٦٢ َيعح

63. ඔවුන්ව පාප වදන්ව පැවසීගමන්ව ද 

තහනම් දෑ ඔවුන්ව අනුභව කිරීගමන්ව ද 

ආෙමික නායකගයෝ හා ිද්වත්හු ඔවුන්ව 

ව වැ කිය යුතු ගනාගව් ද ඔවුන්ව සිදු 

කරමින්ව සිටි දෑ නපුරු ිය. 

لِِهُم   َباُر َعن قَوح حح
َ َٰنِيُّوَن َوٱۡلح به َُٰهُم ٱلره ََل َينحَهى لَوح

َتْۚ َِلِئحَس َما ََكنُواْ   حح لِِهُم ٱلسُّ كح
َ
ثحَم َوأ ِ

ٱۡلح
َنُعونَ   ٦٣ يَصح

64. අල්ලාහ්ගේ අත බැඳ දමනු ලැබ 

ඇතැයි යුගදව්ගවෝ පවසති. ඔවුන්වගේ 

අත්ය බැඳ දමනු ලැබ ඇත්ගත්. ඔවුන්ව 

පැවසූ දෑ ගහත්ුගවන්ව ඔවුන්ව ශාප කරනු 

ලැබීය. එගස ්ගනාව ඔහුගේ දෑත් දිගු 

හරිනු ලැබ ඇත. ඔහු සිතන පරිදි ියදම් 

කරයි. (නබිවරය) නුඹගේ පරමාධිපති 

ගවතින්ව නුඹ ගවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ 

ඔවුන්වගෙන්ව ගබාගහෝ ගදනාට සීමාව 

ඉක්මවා යෑම හා ප්රතික්ගෂ්පය සැබැින්වම 

වර්ධනය කග ය්. තවද ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දින දක්වා අපි ඔවුන්ව 

අතර සතුරුකම හා ගරෝධය ගහළුගවමු. 

ඔවුන්ව යුද ගිනි අවු න සෑම අවසථ්ාවකම 

අල්ලාහ ්එය නිමා දැමුගව්ය. ඔවුහු 

මිහිතලගේ කලහකම් කරමින්ව සැරිසරති. 

තවද අල්ලාහ ්කලහකාරීන්ව ව ප්රිය 

ගනාකරයි. 

َُهوُد يَُد ٱ  يحِديِهمح  َوقَالَِت ٱَلح
َ
ْۚ ُغلهتح أ لُولٌَة ِ َمغح َّلله

ْۘ بَلح يََداهُ َمبحُسوَطَتاِن يُنِفُق   َولُعُِنواْ بَِما قَالُوا
نزَِل  

ُ
آ أ ِنحُهم مه ْۚ َولَََيِيَدنه َكثِۡٗيا م  َكيحَف يََشآُء

لحَقيحَنا بَيحَنُهُم  
َ
ٗراْۚ َوأ َيَٰٗنا َوُكفح ب َِك ُطغح إََِلحَك ِمن ره

 َ قَُدواْ  ٱلحَعَدََٰوَة َوٱِلح وح
َ
َضآَء إََِلَٰ يَوحِم ٱلحِقَيََٰمةِِۚ ُُكهَمآ أ غح

ۡرِض  
َ َن ِِف ٱۡلح َعوح ْۚ َويَسح ُ َها ٱَّلله

َ
َفأ طح

َ
نَاٗرا ل ِلحَحرحِب أ

ِسِدينَ  حُمفح ُ ََل ُُيِبُّ ٱل  ٦٤ فََساٗداْۚ َوٱَّلله

65. ගද්ව ග්රන්වථ හිමි ජනයා ිශව්ාස කර 

ගද්ව බිය හැඟීගමන්ව යුතුව කටයුතු කග ් 

නම් ඔවුන්වගේ පාපකම් ඔවුන්වගෙන්ව අපි 

පහ ගකාට ඔවුන්ව ව සැප පහසුකම් වලින්ව 

යුත් සව්ර්ෙ උයන්ව වලට  නිසැකවම අපි 

ඇතු ත් කරන්වගනමු. 

نَا   رح اْ لََكفه َقوح َل ٱلحِكَتَِٰب َءاَمُنواْ َوٱته هح
َ
نه أ

َ
َولَوح أ

َِٰت   دحَخلحَنَُٰهمح َجنه
َ
ِـ َاتِِهمح َوَۡل َعنحُهمح َسي 

 ٦٥ ٱنلهعِيمِ 



 

සූරා අල් මාඉදා 

 

205 

 

 المائدة

66. තවද තව්රාතය ද ඉන්වජීලය ද තම 

පරමාධිපතිගෙන්ව ඔවුන්ව ගවත පහ  

කරනු ලැබූ දෑ ද ඔවුහු ක්රියාත්මක කග ් 

නම් ඔවුනට ඉහළින්ව ද ඔවුන්වගේ පාද 

වලට යටින්ව ද ඔවුහු භුක්ති ිඳින්වනට 

තිබුණි. ඔවුන්ව අතුරින්ව මධයසථ් සමූහයක් 

ද ිය. ඔවුන්වගෙන්ව ගබාගහෝ ගදනා කරන 

දෑ නපුරු ිය. 

قَ 
َ
نهُهمح أ

َ
نزَِل  َولَوح أ

ُ
َِنيَل َوَمآ أ ِ

ََٰة َوٱۡلح َرى اُمواْ ٱتلهوح
َكلُواْ ِمن فَوحقِِهمح َوِمن ََتحِت  

َ
ب ِِهمح َۡل ِن ره إََِلحِهم م 

ِنحُهمح َسآَء   َتِصَدة ۖۡ َوَكثِۡي  م  قح ة  مُّ مه
ُ
ِنحُهمح أ رحُجلِِهمِۚ م 

َ
أ

َملُونَ   ٦٦ َما َيعح

67. අගහෝ ! රසූල්වරය, නුඹගේ 

පරමාධිපති ගවතින්ව නුඹ ගවත පහ  

කරනු ලැබූ දෑ දන්වවා සිටින්වන. තවද නුඹ 

එගස් ගනාකග ් නම් එිට ඔහුගේ දූත 

ගමගහවර නුඹ දැන්වවූගේ නැත. තවද 

අල්ලාහ ්නුඹ ව ජනයාගෙන්ව ආරක්ෂා 

කරයි. සැබැින්වම අල්ලාහ් ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්ිත ජනයාට මඟ ගනාගපන්වවයි. 

نزَِل 
ُ
َها ٱلرهُسوُل بَل ِغح َمآ أ يُّ

َ
أ ب َِكۖۡ  ۞َيَٰٓ إََِلحَك ِمن ره

  ُ ۚۥْ َوٱَّلله َت رَِساتَلَُه َعلح َفَما بَلهغح همح َتفح ِإَون ل
ِدي ٱلحَقوحَم   َ ََل َيهح ِصُمَك ِمَن ٱنلهاِسِۗ إِنه ٱَّلله َيعح

َٰفِرِينَ   ٦٧ ٱلحَك

68. ගද්ව ග්රන්වථ හිමියනි, නුඹලා 

තව්රාතය ද ඉන්වජීලය ද නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව නුඹලා ගවත පහ  

කරනු ලැබූ දෑ ද ක්රියාවට නංවන ගතක් 

නුඹලා කිසිවක් මත ( පිහිටා) ගනාමැත 

යැයි (නබිවරය,) නුඹ පවසනු. තවද 

නුඹගේ පරමාධිපතිගෙන්ව නුඹ ගවත පහ  

කරනු ලැබූ දෑ ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයකගේ 

සීමාව ඉක්මවා යෑම හා ප්රතික්ගෂප්ය 

වර්ධනය කග ය්. එබැින්ව ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්ිත ජනයා ගකගරහි නුඹ දුක් 

ගනාවනු. 

  َٰ ٍء َحِته َٰ ََشح ُتمح لََعَ َل ٱلحِكَتَِٰب لَسح هح
َ
قُلح َيَٰٓأ

نزَِل إََِلحُكم  
ُ
َِنيَل َوَمآ أ ِ

ََٰة َوٱۡلح َرى تُِقيُمواْ ٱتلهوح
نزَِل  

ُ
آ أ ِنحُهم مه ُۗ َولَََيِيَدنه َكثِۡٗيا م  ب ُِكمح ِن ره م 

َس لََعَ  
ح
ٗراۖۡ فَََل تَأ َيَٰٗنا َوُكفح ب َِك ُطغح إََِلحَك ِمن ره

َِٰفرِينَ ٱلحقَ   ٦٨ وحِم ٱلحَك
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69. නියත වශගයන්ව ම ිශව්ාස ක වුන්ව 

ද යුගදව් වූවන්ව ද සාබිඌන්ව වරුන්ව ( 

ඇතැම් නබිවරුන්වගේ අනුොමිකයින්ව) ද 

කිතුනුවන්ව ද ඔවුන්ව අතුරින්ව අල්ලාහ් හා 

පරමාන්වත දිනය ිශ්වාස ගකාට දැහැමි 

ක්රියාවන්ව ක  අයට (මරණින්ව මතු ජීිතය 

පිළිබඳ ව) කිසිදු බියක් ගනාමැත. තව ද 

ඔවුහු (ගමගලාව අත හැර ගිය දෑ පිළිබඳ 

ව) දුක ට පත්වන්වගනෝ ද ගනාගවති. 

َٰبِـ ُوَن   ِيَن َهاُدواْ َوٱلصه ِيَن َءاَمُنواْ َوٱَّله إِنه ٱَّله
َوحِم ٱٓأۡلِخرِ   ِ َوٱَلح َوٱنلهَصََٰرىَٰ َمنح َءاَمَن بِٱَّلله

وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَََل َخوحٌف َعلَيحِهمح َوََل ُهمح  
 ٦٩ نَ َُيحَزنُو

70. සැබැින්ව අපි ඉසර්ාඊල් දරුවන්වගෙන්ව 

ප්රතිඥාවක් ෙතිමු. තවද අපි ඔවුන්ව ගවත 

දූතවරු එවීමු. ඔවුන්ව ආශා ගනාකරන 

ගදයක් දූතයකු ඔවුන්ව ගවත ගෙන ආ සෑම 

කල්හි ම පිරිසක් ඔවුහු ගබාරු කග ෝය. 

තවද පිරිසක් ඔවුහු ඝාතනය කග ෝය. 

َٰٓءِيَل وَ  َر نَا ِميَثََٰق بَِّنٓ إِسح َخذح
َ
رحَسلحَنآ إََِلحِهمح  لََقدح أ

َ
أ

َوىَٰٓ   رُُسَٗلۖۡ ُُكهَما َجآَءُهمح رَُسوُلُۢ بَِما ََل َتهح
ُتلُونَ  بُواْ َوفَرِيٗقا َيقح نُفُسُهمح فَرِيٗقا َكذه

َ
 ٧٠ أ

71. තමන්වට කිසිදු පිරික්සුමක් ගනාවනු 

ඇතැයි ඔවුහු සිතූහ. එගහයින්ව ඔවුහු 

අන්වධ වූහ. බිහිරි වූහ. ඉන්වපසුව ද අල්ලාහ් 

ඔවුනට සමාව දුන්වගන්වය. පසුව ද 

ඔවුන්වගෙන්ව වැඩි ගදනා  අන්වධ වූහ. බිහිරි 

වූහ. තවද අල්ලාහ ්ඔවුන්ව කරන දෑ 

පිළිබඳ ව සුපරික්ෂාකාරීය. 

واْ ُثمه   َله تَُكوَن فِتحَنة  َفَعُمواْ َوَصمُّ
َ
وََحِسُبٓواْ أ

  ْۚ ِنحُهمح واْ َكثِۡي  م  ُ َعلَيحِهمح ُثمه َعُمواْ َوَصمُّ تَاَب ٱَّلله
 ُ َملُونَ َوٱَّلله ُۢ بَِما َيعح  ٧١ بَِصُۡي

72. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්වනුගේ 

මර්යම්ගේ පුත් මසීහ ්යැයි පැවසූ අය 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව බවට පත් වූහ. 

ඉසර්ාඊල් දරුවනි, මාගේ පරමාධිපති ද 

නුඹලාගේ පරමාධිපති ද වන අල්ලාහ්ට 

නුඹලා ෙැතිකම් කරනු යැයි මසීහ් 

පැවසුගව්ය. සැබෑ කරුණ නම් කවගරකු 

අල්ලාහ්ට ආගද්ශ තබන්වගන්ව ද එිට 

අල්ලාහ ්ඔහුට ස්වර්ෙය තහනම් කග ය්. 

තවද ඔහු ලැඟුම් ෙන්වනා ස්ථානය නිරය 

ගව්. අපරාධකරුවන්වට උදව් කරන්වනන්ව 

කිසිවකු ගනාමැත. 

حَمِسيُح   َ ُهَو ٱل ِيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله لََقدح َكَفَر ٱَّله
َٰٓءِي  َر حَمِسيُح َيََٰبِّنٓ إِسح يََمۖۡ َوَقاَل ٱل َل  ٱبحُن َمرح

ِكح   ۖۡ إِنهُهۥ َمن يُّشح ِ َوَربهُكمح َ َرَب  ُبُدواْ ٱَّلله ٱعح
  ۡۖ َُٰه ٱنلهاُر َوى

ح
َنهَة َوَمأ ُ َعلَيحهِ ٱۡلح َم ٱَّلله ِ َفَقدح َحره بِٱَّلله

نَصارٖ 
َ
َٰلِِمَي ِمنح أ  ٧٢ َوَما لِلظه
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73. සැබැින්වම අල්ලාහ් (ත්රිත්වය ගහවත් 

පියාණන්ව , පුත්රයාණන්ව , 

ශුද්ධාත්මයාණන්ව යන)  තිගදනාගෙන්ව 

ගකගනකි යැයි පැවසූ අය ද 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව බවට පත් වූහ. එකම 

ගදියන්ව (අල්ලාහ්) හැර ගවනත් 

ගදිගයකු ගනාමැත. ඔවුන්ව පවසන 

දැයින්ව ගනාවැ කුගේ නම් ඔවුන්ව අතුරින්ව 

ප්රතික්ගෂප් ක වුනට ගව්දනීය දඬුවමක් 

නියත වශගයන්වම ස්පර්ශ වනු ඇත. 

 ُ ِيَن قَال ٖۘ َوَما  لهَقدح َكَفَر ٱَّله ََٰثةٖ َ ثَالُِث ثََل ٓواْ إِنه ٱَّلله
ا   همح يَنَتُهواْ َعمه ْۚ ِإَون ل ٓ إَِلَٰه  َوَِٰحد  ِمنح إَِلٍَٰه إَِله

ِيَن َكَفُرواْ ِمنحُهمح َعَذاٌب   نه ٱَّله َيُقولُوَن ََلََمسه
َِلمٌ 

َ
 ٧٣ أ

74. ඔවුන්ව අල්ලාහ ්ගවත හැරී  

පශච්ාත්තාප වී ඔහුගෙන්ව සමාව ඉල්ලා 

සිටිය යුතු ගනාගව් ද?  තවද අල්ලාහ ්

අතික්ෂමාශීලීය. අසමසම 

කරුණාන්විතය. 

  ُ ۚۥْ َوٱَّلله ِفُرونَُه َتغح ِ َويَسح فَََل َيُتوبُوَن إََِل ٱَّلله
َ
أ

 ٧٤ َغُفور  رهِحيم  

75. මර්යම්ගේ පුත් මසීහ් රසූල්වරයකු 

මිස නැත. ඔහුට ගපර ද 

රසූල්වරු(ගබාගහෝ ගදගනකු) ඉකුත් ව 

ගොස් ඇත. ඔහුගේ මව සතයවන්වතියකි. 

ගදගදනාම ආහාර අනුභව කරන්වනන්ව වූහ. 

ඔවුනට එම සාධක අපි පැහැදිලි කරනුගේ 

ගකගස්දැ යි අවධානගයන්ව බලනු. පසුව 

ඔවුන්ව ගවනතකට හැරී යන්වගන්ව ගකගස් 

දැ යි ද අවධානගයන්ව බලනු. 

يََم إَِله رَُسول  قَدح َخلَتح ِمن   حَمِسيُح ٱبحُن َمرح ا ٱل مه
ُهۥ مُّ

ُ
ُكََلِن    َقبحلِهِ ٱلرُُّسُل َوأ

ح
ۖۡ ََكنَا يَأ يَقة  ِ ِصد 

ُ لَُهُم ٱٓأۡلَيَِٰت ُثمه ٱنُظرح   ِ ُۗ ٱنُظرح َكيحَف ُنَبي  َعاَم ٱلطه
فَُكونَ  َٰ يُؤح ّنه

َ
 ٧٥ أ

76. අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාරව නුඹලාට කිසිදු 

හානියක් ගහෝ කිසිදු ප්රගයෝජනයක් ගහෝ 

කිරීමට බලය ගනාමැති දෑට නුඹලා 

වන්වදනාමානය කරන්වගනහු දැ යි 

(නබිවරය!) නුඹ අසනු. තවද අල්ලාහ් 

වන ඔහු සර්ව ශ්රාවකය. සර්වඥානීය. 

لُِك   ِ َما ََل َيمح ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َتعح
َ
قُلح أ

ِميُع   ُ ُهَو ٱلسه ْۚ َوٱَّلله ٗعا ا َوََل َنفح لَُكمح َۡض ٗ
 ٧٦ ٱلحَعلِيمُ 
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77. ගද්ව ග්රන්වථ හිමියනි, නුඹලා 

නුඹලාගේ දහගමහි සතය ගනාවන 

දෑ(පැවසීගම)හි සීමාව ඉක්මවා ගනායනු. 

මීට ගපර ගනාමඟ ගිය ජනයාගේ 

ආශාවන්ව අනුෙමනය ගනාකරනු. ඔවුන්ව 

ගබාගහෝ ගදනාව ගනාමඟ යැවූ අතර 

ඔවුහු ද නිවැරදි මාර්ෙගයන්ව ගනාමඟ 

ගියහැයි (නබිවරය !) නුඹ පවසනු. 

  َ لُواْ ِِف دِينُِكمح َغۡيح َل ٱلحِكَتَِٰب ََل َتغح هح
َ
قُلح َيَٰٓأ

َوآَء قَ  هح
َ
ِ َوََل تَتهبُِعٓواْ أ َق  ٖم قَدح َضلُّواْ ِمن َقبحُل  ٱۡلح وح

بِيلِ  َضلُّواْ َكثِۡٗيا َوَضلُّواْ َعن َسَوآءِ ٱلسه
َ
 ٧٧ َوأ

78. ඉසර්ාඊල්ගේ දරුවන්ව අතුරින්ව 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව දාවූද් හා මර්යම්ගේ 

පුත් ඊසාගේ දිගවන්ව ශාප කරනු ලැබීය. 

එය ඔවුන්ව පිටුපෑ ගහත්ුගවන්ව හා සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු කරමින්ව සිටි ගහ්තුගවනි. 

  َٰ َٰٓءِيَل لََعَ َر ِيَن َكَفُرواْ ِمنُۢ بَِّنٓ إِسح لُعَِن ٱَّله
َٰلَِك بَِما   يََمْۚ َذ لَِساِن َداوُۥَد وَِعيََس ٱبحِن َمرح

َتُدونَ  ََكنُواْ َيعح  ٧٨ َعَصواْ وه

79. ඔවුන්ව ක  පිළිකුල් සහෙත දැයින්ව 

ඔවුන්ව එකිගනකා ව ක්වා ගනාෙත්හ. 

ඔවුන්ව කරමින්ව සිටි දෑ නපුරු ිය. 

نَكرٖ َفَعلُوُهْۚ َِلِئحَس َما  َكَ  َن َعن مُّ نُواْ ََل يَتََناَهوح
َعلُونَ   ٧٩ ََكنُواْ َيفح

80. ඔවුන්වගෙන්ව ගබාගහෝ ගදනා 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව ව මිතුරු 

පාක්ෂකයින්ව ගලස ෙැනීම නුඹ දකිනු 

ඇත. ඔවුන්වගේ ආත්මාවන්ව ඔවුන්ව 

ගවනුගවන්ව ඉදිරිපත් ක  දෑ නපුරු ිය. 

ගහ්තුව ඔවුන්ව ගකගරහි අල්ලාහ ්ගකෝප 

ිය. ඔවුහු දඬුවගමහි සදාතනිකගයෝ 

ගවති. 

  ْْۚ ِيَن َكَفُروا َن ٱَّله هوح ِنحُهمح َيَتَول تََرىَٰ َكثِۡٗيا م 
  ُ ن َسِخَط ٱَّلله

َ
نُفُسُهمح أ

َ
َمتح لَُهمح أ َِلِئحَس َما قَده

ونَ   ٨٠ َعلَيحِهمح َوِِف ٱلحَعَذاِب ُهمح َخَِِٰلُ

81. ඔවුහු අල්ලාහ් ව ද නබිවරයා ව ද 

ඔහු ගවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ ද ිශ්වාස 

කරමින්ව සිටිගයහු නම් ඔවුහු ඔවුන්ව ව 

මිතුරු පාක්ෂිකයින්ව ගලස ගනාෙනු ඇත. 

නමුත් ඔවුන්වගෙන්ව ගබාගහෝ ගදනා 

පාපතරගයෝය. 

نزَِل إََِلحهِ  
ُ
ِ َوٱنلهِب ِ َوَمآ أ ِمُنوَن بِٱَّلله َولَوح ََكنُواْ يُؤح

َِلَآَء  وح
َ
َُذوُهمح أ ِنحُهمح  َما ٱَّته َوَلَِٰكنه َكثِۡٗيا م 

َِٰسُقونَ   ٨١ َف
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82. (නබිවරය,) ජනයා අතුරින්ව 

ිශව්ාසක වුනට සතුරුකමින්ව වඩා 

දරුණු අය ගලස නුඹ යුගදව්වන්ව හා ගද්ව 

ආගද්ශ ක වුන්ව දකිනු ඇත. තවද 

මිතුරුකමින්ව ිශ්වාස ක වුනට වඩාත් 

සමීපතයින්ව ගලස  සැබැින්වම අපි 

කිතුනුගවෝ ගවමු යැයි පැවසූ අය නුඹ 

දකිනු ඇත. ගහත්ුව ඔවුන්ව අතර උෙත් 

ගුරුවරුන්ව ද ූජකයින්ව ද සිටින බැිනි. 

එගමන්වම ඔවුහු උඩගු ගනාගවති. 

ِيَن َءاَمُنواْ   َشده ٱنلهاِس َعَدََٰوٗة ل َِّله
َ
۞تَلَِجَدنه أ

ٗة   َوده قحَربَُهم مه
َ
ْۖۡ َوتَلَِجَدنه أ ُكوا َ ۡشح

َ
ِيَن أ َُهوَد َوٱَّله ٱَلح

 ِ ِيَن َءاَمُنواْ ٱَّله نه  ل َِّله
َ
َٰلَِك بِأ ْۚ َذ يَن قَالُٓواْ إِنها نََصََٰرىَٰ

نهُهمح ََل  
َ
َباٗنا َوأ يِسَي َورُهح ِ ِمنحُهمح قِس 

ونَ  َِبُ َتكح  ٨٢ يَسح

83. රසූල්වරයාට පහ  කරනු ලැබූ දෑ 

ඔවුහු සවන්ව දුන්ව ිට, සතයය ඔවුහු වටහා 

ෙත් ගහ්තුගවන්ව ඔවුන්වගේ ඇස ්වලින්ව 

කඳුළු හැග නු නුඹ දකිනු ඇත. තවද 

අපගේ පරමාධිපතියාණනි, අපි ිශ්වාස 

කග මු. එබැින්ව අප ව සාක්ෂි දරන්වනන්ව 

සමඟ සටහන්ව කරනු මැනව!යි පවසති. 

ُيَنُهمح   عح
َ
نزَِل إََِل ٱلرهُسوِل تََرىَٰٓ أ

ُ
ِإَوَذا َسِمُعواْ َمآ أ

  ِۖ ِ َق  ا َعَرُفواْ ِمَن ٱۡلح ِع ِممه مح تَِفيُض ِمَن ٱله
تُ  بحَنا َمَع  َيُقولُوَن َربهَنآ َءاَمنها فَٱكح

َِٰهِدينَ   ٨٣ ٱلشه

84. අල්ලාහ ්හා සතයගයන්ව යුතුව අප 

ගවත පැමිණි දෑ අප ිශව්ාස ගනාකර 

සිටීමට අපට කුමක් වී ද? තවද අපගේ 

පරමාධිපති, දැහැමි ජනයා සමඟ අප ව ද 

(ස්වර්ෙයට) ඇතු ත් කිරීම අපි ප්රිය 

කරන්වගනමු. 

ِ َوَما َجآَءنَا   ِمُن بِٱَّلله ِ  َوَما نَلَا ََل نُؤح َق  ِمَن ٱۡلح
ِخلََنا َربَُّنا َمَع ٱلحَقوحِم   ن يُدح

َ
َمُع أ َوَنطح

َٰلِِحيَ   ٨٤ ٱلصه

85. ඔවුහු පැවසූ දෑ ගහත්ුගවන්ව පහළින්ව 

ෙංොවන්ව ෙලා බස්නා ස්වර්ෙ උයන්ව 

අල්ලාහ ්ඔවුනට කුසල් වශගයන්ව 

පිරිනැමීය. ඔවුහු එහි සදාතනිකගයෝය. 

එය යහකම් කරන්වනන්වගේ ප්රතිඵලය ගව්. 

َثََٰبُهُم ٱ
َ
َٰٖت ََتحرِي ِمن ََتحتَِها  فَأ ُ بَِما قَالُواْ َجنه َّلله

َٰلَِك َجَزآُء   ْۚ َوَذ نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها
َ ٱۡلح

ِسنِيَ  حُمحح  ٨٥ ٱل

86. අපගේ වදන්ව ගබාරු ගකාට 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව, ඔවුහුමය නිරගේ 

සෙගයෝ. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ ِيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱَّله

َحَٰ  صح
َ
َِحيمِ أ  ٨٦ ُب ٱۡلح
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87. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි,  නුඹලාට 

අල්ලාහ ්අනුමත ක  දැයින්ව යහපත් දෑ 

නුඹලා තහනම් කර ගනාෙනු. තවද 

නුඹලා සීමාව ඉක්මවා ගනායනු. 

සැබැින්වම සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 

කරන්වනන්ව ව අල්ලාහ ්ප්රිය ගනාකරයි. 

 ِ ُِمواْ َطي  ِيَن َءاَمُنواْ ََل َُتَر  َها ٱَّله يُّ
َ
أ َبَِٰت َمآ  َيَٰٓ

َ ََل ُُيِبُّ   ْْۚ إِنه ٱَّلله َتُدٓوا ُ لَُكمح َوََل َتعح َحله ٱَّلله
َ
أ

َتِدينَ  حُمعح  ٨٧ ٱل

88. තවද අල්ලාහ් නුඹලාට පිරිනැමූ 

දැයින්ව අනුමත පිරිසිදු දෑ නුඹලා අනුභව 

කරනු. නුඹලා කවගරකු  ිශව්ාස කරමින්ව 

සිටින්වගන්ව ද එවන්ව අල්ලාහ්ට නුඹලා බිය 

බැතිමත් වනු. 

ُقواْ   ْۚ َوٱته ُ َحَلََٰٗل َطي ِٗبا ا َرزََقُكُم ٱَّلله َوُُكُواْ ِممه
ِمُنونَ  نُتم بِهِۦ ُمؤح

َ
ِٓي أ َ ٱَّله  ٨٨ ٱَّلله

89. නුඹලාගේ දිවුරීම්හි නිකරුගේ 

පවසන දෑ ගවනුගවන්ව අල්ලාහ ්නුඹලා ව 

ග්රහණය ගනාකරයි. නමුත් නුඹලා ව ඔහු 

ග්රහණය කරනුගේ ස්ී ර කරමින්ව පවසන 

දිවුරීම් ගවනුගවනි. (එගස් වරදක් සිදු වූ 

ිටක) එිට එහි වන්වදිය වනුගේ 

නුඹලාගේ පවුලට ආහාර වශගයන්ව 

නුඹලා මධයසථ් ව ලබා ගදන දැයින්ව  

දුගියන්ව දස ගදගනකුට ආහාර සැපයීමය. 

නැතගහාත් ඔවුනට ඇඳුම් ලබා දීමය. 

එගස්ත් නැතගහාත් වහගලකු නිදහස් 

කිරීමය. නමුත් එය ගනාලැබූ අය දින 

තුනක් උපවාසගේ නියැළිය යුතුය. 

නුඹලා දිවුරා සිටිගේ නම්  නුඹලාගේ 

දිවුරීම් වලට වන්වදිය වනුගේ එයයි. තවද 

නුඹලාගේ දිවුරීම් ආරක්ෂා කරනු. නුඹලා 

කෘතගව්දී වනු පිණිස අල්ලාහ ්නුඹලාට 

ඔහුගේ වදන්ව පැහැදිලි කරනුගේ 

එගලසය. 

يحَمَٰنُِكمح  
َ
وِ ِِفٓ أ ُ بِٱللهغح ََل يَُؤاِخُذُكُم ٱَّلله

يحَمََٰنۖۡ َوَلَِٰكن يَُؤاِخُذكُ 
َ دتُُّم ٱۡلح م بَِما َعقه

وحَسِط  
َ
ةِ َمَسَِٰكَي ِمنح أ َعاُم َعَّشَ ۥٓ إِطح ََٰرتُُه فََكفه

وح ََتحرِيُر  
َ
َوُتُهمح أ وح كِسح

َ
لِيُكمح أ هح

َ
عُِموَن أ َما ُتطح

َٰلَِك   يهاٖمِۚ َذ
َ
ََٰثةِ أ همح ََيِدح فَِصَياُم ثََل َرَقَبةِٖۖ َفَمن ل

يحَمَٰنُِكمح إَِذا حَ 
َ
ََٰرُة أ َفُظٓواْ  َكفه ْۚ َوٱحح ُتمح لَفح

ُ لَُكمح َءاَيَٰتِهِۦ   ُ ٱَّلله ِ ْۚ َكَذَٰلَِك ُيَبي  يحَمََٰنُكمح
َ
أ

ُكُرونَ   ٨٩ لََعلهُكمح تَشح
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90. අගහෝ ිශව්ාසක වුනි ! සුරාව සූදුව 

පිළිම වන්වදනාව හා ගේන බැලීම 

ගෂයිතාන්වගේ ක්රියාගවන්ව පිළිකුල් සහෙත 

දෑ ය. එබැින්ව නුඹලා ජයග්රහණය ලැබිය 

හැකි වනු පිණිස නුඹලා එයින්ව වැ කී 

සිටිනු. 

حَميحِِسُ   ُر َوٱل َمح ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنهَما ٱۡلح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِنح َعَمِل   س  م  َلَُٰم رِجح زح
َ نَصاُب َوٱۡلح

َ َوٱۡلح
لُِحونَ  َتنُِبوُه لََعلهُكمح ُتفح يحَطَِٰن فَٱجح  ٩٠ ٱلشه

91. ගෂයිතාන්ව අගේක්ෂා කරනුගේ සුරාව 

හා සූදුව තුළින්ව නුඹලා අතර සතුරුකම 

හා ගරෝධය ඇති කිරීමත් අල්ලාහ ්ව 

ගමගනහි කිරීගමන්ව හා සලාතගේ නිරත 

වීගමන්ව නුඹලා ව ව කාලීමත්ය. එබැින්ව 

නුඹලා එයින්ව වැ කිය යුත්තන්ව ගනාගව් 

ද? 

ن يُوقَِع بَيحَنُكُم ٱلحَعَدََٰوَة  
َ
يحَطَُٰن أ إِنهَما يُرِيُد ٱلشه

ح  رِ َوٱل َمح َضآَء ِِف ٱۡلح َغح ُكمح َعن  َوٱِلح َميحِِسِ َويَُصده
نَتُهونَ  نُتم مُّ

َ
ةِِۖ َفَهلح أ لَوَٰ ِ وََعِن ٱلصه رِ ٱَّلله  ٩١ ذِكح

92. තවද නුඹලා අල්ලාහ් ට අවනත වනු. 

තවද රසූල්වරයාට ද අවනත වනු. 

ප්රගව්ශගමන්ව කටයුතු කරනු. ගහත්ුව 

නුඹලා පිටුපෑගවහු නම් අපගේ 

දූතයාණන්ව ගවත පැවගරනුගේ පැහැදිලි ව 

දන්වවා සිටීම පමණක් බව නුඹලා දැන 

ෙනු. 

ْْۚ فَإِن   َذُروا ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل َوٱحح
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
َوأ

ََلَُٰغ   َٰ رَُسونِلَا ٱِلح نهَما لََعَ
َ
لَُمٓواْ أ حُتمح فَٱعح تََوَله

حُمبِيُ   ٩٢ ٱل

93. ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක වුන්ව 

ගකගරහි ඔවුන්ව තමන්ව ව (පාපගයන්ව) 

ආරක්ෂා ගකාට ිශ්වාස ගකාට යහකම් 

කර පසුව තමන්ව ව (තහනම් ක  දැයින්ව) 

ආරක්ෂා ගකාට ිශ්වාස ගකාට පසුව 

තමන්ව ආරක්ෂා ගකාට දැහැමි කටයුතු 

ක  ිට (තහනම් ක  දෑ හි) ඔවුන්ව භුක්ති 

ිඳී දෑ සම්බන්වධගයන්ව ඔවුනට වරදක් 

නැත. තවද අල්ලාහ් දැහැමි කටයුතු 

කරන්වනන්ව ව ප්රිය කරයි. 

ِيَن َءاَمُنواْ وََعمِ  َٰلَِحَِٰت  لَيحَس لََعَ ٱَّله لُواْ ٱلصه
ُجَناح  فِيَما َطعُِمٓواْ إَِذا َما ٱتهَقواْ وهَءاَمُنواْ  

َٰلَِحَِٰت ُثمه ٱتهَقواْ وهَءاَمُنواْ ُثمه ٱتهَقواْ   وََعِملُواْ ٱلصه
ِسنِيَ  حُمحح ُ ُُيِبُّ ٱل ْْۚ َوٱَّلله َسُنوا حح

َ
أ  ٩٣ وه
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94. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි, (නුඹලා 

ඉහර්ාම් තත්ත්වගේ සිටිය දී) නුඹලාගේ 

දෑතට හා නුඹලාගේ හී වලට පහසුගවන්ව 

හසුවන දඬයම් සගතකුගෙන්ව  අල්ලාහ ්

නුඹලා ව පිරික්සුමට ලක් කරනු ඇත. එය 

තමන්ව ඉදිරිගේ ගනාසිටිය දී කවගරකු 

තමන්වට බිය වන්වගන්ව දැ යි අල්ලාහ් දැන 

ෙනු පිණිසය. එබැින්ව ඉන්ව පසුව 

කවගරකු සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කග  ්ද 

එිට ඔහුට ගව්දනීය දඬුවමක් ඇත. 

ءٖ   ُ بََِشح ِيَن َءاَمُنواْ ََلَبحلَُونهُكُم ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

يحِديُكمح َورَِماُحُكمح  
َ
ۥٓ أ يحِد َتَناَُلُ َِن ٱلصه م 

َتَدىَٰ   ُ َمن ََيَافُُهۥ بِٱلحَغيحِبِۚ َفَمِن ٱعح لََم ٱَّلله َِلَعح
َِلم  

َ
َٰلَِك فَلَُهۥ َعَذاٌب أ َد َذ  ٩٤ َبعح

95. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි, නුඹලා 

ඉහර්ාම් තත්ත්වගේ සිටිය දී දඬයම් (කර) 

සතුන්ව මරා ගනාදමනු. නුඹලා අතුරින්ව 

කවගරකු උවමනාගවන්වම එය මරා 

දැමුගව් ද එිට ප්රතිචාරය වනුගේ (ඔටු 

ෙව හා එළු වැනි) ගොිප  සතුන්වගෙන්ව 

මරා දැමූ දෑ ගමන්ව ගදයකි. ඒ පිළිබඳ ව 

නුඹලා අතුරින්ව යුක්ති ෙරුක ගදගදගනකු 

තීන්වදු ගදනු ඇත. එය කඃබාවට  ඟා ිය 

යුතු කැපයක් ගලසිනි. එගස් ගනාමැති 

නම් වන්වදි වශගයන්ව දුගියන්වට ආහාර 

සැපයිය යුතු ය. එගසත්් ගනාමැති නම් 

තමන්ව ක  කරුගණහි බරපත කම  

ිඳිනු පිණිස ඒ ගවනුවට උපවාසගේ 

නිරත ිය යුතුය. ගපර සිදු වූ දෑට අල්ලාහ ්

සමාව දුන්වගන්වය. නමුත් කවගරකු යළිත් 

සිදු කග ්ද එිට අල්ලාහ් ඔහු(ක  

වරද)ට ප්රතිචාර දක්වනු  ඇත. තවද 

අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරීය. (ක  වරදට) 

ප්රතිචාර දක්වන්වනාය. 

نُتمح  
َ
يحَد َوأ ُتلُواْ ٱلصه ِيَن َءاَمُنواْ ََل َتقح َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِثحُل   ِٗدا فََجَزآء  م  َتَعم  ْۚ َوَمن َقَتلَُهۥ ِمنُكم مُّ ُحُرم 
ٖل  َما  َقَتَل ِمَن ٱنلهَعِم َُيحُكُم بِهِۦ َذَوا َعدح

ََٰرة  َطَعاُم   وح َكفه
َ
َبةِ أ ُۢا َبَٰلَِغ ٱلحَكعح يَ ِنُكمح َهدح م 

َُذوَق َوبَاَل   ِ َٰلَِك ِصَياٗما َل  ُل َذ وح َعدح
َ
َمَسَِٰكَي أ

َفْۚ َوَمنح ََعَد َفَينَتِقُم  
ا َسلَ ُ َعمه رِهۗۦُِ َعَفا ٱَّلله مح

َ
أ

 ُ ُ ِمنحُهْۚ َوٱَّلله  ٩٥  َعزِيز  ُذو ٱنتَِقامٍ ٱَّلله
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96. නුඹලා හා නුඹලාගේ ප්රවාහන සතුන්ව 

භුක්ති ිදිනු පිණිස මුහුදු සතුන්ව දඬයම් 

කිරීම හා එය ආහාරයට ෙැනීම නුඹලාට 

අනුමත කරන ලදී. නමුත් ඉහර්ාම් 

තත්ත්වගේ සිටින කල්තාක් ගොඩබිම 

සතුන්ව දඬයම් කිරීම නුඹලාට තහනම් 

කරන ලදී. තවද නුඹලා කවගරකු ගවත 

එක් රැස් කරනු ලබන්වගනහු ද එවන්ව 

අල්ලාහ්ට නුඹලා බිය බැතිමත් වනු. 

رِ َوَطَعاُمُهۥ َمَتَٰٗعا   َحح ِحله لَُكمح َصيحُد ٱِلح
ُ
أ

ِ َما   حََب  َِم َعلَيحُكمح َصيحُد ٱل يهاَرةِِۖ وَُحر  لهُكمح َولِلسه
ِٓي إََِلحهِ   َ ٱَّله ُۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ُتمح ُحُرٗما ُدمح

ونَ   ٩٦ َُتحَّشُ

97. පාරිශුද්ධ නිවස වන කඃබාව ජනයාට 

(සුභසාධනය සඳහා) ගක්න්වද්රස්ථානයක් 

බවට  පත් කග ය්. එගමන්වම පරිශුද්ධවූ 

මාසය ද, සත්ව කැපය ද, (කුර්බාන්ව 

සඳහා) සලකුණු තබන ලැබූ ගදය ද  

(ආරක්ෂා සහෙත ව තබා ඇත.) එය 

සැබැින්වම අල්ලාහ් අහස්හි ඇති දෑ  

මහගපාග ාගවහි ඇති දෑ දන්වනා බව 

නුඹලා දැන ෙනු පිණිසය. තවද 

සැබැින්වම අල්ලාහ් සියලු දෑ පිළිබඳ ව 

සර්වඥානීය. 

ََراَم قَِيَٰٗما   َيحَت ٱۡلح َبَة ٱِلح ُ ٱلحَكعح ۞َجَعَل ٱَّلله
َي َوٱلحَقَلَٰٓئَِدْۚ   حَهدح ََراَم َوٱل َر ٱۡلح هح ل ِلنهاِس َوٱلشه

َِٰت   َمََٰو لَُم َما ِِف ٱلسه َ َيعح نه ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ َٰلَِك تِلَعح َذ

ٍء َعلِيمٌ وَ  ِ ََشح
َ بُِكل  نه ٱَّلله

َ
ۡرِض َوأ

َ  ٩٧ َما ِِف ٱۡلح

98. දැන ෙනු. සැබැින්වම අල්ලාහ ්දඬුවම් 

කිරීගමහි ඉතා දැඩිය. එගමන්වම 

සැබැින්වම අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලී 

කරුණා ගුණගයන්ව යුක්තය. 

َ َغُفور    نه ٱَّلله
َ
َ َشِديُد ٱلحعَِقاِب َوأ نه ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ ٱعح

 ٩٨ رهِحيم  

99. (ගද්ව පණිිඩ) දන්වවා සිටීම මිස 

ගවන කිසිවක් රසූල්වරයා ගවත පැවරී 

ගනාමැත. තවද අල්ලාහ් නුඹලා ගහළි 

කරන දෑ ද වසන්ව කරන දෑ ද දන්වගන්වය. 

لَُم َما   ُ َيعح ََلَُٰغُۗ َوٱَّلله ا لََعَ ٱلرهُسوِل إَِله ٱِلح مه
ُتُمونَ   ٩٩ ُتبحُدوَن َوَما تَكح

100. (නබිවරය !) නපුරු දෑ බහුල ව 

තිබීම නුඹ ව මිතයට පත් ක  ද නපුරු 

දෑ හා යහපත් දෑ සමාන ගනාවන්වගන්ව යැයි 

පවසනු. එබැින්ව බුද්ධිය ඇත්තනි, 

නුඹලා ජයග්රහණය ලැබිය හැකි වනු 

පිණිස අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

َجَبَك   عح
َ
ي ُِب َولَوح أ َبِيُث َوٱلطه َتوِي ٱۡلح قُل َله يَسح

ُقو َبِيِثِۚ فَٱته َةُ ٱۡلح لحَبَِٰب  َكَثح
َ ْوِل ٱۡلح

ُ
أ َ َيَٰٓ اْ ٱَّلله

لُِحونَ   ١٠٠ لََعلهُكمح ُتفح
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101. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි, (වැඩකට 

නැති) ඇතැම් කරුණු පිළිබඳ ව නුඹලා 

ගනාිමසනු. එය නුඹලාට ගහළි වූගේ 

නම් නුඹලාට හානිදායක වනු ඇත. අල් 

කුර්ආනය පහ  කරනු ලබමින්ව තිබිය දී 

එය නුඹලා ිමසා සිටිගේ නම් නුඹලාට 

එය ගහළි වනු ඇත. අල්ලාහ ්එයට සමාව 

දුන්වගන්වය. තවද අල්ලාහ් අති 

ක්ෂමාශීලීය. ඉවසිලිවන්වතය. 

َيآَء إِن   شح
َ
ـ َلُواْ َعنح أ ِيَن َءاَمُنواْ ََل تَسح َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ـ َلُواْ َعنحَها ِحَي   ُتبحَد لَُكمح تَُسؤحُكمح ِإَون تَسح
ُل ٱلحُقرحَءاُن ُتبحَد لَُكمح َعفَ  ُ  يََُنه ُۗ َوٱَّلله ُ َعنحَها ا ٱَّلله

 ١٠١ َغُفوٌر َحلِيم  

102. නුඹලාට ගපර වූ ජනයා (තම 

නබිවරුන්වගෙන්ව ගමගලස) ිමසා සිටියහ. 

පසුව ඒ ගහ්තුගවන්ව ඔවුහු (එය ඉටු කර 

ෙත ගනාහැකි ව) ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව 

බවට පත් වූහ. 

ِن َقبحلُِكمح ُثمه  لََها قَوحم  م 
َ
َبُحواْ بَِها  قَدح َسأ صح

َ
أ

 ١٠٢ َكَِٰفرِينَ 

103. බහීරා (ගහවත් කන්ව ඉරා දමන ලද 

ඔටු ගදන) ගහෝ සාඉබා (ගහවත් ස්වයං ව 

තම ආහාරය සපයා ෙන්වනා ඔටු ගදන) 

ගහෝ වසීලා (ගහවත් පිළිම වලට භාර 

කරනු ලැබූ එළුවන්ව) ගහෝ හාමි (ගහවත් 

කිසිදු වැඩක් ගනාලබා ම අත හැර දමන 

ලද පිරිමි ඔටුවන්ව)  ගහෝ යන දෑ (ආෙමික 

කටයුත්තක් බවට) අල්ලාහ් පත් 

ගනාකග ්ය. නමුත් ගද්ව ප්රතික්ගෂ්ප 

ක වුන්වය අල්ලාහ් ගකගරහි (ගමගස්) 

ගබාරු ගොතා පවසනුගේ. තවද 

ඔවුන්වගෙන්ව වැඩි ගදනා වටහා ගනාෙනිති. 

ُ ِمنُۢ َِبَِۡيةٖ َوََل َسآئَِبةٖ َوََل َوِصيلَةٖ   َما َجَعَل ٱَّلله
ِيَن   وَن لََعَ  َوََل َحاٖم َوَلَِٰكنه ٱَّله ََتُ َكَفُرواْ َيفح

ِقلُونَ  ََثُُهمح ََل َيعح كح
َ
ِ ٱلحَكِذَبۖۡ َوأ  ١٠٣ ٱَّلله

104. අල්ලාහ් පහ  ක  දෑ ගවත ද 

රසූල්වරයා ගවත ද නුඹලා පැමිගණනු 

යැයි ඔවුනට පවසනු ලැබූ ිට අපගේ 

මුතුන්ව මිත්තන්ව කවර කරුණක් මත 

සිටිනු අප දුටුගවමු ද එය අපට ප්රමාණවත් 

ගව් යැයි ඔවුහු පවසති. ඔවුන්වගේ මුතුන්ව 

මිත්තන්ව කිසිවක් ගනාදැන සිටියදීත් 

ඔවුන්ව යහමඟ ෙමන්ව ගනාකර සිටියදීත් 

(ඔවුන්ව ව ඔවුහු පිළිපදින්වගනහු) ද? 

ُ ِإَوََل   نَزَل ٱَّلله
َ
اْ إََِلَٰ َمآ أ ِإَوَذا قِيَل لَُهمح َتَعالَوح

  ْۚٓ نَا َعلَيحهِ َءابَآَءنَا بَُنا َما وََجدح ٱلرهُسوِل قَالُواْ َحسح
 
َ
ا َوََل  أ لَُموَن َشيحـ ٗ َولَوح ََكَن َءابَآؤُُهمح ََل َيعح

َتُدونَ   ١٠٤ َيهح
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105. අගහෝ ! ිශ්වාසක වුනි, නුඹලා 

ෙැන නුඹලා ම (ගනාමඟ යෑගමන්ව) 

ප්රගව්ශම් වනු. නුඹලා යහමඟ ෙමන්ව 

ෙත්ගතහු නම් ගනාමඟ ගියවුන්ව නුඹලාට 

හානි සිදු ගනාකරනු ඇත. නුඹලා සියලු 

ගදනා නැවත යා යුතු සථ්ානය ඇත්ගත් 

අල්ලාහ ්ගවතය. නුඹලා කරමින්ව සිටි දෑ 

පිළිබඳ ව ඔහු නුඹලාට දන්වවා සිටියි. 

ۖۡ ََل   نُفَسُكمح
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َعلَيحُكمح أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

  ِ ْۚ إََِل ٱَّلله ُتمح َتَديح ن َضله إَِذا ٱهح يَُۡضُُّكم مه
َمرحِجُعُكمح ََجِيٗعا َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتمح  

َملُونَ   ١٠٥ َتعح

106. අගහෝ ! ිශ්වාස ක වුනි, 

නුඹලාගෙන්ව කිසිවකුට මරණය පැමිණි 

ිට ඔහු අන්වතිම කැමැත්ත පවසන 

අවස්ථාගව් නුඹලාගෙන්ව යුක්තිෙරුක 

ගදගදගනකු නුඹලා අතර සාක්ෂි 

වශගයන්ව සිටිය යුතුය.  නැතගහාත්, 

නුඹලා මිහිතලගේ ෙමනක නියැළී 

මරණගේ අභාෙයය නුඹලාට අත් වූගේ 

නම් (මුසල්ිම්වරුන්ව වන නුඹලා අතුරින්ව 

සාක්ෂිකරුවන්ව ගනාමැති ිටක) නුඹලා 

ගනාවන ගවනත් ගදගදනකු සාක්ෂි 

වශගයන්ව සිටිය යුතුය. නුඹලා (ගමාවුන්ව 

ෙැන) සැක සිතන්වගනහු නම් සලාතගයන්ව 

පසුව ඔවුන්ව ගදදනා රඳවා ෙනු. අපි 

ගම(ගස් සාක්ෂි පැවසීම)මගින්ව කිසිදු 

මිලක් ලබා ගනාෙනිමු. ඔහු සමීප 

ඥාතියකු වුව ද අල්ලාහ් ගවනුගවන්ව 

සාක්ෂි පැවසීගමහි කිසිවක් වසන්ව 

ගනාකරන්වගනමු. සැබැින්වම අපි එිට 

පාපතරයින්වගෙන්ව වන්වගනමු යැයි අල්ලාහ් 

මත ඔවුන්ව ගදගදනා දිවුරා සිටිය යුතුය. 

ِيَن َءاَمُنواْ َشَهََٰدةُ بَيحنُِكمح إَِذا َحَۡضَ   َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

حوَِصيهةِ ٱثحَناِن ذَ  حَموحُت ِحَي ٱل َحَدُكُم ٱل
َ
َوا  أ

نُتمح  
َ
ُِكمح إِنح أ وح َءاَخَراِن ِمنح َغۡيح

َ
ِنُكمح أ ٖل م  َعدح

حَموحِتِۚ   ِصيَبُة ٱل َصََٰبتحُكم مُّ
َ
ۡرِض فَأ

َ بحُتمح ِِف ٱۡلح َۡضَ
  ِ ِسَماِن بِٱَّلله ةِ َفُيقح لَوَٰ ِد ٱلصه ََتحبُِسوَنُهَما ِمنُۢ َبعح

ََتِي بِهِۦ َثَمٗنا َولَوح ََكَن َذا   تَبحُتمح ََل نَشح إِِن ٱرح
هِمَن  قُ  ِ إِنهآ إِٗذا ل ُتُم َشَهََٰدةَ ٱَّلله ََبَٰ َوََل نَكح رح

 ١٠٦ ٱٓأۡلثِِميَ 
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107. සැබැින්වම ඔවුන්ව ගදගදනා පාපයට 

සුදුස්සන්ව යැයි හඳුනා ෙනු ලැබූ ිටක 

තමන්වට උරුමය ලැබිය යුතු යැයි පවසන 

අය අතුරින්ව ගවනත් සමීප ඥාතීන්ව 

ගදගදනකු (ගද්රෝහිකම් ක ) ඔවුන්ව 

ගදගදනාගේ ස්ථානගේ සිට ඔවුන්ව 

ගදගදනාගේ සාක්ෂියට වඩා අපගේ 

සාක්ෂිය ඉතා නිවැරදිය. අපි සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු ගනාකග මු. සැබැින්වම 

අපි එිට අපරාධකරුවන්ව අතුරින්ව 

වන්වගනමු යැයි ඔවුන්ව ගදගදනා දිවුරා 

සිටිය යුතුය. 

آ إِثحٗما فَـ َاَخَراِن   َتَحقه نهُهَما ٱسح
َ
َٰٓ أ فَإِنح ُعَِثَ لََعَ

َتَحقه َعلَيحِهُم  َيُقوَما ِيَن ٱسح ِن َمَقاَمُهَما ِمَن ٱَّله
َحقُّ ِمن  

َ
ِ لََشَهََٰدُتَنآ أ ِسَماِن بِٱَّلله لََيَِٰن َفُيقح وح

َ ٱۡلح
هِمَن   َنآ إِنهآ إِٗذا ل َتَديح َشَهََٰدتِِهَما َوَما ٱعح

َٰلِِميَ   ١٠٧ ٱلظه

108. එය, සාක්ෂිය එහි නියම 

මුහුණුවරින්ව ගෙන යාම පිණිසත්, 

නැත්නම් ඔවුන්වගේ දිවුරීමට පසුව 

(තමන්වගේ) දිවුරුම ප්රතික්ගෂ්ප කරනු 

ලැගේි යැයි ඔවුන්ව බියවීමටත් ඉතා 

පහසු මාර්ෙයකි. තවද අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. සවන්ව ගදනු. තවද අල්ලාහ ්

පාපතර පිරිසට මඟ ගනාගපන්වවයි. 

وح  
َ
ِهَهآ أ َٰ وَجح َهََٰدةِ لََعَ تُواْ بِٱلشه

ح
ن يَأ

َ
َّنَٰٓ أ دح

َ
َٰلَِك أ َذ

  َ ُۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله يحَمَٰنِِهمح
َ
َد أ يحَمَُٰنُۢ َبعح

َ
ن تَُرده أ

َ
ََيَافُٓواْ أ

ِدي ٱلحَقوحَم ٱلحَفَِٰسِقيَ  ُ ََل َيهح ُْۗ َوٱَّلله َمُعوا  ١٠٨ َوٱسح

109. (නබිවරය !) අල්ලාහ් ධර්ම දූතවරු 

එක්රැස ්කරනු ලබන දින නුඹලා(ගේ 

ප්රචාරය)ට පිළිතුරු ගදනු ලැබුගව් කුමක්දැ 

යි ිමසයි. අපට කිසිදු දැනුමක් ගනාමැත. 

අදෘශයමාන දෑ පිළිබඳ සර්වඥ වනුගේ 

ඔබය යැයි ඔවුහු පවසති. 

  ۡۖ ِجبحُتمح
ُ
ُ ٱلرُُّسَل َفَيُقوُل َماَذآ أ ۞يَوحَم ََيحَمُع ٱَّلله

َُٰم ٱلحُغُيوِب  نَت َعله
َ
ٓۖۡ إِنهَك أ  ١٠٩ قَالُواْ ََل ِعلحَم نَلَا
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110. එිට අල්ලාහ ්ගමගස් පවසයි. 

අගහෝ ! මර්යම්ගේ පුත් ඊසා, ඔබ ගවත 

හා ඔබගේ මව ගවත වූ මාගේ ආශිර්වාදය 

ෙැන සිහිපත් කරනු. පාරිශුද්ධ ආත්මය 

තුළින්ව මම නුඹට උපකාර ක  අවසථ්ාවද 

සිහිපත් කරනු. ගතාටිල්ගලහි ද තරුණ 

ිගයහි ද ජනයා සමඟ නුඹ කතා 

කග හිය. තවද මම නුඹට ධර්මය ද 

ප්රඥාව ද තව්රාතය ද ඉන්වජීලය ද ඉෙැන්ව 

වූ අවසථ්ාව ද සිහිපත් කරනු. මාගේ 

අනුහසින්ව පක්ෂියකුගේ හැඩයකින්ව යමක් 

මැටිගයන්ව තනා ඒ තු  නුඹ පිඹ ූිට 

මාගේ අනුහසින්ව එය පක්ෂියකු බවට පත් 

වූ අවසථ්ාවද සිහිපත් කරනු. තවද මාගේ 

අනුමැතිගයන්ව උත්පත්තිගයන්ව 

අන්වධයාවද, (සුදු හා කළු) කුෂ්ට ගරෝෙද 

සුව කග හිය. මාගේ අනුහසින්ව 

මියගියවුන්ව නුඹ බැහැර ක  අවස්ථාව ද 

සිහිපත් කරනු. (එගස්) පැහැදිලි සාධක 

ඉසර්ාඊල් දරුවන්වට නුඹ ගෙනැිත් ඔවුන්ව 

අතුරින්ව ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව ගමය 

පැහැදිලි හූනියමක් මිස නැතැයි පැවසූ 

ිට මා ඔවුන්ව ව මැඩලූ අවස්ථාව ද 

සිහිපත් කරනු. 

يََم ٱذحُكرح  ُ َيَٰعِيََس ٱبحَن َمرح َمِِت  إِذح قَاَل ٱَّلله نِعح
يهدتَُّك بُِروِح ٱلحُقُدِس  

َ
تَِك إِذح أ َٰ َوَِٰلَ َعلَيحَك َولََعَ

ُتَك   َٗلۖۡ ِإَوذح َعلهمح ِد َوَكهح حَمهح تَُكل ُِم ٱنلهاَس ِِف ٱل
ۖۡ ِإَوذح   َِنيَل ِ

ََٰة َوٱۡلح َرى َمَة َوٱتلهوح ِكح ٱلحِكَتََٰب َوٱۡلح
ِ بِإِذحِّن  ۡيح ِي َكَهيحـ َةِ ٱلطه ِ َفَتنُفُخ  ََّتحلُُق ِمَن ٱلط 

َمَه   كح
َ ُِئ ٱۡلح ُۢا بِإِذحِّنِۖ َوتَُبح َ فِيَها َفَتُكوُن َطۡيح

ََتَٰ بِإِذحِّنِۖ ِإَوذح   حَموح بحَرَص بِإِذحِّنِۖ ِإَوذح َُّتحرُِج ٱل
َ َوٱۡلح

َٰٓءِيَل َعنَك إِذح ِجئحَتُهم   َر ُت بَِّنٓ إِسح َكَففح
 ٓ ِيَن َكَفُرواْ ِمنحُهمح إِنح َهََٰذا َي َِنَِٰت َفَقاَل ٱَّله   بِٱِلح

بِي   ر  مُّ  ١١٠ إَِله ِسحح

111. මා හා මාගේ රසූල්වරයා ව ිශ්වාස 

කරනු යැයි අනුොමිකයින්ව ගවත මා 

දන්වවා සිටි ිට ඔවුහු “අපි ිශව්ාස 

කග මු. තවද සැබැින්වම අපි (අල්ලාහට් 

අවනත වූ) මුස්ලිම්වරු වන්වගනමු” යැයි 

පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

وحَحيحُت إََِل ٱۡلحَ 
َ
نح َءاِمُنواْ َِب  ِإَوذح أ

َ
َوارِي ِـَۧن أ

َنا   نه
َ
َهدح بِأ َوبِرَُسوِل قَالُٓواْ َءاَمنها َوٱشح

لُِمونَ   ١١١ ُمسح
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112. අගහෝ ! මර්යම්ගේ පුත් ඊසා, 

අහසින්ව ආහාර බන්වගද්සියක් අප ගවත 

පහ  කිරීමට නුඹගේ පරමාධිපතිට 

හැකියාව ඇත්ගත්දැ යි ිමසා සිටි ිට 

නුඹලා ිශව්ාසවන්වතයින්වව සිටිගයහු නම් 

නුඹලා අල්ලාහට් බිය බැතිමත් වනු යැයි 

ඔහු පවසා සිටි අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

يََم َهلح   ََوارِيُّوَن َيَٰعِيََس ٱبحَن َمرح إِذح قَاَل ٱۡلح
َِن   َِل َعلَيحَنا َمآئَِدٗة م  ن يََُن 

َ
َتِطيُع َربَُّك أ يَسح

ِمنِيَ  ؤح َ إِن ُكنُتم مُّ ُقواْ ٱَّلله َمآءِِۖ قَاَل ٱته  ١١٢ ٱلسه

113. අපි එයින්ව අනුභව ගකාට අපගේ 

හදවත් සැනසුමට පත්වන්වනටත් ඔබ අපට 

සතය පවසා ඇති බවට අප දැන 

ෙන්වනටත් ඒ ගකරහි අපද සාක්ෂිකරුවන්ව 

අතුරින්ව වන්වනටත් කැමැත්ගතමු යි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

َمئِنه قُلُوبَُنا   ُكَل ِمنحَها َوَتطح
ح
ن نهأ

َ
قَالُواْ نُرِيُد أ

ن قَدح 
َ
لََم أ َتَنا َونَُكوَن َعلَيحَها ِمَن   َوَنعح َصَدقح

َِٰهِدينَ   ١١٣ ٱلشه

114. මර්යම්ගේ පුත් ඊසා, අගහෝ ! 

අපගේ පරමාධිපතියාණනි, අප ගවත 

අහසින්ව ආහාර බන්වගද්සියක් පහ  කරනු 

මැනව ! එය අපටත් අපට ගපර වූ අයටත් 

අපගෙන්ව පසුව පැමිගණන්වනන්වටත් 

සැමරුමක් වනු ඇත. තවද එය ඔබගෙන්ව 

වූ සාක්ෂියක් ද වනු ඇත. තවද අපව 

ගපෝෂණය කරනු මැනව ! ගපෝෂණය 

කරන්වනන්වගෙන්ව වඩාත් ගශ්ර්ෂඨ් වනුගේ 

ඔබම ගව් යැයි පැවසුගව්ය. 

نزِلح َعلَيحَنا  
َ
يََم ٱللهُهمه َربهَنآ أ قَاَل ِعيََس ٱبحُن َمرح

نِلَا   وه
َ
ِ َمآءِ تَُكوُن نَلَا ِعيٗدا ۡل  َِن ٱلسه َمآئَِدٗة م 

ِنَكۖۡ وَ  ُ  َوَءاِخرِنَا َوَءايَٗة م  نَت َخۡيح
َ
َنا َوأ زُقح ٱرح

َٰزِقِيَ   ١١٤ ٱلره

115. සැබැින්වම මම එය නුඹලා ගවත 

පහ  කරමි.  නමුත් නුඹලාගෙන්ව පසුව 

කවගරකු ප්රතික්ගෂප් කරන්වගන්ව ද එිට 

සැබැින්වම ගලෝවැසියන්ව අතුරින්ව 

කිසිවකුටත් මා දඬුවම් ගනාදුන්ව 

දඬුවමකින්ව මම දඬුවම් කරමි. 

ِلَُها ُ إِّن ِ ُمََن  ُفرح   قَاَل ٱَّلله ۖۡ َفَمن يَكح َعلَيحُكمح
ۥٓ   بُُه ِ َعذ 

ُ
ٓ أ بُُهۥ َعَذاٗبا َله ِ َعذ 

ُ
ٓ أ ُد ِمنُكمح فَإِّن ِ َبعح
َِن ٱلحَعَٰلَِميَ  َحٗدا م 

َ
 ١١٥ أ
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116. අගහෝ ! මර්යම්ගේ පුත් ඊසා, 

අල්ලාහ ්හැර මා හා මාගේ මව ගදියන්ව 

ගදගදනකු ගලස ෙන්වනැ යි නුඹ ජනයාට 

පැවසුගව්දැ යි අල්ලාහ ්පවසන ිට ඔහු 

“ඔබ අතිපිිතුරුය. මට උරුම ගනාමැති 

ගදයක් මා පැවසීමට මට (කිසිදු 

අයිතියක්) ගනාමැත. එය මම 

පවසන්වගනකු ව සිටිගේ නම් ඔබ එය දැන 

සිටින්වගනහිය. මාගේ සිත තු  ඇති දෑ ඔබ 

දන්වගනහිය. ඔගේ සිත තු  ඇති දෑ මම 

ගනාදනිමි. සැබැින්වම ඔබ අදෘශයමාන දෑ 

පිළිබඳ සර්වඥය” යැයි පැවසුගව්ය. 

نَت قُلحَت  
َ
يََم َءأ ُ َيَٰعِيََس ٱبحَن َمرح ِإَوذح قَاَل ٱَّلله

  ِۡۖ ِ ِمن ُدوِن ٱَّلله َ إَِلََٰهيح ِ ّم 
ُ
ُِذوِِن َوأ لِلنهاِس ٱَّته

قُوَل َما لَيحَس  
َ
نح أ

َ
قَاَل ُسبحَحََٰنَك َما يَُكوُن َِلٓ أ

لَُم َما   ۚۥْ َتعح َتُه ِۚ إِن ُكنُت قُلحُتُهۥ َفَقدح َعلِمح َِل ِِبَق ٍ
نَت  ِِف نَ 

َ
ِسَكْۚ إِنهَك أ لَُم َما ِِف َنفح عح

َ
َِس َوََلٓ أ فح

َُٰم ٱلحُغُيوِب   ١١٦ َعله

117. මාගේ පරමාධිපති හා නුඹලාගේ 

පරමාධිපති වන අල්ලාහ්ට නැමදුම්  

කරනු යැයි ඔබ නිගයෝෙ ක  දෑ පරිදි මිස 

ඔවුනට මම (ගවන කිසිවක්) 

ගනාපැවසුගවමි.  ඔවුන්ව අතර මා සිටී 

තාක් ඔවුන්ව ගකගරහි මම 

සාක්ෂිකරුවකුව සිටිගයමි. නමුත් ඔබ මා 

(ඉහ ට ඔසවා) අත්පත් කර ෙත් කල්හි 

ඔවුන්ව ගවත අධීක්ෂකයා වූගේ ඔබය. 

තවද ඔබ සියලු දෑ ගකගරහි සාක්ෂිකරුය. 

ُبُدواْ   ِن ٱعح
َ
تَِّن بِهِۦٓ أ َمرح

َ
َما قُلحُت لَُهمح إَِله َمآ أ

ا   ْۚ َوُكنُت َعلَيحِهمح َشِهيٗدا مه ِ َوَربهُكمح َ َرَب  ٱَّلله
نَت ٱلرهقِيَب  دُ 

َ
يحَتِّن ُكنَت أ ا تَوَفه ۖۡ فَلَمه ُت فِيِهمح مح

ءٖ َشِهيدٌ  ِ ََشح
َٰ ُك  نَت لََعَ

َ
ْۚ َوأ  ١١٧ َعلَيحِهمح

118. ඔබ ඔවුනට දඬුවම් කරන්වගනහි නම් 

සැබැින්වම ඔවුන්ව (ඔබට අයිති) ඔබගේ 

ෙැත්තන්වය. තවද ඔබ ඔවුනට සමාව 

දුන්වගනහි නම් සැබැින්වම ඔබ සර්ව 

බලධාරී සියුම් ඥානය ඇත්තාය. (යැයි 

පවසයි) 

فِرح لَُهمح   بحُهمح فَإِنهُهمح ِعَباُدَكۖۡ ِإَون َتغح ِ إِن ُتَعذ 
َِكيمُ  نَت ٱلحَعزِيُز ٱۡلح

َ
 ١١٨ فَإِنهَك أ

119. සතයවාදීන්වට ඔවුන්වගේ සතයය පල 

ගදන දිනය ගමය ගව්. ඔවුනට ඊට 

පහළින්ව ෙංොවන්ව ෙලා බස්නා (සව්ර්ෙ) 

උයන්ව ඇත. එහි ඔවුහු සදාතනිකගයෝය. 

අල්ලාහ ්ඔවුන්ව ව පිළිෙත්ගත්ය. ඔවුහුද 

ඔහු ව පිළිෙත්ගතෝය. එයයි මහත් වූ 

ජයග්රහණය වනුගේ. 

  ْۚ ُقُهمح َِٰدقَِي ِصدح ُ َهََٰذا يَوحُم يَنَفُع ٱلصه قَاَل ٱَّلله
نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن  

َ َٰت  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح لَُهمح َجنه
ُ َعنحُهمح َورَضُ  بَٗداۖۡ رهَِضَ ٱَّلله

َ
َٰلَِك  فِيَهآ أ واْ َعنحُهْۚ َذ

ُز ٱلحَعِظيمُ   ١١٩ ٱلحَفوح
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 المائدة

120. අහසහ්ි ද මිහිතලගයහි ද ඒවාගයහි 

ඇති දෑ හි ද ආධිපතයය අල්ලාහ් සතුය. 

ඔහු සියලු දෑ කිරීගමහි ශක්තිවන්වතය. 

ْۚ وَُهَو   ۡرِض َوَما فِيِهنه
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ُملحُك ٱلسه َّلِله

 ُۢ ءٖ قَِديُر ِ ََشح
َٰ ُك   ١٢٠ لََعَ
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සූරා අල් අන්වආම් األنعام 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. සියලු ප්රශංසා අල්ලාහ්ටමය. ඔහු අහස ්

හා මිහිතලය මැව්ගව්ය. තවද 

අන්වධකාරයන්ව හා ආගලෝකය ඇති 

කග ්ය. පසුව (ගමගස ්තිබිය දී) 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිට 

(ගවනත් දෑ) සමාන කරති. 

ۡرَض  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح ٱۡلح

ِيَن َكَفُرواْ   ۖۡ ُثمه ٱَّله لَُمَِٰت َوٱنلُّوَر وََجَعَل ٱلظُّ
ِدلُونَ   ١ بَِرب ِِهمح َيعح

2. නුඹලා මැටිගයන්ව මවා පසුව (නුඹලාට 

හිමි) නියමිත (ජීිත) කාලයක් ද තීන්වදු 

කග ් ඔහු ය. (ිනිශච්ය සඳහා වූ) 

නියමිත කාලය ඇත්ගත් ද ඔහු අබියසය. 

ඉන්ව පසුව ද නුඹලා සැක කරන්වගනහුය. 

َجَٗلۖۡ  
َ
ِن ِطٖي ُثمه قَََضَٰٓ أ ِي َخلََقُكم م  ُهَو ٱَّله

ونَ  ََتُ نُتمح َتمح
َ
ۖۥۡ ُثمه أ َسۡمًّ ِعنَدهُ َجل  مُّ

َ
 ٢ َوأ

3. තවද අහසහ්ි හා මිහිතලගේ අල්ලාහ ්

ඔහුය. නුඹලාගේ රහසය දෑ ද නුඹලාගේ 

ප්රසිද්ධ දෑ ද ඔහු දන්වගන්වය. නුඹලා 

උපයන දෑ ද ඔහු දන්වගන්වය. 

لَُم   ۡرِض َيعح
َ َِٰت َوِِف ٱۡلح َمََٰو ُ ِِف ٱلسه وَُهَو ٱَّلله

ِسُبونَ  لَُم َما تَكح َرُكمح َويَعح  ٣ َِسهُكمح وََجهح

4. තම පරමාධිපතිගේ සාක්ීන්ව අතරින්ව  

කුමන සාක්ෂියක් ඔවුන්ව ගවත පැමිණිය ද 

එය ඔවුහු පිටුපාමින්ව සිටියා මිස (ඒ ෙැන 

සැලකිලිමත් වූගේ) නැත. 

ِنح َءاَيَِٰت َرب ِِهمح إَِله ََكنُواْ   ِنح َءايَةٖ م  تِيِهم م 
ح
َوَما تَأ

 ٤ َعنحَها ُمعحرِِضيَ 

5. ඒ අනුව සතය ය ඔවුන්ව ගවත පැමිණි 

කල්හි ඔවුහු එය ගබාරු කග ෝය. ඔවුහු 

කවර ගදයක් පිළිබඳ ව සමච්චල් කරමින්ව 

සිටිගේ ද ඒ පිළිබඳ පුවත් ඔවුන්ව ගවත මතු 

පැමිගණනු ඇත. 

تِيِهمح  
ح
ا َجآَءُهمح فََسوحَف يَأ ِ لَمه َق  بُواْ بِٱۡلح َفَقدح َكذه

زُِءونَ  َتهح ُؤاْ َما ََكنُواْ بِهِۦ يَسح ۢنَبَٰٓ
َ
 ٥ أ



 

සූරා අල් අන්වආම් 

 

222 

 

 األنعام

6. ඔවුනට ගපර පරම්පරා ෙණනාවක් අප 

ගකගස් ිනාශ කර දැමුගව් දැ යි ඔවුහු 

නුදුටුගවෝද ? නුඹලාට අප ගනාදුන්ව 

පහසුකම් අපි ඔවුනට මිහිතලගේ සලසා 

දුන්වගනමු. ඔවුන්ව ගවත අහස් ජලය 

ගනාකඩවා එවීමු. ඔවුනට පහළින්ව ෙලා 

බස්නා ෙංොවන්ව ඇති කග මු. පසුව 

ඔවුන්වගේ පාපකම් ගහත්ුගවන්ව අපි ඔවුන්ව 

ව ිනාශ කග මු. තවද ඔවුනට පසුව අපි 

ගවනත් පරම්පරාවක් බිහි කග මු. 

اْ َكمح  لَمح يََروح
َ
ٖن  أ ِن قَرح َنا ِمن َقبحلِِهم م  لَكح هح

َ
أ

ن لهُكمح  ِ ۡرِض َما لَمح ُنَمك 
َ َُٰهمح ِِف ٱۡلح نه كه مه

َراٗرا وََجَعلحَنا   ِدح َمآَء َعلَيحِهم م  رحَسلحَنا ٱلسه
َ
َوأ

َنَُٰهم بُِذنُوبِِهمح   لَكح هح
َ
نحَهََٰر ََتحرِي ِمن ََتحتِِهمح فَأ

َ ٱۡلح
نًا  ِدهِمح قَرح نَا ِمنُۢ َبعح

ح
نَشأ

َ
 ٦ َءاَخرِينَ  َوأ

7. පත්රිකාවක ලියන ලද පුසත්කයක් අපි 

නුඹ ගවත පහ  කර එය ඔවුන්ව ඔවුන්වගේ 

අත් වලින්ව සප්ර්ශ කර බැලුව ද ගමය 

පැහැදිලි හූනියමක් මිස නැතැයි 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව පවසා සිටින්වනට 

තිබිණි. 

َا َعلَيحَك كَِتَٰٗبا ِِف قِرحَطاٖس فَلََمُسوهُ   نلح َولَوح نَزه
يحِدي

َ
ِيَن َكَفُرٓواْ إِنح َهََٰذآ إَِله  بِأ ِهمح لََقاَل ٱَّله

بِي   ر  مُّ  ٧ ِسحح

8. ගමාහු ගවත (සාක්ෂි දැරීම සඳහා) 

මලාඉකාවරගයකු පහ  කරනු ලැබිය 

යුතු ගනාගව් දැ යි ඔවුහු පැවසූහ. එගස ්

අපි මලාඉකාවරගයකු පහ  කග  ්නම් 

(ඔවුන්වගේ) ිෂය තීන්වදු කරනු ලබනු 

ඇත.පසුව ඔවුනට අවකාශ ගදනු 

ගනාලබනු ඇත. 

َا َملََّٗك   نَزنلح
َ
ۖۡ َولَوح أ نزَِل َعلَيحهِ َملَك 

ُ
ََلٓ أ َوقَالُواْ لَوح

ُر ُثمه ََل يُنَظُرونَ  مح
َ  ٨ لهُقَِضَ ٱۡلح

9. අප එගස ්මලාඉකාවරගයකු පත් කග ් 

නම් මිනිගසකුගේ සව්රූපගයන්වම ඔහු ව 

අපි පත් කරන්වගනමු. (දැන්ව) ඔවුන්ව 

වයාකූල ව සිටින අයුරින්ව ම (එිට ද අප) 

ඔවුන්ව ව වයාකූලත්වයට පත් කරන්වගනමු. 

َنا   ََعلحَنَُٰه رَُجَٗل َولَلَبَسح َولَوح َجَعلحَنَُٰه َملََّٗك ۡله
ا يَلحبُِسونَ   ٩ َعلَيحِهم مه

10. (නබිවරය !) නුඹට ගපර සිටි 

රසූල්වරුන්ව ද සමච්චලයට ෙනු ලැබූහ. 

කවර ගදයක් සම්බන්වධ ගයන්ව ඔවුහු 

සමච්චල් කරමින්ව සිටිගයෝ ද එයම එගස් 

උපහාස ක  අය ව ග්රහණය කග ්ය. 

ِيَن   ِن َقبحلَِك فََحاَق بِٱَّله زَِئ بُِرُسٖل م  ُتهح َولََقِد ٱسح
زُِءونَ  َتهح ا ََكنُواْ بِهِۦ يَسح  ١٠ َسِخُرواْ ِمنحُهم مه
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11. (නබිවරය!) මහගපාග ාගවහි 

සැරිසරා පසුව ගබාරු ක වුන්වගේ 

අවසානය ගකගස ්වී දැ යි අවධානගයන්ව 

බලනු යැයි නුඹ පවසනු. 

ۡرِض ُثمه ٱنُظُرواْ َكيحَف ََكَن  قُ 
َ لح ِسُۡيواْ ِِف ٱۡلح

بِيَ  ِ حُمَكذ  َِٰقَبُة ٱل  ١١ َع

12. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගවහි ඇති දෑ 

කවුරුන්ව සතු දැ යි නුඹ අසනු. සියල්ල 

අල්ලාහ ්සතුය යැයි පවසනු. (අල්ලාහ්) 

තමන්ව ගවත කරුණාව නියම කර 

ෙත්ගත්ය. සැබැින්වම ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දින ඔහු නුඹලා ව එක් 

රැස් කරනු ඇත. එහි කිසිදු සැකයක් නැත. 

තමන්ව තමන්වටම අලාභහානි කර 

ෙත්තවුන්ව වන ඔවුහු ිශ්වාස ගනාකරති. 

  ِْۚ ه ِ ۡرِضِۖ قُل َّلل 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ا ِِف ٱلسه قُل ل َِمن مه

َمَعنهُكمح إََِلَٰ يَوحِم   ْۚ ََلَجح ََة ِسهِ ٱلرهۡحح َٰ َنفح َكَتَب لََعَ
نُفَسُهمح  ٱلحِقَيََٰمةِ

َ
ٓواْ أ ِيَن َخِِسُ  ََل َريحَب فِيهِِۚ ٱَّله

ِمُنونَ   ١٢ َفُهمح ََل يُؤح

13. තවද රාත්රිගයහි හා දහවගලහි වාසය 

කරන දෑ ඔහු සතුය. තවද ඔහු සර්ව 

ශ්රාවකය. සර්ව ඥානීය. 

ِۚ وَُهَو   حِل َوٱنلهَهارِ ۞َوََلُۥ َما َسَكَن ِِف ٱَله
ِميُع ٱلحَعلِيمُ   ١٣ ٱلسه

14. අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාරව (ගවනත් 

ගකගනකු) භාරකරු වශගයන්ව මම 

ෙන්වගනම්ද? (ඔහු) අහස් හා මිහිතලගේ 

නිර්මාපකයාය. තවද ඔහු ආහාර සපයයි. 

(කිසිගවකු ිසින්ව) ඔහුට ආහාර සපයනු 

ගනාලැගේ යැයි නුඹ පවසනු. සැබැින්වම 

(අල්ලාහ්ට) අවනත වූවන්වගෙන්ව මා ප මු 

වැන්වනා වීමට මම අණ කරනු ලැබුගවමි. 

තවද නුඹලා කිසිකගලක ආගද්ශ 

තබන්වනන්ව අතුරින්ව (ගකගනකු) ගනාවනු. 

َِٰت   َمََٰو ُِذ َوَِل ٗا فَاِطرِ ٱلسه َّته
َ
ِ أ َ ٱَّلله َغۡيح

َ
قُلح أ

ِمرحُت  
ُ
ٓ أ َعُمُۗ قُلح إِّن ِ عُِم َوََل ُيطح ۡرِض وَُهَو ُيطح

َ َوٱۡلح
لََمۖۡ َوََل تَُكوَننه ِمَن   سح

َ
َل َمنح أ وه

َ
ُكوَن أ

َ
نح أ

َ
أ

ِكِيَ  حُمّشح  ١٤ ٱل

15. මාගේ පරමාධිපතිට මා පිටුපෑගව් 

නම් අති මහත් දිනගේ (නියම වන) 

දඬුවමට මම බිය ගවමි යැයි පවසනු. 

ٍم   ِ َعَذاَب يَوح َخاُف إِنح َعَصيحُت َرَب 
َ
ٓ أ قُلح إِّن ِ

 ١٥ َعِظيمٖ 
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16. කවගරකු එදින එයින්ව (එම දඬුවමින්ව) 

ගවනතකට ගයාමු කරනු ලබන්වගන්ව ද 

එිට සැබැින්වම (අල්ලාහ්) ඔහුට දයාව 

දැක්වීය. පැහැදිලි ිජයග්රහණය එයයි. 

َٰلَِك   ۚۥْ َوَذ َفح َعنحُه يَوحَمئِٖذ َفَقدح رَِۡحَُه ن يُِصح مه
حُمبِيُ  ُز ٱل  ١٦ ٱلحَفوح

17. යම් හිංසනයකින්ව අල්ලාහ ්ඔබ ව 

ග්රහණය කරන්වගන්ව නම් එිට ඔහු හැර 

එය ඉවත් කරන ගවනත් කිසිගවකු 

ගනාමැත. යම් යහපතකින්ව ඔබ ව 

ග්රහණය කරන්වගන්ව නම් එිට ඔහු සියලු 

දෑ ගකගරහි සර්ව බලධාරීය. 

ۥٓ إَِله   ٖ فَََل ََكِشَف ََلُ ُ بُِۡض  َك ٱَّلله َسسح ِإَون َيمح
ءٖ   ِ ََشح

َٰ ُك  ٖ َفُهَو لََعَ َك ِِبَۡيح َسسح ُهَوۖۡ ِإَون َيمح
 ١٧ قَِدير  

18. තම ෙැත්තන්වට ඉහළින්ව සිට 

සර්වබලධාරී වන්වගන්ව ඔහුය. තවද ඔහු 

ප්රඥාවන්වතය (සියලු ගතාරතුරු) මැනින්ව 

දන්වනාය. 

َِكيُم   ِۚۦْ َوُهَو ٱۡلح َق ِعَبادِه وَُهَو ٱلحَقاهُِر فَوح
َبِۡيُ   ١٨ ٱۡلح

19. (නබිවරය) සාක්ෂිගේ වඩාත් ප්රබල 

වනුගේ කුමක් දැ යි නුඹ අසනු. මා අතර 

හා නුඹලා අතර සාක්ෂිකරු අල්ලාහ ්වීම 

යැයි පවසනු. තවද ගමම කුර්ආනය මට 

වහී (ගද්ව පණිිඩ) වශගයන්ව ගදනු 

ලැබීය. (එය) ගමමගින්ව නුඹලාට හා ගමය 

ලබන අයට මම අවවාද කරනු පිණිසය. 

අල්ලාහ ්සමඟ ගවනත් ගදිවරුන්ව සිටිනු 

ඇතැයි සැබැින්වම නුඹලා සාක්ෂි 

දරන්වගනහුද? (නැත. එගලස) මට සාක්ෂි 

දැරිය ගනාහැකැයි නුඹ පවසනු. එකම 

ගදියා ඔහු ම යැයි ද සැබැින්වම මම 

නුඹලා ආගද්ශ තබන දැයින්ව නිගදාස ්යැයි 

ද නුඹ පවසනු. 

ۖۡ َشِهيُدُۢ   ُ ۖۡ قُِل ٱَّلله ََبُ َشَهََٰدٗة كح
َ
ٍء أ يُّ ََشح

َ
قُلح أ

وِۡحَ إََِله َهََٰذا ٱلحُقرحَءاُن  
ُ
ْۚ َوأ َبيحِّن َوبَيحَنُكمح

نه  
َ
َهُدوَن أ ئِنهُكمح لَتَشح

َ
نِذَرُكم بِهِۦ َوَمنُۢ بَلََغْۚ أ

ُ
ِۡل

َهُدْۚ قُ  شح
َ
ٓ أ ْۚ قُل َله َرىَٰ خح

ُ
ِ َءالَِهًة أ لح إِنهَما ُهَو  َمَع ٱَّلله

ُِكونَ  ا تُّشح ِمه  ١٩ إَِلَٰه  َوَِٰحد  ِإَونهِّن بَرِٓيء  م 

20. කවගරකුට අපි පුසත්කය 

පිරිනැමුගවමු ද ඔවුහු තම දරුවන්ව 

හඳුනන්වනාක් ගමන්ව ගමාහු (අල්ලාහ්ගේ 

දූතයාණන්ව බ)ව හඳුනති. තමන්ව තමන්වට 

ම අලාභහානි කර ෙත්තවුන්ව වන ඔවුහු 

ිශව්ාස ගනාකරති. 

ِيَن ءَ  رُِفونَُهۥ َكَما  ٱَّله اَتيحَنَُٰهُم ٱلحِكَتََٰب َيعح
نُفَسُهمح َفُهمح  

َ
ٓواْ أ ِيَن َخِِسُ بحَنآَءُهُمۘ ٱَّله

َ
رُِفوَن أ َيعح

ِمُنونَ   ٢٠ ََل يُؤح
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21. අල්ලාහ ්ගවත ගබාරු ගොතන්වනන්ව 

ගහෝ ඔහුගේ වදන්ව ගබාරු කරන්වනන්වට 

වඩා මහා අපරාධකරුගවෝ කවරහු ද? 

සැබැින්වම අපරාධකරුවන්ව ජය 

ගනාලබති. 

وح  َومَ 
َ
ِ َكِذبًا أ ىَٰ لََعَ ٱَّلله ِن ٱفحََتَ لَُم ِممه ظح

َ
نح أ

َٰلُِمونَ  لُِح ٱلظه َب أَـِبَيَٰتِهِۦْٓۚ إِنهُهۥ ََل ُيفح  ٢١ َكذه

22. තවද එදින ඔවුන්ව සියලු ගදනා අප 

එක් රැස් ගකාට පසුව ආගද්ශ 

ක වුන්වගෙන්ව  නුඹලා (ගදියන්ව යැයි ) 

සිතා සිටි  නුඹලාගේ හවුල්කරුවන්ව 

ගකාගහ් දැ යි අපි ආගද්ශ ක වුන්වගෙන්ව 

ිමසන්වගනමු. 

ُكٓواْ   َ ۡشح
َ
ِيَن أ َويَوحَم ََنحُّشُُهمح ََجِيٗعا ُثمه َنُقوُل لَِّله
ِيَن ُكنُتمح تَزحُعُمونَ  ََكٓؤُُكُم ٱَّله َن ُۡشَ يح

َ
 ٢٢ أ

23. පසුව අල්ලාහ් මත දිවුරා 

පවසන්වගනමු. අපගේ පරමාධිපතියාණනි! 

සැබැින්වම අපි ආගද්ශ තබන්වනන්ව ගලස 

ගනාසිටිගයමු යැයි ඔවුහු පැවසීම හැර 

ඔවුන්වගේ අර්බුදය ගවනත් කිසිවක් 

ගනාවනු ඇත. 

ِ َرب َِنا َما   ن قَالُواْ َوٱَّلله
َ
ٓ أ ُثمه لَمح تَُكن فِتحنَُتُهمح إَِله

ِكِيَ   ٢٣ ُكنها ُمّشح

24. (නබිවරය!) තමන්වට එගරහි ව ඔවුහු 

ගබාරු පවසනුගේ ගකගස් දැ යි බලනු. 

ඔවුන්ව ගොතමින්ව සිටි දෑ ඔවුන්ව ව ගනාමඟ 

යැවීය. 

ْۚ َوَضله َعنحُهم   نُفِسِهمح
َ
َٰٓ أ ٱنُظرح َكيحَف َكَذبُواْ لََعَ

ونَ  ََتُ ا ََكنُواْ َيفح  ٢٤ مه

25. තවද ඔවුන්ව අතුරින්ව නුඹ ගවත සවන්ව 

ගදන (ගමන්ව රඟපාන) අය ද ගවති. එය 

ඔවුනට ගනාවැටගහන පරිදි අපි ඔවුන්වගේ 

හදවත් මත ආවරණයක් ද ඔවුන්වගේ කන්ව 

තු  බිහිරි බව ද ඇති කග මු. තවද ඔවුහු 

සියලු සාධක දුටුවද ඒවා ඔවුහු ිශව්ාස 

ගනාකරති. නුඹ ගවත ඔවුහු පැමිණි ිට 

නුඹ සමඟ ඔවුහු වාද කරනු ඇත. ගමය 

මුතුන්ව මිත්තන්වගේ ගෙතූ දෑ මිස නැතැයි 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව පවසති. 

َٰ قُلُوبِِهمح   َتِمُع إََِلحَكۖۡ وََجَعلحَنا لََعَ ن يَسح َوِمنحُهم مه
ن

َ
ِكنهًة أ

َ
اْ   أ َقُهوهُ َوِِفٓ َءاَذانِِهمح َوقحٗراْۚ ِإَون يََروح َيفح

َٰٓ إَِذا َجآُءوَك   ۖۡ َحِته ِمُنواْ بَِها ُكه َءايَةٖ َله يُؤح
  ٓ ِيَن َكَفُرٓواْ إِنح َهََٰذآ إَِله يَُجَِٰدلُونََك َيُقوُل ٱَّله

لِيَ  وه
َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح

َ
 ٢٥ أ
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26. තවද ඔවුහු එයින්ව(සතයගයන්ව) 

ව ක්වාලති. ඔවුන්ව ද එයින්ව දුරස ්ව 

සිටිති. ඔවුහු ිනාශ කරනුගේ ඔවුන්ව ව ම 

මිස නැත. තවද ඔවුහු (ඒ බව) වටහා 

ගනාෙනිති. 

لُِكوَن   َن َعنحُهۖۡ ِإَون ُيهح َن َعنحُه َويَنحـ َوح وَُهمح َينحَهوح
ُعُرونَ  نُفَسُهمح َوَما يَشح

َ
ٓ أ  ٢٦ إَِله

27. නිරා ගින්වගනහි ඔවුන්ව සිටුවා තබනු 

ලැබූ ිට නුඹ දුටුගව් නම් එිට ඔවුහු 

“අගහෝ! අපගේ ිනාශය, අප නැවත 

හරවා යවනු ලබන්වගන්ව නම් ! (ගකතරම් 

ගහාඳ ද ! එිට) අපි අපගේ 

පරමාධිපතිගේ වදන්ව ගබාරු 

ගනාකරන්වගනමු. තවද අපි 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව අතුරින්ව වන්වගනමු යැ’’ 

යි පවසා සිටිති. 

لَيحتََنا نَُردُّ  َولَوح تََرىَٰٓ إِذح ُوقُِفواْ لََعَ ٱنلهارِ َفَقالُواْ َيَٰ 
َب أَـِبَيَِٰت َرب َِنا َونَُكوَن ِمَن   ِ َوََل نَُكذ 

ِمنِيَ  حُمؤح  ٢٧ ٱل

28. නමුත් කලින්ව ඔවුන්ව සඟවමින්ව සිටි දෑ 

ඔවුනට ගහළි ිය. තවද ඔවුන්ව නැවත 

හරවා යවනු ලැබුව ද කවර ගදයකින්ව 

ඔවුන්ව ව ව ක්වනු ලැබුගව් ද ඒ ගවතටම 

හැරී යනු ඇත. තවද නියත වශගයන්වම 

ඔවුහු ගබාරුකාරගයෝය. 

واْ   ۖۡ َولَوح ُردُّ ا ََكنُواْ َُيحُفوَن ِمن َقبحُل بَلح بََدا لَُهم مه
َِٰذبُونَ   ٢٨ لََعاُدواْ لَِما ُنُهواْ َعنحُه ِإَونهُهمح لََك

29. තවද ගමය අපගේ ගලෞකික  ජීිතය 

මිස නැත. තවද අප (මිය ගිය පසු) නැවත 

නැගිටුවනු ලබන්වනන්ව ගනාගවමු යැයි 

ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

نحَيا َوَما ََنحُن  وَ  قَالُٓواْ إِنح ِهَ إَِله َحَياُتَنا ٱلُّ
 ٢٩ بَِمبحُعوثِيَ 

30. තවද ඔවුහු තම පරමාධිපති ඉදිරිගේ 

සිටවනු ලැබූ අවසථ්ාව නුඹ දුටුගව් නම් 

"ගමය සතයය ගනාගව් දැ" යි ඔහු ිමසා 

සිටියි. අපගේ පරමාධිපතියාණන්ව මත 

දිවුරා පවසමු. (එය) එගස්ය යැයි පවසති. 

එගස් නම් නුඹලා ප්රතික්ගෂ්ප කරමින්ව සිටි 

දෑ ගහ්තුගවන්ව ගමම දඬුවම නුඹලා භුක්ති 

ිඳිනු යැයි ඔහු පවසනු ඇත. 

لَيحَس َهََٰذا  
َ
ْۚ قَاَل أ َٰ َرب ِِهمح َولَوح تََرىَٰٓ إِذح ُوقُِفواْ لََعَ

ْۚ قَاَل فَُذوُقواْ ٱلحَعَذاَب بَِما   ِۚ قَالُواْ بََلَٰ َوَرب َِنا ِ َق  بِٱۡلح
ُفرُ   ٣٠ ونَ ُكنُتمح تَكح
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31. සැබැින්වම අල්ලාහ් මුණ ෙැසීම 

ගබාරු යැයි ප්රකාශ ක වුන්ව අලාභ 

ින්වදහ. අවසන්ව ගහෝරාව අනගේක්ෂිත ව 

ඔවුන්ව ගවත පැමිණි ිට ඔවුන්ව ඔවුන්වගේ 

(පාප) බර ඔවුන්වගේ පිට මත ඔසවා 

ෙනිමින්ව අගහෝ ! අපි ගම(ගලාගව)හි 

අතපසු ක  දෑ හි ිනාශය ! යැයි පවසති.  

ඔවුන්ව ඔසවා ෙන්වනා දෑ නපුරු ගනාගව් 

ද? 

َٰٓ إَِذا   ِۖۡ َحِته بُواْ بِلَِقآءِ ٱَّلله ِيَن َكذه قَدح َخِِسَ ٱَّله
َٰ َما   َتَنا لََعَ َ َتٗة قَالُواْ َيََٰحِسح اَعُة َبغح َجآَءتحُهُم ٱلسه

  َٰ َزارَُهمح لََعَ وح
َ
َنا فِيَها وَُهمح َُيحِملُوَن أ فَرهطح

ََل َسآَء َما يَزُِرونَ 
َ
ْۚ أ  ٣١ ُظُهورِهِمح

32. ගමගලාව ජීිතය ගකළිගලාල් හා 

පුහුවක් මිස (ගවනත් කිසිවක්) නැත. මතු 

ගලාව නිවහන ගද්ව බිය හැඟීගමන්ව 

කටයුතු කරන්වනන්වට වඩාත් ගශ්ර්ෂඨ්ය. 

නුඹලා (ඒ බව) වටහා ෙත යුතු ගනාගව් 

ද? 

اُر   ۖۡ َولَِله و  نحَيآ إَِله لَعِب  َولَهح ةُ ٱلُّ ََيوَٰ َوَما ٱۡلح
ِيَن َيته  ِقلُونَ ٱٓأۡلِخَرةُ َخۡيح  ل َِّله فَََل َتعح

َ
 ٣٢ ُقوَنْۚ أ

33. (නබිවරය !) ඔවුන්ව පවසන දෑ නුඹ 

දුකට පත් කරනු ඇතැයි සැබැින්වම අපි 

දනිමු.  සැබැින්වම ඔවුහු නුඹ ව ගබාරු 

ගනාකග ෝය. නමුත් අපරාධකරුවන්ව 

අල්ලාහ්ගේ වදන්ව පිටුපානු ඇත. 

ِي َيُقولُوَنۖۡ فَإِنهُهمح  ُزنَُك ٱَّله لَُم إِنهُهۥ ََلَحح   قَدح َنعح
  ِ َٰلِِمَي أَـِبَيَِٰت ٱَّلله بُونََك َوَلَِٰكنه ٱلظه ِ ََل يَُكذ 

 ٣٣ ََيحَحُدونَ 

34. නුඹට ගපරද රසූල්වරුන්ව ගබාරු 

කරනු ලැබූහ. නමුත් අපගේ උදව් ව 

ඔවුන්ව ගවත පැමිගණන ගතක් ඔවුන්ව 

ගබාරු කරනු ලැබූ දෑ හා ඔවුන්ව හිංසා 

පීඩාවට ලක් වූ දෑ ඉවසා දරා ෙත්හ. 

අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ගවනස් කරන්වගනකු 

ගනාමැත. තවද සැබැින්වම 

රසූල්වරුන්වගේ ගතාරතුරු ඔබ ගවත 

පැමිණ ඇත. 

َٰ َما   واْ لََعَ ِن َقبحلَِك فََصََبُ بَتح رُُسل  م  ِ َولََقدح ُكذ 
َل   ِ ْۚ َوََل ُمَبد  نَا ُ َُٰهمح نَِصح تَى

َ
َٰٓ أ وُذواْ َحِته

ُ
بُواْ َوأ ِ ُكذ 

َبإِْي   ِْۚ َولََقدح َجآَءَك ِمن نه لَُِكَِمَِٰت ٱَّلله
ح   ٣٤ ُمرحَسلِيَ ٱل
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35. ඔවුන්වගේ පිටුපෑම නුඹ ගවත දරුණු 

වූගේ නම් එිට ඔබට හැකියාව තිගේ 

නම් මහගපාග ාගවහි උමෙක් ගසායා 

ගහෝ අහස මත ඉනිමෙක් තබා නැෙ 

යාගමන්ව  ගහෝ ඔවුන්ව ගවත ඔබ  

සාධකයක් රැගෙන පැමිණියද  (ඔවුන්ව 

පිටුපාමින්වම සිටිති.) තවද අල්ලාහ් අභිමත 

කග ් නම්  යහමඟ මත ඔවුන්ව ව රැස ්

කරන්වනට තිබුණි. එබැින්ව නුඹ 

අඥානයින්ව අතුරින්ව ගනාවනු. 

َراُضُهمح فَإِِن   ِإَون ََكَن َكَُبَ َعلَيحَك إِعح
وح ُسلهٗما  

َ
ۡرِض أ

َ ن تَبحَتِغَ َنَفٗقا ِِف ٱۡلح
َ
َت أ َتَطعح ٱسح

  ُ تَِيُهم أَـِبيَةِٖۚ َولَوح َشآَء ٱَّلله
ح
َمآءِ َفَتأ ِِف ٱلسه

 ْۚ حُهَدىَٰ  فَََل تَُكوَننه ِمَن  َۡلََمَعُهمح لََعَ ٱل
 ٣٥ ٱلحَجَِٰهلِيَ 

36. (ඔබගෙන්ව) පිළිතුරු පතනුගේ 

ශ්රවණය කරන්වනන්ව ගවති. මියගිය 

ඇත්තන්ව අල්ලාහ ්නැවත නැගිටුවා පසුව 

ඔහු ගවතට ඔවුහු ගයාමු කරනු ලබති. 

ََتَٰ   حَموح َمُعوَنۘ َوٱل ِيَن يَسح َتِجيُب ٱَّله ۞إِنهَما يَسح
ُ ُثمه إََِلح   ٣٦ هِ يُرحَجُعونَ َيبحَعُثُهُم ٱَّلله

37. තවද (අප කැමති පරිදි) ඔහුගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව ඔහු ගවත සාධකයක් 

පහ  කරනු ලැබිය යුතු ගනාගව් දැ යි 

ිමසති. (නබිවරය !) සැබැින්වම අල්ලාහ ්

එගස් සාධකයක් පහ  කිරීමට 

ශක්තිවන්වතය. නමුත් ඔවුන්ව ගෙන්ව 

ගබාගහෝ ගදනා (ඒ බව) ගනාදනිති. 

َِل عَ  ََل نُز  ب ِهِۚۦْ قُلح إِنه  َوقَالُواْ لَوح ِن ره لَيحهِ َءايَة  م 
ََثَُهمح   كح

َ
َِل َءايَٗة َوَلَِٰكنه أ ن يََُن 

َ
َٰٓ أ َ قَادٌِر لََعَ ٱَّلله

لَُمونَ   ٣٧ ََل َيعح

38. ගොඩබිම සගතකු ගහෝ ගව්වා තම 

තටු ගදක සලමින්ව පියාසර කරන 

පක්ෂිගයකු ගහෝ ගව්වා (උන්ව ද) නුඹලා 

ගමන්ව වූ සමූහයක් මිස නැත. පුස්තකගේ 

අපි කිසිවක් අත් ගනාහැරිගයමු. පසුව 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ගවතට එක් රැස් 

කරනු ලබති. 

ۡرِض َوََل َطَٰٓئِرٖ يَِطُۡي  
َ َوَما ِمن َدآبهةٖ ِِف ٱۡلح

َنا ِِف   ا فَرهطح َثالُُكمِۚ مه مح
َ
َمٌم أ

ُ
ٓ أ ِِبََناَحيحهِ إَِله

ِۚ ُثمه إََِلَٰ َرب ِِهمح ُُيحَّشُ  ءٖ  ٣٨ ونَ ٱلحِكَتَِٰب ِمن ََشح

39. අපගේ වදන්ව ගබාරු ක වුන්ව 

අන්වධකාරයන්වහි බිහිරන්ව හා ගොළුවන්ව 

ගවති. අල්ලාහ ්අභිමත කරන අය 

ගනාමඟ යන්වනට ඉඩ හරියි. ඔහු අභිමත 

කරන අය ඍජු මාර්ෙය මත තබයි. 

م  ِِف   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُصم   َوبُكح ِيَن َكذه َوٱَّله
لِلحُه وَ  ُ يُضح لَُمَِٰتِۗ َمن يََشإِ ٱَّلله   ٱلظُّ

ح
َمن يََشأ

َتِقيمٖ  سح َٰ ِصَرَٰٖط مُّ  ٣٩ ََيحَعلحُه لََعَ
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40. (නබිවරය ඔවුන්ව අමතා) පවසන්වන. 

"අල්ලාහ් ගවතින්ව දඬුවමක් නුඹලා හමුවට 

පැමිණිගේ නම් නැතිනම් ිනිශච්ය දිනය 

නුඹලා හමුවට පැමිණිගේ නම්  නුඹලා 

අල්ලාහ ්හැර ගවනත් අයවලුන්වවද නුඹලා 

අඬෙසන්වගන්ව? යන වෙ  නුඹලා 

සතයවන්වතයින්ව නම් මඳක් සිතා 

පවසන්වන. 

وح  
َ
ِ أ َُٰكمح َعَذاُب ٱَّلله تَى

َ
َتُكمح إِنح أ رََءيح

َ
قُلح أ

ُعوَن إِن ُكنُتمح   ِ تَدح َ ٱَّلله َغۡيح
َ
اَعُة أ َتتحُكُم ٱلسه

َ
أ

 ٤٠ َصَِٰدقِيَ 

41. එගස ්ගනාව, නුඹලා අයැදින්වගන්ව  

ඔහුවමය. නුඹලා ඔහු ගවත අයැද සිටින 

දෑ ඔහු අභිමත කග ් නම් ඉවත් කරනු 

ඇත. තවද නුඹලා ද ආගද්ශ කරන දෑ 

අමතක කර දමනු ඇත. 

ُعوَن إََِلحهِ إِن   ِشُف َما تَدح ُعوَن َفَيكح بَلح إِيهاهُ تَدح
ُِكونَ  َن َما تُّشح  ٤١ َشآَء َوتَنَسوح

42. තවද සැබැින්වම අපි නුඹට ගපර වූ 

සමූහයන්ව ගවත ද දූත පණිිඩ එව්ගවමු. 

ඔවුන්ව යටහත් පහත් ිය හැකි වනු පිණිස 

දුෂ්කරතාවන්ව හා පීඩාවන්වගෙන්ව ඔවුන්ව ව 

හසු කග මු. 

َنَُٰهم   َخذح
َ
ِن َقبحلَِك فَأ َمٖم م 

ُ
رحَسلحَنآ إََِلَٰٓ أ

َ
َولََقدح أ

آءِ لََعلهُهمح َيَتَۡضهُعونَ  ه َسآءِ َوٱلۡضه
ح
َأ  ٤٢ بِٱِلح

43. එබැින්ව ඔවුන්ව ගවත අපගේ 

දුෂ්කරතාවන්ව පැමිණි ිට ඔවුන්ව යටහත් 

පහත් ිය යුතු ගනාගව් ද? නමුත් 

ඔවුන්වගේ හදවත් දැඩි ිය. ඔවුන්ව කරමින්ව 

සිටි දෑ ගෂයිතාන්ව ඔවුන්වට අලංකාරවත් 

කග ්ය. 

ُسَنا تََۡضهُعواْ َوَلَِٰكن  
ح
ََلٓ إِذح َجآَءُهم بَأ فَلَوح

يحَطَُٰن َما ََكنُواْ   قََستح قُلُوبُُهمح َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه
َملُونَ   ٤٣ َيعح

44. කවර ගදයක් පිළිබඳ ඔවුනට සිහපත් 

කරනු ලැබුගව් ද එය ඔවුහු අමතක ක  

කල්හි (ප්රථමගයන්ව) අපි සියලු දෑ හි 

ගදාරටු ඔවුන්ව ගවත ිවෘත කග මු. 

අවසානගේ ඔවුනට ගදනු ලැබූ දෑ පිළිබඳ 

සතුටු ගවමින්ව සිටිය දී අපි  ඔවුන්ව ව 

අනගේක්ෂිත ව හසු කග මු. එිට ඔවුහු 

(සියලු කටයුතු වලදී) අසාර්ථක වූවන්ව 

බවට පත් වූහ. 

ا نَسُ  ََٰب  فَلَمه بحَو
َ
َنا َعلَيحِهمح أ ُِرواْ بِهِۦ َفَتحح واْ َما ُذك 

َنَُٰهم   َخذح
َ
وتُٓواْ أ

ُ
َٰٓ إَِذا فَرُِحواْ بَِمآ أ ٍء َحِته ِ ََشح

ُك 
بحلُِسونَ  َتٗة فَإَِذا ُهم مُّ  ٤٤ َبغح
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45. පසුව අපරාධ ක  එම  ජනතාව 

සහමුලින්වම කපා හරිනු ලැබීය. තවද 

සියලු ප්රශංසා සියලු ගලෝකයන්වහි 

පරමාධිපති වන අල්ලාහ් සතුය. 

  ِ ُد َّلِله َمح ْْۚ َوٱۡلح ِيَن َظلَُموا َفُقِطَع َدابُِر ٱلحَقوحِم ٱَّله
ِ ٱلحَعَٰلَِميَ   ٤٥ َرب 

46. අල්ලාහ ්නුඹලාගේ සවන්ව හා 

නුඹලාගේ බැල්ම අත්පත් කර ගෙන 

නුඹලාගේ හදවත් මත මුද්රා තැබුගව් නම් 

එය නුඹලාට (නැවත) ගෙන එන්වනට 

අල්ලාහ ්ගනාවන ගවනත් ගදිගඳකු 

සිටින්වගන්ව දැ යි නුඹලා දැනුම් ගදන්වනැයි 

(නබිවරය!) නුඹ අසනු. එම සාධක අපි 

ිිධ අයුරින්ව ිස්තර කරන්වගන්ව දැ යි 

අවධානගයන්ව බලනු. පසුව ද ඔවුන්ව 

පිටුපාන්වනන්ව ගවති. 

بحَصََٰرُكمح  
َ
َعُكمح َوأ ُ َسمح َخَذ ٱَّلله

َ
ُتمح إِنح أ رََءيح

َ
قُلح أ

 ِ َٰ قُلُوب ِ  وََخَتَم لََعَ ُ ٱَّلله نح إَِلٌَٰه َغۡيح ُكم مه
تِيُكم بِهِِۗ ٱنُظرح َكيحَف نَُِص ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت ُثمه  

ح
يَأ

ِدفُونَ   ٤٦ ُهمح يَصح

47. නුඹලා ගවත අල්ලාහ්ගේ දඬුවම 

අනගේක්ෂිත ව ගහෝ ගහළිපිට ම 

පැමිණිගේ නම් අපරාධකාර ජනයා හැර 

ගවනත් කවගරකු ිනාශ කරනු 

ලබන්වගන්ව දැ?’ යි නුඹලා මට දැනුම් 

ගදන්වනැ’යි නුඹ පවසනු. 

َتًة   ِ َبغح َُٰكمح َعَذاُب ٱَّلله تَى
َ
َتُكمح إِنح أ رََءيح

َ
قُلح أ

َٰلُِمونَ  لَُك إَِله ٱلحَقوحُم ٱلظه َرةً َهلح ُيهح وح َجهح
َ
 ٤٧ أ

48. තවද ශුභාරංචි දන්වවන්වනන්ව හා 

අවවාද කරන්වනන්ව වශගයන්ව මිස අපි 

රසූල්වරුන්ව ව ගනාඑව්ගවමු. එබැින්ව 

කවගරකු ිශ්වාස ගකාට හැඩ 

ෙැගසන්වගන්වද ඔවුනට කිසිඳු බියක් 

ගනාමැත. තවද ඔවුහු දුකට පත්වන්වගනෝද 

ගනාගවති. 

ِيَن َوُمنِذرِيَنۖۡ   ِ حُمرحَسلَِي إَِله ُمبَّش  َوَما نُرحِسُل ٱل
لََح فَََل َخوحٌف َعلَيحِهمح َوََل ُهمح   صح

َ
َفَمنح َءاَمَن َوأ

 ٤٨ َُيحَزنُونَ 

49. තවද අපගේ වදන්ව ගබාරු ක වුන්ව 

වන ඔවුනට ඔවුන්ව කරමින්ව සිටි පාපකම් 

ගහ්තුගවන්ව දඬුවම් අත් වනු ඇත. 

ُهُم ٱلحَعَذاُب بَِما   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيَمسُّ ِيَن َكذه َوٱَّله
ُسُقونَ   ٤٩ ََكنُواْ َيفح
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50. අල්ලාහ්ගේ සම්පත් මා ගවත තිගබන 

බව මම නුඹලාට ගනාපවසමි. තවද මම 

අදෘශයමාන දෑ ගනාදනිමි. මම 

මලාඉකාවරයකු ද ගවමි යැයි මම 

නුඹලාට ගනාපවසමි.මා ගවත ගහළිදරව් 

කරනු ලැබූ දෑ හැර ගවනත් කිසිවක් මම 

පිළි ගනාපදිමි යැයි (නබිවරය ඔවුනට) 

නුඹ පවසනු. අන්වධයා හා බැල්මැත්තා 

එක සමාන වන්වගන්ව ද? එබැින්ව නුඹලා 

වටහා ගනාෙන්වගනහු දැ?යි ද නුඹ 

පවසනු. 

ِ َوََلٓ   قُوُل لَُكمح ِعنِدي َخَزآئُِن ٱَّلله
َ
ٓ أ قُل َله

عح 
َ
قُوُل لَُكمح إِّن ِ َملٌَكۖۡ إِنح  أ

َ
لَُم ٱلحَغيحَب َوََلٓ أ

َۡمَٰ   عح
َ َتوِي ٱۡلح ْۚ قُلح َهلح يَسح تهبُِع إَِله َما يُوَۡحَٰٓ إََِله

َ
أ

ُرونَ  فَََل َتَتَفكه
َ
َِصُۡيْۚ أ  ٥٠ َوٱِلح

51. තවද තම පරමාධිපති ගවත එක් රැස ්

කරනු ලැබීම ෙැන බියවන්වනන්ව හට 

ගමමගින්ව නුඹ අවවාද කරනු.  ඔහු හැර 

ඔවුනට භාරකරුවකු ගහෝ 

මැදිහත්වන්වගනකු ගහෝ ගනාමැත. 

(ගමමගින්ව අවගබෝධය ලබා) ඔවුන්ව බිය 

හැඟීගමන්ව යුක්ත ිය හැක. 

ٓواْ إََِلَٰ َرب ِِهمح   ن ُُيحَّشُ
َ
ِيَن ََيَافُوَن أ نِذرح بِهِ ٱَّله

َ
َوأ

ِن ُدونِهِۦ َوِل   َوََل َشِفيع  لهَعلهُهمح   لَيحَس لَُهم م 
 ٥١ َيتهُقونَ 

52. උගද් සවස තම පරමාධිපතිව ඔහුගේ 

තෘේතිය අගේක්ෂාගවන්ව ඇරයුම් 

කරන්වනන්ව ව නුඹ පලවා ගනාහරිනු. 

ඔවුන්වගේ ිනිශ්චගයන්ව කිසිවක් නුඹ 

ගවත ගනාපැවගරනු ඇත. එගමන්වම 

නුඹගේ ිනිශ්චගයන්ව කිසිවක් ඔවුන්ව 

ගවත ද ගනාපැවගරනු ඇත. එබැින්ව නුඹ 

ඔවුන්ව ව පලවා හරින්වගන්ව නම් එිට නුඹ 

අපරාධකරුවන්ව අතුරින්ව වන්වගනහිය. 

ُعوَن َربهُهم بِٱلحَغَدوَٰةِ   ِيَن يَدح ُردِ ٱَّله َوََل َتطح
ۖۥۡ َما َعلَيحَك ِمنح   َهُه َوٱلحَعَِش ِ يُرِيُدوَن وَجح

ءٖ َوَما ِمنح ِحَسابَِك َعلَيحِهم   ِن ََشح ِحَسابِِهم م 
َٰلِِميَ  ُرَدُهمح َفَتُكوَن ِمَن ٱلظه ءٖ َفَتطح ِن ََشح  ٥٢ م 

53. තවද අප අතුරින්ව තමන්ව ගවත 

අල්ලාහ ්ආශිර්වාද ක  අය ගමාවුන්ව දැ යි 

ඔවුන්ව පවසනු පිණිස ඔවුන්වගෙන්ව 

ඇතැගමකු ව ඇතැගමකු ිසින්ව අප 

පරීක්ෂාවට ලක් කග  ්එගලසය. 

කෘතගව්දීන්ව පිළිබඳ ව මැනින්ව දන්වනා 

අල්ලාහ ්ගනාගව් ද? 

َهَُٰٓؤََلٓءِ  
َ
َُقولُٓواْ أ ِ ٖض َل  َضُهم بَِبعح َوَكَذَٰلَِك َفَتنها َبعح

لََم  َمنه ٱ  عح
َ
ُ بِأ لَيحَس ٱَّلله

َ
ُٓۗ أ ِنُۢ بَيحنَِنا ُ َعلَيحِهم م  َّلله

َِٰكرِينَ   ٥٣ بِٱلشه
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54. තවද අපගේ වදන්ව ිශව්ාස කරන අය 

නුඹ ගවත පැමිණි ිට  නුඹලාට සලාම් 

(ශාන්වතිය) යැයි නුඹ (ඔවුනට) පවසනු. 

නුඹලාගේ පරමාධිපති තමන්ව ගකගරහි 

කරුණා ව නියම කර ෙත්ගත්ය. නියත 

වශගයන්වම නුඹලා අතුරින්ව කවගරක් 

ගනාදැනුවත්කමින්ව යම් නපුරක් ගකාට 

ඉන්ව පසුව පසුතැිලි වී හැඩ ෙැසුගේද  

එිට සැබැින්වම ඔහු (අල්ලාහ්) අති 

ක්ෂමාශීලීය. මහා කරුණා ගුණගයන්ව 

යුක්තය. 

ِمُنوَن أَـِبَيَٰتَِنا َفُقلح َسَلٌَٰم   ِيَن يُؤح ِإَوَذا َجآَءَك ٱَّله
 َٰ ۖۡ َكَتَب َربُُّكمح لََعَ ََة  َعلَيحُكمح ِسهِ ٱلرهۡحح َنفح

ُۢا ِِبََهَٰلَةٖ ُثمه تَاَب   نهُهۥ َمنح َعِمَل ِمنُكمح ُسوَٓء
َ
أ

نهُهۥ َغُفور  رهِحيم  
َ
لََح فَأ صح

َ
ِدهِۦ َوأ  ٥٤ ِمنُۢ َبعح

55. තවද වැරදිකරුවන්වගේ මඟ නුඹට 

පැහැදිලි වනු පිණිස එම වදන්ව අප 

පැහැදිලි කරනුගේ එගලසය. 

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت  ِ تَبَِي َسبِيُل   َوَكَذَٰلَِك ُنَفص  َولِتَسح
رِِميَ  حُمجح  ٥٥ ٱل

56. අල්ලාහ ්හැර නුඹලා අයැදින දෑ මා 

නැමදීමට සැබැින්වම මම තහනම් කරනු 

ලද්ගදමි යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

තවද නුඹලාගේ ආශාවන්ව මම පිළි 

ගනාපදිමි. එිට (එගස් කග ් නම්) මම 

ගනාමඟ යමි. තවද මම යහමඟ ලැබූවන්ව 

අතුරින්ව (ගකගනකු) ද ගනාගවමි යැයි නුඹ 

පවසනු. 

ُعوَن ِمن   ِيَن تَدح ُبَد ٱَّله عح
َ
نح أ

َ
قُلح إِّن ِ نُِهيُت أ

َوآَءُكمح قَدح َضلَلحُت   هح
َ
تهبُِع أ

َ
ٓ أ ِْۚ قُل َله ُدوِن ٱَّلله

َتِدينَ  حُمهح نَا۠ ِمَن ٱل
َ
 ٥٦ إِٗذا َوَمآ أ

57. සැබැින්වම මම මාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ පැහැදිලි සාධකයක් 

මත සිටිමි. නමුත් නුඹලා එය ගබාරු 

කග හුය. නුඹලා කවර ගදයක් ඉක්මන්ව 

කරන්වනැ යි ඉල්ලා සිටින්වගන්ව ද 

සැබැින්වම එය මා සතු ව නැත. නීතිය 

අල්ලාහ ්හැර ගවනත් කිසිවකු සතු නැත. 

ඔහු සතයය පවසයි. තවද ඔහු තීන්වදු 

පිරිනමන්වනන්වගෙන්ව වඩා ගශ්රෂ්්ඨය. 

بح  ِ َوَكذه َب  ِن ره َٰ بَي َِنةٖ م  ُتم بِهِۚۦْ َما  قُلح إِّن ِ لََعَ
  ِۡۖ ُم إَِله َّلِله ُكح ِجلُوَن بِهِۦْٓۚ إِِن ٱۡلح َتعح ِعنِدي َما تَسح

ُ ٱلحَفَِٰصلِيَ  ۖۡ وَُهَو َخۡيح َقه  ٥٧ َيُقصُّ ٱۡلح
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58. “නුඹලා කවර ගදයක් ඉක්මන්ව 

කරන්වනැ යි ඉල්ලා සිටින්වගනහු ද එය මා 

සතු ව ඇත්නම් මා අතර හා නුඹලා අතර 

වූ ිෂයය තීන්වදු කරනු ලබන්වනට තිබුණි. 

තවද අල්ලාහ ්අපරාධකරුවන්ව පිළිබඳ 

මැනින්ව දන්වනාය යැයි’ නුඹ පවසනු. 

ِجلُوَن بِهِۦ لَُقَِضَ   َتعح نه ِعنِدي َما تَسح
َ
هوح أ قُل ل

لَُم   عح
َ
ُ أ ُۗ َوٱَّلله ُر َبيحِّن َوبَيحَنُكمح مح

َ ٱۡلح
َٰلِِميَ   ٥٨ بِٱلظه

59. අදෘශයමාන දෑ හි යතුරු ඔහු සතු ව 

ඇත. ඔහු හැර ගවනත් කිසිවකු ඒවා 

ගනාදනී. තවද ගොඩබිම හා මුහුගද් ඇති 

දෑ ඔහු දනී. ශාකයක ගකා යක් පවා 

ඔහුගේ දැනුගමන්ව ගතාරව ගනාවැගටයි. 

තවද මහගපාග ාව අන්වධකාරය තු  ඇති 

බීජය, සාරවත්  ගහෝ ියළිව තිගබන දෑ 

පැහැදිලි පුසත්කගේ සඳහන්ව ව මිස නැත. 

لَُمَهآ إِ  َله ُهَوْۚ  ۞وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱلحَغيحِب ََل َيعح
ُقُط ِمن َوَرقٍَة   رِِۚ َوَما تَسح َحح ِ َوٱِلح ََب 

ح لَُم َما ِِف ٱل َويَعح
ۡرِض َوََل  

َ لَُمَها َوََل َحبهةٖ ِِف ُظلَُمَِٰت ٱۡلح إَِله َيعح
بِيٖ  ٖب َوََل يَابٍِس إَِله ِِف كَِتَٰٖب مُّ  ٥٩ َرطح

60. තවද රාත්රිගයහි නුඹලා ගේ ප්රාණය 

(නින්වගදන්ව පසුගවද්දී තාවකාලිකව) 

අත්පත් කර ෙන්වගන්ව ඔහුය. තවද 

දහවගලහි නුඹලා ඉපැයූ දෑ ද ඔහු දනී. පසු 

ව නියමිත කාලය තීන්වදු කරනු ලබනු 

පිණිස ඔහු එහි නුඹලා ව අවදි කරවයි. 

පසු ව නුඹලාගේ නැවත ගයාමු වීගම් 

ස්ථානය ඔහු සතු ව ඇත. පසු ව නුඹලා 

කරමින්ව සිටි දෑ පිළිබඳ ව ඔහු නුඹලාට 

දන්වවයි. 

 ِ ُتم  وَُهَو ٱَّله لَُم َما َجرَحح حِل َويَعح َُٰكم بِٱَله ي َيَتَوفهى
  ِۖ َسۡم ٗ َجل  مُّ

َ
ََضَٰٓ أ بِٱنلهَهارِ ُثمه َيبحَعُثُكمح فِيهِ َِلُقح

ُثمه إََِلحهِ َمرحِجُعُكمح ُثمه يُنَب ِئُُكم بَِما ُكنُتمح  
َملُونَ   ٦٠ َتعح

61. තවද තම ෙැත්තන්වට ඉහළින්ව සිට 

පාලනය කරන්වනා ඔහුය. තවද ඔහු 

නුඹලා ගවත ආරක්ෂකයින්ව 

(මලක්වරුන්ව) එවයි. අවසානගේ 

නුඹලාගෙන්ව කිසිවකු ගවත මරණය 

පැමිණි ිට අපගේ දූතවරුන්ව ඔහු ව 

අත්පත් කර ෙනිති. තවද ඔවුහු (තම 

වෙකීම්) පැහැර ගනාහරිති. 

َق ِعَبادِهۖۦِۡ َويُرحِسُل َعلَيحُكمح  وَُهَو ٱلحَقاهُِر فَوح
َحَدكُ 

َ
َٰٓ إَِذا َجآَء أ تحُه  َحَفَظًة َحِته حَموحُت تَوَفه ُم ٱل

ُِطونَ   ٦١ رُُسلَُنا وَُهمح ََل ُيَفر 



 

සූරා අල් අන්වආම් 

 

234 

 

 األنعام

62. පසු ව ඔවුන්වගේ සැබෑ භාරකරු වන 

අල්ලාහ ්ගවතට නැවත ගයාමු කරනු 

ලබති. තීන්වදුව ඔහු සතු යැයි දැන ෙනු. 

තවද ඔහු ිනිශ්චය කරන්වනන්වගෙන්ව ඉතා 

ගව්ෙවත්ය. 

 ِۚ ِ َق  َُٰهُم ٱۡلح لَى ِ َموح ٓواْ إََِل ٱَّلله ُم  ُثمه ُردُّ ُكح ََل ََلُ ٱۡلح
َ
أ

ُع ٱلحَحَِٰسبِيَ  َ َسح
َ
 ٦٢ وَُهَو أ

63. ගොඩබිගම් හා මුහුගද් 

අන්වධකාරයන්වගෙන්ව (නුඹලා යම් 

ආපදාවකට හසු වී) නුඹලා බැෙෑපත් ව හා 

රහසිෙත ව ඔහු අප ව ගමයින්ව මුදවා 

ෙත්ගත් නම් අපි කෘතගව්දීන්ව අතුරින්ව 

වන්වගනමු යැයි පවසා ඔහුගෙන්ව නුඹලා 

අයැද සිටින ිට නුඹලා ව මුදවා ෙනුගේ 

කවුරුන්වදැයි (නබිවරය !) පවසනු. 

رِ   َحح ِ َوٱِلح حََب  ِن ُظلَُمَِٰت ٱل يُكم م  ِ قُلح َمن ُيَنج 
ََٰنا ِمنح َهَِٰذهِۦ   َنَى

َ
َيٗة لهئِنح أ ُعونَُهۥ تََۡضَُّٗع وَُخفح تَدح

َِٰكرِينَ   ٦٣ نَلَُكوَننه ِمَن ٱلشه

64. එයින්ව ද සියලු ආපදාවන්වගෙන්ව ද 

නුඹලා ව මුදවා ෙනුගේ අල්ලාහ්ය. නමුත් 

පසු ව නුඹලා ආගද්ශ තබන්වගනහුය යැයි 

(නබිවරය !) නුඹ පවසනු. 

ِ َكرحٖب ُثمه  
ِنحَها َوِمن ُك  يُكم م  ِ ُ ُيَنج  قُِل ٱَّلله

ُِكونَ  نُتمح تُّشح
َ
 ٦٤ أ

65. නුඹලාට ඉහළින්ව ගහෝ නුඹලාගේ පාද 

යටින්ව ගහෝ දඬුවමක් නුඹලා ගවත 

එවීමටත් නැතගහාත් නුඹලා කේඩායම් 

බවට පත් ගකාට නුඹලාගෙන්ව ඇතැගමකු 

ඇතැගමකුගේ දරුණුකම ිඳවන්වනට 

සැලැස ්වීමටත් බලය ඇත්තා ඔහුය යැයි 

(නබිවරය !) නුඹ පවසනු. තවද ඔවුන්ව 

වටහා ෙත හැකි වනු පිණිස එම වදන්ව අප 

ිස්තර කරනුගේ ගකගස්දැ යි නුඹ 

අවධානගයන්ව යුතු ව බලනු. 

ن َيبحَعَث َعلَيحُكمح عَ 
َ
َٰٓ أ َذاٗبا  قُلح ُهَو ٱلحَقادُِر لََعَ

وح  
َ
رحُجلُِكمح أ

َ
وح ِمن ََتحِت أ

َ
ِن فَوحقُِكمح أ م 

َس  
ح
َضُكم بَأ يَلحبَِسُكمح ِشَيٗعا َويُِذيَق َبعح

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُهمح   ٍضِۗ ٱنُظرح َكيحَف نَُِص  َبعح
َقُهونَ   ٦٥ َيفح

66. ගමය සතය ව තිබියදී නුගේ සමූහයා 

එය ගබාරු යැයි පැවසීය. තවද නුඹ 

‘(නබිවරයා වන) මම නුඹලාගේ භාර 

කරු ගනාගවමි’ යැයි (ඔවුනට) පවසනු. 

ُت   ْۚ قُل لهسح َقُّ ُمَك وَُهَو ٱۡلح َب بِهِۦ قَوح َوَكذه
 ٦٦ َعلَيحُكم بَِوكِيلٖ 
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67. සෑම පණිිඩයකටම නියමිත 

කාලයක් ඇත. තවද (එය) නුඹලා මතු 

දැන ෙන්වගනහුය. 

لَمُ  ْۚ وََسوحَف َتعح َتَقر   سح ِ َنَبإٖ مُّ
 ٦٧ ونَ ل ُِك 

68. අපගේ වදන්වහි (වාද ිවාද වල) නිරත 

ව සිටින්වනන්ව නුඹ දුටු ිට, ඒ හැර ගවනත් 

කතාවක ඔවුහු නිරත වන ගතක් 

ඔවුන්වගෙන්ව ඉවත් ව සිටිනු. නුඹට අමතක 

කරනුගේ ගෂයිතාන්වය. එබැින්ව ගමගනහි 

කිරීගමන්ව පසු අපරාධකාර පිරිස සමඟ 

නුඹ වාඩි ගනාවනු. 

ِيَن ََيُوضُ  يحَت ٱَّله
َ
رِضح  ِإَوَذا َرأ عح

َ
وَن ِِفٓ َءاَيَٰتَِنا فَأ

ا   ِۚۦْ ِإَومه ِه َٰ ََيُوُضواْ ِِف َحِديٍث َغۡيح َعنحُهمح َحِته
َرىَٰ   ِكح َد ٱَّل  ُعدح َبعح يحَطَُٰن فَََل َتقح يُنِسيَنهَك ٱلشه

َٰلِِميَ   ٦٨ َمَع ٱلحَقوحِم ٱلظه

69. ඔවුන්ව පිළිබඳ ිනිශ්චය කිරීගම්දී බිය 

හැඟීගමන්ව යුතු ව කටයුතු කරන්වනන්වහට 

කිසිදු ගකාටසක් ගනාමැත. නමුත් ඔවුන්ව 

බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව කටයුතු ක  හැකි 

වනු පිණිස (ඔවුනට) ගමගනහි ක  යුතු 

ව ඇත. 

ءٖ   ِن ََشح ِيَن َيتهُقوَن ِمنح ِحَسابِِهم م  َوَما لََعَ ٱَّله
َرىَٰ لََعلهُهمح َيتهُقونَ   ٦٩ َوَلَِٰكن ذِكح

70. තම දහම ගසල්ලමට හා ිහිළුවට 

ෙත් අය නුඹ අතහැර දමනු. ගමගලාව 

ජීිතය ඔවුන්ව රවටා ඇත. යම් ආත්මයක් 

තමන්ව ඉපැයූ දෑ ගහත්ුගවන්ව (අල්ලාහ්ගේ 

දඬුවමට) ගනාපැටගලනු වස් ගමමගින්ව 

නුඹ උපගදස් ගදනු. අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර 

ව කිසිදු භාරකරුවකු ගහෝ කිසිදු 

මැදිහත්කරුවකු ගහෝ එයට ගනාමැත. 

සියලු වන්වදි වලට නුඹ වන්වදි ගෙව්වද එය 

පිළි ෙනු ගනාලැගේ. (ගහ්තුව) තමන්ව 

ඉපැයූ දෑ ගහත්ුගවන්ව (දඬුවමට) පැටලුණු 

අය ඔවුහුය. ඔවුන්ව ප්රතික්ගෂ්ප කරමින්ව 

සිටි බැින්ව ගව්දනීය දඬුවමද  උතුරණ 

උණු පානයද ඇත. 

تحُهُم   ٗوا وََغره َُذواْ دِيَنُهمح لَعِٗبا َولَهح ِيَن ٱَّته َوَذرِ ٱَّله
ن تُبحسَ 

َ
ِرح بِهِۦٓ أ ْۚ َوَذك  نحَيا ُة ٱلُّ ََيوَٰ ُسُۢ بَِما  ٱۡلح َل َنفح

ِ َوِل   َوََل   َكَسَبتح لَيحَس لََها ِمن ُدوِن ٱَّلله
  ُۗٓ ٖل َله يُؤحَخذح ِمنحَها ِدلح ُكه َعدح َشِفيع  ِإَون َتعح

اب    ْۖۡ لَُهمح َۡشَ حِسلُواْ بَِما َكَسُبوا ب
ُ
ِيَن أ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
أ

ُۢ بَِما ََكنُواْ   َِلُم
َ
ِنح َۡحِيٖم وََعَذاٌب أ م 

ُفُرو   ٧٠ نَ يَكح
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71. (නබිවරය!) නුඹ පවසන්වන.අල්ලාහ ්

හැර අපට ප්රගයෝජනයක් ක  ගනාහැකි 

තවද අපට හිංසාවක් ක  ගනාහැකි දෑ අප 

අයදින්වගනමු ද? අල්ලාහ් අපට මඟ 

ගපන්වවූ පසු ව අපි අපගේ ිලුඹු මත 

(ගපර සිටි තත්වයට)  නැවත හැරී 

යන්වගනමු ද? (එගස ්නම්) ගකගනකුට 

ඔහුගේ මිතුරන්ව යහමඟ ගවතට ඔහු ව 

ඇරයුම් කර,  අප ගවතට පැමිගණන්වනැයි  

ඇරයුම් කරමින්ව සිටිය දී ගෂයිතානුන්ව ඔහු 

ව මහගපාග ාගව් ඔබගමාබ 

සැරිසරන්වනන්ව ගමන්ව ගනාමඟ හැරිගේ 

නම් එවැනි අයකු ගමන්ව වනු ඇත. යැයි 

(නබිවරය !) නුඹ පවසනු. සැබැින්වම 

අල්ලාහ්ගේ යහමඟ වන එයමය නියම 

යහමඟ වනුගේ. තවද ගලෝකයන්වහි 

පරමාධිපතිට අප අවනත වනු පිණිස අණ 

කරනු ලැබුගවමු. 

ِ َما ََل يَنَفُعَنا َوََل   ُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله نَدح
َ
قُلح أ

  ُ ََٰنا ٱَّلله َد إِذح َهَدى َقابَِنا َبعح عح
َ
َٰٓ أ نَا َونَُردُّ لََعَ يَُۡضُّ

اَن   َ ۡرِض َحۡيح
َ َيَِٰطُي ِِف ٱۡلح َوتحُه ٱلشه َتهح ِي ٱسح َكٱَّله

ح  ۥٓ إََِل ٱل ُعونَُه َحَٰب  يَدح صح
َ
ۥٓ أ ُۗ قُلح  ََلُ ُهَدى ٱئحتَِنا

  ِ لَِم لَِرب  نَا لِنُسح ِمرح
ُ
ۖۡ َوأ حُهَدىَٰ ِ ُهَو ٱل إِنه ُهَدى ٱَّلله

 ٧١ ٱلحَعَٰلَِميَ 

72. තවද නුඹලා සලාතය ිධිමත් ව ඉටු 

කරනු. ඔහුට බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව 

කටයුතු කරනු යැයි ද (අණ කරනු 

ලැබුගවමු.) නුඹලා එක්රැස් කරනු 

ලබනුගේ ඔහු ගවතටමය. 

نح 
َ
ِٓي إََِلحهِ  َوأ ُقوُهْۚ وَُهَو ٱَّله ةَ َوٱته لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
أ

ونَ   ٧٢ َُتحَّشُ

73. යථාර්ථගයන්ව යුතු ව අහස ්හා 

මහගපාග ාව මැව්ගව් ඔහුමය. කුන්ව ( 

ගවනු) යැයි පවසන දින එය සිදු 

වන්වගන්වය. ඔහුගේ ප්රකාශය සතයයකි. 

තවද සූර් (නම් ගහාරණෑව) පිඹිනු ලබන 

දින සියලු ආධිපතයයන්ව ඔහු සතු ගව්. 

අභයන්වතර දෑ හා බාහිර දෑ පිළිබඳ 

මැනින්ව දන්වනාය. තවද ඔහු සියුම් 

ඥානය ඇති සර්ව ප්රඥාවන්වතය. 

  ِۖ ِ َق  ۡرَض بِٱۡلح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه وَُهَو ٱَّله

ْۚ َوََلُ   َقُّ َُلُ ٱۡلح َويَوحَم َيُقوُل ُكن َفَيُكوُنْۚ قَوح
حُملحُك يَوحَم يُنَفخُ  َٰلُِم ٱلحَغيحِب    ٱل ِۚ َع ورِ ِِف ٱلصُّ

َبِۡيُ  َِكيُم ٱۡلح ِِۚ وَُهَو ٱۡلح َهََٰدة  ٧٣ َوٱلشه
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74. තම පියා වන ආzදර්ට ඔබ ගදිවරු 

ගලස පිළිම ෙන්වගනහි ද? සැබැින්වම ඔබ 

හා ඔබගේ ජනයා පැහැදිලි මූ ාගවහි 

සිටිනු මම දකිමි යැයි ඉබ්රාහීම් පැවසූ 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

َناًما  ۞ِإَوذح قَاَل إِ  صح
َ
َتتهِخُذ أ

َ
بِيهِ َءاَزَر أ

َ
بحَرَٰهِيُم ِۡل

بِيٖ  َمَك ِِف َضَلَٰٖل مُّ ََٰك َوَقوح َرى
َ
ٓ أ  ٧٤ َءالَِهًة إِّن ِ

75. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් 

ආධිපතයයන්ව ඉබ්රාහීම්ට අප ගපන්වවූගේ 

එගලසය. තවද (එය) ඔහු තරගේ ිශව්ාස 

කරන්වනන්ව අතුරින්ව වනු පිණිසය. 

َِٰت  َوَكَذَٰلَِك نُرِٓي إِ  َمََٰو بحَرَٰهِيَم َملَُكوَت ٱلسه
حُموقِنِيَ  ۡرِض َوَِلَُكوَن ِمَن ٱل

َ  ٧٥ َوٱۡلح

76. රාත්රිය ඔහු ව (අන්වධකාරගයන්ව) 

ගව ා ෙත් කල්හි තරුවක් දැක ගමය 

මාගේ පරමාධිපති යැයි පවසා සිටිගේය. 

නමුත් එය සැඟ වී ගිය කල්හි සැඟ වී 

යන්වනන්ව මම ප්රිය ගනාකරමි යැයි 

පැවසුගව්ය. 

ِۖ  فَلَمه  ِ ۖۡ قَاَل َهََٰذا َرَب  َكٗبا حُل رََءا َكوح ا َجنه َعلَيحهِ ٱَله
ِحبُّ ٱٓأۡلفِلِيَ 

ُ
فََل قَاَل ََلٓ أ

َ
آ أ  ٧٦ فَلَمه

77. පසු ව සඳු උදා වනු දුටු කල්හි ගමය 

මාගේ පරමාධිපති යැයි ඔහු පවසා සිටීය. 

නමුත් එය සැඟ වී ගිය කල්හි මාගේ 

පරමාධිපති මට මඟ ගපන්වවූගේ 

නැතගහාත් සැබැින්වම මම මු ා වූ 

ජනයා අතුරින්ව වන්වගනමි යැයි පැවසීය. 

فََل  
َ
آ أ ِۖ فَلَمه ِ ا رََءا ٱلحَقَمَر بَازَِٗغ قَاَل َهََٰذا َرَب  فَلَمه

ُكوَننه ِمَن ٱلحَقوحِم  
َ
ِ َۡل ِدِّن َرَب  همح َيهح قَاَل لَئِن ل

ٓال ِيَ   ٧٧ ٱلضه

78. පසු ව හිරු උදා වනු දුටු කල්හි ගමය 

මාගේ පරමාධිපතිය. ගමය (සියල්ලට 

වඩා) අති ිශාලය. යැයි පවසා සිටීය. 

නමුත් එයද සැඟ වී ගිය කල්හි මාගේ 

ජනයිනි, නුඹලා ආගද්ශ කරන දැයින්ව 

සැබැින්වම මම නිගදාස ්ගවමි යැයි 

පැවසීය. 

ِ َهََٰذآ   َس بَازَِغٗة قَاَل َهََٰذا َرَب  مح ا رََءا ٱلشه فَلَمه
فَلَتح قَاَل َيَٰقَ 

َ
آ أ ۖۡ فَلَمه ََبُ كح

َ
ا  أ ِمه وحِم إِّن ِ بَرِٓيء  م 

ُِكونَ   ٧٨ تُّشح

79. අහස ්හා මහගපාග ාව මැවූ ඔහු 

ගවත මම මාගේ මුහුණ අවංක ගලසින්ව 

හරවමි. තවද මම ආගද්ශ තබන්වනන්ව 

අතුරින්ව ගනාගවමි. 

َِٰت   َمََٰو ِي َفَطَر ٱلسه ِِهَ لَِّله ُت وَجح هح إِّن ِ وَجه
ِكِ  حُمّشح نَا۠ ِمَن ٱل

َ
ۖۡ َوَمآ أ ۡرَض َحنِيٗفا

َ  ٧٩ يَ َوٱۡلح
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80. තවද තම ජනයා තමන්ව සමඟ වාද 

කග ්ය. සැබැින්වම මට යහ මඟ ගපන්වවා 

තිබිය දී අල්ලාහ් සම්බන්වධගයන්ව මා සමඟ 

නුඹලා වාද කරන්වගනහුද? නුඹලා කවර 

ගදයකට ආගද්ශ කරන්වගනහුද ඒ ෙැන 

මම බිය ගනාගවමි. නමුත් මාගේ 

පරමාධිපති යම් කිසිවක් අභිමත කග  ්

නම් මිස. මාගේ පරමාධිපති සියලු දෑ 

පිළිබඳ ව දැනුගමන්ව පුළුල් ිය. නුඹලා 

ගමගනහි ක  යුතු ගනාගව් ද ? 

ِ َوَقدح   ِ ِِف ٱَّلله
ٓوِن  جُّ تَُحَٰٓ

َ
ۚۥْ قَاَل أ ُهۥ قَوحُمُه وََحآجه

ن  
َ
ٓ أ ُِكوَن بِهِۦٓ إَِله َخاُف َما تُّشح

َ
َِٰنِۚ َوََلٓ أ َهَدى

فَََل 
َ
ْۚ أ ٍء ِعلحًما ِ ُكه ََشح ْۚ َوِسَع َرَب  ا ِ َشيحـ ٗ   يََشآَء َرَب 

ُرونَ   ٨٠ َتَتَذكه

81. කවර ගදයක් සම්බන්වධගයන්ව  නුඹලා 

ගවත සාධකයක් පහ  ගනාක  

තත්වයක  නුඹලා අල්ලාහ්ට ආගද්ශ 

කිරීමට ගනාබිය ව සිටිය දී නුඹලා 

ආගද්ශ ක  දෑට මා  බිය වන්වගන්ව 

ගකගස්ද? එබැින්ව නුඹලා දැන 

සිටින්වගනහු නම් ගමම ගදපිරිගසන්ව 

අභයදායිත්වයට වඩා සුදුසු වනුගේ 

කුම(න පිරිස)ක් ද? 

نهُكمح  
َ
ُتمح َوََل ََّتَافُوَن أ كح َ ۡشح

َ
َخاُف َمآ أ

َ
َوَكيحَف أ

ِلح بِهِۦ َعلَيحُكمح   ِ َما لَمح يََُن  ُتم بِٱَّلله كح َ ۡشح
َ
أ

ِنِۖ إِن ُكنُتمح   مح
َ َحقُّ بِٱۡلح

َ
ِ أ يُّ ٱلحَفرِيَقيح

َ
ْۚ فَأ ُسلحَطَٰٗنا

لَُمونَ   ٨١ َتعح

82. ිශව්ාස ගකාට තම ිශ්වාසය සමඟ 

(ආගද්ශ කිරීගමන්ව) කිසිදු අපරාධයක් මුසු 

ගනාකග ් ද එවැන්වනන්වටමය 

අභයදායිත්වය ඇත්ගත්. ඔවුහු යහමඟ 

ලද්දවුන්වය. 

ِيَن َءاَمُنواْ َولَمح يَلحبُِسٓواْ إِيَمََٰنُهم بُِظلحٍم   ٱَّله
َتُدونَ  هح ُن وَُهم مُّ مح

َ ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱۡلح
ُ
 ٨٢ أ

83. අපගේ සාධකය එයයි. තම ජනයාට 

එගරහි ව ඉබ්රාහීම්ට අපි එය පිරිනැමුගවමු. 

අප අභිමත කරන අයට තරාතිරම් උසස් 

කරන්වගනමු. සැබැින්වම නුඹගේ 

පරමාධිපති සියුම් ඥානය ඇත්තාය. 

සර්වඥය. 

َٰ قَوحِمهِۚۦْ   ُتَنآ َءاَتيحَنََٰهآ إِبحَرَٰهِيَم لََعَ َوتِلحَك ُحجه
ُۗ إِنه َربهَك َحِكيٌم   هَشآُء ن ن نَرحَفُع َدَرَجَٰٖت مه

 ٨٣ َعلِيم  
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84. තවද අපි ඔහුට (ඉබ්රාහීම්ට) පැවැත 

එන්වනන්ව ගලස ඉසහ්ාක් හා යඃකූේ 

පිරිනැමුගවමු. ඔවුන්ව සෑම ගකගනකුටම 

අපි මඟගපන්වවූගයමු. තවද අපි මීට ගපර 

නූහ්ට ද ඔහුගේ (ඉබ්රාහීම්ගේ) පරපුගරන්ව 

වූ දාවූද්, සුලයිමාන්ව, අේයූේ, යූසුෆ,් මූසා 

හා හාරූන්වට ද (මඟ ගපන්වවූගයමු). තවද 

අප දැහැමියන්වට ප්රතිඵල පිරිනමනුගේ 

ගමගලසය. 

ْۚ َونُوًحا   َنا ُقوَبْۚ لُُكًّ َهَديح َحََٰق َويَعح ۥٓ إِسح َووََهبحَنا ََلُ
ِيهتِهِۦ َداوُۥَد َوُسلَيحَمََٰن   ۖۡ َوِمن ُذر  َنا ِمن َقبحُل َهَديح

يُّوَب َويُوُسَف َوُموََسَٰ َوَهَُٰروَنْۚ َوَكَذَٰلَِك  
َ
َوأ

ِسنِيَ  حُمحح  ٨٤ ََنحزِي ٱل

85. තවද සකරිේයා, යහ්යා, ඊසා හා 

ඉල්යාස්ට ද (මඟ ගපන්වවූගයමු.) 

සියල්ගලෝම දැහැමියන්ව අතුරිනි. 

َِن   َاَسۖۡ ُك   م  ََيَٰ وَِعيََسَٰ ِإَوَلح َوَزَكرِيها َويَحح
َٰلِِحيَ   ٨٥ ٱلصه

86. තවද ඉස්මාඊල්, අල්යසඃ, යූනුස් හා 

ලූත්ට ද (මඟ ගපන්වවූගයමු.) තවද 

සියල්ලන්ව අප ගලෝවැසියනට වඩා උසස් 

කග මු. 

لحَنا    فَضه
ْۚ َولُُك ٗ َمَٰعِيَل َوٱلحيََسَع َويُونَُس َولُوٗطا ِإَوسح

 ٨٦ لََعَ ٱلحَعَٰلَِميَ 

87. තවද ඔවුන්වගේ පියවරුන්ව ඔවුන්වගේ 

පරපුර හා ඔවුන්වගේ සගහෝදරයන්ව අතුරින්ව 

ද (අතැගමකු) ිය. අපි ඔවුන්වව ගතෝරා 

ගෙන ඍජු මාර්ෙය ගවත මඟ 

ගපන්වවූගයමු. 

َتبَيحَنَُٰهمح  َوِمنح  ۖۡ َوٱجح َٰنِِهمح َو َٰتِِهمح ِإَوخح ِيه َءابَآئِِهمح َوُذر 
َتِقيمٖ  سح  ٨٧ وََهَديحَنَُٰهمح إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

88. ගමය අල්ලාහ්ගේ මඟ ගපන්වවීමය. 

තම ෙැත්තන්ව අතුරින්ව තමන්ව අභිමත 

කරන අයට ගමමගින්ව මඟ ගපන්වවනු 

ඇත. නමුත් ඔවුහු ආගද්ශ කග  ්නම් 

ඔවුන්ව කරමින්ව ආ (යහපත්) දෑ 

ඔවුන්වගෙන්ව ිනාශ වී යන්වනට තිබුණි. 

ِدي بِهِۦ َمن يََشآُء ِمنح   ِ َيهح َٰلَِك ُهَدى ٱَّلله َذ
ا ََكنُواْ   ُكواْ َۡلَبَِط َعنحُهم مه َ ۡشح

َ
ِۚۦْ َولَوح أ ِعَبادِه

َملُونَ   ٨٨ َيعح
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89. පුසත්කය, ප්රඥාව හා දූත ගමගහය 

අපි පිරිනැමූ අය ඔවූහුය. එබැින්ව (මක්කා 

වැසියන්ව වන) ගමාවූහු එය ප්රතික්ගෂප් 

කරන්වගන්ව නම් එය ප්රතික්ගෂ්ප ගනාකරන 

පිරිසකට සැබැින්වම අපි එය 

පවරන්වගනමු. 

َم   ُكح ِيَن َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلحِكَتََٰب َوٱۡلح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
أ

حَنا بَِها   ُؤََلٓءِ َفَقدح َوُكه ُفرح بَِها َهَٰٓ ْۚ فَإِن يَكح َة َوٱنلُُّبوه
َٰفِرِ   ٨٩ ينَ قَوحٗما لهيحُسواْ بَِها بَِك

90. අල්ලාහ ්මඟ ගපන්ව වූ අය ඔවුහුය. 

එබැින්ව ඔවුන්ව ලැබූ මඟ ගපන්වවීම අනුව 

නුඹ ද එය පිළිපදිනු. ඒ ගවනුගවන්ව මම 

නුඹලාගෙන්ව කිසිදු කුලියක් ගනාඉල්ලමි. 

එය ගලෝවැසියනට උපගදසක් මිස නැත 

යැයි (නබිවරය !) නුඹ පවසනු. 

َُٰهُم ٱ ۖۡ فَبُِهَدى ُ ِيَن َهَدى ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
ُۗ قُل  أ َتِدهح قح

َرىَٰ   ًراۖۡ إِنح ُهَو إَِله ذِكح جح
َ
ـ َلُُكمح َعلَيحهِ أ سح

َ
ٓ أ َله

 ٩٠ لِلحَعَٰلَِميَ 

91. අල්ලාහට් ෙරු බුහුමන්ව ක  යුතු 

අයුරින්ව ඔවුහු ඔහුට ෙරු බුහුමන්ව 

ගනාක හ. එබැින්ව "අල්ලාහ ්මිනිසා 

ගවත කිසිවක් පහ  ගනාකග ්ය" යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. "ආගලෝකයක් හා ජනයාට 

මඟගපන්වවීමක් ගලසින්ව මූසා ගෙන ආ 

පුස්තකය පහ  කග  ්කවුද?" යි අසනු. 

නුඹලා එය ගවන්ව ගවන්ව ගපාත් බවට පත් 

ගකාට ඒවා (සමහරක්) ගහළි ක  අතර 

ගබාගහෝ දෑ නුඹලා සඟවන්වගනහුය. 

නුඹලා හා නුඹලාගේ මුතුන්වමිත්තන්ව 

ගනාදැන සිටි දෑ නුඹලාට (එමගින්ව) 

උෙන්වවනු ලැබීය. (නබිවරය ! එය පහ  

කග ්) අල්ලාහ ්යැයි පවසනු. ඔවුන්ව 

නිරතව සිටින දෑහි ගසල්ලම් කිරීමට 

ඔවුන්ව ව අතහැර දමනු. 

نَزَل  
َ
رِهِۦٓ إِذح قَالُواْ َمآ أ َ َحقه قَدح َوَما قََدُرواْ ٱَّلله

نَزَل ٱلحِكَتََٰب  
َ
ءِٖۗ قُلح َمنح أ ِن ََشح َٰ بََّشٖ م  ُ لََعَ ٱَّلله

ِي َجآَء بِهِۦ ُموََسَٰ نُوٗرا وَُهٗدى ل ِلنهاِسِۖ   ٱَّله
َعلُونَُهۥ قََراِطيَس ُتبحُدوَنَها َوَُّتحُفوَن َكثِۡٗياۖۡ  ََتح 

ۖۡ قُِل   نُتمح َوََلٓ َءابَآؤُُكمح
َ
لَُمٓواْ أ ا لَمح َتعح ُتم مه وَُعل ِمح

ۖۡ ُثمه َذرحُهمح ِِف َخوحِضِهمح يَلحَعُبونَ  ُ  ٩١ ٱَّلله
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92. ගමය අපි පහ  ක  තමන්ව අතර 

ඇති දෑ සතය කරවන භාෙයමත් 

පුස්තකයයි. තවද  (එමඟින්ව මක්කාහ් 

නම්) මව් නෙරයට හා ඒ අවට 

සිටින්වනන්වට නුඹ අවවාද කරනු පිණිසය. 

තවද පරමාන්වත දිනය ිශව්ාස කරන්වනන්ව 

ගමය ිශව්ාස කරති. තවද ඔවුහු තම 

සලාතයන්ව සුරක්ෂිත ව ඉටු කරති. 

ِي   ُق ٱَّله ِ َصد  نَزلحَنَُٰه ُمَباَرك  مُّ
َ
َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ

 
ُ
َ يََديحهِ َوتِلُنِذَر أ ْۚ  بَيح لََها مه ٱلحُقَرىَٰ َوَمنح َحوح

  َٰ ِمُنوَن بِهِۖۦۡ وَُهمح لََعَ ِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ يُؤح ِيَن يُؤح َوٱَّله
 ٩٢ َصََلتِِهمح ُُيَافُِظونَ 

93. අල්ලාහ ්ගකගරහි ගබාරු 

ගොතන්වනන්වට ගහෝ තමන්ව ගවත කිසිවක් 

දැනුම් දී ගනාතිබූ තත්ත්වගේ, "මටත් 

ගද්ව පණිිඩ ගදනු ලැබීය" යැයි 

පවසන්වනන්වට  ගහෝ "අල්ලාහ ්පහ  ක  

දෑ ගමන්ව මම ද පහ  කරමි" යැයි 

පවසන්වනන්වට වඩා අපරාධකරු කවගරකු 

ද? එම අපරාධකරුවන්ව මරණ 

ගව්දනාගවහි සිටිනු නුඹ දකින්වගන්ව නම් 

මලක්වරු තම අත් ිහිදුවා "නුඹලාගේ 

ප්රාණ නුඹලාම බැහැර කරනු". අල්ලාහ් 

ගකගරහි සතය ගනාවන දෑ පවසමින්ව සිටි 

ගහයින්ව ද ඔහුගේ වදන්ව පිළිබඳ ව 

අහංකාරකමින්ව සිටි බැින්ව ද අද දින 

නින්වදිත දඬුවම ප්රතිිපාක වශගයන්ව ගදනු 

ලබන්වගනහුය. 

وح قَاَل  
َ
ِ َكِذبًا أ ىَٰ لََعَ ٱَّلله ِن ٱفحََتَ لَُم ِممه ظح

َ
َوَمنح أ

نزُِل  
ُ
ء  َوَمن قَاَل َسأ وِۡحَ إََِله َولَمح يُوَح إََِلحهِ ََشح

ُ
أ

ُۗ وَ  ُ نَزَل ٱَّلله
َ
َٰلُِموَن ِِف  ِمثحَل َمآ أ لَوح تََرىَٰٓ إِذِ ٱلظه

يحِديِهمح  
َ
حَمَلَٰٓئَِكُة بَاِسُطٓواْ أ حَموحِت َوٱل َغَمَرَِٰت ٱل

حُهوِن   َن َعَذاَب ٱل َوحَم َُتحَزوح نُفَسُكُمۖۡ ٱَلح
َ
رُِجٓواْ أ خح

َ
أ

ِ َوُكنُتمح   َق  َ ٱۡلح ِ َغۡيح بَِما ُكنُتمح َتُقولُوَن لََعَ ٱَّلله
َِبُ  َتكح  ٩٣ ونَ َعنح َءاَيَٰتِهِۦ تَسح
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94. අපි නුඹලාට පිරිනමා තිබූ දෑ 

නුඹලාගේ පිටු පිටිපසට අත හැර දමා, 

මුල් වරට නුඹලා ව අපි මැව්වාක් ගමන්ව 

සැබැින්වම නුඹලා අප ගවතට (කිසිවක් 

ගනාමැති ව) තනි ව පැමිණ ඇත. 

සැබැින්වම නුඹලා අතර සිටි (අල්ලාහ්ට) 

සමානයන්ව යැයි නුඹලා තරගේ ිශ්වාස 

ක  අය නුඹලා ගවනුගවන්ව 

මැදිහත්වන්වනන්ව ගලස නුඹලා සමඟ 

සිටිනු අපි ගනාදකින්වගනමු. නුඹලා අතර 

වූ සම්බන්වධතා සැබැින්වම ිසන්වධි ිය. 

නුඹලා තරගේ ිශව්ාස කරමින්ව සිටි දෑ 

නුඹලා ව මු ා කග ය්. 

َل   وه
َ
َنَُٰكمح أ َولََقدح ِجئحُتُمونَا فَُرََٰدىَٰ َكَما َخلَقح

لحَنَٰكُ  ا َخوه ُتم مه ةٖ َوتََركح ۖۡ َوَما  َمره مح َوَرآَء ُظُهورُِكمح
نهُهمح  

َ
ُتمح أ ِيَن زََعمح نََرىَٰ َمَعُكمح ُشَفَعآَءُكُم ٱَّله

َع بَيحَنُكمح َوَضله   ْْۚ لََقد تهَقطه َُٰٓؤا فِيُكمح ُۡشََك
ا ُكنُتمح تَزحُعُمونَ   ٩٤ َعنُكم مه

95. සැබැින්වම අල්ලාහ් බීජ හා ඇට 

පැග න්වනට සලසව්යි. (එමඟින්ව පැ ෑටි 

හට ෙන්වවයි.) තවද ඔහු ම  දැයින්ව 

ප්රාණික දෑ පිට කරයි. ප්රාණික දැයින්ව ම  

දෑ පිට කරයි. එයයි අල්ලාහ් ! එගස ්නම් 

නුඹලා ගවනතකට ගයාමු කරනු 

ලබනුගේ ගකගස ්ද? 

ۖۡ َُيحرُِج ٱلحَۡحه   ِ َوٱنلهَوىَٰ َب  َ فَالُِق ٱۡلح ۞إِنه ٱَّلله
 ْۚ َۡح ِ

حَمي ِِت ِمَن ٱلح حَمي ِِت َوُُمحرُِج ٱل َٰلُِكُم  ِمَن ٱل  َذ
َفُكونَ  َٰ تُؤح ّنه

َ
ۖۡ فَأ ُ  ٩٥ ٱَّلله

96. අලුයම් කාලය උදා කරවන්වනා ය. 

තවද රාත්රිය සැනසුම ලබන්වනක් ගලස ද 

හිරු හා සඳු කාලය ෙණනය කිරීමක් 

ගලස ඇති කග ්ය. ගමය සර්ව බලධාරී 

සර්වඥයාණන්වගේ සැලැස්ම ගව්. 

َس   مح حَل َسَكٗنا َوٱلشه َباِح وََجَعَل ٱَله ِصح
فَالُِق ٱۡلح

ِديُر ٱلحَعزِيزِ   َٰلَِك َتقح ْۚ َذ َباٗنا َوٱلحَقَمَر ُحسح
 ٩٦ ٱلحَعلِيمِ 

97. ගොඩබිගමහි හා මුහුගදහි 

අන්වධකාරයන්ව තු  නුඹලා මඟ දැනෙනු 

පිණිස නුඹලාට තරු ඇති කග  ්ද 

ඔහුමය. වටහා ෙන්වනා ජනයාට සංඥාවන්ව 

අපි පැහැදිලි කර ඇත්ගතමු. 

تَ  ِي َجَعَل لَُكُم ٱنلُُّجوَم تِلَهح ُدواْ بَِها ِِف  وَُهَو ٱَّله
ٖم   لحَنا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقوح رِِۗ قَدح فَصه َحح ِ َوٱِلح حََب  ُظلَُمَِٰت ٱل

لَُمونَ   ٩٧ َيعح
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98. ඔහු නුඹලා ව එකම ආත්මයකින්ව  

නිර්මාණය කග ය්. පසු ව (මව් කුස) 

තැන්වපත් ස්ථානයක් ගලසද (පිය ගකාඳු 

නාරටිය) රැඳවුම් සථ්ානයක් ගලස ද  පත් 

කග ්  ඔහුය. අවගබෝධ කරන ජනයාට 

සංඥාවන්ව පැහැදිලි කර ඇත්ගතමු. 

ٖس َوَِٰحَدةٖ   فح ِن نه ُكم م 
َ
نَشأ

َ
ِٓي أ وَُهَو ٱَّله

ٖم   لحَنا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقوح ُۗ قَدح فَصه َتوحَدع  َتَقر   َوُمسح َفُمسح
َقُهونَ   ٩٨ َيفح

99. අහසින්ව (වැසි) ජලය පහ  කග  ්

ඔහුය. පසු ව එමගින්ව සියලු දෑහි පැ ෑටි 

අපි හට ෙැන්වවූගයමු. පසු ව එයින්ව 

සරුසාර දෑ හට ෙැන්වවූගයමු. (කරගලහි) 

එකට බැඳුණු ධානය ද ඉඳි ෙසින්ව එහි  

අතුවල එල්ලී පවතින ඉඳි ගපාකුරුද සම 

ගපනුමැති (රසගයන්ව) සමාන ගනාවූ මිදි, 

ඔලිව් හා ගදළුම් උයන්ව ද එයින්ව අපි හට 

ෙන්වවන්වගනමු. පල ෙැන්ව වී එය ඉගදන 

ිට එහි ප තුරු ගදස අවධානගයන්ව 

බලනු. සැබැින්වම ිශව්ාස කරන 

ජනයාට ගමහි සංඥාවන්ව ඇත. 

َنا بِهِۦ   رَجح خح
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
ِٓي أ وَُهَو ٱَّله

حرُِج   ا َّنُّ َنا ِمنحُه َخِۡضٗ رَجح خح
َ
ءٖ فَأ ِ ََشح

َنَباَت ُك 
ِل ِمن َطلحعَِها   ََتَاكِٗبا َوِمَن ٱنلهخح ا مُّ ِمنحُه َحب ٗ

ِنح  َٰٖت م  يحُتوَن  قِنحَوان  َدانَِية  وََجنه َناٖب َوٱلزه عح
َ
أ

َ ُمتََشَٰبِهٍِۗ ٱنُظُرٓواْ إََِلَٰ   تَبِٗها وََغۡيح اَن ُمشح مه َوٱلرُّ
َٰلُِكمح ٓأَلَيَٰٖت   ثحَمَر َويَنحعِهِۦْٓۚ إِنه ِِف َذ

َ
َثَمرِهِۦٓ إَِذآ أ

ِمُنونَ  ٖم يُؤح  ٩٩ ل َِقوح

100. තවද ජින්වවරුන්ව ව අල්ලාහ්ට 

සමානයන්ව ගලස ඔවුහු පත් කරති. ඔවුන්ව 

ව මවා ඇත්ගත් ද ඔහුය. තවද කිසිදු 

දැනුමකින්ව ගතාරව, ඔහුට පිරිමි දරුවන්ව 

හා ෙැහැනු දරුවන්ව ඇති බවට ඔවුහු  

ගබාරු ගොතන්වගනෝය. ඔවුන්ව වර්ණනා 

කරන දැයින්ව (ගතාරව) ඔහු සුපිිතුරුය 

අති උත්තරීතරය. 

ۖۡ وََخَرُقواْ ََلُۥ   نه وََخلََقُهمح ِ
ََكَٓء ٱۡلح ِ ُۡشَ وََجَعلُواْ َّلِله

ا  بَنَِي َوبََنَٰ  ِ ِعلحٖمِۚ ُسبحَحََٰنُهۥ َوتََعََٰلَٰ َعمه تِۭ بَِغۡيح
 ١٠٠ يَِصُفونَ 

101. (ඔහු) අහස ්හා ගපාග ාව 

ූර්වාදර්ශයකින්ව ගතාර ව මැවූ 

මැවුම්කරුය. ඔහුට සහකාරියක් 

ගනාසිටියදී ඔහුට දරුවකු ඇති වන්වගන්ව 

ගකගස්ද? සියලු දෑ මැව්ගව් ඔහුය. තවද 

සියලු දෑ පිළිබඳ ව ඔහු සර්වඥය. 

َٰ يَُكوُن ََلُۥ َوَل    ّنه
َ
ۡرِضِۖ أ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو بَِديُع ٱلسه
ءِٖۖ وَُهَو   ۖۡ وََخلََق ُكه ََشح ُۥ َصَِٰحَبة  َولَمح تَُكن َله

ٍء َعلِيم   ِ ََشح
 ١٠١ بُِكل 
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102. ඔහුය අල්ලාහ්. නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිය. ඔහු හැර නැමඳුම් 

ලබන්වනට කිසිවකු ගනාමැත. සියලු දෑහි 

මැවුම්කරුය. එබැින්ව නුඹලා ඔහුට 

වන්වදනාමානය කරනු. තවද සියලු දෑහි 

භාරකරු වන්වගන්වද ඔහුය. 

  ِ
ۖۡ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَوۖۡ َخَٰلُِق ُك  ُ َربُُّكمح َٰلُِكُم ٱَّلله َذ

ءٖ َوكِيل   ِ ََشح
َٰ ُك  ُبُدوُهْۚ وَُهَو لََعَ ءٖ فَٱعح  ١٠٢ ََشح

103. කිසිදු දෘෂට්ීන්ව ඔහුට  ඟා ිය 

ගනාහැක. නමුත් ඔහු සියලු දෘෂ්ටීන්ව 

ග්රහණය කර සිටී. තවද ඔහු සියුම් ඥානීය. 

සර්ව ප්රඥාවන්වතය. 

ۖۡ وَُهَو   بحَصََٰر
َ رُِك ٱۡلح بحَصَُٰر وَُهَو يُدح

َ رُِكُه ٱۡلح َله تُدح
َبِۡيُ   ١٠٣ ٱللهِطيُف ٱۡلح

104. නුඹලාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව 

පැහැදිලි සාධක නුඹලා ගවත පැමිණ 

ඇත. එබැින්ව කවගරකු එය (අධීක්ෂණය 

ගකාට) බලන්වගන්වද එය ඔහුටම (ගහාඳක් 

වන්වගන්ව)ය. නමුත් කවගරකු (ඒ ෙැන) 

අන්වධයකු ගමන්ව කටයුතු කරන්වගන්ව ද එය 

ඔහුටම එගරහිවය.  තවද මම නුඹලාගේ 

ආරක්ෂකයා ගනාගවමි (යැයි නබිවරය! 

පවසනු.) 

بحَِصَ  
َ
ۖۡ َفَمنح أ ب ُِكمح قَدح َجآَءُكم بََصآئُِر ِمن ره

 ٓ ْۚ َوَما ِسهِۖۦۡ َوَمنح َعِۡمَ َفَعلَيحَها نَا۠ َعلَيحُكم  فَلَِنفح
َ
 أ

 ١٠٤ ِِبَِفيٖظ 

105. (නබිවරය! ගද්ව ධර්මය ගදනු ලැබූ 

අයගෙන්ව) නුඹ හැදෑරුගවහි යැයි ඔවුහු 

පවසනු පිණිස ද එය වටහා ෙන්වනා 

ජනයාට අප පැහැදිලි කර ගදනු පිණිස ද 

ගමම සාධක අපි ිිධ අයුරින්ව  ගමගලස 

ිස්තර කරන්වගනමු. 

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت َوَِلَقُ  َت  َوَكَذَٰلَِك نَُِص  ولُواْ َدرَسح
لَُمونَ  ٖم َيعح  ١٠٥ َونِلُبَي َِنُهۥ لَِقوح

106. නුඹගේ පරමාධිපතිගෙන්ව නුඹ ගවත 

වහී වශගයන්ව ගදනු ලැබූ දෑ නුඹ 

පිළිපදිනු. ඔහු හැර නැමදුම් ලබන්වනට 

කිසිවකු ගනාමැත. ආගද්ශ තබන්වනන්ව  

පිටු දකිනු. 

ب َِكۖۡ ََلٓ إَِلََٰه إَِله  وِۡحَ إََِلحَك ِمن ره
ُ
 ُهَوۖۡ  ٱتهبِعح َمآ أ

ِكِيَ  حُمّشح رِضح َعِن ٱل عح
َ
 ١٠٦ َوأ
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107. අල්ලාහ් සිතුගව් නම් ඔවුහු ආගද්ශ 

ගනාකරන්වනට තිබුණි. ඔවුනට 

ආරක්ෂකයකු ගලස අපි නුඹ ව පත් 

ගනාකග මු. තවද නුඹ ඔවුන්ව ගවත වූ 

භාරකරු ද ගනාගව්. 

ُْۗ َوَما َجَعلحَنََٰك َعلَيحِهمح   ُكوا َ ۡشح
َ
ُ َمآ أ َولَوح َشآَء ٱَّلله

  ۡۖ نَت َعلَيحِهم بَِوكِيلٖ َحِفيٗظا
َ
 ١٠٧ َوَمآ أ

108. අල්ලාහ් හැර ඔවුහු අයැදින  (පිළිම 

වන්වදනාව වැනි) දෑට නුඹලා අපහාස 

ගනාකරනු. එිට කිසිදු දැනුමකින්ව ගතාර 

ව සීමාව ඉක්මවා යමින්ව ඔවුහු අල්ලාහ්ටද 

අපහාස කරති. සෑම ප්රජාවකටම ඔවුන්වගේ 

ක්රියාවන්ව අප අලංකාර වත් කග  ්

එගලසය. පසු ව ඔවුන්ව නැවත ගයාමු ිය 

යුතු ස්ථානය ඇත්ගත් ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති ගවතය. එිට ඔවුන්ව කරමින්ව 

සිටි දෑ පිළිබඳව ඔහු ඔවුනට ප්රකාශ කරනු  

සිටී. 

  ِ ُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ِيَن يَدح َوََل تَُسبُّواْ ٱَّله
ِ ِعلحٖمِۗ َكَذَٰلَِك َزيهنها  َوُۢا بَِغۡيح َ َعدح ِ  فَيَُسبُّواْ ٱَّلله

لُِك 
رحِجُعُهمح َفُينَب ِئُُهم   ٍة َعَملَُهمح ُثمه إََِلَٰ َرب ِِهم مه مه

ُ
أ

َملُونَ   ١٠٨ بَِما ََكنُواْ َيعح

109. ඔවුහු ඔවුන්වගේ දිවුරීම් ස්ීර ගලස 

අල්ලාහ ්මත දිවුරා තමන්ව ගවත 

සාධකයක් පැමිණි ිට ඒ පිළිබඳ ව තමන්ව 

තරගේ ිශව්ාස කරන බව පවසා සිටියහ. 

සැබැින්වම සියලු සාධකයන්ව අල්ලාහ් 

ගවතින්ව යැයි (නබිවරය !) නුඹ පවසන්වන. 

සැබැින්වම ඒවා පැමිණි ිට ඔවුන්ව 

ිශව්ාස ගනාකරනු ඇතැයි නුඹලාට 

වටහා දුන්වගන්ව කුමක්ද? 

يحَمَٰنِِهمح لَئِن َجآَءتحُهمح  
َ
َد أ ِ َجهح قحَسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

ْۚ قُلح إِنهَما ٱٓأۡلَيَُٰت ِعندَ  ِمُُنه بَِها ُؤح ِۖۡ  َءايَة  َله  ٱَّلله
ِمُنونَ  َهآ إَِذا َجآَءتح ََل يُؤح نه

َ
عِرُُكمح أ  ١٠٩ َوَما يُشح

110. ඔවුන්ව එය මුල් වතාගවහි ිශ්වාස 

ගනාකර සිටියාක් ගමන්ව ඔවුන්වගේ හදවත් 

හා ඔවුන්වගේ දෘෂට්ීන්ව අපි ගපර ා 

දමන්වගනමු. තවද ඔවුන්ව ඔවුන්වගේ සීමාව 

ඉක්මවා යෑගමහි සැරිසරන්වනට අපි 

ඔවුන්වව අතහැර දමන්වගනමු. 

ِمُنواْ   بحَصَٰرَُهمح َكَما لَمح يُؤح
َ
فحـ َِدَتُهمح َوأ

َ
َوُنَقل ُِب أ

َيَٰنِِهمح   ةٖ َونََذرُُهمح ِِف ُطغح َل َمره وه
َ
بِهِۦٓ أ

َمُهونَ   ١١٠ َيعح
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111. තවද අප ඔවුන්ව ගවත මලක්වරුන්ව 

පහ  ක  ද, මියගිය වුන්ව ඔවුන්ව සමඟ 

කතා ක  ද, සියලු දෑ ඔවුන්ව ඉදිරිගේ අප 

එක්රැස ්ක  ද අල්ලාහ ්අභිමත කිරීගමන්ව 

මිස ඔවුහු ිශ්වාස කිරීමට (ඉදිරිපත්) 

ගනාවනු ඇත. නමුත් ඔවුන්වගෙන්ව 

බහුතරය අඥාන ව සිටිති. 

حَمَلَٰٓئَِكَة َوَُكهَمُهُم   َآ إََِلحِهُم ٱل نلح َنا نَزه نه
َ
۞َولَوح أ

ا   ءٖ ُقُبَٗل مه نَا َعلَيحِهمح ُكه ََشح ََتَٰ وََحَّشح حَموح ٱل
ِمنُ  ُ َوَلَِٰكنه  ََكنُواْ َِلُؤح ن يََشآَء ٱَّلله

َ
ٓ أ ٓواْ إَِله
ََثَُهمح ََيحَهلُونَ  كح

َ
 ١١١ أ

112. තවද එගලසම අපි සෑම නබි 

වරයකුටම මිනිස ්වර්ෙයා සහ ජින්ව 

වර්ෙයා තුල පවතින ගෂයිතානුන්ව සතුරන්ව 

බවට පත් කග මු. ඔවුන්වගෙන්ව 

ඇතැගමක් ඇතැගමකු රවටා ලනු පිණිස 

ආකර්ෂණීය වදන්ව ගකාඳුරා පවසති. 

නුඹගේ පරමාධිපති සිතුගව් නම් ඔවුහු 

ගමය ගනාකරන්වනට තිබුණි. එබැින්ව 

ඔවුන්වවද ඔවුන්ව ගොතන (අසතය) දෑ ද  

නුඹ අත හැර දමනු. 

ا َشَيَِٰطَي   ِ نَِب ٍ َعُدو ٗ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلحَنا لُِك 

ُضُهمح إََِلَٰ َبعحٖض   ن ِ يُوِۡح َبعح ِ
نِس َوٱۡلح ِ

ٱۡلح
ِل ُغُروٗراْۚ َولَوح شَ  ُرَف ٱلحَقوح آَء َربَُّك َما َفَعلُوُهۖۡ  زُخح

ونَ  ََتُ  ١١٢ فََذرحُهمح َوَما َيفح

113. පරමාන්වත දිනය ිශව්ාස 

ගනාකරන්වනන්වගේ හදවත් ඒ (රැවැගටන 

ආකාරගේ ආකර්ෂණීය වදන්ව) ගවත 

නැඹුරු වීම සඳහා ද එය ඔවුහු පිළි ෙනු 

පිණිස ද ඔවුන්ව කවර කරුණක නිරත 

ගවමින්ව සිටිගේ ද එහි නිරත වනු පිණිස ද 

( හතුරන්ව ගමගස් කග ය්.) 

ِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ   ِيَن ََل يُؤح فحـ َِدةُ ٱَّله
َ
َغَٰٓ إََِلحهِ أ َوتِلَصح

ََتُِفونَ  قح ََتُِفواْ َما ُهم مُّ هُ َوَِلَقح  ١١٣ َولَِۡيحَضوح

114. ිසදුම් ගදන්වගනකු ගලස මා ගසිය 

යුත්ගත් අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර 

ගකගනකුවද ? නුඹලා ගවත පැහැදිලි 

කරනු ලැබූවක් ගලස ගමම පුස්තකය 

පහ  කග  ්ඔහුය. කවගරකුට ගමම 

පුස්තකය අපි පිරිනැමුගවමුද සැබැින්වම 

ගමය සතයගයන්ව යුතු ව නුඹගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව පහ  කරනු ලැබූවක් 

බව දැන ෙනිති. එබැින්ව නුඹ සැක 

කරන්වනන්ව අතුරින්ව ගනාවනු. 

نَزَل  
َ
ِٓي أ بحَتِغ َحَكٗما َوُهَو ٱَّله

َ
ِ أ َ ٱَّلله َفَغۡيح

َ
أ

ِيَن َءاَتيحَنَُٰهُم  إََِلحُكُم ٱلح  َٗلْۚ َوٱَّله ِكَتََٰب ُمَفصه
  ِۖ ِ َق  ب َِك بِٱۡلح ِن ره ل  م  نهُهۥ ُمََنه

َ
لَُموَن أ ٱلحِكَتََٰب َيعح

ََتِينَ  حُممح  ١١٤ فَََل تَُكوَننه ِمَن ٱل
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115. නුඹගේ පරමාධිපතිගේ වදන 

සතයතාගවන්ව හා සාධාරණත්වගයන්ව 

ූර්ණවත් ිය. ඔහු (අල්ලාහ්) ගේ වදන්ව 

ගවනස ්කරන්වගනකු ගනාමැත. ඔහු සර්ව 

ශ්රාවකය. සර්ව ඥානීය. 

َل   ِ َٗلْۚ َله ُمَبد  ٗقا وََعدح تح َُكَِمُت َرب َِك ِصدح َوَتمه
ِميُع ٱلحَعلِيمُ   ١١٥ لَُِكَِمَٰتِهِۚۦْ وَُهَو ٱلسه

116. මහගපාග ාගව් සිටින බහුතරයක් 

ගදනාට නුඹ අවනත වන්වගන්ව නම් නුඹ ව 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව ඔවුහු ගනාමඟ 

යවනු ඇත. ඔවුහු අනුෙමනය කරනුගේ 

හුදු අනුමානයන්ව මිස නැත. තවද ඔවුහු 

උපකල්පනය කරන්වනන්ව මිස නැත. 

ۡرِض يُِضلُّوَك َعن  
َ ََثَ َمن ِِف ٱۡلح كح

َ
ِإَون تُِطعح أ

نه ِإَونح ُهمح إَِله   ِْۚ إِن يَتهبُِعوَن إَِله ٱلظه َسبِيِل ٱَّلله
 ١١٦ ََيحُرُصونَ 

117. තම දහමින්ව ගනාමඟ යනවුන්ව 

කවුරුන්ව දැ යි සැබැින්වම නුඹගේ 

පරමාධිපති වන ඔහු මැනින්ව දන්වනාය. 

තවද යහමඟ ලැබූවන්ව පිළිබඳවද ඔහු 

මැනින්ව දන්වනාය. 

لَُم َمن يَِضلُّ َعن َسبِيلِهِۖۦۡ وَُهَو   عح
َ
إِنه َربهَك ُهَو أ

َتِدينَ  حُمهح لَُم بِٱل عح
َ
 ١١٧ أ

118. නුඹලා ඔහුගේ වදන්ව පිළිබඳ 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව ගලස සිටිගයහු නම් 

(සගතකු ආහාරය පිණිස කැපීගම් දී) ඒ 

ගකගරහි අල්ලාහ්ගේ නාමය ගමගනහි 

කරනු ලැබූ දෑ අනුභව කරනු. 

ِ َعلَيحهِ إِن ُكنُتم   ُم ٱَّلله ا ُذكَِر ٱسح فَُُكُواْ ِممه
ِمنِيَ   ١١٨ أَـِبَيَٰتِهِۦ ُمؤح

119. තවද කවර ගදයක් ගකගරහි 

අල්ලාහ්ගේ නාමය සිහිපත් කරනු 

ලැබුගව් ද එය නුඹලා අනුභව ගනාකර 

සිටීමට නුඹලාට කුමක් වී ද ? තවද යමක් 

ගකගරහි නුඹලා බල කරනු ලැබුගව් ද එය 

හැර නුඹලා ගවත තහනම් කර ඇති දෑ 

නුඹලාට සැබැින්වම පැහැදිලි කර ඇත. 

තවද ගබාගහෝ ගදනා කිසිදු දැනුමකින්ව 

ගතාර ව ඔවුන්වගේ මගනෝ ආශාවන්ව අනුව 

ගනාමඟ යති.  සීමාව ඉක්මවා ගියවුන්ව 

පිළිබඳ ව මැනින්ව දන්වනා සැබැින්වම 

නුඹගේ පරමාධිපති වන ඔහුය. 

  ِ ُم ٱَّلله ا ُذكَِر ٱسح ُكلُواْ ِممه
ح
َله تَأ

َ
َوَما لَُكمح أ

َم َعلَيحُكمح إَِله   ا َحره َل لَُكم مه َعلَيحهِ َوقَدح فَصه
ُِضلُّوَن   ُتمح إََِلحهِِۗ ِإَونه َكثِۡٗيا َله ُطرِرح َما ٱضح

ِ ِعلحٍمِۚ إِنه  َوآئِِهم بَِغۡيح هح
َ
لَُم  بِأ عح

َ
 َربهَك ُهَو أ

َتِدينَ  حُمعح  ١١٩ بِٱل
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120. තවද පාපගේ බාහිර දෑ හා එහි 

අභයන්වතර දෑ නුඹලා අත හැර දමනු. 

සැබැින්වම පාපය උපයන්වනන්ව ඔවුන්ව සිදු 

කරමින්ව සිටි දෑ ගහ්තුගවන්ව ඔවුනට මතු 

ප්රතිිපාක ගදනු ලබනු ඇත. 

 ِ ۥْٓۚ إِنه ٱَّله ثحِم َوبَاِطَنُه ِ
يَن  َوَذُرواْ َظَِٰهَر ٱۡلح

َن بَِما ََكنُواْ   َزوح ثحَم َسُيجح ِ
ِسُبوَن ٱۡلح يَكح

ََتُِفونَ   ١٢٠ َيقح

121. තවද කවර ගදයක් ගකගරහි 

අල්ලාහ්ගේ නාමය සිහිපත් කරනු 

ගනාලැබුගව් ද එයින්ව නුඹලා අනුභව 

ගනාකරනු. තවද සැබැින්වම එය 

පාපයකි. තවද සැබැින්වම ගෂයිතානුන්ව 

ඔවුන්වගේ හිතමිතුරන්ව නුඹලා සමඟ වාද 

කරනු පිණිස (ඔවුන්වගේ කනට) 

ගකාඳුරනු ඇත. තවද නුඹලා ඔවුනට 

අවනත වූගේ නම් සැබැින්වම නුඹලා 

ආගද්ශ තබන්වනන්ව වනු ඇත. 

ِ َعلَيحهِ   ُم ٱَّلله َكرِ ٱسح ا لَمح يُذح ُكلُواْ ِممه
ح
َوََل تَأ

َيَِٰطَي ََلُوُحوَن إََِلَٰٓ   ُۗ ِإَونه ٱلشه ق  ِإَونهُهۥ لَِفسح
 ۡۖ َِلَآئِِهمح َِلَُجَِٰدلُوُكمح وح

َ
ُتُموُهمح إِنهُكمح أ َطعح

َ
 ِإَونح أ

ُِكونَ   ١٢١ لَُمّشح

122. යගමකු (ජීවතුන්ව අතර සිටියද ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්ය ගහත්ුගවන්ව ) ම මිනියක්ව 

සිටි පසු  ඔහුට අපි  ප්රාණය (යහමෙ) ලබා 

දී ඔහුට ආගලෝකය ද ඇති ගකාට එමගින්ව 

ජනයා අතර ඇිද යන ඔහු (ආගද්ශ 

කිරීම ගහවත් )  අන්වධකාරයන්වහි සිට 

එයින්ව බැහැර ව යා ගනාහැකි අයකු ගමන්ව 

වන්වගන්වද? ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්වට 

ඔවුන්ව සිදු කරමින්ව සිටි දෑ අලංකාරවත් 

කර ගපන්වවනු ලැබුගව් එගලසය. 

َييحَنَُٰه وََجَعلحَنا ََلُۥ نُوٗرا   حح
َ
َوَمن ََكَن َميحٗتا فَأ

َ
أ

َثلُُهۥ ِِف   َِش بِهِۦ ِِف ٱنلهاِس َكَمن مه َيمح
ْۚ َكَذَٰلَِك ُزي َِن  ٱلظُّ  ِنحَها لَُمَِٰت لَيحَس ِِبَارِٖج م 

َملُونَ  َٰفِرِيَن َما ََكنُواْ َيعح  ١٢٢ لِلحَك

123. එගලස සෑම ෙමකම එහි 

කුමන්වත්රණය කරනු පිණිස එහි වැරදි 

කරන නායකයන්ව ඇති කග මු. ඔවුහු 

කුමන්වත්රණ කරනුගේ ඔවුන්වටම මිස නැත. 

තවද ඔවුහු (ඒ බව) ගනාවටහාෙනිති. 

َكََِٰبَ ُُمحرِِميَها  َوَكَذَٰ 
َ
يٍَة أ ِ قَرح

لَِك َجَعلحَنا ِِف ُك 
نُفِسِهمح َوَما  

َ
ُكُروَن إَِله بِأ ۖۡ َوَما َيمح ُكُرواْ فِيَها َِلَمح

ُعُرونَ   ١٢٣ يَشح
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124. ඔවුනට (මුහම්මද් තුමාණන්වගේ 

නබිත්වය තහවුරු කරමින්ව) යම් 

සාක්ෂියක් පැමිණි ිට අල්ලාහ ්ගේ 

දූතවරුන්වට පිරිනමනු ලැබූවාක් ගමන්ව 

යමක් අපටද පිරිනමනු ලබන ගතක් අපි 

ිශව්ාස ගනාකරන්වගනමු යැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. තම දූත ගමගහවර 

ගකාතැනක තැබිය යුතු දැයි අල්ලාහ ්

මැනින්ව දන්වනාය. වැරදි ක වුන්ව ව 

ඔවුන්ව කුමන්වත්රණ කරමින්ව සිටි දෑ 

ගහ්තුගවන්ව අල්ලාහ ්ගවතින්ව වූ 

අවමානයක් හා දැඩි දඬුවමක් හසුකර ෙනු 

ඇත. 

ََتَٰ  ِإَو َٰ نُؤح ِمَن َحِته َذا َجآَءتحُهمح َءايَة  قَالُواْ لَن نُّؤح
لَُم َحيحُث ََيحَعُل   عح

َ
ُ أ ِۘ ٱَّلله وَِتَ رُُسُل ٱَّلله

ُ
ِمثحَل َمآ أ

َرُمواْ َصَغاٌر ِعنَد   جح
َ
ِيَن أ ۗۥُ َسُيِصيُب ٱَّله رَِساتَلَُه

ُكُرونَ  ِ وََعَذاب  َشِديُدُۢ بَِما ََكنُواْ َيمح  ١٢٤ ٱَّلله

125. අල්ලාහ් කවගරකුව මඟ ගපන්ව 

වීමට සිතන්වගන්ව ද ඔහුගේ හදවත 

ඉස්ලාමය ගවතට ිවෘත කරනු ඇත. තවද 

කවගරකුව ගනාමඟ හැර දමන්වනට ඔහු 

සිතන්වගන්වද ඔහුගේ හදවත අහසට 

නගිනවාක් ගමන්ව දුෂ්කර ඉතා පටු 

(පීඩනගයන්ව යුත් හදවතක්)  බවට පත් 

කරයි. ිශව්ාස ගනාකරන්වනන්වහට 

අල්ලාහ ්දඬුවම් කරනුගේ ගමගලසය. 

َرُهۥ   حح َصدح َ ِديَُهۥ يَّشح ن َيهح
َ
ُ أ َفَمن يُرِدِ ٱَّلله

َرُهۥ   ن يُِضلهُهۥ ََيحَعلح َصدح
َ
َلَِٰمِۖ َوَمن يُرِدح أ سح ِ

لَِلح
ِۚ َكَذَٰلَِك   َمآءِ ُد ِِف ٱلسه عه نهَما يَصه

َ
َضي ًِقا َحرَٗجا َكأ

ِمُنونَ  ِيَن ََل يُؤح َس لََعَ ٱَّله ُ ٱلر ِجح  ١٢٥ ََيحَعُل ٱَّلله

126. ගමය නුඹගේ පරමාධිපතිගේ ඍජු 

මාර්ෙය ගව්. උපගදස් ලබන ජනයාට 

සැබැින්වම අපි ගමම සාධක පැහැදිලි 

කග මු. 

لحَنا   ُۗ قَدح فَصه َتِقيٗما َوَهََٰذا ِصَرَُٰط َرب َِك ُمسح
ُرونَ  كه ٖم يَذه  ١٢٦ ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقوح

127. ඔවුනට අල්ලාහ් ගවතින්ව වූ 

(ස්වර්ෙය ගහවත්) ශාන්වතිගේ නිවහන 

ඇත. ඔවුහු කරමින්ව සිටි දෑ ගහ්තුගවන්ව 

ඔවුන්වගේ භාරකරු ඔහුම ිය. 

ۖۡ وَُهَو َوَِلُُّهم بَِما   َلَِٰم ِعنَد َرب ِِهمح ۞لَُهمح َداُر ٱلسه
َملُونَ   ١٢٧ ََكنُواْ َيعح
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128. ඔවුන්ව සියල්ල ඔහු එක්රැස ්කරන 

දින අගහෝ ජින්ව සමූහයනි! මිනිස ්

වර්ෙයාගෙන්ව වැඩි ගදනා (ගනාමඟ යවා) 

නුඹලා අධික කර ෙත්ගතහුය.  මිනිසුන්ව 

අතුරින්ව වූ ඔවුන්වගේ සමීපතයින්ව "අපගේ 

පරමාධිපතියාණනි, අපගෙන්ව ඇතැගමක් 

ඇතැගමකු ගෙන්ව ඵල ප්රගයෝජන ලබා 

ෙත්හ". තවද "අප ගවත නුඹ නියම ක  

කාල සීමාව  ඟා ිය" යැයි පවසති. 

(එිට) නුඹලාගේ නවාතැන (නිරා) 

ගින්වනය. අල්ලාහ් අභිමත ක  (ඇතැම්) 

අය හැර  ඔවුහු එහි සදාතනිකයින්ව ගවති.  

සැබැින්වම නුඹගේ පරමාධිපති 

ප්රඥාවන්වත ය. සර්ව ඥානීය යැයි (ඔහු) 

පවසයි. 

ن ِ قَِد   ِ
َّشَ ٱۡلح َويَوحَم َُيحُّشُُهمح ََجِيٗعا َيََٰمعح

َِن   َِلَآؤُُهم م  وح
َ
نِسِۖ َوقَاَل أ ِ

َِن ٱۡلح تُم م  ََثح َتكح ٱسح
ٖض َوبَلَغح  ُضَنا بَِبعح َتَع َبعح َتمح نِس َربهَنا ٱسح ِ

َنآ  ٱۡلح
َُٰكمح   ْۚ قَاَل ٱنلهاُر َمثحَوى لحَت نَلَا جه

َ
ِٓي أ َجلََنا ٱَّله

َ
أ

ْۚ إِنه َربهَك َحِكيٌم   ُ َخَِِٰلِيَن فِيَهآ إَِله َما َشآَء ٱَّلله
 ١٢٨ َعلِيم  

129. තවද  එ ගලස අපරාධ 

කරුවන්වගෙන්ව ඇතැගමක් ඇතැගමකුට 

ඔවුන්ව උපයමින්ව සිටි දෑ ගහ්තුගවන්ව අපි 

හිතමිතුරන්ව බවට පත් කරමු. 

ا بَِما ََكنُواْ   َضُۢ َٰلِِمَي َبعح َض ٱلظه ِ َبعح
َوَكَذَٰلَِك نَُول 
ِسُبونَ   ١٢٩ يَكح

130. අගහෝ ! ජින්ව හා මිනිස ්සමූහයනි, 

මාගේ වදන්ව නුඹලාට කියා පා නුඹලාගේ 

ගමදින හමු වීම ෙැන නුඹලාට අනතුරු 

අඟවමින්ව නුඹලා අතුරින්වම වූ රසූල්වරු 

(ධර්ම දූතයින්ව) නුඹලා ගවත 

ගනාපැමිණිගේද?  (එිට) ඔවුහු එගස්ය 

"අපට එගරහි ව අපිම සාක්ෂි දරන්වගනමු" 

යැයි පවසති.  ගමගලාව ජීිතය ඔවුන්ව ව 

රවටා දැමීය. සැබැින්වම ඔවුන්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ගලස සිටි බව ඔවුන්ව 

ඔවුන්වටම එගරහි ව සාක්ෂි දරනු ඇත. 

تُِكمح رُُسل   
ح
لَمح يَأ

َ
نِس أ ِ

ن ِ َوٱۡلح ِ
َّشَ ٱۡلح َيََٰمعح

ِنكُ  وَن َعلَيحُكمح َءاَيَِِٰت  م  مح َيُقصُّ
نَا   َويُنِذُرونَُكمح لَِقآَء يَوحِمُكمح َهََٰذاْۚ قَالُواْ َشِهدح

نحَيا َوَشِهُدواْ   ةُ ٱلُّ ََيوَٰ تحُهُم ٱۡلح ۖۡ وََغره نُفِسَنا
َ
َٰٓ أ لََعَ

نهُهمح ََكنُواْ َكَِٰفرِينَ 
َ
نُفِسِهمح أ

َ
َٰٓ أ  ١٣٠ لََعَ
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131. එය (එගස ්රසූල්වරුන්ව පහ  

කිරීමට ගහත්ුව) අපරාධගයන්ව ගවළුණු 

ෙමක් එහි ජනයා (ඒ ෙැන) 

ගනාතකන්වනන්ව ගලස සිටිය දී නුඹගේ 

පරමාධිපති එය ිනාශ කරන්වගනකු 

ගනාවනු පිණිස ය. 

لَِك ٱلحُقَرىَٰ بُِظلحٖم   بَُّك ُمهح همح يَُكن ره ن ل
َ
َٰلَِك أ َذ

لَُها َغَِٰفلُونَ  هح
َ
 ١٣١ َوأ

132. සෑම ගකගනකුටම ඔවුන්ව ක  දෑ 

අනුව (ිිධ) පදවීන්ව ඇත. ඔවුන්ව කරන 

දෑ පිළිබඳ ව නුඹ ගේ පරමාධිපති 

අනවධානියකු ගනාගව්. 

ْْۚ َوَما َربَُّك بَِغَِٰفٍل   ا َعِملُوا ِمه ٖ َدَرَجَٰت  م 
َولُِك 

َملُونَ  ا َيعح  ١٣٢ َعمه

133. තවද නුඹගේ පරමාධිපති 

අවශයතාවන්වගෙන්ව ගතාරය. 

කරුණාගවන්ව යුක්තය.ඔහු සිතන්වගන්ව නම් 

ගවනත් සමූහයක පරම්පරා ගවන්ව නුඹලා 

ව බිහි ක ාක් ගමන්ව නුඹලා ව පහගකාට  

නුඹලාගෙන්ව පසු ඔහු සිතන පරිදි (නුඹලා 

ගවනුවට ගවනත්) නිගයෝජිතයින්ව පත් 

කරනු ඇත. 

هِبحُكمح    يُذح
ح
َةِِۚ إِن يََشأ َوَربَُّك ٱلحَغِّنُّ ُذو ٱلرهۡحح

ا يََشآُء َكَمآ   ِدُكم مه لِفح ِمنُۢ َبعح َتخح َويَسح
ِيه  ِن ُذر  ُكم م 

َ
نَشأ

َ
ٍم َءاَخرِينَ أ  ١٣٣ ةِ قَوح

134. නියත වශගයන්වම නුඹලාට 

ගපාගරාන්වදු වූ ගදය (ිනිශ්චය දිනය) 

නියතව පැමිගණන අතර එය ියර්ත 

කිරීමට නුඹලාට ශක්තියක් නැත! 

ِجزِينَ  نُتم بُِمعح
َ
 ١٣٤ إِنه َما تُوَعُدوَن ٓأَلٖتِۖ َوَمآ أ

135. අගහෝ ! මාගේ ජනයිනි, නුඹලා 

නුඹලාගේ සථ්ානගේ සිට කටයුතු කරනු. 

සැබැින්වම මම ද (මාගේ ස්ථානගේ සිට) 

කටුයුතු කරමි. ගමගලාව අවසානය කා 

හට යහපත් වන්වගන්ව දැ යි නුඹලා මතු 

දැන ෙනු ඇත. නියත වශගයන්වම 

අපරාධකරුගවෝ ජය ගනාලබති යැයි 

(නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

  ۡۖ َٰ َمََّكنَتُِكمح إِّن ِ ََعِمل  َملُواْ لََعَ قُلح َيََٰقوحِم ٱعح
لَُمونَ  ِۚ  فََسوحَف َتعح ارِ َِٰقَبُة ٱله  َمن تَُكوُن ََلُۥ َع

َٰلُِمونَ  لُِح ٱلظه  ١٣٥ إِنهُهۥ ََل ُيفح
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136. ගොයමින්ව හා ගොිප  

සතුන්වගෙන්ව බිහි ක  දැයින්ව අල්ලාහට් 

ගකාටසක් ගවන්ව ගකාට ඔවුන්වගේ 

කල්පිතය අනුව ගමය අල්ලාහ ්

ගවනුගවනි, ගමය තමන්වගේ සම 

ගදිවරුන්ව ගවනුගවනි යැයි පවසති.  

ඔවුන්වගේ සම ගදිවවරුන්ව ගවනුගවන්ව වූ 

දෑ අල්ලාහ ්ගවත  ඟා ගනාවනු ඇත. 

තවද අල්ලාහ ්ගවනුගවන්ව වූ දෑ ඔවුන්වගේ 

සම ගදිවරුන්ව ගවත  ඟා වනු ඇත. 

ඔවුන්ව තීන්වදු කරන දෑ නපුරු ිය. 

نحَعَِٰم  
َ َرحِث َوٱۡلح  ِمَن ٱۡلح

َ
ا َذَرأ ِ ِممه وََجَعلُواْ َّلِله

 ِ ۖۡ    نَِصيٗبا َفَقالُواْ َهََٰذا َّلِله ََكٓئَِنا ِمِهمح َوَهََٰذا لُِّشَ بِزَعح
ِۖۡ َوَما ََكَن   ََكٓئِِهمح فَََل يَِصُل إََِل ٱَّلله َفَما ََكَن لُِّشَ

ُۗ َسآَء َما   ََكٓئِِهمح ِ َفُهَو يَِصُل إََِلَٰ ُۡشَ َّلِله
 ١٣٦ َُيحُكُمونَ 

137. තවද එගලසම ආගද්ශ 

තබන්වනන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනාට තම 

දරුවන්ව ඝාතනය කිරීම ඔවුන්වගේ 

හවුල්කාර ගදිවරු අලංකාර කර 

ගපන්වවීය.  ඔවුන්ව (හවුල්කරුවන්ව) ඔවුන්ව 

ව ිනාශ කරනු පිණිස හා ඔවුන්වගේ දහම 

ඔවුනට ිකෘති කර ගපන්වවනු පිණිසය. 

අල්ලාහ ්සිතුගව් නම් ඔවුහු එය 

ගනාකරන්වනට තිබුණි. එබැින්ව ඔවුන්ව 

ගොතමින්ව සිටින දෑ සමඟ ඔවුන්ව ව නුඹ 

අත හැර දමනු. 

ِكَِي َقتحَل   َوَكَذَٰلَِك َزيهنَ  حُمّشح َِن ٱل لَِكثِۡيٖ م 
ََكٓؤُُهمح لُِۡيحُدوُهمح َوَِلَلحبُِسواْ َعلَيحِهمح   َلَِٰدهِمح ُۡشَ وح

َ
أ

ُ َما َفَعلُوُهۖۡ فََذرحُهمح َوَما   ۖۡ َولَوح َشآَء ٱَّلله دِيَنُهمح
ونَ  ََتُ  ١٣٧ َيفح

138. ගමය තහනම් කරනු ලැබූ ගොිප  

සතුන්ව හා ගකත්ය. ඔවුන්වගේ 

උපකල්පනය පරිදි අපි සිතන අය හැර 

(අන්ව කිසිවකු) ගමය අනුභව ගනාක  

යුතු යැයි ඔවුහු පවසති. තවද ඇතැම් 

ගොිප  සතුන්ව උන්වගේ පිට (ෙමන්ව 

බිමන්ව යාමට) තහනම් කරනු ලැබ ඇතැයි 

ද ඇතැම් ගොිප  සතුන්ව මත 

අල්ලාහ්ගේ නාමය තමන්ව ගමගනහි 

ගනාකරනු ඇතැයි ද ඔහු ගවත ගොතා 

පවසති. ඔවුන්ව ගොතමින්ව සිටි දෑ 

ගවනුගවන්ව ඔවුනට ඔහු (අල්ලාහ්) 

ප්රතිිපාක ගදනු ඇත. 

َعُمَهآ   ر  َله َيطح نحَعَٰم  وََحرحٌث ِحجح
َ
َوقَالُواْ َهَِٰذهِۦٓ أ

نحَعٌَٰم ُحر َِمتح ُظُهورَُها  
َ
ِمِهمح َوأ هَشآُء بِزَعح إَِله َمن ن

آًء   ِ َعلَيحَها ٱفحَِتَ َم ٱَّلله ُكُروَن ٱسح نحَعَٰم  َله يَذح
َ
َوأ

ونَ َعلَيحهِِۚ سَ  ََتُ زِيِهم بَِما ََكنُواْ َيفح  ١٣٨ َيجح
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139. ගමම ගොිප  සතුන්වගේ කුස තු  

ඇති දෑ පිරිමින්වට පමණක් සතුය. අපගේ 

සහකාරියන්වහට තහනම් කරන ලද්දකි. 

එය මිය ගිය තත්ත්වගේ තිගේ නම් එහි 

ඔවුහු හවුල්කරුවන්ව ගවති යැයි ඔවුහු 

පවසති. ඔවුන්වගේ ගමම ප්රකාශයට ඔහු 

(අල්ලාහ්) ඔවුනට ප්රතිිපාක ගදනු ඇත. 

නියත වශගයන්වම ඔහු ප්රඥාවන්වතය. සර්ව 

ඥානීය. 

نحَعَِٰم َخالَِصة   
َ َوقَالُواْ َما ِِف ُبُطوِن َهَِٰذهِ ٱۡلح

يحَتٗة   ۖۡ ِإَون يَُكن مه َوَِٰجَنا زح
َ
َٰٓ أ ٌم لََعَ ُكورِنَا َوُُمَره ُ ِ َّل 

ْۚ إِنهُهۥ   َفُهمح زِيِهمح َوصح ْۚ َسَيجح ََكُٓء َفُهمح فِيهِ ُۡشَ
 ١٣٩ ٌم َعلِيم  َحِكي

140. කිසිදු දැනුමකින්ව ගතාර ව අඥාන 

කමින්ව තම දරුවන්ව ඝාතනය ක වුන්ව 

සැබැින්වම පාඩු ින්වදහ. තවද අල්ලාහ ්

ගකගරහි ගබාරු ගොතමින්ව අල්ලාහ ්

ඔවුනට ගපෝෂණය වශගයන්ව පිරිනැමූ දෑ 

ඔවුහු තහනම් කර ෙත්හ. ඔවුහු ගනාමඟ 

ගියහ. තවද ඔවුන්ව යහමඟ ලද්දන්ව 

ගනාවූහ. 

 ِ ِ  قَدح َخِِسَ ٱَّله ُۢا بَِغۡيح َلََٰدُهمح َسَفَه وح
َ
يَن َقَتلُٓواْ أ

  ِْۚ آًء لََعَ ٱَّلله ُ ٱفحَِتَ ُمواْ َما َرزََقُهُم ٱَّلله ِعلحٖم وََحره
َتِدينَ   ١٤٠ قَدح َضلُّواْ َوَما ََكنُواْ ُمهح

141. ිහිදී වැගඩන්වනට සැලැස්වූ උයන්ව ද 

(ඉඳි ෙස ්වැනි) ිහිදුවීමකින්ව ගතාර ව 

වැගඩන උයන්ව ද ඉඳි ද එහි ආහාරය ිිධ 

වූ පැ ෑටි ද ඔලිව් ද ගදළුම් ද එකිගනකට 

සමාන වශගයන්ව හා එකිගනකට සමාන 

ගනාවන  වශගයන්ව බිහි කග  ්ඔහුය. 

නුඹලා එහි පල හට ෙැණුනු ිට එහි පල 

අනුභව කරනු. තවද එය ගන ා ෙන්වනා 

දින එහි උරුමය ගදනු. තවද නුඹලා 

නාස්ති ගනාකරනු. නියත වශගයන්වම ඔහු 

නාස්තිකාරයින්ව ව ප්රිය ගනාකරනු ඇත. 

  َ ُروَشَٰٖت وََغۡيح عح َٰٖت مه  َجنه
َ
نَشأ

َ
ِٓي أ ۞وَُهَو ٱَّله

ُكلُُهۥ  
ُ
َع ُُمحَتلًِفا أ رح َل َوٱلزه ُروَشَٰٖت َوٱنلهخح َمعح

َ ُمتََشَٰبِهِٖۚ ُُكُواْ   اَن ُمتََشَٰبِٗها وََغۡيح مه يحُتوَن َوٱلرُّ َوٱلزه
ُهۥ يَوحمَ  ثحَمَر َوَءاتُواْ َحقه

َ
 َحَصادِهۖۦِۡ  ِمن َثَمرِهِۦٓ إَِذآ أ

ِفِيَ  حُمِسح ْْۚ إِنهُهۥ ََل ُُيِبُّ ٱل ُِفٓوا  ١٤١ َوََل تُِسح
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142. ගොිප  සතුන්ව අතුරින්ව ප්රවාහනය 

කරනු ලබන්වනක් වශගයන්ව හා ප්රවාහනය 

ක  ගනාහැකි වශගයන්ව (බිහි කග  ්

ඔහුය). අල්ලාහ් නුඹලාට ගපෝෂණය 

වශගයන්ව දුන්ව දැයින්ව නුඹලා අනුභව 

කරනු. ගෂයිතාන්වගේ පියවරවල් 

අනුෙමනය ගනාකරනු. නියත වශගයන්වම 

ඔහු නුඹලාට ප්රකට සතුරා ගවයි. 

ا َرزََقُكُم   ْۚ ُُكُواْ ِممه نحَعَِٰم َۡحُولَٗة َوفَرحٗشا
َ َوِمَن ٱۡلح

يحَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكمح  َِٰت ٱلشه ُ َوََل تَتهبُِعواْ ُخُطَو ٱَّلله
بِي    ١٤٢ َعُدو   مُّ

143. (ආහාරයට අනුමත සතුන්ව අතරින්ව) 

වර්ෙ අටක් ඇත. බැටළුවාගෙන්ව (ෙැහැනු 

පිරිමි යන) ගදගදගනක් ද එළුවාගෙන්ව 

ගදගදගනක් ද ගවති. (ගම්වායින්ව) ඔහු 

තහනම් කර ඇත්ගත් පිරිමි සතුන්ව 

ගදගදනා ද? නැතගහාත් ෙැහැනු සතුන්ව 

ගදගදනා ද? එගස් නැතගහාත් ෙැහැනු 

සතුන්වගේ ෙැේ තු  ඇති දෑ ද? නුඹලා 

සතයවාදීන්ව ව සිටිගයහු නම් බුද්ධිමත් ව 

මට (ගම් ෙැන) දන්වවා සිටින්වනැයි නුඹ 

පවසනු. 

زِ   حَمعح ِ َوِمَن ٱل ِن ٱثحَنيح
ح
أ َِن ٱلضه َوَٰٖجِۖ م  زح

َ
ثََمَٰنَِيَة أ

ا   مه
َ
ِ أ نثََييح

ُ ِم ٱۡلح
َ
َم أ َكَريحِن َحره ِۗ قُلح َءآَّله ِ ٱثحَنيح

ِـ ُوِِن بِعِلحٍم   ِۖ َنب  ِ نثََييح
ُ رحَحاُم ٱۡلح

َ
َتَملَتح َعلَيحهِ أ ٱشح

 ١٤٣ قِيَ إِن ُكنُتمح َصَٰدِ 

144. තවද ඔටුවාගෙන්ව (ෙැහැනු පිරිමි 

යන) ගදගදගනක් ද ෙවයාගෙන්ව 

ගදගදගනක් ද ගවති. (ගම්වායින්ව) ඔහු 

තහනම් කර ඇත්ගත් පිරිමි සතුන්ව 

ගදගදනා ද? නැතගහාත් ෙැහැනු සතුන්ව 

ගදගදනා ද? එගස් නැතගහාත් ෙැහැනු 

සතුන්වගේ ෙැේ තු  ඇති දෑ දැ යි අසනු. 

එගස් නැතගහාත් ගම් ෙැන අල්ලාහ ්

නුඹලාට උපගදස ්දුන්ව අවස්ථාගව් නුඹලා 

සාක්ෂි කරුවන්ව ගලස සිටිගයහු ද? ජනයා 

ගනාමඟ යවනු පිණිස දැනුගමන්ව ගතාර ව 

අල්ලාහ ්ගකගරහි ගබාරු ගොතන්වනාට 

වඩා දරුණු අපරාධකරු කවගරකු ද? 

සැබැින්වම අල්ලාහ් අපරාධකාරී පිරිසට 

යහමඟ ගනාගපන්වවයි. 

 ِۗ ِ ََقرِ ٱثحَنيح ِ َوِمَن ٱِلح بِِل ٱثحَنيح ِ
 قُلح  َوِمَن ٱۡلح

َتَملَتح   ا ٱشح مه
َ
ِ أ نثََييح

ُ ِم ٱۡلح
َ
َم أ َكَريحِن َحره َءآَّله

مح ُكنُتمح ُشَهَدآَء إِذح  
َ
ِۖ أ ِ نثََييح

ُ رحَحاُم ٱۡلح
َ
َعلَيحهِ أ

ىَٰ   ِن ٱفحََتَ لَُم ِممه ظح
َ
ُ بَِهََٰذاْۚ َفَمنح أ َُٰكُم ٱَّلله ى َوصه

ِ ِعلح  ُِضله ٱنلهاَس بَِغۡيح ِ ِ َكِذٗبا َل  ٍمِۚ إِنه  لََعَ ٱَّلله
َٰلِِميَ  ِدي ٱلحَقوحَم ٱلظه َ ََل َيهح  ١٤٤ ٱَّلله
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145. (නබිවරය!) පවසන්වන, මිය ගිය දෑ, 

වහනය වන රුධිරය, ශූකර මාංශ -  

ඇත්ගතන්වම එය අපිරිසිදුය.- අල්ලාහ් 

ගනාවන දෑ ගවනුගවන්ව කවර ගදයක් 

කපන ලද්ගද් ද එවන්ව පාපී  වශගයන්ව 

පවතින දෑ හැර  අනුභව කරන්වගනකුට 

එය අනුභව කිරීමට  කිසිවක් තහනම් බව 

මා ගවත දන්වවා ඇති ගද්ව වදන්වහි මා 

දුටුගව් නැත. නමුත් ගකගනකු සීමාව 

ඉක්මවා යන්වගනකු ගහෝ පාපයක් 

කරන්වගනකු වශගයන්ව ගතාරව  (එය 

අනුභව කිරීම සඳහා ) බලකිරීමකට 

ලක්වන්වගන්වද  ( එිට අනුමැතිය ඇත.) 

සැබැින්වම නුඹගේ පරමාධිපති අති 

ක්ෂමාශීලීය. කරුණා ගුණගයන්ව යුක්තය. 

َٰ َطاِعٖم   ًما لََعَ وِۡحَ إََِله ُُمَره
ُ
ِجُد ِِف َمآ أ

َ
ٓ أ قُل َله

ُفوًحا   سح وح َدٗما مه
َ
ن يَُكوَن َميحَتًة أ

َ
ٓ أ ۥٓ إَِله َعُمُه َيطح

هِله  
ُ
ًقا أ وح فِسح

َ
ٌس أ وح َۡلحَم ِخَنِيرٖ فَإِنهُهۥ رِجح

َ
أ

َ بَاٖغ َوََل   ُطره َغۡيح ِ بِهِۚۦْ َفَمِن ٱضح ِ ٱَّلله ََعدٖ  لَِغۡيح
 ١٤٥ فَإِنه َربهَك َغُفور  رهِحيم  

146. නියගපාතු ඇති (සතුන්ව)  සියල්ලම 

අපි යුගදව්වන්වට තහනම් කග මු. තවද 

ෙවයින්ව හා එළුවන්වගෙන්ව උන්වගේ පිටවල් 

හා ගබාකු හා ඉ ඇට සමඟ මුසු වූ දෑ හැර 

(අගනකුත්) ගම්ද ඔවුන්ව ගවත තහනම් 

කග මු. ඔවුන්වගේ අපරාධ ගහ්තුගවන්ව 

ගමගලස අපි ඔවුනට ප්රතිිපාක දුනිමු. 

තවද සැබැින්වම අපි සතයවාදීහු 

වන්වගනමු. 

َنا ُكه ذِي ُظُفرِٖۖ َوِمَن   مح ِيَن َهاُدواْ َحره َولََعَ ٱَّله
َنا َعلَيحِهمح ُشُحوَمُهَمآ إَِله َما   مح ََقرِ َوٱلحَغَنِم َحره ٱِلح

َتلََط   وح َما ٱخح
َ
ََوايَآ أ وِ ٱۡلح

َ
َۡحَلَتح ُظُهورُُهَمآ أ

ۖۡ ِإَونها  بَِعظح  يِِهمح َٰلَِك َجَزيحَنَُٰهم بَِبغح ٖمِۚ َذ
 ١٤٦ لََصَِٰدقُونَ 

147. නමුත් ඔවුහු නුඹ ව ගබාරු කග ් 

නම් එිට නුඹලාගේ පරමාධිපති 

කරුණාගවන්ව හා ිශාලත්වගයන්ව 

යුක්තය. වැරදිකාර පිරිසගෙන්ව ඔහුගේ 

දඬුවම ප්රතික්ගෂප් කරනු ගනාලැගේ යැයි 

නුඹ පවසනු. 

بُوَك َفُقل ره  َةٖ َوَِٰسَعةٖ َوََل  فَإِن َكذه بُُّكمح ُذو رَۡحح
رِِميَ  حُمجح ُسُهۥ َعِن ٱلحَقوحِم ٱل

ح
 ١٤٧ يَُردُّ بَأ
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148. "අල්ලාහ ්අභිමත කර ඇත්නම් 

අපිද,  අපගේ මුතුන්වමිත්තන්ව ද ආගද්ශ 

ගනාකරන්වනට තිබුණි. තවද කිසිවක් අප 

ගවත තහනම් ගනාකරන්වනට තිබුණි" 

යැයි ආගද්ශ ක වුන්ව පවසනු ඇත. 

ගමගලස ඔවුනට ගපර සිටියවුන්ව ද අපගේ 

දඬුවම භුක්ති ිඳින ගතක් ගබාරු කරමින්ව 

සිටියහ.එය අපහට දන්වවා සිටින 

ආකාරගයන්ව නුඹලා ගවත යම් දැනුමක්  

තිගේදැයි ිමසන්වන. නුඹලා අනුෙමනය 

කරනුගේ අනුමානය මිස නැත. තවද 

නුඹලා උපකල්පනය කරන්වනන්ව මිස 

නැත යනුගවන්ව පවසන්වන. 

ُكواْ لَوح شَ  َ ۡشح
َ
ِيَن أ َنا  َسَيُقوُل ٱَّله كح َ ۡشح

َ
ُ َمآ أ آَء ٱَّلله

ِۚ َكَذَٰلَِك   ءٖ َنا ِمن ََشح مح َوََلٓ َءابَآُؤنَا َوََل َحره
ُۗ قُلح   َسَنا

ح
َٰ َذاقُواْ بَأ ِيَن ِمن َقبحلِِهمح َحِته َب ٱَّله َكذه

ٓۖۡ إِن   رُِجوُه نَلَا ِنح ِعلحٖم َفُتخح َهلح ِعنَدُكم م 
نُتمح إَِله 

َ
نه ِإَونح أ  ١٤٨  ََّتحُرُصونَ تَتهبُِعوَن إَِله ٱلظه

149. පිරිපුන්ව සාධකය අල්ලාහ ්සතුය 

එබැින්ව ඔහු අභිමත කග ් නම් නුඹලා 

සියල්ලන්වට යහ මඟ ගපන්වවා ගදන්වනට 

තිබුණි යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

َُٰكمح   ۖۡ فَلَوح َشآَء لََهَدى ُة ٱلحَبَٰلَِغُة ُجه قُلح ِهَّلِلَف ٱۡلح
َعِيَ  َجح

َ
 ١٤٩ أ

150. ගමය තහනම් කග ් සැබැින්වම 

අල්ලාහ ්යැයි සාක්ෂි දරන නුඹලාගේ 

සාක්ෂිකරුවන්ව ගෙන එනු යැයි 

(නබිවරය) නුඹ පවසනු. එිට ඔවුහු 

(අසතය ගලස) සාක්ෂි දැරුගව් නම් එිට 

නුඹ ඔවුන්ව සමඟ වී සාක්ෂි ගනාදරනු. 

අපගේ වදන්ව ගබාරු ක වුන්වගේ හා 

මරණින්ව මතු ජීිතය ිශ්වාස 

ගනාකරන්වනන්වගේ ආශාවන්ව අනුෙමනය 

ගනාකරනු.  තවද ඔවුහු ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපතිට සමානකම් ඇති කරති. 

  َ نه ٱَّلله
َ
َهُدوَن أ ِيَن يَشح قُلح َهلُمه ُشَهَدآَءُكُم ٱَّله

ْۚ َوََل   َهدح َمَعُهمح َم َهََٰذاۖۡ فَإِن َشِهُدواْ فَََل تَشح َحره
ِيَن ََل   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوٱَّله ِيَن َكذه َوآَء ٱَّله هح

َ
تَتهبِعح أ
ِمُنو ِدلُونَ يُؤح  ١٥٠ َن بِٱٓأۡلِخَرةِ وَُهم بَِرب ِِهمح َيعح
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151. "පැමිගණන්වන. නුඹලාගේ 

පරමාධිපති නුඹලාට තහනම් ක  දෑ මම 

නුඹලා ගවත පවසමි" යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු.(ඒවා නම්) නුඹලා ඔහුට 

කිසිවක් ආගද්ශ ගනාකරන ගලසත්, 

ගදමාපියන්වට උපකාරශීලී ව කටයුතු 

කරන ගලසත්, දිළිඳුකම ගහත්ුගවන්ව 

නුඹලාගේ දරුවන්ව ඝාතනය ගනාකරන 

ගලසත්, නුඹලාට හා ඔවුනට ගපෝෂණය 

ගදනුගේ අපමය.- එගමන්වම  නුඹලා 

අශික්ෂිත දැයින්ව මතුපිටින්ව ගපගනන දෑ 

හා රහසිෙත දෑට සමීප ගනාවන 

ගලසත්ය. අල්ලාහ ්නුඹලාට තහනම් ක  

ආත්මයක් නුඹලා යුක්තිගයන්ව ගතාර ව 

මිස ඝාතනය ගනාකරනු. ගමගස ්එය 

නුඹලාට ඔහු උපගදස් ගදනුගේ නුඹලා 

වටහා ෙත හැකි වනු පිණිසය. 

َله 
َ
ۖۡ أ َم َربُُّكمح َعلَيحُكمح تحُل َما َحره

َ
اْ أ ۞قُلح َتَعالَوح

ۖۡ َوََل   َسَٰٗنا يحِن إِحح َِٰلَ ۖۡ َوبِٱلحَو ا ُِكواْ بِهِۦ َشيحـ ٗ تُّشح
زُُقُكمح   حُن نَرح َلَٰٖق َنه ِنح إِمح َلََٰدُكم م  وح

َ
ُتلُٓواْ أ َتقح

َربُو  ۖۡ َوََل َتقح َِٰحَش َما َظَهَر ِمنحَها  ِإَويهاُهمح اْ ٱلحَفَو
  ُ َم ٱَّلله َس ٱلهِِت َحره ُتلُواْ ٱنلهفح َوَما َبَطَنۖۡ َوََل َتقح

َُٰكم بِهِۦ لََعلهُكمح   ى َٰلُِكمح َوصه ِۚ َذ ِ َق  إَِله بِٱۡلح
ِقلُونَ   ١٥١ َتعح

152. අනාථයාගේ ධන වස්තූන්ව ගවත, 

ඔහු වැඩි ිය පත් වන තුරු යුක්ති සහෙත 

අයුරින්ව මිස සමීප ගනාවනු. තවද කිරුම් 

මිණුම් යුක්ති සහෙත ගලසින්ව ූර්ණ ව 

ඉටු කරනු. කිසිදු ආත්මයකට එහි 

හැකියාව අනුව මිස අපි බර 

ගනාපටවන්වගනමු. සමීප ඥාතියකු වුව ද 

නුඹලා පවසන  ිට යුක්තිෙරුක ව 

පවසනු. තවද අල්ලාහග්ේ ගිිසුම ඉටු 

කරනු.  ගමමගින්ව නුඹලාට ඔහු (අල්ලාහ්) 

උපගදස් ගදනුගේ නුඹලා ගමගනහි 

කිරීමට හැකි වනු පිණිසය. 

َسُن   حح
َ
َتِيِم إَِله بِٱلهِِت ِهَ أ َربُواْ َماَل ٱَلح َوََل َتقح

حِمََياَن   ُفواْ ٱلحَكيحَل َوٱل وح
َ
ۚۥْ َوأ هُ ُشده

َ
َٰ َيبحلَُغ أ َحِته

ۖۡ ِإَوَذا   َعَها ًسا إَِله وُسح ِطِۖ ََل نَُكل ُِف َنفح بِٱلحِقسح
ِدلُواْ َولَوح َكَ  ِ  قُلحُتمح فَٱعح ِد ٱَّلله ِۖ َوبَِعهح ََبَٰ َن َذا قُرح

َُٰكم بِهِۦ لََعلهُكمح  ى َٰلُِكمح َوصه ْْۚ َذ ُفوا وح
َ
أ

ُرونَ   ١٥٢ تََذكه
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153. තවද නියත වශගයන්වම ගමය මාගේ 

ඍජු මාර්ෙයයි. එබැින්ව නුඹලා එය 

අනුෙමනය කරනු. (ගවනත්) මාර්ෙ 

අනුෙමනය ගනාකරනු. එිට නුඹලා ව 

ඔහුගේ මාර්ෙගයන්ව එය ගවන්ව කරනු 

ඇත. ගමමගින්ව ඔහු (අල්ලාහ්) නුඹලාට 

උපගදස් ගදනුගේ නුඹලා බිය බැතිමත් 

ිය හැකි වනු පිණිසය. 

َتِقيٗما فَٱتهبُِعوُهۖۡ َوََل   نه َهََٰذا ِصَرَِِٰط ُمسح
َ
َوأ

َق بُِكمح َعن َسبِيلِهِۚۦْ   ُبَل َفَتَفره تَتهبُِعواْ ٱلسُّ
َُٰكم بِهِۦ لََعلهُكمح  ى َٰلُِكمح َوصه  ١٥٣ َتتهُقونَ َذ

154. පසු ව වඩාත් අලංකාර අයුරින්ව සෑම 

ගදයක්ම ිසත්ර කරන්වනක් ගලස ද මඟ 

ගපන්වවීමක් ගලස ද ආශිර්වාදයක් ගලස ද 

එම පුස්තකය අපි මූසාට පිරිනැමුගවමු. 

එය ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගේ හමු ව 

ඔවුන්ව ිශ්වාස කිරීමට හැකි වනු පිණිසය. 

ِٓي  ُثمه َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحِكَتََٰب تَ  َماًما لََعَ ٱَّله
َٗة   ءٖ وَُهٗدى َورَۡحح ِ ََشح

ِصيَٗل ل ُِك  َسَن َوَتفح حح
َ
أ

ِمُنونَ   ١٥٤ لهَعلهُهم بِلَِقآءِ َرب ِِهمح يُؤح

155. තවද අපි පහ  ක  ගමම පුසත්කය 

භාෙය සම්පන්වනය. එබැින්ව නුඹලා එය 

පිළිපදිනු. තවද නුඹලා කරුණා ව 

ලැබීමට හැකි වනු පිණිස නුඹලා බිය 

බැතිමත් වනු. 

ُقواْ   نَزلحَنَُٰه ُمَباَرك  فَٱتهبُِعوهُ َوٱته
َ
َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ

 ١٥٥ لََعلهُكمح تُرحَۡحُونَ 

156. අපට ගපර පුසත්කය පහ  කරනු 

ලැබුගව් (යුගදව් හා කිතුනු යන) ගදපිරිස 

ගවතමය. තවද අපි ඔවුන්වගේ ඉෙැන්වවීම් 

ෙැන අපි අනවධානීන්ව ගලස සිටිගයමු 

යැයි නුඹලා ( ප්රතික්ගෂප් ක  අරාබි 

ජනයා) ගනාපවසනු පිණිසය. 

  ِ َٰ َطآئَِفَتيح نزَِل ٱلحِكَتَُٰب لََعَ
ُ
َمآ أ ن َتُقولُٓواْ إِنه

َ
أ

 ١٥٦ ِمن َقبحلَِنا ِإَون ُكنها َعن دَِراَستِِهمح لََغَِٰفلِيَ 
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157. නැතගහාත් සැබැින්වම අප ගවත 

පුස්තකය පහ  කරනු ලැබුගව් නම් 

ඔවුනට වඩා අපි යහ මඟ ලැබූවන්ව 

වන්වගනමු යැයි නුඹලා ගනාපවසනු 

පිණිසය. නමුත් නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව නුඹලා ගවත පැහැදිලි 

සාධකය, මඟ ගපන්වවීම හා ආශිර්වාදය 

පැමිණ ඇත. අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ගබාරු 

ගකාට එය පිටු පෑ අයට වඩා මහා 

අපරාධකරුවා කවගරකු ද? අපගේ වදන්ව 

පිටුපාන්වනන්වට ඔවුන්ව පිටුපාමින්ව සිටි 

ගහ්තුගවන්ව නපුරු දඬුවමක් මතු අපි 

ප්රතිිපාක වශගයන්ව පිරිනමන්වගනමු. 

نزَِل َعلَيحَنا ٱلحِكَتَُٰب لَُكنهآ  
ُ
نهآ أ

َ
وح َتُقولُواْ لَوح أ

َ
أ

ب ُِكمح   ِن ره ْۚ َفَقدح َجآَءُكم بَي َِنة  م  َدىَٰ ِمنحُهمح هح
َ
أ

َب أَـِبَيَِٰت   ن َكذه لَُم ِممه ظح
َ
ْۚ َفَمنح أ َة  وَُهٗدى َورَۡحح

ِ َوَص  ِدفُوَن  ٱَّلله ِيَن يَصح زِي ٱَّله ُۗ َسَنجح َدَف َعنحَها
َعنح َءاَيَٰتَِنا ُسوَٓء ٱلحَعَذاِب بَِما ََكنُواْ  

ِدفُونَ   ١٥٧ يَصح

158. මලක්වරුන්ව ඔවුන්ව ගවත පැමිණීම 

ගහෝ නුඹගේ පරමාධිපති ඔවුන්ව ගවත 

පැමිණීම ගහෝ නුඹගේ පරමාධිපතිගේ 

සාධක සමහරක් පැමිණීම ගහෝ ඔවුන්ව 

බලාගපාගරාත්තු වන්වගන්ව ද? නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ සාධක සමහරක් 

පැමිගණන දින කිසිදු ආත්මයකට එහි 

ිශව්ාසය ප්රගයෝජනවත් ගනාවනු ඇත. 

මීට ගපර එය ිශව්ාස ගනාකග ්ය. 

එගමන්වම එම ිශ්වාසය තු  කිසිදු 

යහපතක් උපයා ෙත්ගත් ද නැත. නුඹලා 

බලාගපාගරාත්තුගවන්ව සිටිනු. සැබැින්වම 

අප ද බලාගපාගරාත්තුගවන්ව සිටින්වනන්ව 

ගවමු යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

ِِتَ  
ح
وح يَأ

َ
حَمَلَٰٓئَِكُة أ تَِيُهُم ٱل

ح
ن تَأ

َ
ٓ أ َهلح يَنُظُروَن إَِله

ِِت  
ح
ُض َءاَيَِٰت َرب َِكُۗ يَوحَم يَأ ِِتَ َبعح

ح
وح يَأ

َ
َربَُّك أ

ًسا إِيَمَُٰنَها لَمح   َبعحُض َءاَيَِٰت َرب َِك ََل يَنَفُع َنفح
وح َكَسَبتح ِِفٓ 

َ
 إِيَمَٰنَِها  تَُكنح َءاَمَنتح ِمن َقبحُل أ

اُۗ قُِل ٱنَتِظُرٓواْ إِنها ُمنَتِظُرونَ  ٗ  ١٥٨ َخۡيح

159. සැබැින්වම තම දහම ගබදා ගවන්ව 

ගකාට කේඩායම් වශගයන්ව පත් වූවන්ව 

වනාහි ඔවුන්ව අතුරින්ව නුඹ කිසිදු ිෂයයක 

ගනාවන්වගනහිය. සැබැින්වම ඔවුන්වගේ 

ිෂය සියල්ල අල්ලාහ් ගවතය. පසු ව 

ඔවුන්ව කරමින්ව සිටි දෑ පිළිබඳ ව ඔහු 

ඔවුනට දන්වවයි. 

َت ِمنحُهمح   ُقواْ دِيَنُهمح َوََكنُواْ ِشَيٗعا لهسح ِيَن فَره إِنه ٱَّله
ِ ُثمه يُنَب ِئُُهم بَِما   رُُهمح إََِل ٱَّلله مح

َ
َمآ أ ِۚ إِنه ٍء ِِف ََشح
َعلُونَ   ١٥٩ ََكنُواْ َيفح
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160. කවගරකු යහපතක් රැගෙන 

එන්වගන්ව ද එිට ඔහුට ඒ හා සමාන 

(ප්රතිඵල) දහයක් හිමිය. තවද කවගරකු 

නපුරක් රැගෙන එන්වගන්ව ද එිට ඒ හා 

සමාන (ප්රතිිපාක)යක් මිස ගවගනකක් 

ගනාමැත. ඔවුහු අසාධාරණකම් කරනු 

ගනාලබති. 

ۖۡ َوَمن   َثالَِها مح
َ
ُ أ ََسَنةِ فَلَُهۥ َعّشح َمن َجآَء بِٱۡلح

ي ِئَةِ فَََل َُيحَزىَٰٓ إَِله ِمثحلََها وَُهمح ََل   َجآَء بِٱلسه
 ١٦٠ لَُمونَ ُيظح 

161. සැබැින්වම මාගේ පරමාධිපති මා 

නිවැරදි මාර්ෙය ගවත ගයාමු කග ්ය. එය 

වඩාත් සථ්ාවර, අවංක ගලස ඉේරාහීම් 

ිසින්ව පිළිපැදි මාර්ෙය ද ගව්.  සැබැින්වම 

ඔහු ආගද්ශ කරන්වනන්ව අතුරින්ව ගනාවීය. 

َتِقيٖم دِيٗنا   سح ٓ إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ ِ َِّٰن َرَب  قُلح إِنهِّن َهَدى
ْۚ َوَما ََكَن ِمَن  قَِيمٗ  ِلهَة إِبحَرَٰهِيَم َحنِيٗفا ا م 

ِكِيَ  حُمّشح  ١٦١ ٱل

162. සැබැින්වම මාගේ සලාතය මාගේ 

නැමදුම මාගේ ජීවය මාගේ මරණය 

ගලෝකයන්වහි පරමාධිපති වන අල්ලාහ ්

ගවනුගවනි. 

  ِ قُلح إِنه َصََلِِت َونُُسِِك َوَُمحَياَي َوَمَماِِت َّلِله
ِ ٱلحَعَٰلَِميَ   ١٦٢ َرب 

163. ඔහුට සමාන කිසිවකු ගනාමැත. 

තවද ගම් ෙැන මම නිගයෝෙ කරනු 

ලද්ගදමි. තවද මම මුසල්ිම්වරුන්වගෙන්ව 

ප මු වැන්වනා ගවමි. 

ُل   وه
َ
نَا۠ أ

َ
ِمرحُت َوأ

ُ
َٰلَِك أ ۖۥۡ َوبَِذ ََل َۡشِيَك ََلُ

لِِميَ  حُمسح  ١٦٣ ٱل

164. සියලු දෑ හි පරමාධිපති ගලස 

අල්ලාහ ්සිටිය දී ඔහු හැර ගවනත් අයකු 

පරමාධිපතිගයක් ගලස මම ගසායන්වගනම් 

ද? සෑම ආත්මයක්ම එයට එගරහි ව මිස 

ගවගනකක් උපයන්වගන්ව නැත. තවද 

උසුලන්වගනකු ගවනත් ගකගනකුගේ බර 

ද උසුලන්වගන්ව නැත. පසු ව නුඹලා නැවත 

ගයාමු වන ස්ථානය නුඹලාගේ 

පරමාධිපති ගවතය. අනතුරු ව නුඹලා 

කවර ිෂයක් මත ගේද ඇති කර ෙනිමින්ව 

සිටිගයහු ද ඒ පිළිබඳ නුඹලාට ඔහු දන්වවා 

සිටියි. 

ِۚ َوََل   ءٖ ِ ََشح
بحِغ َرب ٗا وَُهَو َربُّ ُك 

َ
ِ أ َ ٱَّلله َغۡيح

َ
قُلح أ

ْۚ َوََل تَزُِر َوازَِرة    ٍس إَِله َعلَيحَها ِسُب ُكُّ َنفح تَكح
رحِجُعُكمح   ْۚ ُثمه إََِلَٰ َرب ُِكم مه َرىَٰ خح

ُ
َر أ وِزح

 ١٦٤ ونَ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتمح فِيهِ ََّتحَتلِفُ 
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165. මහගපාග ාගව් නිගයෝජිතයින්ව 

බවට නුඹලා ව පත් කග ් ඔහුමය. තවද 

ඔහු නුඹලාට දුන්ව දෑ හි නුඹලා ව 

පරීක්ෂාවට ලක් කරනු පිණිස 

නුඹලාගෙන්ව ඇතැගමකු ව ඇතැගමකුට 

වඩා තරාතිරම් වලින්ව උසස ්

කග ්ය.(නබිවරය) නිසැකවම ඔගේ 

පරමාධිපතියාණන්ව දඬුවම් දීගම්දී ඉතා 

තීවරය. තවද සැබැින්වම ඔහු අති 

ක්ෂමාශීලීය. කරුණා ගුණගයන්ව යුක්තය. 

ۡرِض َوَرَفَع  
َ ِي َجَعلَُكمح َخَلَٰٓئَِف ٱۡلح وَُهَو ٱَّله

َبحلَُوُكمح ِِف َمآ   ِ َق َبعحٖض َدَرَجَٰٖت َل  َبعحَضُكمح فَوح
ُۗ إِنه َربهَك ََسِيُع ٱلحعَِقاِب ِإَونهُهۥ   َُٰكمح َءاتَى

 ُۢ  ١٦٥ لََغُفور  رهِحيُم
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සූරා අල් අඃරාෆ් األعراف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ ්ලාම් මීම් සාද්  (ගම් 

සම්බන්වධගයන්ව සූරතුල් බකරා ගහවත් 

ගදවන පර්ච්ගේදගේ දැක්ගවන ිසත්ර 

කියවන්වන). 

 ١ الٓٓمٓص 

2. ( නබිවරය! ගමය) නුඹ ගවත පහ  

කරන ලද ගද්ව ග්රන්වථයයි.එබැින්ව ගමම 

(දහම ජනයා අතර ප්රචාරය කිරීම) 

සම්බන්වධගයන්ව නුගේ හදවගතහි කිසිඳු 

පැකිලීමක් ඇති ගනාිය යුතුය. නුඹ 

(ජනයාට) අනතුරු ඇඟවීම් කරනු පිණිස ද 

ගද්ව ිශ්වාසවන්වතයින්වට උපගදසක් ගලස 

ද (ගමය නුඹ ගවත පහ  කරන ලදි) 

نزَِل إََِلحَك فَََل يَُكن ِِف 
ُ
رَِك   كَِتٌَٰب أ َصدح

ِمنِيَ  َرىَٰ لِلحُمؤح ِنحُه تِلُنِذَر بِهِۦ َوذِكح  ٢ َحَرج  م 

3. නුඹලාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව නුඹලා 

ගවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ නුඹලා 

අනුෙමනය කරනු. තවද ඔහු හැර 

(ගවනත් දෑ) භාරකරුවන්ව ගලස ගෙන 

නුඹලා අනුෙමනය ගනාකරනු. සව්ල්ප 

වශගයනි නුඹලා  උපගදස් ලබනුගේ. 

ب ُِكمح َوََل تَتهبُِعواْ  ٱتهبُِعواْ مَ  ِن ره نزَِل إََِلحُكم م 
ُ
آ أ

ُرونَ  ا تََذكه ُۗ قَلِيَٗل مه َِلَآَء وح
َ
 ٣ ِمن ُدونِهِۦٓ أ

4. (පාපිෂ්ඨයින්ව වාසය ක ) ෙම්මාන 

රාශියක් අප ිනාශ කර ඇත්ගතමු. අපගේ 

දඬුවම ඔවුන්ව (ධර්මය අමතක කර) රාත්රිය 

ෙත කරමින්ව සිටිය දී ගහෝ  දහවල් කාලය 

ෙතකරමින්ව සිටියදී ඒ ගවත පැමිණිගේය. 

ُسَنا بََيًَٰتا  
ح
َنََٰها فََجآَءَها بَأ لَكح هح

َ
يٍَة أ ِن قَرح َوَكم م 

وح ُهمح قَآئِلُونَ 
َ
 ٤ أ

5. අපගේ දඬුවම ඔවුන්ව ගවත පැමිණි 

අවස්ථාගව් "අපි අපරාධකරුවන්ව ගලස 

සිටිගයමු" යැයි පැවසීම මිස ඔවුන්වගේ 

(ගවනත්) ප්රකාශයක් ගනාවීය. 

ن  َفَما 
َ
ٓ أ ُسَنآ إَِله

ح
َُٰهمح إِذح َجآَءُهم بَأ َوى ََكَن َدعح

 ٥ قَالُٓواْ إِنها ُكنها َظَٰلِِميَ 
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6. කවුරුන්ව ගවත (පණිිඩකරුවන්ව) එවනු 

ලැබුගව් ද ඒ ජනයාගෙන්වද  සැබැින්වම 

අපි ිමසන්වගනමු. එගමන්ව ම (එවනු ලැබූ) 

පණිිඩකරුවන්වගෙන්ව ද අපි ිමසන්වගනමු. 

 ِ ـ َلَنه ٱَّله ـ َلَنه فَلَنَسح رحِسَل إََِلحِهمح َولَنَسح
ُ
يَن أ

حُمرحَسلِيَ   ٦ ٱل

7. ඥානාන්විත ගලසින්ව අපි ඔවුනට 

(ඔවුන්ව ක  දෑ)  ිස්තර කරන්වගනමු. තවද 

අපි (එයින්ව) සැඟවූවන්ව ගනාවූගයමු. 

نه َعلَيحِهم بِعِلحمِٖۖ َوَما ُكنها ََغٓئِبِيَ   ٧ فَلََنُقصه

8. එදින (ක්රියාවන්ව) තක්ගස්රු කිරීම 

සැබෑවකි. එබැින්ව කවගරකුගේ තුලාවන්ව 

බරින්ව වැඩි වූගේ ද ජයග්රහකගයෝ 

ඔවුහුමය. 

َٰزِيُنُهۥ   ْۚ َفَمن َثُقلَتح َمَو َقُّ ُن يَوحَمئٍِذ ٱۡلح حَوزح َوٱل
لُِحونَ  حُمفح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل

ُ
 ٨ فَأ

9. තවද කවගරකුගේ තුලාවන්ව සැහැල්ලු 

(බරින්ව අඩු) වූගේ ද ඔවුන්ව අපගේ වදන්ව 

පිළිබඳ ව අසාධාරණ ගලස ක්රියා ක  

ගහ්තුගවන්ව තමන්වටම අලාභහානි කර 

ෙත්ගතෝ ඔවුහුමය. 

ٓواْ   ِيَن َخِِسُ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ تح َمَو َوَمنح َخفه

لُِمونَ  نُفَسُهم بَِما ََكنُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيظح
َ
 ٩ أ

10. තවද සැබැින්වම අපි නුඹලාට 

මහගපාග ාගව් පහසුකම් සලසා දුනිමු. 

එගමන්වම එහි නුඹලාට ජීවගනෝපාය 

මාර්ෙයන්ව ද ඇති කග මු. නුඹලා 

(අතුරින්ව) කෘතඥවනුගේ ස්වල්ප 

ගදගනකි. 

ۡرِض وََجَعلحَنا لَُكمح  
َ َُٰكمح ِِف ٱۡلح نه َولََقدح َمكه

ُكُرونَ  ا تَشح  ١٠ فِيَها َمَعَٰيَِشُۗ قَلِيَٗل مه

11. තවද සැබැින්වම අපි නුඹලා ව මවා 

පසු ව නුඹලා ව හැඩ ෙැන්වවූගයමු. පසුව 

නුඹලා සුජූද් (සිරස බිම තබා ආචාර) 

කරනු යැයි මලක්වරුන්වට පැවසුගවමු. 

එිට ඉේලීස් හැර ඔවුහු සුජූද් කග ෝය. 

ඔහු සිරස නමන්වනන්ව අතුරින්ව ගනාවීය. 

َنَُٰكمح ُثمه قُلحَنا  رح َنَُٰكمح ُثمه َصوه َولََقدح َخلَقح
ٓ إِبحلِيَس   ُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إَِله لِلحَمَلَٰٓئَِكةِ ٱسح

َِٰجِدينَ لَمح  َِن ٱلسه  ١١ يَُكن م 
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12. මා නුඹට නිගයෝෙ ක  අවසථ්ාගවහි 

නුඹ සිරස ගනානැමීමට නුඹ ව වැ ැක් 

වූගේ කුමක් ද? යැයි (අල්ලාහ්) 

පැවසුගව්ය. (එිට) මම ඔහුට වඩා 

ගශ්ර්ෂ්ඨය. නුඹ මා මවා ඇත්ගත් 

ගින්වගනනි. නුඹ ඔහු මවා ඇත්ගත් 

මැටිගයනි යැයි ඔහු පැවසීය. 

َله 
َ
نَا۠  قَاَل َما َمَنَعَك أ

َ
تَُكۖۡ قَاَل أ َمرح

َ
ُجَد إِذح أ  تَسح

َتُهۥ ِمن   َتِّن ِمن نهارٖ وََخلَقح ِنحُه َخلَقح َخۡيح  م 
 ١٢ ِطيٖ 

13. එගස ්නම් නුඹ ගමයින්ව පහ ට බසිනු. 

ගමහි උඩඟුකම් පෑම නුඹට සුදුසු ගනාගව්. 

එබැින්ව නුඹ පිට ව යනු. නියත 

වශගයන්වම නුඹ පහත් අය අතුරිනි යැයි 

ඔහු (අල්ලාහ්) පැවසුගව්ය. 

  َ ن َتَتَكَبه
َ
بِطح ِمنحَها َفَما يَُكوُن لََك أ قَاَل فَٱهح

َٰغِرِينَ  ُرجح إِنهَك ِمَن ٱلصه  ١٣ فِيَها فَٱخح

14. ඔවුන්ව (ම වුන්වගෙන්ව) නැගිටුවනු 

ලබන දින දක්වා මට නුඹ අවකාශය ගදනු 

යැයි ඔහු (ගෂයිතාන්ව) කීගව්ය. 

ِِنٓ إََِلَٰ يَوحِم ُيبحَعُثونَ  نِظرح
َ
 ١٤ قَاَل أ

15. නියත වශගයන්ව නුඹ අවකාශය ගදනු 

ලැබූවන්ව අතුරිනි යැයි ඔහු (අල්ලාහ්) 

පැවසුගව්ය. 

حُمنَظرِينَ   ١٥ قَاَل إِنهَك ِمَن ٱل

16. නුඹ මා ගනාමඟ යැවූ බැින්ව 

නිසැකවම මමද ගමම ජනයා නුගේ ඍජු 

මාර්ෙගයහි යාම වැ ැක්වීම සඳහා (ඒ) 

ගමාගහාත එනතුරු බලා සිටිමි යැයි 

(ෂයිතාන්ව) පැවසුගව්ය. 

ُعَدنه لَُهمح ِصَرََٰطَك  قَ  قح
َ
َويحَتِّن َۡل غح

َ
اَل فَبَِمآ أ
َتِقيمَ  حُمسح  ١٦ ٱل

17. පසු ව මම ඔවුන්වගේ ඉදිරි පසින්ව ද 

ඔවුන්වගේ පසුපසින්ව ද ඔවුන්වගේ දකුණු 

පසින්ව ද ඔවුන්වගේ වම් පසින්වද ඔවුන්ව ගවත 

පැමිගණමි. තවද ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් 

ගදනා කෘතගව්දීන්ව ගලස නුඹ ගනාදකිනු 

ඇත. 

يحِديِهمح َوِمنح َخلحفِِهمح  ُثمه 
َ
ِ أ ِنُۢ بَيح ٓأَلتِيَنهُهم م 

ۖۡ َوََل ََتُِد   يحَمَٰنِِهمح وََعن َشَمآئِلِِهمح
َ
وََعنح أ

ََثَُهمح َشَِٰكرِينَ  كح
َ
 ١٧ أ
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18. ගමහි සිට නුඹ අවමානයට ලක්වූවකු 

ගස් හා පලවා හරිනු ලැබූවකු ගස ්පිට ව 

යනු. ඔවුන්ව අතුරින්ව කවගරකු නුඹ ව 

අනුෙමනය කග ් ද සැබැින්වම නුඹලා 

සියල්ලන්වගෙන්වම නිරය පුරවන්වගනමි යැයි 

ඔහු (අල්ලාහ්) පැවසීය. 

هَمن تَبَِعَك   ُحوٗراۖۡ ل دح ُءوٗما مه ُرجح ِمنحَها َمذح قَاَل ٱخح
َعِيَ  َجح

َ
نه َجَهنهَم ِمنُكمح أ

َ
َِل مح

َ
 ١٨ ِمنحُهمح َۡل

19. තවද අගහෝ ආදම් ! ඔබ හා ඔගේ 

බිරිය ස්වර්ෙගේ වාසය කරනු. ඔබ ගදප  

කැමති අයුරින්ව අනුභව කරනු. නමුත් 

ගමම ෙසට  ං ගනාවනු. එිට නුඹලා 

ගදගදනා අපරාධකරුවන්ව අතුරින්ව 

වන්වගනහුය. 

َنهَة فَلُُكَ   نَت َوَزوحُجَك ٱۡلح
َ
ُكنح أ ـ َاَدُم ٱسح َوَيَٰٓ

َجَرةَ   َربَا َهَِٰذهِ ٱلشه ِمنح َحيحُث ِشئحُتَما َوََل َتقح
َٰلِِميَ   ١٩ َفَتُكونَا ِمَن ٱلظه

20. ඔවුන්ව ගදගදනාට අගනයෝනය 

වශගයන්ව සඟවනු ලැබූ ඔවුන්ව ගදගදනාගේ 

රහසය ගපගදසින්ව ආවරණය කරනු ලැබූ 

දෑ ඔවුන්ව ගදගදනාගෙන්ව ගහළි කිරීමට 

ගෂයිතාන්ව ඔවුන්ව ගදගදනාට කුකුස ඇති 

කග ්ය. තවද නුඹලා ගදගදනා 

මලක්වරුන්ව ගදගදගනකු වීමට ගහෝ 

නුඹලා ගදගදනා සදාතනිකයින්ව අතුරින්ව 

වීමට ගහෝ මිස නුඹලා ගදගදනාගේ 

පරමාධිපති නුඹලා ගදගදනා ව ගමම 

ෙසින්ව වැ ැක්වූගේ නැතැයි ඔහු පවසා 

සිටිගේය. 

يحَطَُٰن َِلُبحِدَي لَُهَما َما وُۥرَِي   وََس لَُهَما ٱلشه فَوَسح
َُٰكَما   َٰءتِِهَما َوقَاَل َما َنَهى َعنحُهَما ِمن َسوح

ن تَُكونَا  
َ
ٓ أ َجَرةِ إَِله َربُُّكَما َعنح َهَِٰذهِ ٱلشه

وح تَُكونَا ِمَن ٱلحَخَِِٰلِينَ َملَ 
َ
ِ أ  ٢٠ َكيح

21. සැබැින්වම මම (ගම් ෙැන) නුඹලා 

ගදගදනාට උපගදස් ගදන්වනන්ව අතුරින්ව වීමි 

යැයි ඔවුන්ව ගදගදනාට ඔහු දිවුරා 

පැවසුගව්ය. 

َِٰصِحيَ   ٢١ َوقَاَسَمُهَمآ إِّن ِ لَُكَما لَِمَن ٱلنه



 

සූරා අල් අඃරාෆ් 

 

266 

 

 األعراف 

22. රැවටීගමන්ව ඔවුන්ව ගදගදනා ව ඔහු 

පහත් කග ්ය. පසු ව ඔවුන්ව ගදගදනා එම 

ෙසින්ව රස ින්වද කල්හි ඔවුන්ව ගදගදනාගේ 

රහසය ගපගදස ්ඔවුන්ව ගදගදනාට ගහළි 

ිය. ස්වර්ෙ උයගන්ව ගකා යකින්ව ඔවුන්ව 

ගදගදනා මත වසා ෙැනීමට ඔවුන්ව 

ගදගදනා තැත් කග ෝය. තවද ගමම ෙසින්ව 

මා නුඹලා ගදගදනා ගනාවැ ැක්වූගයම් ද, 

තවද සැබැින්වම ගෂයිතාන්ව නුඹලා 

ගදගදනාට ප්රකට සතුරා යැයි මම නුඹලා 

ගදගදනාට ගනාකීගවම් දැයි පවසා ඔවුන්ව 

ගදගදනාගේ පරමාධිපති (අල්ලාහ)් ඔවුන්ව 

ගදගදනා ව ඇමතීය. 

َجَرَة بََدتح لَُهَما   ا َذاقَا ٱلشه ِۚ فَلَمه َُٰهَما بُِغُرورٖ فََدلهى
َٰءُتُهَما َوَطِفَقا ََيحِصَفاِن َعلَيحِهَما ِمن َوَرِق   َسوح

َٰهُ  َنهةِِۖ َونَاَدى نحَهُكَما َعن تِلحُكَما  ٱۡلح
َ
لَمح أ

َ
َما َربُُّهَمآ أ

يحَطََٰن لَُكَما َعُدو     قُل لهُكَمآ إِنه ٱلشه
َ
َجَرةِ َوأ ٱلشه

بِي    ٢٢ مُّ

23. අපගේ පරමාධිපතියාණනි ! අපි 

අපටම අපරාධ කර ෙත්ගතමු. තවද නුඹ 

අපට සමාව ගනාදුන්වගන්ව නම් එගමන්වම 

නුඹ අපට කරුණා ගනාකග ් නම් 

සැබැින්වම අපි පාඩු ිඳින්වනන්ව අතුරින්ව 

වන්වගනමු යැයි ඔවුන්ව ගදගදනා පවසා 

සිටියහ. 

فِرح نَلَا   همح َتغح نُفَسَنا ِإَون ل
َ
َنآ أ قَاََل َربهَنا َظلَمح

 ٢٣ َوتَرحَۡححَنا نَلَُكوَننه ِمَن ٱلحَخَِِٰسِينَ 

24. නුඹලා පහ ට බසිනු. නුඹලාගෙන්ව 

ඇතැගමකු ඇතැගමකුට සතුරුය. තවද 

නුඹලාට නියමිත කාලයක් දක්වා 

මහගපාග ාගව් වාසසථ්ානය ද භුක්ති 

ිඳීම ද ඇත යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ۖۡ َولَُكمح   ٍض َعُدو   ُضُكمح ِِلَعح بُِطواْ َبعح قَاَل ٱهح
َتَقر   َوَمَتٌَٰع إََِلَٰ ِحيٖ  ۡرِض ُمسح

َ  ٢٤ ِِف ٱۡلح

25. එහි නුඹලා ජීවත් වනු ඇත. තවද 

එහිදී ම නුඹලා මරණයට පත් වනු ඇත. 

තවද එයින්වම නුඹලා බැහැර කරනු ලබනු 

ඇත යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

َن َوفِيَها َتُموتُوَن َوِمنحَها   قَاَل فِيَها ََتحَيوح
 ٢٥ َُّتحرَُجونَ 
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26. ආදම්ගේ දරුවනි ! නුඹලාගේ රහසය 

ගපගදස් ආවරණය කරනු ලබන සහ 

අලංකාරයද ලබා ගදන වස්ත්ර සැබැින්වම 

අපි නුඹලා ගවත ලබා  දුන්වගනමු. එනමුත් 

ගද්ව බැති (තක්වා)  වස්ත්රය  එයමයි 

ගශ්ර්ෂ්ඨ වනුගේ. එය අල්ලාහ්ගේ 

සංඥාවන්ව අතුරිනි. (ගමමගින්ව) ජනයා තු  

යහපත් සිතුිලි ජනිත ිය හැකිය. 

َٰرِي   َا َعلَيحُكمح ِِلَاٗسا يَُو نَزنلح
َ
َيََٰبِّنٓ َءاَدَم قَدح أ

  ْۚ َٰلَِك َخۡيح  َوىَٰ َذ ۖۡ َوِِلَاُس ٱتلهقح َٰءتُِكمح َورِيٗشا َسوح
 ِ َٰل ُرونَ َذ كه ِ لََعلهُهمح يَذه  ٢٦ َك ِمنح َءاَيَِٰت ٱَّلله

27. ආදම්ගේ දරුවනි, නුඹලාගේ 

ගදමාපියන්ව සව්ර්ෙ උයනින්ව ඔහු බැහැර 

ක ාක් ගමන්ව ගෂයිතාන්ව නුඹලා ව 

වයාකූලත්වයට පත් ගනාක  යුතුය. 

ඔවුන්ව ගදගදනාට ඔවුන්ව ගදගදනාගේ 

රහසය ගපගදස ්ගපන්වවීම පිණිස ඔවුන්ව 

ගදගදනාගේ වස්ත්ර ඔවුන්ව ගදගදනාගෙන්ව 

ඔහු ෙලවා දැමීය. නියත වශගයන්වම 

නුඹලා ඔවුන්ව ව ගනාදකින අයුරින්ව ඔහු හා 

ඔහුගේ ගෙෝත්රිකයින්ව නුඹලා ව දකියි. 

(සතයය) ිශ්වාස ගනාකරන්වනන්වහට හිත 

මිතුරන්ව ගලස නියත වශගයන්වම අපි 

ගෂයිතානුන්ව ව පත් කග මු. 

 ٓ يحَطَُٰن َكَما تِنَنهُكُم ٱلشه   َيََٰبِّنٓ َءاَدَم ََل َيفح
َنهةِ يََنُِع َعنحُهَما   َِن ٱۡلح بََويحُكم م 

َ
َرَج أ خح

َ
أ

َُٰكمح ُهَو   ْٓۚ إِنهُهۥ يََرى َٰءتِِهَما ِِلَاَسُهَما لُِۡيِيَُهَما َسوح
ُۗ إِنها َجَعلحَنا   َنُهمح َوَقبِيلُُهۥ ِمنح َحيحُث ََل تََروح

ِمُنونَ  ِيَن ََل يُؤح َِلَآَء لَِّله وح
َ
َيَِٰطَي أ  ٢٧ ٱلشه

28. ඔවුන්ව යම් අශික්ෂිත ගදයක් ක  ිට 

‘අපගේ මුතුන්වමිත්තන්ව ගම් මත සිටිනු අපි 

දුටුගවමු. තවද අල්ලාහ ්අපට ගමය අණ 

කර ඇත’ යැයි පැවසුගවෝය. (නබිවරය) 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් අශික්ෂිත දෑ 

පිළිබඳ ව අණ ගනාකරයි. නුඹලා 

ගනාදන්වනා දෑ අල්ලාහ ්මත (ගොතා) 

පවසන්වගනහු ද? 

َِٰحَشٗة قَ  نَا َعلَيحَهآ َءابَآَءنَا  ِإَوَذا َفَعلُواْ َف الُواْ وََجدح
ُمُر  

ح
َ ََل يَأ ُۗ قُلح إِنه ٱَّلله َمَرنَا بَِها

َ
ُ أ َوٱَّلله

ِ َما ََل   َتُقولُوَن لََعَ ٱَّلله
َ
َشآءِِۖ أ بِٱلحَفحح

لَُمونَ   ٢٨ َتعح
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29. මාගේ පරමාධිපති යුක්තිය අණ කර 

ඇතැයි (නබිවරය !) නුඹ පවසනු. සිරස 

නමන සෑම සථ්ානයකම නුඹලාගේ මුහුණු 

ස්ථාපිත කරනු. තවද නුඹලා ඔහුට 

පමණක් දහම පුද ගකාට අවංකයින්ව 

ගලසින්ව ඔහුගෙන්ව අයැද සිටිනු. නුඹලා ව 

ඔහු ආරම්භ ක ාක් ගමන්ව නුඹලා නැවත 

(ඔහු ගවතම) හැරී යනු ඇත. 

قِيُمواْ وُُجوَهُكمح  
َ
ِطِۖ َوأ ِ بِٱلحِقسح َمَر َرَب 

َ
قُلح أ

ُعوُه ُُمحلِصِ  ِجٖد َوٱدح ِ َمسح
ِيَنْۚ  ِعنَد ُك  َي ََلُ ٱل 

ُكمح َتُعوُدونَ 
َ
 ٢٩ َكَما بََدأ

30. පිරිසකට ඔහු මඟ ගපන්වවීය. තවත් 

පිරිසකට ඔවුන්ව ගකගරහි මු ාව නියම 

ිය. නියත වශගයන්වම ඔවුහු 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව ගෂයිතානුන්ව ව 

හිත මිතුරන්ව ගලස ෙත්ගතෝය. තවද 

සැබැින්වම තමන්ව යහමඟ ලැබූවන්ව යැයි 

ඔවුහු සිතති. 

ْۚ  فَرِيًقا هَ  َلَٰلَُة َدىَٰ َوفَرِيًقا َحقه َعلَيحِهُم ٱلضه
  ِ َِلَآَء ِمن ُدوِن ٱَّلله وح

َ
َيَِٰطَي أ َُذواْ ٱلشه إِنهُهُم ٱَّته

َتُدونَ  هح نهُهم مُّ
َ
َسُبوَن أ  ٣٠ َويَحح

31. ආදම්ගේ දරුවනි, (සලාතය සඳහා) 

සිරස නමන සෑම සථ්ානයකම නුඹලාගේ 

අලංකාරත්වය ෙනු. තවද නුඹලා අනුභව 

කරනු. පානය කරනු. නමුත් නුඹලා 

නාස්ති ගනාකරනු. නියත වශගයන්වම ඔහු 

නාස්තිකාරයින්ව ව ප්රිය ගනාකරයි. 

  ِ
۞َيََٰبِّنٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِينََتُكمح ِعنَد ُك 

ْْۚ إِنهُهۥ ََل   ُِفٓوا بُواْ َوََل تُِسح َ ِجٖد َوُُكُواْ َوٱۡشح َمسح
ِفِيَ  حُمِسح  ٣١ ُُيِبُّ ٱل

32. තම ෙැත්තන්වහට ප්රධානය  ක  

අල්ලාහ්ගේ අලංකාරය හා 

ගපෝෂණයන්වගෙන්ව වූ යහපත් දෑ  තහනම් 

කර ෙන්වනා කවගරකු දැයි (නබිවරය !) 

නුඹ පවසනු. ගමය ගමගලාව ජීිතගේ ද, 

ිගශ්ෂගයන්ව ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු 

ලබන දිනගේ දී ද ිශව්ාස ක වුනට සතු 

වූවකි. දැනුම ඇති පිරිසට ගමම සංඥාවන්ව 

අපි පැහැදිලි කරනුගේ එගලසය. 

َرَج لِعَِبادِهِۦ  قُلح  خح
َ
ِ ٱلهِِتٓ أ َم زِيَنَة ٱَّلله َمنح َحره

ِيَن َءاَمُنواْ ِِف   ِقِۚ قُلح ِهَ لَِّله ِزح ي َِبَِٰت ِمَن ٱلر  َوٱلطه
نحَيا َخالَِصٗة يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِِۗ َكَذَٰلَِك   ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ٱۡلح

لَُمونَ  ٖم َيعح ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقوح ِ  ٣٢ ُنَفص 
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33. "මාගේ පරමාධිපති තහනම් කර 

ඇත්ගත් අශික්ෂිත දෑ ද එයින්ව එළිපිට වන 

දෑ ද රහසිෙතව වන දෑ ද, පාපය ද, 

යුක්තියකින්ව ගතාර ව සීමාව ඉක්මවීම ද, 

කවර ගදයක් පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්කිසිදු 

සාධකයක් පහ  ගනාකග ්ද 

එවැන්වනකින්ව ඔහුට නුඹලා ආගද්ශ තැබීම 

ද, නුඹලා ගනාදන්වනා දෑ අල්ලාහ ්මත 

(ගොතා) පැවසීම ද ගව්" යැයි (නබිවරය !) 

නුඹ පවසනු. 

َِٰحَش َما َظَهَر ِمنحَها   َ ٱلحَفَو ِ َم َرَب  قُلح إِنهَما َحره
ن  

َ
ِ َوأ َق  ِ ٱۡلح َ بَِغۡيح َغح ثحَم َوٱِلح ِ

َوَما َبَطَن َوٱۡلح
ن  

َ
ِلح بِهِۦ ُسلحَطَٰٗنا َوأ ِ َما لَمح يََُن  ُِكواْ بِٱَّلله تُّشح

لَُمونَ  ِ َما ََل َتعح  ٣٣ َتُقولُواْ لََعَ ٱَّلله

34. සෑම සමූහයකටම නිශ්චිත කාලයක් 

ඇත. ඔවුන්වගේ නිශ්චිත කාලය පැමිණි 

ිට ඔවුන්ව ගමාගහාතක් ගහෝ ප්රමාද 

ගනාවනු ඇත. එගමන්වම ඔවුන්ව ගපරටු ව 

යන්වගන්ව ද නැත. 

َجلُُهمح ََل  
َ
ۖۡ فَإَِذا َجآَء أ َجل 

َ
ٍة أ مه

ُ
ِ أ

َولُِك 
ِدُمونَ  َتقح ِخُروَن َساَعٗة َوََل يَسح

ح
َتأ  ٣٤ يَسح

35. ආදම්ගේ දරුවනි! මාගේ වදන්ව නුඹලා 

ගවත පවසන නුඹලා අතුරින්ව වූ දූතවරු 

නුඹලා ගවත පැමිණිගේ නම් එිට 

කවගරකු ගද්ව බිය හැඟීගමන්ව කටයුතු 

ගකාට තමන්ව ව හැඩෙස්වා ෙත්ගත් ද 

එිට ඔවුන්ව ගකගරහි කිසිදු බියක් 

ගනාමැත. තවද ඔවුහු දුකට පත් 

ගනාගවති. 

تِيَنهُكمح رُُسل  م ِ 
ح
ا يَأ نُكمح  َيََٰبِّنٓ َءاَدَم إِمه

لََح   صح
َ
وَن َعلَيحُكمح َءاَيَِِٰت َفَمِن ٱتهََّقَٰ َوأ َيُقصُّ

 ٣٥ فَََل َخوحٌف َعلَيحِهمح َوََل ُهمح َُيحَزنُونَ 

36. තවද, කවගරකු අපගේ වදන්ව ගබාරු 

ගකාට ඒ පිළිබඳ (ිශ්වාස කිරීම ෙැන) 

උඩඟු කම ගපන්වවන්වගන්වද ඔවුහු නිරා 

ගින්වගන්ව සෙගයෝය. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකගයෝ ගවති. 

 ِ واْ َعنحَهآ  َوٱَّله ََبُ َتكح بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوٱسح يَن َكذه
ونَ  َحَُٰب ٱنلهارِِۖ ُهمح فِيَها َخَِِٰلُ صح

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ٣٦ أ
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37. එගහයින්ව අල්ලාහ් මත ගබාරු ගොතා 

පවසන්වනාට වඩා ගහෝ ඔහුගේ වදන්ව 

ගබාරු ක  අයට වඩා මහා අපරාධකරු 

කවගරකු ද? ඔවුනට නියම කරන ලද 

ඔවුන්වගේ ( ගලෞකික වස්තූන්ව වැනි) 

ගකාටස ඔවුනට හිමි වනු ඇත. 

අවසානගේ අපගේ දූතවරු ඔවුන්ව අත්පත් 

කර ෙැනීම සඳහා පැමිණි ිට 

‘අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව නුඹලා අයැදිමින්ව 

සිටි දෑ ගකාගහ්දැයි ිමසති. (එිට) ඔවුහු 

ඔවුන්ව අගපන්ව මු ා වී ඇතැයි පවසති. 

තවද තමන්ව ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්ව ව සිටී 

බවට ඔවුහු ඔවුන්වටම (එගරහිව) සාක්ෂි 

දරති. 

وح  
َ
ِ َكِذبًا أ ىَٰ لََعَ ٱَّلله ِن ٱفحََتَ لَُم ِممه ظح

َ
َفَمنح أ

َِن   ْوَلَٰٓئَِك َيَنالُُهمح نَِصيُبُهم م 
ُ
َب أَـِبَيَٰتِهِۦْٓۚ أ َكذه

َنُهمح   َٰٓ إَِذا َجآَءتحُهمح رُُسلَُنا َيَتَوفهوح ٱلحِكَتَِٰبِۖ َحِته
ُعوَن مِ  َن َما ُكنُتمح تَدح يح

َ
ِۖۡ قَالُواْ  قَالُٓواْ أ ن ُدوِن ٱَّلله

نهُهمح ََكنُواْ  
َ
نُفِسِهمح أ

َ
َٰٓ أ َضلُّواْ َعنها وََشِهُدواْ لََعَ

 ٣٧ َكَِٰفرِينَ 

38. ජින්ව වර්ෙයා හා මිනිස් වර්ෙයා 

අතුරින්ව නුඹලාට ගපර ඉකුත් වී ගොස් 

නිරගේ ගවගසන සමූහයන්ව තු ට නුඹලා 

ද පිිගසනු යැයි ඔහු පවසයි. සෑම 

සමූහයක්ම පිිගසන ිට ඔවුහු තම 

සගහෝදර සමූහයාට ශාප කරති. එකින්ව 

පසු එක ඔවුන්ව සියල්ලම එහි  ඟා වූ ිට 

ඔවුන්වගෙන්ව පසු අය ඔවුන්වගෙන්ව මුල් අයට 

එගරහි ව අපගේ පරමාධිපතියාණනි ! අප 

ව ගනාමඟ හැරිගේ ගමාවුහුය. එබැින්ව 

ඔවුනට නිරා ගින්වගන්ව ගදගුණයක 

දඬුවමක් පිරිනමනු මැනි යැයි පවසති. 

සෑම ගකගනකුටම ගදගුණය(ක දඬුවම)ක් 

ඇත. එනමුත් නුඹලා එය ගනාදන්වගනහුය 

යැයි ඔහු පවසයි. 

َمٖم قَدح َخلَتح ِمن َقبحلُِكم  
ُ
ُخلُواْ ِِفٓ أ قَاَل ٱدح

ة    مه
ُ
نِس ِِف ٱنلهارِِۖ ُُكهَما َدَخلَتح أ ِ

ن ِ َوٱۡلح ِ
َِن ٱۡلح م 

اَرُكواْ فِيَها ََجِيٗعا   َٰٓ إَِذا ٱده ۖۡ َحِته َتَها خح
ُ
لهَعَنتح أ
 
ُ
َضلُّونَا  قَالَتح أ

َ
َُٰهمح َربهَنا َهَُٰٓؤََلٓءِ أ ولَى

ُ
َُٰهمح ِۡل َرى خح

  ٖ
َِن ٱنلهارِِۖ قَاَل لُِك  ٗفا م  فَـ َاتِِهمح َعَذاٗبا ِضعح

لَُمونَ   ٣٨ ِضعحف  َوَلَِٰكن َله َتعح

39. එගමන්වම ‘අපට වඩා කිසිදු මහිමයක් 

නුඹලාට ගනාවීය. එබැින්ව නුඹලා ද 

නුඹලා උපයමින්ව සිටි දෑ ගහ්තුගවන්ව ගමම 

දඬුවම භුක්ති ිඳිනු’ යැයි ඔවුන්වගෙන්ව මුල් 

අය ද ඔවුන්වගෙන්ව පසු අය ගදස බලා 

පවසති. 

َُٰهمح َفَما ََكَن لَُكمح   َرى خح
ُ
َُٰهمح ِۡل ولَى

ُ
َوقَالَتح أ

ٖل فَُذوُقواْ ٱلحَعَذاَب بَِما ُكنُتمح   َعلَيحَنا ِمن فَضح
ِسُبونَ   ٣٩ تَكح



 

සූරා අල් අඃරාෆ් 

 

271 

 

 األعراف 

40. සැබැින්වම අපගේ වදන්ව ගබාරු 

ගකාට එය (පිළිෙැනීමට) උඬඟුවූවන්ව වන 

ඔවුනට අහස්හි ගදාරටු ිවෘත කරනු 

ගනාලැගේ. ඔටුවා ඉඳි කටු සිඳුර තු ට 

පිිගසන ගතක් ඔවුහු ස්වර්ෙයට 

ගනාපිිගසති. ගමගලසය අපි 

වැරදිකරුවන්වට ප්රතිිපාක පිරිනමනුගේ. 

واْ َعنحَها ََل   ََبُ َتكح بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوٱسح ِيَن َكذه إِنه ٱَّله
َنهَة  ُتَفتهحُ  ُخلُوَن ٱۡلح َمآءِ َوََل يَدح َُٰب ٱلسه بحَو

َ
 لَُهمح أ

َِياِطِۚ َوَكَذَٰلَِك   ََمُل ِِف َسم ِ ٱۡلح َٰ يَلَِج ٱۡلح َحِته
رِِميَ  حُمجح  ٤٠ ََنحزِي ٱل

41. ඔවුනට නිරගයන්ව වූ පලසක් ඇත. 

එගමන්වම ඔවුනට ඉහළින්ව ගපාගරෝණයක් 

ද ඇත. තවද එගලසය අපි 

අපරාධකරුවන්වට ප්රතිිපාක පිරිනමනුගේ. 

ِن َجَهنهَم ِمَهاد  َوِمن فَوحقِِهمح َغَواٖشِۚ   لَُهم م 
َٰلِِميَ   ٤١ َوَكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱلظه

42. තවද ( අපගේ ශුද්ධ වූ වදන්ව) ිශව්ාස 

ගකාට යහකම් ක වුන්ව වනාහි  ඔවුන්වගේ 

ශක්ති ප්රමාණයට අනුව වෙකීම් 

පැවැරුගවමු. ඔවුහුමය ස්වර්ෙ වැසිගයෝ. 

ඔවුහු එහි සදාතනිකගයෝ ගවති. 

َٰلَِحَِٰت ََل   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱَّله
َحَُٰب   صح

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َعَهآ أ ًسا إَِله ُوسح نَُكل ُِف َنفح

ونَ  َنهةِِۖ ُهمح فِيَها َخَِِٰلُ  ٤٢ ٱۡلح

43. (ගමගලාව දී) ඔවුන්වගේ හදවත් තු  

තිබූ ගරෝධය වැනි දෑ අපි ඉවත් කග මු. 

ඔවුනට පහළින්ව ෙංො ෙලා බසිති. තවද 

"ගම් සඳහා අපට මඟ ගපන්වවූ අල්ලාහ්ටම 

සියලු ප්රශංසා. අල්ලාහ් අපට (යහ) මඟ 

ගනාගපන්වවූගේ නම් අප යහ මඟ 

ලබන්වනන්ව ගනාගවමු. අපගේ 

පරමාධිපතිගේ දූතවරු සතයයම ගෙන 

ආහ" යැයි ඔවුන්ව පවසනු ඇත. එගමන්වම 

"නුඹලා කරමින්ව සිටී දෑ ගහ්තුගවන්ව 

නුඹලාට උරුම කරනු ලැබූ ස්වර්ෙය ගමය 

ගව්" යැයි ඔවුන්ව ඇරයුම් කරනු ලබති. 

ٖ ََتحرِي ِمن  
ِنح ِغل  َنا َما ِِف ُصُدورِهِم م  َونَزَعح

ََٰنا   ِي َهَدى ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح ۖۡ َوَقالُواْ ٱۡلح نحَهَُٰر
َ ََتحتِِهُم ٱۡلح

  ۡۖ ُ ََٰنا ٱَّلله نح َهَدى
َ
ََلٓ أ َتِدَي لَوح لَِهََٰذا َوَما ُكنها نِلَهح
 ِۖ ِ َق  ن  لََقدح َجآَءتح رُُسُل َرب َِنا بِٱۡلح

َ
 َونُوُدٓواْ أ

ورِثحُتُموَها بَِما ُكنُتمح  
ُ
َنهُة أ تِلحُكُم ٱۡلح

َملُونَ   ٤٣ َتعح
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44. අපගේ පරමාධිපති අපහට ප්රතිඥා දුන්ව 

දෑ සැබෑ ගලසින්වම අපි ලබා ඇත්ගතමු. 

නුඹලාගේ පරමාධිපති නුඹලාට ප්රතිඥා 

දුන්ව දෑ නුඹලා සැබෑ ගලසින්වම ලබා 

ඇත්ගත් දැයි ස්වර්ෙවාසීහු නිරාවාසීන්ව 

අමතා අසති. එගස්ය යැයි ඔවුහු පවසනු 

ඇත. එිට අපරාධකරුවන්ව ගකගරහි 

අල්ලාහ්ගේ ශාපය ඇතැයි ඔවුන්ව අතරින්ව 

වූ නිගව්දකගයකු (ඔවුනට) නිගව්දනය 

කරයි. 

ن قَدح  
َ
َحََٰب ٱنلهارِ أ صح

َ
َنهةِ أ َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

ا   ا َفَهلح وََجدتُّم مه نَا َما وََعَدنَا َربَُّنا َحق ٗ وََجدح
ذهَن ُمَؤذ ُِنُۢ  وَعَ 

َ
ْۚ فَأ ۖۡ قَالُواْ َنَعمح ا َد َربُُّكمح َحق ٗ

َٰلِِميَ  ِ لََعَ ٱلظه َنُة ٱَّلله ن لهعح
َ
 ٤٤ بَيحَنُهمح أ

45. ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව 

ව ක්වන්වගනෝ ගවති. තවද ඔවුහු එහි 

අඩුපාඩු ගසායති. එගමන්වම මතු ගලාව 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වගනෝ ඔවුහුමය. 

ِيَن يَُصدُّ  ِ َويَبحُغوَنَها  ٱَّله وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله
 ٤٥ ِعوَٗجا وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ َكَٰفُِرونَ 

46. තවද ඔවුන්ව ගදපිරිස අතර 

ආවරණයක් පවතී. උස ්සථ්ානය මත 

ඇතැම් පුද්ෙලගයෝ ගවති. සෑම 

ගකගනකුවම ඔවුන්වගේ සලකුණු වලින්ව 

ඔවුන්ව හඳුනා ෙනු ඇත. පසු ව ඔවුහු 

ස්වර්ෙ වාසීන්ව අමතා නුඹලාට ශාන්වතිය 

අත්ගව්වා ! යැයි පවසති. ඔවුන්ව ආශා 

කරමින්ව සිටිය ද ඔවුහු එහි (තවද) ඇතුළු 

ගනාවූහ. 

َراِف رَِجال    عح
َ ْۚ َولََعَ ٱۡلح َوبَيحَنُهَما ِحَجاب 

َحََٰب   صح
َ
اْ أ ْۚ َونَاَدوح َُٰهمح رُِفوَن اَّۢلُك بِِسيَمى َيعح

ُخلُوَها وَُهمح   ْۚ لَمح يَدح ن َسَلٌَٰم َعلَيحُكمح
َ
َنهةِ أ ٱۡلح

َمُعونَ   ٤٦ َيطح

47. ඔවුන්වගේ බැල්ම නිරා වැසියන්ව 

ගදසට ගයාමු කරනු ලබන ිට 

‘අපරාධකාරී ජනයා සමඟ අප ව පත් 

ගනාකරනු මැනව’ යි ඔවුහු පවසනු ඇත. 

َحَِٰب ٱنلهارِ   صح
َ
بحَصَٰرُُهمح تِلحَقآَء أ

َ
۞ِإَوَذا ُۡصَِفتح أ

َٰلِِميَ قَالُواْ َربهَنا ََل ََتحَعلحَنا َمَع ٱلحَقوحِم   ٤٧ ٱلظه
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48. (සව්ර්ෙය හා නිරය අතර වූ) උස ්

ස්ථානය මත වූ වැසියන්ව ඇතැම් 

පුද්ෙලයින්ව අමතති. ඔවුන්වගේ සලකුණු 

වලින්ව ඔවුන්ව ව ඔවුහු හඳුනා ෙනිති. 

නුඹලාගේ සමූහය හා නුඹලා ිශිෂ්ට යැයි 

සිතූ උපාංෙ (අද) නුඹලාට කිසිඳු 

ප්රගයෝජනයක් ලබා ගනාගද් යැයි ඔවුහු 

පවසති. 

رُِفوَنُهم  َونَادَ  َراِف رَِجاَٗل َيعح عح
َ َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
ىَٰٓ أ

َّنَٰ َعنُكمح ََجحُعُكمح َوَما   غح
َ
َُٰهمح قَالُواْ َمآ أ بِِسيَمى

ونَ  َِبُ َتكح  ٤٨ ُكنُتمح تَسح

49. අල්ලාහ ්ඔවුනට දයාව ලබා 

ගනාගදනු ඇත යැයි නුඹලා දිවුරා පැවසූ 

අය ගමාවුහු ද (යැයි සව්ර්ෙ වාසීහු ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්වගෙන්ව ිමසති.) නුඹලා 

ස්වර්ෙයට පිිගසනු, නුඹලාට කිසිදු බියක් 

ගනාමැත තවද නුඹලා දුකට පත් වන්වගන්ව 

ද නැත ( යැයි පවසනු ලැගේ). 

ٍَةِۚ   ُ بِرَۡحح ُتمح ََل َيَنالُُهُم ٱَّلله قحَسمح
َ
ِيَن أ َهَُٰٓؤََلِٓء ٱَّله

َ
أ

نُتمح  
َ
َنهَة ََل َخوحٌف َعلَيحُكمح َوََلٓ أ ٱدحُخلُواْ ٱۡلح

 ٤٩ نَ ََتحَزنُو

50. නිරා වැසිගයෝ ස්වර්ෙ වාසීන්ව අමතා 

අප මත ජලගයන්ව ගහෝ අල්ලාහ ්නුඹලාට 

ගපෝෂණය ක  දැයින්ව ගහෝ වක් 

කරන්වනැයි පවසති. ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ගවත ඒ ගදකම 

සැබැින්වම අල්ලාහ් තහනම් කර ඇතැයි 

ඔවුහු පවසනු ඇත. 

نح  
َ
َنهةِ أ َحََٰب ٱۡلح صح

َ
َحَُٰب ٱنلهارِ أ صح

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

فِيضُ 
َ
ْۚ  أ ُ ا َرَزَقُكُم ٱَّلله وح ِممه

َ
حَمآءِ أ واْ َعلَيحَنا ِمَن ٱل

َٰفِرِينَ  َمُهَما لََعَ ٱلحَك َ َحره  ٥٠ قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله

51. ඔවුන්ව වනාහි ඔවුන්වගේ දහම ඔවුන්ව 

ිහිළුවක් ගලස හා ගසල්ලමක් ගලස ෙත් 

අය ගවති. තවද ගමගලාව ජීිතය ඔවුන්ව ව 

මු ා කග ්ය. එබැින්ව ඔවුන්ව ඔවුන්වගේ 

ගමම හමුවීම අමතක කර දමා අපගේ 

වදන්ව ඔවුන්ව ප්රතික්ගෂ්ප කරමින්ව සිටියාක් 

ගමන්ව අද දින අපි ද ඔවුන්ව අමතක කර 

දමන්වගනමු. 

تحُهُم   ٗوا َولَعِٗبا وََغره َُذواْ دِيَنُهمح لَهح ِيَن ٱَّته ٱَّله
َُٰهمح َكَما نَُسواْ لَِقآَء   َوحَم نَنَسى ْۚ فَٱَلح نحَيا ُة ٱلُّ ََيوَٰ ٱۡلح

ِمِهمح   ٥١ َهََٰذا َوَما ََكنُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ََيحَحُدونَ يَوح
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52. ඔවුන්ව ගවත ගද්ව ග්රන්වථය ගෙනැිත් 

දුන්වගනමු. එය අපි දැනුම මත පදනම් 

කරමින්ව ිශව්ාස කරන ජනයාට මඟ 

ගපන්වවීමක් හා දයාවක් ගලස පැහැදිලි 

කර ඇත්ගතමු. 

َٰ ِعلحٍم   لحَنَُٰه لََعَ َولََقدح ِجئحَنَُٰهم بِِكَتَٰٖب فَصه
ِمُنونَ  ُهٗدى ٖم يُؤح َٗة ل َِقوح  ٥٢ َورَۡحح

53. ගමාවුහු ( ගද්ව ධර්මගයහි අනතුරු 

අෙවා තිබූ) එහි අවසානය මිස ගවනත් 

කිසිවක් ඔවුහු බලාගපාගරාත්තු වන්වගනහු 

ද? එහි අවසානය පැමිගණන දින මීට 

ගපර එය උදාසීන ක වුන්ව ‘සැබැින්වම 

අපගේ පරමාධිපතියාණන්වගේ දූතවරු අප 

ගවත පැමිණිගේමය. අප ගවනුගවන්ව 

මැදිහත්වන්වනන්ව අතුරින්ව කිසිවකු සිටිනවා 

ද? එගස ්නම් ඔවුහු අප ගවනුගවන්ව 

මැදිහත් වනු ඇත. නැතගහාත් අපි නැවත 

හරවා යවනු ලබන්වගනමු ද? එිට අපි 

කරමින්ව සිටි දෑ ගනාවන (යහපත් 

ක්රියාවන්ව) ක  හැකි වන්වගන්ව යැයි පවසති. 

සැබැින්වම ඔවුන්ව ඔවුන්වටම අලාභහානි 

සිදු කර ෙත්ගතෝය. ඔවුන්ව ගොතමින්ව සිටි 

දෑ ඔවුන්ව ව මු ා කග ය්. 

وِيلُُهۥ  
ح
ِِت تَأ

ح
ۚۥْ يَوحَم يَأ وِيلَُه

ح
َهلح يَنُظُروَن إَِله تَأ

ِيَن نَُسوهُ ِمن َقبحُل قَدح َجآَءتح رُُسُل   َيُقوُل ٱَّله
َفُعواْ نَلَآ   َا ِمن ُشَفَعآَء فَيَشح ِ َفَهل نله َق  َرب َِنا بِٱۡلح

وح نَُردُّ 
َ
ْۚ قَدح  أ َمُل ِي ُكنها َنعح َ ٱَّله َمَل َغۡيح َفَنعح

ا ََكنُواْ   نُفَسُهمح َوَضله َعنحُهم مه
َ
ٓواْ أ َخِِسُ

ونَ  ََتُ  ٥٣ َيفح

54. නියත වශගයන්වම අහස් හා 

මහගපාග ාව දින සයකින්ව මැව්ගව් 

නුඹලාගේ පරමාධිපති වන අල්ලාහය්. 

පසුව ( තම තත්වයට ගයෝෙය පරිදි) ඔහු 

අර්ෂය මත වූගේය. ඔහු රාත්රිගයන්ව දහවල 

ආවරණය කරයි. එය එකිගනක සීඝ්ර 

පිළිගවළින්ව ගසායයි. තවද හිරු සඳු හා 

තරු ඔහුගේ නිගයෝෙය අනුව වසඟ කරනු 

ලැබූ දෑ ගව්. දැන ෙනු. මැවීම හා 

නිගයෝෙය ඔහු සතුය. සකල ගලෝකයන්වහි 

පරමාධිපති වන අල්ලාහ් උත්කෘෂ්ට ිය. 

َمََٰوَٰتِ  ِي َخلََق ٱلسه ُ ٱَّله   إِنه َربهُكُم ٱَّلله
َتَوىَٰ لََعَ ٱلحَعرحِشِۖ   يهاٖم ُثمه ٱسح

َ
ۡرَض ِِف ِستهةِ أ

َ َوٱۡلح
َس   مح لُُبُهۥ َحثِيٗثا َوٱلشه حَل ٱنلهَهاَر َيطح ُيغحَِش ٱَله

ََل ََلُ  
َ
رِهِۦُٓۗ أ مح

َ
َرَٰتِۭ بِأ َوٱلحَقَمَر َوٱنلُُّجوَم ُمَسخه

ُ َربُّ ٱلحَعَٰلَِميَ  ُۗ َتَباَرَك ٱَّلله ُر مح
َ َلحُق َوٱۡلح  ٥٤ ٱۡلح
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55. නුඹලා යටහත් පහත් ව හා රහසිෙත 

ව නුඹලාගේ පරමාධිපතිට අයදිනු. නියත 

වශගයන්වම ඔහු සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 

කරන්වනන්ව ව ප්රිය ගනාකරයි. 

ْۚ إِنهُهۥ ََل ُُيِبُّ   َيًة ٱدحُعواْ َربهُكمح تََۡضَُّٗع وَُخفح
َتِدينَ  حُمعح  ٥٥ ٱل

56. තවද මහගපාග ාව හැඩෙැස ්වූ පසු 

නුඹලා එහි කලහකම් ගනාකරනු. තවද 

බිගයන්ව හා ආශාගවන්ව ඔහුට නුඹලා 

අයදිනු. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ 

දයාව දැහැමියන්වට සමීපගයන්ව ඇත. 

َلَِٰحَها َوٱدحُعوهُ   َد إِصح ۡرِض َبعح
َ ِسُدواْ ِِف ٱۡلح َوََل ُتفح

َِن   ِ قَرِيب  م  ََت ٱَّلله ْۚ إِنه رَۡحح َخوحٗفا َوَطَمًعا
ِسنِيَ  حُمحح  ٥٦ ٱل

57. තවද තම දයාව අතුරින්ව ශුභාරංචියක් 

ගලස සු ඟ එවනුගේ ඔහුය. අවසානගේ 

එය ඝන වලාකුළු ඉසිලූ ිට මිය ගිය 

ප්රගද්ශයකට ෙමන්ව කරවා ඉන්ව පසු ව අපි 

එමගින්ව ජලය පහ  කග මු. පසු ව අපි 

එයින්ව සෑම (පලතුරු) ගභෝෙයක්ම හට 

ෙැන්වවූගයමු.  නුඹලා උපගදස් ලැබිය හැකි 

වනු පිණිස මිය ගිය දෑ අපි ප්රාණවත් 

කරනුගේ එගලසය. 

َ يََديح   ُۢا بَيح َ َِيََٰح بُّشح ِي يُرحِسُل ٱلر  وَُهَو ٱَّله
َنَُٰه   قَلهتح َسَحاٗبا ثَِقاَٗل ُسقح

َ
َٰٓ إَِذآ أ َتِهِۖۦۡ َحِته رَۡحح

َنا بِهِۦ ِمن   رَجح خح
َ
حَمآَء فَأ َا بِهِ ٱل نَزنلح

َ
ي ِٖت فَأ ِِلََِلٖ مه

ََتَٰ لَعَ  حَموح ِ ٱثلهَمَرَِٰتِۚ َكَذَٰلَِك َُّنحرُِج ٱل
لهُكمح  ُك 

ُرونَ   ٥٧ تََذكه

58. තවද සාරවත් ගපාග ාව, එහි 

පරමාධිපතිගේ අනුහසින්ව එහි පැ ෑටි හට 

ෙන්වවයි. නිසරු වී ගිය දෑ (ගපාග ාව) 

ස්වල්පයක් මිස හට ෙන්වවන්වගන්ව නැත. 

කෘතගව්දී වන ජනයාට අපි සංඥාවන්ව 

පැහැදිලි කරනුගේ එගලසය. 

ي ُِب ََيحُرُج َنَباتُُهۥ بِإِذحِن رَ  ََِلُ ٱلطه ب ِهِۖۦۡ  َوٱِلح
ِي َخُبَث ََل ََيحُرُج إَِله نَِكٗداْۚ َكَذَٰلَِك   َوٱَّله

ُكُرونَ  ٖم يَشح  ٥٨ نَُِص ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقوح

59. සැබැින්වම අපි නූහ් ව ඔහුගේ 

සමූහයා ගවත එව්ගවමු. එිට ඔහු මාගේ 

සමූහයනි ! නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් 

කරනු. ඔහු හැර ගවනත් කිසිදු ගදිගයකු 

නුඹලාට ගනාමැත.මහත් වූ දිනයක 

දඬුවම නුඹලා මත වනු ඇතැයි මම බිය 

ගවමි යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

رحَسلحَنا نُوًحا إََِلَٰ قَوحِمهِۦ َفَقاَل َيََٰقوحِم  
َ
لََقدح أ

 ٓ ۥٓ إِّن ِ ُه ُ ِنح إَِلٍَٰه َغۡيح َ َما لَُكم م  ُبُدواْ ٱَّلله ٱعح
ٍم َعِظيمٖ  َخاُف َعلَيحُكمح َعَذاَب يَوح

َ
 ٥٩ أ
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60. නියත වශගයන්වම ඔබ පැහැදිලි 

මු ාවක සිටිනු අපි දකින්වගනමු යැයි 

ඔහුගේ සමූහයා අතුරින්ව ප්රධානීහු 

පැවසුගවෝය. 

ََٰك ِِف َضَلَٰٖل   ى  ِمن قَوحِمهِۦٓ إِنها لَََنَ
ُ
حَمَِل قَاَل ٱل

بِيٖ   ٦٠ مُّ

61. මාගේ සමූහයනි ! මා සමඟ කිසිදු 

මු ාවක් ගනාමැත. එනමුත් මම සකල 

ගලෝකයන්වහි පරමාධිපතිගෙන්ව වූ දූතගයකු 

ගවමි යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ِن   ِ رَُسول  م  قَاَل َيََٰقوحِم لَيحَس َِب َضَلَٰلَة  َوَلَِٰكّن 
ِ ٱلحَعَٰلَِميَ   ٦١ رهب 

62. මාගේ පරමාධිපතිගේ දූත පණිිඩ 

මම නුඹලාට දැනුම් ගදමි. තවද මම 

නුඹලාට උපගදස ්ගදමි. තවද නුඹලා 

ගනාදන්වනා දෑ අල්ලාහ ්ගවතින්ව මම දැන 

ෙනිමි. 

لَُم   عح
َ
نَصُح لَُكمح َوأ

َ
ِ َوأ َلَِٰت َرَب  بَل ُِغُكمح رَِسَٰ

ُ
أ

لَُمونَ  ِ َما ََل َتعح  ٦٢ ِمَن ٱَّلله

63. නුඹලා බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව කටයුතු 

කරනු පිණිස ද, නුඹලා දයාව ලැබිය හැකි 

වනු පිණිස ද, නුඹලාට අවවාද කරනු වස් 

නුඹලා අතුරින්ව වූ මිනිගසකු ගවත 

නුඹලාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව උපගදසක් 

නුඹලා ගවත පැමිණීම ෙැන නුඹලා පුදුමු 

වන්වගනහු ද? (යැයි පැවසුගව්ය) 

  َٰ ب ُِكمح لََعَ ِن ره ر  م  ن َجآَءُكمح ذِكح
َ
وََعِجبحُتمح أ

َ
أ

ِنُكمح َِلُنِذَرُكمح َوتِلَتهُقواْ َولََعلهُكمح   رَُجٖل م 
 ٦٣ تُرحَۡحُونَ 

64. නමුත් ඔවුහු ඔහු ව ගබාරු කග ෝය. 

පසු ව අපි ඔහු හා ඔහු සමඟ වූවන්ව නැව 

තු  (ගිලිහී යාගමන්ව)  මුදවා ෙත්ගතමු. 

තවද අපගේ වදන්ව ගබාරු ක වුන්ව ව 

ගිල්වූගයමු. නියත වශගයන්වම ඔවුහු අන්වධ 

පිරිසක් වූහ. 

ِيَن َمَعُهۥ ِِف ٱلحُفلحِك   َنَيحَنَُٰه َوٱَّله
َ
بُوُه فَأ فََكذه

 ْۚٓ بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ِيَن َكذه َنا ٱَّله َرقح غح
َ
إِنهُهمح ََكنُواْ قَوحًما   َوأ

 ٦٤ َعِميَ 

65. ආද් සමූහයා ගවත ඔවුන්වගේ 

සගහෝදර හූද් ව ද (එව්ගවමු.) ඔහු ‘මාගේ 

සමූහයනි ! නුඹලා අල්ලාහ්ට 

වන්වදනාමානය කරනු. ඔහු හැර නුඹලාට 

කිසිදු ගදිගයකු ගනාමැත. එබැින්ව 

නුඹලා බිය හැඟීගමන්ව කටයුතු ක  යුතු 

ගනාගව් දැ’යි පැවසුගව්ය. 

ُبُدواْ  ۞ِإَوََلَٰ  َخاُهمح ُهوٗداْۚ قَاَل َيََٰقوحِم ٱعح
َ
ََعٍد أ

فَََل َتتهُقونَ 
َ
ۥْٓۚ أ ُه ُ ِنح إَِلٍَٰه َغۡيح َ َما لَُكم م   ٦٥ ٱَّلله
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66. නියත වශගයන්වම ඔබ අඥානකගමහි 

සිටිනු අපි දකිමු. එගමන්වම ඔබ නියත 

වශගයන්වම ගබාරුකාරයින්ව අතුරින්ව යැයි ද 

සිතමු යි ඔහුගේ සමූහයා අතුරින්ව වූ 

ප්රතික්ගෂප් ක  ප්රධානීහු පැවසුගවෝය. 

ِيَن َكَفُرواْ ِمن قَوحِمهِۦٓ إِنها    ٱَّله
ُ
حَمَِل قَاَل ٱل

ََٰك ِِف َسَفاَهةٖ ِإَونها نَلَُظنَُّك ِمَن   ى لَََنَ
َِٰذبِيَ   ٦٦ ٱلحَك

67. ‘මාගේ සමූහයනි ! මා ගවත කිසිදු 

අඥානකමක් ගනාමැත. එනමුත් මම 

ගලෝවැසියන්වගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ 

දූතගයක් ගවමි’ යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ِن   ِ رَُسول  م  قَاَل َيََٰقوحِم لَيحَس َِب َسَفاَهة  َوَلَِٰكّن 
ِ ٱلحَعَٰلَِميَ   ٦٧ رهب 

68. මාගේ පරමාධිපතිගේ පණිිඩ මම 

නුඹලාට දන්වවමි. තවද මම නුඹලා සඳහා 

වූ ිශව්ාසනීය උපගද්ශකයකු ගවමි. 

نَا۠ لَُكمح 
َ
ِ َوأ َلَِٰت َرَب  بَل ُِغُكمح رَِسَٰ

ُ
نَاِصٌح  أ

ِميٌ 
َ
 ٦٨ أ

69. නුඹලාට අනතුරු ඇඟවීම වස ්නුඹලා 

අතුරින්ව වූ මිනිගසකු ගවත නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව උපගදසක් නුඹලා ගවත 

පැමිණීම ෙැන නුඹලා පුදුමු වන්වගනහු ද? 

තවද නූහ්ගේ සමූහයාට පසු ව නුඹලා 

නිගයෝජිතයින්ව බවට පත් කිරීම ෙැනත් 

ශරීර ස්වරූපගයහි පුළුල් බව නුඹලාට 

අධික ව පිරිනැමීම ෙැනත් ගමගනහි 

කරනු. එගස්ම නුඹලා ජයග්රහණය ලැබිය 

හැකි වනු පිණිස අල්ලාහ්ගේ දායාදයන්ව 

ෙැන ගමගනහි කර බලනු. 

  َٰ ب ُِكمح لََعَ ِن ره ر  م  ن َجآَءُكمح ذِكح
َ
وََعِجبحُتمح أ

َ
أ

ْۚ َوٱذحُكُرٓواْ إِذح َجَعلَُكمح   ِنُكمح َِلُنِذَرُكمح رَُجٖل م 
َلحِق  ُخلََفآَء ِمنُۢ  ِد قَوحِم نُوٖح َوَزاَدُكمح ِِف ٱۡلح َبعح

ِ لََعلهُكمح  ۖۡ فَٱذحُكُرٓواْ َءاََلَٓء ٱَّلله َطٗة ح
بَص 

لُِحونَ   ٦٩ ُتفح

70. අපගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව නමදිමින්ව සිටි 

දෑ අපි අත හැර දමා අල්ලාහ්ට පමණක් 

නැමදුම් කිරීම සඳහා නුඹ අප ගවත 

පැමිණිගයහි ද? නුඹ සතයවාදීන්ව අතුරින්ව 

නම් අපට නුඹ ප්රතිඥා දුන්ව දෑ අප ගවත 

ගෙන එන්වනැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

َدهُۥ َونََذَر َما ََكَن   َ وَحح ُبَد ٱَّلله ِجئحتََنا نِلَعح
َ
قَالُٓواْ أ

تَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن  
ح
ُبُد َءابَآُؤنَا فَأ َيعح

َِٰدقِيَ   ٧٠ ٱلصه
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71. නුඹලාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ දඬුවම 

හා ගකෝපය නුඹලා ගවත පතිත ිය. 

නුඹලා හා නුඹලාගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව 

ඒවාට නම් තැබූ නාමයන්ව පිළිබඳ නුඹලා 

මා සමඟ වාද කරන්වගනහු ද? ඒවා පිළිබඳ 

කිසිදු සාධකයක් අල්ලාහ් පහ  

ගනාකග ්ය. එබැින්ව නුඹලා 

බලාගපාගරාත්තුගවන්ව සිටිනු. සැබැින්වම 

මම ද නුඹලා සමඟ 

බලාගපාගරාත්තුවන්වනන්ව අතුරින්ව ගවමි 

යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

س    ب ُِكمح رِجح ِن ره قَاَل قَدح َوَقَع َعلَيحُكم م 
يحُتُموَهآ   َمآءٖ َسمه سح

َ
تَُجَِٰدلُونَِّن ِِفٓ أ

َ
وََغَضٌبۖۡ أ

ُ بَِها ِمن ُسلحَطَٰٖنِۚ   َل ٱَّلله ا نَزه نُتمح َوَءابَآؤُُكم مه
َ
أ

حُمنَتِظرِينَ  َِن ٱل  ٧١ فَٱنَتِظُرٓواْ إِّن ِ َمَعُكم م 

72. එගහයින්ව අපගෙන්ව වූ දයාලුභාවය 

ගහ්තුගවන්ව ඔහු හා ඔහු සමඟ වූවන්ව අපි 

මුදවා ෙත්ගතමු. අපගේ වදන්ව ගබාරු 

ක වුන්වගේ මුදුන්ව මුල කපා හැරිගයමු. 

තවද ඔවුහු ිශව්ාසවන්වතයින්ව ගලස 

ගනාසිටියහ. 

َنا َدابَِر   ِنها َوَقَطعح َةٖ م  ِيَن َمَعُهۥ بِرَۡحح َنَيحَنَُٰه َوٱَّله
َ
فَأ

 ْ بُوا ِيَن َكذه ِمنِيَ  ٱَّله ۖۡ َوَما ََكنُواْ ُمؤح  ٧٢ أَـِبَيَٰتَِنا

73. තවද සමූද් ගවත ඔවුන්වගේ සගහෝදර 

සාලිහ ්ව ද (එව්ගවමු). මාගේ සමූහයනි ! 

නුඹලා අල්ලාහට් ෙැතිකම් කරනු. ඔහු 

හැර නුඹලාට කිසිදු ගදියකු ගනාමැත. 

සැබැින්වම නුඹලාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව 

නුඹලා ගවත පැහැදිලි සාධකයක් පැමිණ 

ඇත. එය අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ ඔටු ගදනයි. 

(ඌ) නුඹලාට සංඥාවක් වශගයනි. 

අල්ලාහ්ගේ භූමිගේ බුදින්වනට නුඹලා ඌ 

අත හැර දමනු. නපුරක් සිදු කිරීමට නුඹලා 

ඌ ස්පර්ශ ගනාකරනු. එිට ගව්දනීය 

දඬුවමක් නුඹලා ව ග්රහණය කරනු ඇතැයි 

ඔහු පැවසුගව්ය. 

ْۚ قَاَل َيََٰقوحِم ٱ َخاُهمح َصَٰلِٗحا
َ
ُبُدواْ  ِإَوََلَٰ َثُموَد أ عح

ۖۥۡ قَدح َجآَءتحُكم   ُه ُ ِنح إَِلٍَٰه َغۡيح َ َما لَُكم م  ٱَّلله
  ۡۖ ِ لَُكمح َءايَٗة ۖۡ َهَِٰذهِۦ نَاقَُة ٱَّلله ب ُِكمح ِن ره بَي َِنة  م 

وَها   ِۖۡ َوََل َتَمسُّ ۡرِض ٱَّلله
َ
ُكلح ِِفٓ أ

ح
فََذُروَها تَأ

َِلم  
َ
ُخَذُكمح َعَذاٌب أ

ح
 ٧٣ بُِسوٓءٖ َفَيأ
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74. ආද් (සමූහයා)ට පසු නුඹලා ව ඔහු 

නිගයෝජිතයින්ව බවට පත් ගකාට 

මහගපාග ාගව් වාසය කිරීමට සැලැස ්වූ 

අවස්ථාව නුඹලා ගමගනහි කරනු. නුඹලා 

එහි අමුද්රවය තුළින්ව මාලිොවන්ව තනා 

ෙන්වගනහුය. තවද කඳු හාරා නිවාස තනා 

ෙන්වගනහුය. එබැින්ව අල්ලාහ්ගේ 

දායාදයන්ව නුඹලා ගමගනහි කරනු. තවද 

මහගපාග ාගව් කලහකම් කරන්වනන්ව 

ගලසින්ව පාපකාරී අයුරින්ව කටයුතු 

ගනාකරනු. 

ِد ََعدٖ   َوٱذحُكُرٓواْ إِذح َجَعلَُكمح ُخلََفآَء ِمنُۢ َبعح
ۡرِض َتتهِخُذوَن ِمن ُسُهولَِها  

َ ُكمح ِِف ٱۡلح
َ
َوبَوهأ

ۖۡ فَٱذحُكُرٓواْ   َباَل ُبُيوٗتا ِ
قُُصوٗرا َوَتنحِحُتوَن ٱۡلح

ِ َوََل  ِسِدينَ َءاََلَٓء ٱَّلله ۡرِض ُمفح
َ اْ ِِف ٱۡلح َثوح  ٧٤ َتعح

75. ඇත්ත වශගයන්වම සාලිහ ්ඔහුගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව එවනු ලැබූගවක් බව 

නුඹලා දන්වගනහුදැයි ඔහුගේ සමූහයා 

අතුරින්ව උඩඟු වූ ප්රධානීහු ඔවුන්ව අතුරින්ව 

දුර්වලයින්ව ගලස සලකනු ලැබූ ිශව්ාස 

ක වුනට පවසා සිටියහ. (එිට) ඔවූහු " 

ඔහු කුමක් මගින්ව යවනු ලැබුගව් ද ඒ ෙැන 

අපි ිශව්ාස ක වුන්ව වන්වගනමු" යැයි 

ඔවුන්ව පවසා සිටියහ. 

ِيَن   واْ ِمن قَوحِمهِۦ لَِّله ََبُ َتكح ِيَن ٱسح  ٱَّله
ُ
حَمَِل قَاَل ٱل

نه  
َ
لَُموَن أ َتعح

َ
عُِفواْ لَِمنح َءاَمَن ِمنحُهمح أ ُتضح ٱسح

ب ِهِۚۦْ قَالُٓواْ إِنها بِمَ  ِن ره رحَسل  م  رحِسَل  َصَٰلِٗحا مُّ
ُ
آ أ

ِمُنونَ   ٧٥ بِهِۦ ُمؤح

76. ‘නියත වශගයන්වම නුඹලා කවර 

ගදයක් පිළිබඳ ව ිශ්වාස කග හු ද ඒ 

පිළිබඳ ව අපි ප්රතික්ගෂප් කරන්වනන්ව ගවමු’ 

යැයි උඩඟුකම් පෑගවෝ පැවසුගවෝය. 

ِٓي َءاَمنُتم بِهِۦ   ٓواْ إِنها بِٱَّله ََبُ َتكح ِيَن ٱسح قَاَل ٱَّله
 ٧٦ َكَِٰفُرونَ 

77. පසු ව ඔවුහු එම ඔටු ගදන කපා 

දෑමූහ. තවද ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගේ 

නිගයෝෙය අබිබවා කටයුතු කග ෝය. තවද 

අගහෝ සාලිහ ්! නුඹ රසූල්වරුන්ව අතුරින්ව 

ගව් නම් නුඹ අපට ප්රතිඥා ගදන දෑ අප 

ගවත ගෙන එන්වනැයි ඔවුහු පැවසුහ. 

رِ َرب ِِهمح َوقَالُواْ   مح
َ
اْ َعنح أ َفَعَقُرواْ ٱنلهاقََة وََعَتوح

 ٱئحتَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن  َيََٰصَٰلِحُ 
حُمرحَسلِيَ   ٧٧ ٱل

78. එසැණින්ව භූ කම්පනය ඔවුන්ව හසුකර 

ෙත්ගත්ය. පසු ව ඔවුහු ඔවුන්වගේ නිගවස් 

තු ම ම කඳන්ව බවට පත් වූහ. 

َبُحواْ ِِف َدارِهِمح   صح
َ
َفُة فَأ َخَذتحُهُم ٱلرهجح

َ
فَأ

 ٧٨ َجَٰثِِميَ 
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79. පසු ව ඔහු ඔවුන්වගෙන්ව හැරී ගොස ්

මාගේ සමූහයනි ! මාගේ පරමාධිපතිගේ 

දූත පණිිඩය මම නුඹලාට දන්වවා 

සිටිගයමි. තවද මම නුඹලාට උපගදස ්

දුනිමි. එනමුත් නුඹලා උපගද්ශකයින්ව ප්රිය 

ගනාකරන්වගනහුය’ යැයි ඔහු පැවසීය. 

ُتُكمح   بحلَغح
َ
َٰ َعنحُهمح َوقَاَل َيََٰقوحِم لََقدح أ َفَتَوله

ُت لَكُ  ِ َونََصحح مح َوَلَِٰكن َله  رَِسالََة َرَب 
َِٰصِحيَ   ٧٩ َُتِبُّوَن ٱلنه

80. තවද ලූත් ව ද (එව්ගවමු.)  එිට ගලෝ 

වැසියන්ව අතුරින්ව නුඹලාට ගපර කිසිවකු 

ගහෝ ගනාක  අශික්ෂිත දෑ නුඹලා 

කරන්වගනහු දැ? යි  තම සමූහයා ගවත 

ඔහු පැවසුගව්ය. 

تُوَن ٱلحَفَِٰحَشَة َما  
ح
تَأ

َ
َولُوًطا إِذح قَاَل لَِقوحِمهِۦٓ أ

َِن ٱلحَعَٰلَِميَ َسبَ  َحٖد م 
َ
 ٨٠ َقُكم بَِها ِمنح أ

81. නියත වශගයන්වම නුඹලා කාන්වතාවන්ව 

හැර දමා කාමුක ගලසින්ව පිරිමින්ව ගවත 

පැමිගණන්වගනහුය. එගස්ම නුඹලා සීමාව 

ඉක්මවූවන්ව ගවති. (යැයි පැවසුගව්ය) 

  ِۚ ِن ُدوِن ٱلن َِسآءِ َوٗة م  تُوَن ٱلر َِجاَل َشهح
ح
إِنهُكمح تَلَأ

ُِفونَ بَلح  ِسح نُتمح قَوحم  مُّ
َ
 ٨١ أ

82. නුඹලා නුඹලාගේ ෙගමන්ව ගමාවුන්ව ව 

බැහැර කරනු. නියත වශගයන්වම ගමාවුන්ව 

පිරිසිදු ව සිටින මිනිසුන්ව පිරිසකි යැයි 

ඔවුන්ව පැවසීම මිස ඔහුගේ සමූහයාගේ 

පිළිතුර ගනාවීය. 

رُِجوُهم   خح
َ
ن قَالُٓواْ أ

َ
ٓ أ َوَما ََكَن َجَواَب قَوحِمهِۦٓ إَِله

ِن قَ  ُرونَ م  نَاس  َيَتَطهه
ُ
ۖۡ إِنهُهمح أ يَتُِكمح  ٨٢ رح

83. එිට අපි ඔහුගේ බිරිය හැර ඔහු හා 

ඔහුගේ (ගසසු) පවුගල් උදිය මුදවා 

ෙතිමු. ඇය ිනාශ වූවන්ව අතුරින්ව වූවාය. 

تَُهۥ ََكنَتح ِمَن  
َ
َرأ ۥٓ إَِله ٱمح لَُه هح

َ
َنَيحَنَُٰه َوأ

َ
فَأ

 ٨٣ ٱلحَغََِٰبِينَ 

84. තවද අපි ඔවුන්ව මත වර්ෂාවක් 

වැස්සවීමු. එබැින්ව වැරදිකරුවන්වගේ 

අවසානය ගකගස ්වී දැයි අවධානගයන්ව 

බලනු. 

َطٗراۖۡ فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن   نَا َعلَيحِهم مه َطرح مح
َ
َوأ

رِِميَ  حُمجح َِٰقَبُة ٱل  ٨٤ َع
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85. තවද මද්යන්ව(වාසීන්ව) ගවත ඔවුන්වගේ 

සගහෝදර ෂුඅයිේ ව ද (එව්ගවමු.) මාගේ 

සමූහයනි ! නුඹලා අල්ලාහ්ට 

වන්වදනාමානය කරනු. නුඹලාට ඔහු හැර 

ගවනත් කිසිදු ගදිගයකු ගනාමැත. 

නුඹලාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව පැහැදිලි 

සාධකයක් නුඹලා ගවත පැමිණ ඇත. 

එබැින්ව නුඹලා කිරුම් මිනුම් ූර්ණවත් 

කරනු. ජනයාට ඔවුන්වගේ භාේඩ වල අඩු 

පාඩු ගනාකරනු. තවද මහගපාග ාව 

සැකසූ පසු ව එහි කලහකම් ගනාකරනු. 

නුඹලා ිශව්ාසවන්වතයින්ව ව සිටිගයහු නම් 

එය නුඹලාට ගශ්ර්ෂඨ් වන්වගන්ව යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

ُبُدواْ   ْۚ قَاَل َيََٰقوحِم ٱعح َخاُهمح ُشَعيحٗبا
َ
َيَن أ ِإَوََلَٰ َمدح

ۖۥۡ قَدح َجآَءتحُكم   ُه ُ ِنح إَِلٍَٰه َغۡيح َ َما لَُكم م  ٱَّلله
حِمََيانَ  ُفواْ ٱلحَكيحَل َوٱل وح

َ
ۖۡ فَأ ب ُِكمح ِن ره  َوََل  بَي َِنة  م 

ِسُدواْ ِِف   َيآَءُهمح َوََل ُتفح شح
َ
َتبحَخُسواْ ٱنلهاَس أ

َٰلُِكمح َخۡيح  لهُكمح إِن  ْۚ َذ َلَِٰحَها َد إِصح ۡرِض َبعح
َ ٱۡلح

ِمنِيَ  ؤح  ٨٥ ُكنُتم مُّ

86. තවද ඔහු ව ිශව්ාස ක වුන්වව, 

නුඹලා බියවද්දමින්ව, අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගයන්ව ව ක්වමින්ව, අඩු පාඩු 

ගසායමින්ව, සෑම මාර්ෙයකම නුඹලා වාඩි 

ගනාවනු. නුඹලා ස්වල්පයක් ව සිටිය දී 

අපි නුඹලා ව අධික ක  ආකාරය  සිහිපත් 

කරනු.  තවද කලහකාරීන්වගේ අවසානය 

ගකගස් වී දැයි නුඹලා අවධානගයන්ව 

බලනු.ග් 

وَن   ِ ِصَرَٰٖط تُوِعُدوَن َوتَُصدُّ
ُعُدواْ بُِكل  َوََل َتقح

ِ َمنح َءاَمَن بِهِۦ َوَتبح  ُغوَنَها  َعن َسبِيِل ٱَّلله
  ۡۖ ُكمح َ ْۚ َوٱذحُكُرٓواْ إِذح ُكنُتمح قَلِيَٗل فََكَثه ِعوَٗجا

ِسِدينَ  حُمفح َِٰقَبُة ٱل  ٨٦ َوٱنُظُرواْ َكيحَف ََكَن َع

87. කවර ගදයක් සමඟ මා එවනු ලැබුගව් 

ද එය නුඹලා අතුරින්ව පිරිසක් ිශ්වාස 

ගකාට තවත් පිරිසක් ිශ්වාස ගනාකර 

සිටිගේ නම් එිට අප අතර අල්ලාහ් තීන්වදු 

ගදන ගතක් නුඹලා ඉවසා සිටිනු. තවද 

ඔහු තීන්වදු ලබා ගදන්වනන්ව අතුරින්ව 

ගශ්ර්ෂ්ඨය. 

ِٓي   ِنُكمح َءاَمُنواْ بِٱَّله ِإَون ََكَن َطآئَِفة  م 
  َٰ واْ َحِته َِبُ ِمُنواْ فَٱصح همح يُؤح رحِسلحُت بِهِۦ َوَطآئَِفة  ل

ُ
أ

ُ ٱلحَحَِٰكِميَ  ْۚ وَُهَو َخۡيح ُ بَيحَنَنا  ٨٧ َُيحُكَم ٱَّلله



 

සූරා අල් අඃරාෆ් 

 

282 

 

 األعراف 

88. අගහෝ ෂුඅයිේ ! සැබැින්වම අපි නුඹ 

හා නුඹ සමඟ ිශව්ාස ක වුන්ව අපගේ 

ප්රගද්ශගයන්ව පිටුවහල් කරන්වගනමු. එගස් 

නැතගහාත් නුඹ අපගේ දහම් පිළිගවත් 

තු ට නැවත හැරී ආ යුතු යැයි ඔහුගේ 

සමූහයා අතුරින්ව උඩඟුකම් පෑ ප්රධානීහු 

කීහ. (එිට) ඔහු ‘අපි පිළිකුල් කරන්වනන්ව 

ගලසින්ව සිටියත්’ දැයි පැවසුගව්ය. 

واْ ِمن قَوحِمهِۦ   ََبُ َتكح ِيَن ٱسح  ٱَّله
ُ
حَمَِل ۞قَاَل ٱل

ِيَن َءاَمُنواْ َمَعَك ِمن   رَِجنهَك َيَُٰشَعيحُب َوٱَّله نَلُخح
َولَوح ُكنها  

َ
ْۚ قَاَل أ وح تَلَُعوُدنه ِِف ِملهتَِنا

َ
يَتَِنآ أ قَرح

 ٨٨ َكَٰرِهِيَ 

89. ඔගේ දහමින්ව අල්ලාහ් අප මුදවා ෙත් 

පසු ඒ ගවත අපි නැවත හැරුගේ නම් 

සැබැින්වම අපි අල්ලාහ් ගකගරහි ගබාරු 

ගෙතූවන්ව බවට පත් ගවමු. අපගේ 

පරමාධිපති වන අල්ලාහ් අභිමත 

කරන්වගන්ව නම් මිස එහි නැවත හැරී යාම 

අපට ක  ගනාහැක. අපගේ පරමාධිපති 

සියලු දෑ පිළිබඳ ව දැනුගමන්ව වයාේතය. 

අපි අල්ලාහ ්ගවතම භාර කරමු. අපගේ 

පරමාධිපතියාගණනි ! අප අතර ද අපගේ 

සමූහයා අතර ද යුක්ති ෙරුක ව තීන්වදු 

ලබා ගදනු මැනව! තීන්වදු ලබා 

ගදන්වනන්වගෙන්ව ගශ්ර්ෂඨ් වනුගේ ඔබය. 

(යැයි ෂුඅයිේ පැවසීය.) 

نَا ِِف   ِ َكِذبًا إِنح ُعدح يحَنا لََعَ ٱَّلله قَِد ٱفحََتَ
ُ ِمنحهَ  ََٰنا ٱَّلله َد إِذح ََنهى ْۚ َوَما يَُكوُن  ِملهتُِكم َبعح ا

ْۚ َوِسَع   ُ َربَُّنا ن يََشآَء ٱَّلله
َ
ٓ أ ن نهُعوَد فِيَهآ إَِله

َ
نَلَآ أ

َتحح   ْۚ َربهَنا ٱفح حَنا ِ تََوُكه ْۚ لََعَ ٱَّلله ٍء ِعلحًما َربَُّنا ُكه ََشح
  ُ نَت َخۡيح

َ
ِ َوأ َق  َ قَوحِمَنا بِٱۡلح بَيحَنَنا َوبَيح

 ٨٩ ٱلحَفَٰتِِحيَ 

90. ‘නුඹලා ෂුඅයිේ ව අනුෙමනය කග හු 

නම් නියත වශගයන්වම නුඹලා 

අලාභවන්වතගයෝ ගවති’ යැයි ඔහුගේ 

සමූහයා අතුරින්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක  ප්රධානීහු 

පැවසුගවෝය. 

ِيَن َكَفُرواْ ِمن قَوحِمهِۦ لَئِِن    ٱَّله
ُ
حَمَِل َوقَاَل ٱل

ونَ  ُتمح ُشَعيحًبا إِنهُكمح إِٗذا لهَخَِِٰسُ َبعح  ٩٠ ٱته

91. එසැණින්ව භූ කම්පනය ඔවුන්ව හසු කර 

ෙත්ගත්ය. පසු ව ඔවුහු ඔවුන්වගේ නිගවස් 

තු ම ම කඳන්ව බවට පත් වූහ. 

َبُحواْ ِِف َدارِهِمح   صح
َ
َفُة فَأ َخَذتحُهُم ٱلرهجح

َ
فَأ

 ٩١ َجَٰثِِميَ 

92. ෂුඅයිේ ව ගබාරු ක වුන්ව එහි වාසය 

ගනාක ාක් ගමන්ව වූහ. ෂුඅයිේ ව ගබාරු 

ක වුන්ව වන ඔවුහු අලාභවන්වතයින්වම වූහ. 

ِيَن   ْۚ ٱَّله اْ فِيَها َنوح همح َيغح ن ل
َ
بُواْ ُشَعيحٗبا َكأ ِيَن َكذه ٱَّله

بُواْ ُشَعيحٗبا ََكنُواْ ُهُم ٱلحَخَِِٰسِينَ   ٩٢ َكذه
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93. පසු ව ඔවුන්වගෙන්ව ඔහු ඉවත් ව 

හැරුගේය. තවද ‘මාගේ සමූහයනි ! 

සැබැින්වම මම මාගේ පරමාධිපතිගේ දූත 

පණිිඩ නුඹලාට දැනුම් දුනිමි. තවද මම 

නුඹලාට උපගදස ්දුනිමි. ගමගස් තිබිය දී 

ප්රතික්ගෂප්ිත ජනයා ගකගරහි මා දුකට 

පත් වනුගේ ගකගස් දැ’යි පවසා සිටියහ. 

ُتُكمح   بحلَغح
َ
َٰ َعنحُهمح َوقَاَل َيََٰقوحِم لََقدح أ َفَتَوله

ۖۡ فََكيحَف َءاََسَٰ   ُت لَُكمح ِ َونََصحح رَِسََٰلَِٰت َرَب 
ٖم َكَِٰفرِينَ  َٰ قَوح  ٩٣ لََعَ

94. කවර ගද්ශයකට ගහෝ නබිවරයකු අපි 

එව්ගව් නම් එහි වැසියන්ව යටහත් පහත් 

ිය හැකි වනු පිණිස අපි ඔවුන්ව දුෂ්කරතා 

හා පීඩාවන්වගෙන්ව ග්රහණය ගනාකර 

සිටිගේ නැත. 

لََها   هح
َ
نَآ أ َخذح

َ
ٓ أ ِب ٍ إَِله

ِن نه يَةٖ م  رحَسلحَنا ِِف قَرح
َ
َوَمآ أ

ه  آءِ لََعلهُهمح يَۡضه ه َسآءِ َوٱلۡضه
ح
َأ  ٩٤ ُعونَ بِٱِلح

95. පසු ව අපි නපුර ගවනුවට යහපත 

පරිවර්තනය කග මු. අවසානගේ ඔවුහු 

සමෘද්ධිමත් වූහ. තවද ‘සැබැින්වම අපගේ 

මුතුන්ව මිත්තන්වහට දුක හා සතුට ඇති ිය’ 

යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. පසු ව ඔවුන්ව 

ගනාවටහාෙනිමින්ව සිටිය දී අපි 

අනගේක්ෂිත ගලසින්ව ඔවුන්ව ව ග්රහණය 

කග මු. 

َٰ َعَفواْ   ََسَنَة َحِته ي ِئَةِ ٱۡلح َا َمََّكَن ٱلسه نلح ُثمه بَده
آُء   ه آُء َوٱلِسه ه قَالُواْ قَدح َمسه َءابَآَءنَا ٱلۡضه وه

ُعُرونَ  َتٗة وَُهمح ََل يَشح َنَُٰهم َبغح َخذح
َ
 ٩٥ فَأ

96. නියත වශගයන්වම එම ප්රගද්ශ 

වැසියන්ව ිශව්ාස ගකාට බිය බැතිගයන්ව 

යුතු ව කටයුතු කර තිබුගේ නම් 

සැබැින්වම අහසින්ව හා මහගපාග ාගවන්ව 

අපි ඔවුන්ව ගවත භාෙයයන්ව ිවෘත කර 

ගදන්වනට තිබුණි. නමුත් ඔවුහු ගබාරු 

කග ෝය. එිට අපි ඔවුන්ව උපයමින්ව සිටි 

දෑ ගහ්තුගවන්ව ඔවුන්ව ව ග්රහණය කග මු. 

َنا   اْ لََفَتحح َقوح َل ٱلحُقَرىَٰٓ َءاَمُنواْ َوٱته هح
َ
نه أ

َ
َولَوح أ

ۡرِض َوَلَِٰكن  َعلَيحِهم 
َ َمآءِ َوٱۡلح َِن ٱلسه بَرََكَٰٖت م 

ِسُبونَ  َنَُٰهم بَِما ََكنُواْ يَكح َخذح
َ
بُواْ فَأ  ٩٦ َكذه

97. ඔවුන්ව රාත්රිගේ නිදා ෙන්වනන්ව ගලස 

සිටිය දී අපගේ දඬුවම ඔවුන්ව ගවත 

පැමිණීම ෙැන ප්රගද්ශවාසීහු අභයදායී ව 

සිටින්වගනෝ ද? 

 
ح
ن يَأ

َ
ُل ٱلحُقَرىَٰٓ أ هح

َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
ُسَنا بََيَٰٗتا  أ

ح
تَِيُهم بَأ

 ٩٧ وَُهمح نَآئُِمونَ 
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98. ඔවුහු ගකළිගලාල් කරමින්ව සිටිය දී 

ගපරවරුගව් අපගේ දඬුවම ඔවුන්ව ගවත 

පැමිණීම ෙැන ප්රගද්ශවාසීහු අභයදායී ව 

සිටින්වගනෝ ද? 

ُسَنا ُضۡٗح  
ح
تَِيُهم بَأ

ح
ن يَأ

َ
ُل ٱلحُقَرىَٰٓ أ هح

َ
ِمَن أ

َ
َوأ

َ
أ

 ٩٨ وَُهمح يَلحَعُبونَ 

99. අල්ලාහ්ගේ උපාය මාර්ෙයට ඔවුහු 

අභයදායී ව සිටින්වගනෝ ද? අලාභවන්වත 

පිරිස මිස අල්ලාහ්ගේ උපාය මාර්ෙයට 

ගවනත් කිසිවකු අභයදායී ව ගනාසිටියි. 

ِ إَِله   َر ٱَّلله َمُن َمكح
ح
ِْۚ فَََل يَأ َر ٱَّلله ِمُنواْ َمكح

َ
فَأ

َ
أ

ونَ   ٩٩ ٱلحَقوحُم ٱلحَخَِِٰسُ

100. ගපාග ාගවහි ගපර ිසූ  වැසියන්වට 

පසු ව එයට උරුමකරුවන්ව ගලස පැමිණි 

ඔවුන්වට අපි අභිමත කග ් නම් ඔවුන්වගේ 

පාපයන්ව ගහ්තුගවන්ව දඬුවම් කරන වෙ හා  

ඔවුන්වගේ හදවත් මත මුද්රා තබන වෙ 

ගනාවැටගහ් ද?  ඔවුහු (යහපත් 

උපගද්ශයන්ව ගකගරහි) සවන්ව ගනාගදති. 

لَِهآ   هح
َ
ِد أ ۡرَض ِمنُۢ َبعح

َ ِيَن يَرِثُوَن ٱۡلح ِد لَِّله َولَمح َيهح
َ
أ

ه  ن ل
َ
َٰ  أ َبُع لََعَ ْۚ َوَنطح َصبحَنَُٰهم بُِذنُوبِِهمح

َ
وح نََشآُء أ

َمُعونَ   ١٠٠ قُلُوبِِهمح َفُهمح ََل يَسح

101. ගමම ෙම්මානයන්ව පිළිබඳ ව, එහි 

පුවත් අපි නුඹට දන්වවමු. සැබැින්වම 

ඔවුන්වගේ දූතවරු පැහැදිලි සාධක සමඟ 

ඔවුන්ව ගවත පැමිණියහ. නමුත් මීට ගපර 

ගබාරු ක  දෑ ඔවුන්ව ිශ්වාස කරන්වනන්ව 

ගනාවූහ. ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්වගේ 

හදවත් මත අල්ලාහ ්මුද්රා තබනුගේ 

ගමගලසය. 

ْۚ َولََقدح   ۢنَبآئَِها
َ
تِلحَك ٱلحُقَرىَٰ َنُقصُّ َعلَيحَك ِمنح أ

ِمُنواْ   َي َِنَِٰت َفَما ََكنُواْ َِلُؤح َجآَءتحُهمح رُُسلُُهم بِٱِلح
بَ  ْۚ َكَذَٰلَِك َيطح بُواْ ِمن َقبحُل َٰ  بَِما َكذه ُ لََعَ ُع ٱَّلله

َٰفِرِينَ   ١٠١ قُلُوِب ٱلحَك

102. ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා 

කිසියම් ප්රතිඥාවක සිටිනු අපි ගනාදකිමු. 

තවද අපි ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා 

පාපකම් කරන්වනන්ව ගලසම දකිමු. 

نَآ   دِٖۖ ِإَون وََجدح ِنح َعهح ََثِهِم م  كح
َ
نَا ِۡل َوَما وََجدح

ََثَُهمح لََفَِٰسِقيَ  كح
َ
 ١٠٢ أ

103. ඔවුන්වගෙන්ව පසු ව අපි මූසා ව 

අපගේ සංඥා සමඟ ෆිර්අවුන්ව  හා ඔහුගේ 

ප්රධානීන්ව ගවත එව්ගවමු. එිට ඔවුහු 

ඒවාට අපරාධ කග ෝය. එබැින්ව 

කලහකාරීන්වගේ අවසානය ගකගස් වී දැයි 

අවධානගයන්ව බලනු. 

وََسَٰ أَـِبَيَٰتِ  ِدهِم مُّ َنآ إََِلَٰ  ُثمه َبَعثحَنا ِمنُۢ َبعح
ۖۡ فَٱنُظرح َكيحَف   يْهِۦ َفَظلَُمواْ بَِها َن َوَمََلِ فِرحَعوح

ِسِدينَ  حُمفح َِٰقَبُة ٱل  ١٠٣ ََكَن َع
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104. අගහෝ ෆිර්අවුන්ව ! නියත වශගයන්වම 

මම සකල ගලෝකයන්වහි පරමාධිපතිගෙන්ව 

වූ දූතගයකු ගවමි යැයි මූසා පැවසුගව්ය. 

ُن إِّن ِ رَُسول  م ِ  ِ  َوقَاَل ُموََسَٰ َيَٰفِرحَعوح ن رهب 
 ١٠٤ ٱلحَعَٰلَِميَ 

105. අල්ලාහ් මත සතයය හැර ගවනත් 

කිසිවක් මා ගනාපැවසීම ෙැන වෙකිව 

යුත්ගතක් ගවමි. නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ පැහැදිලි සාධකයක් 

සමඟ සැබැින්වම මම නුඹලා ගවත 

පැමිණ ඇත්ගතමි. එබැින්ව මා සමඟ 

ඉසර්ාඊල් දරුවන්ව ව එවනු. (යැයි මූසා 

පැවසුගව්ය.) 

ْۚ قَدح  َحِقي َقه ِ إَِله ٱۡلح قُوَل لََعَ ٱَّلله
َ
ٓ أ ن َله

َ
َٰٓ أ ٌق لََعَ

رحِسلح َمَِعَ بَِّنٓ  
َ
ب ُِكمح فَأ ِن ره ِجئحُتُكم بِبَي َِنةٖ م 

َٰٓءِيَل  َر  ١٠٥ إِسح

106. (එයට ෆිර්අව්න්ව) නුඹ පැහැදිලි 

සාධකයක් ගෙන ආ අගයකු වී නම් නුඹ 

සතයවාදීන්වගෙන්ව ගකගනකු ද වී නම්  එය 

ගෙන එනු යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ِت بَِهآ إِن ُكنَت  
ح
قَاَل إِن ُكنَت ِجئحَت أَـِبيَةٖ فَأ

َِٰدقِيَ   ١٠٦ ِمَن ٱلصه

107. එිට ඔහු ඔහුගේ සැරයටිය 

දැමුගව්ය. එිට එය පැහැදිලි සර්පයකු 

ිය. 

بِي   َبان  مُّ لحََّقَٰ َعَصاهُ فَإَِذا ِهَ ُثعح
َ
 ١٠٧ فَأ

108. ඔහු තම අත (ගලෝගුගවන්ව) ඉවත 

දැමුගව්ය. එිට එය බලන්වනන්ව හට සුදු 

පැහැගයන්ව දිස්ි ණ. 

َِٰظرِينَ   ١٠٨ َونََزَع يََدهُۥ فَإَِذا ِهَ َبيحَضآُء لِلنه

109. ෆිර්අවුන්වගේ පිරිස අතුරින්ව වූ 

ප්රධානීහු "නියත වශගයන්වම ගමාහු 

ඥානාන්විත හූනියම් කරුගවකි" යැයි 

පවසා සිටිගයෝය. 

 ِمن قَوحِم 
ُ
حَمَِل َن إِنه َهََٰذا لََسَِٰحٌر  قَاَل ٱل فِرحَعوح

 ١٠٩ َعلِيم  

110. ගමාහු නුඹලා ව නුඹලාගේ 

භූමිගයන්ව පිටුවහල් කිරීමට සිතන්වගන්වය. 

එගහයින්ව නුඹලා (මට) නිගයෝෙ කරනුගේ 

කුමක් ද? 

ۖۡ َفَماَذا   ۡرِضُكمح
َ
ِنح أ ن َُيحرَِجُكم م 

َ
يُرِيُد أ

ُمُرونَ 
ح
 ١١٠ تَأ
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111. ඔවුහු (ෆිර්අව්න්වට ගමගස්) පැවැසූහ. 

ගමාහුට හා ගමාහුගේ සගහෝදරයාට කල් 

ගදනු. එක්රැස ්කරන්වනන්ව (හූනියම් 

කරුවන්ව රැස් කිරීමට) නෙර වලට යවනු. 

حَمَدآئِِن  رحِسلح ِِف ٱل
َ
َخاهُ َوأ

َ
رحِجهح َوأ

َ
قَالُٓواْ أ

 ١١١ َحَِّٰشِينَ 

112. මනා ඥානය ඇති සෑම 

හූනියම්කරුවකුම ඔවුහු නුඹ ගවත ගෙන 

එනු ඇත. 

ِ َسَِٰحٍر 
تُوَك بُِكل 

ح
 ١١٢ َعلِيمٖ يَأ

113. තවද හූනියම්කරුගවෝ ෆිර්අවුන්ව 

ගවත පැමිණ ‘සැබැින්වම අපි ජය 

ලබන්වනන්ව වීමු නම් සැබැින්වම අපට 

කුලියක් හිමි ිය යුතුය’ යැයි පැවසුගවෝය. 

ًرا إِن   جح
َ
َن قَالُٓواْ إِنه نَلَا َۡل َحَرةُ فِرحَعوح وََجآَء ٱلسه

 ١١٣ ُكنها ََنحُن ٱلحَغَٰلِبِيَ 

114. එගසය්. තවද නුඹලා (මට) 

සමීපතයින්ව අතුරිනි යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 
بِيَ  حُمَقره  ١١٤ قَاَل َنَعمح ِإَونهُكمح لَِمَن ٱل

115. අගහෝ මූසා ! (ිේජාවන්ව) නුඹ 

දමන්වගනහි ද නැතිනම් අපිම දමන්වනන්ව 

වන්වගනමු දැයි ඇසුගවෝය. 

ن 
َ
آ أ ن تُلحَِّقَ ِإَومه

َ
آ أ نهُكوَن  قَالُواْ َيَُٰموََسَٰٓ إِمه

حُملحِقيَ   ١١٥ ََنحُن ٱل

116. නුඹලා දමනු යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ඔවුහු එය දැමූ කල්හි ජනයාගේ ඇස ්

බැන්වදුම් ගකාට ඔවුන්ව ව බිය වැද්දූහ. තවද 

ඔවුහු මහත් හූනියම් (ිේජාවක්) ගෙන 

ආහ. 

ُيَ ٱنلهاِس   عح
َ
اْ َسَحُرٓواْ أ لحَقوح

َ
آ أ ْۖۡ فَلَمه لحُقوا

َ
قَاَل أ

ٍر َعِظيمٖ  ََتحَهُبوُهمح وََجآُءو بِِسحح  ١١٦ َوٱسح

117. තවද ‘නුඹ නුගේ සැරයටිය දමනු’ 

යැයි අපි මූසා ගවත දන්වවා සිටිගයමු. එිට 

එය ඔවුන්ව සිදු ක  ිේජාවන්ව ගිල දැමීය. 

لحِق َعَصاَكۖۡ فَإَِذا ِهَ  
َ
نح أ

َ
وحَحيحَنآ إََِلَٰ ُموََسَٰٓ أ

َ
۞َوأ

فُِكونَ 
ح
 ١١٧ تَلحَقُف َما يَأ

118. තවද සතය පැහැදිලි වූගේය. ඔවුන්ව 

කරමින්ව සිටි ගද් නිෂඵ්ල ිය 
َملُونَ  َقُّ َوبََطَل َما ََكنُواْ َيعح  ١١٨ فَوََقَع ٱۡلح

119. එිට එහි ඔවුන්ව පරාජයට පත් 

කරන ලදී. තවද ඔවුහු අවමානයට ලක් 

වූහ. 

 ١١٩ َفُغلُِبواْ ُهَنالَِك َوٱنَقلَُبواْ َصَٰغِرِينَ 



 

සූරා අල් අඃරාෆ් 

 

287 

 

 األعراف 

120. තවද හූනියම්කරුවන්ව යටහත් 

වන්වනන්ව බවට පත් කරන ලදී. 
َحَرةُ َسَِٰجِدينَ  لحَِّقَ ٱلسه

ُ
 ١٢٠ َوأ

121. සකල ගලෝකයන්වහි පරමාධිපති ව 

අපි ිශව්ාස කග මු යැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. 

ِ ٱلحَعَٰلَِميَ   ١٢١ قَالُٓواْ َءاَمنها بَِرب 

122. (ඔහු) මූසාගේ හා හාරූන්වගේ 

පරමාධිපතියාය. 
ِ ُموََسَٰ َوَهَٰرُ   ١٢٢ ونَ َرب 

123. ‘මා නුඹලාට අවසර දීමට ගපර 

නුඹලා ඔහු ව ිශව්ාස කග හුය. නියත 

වශගයන්වම ගමය නුඹලා නෙරගේ සිටිය දී 

එහි වැසියන්ව එයින්ව නුඹලා බැහැර කරනු 

වස ්කුමන්වත්රණය ක  කුමන්වත්රණයකි. 

එගහයින්ව නුඹලා (ගමහි ිපාකය) මතු 

දැන ෙනු ඇතැ’යි ෆිර්අවුන්ව පැවැසුගව්ය. 

ۖۡ  قَاَل  نح َءاَذَن لَُكمح
َ
ُن َءاَمنُتم بِهِۦ َقبحَل أ فِرحَعوح

رُِجواْ   حَمِديَنةِ تِلُخح ُتُموهُ ِِف ٱل َكرح ر  مه إِنه َهََٰذا لََمكح
لَُمونَ  ۖۡ فََسوحَف َتعح لََها هح

َ
 ١٢٣ ِمنحَهآ أ

124. නුඹලාගේ අත් හා නුඹලාගේ පාද 

මාරුගවන්ව මාරුවට කපා දමන්වගනමි. පසු 

ව නුඹලා සියල්ලන්ව ව කුරිසිගේ තබා 

ඇණ ෙසන්වගනමි. 

ِنح ِخَلَٰٖف ُثمه   رحُجلَُكم م 
َ
يحِديَُكمح َوأ

َ
َعنه أ ِ َقط 

ُ
َۡل

َعِيَ  َجح
َ
َصل َِبنهُكمح أ

ُ
 ١٢٤ َۡل

125. ‘නියත වශගයන්වම අපි අපගේ 

පරමාධිපති ගවත හැගරන්වනන්ව වන්වගනමු’ 

යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

 ١٢٥ قَالُٓواْ إِنهآ إََِلَٰ َرب َِنا ُمنَقلُِبونَ 

126. අපගේ පරමාධිපතිගේ සංඥා අප 

ගවත පැමිණි කල්හි අපි ිශ්වාස ක  

බැින්ව මිස නුඹ අපගෙන්ව පළිෙත්ගත් 

නැත. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි ! අප 

ගවත ඉවසීම ගහ නු මැනව ! තවද 

(නුඹට අවනත වන) මුස්ලිම්වරුන්ව බවට 

අප මරණයට පත් කරනු මැනව ! (යැයි 

පැවසූහ.) 

 
َ
ٓ أ ا  َوَما تَنِقُم ِمنهآ إَِله نح َءاَمنها أَـِبَيَِٰت َرب َِنا لَمه

َنا   ا َوتَوَفه ٗ رِغح َعلَيحَنا َصَبح
فح

َ
ْۚ َربهَنآ أ َجآَءتحَنا

لِِميَ   ١٢٦ ُمسح
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127. තවද ගමම ගපාග ාගව් ඔවුන්ව 

කලහකම් කිරීමටත්, ඔබ හා ඔබගේ 

ගදිවරුන්ව අතහැර දැමීමටත් මූසා හා 

මූසාගේ පිරිස ව ඔබ අත හැර දමන්වගනහි 

දැයි ෆිර්අවුන්වගේ පිරිසගෙන්ව වූ ප්රධානීහු 

පවසා සිටියහ. (එිට) ඔවුන්වගේ පිරිමි 

දරුවන්ව ඝාතනය කරමු. ඔවුන්වගේ ෙැහැනු 

දරුවන්ව පණපිටින්ව අත හැර දමමු. තවද 

සැබැින්වම අපි ඔවුනට ඉහළින්ව බලය 

ගයාදවන්වනන්ව ගවමු යැයි ඔහු පැවසීය. 

تََذُر ُموََسَٰ  
َ
َن أ  ِمن قَوحِم فِرحَعوح

ُ
حَمَِل َوقَاَل ٱل

ۡرِض َويََذَرَك َوَءالَِهَتَكْۚ  َوَقوحمَ 
َ ِسُدواْ ِِف ٱۡلح ُهۥ َِلُفح

ۦ نَِسآَءُهمح ِإَونها   ِ َتۡحح بحَنآَءُهمح َونَسح
َ
قَاَل َسُنَقت ُِل أ

َِٰهُرونَ   ١٢٧ فَوحَقُهمح َق

128. නුඹලා අල්ලාහ්ගෙන්ව උදව් පතනු. 

ඉවසීගමන්ව දරා ෙනු. නියත වශගයන්වම 

ගපාග ාව අල්ලාහ ්සතුය. ඔහුගේ 

ෙැත්තන්ව අතුරින්ව ඔහු අභිමත කරන අයට 

එය උරුම කර ගදනු ඇත. තවද අවසානය 

ගද්ව බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව කටයුතු 

කරන්වනන්වහටය යැයි මූසා ඔහුගේ පිරිසට 

පැවසීය. 

ْۖۡ إِنه   ٓوا َِبُ ِ َوٱصح َتعِيُنواْ بِٱَّلله قَاَل ُموََسَٰ لَِقوحِمهِ ٱسح
ِ يُورُِثَها َمن يََشآُء ِمنح ِعَبادِهۖۦِۡ  ۡرَض َّلِله

َ   ٱۡلح
 ١٢٨ َوٱلحَعَِٰقَبُة لِلحُمتهِقيَ 

129. නුඹ අප ගවත පැමිණීමට ගපර ද 

නුඹ අප ගවත පැමිණීමට පසු ද අපි 

පීඩාවට පත් කරනු ලැබුගවමු යැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. නුඹලාගේ පරමාධිපති 

නුඹලාගේ සතුරන්ව ිනාශ කර දමා නුඹලා 

ව ගපාග ාගව් නිගයෝජනය කරන්වනට 

සලසව්න්වනට පුළුවන. එිට නුඹලා ක්රියා 

කරනුගේ ගකගස ්දැයි ඔහු අවධානගයන්ව 

බලනු ඇතැයි ඔහු පැවසීය. 

ِد َما   تِيََنا َوِمنُۢ َبعح
ح
ن تَأ

َ
وذِيَنا ِمن َقبحِل أ

ُ
قَالُٓواْ أ

لَِك   ن ُيهح
َ
ْۚ قَاَل َعََسَٰ َربُُّكمح أ ِجئحتََنا

ۡرِض َفَينُظَر  
َ لَِفُكمح ِِف ٱۡلح َتخح َعُدوهُكمح َويَسح

َملُونَ   ١٢٩ َكيحَف َتعح

130. ඔවුන්ව ගමගනහි කරනු හැකි වනු 

පිණිස නියඟගයන්ව හා භවගබෝෙ හිෙ 

කිරීගමන්ව සැබැින්වම අපි ෆිර්අවුන්වගේ 

පිරිස ග්රහණය කග මු. 

َِن   ٖص م  نَِي َوَنقح ِ َن بِٱلس  نَآ َءاَل فِرحَعوح َخذح
َ
َولََقدح أ

ُرونَ  كه  ١٣٠ ٱثلهَمَرَِٰت لََعلهُهمح يَذه
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131. ඔවුනට යහපත පැමිණි ිට ගමය 

අප ගවනුගවන්ව යැයි ඔවුහු පවසති. 

ඔවුනට යම් නපුරක් ඇති වන්වගන්ව නම් 

මූසා හා ඔහු සමඟ වූවන්වගෙන්ව ඇති වූ 

අසුබ නිමිත්තක් යැයි සිතති. දැන ෙනු. 

ඔවුන්වගේ අසුබ නිමිති අල්ලාහ ්ගවතය. 

එනමුත් ඔවුන්වගෙන්ව ගබාගහෝ ගදනා (ඒ 

බව) ගනාදනිති. 

ََسَنُة قَالُواْ نَلَا َهَٰذِ  هۖۦِۡ ِإَون  فَإَِذا َجآَءتحُهُم ٱۡلح
ََلٓ  

َ
ۥُٓۗ أ َعُه واْ بُِموََسَٰ َوَمن مه ُ ۡيه تُِصبحُهمح َسي ِئَة  َيطه

ََثَُهمح ََل   كح
َ
ِ َوَلَِٰكنه أ إِنهَما َطَٰٓئِرُُهمح ِعنَد ٱَّلله

لَُمونَ   ١٣١ َيعح

132. තවද නුඹ අප එමගින්ව වශී කරනු 

පිණිස කවර ගහෝ සංඥාවක් අප ගවත 

ගෙන ආව ද නුඹ ව අපි ිශ්වාස 

කරන්වනන්ව ගනාගවමු යැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. 

َحَرنَا بَِها   تَِنا بِهِۦ ِمنح َءايَةٖ ل ِتَسح
ح
َما تَأ َوقَالُواْ َمهح

ِمنِيَ   ١٣٢ َفَما ََنحُن لََك بُِمؤح

133. එබැින්ව අපි ඔවුන්ව ගවත ෙංවතුර, 

ප ඟැටියන්ව, උකුණන්ව, ගෙම්බන්ව හා 

රුධිරය පැහැදිලි සංඥා වශගයන්ව 

එව්ගවමු. නමුත් ඔවුහු උඩඟුකම් පෑහ. 

තවද  (කුරිරු ගලස)  වැරදි   කරන 

පිරිසක් බවට පත් වූහ. 

َل   ََراَد َوٱلحُقمه وفَاَن َوٱۡلح رحَسلحَنا َعلَيحِهُم ٱلطُّ
َ
فَأ

َلَٰٖت   َفصه َم َءاَيَٰٖت مُّ َفادَِع َوٱله َوٱلضه
حرِِميَ  واْ َوََكنُواْ قَوحٗما ُمُّ ََبُ َتكح  ١٣٣ فَٱسح

134. ඔවුන්ව මත දඬුවම පතිත වූ කල්හි 

අගහෝ මූසා ! ඔබගේ පරමාධිපති ඔබ 

ගවතින්ව ප්රතිඥා ෙත් අයුරින්ව ඔබ අප 

ගවනුගවන්ව ඔහුගෙන්ව ප්රාර්ථනා කරනු 

මැනව ! ගමම දඬුවම අප ගවතින්ව ඔබ 

ඉවත් කර දුන්වගන්ව නම් නියත වශගයන්වම 

අපි ඔබ ව ිශ්වාස කරන්වගනමු. තවද ඔබ 

සමඟ ඉසර්ාඊල් දරුවන්ව ව යවන්වගනමු 

යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

ا وَ  ُع نَلَا  َولَمه ُز قَالُواْ َيَُٰموََس ٱدح َقَع َعلَيحِهُم ٱلر ِجح
َت َعنها   َربهَك بَِما َعِهَد ِعنَدَكۖۡ لَئِن َكَشفح

ِمَُنه لََك َولََُنحِسلَنه َمَعَك بَِّنٓ   َز نَلُؤح ٱلر ِجح
َٰٓءِيَل  َر  ١٣٤ إِسح

135. එිට ඔවුන්ව එය(ිනාශය)  ඟා කර 

ෙන්වනා නිශච්ිත කාලයක් දක්වා 

ඔවුන්වගෙන්ව එම දඬුවම අපි ඉවත් ක  

කල්හි එිට ඔවුහු ප්රතිඥා කඩ කරන්වනන්ව 

වූහ. 

َجٍل ُهم َبَٰلُِغوُه  
َ
َز إََِلَٰٓ أ َنا َعنحُهُم ٱلر ِجح ا َكَشفح فَلَمه

 ١٣٥ إَِذا ُهمح يَنُكُثونَ 



 

සූරා අල් අඃරාෆ් 

 

290 

 

 األعراف 

136. එගහයින්ව අපි ඔවුනට දඬුවම් 

කග මු. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව අපගේ 

වදන්ව ගබාරු ක  බැින්ව ද ඒ පිළිබඳ 

ඔවුන්ව ගනාසැලකිලිමත්වූවන්ව ගලස සිටි 

බැින්ව ද අපි ඔවුන්ව මුහුගදහි ගිල්වූගයමු. 

نهُهمح  
َ
َم ِ بِأ َرقحَنَُٰهمح ِِف ٱَلح غح

َ
َنا ِمنحُهمح فَأ فَٱنَتَقمح

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوََكنُواْ َعنحَها َغَِٰفلِيَ   ١٣٦ َكذه

137. දුර්වලයින්ව ගලස සලකනු ලබමින්ව 

සිටී පිරිසට, මහගපාග ාගව් එහි අපි 

සමෘද්ධිය ඇති ක  නැගෙනහිර දිශාවන්ව 

හා බටහිර දිශාවන්ව උරුම කර දුනිමු. 

ඉසර්ාඊල් දරුවන්ව ඉවසීගමන්ව සිටි බැින්ව 

නුගේ පරමාධිපතිගේ අලංකාර වදන 

ඔවුන්ව ගකගරහි ූර්ණවත් ිය. ෆිර්අවුන්ව 

හා ඔහුගේ පිරිස සිදු කරමින්ව සිටි දෑ ද 

ඔවුන්ව උසට තනමින්ව සිටි දෑ ද අපි 

මුළුමණින්වම ිනාශ කර දැමුගවමු. 

َعُفوَن   َتضح ِيَن ََكنُواْ يُسح َرثحَنا ٱلحَقوحَم ٱَّله وح
َ
َوأ

  ۡۖ َنا فِيَها ۡرِض َوَمَغَٰرِبََها ٱلهِِت َبََٰركح
َ َمَشَٰرَِق ٱۡلح

َٰ بَِّنٓ   َّنَٰ لََعَ ُسح تح َُكَِمُت َرب َِك ٱۡلح َوَتمه
نَا َما  رح ْۖۡ َوَدمه وا َٰٓءِيَل بَِما َصََبُ َر َنُع  إِسح ََكَن يَصح

رُِشونَ  ُن َوَقوحُمُهۥ َوَما ََكنُواْ َيعح  ١٣٧ فِرحَعوح

138. ඉස්රාඊල් දරුවන්ව මුහුද තරණය 

කරන්වනට අපි සැලැස්සුගවමු. පසු ව 

තමන්ව සතු පිළිම මත නමදිමින්ව සිටින 

පිරිසක් ගවත ඔවුහු පැමිණිගයෝය. ‘අගහෝ  

මූසා ! ඔවුන්ව සතු ව ඇති ගදියන්ව ගමන්ව 

ගදියකු අප ගවනුගවන්ව පත් කරනු’ යැයි 

ඔවුහු පැවසුගවෝය. ‘සැබැින්වම නුඹලා 

අඥානකමින්ව සිටින පිරිසකැ’යි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

ٖم   َٰ قَوح اْ لََعَ تَوح
َ
َر فَأ َحح َٰٓءِيَل ٱِلح َر نَا بَِبِّنٓ إِسح َوَجََٰوزح

َعل   ْۚ قَالُواْ َيَُٰموََس ٱجح هُهمح َناٖم ل صح
َ
َٰٓ أ ُكُفوَن لََعَ َيعح

َآ إَِلَٰٗها َكَما لَُهمح  ْۚ قَاَل إِنهُكمح قَوحم  نله َءالَِهة 
 ١٣٨ ََتحَهلُونَ 

139. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව වනාහි 

ඔවුන්ව කවර ිෂයක සිටිගේ ද එය ිනාශ 

වන්වනකි. තවද ඔවුහු සිදු කරමින්ව සිටි දෑ ද 

නිෂ්ඵලය. 

ا ََكنُواْ   ا ُهمح فِيهِ َوَبَِٰطل  مه إِنه َهَُٰٓؤََلٓءِ ُمَتَبه  مه
َملُونَ   ١٣٩ َيعح

140. ‘ගලෝවැසියනට වඩා නුඹලා ව ඔහු 

උසස ්කර තිබිය දී අල්ලාහ් ගනාවන දෑ ද 

මා නුඹලා ගවනුගවන්ව ගසිය යුත්ගත්’ 

යැයි ඔහු (මූසා) පැවසුගව්ය. 

لَُكمح   بحغِيُكمح إَِلَٰٗها وَُهَو فَضه
َ
ِ أ َ ٱَّلله َغۡيح

َ
قَاَل أ

 ١٤٠ لََعَ ٱلحَعَٰلَِميَ 
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141. නුඹලාගේ පිරිමි දරුවන්ව ඝාතනය 

කර නුඹලාගේ ෙැහැනුන්ව ජීවත් කරවා 

දඬුවගම් ගව්දනාව ිඳවන්වනට සැලැස ්වූ 

ෆිර්අවුන්වගේ පැලැන්වතිගයන්ව නුඹලාව 

මුදවා ෙත් අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. තවද 

ගමහි නුඹලාගේ  පරමාධිපතිගෙන්ව අති 

මහත්වූ  පරීක්ෂණයක් ිය. 

َن يَُسوُمونَُكمح   ِنح َءاِل فِرحَعوح َنَيحَنَُٰكم م 
َ
ِإَوذح أ

 ِ ُيوَن  ُسوَٓء ٱلحَعَذاِب ُيَقت  َتحح بحَنآَءُكمح َويَسح
َ
لُوَن أ

ب ُِكمح   ِن ره َٰلُِكم بَََلٓء  م  ْۚ َوِِف َذ نَِسآَءُكمح
 ١٤١ َعِظيم  

142. මූසාට අපි රාී තිහක් ප්රතිඥා දුනිමු. 

තවද අපි එය (දින) දහයකින්ව ූර්ණ 

කග මු. ඒ අනුව ඔහුගේ පරමාධිපතිගේ 

නිශ්චිත කාලය රාී හතළිහක් ගලස 

සම්ූර්ණ ිය. මාගේ සමූහයා අතර මා 

ගවනුගවන්ව නුඹ නිගයෝජනය කරනු. තවද 

ිධිමත් කරනු. තවද නුඹ කලහකාරීන්වගේ 

මඟ අනුෙමනය ගනාකරනු යැයි මූසා 

ඔහුගේ සගහෝදර හාරූන්වට කීගව්ය. 

َنََٰها   تحَممح
َ
نَا ُموََسَٰ ثََلَٰثَِي ََلحلَٗة َوأ ۞َوَوََٰعدح

بَعَِي ََلحلَ  رح
َ
ٖ َفَتمه ِميَقَُٰت َرب ِهِۦٓ أ ْۚ َوَقاَل  بَِعّشح ٗة

ِّم   ِّن ِِف قَوح لُفح ِخيهِ َهَُٰروَن ٱخح
َ
ُموََسَٰ ِۡل

ِسِدينَ  حُمفح لِحح َوََل تَتهبِعح َسبِيَل ٱل صح
َ
 ١٤٢ َوأ

143. අප නියම ක  සථ්ානයට මූසා 

පැමිණ, ඔහු සමඟ ඔහුගේ පරමාධිපති 

කතා ක  කල්හි ‘මාගේ 

පරමාධිපතියාගණනි ! (ඔබ ව)  මට 

ගපන්වවනු මැනව ! මා ඔබ ව බැලිය යුතුය 

යැයි පැවසුගව්ය. එයට ඔබ මා දැකිය 

ගනාහැක්ගක්මය. එනමුත් එම කන්වද ගදස 

බලනු. එය සථ්ාවර ව පිහිටිගේ නම් ඔබ 

මා දකිනු ඇත යැයි පැවසුගව්ය. ඔහුගේ 

පරමාධිපති එම කන්වගදහි ගහළි වූ කල්හි 

එය සුනු ිසුනු බවට පත් කග ්ය. තවද 

මූසා සිහිමුර්ජා වී වැටුගේය. පසුව ඔහුට 

(සිහිය) පැහැදිලි වූ කල්හි ‘ඔබ 

සුපිිතුරුය. මම ඔබ ගවත පසුතැිලි වී 

හැරුගණමි. ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්වගේ 

ප මුවැනියා මම ගවමි යැයි කීය. 

ا َجآَء ُموََسَٰ لِِميَقَٰتَِنا َوَُكهَمُهۥ َربُُّهۥ قَاَل   َولَمه
َِّٰن َوَلَِٰكِن   نُظرح إََِلحَكْۚ قَاَل لَن تََرى

َ
رِِِنٓ أ

َ
ِ أ َرب 

َتَقره َمََّكنَُهۥ فََسوحَف  ٱنُظرح إََِل ٱۡلحَ  َبِل فَإِِن ٱسح
ا   َٰ َربُُّهۥ لِلحَجَبِل َجَعلَُهۥ َدك ٗ ا ََتَله ِۚ فَلَمه َِّٰن تََرى
فَاَق قَاَل ُسبحَحََٰنَك  

َ
آ أ ْۚ فَلَمه وََخره ُموََسَٰ َصعِٗقا

ِمنِيَ  حُمؤح ُل ٱل وه
َ
نَا۠ أ

َ
 ١٤٣ ُتبحُت إََِلحَك َوأ
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144. අගහෝ මූසා ! නියත වශගයන්වම මම 

මාගේ දූත පණිිඩ තුළින්ව ද මා ඔබ සමඟ 

කතා කිරීම තුළින්ව ද මා ඔබ ව ජනයාට 

වඩා ගශ්ර්ෂඨ් කග මු. එබැින්ව මා නුඹට 

පිරි නැමූ දෑ ෙනු. තවද නුඹ කෘතගව්දීන්ව 

අතුරින්ව වනු යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

َطَفيحُتَك لََعَ ٱنلهاِس   قَاَل َيَُٰموََسَٰٓ إِّن ِ ٱصح
َلَِِٰت  َوبَِكَلَِٰۡم فَُخذح َمآ َءاتَيحُتَك َوُكن  بِرَِسَٰ

َِٰكرِينَ  َِن ٱلشه  ١٤٤ م 

145. ඔහු ගවනුගවන්ව පුවරු වල සෑම 

ගදයක්ම ලිව්ගවමු. එය උපගදසක් හා සෑම 

ගදයක්ම ිග්රහ කරන්වනක් වශගයන්ව ිය. 

එබැින්ව එය බලවත් ගලස ග්රහණය කර 

ෙනු. එගමන්වම එහි අලංකාර දෑ ග්රහණය 

කර ෙන්වනා ගමන්ව නුගේ ජනයාට ද නුඹ 

නිගයෝෙ කරනු. පාපතරයින්වගේ නිවහන 

මම නුඹලාට ගපන්වවමි (යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය.) 

وحِعَظٗة   ءٖ مه ِ ََشح
حَواِح ِمن ُك  ل

َ َوَكَتبحَنا ََلُۥ ِِف ٱۡلح
ُمرح  

ح
ةٖ َوأ َها بُِقوه ءٖ فَُخذح ِ ََشح

ِصيَٗل ل ُِك  َوَتفح
ْورِيُكمح َدارَ 

ُ
ْۚ َسأ َسنَِها حح

َ
ُخُذواْ بِأ

ح
َمَك يَأ   قَوح

 ١٤٥ ٱلحَفَِٰسِقيَ 

146. යුක්තිගයන්ව ගතාර ව ගපාග ාගව් 

උඩඟුකම් පාන්වනන්ව අපගේ 

සංඥාවන්වගෙන්ව නියත වශගයන්වම අපි මතු 

හරවන්වගනමු. ඔවුන්ව සියඵ සංඥාවන්ව දුටුව 

ද එය ඔවුහු ිශව්ාස ගනාකරති. තවද 

ඔවුන්ව ඍජු මාර්ෙය දකින්වගන්ව නම් එය 

ඔවුහු (ඍජු) මඟක් ගලස ගනාෙනිති. 

සීමාව ඉක්ම වූ මාර්ෙයක් දකින්වගන්ව නම් 

එය මඟක් ගලස ෙනිති. එය ඔවුන්ව අපගේ 

වදන්ව ගබාරු ක  බැින්ව හා ඒ පිළිබඳ ව 

ඔවුන්ව අනවධානීන්ව ගලස සිටි බැිනි. 

وَن ِِف   ُ ِيَن َيَتَكَبه ُِف َعنح َءاَيَِِٰتَ ٱَّله ۡصح
َ
َسأ

اْ ُكه َءايَةٖ َله   ِ ِإَون يََروح َق  ِ ٱۡلح ۡرِض بَِغۡيح
َ ٱۡلح

ِمُنواْ بَِها ِإَون يَرَ  ِد ََل َيتهِخُذوهُ  يُؤح اْ َسبِيَل ٱلرُّشح وح
ِ َيتهِخُذوهُ َسبِيَٗلْۚ   َغ 

اْ َسبِيَل ٱلح َسبِيَٗل ِإَون يََروح
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوََكنُواْ َعنحَها   نهُهمح َكذه

َ
َٰلَِك بِأ َذ
 ١٤٦ َغَِٰفلِيَ 

147. තවද අපගේ වදන්ව හා මතු ගලාව 

හමු ව ගබාරු ක වුන්ව වන ඔවුන්වගේ 

ක්රියාවන්ව නිෂ්ඵල ිය. ඔවුන්ව කරමින්ව සිටි 

දෑ සඳහා මිස ඔවුනට ප්රතිඵල ගදනු ලබනු 

ඇත් ද? 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َولَِقآءِ ٱٓأۡلِخَرةِ َحبَِطتح   ِيَن َكذه َوٱَّله
َملُونَ  َن إَِله َما ََكنُواْ َيعح ْۚ َهلح َُيحَزوح َمَٰلُُهمح عح

َ
 ١٤٧ أ
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148. මූසාගේ ජනයා ඔහුගෙන්ව පසු ව 

ඔවුන්වගේ ආභරණ තුළින්ව වසු පැටවකුගේ 

හැඩගයන්ව යුත් යමක් (නමදින්වනට) 

ෙත්ගත්ය. එයට ෙව හඬකුත් ිය. 

සැබැින්වම එය ඔවුන්ව සමඟ කතා 

ගනාකරන බවත් ඔවුනට එය ඍජු මඟ 

ගනාගපන්වවන බවත් ඔවුහු ගනාදුටුගවෝ ද? 

ඔවුහු එය (ගදියන්ව ගලස) ෙත්ගතෝය. 

තවද ඔවුන්ව අපරාධකරුවන්ව බවට පත් 

වූහ. 

ََذ قَوحُم ُموََسَٰ مِ  ِدهِۦ ِمنح ُحلِي ِِهمح  َوٱَّته نُۢ َبعح
نهُهۥ ََل  

َ
اْ أ لَمح يََروح

َ
ْۚ أ ُۥ ُخَواٌر َٗل َجَسٗدا َله ِعجح

َُذوهُ َوََكنُواْ   ِديِهمح َسبِيًَلۘ ٱَّته يَُكل ُِمُهمح َوََل َيهح
 ١٤٨ َظَٰلِِميَ 

149. ඔවුන්වගේ දෑත් ක  දෑ පිළිබඳ 

පසුතැිලි වී සැබැින්වම තමන්ව මු ා වී 

ඇති බව ඔවුන්ව දුටු කල්හි, අපගේ 

පරමාධිපති අපට කරුණා ගනාකග  ්නම් 

තවද අපහට ඔහු සමාව ගනාදුන්වගන්ව නම් 

සැබැින්වම අපි අලාභවන්වතයින්ව අතුරින්ව 

වන්වගනමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

نهُهمح قَدح َضلُّواْ  
َ
اْ أ وح

َ
يحِديِهمح َوَرأ

َ
ا ُسِقَط ِِفٓ أ َولَمه

ِفرح  همح يَرحَۡححَنا َربَُّنا َويَغح نَلَا نَلَُكوَننه   قَالُواْ لَئِن ل
 ١٤٩ ِمَن ٱلحَخَِِٰسِينَ 

150. තවද මූසා තම සමූහයා ගවත දැඩි 

ගකෝපගයන්ව හා දුකින්ව පැමිණ කල්හි 

‘මගෙන්ව පසු ව නුඹලා මා නිගයෝජනය 

ක  අයුරු නපුරු ිය. නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගේ අණට නුඹලා ඉක්මන්ව 

වූගේ දැයි ඇසීය. තවද එතුමා (ගද්ව 

පණිිඩ සඳහන්ව) පුවරු පහත ගහ ා තම 

සගහෝදරයාගේ හිස අල්ලා තමන්ව ගවත 

ඇද්ගද්ය. ‘මාගේ මවගේ පුතණුවනි ! 

සැබැින්වම ගමම සමූහයා මා දුර්වලයකු 

යැයි සිතූහ. මා මරා දැමීමට තැත් ක හ. 

එබැින්ව නුඹ මා ෙැන සතුරන්ව (ඉදිරිගේ) 

සිනහවට ලක් ගනාකරනු. තවද 

අපරාධකාරී ජනයා සමඟ මා පත් 

ගනාකරනු යැයි ඔහු (හාරූන්ව) කීය. 

ا رَ  ِسٗفا  َولَمه
َ
َبََٰن أ َجَع ُموََسَٰٓ إََِلَٰ قَوحِمهِۦ َغضح

َعِجلحُتمح  
َ
ِدٓيِۖ أ ُتُموِِن ِمنُۢ َبعح قَاَل بِئحَسَما َخلَفح

ِخيهِ  
َ
ِس أ

ح
َخَذ بَِرأ

َ
حَواَح َوأ ل

َ لحََّق ٱۡلح
َ
ۖۡ َوأ َر َرب ُِكمح مح

َ
أ

َعُفوِِن   َتضح مه إِنه ٱلحَقوحَم ٱسح
ُ
ۥٓ إََِلحهِِۚ قَاَل ٱبحَن أ ُه ََيُرُّ

 ْ َدآَء َوََل  َوََكُدوا عح
َ ِمتح َِبَ ٱۡلح ُتلُونَِّن فَََل تُشح  َيقح

َٰلِِميَ   ١٥٠ ََتحَعلحِّن َمَع ٱلحَقوحِم ٱلظه
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151. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, මට හා 

මාගේ සගහෝරදයාට සමාව ගදනු මැනව ! 

ඔගේ කරුණාව තු ට අපව ද ඇතු ත් 

කරනු මැනව ! තවද ඔබ 

කරුණාවන්වතයින්ව අතුරින්ව මහා 

කාරුණිකය. 

َتَِكۖۡ   دحِخلحَنا ِِف رَۡحح
َ
ِِخ َوأ

َ
ِفرح َِل َوِۡل ِ ٱغح قَاَل َرب 
َِٰۡحِيَ  رحَحُم ٱلره

َ
نَت أ

َ
 ١٥١ َوأ

152. නියත වශගයන්වම වසු පැටවා 

(නැමදුමට) ෙත් අය වන ගමාවුනට 

ගමගලාව ජීිතගේ දී ගමාවුන්වගේ 

පරාමාධිපතිගෙන්ව වූ ගකෝපය ද අවමානය 

ද හිමි වනු ඇත. තවද කල්පනය කර 

ගොතන්වනන්වහට අපි ප්රතිඵල පිරිනමනුගේ 

එගලසය. 

ِن   َل َسيََنالُُهمح َغَضب  م  َُذواْ ٱلحعِجح ِيَن ٱَّته إِنه ٱَّله
ْۚ َوَكَذَٰلَِك ََنحزِي   نحَيا ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ب ِِهمح َوذِلهة  ِِف ٱۡلح ره

ََتِينَ  حُمفح  ١٥٢ ٱل

153. තවද කවගරකු නපුරුකම් ගකාට 

ඉන්ව පසු ව පශච්ාත්තාප වී ිශ්වාස කග  ්

ද සැබැින්වම නුඹගේ පරමාධිපති ඉන්ව පසු 

පවා අතික්ෂමාශීලීය. කරුණා ගුණගයන්ව 

යුක්තය. 

ِدَها   ِـ َاِت ُثمه تَابُواْ ِمنُۢ َبعح ي  ِيَن َعِملُواْ ٱلسه َوٱَّله
ِدَها لََغُفور  رهِحيم    ١٥٣ َوَءاَمُنٓواْ إِنه َربهَك ِمنُۢ َبعح

154. මූසාගෙන්ව ගකෝපය නිවී ගිය කල්හි 

එම පුවරු ඔහු ෙත්ගත්ය. එම පිටපත්හි,  

තම පරමාධිපතිට බියවන්වනා වූ ඔවුන්වහට 

යහමඟ ද දයාව ද ිය. 

َخَذ  
َ
وََس ٱلحَغَضُب أ ا َسَكَت َعن مُّ َولَمه

ِيَن ُهمح   َة  ل َِّله َختَِها ُهٗدى َورَۡحح ۖۡ َوِِف نُسح حَواَح ل
َ ٱۡلح

 ١٥٤ لَِرب ِِهمح يَرحَهُبونَ 
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155. නියම කරන ලද අපගේ සථ්ානය 

සඳහා මිනිසුන්ව හැත්තෑවක් ගදනා මූසා 

ගතෝරා ෙත්ගත්ය. භූ කම්පනය ඔවුන්ව 

ග්රහණය ක  කල්හි ‘මාගේ 

පරමාධිපතියාණනි ! ඔබ අභිමත කග  ්

නම් මීට ගපරම ඔබ ඔවුන්ව හා මා ිනාශ 

කරන්වනට තිබුණි. අප අතුරින්ව අධමයින්ව 

ක  දෑ ගහ්තුගවන්ව ඔබ අප ිනාශ 

කරන්වගනහි ද? ගමය ඔගේ පරීක්ෂණයක් 

මිස නැත. එමගින්ව ඔබ අභිමත කරන අය 

මු ා කරන්වගනහිය. ඔබ අභිමත කරන 

අයට මඟ ගපන්වවන්වගනහිය. ඔබ අපගේ 

භාරකරුය. එබැින්ව අපට සමාව ගදනු 

මැනව ! තවද අපට කරුණා කරනු මැනව 

! තවද ඔබ සමාව ගදන්වනන්වගෙන්ව 

ගශ්ර්ෂ්ඨතමයාය’ යැයි ඔහු(මූසා) 

පැවසුගව්ය. 

  ۡۖ َتاَر ُموََسَٰ قَوحَمُهۥ َسبحعَِي رَُجَٗل ل ِِميَقَٰتَِنا َوٱخح
 ٓ ا ِ لَوح ِشئحَت   فَلَمه َفُة قَاَل َرب  َخَذتحُهُم ٱلرهجح

َ
أ

لُِكَنا بَِما َفَعَل   ُتهح
َ
ََٰيۖۡ أ ِن َقبحُل ِإَويه َتُهم م  لَكح هح

َ
أ

ٓۖۡ إِنح ِهَ إَِله فِتحنَُتَك تُِضلُّ بَِها َمن   َفَهآُء ِمنها ٱلسُّ
فِرح نَلَا   نَت َوَِلَُّنا فَٱغح

َ
ۖۡ أ ِدي َمن تََشآُء تََشآُء َوَتهح

ُ ٱلحَغَٰفِرِينَ َوٱرحَۡحح  نَت َخۡيح
َ
ۖۡ َوأ  ١٥٥ َنا

156. තවද ගමගලාගවහි හා මතු ගලාගවහි 

අපහට යහපත නියම කරනු මැනව ! 

නියත වශගයන්වම අපි ඔබ ගවත 

හැරුගණමු. ‘මාගේ දඬුවම, මා අභිමත 

කරන අය එමගින්ව මම හසු කරමි. තවද 

මාගේ දයාව සියලු දෑහි වයාේත ව ඇත. 

එබැින්ව ගද්ව බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව 

කටයුතු කරන zසකාත් පිරිනමන අය හා 

අපගේ වදන්ව ිශ්වාස කරන අයට එය මම 

මතු සටහන්ව කරමි යැයි ඔහු(අල්ලාහ්) 

පැවසුගව්ය. 

نحَيا َحَسَنٗة َوِِف   ُتبح نَلَا ِِف َهَِٰذهِ ٱلُّ ۞َوٱكح
ِصيُب بِهِۦ  

ُ
نَآ إََِلحَكْۚ قَاَل َعَذاَِبٓ أ ٱٓأۡلِخَرةِ إِنها ُهدح

َِِت  ۖۡ َورَۡحح َشآُء
َ
ِۚ   َمنح أ ءٖ َوِسَعتح ُكه ََشح

َة   َكوَٰ تُوَن ٱلزه ِيَن َيتهُقوَن َويُؤح ُتُبَها لَِّله كح
َ
فََسأ

ِمُنونَ  ِيَن ُهم أَـِبَيَٰتَِنا يُؤح  ١٥٦ َوٱَّله
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157. ඔවුහු වනාහි, ඔවුන්ව අබියස ඇති 

තව්රාතගේ හා ඉන්වජීලගේ සඳහන්ව කරනු 

ලැබූ අයුරින්ව ඔවුනට යහපත ිධානය 

කරන, පිළිකුල් සහෙත දැයින්ව ඔවුන්ව 

ව ක්වාලන, යහපත් දෑ ඔවුනට අනුමත 

කරන, අයහපත් දෑ ඔවුන්ව මත තහනම් 

කරන, ඔවුන්වගේ බර හා ඔවුන්ව මත පැවති 

දුෂ්කරතාවන්ව (පහකර) තබන අයකු 

ගලසින්ව ශාක්ෂරතාවක් (ලිවීමට කියවීමට 

ගනාහැකි) ගනාමැති ගද්ව ඥානය ලැබූ 

ගමම ධර්ම දූතයාණන්ව ව අනුෙමනය 

කරන්වගනෝ ගවති.  එබැින්ව කවගරකු ඔහු 

ව ිශව්ාස ගකාට, ඔහුට ෙරු ගකාට, 

ඔහුට උදව් කර ඔහුට පහ  කරනු ලැබූ 

ආගලෝකය පිළිපැද්ගද් ද ඔවුහුමය 

ජයග්රහකගයෝ. 

ِي   ه ٱَّله ّم ِ
ُ ِيَن يَتهبُِعوَن ٱلرهُسوَل ٱنلهِبه ٱۡلح ٱَّله

َٰةِ   َرى ُتوبًا ِعنَدُهمح ِِف ٱتلهوح ََيُِدونَُهۥ َمكح
ُروِف  حَمعح ُمرُُهم بِٱل

ح
َِنيِل يَأ ِ

َُٰهمح َعِن   َوٱۡلح َويَنحَهى
ُِم َعلَيحِهُم   ي َِبَِٰت َويَُحر  حُمنَكرِ َويُِحلُّ لَُهُم ٱلطه ٱل

َلََٰل   غح
َ َُهمح َوٱۡلح ئَِث َويََضُع َعنحُهمح إِۡصح ََبَٰٓ ٱۡلح

ُروُه   ِيَن َءاَمُنواْ بِهِۦ وََعزه ْۚ فَٱَّله ٱلهِِت ََكنَتح َعلَيحِهمح
ِيٓ  َبُعواْ ٱنلُّوَر ٱَّله وُه َوٱته ۥٓ  َونََِصُ نزَِل َمَعُه

ُ
 أ

لُِحونَ  حُمفح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل
ُ
 ١٥٧ أ

158. අගහෝ ජනයිනි ! සැබැින්වම මම 

නුඹලා සියලු ගදනා ගවත වූ අල්ලාහ්ගේ 

ධර්ම දූතයා ගවමි. අහස් හා ගපාග ාගව් 

ආධිපතයය ඔහු සතුය. ඔහු හැර නැමදුමට 

ගවනත් සුදුස්ගසකු ගනාමැත. ඔහු ජීවය 

ගදයි. තවද මරණයට පත් කරයි. එබැින්ව 

නුඹලා යහමඟ ලැබිය හැකි වනු පිණිස 

අල්ලාහ ්ව ද ඔහු හා ඔහුගේ වදන්ව ිශ්වාස 

කරන ඔහුගේ දූත උම්මි (ශාක්ෂරතාව 

ගනාදන්වනා) නබිවරයාව ද ිශව්ාස කරනු. 

තවද ඔහුව අනුෙමනය කරනු. 

ِ إََِلحُكمح   َها ٱنلهاُس إِّن ِ رَُسوُل ٱَّلله يُّ
َ
أ قُلح َيَٰٓ

ِي ََلُۥ ُملحُك  ۡرِضِۖ ََلٓ  ََجِيًعا ٱَّله
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ٱلسه

  ِ ۦ َويُِميُتۖۡ فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله ِ إَِلََٰه إَِله ُهَو يُۡحح
  ِ ِمُن بِٱَّلله ِي يُؤح ِ ِ ٱَّله ّم 

ُ َورَُسوَِلِ ٱنلهِب ِ ٱۡلح
َتُدونَ   ١٥٨ َوَُكَِمَٰتِهِۦ َوٱتهبُِعوهُ لََعلهُكمح َتهح

159. මූසාගේ ජනයා අතුරින්ව සතයය 

අනුව යහමඟ ගපන්වවන හා එමගින්ව 

යුක්තිය ඉටු කරන ප්රජාවක් ගවති. 

ِ َوبِهِۦ   َق  ُدوَن بِٱۡلح ة  َيهح مه
ُ
َوِمن قَوحِم ُموََسَٰٓ أ

ِدلُونَ   ١٥٩ َيعح
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160. ගෙෝත්ර ගදාග ාසක ප්රජාවක් බවට 

අපි ඔවුන්ව ගවන්ව කග මු. මූසාගේ ජනයා 

ඔහුගෙන්ව ජලය ඉල්ලා සිටිය දී නුගේ 

සැරයටිගයන්ව ෙලට ෙසනු යැයි අපි ඔහුට 

දන්වවා සිටිගයමු. එිට උල්පත් 

ගදාග ාසක් ඉන්ව මතු වී පිටාර ෙැලීය. 

සෑම ජන ගකාට්ඨාසයක්ම ඔවුන්ව පැන්ව 

ගබාන සථ්ානය දැන ෙත්ගත්ය. තවද 

වලාකු  ඔවුනට ගසවණැලි බවට පත් 

කග මු. තවද ඔවුන්ව ගවත මන්වනු හා 

සල්වා (නම් ස්වර්ෙ ආහාර) පහ  

කග මු. නුඹලාට අපි ගපෝෂණය ක  

දැයින්ව පිිතුරු දෑ අනුභව කරනු. තවද අපි 

අපරාධ ගනාකග මු. එගහත් ඔවුහු 

ඔවුනටම අපරාධ කර ෙනිමින්ව සිටියහ. 

وحَحيحَنآ  
َ
ْۚ َوأ َمٗما

ُ
َباًطا أ سح

َ
َة أ َ َنَُٰهُم ٱثحَنَِتح َعّشح عح َوَقطه

ِب   ِن ٱۡضح
َ
ۥٓ أ َُٰه قَوحُمُه َقى تَسح إََِلَٰ ُموََسَٰٓ إِذِ ٱسح

ۖۡ فَٱۢنَبَجَستح ِمنحُه ٱثحنَتَ  ََجَر ةَ  ب َِعَصاَك ٱۡلح َ ا َعّشح
ْۚ َوَظلهلحَنا   بَُهمح َ ّشح نَاٖس مه

ُ
ۖۡ قَدح َعلَِم ُكُّ أ َعيحٗنا

 ۡۖ لحَوىَٰ حَمنه َوٱلسه َا َعلَيحِهُم ٱل نَزنلح
َ
َعلَيحِهُم ٱلحَغَمََٰم َوأ

ْۚ َوَما َظلَُمونَا   ُُكُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َرَزقحَنَُٰكمح
لُِمونَ  نُفَسُهمح َيظح

َ
 ١٦٠ َوَلَِٰكن ََكنُٓواْ أ

161. නුඹලා ගමම ෙම්මානගේ පදිංචි 

වනු. තවද නුඹලා කැමති දෑ එයින්ව නුඹලා 

අනුභව කරනු. තවද නුඹලා හිත්තතුන්ව 

(පාපගයන්ව ෙැලවීම ලබා ගදනු) යැයි 

පවසනු. එහි ගදාරටුගවන්ව හිස පහත් 

ගකාට ඇතුළු වනු. නුඹලාගේ වැරදි වලට 

අපි නුඹලාට සමාව ගදන්වගනමු. 

දැහැමියන්වට අපි අධික කර ගදන්වගනමු 

යැයි ඔවුනට පවසනු ලැබූ අවස්ථාව 

සිහිපත් කරනු. 

يََة َوُُكُواْ ِمنحَها   ُكُنواْ َهَِٰذهِ ٱلحَقرح ِإَوذح قِيَل لَُهُم ٱسح
َاَب   ة  َوٱدحُخلُواْ ٱِلح َحيحُث ِشئحُتمح َوُقولُواْ ِحطه

ْۚ َسََنِيُد   فِرح لَُكمح َخِطئَٰٓـتُِكمح ٗدا نهغح ُسجه
ِسنِيَ  حُمحح  ١٦١ ٱل

162. ඔවුන්ව අතුරින්ව අපරාධ ක වුන්ව 

ඔවුනට පවසනු ලැබූ දෑ හැර ගවනත් 

ප්රකාශයක් - ගවනස් ගකාට පැවසුගවෝය. 

එබැින්ව ඔවුන්ව අපරාධකරමින්ව සිටි 

ගහ්තුගවන්ව අහසින්ව දඬුවමක් අපි ඔවුන්ව 

ගවත එව්ගවමු. 

ِي   َ ٱَّله ًَل َغۡيح ِيَن َظلَُمواْ ِمنحُهمح قَوح َل ٱَّله َفَبده
رحَسلحَنا َعلَيحِهمح رِجح 

َ
َمآءِ  قِيَل لَُهمح فَأ َِن ٱلسه ٗزا م 

لُِمونَ   ١٦٢ بَِما ََكنُواْ َيظح
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163. මුහුද අසබඩ පිහිටි ෙම්මානය 

පිළිබඳ ව නුඹ ඔවුන්වගෙන්ව අසනු. ඔවුන්ව 

ගසනසුරාදා දින සීමාව ඉක්මවා ගිය 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. ගසනසුරාදා දින 

ඔවුන්වගේ මතසයයින්ව ඔවුන්ව ගවත හිස 

ඔසවා පැමිගණයි. ගසනසුරාදා ගනාවන 

දිනගයහි ඔවුන්ව ගවත එගස් 

ගනාපැමිගණයි. ඔවුන්ව පාපකම් කරමින්ව 

සිටි ගහ්තුගවන්ව අප ඔවුන්ව පරීක්ෂාවට ලක් 

කග ් එගලසය. 

َة   يَةِ ٱلهِِت ََكنَتح َحاِۡضَ ـ َلحُهمح َعِن ٱلحَقرح وَسح
تِيِهمح  

ح
بحِت إِذح تَأ ُدوَن ِِف ٱلسه رِ إِذح َيعح َحح ٱِلح

بُِتوَن  ِحيَتاُنُهمح يَوحَم َسبحتِِهمح ُۡشهَٗع َويَوحمَ   ََل يَسح
ْۚ َكَذَٰلَِك َنبحلُوُهم بَِما ََكنُواْ   تِيِهمح

ح
ََل تَأ

ُسُقونَ   ١٦٣ َيفح

164. තවද අල්ලාහ් ඔවුන්ව ිනාශ 

කරන්වනට යන එගසත්් නැතගහාත් දැඩි 

දඬුවමකින්ව දඬුවම් කරන්වනට යන 

පිරිසකට නුඹලා උපගදස් ගදනුගේ 

මන්වදැයි ඔවුන්ව අතුරින්ව වූ සමූහයක් පැවසූ 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. නුඹලාගේ 

පරමාධිපති ගවත ගහ්තු සාධකයක් වනු 

පිණිසත් ඔවුන්ව බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව 

කටයුතු කිරීමට හැකි වනු පිණිසත් යැයි 

ඔවුහු (ගද්ශකගයෝ) පැවසුගවෝය. 

  ُ ِنحُهمح لَِم تَعُِظوَن قَوحًما ٱَّلله ة  م  مه
ُ
ِإَوذح قَالَتح أ

ُبُهمح َعَذاٗبا َشِديٗداۖۡ قَ  ِ وح ُمَعذ 
َ
لُِكُهمح أ الُواْ  ُمهح

ِذَرًة إََِلَٰ َرب ُِكمح َولََعلهُهمح َيتهُقونَ   ١٦٤ َمعح

165. කවර ගදයක් ඔවුනට උපගදස් ගදනු 

ලැබුගව් ද එය ඔවුන්ව අමතක ක  කල්හි 

නපුගරන්ව ව ක්වන්වනන්ව (පමණක්) අපි 

මුදවා ෙත්ගතමු. තවද අපරාධ ක වුන්ව 

පාපකම් කරමින්ව සිටි ගහ්තුගවන්ව දැඩි 

දඬුවමකින්ව අපි ඔවුන්ව ග්රහණය කග මු. 

َن   ِيَن َينحَهوح َنَيحَنا ٱَّله
َ
ُِرواْ بِهِۦٓ أ ا نَُسواْ َما ُذك  فَلَمه

ِيَن َظلَُمواْ بَِعَذابِۭ   نَا ٱَّله َخذح
َ
وِٓء َوأ َعِن ٱلسُّ

ُسُقونَ   ١٦٥ بَـ ِيِۭس بَِما ََكنُواْ َيفح

166. එයින්ව තහනම් කරනු ලැබූ දෑ 

සම්බන්වධගයන්ව ඔවුන්ව සීමාව ඉක්මවා 

කටයුතු ක  කල්හි ‘නුඹලා වඳුරන්ව ගමන්ව 

වී අවමානයට පත් ගවනු’ යැයි අපි ඔවුනට 

පැවසුගවමු. 

ا ُنُهواْ َعنحُه قُلحَنا لَُهمح ُكونُواْ   اْ َعن مه ا َعَتوح فَلَمه
 ١٦٦ قَِرَدةً َخَِٰسـ ِيَ 
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167. ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනය දක්වා ඔවුනට එගරහි ව නපුරු 

දඬුවගමන්ව දඬුවම් කරන අය එවනු ඇතැයි 

නුඹගේ පරමාධිපති නිගව්දනය ක  

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. නියත 

වශගයන්වම නුඹගේ පරමාධිපති දඬුවම් 

දීගමහි ඉතා ගව්ෙවත්ය. තවද නියත 

වශගයන්වම ඔහු අති ක්ෂමාශීලී කරුණා 

ගුණගයන්ව යුක්තය. 

ذهَن َربَُّك ََلَبحَعََثه َعلَيحِهمح إََِلَٰ يَوحِم  
َ
ِإَوذح تَأ

ُهمح ُسوَٓء ٱلحَعَذاِبِۗ إِنه َربهَك  ٱلحِقَيََٰمةِ َمن يَُسومُ 
 ١٦٧ لََِسِيُع ٱلحعَِقاِب ِإَونهُهۥ لََغُفور  رهِحيم  

168. තවද අපි ගපාග ාගව් සමූහයන්ව 

වශගයන්ව ඔවුන්ව ගබදා ගවන්ව කග මු. 

ඔවුන්ව අතුරින්ව සදැහැමියන්ව ද ගවති. තවද 

ඔවුන්ව අතුරින්ව එගස් ගනාවන අය ද ගවති. 

තවද ඔවුන්ව නැවත හැරිය හැකි වනු පිණිස 

යහපත් දෑ හා නපුරු දැයින්ව අපි ඔවුන්ව 

පරීක්ෂා කග මු. 

َٰلُِحوَن   ِنحُهُم ٱلصه ۖۡ م  َمٗما
ُ
ۡرِض أ

َ َنَُٰهمح ِِف ٱۡلح عح َوَقطه
ََسَنَِٰت   َنَُٰهم بِٱۡلح َٰلَِكۖۡ َوبَلَوح َوِمنحُهمح ُدوَن َذ

ِـ َاِت لََعلهُهمح يَرحِجُعونَ  ي   ١٦٨ َوٱلسه

169. ඔවුන්වගෙන්ව පසු ව (ඔවුන්ව ගවනුවට) 

පරපුරක් පැමිණ එම ගද්ව ග්රන්වථය උරුම 

කර ෙත්ගතෝය. (එමගින්ව ගමගලාගවහි) 

පහත් භාේඩය ඔවුහු ෙනිති. තවද අපට 

සමාව ගදනු ලබනු ඇතැයි පවසති. ඒ හා 

සමාන (තවත් පහත්) භාේඩයක් ඔවුන්ව 

ගවත පැමිගණන්වගන්ව නම් එය ද ඔවුහු 

ෙනිති. අල්ලාහ ්ගවත සතයය මිස ගවනත් 

කිසිවක් ගනාපැවසිය යුතු යැයි ඔවුන්ව 

ගවතින්ව ගද්ව ග්රන්වථගේ ප්රතිඥාවක් ෙනු 

ගනාලැබුගව් ද? තවද එහි ඇති දෑ ඔවුන්ව 

හැදෑරිය යුතු ගනාගව් ද? ගද්ව බිය 

හැඟීගමන්ව කටයුතු කරන්වනන්වහට මතු 

ගලාව නිවහන ගශ්රෂ්්ඨය. (ගමය) නුඹලා 

වටහා ෙත යුතු ගනාගව් ද? 

ِدهِمح َخلحف  َورِثُواْ ٱلحِكَتََٰب   فََخلََف ِمنُۢ َبعح
ُخُذوَن َعرَ 

ح
َفُر  يَأ َّنَٰ َويَُقولُوَن َسُيغح دح

َ َض َهََٰذا ٱۡلح
لَمح  

َ
ُخُذوُهْۚ أ

ح
ِثحلُُهۥ يَأ تِِهمح َعَرض  م 

ح
نَلَا ِإَون يَأ

ن َله َيُقولُواْ  
َ
ِيَثَُٰق ٱلحِكَتَِٰب أ يُؤحَخذح َعلَيحِهم م 

اُر   َقه َوَدرَُسواْ َما فِيهِِۗ َوٱله ِ إَِله ٱۡلح لََعَ ٱَّلله
 ِ ِقلُونَ ٱٓأۡلِخَرةُ َخۡيح  ل َِّله فَََل َتعح

َ
 ١٦٩ يَن َيتهُقوَنْۚ أ
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170. තවද ඔවුහු වනාහි ගද්ව ග්රන්වථය 

තදින්ව පිළිපදින්වනන්ව ගවති. තවද ඔවුහු 

සලාතය ිධිමත් ව ඉටු කග ෝය. නියත 

වශගයන්වම අපි දැහැමි දනන්වගේ ප්රතිඵල 

නිෂ්ඵල ගනාකරන්වගනමු. 

لَوَٰ  قَاُمواْ ٱلصه
َ
ُكوَن بِٱلحِكَتَِٰب َوأ ِ ِيَن ُيَمس  َة  َوٱَّله

لِِحيَ  حُمصح َر ٱل جح
َ
 ١٧٠ إِنها ََل نُِضيُع أ

171. තවද ඔවුනට ඉහළින්ව ව ාකුලක් 

ගමන්ව කන්වද ඔසවා තැබූ අවස්ථාව සිහිපත් 

කරනු. සැබැින්වම එය ඔවුන්ව මත වැගටනු 

ඇතැයි ඔවුහු සිතූහ. නුඹලා බිය 

හැඟීගමන්ව යුතු ව කටයුතු ක  හැකි වනු 

පිණිස නුඹලාට අපි පිරිනැමූ දෑ නුඹලා 

බලවත් ගලස ග්රහණය කර ෙනු.  තවද 

එහි ඇති දෑ නුඹලා ගමගනහි කරනු. 

نهُهۥ ُظلهة  َوَظنُّٓواْ  
َ
ََبَل فَوحَقُهمح َكأ َنا ٱۡلح ۞ِإَوذح َنَتقح

ةٖ  ُۢ بِِهمح ُخُذواْ َمآ َءاَتيحَنَُٰكم بُِقوه نهُهۥ َواقُِع
َ
أ

 ١٧١ َوٱذحُكُرواْ َما فِيهِ لََعلهُكمح َتتهُقونَ 

172. තවද නුඹගේ පරමාධිපති ආදම්ගේ 

දරුවන්වගෙන්ව ඔවුන්වගේ ගකාදුවලින්ව 

ඔවුන්වගේ පරපුර ගෙන ඔවුනට එගරහි ව 

ඔවුන්වම සාක්ෂි දැරීමට පත් ගකාට 

නුඹලාගේ පරමාධිපති මා ගනාගව් දැයි 

(ඔහු ිමසුගව්ය.) එගසය් අපි සාක්ෂි දරමු 

යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. (එගස ්ප්රතිඥාවක් 

ෙනු ලැබුගව්) ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දිනගේ ‘නියත 

වශගයන්වම අපි ගම් ෙැන අනවධානීන්ව 

ගලස සිටිගයමු යැයි නුඹලා ගනාපවසනු 

පිණිසය. 

َخَذ َربَُّك ِمنُۢ بَِّنٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِمح  
َ
ِإَوذح أ

ُت  لَسح
َ
نُفِسِهمح أ

َ
َٰٓ أ َهَدُهمح لََعَ شح

َ
ِيهَتُهمح َوأ ُذر 

ن 
َ
ْٓۚ أ نَا ۖۡ قَالُواْ بََلَٰ َشِهدح َتُقولُواْ يَوحَم  بَِرب ُِكمح

 ١٧٢ ٱلحِقَيََٰمةِ إِنها ُكنها َعنح َهََٰذا َغَِٰفلِيَ 

173. නැතගහාත් නියත වශගයන්වම මීට 

ගපර සිට ආගද්ශ ක  අය වනුගේ අපගේ 

මුතුන්ව මිත්තන්වය. තවද අපි ඔවුන්වගෙන්ව 

පසු වූ පරපුරක් ගවමු. අවැඩ කරන්වගනෝ 

සිදු ක  දෑ ගහත්ුගවන්ව නුඹ අප ව ිනාශ 

කරන්වගනහිද යැයි නුඹලා ගනාපවසනු 

පිණිසය. 

َك َءابَآُؤنَا ِمن َقبحُل َوُكنها   َ ۡشح
َ
وح َتُقولُٓواْ إِنهَمآ أ

َ
أ

لُِكَنا بَِما َفَعَل   َفُتهح
َ
ۖۡ أ ِدهِمح ِنُۢ َبعح ِيهٗة م  ُذر 

حُمبحِطلُونَ   ١٧٣ ٱل
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174. තවද එගලසය ඔවුහු නැවත හැරිය 

හැකි වනු පිණිස එම සාධක අප ිස්තර 

කරනුගේ. 

 ِ  ١٧٤ ُل ٱٓأۡلَيَِٰت َولََعلهُهمح يَرحِجُعونَ َوَكَذَٰلَِك ُنَفص 

175. අප අපගේ වදන්ව ඔහු ගවත පිරිනැමූ 

අයකුගේ පුවත ඔවුන්ව ගවත කියවා 

ගපන්වවනු. නමුත් ඔහු එයින්ව ෙැල වී 

ගිගේය. එිට ගෂයිතාන්ව ඔහු පසු පස 

ගිගේය. එගහයින්ව ඔහු ගනාමඟ ගියවුන්ව 

අතුරින්ව ිය. 

ِٓي َءاتَ   ٱَّله
َ
يحَنَُٰه َءاَيَٰتَِنا فَٱنَسلََخ  َوٱتحُل َعلَيحِهمح َنَبأ

يحَطَُٰن فَََّكَن ِمَن ٱلحَغاوِينَ  تحَبَعُه ٱلشه
َ
 ١٧٥ ِمنحَها فَأ

176. අපි අභිමත කග  ්නම් එමගින්ව අපි 

ඔහු උසස් කරන්වනට තිබුණි. එනමුත් ඔහු 

මහගපාග ාගව් සදා රැඳුගේය. ඔහුගේ 

මගනෝ ආශාවන්ව පිළිපැද්ගද්ය. එබැින්ව 

ඔහුගේ උපමාව සුනඛයාගේ උපමාව 

ගමනි. නුඹ ප වා හැරිගේ නම් ඌ දිව දිගු 

කරයි. නුඹ (පහර ගනාදී) ඌ අත හැර 

දමන්වගන්ව නම්  ද ඌ දිව දිගු කරයි. අපගේ 

වදන්ව ගබාරු ක  පිරිසට උපමාව ගමයයි. 

එබැින්ව ඔවුන්ව වටහා ෙත හැකි වනු 

පිණිස ගමම කතා වසත්ුව ඔවුනට නුඹ 

පවසනු. 

َِلَ  خح
َ
ۥٓ أ َنَُٰه بَِها َوَلَِٰكنهُه  إََِل َولَوح ِشئحَنا لََرَفعح

َُٰهْۚ َفَمَثلُُهۥ َكَمَثِل ٱلحَُكحِب إِن   َبَع َهَوى ۡرِض َوٱته
َ ٱۡلح

َٰلَِك   ُه يَلحَهثِۚ ذه كح ُ وح تََتح
َ
ََتحِملح َعلَيحهِ يَلحَهثح أ

ْۚ فَٱقحُصِص   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ِيَن َكذه َمَثُل ٱلحَقوحِم ٱَّله
ُرونَ   ١٧٦ ٱلحَقَصَص لََعلهُهمح َيَتَفكه

177. අපගේ වදන්ව ගබාරු ගකාට 

තමන්වටම ආසාධාරණකම් කරමින්ව සිටි 

පිරිසකගේ උපමාවන්ව නපුරු ිය. 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا   ِيَن َكذه َسآَء َمَثًَل ٱلحَقوحُم ٱَّله
لُِمونَ  نُفَسُهمح ََكنُواْ َيظح

َ
 ١٧٧ َوأ

178. කවගරකු අල්ලාහ් යහ මඟ ගයාමු 

කරන්වගන්ව ද එිට ඔහු යහ මඟ ලැබූගවකි. 

තවද කවගරකු ඔහු ගනාමඟ යන්වනට 

හරින්වගන්ව ද එිට ඔවුහුමය 

අලාභවන්වතගයෝ. 

لِلح   َتِديِۖ َوَمن يُضح حُمهح ُ َفُهَو ٱل ِد ٱَّلله َمن َيهح
ونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَخَِِٰسُ

ُ
 ١٧٨ فَأ
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179. සැබැින්වම අපි ජින්ව වර්ෙයා හා 

මිනිස ්වර්ෙයාගෙන්ව වැඩි ගදගනකු නිරය 

සඳහා බිහි කග මු. ඔවුනට හදවත් ඇත. 

ඔවුහු එමගින්ව වටහා ගනාෙනිති. තවද 

ඔවුනට ඇස ්ඇත. ඔවුහු එමගින්ව 

ගනාබලති. තවද ඔවුනට කන්ව ඇත. ඔවුහු 

එමගින්ව සවන්ව ගනාගදති. ඔවුහු (ඔටු, ෙව, 

එළු වැනි) ගොිප  සතුන්ව ගමනි. නැත. 

ඊටත් වඩා ගනාමඟ ගියවුන්වය. 

ගනාසැලකිලිමත් කමින්ව සිටියවුන්ව 

ඔවුහුමය. 

َِن  نَا ِۡلََهنهَم َكثِۡٗيا م 
ح
نِسِۖ  َولََقدح َذَرأ ِ

ن ِ َوٱۡلح ِ
ٱۡلح

ُي  َله   عح
َ
َقُهوَن بَِها َولَُهمح أ لَُهمح قُلُوب  َله َيفح

  ْۚٓ َمُعوَن بَِها وَن بَِها َولَُهمح َءاَذان  َله يَسح ُيبحِِصُ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ْۚ أ َضلُّ

َ
نحَعَِٰم بَلح ُهمح أ

َ ْوَلَٰٓئَِك َكٱۡلح
ُ
أ

 ١٧٩ ٱلحَغَِٰفلُونَ 

180. වඩාත් අලංකාර නාමයන්ව අල්ලාහ්ට 

හිමිය. එගහයින්ව නුඹලා ඒවා මගින්ව ඔහුට 

ඇරයුම් කරනු. තවද ඔහු (අල්ලාහ)් ගේ  

නාමයන්ව ිකෘති කරන්වගන්වද ඔවුන්ව 

අතහැර දමනු. ඔවුන්ව කරමින්ව සිටි දෑ 

සඳහා ඔවුනට ප්රතිඵල ගදනු ලබනු ඇත. 

ۖۡ َوَذُرواْ   ُعوهُ بَِها َّنَٰ فَٱدح ُسح َمآُء ٱۡلح سح
َ ِ ٱۡلح َوَّلِله

ِيَن يُلحِحُدونَ  َن َما   ٱَّله َزوح ئِهِۚۦْ َسُيجح َمَٰٓ سح
َ
ِِفٓ أ

َملُونَ   ١٨٠ ََكنُواْ َيعح

181. තවද අප මැවූ අය අතුරින්ව සතයය 

තුළින්ව මඟ ගපන්වවන, තවද එතුළින්ව 

යුක්තිය ඉටු කරන සමූහයක් ද ිය. 

ِ َوبِهِۦ   َق  ُدوَن بِٱۡلح ة  َيهح مه
ُ
َنآ أ نح َخلَقح َوِممه

ِدلُونَ   ١٨١ َيعح

182. අපගේ වදන්ව ගබාරු ක වුන්ව වනාහි 

ඔවුන්ව ගනාහඳුනන පරිදි අපි පියවරින්ව 

පියවර, ඔවුන්ව මතුවට හසු කර ෙන්වගනමු. 

ِنح   رُِجُهم م  َتدح بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َسنَسح ِيَن َكذه َوٱَّله
لَُمونَ   ١٨٢ َحيحُث ََل َيعح

183. තවද මම ඔවුනට අවකාශය ගදමි. 

නියත වශගයන්වම මාගේ සැලැසම් ඉතා 

දැඩිය. 

 َ ِل ل مح
ُ
ْۚ إِنه َكيحِدي َمتِيٌ َوأ  ١٨٣ ُهمح

184. ඔවුන්වගේ සෙයාට කිසිදු උමතුවක් 

ගනාමැති බව ඔවුහු වටහා ගනාෙත්ගතෝ ද 

? ඔහු පැහැදිලි අවවාද කරන්වනකු මිස 

නැත. 

ِن ِجنهٍةِۚ إِنح ُهَو   ُْۗ َما بَِصاِحبِِهم م  ُروا َولَمح َيَتَفكه
َ
أ

بِيٌ   ١٨٤ إَِله نَِذير  مُّ
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185. අහසහ්ි හා මිහිතලගේ 

ආධිපතයගයහි ද යම් ගදයකින්ව අල්ලාහ ්

මවා ඇති දෑ ෙැන ද ඔවුන්වගේ නියමිත 

කාලය සමීප ිය හැකිය යන්වන ෙැන ද 

ඔවුහු අවධානගයන්ව ගනාබැලුගවෝ ද. 

එගහයින්ව ඉන්ව පසු ව ඔවුන්ව කවර පුවතක් 

ෙැන ද ිශව්ාස කරනු ඇත්ගත්? 

ۡرِض  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َولَمح يَنُظُرواْ ِِف َملَُكوِت ٱلسه

َ
أ

ن  َوَما َخلَ 
َ
نح َعََسَٰٓ أ

َ
ءٖ َوأ ُ ِمن ََشح َق ٱَّلله

ي ِ َحِديثِۭ  
َ
ۖۡ فَبِأ َجلُُهمح

َ
يَُكوَن قَِد ٱقحََتََب أ

ِمُنونَ  َدهُۥ يُؤح  ١٨٥ َبعح

186. අල්ලාහ් කවගරකු ගනාමඟ ගයාමු 

කරන්වගන්ව ද එිට ඔහුට මඟ 

ගපන්වවන්වගනකු නැත.  තව ද ඔවුන්වගේ 

සීමාව ඉක්මවීගමහි සැරිසැරීම ට ඔහු 

ඔවුනට ඉඩ හරියි. 

ۚۥْ َويََذرُُهمح ِِف   ُ فَََل َهادَِي ََلُ لِِل ٱَّلله َمن يُضح
َمُهونَ  َيَٰنِِهمح َيعح  ١٨٦ ُطغح

187. අවසන්ව ගහෝරාව ෙැන, එය කවදා 

පැමිගණන්වගන්ව දැයි ඔවුහු නුඹගෙන්ව 

ිමසති. එහි දැනුම ඇත්ගත් මාගේ 

පරමාධිපති අබියසය. එහි නියමිත 

ගව්ලාගවහි ඔහු හැර (ගවන කිසිවකු) එය 

ගහළි ගනාකරනු ඇත. එය(එහි දැනුම) 

අහස්හි හා ගපාග ෝ තලගේ 

(ගවගසන්වනන්ව හට) බැරෑරුම් ිය. එය 

ක්ෂණීකව මිස නුඹලා ගවත 

ගනාපැමිගණනු ඇතැයි නුඹ පවසනු. ඒ 

පිළිබඳ ව නුඹ මනා දැනුමක් ඇත්ගතකු 

ගස් ඔවුහු නුඹගෙන්ව ිමසති. එහි දැනුම 

ඇත්ගත් අල්ලාහ් අබියසය යැයි නුඹ 

පවසනු. එනමුත් මිනිසුන්වගෙන්ව වැඩි 

ගදනා (ඒ බව) ගනාදනිති. 

ۖۡ قُلح إِنهَما   ََٰها يهاَن ُمرحَسى
َ
اَعةِ أ ـ َلُونََك َعِن ٱلسه يَسح

ِۖ ََل َُيَل ِيَها لَِوقحتَِهآ إَِله ُهَوْۚ   ِ ِعلحُمَها ِعنَد َرَب 
تِيُكمح إَِله  

ح
ۡرِضِۚ ََل تَأ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َثُقلَتح ِِف ٱلسه
نهَك َحَِفٌّ عَ 

َ
ـ َلُونََك َكأ ُۗ يَسح َتٗة ۖۡ قُلح إِنهَما  َبغح نحَها

ََثَ ٱنلهاِس ََل   كح
َ
ِ َوَلَِٰكنه أ ِعلحُمَها ِعنَد ٱَّلله

لَُمونَ   ١٨٧ َيعح
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188. අල්ලාහ් අභිමත කග ් නම් මිස මා 

ගවනුගවන්ව යම් යහපතක් කිරීමට ගහෝ 

හානියක් කිරීමට ගහෝ මම බලය 

ගනාදරමි. අදෘශයමාන දෑ ෙැන මා දැන 

ෙන්වගනකු ව සිටිගේ නම් මා යහපත අධික 

වශගයන්ව කරෙන්වනට තිබුණි. තවද මට 

නපුරක් ඇති ගනාවනු ඇත. මා අවවාද 

කරන්වගනකු හා ිශ්වාස කරන ජනයාට 

ශුභාරංචි දන්වවන්වගනකු මිස නැත. 

ا إَِله َما   ٗعا َوََل َۡضًّ َِس َنفح لُِك نِلَفح مح
َ
ٓ أ قُل َله

ََثحُت   َتكح لَُم ٱلحَغيحَب ََلسح عح
َ
ْۚ َولَوح ُكنُت أ ُ َشآَء ٱَّلله

ِ وَ  َۡيح نَا۠ إَِله نَِذير   ِمَن ٱۡلح
َ
ْۚ إِنح أ وُٓء ِّنَ ٱلسُّ َما َمسه

ِمُنونَ  ٖم يُؤح  ١٨٨ َوبَِشۡي  ل َِقوح

189. එක ආත්මයකින්ව (ආදම්ගෙන්ව) 

නුඹලා ව මවා ඇය සමඟ වාසය කරනු 

පිණිස එයින්ව එහි සහකාරිය (හව්වා-ඒවා) 

ඇති කග  ්ඔහුය. ඔහු ඇය ගව ා ෙත් 

කල්හි ඇය ( දරුගවකු පිළිසිඳ)  සැහැල්ලු 

බරක් ඉසිලුවාය. පසු ව ඇය ඒ සමඟ 

ෙමන්ව ෙත්තාය. ඇයට එය බරින්ව වැඩි වූ 

කල්හි ‘ඔබ අපට (අඩුපාඩු වලින්ව ගතාර) 

යහපත් ගකගනකු පිරිනැමුගවහි නම් අපි 

කෘතගව්දීන්ව අතුරින්ව වන්වගනමු යැයි ඔවුන්ව 

ගදගදනා ඔවුන්ව ගදගදනාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව අයැද සිටියහ. 

ٖس َوَِٰحدَ  ِن نهفح ِي َخلََقُكم م  ةٖ  ۞ُهَو ٱَّله
ا   ۖۡ فَلَمه ُكَن إََِلحَها وََجَعَل ِمنحَها َزوحَجَها لِيَسح

آ   ََٰها َۡحَلَتح َۡححًَل َخِفيٗفا َفَمرهتح بِهِۖۦۡ فَلَمه ى َتَغشه
َ َربهُهَما لَئِنح َءاتَيحَتَنا َصَٰلِٗحا   َعَوا ٱَّلله ثحَقلَت ده

َ
أ

َِٰكرِينَ  َُكوَننه ِمَن ٱلشه  ١٨٩ نله

190. ඔවුන්ව ගදගදනාට (අඩුපාඩු වලින්ව 

ගතාර) යහපත් දරුගවකු ඔහු පිරිනැමූ 

කල්හි ඔවුන්ව ගදගදනාට ඔහු පිරිනැමූ 

දරුවා ිෂගයහි ඔවුන්ව සමකරන්වනන්ව 

ඔහුට පත් කග ෝය. ඔවුන්ව ආගද්ශ තබන 

දැයින්ව අල්ලාහ ්උත්තරීතරය. 

ََكَٓء فِيَمآ   َُٰهَما َصَٰلِٗحا َجَعََل ََلُۥ ُۡشَ آ َءاتَى فَلَمه
 ُ ْۚ َفَتَعََٰل ٱَّلله َُٰهَما ُِكونَ َءاتَى ا يُّشح  ١٩٠  َعمه

191. කිසිවක් ගනාමවන ගදයට ඔවුහු 

ආගද්ශ තබන්වගනෝද?  ඔවුන්වද ඔහු ිසින්ව 

මවනු ලැබ සිටිය දී. 

ا وَُهمح َُيحلَُقونَ  ُِكوَن َما ََل ََيحلُُق َشيحـ ٗ يُّشح
َ
 ١٩١ أ

192. ගමාවුනට උදව් කිරීමට ඔවුනට 

ගනාහැක. ඔවුන්ව තමන්වටම පවා උදව් කර 

ෙත ගනාහැක. 

نُفَسُهمح  َوََل يَسح 
َ
ا َوََلٓ أ ٗ َتِطيُعوَن لَُهمح نَِصح

ونَ   ١٩٢ يَنُِصُ
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193. තවද නුඹ ඔවුන්ව යහ මඟ ගවත 

ඇරයුම් කරන්වගනහි නම් ඔවුහු නුඹලා ව 

අනුෙමනය ගනාකරති. නුඹලා 

ඔවුන්වගෙන්ව අයැද සිටිය ද නැතගහාත් 

නුඹලා නිහඬ ව සිටිය ද නුඹලාට එක 

සමානය. 

ُعوُهمح إََِل  ْۚ َسَوآٌء  ِإَون تَدح حُهَدىَٰ ََل يَتهبُِعوُكمح ٱل
نُتمح َصَِٰمُتونَ 

َ
مح أ

َ
ُتُموُهمح أ َدَعوح

َ
 ١٩٣ َعلَيحُكمح أ

194. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගෙන්ව 

ගතාර ව නුඹලා අයැද සිටින දෑ නුඹලා 

ගමන්ව ෙැත්තන්වය. එබැින්ව නුඹලා ඔවුන්ව 

අයැදිනු. නුඹලා සතයවාදීන්ව ව සිටිගයහු 

නම් නුඹලාට ඔවුන්ව පිළිතුරු ගදත්වා. 

ِ ِعَباٌد   ُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ِيَن تَدح إِنه ٱَّله
َتِجيُبواْ لَُكمح إِن   ۖۡ فَٱدحُعوُهمح فَلحيَسح َثالُُكمح مح

َ
أ

 ١٩٤ ُكنُتمح َصَِٰدقِيَ 

195. එමගින්ව ඔවුන්ව ෙමන්ව කරන පාද 

ඔවුනට තිගේ ද? නැතගහාත් එමගින්ව 

ඔවුන්ව අල්ලන අත් ඔවුනට තිගේ ද? 

නැතගහාත් එමගින්ව ඔවුන්ව බලන ඇස ්

ඔවුනට තිගේ ද? නැතගහාත් එමගින්ව 

ඔවුන්ව සවන්ව ගදන කන්ව ඔවුනට තිගේ ද? 

නුඹලාගේ හවුල්කරුවන්ව නුඹලා කැඳවා 

පසු ව මට නුඹලා කුමන්වත්රණය කරනු. 

තවද මට අවකාශය ගනාගදනු යැයි 

(නබිවරය) නුඹ ඔවුනට  පවසනු. 

يحٖد َيبحِطُشوَن  
َ
مح لَُهمح أ

َ
ٓۖۡ أ ُشوَن بَِها رحُجل  َيمح

َ
لَُهمح أ

َ
أ
 ِ مح لَُهمح َءاَذان   ب

َ
ٓۖۡ أ وَن بَِها ُي  ُيبحِِصُ عح

َ
مح لَُهمح أ

َ
ٓۖۡ أ َها

ََكَٓءُكمح ُثمه   ُۗ قُِل ٱدحُعواْ ُۡشَ َمُعوَن بَِها يَسح
 ١٩٥ كِيُدوِن فَََل تُنِظُرونِ 

196. නියත වශගයන්වම ගමම ගද්ව 

ග්රන්වථය පහ  ක  අල්ලාහ්ය මාගේ 

භාරකරු. තවද ඔහු දැහැමියන්ව භාර 

ෙන්වනාය. 

َل ٱلحِكَتََٰبۖۡ وَُهَو َيَتَوله  إِنه َوَيِّۧـِل ِي نَزه ُ ٱَّله  ٱَّلله
َٰلِِحيَ   ١٩٦ ٱلصه

197. තවද ඔහුගෙන්ව ගතාර ව නුඹලා 

ඇරයුම් කරන දෑ වනාහි නුඹලාට උදව් 

කිරීමට ඔවුහු හැකියාව ගනාලබති. තවද 

ඔවුහු ඔවුන්වටම පවා උදව් කර ෙත 

ගනාහැක. 

تَ  ُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ََل يَسح ِيَن تَدح ِطيُعوَن  َوٱَّله
ونَ  نُفَسُهمح يَنُِصُ

َ
ُكمح َوََلٓ أ َ  ١٩٧ نَِصح
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198. තවද යහ මඟ ගවත නුඹ ඔවුන්ව 

ඇරයුම් කරන්වගනහි නම් ඔවුහු (ඊට) 

සවන්ව ගනාගදති. ඔවුන්ව නුඹ ගවත බලා 

සිටිනාක් ගමන්ව නුඹ ඔවුන්ව දකිනු ඇත. 

(නමුත්) ඔවුහු ගනාබලති. 

ْۖۡ َوتَ  َمُعوا حُهَدىَٰ ََل يَسح ُعوُهمح إََِل ٱل َُٰهمح  ِإَون تَدح َرى
ونَ   ١٩٨ يَنُظُروَن إََِلحَك وَُهمح ََل ُيبحِِصُ

199. උදාර ෙතිගුණ පිළිපදිනු. තවද 

යහපත අණ කරනු. තවද අඥානයින්වගෙන්ව 

ඉවත් වනු. 

رِضح َعِن   عح
َ
ُمرح بِٱلحُعرحِف َوأ

ح
َو َوأ ُخِذ ٱلحَعفح

 ١٩٩ ٱلحَجَِٰهلِيَ 

200. ගෂයිතාන්ව ිසින්ව යම් බලපෑමක් 

නුඹට බලපෑම් ඇති ක  ිට නුඹ 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ආරක්ෂාව පතනු. නියත 

වශගයන්වම ඔහු සර්ව ශ්රාවකය. 

සර්වඥානීය. 

َتعِذح   غ  فَٱسح يحَطَِٰن نَزح ا يََنََغنهَك ِمَن ٱلشه ِإَومه
ِْۚ إِنهُهۥ َسِميٌع َعلِيمٌ   ٢٠٠ بِٱَّلله

201. නියත වශගයන්වම ගද්ව බිය 

හැඟීගමන්ව යුතු ව කටයුතු ක වුන්ව ඔවුනට 

ගෂයිතාන්ව ිසින්ව යම් බලපෑමක් සප්ර්ශ වූ 

ිට ඔවුහු (අල්ලාහ් ව) සිහිපත් කරති. 

එිට ඔවුන්ව අවදි වී බලන්වනන්ව වූහ. 

َِن   ُهمح َطَٰٓئِف  م  اْ إَِذا َمسه َقوح ِيَن ٱته إِنه ٱَّله
ونَ  بحِِصُ ُرواْ فَإَِذا ُهم مُّ يحَطَِٰن تََذكه  ٢٠١ ٱلشه

202. ඔවුන්වගේ (ගෂයිතානීය) 

සගහෝදරගයෝ ඔවුන්ව ගනාමඟ තු ට ඇද 

ගෙන යති. තවද ඔවුහු (ඒ 

සම්බන්වධගයන්ව) කිසිදු අඩුවක් ගනාකරති. 

ِ ُثمه ََل   َغ 
وَنُهمح ِِف ٱلح َُٰنُهمح َيُمدُّ َو ِإَوخح

ونَ  ِِصُ  ٢٠٢ ُيقح

203. තවද (නබිවරය,) නුඹ ඔවුන්ව ගවත 

සංඥාවක් ගනාගෙනා ගව් නම් ‘නුඹ එය 

ගෙන ආ යුතු ගනාගව්දැයි ඔවුහු 

ිමසුගවෝය. මා පිළිපදිනුගේ මාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව මා ගවත දන්වවනු ලබන 

දෑ පමණය. ගමය නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ පැහැදිලි සාධකයකි. 

තවද මඟගපන්වවීමකි. තවද ිශව්ාස කරන 

ජනයා ගවනුගවන්ව වූ දයාවකි යැයි නුඹ 

පවසනු. 

ْۚ قُلح   َتبَيحَتَها ََل ٱجح تِِهم أَـِبيَةٖ قَالُواْ لَوح
ح
ِإَوَذا لَمح تَأ

تهبُِع َما يُ 
َ
َمآ أ ِۚ َهََٰذا بََصآئُِر  إِنه ِ َب  وَۡحَٰٓ إََِله ِمن ره

ِمُنونَ  ٖم يُؤح َة  ل َِقوح ب ُِكمح وَُهٗدى َورَۡحح  ٢٠٣ ِمن ره
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204. කුර්ආනය පාරායනය කරනු ලබන 

ිට නුඹලා එයට සවන්ව ගදනු. තවද 

නුඹලා නිහඬ ව සිටිනු. නුඹලා දයාව 

දක්වනු ලැබිය හැකි වනු පිණිස. 

نِصُتواْ  ِإَوَذا قُرَِئ  
َ
َتِمُعواْ ََلُۥ َوأ ٱلحُقرحَءاُن فَٱسح

 ٢٠٤ لََعلهُكمح تُرحَۡحُونَ 

205. තවද උගද් හා සවස යටහත් පහත් 

ව බිගයන්ව යුතු ව (පවසන) ප්රකාශයන්ව උස් 

හඬින්ව ගතාර ව නුඹ තු  නුඹගේ 

පරමාධිපති ව නුඹ සිහිපත් කරනු. තවද 

නුඹ ගනාසැලකිලිමත්වන්වනන්ව අතුරින්ව 

ගනාවනු. 

به  ِسَك تََۡضَُّٗع وَِخيَفٗة َوُدوَن  َوٱذحُكر ره َك ِِف َنفح
ِ َوٱٓأۡلَصاِل َوََل تَُكن   ِل بِٱلحُغُدو  رِ ِمَن ٱلحَقوح َهح ٱۡلح

َِن ٱلحَغَِٰفلِيَ   ٢٠٥ م 

206. නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපති අබියස සිටින්වනවුන්ව ඔහුට 

ෙැතිකම් කිරීමට ඔවුහු උඩඟු ගනාගවති. 

තවද ඔවුහු ඔහු ව පිිතුරු කරති. තවද 

න ල බිම තමා ඔහුට නැමදුම් කරති. 

وَن َعنح   َِبُ َتكح ِيَن ِعنَد َرب َِك ََل يَسح إِنه ٱَّله
 ٢٠٦ ِعَباَدتِهِۦ َويَُسب ُِحونَُهۥ َوََلُۥ َۤنوُدُجۡسَي۩
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සූරා අල් අන්වෆාල්  األنفال 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (නබිවරය) යුද බිගමහි අතහැර දමනු 

ලැබූ වසත්ු පිළිබඳ ව ඔවුහු නුඹගෙන්ව 

ිමසති. යුද බිගමහි අතහැර දමනු ලැබූ 

වස්තු අල්ලාහ්ට හා රසූල්වරයාට හිමි බව 

පවසනු. එබැින්ව නුඹලා අල්ලාහට් බිය 

හැඟීගමන්ව යුතු ව කටයුතු කරනු. තවද 

නුඹලා අතර ඇති බැඳීම් රමවත් කරනු. 

තවද නුඹලා ිශ්වාසවන්වතයින්ව ගලස 

සිටිගයහු නම් අල්ලාහට් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්වට අවනත වනු. 

  ِ نَفاُل َّلِله
َ نَفاِلِۖ قُِل ٱۡلح

َ ـ َلُونََك َعِن ٱۡلح يَسح
  ۡۖ لُِحواْ َذاَت بَيحنُِكمح صح

َ
َ َوأ َوٱلرهُسوِلِۖ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

َ َورَ  ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
ِمنِيَ َوأ ؤح ۥٓ إِن ُكنُتم مُّ  ١ ُسوََلُ

2. නියත වශගයන්වම ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව වනාහි අල්ලාහ ්පිළිබඳ 

ගමගනහි කරනු ලැබූ ිට ඔවුන්වගේ 

හදවත් තිෙැසස්ින. තවද ඔවුන්ව ගවත 

ඔහුගේ වදන්ව පාරායනය කරනු ලැබූ ිට 

එය ඔවුනට ිශ්වාසය වර්ධනය කග ය්. 

තවද ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ගවත ඔවුහු 

(සියල්ල) භාර කරති. 

ُ وَِجلَتح   ِيَن إَِذا ُذكَِر ٱَّلله ِمُنوَن ٱَّله حُمؤح إِنهَما ٱل
قُلُوبُُهمح ِإَوَذا تُلَِيتح َعلَيحِهمح َءاَيَُٰتُهۥ َزاَدتحُهمح  

ُونَ  َٰ َرب ِِهمح َيَتَوُكه  ٢ إِيَمَٰٗنا َولََعَ

3. ඔවුහු වනාහි සලාතය ිධිමත් ව ඉටු 

කරති. තවද අපි ඔවුනට ගපෝෂණය ක  

දැයින්ව ියදම් කරති. 

ا َرَزقحَنَُٰهمح   َة َوِممه لَوَٰ ِيَن يُِقيُموَن ٱلصه ٱَّله
 ٣ يُنِفُقونَ 

4. සැබෑ ගද්ව ිශව්ාසවන්වතගයෝ 

ඔවුහුමය. ඔවුන්වගේ පරමාධිපති අබියස 

ඔවුනට තරාතිරම් ද සමාව ද 

ගෙෞරවාන්විත ගපෝෂණය ද ඇත. 

هُهمح َدَرَجٌَٰت  ْۚ ل ا ِمُنوَن َحق ٗ حُمؤح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل
ُ
ِعنَد   أ

ق  َكرِيم   فَِرة  َورِزح  ٤ َرب ِِهمح َوَمغح
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5. (නබිවරය) නුගේ පරමාධිපති නුගේ 

නිවසින්ව සතයය සමඟ නුඹ ව පිට ක ාක් 

ගමන්ව නියත වශගයන්වම ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව අතුරින්ව පිරිසක් (නුඹ 

සමඟ පැමිණීමට) පිළිකුල් කරන්වගනෝ 

ගවති. 

رََجَك َربَُّك ِمنُۢ بَيحتَِك بِٱۡلحَ  خح
َ
ِ ِإَونه  َكَمآ أ ق 

َٰرُِهونَ  ِمنَِي لََك حُمؤح َِن ٱل  ٥ فَرِيٗقا م 

6. බලා සිටිය දී ම  මරණය ගවත ඔවුන්ව 

ගමගහයවනු ලබන්වනාක් ගමන්ව (යුද 

වැදීම අවශය බව ඔවුනට) පැහැදිලි 

වූවායින්ව පසු ඔවුහු සතයය 

සම්බන්වධගයන්ව නුඹ සමඟ තර්ක කරති. 

 َ َد َما َتَبيه ِ َبعح َق  نهَما  يَُجَِٰدلُونََك ِِف ٱۡلح
َ
 َكأ

حَموحِت وَُهمح يَنُظُرونَ   ٦ يَُساقُوَن إََِل ٱل

7. (සතුරන්වගේ) කේඩායම් ගදකින්ව 

එකක් සැබැින්වම නුඹලාට (හිමි වනු) 

ඇතැයි අල්ලාහ ්නුඹලාට ප්රතිඥා දුන්ව 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. නියත 

වශගයන්වම ආයුධ වලින්ව ගතාර වූ එය 

නුඹලාට ිය යුතු යැයි නුඹලා ප්රිය 

කරන්වගනහුය. අල්ලාහ ්ඔහුගේ වදන්ව 

තුළින්ව සතයය සැබෑ ගලසින්ව සථ්ාපිත 

කිරීමටත් ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්වගේ 

මුදුන්ව මුල කපා හරින්වනටත් අගේක්ෂා 

කරයි. 

نهَها  
َ
ِ أ آئَِفَتيح َدى ٱلطه ُ إِحح ِإَوذح يَعُِدُكُم ٱَّلله

َكةِ تَُكوُن   وح َ َذاِت ٱلشه نه َغۡيح
َ
لَُكمح َوتََودُّوَن أ

َقه بَِكلَِمَٰتِهِۦ  لَكُ  ن ُُيِقه ٱۡلح
َ
ُ أ مح َويُرِيُد ٱَّلله

َٰفِرِينَ  َطَع َدابَِر ٱلحَك  ٧ َويَقح

8. වැරදි කරන්වනන්ව පිළිකුල් ක  ද ඔහු 

සතයය සථ්ාපිත ගකාට අසතයය ිනාශ 

කරනු පිණිසය. 

َقه َويُبحِطَل ٱلحَبَِٰطَل َولَوح َكرِهَ   َِلُِحقه ٱۡلح
رُِمونَ  حُمجح  ٨ ٱل

9. නුඹලා නුඹලාගේ පරමාධිපති ගෙන්ව 

උදව් පතන ිට ‘නියත වශගයන්වම මම 

මලක්වරුන්ව දහසක් ගදනා ගප ෙසව්ා 

නුඹලාට උදව් කරන්වගනමි’ යැයි ඔහු 

නුඹලාට පිළිතුරු දුන්වගන්වය. 

ّن ِ  
َ
َتَجاَب لَُكمح أ َتغِيُثوَن َربهُكمح فَٱسح إِذح تَسح

دِفِيَ  حَمَلَٰٓئَِكةِ ُمرح َِن ٱل لحٖف م 
َ
ُكم بِأ  ٩ ُمِمدُّ
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10. ශුභාරංචියක් වශගයන්ව හා නුඹලාගේ 

හදවත් එමගින්ව සැනසුම ලබනු පිණිස මිස 

අල්ලාහ ්එය පත් කග  ්නැත. සැබෑ 

උපකාරය අල්ලාහ්ගෙන්ව මිස නැත. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් සර්ව 

බලධාරීය. සර්ව ප්රඥාවන්වතය. 

َمئِنه بِهِۦ   ىَٰ َوتِلَطح َ ُ إَِله بُّشح َوَما َجَعلَُه ٱَّلله
 ْۚ َ  قُلُوبُُكمح ِْۚ إِنه ٱَّلله ُ إَِله ِمنح ِعنِد ٱَّلله َوَما ٱنلهِصح

 ١٠ َعزِيٌز َحِكيمٌ 

11. එිට ඉන්ව සැනසුමක් වශගයන්ව සුළු 

නින්වගදන්ව ඔහු නුඹලා ගව ා ෙත්ගත්ය. 

නුඹලා එමගින්ව පිරිසිදු කරවා 

ගෂයිතාන්වගේ කිලිටි නුඹලාගෙන්ව පහ 

කරනු පිණිසත් නුඹලාගේ හදවත් බලවත් 

කරවා පාද එමගින්ව සථ්ාවර කරනු 

පිණිසත් නුඹලා ගවත ඔහු අහසින්ව ජලය 

පහ  කග ය්. 

ُِل   ِنحُه َويََُن  َمَنٗة م 
َ
يُكُم ٱنلَُّعاَس أ ِ إِذح ُيَغش 

َِرُكم بِهِۦ   َُطه  ِ َمآءِ َماٗٓء َل  َِن ٱلسه َعلَيحُكم م 
  َٰ بَِط لََعَ يحَطَِٰن َولَِۡيح َز ٱلشه هَِب َعنُكمح رِجح َويُذح

 
َ  ١١ قحَدامَ قُلُوبُِكمح َويُثَب َِت بِهِ ٱۡلح

12. එිට නුඹගේ පරමාධිපති 

මලක්වරුන්ව ගවත ‘ නිසැකවම මම 

නුඹලා සමෙ සිටිමි. එබැින්ව ිශව්ාස 

ක වුන්ව ව නුඹලා ස්ථාවර කරනු. 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්වගේ හදවත් තු  මම 

බිය ගහ මි. එබැින්ව නුඹලා ගෙලවල් 

වලට ඉහළින්ව කපා දමනු. තවද 

ඔවුන්වගෙන්ව වූ සෑම පුරුකක්ම කපා දමනු’ 

යැයි දන්වවා සිටිගේය. 

ّن ِ َمَعُكمح  
َ
حَمَلَٰٓئَِكةِ أ إِذح يُوِۡح َربَُّك إََِل ٱل

ِيَن   لحَِّق ِِف قُلُوِب ٱَّله
ُ
ْْۚ َسأ ِيَن َءاَمُنوا َفَثب ُِتواْ ٱَّله

َناِق   عح
َ َق ٱۡلح ِبُواْ فَوح َب فَٱۡضح َكَفُرواْ ٱلرُّعح

ِبُواْ ِمنحُهمح ُكه َبَنانٖ   ١٢ َوٱۡضح

13. එය ඔවුන්ව අල්ලාහට් හා ඔහුගේ 

ධර්ම දූතයාට ගවනස ්කම් ක  බැිනි. 

තවද කවගරකු අල්ලාහට් හා ඔහුගේ 

ධර්ම දූතයාණන්ව හට ගවනස ්කම් 

කරන්වගන්ව ද එිට (දැන ෙනු) සැබැින්වම 

අල්ලාහ ්දඬුවම් දීගමහි ඉතා දැඩිය. 

ۚۥْ َوَمن يَُشاقِِق   َ َورَُسوََلُ نهُهمح َشآقُّواْ ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ
َ َورَ  َ َشِديُد ٱلحعَِقابِ ٱَّلله  ١٣ ُسوََلُۥ فَإِنه ٱَّلله

14. ගමන්වන, නුඹලා එය භුක්ති ිදිනු. 

තවද නියත වශගයන්වම නිරා ගින්වගන්ව 

දඬුවම ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්ව සතුය. 

َِٰفرِيَن َعَذاَب   نه لِلحَك
َ
َٰلُِكمح فَُذوُقوهُ َوأ َذ

 ١٤ ٱنلهارِ 
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15. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි!, ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව ව කේඩායමක් 

ගලසින්ව නුඹලා මුණ ෙැසුණු ිට ඔවුනට 

පිටු පා නුඹලා පලා ගනායනු. 

ِيَن َكَفُرواْ   ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا لَِقيُتُم ٱَّله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

بَارَ  دح
َ ُّوُهُم ٱۡلح ٗفا فَََل تَُول  ١٥ زَحح

16. යුද්ධගේ (යුද්ගධෝපාය ගලස) ප්රමාද 

වී පහර ගදන්වනකු හා කේඩායමක් ගවත 

එකතු වන්වගනකු හැර එදින කවගරකු පිටු 

පා ඔවුන්වගෙන්ව පලා යන්වගන්වද එිට 

සැබැින්වම ඔහු අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ ගකෝපය 

සමඟ හැරී ගිගේය. තවද ඔහුගේ 

නවාතැන නිරයයි. තවද එම (නිරය) 

ගයාමු කරනු ලබන ස්ථානගයන්ව නපුරු 

ිය. 

 ِ ۥٓ إَِله ُمَتَحر  وح  َوَمن يَُول ِِهمح يَوحَمئِٖذ ُدبَُرُه
َ
ٗفا ل ِِقَتاٍل أ

  ِ َِن ٱَّلله ا إََِلَٰ فِئَةٖ َفَقدح بَآَء بَِغَضٖب م  ً ِ ُمَتَحَي 
حَمِصۡيُ  َُٰه َجَهنهُمۖۡ َوبِئحَس ٱل َوى

ح
 ١٦ َوَمأ

17. එගහයින්ව නුඹලා ඔවුන්ව ඝාතනය 

ගනාකග හුය. එනමුත් අල්ලාහ් ඔවුන්ව 

ඝාතනය කග ය්. තවද නුඹ (පස්) ිසි 

ක  ිට දී (එය) නුඹ ිසි ගනාකග හිය. 

එනමුත් අල්ලාහ ්ිසි කග ්ය. එය ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව ව එමගින්ව අලංකාර 

පිරික්සුමකින්ව පිරික්සනු පිණිසය. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් සර්ව ශ්රාවකය. සර්ව 

ඥානීය. 

ْۚ َوَما َرَميحَت   َ َقَتلَُهمح ُتلُوُهمح َوَلَِٰكنه ٱَّلله فَلَمح َتقح
َ َرَّمَٰ وَ  ِمنَِي  إِذح َرَميحَت َوَلَِٰكنه ٱَّلله حُمؤح َِلُبحِلَ ٱل

َ َسِميٌع َعلِيم   ْۚ إِنه ٱَّلله  ١٧ ِمنحُه بَََلًٓء َحَسًنا

18. තවද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

ගද්ව ප්රතික්ගෂප් කරන්වනන්වගේ 

කුමන්වත්රණ දුර්වල කරන්වනා බැිනි. 

َٰفِرِينَ  َ ُموهُِن َكيحِد ٱلحَك نه ٱَّلله
َ
َٰلُِكمح َوأ  ١٨ َذ
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19. (ප්රතික්ගෂ්්ප ක වුනි!) නුඹලා 

තීන්වදුවක් පැතුගව් නම් සැබැින්වම නුඹලා 

ගවත එම තීන්වදුව පැමිණ ඇත. තවද 

නුඹලා වැ කී සිටිගේ නම් එය නුඹලාට 

යහපතකි. තවද නුඹලා ( සටන්ව කිරීමට) 

නැවත හැගරන්වගන්ව නම් අපි ද 

හැගරන්වගනමු. තවද නුඹලාගේ පිරිස 

අධික වූවත් එය නුඹලාට ප්රගයෝජනවත් 

ගනාවන්වගන්වමය. තවද නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්ව සමඟය. 

تُِحواْ َفَقدح َجآَءُكُم ٱلحَفتحُحۖۡ ِإَون   َتفح إِن تَسح
ۖۡ ِإَون َتُعوُدواْ َنُعدح َولَن   تَنَتُهواْ َفُهَو َخۡيح  لهُكمح
نه  

َ
ا َولَوح َكَُثَتح َوأ ِّنَ َعنُكمح فِئَُتُكمح َشيحـ ٗ ُتغح

ِمنِيَ  حُمؤح َ َمَع ٱل  ١٩ ٱَّلله

20. ිශව්ාස ක වුනි!, නුඹලා අල්ලාහට් 

හා ඔහුගේ ධර්ම දූතයාණන්වට අවනත 

වනු. නුඹලා සවන්ව ගදමින්ව සිටිය දී (ඔහුට 

පිටුපා) ඔහුගෙන්ව නුඹලා හැරී ගනායනු. 

َ َورَُسوََلُۥ َوََل   ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َمُعونَ  نُتمح تَسح
َ
اْ َعنحُه َوأ هوح  ٢٠ تََول

21. ඔවුන්ව සවන්ව ගනාදී සිට අපි සවන්ව 

දුනිමු යැයි පැවසූ අය ගමන්ව නුඹලා 

ගනාවනු. 

َنا وَُهمح ََل   ِيَن قَالُواْ َسِمعح َوََل تَُكونُواْ َكٱَّله
َمُعونَ   ٢١ يَسح

22. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්අබියස 

ගපාග ාගව් සැරිසරන්වනන්ව අතුරින්ව ඉතා 

නපුරුවන්වගන්ව (සතයය) වටහා 

ගනාෙන්වනා බිහිරන්ව හා ගොළුවන්වය. 

ُم  ۞إِ  ُكح مُّ ٱِلح ِ ٱلصُّ ِ ِعنَد ٱَّلله َوآب  نه َۡشه ٱله
ِقلُونَ  ِيَن ََل َيعح  ٢٢ ٱَّله

23. ඔවුන්ව තු  යහපතක් තිගේ යැයි 

අල්ලාහ ්දන්වගන්ව නම් ඔහු ඔවුනට සවන්ව 

දීමට සලස් වන්වනට තිබුණි. තවද ඔවුනට 

සවන්ව දීමට ඔහු සැලැසස්ුව ද ඔවුන්ව 

පිටුපාන්වනන්ව ගලසින්වම හැරී යනු ඇත. 

ۖۡ َولَوح   َمَعُهمح سح
َ ا ۡله ٗ ُ فِيِهمح َخۡيح َولَوح َعلَِم ٱَّلله

عحرُِضونَ  هواْ وهُهم مُّ َمَعُهمح تَلََول سح
َ
 ٢٣ أ
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24. අගහෝ  ිශව්ාස ක වුනි!, නුඹලා ව 

ජීවත් කරවනු පිණිස නුඹලාට 

අල්ලාහ්ගේ පණිිඩකරු ඇරයුම් ක  ිට 

නුඹලා ඔහුට හා රසූල් වරයාට පිළිතුරු 

ගදනු. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

පුද්ෙලයකු හා ඔහුගේ හදවත අතර සිටින 

බවත් සැබැින්වම නුඹලා ඔහු ගවතටම 

එක්රැස ්කරනු ලබන බවත් නුඹලා දැන 

ෙනු. 

ِ َولِلرهُسوِل   َتِجيُبواْ َّلِله ِيَن َءاَمُنواْ ٱسح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

  َ نه ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ ۖۡ َوٱعح إَِذا َدََعُكمح لَِما ُُيحيِيُكمح

ۥٓ إََِلحهِ  َُيُوُل بَ  نهُه
َ
حَمرحِء َوَقلحبِهِۦ َوأ َ ٱل يح

ونَ   ٢٤ َُتحَّشُ

25. තවද නුඹලා අතුරින්ව අපරාධ 

ක වුනට පමණක් ඇති ගනාවන 

අර්බුදයක් ෙැන නුඹලා බිය වනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් දඬුවම් දීගමහි ඉතා 

දැඩි බව දැන ෙනු. 

ِيَن َظلَُمواْ  ِمنُكمح  َوٱتهُقواْ فِتحَنٗة َله تُِصيََبه ٱَّله
َ َشِديُد ٱلحعَِقاِب  نه ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ ۖۡ َوٱعح ٗة  ٢٥ َخآصه

26. නුඹලා ගපාග ාගව් ස්වල්ප ගදගනකු 

වශගයන්ව දුබලයින්ව ව සිට ජනයා නුඹලාව 

පැහැර ගෙන යනු ඇතැයි නුඹලා බිගයන්ව 

සිටි අවසථ්ාව නුඹලා ගමගනහි කර 

බලනු. එිට නුඹලා කෘතගව්දී ිය 

හැකිවනු පිණිස ඔහු නුඹලා භාරගෙන 

ඔහුගේ උපකාරය තුළින්ව නුඹලාව ඔහු 

ශක්තිමත් කග ය්. තවද යහපත් දැයින්ව 

නුඹලාට ගපෝෂණය කග ්ය. 

ۡرِض  
َ َعُفوَن ِِف ٱۡلح َتضح سح نُتمح قَلِيل  مُّ

َ
َوٱذحُكُرٓواْ إِذح أ

َُٰكمح   َفُكُم ٱنلهاُس فَـ َاَوى ن َيَتَخطه
َ
ََّتَافُوَن أ

ي َِبَٰ  َِن ٱلطه ِهِۦ َوَرَزَقُكم م  يهَدُكم بَِنِصح
َ
ِت  َوأ

ُكُرونَ   ٢٦ لََعلهُكمح تَشح

27. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි!, නුඹලා දැන 

දැනම නුඹලා අල්ලාහට් හා ධර්ම 

දූතයාණන්වට වංචා ගනාකරනු. තවද 

නුඹලාට භාර කරන ලද දෑ වලට ද වංචා 

ගනාකරනු. 

َ َوٱلرهُسوَل   ِيَن َءاَمُنواْ ََل ََّتُونُواْ ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َمََٰنَٰتِ 
َ
لَُمونَ َوََّتُونُٓواْ أ نُتمح َتعح

َ
 ٢٧ ُكمح َوأ

28. නියත වශගයන්වම නුඹලාගේ සම්පත් 

හා නුඹලාගේ දරුවන්ව (නුඹලාට) 

පරීක්ෂණයක් ගව් යැයි ද නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ්, ඔහු අබියස මහත් වූ 

ප්රතිඵල ඇතැයි ද නුඹලා දැන ෙනු. 

نه  
َ
َلَُٰدُكمح فِتحَنة  َوأ وح

َ
َٰلُُكمح َوأ َو مح

َ
َمآ أ نه

َ
لَُمٓواْ أ َوٱعح

ٌر َعِظيم  ٱ جح
َ
ۥٓ أ َ ِعنَدهُ  ٢٨ َّلله
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29. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි!, නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වන්වගනහු නම් 

ඔහු නුඹලාට (ගහාද හා නරක දෑ පිළිබඳ 

ව) පැහැදිලි බව ඇති කරයි. නුඹලාගේ 

නපුරුකම් නුඹලා ගෙන්ව ඉවත් කර 

නුඹලාට සමාව ගදයි. තවද අල්ලාහ ්අති 

මහත් වූ භාෙය සම්පන්වනය. 

َ ََيحَعل  َيَٰٓ  ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن َتتهُقواْ ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ

ِـ َاتُِكمح   ِرح َعنُكمح َسي  قَاٗنا َويَُكف  لهُكمح فُرح
ِل ٱلحَعِظيمِ  ُ ُذو ٱلحَفضح ُۗ َوٱَّلله فِرح لَُكمح  ٢٩ َويَغح

30. නුඹ ව සිරෙත කිරීමට ගහෝ නුඹ ව 

මරා දැමීමට ගහෝ නුඹ ව පිටුවහල් 

කිරීමට ගහෝ ගද්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව 

නුඹට කුමන්වත්රණ ක  අවස්ථාව සිහිපත් 

කරනු. තවද ඔවුහු කුමන්වත්රණ කරති. 

(එයට එගරහිව) අල්ලාහ් ද කුමන්වත්රණ 

කරයි. කුමන්වත්රණ කරන්වනන්වගෙන්ව 

ගශ්ර්ෂ්ඨ වනුගේ අල්ලාහ්ය. 

وح  
َ
ِيَن َكَفُرواْ َِلُثحبُِتوَك أ ُكُر بَِك ٱَّله ِإَوذح َيمح

وح َُيح 
َ
ُتلُوَك أ ۖۡ  َيقح ُ ُكُر ٱَّلله ُكُروَن َويَمح رُِجوَكْۚ َويَمح

ُ ٱلحَمَِٰكرِينَ  ُ َخۡيح  ٣٠ َوٱَّلله

31. අපගේ වදන්ව ඔවුන්ව ගවත කියවා 

ගපන්වවනු ලබන ිට ‘අපි සවන්ව දුනිමු. අපි 

සිතුගව් නම් ගමවැනිම ගදයක් 

පවසන්වනට තිබුණි. ගමය පැරැන්වනන්වගේ 

ප්රබන්වධයන්ව මිස (ගවන කිසිවක්) නැත 

යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

َنا لَوح   َُٰتَنا قَالُواْ قَدح َسِمعح ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَيحِهمح َءاَي
َسَِٰطُۡي  

َ
ٓ أ نََشآُء لَُقلحَنا ِمثحَل َهََٰذآ إِنح َهََٰذآ إَِله

لِيَ  وه
َ  ٣١ ٱۡلح

32. අගහෝ අල්ලාහ්!, ගමය නුඹ ගවතින්ව 

වූ සැබෑවක් නම් අප මත අහසින්ව ෙල්  

වරුසාව වසස්වනු. නැතිනම් ගව්දනීය 

දඬුවමක් අප ගවත ගෙන එනු යැයි ඔවුහු 

පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

َقه ِمنح   ِإَوذح قَالُواْ ٱللهُهمه إِن ََكَن َهََٰذا ُهَو ٱۡلح
وِ  

َ
َمآءِ أ َِن ٱلسه ِطرح َعلَيحَنا ِحَجاَرٗة م  مح

َ
ِعنِدَك فَأ

َِلمٖ 
َ
 ٣٢ ٱئحتَِنا بَِعَذاٍب أ

33. නුඹ ඔවුන්ව අතර සිටිය දී ඔවුනට 

දඬුවම් කිරීමට අල්ලාහ ්ගනාවීය. තවද 

ඔවුන්ව සමාව අයැදිමින්ව සිටියදී ඔවුනට 

දඬුවම් කරන්වගනකු වශගයන්ව ද අල්ලාහ් 

ගනාවීය. 

ْۚ َوَما ََكَن   نَت فِيِهمح
َ
َبُهمح َوأ ِ ُ َِلَُعذ  َوَما ََكَن ٱَّلله

فُِرونَ  َتغح َبُهمح وَُهمح يَسح ِ ُ ُمَعذ   ٣٣ ٱَّلله
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34. මසජ්ිදුල් හරාමගයන්ව ඔවුන්ව 

ව ක්වමින්ව සිටිය දී අල්ලාහ ්ඔවුනට 

දඬුවම් ගනාකරනුගේ ඇයි? තවද ඔවුහු 

එහි භාරකරුවන්ව ගනාගවති. එහි 

භාරකරුවන්ව වන්වගන්ව ගද්ව බිය 

හැඟීගමන්ව යුතු ව කටයුතු කරන්වනන්ව මිස 

ගවනත් කිසිවකු ගනාගව්. එනමුත් 

ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා (ඒ බව) 

ගනාදනිති. 

ُ َوُهمح  َبُهُم ٱَّلله ِ َله ُيَعذ 
َ
وَن َعِن  َوَما لَُهمح أ يَُصدُّ

ۥْٓۚ إِنح   َِلَآَءهُ وح
َ
ََراِم َوَما ََكنُٓواْ أ ِجِد ٱۡلح حَمسح ٱل

ََثَُهمح ََل   كح
َ
حُمتهُقوَن َوَلَِٰكنه أ ۥٓ إَِله ٱل َِلَآُؤُه وح

َ
أ

لَُمونَ   ٣٤ َيعح

35. ගමම ෙෘහය අබියස උරුවන්ව බෑම හා 

අත්පුඩි ෙැසීම හැර ඔවුන්වගේ නැමදුම 

ගනාවීය. එබැින්ව නුඹලා ප්රතික්ගෂප් 

කරමින්ව සිටි බැින්ව ගමම දඬුවම නුඹලා 

භුක්ති ිඳිනු. 

َيحِت إَِله ُمََّكٗٓء   َوَما ََكَن َصََلُتُهمح ِعنَد ٱِلح
ْۚ فَُذوُقواْ ٱلحَعَذاَب بَِما ُكنُتمح   ِديَٗة َوتَصح

ُفُرونَ   ٣٥ تَكح

36. නියත වශගයන්වම ප්රතික්ගෂප් 

ක වුන්ව (ජනයා) අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගයන්ව වැ ැක්වීම පිණිස තමන්වගේ 

ධනය ියදම් කරති. එබැින්ව ඔවුන්ව 

මතුවටත් ියදම් කරනු ඇත. පසු ව එය 

ඔවුනට තැවුලක් බවට පත් ගව්. පසු ව 

ඔවුන්ව අබිබවා යනු ලබනු ඇත. තවද 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව නිරය ගවත එක් රැස් 

කරනු ලබති. 

واْ   َٰلَُهمح َِلَُصدُّ َو مح
َ
ِيَن َكَفُرواْ يُنِفُقوَن أ إِنه ٱَّله

ِْۚ فََسيُنِفُقوَنَها ُثمه تَُكوُن  َعن َسبِيِل ٱ  َّلله
ِيَن َكَفُرٓواْ إََِلَٰ   لَُبوَنُۗ َوٱَّله ٗة ُثمه ُيغح َ َعلَيحِهمح َحِسح

ونَ   ٣٦ َجَهنهَم ُُيحَّشُ

37. (එය ) අපිත්ර අයගෙන්ව පිිතුරු අය 

අල්ලාහ ්ගවන්ව ගකාට, එම අයහපත් 

අයගෙන්ව සමහරුන්ව සමහරුන්ව මත 

අසුරනු ලැබ, පසුව ඔවුන්ව සියල්ල ගොඩ 

ෙසා නිරගයහි දැමීම පිණිසය. 

අලාභවන්වතගයෝ ඔවුහුමය. 

َعَل   ي ِِب َويَجح َبِيَث ِمَن ٱلطه ُ ٱۡلح َِلَِمََي ٱَّلله
ُكَمُهۥ ََجِيٗعا   ٖض فََۡيح َٰ َبعح َضُهۥ لََعَ َبِيَث َبعح ٱۡلح

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
َعلَُهۥ ِِف َجَهنهَمْۚ أ َفَيجح

ونَ   ٣٧ ٱلحَخَِِٰسُ
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38. ඔවුන්ව වැ කුගේ නම් ඔවුන්ව ගපර 

ක  දෑට සමා ව ගදනු ලබන බවත් තවද 

ඔවුන්ව (යුද්ධය ගවත) නැවත හැරුගේ 

නම් (ිනාශ කර දැමීගම්) පැරැන්වනන්වගේ 

පිළිගවත සැබැින්වම ඉකුත් ව ගොස ්ඇති 

බවත් ගද්ව ප්රතික්ගෂප් ක වුනට නුඹ 

පවසනු. 

ا قَدح   َفرح لَُهم مه ِيَن َكَفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُيغح قُل ل َِّله
ِإَون َيُعوُدواْ َفَقدح َمَضتح ُسنهُت  َسلََف 

لِيَ  وه
َ  ٣٨ ٱۡلح

39. ෆිත්නා (අර්බුදයක්) ගනාපවතින 

ගතක්, එගමන්වම දහම මුළුමනින්වම 

අල්ලාහ ්සතු වන ගතක් නුඹලා ඔවුන්ව 

සමෙ සටන්ව කරනු. නමුත් ඔවුන්ව 

වැ කුගේ නම් එිට නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්ඔවුන්ව කරන දෑ පිළිබඳ ව 

සුපරික්ෂාකාරීය. 

 َٰ َٰ ََل تَُكوَن فِتحَنة  َويَُكوَن  َوَق تِلُوُهمح َحِته
َ بَِما   اْ فَإِنه ٱَّلله ِْۚ فَإِِن ٱنَتَهوح ِيُن ُُكُُّهۥ َّلِله ٱل 

َملُوَن بَِصۡي    ٣٩ َيعح

40. තවද ඔවුන්ව පිටුපෑගව් නම් අල්ලාහ ්

නුඹලාගේ භාරකරු බව නුඹලා දැන ෙනු. 

එම භාරකරු  ගශ්ර්ෂඨ් ිය. එම උදව්කරු 

ද යහපත් ිය. 

َم   ْۚ نِعح َُٰكمح لَى َ َموح نه ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ اْ فَٱعح هوح ِإَون تََول

َم ٱنلهِصۡيُ  َلَٰ َونِعح حَموح  ٤٠ ٱل

41. කේඩායම් ගදක හමු වූ දින (සතය 

අසතයගයන්ව) ගවන්ව ක  දින අපගේ 

ෙැත්තා ගවත අපි පහ  ක  දෑ නුඹලා 

ිශව්ාස කර සිටිගයහු නම්, නියත 

වශගයන්වම යමක් නුඹලා යුද්ධගයන්ව 

අත්පත් කර ෙත්ගත් ද ඉන්ව පගහන්ව 

ගකාටසක් අල්ලාහ්ට ද ධර්ම දූතයාණන්වට 

ද ඥාතීන්වට ද අනාථයින්වට ද දුගියන්වට ද 

මගියන්වට ද සතු බව දැන ෙනු. තවද 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ පිළිබඳ ව ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

  ِ نه َّلِله
َ
ءٖ فَأ ِن ََشح ُتم م  نهَما َغنِمح

َ
لَُمٓواْ أ ۞َوٱعح

ََتََٰۡمَٰ  ُُخَُسُهۥ َولِلرهُسوِل وَ  ََبَٰ َوٱَلح َِّلِي ٱلحُقرح
بِيِل إِن ُكنُتمح َءاَمنُتم   حَمَسَِٰكِي َوٱبحِن ٱلسه َوٱل

قَاِن يَوحَم   َٰ َعبحِدنَا يَوحَم ٱلحُفرح َا لََعَ نَزنلح
َ
ِ َوَمآ أ بِٱَّلله

ءٖ قَِديرٌ  ِ ََشح
َٰ ُك  ُ لََعَ َعاِنِۗ َوٱَّلله َمح َََّق ٱۡلح  ٤١ ٱتلح
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42. අසල පිහිටි මිටියාවගතහි නුඹලා ද, 

දුරින්ව පිහිටි මිටියාවගතහි ඔවුන්ව ද 

නුඹලාට පහළින්ව ගව ඳ කේඩායම ද 

සිටි අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. නුඹලා එය 

සැලසුම් කර තිබුගේ නම් නියමිත 

ගව්ලාගවහි නුඹලා ගේද වන්වනට තිබුණි. 

එනමුත් සිදු කරනු ලැබිය යුතු කාර්යය 

ඉටු කිරීම පිණිසත් ිනාශ කරනු ලැබිය 

යුත්තන්ව සාධාරණ ගහත්ූන්ව මත ිනාශ 

කරනු පිණිසත් ජීවත් කරවනු ලැබිය 

යුත්තන්ව සාධාරණ ගහත්ූන්ව මත ජීවත් 

කරවනු පිණිසත් (අල්ලාහ් ගමම 

තත්ත්වය උදා කග ්ය.) තවද නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් සර්ව ශ්රාවකය. සර්ව 

ඥානීය. 

َوىَٰ   َوةِ ٱلحُقصح نحَيا وَُهم بِٱلحُعدح َوةِ ٱلُّ نُتم بِٱلحُعدح
َ
إِذح أ

 
َ
ُب أ كح ْۚ َولَوح تََواَعدتُّمح  َوٱلره َفَل ِمنُكمح سح

  ُ َِضَ ٱَّلله َقح ِ حِميَعَِٰد َوَلَِٰكن َل  ُتمح ِِف ٱل َتلَفح ََلخح
لَِك َمنح َهلََك َعنُۢ بَي َِنةٖ   َهح ِ ُعوَٗل َل  ٗرا ََكَن َمفح مح

َ
أ

َ لََسِميٌع   ََيَٰ َمنح َۡحه َعنُۢ بَي َِنةِٖۗ ِإَونه ٱَّلله َويَحح
 ٤٢ َعلِيمٌ 

43. (නබිවරය) නුගේ සිහිනගයහි නුඹට 

ඔවුන්ව ව ස්වල්ප ගදගනකු වශගයන්ව 

අල්ලාහ ්ගපන්ව වූ අවසථ්ාව සිහිපත් 

කරනු. තවද ඔවුන්ව ව අධික වශගයන්ව ඔහු 

නුඹට ගපන්වවා තිබුගේ නම් නුඹලා 

අධධර්යයට පත් වනු ඇත. තවද නුඹලා 

එම ිෂයගයහි මත ෙැටුම් ඇති කර ෙනු 

ඇත. එනමුත් අල්ලාහ ්ආරක්ෂා කග ්ය. 

නියත වශගයන්වම ඔහු හදවත් සතු දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

ُ ِِف َمَناِمَك قَلِيَٗلۖۡ َولَوح   إِذح يُرِيَكُهُم ٱَّلله
رِ   مح

َ ُتمح ِِف ٱۡلح ََٰكُهمح َكثِۡٗيا لهَفِشلحُتمح َوتَلََنَٰزَعح َرى
َ
أ

ُۢ بَِذاِت   َ َسلهَمْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم َوَلَِٰكنه ٱَّلله
ُدورِ   ٤٣ ٱلصُّ

44. නුඹලා (යුද බිගමහි) හමු වූ ිට 

නුඹලාගේ ඇසව්ලට ඔවුන්ව ස්වල්ප 

ගදනකු වශගයන්ව ගපන්වවා, නුඹලා ව 

ඔවුන්වගේ ඇස්වලට සව්ල්ප ගදනකු 

වශගයන්ව ගපන්ව වූ අවසථ්ාව සිහිපත් 

කරනු. එය සිදු කරනු ලැබිය යුත්තක් වූ 

කරුණ අල්ලාහ් ඉටු කරනු පිණිසය. තවද 

සියලු කරුණු ගයාමු කරනු ලබනුගේ 

අල්ලාහ ්ගවතය. 

ُينُِكمح  ِإَوذح يُرِيُكُموُهمح إِ  عح
َ
ََقيحُتمح ِِفٓ أ ذِ ٱتلح

ٗرا   مح
َ
ُ أ َِضَ ٱَّلله ُينِِهمح َِلَقح عح

َ
قَلِيَٗل َويَُقل ِلُُكمح ِِفٓ أ

ُمورُ 
ُ ِ تُرحَجُع ٱۡلح ُۗ ِإَوََل ٱَّلله ُعوَٗل  ٤٤ ََكَن َمفح
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45. අගහෝ  ිශව්ාස ක වුනි ! නුඹලා 

පිරිසක් හමු වූ ිට ස්ථාවර ව සිටිනු. තවද 

නුඹලා ජය ලබා ෙත හැකි වනු පිණිස 

අධික වශගයන්ව නුඹලා අල්ලාහ ්ව 

සිහිපත් කරනු. 

ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا لَِقيُتمح فِئَٗة فَٱثحبُُتواْ   َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

لُِحونَ  َ َكثِۡٗيا لهَعلهُكمح ُتفح  ٤٥ َوٱذحُكُرواْ ٱَّلله

46. තවද අල්ලාහ්ට හා ඔහුගේ ධර්ම 

දූතයාණන්වහට නුඹලා අවනත වනු. 

නුඹලා ෙැටුම් ඇති කර ගනාෙනු. එිට 

නුඹලා අධධර්යයට පත් වනු ඇත. 

නුඹලාගේ බලය පහ ව යනු ඇත. තවද 

නුඹලා ඉවසීගමන්ව කටයුතු කරනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් ඉවසිලිවන්වතයින්ව 

සමඟය. 

َشلُواْ   َ َورَُسوََلُۥ َوََل تََنَٰزَُعواْ َفَتفح ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
َوأ

 َ ْْۚ إِنه ٱَّلله ٓوا َِبُ ۖۡ َوٱصح َهَب رِيُحُكمح  َمَع  َوتَذح
ََِٰبِينَ   ٤٦ ٱلصه

47. තම නිගවස් වලින්ව අහංකාරගයන්ව හා 

ජනයාට ප්රදර්ශනය ගකාට මුණිච්චාගවන්ව 

පිටත් ව ගියවුන්ව ගමන්ව නුඹලා ගනාවනු. 

තවද ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව 

ව ක්වති. තවද අල්ලාහ් ඔවුන්ව සිදු කරන 

දෑ පිළිබඳ ව සර්වප්රකාරගයන්ව දන්වනාය. 

 ِ يَن َخرَُجواْ ِمن دَِيَٰرِهِم َبَطٗرا  َوََل تَُكونُواْ َكٱَّله
  ُ ِْۚ َوٱَّلله وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله َورِئَآَء ٱنلهاِس َويَُصدُّ

َملُوَن ُُمِيط    ٤٧ بَِما َيعح

48. ගෂයිතාන්ව ඔවුන්වගේ ක්රියාවන්ව 

ඔවුනට අලංකාර කර ගපන්ව වූ අවසථ්ා ව 

සිහිපත් කරනු. අද දින ජනයා අතුරින්ව 

නුඹලා අබිබවා යන කිසිවකු ගනාමැත. 

තවද සැබැින්වම මම නුඹලාගේ අසල් 

වැසියකු ගවමි. නමුත් ගදපිරිස හමුවීම 

ඔහු දුටු ිට ඔහුගේ ිලුඹ ගදක මත ඔහු 

හැරී ගොස ්මම නුඹලාගෙන්ව නික්ම යමි. 

නුඹලා ගනාදකින දෑ සැබැින්වම මම 

දකිමි. සැබැින්වම මම අල්ලාහ්ට බිය 

ගවමි. තවද අල්ලාහ ්දඬුවම් දීගමහි ඉතා 

දැඩි යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

َمَٰلَُهمح َوقَاَل ََل   عح
َ
يحَطَُٰن أ ِإَوذح َزيهَن لَُهُم ٱلشه

َوحَم ِمَن ٱنلهاِس ِإَوّن ِ َجار    ََغلَِب لَُكُم ٱَلح
  َٰ ا تََرآَءِت ٱلحفِئََتاِن نََكَص لََعَ ۖۡ فَلَمه لهُكمح

َرىَٰ َما ََل  
َ
ٓ أ ِنُكمح إِّن ِ َعِقَبيحهِ َوقَاَل إِّن ِ بَرِٓيء  م 

َن إِ  ُ َشِديُد ٱلحعَِقابِ تََروح ْۚ َوٱَّلله َ َخاُف ٱَّلله
َ
ٓ أ  ٤٨ ّن ِ



 

සූරා අල් අන්වෆාල් 

 

319 

 

 األنفال

49. ඔවුන්වගේ දහම ඔවුන්ව මු ා කග ්ය 

යැයි කුහකගයෝ හා තම හදවත් වල 

ගරෝෙ ඇත්ගතෝ පවසා සිටි අවසථ්ා ව 

සිහිපත් කරනු. තවද කවගරකු අල්ලාහ් 

ගවත භාර කරන්වගන්ව ද නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරීය. සියුම් ඥානීය. 

َرٌض   إِذح َيُقوُل  ِيَن ِِف قُلُوبِِهم مه حُمَنَِٰفُقوَن َوٱَّله ٱل
ِ فَإِنه   ح لََعَ ٱَّلله ُۗ َوَمن َيَتَوَّكه َغره َهَُٰٓؤََلِٓء دِيُنُهمح

َ َعزِيٌز َحِكيم    ٤٩ ٱَّلله

50. ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්වගේ ප්රාණ 

ගද්ව දූතයන්ව ිසින්ව අත්පත් කරෙන්වනා 

අවස්ථාව නුඹ දැකෙන්වනට තිබුනා 

ගනාගව්ද! (එම ගද්ව දූතවරුන්ව) 

මලක්වරු ඔවුන්වගේ මුහුණු වලට හා 

පිටවල් වලට පහර ගදමින්ව "නුඹලා 

දැගවන ගව්දනාගව් දඬුවම භුක්ති ිඳිනු" 

යැයි පැවැසූහ. 

حَمَلَٰٓئَِكُة   ِيَن َكَفُرواْ ٱل َولَوح تََرىَٰٓ إِذح َيَتَوِفه ٱَّله
َبَٰرَُهمح َوُذوُقواْ َعَذاَب   دح

َ
ِبُوَن وُُجوَهُهمح َوأ يَۡضح

َرِي  ٥٠ قِ ٱۡلح

51. ගමය නුඹලාගේ අත් ඉදිරිපත් ක  දෑ 

ගහ්තුගවනි. තවද නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්ෙැත්තන්ව හට අසාධාරණකම් 

කරන්වගනකු ගනාගව්. 

َ لَيحَس   نه ٱَّلله
َ
يحِديُكمح َوأ

َ
َمتح أ َٰلَِك بَِما قَده َذ

َٰٖم ل ِلحَعبِيدِ   ٥١ بَِظله

52. (අප ිසින්ව දඬුවම් කිරීගම්දී,එය) 

ෆිර්අවුන්වගේ ගසන්ාගව් අයට හා  ඔවුනට 

ගපර සිටි අයගේ ගව්දනාව ගමනි. ඔවුහු 

අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක හ.  

එබැින්ව ඔවුන්වගේ පාපකම් ගහ්තුගවන්ව 

අල්ලාහ ්ඔවුන්ව ට දඬුවම් කග ය්. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් අති බලවත්ය. 

දඬුවම් දීගමහි ඉතා දැඩිය. 

ِيَن  َن َوٱَّله ِب َءاِل فِرحَعوح
ح
ْۚ  َكَدأ ِمن َقبحلِِهمح

  ْۚ ُ بُِذنُوبِِهمح َخَذُهُم ٱَّلله
َ
ِ فَأ َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

َ قَوِي   َشِديُد ٱلحعَِقابِ   ٥٢ إِنه ٱَّلله

53. එය කිසිදු සමූහයක් තමන්ව සතු ව 

ඇති දෑ ඔවුන්ව ගවනස් කර ෙන්වනා ගතක් 

ඔවුනට පිරිනැමූ දායාදය සැබැින්වම 

අල්ලාහ ්ගවනස් කරන්වගනකු ගනාවූ 

බැිනි. තවද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

සර්ව ශ්රාවකය. සර්ව ඥානීය. 

  َٰ نحَعَمَها لََعَ
َ
َمًة أ ا ن ِعح ٗ ِ َ لَمح يَُك ُمَغۡي  نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ َسِميٌع   نه ٱَّلله
َ
نُفِسِهمح َوأ

َ
واْ َما بِأ ُ ِ َٰ ُيَغۡي  ٍم َحِته قَوح

 ٥٣ َعلِيم  
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54. එය ෆිර්අවුන්වගේ ගස්නාව හා තම 

පරමාධිපතිගේ වදන්ව ගබාරු ක ා වූ 

ඔවුනට ගපර සිටි අයගේ ගව්දනාව ගමනි. 

එිට ඔවුන්වගේ පාපකම් ගහත්ුගවන්ව 

ඔවුන්ව ව අපි ිනාශ කග මු. තවද අපි 

ෆිර්අවුන්වගේ ගසන්ාව හා අපරාධකරුවන්ව 

ගලස සිටි සියලු ගදනා ව දිගේ 

ගිල්වූගයමු. 

بُواْ   ْۚ َكذه ِيَن ِمن َقبحلِِهمح َن َوٱَّله ِب َءاِل فِرحَعوح
ح
َكَدأ
َنآ  أَـِبَيَٰ  َرقح غح

َ
َنَُٰهم بُِذنُوبِِهمح َوأ لَكح هح

َ
ِت َرب ِِهمح فَأ

َنْۚ َوَُّك   ََكنُواْ َظَٰلِِميَ   ٥٤ َءاَل فِرحَعوح

55. අල්ලාහ ්අබියස නියත වශගයන්වම 

ප්රාණීන්ව අතුරින්ව වඩාත් නපුරු අය 

වන්වගන්ව ගද්ව ප්රතික්ගෂප් ක වුන්වය. 

ඔවුහු ිශව්ාස ගනාකරති. 

ِ ِعن  َوآب  ِيَن َكَفُرواْ َفُهمح  إِنه َۡشه ٱله ِ ٱَّله َد ٱَّلله
ِمُنونَ   ٥٥ ََل يُؤح

56. (නබිවරය) නුඹ ඔවුන්ව සමඟ ගිිස 

ෙත්ගතහිය. පසු ව ඔවුන්ව ඒ හැම ිටකම 

ඔවුන්වගේ ගිිසුම කඩ කරති. තවද ඔවුහු 

බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව කටයුතු ගනාකරති. 

َدُهمح ِِف   ََٰهدته ِمنحُهمح ُثمه يَنُقُضوَن َعهح ِيَن َع ٱَّله
ةٖ وَُهمح ََل َيتهُقونَ  ِ َمره

 ٥٦ ُك 

57. එගහයින්ව යුද බිගමහි නුඹ ඔවුන්ව හමු 

වන්වගනහි නම් ඔවුන්වගේ පසුපසින්ව 

සිටින්වනවුන්ව ඔවුන්ව ගෙන්ව ිසිර යන්වනට 

සලසව්නු. ඔවුන්ව උපගදස් ලැබිය හැකි 

වනු පිණිස. 

نح   ِدح بِِهم مه َرحِب فََّش  ا َتثحَقَفنهُهمح ِِف ٱۡلح فَإِمه
ُرونَ  كه  ٥٧ َخلحَفُهمح لََعلهُهمح يَذه

58. (නබිවරය) යම් පිරිසකගෙන්ව 

(ගිිසුගමහි) වංචාවක් සිදු වනු ඇතැයි 

නුඹ බිය ගවගතාත් ඔවුන්ව ගවත ඊට 

සමාන අයුරින්වම (ගිිසුම) ගහ ා දමනු. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් වංචා 

කරන්වනන්ව ප්රිය ගනාකරයි. 

ٍم  ا ََّتَاَفنه ِمن قَوح َٰ  ِإَومه ِخَيانَٗة فَٱۢنبِذح إََِلحِهمح لََعَ
َآئِنِيَ  َ ََل ُُيِبُّ ٱۡلح ِۚ إِنه ٱَّلله  ٥٨ َسَوآٍء

59. ගද්ව ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව තමන්ව ජය 

ලැබූ බව සැබැින්වම ගනාසිතිය යුතුය. 

නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව (ඊට) හැකියාව 

ගනාදරති. 

ْْۚ إِنه  ِيَن َكَفُرواْ َسَبُقٓوا ُهمح ََل  َوََل َُيحَسََبه ٱَّله
ِجُزونَ   ٥٩ ُيعح
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60. (ආයුධ) බලගයන්ව හා අශව් 

ගස්නාවන්වගෙන්ව නුඹලාට හැකි පමණින්ව 

ඔවුනට එගරහි ව නුඹලා සූදානම් වනු. 

අල්ලාහ්ගේ සතුරන්ව ද නුඹලාගේ සතුරන්ව 

ද ඔවුනට අමතර ව ඔවුන්ව ෙැන නුඹලා 

ගනාදන්වනා නමුත් අල්ලාහ් ඔවුන්ව ෙැන 

දන්වනා ගවනත් අය ද නුඹලා එමගින්ව බිය 

වද්දනු ඇත. අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ 

නුඹලා කවර කරුණක් ියදම් ක  ද 

නුඹලා ගවත එය ූර්ණ ව ගදනු ලැගේ. 

නුඹලා අසාධාරණකම් කරනු ගනාලබනු 

ඇත. 

ِبَاِط   ةٖ َوِمن ر  ِن قُوه ُتم م  َتَطعح ا ٱسح واْ لَُهم مه ِعدُّ
َ
َوأ

ِ وََعُدوهُكمح   َيحِل تُرحهُِبوَن بِهِۦ َعُدوه ٱَّلله ٱۡلح
ُ  َوَءاَخرِيَن ِمن ُدو لَُموَنُهُم ٱَّلله نِِهمح ََل َتعح

  ِ ءٖ ِِف َسبِيِل ٱَّلله ْۚ َوَما تُنِفُقواْ ِمن ََشح لَُمُهمح َيعح
لَُمونَ  نُتمح ََل ُتظح

َ
 ٦٠ يَُوفه إََِلحُكمح َوأ

61. තවද ඔවුන්ව සමාදානය සඳහා ගයාමු 

වූගේ නම් එිට නුඹ ද ඒ සඳහා ගයාමු 

වනු. තවද අල්ලාහ ්ගවත (සියල්ල) භාර 

කරනු. නියත වශගයන්වම ඔහු සර්ව 

ශ්රාවකය. සර්වඥානීය. 

ح لََعَ   َنحح لََها َوتََوَّكه لحِم فَٱجح ۞ِإَون َجَنُحواْ لِلسه
ِميُع ٱلحَعلِيمُ  ِْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه  ٦١ ٱَّلله

62. නුඹට ගද්රෝහිකම් කිරීමට ඔවුන්ව 

සිතන්වගන්ව නම් එිට (දැන ෙනු) නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් නුඹට ප්රමාණවත්ය. 

ඔහු ඔහුගේ උදව් ව හා ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව මඟින්ව නුඹ ව ස්ථාවර 

කග ්ය. 

ْۚ ُهَو   ُ َبَك ٱَّلله ن ََيحَدُعوَك فَإِنه َحسح
َ
ِإَون يُرِيُدٓواْ أ

ِمنِيَ  حُمؤح ِهِۦ َوبِٱل يهَدَك بَِنِصح
َ
ِٓي أ  ٦٢ ٱَّله

63. ඔවුන්වගේ හදවත් අතර ඔහු 

ගසගනහස ගොඩ නැගුගව්ය. 

මහගපාග ාගව් ඇති සියලු දෑ නුඹ ියදම් 

ක  ද ඔවුන්වගේ හදවත් අතර ගසගනහස 

ගොඩ නැගීමට නුඹට ගනාහැකිය. 

එනමුත් අල්ලාහ ්ඔවුන්ව අතර ගසගනහස 

ගොඩ නැගුගව්ය. නියත වශගයන්වම ඔහු 

සර්ව බලධාරී සියුම් ඥානීය. 

ۡرِض  
َ َت َما ِِف ٱۡلح نَفقح

َ
ْۚ لَوح أ َ قُلُوبِِهمح لهَف بَيح

َ
َوأ

َ قُلُوبِِهمح َوَلَِٰكنه  َت بَيح لهفح
َ
آ أ َ  ََجِيٗعا مه  ٱَّلله

ْۚ إِنهُهۥ َعزِيٌز َحِكيم   لهَف بَيحَنُهمح
َ
 ٦٣ أ
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64. අගහෝ නබිවරය ! නුඹට හා ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව අතුරින්ව නුඹ ව 

අනුෙමනය කරන්වනන්වහට අල්ලාහ ්

ප්රමාණවත්ය. 

َبَعَك ِمَن   ُ َوَمِن ٱته ُبَك ٱَّلله َها ٱنلهِبُّ َحسح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِمنِيَ  حُمؤح  ٦٤ ٱل

65. අගහෝ නබිවරය ! ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව ව යුද්ධය සඳහා දිරි 

ෙන්වවනු. නුඹලා අතුරින්ව ිසි ගදගනකු 

සිටින්වගන්ව නම් ඔවුහු ඔවුන්වගෙන්ව ගදසිය 

ගදනකු අබිබවා යනු ඇත. නුඹලා අතුරින්ව 

සිය ගදගනකු සිටින්වගන්ව නම් ඔවුහු ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව අතුරින්ව දහසක් ගදනා 

අබිබවා යනු ඇත. ගහත්ුව සැබැින්වම 

ඔවුන්ව වටහා ගනාෙන්වනා පිරිසක් බැිනි. 

ِمنَِي لََعَ ٱلحِقَتاِلِۚ إِن   حُمؤح َها ٱنلهِبُّ َحر ِِض ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

لُِبواْ   وَن َيغح وَن َصََِٰبُ ُ ِنُكمح ِعّشح يَُكن م 
لحٗفا  

َ
لُِبٓواْ أ ِاْئَة  َيغح ِنُكم م  ِۚ ِإَون يَُكن م  ِ ِماَْئَتيح

نهُهمح قَوح 
َ
ِيَن َكَفُرواْ بِأ َِن ٱَّله َقُهونَ م   ٦٥ م  َله َيفح

66. දැන්ව අල්ලාහ් නුඹලාගෙන්ව සැහැල්ලු 

කග ්ය. තවද නුඹලා තු  දුර්වලකම් ඇති 

බව ඔහු දැන සිටිගේය. එගහයින්ව නුඹලා 

අතුරින්ව ඉවසා දරා ෙන්වනා සිය ගදනකු 

වන්වගන්ව නම් ඔවුහු (ඔවුන්වගෙන්ව) ගදසිය 

ගදනකු අබිබවා යනු ඇත. තවද නුඹලා 

අතුරින්ව දහසක් ගදනා වන්වගන්ව නම් 

අල්ලාහ්ගේ අනුහසින්ව ගදදහසක් ගදනා 

ඔවුහු අබිබවා යනු ඇත. තවද අල්ලාහ ්

ඉවසිලිවන්වතයින්ව සමඟය. 

نه فِيُكمح  
َ
ُ َعنُكمح وََعلَِم أ َف ٱَّلله ٱلحَٰٔـَن َخفه

لُِبواْ   ِاْئَة  َصابَِرة  َيغح ِنُكم م  ْۚ فَإِن يَُكن م  ٗفا َضعح
 ْ لُِبٓوا لحف  َيغح

َ
ِنُكمح أ ِۚ ِإَون يَُكن م  ِ ِ  ِماَْئَتيح لحَفيح

َ
 أ

ََِٰبِينَ  ُ َمَع ٱلصه ُِۗ َوٱَّلله  ٦٦ بِإِذحِن ٱَّلله

67. මිහිතලගේ සතුරන්ව මර්දනය කරන 

තුරු යුද සිරකරුවන්ව තබා ෙැනීම කිසිදු 

නබිවරයකුට (සුදුසු) ගනාවීය. නුඹලා 

ගමගලාව සම්පත් අගේක්ෂා 

කරන්වගනහුය. අල්ලාහ ්මතු ගලාව 

අගේක්ෂා කරයි. තවද අල්ලාහ ්සර්ව 

බලධාරීය. සියුම් ඥානීය. 

  َٰ ىَٰ َحِته َ َسح
َ
ۥٓ أ ن يَُكوَن ََلُ

َ
َما ََكَن نِلَِب ٍ أ

  ُ نحَيا َوٱَّلله ۡرِضِۚ تُرِيُدوَن َعَرَض ٱلُّ
َ ُيثحِخَن ِِف ٱۡلح

ُ َعزِيٌز َحِكيم   ُۗ َوٱَّلله  ٦٧ يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرَة
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68. අල්ලාහ්ගේ ගපර නියමයක් 

ගනාවූගේ නම් (සිරකරුවන්ව මුදා 

හරින්වනට) නුඹලා ලබා ෙත් ගදයහි මහත් 

දඬුවමක් නුඹලා ව ස්පර්ශ කරන්වනට 

තිබුණි. 

ُكمح فِيَمآ   ِ َسَبَق لََمسه َِن ٱَّلله ََل كَِتَٰب  م  هوح ل
ُتمح َعَذاٌب َعِظيم   َخذح

َ
 ٦٨ أ

69. එගහයින්ව යුද බිගමන්ව නුඹලා ලැබූ 

දැයින්ව අනුමත පිිතුරු දෑ නුඹලා අනුභව 

කරනු. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

හැඟීගමන්ව යුතු ව කටයුතු කරනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය. 

අසමසම කරුණාන්විතය. 

ْۚ إِنه   َ ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ُتمح َحَلََٰٗل َطي ِٗبا ا َغنِمح فَُُكُواْ ِممه
َ َغُفور  رهِحيم    ٦٩ ٱَّلله

70. අගහෝ නබිවරය ! ‘නුඹලාගේ හදවත් 

තු  ඇති යම් යහපතක් ෙැන අල්ලාහ් 

දන්වගන්ව නම් නුඹලාගෙන්ව ෙනු ලැබූ දෑට 

වඩා යහපත් දෑ නුඹලාට ඔහු පිරිනමනු 

ඇත. තවද නුඹලාට ඔහු සමා ව ගදනු 

ඇත’ යැයි සිරුකරුවන්ව අතුරින්ව 

නුඹලාගේ අත්අඩංගුගව් පසුවන්වනන්වහට 

නුඹ පවසනු. තවද අල්ලාහ් 

අතික්ෂමාශීලීය. අසමසම 

කරුණාන්විතය. 

َِن   يحِديُكم م 
َ
َها ٱنلهِبُّ قُل ل َِمن ِِفٓ أ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ىَٰٓ  َ َسح
َ ا ٱۡلح ٗ ُ ِِف قُلُوبُِكمح َخۡيح لَِم ٱَّلله  إِن َيعح

  ْۚ فِرح لَُكمح ِخَذ ِمنُكمح َويَغح
ُ
آ أ ِمه ا م  ٗ تُِكمح َخۡيح يُؤح

ُ َغُفور  رهِحيم    ٧٠ َوٱَّلله

71. ඔවුහු නුඹට ගද්රෝහිකම් කිරීමට 

අගේක්ෂා කරන්වගන්ව නම් මීට ගපර ද 

සැබැින්වම ඔවුහු අල්ලාහ්ට ගද්රෝහිකම් 

කග ෝය. ඔහු ඔවුන්ව ිෂයගයහි (නුඹට) 

ඉඩ ලබා දී ඇත. තවද අල්ලාහ ්සර්වඥානී 

සියුම් ඥානය ඇත්තාය. 

َ ِمن َقبحُل   ِإَون يُرِيُدواْ ِخَياَنَتَك َفَقدح َخانُواْ ٱَّلله
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ُۗ َوٱَّلله َكَن ِمنحُهمح مح

َ
 ٧١ فَأ
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72. නියත වශගයන්වම ිශව්ාස ගකාට 

(තම වාසස්ථානගයන්ව) නික්ම ගොස ්තම 

ධනය හා තම ජීිත අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගේ කැප ක වුන්ව ද තවද සරණ 

ලබා දී (ඔවුනට) උදව් ක වුන්ව ද 

ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමක් ඇතැගමකුගේ 

මිතුරන්ව ගවති. ිශව්ාස ගකාට නික්ම 

ගනාගිය අය ඔවුන්ව නික්ම යන තුරු ඔවුන්ව 

සමඟ කිසිදු ආකාරගේ මිතු දහමක් 

නුඹලාට ගනාවනු ඇත. නමුත් දහම 

ිෂයගයහි ඔවුන්ව නුඹලාගෙන්ව උදව් 

පැතුගව් නම් නුඹලා හා ඔවුන්ව අතර 

ගිිසුමක් ඇති ජනයා ගවත හැර (අන්ව 

අයට) උදව් කිරීම නුඹලා ගවත පැවගරන 

වෙකීමය. තවද අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ 

පිළිබඳ ව නිරීක්ෂා කරන්වනාය. 

َٰلِِهمح   َو مح
َ
ِيَن َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ بِأ إِنه ٱَّله

 ِ نُفِسِهمح ِِف َسبِيِل ٱَّلله
َ
ٓواْ   َوأ نََِصُ ِيَن َءاَوواْ وه َوٱَّله

ِيَن َءاَمُنواْ   ٖضِۚ َوٱَّله َِلَآُء َبعح وح
َ
ُضُهمح أ ْوَلَٰٓئَِك َبعح

ُ
أ

ٍء   ِن ََشح ِن َوَلََٰيتِِهم م  َولَمح ُيَهاِجُرواْ َما لَُكم م 
ِيِن   وُكمح ِِف ٱل  تَنَِصُ ْْۚ ِإَوِن ٱسح َٰ ُيَهاِجُروا َحِته

 َٰ ُ إَِله لََعَ ِۭم بَيحَنُكمح َوبَيحَنُهم  َفَعلَيحُكُم ٱنلهِصح  قَوح
َملُوَن بَِصۡي   ُ بَِما َتعح ُۗ َوٱَّلله ِيَثَٰق   ٧٢ م 

73. ගමය (එකිගනකා රැකෙැනීම) නුඹලා 

ගනාකරන්වගන්ව නම් මහ ගපාග ාගව් 

අර්බුද හා මහා කලහකම් සිදු වනු ඇත. 

ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව වන ඔවුහු 

ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමකු ඇතැගමකුගේ 

සමීප මිතුරන්ව ගවති. 

ٍضِۚ إَِله   َِلَآُء َبعح وح
َ
ُضُهمح أ ِيَن َكَفُرواْ َبعح َوٱَّله

ۡرِض َوَفَساد   
َ َعلُوهُ تَُكن فِتحَنة  ِِف ٱۡلح َتفح

 ٧٣ َكبِۡي  

74. තවද ිශ්වාස ගකාට (තම 

වාසසථ්ානගයන්ව) නික්ම ගොස් 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ කැප ක වුන්ව හා 

සරණ ලබා දී (ඔවුනට) උදව් ක වුන්ව 

වන ඔවුහුමය සැබෑ ගලසින්ව ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව වන්වගනෝ. ඔවුනට 

සමාව ද ගෙෞරවාන්විත සංග්රහය ද ඇත. 

ِيَن َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ ِِف َسبِيِل   َوٱَّله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ٓواْ أ نََِصُ ِيَن َءاَوواْ وه ِ َوٱَّله ٱَّلله

ق  َكرِيم   فَِرة  َورِزح غح هُهم مه ْۚ ل ا ِمُنوَن َحق ٗ حُمؤح  ٧٤ ٱل
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75. තවද ිශ්වාස ගකාට පසුව (තම 

වාසසථ්ානගයන්ව) නික්ම ගොස් නුඹලා 

සමඟම (අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ) කැප 

ක වුන්ව වන ඔවුහු නුඹලා ගෙන්ව ය. 

අල්ලාහ්ගේ නියමය පරිදි ඔවුන්වගෙන්ව 

ඇතැගමකු ඇතැගමකුට ඉතා සමීප 

ඥාතීන්වය. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්වඥය. 

ِيَن َءاَمُنواْ   ُد وََهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ  َوٱَّله ِمنُۢ َبعح
رحَحاِم  

َ ْولُواْ ٱۡلح
ُ
ْۚ َوأ ْوَلَٰٓئَِك ِمنُكمح

ُ
َمَعُكمح فَأ

  َ ِْۚ إِنه ٱَّلله ٖض ِِف كَِتَِٰب ٱَّلله َلَٰ بَِبعح وح
َ
ُضُهمح أ َبعح

 ُۢ ٍء َعلِيُم ِ ََشح
 ٧٥ بُِكل 
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සූරා අත් තව්බා  التوبة 

1. (ගමය) ගද්ව ආගද්ශ කරන්වනන්ව 

අතුරින්ව කව්රුන්ව ගවත නුඹලා ගිිසුම් 

ඇති කර ෙත්ගතහුද, (එය අවසන්ව 

කරමින්ව) ඔවුන්ව ගවතින්ව අල්ලාහ්ද, 

ඔහුගේ දූතයාණන්වද ඉවත් වීගම් 

ප්රකාශයයි. 

َِن   ََٰهدتُّم م  ِيَن َع ِ َورَُسوَِلِۦٓ إََِل ٱَّله َِن ٱَّلله بََرآَءة  م 
ِكِيَ  حُمّشح  ١ ٱل

2. මාස හතරක් ගමම භූමිගේ සැරිසරනු. 

නියත වශගයන්වම නුඹලා අල්ලාහ් ව 

නිෂ්ඵල කරන්වනට ගනාහැකි බවත් තවද 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව අවමන්ව කරන බවත් 

නුඹලා දැන ෙනු. 

لَُمٓواْ   ُهرٖ َوٱعح شح
َ
بََعَة أ رح

َ
ۡرِض أ

َ فَِسيُحواْ ِِف ٱۡلح
ِجزِي ٱ  ُ ُمعح نهُكمح َغۡيح

َ
َ ُُمحزِي  أ نه ٱَّلله

َ
ِ َوأ َّلله

َٰفِرِينَ   ٢ ٱلحَك

3. තවද මහා හේ දිනගයහි සැබැින්වම 

අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව ගවතින්ව වූ  

සියඵ ජනයා ගවත කරනු ලබන දැනුම් 

දීමයි. (එනම්) අල්ලාහට් ආගද්ශ තබා 

වන්වදනාමානය කරන්වනන්වගෙන්ව අල්ලාහ් 

සහ ඔහුගේ දූතයාණන්ව ඉවත් වූහ.   

ගවතින්ව වූ දැනුම් දීමය. (එබැින්ව) නුඹලා 

පශච්ාත්තාප වී මිදුගේ නම් එිට එය 

නුඹලාට යහපත්ය. තවද නුඹලා 

පිටුපෑගවහු නම් එිට සැබැින්වම නුඹලා 

අල්ලාහ ්ව දුබල කරන්වනට හැකියාවන්වත 

ගනාවන බව දැනෙනු. ප්රතික්ගෂප් 

ක වුනට ගව්දනීය දඬුවමක් ඇති බව නුඹ 

ශුභාරංචි දන්ව වනු. 

ِ وَ  َِن ٱَّلله َٰن  م  َذ
َ
َج ِ  َوأ رَُسوَِلِۦٓ إََِل ٱنلهاِس يَوحَم ٱۡلح

ِكَِي   حُمّشح َِن ٱل َ بَرِٓيء  م  نه ٱَّلله
َ
ََبِ أ كح

َ ٱۡلح
ۖۡ ِإَون   ۚۥْ فَإِن تُبحُتمح َفُهَو َخۡيح  لهُكمح َورَُسوَُلُ

  ُِۗ ِجزِي ٱَّلله ُ ُمعح نهُكمح َغۡيح
َ
لَُمٓواْ أ حُتمح فَٱعح تََوَله

ِيَن َكَفُرواْ بَِعذَ  ِ ٱَّله ِ َِلمٍ َوبَّش 
َ
 ٣ اٍب أ
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4. නමුත් ආගද්ශ කරන්වනන්ව අතුරින්ව 

නුඹලා ගිිස ෙත් පසු නුඹලාට (එම 

ගිිසුගමහි) කිසිදු අඩුවක් ගනාකර, 

නුඹලාට එගරහි ව කිසිගවකුට උදව් 

ගනාකරන අය හැර. එගහයින්ව ඔවුන්වගේ 

නියමිත කාලය දක්වා ඔවුන්වගේ ගිිසුම 

ඔවුන්ව ගවත ූර්ණ ව ඉටු කරනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් ගද්ව බිය හැඟීගමන්ව 

යුතු ව කටයුතු කරන්වනන්ව ප්රිය කරයි. 

ِكَِي ُثمه لَمح   حُمّشح َِن ٱل ََٰهدتُّم م  ِيَن َع إَِله ٱَّله
َحٗدا  

َ
ا َولَمح يَُظَِٰهُرواْ َعلَيحُكمح أ يَنُقُصوُكمح َشيحـ ٗ

َ ُُيِبُّ  ْۚ إِنه ٱَّلله تِِهمح َدُهمح إََِلَٰ ُمده ٓواْ إََِلحِهمح َعهح تِمُّ
َ
  فَأ

حُمتهِقيَ   ٤ ٱل

5. ශුද්ධ මාස ගෙවී ගිය පසු නුඹලා 

ආගද්ශ කරන්වනන්වව දුටු තැන ඝාතනය 

කරනු.  තවද ඔවුන්ව ව අල්ලා ෙනු. තවද 

ඔවුන්ව ව වටලනු. (ඔවුන්ව) යන එන සෑම 

තැනකම ඔවුන්ව ෙැන ිමසිල්ගලන්ව (රැක) 

සිටිනු. නමුත් ඔවුන්ව පසුතැිලි වී මිදී 

සලාතය ිධිමත් ව ඉටු ගකාට zසකාත් ද 

පිරිනැමුගව් නම් ඔවුන්වගේ මාර්ෙගේ 

ඔවුන්ව ව නුඹලා අත හැර දමනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය. 

කරුණා ගුණගයන්ව යුක්තය. 

ِكَِي   حُمّشح ُتلُواْ ٱل ُُرُم فَٱقح ُهُر ٱۡلح شح
َ فَإَِذا ٱنَسلََخ ٱۡلح

وُهمح   ُِصُ َحيحُث وََجدتُُّموُهمح وَُخُذوُهمح َوٱحح
ُعُدواْ لَُهمح ُكه  قَاُمواْ   َوٱقح

َ
َمرحَصٖدِۚ فَإِن تَابُواْ َوأ

  َ ْۚ إِنه ٱَّلله َة فََخلُّواْ َسبِيلَُهمح َكوَٰ َة َوَءاتَُواْ ٱلزه لَوَٰ ٱلصه
 ٥ َغُفور  رهِحيم  

6. ආගද්ශ කරන්වනන්ව අතුරින්ව කවගරක් 

ගහෝ නුඹගෙන්ව රැකවරණය පැතුගව් නම් 

එිට ඔහු අල්ලාහ්ගේ වදනට සවන්ව ගදන 

ගතක් නුඹ ඔහුට රැකවරණය ගදනු. පසු ව 

ඔහු ආරක්ෂිතව සිටිය හැකි සථ්ානයක් 

ගවත ඔහු ව ගසන්්වදු කරනු. ගහත්ුව නියත 

වශගයන්වම ඔවුන්ව ගනාදන්වනා පිරිසක් 

බැිනි. 

هُ   ِجرح
َ
َتَجاَرَك فَأ ِكَِي ٱسح حُمّشح َِن ٱل َحد  م 

َ
ِإَونح أ

َٰلَِك   ۚۥْ َذ َمَنُه
ح
ُه َمأ بحلِغح

َ
ِ ُثمه أ َمَع َكَلََٰم ٱَّلله َٰ يَسح َحِته

نهُهمح قَوح 
َ
لَُمونَ بِأ  ٦ م  َله َيعح
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7. මසජ්ිදුල් හරාම් අසල නුඹලා ගිිස ෙත් 

උදියට හැර ආගද්ශ කරන්වනන්වහට 

අල්ලාහ ්ගවතින්ව හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව 

ගවතින්ව ගිිසුමක් ඇති වන්වගන්ව ගකගස ්

ද?. ඔවුන්ව නුඹලාට ඍජු ව කටයුතු කරන 

තාක් කල් නුඹලා ද ඔවුනට ඍජු ව 

කටයුතු කරනු. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්ගද්ව බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව 

කටයුතු කරන්වනන්ව ප්රිය කරයි. 

  ِ ٌد ِعنَد ٱَّلله ِكَِي َعهح َكيحَف يَُكوُن لِلحُمّشح
ََٰهدتُّمح ِعنَد   ِيَن َع وَِعنَد رَُسوَِلِۦٓ إَِله ٱَّله
َتَقَُٰمواْ لَُكمح   ََراِمِۖ َفَما ٱسح ِجِد ٱۡلح حَمسح ٱل

حُمته  َ ُُيِبُّ ٱل ْۚ إِنه ٱَّلله َتِقيُمواْ لَُهمح  ٧ ِقيَ فَٱسح

8. (ගිිසුමක් රැඳී පවතින්වගන්ව ) ගකගස ්

ද? නුඹලාට එගරහි ව ඔවුන්ව ජය 

ලබන්වගන්ව නම් නුඹලා සමඟ පවතින 

සම්බන්වධතාව ෙැන ගහෝ ගිිසුම ෙැන 

ඔවුන්ව තැකීමක් ගනාකරති.  ඔවුන්වගේ 

කටින්ව නුඹලා ව තෘේතියට පත් කරති. 

නමුත් ඔවුන්වගේ හදවත් එයට පිළිකුල් 

කරති. තවද ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් 

පාපතරගයෝය. 

ُقُبواْ   َهُرواْ َعلَيحُكمح ََل يَرح َكيحَف ِإَون َيظح
َٰهِِهمح   فحَو

َ
ْۚ يُرحُضونَُكم بِأ ٗة  َوََل ذِمه

فِيُكمح إَِل ٗ
َِٰسُقونَ  ََثُُهمح َف كح

َ
ََبَٰ قُلُوبُُهمح َوأ

ح
 ٨ َوتَأ

9. ඔවුන්ව අල්ලාහ්ගේ වදන්ව සව්ල්ප 

මිලකට ිකුණුගවෝය. එගහයින්ව ඔවුහු 

ඔහු(අල්ලාහ)්ගේ මාර්ෙගයන්ව වැ ැක්වූහ. 

නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව සිදු කරමින්ව සිටි 

දෑ නපුරු ිය. 

واْ َعن   ِ َثَمٗنا قَلِيَٗل فََصدُّ اْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله وح ََتَ ٱشح
َملُونَ   ٩ َسبِيلِهِۦْٓۚ إِنهُهمح َسآَء َما ََكنُواْ َيعح

10. ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයකු ිෂයගයහි 

කිසිදු (ඥාතී) සම්බන්වධතාවක් ගහෝ 

ගිිසුමක් ෙැන ගහෝ ඔවුහු සැලකිලිමත් 

ගනාගවති. තවද ඔවුහුමය සීමාව ඉක්මවා 

ගියවුන්ව වන්වගනෝ. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ْۚ َوأ ٗة  َوََل ذِمه

ِمٍن إَِل ٗ ََل يَرحُقُبوَن ِِف ُمؤح
َتُدونَ  حُمعح  ١٠ ُهُم ٱل

11. නමුත් ඔවුහු පශච්ාත්තාප වී (වරදින්ව) 

මිදී සලාතය ද ිධිමත් ව ඉටු කර, 

zසකාතය ද පිරිනැමුගව් නම් එිට ඔවුහු 

දහගමහි නුඹලාගේ සගහෝදරගයෝ ගවති. 

තවද වටහා ෙන්වනා පිරිසට අපි ගමම 

වදන්ව පැහැදිලි කරන්වගනමු. 

َة   َكوَٰ ةَ َوَءاتَُواْ ٱلزه لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
فَإِن تَابُواْ َوأ

ٖم   ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقوح ِ ِيِنِۗ َوُنَفص  َٰنُُكمح ِِف ٱل  َو فَإِخح
لَُمونَ   ١١ َيعح
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12. ඔවුන්ව ගිිස ෙත් පසු ඔවුන්වගේ 

ගිිසුම කඩ ගකාට නුඹලාගේ දහම 

පිළිබඳ ව ඔවුන්ව ගදාස ්නැගුගව් නම් එිට 

නුඹලා ගද්ව ප්රතික්ගෂප්ිත නායකයින්ව 

සමඟ සටන්ව වදිනු. (එම වැරදි ෙමනින්ව) 

ඔවුන්ව වැ කී සිටිය හැකි වනු පිණිස 

නියත වශගයන්වම ඔවුනට කිසිදු ගිිසුමක් 

ගනාිය යුතුය. 

 ْ ِدهِمح َوَطَعُنواْ   ِإَون نهَكُثٓوا ِد َعهح ِنُۢ َبعح يحَمََٰنُهم م 
َ
أ

رِ إِنهُهمح ََلٓ   َة ٱلحُكفح ئِمه
َ
ِِف دِينُِكمح فََقَٰتِلُٓواْ أ

يحَمََٰن لَُهمح لََعلهُهمح يَنَتُهونَ 
َ
 ١٢ أ

13. සිය ගිිසුම බිඳ දමමින්ව, ගමම 

දූතයාණන්ව ව (මක්කාගවන්ව) පිටුවහල් 

කිරීමට සැලසුම් ක  පිරිසක් සමඟ 

නුඹලා සටන්ව ක  යුතු ගනාගව් ද? 

නුඹලා සමඟ (සටන්ව කිරීමට) ප මු වර 

ආරම්භ කග  ්ඔවුන්වය. නුඹලා ඔවුනට 

බිය වන්වගනහු ද? නුඹලා 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව ව සිටිගයහු නම් නුඹලා 

බිය වීමට වඩාත් සුදුසස්ා වන්වගන්ව 

අල්ලාහය්. 

واْ   يحَمََٰنُهمح وََهمُّ
َ
ََل تَُقَٰتِلُوَن قَوحٗما نهَكُثٓواْ أ

َ
أ

َراِج  ِۚ  بِإِخح ٍة َل َمره وه
َ
 ٱلرهُسوِل وَُهم بََدُءوُكمح أ

ن ََّتحَشوحهُ إِن ُكنُتم  
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ ْۚ فَٱَّلله َنُهمح ََّتحَشوح

َ
أ

ِمنِيَ  ؤح  ١٣ مُّ

14. ඔවුන්ව සමඟ නුඹලා සටන්ව කරනු. 

නුඹලාගේ දෑතින්ව අල්ලාහ් ඔවුනට දඬුවම් 

කරයි. තවද ඔවුන්ව ව අවමානයට පත් 

කරයි. ඔවුනට එගරහි ව නුඹලාට උදව් 

කරයි. ගද්ව ිශව්ාසවන්වත පිරිසගේ 

හදවත් හි ඔහු සුවය ඇති කරයි. 

زِهِمح   يحِديُكمح َويُخح
َ
ُ بِأ بحُهُم ٱَّلله ِ َٰتِلُوُهمح ُيَعذ  َق

ٖم   ِف ُصُدوَر قَوح َويَنُِصحُكمح َعلَيحِهمح َويَشح
ِمنِيَ  ؤح  ١٤ مُّ

15. තවද ඔවුන්වගේ හදවත් හි ඇති 

ගකෝපය ඔහු පහ කරයි. තමන්ව අභිමත 

කරන අය ගවත අල්ලාහ් සමාව ලබා 

ගදයි. තවද අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය. සියුම් 

ඥානය ඇත්තාය. 

َٰ َمن   ُ لََعَ ُۗ َويَُتوُب ٱَّلله هِبح َغيحَظ قُلُوبِِهمح َويُذح
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ُۗ َوٱَّلله  ١٥ يََشآُء
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16. නුඹලා අතුරින්ව යුද්ධ ක වුන්වද 

අල්ලාහ ්ද ඔහුගේ රසූල්වරයා ද ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව ද හැර,ගවන කිසිගවකු 

නුඹලා සුහඳ මිතුරන්ව ගලස ගනාෙත් බව 

ඔහු දැන ෙන්වනාතුරු නුඹලා අත හැර 

දමනු ඇතැයි සිතන්වගනහු ද? තවද 

අල්ලාහ ්නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

ඥානීය. 

ِيَن   ُ ٱَّله لَِم ٱَّلله ا َيعح ُكواْ َولَمه َ ن تَُتح
َ
مح َحِسبحُتمح أ

َ
أ

ِ  َجََٰهُدواْ ِمنُكمح َولَمح َيتهِخُذواْ ِمن ُدو ِن ٱَّلله
  ُۢ ُ َخبُِۡي ْۚ َوٱَّلله ِمنَِي َوَِلَجٗة حُمؤح َوََل رَُسوَِلِۦ َوََل ٱل

َملُونَ   ١٦ بَِما َتعح

17. ආගද්ශ තබන්වනන්ව (තමන්වගේ) ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්ය ෙැන තමන්වට එගරහි ව 

සාක්ෂි දරන්වනන්ව ගලස සිටිය දී 

අල්ලාහ්ගේ මසජ්ිදයන්ව පරිපාලනය කිරීම 

ඔවුනට සුදුසු ගනාගව්්. තම ක්රියාවන්ව 

නිෂ්ඵල වී ගිය අය ගමාවුහුය. තවද නිරා 

ගින්වගන්ව ඔවුහු සදාතනිකගයෝ ගවති. 

  ِ ُمُرواْ َمَسَِٰجَد ٱَّلله ن َيعح
َ
ِكَِي أ َما ََكَن لِلحُمّشح

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
رِِۚ أ نُفِسِهم بِٱلحُكفح

َ
َٰٓ أ َشَِٰهِديَن لََعَ

ونَ  َمَٰلُُهمح َوِِف ٱنلهارِ ُهمح َخَِِٰلُ عح
َ
 ١٧ َحبَِطتح أ

18. අල්ලාහ්ගේ මස්ජිදයන්ව පරිපාලනය 

කරනුගේ අල්ලාහ ්හා අවසන්ව දිනය 

ිශව්ාස ගකාට සලාතය ිධිමත් ව ඉටු 

කර zසකාතය ද පිරිනමා අල්ලාහ ්හැර 

ගවන කිසිවකුට බිය ගනාවූ අයයි. යහ 

මඟ ලැබූවන්ව අතුරින්ව සිටිය හැක්ගක් 

ඔවුන්වට ම ය. 

  ِ ِ َمنح َءاَمَن بِٱَّلله ُمُر َمَسَِٰجَد ٱَّلله َوحِم  إِنهَما َيعح َوٱَلح
ةَ َولَمح ََيحَش   َكوَٰ ةَ َوَءاَِت ٱلزه لَوَٰ قَاَم ٱلصه

َ
ٱٓأۡلِخرِ َوأ

ن يَُكونُواْ ِمَن  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ۖۡ َفَعََسَٰٓ أ َ إَِله ٱَّلله

َتِدينَ  حُمهح  ١٨ ٱل

19. හේ වන්වදනාකරුවන්වට ජලය සපයා 

මසජ්ිදුල් හරාමය පරිපාලනය කරන්වනන්ව 

ව අල්ලාහ ්හා අවසන්ව දිනය ිශව්ාස 

ගකාට අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ කැපවූවන්ව 

ගමන්ව නුඹලා පත් කග හි ද? අල්ලාහ ්

අබියස ඔවුන්ව එක සමාන ගනාගවති. තවද 

අල්ලාහ ්අපරාධකාරී ජනයාට මඟ 

ගනාගපන්වවයි. 

ِجِد   حَمسح َآج ِ وَِعَماَرةَ ٱل َجَعلحُتمح ِسَقايََة ٱۡلح
َ
۞أ

َوحِم ٱٓأۡلِخرِ َوَجََٰهدَ  ِ َوٱَلح ََراِم َكَمنح َءاَمَن بِٱَّلله   ٱۡلح
ُ ََل   ُِۗ َوٱَّلله َتوُۥَن ِعنَد ٱَّلله ِْۚ ََل يَسح ِِف َسبِيِل ٱَّلله

َٰلِِميَ  ِدي ٱلحَقوحَم ٱلظه  ١٩ َيهح
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20. ිශව්ාස ගකාට (තම වාසසථ්ාන 

වලින්ව) නික්ම ගොස ්අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගේ තම ධනය හා ජීිත පරිතයාෙ 

ක වුන්ව අල්ලාහ ්අබියස නිලගයන්ව අති 

මහත් අය ගවති. තවද ජයග්රහකගයෝ 

ඔවුහුමය. 

  ِ ِيَن َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله ٱَّله
  ِْۚ َظُم َدرََجًة ِعنَد ٱَّلله عح

َ
نُفِسِهمح أ

َ
َٰلِِهمح َوأ َو مح

َ
بِأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَفآئُِزونَ 
ُ
 ٢٠ َوأ

21. ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ඔහුගෙන්ව වූ 

දයාව, තෘේතිය හා (සව්ර්ෙ) උයන්ව පිළිබඳ 

ව ඔවුනට ශුභාරංචි දන්වවයි. එහි ඔවුන්වට 

නිරන්වතර සුවය ඇත. 

َٰٖت   َٰٖن وََجنه َو ِنحُه َورِضح َةٖ م  ُُهمح َربُُّهم بِرَۡحح ِ يُبَّش 
ِقيمٌ  هُهمح فِيَها نَعِيم  مُّ  ٢١ ل

22. (ඔවුහු) එහි කවදත් සදාතනිකයින්ව 

ගවති. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්වන ඔහු 

අබියස අතිමහත් ප්රතිඵල ඇත. 

ٌر  َخَٰ  جح
َ
ۥٓ أ َ ِعنَدهُ بًَداْۚ إِنه ٱَّلله

َ
ِِلِيَن فِيَهآ أ

 ٢٢ َعِظيم  

23. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි !, නුඹලාගේ 

පියවරුන්ව හා නුඹලාගේ සගහෝදරයින්ව 

ගද්ව ිශ්වාසයට වඩා ගද්ව ප්රතික්ගෂප්ය 

ප්රිය කග  ්නම් ඔවුන්ව ව භාරකරුවන්ව 

ගලස නුඹලා ගනාෙනු. නුඹලා අතුරින්ව 

කවගරකු ඔවුන්ව භාරකරුවන්ව ගලස 

ෙන්වගන්ව ද ඔවුහුමය අපරාධකරුගවෝ. 

ِيَن َءاَمُنواْ ََل َتتهِخُذٓواْ َءابَآَءُكمح   َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َر لََعَ   َتَحبُّواْ ٱلحُكفح َِلَآَء إِِن ٱسح وح
َ
َٰنَُكمح أ َو ِإَوخح

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ِنُكمح فَأ هُهم م  يَمَِٰنِۚ َوَمن َيَتَول ِ

ٱۡلح
َٰلُِمونَ   ٢٣ ٱلظه

24. නුඹලාගේ පියවරුන්ව, නුඹලාගේ 

දරුවන්ව, නුඹලාගේ සගහෝදරයන්ව, 

නුඹලාගේ බිරියන්ව, නුඹලාගේ පවුගල් 

ඥාතීන්ව, නුඹලා උපයන ධනය, පාඩු 

ලබනු ඇතැයි නුඹලා බිය වන වයාපාරය, 

නුඹලා ප්රිය කරන වාසස්ථාන අල්ලාහ්ටත් 

ඔහුගේ රසූල්වරයාටත් ඔහුගේ මාර්ෙගේ 

කැපවීමටත් වඩා (ඒවා) නුඹලා ගවත ප්රිය 

මනාප නම්, එිට අල්ලාහ් ඔහුගේ 

නිගයෝෙය ගෙන එන ගතක් නුඹලා 

අගේක්ෂාගවන්ව සිටිනු. තවද අල්ලාහ ්

පාපතර ජනයාට මඟ ගනාගපන්වවයි. 

َٰنُُكمح  َو بحَنآؤُُكمح ِإَوخح
َ
قُلح إِن ََكَن َءابَآؤُُكمح َوأ

ُتُموَها   ٌَٰل ٱقحََتَفح َو مح
َ
َوَُٰجُكمح وََعِشَۡيتُُكمح َوأ زح

َ
َوأ

َن َكَساَدَها وَ  َمَسَِٰكُن  َوتَِجََٰرة  ََّتحَشوح
ِ َورَُسوَِلِۦ   َِن ٱَّلله َحبه إََِلحُكم م 

َ
َنَهآ أ تَرحَضوح

  ُ ِِتَ ٱَّلله
ح
َٰ يَأ بهُصواْ َحِته وَِجَهادٖ ِِف َسبِيلِهِۦ فَََتَ

ِدي ٱلحَقوحَم ٱلحَفَِٰسِقيَ  ُ ََل َيهح رِهۗۦُِ َوٱَّلله مح
َ
 ٢٤ بِأ
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25. සැබැින්වම අල්ලාහ් ගබාගහෝ තැන්ව 

වල නුඹලාට උදව් කග ්ය. තවද 

හුගනයින්ව දිනගයහි නුඹලාගේ අධිකත්වය 

නුඹලා ව මිත ක  අවසථ්ාගව් නුඹලාට 

කිසිවක් ප්රගයෝජනවත් ගනාවීය. 

මහගපාග ාව එය පුළුල් ව තිබුණ ද 

නුඹලාට පටු ිය. පසු ව නුඹලා පිටුපස 

හරවා පලා ගිගයහුය. 

ُ ِِف َمَواِطَن َكثَِۡيةٖ َويَوحَم   ُكُم ٱَّلله لََقدح نََِصَ
جَ  عح

َ
ٍ إِذح أ ِن ُحَنيح تُُكمح فَلَمح ُتغح َ َبتحُكمح َكَثح

ۡرُض بَِما  
َ ا َوَضاقَتح َعلَيحُكُم ٱۡلح َعنُكمح َشيحـ ٗ

بِرِينَ  دح حُتم مُّ  ٢٥ رَُحَبتح ُثمه َوَله

26. පසු ව අල්ලාහ ්ඔහුගේ ශාන්වතභාවය 

ඔහුගේ දූතයාණන්ව ගවත හා ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව ගවත පහ  කග ්ය. 

තවද නුඹලා නුදුටු ගසන්ාවන්ව ඔහු පහ  

කග ්ය. ප්රතික්ගෂප් ක වුන්වට දඬුවම් 

කග ්ය. එය ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්වගේ 

ප්රතිිපාකයයි. 

َٰ رَُسوَِلِۦ َولََعَ   ُ َسِكينََتُهۥ لََعَ نَزَل ٱَّلله
َ
ُثمه أ

َب   همح تََروحَها وََعذه نَزَل ُجُنوٗدا ل
َ
ِمنَِي َوأ حُمؤح ٱل

َٰفِرِينَ  َٰلَِك َجَزآُء ٱلحَك ْْۚ َوَذ ِيَن َكَفُروا  ٢٦ ٱَّله

27. ඉන්ව පසු ව අල්ලාහ් තමන්ව අභිමත 

කරන අයට (ඔවුන්වගේ) පශ්චාත්තාපය 

පිළිගෙන සමාව දුන්වගන්වය. තවද අල්ලාහ ්

අති ක්ෂමාශීලීය කරුණා ගුණගයන්ව 

යුක්තය. 

  ُۗ َٰ َمن يََشآُء َٰلَِك لََعَ ِد َذ ُ ِمنُۢ َبعح ُثمه َيُتوُب ٱَّلله
ُ َغُفور  رهِحيم    ٢٧ َوٱَّلله

28. ිශව්ාස ක වුනි, ගද්ව ආගද්ශ 

කරන්වනන්ව කිලිටිය. එබැින්ව ඔවුන්වගේ 

ගමම වසරට පසු ව ඔවුන්ව මස්ජිදුල් 

හරාමයට සමීප ගනාිය යුතුය. තවද 

නුඹලා දිළිඳුකමට බිය වූගේ නම් ඔහු 

අභිමත කග  ්නම් ඔහුගේ භාෙයය තුළින්ව 

අල්ලාහ ්නුඹලා ව ධනවත්භාවයට පත් 

කරනු ඇත. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

සර්ව ඥානීය. සියුම් ඥානය ඇත්තාය. 

ُِكوَن ََنَس    حُمّشح ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنهَما ٱل َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َد ََعِمِهمح َهََٰذاْۚ   ََراَم َبعح ِجَد ٱۡلح حَمسح َربُواْ ٱل فَََل َيقح
ُ ِمن   نِيُكُم ٱَّلله ُتمح َعيحلَٗة فََسوحَف ُيغح ِإَونح ِخفح

َ َعلِيٌم َحِكيم   ْۚ إِنه ٱَّلله لِهِۦٓ إِن َشآَء  ٢٨ فَضح
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29. ගද්ව ග්රන්වථ ගදනු ලැබූවන්ව අතුරින්ව 

අල්ලාහ ්හා අවසන්ව දිනය ිශව්ාස 

ගනාකරන, අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්ව තහනම් ක  දෑ තහනම් 

ගනාකරන, සතය දහම පිළි ගනාපදින අය 

සමඟ ඔවුන්ව යටහත් පහත් වී (සව් 

කැමැත්ගතන්ව) ජිසියා බදු තම අතින්ව ගදන 

ගතක් ඔවුන්ව සමඟ නුඹලා සටන්ව වදිනු. 

 ِ َٰتِلُواْ ٱَّله َوحِم  َق ِ َوََل بِٱَلح ِمُنوَن بِٱَّلله يَن ََل يُؤح
ُ َورَُسوَُلُۥ َوََل   َم ٱَّلله ُِموَن َما َحره ٱٓأۡلِخرِ َوََل ُُيَر 

وتُواْ ٱلحِكَتََٰب  
ُ
ِيَن أ ِ ِمَن ٱَّله َق  يَِديُنوَن دِيَن ٱۡلح

يََة َعن يَٖد وَُهمح َصَٰغُِرونَ  زح ِ
ُطواْ ٱۡلح َٰ ُيعح  ٢٩ َحِته

30. උගසයිර් අල්ලාහ්ගේ පුත්රයාණන්ව බව 

යුගදව්ගවෝ පැවසූහ. එගමන්වම මසීහ ්

අල්ලාහ්ගේ පුත්රයාණන්ව බව කිතුනුගවෝ 

පැවසූහ. එය ඔවුන්වගේ මුින්ව පවසන 

ඔවුන්වගේ ප්රකාශයයි. මීට ගපර ප්රතික්ගෂ්ප 

ක වුන්වගේ ප්රකාශයට ඔවුහු සමාන වූහ. 

අල්ලාහ ්ඔවුන්ව ව ිනාශ කරයි. ඔවුන්ව 

ගවනතකට ගයාමු කරනු ලබනුගේ 

ගකගස් ද? 

ِ َوقَالَِت   َُهوُد ُعَزيحٌر ٱبحُن ٱَّلله َوقَالَِت ٱَلح
لُُهم   َٰلَِك قَوح ِۖۡ َذ حَمِسيُح ٱبحُن ٱَّلله ٱنلهَصََٰرى ٱل

ِيَن َكَفُرواْ ِمن   َل ٱَّله ۖۡ يَُضَِٰهـ ُوَن قَوح َٰهِِهمح فحَو
َ
بِأ

فَُكونَ  َٰ يُؤح ّنه
َ
ۖۡ أ ُ ََٰتلَُهُم ٱَّلله ْۚ َق  ٣٠ َقبحُل

31. අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව ඔවුහු 

ඔවුන්වගේ ආෙමික ිද්වතුන්ව ද, ඔවුන්වගේ 

ආෙමික නායකයින්ව ද, මර්යම්ගේ පුත් 

මසීහ ්ව ද ගදිවරුන්ව ගලස 

ෙත්ගතෝය.එකම ගදියාට නැමඳුම් කරන 

ගලසටම ඔවුහු අණ කරනු ලැබූහ. ඔහු 

හැර ගවනත් ගදිගඳකු ගනාමැත. ඔවුන්ව 

ආගද්ශ කරන දැයින්ව ඔහු පිිතුරුය. 

َبََٰنهُ  َبارَُهمح َورُهح حح
َ
َُذٓواْ أ ِن ُدوِن  ٱَّته بَاٗبا م  رح

َ
مح أ

ِمُرٓواْ إَِله  
ُ
يََم َوَمآ أ حَمِسيَح ٱبحَن َمرح ِ َوٱل ٱَّلله

ٓ إَِلََٰه إَِله ُهَوْۚ ُسبحَحََٰنُهۥ   ُبُدٓواْ إَِلَٰٗها َوَِٰحٗداۖۡ َله َِلَعح
ُِكونَ  ا يُّشح  ٣١ َعمه

32. අල්ලාහ්ගේ ආගලෝකය තම මුින්ව 

(පිඹ) නිවා දැමීමට ඔවුහු අගේක්ෂා කරති. 

ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව පිළිකුල් ක  ද 

අල්ලාහ ්ඔහුගේ ආගලෝකය ඔහු 

ූර්ණවත් ගනාකර අත හැර ගනාදමයි. 

ََب  
ح
َٰهِِهمح َويَأ فحَو

َ
ِ بِأ ِفـ ُواْ نُوَر ٱَّلله ن ُيطح

َ
يُرِيُدوَن أ

َِٰفُرونَ  ن يُتِمه نُوَرُهۥ َولَوح َكرِهَ ٱلحَك
َ
ٓ أ ُ إَِله  ٣٢ ٱَّلله
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33. ගද්ව ආගද්ශකයින්ව පිළිකුල් ක  ද 

සියලු දහම් වලට වඩා ඔහුගේ දහම 

ගහළිකර (උතුම් භාවයට පත් කර)නු 

පිණිස යහ මඟ හා සතයය දහම සමඟ තම 

දූතයාණන්ව ව එව්ගව් ඔහුමය. 

  ِ َق  حُهَدىَٰ َودِيِن ٱۡلح رحَسَل رَُسوََلُۥ بِٱل
َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّله

ِيِن ُُك ِهِۦ َولَوح َكرِهَ   ِهَرُهۥ لََعَ ٱل  َِلُظح
ُِكونَ  حُمّشح  ٣٣ ٱل

34. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි ! ආෙමික 

ිද්වතුන්ව හා ආෙමික නායකයින්වගෙන්ව 

බහුතරයක් ගදනා ජනයාගේ වසත්ුව වැරදි 

ගලසින්ව අනුභව කරති. අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගයන්ව (ජනයා) ව කති. තවද ඔවුහු 

රන්ව රිදී ගොඩ ෙසා ෙනිති. අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගේ ඒවා ියදම් ගනාකරති. එබැින්ව 

ගව්දනා සහෙත දඬුවමක් ඇති බව නුඹ 

ඔවුනට ශුභාරංචි පවසනු. 

َبارِ   حح
َ َِن ٱۡلح ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنه َكثِۡٗيا م  َها ٱَّله يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ

ََٰل ٱنلهاِس بِٱلحَبَِٰطِل   َو مح
َ
ُكلُوَن أ

ح
َباِن ََلَأ َوٱلرُّهح

وَن   َِنُ ِيَن يَكح ُِۗ َوٱَّله وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله َويَُصدُّ
َة َوََل يُنِفُقوَنَها ِِف   َهَب َوٱلحفِضه ِ  ٱَّله َسبِيِل ٱَّلله

َِلمٖ 
َ
حُهم بَِعَذاٍب أ ِ  ٣٤ فَبَّش 

35. එදින ඒවා නිරා ගින්වගනහි රත් කරනු 

ලැගේ. පසු ව "ගම්වා නුඹලා නිධන්ව ෙත 

ක  දෑය. එබැින්ව නුඹලා නිධන්ව ෙත 

කරමින්ව සිටි දෑ භුක්ති ිදිනු"  (යැයි 

පවසමින්ව) ඔවුන්වගේ න ල් මත ද 

ඔවුන්වගේ ඇලපත් මත ද ඔවුන්වගේ 

පිටවල් මත ද  පුඵසස්නු ලැගේ. 

َوىَٰ بَِها   يَوحَم ُُيحَۡمَٰ َعلَيحَها ِِف نَارِ َجَهنهَم َفُتكح
ُتمح   ۖۡ َهََٰذا َما َكََنح ِجَباُهُهمح وَُجُنوبُُهمح َوُظُهورُُهمح

ونَ  َِنُ نُفِسُكمح فَُذوُقواْ َما ُكنُتمح تَكح
َ
 ٣٥ ِۡل

36. නියත වශගයන්වම අහස් හා 

මහගපාග ාව මැවූ දින අල්ලාහ්ගේ 

නියමගයහි අල්ලාහ ්අබියස මාස ෙණන 

මාස ගදාග ාසකි. ඒවායින්ව සිව් මසක් 

පාරිශුද්ධය. එයයි ඍජු දහම වනුගේ. 

එබැින්ව ඒවාගයහි නුඹලා නුඹලාටම 

අපරාධ කර ගනාෙනු.  ගද්ව 

ආගද්ශකයින්ව නුඹලා සමඟ සියල්ගලහි 

(සියලු මාසයන්වහි) යුද වදිනාක් ගමන්ව 

නුඹලා ද ඔවුන්ව සමඟ සියල්ගලහි යුද 

වදිනු. තවද සැබැින්වම අල්ලාහ ්ගද්ව බිය 

හැඟීගමන්ව යුත් අය සමඟ යැයි නුඹලා 

දැන ෙනු. 

ٗرا ِِف   ِ ٱثحَنا َعَّشَ َشهح ُهورِ ِعنَد ٱَّلله ةَ ٱلشُّ إِنه ِعده
ۡرَض ِمنحَهآ  

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ يَوحَم َخلََق ٱلسه كَِتَِٰب ٱَّلله
لُِمواْ   ِيُن ٱلحَقي ُِمْۚ فَََل َتظح َٰلَِك ٱل  ْۚ َذ بََعٌة ُحُرم  رح

َ
أ

ِكَِي ََكٓفهٗة َكَما   فِيِهنه  حُمّشح َٰتِلُواْ ٱل ْۚ َوَق نُفَسُكمح
َ
أ

َ َمَع   نه ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ ْۚ َوٱعح يَُقَٰتِلُونَُكمح ََكٓفهٗة

حُمتهِقيَ   ٣٦ ٱل
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37. නියත වශගයන්වම (තහනම් ක  මාස 

සිතූ මනාපයට) කල් දැමීම, ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්ගේ වර්ධනයකි. ප්රතික්ගෂප් 

ක වුන්ව එමගින්ව ගනාමඟ යති. ඔවුහු 

වසරක් එය අනුමත කරති. තවත් වසරක් 

එය තහනම් කරති. එය අල්ලාහ් පාරිශුද්ධ 

ක  දෑහි ෙණන සාගේක්ෂ කරනු 

පිණිසය. ඒ අනුව අල්ලාහ් තහනම් ක  

දෑ ඔවුහු අනුමත කරති. ඔවුන්වගේ 

ක්රියාවන්වහි නපුර ඔවුනට අලංකාර කර 

ගපන්වවන ලදී. තවද අල්ලාහ ්ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්ිත ජනයාට මඟ ගනාගපන්වවයි. 

ِيَن   رِِۖ يَُضلُّ بِهِ ٱَّله ُء زِيَاَدة  ِِف ٱلحُكفح إِنهَما ٱلنهَِسٓ
ُِمونَُهۥ ََعٗما   َكَفُرواْ ُُيِلُّونَُهۥ ََعٗما َويَُحر 

َم   ُ َفُيِحلُّواْ َما َحره َم ٱَّلله ةَ َما َحره َُواِطـ ُواْ ِعده ِ َل 
ُ ََل يَ  ُۗ َوٱَّلله َمَٰلِِهمح عح

َ
ْۚ ُزي َِن لَُهمح ُسوُٓء أ ُ ِدي  ٱَّلله هح

َِٰفرِينَ   ٣٧ ٱلحَقوحَم ٱلحَك

38. අගහෝ ිශව්ාසක වුනි ! නුඹලාට 

කුමක් සිදු වූගේ ද? අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ 

පිටත් ව යනු යැයි නුඹලාට පවසනු ලැබූ 

ිට නුඹලා ගපාග ාවට බර වූහ. මතු 

ගලාවට වඩා ගමගලාව ජීිතය ෙැන 

නුඹලා තෘේතිමත් වූගයහු ද? ගමගලාව 

ජීිතගේ (සතුට) භුක්ති ිඳීම මතු 

ගලාගවහි අල්ප ප්රමාණයක් මිස නැත. 

ِيَن َءاَمُنواْ َما لَُكمح إَِذا قِيَل لَُكُم   َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡرِضِۚ  
َ ِ ٱثهاقَلحُتمح إََِل ٱۡلح ٱنفُِرواْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله

نحَيا ِمَن ٱٓأۡلِخَرةِِۚ َفَما َمَتَُٰع   ةِ ٱلُّ ََيوَٰ رَِضيُتم بِٱۡلح
َ
أ

نحَيا ِِف ٱٓأۡل ةِ ٱلُّ ََيوَٰ  ٣٨ ِخَرةِ إَِله قَلِيٌل ٱۡلح

39. නුඹලා පිටත් ව ගනායන්වගනහු නම් 

ගව්දනීය දඬුවමකින්ව ඔහු නුඹලාට දඬුවම් 

කරයි. තවද නුඹලා ගවනුවට ගවනත් 

පිරිසක් පත් කරයි. එිට නුඹලා ඔහුට 

කිසිවකින්ව හානියක් සිදු ක  ගනාහැක. 

තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ ගකගරහි ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

تَبحِدلح  إَِله  َِلٗما َويَسح
َ
بحُكمح َعَذابًا أ ِ تَنِفُرواْ ُيَعذ 

  ِ
َٰ ُك  ُ لََعَ ُۗ َوٱَّلله ا وهُ َشيحـ ٗ ُكمح َوََل تَُۡضُّ َ قَوحًما َغۡيح

ءٖ قَِديرٌ   ٣٩ ََشح
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40. නුඹලා (අපගේ දූතයාණන්ව වන) 

ගමාහුට උදව් ගනාකරන්වගනහු නම් (දැන 

ෙනු) ගදගදනාගෙන්ව ගදවැන්වනා ගලස ඔහු 

සිටියදීත්, ගද්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව ඔහු ව 

පිටුවහල් ක  අවස්ථාගව් දීත්, ඔවුන්ව 

ගදගදනාම එම ගුහාගවහි සිටි 

අවස්ථාගව්දීත් "නුඹ දුක් ගනාවනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් අප සමඟය" යැයි 

ඔහු තම සඟයාට කියූ අවස්ථාගව්දීත්, 

සැබැින්වම අල්ලාහ් ඔහුට උදව් කර ඇත. 

එිට අල්ලාහ ්ඔහුගේ ශාන්වතිය ඔහු ගවත 

පහ  කග ය්. නුඹලා නුදුටු ගස්නාවක් 

මඟින්ව ඔහු ව ශක්තිමත් කග ්ය. 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්වගේ ප්රකාශය පහත් 

බවට පත් කග ්ය. තවද අල්ලාහ්ගේ 

ප්රකාශය වන එයමය උසස ්වන්වගන්ව. තවද 

අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරීය. සියුම් ඥානීය. 

ِيَن   رََجُه ٱَّله خح
َ
ُ إِذح أ هُ ٱَّلله وُه َفَقدح نََِصَ إَِله تَنُِصُ

ِ إِذح ُهَما ِِف ٱلحَغارِ إِذح َيُقوُل  َكَفرُ  واْ ثَاِّنَ ٱثحَنيح
  ُ نَزَل ٱَّلله

َ
ۖۡ فَأ َ َمَعَنا لَِصَِٰحبِهِۦ ََل ََتحَزنح إِنه ٱَّلله

همح تََروحَها   يهَدهُۥ ِِبُُنوٖد ل
َ
َسِكينََتُهۥ َعلَيحهِ َوأ

ِۗ َوَُكَِمُة   َلَٰ فح ِيَن َكَفُرواْ ٱلسُّ وََجَعَل َُكَِمَة ٱَّله
 ِ ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ  ٱَّلله ُۗ َوٱَّلله  ٤٠ ِهَ ٱلحُعلحَيا

41. (ගස්නා බලය) සව්ල්ප වශගයන්ව වුව 

ද, අධික වශගයන්ව වුව ද නුඹලා පිටත් ව 

යනු.  තවද නුඹලාගේ වස්තුව හා 

නුඹලාගේ ජීිත අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ 

කැප කරනු. නුඹලා දැන සිටින්වගනහු නම් 

එය නුඹලාට ගශ්ර්ෂඨ්ය. 

َٰلُِكمح ٱنفُِرواْ ِخَفاٗفا َوثِقَ  َو مح
َ
اَٗل َوَجَِٰهُدواْ بِأ

َٰلُِكمح َخۡيح  لهُكمح   ِْۚ َذ نُفِسُكمح ِِف َسبِيِل ٱَّلله
َ
َوأ

لَُمونَ   ٤١ إِن ُكنُتمح َتعح

42. (නබිවරය) එය සමීපගයන්ව ෙත හැකි 

භාේඩයක් හා මධයසථ් (සාමානය) 

ෙමනක් වී නම් ඔවුහු නුඹ ව අනුෙමනය 

කරන්වනට තිබුණි. එනමුත් යා යුතු සීමාව 

ඔවුනට දුරස්ථ ිය. අපට හැකි නම් අප ද 

නුඹලා සමඟ පිට වී එන්වනට තිබුණි යැයි 

ඔවුහු අල්ලාහ ්මත දිවුරා පවසති. ඔවුහු 

ඔවුන්වවම ිනාශ කර ෙනිති. තවද 

සැබැින්වම ඔවුහු මුසාවාදීහු බව අල්ලා 

දනී. 

َبُعوَك   ته لَوح ََكَن َعَرٗضا قَرِيٗبا َوَسَفٗرا قَاِصٗدا َله
لُِفوَن  َوَلَِٰكنُۢ بَ  ْۚ َوَسَيحح ُة قه ُعَدتح َعلَيحِهُم ٱلشُّ

لُِكوَن   َنا َمَعُكمح ُيهح َنا َۡلَرَجح َتَطعح ِ لَوِ ٱسح بِٱَّلله
َِٰذبُونَ  لَُم إِنهُهمح لََك ُ َيعح نُفَسُهمح َوٱَّلله

َ
 ٤٢ أ
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43. (නබිවරය !) අල්ලාහ් නුඹට සමාව 

ගදත්වා! සතය පැවසූවන්ව ෙැන නුඹට 

පැහැදිලි වී, මුසාවාදීන්ව පිළිබඳ නුඹ දැන 

ෙන්වනා ගතක්, නුඹ ඔවුනට (සටනට 

ගනායන්වනට ) අවසර දුන්වගන්ව කුමකටද? 

َ لََك   َٰ يَتََبيه ذِنَت لَُهمح َحِته
َ
ُ َعنَك لَِم أ َعَفا ٱَّلله

َِٰذبِيَ  لََم ٱلحَك ِيَن َصَدقُواْ َوَتعح  ٤٣ ٱَّله

44. අල්ලාහ ්හා අවසන්ව දිනය ිශව්ාස 

කරන්වනන්ව තම වස්තුව හා තම ජීිතය 

කැප කිරීගමන්ව (ඉවත් වීමට) ඔවුහු 

නුගඹන්ව අවසර ගනාපතති. තවද අල්ලාහ ්

ගද්ව බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව කටයුතු 

කරන්වනන්ව පිළිබඳ සර්ව ඥානීය. 

َوحِم   ِ َوٱَلح ِمُنوَن بِٱَّلله ِيَن يُؤح َتـ حِذنَُك ٱَّله ََل يَسح
  ُ ُۗ َوٱَّلله نُفِسِهمح

َ
َٰلِِهمح َوأ َو مح

َ
ن يَُجَِٰهُدواْ بِأ

َ
ٱٓأۡلِخرِ أ

 ُۢ حُمتهِقيَ  َعلِيُم  ٤٤ بِٱل

45. (එගස ්ඉවත් වීමට) නුගඹන්ව අවසර 

පතනුගේ අල්ලාහ ්හා අවසන්ව දිනය 

ිශව්ාස ගනාකරන්වනන්වය. ඔවුන්වගේ 

හදවත් සැක කග ය්. එබැින්ව ඔවුහු 

ඔවුන්වගේ සැකගයහි පැකිග ති. 

َوحِم   ِ َوٱَلح ِمُنوَن بِٱَّلله ِيَن ََل يُؤح َتـ حِذنَُك ٱَّله إِنهَما يَسح
تَ  ابَتح قُلُوبُُهمح َفُهمح ِِف َريحبِِهمح  ٱٓأۡلِخرِ َوٱرح

 ٤٥ يَََتَدهُدونَ 

46. තවද ඔවුන්ව පිටත් වීමට සිතුගව් නම් 

ඒ සඳහා සූදානමකින්ව සූදානම් වන්වනට 

තිබුණි. එනමුත් ඔවුන්ව පිටත් ව යෑම 

අල්ලාහ ්පිළිකුල් කග ය්. එබැින්ව 

ඔවුනට ඔහු මැළිකම ඇති කග ය්. තවද 

වාඩි වී සිටින්වනන්ව සමඟ නුඹලා ද වාඩි වී 

සිටිනු යැයි පවසනු ලැබීය. 

ٗة   واْ ََلُۥ ُعده َعدُّ
َ
ُُروَج َۡل َراُدواْ ٱۡلح

َ
۞َولَوح أ

ُ ٱۢنبَِعاَثُهمح َفَثبهَطُهمح َوقِيَل   َوَلَِٰكن َكرِهَ ٱَّلله
ُعُدواْ َمَع ٱلحَقَٰعِِدينَ   ٤٦ ٱقح

47. ඔවුන්ව නුඹලා සමඟ පිටත් ව ගිගේ 

නම් නුඹලාට නපුර මිස ගවන කිසිවක් 

වර්ධනය ගනාවන්වනට තිබුණි. තවද 

නුඹලා අතර අර්බුද ඇති කිරීමට මාන 

බලමින්ව  නුඹලා අතර (ගක්ලාම්) 

කියන්වනට තිබුණි. තවද ඔවුනට සවන්ව 

ගදන්වනන්ව ද නුඹලා අතර ගවති. 

අපරාධකරුවන්ව පිළිබඳ අල්ලාහ් සර්ව 

ඥානීය. 

ا َزاُدوُكمح إَِله َخَباَٗل   لَوح َخرَُجواْ فِيُكم مه
وحَضُعواْ ِخَلَٰلَُكمح 

َ
 َيبحُغونَُكُم ٱلحِفتحَنَة  َوَۡل

  ُۢ ُ َعلِيُم ُۗ َوٱَّلله َُٰعوَن لَُهمح َوفِيُكمح َسمه
َٰلِِميَ   ٤٧ بِٱلظه
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48. මීට ගපර ද ඔවුහු අර්බුද ගසායා 

ෙත්ගතෝය. තවද (අවුල් සහෙත) කරුණු 

නුඹ ගවතට හැගරව්ගවෝය. අවසානගේ 

සතයය පැමිණිගේය. තවද ඔවුන්ව පිළිකුල් 

කරන්වනන්ව ව සිටිය දී අල්ලාහ්ගේ 

නිගයෝෙය ප්රතයක්ෂ ිය. 

ُموَر  
ُ لََقِد ٱبحَتَغُواْ ٱلحِفتحَنَة ِمن َقبحُل َوَقلهُبواْ لََك ٱۡلح

ِ وَُهمح   ُر ٱَّلله مح
َ
َقُّ َوَظَهَر أ َٰ َجآَء ٱۡلح َحِته

 ٤٨ َكَٰرُِهونَ 

49. මට අවසර ගදනු. මා පරීක්ෂාවට ලක් 

ගනාකරනු යැයි පවසන්වනන්ව ද ඔවුන්ව 

අතුරින්ව වූහ. දැන ෙනු. ඔවුහු අර්බුදගයහි 

වැටුණහ. තවද සැබැින්වම නිරය ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව වටලන්වනකි. 

ََل ِِف  
َ
ِۚ أ ٓ ِ تِّن  ِ َوََل َتفح

ن َيُقوُل ٱئحَذن َل  َوِمنحُهم مه
ُْۗ ِإَونه َجَهنهَم لَُمِحيَطُۢة   ٱلحِفتحَنةِ َسَقُطوا

َٰفِرِينَ   ٤٩ بِٱلحَك

50. නුඹට යම් යහපතක් ඇති වන්වගන්ව 

නම් එය ඔවුන්ව දුකට පත් කරයි. තවද 

නුඹට යම් අභාෙයයක් ඇති වන්වගන්ව නම් 

අපි මීට ගපරම අපගේ ිෂය අපි (සූදානම් 

කර) ෙත්ගතමු යැයි පවසා ඔවුන්ව 

සතුටුවන්වනන්ව ගලසින්ව හැරී යති. 

ۖۡ ِإَون تُِصبحَك   إِن تُِصبحَك َحَسَنة  تَُسؤحُهمح
َرنَا ِمن َقبحُل   مح

َ
نَآ أ َخذح

َ
ُمِصيَبة  َيُقولُواْ قَدح أ

ه   ٥٠ واْ وهُهمح فَرُِحونَ َويََتَول

51. අල්ලාහ ්අපහට නියම ක  දෑ හැර 

ගවනත් කිසිවක් අපට සිදු 

ගනාවන්වගන්වමය. ඔහු අපගේ භාරකරුය. 

තවද ගද්ව ිශ්වාසවන්වතයින්ව අල්ලාහ් 

ගවතම (සියල්ල) භාර ක  යුතු යැයි 

පවසනු. 

ُ نَلَا ُهَو   قُل لهن يُِصيبََنآ إَِله َما َكَتَب ٱَّلله
ْۚ َولََعَ  ََٰنا لَى ِمُنونَ َموح حُمؤح ِ ٱل

ِ فَلحَيَتَوَّكه  ٥١  ٱَّلله
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52. (ජය ගහෝ වීර මරණය යන)  කුසල් 

ගදකින්ව එක් ප්රතිලාභයක්  හැර ගවනත් 

කිසිවක් අපහට නුඹලා බලාගපාගරාත්තු 

වන්වගනහු ද? නමුත් නුඹලාගේ ිෂගයහි 

අපි අගේක්ෂා කරන්වගන්ව  අල්ලාහ් ඔහු 

ගවතින්ව වූ දඬුවමකින්ව  නුඹලා හසු කර 

ෙන්වනවාද? නැත්නම්  එය අගේ අතින්ව 

ගදන්වනට ස සව්නවාද යන්වනයි. එබැින්ව 

නියත වශගයන්වම  (ඔබ ගවත පැමිණිය 

යුතු ගද්) අප ද නුඹලා සමඟ 

බලාගපාගරාත්තුගවන්ව සිටින්වනන්ව ගවමු 

යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

  ِۖ ِ نََييح ُسح َدى ٱۡلح ٓ إِحح قُلح َهلح تََربهُصوَن بَِنآ إَِله
ن 

َ
بهُص بُِكمح أ ُ  َوََنحُن نَََتَ يُِصيَبُكُم ٱَّلله

بهُصٓواْ إِنها   ۖۡ فَََتَ يحِديَنا
َ
وح بِأ

َ
ِنح ِعنِدهِۦٓ أ بَِعَذاٖب م 

ب ُِصونَ  ََتَ  ٥٢ َمَعُكم مُّ

53. කැමැත්ගතන්ව ගහෝ අකමැත්ගතන්ව 

ගහෝ නුඹලා ියදම් කරනු. නුඹලාගෙන්ව 

එය පිළිෙනු ගනාලබනු ඇත. නියත 

වශගයන්වම නුඹලා පාපතර පිරිසක් 

ගලසින්ව සිටිගයහුය. 

وح َكرحٗها لهن ُيَتَقبهَل ِمنُكمح  
َ
نِفُقواْ َطوحًَع أ

َ
قُلح أ

َِٰسِقيَ   ٥٣ إِنهُكمح ُكنُتمح قَوحٗما َف

54. අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව ව 

ප්රතික්ගෂප් ගකාට, කම්මැළියන්ව ගලසින්ව 

සලාතයට පැමිගණන (යහපත් දෑ සඳහා) 

අකමැත්ගතන්ව මිස ියදම් ගනාකරන 

ගහ්තුගවන්ව මිස, ඔවුන්වගේ ියදම් කිරීම 

පිළි ෙනු ලබන්වනට (ගවන කිසිදු)  

බාධාවක් ගනාවීය. 

نهُهمح  
َ
ٓ أ َبَل ِمنحُهمح َنَفَقَُٰتُهمح إَِله ن ُتقح

َ
َوَما َمَنَعُهمح أ

ةَ   لَوَٰ تُوَن ٱلصه
ح
ِ َوبِرَُسوَِلِۦ َوََل يَأ َكَفُرواْ بِٱَّلله

إَِله وَُهمح ُكَساََلَٰ َوََل يُنِفُقوَن إَِله وَُهمح  
 ٥٤ رُِهونَ َكَٰ 

55. ඔවුන්වගේ වස්තුව හා ඔවුන්වගේ 

දරුවන්ව නුඹ ව මිතයට පත් ගනාක  

යුතුය. අල්ලාහ් අගේක්ෂා කරනුගේ 

ගමගලාව ජීිතගේ දී ඒවා මගින්ව ඔවුනට 

දඬුවම් කිරීමට හා ඔවුන්ව ප්රතික්ගෂප් 

කරන්වනන්ව ව සිටියදී ඔවුන්වගේ ජීිත 

බැහැර වී යාමටය. 

 
َ
َٰلُُهمح َوََلٓ أ َو مح

َ
ِجبحَك أ ْۚ إِنهَما يُرِيُد  فَََل ُتعح َلَُٰدُهمح وح

نحَيا َوتَزحَهَق   ةِ ٱلُّ ََيوَٰ َبُهم بَِها ِِف ٱۡلح ِ ُ َِلَُعذ  ٱَّلله
نُفُسُهمح وَُهمح َكَٰفُِرونَ 

َ
 ٥٥ أ
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56. නියත වශගයන්වම තමන්ව නුඹලා 

අතුරින්ව වූවන්ව යැයි ඔවුහු අල්ලාහ ්මත 

දිවුරා පවසති. නමුත් ඔවුහු නුඹලා අතුරින්ව 

ගනාගවති. එනමුත් ඔවුන්ව (මරණයට බිය 

වන)  බියගුඵ පිරිසකි. 

ِ إِنهُهمح لَِمنُكمح َوَما ُهم   لُِفوَن بِٱَّلله َويَحح
َرُقونَ  ِنُكمح َوَلَِٰكنهُهمح قَوحم  َيفح  ٥٦ م 

57. සැඟගවන්වනට තැනක් ගහෝ ගුහාවන්ව 

ගහෝ උමෙක් ගහෝ ඔවුන්ව දුටුගව් නම් ඔවුහු 

ඒ ගවත ගව්ෙගයන්ව පලා යනු ඇත. 

وح 
َ
اْ    لَوح ََيُِدوَن َملحَجـ ًا أ هوح هَول َخَٗل ل وح ُمده

َ
َمَغََٰرٍَٰت أ

 ٥٧ إََِلحهِ وَُهمح ََيحَمُحونَ 

58. දානමානයන්ව සම්බන්වධගයන්ව නුඹට 

ගදාස ්නෙන අය ද ඔවුන්ව අතුරින්ව ගවති. 

එිට ඔවුනට එයින්ව ගදනු ලැබුගව් නම් 

ඔවුහු තෘේතිමත් ගවති. තවද ඔවුනට 

එයින්ව ගදනු ගනාලැබුගව් නම් එිට ඔවුහු 

ගකෝප ගවති. 

ُطواْ  َوِمنحهُ  عح
ُ
َِٰت فَإِنح أ َدَق ن يَلحِمُزَك ِِف ٱلصه م مه

اْ ِمنحَهآ إَِذا ُهمح   َطوح همح ُيعح ِمنحَها َرُضواْ ِإَون ل
َخُطونَ   ٥٨ يَسح

59. අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව 

ඔවුනට පිරිනැමූ දෑ ෙැන සැබැින්වම 

ඔවුන්ව තෘේතියට පත්ව "අල්ලාහ් අපට 

ප්රමාණවත්ය. අල්ලාහ ්ඔහුගේ භාෙයය 

තුළින්ව ද ඔහුගේ දූතයාණන්ව ද අපට 

පිරිනමනු ඇත. නියත වශගයන්වම අපි 

අල්ලාහ ්ගවතම ආශා කරන්වනන්ව ගවමු" 

යැයි පැවසුගව් නම් (එය ගකතරම් අෙගන්ව 

ද?) 

ُ َورَُسوَُلُۥ َوقَالُواْ   َُٰهُم ٱَّلله نهُهمح َرُضواْ َمآ َءاتَى
َ
َولَوح أ

لِهِۦ   ُ ِمن فَضح تِيَنا ٱَّلله ُ َسُيؤح بَُنا ٱَّلله َحسح
ِ َرَِٰغُبونَ  ۥٓ إِنهآ إََِل ٱَّلله  ٥٩ َورَُسوَُلُ

60. අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ නියමයක් වශගයන්ව 

සදකාවන්ව ( zසකාත්) හිමි ිය යුත්ගත් 

දිළින්වදන්වට ද, දුගියන්වට ද, ඒ සම්බන්වධ ව 

කටයුතු කරන ගස්වා දායකයින්වට ද ,තම 

හදවත් (ඉස්ලාමය ගවත) නැඹුරු වූවන්වට 

ද, වහලුන්ව නිදහස ්කිරීගම් දී ද, ණය 

ෙැතියන්වට ද , අල්ලාහග්ේ මාර්ෙගයහි 

සහ මගියන්වට ද ගව්. තවද අල්ලාහ් සර්ව 

ඥානීය. සියුම් ඥානවන්වතය. 

حَمَسَِٰكِي   َُٰت لِلحُفَقَرآءِ َوٱل َدَق ۞إِنهَما ٱلصه
حُمَؤلهَفةِ قُلُوبُُهمح َوِِف   َوٱلحَعَِٰملَِي َعلَيحَها َوٱل

 ِ ِقَاِب َوٱلحَغَٰرِِمَي َوِِف َسبِيِل ٱَّلله  َوٱبحِن  ٱلر 
ُ َعلِيٌم   ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله بِيِلِۖ فَرِيَضٗة م  ٱلسه

 ٦٠ َحِكيم  
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61. ගමම නබිවරයාට පීඩා කරන්වනන්ව ද 

ඔවුන්ව අතුරින්ව ගවති. ඔහු (සියල්ලන්වට 

ඇහුම්) කන්වගදන්වගනක් යැයි පවසති. ඔහු 

නුඹලාට යහපත ගෙන ගදන දෑට කන්ව 

ගදන්වගනකි. ඔහු අල්ලාහ් පිළිබඳ ිශව්ාස 

කරනු ඇත. ගද්ව ිශ්වාසවන්වතයින්වට 

ිශව්ාසවන්වත ව කටයුතු කරනු ඇත. 

නුඹලා අතුරින්ව ිශව්ාස ක වුනට ඔහු 

දයාවකි. යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

තවද අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්වට පීඩා කරන 

ඔවුනට ගව්දනීය දඬුවමක් ඇත. 

  ْۚ ُذن 
ُ
ُذوَن ٱنلهِبه َويَُقولُوَن ُهَو أ ِيَن يُؤح َوِمنحُهُم ٱَّله

 ٖ ُذُن َخۡيح
ُ
ِمُن  قُلح أ ِ َويُؤح ِمُن بِٱَّلله  لهُكمح يُؤح

  ْۚ ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكمح َة  ل َِّله ِمنَِي َورَۡحح لِلحُمؤح
َِلم  

َ
ِ لَُهمح َعَذاٌب أ ُذوَن رَُسوَل ٱَّلله ِيَن يُؤح  ٦١ َوٱَّله

62. ඔවුහු නුඹලා ව තෘේතියට පත් කරනු 

පිණිස නුඹලා ඉදිරිගේ අල්ලාහ ්මත 

දිවුරති. තවද ඔවුහු ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව ව සිටිගයහු නම් ඔවුහු 

තෘේතියට පත් කිරීමට වඩාත් සුදුස්සන්ව 

වනුගේ අල්ලාහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන්වය. 

ۥٓ   ُ َورَُسوَُلُ ِ لَُكمح لُِۡيحُضوُكمح َوٱَّلله َُيحلُِفوَن بِٱَّلله
ِمنِيَ  ن يُرحُضوهُ إِن ََكنُواْ ُمؤح

َ
َحقُّ أ

َ
 ٦٢ أ

63. කවගරකු අල්ලාහට් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්වට පටහැණි ව කටයුතු 

කරන්වගන්ව ද එිට නියත වශගයන්වම ඔහුට 

නිරා ගින්වන හිමි බවත් ඔහු එහි 

සදාතනිකයකු වන බවත් ඔවුහු දැන සිටිය 

යුතු ගනාගව් ද? එය මහත් වූ 

අවමානයකි. 

نه  
َ
َ َورَُسوََلُۥ فَأ نهُهۥ َمن ُُيَادِدِ ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ لَمح َيعح

َ
أ

ا  ُي  ََلُۥ نَاَر َجَهنهَم َخَِِٰلٗ ِزح َٰلَِك ٱۡلح ْۚ َذ فِيَها
 ٦٣ ٱلحَعِظيمُ 

64. ඔවුන්වගේ හදවත් තු  ඇති දෑ ඔවුනට 

දන්වවන පරිච්ගේදයක් ඔවුන්ව මත පහ  

වීම ෙැන කුහකගයෝ බිය ගවති. "නුඹලා 

සමච්චල් කරමින්ව සිටිනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් නුඹලා බියගවමින්ව 

සිටින දෑ ගහළි කරන්වගන්වය" යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

َل َعلَيحِهمح ُسوَرة    َُيحَذرُ  ن تََُنه
َ
حُمَنَِٰفُقوَن أ ٱل

  َ زُِءٓواْ إِنه ٱَّلله َتهح ْۚ قُِل ٱسح تُنَب ِئُُهم بَِما ِِف قُلُوبِِهمح
ا ََتحَذُرونَ   ٦٤ ُُمحرِج  مه



 

සූරා අත් තව්බා 

 

342 

 

 التوبة

65. තවද නුඹ (ගම් ෙැන) ඔවුන්ව ගෙන්ව 

ිමසුගව් නම් ‘අපි (අනවශය කතාවන්වහි) 

නිරත ගවමින්ව ද ගකළිගලාල් කරමින්ව ද 

සිටිගයමු යැයි ඔවුහු පවසති. නුඹලා 

සමච්චල් කරමින්ව සිටිගේ අල්ලාහ ්පිළිබඳ 

ව ද, ඔහුගේ වදන්ව හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව 

පිළිබඳ ව දැයි නුඹ අසනු. 

َُهمح ََلَُقولُنه إِنهَما ُكنها ََّنُوُض   تلح
َ
َولَئِن َسأ

ِ َوَءاَيَٰتِهِۦ َورَُسوَِلِۦ ُكنُتمح   بِٱَّلله
َ
َونَلحَعُبْۚ قُلح أ

زِءُ  َتهح  ٦٥ ونَ تَسح

66. නුඹලා නිදහසට කරුණු ගනාකියනු. 

නුඹලා ිශව්ාස කිරීගමන්ව පසු ව 

සැබැින්වම ප්රතික්ගෂ්ප කග හුය. නුඹලා 

අතුරින්ව පිරිසකට අපි සමාව පිරිනැමුව ද 

තවත් පිරිසකට දඬුවම් කරන්වගනමු. 

ගහ්තුව ඔවුන්ව වැරදි කරන්වනන්ව ගලස සිටී 

බැිනි. 

َد  تُم َبعح َتِذُرواْ قَدح َكَفرح ْۚ إِن  ََل َتعح إِيَمَٰنُِكمح
ِنُكمح ُنَعذ ِبح َطآئَِفة   نهعحُف َعن َطآئَِفةٖ م 

نهُهمح ََكنُواْ ُُمحرِِميَ 
َ
 ٦٦ بِأ

67. කුහක පිරිමින්වද, කුහක 

කාන්වතාවන්වද, ඔවුන්ව සියල්ල එකම 

අකාරයක වාර්ගිකයින්ව ගව්. ඔවුහු 

පිළිකුල් සහෙත දෑ නිගයෝෙ කරති. 

යහපත් දැයින්ව ව ක්වති. (ියදම් 

ගනාකර) ඔවුන්වගේ අත් මිට ගමා වා 

ෙනිති. ඔවුහු අල්ලාහ ්ව අමතක කග ෝය. 

එබැින්ව ඔහු ද ඔවුන්ව ව අමතක කර 

දැමීය. නියත වශගයන්වම කුහකයින්ව වන 

ඔවුහු පාපතරයින්ව ගවති. 

ٖضِۚ   ِنُۢ َبعح ُضُهم م  حُمَنَِٰفَقَُٰت َبعح حُمَنَِٰفُقوَن َوٱل ٱل
َن َعِن ٱ حُمنَكرِ َويَنحَهوح ُمُروَن بِٱل

ح
ُروِف  يَأ حَمعح ل

ْۚ إِنه   َ فَنَِسَيُهمح ْۚ نَُسواْ ٱَّلله يحِدَيُهمح
َ
بُِضوَن أ َويَقح

حُمَنَِٰفِقَي ُهُم ٱلحَفَِٰسُقونَ   ٦٧ ٱل

68. කුහකයින්ව හා කුහක කාන්වතාවන්වට ද 

ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්වට ද නිරා ගින්වන 

සතු බව අල්ලාහ ්ප්රතිඥා කග ්ය. ඔවුන්ව 

එහි සදාතනිකගයෝ ගවති. එය ඔවුනට 

ප්රමාණවත්ය. තවද අල්ලාහ් ඔවුනට ශාප 

කග ්ය. තවද ඔවුනට ස්ීර දඬුවමක් ද 

ඇත. 

اَر نَاَر   حُمَنَٰفَِقَِٰت َوٱلحُكفه حُمَنَِٰفِقَي َوٱل ُ ٱل وََعَد ٱَّلله
  ۡۖ ُ ْۚ َولََعَنُهُم ٱَّلله ُبُهمح ْۚ ِهَ َحسح َجَهنهَم َخَِِٰلِيَن فِيَها

ِقيم    ٦٨ َولَُهمح َعَذاب  مُّ
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69. (මුනාෆික්වරුනි!) නුඹලාද නුඹලාට 

ගපර සිටියවුන්ව ගමන්වය. ඔවුහු  බලගයන්ව 

නුඹලාට වඩා ශක්තිමත් වූහ. තවද ඔවුහු 

දරුවන්වගෙන්ව හා වසත්ුගවන්ව අධික වූහ. ඒ 

අනුව තමන්වට හිමි ගකාටස ඔවුහු භුක්ති 

ින්වගදෝය. නුඹලාට ගපර සිටියවුන්ව 

ඔවුන්වගේ ගකාටස භුක්ති ින්වදාක් ගමන්ව 

නුඹලා ද නුඹලාට හිමි ගකාටස භුක්ති 

ිදිනු. නමුත් ඔවුහු (ගබාරු කිරීගමහි) 

නිරතවී සිටි ආකාරයට නුඹලා ද නිරත වී 

සිටින්වගනහුය. ගමගලාගවහි හා මතු 

ගලාගවහි තම ක්රියාවන්ව නිෂඵ්ල වී ගිය 

අය ගමාවුන්වය. තවද අලාභවන්වතගයෝද 

ගමාවුන්වය. 

َشده ِمنُكمح قُوهٗة  
َ
ِيَن ِمن َقبحلُِكمح ََكنُٓواْ أ َكٱَّله

َلَٰدٗ  وح
َ
ََٰٗل َوأ َو مح

َ
ََثَ أ كح

َ
َتُعواْ ِِبََلَٰقِِهمح  َوأ َتمح ا فَٱسح

ِيَن ِمن   َتَع ٱَّله َتمح ُتم ِِبََلَِٰقُكمح َكَما ٱسح َتعح َتمح فَٱسح
  ْْۚ ِي َخاُضٓوا ُتمح َكٱَّله َقبحلُِكم ِِبََلَٰقِِهمح وَُخضح

نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ   َمَٰلُُهمح ِِف ٱلُّ عح
َ
ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطتح أ

ُ
أ

ونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَخَِِٰسُ
ُ
 ٦٩ َوأ

70. ඔවුනට ගපර සිටි නූහ්, ආද් හා 

සමූද්ගේ ජනයාගේ ද  ඉබ්රාහීම්ගේ ජනයා, 

මද්යන්ව වාසීහු හා උඩු යටිකුරු ව ගපර ා 

දෑමූවන්වගේ ද පුවත ඔවුන්ව ගවත 

ගනාපැමිණිගේ ද? ඔවුන්වගේ දූතගයෝ 

ඔවුන්ව ගවත පැහැදිලි සාධක සමඟ 

පැමිණිගයෝය. එබැින්ව ඔවුනට 

අපරාධයක් කිරීම අල්ලාහ්ට ගනාවීය. 

නමුත් ඔවුහු තමන්වටම අපාරධ කර 

ෙන්වනන්ව වූහ. 

ِيَن ِمن َقبحلِِهمح قَوحِم نُوٖح َوََعدٖ    ٱَّله
ُ
تِِهمح َنَبأ

ح
لَمح يَأ

َ
أ

َيَن   َحَِٰب َمدح صح
َ
َوَثُموَد َوَقوحِم إِبحَرَٰهِيَم َوأ

َي َِنَِٰتِۖ َفَما   َتتحُهمح رُُسلُُهم بِٱِلح
َ
َِٰتِۚ أ تَِفَك حُمؤح َوٱل

لَِمُهمح َوَلَِٰكن َكَ  ُ َِلَظح نُفَسُهمح  ََكَن ٱَّلله
َ
نُٓواْ أ

لُِمونَ   ٧٠ َيظح

71. (ගද්ව) ිශව්ාසවන්වතගයෝ හා ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වත කාන්වතාගවෝ ඔවුන්වගෙන්ව 

ඇතැගමකු ඇතැගමකුගේ සමීප මිතුරන්ව 

ගවති. ඔවුහු යහපත් ගද් නිගයෝෙ කරන 

අතර පිළිකුල් සහෙත ගදයින්ව ව ක්වති. 

සලාතය ිධිමත් ගලසින්ව ඉටු කරති. 

සකාත්ද පිරිනමති. තවද අල්ලාහට් හා 

ඔහුගේ දූතයාණන්වට අවනත ගවති. 

අල්ලාහ ්කරුණාව ගපන්වවන අය 

ගමාවුහුය. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

සර්ව බලධාරීය. සියුම් ඥානය ඇත්තාය. 

ٖضِۚ   َِلَآُء َبعح وح
َ
ُضُهمح أ ِمَنَُٰت َبعح حُمؤح ِمُنوَن َوٱل حُمؤح َوٱل

حُمنَكرِ   َن َعِن ٱل ُروِف َويَنحَهوح حَمعح ُمُروَن بِٱل
ح
يَأ

ةَ َويُِطيُعوَن  َويُِقيُموَن ٱل  َكوَٰ تُوَن ٱلزه ةَ َويُؤح لَوَٰ صه
  َ ُۗ إِنه ٱَّلله ُ ْوَلَٰٓئَِك َسَۡيحَۡحُُهُم ٱَّلله

ُ
ۥْٓۚ أ َ َورَُسوََلُ ٱَّلله

 ٧١ َعزِيٌز َحِكيم  
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72. ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්ව හා ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වත කාන්වතාවන්වහට පහළින්ව 

ෙංොවන්ව ෙලා බස්නා (ස්වර්ෙ) උයන්ව 

ඇති බවට අල්ලාහ් ප්රතිඥා කග ්ය. ඔවුහු 

එහි සදාතනිකයින්ව ගවති. අද්න්ව (නම් 

සදාතනික ස්වර්ෙ) උයන්වහි යහපත් 

වාසසථ්ාන ඇත. තවද අල්ලාහ්ගේ 

පිළිෙැනීම අතිමහත්ය. එයයි මහත් වූ 

ජයග්රහණය. 

َٰٖت ََتحرِي   ِمَنَِٰت َجنه حُمؤح ِمنَِي َوٱل حُمؤح ُ ٱل وََعَد ٱَّلله
نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيهَ 

َ ا َوَمَسَِٰكَن  ِمن ََتحتَِها ٱۡلح
  ِ َِن ٱَّلله َٰن  م  َو ٖنِۚ َورِضح َِٰت َعدح َطي َِبٗة ِِف َجنه

ُز ٱلحَعِظيمُ  َٰلَِك ُهَو ٱلحَفوح ْۚ َذ ََبُ كح
َ
 ٧٢ أ

73. අගහෝ නබිවරය! ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව හා කුහකයින්ව සමඟ 

නුඹ සටන්ව කරනු. ඔවුන්ව ගකගරහි දැඩි 

ගලස කටයුතු කරනු. ඔවුන්වගේ පිිසුම් 

ස්ථානය නිරයයි. තවද (ඔවුන්ව) ගයාමු 

වන එම සථ්ානය නපුරු ිය. 

حُمَنَِٰفِقَي   اَر َوٱل َها ٱنلهِبُّ َجَِٰهِد ٱلحُكفه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َُٰهمح َجَهنهُمۖۡ َوبِئحَس   َوى
ح
ْۚ َوَمأ لُظح َعلَيحِهمح َوٱغح

حَمِصۡيُ   ٧٣ ٱل

74. තමන්ව ගනාපැවසූ බවට අල්ලාහ් මත 

ඔවුහු දිවුරති. නමුත් ඔවුහු ප්රතික්ගෂප්ගේ 

වදන පැවසුගවෝය. ඔවුහු ඉස්ලාමය පිළි 

ෙත් පසු එය ප්රතික්ගෂප් කග ෝය. ඔවුනට 

ගනාලැබුණු දෑ පිළිබඳ උත්සාහ දැරූහ. 

තම භාෙයගයන්ව අල්ලාහ් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්ව ඔවුන්ව ව ධනවත් කිරීගම් 

ගහ්තුව මිස ඔවුන්ව ගකෝප වීමට 

ගවගනකක් ගනාවීය. ඔවුන්ව පාපගයන්ව 

ෙැ ගවන්වගන්ව නම්  එය ඔවුනට යහපතක් 

වනු ඇත. නමුත් ඔවුන්ව පිටුපා යන්වගන්ව 

නම් ගමගලාවදී හා මතු ගලාවදී අල්ලාහ් 

ඔවුනට ගව්දනීය දඬුවමකින්ව දඬුවම් කරනු 

ඇත. තවද මහගපාග ාගව් කිසිදු 

භාරකරුවකු ගහෝ උදව්කරුවකු ගහෝ 

ඔවුනට ගනාමැත. 

ِ َما قَالُواْ َولََقدح قَالُواْ َُكَِمَة   َُيحلُِفوَن بِٱَّلله
رِ َوَكَفُرواْ بَ  واْ بَِما لَمح  ٱلحُكفح َلَِٰمِهمح وََهمُّ َد إِسح عح

ُ َورَُسوَُلُۥ   َُٰهُم ٱَّلله َنى غح
َ
نح أ

َ
ٓ أ ْْۚ َوَما َنَقُمٓواْ إَِله َيَنالُوا

ۖۡ ِإَون   هُهمح ا ل ٗ لِهِۚۦْ فَإِن َيُتوبُواْ يَُك َخۡيح ِمن فَضح
نحَيا   َِلٗما ِِف ٱلُّ

َ
ُ َعَذابًا أ بحُهُم ٱَّلله ِ اْ ُيَعذ  هوح َيَتَول

ٖ َوََل  َوٱٓأۡلِخرَ  ۡرِض ِمن َوِل 
َ ةِِۚ َوَما لَُهمح ِِف ٱۡلح

 ٧٤ نَِصۡيٖ 
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75. ඔවුන්ව අතුරින්ව පිරිසක් සිටිති. ඔවුහු  

"(අල්ලාහ්) ඔහුගේ භාෙයගයන්ව ඔහු අපට 

පිරිනමා ඇත්නම් සැබැින්වම අපි දන්ව 

ගදන්වගනමු. තවද සැබැින්ව ම අපි 

දැහැමියන්ව අතුරින්ව වන්වගනමු" යනුගවන්ව 

අල්ලාහ ්සමඟ ගිිස ෙත්හ. 

ََٰنا ِمن   َ لَئِنح َءاتَى ََٰهَد ٱَّلله نح َع ۞َوِمنحُهم مه
َقنه َونَلَُكوَننه ِمَن   ده لِهِۦ نَلَصه فَضح

َٰلِِحيَ   ٧٥ ٱلصه

76. නමුත් ඔහු ඔවුනට ඔහුගේ 

භාෙයගයන්ව පිරිනැමූ කල්හි ඔවුහු ඒ 

පිළිබඳ ව මසුරුකම් පෑහ. තවද ඔවුහු 

පිටුපාන්වනන්ව ගලසින්ව හැරී ගිගයෝය. 

 ٓ ا هواْ وهُهم   فَلَمه لِهِۦ َِبِلُواْ بِهِۦ َوتََول ِن فَضح َُٰهم م  َءاتَى
عحرُِضونَ   ٧٦ مُّ

77. අල්ලාහ ්ගවත ක  ප්රතිඥාව ඔවුන්ව 

කඩ ක  බැින්ව ද, ඔවුන්ව ගබාරු 

පවසමින්ව සිටි බැින්ව ද, ඔහු ව ඔවුන්ව හමු 

වන දිනය ගතක් ඔවුන්වගේ හදවත් තු  

පැවැති කුහකත්වය ඔවුන්ව ව අවසානය 

දක්වා තිගබන්වනට ඉඩ හැරිගේය. 

نَُهۥ   َقَبُهمح نَِفاٗقا ِِف قُلُوبِِهمح إََِلَٰ يَوحِم يَلحَقوح عح
َ
فَأ

َ َما وََعُدوهُ َوبَِما ََكنُواْ   لَُفواْ ٱَّلله خح
َ
بَِمآ أ

ِذبُونَ   ٧٧ يَكح

78. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්ඔවුන්වගේ 

රහසය දෑ හා රහස ්සාකච්ඡාවන්ව දන්වනා 

බවත්, තවද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

ගුේත දෑ පිළිබඳ මැනින්ව දන්වනා බවත් 

ඔවුහු ගනාදැන සිටිගයෝද? 

نه  
َ
َُٰهمح َوأ لَُم َِسهُهمح َوََنحَوى َ َيعح نه ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ لَمح َيعح

َ
أ

َُٰم ٱلحُغُيوبِ  َ َعله  ٧٨ ٱَّلله

79. ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්ව අතුරින්ව 

දානයන්ව සම්බන්වධගයන්ව සිය 

කැමැත්ගතන්ව පරිතයාෙ කරන්වනන්වහට හා 

තම ගවගහසට හැර ගවනත් කිසිවක් 

ගනාලබන්වනන්වහට ඔවුහු ගදාස ්නො 

ඔවුනට අවමන්ව කරති. අල්ලාහ ්ඔවුන්ව 

අවමානයට ලක් කග ය්. තවද ඔවුනට 

ගව්දනීය දඬුවමක් ඇත. 

ِمنَِي ِِف   حُمؤح و ِِعَي ِمَن ٱل حُمطه ِيَن يَلحِمُزوَن ٱل ٱَّله
َدُهمح   ِيَن ََل ََيُِدوَن إَِله ُجهح َِٰت َوٱَّله َدَق ٱلصه

ُ ِمنحُهمح َولَُهمح  فَيَسح  َخُروَن ِمنحُهمح َسِخَر ٱَّلله
َِلمٌ 

َ
 ٧٩ َعَذاٌب أ
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80. (නබිවරය) ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව නුඹ 

සමාව අයදිනු. නැතගහාත් ඔවුන්ව 

ගවනුගවන්ව සමාව අයැද ගනාසිටිනු. නුඹ 

ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව හැත්තෑ වාරයක් සමාව 

අයැද සිටිය ද අල්ලාහ් ඔවුනට සමාව 

ගනාගදන්වගන්වමය. ගහත්ුව සැබැින්වම 

ඔවුන්ව අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව ව 

ප්රතික්ගෂප් ක  බැිනි. තවද අල්ලාහ් 

පාපතර ජනයාට මඟ ගනාගපන්වවයි. 

فِرح   َتغح ِفرح لَُهمح إِن تَسح َتغح وح ََل تَسح
َ
فِرح لَُهمح أ َتغح ٱسح

َٰلَِك   ْۚ َذ ُ لَُهمح ِفَر ٱَّلله ٗة فَلَن َيغح لَُهمح َسبحعَِي َمره
  ِ نهُهمح َكَفُرواْ بِٱَّلله

َ
ِدي  بِأ ُ ََل َيهح َورَُسوَِلِۗۦُ َوٱَّلله

 ٨٠ ٱلحَقوحَم ٱلحَفَِٰسِقيَ 

81. තම සථ්ානයන්වහිම රැඳී සිටියවුන්ව 

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්ව (තබූක් 

ගමගහයුමට) ගිය පසු ව  සතුටු වූහ. තම 

වස්තුව හා තම ජීිත අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගේ කැප කිරීමට ඔවුහු පිළිකුල් 

කග ෝය. තවද නුඹලා ග්රීෂම් කාලගයහි 

පිටත් ව ගනායනු යැයි ඔවුහු පවසති. 

ඔවුහු  අවගබෝධ කර ෙන්වගන්ව නම්, නිරා 

ගින්වන උෂණ්ත්වගයන්ව ඊට වඩා අධික 

යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

  ِ َعِدهِمح ِخَلََٰف رَُسوِل ٱَّلله حُمَخلهُفوَن بَِمقح فَرَِح ٱل
نُفِسِهمح ِِف  

َ
َٰلِِهمح َوأ َو مح

َ
ن يَُجَِٰهُدواْ بِأ

َ
َوَكرُِهٓواْ أ

ُۗ قُلح نَاُر  سَ  ِ َر  ِ َوقَالُواْ ََل تَنفُِرواْ ِِف ٱۡلح بِيِل ٱَّلله
َقُهونَ  هوح ََكنُواْ َيفح اْۚ ل َشدُّ َحر ٗ

َ
 ٨١ َجَهنهَم أ

82. ඔවුන්ව උපයමින්ව සිටි දෑ ගහත්ුගවන්ව 

(ඊට) ප්රතිිපාකයක් වශගයන්ව ස්වල්පයක් 

සිනහගසත්වා ! අධික ව අඬත්වා ! 

َبح  َحُكواْ قَلِيَٗل َوَلح ُۢ بَِما  فَلحَيضح ُكواْ َكثِۡٗيا َجَزآَء
ِسُبونَ   ٨٢ ََكنُواْ يَكح

83. එගහයින්ව (නබිවරය,) ඔවුන්ව අතුරින්ව 

පිරිසක් ගවත අල්ලාහ් නුඹ ව නැවත 

ගෙන්වවූගේ නම් එිට (යුද ගමගහයුම් 

සඳහා) පිටත් ව යන්වනට ඔගබන්ව ඔවුහු 

අවසර පතති. ‘නුඹලා කිසි කගලක මා 

සමඟ පිටත් ව ගනායන්වගනහුමය. තවද 

නුඹලා මා සමඟ සතුරන්වට එගරහි ව 

සටන්ව ගනාකරන්වගනහුය. නියත 

වශගයන්වම නුඹලා මුල් වාරගේ වාඩි වී 

සිටීම ප්රිය කග හුය. එගහයින්ව නුඹලා 

පසුබැස්සවුන්ව සමඟම රැඳී සිටිනු යැයි නුඹ 

පවසනු. 

َتـ حَذنُوَك   ِنحُهمح فَٱسح ُ إََِلَٰ َطآئَِفةٖ م  فَإِن رهَجَعَك ٱَّلله
بَٗدا َولَن  لِلحُخُروِج َفُقل لهن ََّتحرُ 

َ
ُجواْ َمَِعَ أ

اۖۡ إِنهُكمح رَِضيُتم بِٱلحُقُعودِ   تَُقَٰتِلُواْ َمَِعَ َعُدوًّ
ُعُدواْ َمَع ٱلحَخَٰلِِفيَ  ةٖ فَٱقح َل َمره وه

َ
 ٨٣ أ
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84. ඔවුන්ව අතුරින්ව මිය ගිය කිසිවකු 

ගකගරහි කිසි කගලක නුඹ සලාතය 

ගමගහය ගනාවනු. තවද ඔහුගේ මිනී ව  

අසල නුඹ නැගිට ගනාසිටිනු. නියත 

වශගයන්වම ඔවුන්ව අල්ලාහ් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්ව ව ප්රතික්ගෂප් කග ෝය. ඔවුහු 

පාපිෂඨ්යින්ව ගලස සිටිය දීම මිය ගිගයෝය. 

بَٗدا َوََل َتُقمح  
َ
اَت أ ِنحُهم مه َحٖد م 

َ
َٰٓ أ ِ لََعَ

َوََل تَُصل 
ِ َورَُسوَِلِۦ َوَماتُواْ   ِهِۦٓۖۡ إِنهُهمح َكَفُرواْ بِٱَّلله َٰ قََبح لََعَ

 َٰ  ٨٤ ِسُقونَ وَُهمح َف

85. ඔවුන්වගේ වස්තුව හා ඔවුන්වගේ 

දරුවන්ව නුඹ ව මිතයට පත් ගනාක  

යුතුය. අල්ලාහ් එමගින්ව අගේක්ෂා 

කරනුගේ ඔවුනට ගමගලාගවහි දඬුවම් 

කිරීමටය. තවද ඔවුන්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ව 

සිටි තත්ත්වගේම ඔවුන්වගේ ජීිත නැසී 

යාමටය. 

 ْۚ َلَُٰدُهمح وح
َ
َٰلُُهمح َوأ َو مح

َ
ِجبحَك أ ُ  َوََل ُتعح  إِنهَما يُرِيُد ٱَّلله

نُفُسُهمح وَُهمح  
َ
نحَيا َوتَزحَهَق أ َبُهم بَِها ِِف ٱلُّ ِ ن ُيَعذ 

َ
أ

 ٨٥ َكَِٰفُرونَ 

86. නුඹලා අල්ලාහ් ව ිශව්ාස කරනු, 

තවද ඔහුගේ දූතයාණන්ව සමඟ එක් ව 

අරෙල කරනු යැයි එක් පරිච්ගේදයක් 

පහ  කරනු ලැබුගව් නම්, ඔවුන්ව අතුරින්ව 

වූ ධනතුවන්ව නුඹ අප අත හැර දමනු. අපි 

රැඳී සිටින්වනන්ව සමඟ සිටින්වගනමු යැයි 

පවසා නුඹගෙන්ව අවසර පතති. 

ِ َوَجَِٰهُدواْ   نح َءاِمُنواْ بِٱَّلله
َ
نزِلَتح ُسوَرةٌ أ

ُ
ِإَوَذآ أ

ِل ِمنحُهمح َوَقالُواْ   وح ْولُواْ ٱلطه
ُ
َتـ حَذنََك أ َمَع رَُسوَِلِ ٱسح

َع ٱلحَقَٰعِِدينَ  نَا نَُكن مه  ٨٦ َذرح

87. (නිවගස්) රැඳී සිටින කාන්වතාවන්ව 

සමඟ ඔවුන්ව ද සිටින්වනට ප්රිය කරති. තවද 

ඔවුන්වගේ හදවත් මත මුද්රා තබන ලදී. 

ඔවුහු වටහා ගනාෙනිති. 

  َٰ ََوالِِف َوُطبَِع لََعَ ن يَُكونُواْ َمَع ٱۡلح
َ
رَُضواْ بِأ

َقُهونَ   ٨٧ قُلُوبِِهمح َفُهمح ََل َيفح

88. එනමුත් ගමම දූතයාණන්ව හා ඔහු 

සමඟ ිශව්ාස ක වුන්ව තම ධනය හා 

ජීිත කැප කරමින්ව සටන්ව කග ෝය. 

යහපත් දෑ ඇත්තවුන්ව ගමාවුහුමය. තවද 

ජය ලබන්වගනෝද ගමාවුහුමය. 

ِيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َجََٰهُدواْ   َلَِٰكِن ٱلرهُسوُل َوٱَّله
َيحَرَُٰتۖۡ   ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱۡلح

ُ
ْۚ َوأ نُفِسِهمح

َ
َٰلِِهمح َوأ َو مح

َ
بِأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهمُ 
ُ
لُِحونَ َوأ حُمفح  ٨٨  ٱل
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89. ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව අල්ලාහ ්සව්ර්ෙ 

උයන්ව සූදානම් කර ඇත. ඒවාට යටින්ව 

ෙංොගවෝ ෙලා බසිති. එහි ඔවුහු 

සදාතනිකයින්ව ගවති. අතිමහත් 

ජයග්රහණය එයයි. 

نحَهَُٰر  
َ َٰٖت ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح ُ لَُهمح َجنه َعده ٱَّلله

َ
أ

َٰلَِك ٱلحَفوح  ْۚ َذ  ٨٩ ُز ٱلحَعِظيمُ َخَِِٰلِيَن فِيَها

90. (යුද්ධයට සහභාගී ගනාවන්වනට) 

තමන්වහට අවසර පතා ෙම්බද ජනයා 

අතුරින්ව නිදහසට කරුණු පවසන්වනන්ව 

පැමිණිගයෝය. අල්ලාහ් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්වට ගබාරු පැවසූවන්ව වාඩි වී 

සිටිගයෝ ය. ඔවුන්ව අතුරින්ව ප්රතික්ගෂප් 

ක වුනට ගව්දනීය දඬුවමක් මතු ඇති වනු 

ඇත. 

حُمَعذ ِ  َذَن لَُهمح  وََجآَء ٱل َراِب َِلُؤح عح
َ ُروَن ِمَن ٱۡلح

ۚۥْ َسُيِصيُب   َ َورَُسوََلُ ِيَن َكَذبُواْ ٱَّلله َوَقَعَد ٱَّله
َِلم  

َ
ِيَن َكَفُرواْ ِمنحُهمح َعَذاٌب أ  ٩٠ ٱَّله

91. දුබලයින්ව ගකගරහි ද, ගරෝගීන්ව 

ගකගරහි ද, ියදම් කිරීමට යමක් 

ගනාලැබුණු අය ගකගරහි ද ඔවුන්ව 

අල්ලාහ්ට හා ඔහුගේ දූතයාණන්වට යහපත 

පතන්වගන්ව නම් ඔවුනට කිසිදු වරදක් 

නැත. දැහැමියන්වට එගරහිව කිසිදු ක්රියා 

මාර්ෙයක් ගනාමැත. තවද අල්ලාහ් අති 

ක්ෂමාශීලීය. කරුණා ගුණගයන්ව යුක්තය. 

حَمرحََضَٰ َوََل لََعَ   َعَفآءِ َوََل لََعَ ٱل لهيحَس لََعَ ٱلضُّ
ِيَن ََل ََيُِدوَن َما يُنِفُقوَن حَ  َرٌج إَِذا نََصُحواْ  ٱَّله

ِسنَِي ِمن َسبِيٖلِۚ   حُمحح ِ َورَُسوَِلِۚۦْ َما لََعَ ٱل َّلِله
ُ َغُفور  رهِحيم    ٩١ َوٱَّلله

92. (ගමගහයුමට යාමට)  ඔවුනට 

ප්රවාහන පහසුකම් අවශය වී නුඹ ගවත 

පැමිණි පිරිසට "නුඹලා ඒ මත ෙමන්ව 

කිරීමට ප්රවාහන පහසුකම් ලබා ගදන 

යමක් මා සතුව නැත. යැයි නුඹ පැවසු 

ිට, තමන්ව හට ියදම් කිරීමට යමක් 

ගනාලැබුණු ගහ්තුගවන්ව දුකට පත් ව තම 

ඇස ්වලින්ව කඳුළු හ මින්ව හැරී ගිය අය 

ගකගරහි ද වරදක් ගනාමැත. 

ِملَُهمح قُلحَت ََلٓ   تَوحَك تِلَحح
َ
ِيَن إَِذا َمآ أ َوََل لََعَ ٱَّله

عح 
َ
أ هواْ وه ِلُُكمح َعلَيحهِ تََول ۡحح

َ
ِجُد َمآ أ

َ
ُيُنُهمح  أ

َله ََيُِدواْ َما  
َ
ِع َحَزنًا أ مح تَِفيُض ِمَن ٱله

 ٩٢ يُنِفُقونَ 
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93. ගදාස ්පැවරීම ක  යුතු වන්වගන්ව, 

ඔවුන්ව ගපාගහාසතුන්ව ව සිටිය දී (සටනට 

සහභාගී ගනාවන්වනට) නුඹගෙන්ව අවසර 

පතන්වනන්ව හටය.  රැඳී සිටින සිය අඹු 

දරුවන්ව සමඟ ඔවුන්ව ද රැඳී සිටීමට ප්රිය 

කග ෝය.  අල්ලාහ ්ඔවුන්වගේ හදවත් මත 

මුද්රා තැබුගව්ය. එබැින්ව ඔවුහු (ඒ බව) 

ගනාදනිති. 

َتـ حِذنُونََك وَُهمح  ِيَن يَسح بِيُل لََعَ ٱَّله ۞إِنهَما ٱلسه
ََوالِِف   ن يَُكونُواْ َمَع ٱۡلح

َ
ْۚ رَُضواْ بِأ نَِيآُء غح

َ
أ

لَُمونَ  َٰ قُلُوبِِهمح َفُهمح ََل َيعح ُ لََعَ  ٩٣ َوَطَبَع ٱَّلله

94. නුඹලා ඔවුන්ව ගවත නැවත හැරී ආ 

ිට, නුඹලා ගවත පැමිණ (සටනට 

ගනාපැමිණීම ෙැන)  ඔවුහු නිදහසට 

කරුණු දක්වති. "නුඹලා නිදහසට කරුණු 

ගනාදක්වනු. සැබැින්වම අප නුඹලා ව 

ිශව්ාස ගනාකරන්වගනමු. නුඹලාගේ 

පුවත් පිළිබඳ ව සැබැින්වම අල්ලාහ ්අපට 

දැන්වවීය. තවද අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්ව නුඹලාගේ ක්රියාව නිරීක්ෂණය 

කරනු ඇත. පසු ව ගුේත දෑ හා දෘශයමාන 

දෑ පිළිබඳ දැනුමැත්තා ගවත නුඹලා ව 

ගයාමු කරනු ලැගේ. එිට නුඹලා කරමින්ව 

සිටි දෑ පිළිබඳ ව නුඹලාට ඔහු දන්වවයි" 

යැයි නුඹ පවසනු. 

ْۚ قُل َله   ُتمح إََِلحِهمح َتِذُروَن إََِلحُكمح إَِذا رََجعح َيعح
َتِذُرواْ لَن نُّ  ُ ِمنح  َتعح نَا ٱَّلله

َ
ِمَن لَُكمح قَدح َنبهأ ؤح

ُ َعَملَُكمح َورَُسوَُلُۥ ُثمه   ْۚ َوَسَۡيَى ٱَّلله َبارُِكمح خح
َ
أ

َهََٰدةِ َفُينَب ِئُُكم   َٰلِِم ٱلحَغيحِب َوٱلشه تَُردُّوَن إََِلَٰ َع
َملُونَ   ٩٤ بَِما ُكنُتمح َتعح

95. නුඹලා ඔවුන්ව ගවත නැවත හැරී ආ 

ිට, නුඹලා ඔවුන්ව ෙැන ගනාතකා හරිනු 

පිණිස ඔවුහු නුඹලා ගවත අල්ලාහ ්මත 

දිවුරා (ගබාරු ගහ්තු සාධක) පවසති. 

එබැින්ව නුඹලා ද ඔවුන්ව ෙැන ගනාසලකා 

හරිනු. නියත වශගයන්වම ඔවුහු කිලිටිය. 

තවද ඔවුන්ව රැගඳන සථ්ානය නිරය ගව්. 

එය ඔවුන්ව උපයමින්ව සිටි දෑ සඳහා වූ 

ප්රතිිපාකයක් වශගයනි. 

لُِفوَن  ِ لَُكمح إَِذا ٱنَقلَبحُتمح إََِلحِهمح  َسَيحح بِٱَّلله
  ۡۖ س  ۖۡ إِنهُهمح رِجح رُِضواْ َعنحُهمح عح

َ
ۖۡ فَأ رُِضواْ َعنحُهمح تِلُعح

ِسُبونَ  ُۢ بَِما ََكنُواْ يَكح َُٰهمح َجَهنهُم َجَزآَء َوى
ح
 ٩٥ َوَمأ
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96. ඔවුන්ව ෙැන නුඹලා තෘේතියට පත් 

වනු පිණිස ඔවුහු නුඹලාට දිවුරා පවසති. 

නමුත් නුඹලා ඔවුන්ව ෙැන තෘේතිමත් වුව 

ද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්පාපතර 

ජනයා ෙැන තෘේතියට පත් ගනාගවයි. 

اْ   ۖۡ فَإِن تَرحَضوح اْ َعنحُهمح َُيحلُِفوَن لَُكمح لََِتحَضوح
َ ََل يَرحََضَٰ َعِن ٱلحَقوحِم   َعنحُهمح فَإِنه ٱَّلله

 ٩٦ ٱلحَفَِٰسِقيَ 

97. ෙම්බද අරාබිවරු ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්ගයන්ව හා කුහකත්වගයන්ව ඉතා 

දරුණුය. අල්ලාහ ්ඔහුගේ දූතයාණන්ව 

ගවත පහ  ක  දෑහි සීමාවන්ව ඔවුන්ව 

ගනාදැන සිටීම වඩාත් සුදුසුය. තවද 

අල්ලාහ ්සර්වඥානීය. සියුම් ඥානය 

ඇත්තාය. 

َله  
َ
َدُر أ جح

َ
ٗرا َونَِفاٗقا َوأ َشدُّ ُكفح

َ
َراُب أ عح

َ ٱۡلح
 َٰ ُ لََعَ نَزَل ٱَّلله

َ
لَُمواْ ُحُدوَد َمآ أ ُ    َيعح رَُسوَِلِۗۦُ َوٱَّلله

 ٩٧ َعلِيٌم َحِكيم  

98. තවද ෙම්බද අරාබිවරු අතුරින්ව තමන්ව 

ියදම් කරන දෑ අලාභහානියක් ගලස 

ෙන්වනා අය ද සිටිති. නුඹලා ගවත 

ිපත්තිය ඔහු අගේක්ෂා කරයි. ඔවුනටමය 

නපුරු ිපත්තිය. තවද අල්ලාහ ්සර්ව 

ශ්රාවකය. සර්ව ඥානීය. 

َراِب َمن َيته  عح
َ َرٗما  َوِمَن ٱۡلح ِخُذ َما يُنِفُق َمغح

وحِءِۗ   ْۚ َعلَيحِهمح َدآئَِرُة ٱلسه َوآئَِر بهُص بُِكُم ٱله َويَََتَ
ُ َسِميٌع َعلِيم    ٩٨ َوٱَّلله

99. තවද ෙම්බද අරාබීන්ව අතුරින්ව, 

අල්ලාහ ්හා පරමාන්වත දිනය ිශව්ාස 

කරන, තමන්ව ියදම් කරන දෑ වලින්ව, 

අල්ලාහ ්ගවත තමන්වව සමීප කරෙැනීම  

හා  ධර්ම දූතයාණන්වගේ ප්රාර්ථනාවන්ව 

ලබා ෙැනීම, මාර්ෙයක් බවට පත් කර 

ෙන්වනා  අය ද ගවති. දැන ෙනු නියත 

වශගයන්වම එය ඔවුනට සමීප කරවීමකි. 

අල්ලාහ ්ඔහුගේ කරුණාව තු ට ඔවුන්ව ව 

ඇතු ත් කරයි. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය. කරුණා 

ගුණගයන්ව යුක්තය. 

َراِب َمن يُ  عح
َ َوحِم ٱٓأۡلِخرِ  َوِمَن ٱۡلح ِ َوٱَلح ِمُن بِٱَّلله ؤح

َِٰت   ِ َوَصلََو َويَتهِخُذ َما يُنِفُق قُُرَبٍَٰت ِعنَد ٱَّلله
ُ ِِف   ِخلُُهُم ٱَّلله ْۚ َسُيدح هُهمح بَة  ل ََلٓ إِنهَها قُرح

َ
ٱلرهُسوِلِۚ أ

َ َغُفور  رهِحيم   َتِهِۦْٓۚ إِنه ٱَّلله  ٩٩ رَۡحح
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100. (මක්කාහ් ගවත නික්ම ගිය) 

මුහාජිර්වරුන්ව හා (ඔවුනට උපකාර ක  

මදීනාවාසීන්ව වන) අන්වසාර්වරු අතුරින්ව 

ආරම්භක ගපරටුොමීහු ද, තවද යහපත් 

ගලසින්ව ඔවුන්ව ව පිළිපැද්දා වූ අය ද වන 

ඔවුන්ව ෙැන අල්ලාහ ්තෘේතිමත් ිය. තවද  

ඔවුහු ද ඔහු ෙැන තෘේතියට පත් වූහ. 

ඒවාට පහළින්ව ෙංොවන්ව ෙලා බස්නා 

ස්වර්ෙ උයන්ව  ඔවුනට ඇත. සදහටම 

ඔවුහු එහි සදාතනිකයින්වය. එයයි 

අතිමහත් ජයග්රහණය. 

نَصارِ  
َ حُمَهَِٰجرِيَن َوٱۡلح لُوَن ِمَن ٱل وه

َ َٰبُِقوَن ٱۡلح َوٱلسه
ُ َعنحُهمح   َسَٰٖن رهَِضَ ٱَّلله َبُعوُهم بِإِحح ِيَن ٱته َوٱَّله

َٰٖت ََتحرِي ََتحَتَها   َعده لَُهمح َجنه
َ
َورَُضواْ َعنحُه َوأ

نحَهَُٰر َخَٰ 
َ ُز  ٱۡلح َٰلَِك ٱلحَفوح بَٗداْۚ َذ

َ
ِِلِيَن فِيَهآ أ

 ١٠٠ ٱلحَعِظيمُ 

101. ෙම්බද අරාබිවරුන්ව අතුරින්ව නුඹලා 

අවට ිසූවන්වගෙන්ව කුහකගයෝ ද ගවති. 

තවද මදීනා වාසීන්වගෙන්ව කුහකත්වගේ 

ස්ථාපිත වූගවෝද ගවති. නුඹ ඔවුන්ව ෙැන 

ගනාහඳුනන්වගනහිය. අපි ඔවුන්ව ෙැන 

හඳුනන්වගනමු. මතුවට අපි ඔවුනට 

ගදවරක් දඬුවම් කරන්වගනමු. පසු ව 

අතිමහත් දඬුවමක් ගවතට ඔවුන්ව ව ගයාමු 

කරනු ලැගේ. 

َراِب ُمَنَِٰفُقوَنۖۡ َوِمنح   عح
َ َِن ٱۡلح لَُكم م  نح َحوح َوِممه

  ۡۖ لَُمُهمح حَمِديَنةِ َمَرُدواْ لََعَ ٱنل َِفاِق ََل َتعح ِل ٱل هح
َ
أ

ِ ُثمه يَُردُّ  تَيح ره ُبُهم مه ِ ْۚ َسُنَعذ  لَُمُهمح وَن إََِلَٰ  ََنحُن َنعح
 ١٠١ َعَذاٍب َعِظيمٖ 

102. තම පාපකම් පිළිෙත් ගවනත් අය ද 

ගවති. ඔවුහු දැහැමි ක්රියාවන්ව හා ගවනත් 

නපුරු ක්රියාවන්ව (එකට) මුසු කග ෝය. 

(ඇතැම් ිට) පශ්චාත්තාපය පිළිගෙන 

ඔවුන්ව ගවත සමාව දීමට අල්ලාහ්ට 

හැකිය. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්අති 

ක්ෂමාශීලීය. අසමසම කරුණා ගුණගයන්ව 

යුක්තය. 

ََتَُفواْ بُِذنُوبِِهمح َخلَُطواْ َعَمَٗل   َوَءاَخُروَن ٱعح
ن َيُتوَب  

َ
ُ أ َصَٰلِٗحا َوَءاَخَر َسي ِئًا َعََس ٱَّلله

َ َغُفور  رهِحيمٌ  ْۚ إِنه ٱَّلله  ١٠٢ َعلَيحِهمح

103. ඔවුන්වගේ වස්තු වලින්ව ඔවුන්ව 

පිිතුරු කරන ඔවුන්ව ව පාරිශුද්ධ කරන 

(සදකාවක්) දානයක් නුඹ ෙනු.  නියත 

වශගයන්වම නුඹගේ පැතුම ඔවුනට 

සැනසුමකි. තවද අල්ලාහ් සර්ව ශ්රාවකය 

සර්වඥානීය. 

ِيِهم بَِها   ِرُُهمح َوتَُزك  َٰلِِهمح َصَدقَٗة ُتَطه  َو مح
َ
ُخذح ِمنح أ

  ُ ُۗ َوٱَّلله هُهمح تََك َسَكن  ل ۖۡ إِنه َصلَوَٰ ِ َعلَيحِهمح
َوَصل 

 ١٠٣ َسِميٌع َعلِيمٌ 
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104. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් තම 

ෙැත්තන්වගෙන්ව පශ්චාත්තාපය පිළිෙන්වනා 

බවත්, දානමානයන්ව ෙන්වනා බවත්, තවද 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් පශච්ාත්තාපය 

පිළිෙන්වනා කරුණා ගුණගයන්ව යුක්ත 

බවත් ඔවුහු ගනාදන්වගනෝ ද? 

بََة َعنح   َبُل ٱتلهوح َ ُهَو َيقح نه ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ لَمح َيعح

َ
أ

خُ 
ح
َ ُهَو  ِعَبادِهِۦ َويَأ نه ٱَّلله

َ
َِٰت َوأ َدَق ُذ ٱلصه

اُب ٱلرهِحيمُ   ١٠٤ ٱتلهوه

105. ‘නුඹලා ක්රියා කරනු. එිට අල්ලාහ ්

ද, ඔහුගේ ධර්මදූතයාණන්ව හා ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව ද නුඹලාගේ ක්රියාවන්ව 

දකිනු ඇත. තවද දෘශයමානය හා 

අදෘශයමානය දන්වනා ගවත නුඹලා නැවත 

ගයාමු කරනු ලබනු ඇත. එිට නුඹලා සිදු 

කරමින්ව සිටි දෑ පිළිබඳ නුඹලාට ඔහු 

දන්වවනු ඇතැ’යි (නබිවරය !) නුඹ පවසනු. 

ُ َعَملَُكمح َورَُسوَُلُۥ   َملُواْ فََسَۡيَى ٱَّلله َوُقِل ٱعح
َٰلِِم ٱلحَغيحِب   ِمُنوَنۖۡ وََسَُتَدُّوَن إََِلَٰ َع حُمؤح َوٱل

َملُونَ  َهََٰدةِ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتمح َتعح  ١٠٥ َوٱلشه

106. තවද තවත් අය අල්ලාහ්ගේ 

නිගයෝෙය අගේක්ෂා කරනු ලබන්වගනෝය. 

ඔවුනට ඔහු දඬුවම් කරයි. එගස් 

නැතගහාත් පශ්චාත්තාපය පිළිගෙන 

ඔවුනට සමාව ගදයි. තවද අල්ලාහ් 

සර්වඥානීය. සියුම් ඥානය ඇත්තාය. 

ا   ُبُهمح ِإَومه ِ ا ُيَعذ  ِ إِمه رِ ٱَّلله مح
َ
َن ِۡل َوَءاَخُروَن ُمرحَجوح

ُ َعلِيٌم َحِكيم  َيُتوُب َعلَ  ُۗ َوٱَّلله  ١٠٦ يحِهمح

107. හිංසා කිරීමටත්, ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්යටත්, ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්ව 

අතර ගබදුම් ඇති කිරීමටත්, මීට ගපර  

අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ දූතයා සමඟ සටන්ව 

කරන්වනන්වට අභය සථ්ානයක් ගලසටත්, 

ගද්වස්ථාන (ඉදි කර) ෙත් ඔවුහු "අපි 

යහපත මිස ගවගනකක් අගේක්ෂා 

ගනාකග මු" යැයි දිවුරා පවසති. තවද 

නියත වශගයන්වම ඔවුහු මුසාවාදීහු බව 

අල්ලාහ ්සාක්ෂි දරයි. 

رِيَقُۢا   ٗرا َوَتفح اٗرا َوُكفح ِجٗدا ِۡضَ َُذواْ َمسح ِيَن ٱَّته َوٱَّله
  َ ِمنَِي ِإَورحَصاٗدا ل َِمنح َحاَرَب ٱَّلله حُمؤح َ ٱل بَيح

لُِفنه إِنح  ْۚ َوََلَحح نَآ إَِله   َورَُسوََلُۥ ِمن َقبحُل َردح
َ
أ

َِٰذبُونَ  َهُد إِنهُهمح لََك ُ يَشح ِۖ َوٱَّلله َّنَٰ ُسح  ١٠٧ ٱۡلح
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108. කිසිිගටක එහි (නැමදුම්) ඉටු 

ගනාකරනු. නුඹ (නැමදුම්) ඉටු කිරීමට 

වඩාත් සුදුසු වනුගේ ආරම්භක දිනගේ 

ගද්ව බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව ස්ථාපිත 

කරන ලද මසජ්ිදයයි. තමන්ව පිරිසිදු වීමට 

ප්රිය කරන මිනිසුන්ව එහි ගවති. තවද 

අල්ලාහ ්පිරිසිදුව සිටින්වනන්ව ප්රිය කරයි. 

َوىَٰ   َس لََعَ ٱتلهقح ِ س 
ُ
ِجٌد أ هَمسح بَٗداْۚ ل

َ
ََل َتُقمح فِيهِ أ

ن َتُقوَم فِيهِِۚ فِيهِ رَِجال   
َ
َحقُّ أ

َ
ٍم أ ِل يَوح وه

َ
ِمنح أ

ِرِينَ  ه  حُمطه ُ ُُيِبُّ ٱل ْْۚ َوٱَّلله ُروا ن َيَتَطهه
َ
 ١٠٨ ُُيِبُّوَن أ

109. වඩාත් ගශ්ර්ෂඨ් වනුගේ අල්ලාහ ්

පිළිබඳ වූ බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව තෘේතිය 

බලාගපාගරාත්තුගවන්ව ගොඩනැගිල්ලක් 

ඉදි කරන තැනැත්තා ද, එගස ්නැතගහාත්, 

ඒ සමඟම නිරා ගින්වනට වැගටන 

තත්වගේ ෙරා වැගටන ඉවුරු තීරුගව් 

ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරන්වනා ද,  තවද 

අල්ලාහ ්අපරාධකාරී ජනයාට මඟ 

ගනාගපන්වවයි. 

  ِ َوىَٰ ِمَن ٱَّلله َٰ َتقح َس ُبنحَيََٰنُهۥ لََعَ سه
َ
َفَمنح أ

َ
أ

َٰ َشَفا   َس ُبنحَيََٰنُهۥ لََعَ سه
َ
نح أ م مه

َ
ٌ أ ٍَٰن َخۡيح َو َورِضح

ُ ََل   ُجُرٍف َهارٖ فَٱنحَهاَر بِهِۦ ِِف نَارِ َجَهنهَمُۗ َوٱَّلله
َٰلِِميَ  ِدي ٱلحَقوحَم ٱلظه  ١٠٩ َيهح

110. ඔවුන්ව ඉදි ක ා වූ ඔවුන්වගේ 

ගොඩනැගිල්ල ඔවුන්වගේ හදවත් කැබලි 

වන ගතක් ඔවුන්වගේ හදවත් තු  

සැකගයන්වම පවතී. තවද අල්ලාහ ්

සර්වඥානීය. සියුම් ඥානය ඇත්තාය. 

اْ رِيَبٗة ِِف قُلُوبِِهمح   ِي َبَنوح ََل يََزاُل ُبنحَيَُٰنُهُم ٱَّله
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ُۗ َوٱَّلله َع قُلُوبُُهمح ن َتَقطه

َ
ٓ أ  ١١٠ إَِله
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111. සැබැින්වම ඔවුනට සව්ර්ෙය ඇතැයි 

පවසා නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්වගෙන්ව ඔවුන්වගේ ජීිත 

හා ඔවුන්වගේ වසත්ු මිලට ෙත්ගත්ය. ඔවුහු 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ සටන්ව කරති. එිට 

(සතුරන්ව) නසා දමති. ඔවුන්ව ද නසනු 

ලබති. ගමය තව්රාතගේ ඉන්වජීලගේ හා 

අල්කුර්ආනගේ (සඳහන්ව) ඔහු ගවත හිමි 

වන සැබෑ ගපාගරාන්වදුවක් වශගයනි. 

අල්ලාහ ්ගවතින්ව වූ ඔහුගේ ගිිසුම 

කවුරුන්ව ූර්ණ ව ඉටු කග ් ද එිට 

නුඹලා කවර ගදයක් සම්බන්වධගයන්ව 

ෙනුගදනු කග හු ද නුඹලාගේ එම 

ෙනුගදනු ව පිළිබඳ නුඹලා සතුටු වනු. 

තවද එයයි අති මහත් ජයග්රහණය 

වනුගේ. 

ىَٰ ِمنَ  ََتَ َ ٱشح نُفَسُهمح    ۞إِنه ٱَّلله
َ
ِمنَِي أ حُمؤح ٱل

ْۚ يَُقَٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل   َنهَة نه لَُهُم ٱۡلح
َ
َٰلَُهم بِأ َو مح

َ
َوأ

ا ِِف   ًدا َعلَيحهِ َحق ٗ َتلُوَنۖۡ وَعح ُتلُوَن َويُقح ِ َفَيقح ٱَّلله
ِدهِۦ   َِفَٰ بَِعهح وح

َ
َِنيِل َوٱلحُقرحَءاِنِۚ َوَمنح أ ِ

َٰةِ َوٱۡلح َرى ٱتلهوح
َتبحِّشُ  ِْۚ فَٱسح ُتم  ِمَن ٱَّلله ِي بَاَيعح واْ بِبَيحعُِكُم ٱَّله

ُز ٱلحَعِظيمُ  َٰلَِك ُهَو ٱلحَفوح  ١١١ بِهِۚۦْ َوَذ

112. (අල්ලාහ් ගවත) පශච්ාත්තාප වී  

ගයාමු වන, (ඔහුට) ෙැතිකම් කරන, 

(ඔහුට) ප්රශංසා කරන, උපවාසය රකින, 

(නැමී) රුකූඃ කරන, (න ල බිම තබා) 

සුජූද් කරන, යහපත ිධානය කරන, 

අයහපත් දැයින්ව ව ක්වාලන, තවද 

අල්ලාහ්ගේ සීමාවන්ව සුරක්ෂා කරන 

යනාදී  එවන්ව (අල්ලාහග්ෙන්ව මහත්වූ 

ප්රතිඵල ලබා ෙන්වනා) ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්වට නුඹ සුබාරංචි දන්වවනු. 

ئُِحوَن   َٰٓ ئُِبوَن ٱلحَعَٰبُِدوَن ٱلحَحَِٰمُدوَن ٱلسه َٰٓ ٱلته
ُروِف   حَمعح َِٰجُدوَن ٱٓأۡلِمُروَن بِٱل َٰكُِعوَن ٱلسه ٱلره

حُمنَكرِ َوٱلحَحَِٰفُظوَن ِۡلُُدودِ  وَ  ٱنلهاُهوَن َعِن ٱل
ِمنِيَ  حُمؤح ِ ٱل ِ ُِۗ َوبَّش   ١١٢ ٱَّلله

113. නියත වශගයන්වම ගද්ව ආගද්ශ 

තබන්වනන්ව නිරා වාසීන්ව බව ඔවුනට 

පැහැදිලි වූවායින්ව පසු, ඔවුන්ව තමන්වගේ 

සමීප ඥාතීන්ව වුව ද ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව 

සමාව අයැද සිටීම නබිවරයාට හා ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්වට සුදුසු ගනාවීය. 

فُِرواْ   َتغح ن يَسح
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َما ََكَن لِلنهِب ِ َوٱَّله

ِد َما   ََبَٰ ِمنُۢ َبعح ْوِل قُرح
ُ
ِكَِي َولَوح ََكنُٓواْ أ لِلحُمّشح

َِحيمِ  َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
نهُهمح أ

َ
َ لَُهمح أ  ١١٣ َتَبيه
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114. ඉේරාහීම් තම පියා ගවනුගවන්ව 

සමාව ඇයැදි සිටීම ඔහුට ක  

ගපාගරාන්වදුවක් මිස (ගවගනකක්) 

ගනාවීය. සැබැින්වම ඔහු අල්ලාහ්ගේ 

සතුරකු බව ඔහුට පැහැදිලි වූ කල්හි ඔහු 

එයින්ව ඉවත් ිය. නියත වශගයන්වම 

ඉේරාහීම් කරුණාවන්වත වූ 

ඉවසිලිවන්වතගයකුය. 

بِيهِ إَِله َعن  
َ
َفاُر إِبحَرَٰهِيَم ِۡل تِغح َوَما ََكَن ٱسح

 ٓ وحِعَدةٖ وََعَدَها نهُهۥ َعُدو     مه
َ
ۥٓ أ َ ََلُ ا َتَبيه إِيهاهُ فَلَمه
َٰهٌ َحلِيم   وه

َ
 ِمنحُهْۚ إِنه إِبحَرَٰهِيَم َۡل

َ
أ ِ تَََبه ه ِ  ١١٤ َّلل 

115. කිසියම් පිරිසකට ඔහු මඟ ගපන්වවූ 

පසු, ඔවුන්ව වැ කිය යුතු දෑ (කුමක් දැයි) 

ඔවුනට පැහැදිලි කරන ගතක් ඔවුන්ව 

ගනාමඟ යැවීමට අල්ලාහ් (ගේ නීතියක්)  

ගනාවීය. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

  َٰ َُٰهمح َحِته َد إِذح َهَدى ُ َِلُِضله قَوحَمُۢا َبعح َوَما ََكَن ٱَّلله
ٍء   ِ ََشح

َ بُِكل  ا َيتهُقوَنْۚ إِنه ٱَّلله َ لَُهم مه ِ ُيَبي 
 ١١٥ َعلِيمٌ 

116. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගවහි 

ආධිපතයය නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

වන ඔහුටමය. ඔහු ප්රාණය ගදයි. තවද 

මරණයට පත් කරයි. තවද අල්ලාහ්ගෙන්ව 

ගතාර ව කිසිදු භාරකරුවකු ගහෝ 

උදව්කරුවකු ගහෝ නුඹලාට ගනාමැත. 

ۦ   ِ ۡرِضِۖ يُۡحح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َ ََلُۥ ُملحُك ٱلسه إِنه ٱَّلله

ٖ َوََل  ِ ِمن َوِل  ِن ُدوِن ٱَّلله   َويُِميُتْۚ َوَما لَُكم م 
 ١١٦ نَِصۡيٖ 

117. නබිවරයාට, දුෂක්ර කාලගයහි ඔහු 

ව අනුෙමනය ක ා වූ (මක්කාගවන්ව) 

නික්ම ගියවුනට හා (නික්ම ගිය මක්කා 

වාසීන්වට) උදව් ක වුනට අල්ලාහ් 

පශච්ාත්තාපය පිළිගෙන සමාව දුන්වගන්වය. 

ඔවුන්ව අතුරින්ව පිරිසකගේ හදවත් 

(ගවනතකට) නැඹුරුවන්වනට තිබුණ ද, 

පසු ව ඔවුන්ව ගකගරහි පශච්ාත්තාපය 

පිළිගෙන සමාව දුන්වගන්වය. නියත 

වශගයන්වම ඔහු ඔවුන්ව සම්බන්වධගයන්ව 

සානුකම්පිතය. කරුණාවන්වතය. 

حُمَهَِٰجرِيَن   ُ لََعَ ٱنلهِب ِ َوٱل لهَقد تهاَب ٱَّلله
ةِ ِمنُۢ   َ َبُعوُه ِِف َساَعةِ ٱلحُعِسح ِيَن ٱته نَصارِ ٱَّله

َ َوٱۡلح
ِد َما ََكَد يَزِيُغ قُلُوُب فَرِيٖق م ِ  نحُهمح ُثمه تَاَب  َبعح

ْۚ إِنهُهۥ بِِهمح رَُءوف  رهِحيم    ١١٧ َعلَيحِهمح
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118. (යුද්ධයට ගනාගොස්) පසු බැස රැඳී 

සිටියා වූ තිගදනාට ද (අල්ලාහ්ගේ සමාව 

හිමි) ිය. මහගපාග ාව ිශාල ව තිබුණ ද 

එය ඔවුනට පටු වී, ඔවුන්වගේ ජීවන 

තත්වයද දුෂ්කර වී, අල්ලාහ් ගවත සරණ 

පතන තැනක්  මිස (ගවනත් සරණක්) 

ගනාමැති බව ස්ී රව දැනෙත්හ. පසු ව 

ඔවුන්ව පශ්චාත්තාප වී ගයාමු වීම පිණිස,  

ඔහු ඔවුන්වගේ පශච්ාත්තාපය පිළිගෙන 

සමාව දුන්වගන්වය. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්පශ්චාත්තාපය පිළිගෙන සමාව 

ගදන කරුණා ගුණගයන්ව යුක්තය. 

َٰٓ إَِذا  ِيَن ُخل ُِفواْ َحِته َضاقَتح  َولََعَ ٱثلهَلََٰثةِ ٱَّله
ۡرُض بَِما رَُحَبتح َوَضاقَتح َعلَيحِهمح  

َ َعلَيحِهُم ٱۡلح
ٓ إََِلحهِ   ِ إَِله  ِمَن ٱَّلله

َ
ن َله َملحَجأ

َ
نُفُسُهمح َوَظنُّٓواْ أ

َ
أ

اُب   َ ُهَو ٱتلهوه ْْۚ إِنه ٱَّلله ُثمه تَاَب َعلَيحِهمح َِلَُتوبُٓوا
 ١١٨ ٱلرهِحيمُ 

119. අගහෝ ිශ්වාස ක වුනි ! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා 

සතයවාදීන්ව සමඟ වනු. 

َ َوُكونُواْ َمَع   ِيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َِٰدقِيَ   ١١٩ ٱلصه

120. මදීනාවාසීන්වට හා ඔවුන්ව අවට සිටි 

ෙම්බද අරාබිවරුන්වගෙන්ව කිසිවකුට 

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්වගෙන්ව ඉවත් ව 

පසුබැස රැඳී සිටීමට සුදුසු ගනාවීය. තවද 

ඔහුගේ ප්රාණයට වඩා ඔවුන්වගේ 

ප්රාණවලට ආශා කිරීම ද සුදුසු ගනාවීය. 

ගහ්තුව එය අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ (යුද 

වදින ිට) පිපාසයක් ගහෝ දුර්භාෙයයක් 

ගහෝ කුසගින්වනක් ගහෝ ඔවුනට අත්වුව ද 

ඔවුන්ව පය තබන තැන්වහි ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ගකෝප කරන අයුරින්ව 

පය තැබුව ද සතුරකුගෙන්ව යම් ප්රහාරයක් 

අත් වුව ද එය ඔවුනට දැහැමි ක්රියාවක් 

ගලසින්ව මිස සටහන්ව කරනු ගනාලබන 

බැිනි. නියත වශගයන්ව අල්ලාහ ්

සදැහැමියන්වගේ ප්රතිඵල නිෂඵ්ල 

ගනාකරයි. 

َِن   لَُهم م  حَمِديَنةِ َوَمنح َحوح ِل ٱل هح
َ
َما ََكَن ِۡل

 ِ ن َيَتَخلهُفواْ َعن رهُسوِل ٱَّلله
َ
َراِب أ عح

َ  َوََل  ٱۡلح
نهُهمح ََل  

َ
َٰلَِك بِأ ِسهِۚۦْ َذ فح نُفِسِهمح َعن نه

َ
يَرحَغُبواْ بِأ

 َوََل نََصب  َوََل َُمحَمَصة  ِِف  
 
يُِصيُبُهمح َظَمأ

اَر   ِ َوََل َيَطـ ُوَن َموحِطٗئا يَغِيُظ ٱلحُكفه َسبِيِل ٱَّلله
ٖ نهيحًَل إَِله ُكتَِب لَُهم بِهِۦ   َوََل َيَنالُوَن ِمنح َعُدو 

َر  عَ  جح
َ
َ ََل يُِضيُع أ َمل  َصَٰلٌِحْۚ إِنه ٱَّلله

ِسنِيَ  حُمحح  ١٢٠ ٱل
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121. ඔවුන්ව කුඩා ගහෝ මහා ියදමක් 

ගහෝ වැය ක  ද තවද කවර මිටියාවතක් 

ගහෝ ඔවුන්ව තරණය ක  ද ඔවුන්ව කරමින්ව 

සිටින දෑට වඩා අලංකාර අයුරින්ව ඔවුනට 

ප්රතිඵල ගදනු පිණිස එය ඔවුනට සටහන්ව 

කරනු ලබන්වනක් මිස  ගවනකක් 

ගනාගව්. 

َوََل يُنِفُقوَن َنَفَقٗة َصغَِۡيٗة َوََل َكبَِۡيٗة َوََل  
  ُ زِيَُهُم ٱَّلله َطُعوَن َوادِيًا إَِله ُكتَِب لَُهمح َِلَجح َيقح

َملُونَ  َسَن َما ََكنُواْ َيعح حح
َ
 ١٢١ أ

122. ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්ව සියල්ගලෝම 

(යුද්ධය සඳහා) පිටත් වීම ඔවුනට සුදුසු 

ගනාවීය. දහම පිළිබඳ අවගබෝධය ලබා 

ඔවුන්වගේ ජනයා ඔවුන්ව ගවත නැවත 

පැමිණි ිට ඔවුනට අවවාද කරනු පිණිස 

සෑම කේඩායමකින්වම පිරිසක් සිටිය යුතු 

ගනාගව් ද ! ඔවුන්ව ප්රගව්ශම් ිය හැකි වනු 

පිණිස. 

ََل َنَفَر   ْۚ فَلَوح ِمُنوَن َِلَنِفُرواْ ََكٓفهٗة حُمؤح ۞َوَما ََكَن ٱل
ِنحُهمح طَ  قَةٖ م  ِ فِرح

ِيِن  ِمن ُك  ُهواْ ِِف ٱل  ََتَفقه ِ آئَِفة  َل 
َمُهمح إَِذا رََجُعٓواْ إََِلحِهمح لََعلهُهمح   َوَِلُنِذُرواْ قَوح

 ١٢٢ َُيحَذُرونَ 

123. අගහෝ ිශ්වාස ක වුනි ! ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව අතුරින්ව නුඹලාට සමීපව 

සිටින්වනන්ව සමඟ නුඹලා සටන්ව වදිනු. 

නුඹලා තු  (ඇති) දැඩිකම ඔවුන්ව දැක 

ෙත යුතුය. තවද නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්ගද්ව බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව 

කටයුතු කරන්වනන්ව සමඟ යැයි නුඹලා 

දැන ෙනු. 

ِيَن يَلُونَُكم  َٰتِلُواْ ٱَّله ِيَن َءاَمُنواْ َق َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

لَُمٓواْ   ْۚ َوٱعح َِجُدواْ فِيُكمح ِغلحَظٗة ارِ َوَلح َِن ٱلحُكفه م 
حمُ  َ َمَع ٱل نه ٱَّلله

َ
 ١٢٣ تهِقيَ أ

124. පරිච්ගේදයක් පහ  කරනු ලැබූ 

සෑම කලකම ‘ගමය ිශ්වාසය වර්ධනය 

ක  කවගරකු ගහෝ නුඹලා අතුරින්ව 

ගවත්දැ’යි ඔවුන්ව අතුරින්ව පවසන 

ඇතැගමකු ද ිය. නමුත් ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව වූ කලී එය ඔවුනට 

ිශව්ාසය වර්ධනය කග ්ය. තවද ඔවුහු 

සතුටට පත් වූහ. 

نزِلَتح 
ُ
يُُّكمح  ِإَوَذا َمآ أ

َ
ن َيُقوُل أ  ُسوَرة  فَِمنحُهم مه

ِيَن َءاَمُنواْ فََزاَدتحُهمح   ا ٱَّله مه
َ
ْۚ فَأ َزاَدتحُه َهَِٰذهِۦٓ إِيَمَٰٗنا

ونَ  َتبحِّشُ  ١٢٤ إِيَمَٰٗنا وَُهمح يَسح
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125. කවුරුන්වගේ හදවත් තු  

ගරෝගීභාවය ඇත්ගත්ද ඔවුන්වගේ (හදවත් 

තුල ඇති) කිලිටි මත සමෙ තව තවත් 

කිලිට වර්ධනය කග ්ය. තවද ඔවුහු ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ව සිටියදීම මිය 

ගිගයෝය. 

ًسا   َرض  فََزاَدتحُهمح رِجح ِيَن ِِف قُلُوبِِهم مه ا ٱَّله مه
َ
َوأ

ِسِهمح َوَماتُواْ وَُهمح َكَِٰفُرونَ   ١٢٥ إََِلَٰ رِجح

126. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව සෑම 

වසරකටම වරක් ගහෝ ගදවරක් ගහෝ 

පරීක්ෂාවට ලක් කරනු ලබන බව ඔවුහු 

නුදුටුගවෝ ද? පසු ව ඔවුහු පශච්ාත්තාප වී 

සමාව අයදින්වගන්වද නැත. තවද ඔවුහු 

ගමගනහි කරන්වනන්ව ද ගනාගවති. 

وح  
َ
ةً أ ره ِ ََعٖم مه

َتُنوَن ِِف ُك  نهُهمح ُيفح
َ
َن أ َوََل يََروح

َ
أ

ُرونَ  كه ِ ُثمه ََل َيُتوبُوَن َوََل ُهمح يَذه تَيح  ١٢٦ َمره

127. තවද පරිච්ගේදයක් පහ  කරනු 

ලැබූ සෑම කගලකම, කිසිවකු නුඹලා ව 

බලා සිටින්වගන්ව දැයි  (ිමසනවාක් ගමන්ව) 

ඔවුන්වගෙන්ව ඇතගමක් ඇතගමකු ගදස 

බැලුගව්ය. පසු ව ඔවුහු (එම සථ්ානගයන්ව) 

හැරී ගිගයෝය. සැබැින්වම ඔවුහු වටහා 

ගනාෙන්වනා පිරිසක් බැින්ව ඔවුන්වගේ 

හදවත් ද අල්ලාහ ්හරවා දැමීය. 

نزِلَتح ُسوَرة  
ُ
ٍض  ِإَوَذا َمآ أ ُضُهمح إََِلَٰ َبعح  نهَظَر َبعح

  ُ ْْۚ َۡصََف ٱَّلله ُفوا َحٖد ُثمه ٱنَِصَ
َ
ِنح أ َُٰكم م  َهلح يََرى

َقُهونَ  نهُهمح قَوحم  َله َيفح
َ
 ١٢٧ قُلُوبَُهم بِأ

128. (ිශ්වාසවන්වතයිනි) නුඹලා අතුරින්ව 

වූ පණිිඩකරුගවකු නුඹලා ගවත 

සැබැින්වම පැමිණ ඇත. (නුඹලාට යම් 

ගේදවාචකයක් ඇතිවී) නුඹලා 

දුෂ්කරත්වයට පත්වීම ඔහුව ගව්දනාවට  

පත්කරවයි. ඔහු නුඹලා ගකගරහි 

(නුඹලාගේ ිශව්ාසය පිළිබඳ) සතුටු 

වන්වගනකි. ගද්ව ිශ්වාසවන්වතයින්ව 

පිළිබඳ ගසගනගහවන්වත වූ මහා 

කාරුණිකය. 

نُفِسُكمح َعزِيٌز  
َ
ِنح أ لََقدح َجآَءُكمح رَُسول  م 

ِمنَِي  َعلَيحهِ َما َعنِتُّمح َحرِيٌص َعلَ  حُمؤح يحُكم بِٱل
 ١٢٨ رَُءوف  رهِحيم  
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129. නමුත් ඔවුන්ව (නුඹට) පිටුපෑගව් නම්  

‘මට අල්ලාහ ්ප්රමාණවත්ය. ඔහු හැර 

නැමදුමට කිසිදු ගදිගඳකු ගනාමැත. ඔහු 

ගකගරහි මම (සියල්ල) භාර කග මි. ඔහු 

අතිමහත් රාජධානිගේ හිමිකරුය’ යැයි 

එිට නුඹ පවසනු. 

اْ َفقُ  هوح ُ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَوۖۡ  فَإِن تََول ِبَ ٱَّلله لح َحسح
حُتۖۡ وَُهَو َربُّ ٱلحَعرحِش ٱلحَعِظيمِ   ١٢٩ َعلَيحهِ تََوُكه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ ්ලාම් රා. ගමය ප්රඥාගවන්ව යුත් 

පුස්තකගේ වදන්ව ගවයි. 
َِكيمِ   ١ الٓرِۚ تِلحَك َءاَيَُٰت ٱلحِكَتَِٰب ٱۡلح

2. ‘නුඹ ජනයාට අවවාද කරනු. තවද 

ිශව්ාස ක වුන්ව වන ඔවුනට ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති අබියස සැබැින්වම සැබෑ 

ගපරමුණක් ඇති බව ශුභාරංචි දන්වවනු’ 

යැයි නිගයෝෙ කරමින්ව ඔවුන්ව අතුරින්ව වූ 

මිනිගසකු ගවත අපි ගද්ව පණිිඩ දන්වවා 

සිටීම ජනයා ව පුදුම කරවන්වනක් වී ද? 

නියත වශගයන්වම ගමාහු පැහැදිලි 

හූනියම්කරුවකු යැයි ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කගයෝ පැවසුගවෝය. 

وحَحيحَنآ إََِلَٰ رَُجٖل  
َ
نح أ

َ
َكاَن لِلنهاِس َعَجًبا أ

َ
أ

نه  
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِ ٱَّله ِ نِذرِ ٱنلهاَس َوبَّش 

َ
نح أ

َ
ِنحُهمح أ م 

َٰفُِروَن إِنه   لَُهمح  ُۗ قَاَل ٱلحَك ٍق ِعنَد َرب ِِهمح قََدَم ِصدح
بِيٌ   ٢ َهََٰذا لََسَِٰحر  مُّ

3. නියත වශගයන්වම නුඹලාගේ 

පරමාධිපති වන අල්ලාහ් ඔහු අහස් හා 

මහගපාග ාව දින හයකින්ව මවා පසු ව 

ඔහු රාජාසනය (අර්ෂ්)  මත ස්ථාපිත ිය. 

ඔහු සියලු කරුණු සැලසුම් කරයි. ඔහුගේ 

අනුමැතිගයන්ව පසු ව මිස (ඔහු ඉදිරිගේ) 

ගවනත් කිසිදු මැදිහත්කරුවකු ගනාමැත. 

ඔහුය නුඹලාගේ පරමාධිපති වන 

අල්ලාහ.් එබැින්ව නුඹලා ඔහුට ෙැතිකම් 

කරනු. නුඹලා ගමගනහි ක  යුතු ගනාගව් 

ද? 

َِٰت   َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه ُ ٱَّله إِنه َربهُكُم ٱَّلله
َتوَ  يهاٖم ُثمه ٱسح

َ
ۡرَض ِِف ِستهةِ أ

َ ىَٰ لََعَ ٱلحَعرحِشِۖ  َوٱۡلح
ِد إِذحنِهِۚۦْ   ۖۡ َما ِمن َشِفيٍع إَِله ِمنُۢ َبعح َر مح

َ يَُدب ُِر ٱۡلح
فَََل  

َ
ُبُدوُهْۚ أ ُ َربُُّكمح فَٱعح َٰلُِكُم ٱَّلله َذ

ُرونَ   ٣ تََذكه
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4. නුඹලා සියල්ලන්ව නැවත ගයාමු කරනු 

ලබන සථ්ානය ඔහු ගවතය. (එය) 

අල්ලාහ්ගේ සැබෑ ප්රතිඥාවක් ගලසිනි. 

නියත වශගයන්වම ූර්වාදර්ශයකින්ව ගතාර 

ව සියලු මැවීම් ඔහු බිහි කග ්ය. පසු ව, 

ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක වුනට යුක්ති 

සහෙත ගලසින්ව ප්රතිඵල පිරිනමනු පිණිස 

ඔහු එය(එම මැවීම්) නැවත  ගෙන්වවා ෙනී. 

තවද ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව වනාහි ඔවුන්ව 

ප්රතික්ගෂප් කරමින්ව සිටි ගහ්තුගවන්ව 

ඔවුනට ගලෝ දිගයන්ව යුත් පානයක් ද 

ගව්දනීය දඬුවමක් ද ඇත. 

ْۚ إِنهُهۥ   ا ِ َحقًّ َد ٱَّلله ۖۡ وَعح إََِلحهِ َمرحِجُعُكمح ََجِيٗعا
ِيَن َءاَمُنواْ   زَِي ٱَّله َلحَق ُثمه يُعِيُدهُۥ َِلَجح َيبحَدُؤاْ ٱۡلح
ِيَن َكَفُرواْ   ِطِۚ َوٱَّله َٰلَِحَِٰت بِٱلحِقسح وََعِملُواْ ٱلصه

ِنح َۡحِيٖم وَعَ  اب  م  ُۢ بَِما ََكنُواْ  لَُهمح َۡشَ َِلُم
َ
َذاٌب أ

ُفُرونَ   ٤ يَكح

5. ඔහු වනාහි වර්ෂ ෙණනය හා 

කාලපරිච්ගේද නුඹලා හඳුනා ෙනු පිණිස 

හිරු ආගලෝකය ලබා ගදන්වනක් ගලස ද 

සඳු ආගලෝකය ිහිදුවන්වනක් ගලස ද මවා 

එයට සථ්ාන නියම කග ්ය. එය 

සතයයගයන්ව යුතුව මිස අල්ලාහ් මැව්ගව් 

නැත. දැනමුතුකම් ලබන ජනයාට ගමම 

වදන්ව ඔහු (ගමගස්) පැහැදිලි කරයි. 

َس ِضَياٗٓء َوٱلحَقَمَر نُوٗرا   مح ِي َجَعَل ٱلشه ُهَو ٱَّله
نَِي   ِ لَُمواْ َعَدَد ٱلس  َرُهۥ َمَنازَِل تِلَعح َوقَده

  ِۚ ِ َق  َٰلَِك إَِله بِٱۡلح ُ َذ َِساَبْۚ َما َخلََق ٱَّلله َوٱۡلح
لَُمونَ  ٖم َيعح ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقوح ِ  ٥ ُيَفص 

6. රාත්රිය හා දහවල ගවනස් වීගමහි ද 

අහස් හි හා මහාගපාග ාගව් අල්ලාහ් මැවූ 

දෑහි ද බියබැතිමත් ගලස කටයුතු කරන 

ජනයාට සංඥාවන්ව ඇත. 

ُ ِِف   حِل َوٱنلهَهارِ َوَما َخلََق ٱَّلله تَِلَِٰف ٱَله إِنه ِِف ٱخح
ٖم َيتهُقونَ  ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوح

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو  ٦ ٱلسه

7. අපගේ හමුව අගේක්ෂා ගනාකරන, 

ගමගලාව ජීිතය පිළිගෙන එහි පමණක් 

රැඳී සිටියවුන්ව හා  අපගේ වදන්ව ෙැන 

අනවධානී ව සිටියවුන්ව වනාහි… 

ةِ   ََيوَٰ ِيَن ََل يَرحُجوَن لَِقآَءنَا َوَرُضواْ بِٱۡلح إِنه ٱَّله
ِيَن ُهمح َعنح َءاَيَٰتَِنا   نُّواْ بَِها َوٱَّله

َ
َمأ نحَيا َوٱطح ٱلُّ

 ٧ َغَِٰفلُونَ 

8. .. ඔවුහු වනාහි ඔවුන්ව උපයමින්ව සිටි දෑ 

ගහ්තුගවන්ව, ඔවුන්වගේ නවාතැන (නිරා) 

ගින්වන වූ අය ගවති. 

ِسُبونَ  َُٰهُم ٱنلهاُر بَِما ََكنُواْ يَكح َوى
ح
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
 ٨ أ
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9. නියත වශගයන්වම ිශ්වාස ගකාට 

යහකම් ක වුනට ඔවුන්වගේ පරමාධිපති 

ඔවුන්වගේ ිශ්වාසය ගහත්ුගවන්ව ඔවුනට 

මඟ ගපන්වවනු ඇත. (ඔවුනට සතු) 

සැපවත් සව්ර්ෙ උයන්වහි ඔවුනට පහළින්ව 

ෙංොගවෝ ෙලා බසිති. 

ِديِهمح   َٰلَِحَِٰت َيهح ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱَّله
نحَهَُٰر ِِف  

َ ۖۡ ََتحرِي ِمن ََتحتِِهُم ٱۡلح َربُُّهم بِإِيَمَٰنِِهمح
َِٰت ٱنلهعِيمِ   ٩ َجنه

10. එහි ඔවුන්වගේ පැතුම වනුගේ අගහෝ 

අල්ලාහ ්! ඔබ සුපිිතුරුය යන්වනයි. තවද 

එහි ඔවුන්වගේ සුබ පැතුම වනුගේ සලාම් 

(ශාන්වතිය) යන්වනයි. ඔවුන්වගේ පැතුගමහි 

අවසානය වනුගේ සියලු ප්රශංසා 

ිශව්යන්වහි පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්ටම 

සතුය යන්වනයි. 

َُٰهمح فِيَها ُسبحَحََٰنَك ٱللهُهمه َوََتِيهُتُهمح فِيَها   َوى َدعح
ِ  َسَلَٰ  ِ َرب  ُد َّلِله َمح ِن ٱۡلح

َ
َُٰهمح أ َوى م ْۚ َوَءاِخُر َدعح

 ١٠ ٱلحَعَٰلَِميَ 

11. ජනයා යහපත ඉක්මනින්ව පතනවාක් 

ගමන්ව අල්ලාහ ්ද නපුර ඔවුනට ඉක්මන්ව 

කග ් නම් ඔවුන්වගේ අවසන්ව කාලය 

ඔවුන්ව ගවත තීන්වදු කරනු ලබන්වනට 

තිබුණි. එබැින්ව අපගේ හමුව අගේක්ෂා 

ගනාකරන්වනන්ව සීමාව ඉක්මවීගමහි 

අයාගල යන්වනට හරින්වගනමු. 

َجالَُهم   تِعح ه ٱسح ُ لِلنهاِس ٱلّشه ُل ٱَّلله ِ ۞َولَوح ُيَعج 
ِيَن ََل   ۖۡ َفَنَذُر ٱَّله َجلُُهمح

َ
ِ لَُقَِضَ إََِلحِهمح أ َۡيح بِٱۡلح

َمُهونَ  َيَٰنِِهمح َيعح  ١١ يَرحُجوَن لَِقآَءنَا ِِف ُطغح

12. තවද මිනිසාට පීඩාව ස්පර්ශ වූ ිට 

ඔහුගේ ඇලපැත්තට වී ගහෝ වාඩිගවමින්ව 

ගහෝ සිටෙනිමින්ව ගහෝ අපගෙන්ව පතයි. 

නමුත් අපි ඔහුගෙන්ව ඔහුගේ පීඩාව ඉවත් 

ක  කල්හි ඔහුට ඇති වූ පීඩාව සඳහා ඔහු 

අපගෙන්ව ගනාපැතුවාක් ගමන්ව ෙමන්ව 

කරනු ඇත. සීමාව ඉක්මවූවන්ව හට තමන්ව 

කරමින්ව සිටින දෑ අලංකාරවත් කර 

ගපන්වවන ලද්ගද් එගලසය. 

نَسََٰن   ِ
وح  ِإَوَذا َمسه ٱۡلح

َ
ُّ َدََعنَا ِۡلَۢنبِهِۦٓ أ ٱلۡضُّ

ُهۥ َمره   َنا َعنحُه ُۡضه ا َكَشفح وح قَآئِٗما فَلَمه
َ
قَاِعًدا أ

ۚۥْ َكَذَٰلَِك ُزي َِن   ُه سه ٖ مه ُعَنآ إََِلَٰ ُۡض  همح يَدح ن ل
َ
َكأ

َملُونَ  ِفَِي َما ََكنُواْ َيعح  ١٢ لِلحُمِسح
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13. තවද නුඹලාට ගපර ිසූ පරම්පරාවන්ව 

ඔවුන්ව අපරාධ ක  කල්හි සැබැින්වම අපි 

ිනාශ කග මු. තවද ඔවුන්ව ගවත 

ඔවුන්වගේ දූතවරු පැහැදිලි සංඥා සමඟ 

පැමිණියහ. නමුත් ඔවුහු ිශව්ාස 

කරන්වනට ගනාවූහ. වැරදිකාරී ජනයාට 

අපි ප්රතිඵල පිරිනමනුගේ එගලසය. 

ا َظلَُمواْ   َنا ٱلحُقُروَن ِمن َقبحلُِكمح لَمه لَكح هح
َ
َولََقدح أ

ْْۚ  وََجآَءتحُهمح رُ  ِمُنوا َي َِنَِٰت َوَما ََكنُواْ َِلُؤح ُسلُُهم بِٱِلح
رِِميَ  حُمجح  ١٣ َكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱلحَقوحَم ٱل

14. ඔවුනට පසු ව නුඹලා කටයුතු 

කරනුගේ ගකගස ්දැයි අපි නිරීක්ෂා කරනු 

පිණිස නුඹලා ව මහගපාග ාගව් 

නිගයෝජිතයන්ව බවට පත් කග මු. 

ۡر
َ ِض ِمنُۢ  ُثمه َجَعلحَنَُٰكمح َخَلَٰٓئَِف ِِف ٱۡلح
َملُونَ  ِدهِمح نِلَنُظَر َكيحَف َتعح  ١٤ َبعح

15. තවද ඔවුන්ව ගවත අපගේ පැහැදිලි 

වදන්ව කියවා ගපන්වවනු ලබන ිට, අපගේ 

හමුව අගේක්ෂා ගනාකරන්වනන්ව ‘ගම් හැර 

ගවනත් කුර්ආනයක් ගෙන එනු. 

නැතගහාත් එය ගවනස ්කරනු’ යැයි 

පවසති. මාගේ පැත්ගතන්ව එය ගවනස් 

කිරීමට මා හට (කිසිදු අයිතියක්) නැත. මා 

ගවත දන්වවනු ලබන දෑ මිස මම 

අනුෙමනය ගනාකරමි. මාගේ 

පරමාධිපතිට මා පිටුපෑගව් නම් අතිමහත් 

දිනයක දඬුවම පිළිබඳ ව සැබැින්වම මම 

බිය ගවමි යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

ِيَن ََل   َِنَٰٖت قَاَل ٱَّله ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَيحِهمح َءايَاُتَنا َبي 
ْۚ  يَرحُجوَن  ُ َلح ِ وح بَد 

َ
ِ َهََٰذآ أ لَِقآَءنَا ٱئحِت بُِقرحَءاٍن َغۡيح

ََلُۥ ِمن تِلحَقآيِٕ   ِ بَد 
ُ
نح أ

َ
قُلح َما يَُكوُن َِلٓ أ

َخاُف إِنح  
َ
ٓ أ ۖۡ إِّن ِ تهبُِع إَِله َما يُوَۡحَٰٓ إََِله

َ
ِۖ إِنح أ َِسٓ َنفح

ٍم َعِظيمٖ  ِ َعَذاَب يَوح  ١٥ َعَصيحُت َرَب 

16. අල්ලාහ ්අභිමත කග ් නම් මම එය 

පාරායනය ගනාකරන්වනට තිබුණි. තවද 

මම එය නුඹලාට ගනාදන්වවන්වනට තිබුණි. 

සැබැින්වම මම මීට ගපර නුඹලා අතර 

ජීිත කාලයක් රැඳී සිටිගයමි. නුඹලා 

වටහා ෙත යුතු ගනාගව් ද? 

تُُهۥ َعلَيحُكمح َوََلٓ   ُ َما تَلَوح هوح َشآَء ٱَّلله قُل ل
َُٰكم بِهِۖۦۡ َفَقدح َِلِ  َرى دح

َ
ِن  أ ثحُت فِيُكمح ُعُمٗرا م 

ِقلُونَ  فَََل َتعح
َ
 ١٦ َقبحلِهِۦْٓۚ أ

17. එබැින්ව අල්ලාහ් ගවත ගබාරු ගෙතූ 

අයට වඩා ගහෝ ඔහුගේ වදන්ව ගබාරු 

ක වුනට වඩා මහා අපරාධකරු කවගරකු 

ද? නියත වශගයන්වම, වැරදිකරුගවෝ ජය 

ගනාලබති. 

وح  
َ
ِ َكِذبًا أ ىَٰ لََعَ ٱَّلله ِن ٱفحََتَ لَُم ِممه ظح

َ
َفَمنح أ

رُِمونَ كَ  حُمجح لُِح ٱل َب أَـِبَيَٰتِهِۦْٓۚ إِنهُهۥ ََل ُيفح  ١٧ ذه
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18. අල්ලාහ ්හැර ඔවුනට ිපතක් 

ගනාකරන එගමන්වම ඔවුනට 

ප්රගයෝජනවත් ගනාවන දෑට ඔවුහු 

නැමැදුම් කරති. ගමාවුහු අල්ලාහ ්ගවතින්ව 

වූ අපගේ මැදිහත්කරුගවෝ’ යැයි ඔවුහු 

පවසති. ‘අහසහ්ි ගහෝ මහගපාග ාගව් 

ගහෝ ඔහු ගනාදන්වනා දෑ නුඹලා අල්ලාහ්ට 

දන්වවන්වගනහු දැ’යි (නබිවරය) නුඹ අසනු. 

ඔහු සුපිිතුරුය. ඔවුන්ව ආගද්ශ කරන 

දැයින්ව ඔහු උත්තරීතරය. 

ِ َما ََل يَُۡضُُّهمح َوََل   ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َويَعح
  ِْۚ ُؤََلٓءِ ُشَفَعَُٰٓؤنَا ِعنَد ٱَّلله يَنَفُعُهمح َويَُقولُوَن َهَٰٓ

 َ ِـ ُوَن ٱَّلله تُنَب 
َ
َِٰت    قُلح أ َمََٰو لَُم ِِف ٱلسه بَِما ََل َيعح

ا   ۡرِضِۚ ُسبحَحََٰنُهۥ َوتََعََٰلَٰ َعمه
َ َوََل ِِف ٱۡلح

ُِكونَ   ١٨ يُّشح

19. මිනිස් සමූහය එකම සමූහයක් මිස 

ගනාවීය. පසු ව, ඔවුහු ගේද වූහ. නුඹගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ වදනක් ගපරටු ගනාවී 

නම් ඔවුහු කවර ිෂයක මතගේද ඇති 

කර ෙත්ගතෝ ද එහි ඔවුන්ව අතර තීන්වදු 

කරනු ලබන්වනට තිබුණි. 

  ْْۚ َتلَُفوا ٗة َوَِٰحَدٗة فَٱخح مه
ُ
ٓ أ َوَما ََكَن ٱنلهاُس إَِله

ب َِك لَُقَِضَ بَيحَنُهمح   ََل َُكَِمة  َسَبَقتح ِمن ره َولَوح
 ١٩ فِيَما فِيهِ ََيحَتلُِفونَ 

20. ඔහු ගවත ඔහුගේ පරමාධිපතිගෙන්ව 

සංඥාවක් පහ  ිය යුතු ගනාගව් දැයි 

ඔවුහු පවසති. "සියලු ගුේත දෑ අල්ලාහ් 

සතුය. එබැින්ව නුඹලා 

බලාගපාගරාත්තුගවන්ව සිටිනු. නියත 

වශගයන්වම මම නුඹලා සමඟ 

බලාගපාගරාත්තුවන්වනන්ව අතුරින්ව ගවමි" 

යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසන්වන. 

ب ِهِۖۦۡ َفُقلح   ِن ره نزَِل َعلَيحهِ َءايَة  م 
ُ
ََلٓ أ َويَُقولُوَن لَوح
 ِ َِن  إِنهَما ٱلحَغيحُب َّلِله  فَٱنَتِظُرٓواْ إِّن ِ َمَعُكم م 

حُمنَتِظرِينَ   ٢٠ ٱل

21. ඔවුනට ඇති වූ පීඩාවන්වට පසු 

ජනයාට දයාවක් ිඳවන්වනට අපි සැලැස ්

වූ ිට අපගේ වදන්ව වලට (ගබාරු 

කරමින්ව) කුමන්වත්රණයක් ඔවුහු ගයාදති. 

උපාය මාර්ෙ ගයදීගමන්ව අල්ලාහ ්අති 

ගව්ෙවත්ය. නියත වශගයන්වම නුඹලා 

කුමන්වත්රණ කරන දෑ අපගේ දූතවරු 

සටහන්ව කරති යැයි පවසනු. 

آَء   ِد َۡضه ِنُۢ َبعح َٗة م  َنا ٱنلهاَس رَۡحح َذقح
َ
ِإَوَذآ أ

  ُ ْۚ قُِل ٱَّلله ر  ِِفٓ َءايَاتَِنا كح تحُهمح إَِذا لَُهم مه َمسه
ُتُبوَن َما   ًراْۚ إِنه رُُسلََنا يَكح ُع َمكح َ َسح

َ
أ

ُكُرونَ   ٢١ َتمح
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22. ගොඩබිගම් හා මුහුගද් නුඹලා ව 

ෙමන්ව කරවනුගේ ඔහුය. නුඹලා නැවක 

සිටි ිට එය නැවුම් සු ඟකින්ව ඔවුන්ව කැටු 

ව යාත්රා කරයි. තවද එමගින්ව ඔවුහු සතුටු 

වූහ. සුළි සු ඟක් ඒ ගවත පැමිගණයි. 

තවද සෑම තැනකින්වම (මුහුදු) රැලිද ඔවුන්ව 

ගවත පැමිගණයි. එිට නියත වශගයන්වම 

තමන්ව ගකාටු වී ඇතැයි ඔවුහු සිතති. නුඹ 

අප ගමයින්ව මුදවා ෙත්ගතහි නම් නියත 

වශගයන්වම අපි කෘතගව්දීන්ව අතුරින්ව 

ගවමුයි පවසා දහම අල්ලාහ්ට පමණක් 

සතු කරමින්ව අවංකයින්ව ගලසින්ව 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ඇයැද සිටිති. 

َٰٓ إَِذا   رِِۖ َحِته َحح ِ َوٱِلح ََب 
ح ُُكمح ِِف ٱل ِ ِي يَُسۡي  ُهَو ٱَّله

َطي َِبةٖ  ُكنُتمح ِِف ٱلحُفلحِك وََجَريحَن بِِهم بِرِيٖح 
َوفَرُِحواْ بَِها َجآَءتحَها رِيٌح ََعِصف  وََجآَءُهُم  

ِحيَط بِِهمح  
ُ
نهُهمح أ

َ
ِ َمََّكٖن َوَظنُّٓواْ أ

ُج ِمن ُك  حَموح ٱل
َنَيحتََنا ِمنح  

َ
ِيَن لَئِنح أ َ ُُمحلِِصَي ََلُ ٱل  َدَعُواْ ٱَّلله

َِٰكرِينَ   ٢٢ َهَِٰذهِۦ نَلَُكوَننه ِمَن ٱلشه

23. ඔහු ඔවුන්ව මුදවා ෙත් කල්හි එිට 

ඔවුහු යුක්තිගයන්ව ගතාර ව 

මහගපාග ාගව් සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 

කරති. අගහෝ ජනයිනි ! නුඹලාගේ සීමාව 

ඉක්මවීම නුඹලාට එගරහිවමය. ගමගලාව 

ජීිතගේ අල්ප සැපයකි. පසු ව නුඹලා 

නැවත ගයාමු කරනු ලබන ස්ථානය අප 

ගවතය. එිට නුඹලා සිදු කරමින්ව සිටි දෑ 

පිළිබඳ ව අපි නුඹට දන්වවන්වගනමු. 

  ِ ۡرِض بَِغۡيح
َ َُٰهمح إَِذا ُهمح َيبحُغوَن ِِف ٱۡلح َنَى

َ
آ أ فَلَمه

  َٰٓ ُيُكمح لََعَ َها ٱنلهاُس إِنهَما َبغح يُّ
َ
أ ِۗ َيَٰٓ ِ َق  ٱۡلح

ۖۡ ُثمه إََِلحَنا   نحَيا ةِ ٱلُّ ََيوَٰ َتََٰع ٱۡلح نُفِسُكمِۖ مه
َ
أ

َملُونَ   ٢٣ َمرحِجُعُكمح َفُننَب ِئُُكم بَِما ُكنُتمح َتعح
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24. ගමගලාව ජීිතගේ උපමාව වනුගේ 

අහසින්ව අපි පහ  ක  ජලය ගමනි. එිට 

මිනිසුන්ව හා ගොිප  සතුන්ව ආහාරයට 

ෙන්වනා දැයින්ව මහගපාග ාගව් ඇති 

පැ ෑටි ඒ සමඟ මුසු ගවයි. මහගපාග ාව 

එහි සරුසාරවත් භාවය ගෙන එය 

අලංකාරවත් ගවයි. එහි වැසිගයෝ නියත 

වශගයන්වම ඒ මත තමන්ව බලය දරන්වනන්ව 

බව සිතති. (එිට) රාත්රිගේ ගහෝ දහවගල් 

අපගේ නිගයෝෙය ඒ ගවත පැමිණිගේය. 

පසු ව එය ගන නු ලැබූ පාළු භූමියක් 

බවට අපි එය පත් කග මු. එය ගපරදින 

කිසිදු ප්රගයෝජනයක් ගනාෙත්තාක් ගමන්ව 

ිය. වටහා ෙන්වනා ජනයාට ගමම වදන්ව 

අපි පැහැදිලි කරනුගේ ගමගලසය. 

نحَيا َكمَ  ةِ ٱلُّ ََيوَٰ نَزلحَنَُٰه ِمَن  إِنهَما َمَثُل ٱۡلح
َ
آٍء أ

ا   ۡرِض ِممه
َ َتلََط بِهِۦ َنَباُت ٱۡلح َمآءِ فَٱخح ٱلسه

َخَذِت  
َ
َٰٓ إَِذآ أ نحَعَُٰم َحِته

َ ُكُل ٱنلهاُس َوٱۡلح
ح
يَأ

نهُهمح 
َ
لَُهآ أ هح

َ
يهَنتح َوَظنه أ ُرَفَها َوٱزه ۡرُض زُخح

َ ٱۡلح
وح 

َ
ُرنَا ََلحًَل أ مح

َ
ََٰهآ أ تَى

َ
َِٰدُروَن َعلَيحَهآ أ َنَهاٗرا   َق

ِسِۚ   مح
َ َن بِٱۡلح همح َتغح ن ل

َ
فََجَعلحَنََٰها َحِصيٗدا َكأ

ُرونَ  ٖم َيَتَفكه ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقوح ِ  ٢٤ َكَذَٰلَِك ُنَفص 

25. තවද අල්ලාහ් ශාන්වතිගේ නිවහන 

ගවත ඇරයුම් කරයි. තවද ඔහු අභිමත 

කරන අය ඍජු මාර්ෙය ගවත මඟ 

ගපන්වවයි. 

ُعٓواْ إََِلَٰ َدارِ ٱ ُ يَدح ِدي َمن يََشآُء  َوٱَّلله َلَِٰم َويَهح لسه
َتِقيمٖ  سح  ٢٥ إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

26. දැහැමි කටයුතු ක වුනට දැහැමි දෑ ද 

ඊට අමතර දෑ ද ඇත. ඔවුන්වගේ මුහුණු 

අඳුර ගහෝ අවමානය ගහෝ ගව ා 

ගනාෙනී. ඔවුහු සව්ර්ෙවාසීහුය. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකගයෝය. 

َّنَٰ َوزِيَاَدة ۖۡ  ُسح َسُنواْ ٱۡلح حح
َ
ِيَن أ َوََل يَرحَهُق    ۞ل َِّله

َنهةِِۖ   َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ وُُجوَهُهمح قَََت  َوََل ذِلهٌة

ونَ   ٢٦ ُهمح فِيَها َخَِِٰلُ

27. තවද කව්රුන්ව නපුරු දෑ රැස් කරයිද  

ඒ හා සමාන ප්රතිිපාකය ලබා ෙනී. තවද 

අවමානය ඔවුන්ව ගව ා ෙනී. 

අල්ලාහ්ගෙන්ව කිසිදු ආරක්ෂකයකු 

ඔවුනට ගනාමැත. ඔවුන්වගේ මුහුණු 

රාත්රිගේ කළු කඩතුරු වසා ෙත්තාක් 

ගමනි. ඔවුහු නිරා වාසීහුය. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකගයෝය. 

ِۭ بِِمثحلَِها   ِـ َاِت َجَزآُء َسي ِئَة ي  ِيَن َكَسُبواْ ٱلسه َوٱَّله
ِ ِمنح ََعِصمِٖۖ   َِن ٱَّلله ا لَُهم م  ۖۡ مه َوتَرحَهُقُهمح ذِلهة 

ِشَيتح وُُجوُهُهمح  غح
ُ
َمآ أ نه

َ
حِل   َكأ َِن ٱَله قَِطٗعا م 

َحَُٰب ٱنلهارِِۖ ُهمح فِيَها   صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ لًِما ُمظح
ونَ   ٢٧ َخَِِٰلُ
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28. තවද එදින අපි ඔවුන්ව සියල්ල රැස ්

කරන්වගනමු. පසු ව නුඹලා හා නුඹලාගේ 

හවුල්කරුවන්ව නුඹලාගේ ස්ථානගේම 

සිටිනු යැයි ආගද්ශ තැබූවන්වට අපි 

පවසන්වගනමු. පසු ව ඔවුන්ව අතර අපි 

ගවන්ව කරන්වගනමු. තවද ‘නුඹලා අපට 

ෙැතිකම් කරමින්ව ගනාසිටිගයහු යැ’යි 

ඔවුන්වගේ හවුල්කරුවන්ව පවසති. 

ُكواْ   َ ۡشح
َ
ِيَن أ َويَوحَم ََنحُّشُُهمح ََجِيٗعا ُثمه َنُقوُل لَِّله

  ۡۖ ْۚ فََزيهلحَنا بَيحَنُهمح ََكٓؤُُكمح نُتمح َوُۡشَ
َ
َمََّكنَُكمح أ

ا ُكنُتمح إِيه  ََكٓؤُُهم مه ُبُدونَ َوقَاَل ُۡشَ  ٢٨ انَا َتعح

29. අප හා නුඹලා අතර සාක්ෂිකරුවකු 

වශගයන්ව සිටීමට අල්ලාහ් ප්රමාණවත්ය. 

නුඹලා ක  නැමදුම පිළිබඳ අප 

අනවධානීන්ව ගලස සිටිය ද … 

ِ َشِهيَدُۢا بَيحَنَنا َوبَيحَنُكمح إِن ُكنها   فََكََفَٰ بِٱَّلله
 ٢٩ َعنح ِعَباَدتُِكمح لََغَِٰفلِيَ 

30. එිට සෑම ආත්මයක්ම එය ඉදිරිපත් 

ක  දෑ ිඳවයි. තවද ඔවුන්වගේ සැබෑ 

භාරකරු වන අල්ලාහ ්ගවත ඔවුන්ව ගයාමු 

කරනු ලැගේ. ඔවුන්ව ගොතමින්ව සිටි දෑ 

ඔවුන්වගෙන්ව නැති වී යයි. 

ٓواْ إََِل   ْۚ َوُردُّ لََفتح سح
َ
آ أ ٖس مه ُهَنالَِك َتبحلُواْ ُكُّ َنفح

ِۖ َوَضله َعنحُهم ِ َق  َُٰهُم ٱۡلح لَى ِ َموح ا ََكنُواْ   ٱَّلله مه
ونَ  ََتُ  ٣٠ َيفح

31. අහසින්ව හා ගපාග ාගවන්ව නුඹලාට 

ගපෝෂණය ලබා ගදන්වගන්ව කවුරු ද? 

ශ්රවණය හා දෘෂ්ටීන්ව සතු වන්වගන්ව කාහට 

ද? ම  දැයින්ව ජීවී දෑ මතු ගකාට ජීවී 

දැයින්ව ම  දෑ මතු කරන්වගන්ව කවගරකු ද? 

සියලු කරුණු සැලසුම් කරන්වගන්ව 

කවගරකු දැයි (නබිවරය) නුඹ ිමසනු. 

එිට ‘අල්ලාහ්’ යැයි ඔවුන්ව පවසනු ඇත. 

එගස් නම් නුඹලා බිය බැතිමත්ව කටයුතු 

ක  යුතු ගනාගව් දැයි නුඹ ිමසනු. 

ن   مه
َ
ۡرِض أ

َ َمآءِ َوٱۡلح َِن ٱلسه ُزُقُكم م  قُلح َمن يَرح
بحَصََٰر َوَمن َُيحرُِج ٱلحَۡحه ِمَن  

َ َع َوٱۡلح مح لُِك ٱلسه َيمح
حَمي َِت ِمَن ٱلح  رُِج ٱل حَمي ِِت َويُخح َۡح ِ َوَمن يَُدب ُِر  ٱل

فَََل َتتهُقونَ 
َ
ْۚ َفُقلح أ ُ ْۚ فََسَيُقولُوَن ٱَّلله َر مح

َ  ٣١ ٱۡلح

32. ඔහුමය නුඹලාගේ සැබෑ පරමාධිපති 

වූ අල්ලාහ.් සතයගයන්ව පසු මු ාව මිස 

ගවන කුමක් ද? එගස් නම් නුඹලා 

ගවනතකට ගයාමු කරනු ලබනුගේ 

ගකගස් ද? 

ۖۡ فَ  َقُّ ُ َربُُّكُم ٱۡلح َٰلُِكُم ٱَّلله ِ  فََذ َق  َد ٱۡلح َماَذا َبعح
ُفونَ  َ َٰ تُِصح ّنه

َ
ۖۡ فَأ َلَُٰل  ٣٢ إَِله ٱلضه
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33. පාපකම් ක වුනට නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ වදන නියම වූගේ 

එගලසය. නියත වශගයන්වම ඔවුහු ිශ්වාස 

ගනාකරති. 

ِيَن فََسُقٓواْ   تح َُكَِمُت َرب َِك لََعَ ٱَّله َكَذَٰلَِك َحقه
ِمُنونَ  نهُهمح ََل يُؤح

َ
 ٣٣ أ

34. මැවීම් උත්පාදනය ගකාට පසු ව එය 

නැවත ගෙන එන කවගරකු ගහෝ 

නුඹලාගේ හවුල්කරුවන්ව අතුරින්ව සිටිත් 

දැ?යි නුඹ අසනු. මැවීම් උත්පාදනය 

ගකාට පසු ව එය නැවත ගෙන එන්වගන්ව 

අල්ලාහය්. එගස් නම් නුඹලා ගවනතකට 

ගයාමු කරනු ලබනුගේ ගකගස්දැ?යි නුඹ 

අසනු. 

ن َيبحَدؤُ  ََكٓئُِكم مه َلحَق ُثمه  قُلح َهلح ِمن ُۡشَ اْ ٱۡلح
  َٰ ّنه

َ
ۖۥۡ فَأ َلحَق ُثمه يُعِيُدهُ ُ َيبحَدُؤاْ ٱۡلح ۚۥْ قُِل ٱَّلله يُعِيُدهُ

فَُكونَ   ٣٤ تُؤح

35. සතයය ගවත මඟ ගපන්වවන 

නුඹලාගේ හවුල්කරුවන්වගෙන්ව 

කිසිගවකුත් සිටිත් දැ?යි නුඹ 

අසනු.සතයය ගවත මඟ ගපන්වවන්වනා 

අල්ලාහ ්යැයි නුඹ පවසනු. පිළිපදිනු 

ලබන්වනට වඩාත් සුදුසු වන්වගන්ව සතයය 

ගවත මඟ ගපන්වවන්වනා ද එගස් 

නැතගහාත් මඟ ගපන්වවනු ලැබීගමන්ව මිස 

යහ මඟ ෙමන්ව ගනාකරන අය ද? 

නුඹලාට කුමක් වී ද? නුඹලා තීන්වදු 

ගදනුගේ ගකගස ්ද? 

  ِۚ ِ َق  ِدٓي إََِل ٱۡلح ن َيهح ََكٓئُِكم مه قُلح َهلح ِمن ُۡشَ
ِديٓ  َفَمن َيهح

َ
ِۗ أ ِ ِدي لِلحَحق  ُ َيهح ِ  قُِل ٱَّلله َق   إََِل ٱۡلح

  ۡۖ َدىَٰ ن ُيهح
َ
ٓ أ ٓي إَِله ِ ن َله يَِهد  مه

َ
ن يُتهَبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
أ

 ٣٥ َفَما لَُكمح َكيحَف ََتحُكُمونَ 

36. ඔවුන්ව බහුතරයක් ගදනා අනුමානය 

මිස අනුෙමනය ගනාකරති. නියත 

වශගයන්වම අනුමානය සතයයට එගරහිව, 

කිසිවකට ඵලක් ගනාවනු ඇත. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් ඔවුන්ව සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

ِّن   نه ََل ُيغح ْۚ إِنه ٱلظه ََثُُهمح إَِله َظنًّا كح
َ
َوَما يَتهبُِع أ

َعلُونَ  ُۢ بَِما َيفح َ َعلِيُم ْۚ إِنه ٱَّلله ِ َشيحـ ًا َق   ٣٦ ِمَن ٱۡلح
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37. ගමම කුර්ආනය අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර 

ව (ගවනත් කිසිවකු ිසින්ව) ගොතනු 

ලැබූවක් ගනාවීය. එනමුත් ගමය තමන්ව 

අතර ඇති දෑ සතය කරවන්වනක් ද 

ගල්ඛනය ිග්රහ කරන්වනක් ද ිය. 

ගලෝවැසියන්වගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූවක් 

බවට කිසිදු සැකයක් නැත. 

ىَٰ ِمن ُدوِن   ََتَ ن ُيفح
َ
َوَما ََكَن َهََٰذا ٱلحُقرحَءاُن أ

َ يََديحهِ   ِي بَيح ِديَق ٱَّله ِ َوَلَِٰكن تَصح ٱَّلله
ِصيَل ٱ ِ  َوَتفح لحِكَتَِٰب ََل َريحَب فِيهِ ِمن رهب 

 ٣٧ ٱلحَعَٰلَِميَ 

38. නැතගහාත් ඔහු එය ගෙතුගව් යැයි 

ඔවුන්ව පවසන්වගන්වද? එගස් නම් ගමවැනිම 

පරිච්ගේදයක් ගෙන එනු. තවද නුඹලා 

සතයවාදීන්ව ව සිටිගයහු නම් 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව නුඹලා හැකි අය 

(ඒ සඳහා) කැඳවා ෙනු. 

مح َيُقولُوَن  
َ
ِثحلِهِۦ  أ تُواْ بُِسوَرةٖ م 

ح
َُٰهۖۡ قُلح فَأ ى ٱفحََتَ

ِ إِن ُكنُتمح   ِن ُدوِن ٱَّلله ُتم م  َتَطعح َوٱدحُعواْ َمِن ٱسح
 ٣٨ َصَِٰدقِيَ 

39. එගස ්ගනාව, ඔවුහු ඒ පිළිබඳ 

දැනුගමන්ව ග්රහණය ගනාක  බැින්ව ද එහි 

ිග්රහය ඔවුන්ව ගවත ගනාපැමිණි බැින්ව ද 

ඔවුහු ගබාරු කග ෝය. ගමගලසම ඔවුනට 

ගපර සිටියවුන්වද ගබාරු කග ෝය. එබැින්ව 

අපරාධකරුවන්වගේ අවසානය ගකගස් වී 

දැයි නුඹ නිරීක්ෂාගවන්ව බලනු. 

تِِهمح  
ح
ا يَأ بُواْ بَِما لَمح ُُيِيُطواْ بِعِلحِمهِۦ َولَمه بَلح َكذه

  ۡۖ ِيَن ِمن َقبحلِِهمح َب ٱَّله ۚۥْ َكَذَٰلَِك َكذه وِيلُُه
ح
تَأ

َٰلِ  َِٰقَبُة ٱلظه  ٣٩ ِميَ فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن َع

40. ඒ ෙැන ිශව්ාස කරන්වනන්ව ද ඔවුන්ව 

අතුරින්ව ගවති. එගමන්වම ඒ ෙැන ිශව්ාස 

ගනාකරන්වනන්ව ද ඔවුන්ව අතුරින්ව ගවති. 

තවද නුගේ පරමාධිපති කලහකාරීන්ව 

පිළිබඳ මැනින්ව දන්වනාය. 

ِمُن بِهِۚۦْ   ن َله يُؤح ِمُن بِهِۦ َوِمنحُهم مه ن يُؤح َوِمنحُهم مه
حمُ  لَُم بِٱل عح

َ
ِسِدينَ َوَربَُّك أ  ٤٠ فح

41. තවද ඔවුහු නුඹ ව ගබාරු කග ් නම් 

‘මාගේ ක්රියාව මට සතුය නුඹලාගේ 

ක්රියාව නුඹලාට සතුය. නුඹලා මම කරන 

දැයින්ව මිගදන්වනන්ව ගවති. මාද නුඹලා 

කරන දැයින්ව මිගදන්වගනකු ගවමි’ යැයි 

එිට නුඹ පවසනු. 

 ۡۖ ِ َعَمِل َولَُكمح َعَملُُكمح
بُوَك َفُقل َل  ِإَون َكذه

نتُ 
َ
ا  أ ِمه نَا۠ بَرِٓيء  م 

َ
َمُل َوأ عح

َ
آ أ م بَرِيٓـ ُوَن ِممه

َملُونَ   ٤١ َتعح
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42. තවද ඔවුන්ව අතුරින්ව නුඹ ගවත සවන්ව 

ගදන්වනන්ව (ගමන්ව රඟපාන්වනන්ව)ද ගවති. 

ඔවුන්ව වටහා ගනාෙනිමින්ව සිටිය ද නුඹ 

බිහිරාට සවන්ව වැගටන්වනට 

සලසව්න්වගනහි ද? 

 
َ
فَأ

َ
َتِمُعوَن إََِلحَكْۚ أ ن يَسح ِمُع  َوِمنحُهم مه نَت تُسح

ِقلُونَ  مه َولَوح ََكنُواْ ََل َيعح  ٤٢ ٱلصُّ

43. තවද ඔවුන්ව අතුරින්ව නුඹ ගවත 

බලන්වනන්ව (ගමන්ව රඟපාන්වනන්ව)ද ගවති. 

ඔවුන්ව ගනාබලමින්ව සිටිය ද නුඹ අන්වධයාට 

මඟ ගපන්වවන්වනට සලස්වන්වගනහි ද? 

  َ ِدي ٱلحُعۡمح نَت َتهح
َ
فَأ

َ
ن يَنُظُر إََِلحَكْۚ أ َوِمنحُهم مه

ونَ َولَوح ََكنُ   ٤٣ واْ ََل ُيبحِِصُ

44. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්ජනයාට 

කිසිවකින්ව ගහෝ අපරාධ ගනාකරයි. 

එනමුත් ජනයා තමන්වටම අපරාධ කර 

ෙනිති. 

ا َوَلَِٰكنه ٱنلهاَس   لُِم ٱنلهاَس َشيحـ ٗ َ ََل َيظح إِنه ٱَّلله
لُِمونَ  نُفَسُهمح َيظح

َ
 ٤٤ أ

45. ඔහු ඔවුන්ව රැස ්කරන දින දහවලින්ව 

එක් ගමාගහාතක් මිස රැඳී ගනාසිටියාක් 

ගමන්ව පවතී. ඔවුන්ව අතර ඔවුන්ව 

එකිගනකා හඳුනා ෙනිති. අල්ලාහ්ගේ 

හමුව ගබාරුක වුන්ව සැබැින්වම පරාජයට 

පත් වූහ. තවද ඔවුහු යහ මඟ ලැබූවන්ව 

ගලස ගනාසිටියහ. 

َِن   همح يَلحَبُثٓواْ إَِله َساَعٗة م  ن ل
َ
َويَوحَم َُيحُّشُُهمح َكأ

ِيَن  ٱنلهَهارِ َيَتَعاَرُف  ْۚ قَدح َخِِسَ ٱَّله وَن بَيحَنُهمح
َتِدينَ  ِ َوَما ََكنُواْ ُمهح بُواْ بِلَِقآءِ ٱَّلله  ٤٥ َكذه

46. අපි ඔවුන්වට ප්රතිඥා දුන්ව ඇතැම් ගද් 

අප නුඹට ගපන්වවුවද, නැතගහාත් අප නුඹ 

ව මරණයට පත් ක  ද ඔවුන්ව නැවත 

ගයාමු කරනු ලබන ස්ථානය අප 

ගවතමය. පසු ව ඔවුන්ව කරන දෑ ගකගරහි 

අල්ලාහ ්සාක්ෂිකරුවකු ව සිටී. 

َينهَك   وح َنَتوَفه
َ
ِي نَعُِدُهمح أ ا نُرِيَنهَك َبعحَض ٱَّله ِإَومه

َٰ َما   ُ َشِهيٌد لََعَ فَإََِلحَنا َمرحِجُعُهمح ُثمه ٱَّلله
َعلُونَ   ٤٦ َيفح

47. සෑම සමූහයකටම දහම් දූතයකු ිය. 

ඔවුන්වගේ දහම් දූතයා පැමිණි ිට ඔවුන්ව 

අතර යුක්තිෙරුක ව තීන්වදු ගදන ලදී. 

තවද ඔවුහු අපරාධ කරනු ගනාලබති. 

ۖۡ فَإَِذا َجآَء رَُسولُُهمح قَُِضَ   ةٖ رهُسول  مه
ُ
ِ أ

َولُِك 
لَُمونَ  ِط وَُهمح ََل ُيظح  ٤٧ بَيحَنُهم بِٱلحِقسح
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48. නුඹලා සතයවාදීන්ව ගලස සිටිගයහු 

නම් ගමම ප්රතිඥාව කවදාදැ?යි  (දහම් 

දූතයින්වගෙන්ව) ඔවුහු ිමසති. 

ُد إِن ُكنُتمح  وَ  حوَعح يَُقولُوَن َمَِتَٰ َهََٰذا ٱل
 ٤٨ َصَِٰدقِيَ 

49. අල්ලාහ ්අභිමත ක  දෑ මිස මාහට 

කිසිදු හානියක් ගහෝ ප්රගයෝජනයක් ගහෝ 

කිරීමට මා සතු ගනාවන බව නුඹ පවසනු. 

සෑම සමූහයකටම නියමිත කාලයක් ඇත. 

ඔවුන්වගේ නියමිත කාලය පැමිණි ිට 

ඔවුන්ව ගමාගහාතක් ගහෝ ප්රමාද ගනාගවති. 

එගමන්වම ඔවුහු ඉක්මන්ව ද ගනාගවති. 

ًعا إَِله َما   ا َوََل َنفح َِس َۡض ٗ لُِك نِلَفح مح
َ
ٓ أ قُل َله

َجلُُهمح فَََل  
َ
ْۚ إَِذا َجآَء أ َجٌل

َ
ٍة أ مه

ُ
ِ أ

ُۗ لُِك  ُ َشآَء ٱَّلله
ِدُمونَ  َتقح َتـ حِخُروَن َساَعٗة َوََل يَسح  ٤٩ يَسح

50. රාත්රිය ෙත කරන ිට ගහෝ දහවල් 

කාලගේ ගහෝ ඔහුගේ දඬුවම නුඹලා ගවත 

පැමිණිගේ නම් (ඒ ෙැන) නුඹලා කුමක් 

පවසන්වගනහු ද? ඒ ෙැන වැරදිකරුගවෝ 

ඉක්මන්ව වනුගේ ඇයි දැයි නුඹ අසනු. 

وح َنَهاٗرا  
َ
َُٰكمح َعَذابُُهۥ بََيًَٰتا أ تَى

َ
ُتمح إِنح أ رََءيح

َ
قُلح أ

رُِمونَ  حُمجح ِجُل ِمنحُه ٱل َتعح اَذا يَسح  ٥٠ مه

51. එය සිදු වූ පසු ව ද දැන්ව නුඹලා ඒ 

ෙැන ිශව්ාස කරනුගේ?. නුඹලා ඒ ෙැන 

ඉක්මන්ව ිය යුතු යැයි පතමින්ව සිටිගයහුය. 

ُثمه إَِذا َما َوَقَع َءاَمنُتم بِهِۦْٓۚ َءٓالحَٰٔـَن َوقَدح ُكنُتم  
َ
أ

ِجلُونَ  َتعح  ٥١ بِهِۦ تَسح

52. පසු ව ‘නුඹලා සදාතනික දඬුවම 

ිඳවනු.  නුඹලා උපයමින්ව සිටි දෑ සඳහා 

මිස නුඹලා ප්රතිිපාක ගදනු ලබනු ඇත් 

දැ?’යි අපරාධ ක වුනට පවසනු ලැගේ. 

ِ َهلح   ُِلح ِيَن َظلَُمواْ ُذوُقواْ َعَذاَب ٱۡلح ُثمه قِيَل لَِّله
ِسُبونَ  َن إَِله بَِما ُكنُتمح تَكح  ٥٢ َُتحَزوح

53. එය සතයය දැයි ඔවුහු නුඹගෙන්ව 

ගතාරුතුරු ිමසති. එගස්ය, මාගේ 

පරමාධිපතිගේ නාමගයන්ව නියත 

වශගයන්වම එයමය සතයය වනුගේ. 

නුඹලා අබිබවා යන්වනන්ව ගනාගවති යැයි 

නුඹ පවසනු. 

ٓ إِنهُهۥ   ِ َحقٌّ ُهَوۖۡ قُلح إِي َوَرَب 
َ
َتۢنبِـ ُونََك أ ۞َويَسح

ِجزِينَ  نُتم بُِمعح
َ
ۖۡ َوَمآ أ  ٥٣ َۡلَق  
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54. අපරාධ ක  සෑම ආත්මයකටම 

මහගපාග ාගව් ඇති දෑ තිගේ නම් එය 

වන්වදි වශගයන්ව ගෙවනු ඇත. තවද ඔවුහු 

එම දඬුවම දුටු කල්හි පසුතැිල්ල (තම 

සිත් තු ) වසන්ව කර ෙත්හ. තවද ඔවුන්ව 

අතර යුක්තිෙරුක ගලසින්ව තීන්වදු කරනු 

ලැගේ. තවද ඔවුහු අපරාධ කරනු 

ගනාලබති. 

ۡرِض  
َ ٖس َظلََمتح َما ِِف ٱۡلح ِ َنفح

نه لُِك 
َ
َولَوح أ

ا رَ  واْ ٱنلهَداَمَة لَمه ََسُّ
َ
ۗۦُ َوأ َتَدتح بِهِ ُواْ  ََلفح

َ
أ

ِط وَُهمح ََل   ٱلحَعَذاَبۖۡ َوقَُِضَ بَيحَنُهم بِٱلحِقسح
لَُمونَ   ٥٤ ُيظح

55. අහසහ්ි හා ගපාග ාගව් ඇති දෑ නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් සතු බව දැන ෙනු 

මැනව. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ 

ප්රතිඥාව ද සැබෑවක් බව දැන ෙනු මැනව. 

එනමුත් ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා (ඒ 

බව) ගනාදනිති. 

 
َ
ََلٓ إِنه أ

َ
ۡرِضِۗ أ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه ََلٓ إِنه َّلِله
ََثَُهمح ََل   كح

َ
ِ َحق   َوَلَِٰكنه أ َد ٱَّلله وَعح

لَُمونَ   ٥٥ َيعح

56. ඔහු ජීවය ගදයි. තවද මරණයට පත් 

කරයි. තවද නුඹලා නැවත ගයාමු කරනු 

ලබන්වගන්ව ඔහු ගවතටය. 

ۦ َويُِميُت ِإَوََلحهِ تُرحَجعُ  ِ  ٥٦ ونَ ُهَو يُۡحح

57. අගහෝ ජනයිනි! නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ අනුශාසනයක් ද 

නුඹලාගේ හදවත් තු  ඇති දෑට සුවයක් ද 

ගද්ව ිශ්වාසවන්වතයින්වට මඟ ගපන්වවීමක් 

හා දයාවක් ද සැබැින්වම නුඹලා ගවත 

පැමිණ ඇත. 

ِن   وحِعَظة  م  َها ٱنلهاُس قَدح َجآَءتحُكم مه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ب ُِكمح وَِشَفآء  ل ِمَ  َة   ره ُدورِ وَُهٗدى َورَۡحح ا ِِف ٱلصُّ
ِمنِيَ   ٥٧ ل ِلحُمؤح

58. (ගමය පැමිණ ඇත්ගත්) අල්ලාහ්ගේ 

භාෙයය හා ඔහුගේ දයාව තුළිනි. 

ගමමගින්ව ඔවුන්ව සතුටු ගවත්වා ! යැයි නුඹ 

පවසනු. එය ඔවුන්ව රැස ්කරන දෑට වඩා 

ගශ්ර්ෂ්ඨය. 

َتِهِۦ  ِ َوبِرَۡحح ِل ٱَّلله رَُحواْ  قُلح بَِفضح َٰلَِك فَلحَيفح فَبَِذ
ا ََيحَمُعونَ  ِمه  ٥٨ ُهَو َخۡيح  م 
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59. ගපෝෂණගයන්ව අල්ලාහ් නුඹලාට 

පහ  ක  දෑ පිළිබඳ ව නුඹලා කුමක් 

පවසන්වගනහු ද? එිට නුඹලා එයින්ව 

(අතැම් දෑ) තහනම් ගලසත් (ඇතැම් දෑ) 

අනුමත ගලසත් පත් කර ෙත්ගතහුය. (ඒ 

සඳහා) නුඹලාට අවසර දුන්වගන්ව අල්ලාහ ්

දැ?යි නුඹ අසනු. එගස ්නැතගහාත් නුඹලා 

අල්ලාහ ්ගකගරහි ගබාරු ගොතන්වගනහු 

දැ?යි අසනු. 

ٖق   ِزح ِن ر  ُ لَُكم م  نَزَل ٱَّلله
َ
آ أ ُتم مه رََءيح

َ
قُلح أ

ذَِن  
َ
ُ أ ِنحُه َحَراٗما وََحَلََٰٗل قُلح َءاَّلٓله فََجَعلحُتم م 

ونَ  ََتُ ِ َتفح مح لََعَ ٱَّلله
َ
ۖۡ أ  ٥٩ لَُكمح

60. ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ අල්ලාහ ්ගකගරහි ගබාරු 

ගොතන්වනන්වගේ අනුමාන සිතුිලි කුමක් 

ගව්ි ද? නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

ජනයා ගකගරහි භාෙය සම්පන්වනය. 

එනමුත් ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා 

කෘතගව්දී ගනාගවති. 

ِ ٱلحَكِذَب يَوحَم   وَن لََعَ ٱَّلله ََتُ ِيَن َيفح َوَما َظنُّ ٱَّله
ٍل لََعَ ٱنلهاِس  ٱلحِقَيَٰ  و فَضح َ ََّلُ َمةِِۗ إِنه ٱَّلله

ُكُرونَ  ََثَُهمح ََل يَشح كح
َ
 ٦٠ َوَلَِٰكنه أ

61. තවද නුඹ කවර කරුණක (නිරත ව) 

සිටින්වගන්ව ද තවද කුමන දැයක් 

කුර්ආනගයන්ව නුඹ පාරායනය කරන්වගන්ව 

ද තවද (මිනිසුනි !) යම් කිසි ක්රියාවක් 

නුඹලා කරන්වගන්ව ද නුඹලා එහි නිරත වන 

ිට නුඹලා ගවත සාක්ෂිකරුවන්ව ගලසින්ව 

අපි සිටියා මිස නැත. අහගසහි ගහෝ 

මහගපාග ාගවහි ගහෝ අණුවක තරම් 

ගදයක් වුව ද එය ඊටත් වඩා කුඩා වුව ද 

ිශාල වුව ද පැහැදිලි පුස්තකගේ 

(සටහන්වව) මිස නුඹගේ පරමාධිපතිගෙන්ව 

සැඟගවන්වගන්ව නැත. 

ٖن َوَما َتتحلُواْ ِمنحُه ِمن قُرحءَ 
ح
اٖن  َوَما تَُكوُن ِِف َشأ

َملُوَن ِمنح َعَمٍل إَِله ُكنها َعلَيحُكمح   َوََل َتعح
ب َِك   ُزُب َعن ره ُشُهوًدا إِذح تُِفيُضوَن فِيهِِۚ َوَما َيعح

َمآءِ َوََلٓ   ۡرِض َوََل ِِف ٱلسه
َ ةٖ ِِف ٱۡلح ِثحَقاِل َذره ِمن م 

ََبَ إَِله ِِف كَِتَٰٖب   كح
َ
َٰلَِك َوََلٓ أ َغَر ِمن َذ صح

َ
أ

بِيٍ   ٦١ مُّ

62. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ 

සමීපතයින්ව වන ඔවුන්ව ගකගරහි කිසිදු 

බියක් ගනාමැත. එගමන්වම ඔවුහු දුකට 

පත්වන්වනන්ව ද ගනාගවති. 

ِ ََل َخوحٌف َعلَيحِهمح َوََل ُهمح   َِلَآَء ٱَّلله وح
َ
ََلٓ إِنه أ

َ
أ

 ٦٢ َُيحَزنُونَ 
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63. ඔවුන්ව වනාහි ඔවුහු ිශ්වාස ක හ. 

තවද බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව කටයුතු 

කරන්වනන්ව වූහ. 

ِيَن َءاَمُنواْ َوََكنُواْ َيتهُقونَ   ٦٣ ٱَّله

64. ගමගලාව ජීිතගේ හා මතු ගලාගවහි 

ඔවුනට සුබාසිරි ඇත. අල්ලාහ්ගේ 

ප්රකාශයන්වහි කිසිදු ගවනස් කිරීමක් 

ගනාමැත. එයමය අතිමහත් ජයග්රහණය 

වනුගේ. 

نحَيا َوِِف ٱٓأۡلِخرَ  ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ىَٰ ِِف ٱۡلح َ ةِِۚ ََل  لَُهُم ٱلحبُّشح
ُز   َٰلَِك ُهَو ٱلحَفوح ِْۚ َذ َتبحِديَل لَُِكَِمَِٰت ٱَّلله

 ٦٤ ٱلحَعِظيمُ 

65. ඔවුන්වගේ ප්රකාශය නුඹ ව දුකට පත් 

ගනාක  යුතුය. නියත වශගයන්වම 

සියල්ගලහි ගෙෞරවය අල්ලාහ්ට හිමිය. 

ඔහු සර්ව ශ්රාවකය. සර්වඥානීය. 

ةَ  ۘ إِنه ٱلحعِزه لُُهمح ْۚ ُهَو  َوََل َُيحُزنَك قَوح ِ ََجِيًعا َّلِله
ِميُع ٱلحَعلِيمُ   ٦٥ ٱلسه

66. අහසහ්ි ඇති අයද මහගපාග ාගවහි 

ඇති අයද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්සතු 

යැයි දැන ෙනු. අල්ලාහග්ෙන්ව ගතාර ව 

ඔවුන්ව ඇරයුම් කරන, සමානයන්ව 

අනුෙමනය කරන්වනන්ව ඔවුන්ව අනුෙමනය 

කරනුගේ අනුමානය මිස ගනාමැත. තවද 

ඔවුන්ව උපකල්පනය කරනු මිස නැත. 

ۡرِضِۗ  
َ َِٰت َوَمن ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َمن ِِف ٱلسه ََلٓ إِنه َّلِله

َ
أ

  ْۚ ََكَٓء ِ ُۡشَ ُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ِيَن يَدح َوَما يَتهبُِع ٱَّله
نه ِإَونح ُهمح إَِله  إِن يَتهبُِعوَن إَِله ٱلظه

 ٦٦ ََيحُرُصونَ 

67. නුඹලා එහි සැනසුම ලබනු පිණිස 

රාත්රිය ද, ගපගනන්වනට ආගලෝකමත් 

ගලසින්ව දහවල ද නුඹලාට ඇති කග ් 

ඔහුය. සැබැින්වම සවන්ව ගදන ජනයාට 

ගමහි සංඥාවන්ව ඇත. 

ُكُنواْ فِيهِ   حَل لِتَسح ِي َجَعَل لَُكُم ٱَله ُهَو ٱَّله
ٖم   َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوح اْۚ إِنه ِِف َذ َوٱنلهَهاَر ُمبحِِصً

َمُعونَ   ٦٧ يَسح
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68. අල්ලාහ ්දරුවකු ෙත්ගත් යැයි ඔවුහු 

පවසති. ඔහු (ඔවුන්ව පවසන දැයින්ව) 

සුපිිතුරුය. ඔහු ගපාගහාසත් 

(අවශයතාවන්වගෙන්ව ගතාර)ය. අහස්හි 

ඇති දෑ ද මහගපාග ාගවහි ඇති දෑ ද ඔහු 

සතුය. (නුඹලා පවසන) ඒ ෙැන කිසිදු 

සාධකයක් නුඹලා ගවත නැත. නුඹලා 

ගනාදන්වනා දෑ අල්ලාහ ්ගකගරහි 

පවසන්වගනහු ද? 

اُۗ ُسبح  ُ َوَلٗ ََذ ٱَّلله ۖۡ ََلُۥ  قَالُواْ ٱَّته ۖۥۡ ُهَو ٱلحَغِّنُّ َحََٰنُه
ۡرِضِۚ إِنح ِعنَدُكم  

َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو َما ِِف ٱلسه
ِ َما ََل   َتُقولُوَن لََعَ ٱَّلله

َ
ْٓۚ أ ِن ُسلحَطَِٰۭن بَِهََٰذا م 

لَُمونَ   ٦٨ َتعح

69. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්ගකගරහි 

ගබාරු ගොතන්වනන්ව ජය ගනාලබනු 

ඇතැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

ِ ٱلحَكِذَب ََل  قُلح إِ  وَن لََعَ ٱَّلله ََتُ ِيَن َيفح نه ٱَّله
لُِحونَ   ٦٩ ُيفح

70. (ගමය) ගමගලාගවහි භුක්ති ිඳීමකි. 

පසු ව ඔවුන්වගේ නැවත ගයාමු වීගම් 

ස්ථානය අප ගවතය. පසු ව ඔවුන්ව 

ප්රතික්ගෂප් කරමින්ව සිටි දෑ ගහ්තුගවන්ව 

දරුණු දඬුවම ඔවුන්ව ිඳවන්වනට අපි 

සලසව්න්වගනමු. 

نحَيا ُثمه إََِلحَنا َمرحِجُعُهمح ُثمه نُِذيُقُهُم  َمَتَٰع  ِِف ٱ لُّ
ُفُرونَ  ِديَد بَِما ََكنُواْ يَكح  ٧٠ ٱلحَعَذاَب ٱلشه

71. (නබිවරය!) නුඹ ඔවුනට නූහ්ගේ 

පුවත කියවා ගපන්වවනු. ඔහුගේ සමූහයාට 

මාගේ ජනයිනි ! ‘මා (නුඹලා අතර) 

සිටීමත් අල්ලාහ්ගේ වදන්ව මා සිහිපත් 

කිරීමත් නුඹලාට බරක් වී නම් එිට මම 

අල්ලාහ ්ගවත භාර කරමි. පසු ව 

නුඹලාගේ තීරණය හා නුඹලාගේ 

හවුල්කරුවන්ව නුඹලා රැස් කර ෙනු. පසු ව 

නුඹලාගේ තීරණය නුඹලාට එගරහි ව 

මු ාවක් වශගයන්ව ගනාිය යුතුය. පසු ව 

නුඹලා මට (එගරහි ව) තීන්වදු කරනු. තවද 

මට නුඹලා අවකාශ ගනාගදනු. 

 
َ
نُوٍح إِذح قَاَل لَِقوحِمهِۦ َيََٰقوحِم   ۞َوٱتحُل َعلَيحِهمح َنَبأ

كِۡيِي   َقاِّم َوتَذح إِن ََكَن َكَُبَ َعلَيحُكم مه
َرُكمح   مح

َ
ُِعٓواْ أ َجح

َ
حُت فَأ ِ تََوُكه ِ َفَعَل ٱَّلله أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

رُُكمح َعلَيحُكمح   مح
َ
ََكَٓءُكمح ُثمه ََل يَُكنح أ َوُۡشَ

ٗة ُثمه ٱقحُضٓواْ إََِله َوََل   ٧١  تُنِظُرونِ ُغمه
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72. නමුත් නුඹලා පිටුපෑගවහු නම් (එය 

නුඹලාට එගරහිවය.) එබැින්ව (ඒ සඳහා) 

මම කිසිදු කුලියක් නුඹලාගෙන්ව ඉල්ලා 

සිටිගේ නැත. මාගේ කුලිය අල්ලාහ් මත 

මිස නැත. තවද මුසල්ිම්වරුන්ව අතුරින්ව 

වීමට මා නිගයෝෙ කරනු ලැබුගවමි.’ 

حُتمح َفَما  رَِي  فَإِن تََوَله جح
َ
رٍِۖ إِنح أ جح

َ
ِنح أ ُُكم م  تلح

َ
َسأ

ُكوَن ِمَن  
َ
نح أ

َ
ِمرحُت أ

ُ
ِۖۡ َوأ إَِله لََعَ ٱَّلله

لِِميَ  حُمسح  ٧٢ ٱل

73. නමුත් ඔවුහු ඔහු ව ප්රතික්ගෂප් 

කග ෝය. එිට අපි ඔහු හා ඔහු සමඟ 

වූවන්ව නැව තු  මුදවාගෙන ඔවුන්ව ව 

(මහගපාග ාගව්) නිගයෝජිතයන්ව බවට 

පත් ගකාට අපගේ සංඥා ගබාරු ක වුන්ව 

ගිල් වූගයමු. අවවාද ගදනු ලැබූවන්වගේ 

අවසානය ගකගස ්වී දැයි නුඹ බලනු. 

َعُهۥ ِِف ٱلحُفلحِك   يحَنَُٰه َوَمن مه بُوُه َفَنجه فََكذه
بُواْ   ِيَن َكذه َنا ٱَّله َرقح غح

َ
وََجَعلحَنَُٰهمح َخَلَٰٓئَِف َوأ

حُمنَذرِينَ  َِٰقَبُة ٱل ۖۡ فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن َع  ٧٣ أَـِبَيَٰتَِنا

74. ඔහුගෙන්ව පසු ව දහම් දූතවරු 

ඔවුන්වගේ ජනයා ගවත අපි එව්ගවමු. එිට 

ඔවුහු ඔවුන්ව ගවත පැහැදිලි සාධක සමඟ 

පැමිණිගයෝය. මීට ගපර ඔවුන්ව කවර 

ගදයක් ගබාරු කග  ්ද එය ිශ්වාස 

කරන්වනට ඔවුහු ගනාවූහ. සීමාව ඉක්මවා 

කටයුතු කරන්වනන්වගේ හදවත් මත අප 

මුද්රා තබනුගේ එගලසමය. 

ِمِهمح  ُثمه َبَعثحَنا  ِدهِۦ رُُسًَل إََِلَٰ قَوح ِمنُۢ َبعح
ِمُنواْ بَِما   َي َِنَِٰت َفَما ََكنُواْ َِلُؤح فََجآُءوُهم بِٱِلح

َٰ قُلُوِب   َبُع لََعَ ْۚ َكَذَٰلَِك َنطح بُواْ بِهِۦ ِمن َقبحُل َكذه
َتِدينَ  حُمعح  ٧٤ ٱل

75. අනතුරු ව ඔවුන්වගෙන්ව පසු ව අපි 

අපගේ පැහැදිලි සාධක සමෙ මූසා හා 

හාරූන්ව ව ෆිර්අවුන්ව හා ඔහුගේ ප්රධානීන්ව 

ගවත එව්ගවමු. නමුත් ඔවුහු උඩඟුකම් 

පෑහ. තවද ඔවුහු අපරාධකාරී පිරිසක් 

බවට පත් වූහ. 

وََسَٰ َوَهَُٰروَن إََِلَٰ  ِدهِم مُّ ُثمه َبَعثحَنا ِمنُۢ َبعح
واْ َوََكنُواْ   ََبُ َتكح يْهِۦ أَـِبَيَٰتَِنا فَٱسح َن َوَمََلِ فِرحَعوح

حرِمِ   ٧٥ يَ قَوحٗما ُمُّ

76. අප ගවතින්ව ඔවුනට සතයය පැමිණි 

කල්හි ‘නියත වශගයන්වම ගමය පැහැදිලි 

හූනියමකි’ යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

َقُّ ِمنح ِعنِدنَا قَالُٓواْ إِنه َهََٰذا   ا َجآَءُهُم ٱۡلح فَلَمه
بِي   ر  مُّ  ٧٦ لَِسحح
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77. නුඹලා ගවත සතයය පැමිණි කල්හි 

එයට ‘ගමය හූනියමක්’ යැයි නුඹලා 

කියන්වගනහු ද? තවද හූනියම්කරුගවෝ ජය 

ගනාලබති යැයි මූසා පැවසුගව්ය. 

  ۡۖ ا َجآَءُكمح ِ لَمه َتُقولُوَن لِلحَحق 
َ
قَاَل ُموََسَٰٓ أ

َِٰحُرونَ  لُِح ٱلسه ٌر َهََٰذا َوََل ُيفح ِسحح
َ
 ٧٧ أ

78. අපගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව කවර 

කරුණක් මත සිටිනු අප දුටුගව් ද එයින්ව 

ඔබ අප ගවනතකට ගයාමු කිරීමටත්, 

මහගපාග ාගව් උසස්කම නුඹලා හිමි කර 

ෙන්වනටත් නුඹලා අප ගවත පැමිණිගේ ද? 

නමුත් නුඹලා ගදගදනා ව අපි ිශව්ාස 

කරන්වනන්ව ගනාගවමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

نَا َعلَيحهِ   ا وََجدح ِجئحتََنا تِلَلحِفَتَنا َعمه
َ
قَالُٓواْ أ

ۡرِض  
َ ِيَآُء ِِف ٱۡلح َءابَآَءنَا َوتَُكوَن لَُكَما ٱلحِكَبح

ِمنِيَ   ٧٨ َوَما ََنحُن لَُكَما بُِمؤح

79. තවද ‘මනා දැනුම ඇති සෑම 

හූනියම්කරුවකුම මා ගවත නුඹලා ගෙන 

එනු’යි ෆිර්අවුන්ව පැවසුගව්ය. 

ِ َسَِٰحٍر َعلِيمٖ 
ُن ٱئحُتوِِن بُِكل   ٧٩ َوقَاَل فِرحَعوح

80. හූනියම්කරුගවෝ පැමිණි කල්හි 

‘නුඹලා ගහ න්වනට සිටින දෑ නුඹලා 

ගහ නු’ යැයි මූසා ඔවුනට කීගව්ය. 

لحُقواْ َمآ  
َ
وََسَٰٓ أ َحَرُة قَاَل لَُهم مُّ ا َجآَء ٱلسه فَلَمه

لحُقونَ  نُتم مُّ
َ
 ٨٠ أ

81. ඔවුන්ව ගහළු කල්හි ‘නුඹලා කවර 

ගදයක් ගෙන ආවද එය හූනියමකි. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් එය නිෂ්ඵල කරනු 

ඇත. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

කලහකාරීන්වගේ ක්රියාව ිධිමත් 

ගනාකරනු ඇත’ යැයි මූසා පැවසුගව්ය. 

ۖۡ إِنه   ُر حح ِ اْ قَاَل ُموََسَٰ َما ِجئحُتم بِهِ ٱلس  لحَقوح
َ
آ أ فَلَمه

لُِح َعَمَل   َ ََل يُصح ۥٓ إِنه ٱَّلله َ َسيُبحِطلُُه ٱَّلله
ِسِدينَ  حُمفح  ٨١ ٱل

82. වැරදිකරුගවෝ පිළිකුල් ක ද අල්ලාහ ්

ඔහුගේ ප්රකාශයන්ව මගින්ව සතයය සනාථ 

කරනු ඇත. 

َقه بَِكلَِمَٰتِهِۦ َولَوح َكرِهَ   ُ ٱۡلح َويُِحقُّ ٱَّلله
رُِمونَ  حُمجح  ٨٢ ٱل
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83. ෆිර්අවුන්වගෙන්ව හා ඔහුගේ 

ප්රධානීන්වගෙන්ව තමන්වට කලහකම් සිදු වනු 

ඇතැයි යන බිය ගහත්ුගවන්ව ඔහුගේ 

ජනයාගෙන්ව පරපුරක් හැර මූසා ව ිශ්වාස 

ගනාකග ්ය. තවද නියත වශගයන්වම 

ෆිර්අවුන්ව මහගපාග ාගව් මැරවරගයක් 

ිය. තවද නියතවශගයන්වම ඔහු සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු කරන්වනන්ව අතුරිනි. 

  َٰ ِن قَوحِمهِۦ لََعَ ِيهة  م  َفَمآ َءاَمَن لُِموََسَٰٓ إَِله ُذر 
ْۚ ِإَونه   تَِنُهمح ن َيفح

َ
يِْهمح أ َن َوَمََلِ ِن فِرحَعوح َخوحٖف م 

 َ ۡرِض ِإَونهُهۥ ل
َ َن لََعاٖل ِِف ٱۡلح ِمَن  فِرحَعوح

ِفِيَ  حُمِسح  ٨٣ ٱل

84. ‘මාගේ ජනයිනි! නුඹලා අල්ලාහ ්ව 

ිශව්ාස කර සිටිගයහු නම්, නුඹලා 

අවනතවන්වනන්ව ව සිටිගයහු නම් නුඹලා 

ඔහු ගවතම (සියල්ල) භාර කරනු’ යැයි 

මූසා කීගව්ය. 

  ِ َوقَاَل ُموََسَٰ َيََٰقوحِم إِن ُكنُتمح َءاَمنُتم بِٱَّلله
ُٓواْ إِن كُ  لِِميَ َفَعلَيحهِ تََوُكه سح  ٨٤ نُتم مُّ

85. එිට ‘අපි අල්ලාහ ්ගවත භාර 

කග මු. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! 

අපරාධකාරී ජනයාට පරීක්ෂාවක් ගලස 

අප පත් ගනාකරනු මැනව!’ යැයි ඔවුහු 

පවසා ප්රාර්ථනා ක හ. 

حَنا َربهَنا ََل ََتحَعلحَنا فِتحَنٗة   ِ تََوُكه َفَقالُواْ لََعَ ٱَّلله
َٰلِ   ٨٥ ِميَ ل ِلحَقوحِم ٱلظه

86. තවද ඔගේ දයාගවන්ව ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්ිත ජනයාගෙන්ව අප මුදවා ෙනු 

මැනව. 

َٰفِرِينَ  َتَِك ِمَن ٱلحَقوحِم ٱلحَك  ٨٦ َوََن َِنا بِرَۡحح

87. තවද ‘මිසරය නුඹලා ගදගදනාගේ 

ජනයා ගවනුගවන්ව වාසස්ථාන ගලසට 

නුඹලා ගදගදනා ෙනු. තවද නුඹලාගේ 

වාසසථ්ාන (නැමදුම්) දිශාව බවට නුඹලා 

පත් කර ෙනු. තවද සලාතය ිධිමත් ගලස 

ඉටු කරනු. තවද ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්වට 

ශුභාරංචි දන්වවනු’ යැයි අපි මූසා හා 

ඔහුගේ සගහෝදරයා ගවත දන්වවා සිටිගයමු. 

ن َتَبوهَءا لَِقوحِمُكَما  
َ
ِخيهِ أ

َ
وحَحيحَنآ إََِلَٰ ُموََسَٰ َوأ

َ
َوأ

َعلُواْ ُبُيوتَُكمح قِ  َ ُبُيوٗتا َوٱجح قِيُمواْ  بِِمِصح
َ
بحلَٗة َوأ

ِمنِيَ  حُمؤح ِ ٱل ِ ُۗ َوبَّش  َة لَوَٰ  ٨٧ ٱلصه
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88. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! නුඹ 

ෆිර්අවුන්වට හා ඔහුගේ ප්රධානීන්ව හට 

නුඹගේ මාර්ෙගයන්ව ඔවුන්ව ගනාමඟ යනු 

පිණිස ගමගලාව ජීිතගේ වස්තුව හා 

අලංකාරය පිරිනැමුගවහිය. අපගේ 

පරමාධිපතියාගණනි! ඔවුන්වගේ වස්තුව 

ිනාශ කරනු. තවද ඔවුන්වගේ හදවත් බැඳ 

දමනු. ඔවුන්ව එම ගව්දනීය දඬුවම දකින 

තුරු ිශව්ාස ගනාකරනු ඇත. 

هُۥ  
َ
َن َوَمَِل َوقَاَل ُموََسَٰ َربهَنآ إِنهَك َءاَتيحَت فِرحَعوح
َيا َربهَنا َِلُِضلُّواْ   نح ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ََٰٗل ِِف ٱۡلح َو مح

َ
زِيَنٗة َوأ

 َٰٓ ِمسح لََعَ ُددح  َعن َسبِيلَِكۖۡ َربهَنا ٱطح َٰلِِهمح َوٱشح َو مح
َ
 أ

َٰ يََرُواْ ٱلحَعَذاَب   ِمُنواْ َحِته َٰ قُلُوبِِهمح فَََل يُؤح لََعَ
َِلمَ 

َ  ٨٨ ٱۡلح

89. සැබැින්වම නුඹලා ගදගදනාගේ 

ප්රාර්ථනාවට පිළිතුරු ගදනු ලැබීය. 

එගහයින්ව නුඹලා ගදගදනා ස්ථාවරව 

සිටිනු. තවද දැනුම ගනාමැති අයගේ 

මාර්ෙය නුඹලා ගදගදනා අනුෙමනය 

ගනාකරනු යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

َتِقيَما َوََل   َوتُُكَما فَٱسح ِجيَبت دهعح
ُ
قَاَل قَدح أ

لَُمونَ  ِيَن ََل َيعح ِ َسبِيَل ٱَّله  ٨٩ تَتهبَِعآن 

90. අපි බනූ ඉස්රාඊල්වරුන්ව ව මුහුද 

තරණය ගකගරව්ගවමු. එිට ෆිර්අවුන්ව හා 

ඔහුගේ ගසන්ාව සීමාව ඉක්මවමින්ව හා 

සතුරුකමින්ව ඔවුන්ව පසුපස හඹා ගිගයෝය. 

අවසානගේ ගිලී යාම ඔහු ව ග්රහණය ක  

ිට ‘සැබැින්වම බනූ ඉස්රාඊල්වරු 

කවගරකු පිළිබඳ ිශ්වාස කග  ්ද ඔහු 

හැර ගවනත් ගදිගයකු ගනාමැති බව මම 

ිශව්ාස කග මි. තවද මම අවනත 

වන්වනන්ව අතුරින්ව ගකගනකු ගවමි’ යැයි 

ඔහු පැවසුගව්ය. 

 َ َٰٓءِيَل ٱِلح َر نَا بَِبِّنٓ إِسح تحَبَعُهمح  ۞َوَجََٰوزح
َ
َر فَأ حح

َرَكُه   دح
َ
َٰٓ إَِذآ أ ًواۖۡ َحِته ٗيا وََعدح ُن وَُجُنوُدهُۥ َبغح فِرحَعوح

ِٓي   نهُهۥ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ٱَّله
َ
ٱلحَغَرُق قَاَل َءاَمنُت أ

نَا۠ ِمَن  
َ
َٰٓءِيَل َوأ َر َءاَمَنتح بِهِۦ َبُنٓواْ إِسح

لِِميَ  حُمسح  ٩٠ ٱل

91. දැන්ව ද (නුඹ ිශව්ාස කරනුගේ)? මීට 

ගපර නුඹ සැබැින්වම පිටුපෑගවහිය. තවද 

නුඹ කලහකාරීන්ව අතුරින්ව වූගයහිය. 

َءٓالحَٰٔـَن َوقَدح َعَصيحَت َقبحُل َوُكنَت ِمَن  
ِسِدينَ  حُمفح  ٩١ ٱل
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92. එබැින්ව නුඹගෙන්ව පසු 

පැමිගණන්වනන්ව හට නුඹ සංඥාවක් වනු 

පිණිස ගමදින අපි නුගේ ගද්හය සුරක්ෂිත 

ව තබන්වගනමු. තවද නියත වශගයන්වම 

ජනයා අතුරින්ව බහුතරයක් ගදනා අපගේ 

සංඥාවන්ව පිළිබඳ උදාසීනව  සිටිති. 

يَك بَِبَدنَِك تِلَُكوَن لَِمنح َخلحَفَك   ِ َوحَم ُنَنج  فَٱَلح
َِن ٱنلهاِس َعنح َءاَيَٰتَِنا   ْۚ ِإَونه َكثِۡٗيا م  َءايَٗة

 ٩٢ لََغَِٰفلُونَ 

93. තවද සැබැින්වම අපි ඉසර්ාඊල් 

දරුවන්ව ව සැබෑ වාසසථ්ාන වල පදිංචි 

ගකගරව්ගවමු. තවද යහපත් දැයින්ව අපි 

ඔවුනට ගපෝෂණය ලබා දුනිමු. ඔවුන්ව 

ගවත ඥානය පැමිගණන ගතක් ඔවුහු මත 

ගේද ඇති කර ගනාෙත්හ. ඔවුන්ව කවර 

ිෂයක මත ගේද ගවමින්ව සිටිගේ ද ඒ 

සම්බන්වධගයන්ව ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දිනගේ නුඹගේ 

පරමාධිපති නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව අතර 

තීන්වදු ගදනු ඇත. 

ٖق    ِصدح
َ
أ َٰٓءِيَل ُمَبوه َر نَا بَِّنٓ إِسح

ح
َولََقدح بَوهأ

  َٰ َتلَُفواْ َحِته ي َِبَِٰت َفَما ٱخح َِن ٱلطه َوَرزَقحَنَُٰهم م 
َِض بَيحَنُهمح يَوحَم   َجآَءُهُم ٱلحعِلحُمْۚ إِنه َربهَك َيقح

 ٩٣ ٱلحِقَيََٰمةِ فِيَما ََكنُواْ فِيهِ ََيحَتلُِفونَ 

94. (නබිවරය) නුඹ ගවත අපි පහ  ක  

දැයින්ව යම් සැකයක නුඹ පසුවන්වගනහි 

නම් එිට මීට ගපර පුසත්කය කියවමින්ව 

සිටින අයගෙන්ව (ඒ ෙැන) ිමසනු. 

සැබැින්වම නුඹගේ පරමාධිපතිගෙන්ව නුඹ 

ගවත ගමම (ගද්ව ග්රන්වථය ගහවත්) 

සතයය පැමිණ ඇත. එබැින්ව නුඹ 

සැකකරන්වනන්ව අතුරින්ව ගනාවනු. 

ـ َِل فَإِن ُكنَت ِِف  َآ إََِلحَك فَسح نَزنلح
َ
آ أ ِمه  َشك ٖ م 

َرُءوَن ٱلحِكَتََٰب ِمن َقبحلَِكْۚ لََقدح   ِيَن َيقح ٱَّله
ب َِك فَََل تَُكوَننه ِمَن   َقُّ ِمن ره َجآَءَك ٱۡلح

ََتِينَ  حُممح  ٩٤ ٱل

95. තවද අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ගබාරු 

ක වුන්ව අතුරින්ව නුඹ ගනාවනු. එිට නුඹ 

අලාභවන්වතයින්ව අතුරින්ව වනු ඇත. 

  ِ بُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ِيَن َكذه َوََل تَُكوَننه ِمَن ٱَّله
 ٩٥ َفَتُكوَن ِمَن ٱلحَخَِِٰسِينَ 

96. නිසැකවම කවුරුන්ව ගකගරහි නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ වදන සතය වූගේද ඔවුහු 

ිශව්ාස ගනාකරන්වගනෝය. 

تح َعلَيحِهمح َُكَِمُت َرب َِك ََل   ِيَن َحقه إِنه ٱَّله
ِمنُ   ٩٦ ونَ يُؤح
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97. ඔවුන්ව ගවත සියලු සාක්ීන්ව 

පැමිණියද හිංසාකාරී දඬුවම දකින ගතක් 

ිශව්ාස ගනාකරන්වගනෝය. 

َٰ يََرُواْ ٱلحَعَذاَب   َولَوح َجآَءتحُهمح ُكُّ َءايٍَة َحِته
َِلمَ 

َ  ٩٧ ٱۡلح

98. යූනුස්ගේ ජනයා හැර, ිශ්වාස ක  

කවර ගහෝ ෙම්වාසී පිරිසකට ඔවුන්වගේ 

ිශව්ාසය ප්රගයෝජනයක් වන බවට කුමක් 

ගහෝ ආදර්ශයක් තිගේද? (එවැනි කිසිඳු 

ආදර්ශයක් නැත) . ඔවුහු ිශව්ාස ක  

කල්හි ගමගලාව ජීිතගේ අවමානගේ 

දඬුවම අපි ඔවුන්වගෙන්ව ඉවත් ගකාට මද 

කලකට ඔවුනට භුක්ති ිඳින්වනට 

සැලැස්සුගවමු. 

يٌَة َءاَمَنتح َفَنَفَعَهآ إِيَمَُٰنَهآ إَِله   ََل ََكنَتح قَرح فَلَوح
َنا َعنحُهمح َعَذاَب  قَوحَم يُ  آ َءاَمُنواْ َكَشفح ونَُس لَمه

َنَُٰهمح إََِلَٰ  نحَيا َوَمتهعح ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ِي ِِف ٱۡلح ِزح ٱۡلح
 ٩٨ ِحيٖ 

99. නුඹගේ පරමාධිපති අභිමත කග  ්

නම් මහගපාග ාගව් සිටින ඔවුන්ව සියලු 

ගදනා මුළුමණින්වම ිශව්ාස කරන්වනට 

තිබුණි. එගස ්තිබිය දී ඔවුන්ව ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව වන ගතක් නුඹ 

ජනයාට බල කරන්වගනහි ද? 

ۡرِض ُُكُُّهمح  
َ َولَوح َشآَء َربَُّك ٓأَلَمَن َمن ِِف ٱۡلح

َٰ يَُكونُواْ   رِهُ ٱنلهاَس َحِته نَت تُكح
َ
فَأ

َ
ْۚ أ ََجِيًعا

ِمنِيَ   ٩٩ ُمؤح

100. අල්ලාහ්ගේ අනුමැතිගයන්ව මිස 

ිශව්ාස කිරීමට කිසිදු ආත්මයකට 

ගනාහැක. වටහා ගනාෙන්වනා අයට ඔහු 

කිලිට ඇති කරයි. 

  ِْۚ ِمَن إَِله بِإِذحِن ٱَّلله ن تُؤح
َ
ٍس أ َوَما ََكَن نِلَفح

ِقلُونَ  ِيَن ََل َيعح َس لََعَ ٱَّله َعُل ٱلر ِجح  ١٠٠ َويَجح

101. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් කුමක් 

ඇත්ගත් දැයි නුඹලා සිතා බලනු. ිශව්ාස 

ගනාකරන ජනයාට සංඥාවන්ව හා 

අවවාදයන්ව ප්රගයෝජනවත් ගනාවනු ඇතැයි 

(නබි මුහම්මද්!) නුඹ පවසනු. 

ۡرِضِۚ َوَما  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو قُِل ٱنُظُرواْ َماَذا ِِف ٱلسه

ِمُنونَ  ٖم َله يُؤح ِّن ٱٓأۡلَيَُٰت َوٱنلُُّذُر َعن قَوح  ١٠١ ُتغح
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102. ඔවුනට ගපර සිටියවුන්ව අතුරින්ව 

ඉකුත් ව ගියවුන්වගේ දින වලට 

සමාන(ිනාශ)යක් මිස ගවගනකක් 

බලාගපාගරාත්තු වන්වගනෝ ද? එගස ්නම් 

නුඹලා ද බලාගපාගරාත්තුගවන්ව සිටිනු. 

නියත වශගයන්වම මම ද නුඹලා සමඟ 

බලාගපාගරාත්තුවන්වනන්ව අතුරින්ව ගවමි 

යැයි (නබි මුහම්මද් !) නුඹ පවසනු. 

اْ ِمن   ِيَن َخلَوح يهاِم ٱَّله
َ
َفَهلح يَنَتِظُروَن إَِله ِمثحَل أ

ْۚ قُلح فَٱنَتِظُرٓواْ إِّن ِ َمعَ  َِن  َقبحلِِهمح ُكم م 
حُمنَتِظرِينَ   ١٠٢ ٱل

103. පසු ව අපි අපගේ දහම් දූතයින්ව හා 

ිශව්ාස ක වුන්ව ආරක්ෂා කරමු. එගලස 

ගද්ව ිශ්වාසවන්වතයින්ව මුදවා ෙැනීම අප 

ගවත නියම කර ෙත් වෙකීමකි. 

ا   ْْۚ َكَذَٰلَِك َحقًّ ِيَن َءاَمُنوا ُثمه ُنَنّج ِ رُُسلََنا َوٱَّله
ِمنِيَ  حُمؤح  ١٠٣ َعلَيحَنا نُنِج ٱل

104. අගහෝ ජනයිනි ! මාගේ දහම පිළිබඳ 

සැකගයහි නුඹලා පසුවන්වගනහු නම් එිට 

(දැන ෙනු) අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව නුඹලා 

නැමදුම් කරන අයට මම නැමදුම් 

ගනාකරමි. නමුත් නුඹලා ව මරණයට පත් 

කරන අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරමි. ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්වගෙන්ව ගකගනකු ගලස 

සිටීමට මම අණ කරනු ලැබුගවමි. 

ِن دِيِّن   َها ٱنلهاُس إِن ُكنُتمح ِِف َشك ٖ م  يُّ
َ
أ قُلح َيَٰٓ

  ِ ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ِيَن َتعح ُبُد ٱَّله عح
َ
فَََلٓ أ

ِمرحُت  
ُ
ۖۡ َوأ َُٰكمح ِي َيَتَوفهى َ ٱَّله ُبُد ٱَّلله عح

َ
َوَلَِٰكنح أ

ِمنِيَ  حُمؤح ُكوَن ِمَن ٱل
َ
نح أ

َ
 ١٠٤ أ

105. තවද නුඹගේ මුහුණ අවංක ගලසින්ව 

දහම ගවත සථ්ාපිත කරනු. තවද නුඹ 

ආගද්ශ තබන්වනන්ව අතුරින්ව ගනාවනු. 

ِيِن َحنِيٗفا َوََل تَُكوَننه  َهَك لِِل  قِمح وَجح
َ
نح أ

َ
َوأ

ِكِيَ  حُمّشح  ١٠٥ ِمَن ٱل

106. අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව නුඹට 

ගසතක් ක  ගනාහැකි එගමන්වම නුඹට 

හිංසාවක් ක  ගනාහැකි දෑට නුඹ ඇරයුම් 

ගනාකරනු. එගස් නුඹ කග හි නම් එිට 

සැබැින්වම නුඹ අපරාධකරුවන්ව අතුරින්ව 

වනු ඇත. 

ِ َما ََل يَنَفُعَك َوََل   ُع ِمن ُدوِن ٱَّلله َوََل تَدح
َٰلِِميَ  َِن ٱلظه َكۖۡ فَإِن َفَعلحَت فَإِنهَك إِٗذا م   ١٠٦ يَُۡضُّ
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107. අල්ලාහ් නුඹට යම් හානියක් සප්ර්ශ 

කරවන්වගන්ව නම් එිට ඔහු හැර එය ඉවත් 

කරන කිසිවකු නැත. තවද ඔහු නුඹට යම් 

යහපතක් අගේක්ෂා කරන්වගන්ව නම් එිට 

ඔහුගේ භාෙයය ව ක්වන කිසිවකු ද 

ගනාමැත. ඔහුගේ ෙැත්තන්ව අතුරින්ව ඔහු 

අභිමත කරන අයට එය සිදු කරයි. තවද 

ඔහු අතික්ෂමාශීලීය. අසමසම කරුණා 

ගුණගයන්ව යුක්තය. 

ۥٓ  ٖ فَََل ََكِشَف ََلُ ُ بُِۡض  َك ٱَّلله َسسح  إَِله  ِإَون َيمح
لِهِۚۦْ يُِصيُب   ٖ فَََل َرآده لَِفضح َك ِِبَۡيح ُهَوۖۡ ِإَون يُرِدح

ِۚۦْ وَُهَو ٱلحَغُفوُر   بِهِۦ َمن يََشآُء ِمنح ِعَبادِه
 ١٠٧ ٱلرهِحيمُ 

108. අගහෝ මිනිසුනි ! නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ සතයය නුඹලා ගවත 

සැබැින්වම පැමිණ ඇත. එබැින්ව 

කවගරකු මෙ ලබන්වගන්ව ද එගස ්ඔහු මෙ 

ලබනුගේ ඔහු ගවනුගවන්වමය. තවද 

කවගරකු ගනාමෙ ගිගේ ද එගස ්ඔහු 

ගනාමෙ යනුගේ ඔහුටම එගරහිවය. තවද 

මම නුඹලා ගවත වූ භාරකරුවකු 

ගනාගවමි. 

َقُّ ِمن   َها ٱنلهاُس قَدح َجآَءُكُم ٱۡلح يُّ
َ
أ قُلح َيَٰٓ

ِسهِۖۦۡ   َتِدي نِلَفح َتَدىَٰ فَإِنهَما َيهح ۖۡ َفَمِن ٱهح ب ُِكمح ره
نَا۠   َوَمن َضله 

َ
ۖۡ َوَمآ أ فَإِنهَما يَِضلُّ َعلَيحَها

 ١٠٨ َعلَيحُكم بَِوكِيلٖ 

109. තවද නුඹ ගවත දන්වවනු ලබන දෑ 

නුඹ අනුෙමනය කරනු. තවද අල්ලාහ් 

තීන්වදු ගදන ගතක් ඉවසීගමන්ව සිටිනු. තවද 

ඔහු තීන්වදු ගදන්වනන්වගෙන්ව අති ගශ්රෂ්්ඨය. 

 َٰ َِبح َحِته ْۚ   َوٱتهبِعح َما يُوَۡحَٰٓ إََِلحَك َوٱصح ُ َُيحُكَم ٱَّلله
ُ ٱلحَحَِٰكِميَ   ١٠٩ وَُهَو َخۡيح
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සූරා හූද්  هود 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ.් ලාම්. රා. (ගමය අල්ලාහ්ගේ) 

ගද්ව ග්රන්වථයයි. එහි වදන්ව තහවුරු කරන 

ලදු ව, ඉන්වපසු  සියල්ල දන්වනා, 

ප්රඥාවන්වතයාණන්වවූ පාර්ශවය ිසින්ව  

ිස්තර කරනු ලැබීය. 

لَتح ِمن   ِ ِكَمتح َءاَيَُٰتُهۥ ُثمه فُص  حح
ُ
الٓرِۚ كَِتٌَٰب أ

نح َحِكيٍم َخبِۡيٍ  ُ  ١ له

2. අල්ලාහ ්හැර ගවනත් කිසිවකුට නුඹලා 

වන්වදනාමානය  ගනාක  යුතුය. නියත 

වශගයන්වම මම ඔහු ගවතින්ව නුඹලාට 

අවවාද කරන්වගනකු හා ශුභාරංචි 

දන්වවන්වගනකු ගවමි. 

ِنحُه نَِذير    ْۚ إِنهِّن لَُكم م  َ ُبُدٓواْ إَِله ٱَّلله َله َتعح
َ
أ

 ٢ َوبَِشۡي  

3. තවද නුඹලා නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව සමාව අයැද පසු ව 

පශච්ාත්තාප වී ඔහු ගවත ගයාමු ිය 

යුතුය. නියම කරන ලද කාලයක් දක්වා, 

ඔහු නුඹලාට  සුවපහසු ජීවගනෝපායන්ව 

භුක්ති ිදින්වනට සලස්වයි.  භාෙයවන්වත 

සෑම ගකගනකුටම ඔහුගේ භාෙයය ඔහු 

පිරිනමයි. නමුත් ඔවුන්ව හැරී ගිගේ නම් 

එිට නියත වශගයන්වම නුඹලා ගවත 

මහත්වූ දිනයක දඬුවම ෙැන මම බිය 

ගවමි. 

فُِرواْ َربهُكمح ُثمه تُوبُٓواْ إََِلحهِ   َتغح ِن ٱسح
َ
َوأ

َتًَٰعا َحَسًنا إََِلَٰٓ  َسۡم ٗ  ُيَمت ِعحُكم مه َجٖل مُّ
َ
 أ

  ٓ اْ فَإِّن ِ هوح ۖۥۡ ِإَون تََول لَُه ٖل فَضح ِت ُكه ذِي فَضح َويُؤح
ٖم َكبِۡيٍ  َخاُف َعلَيحُكمح َعَذاَب يَوح

َ
 ٣ أ

4. නුඹලාගේ නැවත ගයාමු වන සථ්ානය 

අල්ලාහ ්ගවතය. තවද ඔහු සියලු දෑ 

ගකගරහි ශක්තිවන්වතයාය. 

ۖۡ وَُهَو   ِ َمرحِجُعُكمح ءٖ  إََِل ٱَّلله ِ ََشح
َٰ ُك  لََعَ

 ٤ قَِديرٌ 
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5. දැන ෙනු. සැබැින්වම ඔවුන්ව (අල්ලාහ ්

වන) ඔහුගෙන්ව සැඟ ගවනු පිණිස 

ඔවුන්වගේ හදවත් (තු  ඇති දෑ) වසන්ව 

කරති. දැන ෙනු ඔවුන්වගේ ඇඳුමින්ව ඔවුන්ව 

ආවරණය කරන ිට ඔවුන්ව සඟ වන දෑද 

ඔවුන්ව ගහළි කරන දෑද ඔහු දනී. නියත 

වශගයන්වම ඔහු හදවත් තු  ඇති දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

ََل  
َ
ُفواْ ِمنحُهْۚ أ َتخح ََلٓ إِنهُهمح يَثحُنوَن ُصُدورَُهمح لِيَسح

َ
أ

وَن َوَما   لَُم َما يُِِسُّ ُشوَن ثَِياَبُهمح َيعح َتغح ِحَي يَسح
ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ لُِنوَنْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم  ٥ ُيعح

6. මහාගපාග ාගව් ගවගසන කිසිදු 

ජීිගයකු ගහෝ ගව්වා එහි ගපෝෂණය 

අල්ලාහ ්මත මිස නැත. තවද එය 

ගවගසන තැන ද එය සමුගෙන යන තැන 

ද ඔහු දනී. සියල්ල පැහැදිලි ගල්ඛනගයහි 

ඇත. 

ِ رِزحُقَها   ۡرِض إَِله لََعَ ٱَّلله
َ ۞َوَما ِمن َدآبهةٖ ِِف ٱۡلح

ْۚ ُك   ِِف كَِتَٰٖب   َتوحَدَعَها َتَقرهَها َوُمسح لَُم ُمسح َويَعح
بِيٖ   ٦ مُّ

7. තවද අහස ්හා මහගපාග ාව දින 

හයකින්ව මැව්ගව් ඔහුය. තවද ඔහුගේ 

රාජධානිය ජලය මත ිය. නුඹලාගෙන්ව 

කවගරකු ක්රියාගවන්ව වඩාත් අලංකාර දැයි 

ඔහු නුඹලා ව පරීක්ෂා කරනු පිණිසය. 

‘සැබැින්වම නුඹලා මරණගයන්ව පසු ව 

නැවත නැගිටුවනු ලබන්වනන්ව’ බව නුඹ 

පැවසුගව් නම් ‘ගමය පැහැදිලි හූනියමක් 

මිස නැතැ’යි (සතයය) ප්රතික්ගෂප් 

ක වුන්ව පවසනු ඇත. 

ۡرَض ِِف ِستهةِ  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه وَُهَو ٱَّله

يُُّكمح  
َ
حَمآءِ َِلَبحلَُوُكمح أ يهاٖم َوََكَن َعرحُشُهۥ لََعَ ٱل

َ
أ

بحُعوثُوَن   ُۗ َولَئِن قُلحَت إِنهُكم مه َسُن َعَمَٗل حح
َ
أ

 ِ حَموحِت ََلَُقولَنه ٱَّله ِد ٱل يَن َكَفُرٓواْ إِنح  ِمنُۢ َبعح
بِي   ر  مُّ  ٧ َهََٰذآ إَِله ِسحح

8. නියමිත කාල පරිච්ගේදයක් දක්වා එම 

දඬුවම ඔවුන්වගෙන්ව අපි ප්රමාද කග  ්නම් 

‘එය වැග ක්වූගේ කිගමක්දැ?’යි ඔවුහු 

පවසනු ඇත. දැන ෙනු. ඔවුන්ව ගවත එය 

පැමිගණන දින ඔවුන්වගෙන්ව එය 

ගවනතකට හරවා යවනු ලබන කිසිවක් 

ගනාමැත. ඔවුන්ව කවර ගදයක් පිළිබඳ ව 

සමච්චල් කරමින්ව සිටිගේ ද එය ඔවුන්ව ව 

වට කර ෙනී. 

ُدوَدةٖ   عح ةٖ مه مه
ُ
نَا َعنحُهُم ٱلحَعَذاَب إََِلَٰٓ أ رح خه

َ
َولَئِنح أ

تِيِهمح لَيحَس  
ح
ََل يَوحَم يَأ

َ
ۥُٓۗ أ َُقولُنه َما َُيحبُِسُه َله

ا ََكنُواْ بِهِۦ   وًفا َعنحُهمح وََحاَق بِِهم مه ُ َمِصح
 َ زُِءونَ ي َتهح  ٨ سح
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9. මිනිසාට අපි අපගෙන්ව වූ දයාවක් 

භුක්ති ිඳින්වනට සලසව්ා පසු ව අපි එය 

ඔහුගෙන්ව ඉවත් කග ් නම් නියත 

වශගයන්වම ඔහු බලාගපාගරාත්තු සුන්ව වූ 

දැඩි ගලස ප්රතික්ගෂප් කරන 

ගුණමකුගවකි. 

َٗة ُثمه  نَسََٰن ِمنها رَۡحح ِ
َنا ٱۡلح َذقح

َ
َنََٰها ِمنحُه  َولَئِنح أ نَزَعح

 ٩ إِنهُهۥ ََلَـ ُوس  َكُفور  

10. තවද අපි ඔහුට අත් වූ පීඩාවන්වගෙන්ව 

පසු ව දායාද භුක්ති ිඳින්වනට සැලැසව්ූගේ 

නම් ඔහු ‘නපුරු දෑ මගෙන්ව පහව ගොස ්

ඇතැයි පවසනු ඇත. සැබැින්වම ඔහු 

අහංකාරගයන්ව  ප්රමුදිත වන්වගනකි. 

َمآَء َبعح  َذقحَنَُٰه َنعح
َ
تحُه ََلَُقولَنه  َولَئِنح أ آَء َمسه َد َۡضه

ِۚ إِنهُهۥ لََفرِح  فَُخورٌ  ٓ ِ ِـ َاُت َعّن  ي   ١٠ َذَهَب ٱلسه

11. නමුත් ඉවසා දරා යහකම් ක වුන්ව 

හැර. ඔවුනට සමාව ද මහත් ප්රතිඵල ද 

ඇත. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َٰلَِحَِٰت أ واْ وََعِملُواْ ٱلصه ِيَن َصََبُ إَِله ٱَّله

ر  َكبِۡي  لَُهم  جح
َ
ِفَرة  َوأ غح  ١١ مه

12. ‘ඔහු ගකගරහි නිධානයක් පහ  ිය 

යුතු ගනාගව් ද, එගස ්නැතගහාත් ඔහු 

සමෙ ගද්ව දූතයකු පැමිණිය යුතු ගනාගව් 

දැයි ඔවුන්ව පවසා සිටීම ගහ්තුගවන්ව 

නුඹගේ හදවත එමගින්ව පීඩනයට පත් ව 

තිබිය දී නුඹ ගවත ගද්ව පණිිඩ ගලස 

දන්වවනු ලබන දැයින්ව සමහර ඒවා (නුඹ 

ප්රචාරය ගනාගකාට) අත හැර දමන්වනට 

පුළුවන. නියත වශගයන්වම නුඹ අවවාද 

කරන්වගනකු පමණි. තවද අල්ලාහ් සියලු 

දෑ ගවත භාරකරුය. 

فَلََعلهَك تَارُِكُۢ َبعحَض َما يُوَۡحَٰٓ إََِلحَك َوَضآئُِقُۢ  
وح  

َ
نزَِل َعلَيحهِ َكٌَن أ

ُ
ََلٓ أ ن َيُقولُواْ لَوح

َ
ُرَك أ بِهِۦ َصدح

ِ  َجآَء َمَعُهۥ َملَ 
َٰ ُك  ُ لََعَ ْۚ َوٱَّلله نَت نَِذير 

َ
َمآ أ ٌكْۚ إِنه

ءٖ َوكِيٌل   ١٢ ََشح

13. එගස ්නැතගහාත් ඔහු එය ගෙතුගව් 

යැයි ඔවුහු පවසන්වගනෝ ද? (නබිවරය ) 

නුඹ පවසනු. එගස ්නම් නුඹලා ගොතන 

ලද එවැනිම පරිච්ගේද දහයක් ගෙන එනු. 

තවද නුඹලා සතයවාදීන්ව ව සිටිගයහු නම්, 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව (ඒ සඳහා) නුඹට 

හැකි අය කැඳවා ෙනු. 

ِثحلِهِۦ   ِ ُسَورٖ م  تُواْ بَِعّشح
ح
َُٰهۖۡ قُلح فَأ ى مح َيُقولُوَن ٱفحََتَ

َ
أ

  ِ ِن ُدوِن ٱَّلله ُتم م  َتَطعح َيَٰٖت َوٱدحُعواْ َمِن ٱسح ََتَ ُمفح
 ١٣ إِن ُكنُتمح َصَِٰدقِيَ 
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14. එගස ්ඔවුහු නුඹලාට පිළිතුරක් 

ගනාගදන්වගන්ව නම් එිට නියත 

වශගයන්වම ගමය පහ  කරනු ලැබුගව් 

අල්ලාහ්ගේ දැනුගමන්ව බවත් ඔහු හැර 

නැමඳුමට ගවනත් ගදිගඳකු ගනාමැති 

බවත් නුඹලා දැන ෙනු. නුඹලා 

(අල්ලාහ්ට අවනත වන) මුස්ලිම්වරුන්ව ද? 

نزَِل  
ُ
َمآ أ نه

َ
لَُمٓواْ أ َتِجيُبواْ لَُكمح فَٱعح همح يَسح فَإِل

ٓ إَِلََٰه إَِله ُهَوۖۡ فَ  ن َله
َ
ِ َوأ نُتم  بِعِلحِم ٱَّلله

َ
َهلح أ

لُِمونَ  سح  ١٤ مُّ

15. කවගරකු ගමගලාව ජීිතය හා එහි 

අලංකාරය අගේක්ෂා කරමින්ව සිටිගේ ද 

අපි ඔවුන්වගේ ක්රියාවන්ව ඔවුනට එහි ූර්ණ 

ව පිරිනමමු. එහි (යහපත් ක්රියාවන්වහි 

කිසිවක්) ඔවුන්වට කේපාදු කරනු 

ගනාලබන්වගනෝය. 

نحَيا َوزِينَتَ  ةَ ٱلُّ ََيوَٰ ِ  َمن ََكَن يُرِيُد ٱۡلح َها نَُوف 
َمَٰلَُهمح فِيَها وَُهمح فِيَها ََل   عح

َ
إََِلحِهمح أ

 ١٥ ُيبحَخُسونَ 

16. මතු ගලාගවහි (නිරා) ගින්වන හැර 

තමන්වට ගවනත් කිසිවක් ගනාමැති උදිය 

ඔවුහුමය. ඔවුන්ව එහි සිදු ක  දෑ ිනාශ වී 

යන්වගන්වය. තවද ඔවුන්ව කරමින්ව සිටි දෑ 

නිෂ්ඵල ිය. 

ِيَن لَيحَس  ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
ۖۡ  أ  لَُهمح ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِله ٱنلهاُر

ا ََكنُواْ   وََحبَِط َما َصَنُعواْ فِيَها َوَبَِٰطل  مه
َملُونَ   ١٦ َيعح

17. ගකගනකු තම පරමාධිපතිගෙන්ව වූ 

පැහැදිලි සාධකයක් ලබා ඇති ිටක, සහ  

(එය තහවුරු කිරීම වස)් තවත් 

සාක්ෂිකරුවකු අල්ලාහග්ෙන්ව පැමිණි 

ිටක, එගමන්වම ඊට ගපර මෙ ගපන්වවීමක් 

හා දයාවක් වශගයන්ව මූසාගේ පුසත්කය ද 

තිබිය දී (එය පිටුපානුගේ) කුමන 

පුද්ෙලයකු ද? ඔවුහු එය ිශව්ාස කරති. 

තවද ජන සමූහයන්ව අතුරින්ව කවගරකු එය 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වගන්ව ද එිට ඔහුගේ 

ප්රතිඥා ගදනු ලැබූ සථ්ානය (නිරා) 

ගින්වනය. එබැින්ව නුඹ ඒ ෙැන සැකගයහි 

පසු ගනාවනු. නියත වශගයන්වම එයයි 

නුඹගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ සතයය. 

නමුත් ජනයා අතුරින්ව බහුතරයක් ගදනා 

එය ිශ්වාස ගනාකරති. 

ب ِهِۦ َويَتحلُوهُ َشاهِد    ِن ره َٰ بَي َِنةٖ م  َفَمن ََكَن لََعَ
َ
أ

  ْۚ ًَة ِنحُه َوِمن َقبحلِهِۦ كَِتَُٰب ُموََسَٰٓ إَِماٗما َورَۡحح م 
 ِ ِمُنوَن ب ْوَلَٰٓئَِك يُؤح

ُ
ُفرح بِهِۦ ِمَن  أ هِۚۦْ َوَمن يَكح

يَةٖ   ۚۥْ فَََل تَُك ِِف ِمرح َزاِب فَٱنلهاُر َموحِعُدهُ حح
َ ٱۡلح

ََثَ   كح
َ
ب َِك َوَلَِٰكنه أ َقُّ ِمن ره ِنحُهْۚ إِنهُه ٱۡلح م 

ِمُنونَ   ١٧ ٱنلهاِس ََل يُؤح
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18. අල්ලාහ ්මත ගබාරු ගොතන්වනාට 

වඩා මහා අපරාධකරුවා කවගරකු ද? 

ඔවුන්ව තම පරමාධිපති ගවත ඉදිරිපත් 

කරනු ලැගේ. තවද ‘ගමාවුන්ව තම 

පරමාධිපති ගවත ගබාරු පැවසූවන්ව යැයි 

සාක්ෂිකරුගවෝ පවසති. දැන ෙනු. 

අපරාධකරුවන්ව ගවත අල්ලාහ්ගේ ශාපය 

ඇත. 

  ْۚ ِ َكِذبًا ىَٰ لََعَ ٱَّلله ِن ٱفحََتَ لَُم ِممه ظح
َ
َوَمنح أ

َٰ َرب ِِهمح َويَُقوُل  َرُضوَن لََعَ ْوَلَٰٓئَِك ُيعح
ُ
َهَُٰد  أ شح

َ ٱۡلح
  ِ َنُة ٱَّلله ََل لَعح

َ
ْۚ أ َٰ َرب ِِهمح ِيَن َكَذبُواْ لََعَ َهَُٰٓؤََلٓءِ ٱَّله

َٰلِِميَ   ١٨ لََعَ ٱلظه

19. ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව 

ව ක්වා එහි ගදෝෂ ගසායති. පරමාන්වත 

දිනය පිළිබඳ ප්රතික්ගෂප් කරන්වගනෝ 

ඔවුහුමය. 

 ِ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله ِيَن يَُصدُّ  َويَبحُغوَنَها  ٱَّله
 ١٩ ِعوَٗجا وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهمح َكَِٰفُرونَ 

20. ඔවුහු මහගපාග ාගව් (අල්ලාහ්ගේ 

දඬුවමින්ව මිදීමට) හැකියාවන්වතයින්ව 

ගනාවූහ.  අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව ගවනත් 

භාරකරුවන්ව ඔවුනට ගනාවීය. ඔවුනට 

එම දඬුවම ගදගුණ කර ගදනු ලැගේ. 

ඔවුහු (සතයය) සවන්ව ගදන්වනට ශක්තිය 

දරන්වනන්ව ගනාවූහ. එගමන්වම ( 

අල්ලාහ්ගේ සාධකයන්ව) බලන්වනන්ව ද 

ගනාවූහ. 

ۡرِض َوَما  
َ ِجزِيَن ِِف ٱۡلح ْوَلَٰٓئَِك لَمح يَُكونُواْ ُمعح

ُ
أ

َِلَآَءۘ يَُضََٰعُف   وح
َ
ِ ِمنح أ ِن ُدوِن ٱَّلله ََكَن لَُهم م 

َع َوَما   مح َتِطيُعوَن ٱلسه لَُهُم ٱلحَعَذاُبْۚ َما ََكنُواْ يَسح
 ٢٠ ونَ ََكنُواْ ُيبحِِصُ 

21. තමන්වටම අලාභහානි කර ෙත්තවුන්ව 

ඔවුන්වමය. ඔවුන්ව ගොතමින්ව සිටි දෑ 

ඔවුන්වගෙන්ව ඉවත්වී ගිගේය. 

نُفَسُهمح َوَضله َعنحُهم  
َ
ٓواْ أ ِيَن َخِِسُ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
أ

ونَ  ََتُ ا ََكنُواْ َيفح  ٢١ مه

22. එගස ්ගනාගව් නියත වශගයන්වම 

ඔවුහු මතු ගලාගවහි මහත් 

අලාභවන්වතයින්වමය. 

ونَ ََل جَ  َِسُ خح
َ نهُهمح ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم ٱۡلح

َ
 ٢٢ َرَم أ

23. නියත වශගයන්වම ිශව්ාස කරමින්ව 

යහකම් ගකාට තම පරමාධිපති ගවත 

යටහත් වූවන්ව වන ඔවුහුමය ස්වර්ෙ 

වාසීහු. ඔවුහු එහි සදාතනිකගයෝ ගවති. 

َبُتٓواْ   خح
َ
َٰلَِحَِٰت َوأ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱَّله

َنهةِِۖ ُهمح فِيَها  إََِلَٰ رَ  َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ب ِِهمح أ

ونَ   ٢٣ َخَِِٰلُ
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24. ගමම කේඩායම් ගදගකහි උපමාව 

අන්වධයා හා බිහිරා එගමන්වම දෘෂ්ටිය 

ඇත්තා හා සවන්ව ගදන්වනා ගමන්ව ගවයි. 

ගමාවුන්ව ගදගදනා උපමාගවන්ව සමාන 

ගවයි ද? එබැින්ව නුඹලා ගමගනහි ක  

යුතු ගනාගව් ද? 

 ِ َِصۡيِ  ۞َمَثُل ٱلحَفرِيَقيح َصم ِ َوٱِلح
َ َۡمَٰ َوٱۡلح عح

َ  َكٱۡلح
فَََل 

َ
َتوِيَاِن َمَثًَلْۚ أ ِميِعِۚ َهلح يَسح َوٱلسه

ُرونَ   ٢٤ تََذكه

25. තවද සැබැින්වම අපි නූහ් ව ඔහුගේ 

ජනයා ගවත එව්ගවමු. නියත වශගයන්වම 

මම නුඹලාට අවවාද කරන්වගනකු ගවමි. 

(යැයි ඔහු පැවසුගව්ය.) 

رحَسلحَنا نُوًحا إََِلَٰ قَوحِمهِۦٓ إِّن ِ لَُكمح نَِذير   َولََقدح  
َ
أ

بِيٌ   ٢٥ مُّ

26. නුඹලා අල්ලාහ් හැර (ගවනත් 

කිසිගවකුට) නැමඳුම් ගනාක  යුතුය. 

නියත වශගයන්වම මම නුඹලා ගවත 

ගව්දනීය දිනයක දඬුවම ෙැන බිය ගවමි. 

(යැයි තවදුරටත් පැවසුගව්ය.) 

ۖۡ إِ  َ ُبُدٓواْ إَِله ٱَّلله ن َله َتعح
َ
َخاُف َعلَيحُكمح  أ

َ
ٓ أ ّن ِ

َِلمٖ 
َ
ٍم أ  ٢٦ َعَذاَب يَوح

27. එිට ‘නුඹ අප ගමන්ව මිනිගසකු 

ගලසින්ව මිස අපි නුඹ ව ගනාදකිමු. 

එගමන්වම අපට වඩා පහත් ෙම්බද අදහස ්

ඇති අය හැර ගවනත් කිසිවකු නුඹ ව 

අනුෙමනය කරන බව ද අපි ගනාදකිමු. 

තවද අපට වඩා ගශ්රෂ්ඨත්වයක් නුඹලාට 

ඇතැයි ද අපි ගනාසිතමු. නුඹලා 

මුසාවාදීන්ව බව අපි සිතන්වගනමු’ යැයි 

ඔහුගේ ජනයා අතුරින්ව ප්රතික්ගෂප් ක  

ප්රධානීහු පැවසූහ. 

ِيَن َكَفُرواْ ِمن قَوحِمهِۦ َما    ٱَّله
ُ
حَمَِل َفَقاَل ٱل

َبَعَك إَِله   ََٰك ٱته ِثحلََنا َوَما نََرى ا م  ََٰك إَِله بََّشٗ نََرى
َراذنُِلَا بَادِ

َ
ِيَن ُهمح أ ِي َوَما نََرىَٰ لَُكمح  ٱَّله

ح
أ َي ٱلره

ِۭل بَلح َنُظنُُّكمح َكَِٰذبِيَ   ٢٧ َعلَيحَنا ِمن فَضح

28. මාගේ ජනයිනි! මාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ පැහැදිලි සාධකයක් 

මත මම සිටීම ෙැනද, ඔහු ගවතින්ව මා හට 

කරුණාව පිරිනමා තිබීම ෙැනද, නුඹලා 

කුමක් සිතන්වගනහු ද? නමුත් නුඹලා 

ගවත අන්වධභාවය ඇති කරන ලදී. නුඹලා 

පිළිකුල් කරන්වනන්ව ව සිටිය දී අපි 

නුඹලාට එය බලකරන්වනට පුඵවන්වද? 

යැයි පැවැසුගව්ය. 

  ِ َب  ِن ره َٰ بَي َِنةٖ م  ُتمح إِن ُكنُت لََعَ رََءيح
َ
قَاَل َيََٰقوحِم أ

َِيتح َعلَيحُكمح  ِنح ِعنِدهِۦ َفُعم  َٗة م  َِّٰن رَۡحح َوَءاتَى
نُتمح لَهَ 

َ
نُلحزُِمُكُموَها َوأ

َ
 ٢٨ ا َكَٰرُِهونَ أ



 

සූරා හූද් 

 

390 

 

 هود

29. තවද අගහෝ මාගේ ජනයිනි, ගම් 

ගවනුගවන්ව මම නුඹලාගෙන්ව මුදලක් 

ගනාඉල්ලමි. මාගේ කුලිය අල්ලාහ් ගවත 

මිස නැත. තවද මම ිශ්වාස ක වුන්ව 

පලවා හරින්වගනකු ද ගනාගවමි. නියත 

වශගයන්වම ඔවුන්ව ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ව 

හමු වන්වනන්වය. එනමුත් මම නුඹලා ව 

දකිනුගේ අඥානකමින්ව කටයුතු කරන 

පිරිසක් ගලසිනි. 

رَِي إَِله   جح
َ
ـ َلُُكمح َعلَيحهِ َماًَلۖۡ إِنح أ سح

َ
َوَيََٰقوحِم ََلٓ أ

ْْۚ إِنهُهم   ِيَن َءاَمُنٓوا نَا۠ بَِطارِدِ ٱَّله
َ
ِْۚ َوَمآ أ لََعَ ٱَّلله

َُٰكمح قَوحٗما ََتحَهلُونَ  َرى
َ
ٓ أ ِ َلَُٰقواْ َرب ِِهمح َوَلَِٰكّن   ٢٩ مُّ

30. තවද අගහෝ  මාගේ ජනයිනි, මම 

ඔවුන්ව ව පලවා හැරිගේ නම් 

අල්ලාහ්ගෙන්ව (මගේ ආරක්ෂාවට) මට 

උදව් කරනුගේ කවගරකු ද? නුඹලා 

ගමගනහි ක  යුතු ගනාගව් ද? 

فَََل  
َ
ْۚ أ ِ إِن َطَردتُُّهمح ِِن ِمَن ٱَّلله َوَيََٰقوحِم َمن يَنُِصُ

ُرونَ   ٣٠ تََذكه

31. මා ගවත අල්ලාහ්ගේ නිධන්ව වස්තු 

ඇතැයි මම ගනාකියමි. තවද මම ගුේත 

දැය ගනාදනිමි. සැබැින්වම මම 

මලක්වරයකු යැයි ද ගනාකියමි. 

නුඹලාගේ ඇස ්පහත් ගලස දුටු උදියට 

අල්ලාහ ්කිසිදු යහපතක් පිරි ගනානමනු 

ඇතැයි මම ගනාකියමි. ඔවුන්ව තු  ඇති දෑ 

පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්මැනින්ව දන්වනාය. 

නියත වශගයන්වම මම එිට 

අපරාධකරුවන්ව අතුරින්ව ගවමි. 

قُوُل لَُكمح 
َ
لَُم  َوََلٓ أ عح

َ
ِ َوََلٓ أ ِعنِدي َخَزآئُِن ٱَّلله

ِيَن   قُوُل لَِّله
َ
قُوُل إِّن ِ َملَك  َوََلٓ أ

َ
ٱلحَغيحَب َوََلٓ أ

  ُ اۖۡ ٱَّلله ً ُ َخۡيح تَِيُهُم ٱَّلله ُيُنُكمح لَن يُؤح عح
َ
َدرِٓي أ تَزح

َٰلِِميَ  هِمَن ٱلظه ٓ إِٗذا ل نُفِسِهمح إِّن ِ
َ
لَُم بَِما ِِفٓ أ عح

َ
 ٣١ أ

32. අගහෝ  නූහ්, සැබැින්වම නුඹ අප 

සමෙ තර්ක කග හිය. අප සමෙ වූ 

තර්කය නුඹ අධික කග හිය. නුඹ 

සතයවාදීන්ව අතුරින්ව වී නම් නුඹ අපට 

ප්රතිඥා ගදන දෑ අප ගවත ගෙන එනු යැයි 

ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

ََثحَت ِجَدَٰنَلَا   كح
َ
ََنا فَأ قَالُواْ َيَُٰنوُح قَدح َجََٰدتلح

تَِنا بَِما  
ح
َِٰدقِيَ فَأ  ٣٢ تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه

33. සැබැින්වම අල්ලාහ් එය නුඹලා ගවත 

ගෙන එනුගේ ඔහු අභිමත කග ් නම් 

පමණි. තවද නුඹලා (එයින්ව මිදීමට) 

හැකියාව ඇත්තන්ව ගනාවන්වගනහුය. 

نُتم  
َ
ُ إِن َشآَء َوَمآ أ تِيُكم بِهِ ٱَّلله

ح
قَاَل إِنهَما يَأ

ِجزِينَ   ٣٣ بُِمعح
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34. නුඹලා ව ගනාමෙ යැවීමට අල්ලාහ ්

අගේක්ෂා කර සිටිගේ නම් මම නුඹලාට 

උපගදස් දීමට සිතුව ද නුඹලාට මාගේ 

උපගදස ඵලක් ගනාවන්වගන්වය. ඔහුය 

නුඹලාගේ පරමාධිපති. තවද ඔහු 

ගවතටමය නුඹලා නැවත ගයාමු කරනු 

ලබන්වගන්ව. 

نَصَح  
َ
نح أ

َ
َردتُّ أ

َ
ِۡحٓ إِنح أ َوََل يَنَفُعُكمح نُصح

ُ يُ  ْۚ ُهَو  لَُكمح إِن ََكَن ٱَّلله وِيَُكمح ن ُيغح
َ
رِيُد أ

 ٣٤ َربُُّكمح ِإَوََلحهِ تُرحَجُعونَ 

35. එගස ්නැතගහාත් ඔහු එය ගෙතුගව් 

යැයි ඔවුහු පවසති. (නබිවරය) නුඹ 

පවසනු. එය මම ගෙතුගව් නම් (මා ක ) 

මාගේ වැරුද්ද මට එගරහිවය. තවද 

නුඹලා කරන වැරදි දැයින්ව මම ඉවත් 

වන්වගනමි. 

َُٰهۖۡ  ى مح َيُقولُوَن ٱفحََتَ
َ
يحُتُهۥ َفَعَله  أ  قُلح إِِن ٱفحََتَ

ا َُتحرُِمونَ  ِمه نَا۠ بَرِٓيء  م 
َ
َراِّم َوأ  ٣٥ إِجح

36. තවද නුඹගේ ජනයා අතුරින්ව (ගපර) 

ිශව්ාස ක වුන්ව හැර ගවනත් කිසිවකු 

ිශව්ාස ගනාකරන්වගනෝමය. එබැින්ව 

ඔවුන්ව කරමින්ව සිටි දෑ පිළිබඳ ව නුඹ දුක් 

ගනාවනු යැයි නූහ්ට පණිිඩ ගදන ලදී. 

ِمَك إَِله   ِمَن ِمن قَوح نهُهۥ لَن يُؤح
َ
وِۡحَ إََِلَٰ نُوٍح أ

ُ
َوأ

َمن قَدح َءاَمَن فَََل تَبحَتئِسح بَِما ََكنُواْ  
َعلُونَ   ٣٦ َيفح

37. තවද අපගේ අධීක්ෂණය හා අපගේ 

අණ පරිදි නුඹ නැව තනනු. තවද අපරාධ 

ක වුන්ව සම්බන්වධගයන්ව නුඹ මා සමෙ 

කතා ගනාකරනු. නියත වශගයන්වම ඔවුහු 

ගිල් වනු ලබන්වගනෝමය. 

يَِنا َوََل تَُخَِٰطبحِّن   ُينَِنا َووَحح عح
َ
َنِع ٱلحُفلحَك بِأ َوٱصح

َرُقونَ  غح ِيَن َظلَُمٓواْ إِنهُهم مُّ  ٣٧ ِِف ٱَّله

38. තවද ඔහු නැව නිර්මාණය කරයි. 

ඔහුගේ ජනයා අතුරින්ව ප්රධානීහු ඔහු ගවත 

ෙමන්ව ක  සෑම ිටම ඔහු ෙැන ඔවුහු 

සමච්චල් කග ෝය. එබැින්ව නුඹලා 

සමච්චල් කරන්වනාක් ගමන්වම සැබැින්වම 

අපි ද නුඹලා ෙැන සමච්චල් කරන්වගනමු 

යැයි පැවසීය. 

ِن    م 
 
َنُع ٱلحُفلحَك َوُُكهَما َمره َعلَيحهِ َمَِل َويَصح

َخُرواْ ِمنها فَإِنها   قَوحِمهِۦ َسِخُرواْ ِمنحُهْۚ قَاَل إِن تَسح
َخُرونَ  َخُر ِمنُكمح َكَما تَسح  ٣٨ نَسح
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39. තමන්ව ිනාශ කර දමන දඬුවම 

කවුරුන්ව ගවත පැමිගණන්වගන්ව දැයි ද, 

සදාතනික දඬුවම කවුරුන්ව ගවත ඇති 

වන්වගන්ව යැයි ද, නුඹලා මතු දැන ෙනු 

ඇත. 

تِيهِ َعَذاب  َُيحزِيهِ  
ح
لَُموَن َمن يَأ فََسوحَف َتعح

ِقيمٌ   ٣٩ َويَِحلُّ َعلَيحهِ َعَذاب  مُّ

40. අවසානගේ අපගේ නිගයෝෙය 

පැමිණ උදුනින්ව උතුරා ගිය ිට එහි 

ගදගදගනකුගෙන්ව යුත් සෑම ගජෝඩුවක් 

බැගින්ව ද, තවද (දඬුවගම්) වදන කවුරුන්ව 

ගවත ගපරටු වූගේ ද ඔවුන්ව හැර නුඹගේ 

පවුගල් ගසසු උදිය ද, ිශව්ාස ක වුන්ව 

ද නැවට නංවා ෙනුයි අපි පැවසුගවමු. ඔහු 

සමෙ ස්වල්ප ගදගනකු මිස ිශ්වාස 

ගනාකග ෝය. 

ُرنَ  مح
َ
َٰٓ إَِذا َجآَء أ ِلح  َحِته ا َوفَاَر ٱتلهنُّوُر قُلحَنا ٱۡحح

لََك إَِله َمن   هح
َ
ِ َوأ ِ ٱثحَنيح ٖ َزوحَجيح

فِيَها ِمن ُك 
ۥٓ   ُل َوَمنح َءاَمَنْۚ َوَمآ َءاَمَن َمَعُه َسَبَق َعلَيحهِ ٱلحَقوح

 ٤٠ إَِله قَلِيل  

41. නුඹලා එහි ගොඩ වනු. එය ෙමන්ව 

ෙන්වගන්ව ද, එය නතර වන්වගන්ව ද 

අල්ලාහ්ගේ නාමගයනි. නියත වශගයන්වම 

මාගේ පරමාධිපති අති ක්ෂමාශීලී කරුණා 

ගුණගයන්ව යුක්තය යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

  ْۚٓ ََٰها ََٰها َوُمرحَسى ِ َُمحٜرى َكُبواْ فِيَها ِمۡسِب ٱَّلله ۞َوقَاَل ٱرح
ِ لََغُفور  رهِحيم    ٤١ إِنه َرَب 

42. තවද ඔවුන්ව රැගෙන කඳු ගමන්ව වූ ර  

අතර එය ෙමන්ව ෙත්ගත්ය. නූහ් තම 

පුතණුවන්ව ඇමතුගව්ය. ඔහු (නැගවන්ව) 

බැහැර ව සිටිගේය. ‘මාගේ පුතණුවනි, 

අප සමෙ ඔබත් නැවට ගොඩවනු. තවද 

ඔබ ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්ව සමෙ 

ගනාවනු. 

َباِل َونَاَدىَٰ   ِ
ٖج َكٱۡلح َوِهَ ََتحرِي بِِهمح ِِف َموح

َعَنا   َكب مه زِٖل َيَُٰبَّنه ٱرح نُوٌح ٱبحَنُهۥ َوََكَن ِِف َمعح
َِٰفرِينَ َوََل تَُكن مه   ٤٢ َع ٱلحَك
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43. (එිට ඔහු) ජලගයන්ව මා ගිලීයාගමන්ව 

ආරක්ෂා කරන කන්වදක් ගවත යමි යැයි 

පැවසුගව්ය. අද දින අල්ලාහ ්ගේ 

නිගයෝෙගයන්ව කවුරුන්ව ගවත ඔහු 

කරුණාව ගපන්වවූගේ ද ඔවුන්ව හැර අද දින 

ආරක්ෂා කරන කිසිගවකු නැත යැයි  

පැවැසුගව්ය. ඔවුන්ව ගදගදනා අතර ර  

වට කර ෙත්ගත්ය. එිට ඔහු ගිලීගිය අය 

අතුරින්ව අගයකු ිය. 

ِۚ قَاَل   حَمآءِ ِصُمِّن ِمَن ٱل قَاَل َسـ َاوِٓي إََِلَٰ َجَبٖل َيعح
ِ إَِله َمن رهِحَمْۚ   رِ ٱَّلله مح

َ
َوحَم ِمنح أ ََل ََعِصَم ٱَلح

َرقِيَ  حُمغح ُج فَََّكَن ِمَن ٱل حَموح  ٤٣ وََحاَل بَيحَنُهَما ٱل

44. අගහෝ  මහගපාග ාව, ඔගේ ජලය 

ඔබ ගිල ෙනු. අගහෝ  අහස, ඔබ (වැසි) 

නතර කරනු යැයි කියනු ලැබීය. ජලය 

අඩු වී ගිගේය. නිගයෝෙය තීන්වදු ිය. එය 

(නැව) ජූද් කන්වද මත රැඳිණ. අපරාධකාරී 

ජනයා දුරස ්ගව්වා  යැයි කියනු ලැබීය. 

قحلَِِع  
َ
ۡرُض ٱبحلََِع َمآَءِك َوَيََٰسَمآُء أ

َ
َوقِيَل َيَٰٓأ

 
َ حَمآُء َوقَُِضَ ٱۡلح َتَوتح لََعَ  وَِغيَض ٱل ُر َوٱسح مح

َٰلِِميَ  ٗدا ل ِلحَقوحِم ٱلظه ۖۡ َوقِيَل ُبعح ُودِي ِ  ٤٤ ٱۡلح

45. (එිට) නූහ ්තම පරමාධිපති අමතා 

මාගේ පරමාධිපතියාණනි, නියත 

වශගයන්වම මාගේ පුතණුවන්ව මාගේම 

පවුගල් ගකගනකි. තවද නියත 

වශගයන්වම ඔබගේ ප්රතිඥාව සැබෑවකි. 

තවද ඔබ  ිනිශ්චයකරුවන්ව අතුරින්ව 

ඉහ ම ිනිශ්චයකරුය යැයි ප්රාර්ථනා 

කග ්ය. 

ِل   هح
َ
ِ إِنه ٱبحِّن ِمنح أ بهُهۥ َفَقاَل َرب  َونَاَدىَٰ نُوح  ره

َكُم  حح
َ
نَت أ

َ
َقُّ َوأ َدَك ٱۡلح ِإَونه وَعح

 ٤٥ ٱلحَحَِٰكِميَ 

46. අගහෝ  නූහ්, නියත වශගයන්වම ඔහු 

නුඹගේ පවුගලන්ව ගකගනකු ගනාගව්.  

(ඔබ ගමගස ්පැවසීම) නියත වශගයන්වම 

සුදුසු ගනාගව්. එබැින්ව කවර ගදයක් 

පිළිබඳ නුඹට දැනුමක් ගනාමැත්ගත් ද එය 

මගෙන්ව නුඹ ගනාඉල්ලනු. නියත 

වශගයන්වම නුඹ අඥානයින්ව අතුරින්ව වීම 

ෙැන මම නුඹට උපගදස් ගදමි යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

لَِكۖۡ إِنهُهۥ َعَمٌل   هح
َ
قَاَل َيَُٰنوُح إِنهُهۥ لَيحَس ِمنح أ

ُ َصَٰلِٖحِۖ فَََل  ـ َلحِن َما لَيحَس لََك بِهِۦ ِعلحٌمۖۡ  َغۡيح تَسح
ن تَُكوَن ِمَن ٱلحَجَِٰهلِيَ 

َ
ِعُظَك أ

َ
ٓ أ  ٤٦ إِّن ِ



 

සූරා හූද් 

 

394 

 

 هود

47. මාගේ පරමාධිපතියාණනි, කවර 

ගදයක් ෙැන මට දැනුමක් ගනාමැත්ගත් ද 

එවන්ව දෑ ඔගබන්ව ඉල්ලීගමන්ව මම ඔබගේ 

ආරක්ෂාව පතමි. ඔබ මට සමාව දී ඔබ මා 

හට කරුණා ගනාකරන්වගන්ව නම් මම 

අලාභවන්වතයින්ව අතුරින්ව ගවමි යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

ـ َلََك َما لَيحَس َِل   سح
َ
نح أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ٓ أ ِ إِّن ِ قَاَل َرب 

َِن   ُكن م 
َ
فِرح َِل َوتَرحَۡححِّنٓ أ بِهِۦ ِعلحم ۖۡ ِإَوَله َتغح

 ٤٧ ٱلحَخَِِٰسِينَ 

48. අගහෝ  නූහ්, අපගෙන්ව වූ ආශිර්වාදය 

සමෙ ද, ඔබ ගවත හා ඔබ සමෙ සිටි 

සමූහයන්ව ගවත වූ අභිවෘද්ධියන්ව සමෙ ද, 

ඔබ (නැගව් සිට) ගොඩ බසිනු. තවත් 

සමූහයන්ව (ගවති), අපි ඔවුනට ( සියලු දෑ 

) භුක්ති ිඳින්වනට සලස්වන්වගනමු. පසු ව 

(මරණින්ව මතුව)  අපගෙන්ව වූ ගව්දනීය 

දඬුවමක් ඔවුන්ව හසු කර ෙනු ඇත. 

ِنها َوبَرََكٍَٰت   بِطح بَِسَلَٰٖم م  قِيَل َيَُٰنوُح ٱهح
 َٰٓ َمم  َسُنَمت ُِعُهمح  َعلَيحَك َولََعَ

ُ
َعَكْۚ َوأ ن مه ِمه َمٖم م 

ُ
 أ

َِلم  
َ
ِنها َعَذاٌب أ ُهم م   ٤٨ ُثمه َيَمسُّ

49. ගමය ගුේත පුවත් අතුරිනි. අපි එය 

නුඹ ගවත දන්වවා සිටිමු. මීට ගපර නුඹ හා 

නුඹගේ ජනයා එය දැන සිටිගේ නැත. 

එබැින්ව නුඹ ඉවසනු. නියත වශගයන්වම 

යහපත් අවසානය ගද්ව බිය හැඟීගමන්ව 

යුතු ව කටයුතු කරන්වනන්ව හටය. 

ۢنَبآءِ ٱلحَغيحِب نُوِحيَهآ إََِلحَكۖۡ َما ُكنَت  
َ
تِلحَك ِمنح أ

  ۡۖ َِبح ُمَك ِمن َقبحِل َهََٰذاۖۡ فَٱصح نَت َوََل قَوح
َ
لَُمَهآ أ َتعح

 ٤٩ إِنه ٱلحَعَِٰقَبَة لِلحُمتهِقيَ 

50. තවද ආද් ගවත ඔවුන්වගේ සගහෝදර 

හූද් ව ද (අපි එව්ගවමු.) මාගේ ජනයිනි, 

නුඹලා අල්ලාහට් වන්වදනාමානය කරනු. 

ඔහු හැර නුඹලාට කිසිදු ගදිගඳකු 

ගනාමැත. නුඹලා ගබාරු මනංකල්පිත දෑ 

ගොතන්වනන්ව මිස නැත යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

  َ ُبُدواْ ٱَّلله َخاُهمح ُهوٗداْۚ قَاَل َيََٰقوحِم ٱعح
َ
ِإَوََلَٰ ََعٍد أ

نتُ 
َ
ۥٓۖۡ إِنح أ ُه ُ ِنح إَِلٍَٰه َغۡيح مح إَِله  َما لَُكم م 

ونَ  ََتُ  ٥٠ ُمفح

51. මාගේ ජනයිනි, ඒ ගවනුගවන්ව මම 

නුඹලාගෙන්ව කුලියක් ගනාඉල්ලමි. මාගේ 

කුලිය මා මැවූ අය ගවත මිස නැත. 

එබැින්ව නුඹලා වටහා ෙත යුතු ගනාගව් 

ද? 

رَِي إَِله   جح
َ
ًراۖۡ إِنح أ جح

َ
ـ َلُُكمح َعلَيحهِ أ سح

َ
َيََٰقوحِم ََلٓ أ

فَََل 
َ
ِۚ أ ِي َفَطَرِِنٓ ِقلُونَ  لََعَ ٱَّله  ٥١ َتعح
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52. මාගේ ජනයිනි, නුඹලා නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව සමාව අයැද සිටිනු. පසු 

ව පශච්ාත්තාප වී ඔහු ගවතට ගයාමු 

ගවනු. (එගස් කරන්වගන්ව නම්) ඔහු නුඹලා 

ගවත අහස ්ජලය අඛේඩ ව එවනු ඇත. 

තවද නුඹලාගේ ශක්තිය තවත් ශක්තිමත් 

කර ගදයි. තවද නුඹලා වැරදිකරුවන්ව 

ගලසින්ව පිටු ගනාපානු. 

فُِرواْ َربهُكمح ُثمه تُوبُٓواْ إََِلحهِ يُرحِسِل   َتغح َوَيََٰقوحِم ٱسح
َراٗرا َويَزِدحُكمح قُوهًة إََِلَٰ   ِدح َمآَء َعلَيحُكم م  ٱلسه

اْ ُُمحرِِميَ  هوح تُِكمح َوََل َتَتَول  ٥٢ قُوه

53. අගහෝ  හූද්, නුඹ අප ගවත පැහැදිලි 

සාධකයක් ගෙන ආගව් නැත. තවද අපි 

නුගේ කියමන අනුව අපගේ ගදිවරුන්ව 

අතහරින්වනන්ව ගනාගවමු. තවද අපි නුඹ ව 

ිශව්ාස කරන්වනන්ව ගනාගවමු යැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. 

قَالُواْ َيَُٰهوُد َما ِجئحتََنا بِبَي َِنةٖ َوَما ََنحُن بَِتارَِِكٓ  
ِمنِيَ  لَِك َوَما ََنحُن لََك بُِمؤح  ٥٣ َءالَِهتَِنا َعن قَوح

54. අපගේ ඇතැම් ගදිවරුන්ව නුඹට 

හානියක් සිදු කර ඇත යන්වන හැර (ගවන 

කිසිවක්) අපට කීමට නැත. (එිට ඔහු)  

"නියත වශගයන්වම මම අල්ලාහව් 

සාක්ෂියක් ගලස ෙනිමි. (අල්ලාහ ්හැර) 

නුඹලා ආගද්ශ තබන දැයින්ව මම  ඉවත්වූ 

ගකගනකි. (ගමයට) නුඹලාද සාක්ෂි 

දරනු" යැයි (හූද්) පැවැසුගව්ය. 

ُض َءالَِهتَِنا بُِسوٖٓءِۗ قَاَل  إِن نهُقوُل  ََٰك َبعح ى ََتَ إَِله ٱعح
ا   ِمه ّن ِ بَرِٓيء  م 

َ
َهُدٓواْ أ َ َوٱشح ِهُد ٱَّلله شح

ُ
ٓ أ إِّن ِ

ُِكونَ   ٥٤ تُّشح

55. (එබැින්ව) ඔහු (අල්ලාහ්) හැර නුඹලා 

සියල්ල එක් ව මට රමන්වත්රණ කරනු. 

පසුව නුඹලා මට කිසිඳු අවකාශ 

ගනාගදනු.’ යැයි ඔහු (හූද්) පැවසුගව්ය. 

 ٥٥ ِمن ُدونِهِۖۦۡ فَِكيُدوِِن ََجِيٗعا ُثمه ََل تُنِظُرونِ 

56. නියත වශගයන්වම මම මාගේ 

පරාධිපති වූ ද, නුඹලාගේ පරමාධිපති වූ ද 

අල්ලාහ ්ගවත (සියල්ල) භාර කග මි. 

කිසිදු ජීිගයකු එහි න ල් ගකස ්ගරාදින්ව 

ඔහු හසු කර ෙන්වගනකු මිස නැත. නියත 

වශගයන්වම මාගේ පරමාධිපති ඍජු 

මාර්ෙය මත සිටින්වගන්වය. 

ا ِمن َدآبهٍة   ِ َوَرب ُِكمِۚ مه ِ َرَب  حُت لََعَ ٱَّلله إِّن ِ تََوُكه
َٰ ِصَرَٰٖط   ِ لََعَ ْٓۚ إِنه َرَب  ُۢ بَِناِصَيتَِها إَِله ُهَو َءاِخُذ

َتِقيمٖ  سح  ٥٦ مُّ
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57. නමුත් නුඹලා පිටුපෑගවහු නම් (දැන 

ෙනු) මා නුඹලා ගවත කවර කරුණක් 

සමෙ එවනු ලැබුගවම් ද එය මා නුඹලා 

ගවත සැබැින්වම දැන්වවූගයමි. තවද මාගේ 

පරමාධිපති නුඹලා ගනාවන පිරිසක් 

නිගයෝජිතයින්ව බවට පත් කරයි. නුඹලා 

ඔහුට කිසිවකින්ව හානි සිදු ක  ගනාහැක. 

නියත වශගයන්වම මාගේ පරමාධිපති 

සියලු දෑ සුරක්ෂා කරන්වනාය. 

 
ُ
آ أ ُتُكم مه بحلَغح

َ
اْ َفَقدح أ هوح رحِسلحُت بِهِۦٓ  فَإِن تََول

ُكمح َوََل   َ ِ قَوحًما َغۡيح لُِف َرَب  َتخح ْۚ َويَسح إََِلحُكمح
ٍء   ِ ََشح

َٰ ُك  ِ لََعَ ْۚ إِنه َرَب  ونَُهۥ َشيحـ ًا تَُۡضُّ
 ٥٧ َحِفيظ  

58. අපගේ නිගයෝෙය පැමිණි කල්හි 

අපගෙන්ව වූ ආශිර්වාදය තුළින්ව අපි හූද් හා 

ඔහු සමෙ වූ ිශ්වාස ක වුන්ව මුදවා 

ෙතිමු. තවද අපි ඔවුන්ව ව දැඩි දඬුවමින්ව 

මුදවා ෙතිමු. 

ِيَن َءاَمُنواْ   ُرنَا ََنهيحَنا ُهوٗدا َوٱَّله مح
َ
ا َجآَء أ َولَمه

ِنح َعَذاٍب   ِنها َوََنهيحَنَُٰهم م  َةٖ م  َمَعُهۥ بِرَۡحح
 ٥٨ َغلِيٖظ 

59. තවද එය ආද්(සමූහයා)ය. ඔවුහු තම 

පරමාධිපතිගේ වදන්ව ප්රතික්ගෂ්ප කග ෝය. 

තවද ඔවුහු ඔහුගේ ධර්ම දූතවරුන්වට 

පිටුපෑහ. තවද ඔවුහු සෑම දුෂඨ් 

පාලකයකුගේම නිගයෝෙ පිළිපැද්ගදෝය. 

اْ   ۖۡ َجَحُدواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهمح وََعَصوح َوتِلحَك ََعد 
ِ َجبهاٍر َعنِيدٖ 

َر ُك  مح
َ
َبُعٓواْ أ  ٥٩ رُُسلَُهۥ َوٱته

60. තවද ගමගලාගවහි ද ම වුන්ව 

ගකගරන්ව නැගිටු වනු ලබන දිනගයහි ද 

ශාපය ඔවුන්ව ලුහු බඳිනු  ඇත. දැන ෙනු 

නියත වශගයන්වම ආද් සමූහයා තම 

පරමාධිපති ප්රතික්ගෂ්ප කග ෝය. දැන 

ෙනු හූද්ගේ ජනයා වූ ආද් (අල්ලාහ්ගේ 

ආශිර්වාදගයන්ව) දුරස ්වූහ. 

ََلٓ  
َ
َنٗة َويَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِِۗ أ نحَيا لَعح تحبُِعواْ ِِف َهَِٰذهِ ٱلُّ

ُ
َوأ

ٗدا ل َِعادٖ قَوحِم  إِنه ََعٗدا  ََل ُبعح
َ
ُۗ أ َكَفُرواْ َربهُهمح

 ٦٠ ُهودٖ 
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61. තවද සමූද් (ජනයා) ගවත ඔවුන්වගේ 

සගහෝදර සාලිහ ්ව ද (එව්ගවමු.) මාගේ 

ජනයිනි, නුඹලා අල්ලාහ්ට ෙැතිකම් 

කරනු. නුඹලාට ඔහු හැර ගවනත් 

ගදිගඳකු ගනාමැත. නුඹලා ව 

මහගපාග ාගවන්ව බිහි කග ් ඔහුය. තවද 

එහි (පදිංචි වීමට) නුඹලාට ආයු කාලයක් 

දුන්වගන්වය. එබැින්ව නුඹලා ඔහුගෙන්ව 

සමාව ඉල්ලා පශ්චාත්තාප වී ඔහු ගවතට 

ගයාමු වනු. නියත වශගයන්වම මාගේ 

පරමාධිපති සමීපය. පිළිතුරු ගදන්වනාය. 

ُبُدواْ   ْۚ قَاَل َيََٰقوحِم ٱعح َخاُهمح َصَٰلِٗحا
َ
۞ِإَوََلَٰ َثُموَد أ

ۖۥۡ هُ  ُه ُ ِنح إَِلٍَٰه َغۡيح َ َما لَُكم م  ُكم  ٱَّلله
َ
نَشأ

َ
َو أ

ِفُروُه ُثمه  َتغح َمَرُكمح فِيَها فَٱسح َتعح ۡرِض َوٱسح
َ َِن ٱۡلح م 

ِيب   ِ قَرِيب  ُمُّ  ٦١ تُوبُٓواْ إََِلحهِِۚ إِنه َرَب 

62. ‘අගහෝ  සාලිහ,් මීට ගපර ඔබ අප 

අතර බලාගපාගරාත්තු තැබිය හැක්ගකකු 

ිය. අපගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව නැමඳුම් 

කරන දෑට අප වන්වදනාමාන කිරීගමන්ව 

නුඹ අප ව ව ක්වන්වගනහි ද? නුඹ අප 

තුල  කුතුහලයක් ඇති කර වන කුමන 

මෙක්  ගවත අපට  ඇරයුම් කරන්වගනහි ද, 

නියත වශගයන්වම අපි ඒ ෙැන සැකගයහි 

පසුවන්වගනමු’ යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

ا َقبحَل َهََٰذاۖٓۡ   قَالُواْ َيََٰصَٰلُِح قَدح ُكنَت فِيَنا َمرحُجو ٗ
ُبَد  ن نهعح

َ
ََٰنآ أ َتنحَهى

َ
َنا لََِف  أ ُبُد َءابَآُؤنَا ِإَونه َما َيعح

ُعونَآ إََِلحهِ ُمرِيبٖ  ا تَدح ِمه  ٦٢ َشك ٖ م 

63. ‘මාගේ ජනයිනි, මාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ පැහැදිලි සාධකයක් 

මත මම හිඳිමින්ව ඔහුගෙන්ව වූ 

ආශිර්වාදයක් මට ඔහු පිරිනමා තිබිය දී, 

මම ඔහුට පිටුපෑගව් නම් අල්ලාහ්ගෙන්ව 

ගතාර ව මට උපකාර කරනුගේ කවුරුන්ව 

දැයි යන වෙ නුඹලා සිතා බැලුගවහු ද? 

නුඹලා මට අලාභ හානිය මිස ගවනත් 

කිසිවක් වැඩි කග ් නැත’ යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

  ِ َب  ِن ره َٰ بَي َِنةٖ م  ُتمح إِن ُكنُت لََعَ رََءيح
َ
قَاَل َيََٰقوحِم أ

ِ إِنح   ِِن ِمَن ٱَّلله َٗة َفَمن يَنُِصُ َِّٰن ِمنحُه رَۡحح َوَءاتَى
َ ََّتحِسۡيٖ عَ  ۖۥۡ َفَما تَزِيُدونَِّن َغۡيح  ٦٣ َصيحُتُه
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64. අගහෝ  මාගේ ජනයිනි, ගමය 

නුඹලාට සංඥාවක් වශගයන්ව (ගදන 

ලද්දා) වූ අල්ලාහ්ගේ ඔටු ගදනය. 

එබැින්ව මහගපාග ාගව් උ ා කන්වනට 

නුඹලා ඌ අත හැර දමනු. යම් නපුරක් 

සිදු කිරීමට නුඹලා ඌ ස්පර්ශ ගනාකරනු. 

එිට සමීපගයන්ව වූ දඬුවමක් නුඹලා ව 

හසු කර ෙනු ඇත. 

ۖۡ فََذُروَها   ِ لَُكمح َءايَٗة َوَيََٰقوحِم َهَِٰذهِۦ نَاقَُة ٱَّلله
وَها بُِسوٓءٖ   ِۖۡ َوََل َتَمسُّ ۡرِض ٱَّلله

َ
ُكلح ِِفٓ أ

ح
تَأ

ُخَذُكمح َعَذاب  قَرِيب  
ح
 ٦٤ َفَيأ

65. පසු ව ඔවුහු උගේ ගෙල නහර කපා 

දැමුගවෝය. එිට නුඹලා නුඹලාගේ 

නිගවස ්තු  දින තුනක් භුක්ති ිඳිනු. එය 

ගබාරු ක  ගනාහැකි ප්රතිඥාව යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

يهامِٖۖ  
َ
ََٰثَة أ َفَعَقُروَها َفَقاَل َتَمتهُعواْ ِِف َدارُِكمح ثََل

ُذوٖب  ُ َمكح ٌد َغۡيح َٰلَِك وَعح  ٦٥ َذ

66. එිට අපගේ (දඬුවගම්) නිගයෝෙය 

පැමිණි කල්හි අපගේ ආශිර්වාදය තුළින්ව 

හා එදින අවමානගයන්ව අපි සාලිහ ්හා ඔහු 

සමෙ වූ ිශව්ාස ක වුන්ව ව මුදවා ෙතිමු. 

නියත වශගයන්වම ඔගේ පරමාධිපති වන 

ඔහුය සර්ව බලධාරී, අති බල සම්පන්වන 

වන්වගන්ව. 

ِيَن َءاَمُنواْ   ُرنَا ََنهيحَنا َصَٰلِٗحا َوٱَّله مح
َ
ا َجآَء أ فَلَمه

ِي يَوحِمئٍِذِۚ إِنه َربهَك   ِنها َوِمنح ِخزح َةٖ م  َمَعُهۥ بِرَۡحح
 ٦٦ َو ٱلحَقوِيُّ ٱلحَعزِيزُ هُ 

67. තවද මහා හඬ අපරාධ ක වුන්ව හසු 

කග ්ය. එිට ඔවුහු උදෑසන තම නිගවස ්

තු  ම  කඳන්ව ගලසින්ව සිටියහ. 

َبُحواْ ِِف   صح
َ
يحَحُة فَأ ِيَن َظلَُمواْ ٱلصه َخَذ ٱَّله

َ
َوأ

 ٦٧ دَِيَٰرِهِمح َجَٰثِِميَ 

68. ඔවුහු එහි කිසිිගටක පදිංචි 

ගනාවූවක් ගමනි. දැන ෙනු. නියත 

වශගයන්වම සමූද් (ජනයා) ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති ව ප්රතික්ගෂප් කග ෝය. දැන 

ෙනු සමූද් (ජනයා අල්ලාහ්ගේ 

ආශිර්වාදගයන්ව) දුරස ්වූහ. 

ََلٓ إِنه َثُموَداْ َكَفُرواْ  
َ
ُٓۗ أ اْ فِيَها َنوح همح َيغح ن ل

َ
َكأ

َُمودَ  ِ ٗدا ثل  ََل ُبعح
َ
ُۗ أ  ٦٨ َربهُهمح
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69. අපගේ දූතයින්ව ශුභාරංචි සමෙ 

ඉබ්රාහීම් ගවත පැමිණ "ශාන්වතිය 

අත්ගව්වා" යැයි පැවසූහ. ඔහු ද ‘ශාන්වතිය 

අත් ගව්වා’ යැයි පැවසුගව්ය. එිට 

(ආෙන්වතුකයින්ව සඳහා) බැඳපු වසු 

පැටගවකු ගෙන ඒමට (ඔහුට) වැඩි 

ගව්ලාවක් ෙත ගනාවීය. 

ىَٰ قَالُواْ   َ َولََقدح َجآَءتح رُُسلَُنآ إِبحَرَٰهِيَم بِٱلحبُّشح
ٍل  َسَلَٰمٗ  ن َجآَء بِعِجح

َ
ۖۡ قَاَل َسَلَٰم ۖۡ َفَما َِلَِث أ ا

 ٦٩ َحنِيذٖ 

70. ඔවුන්වගේ අත් ඒ(ආහාරය) ගවත 

 ඟා ගනාවූ බව ඔහු දුටු ිට ඔවුන්ව 

නාඳුනන අය බව වැටහිණි. ඔවුන්ව පිළිබඳ 

බියක් ඇති ිය. ‘නුඹ බිය ගනාවනු. නියත 

වශගයන්වම අපි ලූත්ගේ ජනයා ගවත 

එවනු ලැබූවන්ව ගවමු’ යැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. 

يحِدَيُهمح ََل تَِصُل إََِلحهِ نَِكرَُهمح  
َ
ا رََءآ أ فَلَمه

رحِسلحَنآ  
ُ
ْۚ قَالُواْ ََل ََّتَفح إِنهآ أ وحَجَس ِمنحُهمح ِخيَفٗة

َ
َوأ

 ٧٠ إََِلَٰ قَوحِم لُوطٖ 

71. ඔහුගේ බිරිය ද සිට ගෙන සිටියාය. 

(ගමය ඇසූ) ඇය සිනහසුණාය. එිට අපි 

ඇයට (ඉපගදන්වනට සිටින) ඉසහ්ාක් 

පිළිබඳ හා ඉස්හාක්ගෙන්ව පසු යඃකූේ 

පිළිබඳ ශුභාරංචි දැන්වවූගයමු. 

َحََٰق   َنََٰها بِإِسح ح تُُهۥ قَآئَِمة  فََضِحَكتح فَبَّشه
َ
َرأ َوٱمح

ُقوَب  َحََٰق َيعح  ٧١ َوِمن َوَرآءِ إِسح

72. අගහෝ  මාගේ ගේදය  මම 

මැහැල්ලිගයකු ව සිටිය දී සහ ගම් මාගේ 

සැමියා වගයෝවෘද්ධගයකු ව සිටිය දී මම 

දරුවකු ප්රසූත කරන්වගනම් ද? නියත 

වශගයන්වම එය පුදුම සහෙත කරුණකි 

යැයි ඇය කීවාය. 

ِل   نَا۠ َعُجوز  َوَهََٰذا َبعح
َ
ِلُ َوأ

َ
قَالَتح َيََٰويحلََِتَٰٓ َءأ

ٌء َعِجيب   ۖۡ إِنه َهََٰذا لَََشح  ٧٢ َشيحًخا

73. අල්ලාහ්ගේ නිගයෝෙය 

සම්බන්වධගයන්ව නුඹ පුදුම වන්වගනහි ද? 

අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදය හා භාෙයය 

නිවැසියන්ව වන නුඹලා සතු ගව්වා  නියත 

වශගයන්වම ඔහු ප්රශංසා ලාභීය. අති 

කීර්තිමත්ය. 

  ِ َُت ٱَّلله ِۖۡ رَۡحح رِ ٱَّلله مح
َ
َجبَِي ِمنح أ َتعح

َ
قَالُٓواْ أ

َيحِتِۚ إِنهُهۥ َۡحِيد    َل ٱِلح هح
َ
َوبَرََكَُٰتُهۥ َعلَيحُكمح أ

ِيد    ٧٣ ُمه



 

සූරා හූද් 

 

400 

 

 هود

74. ඉබ්රාහීම්ගෙන්ව බිය පහ ව ගොස ්

(දරුවන්ව සම්බන්වධගයන්ව වූ) ශුභාරංචි ඔහු 

ගවත පැමිණි කල්හි, ලූත්ගේ ජනයා 

සම්බන්වධගයන්ව ඔහු අප සමෙ වාද 

කග ්ය. 

ُع وََجآَءتحُه   وح ا َذَهَب َعنح إِبحَرَٰهِيَم ٱلره فَلَمه
ىَٰ يَُجَِٰدنُلَا ِِف قَوحِم لُوٍط  َ  ٧٤ ٱلحبُّشح

75. නියත වශගයන්වම ඉබ්රාහීම් ඉවසන 

සුළු කරුණාවන්වත (අල්ලාහ් ගවත) 

නැඹුරුවන්වගනකි. 

نِيب   َٰه  مُّ وه
َ
 ٧٥ إِنه إِبحَرَٰهِيَم َۡلَلِيٌم أ

76. අගහෝ  ඉබ්රාහීම්, ඔබ ගමයින්ව 

වැ ගකනු. සැබැින්වම ඔබගේ 

පරමාධිපතිගේ නිගයෝෙය පැමිණ ඇත. 

තවද නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව ගවත 

ප්රතික්ගෂප් ක  ගනාහැකි දඬුවමක් 

පැමිණ ඇත. 

إِبحَرَٰهِيمُ  ُر  َيَٰٓ مح
َ
رِضح َعنح َهََٰذاۖٓۡ إِنهُهۥ قَدح َجآَء أ عح

َ
 أ

ُدودٖ  ُ َمرح  ٧٦ َرب َِكۖۡ ِإَونهُهمح َءاتِيِهمح َعَذاٌب َغۡيح

77. අපගේ දූතවරුන්ව ලූත් ගවත පැමිණි 

කල්හි ඔහු ඔවුන්ව පිළිබඳ කනසස්ල්ලට 

පත් ිය. තවද ඔවුන්ව පිළිබඳ ව බලවත් 

ගලස පීඩනයට පත් ිය. තවද ගමය 

දරුණු දිනයකි යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

َء بِِهمح َوَضاَق بِِهمح   ا َجآَءتح رُُسلَُنا لُوٗطا َِسٓ َولَمه
 ٧٧ َذرحَٗع َوقَاَل َهََٰذا يَوحٌم َعِصيب  

78. තවද ඔහුගේ ජනයා ඔහු ගවත (ඔවුන්ව 

සමෙ වැරදි ගලස හැසිරීමට) ගව්ෙගයන්ව 

පැමිණියහ. තවද මීට ගපරද ඔවුන්ව 

නපුරුකම් සිදුකරමින්ව පසු වූහ. මාගේ 

ජනයිනි, ගම් මාගේ දූවරුන්වය. ගමාවුන්ව 

නුඹලාට අති පිිතුරුය. එගහයින්ව නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. මාගේ 

ආෙන්වතුකයින්ව අතර මා අවමානයට පත් 

ගනාකරනු. යහ මෙ ලැබූ කිසිදු 

(බුද්ධිමත්) මිනිගසකු නුඹලා අතුරින්ව 

ගනාගව් දැයි ඔහු ිමසුගව්ය. 

رَُعوَن إِ  ََلحهِ َوِمن َقبحُل ََكنُواْ  وََجآَءهُۥ قَوحُمُهۥ ُيهح
ِـ َاِتِۚ قَاَل َيََٰقوحِم َهَُٰٓؤََلٓءِ َبَناِِت   ي  َملُوَن ٱلسه َيعح
َ َوََل َُّتحُزوِن ِِف   ۖۡ فَٱتهُقواْ ٱَّلله َهُر لَُكمح طح

َ
ُهنه أ

لَيحَس ِمنُكمح رَُجل  رهِشيد  
َ
ِۖ أ  ٧٨ َضيحَِفٓ
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79. නුඹගේ දූවරුන්ව සම්බන්වධගයන්ව 

(කිසිදු අවශයතාවක්) අපට ගනාමැති බව 

සැබෑ ගලසින්ව නුඹ දන්වගනහිය. තවද අප 

අගේක්ෂා කරනුගේ කුමක් දැයි ද නුඹ 

නියත වශගයන්වම දන්වගනහිය යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

  ٖ َت َما نَلَا ِِف َبَناتَِك ِمنح َحق  قَالُواْ لََقدح َعلِمح
لَُم َما نُرِيدُ   ٧٩ ِإَونهَك تَلَعح

80. නුඹලාට එගරහි ව (ක්රියා කිරීමට) 

නියත වශගයන්ව මට බලයක් තිබුගේ 

නම් නැතගහාත් බලවත් ආධාරකයක් 

ගවත පිහිට පතන්වනට මට හැකි වන්වගන්ව 

නම් යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ٖن   وح َءاوِٓي إََِلَٰ رُكح
َ
ةً أ نه َِل بُِكمح قُوه

َ
قَاَل لَوح أ

 ٨٠ َشِديدٖ 

81. “අගහෝ  ලූත්, සැබැින්වම අපි නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ දූතගයෝ ගවමු. නුඹ ගවත 

ඔවුහු  ඟා ගනාවන්වගනෝමය. එබැින්ව 

රාත්රිය අවසන්ව ගකාටගසහි නුඹගේ පවුල 

රැගෙන රහසිෙත ව පිටත් ව යනු. නුඹලා 

අතුරින්ව කිසිවකු හැරී ගනාබැලිය යුතුය. 

නුඹගේ බිරිය හැර. ඔවුනට අත්වන දෑ 

නියත වශගයන්වම ඇයට ද අත්වනු ඇත. 

නියත වශගයන්වම ඔවුන්වගේ නියමිත 

(ිනාශය පැමිගණන)  කාලය අලුයම් 

කාලයයි. අලුයම් කාලය සමීප ව ගනාගව් 

ද?” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

قَالُواْ َيَٰلُوُط إِنها رُُسُل َرب َِك لَن يَِصلُٓواْ إََِلحَكۖۡ  
حِل َوََل يَلحَتِفتح   َِن ٱَله ٖع م  لَِك بِقِطح هح

َ
ِ بِأ َسح

َ
فَأ

تََكۖۡ إِنهُهۥ ُمِصيُبَها َمآ  
َ
َرأ َحٌد إَِله ٱمح

َ
ِمنُكمح أ

ْۚ إِنه  َصاَبُهمح
َ
بحُح  أ لَيحَس ٱلصُّ

َ
بحُحْۚ أ َموحِعَدُهُم ٱلصُّ

 ٨١ بَِقرِيبٖ 

82. අපගේ නිගයෝෙය පැමිණි කල්හි අපි 

එය (ෙම්මානය) උඩු යටිකුරු කග මු. 

තවද ඒ ගවත එකිගනකට ඇමුණුනු 

පිලිසස්ුණු ෙල් වැසස්වීමු. 

َٰلَِيَها َسافِلََها   ُرنَا َجَعلحَنا َع مح
َ
ا َجآَء أ فَلَمه

نَا َعلَيحَها  َطرح مح
َ
يٖل  َوأ ِ ِن ِسج  ِحَجاَرٗة م 

نُضودٖ   ٨٢ مه

83. (එය) නුඹගේ පරමාධිපති ගවතින්ව 

සලකුණු තබනු ලැබූවකි. 

අපරාධකරුවන්වගෙන්ව එය දුරස ්ගනාවීය. 

َٰلِِمَي  َسوهَمًة ِعنَد َرب َِكۖۡ َوَما ِهَ ِمَن ٱلظه مُّ
 ٨٣ بَِبعِيدٖ 
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84. මද්යන්ව ජනයා ගවත ඔවුන්වගේ 

සගහෝදර ෂුඅයිේ ව ද (එව්ගවමු.) මාගේ 

ජනයිනි, නුඹලා අල්ලාහ්ට 

වන්වදනාමානය කරනු. නුඹලාට ඔහු හැර 

ගවනත් කිසිඳු ගදියකු ගනාමැත. කිරුම් 

හා මිනුම් වල අඩු ගනාකරනු. නියත 

වශගයන්වම මම නුඹලාට යහපතම දකිමි. 

තවද නියත වශගයන්වම මම සියල්ල 

ග්රහණය කරන දිනයක දඬුවම නුඹලා 

ගවත ඇති වීම ෙැන බිය ගවමි. 

 
َ
َيَن أ ُبُدواْ  ۞ِإَوََلَٰ َمدح ْۚ قَاَل َيََٰقوحِم ٱعح َخاُهمح ُشَعيحٗبا

ۖۥۡ َوََل تَنُقُصواْ   ُه ُ ِنح إَِلٍَٰه َغۡيح َ َما لَُكم م  ٱَّلله
  ٓ ٖ ِإَوّن ِ َُٰكم ِِبَۡيح َرى

َ
ٓ أ حِمََياَنۖۡ إِّن ِ َياَل َوٱل حِمكح ٱل

ِيٖط  ٖم ُمُّ َخاُف َعلَيحُكمح َعَذاَب يَوح
َ
 ٨٤ أ

85. අගහෝ  මාගේ ජනයිනි, නුඹලා කිරුම් 

මිනුම් යුක්ති ෙරුක ගලසින්ව ූර්ණවත් 

කරනු. ජනයාට ඔවුන්වගේ භාේඩ වල 

අඩුපාඩු ගනාකරනු. තවද මහගපාග ාගව් 

කලහකාරීන්ව ගලස පහත් අයුරින්ව කටයුතු 

ගනාකරනු. 

ِطِۖ َوََل   حِمََياَن بِٱلحِقسح َياَل َوٱل حِمكح ُفواْ ٱل وح
َ
َوَيََٰقوحِم أ

اْ ِِف  َثوح َيآَءُهمح َوََل َتعح شح
َ
ۡرِض   َتبحَخُسواْ ٱنلهاَس أ

َ ٱۡلح
ِسِدينَ   ٨٥ ُمفح

86. නුඹලා ිශ්වාසවන්වතයින්ව නම් 

අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ ගශ්ෂය නුඹලාට උතුම්ය. 

තවද මම නුඹලා ගවත වූ ආරක්ෂකයකු 

ගනාගවමි. 

ِمنَِيْۚ َوَمآ   ؤح ِ َخۡيح  لهُكمح إِن ُكنُتم مُّ بَِقيهُت ٱَّلله
نَا۠ َعلَيحُكم ِِبَِفيٖظ 

َ
 ٨٦ أ

87. අගහෝ  ෂුඅයිේ, අපගේ මුතුන්ව 

මිත්තන්ව නමදින දෑ අප අත හැර 

දැමීමටත් අපගේ වසත්ු වල අප කැමති 

පරිදි අප කටයුතු ගනාකිරීමටත් නුඹගේ 

සලාතය නුඹට අණ කරන්වගන්ව ද?  

සැබැින්වම නුඹ ඉවසනු සුළු තැනැත්තාද 

යහ මෙහි ෙමන්ව කරන්වනාද ගව් යැයි 

(ිහිඵවට) පැවසූහ. 

ُكَ  ن نهَتح
َ
ُمُرَك أ

ح
تَُك تَأ َصلَوَٰ

َ
 َما  قَالُواْ َيَُٰشَعيحُب أ

  ْۡۖ ُؤا َٰنِلَا َما نََشَٰٓ َو مح
َ
َعَل ِِفٓ أ ن نهفح

َ
وح أ

َ
ُبُد َءابَآُؤنَآ أ َيعح

َلِيُم ٱلرهِشيدُ  نَت ٱۡلح
َ
 ٨٧ إِنهَك َۡل
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88. අගහෝ මාගේ ජනයිනි, මම මාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ පැහැදිලි සාධකයක් 

මත පිහිටමින්ව සිටියදී, තවද ඔහු ිසින්ව 

යහපත් ගපෝෂණය මා ගවත පිරිනමා 

තිබිය දී නුඹලා ඒ ෙැන කුමක් 

සිතන්වගනහු ද? මා නුඹලාට කවර ගදයක් 

තහනම් කග  ්ද එයින්ව බැහැර ව නුඹලාට 

ිරුද්ධ ව කටයුතු කිරීමට මම අගේක්ෂා 

ගනාකරමි. මට හැකි පමණින්ව (සමාජය) 

ිධිමත් කිරීම මිස ගවගනකක් මම 

බලාගපාගරාත්තු ගනාගවමි. මාගේ 

පිළිෙැනීම අල්ලාහ්ගෙන්ව මිස නැත. ඔහු 

ගවත මම (සියල්ල) භාර කග මි. තවද 

ඔහු ගවතට ගයාමු ගවමි. 

  ِ َب  ِن ره َٰ بَي َِنةٖ م  ُتمح إِن ُكنُت لََعَ رََءيح
َ
قَاَل َيََٰقوحِم أ

نح  
َ
رِيُد أ

ُ
ْۚ َوَمآ أ َوَرزََقِّن ِمنحُه رِزحقًا َحَسٗنا

رِيُد إَِله  
ُ
َُٰكمح َعنحُهْۚ إِنح أ نحَهى

َ
َخالَِفُكمح إََِلَٰ َمآ أ

ُ
أ

َلََٰح َما  ِصح
ِْۚ  ٱۡلح ُتْۚ َوَما تَوحفِيَِّقٓ إَِله بِٱَّلله َتَطعح ٱسح

نِيُب 
ُ
حُت ِإَوََلحهِ أ  ٨٨ َعلَيحهِ تََوُكه

89. තවද අගහෝ මාගේ ජනයිනි, මා සමෙ 

වූ නුඹලාගේ ගේදය නූහ්ගේ ජනයාට 

ගහෝ හූද්ගේ ජනයාට ගහෝ සාලිහ්ගේ 

ජනයාට ගහෝ ඇති වූවක් ගමන්ව ගදයක් 

නුඹලාට ඇති වීමට තරම් නුඹලා ව වැරදි 

කරුවන්ව බවට පත් ගනාිය යුතය. තවද 

නුඹලා අතුරින්ව වූ ලූත්ගේ ජනයාට (සිදු වූ 

දඬුවම) ඈතක ගනාගව්. 

ن يُِصيَبُكم  
َ
َوَيََٰقوحِم ََل ََيحرَِمنهُكمح ِشَقاِِقٓ أ

وح قَوحَم  
َ
وح قَوحَم ُهوٍد أ

َ
َصاَب قَوحَم نُوٍح أ

َ
ِثحُل َمآ أ م 

ِنُكم بَِبعِيدٖ   ٨٩ َصَٰلِٖحِۚ َوَما قَوحُم لُوٖط م 

90. තවද නුඹලාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව 

නුඹලා සමාව අයැද සිටිනු. පසු ව ඔහු 

ගවත පශච්ාත්තාප වී ගයාමු වනු. නියත 

වශගයන්වම මාගේ පරමාධිපති අපරිමිත 

දයාන්විතය. ගසගනගහවන්වතය. 

  ِ ِفُرواْ َربهُكمح ُثمه تُوبُٓواْ إََِلحهِِۚ إِنه َرَب  َتغح َوٱسح
 ٩٠ رَِحيم  َوُدود  

91. අගහෝ  ෂුඅයිේ, නුඹ පවසන දැයින්ව 

ගබාගහෝමයක් අපට වැට ගහන්වගන්ව නැත. 

තවද ඔබ ව අප අතර දුර්වලයකු ගස ්

නියත වශගයන්වම අපි දකිමු. තවද නුගේ 

පවුගල් අය ගනාවී නම් අපි නුඹට ෙල් 

ෙසා මරන්වගනමු. තවද නුඹ අප ගකගරහි 

බලවගතකු ගනාගව් යැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. 

ا َتُقوُل   ِمه َقُه َكثِۡٗيا م  ِإَونها  قَالُواْ َيَُٰشَعيحُب َما َنفح
ُطَك لَرَََجحَنََٰكۖۡ   ََل رَهح ۖۡ َولَوح ََٰك فِيَنا َضعِيٗفا ى لَََنَ

نَت َعلَيحَنا بَِعزِيزٖ 
َ
 ٩١ َوَمآ أ
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92. අගහෝ  මාගේ ජනයිනි, අල්ලාහ්ට 

වඩා නුඹලා ගවත බලවත් වනුගේ මාගේ 

පවුගල් අය ද? තවද නුඹලා ඔහු ව 

නුඹලාගේ පසුපසින්ව පිටපැත්තට 

ෙත්ගතහුය. නියත වශගයන්වම මාගේ 

පරමාධිපති නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ සර්ව 

ප්රකාරගයන්ව දන්වනාය. 

  ِ َِن ٱَّلله َعزُّ َعلَيحُكم م 
َ
ِطٓي أ رَهح

َ
قَاَل َيََٰقوحِم أ

ِ بَِما   ۖۡ إِنه َرَب  رِيًّا ُتُموُه َوَرآَءُكمح ِظهح َذح َوٱَّته
َملُوَن ُُمِيط    ٩٢ َتعح

93. අගහෝ  මාගේ ජනයිනි, නුඹලා 

නුඹලාගේ සථ්ානගේ සිට කටයුතු කරනු. 

නියත වශගයන්වම මම ද කටයුතු කරමි. 

කවුරුන්ව ගවත අවමානය ගෙන ගදන 

දඬුවම පැමිගණන්වගන්ව දැයි ද ගබාරු 

පවසන්වනා කවගරකු දැයි ද නුඹලා මතු 

දැන ෙනු ඇත. නුඹලා 

බලාගපාගරාත්තුගවන්ව සිටිනු. නියත 

වශගයන්වම මම නුඹලා සමෙ 

බලාගපාගරාත්තුගවන්ව සිටින්වගනමි. 

َٰ َمََّكنَتِ  َملُواْ لََعَ ۖۡ  َوَيََٰقوحِم ٱعح َِٰمل  ُكمح إِّن ِ َع
تِيهِ َعَذاب  َُيحزِيهِ َوَمنح  

ح
لَُموَن َمن يَأ َسوحَف َتعح

تَِقُبٓواْ إِّن ِ َمَعُكمح َرقِيب   ۖۡ َوٱرح  ٩٣ ُهَو َكَِٰذب 

94. අපගේ දඬුවම පැමිණි කල්හි අපි 

ෂුඅයිේ හා ඔහු සමෙ ිශ්වාස ක වුන්ව ව 

අපගේ ආශිර්වාදගයන්ව අපි මුදවා 

ෙත්ගතමු. තවද මහා හඬ අපරාධ ක වුන්ව 

ග්රහණය කග ්ය. එිට ඔවුහු ඔවුන්වගේ 

නිගවස ්තු  ම  කඳන්ව බවට උදෑසන පත් 

වූහ. 

ِيَن َءاَمُنواْ   ُرنَا ََنهيحَنا ُشَعيحٗبا َوٱَّله مح
َ
ا َجآَء أ َولَمه

ِيَن َظلَُمواْ   َخَذِت ٱَّله
َ
ِنها َوأ َةٖ م  َمَعُهۥ بِرَۡحح

َبُحواْ ِِف دَِيَٰرِهِمح َجَٰثِ  صح
َ
يحَحُة فَأ  ٩٤ ِميَ ٱلصه

95. ඔවුහු එහි වාසය ගනාක ාක් ගමනි. 

දැන ෙනු. සමූද් ජනයා දුරස් වූවාක් ගමන්ව 

මද්යන්ව වාසීන්ව ද දුරස ්වූහ. 

َيَن َكَما   ٗدا ل َِمدح ََل ُبعح
َ
ُٓۗ أ اْ فِيَها َنوح همح َيغح ن ل

َ
َكأ

 ٩٥ بَعَِدتح َثُمودُ 

96. තවද සැබැින්වම අපි අපගේ වදන්ව හා 

පැහැදිලි සාධක සමෙ මූසා ව එව්ගවමු. 
بِيٍ  رحَسلحَنا ُموََسَٰ أَـِبَيَٰتَِنا وَُسلحَطَٰٖن مُّ

َ
 ٩٦ َولََقدح أ
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97. ෆිර්අවුන්ව හා ඔහුගේ ප්රධානීන්ව ගවත 

(මූසා පැමිණිගේය). නමුත් ඔවුහු 

ෆිර්අවුන්වගේ නිගයෝෙය පිළිපැද්දාහ. 

ෆිර්අවුන්වගේ නිගයෝෙය නිවැරදි 

(බුද්ධිමත්) එකක් ගනාවීය. 

يْ  َن َوَمََلِ َنۖۡ َوَمآ  إََِلَٰ فِرحَعوح َر فِرحَعوح مح
َ
َبُعٓواْ أ هِۦ فَٱته

َن بَِرِشيدٖ  ُر فِرحَعوح مح
َ
 ٩٧ أ

98. ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටු වනු ලබන 

දිනගේ ඔහු ඔහුගේ ජනයාට ගපරමුණ 

ෙනී. තවද ඔවුන්ව ව (නිරා) ගින්වන ගවත 

ගෙන යයි. එගස ්ගෙන යෑමත් ගෙන යනු 

ලබන සථ්ානයත් නපුරු ිය. 

ُدُم قَوحَمُهۥ يَوحَم ٱ ۖۡ  َيقح َرَدُهُم ٱنلهاَر وح
َ
لحِقَيََٰمةِ فَأ

ُرودُ  حَموح ُد ٱل حوِرح  ٩٨ َوبِئحَس ٱل

99. තවද ගමහි දී ද ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටු වනු ලබන දිනගේ දී ද ශාපගයන්ව 

ඔවුන්ව ලුහුබඳිනු ලැබීය. තවද ප්රදානය 

කරනු ලැබූ ප්රදානය නපුරු ිය. 

َنٗة   تحبُِعواْ ِِف َهَِٰذهِۦ لَعح
ُ
َويَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِِۚ بِئحَس  َوأ

ُفودُ  حَمرح ِفحُد ٱل  ٩٩ ٱلر 

100. ගම්වා පුරාණ ෙම්වාසීන්වගේ පුවත් 

අතුරිනි. අපි නුඹ ගවත ඒවා කියවා 

ගපන්වවන්වගනමු. එයින්ව ගශ්ෂ ව පවතින දෑ 

ද මුලිනුපුටා දමනු ලැබූ දෑද ඇත. 

ُهۥ َعلَيحَكۖۡ ِمنحَها   ۢنَبآءِ ٱلحُقَرىَٰ َنُقصُّ
َ
َٰلَِك ِمنح أ َذ

 ِ  ١٠٠ م  وََحِصيد  قَآئ

101. අපි ඔවුනට අපරාධ ගනාකග මු. 

එනමුත් ඔවුහු ඔවුන්වටම අපරාධ කර 

ෙත්හ. නුගේ පරමාධිපතිගේ නිගයෝෙය 

පැමිණි කල්හි අල්ලාහග්ෙන්ව ගතාර ව 

ඔවුන්ව අයැද සිටි ඔවුන්වගේ ගදිවරුන්ව 

ඔවුනට කිසිඳු ඵලක් ගනාවීය. ඔවුහු 

අලාභ හානිය මිස ගවගනකක් ඔවුනට 

වර්ධනය ගනාකග ෝය. 

ۖۡ َفَمآ  َوَما ظَ  نُفَسُهمح
َ
َنَُٰهمح َوَلَِٰكن َظلَُمٓواْ أ لَمح

ُعوَن ِمن ُدوِن   َنتح َعنحُهمح َءالَِهُتُهُم ٱلهِِت يَدح غح
َ
أ

ُر َرب َِكۖۡ َوَما َزاُدوُهمح   مح
َ
ا َجآَء أ همه ءٖ ل ِ ِمن ََشح ٱَّلله

َ تَتحبِيبٖ   ١٠١ َغۡيح

102. අපරාධ සිදු ගවමින්ව පවතින 

ග්රාමයන්ව ගවත  නුඹගේ  පරමාධිපති 

දඬුවම් කරන ිට, ඒ අන්වදමට  දඬුවම් 

කරයි.   නියත වශගයන්වම ඔහුගේ දඬුවම 

දැඩි ගව්දනා සහෙතය. 

َخَذ ٱلحُقَرىَٰ َوِهَ  
َ
ُذ َرب َِك إَِذآ أ خح

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

َِلم  َشِديدٌ 
َ
ۥٓ أ َذهُ خح

َ
ْۚ إِنه أ  ١٠٢ َظَٰلَِمٌة



 

සූරා හූද් 

 

406 

 

 هود

103. නියත වශගයන්වම මතු ගලාගවහි 

දඬුවමට බිය වන්වනන්වහට එහි සංඥාවක් 

ඇත. එය ජනයා එක් රැස් කරනු ලබන 

දිනයකි. තවද එය සාක්ෂි පවසනු ලබන 

දිනයකි. 

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِمنح َخاَف َعَذاَب ٱٓأۡلِخَرةِِۚ   إِنه ِِف َذ
َٰلَِك يَوحم    ُ ٱنلهاُس َوَذ حُموع  َله َٰلَِك يَوحم  ُمه َذ

ُهود   شح  ١٠٣ مه

104. නියමිත කාලයකට මිස අපි එය 

ප්රමාද ගනාකරන්වගනමු. 
ُدودٖ  عح َجٖل مه

َ
ۥٓ إَِله ِۡل ُرُه ِ  ١٠٤ َوَما نَُؤخ 

105. එය පැමිගණන දින කිසිදු ආත්මයක් 

ඔහුගේ අවසරගයන්ව ගතාර ව කතා 

ගනාකරයි. ඔවුන්ව අතර අභාෙයවන්වතයා ද 

භාෙයවන්වතයා ද සිටියි. 

ٌس إَِله بِإِذحنِهِۚۦْ فَِمنحُهمح   ِت ََل تََكلهُم َنفح
ح
يَوحَم يَأ

 ١٠٥ يد  َشَِّق   َوَسعِ 

106. අභාෙයවන්වතයින්ව වූ කලී (ඔවුන්ව) 

නිරගයහිය. එහි ඔවුනට (ඉමහත් ගලස) 

ගකඳිරි ෙෑමට හා ගමාර දීමට සිදු වනු 

ඇත. 

ِيَن َشُقواْ فََِف ٱنلهارِ لَُهمح فِيَها َزفِۡي    ا ٱَّله مه
َ
فَأ

 ١٠٦ وََشِهيقٌ 

107. අහස ්හා මහගපාග ාව පවතින 

තාක්කල් ඔවුන්ව එහි සදාතනිකයින්වය. 

නුඹගේ පරමාධිපති අභිමත කග ් නම් 

මිස. නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපති ඔහු සිතන දෑ සිදු කරන්වනාය. 

ۡرُض إَِله  
َ َُٰت َوٱۡلح َمََٰو َخَِِٰلِيَن فِيَها َما َداَمِت ٱلسه
ال  ل َِما يُرِيدُ   ١٠٧ َما َشآَء َربَُّكْۚ إِنه َربهَك َفعه

108. භාෙය ලැබූවන්ව වූ කලී (ඔවුන්ව 

ස්වර්ෙ) උයන්ව තු ය. අහස ්හා 

මහගපාග ාව පවතින තාක්කල් (ඔවුන්ව) 

එහි සදාතනිකයින්වය. නමුත් නුඹගේ 

පරමාධිපති අභිමත කග ් නම් මිස. එය 

ගනාකැගඩන පිරිනැමීමක් වශගයනි. 

َنهةِ َخَِِٰلِيَن فِيَها   ِيَن ُسعُِدواْ فََِف ٱۡلح ا ٱَّله مه
َ
۞َوأ

 ٓ ۡرُض إَِله َما َشا
َ َُٰت َوٱۡلح َمََٰو َء َربَُّكۖۡ  َما َداَمِت ٱلسه

َ َُمحُذوذٖ   ١٠٨ َعَطآًء َغۡيح
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109. එබැින්ව (නබිවරය,) ගමාවුන්ව 

නැමදුම් කරන දෑ පිළිබඳ සැකගයහි නුඹ 

ගනාසිටිනු. මීට ගපර ඔවුන්වගේ මුතුන්ව 

මිත්තන්ව නැමඳුම් කරන්වනාක් ගමන්ව මිස 

ඔවුන්ව ෙැතිකම් ගනාකරති. සැබැින්වම 

අපි ඔවුන්වගේ ගකාටස කිසිදු අඩුවකින්ව 

ගතාර ව පිරිනමන්වනන්ව ගවමු. 

ِۚ َما   ُبُد َهَُٰٓؤََلِٓء ا َيعح ِمه يَةٖ م  فَََل تَُك ِِف ِمرح
ْۚ ِإَونها   ِن َقبحُل ُبُد َءابَآؤُُهم م  ُبُدوَن إَِله َكَما َيعح َيعح

َ َمنُقوٖص   ١٠٩ لَُمَوفُّوُهمح نَِصيَبُهمح َغۡيح

110. තවද සැබැින්වම අපි මූසාට ගද්ව 

ග්රන්වථය පිරිනැමුගවමු. (අල්කුර්ආනගයහි 

මතගේද ඇති කරෙන්වනාක් ගමන්ව)  එහි 

මත ගේද ඇති කර ෙන්වනා ලදී. නුඹගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව තීන්වදුවක් මීට ගපර ඇති 

ගනාවී නම්, ඔවුන්ව අතර තීන්වදු ගදනු 

ලබන්වනට තිබුණි. තවද නියත වශගයන්වම 

ඔවුන්ව ඒ පිළිබඳව අිශව්ාසය ඇති 

කරන්වනා වූ සැකගයහි සිටිති. 

ُتلَِف فِيهِِۚ  َولََقدح َءاتَيحَنا ُمو ََس ٱلحِكَتََٰب فَٱخح
  ْۚ ب َِك لَُقَِضَ بَيحَنُهمح ََل َُكَِمة  َسَبَقتح ِمن ره َولَوح

ِنحُه ُمرِيبٖ   ١١٠ ِإَونهُهمح لََِف َشك ٖ م 

111. තවද නියත වශගයන්වම සෑම 

ගකගනකුටම ඔවුන්වගේ ක්රියාවන්වට 

නුඹගේ පරමාධිපති ඔවුනට ූර්ණ ව 

(ප්රතිඵල) ගදනු ඇත. නියත වශගයන්වම 

ඔහු ඔවුන්ව කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්වතය. 

ْۚ إِنهُهۥ بَِما   َمَٰلَُهمح عح
َ
َِينهُهمح َربَُّك أ ا ََلُوَف  همه ِإَونه لُُك ٗ ل

َملُوَن َخبِۡي    ١١١ َيعح

112. නුඹට අණ කරනු ලැබූ පරිදි නුඹ හා 

නුඹ සමෙ පශච්ාත්තාප වී ගයාමු වූවන්ව 

ස්ථාවර ව සිටිනු. තවද නුඹලා සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු ගනාකරනු. නියත 

වශගයන්වම ඔහු නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව 

සර්ව නිරීක්ෂකය. 

ِمرحَت َوَمن تَاَب َمَعَك َوََل  
ُ
َتِقمح َكَمآ أ فَٱسح

َملُوَن بَِصۡي   ْْۚ إِنهُهۥ بَِما َتعح ا َغوح  ١١٢ َتطح

113. තවද නුඹලා අපරාධ ක වුන්ව ගවත 

නැඹුරු ගනාවනු. එිට (නිරා) ගින්වන 

නුඹලා ව සප්ර්ශ කරනු ඇත. 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව භාරකරුවන්ව 

කිසිවකු නුඹලාට ගනාමැත. පසු ව නුඹලා 

උදව් කරනු ගනාලබන්වගනහුය. 

ُكُم ٱنلهاُر   ِيَن َظلَُمواْ َفَتَمسه َكُنٓواْ إََِل ٱَّله َوََل تَرح
َِلَآَء ُثمه ََل   وح

َ
ِ ِمنح أ ِن ُدوِن ٱَّلله َوَما لَُكم م 

ونَ   ١١٣ تُنَِصُ
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114. දහවල් ගදගක වගරහි හා 

රාත්රිගයන්ව ගකාටසක නුඹලා සලාතය 

ිධිමත් ව ඉටු කරනු. නියත වශගයන්වම 

දැහැමි දෑ නපුරු දෑ පහ කර දමයි. එය 

ගමගනහි කරන්වනන්වහට ගමගනහි 

කිරීමකි. 

حِلِۚ إِنه   َِن ٱَله ةَ َطَرَِفِ ٱنلهَهارِ َوُزلَٗفا م  لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
َوأ

َٰلَِك ذِ ِـ َاِتِۚ َذ ي  َ ٱلسه هَِبح ََسَنَِٰت يُذح َرىَٰ  ٱۡلح كح
َٰكِرِينَ   ١١٤ لِلذه

115. තවද නුඹ ඉවසා දරා ෙනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් දැහැමියන්වගේ 

ප්රතිඵල නිෂඵ්ල ගනාකරනු ඇත. 

ِسنِيَ  حُمحح َر ٱل جح
َ
َ ََل يُِضيُع أ َِبح فَإِنه ٱَّلله  ١١٥ َوٱصح

116. මහගපාග ාගව් කලහකම් 

ව ක්වාලන යහපත් දනන්ව ඔබලාට ගපර 

සිටි පරම්පරාවන්ව අතුරින්ව සිටිය යුතු 

ගනාගව් ද? (එවන්වනන්ව සිටියද) ඔවුහු 

ඉතා සුඵ පිරසක් වූහ.අපි ඔවුන්වව එම 

ජනයාගෙන්ව මුදවා ෙත්ගතමු. නමුත් 

අපරාධ ක වුන්ව ඔවුන්ව කවර ගදයක සැප 

ිඳිනු ලැබුගව්ද එහි ෙැලී සිටියහ. තවද 

ඔවුහු වැරදිකරුවන්ව බවට පත් වූහ. 

ََل ََكَن ِمَن ٱلحُقُروِن ِمن  ْولُواْ  فَلَوح
ُ
َقبحلُِكمح أ

ۡرِض إَِله قَلِيَٗل 
َ َن َعِن ٱلحَفَسادِ ِِف ٱۡلح بَِقيهةٖ َينحَهوح

ِيَن َظلَُمواْ َمآ   َبَع ٱَّله ُۗ َوٱته َنَيحَنا ِمنحُهمح
َ
نح أ ِمه م 

تحرُِفواْ فِيهِ َوََكنُواْ ُُمحرِِميَ 
ُ
 ١١٦ أ

117. අපරාධ කරමින්ව සිටි ෙමක් එහි 

වැසියන්ව ප්රතිසංිධායකයින්ව ගලස සිටිය දී 

එය  අල්ලාහ ්ිනාශ ගනාකරයි. 

لَُها   هح
َ
لَِك ٱلحُقَرىَٰ بُِظلحٖم َوأ َوَما ََكَن َربَُّك َِلُهح

لُِحونَ   ١١٧ ُمصح

118. නුඹගේ පරමාධිපති අභිමත කග  ්

නම් සියලු ජනයා එකම සමූහයක් බවට 

පත් කරන්වනට තිබුණි. ඔවුහු ගේද ඇති 

කර ෙන්වනවුන්ව ගලසම සිටිති. 

ۖۡ َوََل  َولَوح َشآَء رَ  ٗة َوَِٰحَدٗة مه
ُ
بَُّك َۡلََعَل ٱنلهاَس أ

 ١١٨ يََزالُوَن ُُمحَتلِِفيَ 

119. නමුත් නුඹගේ පරමාධිපති 

ආශිර්වාද ක  අය හැර. තවද ඒ 

ගවනුගවන්වම ඔහු ඔවුන්ව ව මැව්ගව්ය. 

තවද ජින්වවරුන්ව හා මිනිසුන්ව යන 

ගදපිරිසගෙන්ව නිරය පුරවන්වගනමි යන 

නුඹගේ පරමාධිපතිගේ වදන ූර්ණවත් 

ිය. 

تح   ُۗ َوَتمه َٰلَِك َخلََقُهمح إَِله َمن رهِحَم َربَُّكْۚ َولَِذ
نهةِ َوٱنلهاِس   ِ

نه َجَهنهَم ِمَن ٱۡلح
َ
َِل مح

َ
َُكَِمُة َرب َِك َۡل

َعِيَ  َجح
َ
 ١١٩ أ
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120. ධර්ම දූතයින්වගේ පුවත් අතුරින්ව නුඹ 

ගවත අප දන්වවා සිටින සියලු සිදුවීම් 

ගකගස්ද යත්, එමගින්ව නුඹගේ හදවත් අපි 

ස්ථාවර තත්වයට පත් කරමු. තවද ගමහි 

සතයය පිළිබඳ අවගබෝදයක් ද, ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව සඳහා වූ උපගදස ්හා 

ගමගනහි කිරීම් ද නුඹ හමුවට පැමිණ 

ඇත. 

ۢنَبآءِ ٱلرُُّسِل َما نُثَب ُِت  
َ
 نهُقصُّ َعلَيحَك ِمنح أ

َولُُك ٗ
َقُّ َوَموح  ِعَظة   بِهِۦ فَُؤاَدَكْۚ وََجآَءَك ِِف َهَِٰذهِ ٱۡلح

ِمنِيَ  َرىَٰ لِلحُمؤح  ١٢٠ َوذِكح

121. නුඹලා නුඹලාගේ ස්ථානගේ සිට 

ක්රියා කරනු. සැබැින්වම අප ද ක්රියා 

කරන්වනන්ව ගවමු යැයි ිශව්ාස 

ගනාකරන්වනන්වහට (නබිවරය) නුඹ 

පවසනු. 

َٰ َمََّكنَتُِكمح   َملُواْ لََعَ ِمُنوَن ٱعح ِيَن ََل يُؤح َوُقل ل َِّله
َِٰملُونَ   ١٢١ إِنها َع

122. තවද නුඹලා බලාගපාගරාත්තුගවන්ව 

සිටිනු. නියත වශගයන්වම අපි ද 

බලාගපාගරාත්තුගවන්ව සිටින්වනන්ව ගවමු. 

 ١٢٢ َوٱنَتِظُرٓواْ إِنها ُمنَتِظُرونَ 

123. අහස ්හා මහගපාග ාගව් ගුේත දෑ 

අල්ලාහ ්සතුය. සියලු කරුණු ගයාමු 

කරනු ලබනුගේ ඔහු ගවතටමය. එබැින්ව 

නුඹ ඔහුට වන්වදනාමානය කරනු  . තවද 

ඔහු ගවත සියල්ල භාර කරනු. නුඹගේ 

පරමාධිපති නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව 

ගනාසැ කිලිමත්ව සිටින්වගනකු ගනාගව්. 

ۡرِض ِإَوََلحهِ يُرحَجُع  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ َغيحُب ٱلسه َوَّلِله

ح َعلَيحهِِۚ َوَما َربَُّك   هُ َوتََوَّكه ُبدح ُر ُُكُُّهۥ فَٱعح مح
َ ٱۡلح

ا  َملُونَ بَِغَِٰفٍل َعمه  ١٢٣ َتعح
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, රා. එය පැහැදිලි ගද්ව 

ග්රන්වථගේ වදන්ව ගවයි. 
حُمبِيِ   ١ الٓرِۚ تِلحَك َءاَيَُٰت ٱلحِكَتَِٰب ٱل

2. නුඹලා වටහා ෙත හැකි වනු පිණිස 

නියත වශගයන්වම අපි එය අරාබි බසින්ව 

පාරායනය කරන්වනක් ගලස පහ  

කග මු. 

ِقلُونَ  ا لهَعلهُكمح َتعح َٰءنًا َعَربِي ٗ نَزلحَنَُٰه قُرح
َ
 ٢ إِنهآ أ

3. (නබිවරය!) අපි නුඹ ගවත ගමම 

අල්කුර්ආනය ගහළිදරව් කිරීම මගින්ව, 

(ිිධ) අලංකාර පුවත්  නුඹට කියවා 

ගපන්වවන්වගනමු. සැබැින්වම ඔබ මීට ගපර 

(ගම් ෙැන) ගනාදැනුවත් ව සිටි අය 

අතුරින්ව සිටිගයහිය. 

َسَن ٱلحَقَصِص بَِمآ   حح
َ
ََنحُن َنُقصُّ َعلَيحَك أ

وحَحيحَنآ إََِلحَك َهََٰذا ٱلحُقرحَءاَن ِإَون ُكنَت ِمن  
َ
أ

 ٣ َقبحلِهِۦ لَِمَن ٱلحَغَِٰفلِيَ 

4. ‘මාගේ පියතුමනි, නියත වශගයන්වම 

මම ග්රහ තාරකා එගකා හක් ද හිරු හා 

සඳු ද දුටුගවමි. ඒවා මට සුජූද් කරන්වනාක් 

ගමන්ව දුටුගවමි’ යැයි යූසුෆ ්තම 

පියාණන්වට පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් 

කරනු. 

َحَد  
َ
يحُت أ

َ
بَِت إِّن ِ َرأ

َ
أ بِيهِ َيَٰٓ

َ
إِذح قَاَل يُوُسُف ِۡل

ُتُهمح َِل   يح
َ
َس َوٱلحَقَمَر َرأ مح َكٗبا َوٱلشه َعَّشَ َكوح

 ٤ َسَِٰجِدينَ 

5. ‘මාගේ පුතණුවනි, නුගේ සිහිනගේ 

කතාව නුඹ නුඹගේ සගහෝදරයින්වට 

ගනාකියනු. එිට ඔවුහු මහත්වූ 

කුමන්වත්රණයකින්ව  නුඹට කුමන්වත්රණය 

කරනු ඇත. නියත වශගයන්වම ෂයිතාන්ව 

මිනිස ්වාර්ෙයාට පැහැදිලි සතුගරකි.’ යැයි 

ඔහු කීගව්ය. 

َوتَِك   َٰٓ إِخح يَاَك لََعَ ُصصح رُءح قَاَل َيَُٰبَّنه ََل َتقح
نَسَِٰن  َفَيكِ  ِ

يحَطََٰن لَِلح يُدواْ لََك َكيحًداۖۡ إِنه ٱلشه
بِي    ٥ َعُدو   مُّ
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6. එගලසය නුඹගේ පරමාධිපති නුඹ ව 

ගතෝරා ගෙන ඇත්ගත්. තවද සිදුවීම් වල 

යථාර්ථය නුඹට ඔහු උෙන්වවනු ඇත. තවද 

මීට ගපර නුඹගේ පියවරුන්ව ගදප  වන 

ඉබ්රාහීම් හා ඉසහ්ාක්ට ඔහු එය ූර්ණවත් 

ක ාක් ගමන්ව නුඹ ගවතත් යඃකූේගේ 

පරපුර ගවතත් එය ූර්ණවත් කරනු ඇත. 

නියත වශගයන්වම නුඹගේ පරමාධිපති 

සර්ව ඥානීය. සියුම් ඥානය ඇත්තාය. 

وِيِل  
ح
َوَكَذَٰلَِك ََيحَتبِيَك َربَُّك َويَُعل ُِمَك ِمن تَأ

َٰٓ َءاِل   َمَتُهۥ َعلَيحَك َولََعَ َحادِيِث َويُتِمُّ نِعح
َ ٱۡلح

َها َتمه
َ
ُقوَب َكَمآ أ بََويحَك ِمن َقبحُل    َيعح

َ
َٰٓ أ لََعَ

ْۚ إِنه َربهَك َعلِيٌم َحِكيم   َحََٰق  ٦ إِبحَرَٰهِيَم ِإَوسح

7. සැබැින්වම යූසුෆ ්හා ඔහුගේ 

සගහෝදරයින්ව ිෂගයහි ිමසන්වනන්වහට 

සංඥාවන්ව (සාධකයන්ව) තිගේ. 

َوتِهِۦٓ َءاَيَٰت    ۞لهَقدح ََكَن ِِف يُوُسَف ِإَوخح
آئِلِيَ   ٧ ل ِلسه

8. ‘අපි කේඩායමක් වශගයන්ව සිටිය දී 

අපට වඩා අපගේ පියාණන්ව ගවත යූසුෆ ්

හා ඔහුගේ සගහෝදරයා ප්රිය මනාප වී ඇත. 

නියත වශගයන්වම අපගේ පියාණන්ව 

පැහැදිලි ගනාමගෙහිය’ යැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. 

بِيَنا ِمنها  
َ
َحبُّ إََِلَٰٓ أ

َ
ُخوُه أ

َ
إِذح قَالُواْ ََلُوُسُف َوأ

بِيٍ وَ  بَانَا لََِف َضَلَٰٖل مُّ
َ
َبٌة إِنه أ  ٨ ََنحُن ُعصح

9. නුඹලා යූසුෆ ්ව මරා දමනු. නැතගහාත් 

නුඹලාගේ පියාගේ තෘේතිය නුඹලා ගවත 

පමණක් වනු පිණිස යම් භූමි භාෙයක 

(ගකාතනක ගහෝ) ඔහු ව ිසි කර දමනු. 

ඔහුගෙන්ව පසු ව දැහැමි පිරිසක් බවට 

නුඹලා වනු ඇත. 

 
َ
ُتلُواْ يُوُسَف أ ۡرٗضا ََيحُل لَُكمح  ٱقح

َ
رَُحوُه أ وِ ٱطح

ِدهِۦ قَوحٗما   بِيُكمح َوتَُكونُواْ ِمنُۢ َبعح
َ
ُه أ وَجح

 ٩ َصَٰلِِحيَ 

10. ඔවුන්ව අතුරින්ව ගකගනකු 

කතාකරමින්ව ගමගස ්පවසා සිටීගේය. 

නුඹලා (යමක්) කරන්වනන්ව ගලස 

සිටින්වගනහු නම් නුඹලා යූසුෆ ්ව මරා 

ගනාදමනු. තවද නුඹලා ඔහු ව (පාළු) ළිං 

අඳුරට ගහ නු. ඇතැම් නඩයන්ව ඔහු ව 

අහු ා ෙනු ඇත. 

لحُقوُه ِِف  
َ
ُتلُواْ يُوُسَف َوأ ِنحُهمح ََل َتقح قَاَل قَآئِل  م 

يهاَرةِ إِن   ُض ٱلسه ُه َبعح ِ يَلحَتقِطح ُب  َغَيََٰبِت ٱۡلح
َٰعِلِيَ   ١٠ ُكنُتمح َف
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11. අගහෝ  පියාගණනි ! යූසුෆ් 

සම්බන්වධගයන්ව ඔබ අප ව ිශ්වාස 

ගනාකර සිටීමට ඔබට කුමක් වී ද? නියත 

වශගයන්වම අපි ඔහුට (යහපත සලසා) 

ආරක්ෂා කරන්වනන්ව ගවමු යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

َٰ يُوُسَف ِإَونها   َ۬منها لََعَ
ح
بَانَا َما لََك ََل تَأ

َ
أ قَالُواْ َيَٰٓ

 ١١ ََلُۥ لََنَِٰصُحونَ 

12. ඔහු (ආහාර පාන භුක්ති ිඳින්වනටත්) 

ගසල්ලම් කර ිගනෝද වන්වනටත්, ගහට 

දින අප සමෙ ඔහු එවනු. තවද නියත 

වශගයන්වම අපි ඔහු ව ආරක්ෂා 

කරන්වගනෝ ගවමු. 

َتعح َويَلحَعبح ِإَونها ََلُۥ   رحِسلحُه َمَعَنا َغٗدا يَرح
َ
أ

 ١٢ لََحَِٰفُظونَ 

13. නුඹලා ඔහු කැටුවාගෙන යෑම නියත 

වශගයන්වම මා දුකට පත් කරනු ඇත. 

තවද නුඹලා ඔහු ෙැන 

ගනාසැලකිල්ගලන්ව සිටිය දී වෘකයා ඔහු ව 

කා දමනු ඇතැයි මම බිය ගවමි යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

ن  
َ
َخاُف أ

َ
َهُبواْ بِهِۦ َوأ ن تَذح

َ
ُزنُِّنٓ أ قَاَل إِّن ِ ََلَحح

نُتمح َعنحُه َغَِٰفلُونَ 
َ
ِئحُب َوأ ُكلَُه ٱَّل 

ح
 ١٣ يَأ

14. අපි කේඩායමක් ගලස සිටිය දී 

වෘකයා ඔහු ව කා දැමුගව් නම් නියත 

වශගයන්වම අපි එිට අලාභවන්වතගයෝ 

ගවමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َبٌة إِنهآ إِٗذا   ِئحُب َوََنحُن ُعصح َكلَُه ٱَّل 
َ
قَالُواْ لَئِنح أ
ونَ   ١٤ لهَخَِِٰسُ

15. ඔවුහු ඔහු ව කැටුවා ගෙන ගිය කල්හි 

ඔවුහු ඔහු ව ළිං අඳුගරහි තබන්වනට එකඟ 

වූහ. තවද නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව 

ගනාදැනුවත්ව සිටිය දී ඔවුන්වගේ ගමම 

ිෂයය සම්බන්වධගයන්ව නුඹ ඔවුනට 

දන්වවා සිටිනු ඇතැයි ද අපි ඔහු (යූසුෆ්) 

ගවත දන්වවා සිටිගයමු. 

ن ََيحَعلُوُه ِِف َغَيََٰبِت  
َ
َُعٓواْ أ َجح

َ
ا َذَهُبواْ بِهِۦ َوأ فَلَمه

رِهِمح َهََٰذا   مح
َ
َِئنهُهم بِأ وحَحيحَنآ إََِلحهِ تَلُنَب 

َ
ْۚ َوأ ِ ُب  ٱۡلح

ُعُرونَ   ١٥ وَُهمح ََل يَشح

16. තවද ඔවුහු හඩා වැ ගපමින්ව රෑ 

ගබෝගවමින්ව තිබියදී  ඔවුන්වගේ පියාණන්ව 

ගවත පැමිණිගයෝය. 

بَاُهمح ِعَشاٗٓء َيبحُكونَ 
َ
 ١٦ وََجآُءٓو أ
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17. ‘අපගේ පියාණනි, නියත වශගයන්වම 

අපි ගොස් තරඟ වැදුගනමු. අපගේ 

භාේඩ සමෙ යූසුෆ් ව ද අත හැර 

දැමුගවමු. එිට වෘකයා ඔහු ව කා 

දැමුගව්ය. අපි සතයවාදීන්ව ව සිටිය ද ඔබ 

අප ව ිශව්ාස කරන්වනකු ගනාවනු 

ඇතැයි’ ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

َنا يُوُسَف   تَبُِق َوتََركح بَانَآ إِنها َذَهبحَنا نَسح
َ
أ قَالُواْ َيَٰٓ

ِمٖن   نَت بُِمؤح
َ
ِئحُبۖۡ َوَمآ أ َكلَُه ٱَّل 

َ
ِعنَد َمَتَٰعَِنا فَأ

َا َولَوح ُكنها َصَِٰدقِيَ   ١٧ نله

18. වයාජ ගල් (පැල්ලමක්) ඔහුගේ 

කමිසය මත තවරා ගෙන ආගවෝය. 

(එිට) නුඹලාගේ ආත්මාවන්ව නුඹලාට 

ගමය අලංකාරවත් කග ්ය. එබැින්ව (මා 

ක  යුත්ගත්) අලංකාර ඉවසීමය. තවද 

අල්ලාහ ්නුඹලා වර්ණනා කරන දෑ 

ගකගරහි උදව් පතනු ලබන්වනාය. 

(එගහයින්ව මම ඔහුගෙන්වම උදව් පතමි.) 

යැයි ඔහු පැවසීය. 

َٰ قَِميصِ  هِۦ بَِدٖم َكِذٖبِۚ قَاَل بَلح  وََجآُءو لََعَ
  ۡۖ ٗراۖۡ فََصَبح  ََجِيل  مح

َ
نُفُسُكمح أ

َ
لَتح لَُكمح أ َسوه

َٰ َما تَِصُفونَ  َتَعاُن لََعَ حُمسح ُ ٱل  ١٨ َوٱَّلله

19. තවද (ගවග ඳ) නඩයක් 

පැමිණිගේය. ඔවුනට ජලය සපයන්වනා ව 

ඔවුහු එවුහ. එිට ඔහු ඔහුගේ පනිට්ටු ව 

(ළිඳට) දැමුගව්ය. ‘අගහෝ  ශුභාරංචියකි. 

ගමන්වන, දරුගවකි’ යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

තවද (ළිගඳන්ව පිටත ෙත්) ඔවුහු ගව ඳ 

භාේඩයක් ගලසින්ව ඔහු ව ද සඟවා 

ෙත්ගතෝය. ඔවුන්ව සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය. 

ۖۥۡ   حَوُه ََلَٰ َدل دح
َ
رحَسلُواْ َوارَِدُهمح فَأ

َ
وََجآَءتح َسيهاَرة  فَأ

ىَٰ َهََٰذا ُغَلَٰ  َ ُ  قَاَل َيَٰبُّشح ْۚ َوٱَّلله وُه بَِضََٰعٗة ََسُّ
َ
م ْۚ َوأ

َملُونَ  ُۢ بَِما َيعح  ١٩ َعلِيُم

20. තවද ඔවුහු අඩු වටිනාකමට නියමිත 

රිදී කාසි වලට ඔහු ව ිකුණා දැමුගවෝය. 

තවද ඔහු සම්බන්වධගයන්ව ඔවුහු 

උදාසීනයින්ව අතුරින්ව වූහ. 

ُدوَدةٖ َوََكنُواْ فِيهِ  هُ بَِثَمِۭن َِبحٖس َدَرَٰهَِم َمعح وح   َوَۡشَ
َٰهِِدينَ   ٢٠ ِمَن ٱلزه
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21. ඊජිේතුගව් ඔහු ව මිලට ෙත් අය තම 

බිරිය අමතා ගමාහු ව ගමාහුගේ සථ්ානගේ 

සිට ආදරගයන්ව රැක බලා ෙන්වන. ගමාහු 

අපට ප්රගයෝජනවත් වන්වනට පුළුවන. 

එගස් නැතගහාත් අපගේ දරුවකු 

වශගයන්ව ෙනිමු යැයි පැවසුගව්ය. 

එගලසය අපි යූසුෆ්ට ගපාග ාගව් 

පහසුකම් සැලැස්වූගේ. තවද අපි ඔහුට 

සිදුවීම් වල යථාර්ථය (අවගබෝධ කර 

ෙන්වනට) ඉෙැන්ව වූගයමු. තවද අල්ලාහ ්

ඔහුගේ නිගයෝෙය (ක්රියාත්මක කිරීම) මත 

බලය දරන්වනාය. නමුත් ජනයා අතුරින්ව 

බහුතරයක් ගදනා (ඒ බව) ගනාදනිති. 

تِهِۦٓ  
َ
َرأ َ َِلمح ِِصح َُٰه ِمن م  ى ََتَ ِي ٱشح َوقَاَل ٱَّله

َُٰه  رِِّم َمثحَوى كح
َ
وح َنتهِخَذهُۥ  أ

َ
ن يَنَفَعَنآ أ

َ
َعََسَٰٓ أ

ۡرِض  
َ نها َِلُوُسَف ِِف ٱۡلح اْۚ َوَكَذَٰلَِك َمكه َوَلٗ

ُ ََغلٌِب   َحادِيِثِۚ َوٱَّلله
َ وِيِل ٱۡلح

ح
َونِلَُعل َِمُهۥ ِمن تَأ

ََثَ ٱنلهاِس ََل   كح
َ
رِهِۦ َوَلَِٰكنه أ مح

َ
َٰٓ أ لََعَ

لَُمونَ   ٢١ َيعح

22. ඔහු පරිණතභාවයට පත් වූ කල්හි අපි 

ඔහුට ප්රඥාව හා ඥානය පිරිනැමුගවමු. 

එගලසය දැහැමියන්වට අපි ප්රතිඵල 

පිරිනමනුගේ. 

  ْۚ ٗما وَِعلحٗما ۥٓ َءاَتيحَنَُٰه ُحكح هُ ُشده
َ
ا بَلََغ أ َولَمه

ِسنِيَ  حُمحح  ٢٢ َوَكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱل

23. ඇය ඇයගේ නිවගස් ිසූ ඔහු ව 

(කාමගේ වරදවා හැසිගරන්වනට) 

ගපලඹුවාය. ඇය ගදාරටු වැසුවාය. තමන්ව 

අසලට පැමිගණන්වනැයි පැවසුවාය. 

අල්ලාහ්ගේ ආරක්ෂාව පතමි  නියත 

වශගයන්වම මාගේ පරමාධිපති මාගේ 

ස්ථානය අලංකාරවත් කග ්ය. නියත 

වශගයන්වම අපරාධකරුගවෝ ජය 

ගනාලබති යැයි ඔහු පැවසීය. 

ِسهِۦ   َوَرََٰوَدتحُه ٱلهِِت ُهَو ِِف بَيحتَِها َعن نهفح
ََٰب وَ  بحَو

َ َقالَتح َهيحَت لََكْۚ قَاَل َمَعاَذ  وََغلهَقِت ٱۡلح
لُِح   َسَن َمثحَواَيۖۡ إِنهُهۥ ََل ُيفح حح

َ
ٓ أ ِ ِۖۡ إِنهُهۥ َرَب  ٱَّلله

َٰلُِمونَ   ٢٣ ٱلظه

24. ඇය ඔහු සමෙ (කාමගේ වරදවා 

හැසිගරන්වනට) උත්සාහ දැරුවාය. ඔහුගේ 

පරමාධිපතිගේ සාධක ඔහු ගනාදුටුගව් 

නම් ඔහු ද ඇය සමෙ නැඹුරු වන්වනට 

තිබුණි. එගලස (අපි සිදු කග ්) නපුර හා 

අශික්ෂිත දෑ ඔහුගෙන්ව අපි ගවනතකට 

ගයාමු කරනු පිණිසය. නියත වශගයන්වම 

ඔහු අපගේ අවංක ෙැත්තන්ව අතුරින්ව ිය. 

َهََٰن   ن رهَءا بُرح
َ
ََلٓ أ تح بِهِۖۦۡ وََهمه بَِها لَوح َولََقدح َهمه

  ْۚ َشآَء وَٓء َوٱلحَفحح َِف َعنحُه ٱلسُّ َرب ِهِۚۦْ َكَذَٰلَِك نِلَِصح
لَِصيَ إِ  حُمخح  ٢٤ نهُهۥ ِمنح ِعَبادِنَا ٱل
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25. ගදගදනාම තරඟ වැඳ ගදාරටු ව ගවත 

ගියහ. ඇය ඔහුගේ කමිසය පිටුපසින්ව ඇද 

ඉරා දැමුවාය. ගදගදනාම ගදාර අසල දී 

ඇයගේ සව්ාමියා හමු වූහ. ‘ඔගේ පවුලට 

නපුරක් අගේක්ෂා ක  අය සිරෙත කරනු 

ලැබීම ගහෝ ගව්දනීය දඬුවමක් මිස 

ගවනත් කවර ප්රතිිපාකයක් දැයි ඇය 

(එිට ඇයගේ සව්ාමියාගෙන්ව) ිමසුවාය. 

تح قَِميَصُهۥ ِمن ُدبُرٖ   َاَب َوقَده تََبَقا ٱِلح َوٱسح
َاِبِۚ قَالَتح َما َجَزآُء َمنح   ا ٱِلح لحَفَيا َسي َِدَها َلَ

َ
َوأ

وح َعَذاٌب  
َ
َجَن أ ن يُسح

َ
ٓ أ لَِك ُسوًٓءا إَِله هح

َ
َراَد بِأ

َ
أ

َِلم  
َ
 ٢٥ أ

26. මා ගපාලඹවාලීමට තැත් කග  ්ඇයයි 

යැයි ඔහු (යූසුෆ්) පැවසුගව්ය. (එිට) 

ඔහුගේ කමිසය ඉදිරිගයන්ව ඇද ඉරනු ලැබ 

තිබුගේ නම් ඇය සතයය පවසා ඇත. 

තවද ඔහු මුසාවාදීන්ව අතුරිනි යැයි ඇයගේ 

පවුගලන්ව වූ සාක්ෂිකරුවකු සාක්ෂි 

දැරුගව්ය. 

ِنح   َِسِۚ َوَشِهَد َشاهِد  م  فح قَاَل ِهَ َرََٰوَدتحِّن َعن نه
لِ  هح

َ
َهآ إِن ََكَن قَِميُصُهۥ قُده ِمن ُقُبٖل فََصَدقَتح  أ

َِٰذبِيَ   ٢٦ وَُهَو ِمَن ٱلحَك

27. ඔහුගේ කමිසය පසුපසින්ව ඉරනු ලැබ 

තිබුගේ නම් එිට ඇය ගබාරු පවසා 

ඇත. ඔහු සතයවාදීන්ව අතුරිනි (යැයි 

තවදුරටත් පැවසුගව්ය). 

َو  ِإَون ََكَن قَِميُصُهۥ قُده ِمن ُدبُرٖ فََكَذبَتح وَهُ 
َِٰدقِيَ   ٢٧ ِمَن ٱلصه

28. ඔහුගේ කමිසය පසුපසින්ව ඉරනු ලැබී 

තිගබනු ඔහු දුටු කල්හි "නියත වශගයන්වම 

ගමය කාන්වතාවන්වවූ නුඹලාගේ උපායකි. 

නියත වශගයන්වම නුඹලාගේ උපාය 

අතිභයානකය" යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ا رََءا قَِميَصُهۥ قُده ِمن ُدبُرٖ قَاَل إِنهُهۥ ِمن   فَلَمه
ۖۡ إِنه َكيحَدُكنه َعِظيم    ٢٨ َكيحِدُكنه

29. තවද යූසුෆ,් එය ගනාසලකා 

හරිනු.(අගහෝ ස්ත්රිය,) ඔබ ඔගේ පාපයට 

සමාව අයැදිනු. නියත වශගයන්වම ඔබ 

වැරදිකරුවන්ව අතුරින්ව ිය. 

ۢنبِِكِۖ   فِرِي َِّلَ َتغح رِضح َعنح َهََٰذاْۚ َوٱسح عح
َ
يُوُسُف أ

َاِطـ ِيَ   ٢٩ إِنهِك ُكنِت ِمَن ٱۡلح
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30. පාලකයාගේ බිරිය ඇයගේ (වහල්) 

තරුණයා සමෙ (කාමගේ වරදවා 

හැසිරීමට) තැත් ගකාට ඇත. ආලගයන්ව 

ඇය ව ගව ා ඇත. සැබැින්වම අපි ඇය 

පැහැදිලි මු ාගවහි සිටිනු දකින්වගනමු 

යැයි නෙරගේ කාන්වතාගවෝ පවසා 

සිටියහ. 

َٰوُِد   ُت ٱلحَعزِيزِ تَُر
َ
َرأ حَمِديَنةِ ٱمح َوة  ِِف ٱل ۞َوقَاَل نِسح

َٰهَ  ََٰها  َفَتى ى ۖۡ إِنها لَََنَ ِسهِۖۦۡ قَدح َشَغَفَها ُحبًّا ا َعن نهفح
بِيٖ   ٣٠ ِِف َضَلَٰٖل مُّ

31. ඔවුන්වගේ රහස ්කතාවට ඇය (එම 

පාලකයාගේ බිරිඳ) සවන්ව දුන්ව කල්හි 

ඔවුන්ව ගවත පණිිඩයක් යවා ඔවුනට 

හාන්වසි (ව සිට බුක්ති ිඳින) සංග්රහයක් 

සූදානම් ක ාය. ඔවුන්ව අතුරින්ව සෑම 

ගකගනකුටම පිහියක් බැගින්ව දුන්වනාය. 

පසු ව ඔබ ඔවුන්ව ඉදිරියට පිට ව යනු යැයි 

(යූසුෆ්ට) ඇය පැවසුවාය. ඔවුහු ඔහු ව දුටු 

කල්හි ඔහු ෙැන මහත් පුදුමයට පත් වූහ. 

ඔවුන්වගේ අත් (ගනාදැනුවත්වම) කපා 

ෙත්හ. අල්ලාහ් අපව ආරක්ෂා කරත්වා!  

ගමාහු මිනිගසකු ගනාගව්. ගමාහු 

ගෙෞරවනීය මලක්වරයකු මිස නැතැයි 

ඔවුහු පවසා සිටියහ. 

رحَسلَتح إََِلحِهنه  
َ
رِهِنه أ ا َسِمَعتح بَِمكح فَلَمه

ِنحُهنه   ا َوَءاتَتح ُكه َوَِٰحَدةٖ م  َتَدتح لَُهنه ُمتهَكـ ٗ عح
َ
َوأ

ۥٓ   َنُه يح
َ
ا َرأ ۖۡ فَلَمه ُرجح َعلَيحِهنه ِيٗنا َوَقالَِت ٱخح ِسك 

يحِدَيُهنه َوُقلحنَ 
َ
َن أ عح نَُهۥ َوَقطه ََبح كح

َ
ِ   أ َحََٰش َّلِله

ا إِنح َهََٰذآ إَِله َملَك  َكرِيم    ٣١ َما َهََٰذا بََّشً

32. නුඹලා කවර කරුණක් 

සම්බන්වධගයන්ව මට ගදාස් නැගුගවහුද 

එයයි ගමය. මම ඔහු සමෙ (කාමගේ 

වරදවා හැසිගරන්වනට) තැත් කග මි. 

නමුත් ඔහු සුරක්ෂිත ිය. මා ඔහුට අණ 

කරන දෑ ඔහු ඉටු ගනාකග ් නම් ඔහු 

සිරෙත කරනු ලබනු ඇත. තවද ඔහු පහත් 

අය අතුරින්ව වනු ඇත යැයි ඇය 

පැවසුවාය. 

ُتنهِّن فِيهِِۖ َولََقدح   ِي لُمح قَالَتح فََذَٰلُِكنه ٱَّله
َعلح   همح َيفح َصَمۖۡ َولَئِن ل َتعح ِسهِۦ فَٱسح َرََٰودتُُّهۥ َعن نهفح

َِن   َجَُنه َوََلَُكوٗنا م  َمآ َءاُمُرُهۥ لَيُسح
َٰغِرِينَ   ٣٢ ٱلصه
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33. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, ඔවුන්ව 

කවර ගදයක් ගවත මා කැඳවන්වගන්ව ද ඊට 

වඩා සිරෙත වීම මට ප්රිය මනාපය. 

ඔවුන්වගේ උපාගයන්ව නුඹ මා ගවනතකට 

ගනාහරවන්වගන්ව නම් ඔවුන්ව ගවත මම 

හසුවන්වගනමි. තවද මම අඥානයින්ව 

අතුරින්ව ගවමි යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

عُ  ا يَدح َحبُّ إََِله ِممه
َ
ُن أ جح ِ ِ ٱلس  ونَِّنٓ إََِلحهِِۖ  قَاَل َرب 

ُب إََِلحِهنه   صح
َ
ِ َكيحَدُهنه أ ِفح َعّن  ِإَوَله تَِصح

َِن ٱلحَجَِٰهلِيَ  ُكن م 
َ
 ٣٣ َوأ

34. එිට ඔහුගේ පරමාධිපති ඔහුට 

(ඔහුගේ ප්රාර්ථනාවට) පිළිතුරු දුන්වගන්වය. 

ඔවුන්වගේ උපාය ඔහු ඔහුගෙන්ව 

ගවනතකට හැගරව්ගව්ය. නියත 

වශගයන්වම ඔහුමය සර්ව ශ්රාවක සර්ව 

ඥානී වන්වගන්ව. 

  ْۚ َتَجاَب ََلُۥ َربُُّهۥ فََِصََف َعنحُه َكيحَدُهنه فَٱسح
ِميُع ٱلحَعلِيمُ   ٣٤ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه

35. අනතුරු ව ඔවුන්ව (ඔහුගේ 

අවංකභාවයට) සාධක දුටු පසු ව මද 

කලකට ඔහු ව සිරභාරයට ෙනු ලැබීම 

යහපත් යැයි ඔවුනට ගහළි ිය. 

ِنُۢ  ُواْ ٱٓأۡلَيَِٰت  ُثمه بََدا لَُهم م 
َ
ِد َما َرأ َبعح

َٰ ِحيٖ  ُجُننهُهۥ َحِته  ٣٥ لَيَسح

36. තවද ඔහු සමෙ සිරගෙයට 

තරුණයින්ව ගදගදගනකු ද ඇතුළු වූහ. 

ඔවුන්ව ගදගදනාගෙන්ව එක් අගයකු 

සැබැින්වම මම මත්පැන්ව ගපරනු බව මම 

මා ෙැන සිහිනයක් දුටුගවමි යැයි 

පැවසුගව්ය. තවද අගනකා සැබැින්වම 

මම ද මාගේ හිසට ඉහළින්ව මා ගරාටියක් 

උසුලමින්ව සිටිගයමි. පක්ෂියකු ඉන්ව 

අනුභව කරනු මම මා ෙැන සිහිනයක් 

දුටුගවමි යැයි පැවසුගව්ය. එහි යථාර්ථය 

ඔබ අපට දන්වවා සිටිනු. සැබැින්වම අපි 

ඔබ ව දැහැමියන්ව අතුරින්ව දකිමු (යැයි 

තවදුරටත් පවසා සිටියහ.) 

حَ 
َ
َن َفَتَيانِِۖ قَاَل أ جح ِ ٓ  َوَدَخَل َمَعُه ٱلس  ُدُهَمآ إِّن ِ

َِّٰنٓ   َرى
َ
ٓ أ ِِصُ َُخحٗراۖۡ َوقَاَل ٱٓأۡلَخُر إِّن ِ عح

َ
َِّٰنٓ أ َرى

َ
أ

ُ ِمنحُهۖۡ   ۡيح ُكُل ٱلطه
ح
ا تَأ ٗ َِس ُخۡبح

ح
َق َرأ ُِل فَوح ۡحح

َ
أ

ِسنِيَ  حُمحح ََٰك ِمَن ٱل وِيلِهِۦٓۖۡ إِنها نََرى
ح
 ٣٦ نَب ِئحَنا بَِتأ
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37. නුඹලා ගදගදනාට ගපෝෂණය 

වශගයන්ව ගදනු ලබන ආහාර නුඹලා 

ගවත ගනාපැමිණි නමුත් නුඹලා 

ගදගදනාට එය පැමිණීමට ගපර එහි 

යථාර්ථය නුඹලා ගදගදනාට දන්වවමි යැයි 

ඔහු පැවසුගව්ය. එය  මාගේ පරමාධිපති 

මට ඉෙැන්වවූ දැයිනි. අල්ලාහ ්ව ිශ්වාස 

ගනාකරන ජනයාගේ පිළිගවත මම අත 

හැරිගයමි. තවද ඔවුහු පරමාන්වත දිනය 

පිළිබඳ ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වගනෝ ගවති. 

تُُكَما  قَ 
ح
زََقانِهِۦٓ إَِله َنبهأ تِيُكَما َطَعام  تُرح

ح
اَل ََل يَأ

ا َعلهَمِّن   َٰلُِكَما ِممه ْۚ َذ تَِيُكَما
ح
ن يَأ

َ
وِيلِهِۦ َقبحَل أ

ح
بَِتأ

ِ وَُهم   ِمُنوَن بِٱَّلله ٖم َله يُؤح ُت ِملهَة قَوح ِۚ إِّن ِ تََركح ٓ ِ َرَب 
 ٣٧ بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهمح َكَٰفُِرونَ 

38. තවද මාගේ මුතුන්වමිත්තන්ව වූ 

ඉබ්රාහීම, ඉස්හාක් හා යඃකූේගේ පිළිගවත 

මම අනුෙමනය කරමි. කිසිවකින්ව 

අල්ලාහ්ට අප ආගද්ශ කිරීම අපට සුදුසු 

ගනාවීය. එය අප ගවත හා ජනයා ගවත වූ 

අල්ලාහ්ගේ භාෙයය අතුරිනි. නමුත් 

ජනයාගෙන්ව බහුතරයක්  කෘතගව්දී 

ගනාගවති. 

ُت ِملهَة َءابَآءِٓي إِبحَرَٰ  َبعح َحََٰق  َوٱته هِيَم ِإَوسح
  ِۚ ءٖ ِ ِمن ََشح َِك بِٱَّلله ُّّشح ن ن

َ
ُقوَبْۚ َما ََكَن نَلَآ أ َويَعح

ِ َعلَيحَنا َولََعَ ٱنلهاِس   ِل ٱَّلله َٰلَِك ِمن فَضح َذ
ُكُرونَ  ََثَ ٱنلهاِس ََل يَشح كح

َ
 ٣٨ َوَلَِٰكنه أ

39. ආගහෝ මාගේ මිතුරු සිරකරුවන්ව 

ගදගදන, උතුම් වනුගේ (ගවන්ව ගවන්ව ව 

සිටින) ිිධ ගදිවරුන්ව ද එගස ්

නැතගහාත් බලපරාරමයාණන්ව වූ එකම 

ගදිඳුන්ව අල්ලාහ ්ද? 

ِم  
َ
ٌ أ ُِقوَن َخۡيح َتَفر  بَاب  مُّ رح

َ
ِن َءأ جح ِ َيََٰصَِٰحَبِ ٱلس 

ارُ  َِٰحُد ٱلحَقهه ُ ٱلحَو  ٣٩ ٱَّلله

40. ඔහුගෙන්ව ගතාර ව නුඹලා නැමඳුම් 

කරන දෑ නුඹලා හා නුඹලාගේ මුතුන්ව 

මිත්තන්ව ිසින්ව ඒවාට නම් තැබූ නාමයන්ව 

මිස ගනාමැත. අල්ලාහ ්ඒ පිළිබඳ ව කිසිදු 

බලයක් පහ  කග  ්නැත. තීන්වදු කිරීම 

අල්ලාහ්ට මිස නැත. නුඹලා ඔහුට 

පමණක් මිස (ගවනත් කිසිවකුට) නැමඳුම් 

ගනාක  යුතු බවට ඔහු අණ කග ය්. 

එයයි ඍජු දහම වනුගේ. නමුත් ජනයා 

අතුරින්ව බහුතරයක් ගදනා (ඒ බව) 

ගනාදනිති. 

ُبدُ  يحُتُموَهآ  َما َتعح َماٗٓء َسمه سح
َ
ٓ أ وَن ِمن ُدونِهِۦٓ إَِله

ُ بَِها ِمن ُسلحَطٍَٰنِۚ   نَزَل ٱَّلله
َ
آ أ نُتمح َوَءابَآؤُُكم مه

َ
أ

  ْۚ ٓ إِيهاهُ ُبُدٓواْ إَِله َله َتعح
َ
َمَر أ

َ
ِ أ ُم إَِله َّلِله ُكح إِِن ٱۡلح

ََثَ ٱنلهاِس ََل  كح
َ
ِيُن ٱلحَقي ُِم َوَلَِٰكنه أ َٰلَِك ٱل    َذ

لَُمونَ   ٤٠ َيعح
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41. අගහෝ  මාගේ මිතුරු සිරකරුවන්ව 

ගදගදන, නුඹලා ගදගදනාගෙන්ව එක් අයකු 

වූ කලී ඔහු තම ස්වාමියාට මත්පැන්ව 

සපයනු ඇත. අගනක් අය වූ කලී 

කුරුසගේ තබා බැද දමනු ලැගේ. එිට 

ඔහුගේ හිස මත සිට පක්ෂියා අනුභව 

කරයි. කවර ගදයක් සම්බන්වධගයන්ව 

නුඹලා ගදගදනා ිමසා සිටිගේ ද එම 

කරුණ තීන්වදු කරනු ලැබීය. 

َِّق َربهُهۥ   َحُدُكَما فَيَسح
َ
آ أ مه

َ
ِن أ جح ِ َيََٰصَِٰحَبِ ٱلس 

ُ ِمن   ۡيح ُكُل ٱلطه
ح
لَُب َفَتأ ا ٱٓأۡلَخُر َفُيصح مه

َ
َُخحٗراۖۡ َوأ

تَِيانِ  َتفح ِي فِيهِ تَسح ُر ٱَّله مح
َ ِسهِۚۦْ قَُِضَ ٱۡلح

ح
أ  ٤١ ره

42. ඔවුන්ව ගදගදනාගෙන්ව සැබැින්වම 

ගමාහු නිදහස ්වනු ඇතැයි සිතූ පුද්ෙලයා 

අමතා, නුගේ සව්ාමියා අබියස මා ෙැන 

මතක් කරන්වන යැයි ඔහු (යූසුෆ්) 

පැවසුගව්ය. නමුත් තම ස්වාමියා ගවත 

ගමගනහි කිරීමට ගෂයිතාන්ව ඔහුට අමතක 

කර දැමීය. එගහයින්ව ඔහු (තවත්) වසර 

කිහිපයක් සිරගෙහි රැඳුගේය. 

نهُهۥ 
َ
ِي َظنه أ ِِن ِعنَد  َوقَاَل لَِّله ِنحُهَما ٱذحُكرح نَاٖج م 

َر َرب ِهِۦ فَلَبَِث ِِف   يحَطَُٰن ذِكح َُٰه ٱلشه نَسى
َ
َرب َِك فَأ

َع ِسنِيَ  ِن بِضح جح ِ  ٤٢ ٱلس 

43. තවද රජගතම (තම ප්රධානීන්ව අමතා) 

‘සැබැින්වම පුෂ්ටිමත් ෙවයන්ව හත් 

ගදගනකුව වැහිරී ගිය (ෙවයන්ව) හත් 

ගදගනකු කා දැමීම ද, සාරවත් (ධානය) 

කරල් හතක් හා අගනක් ඒවා ියළි ගලස 

තිබීම ද සතයවශගයන්වම මම (සිහිගනන්ව) 

දුටුගවම්. අගහෝ ප්රධානියිනි, නුඹලා සිහින 

වලට පලාපල කියමින්ව සිටිගයහු නම් 

මාගේ ගමම සිහිනය පිළිබඳ ව මා හට 

ිස්තර කරනු. (යැයි රජු පැවසුගව්ය) 

َرىَٰ َسبحَع َبَقَرَٰٖت سِ 
َ
ٓ أ حَملُِك إِّن ِ َماٖن  َوقَاَل ٱل

  ٖ ُكلُُهنه َسبحٌع ِعَجاف  َوَسبحَع ُسۢنُبَلٍَٰت ُخۡضح
ح
يَأ

ُتوِِن ِِف ُرءحَيََٰي   فح
َ
 أ

ُ
حَمَِل َها ٱل يُّ

َ
أ َخَر يَابَِسَٰٖتِۖ َيَٰٓ

ُ
َوأ

ونَ  َُبُ يَا َتعح  ٤٣ إِن ُكنُتمح لِلرُّءح

44. ගම්වා වයාකූල සිහින ගව්. තවද අපි 

සිහින වල අර්ථ පිළිබඳ දැනුමැත්තන්ව 

ගනාවන්වගනමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َلَِٰم   حح
َ وِيِل ٱۡلح

ح
َلَٰمِٖۖ َوَما ََنحُن بَِتأ حح

َ
َغَُٰث أ ضح

َ
قَالُٓواْ أ

 ٤٤ بَِعَٰلِِميَ 
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45. ඔවුන්ව ගදගදනාගෙන්ව නිදහස් වූ අය 

ටික කලකට පසු ව (යූසුෆ ්පිළිබඳ ව) 

මතක් වී එහි අර්ථය පිළිබඳ ව මම 

නුඹලාට දැනුම් ගදමි. එගහයින්ව නුඹලා මා 

(යූසුෆ් ගවත) යවනු යැයි කීය. 

نَا۠  
َ
ٍة أ مه

ُ
َد أ َكَر َبعح ِي ََنَا ِمنحُهَما َوٱده َوقَاَل ٱَّله

رحِسلُونِ 
َ
وِيلِهِۦ فَأ

ح
نَب ِئُُكم بَِتأ

ُ
 ٤٥ أ

46. අගහෝ  සතයවාදී යූසුෆ,් පුෂ්ටිමත් 

ෙවයන්ව හත් ගදගනකු ව වැහිරී ගිය 

(ෙවයන්ව) හත් ගදගනකු කා දැමීම හා 

සාරවත් (ධානය) කරල් හතක් හා අගනක් 

ඒවා ියළි ව තිබීම ෙැන මට ිස්තර 

කරන්වන. මම ජනයා ගවත හැරී ගොස් 

(දන්වවමි) ඔවුන්ව එය දැන ෙත හැකි වනු 

පිණිස. 

فحتَِنا ِِف َسبحِع َبَقَرَٰٖت  
َ
يُق أ ِ د  ِ َها ٱلص  يُّ

َ
يُوُسُف أ

ُكلُُهنه َسبحٌع ِعَجاف  َوَسبحِع ُسۢنُبَلٍَٰت  
ح
ِسَماٖن يَأ

رح 
َ
ٓ أ ِ

َخَر يَابَِسَٰٖت لهَعل 
ُ
ٖ َوأ ِجُع إََِل ٱنلهاِس  ُخۡضح

لَُمونَ   ٤٦ لََعلهُهمح َيعح

47. අවුරුදු හතක් දිෙටම නුඹලා වො 

කරනු ඇත. නුඹලා අසව්නු වශගයන්ව 

ගන ාෙන්වනා දෑ නුඹලා අනුභව කරන 

ස්වල්ප ප්රමාණය හැර (අගනක් ඒවා) එහි 

කරල් තු ම තිගබන්වනට හරිනු. 

ٗبا َفَما َحَصدتُّ 
َ
رَُعوَن َسبحَع ِسنَِي َدأ مح  قَاَل تَزح

ا   ِمه فََذُروهُ ِِف ُسۢنُبلِهِۦٓ إَِله قَلِيَٗل م 
ُكلُونَ 

ح
 ٤٧ تَأ

48. ඉන්ව පසු ව දරුණු (සාෙතගයන්ව සපිරි 

වූ වසර) හතක් පැමිගණයි. නුඹලා ඒ 

සඳහා (ධානය අතුරින්ව) ගපර සූදානම් ක  

දෑ අනුභව කරනු ඇත. නමුත් නුඹලා 

ෙබඩා කරන දැයින්ව සව්ල්පයක් මිස. 

ِِت ِمنُۢ بَ 
ح
ُكلحَن َما  ُثمه يَأ

ح
َٰلَِك َسبحع  ِشَداد  يَأ ِد َذ عح
ا َُتحِصُنونَ  ِمه ُتمح لَُهنه إَِله قَلِيَٗل م  مح  ٤٨ قَده

49. ඉන්ව පසු ව වසරක් පැමිගණයි. ජනයා 

එහි වර්ෂාගවන්ව ආශිර්වාද කරනු ලබනු 

අතර තවද ඔවුහු එහි (පලතුරු) යුෂ 

ගපරති. 

َٰلَِك ََعم   ِد َذ ِِت ِمنُۢ َبعح
ح
فِيهِ ُيَغاُث ٱنلهاُس  ُثمه يَأ

ونَ  ِِصُ  ٤٩ َوفِيهِ َيعح
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50. ‘ඔහු මා ගවත ගෙන එනු’ යැයි 

රජගතම පැවසීය. නමුත් දූතයා 

ඔහු(යූසුෆ්) ගවත පැමිණි කල්හි ‘ඔබ ඔගේ 

ස්වාමියා ගවත හැරී ගොස් තම අත් කපා 

ෙත් කාන්වතාවන්වගේ තත්ත්වය කුමක් දැයි 

ඔහුගෙන්ව ිමසනු. නියත වශගයන්වම 

මාගේ පරමාධිපති ඔවුන්වගේ උපාය 

පිළිබඳ සර්ව ඥානීය’ යැයි පැවසුගව්ය. 

ا َجآَءهُ ٱلرهُسوُل   حَملُِك ٱئحُتوِِن بِهِۖۦۡ فَلَمه َوقَاَل ٱل
َوةِ   ـ َلحُه َما بَاُل ٱلن ِسح قَاَل ٱرحِجعح إََِلَٰ َرب َِك فَسح

ِ بَِكيحِدهِنه   ْۚ إِنه َرَب  يحِدَيُهنه
َ
َن أ عح َِِٰت َقطه ٱله

 ٥٠ َعلِيم  

51. ‘නුඹලා යූසුෆ ්ගපාලඹවා ෙන්වනට 

තැත් ක  අවසථ්ාගව් නුඹලාට කුමක් වී 

දැ’යි (රජු) ිමසුගව්ය. ‘අල්ලාහ්ගෙන්ව 

ආරක්ෂාව පතමු. ඔහු ෙැන කිසිදු 

අයහපතක් අපි ගනාදනිමු’ යැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. ‘දැන්ව සතයය පැහැදිලි ිය. 

ඔහු ව (කාමගේ වරදවා හැසිගරන්වනට) 

තැත් කග ් මමයි. තවද නියත වශගයන්වම 

ඔහු සතයවාදීන්ව අතුරිනි’ යැයි අසීස්ගේ 

බිරිය පැවසුවාය. 

ُبُكنه إِذح َرََٰودتُّنه يُوُسَف َعن   قَاَل َما َخطح
َنا َعلَيحهِ ِمن   ِ َما َعلِمح ِسهِۚۦْ قُلحَن َحََٰش َّلِله نهفح
َحَص   ُت ٱلحَعزِيزِ ٱلحَٰٔـَن َحصح

َ
َرأ ِۚ قَالَِت ٱمح ُسوٖٓء

ِسهِ  فح نَا۠ َرََٰودتُُّهۥ َعن نه
َ
َقُّ أ ۦ ِإَونهُهۥ لَِمَن  ٱۡلح

َِٰدقِيَ   ٥١ ٱلصه

52. එය(ට ගහ්තුව, ඔහු) ගනාමැති තැන 

මම ඔහු(අසීස්)ට ගද්රෝහිකම් ගනාක  

බවටත්, සැබැින්වම අල්ලාහ ්ගද්රෝහිකම් 

කරන්වනන්වගේ කුමන්වත්රණ වලට මෙ 

ගනාගපන්වවන බවත්, ඔහු දැන ෙනු 

පිණිසය. 

 
َ
ُخنحُه بِٱلحَغيحِب َوأ

َ
ّن ِ لَمح أ

َ
لََم أ َٰلَِك َِلَعح َ ََل  َذ نه ٱَّلله

َآئِنِيَ  ِدي َكيحَد ٱۡلح  ٥٢ َيهح

53. මා ෙැන මම නිර්ගදෝෂි යැයි 

ගනාපවසමි. ආත්මය පව් කිරීමට දැඩි 

ගලස ගපාලඹවන්වනකි. නමුත් මාගේ 

පරමාධිපති ආශිර්වාද ක  දෑ(ආත්මය) 

හැර. නියත වශගයන්වම මාගේ පරමාධිපති 

අති ක්ෂමාශීලීය. මහා කරුණා ගුණගයන්ව 

යුක්තය (යැයි අසීස්ගේ බිරිඳ පැවසුවාය.) 

وِٓء   ُۢ بِٱلسُّ اَرُة مه
َ
َس َۡل ِۚ إِنه ٱنلهفح َِسٓ ُِئ َنفح بَر 

ُ
۞َوَمآ أ

ِ َغُفور  رهِحيم   ِۚ إِنه َرَب  ٓ ِ  ٥٣ إَِله َما رَِحَم َرَب 
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54. මාගේ ිගශ්ෂ ගකගනකු ගලස මා 

ඔහු ව පත් කර ෙැනීමට මා ගවතට ඔහු ව 

ගෙන එනු යැයි රජු පැවසුගව්ය. රජු ඔහු 

සමෙ කථා ක  ිට "නියත වශගයන්වම 

ඔබ අද දින අප අතර ිශ්වාසනීයත්වයක් 

ඇති ගකගනකි" යැයි (රජු) පැවසුගව්ය. 

َِسِۖ   ُه نِلَفح لِصح َتخح سح
َ
حَملُِك ٱئحُتوِِن بِهِۦٓ أ َوقَاَل ٱل

َنا َمِكٌي   يح َوحَم َلَ ا َُكهَمُهۥ قَاَل إِنهَك ٱَلح فَلَمه
ِمي  

َ
 ٥٤ أ

55. මිහිතලගේ සම්පත් සඳහා ඔබ මා පත් 

කරනු. නියත වශගයන්වම මම මනා 

දැනුමැති ආරක්ෂකගයකි යැයි (යූසුෆ්) 

කීය. 

ۡرِضِۖ إِّن ِ َحِفيٌظ  
َ َٰ َخَزآئِِن ٱۡلح َعلحِّن لََعَ قَاَل ٱجح

 ٥٥ َعلِيم  

56. එගලස අපි යූසුෆ්ට එම ගද්ශගේ ඔහු 

කැමති පරිදි එහි පදිංචි වන්වනට ඉඩ සලසා 

දුනිමු. තවද අපි අභිමත කරන අයට 

අපගේ කරුණාව තුළින්ව පිරිනමන්වගනමු. 

දැහැමියන්වගේ ප්රතිඵල අපි නිෂ්ඵල 

ගනාකරන්වගනමු. 

 ِمنحَها  
ُ
أ ۡرِض يَتََبوه

َ نها َِلُوُسَف ِِف ٱۡلح َوَكَذَٰلَِك َمكه
ۖۡ َوََل   هَشآُء َتَِنا َمن ن ْۚ نُِصيُب بِرَۡحح َحيحُث يََشآُء

ِسنِيَ  حُمحح َر ٱل جح
َ
 ٥٦ نُِضيُع أ

57. (සතයය) ිශව්ාස ක වුනට මතු 

ගලාව ප්රතිඵල උතුම්ය.  තවද ඔවුහු බිය 

හැඟීගමන්ව කටයුතු කරන්වනන්ව වූහ. 

ِيَن َءاَمُنواْ َوََكنُواْ   ُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخۡيح  ل َِّله جح
َ
َوَۡل

 ٥٧ َيتهُقونَ 

58. තවද යූසුෆ්ගේ සගහෝදරගයෝ පැමිණ 

ඔහු ගවත ඇතුළු වූහ. එිට ඔවුන්ව ඔහු ව 

නාඳුනන්වනන්ව ගලසින්ව සිටිය ද ඔහු (යූසුෆ්) 

ඔවුන්ව ව හඳුනා ෙත්ගත්ය. 

َوُة يُوُسَف فََدَخلُواْ َعلَيحهِ َفَعَرَفُهمح   وََجآَء إِخح
 ٥٨ وَُهمح ََلُۥ ُمنِكُرونَ 

59. ඔවුනට සූදානම් කර දිය යුතු දෑ 

ඔවුනට ඔහු (යූසුෆ ්ිසින්ව)  සූදානම් කර දී  

( ඔවුන්ව පිටත්ව යන කල්හි)  නුඹලාගේ 

පියාගෙන්ව වූ නුඹලාගේ සගහෝදරයා මා 

ගවත ගෙන එනු. නියත වශගයන්වම මම 

කිරුම ූර්ණ ව ගදන බවත්, සත්කාරයින්ව 

අතුරින්ව මම ගශ්ර්ෂඨ්ගයකු වන බවත් 

නුඹලා දුටුවා ගනාගව් දැයි පවසා සිටීය. 

ٖخ لهُكم  
َ
زَُهم ِِبََهازِهِمح قَاَل ٱئحُتوِِن بِأ ا َجهه َولَمه

وِِف ٱلحَكيحَل وَ 
ُ
ٓ أ ّن ِ

َ
َن أ ََل تََروح

َ
ْۚ أ بِيُكمح

َ
ِنح أ نَا۠  م 

َ
أ

حُمَنِلِيَ  ُ ٱل  ٥٩ َخۡيح
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60. එගහයින්ව නුඹලා මා ගවත ඔහු 

ගනාගෙනාගවහු නම් මා ගවතින්ව ඇති 

(ධනය වලින්ව)  නුඹලාට කිසිදු කිරුමක් 

ගනාමැත. තවද නුඹලා මා ගවත සමීප 

ගනාවනු. 

تُوِِن بِهِۦ فَََل َكيحَل لَُكمح ِعنِدي  
ح
همح تَأ فَإِن ل

َربُونِ   ٦٠ َوََل َتقح

61. ඔහු(ව කැටුවා ගෙන ඒම) ෙැන 

අපගේ පියාණන්වට අපි සැල කරන්වගනමු.  

තවද නියත වශගයන්වම අප එය සිදු 

කරන්වගනෝමය යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

بَاهُ ِإَونها لََفَٰعِلُونَ 
َ
 ٦١ قَالُواْ َسُنَرَٰوُِد َعنحُه أ

62. ඔවුන්වගේ භාේඩ ඔවුන්වගේ ෙමන්ව 

මලු වලම තබනු. ඔවුන්ව ඔවුන්වගේ පවුල 

ගවත හැරී ගිය ිට ඔවුන්ව එය දැන, නැවත 

හැරී ආ හැකි වනු පිණිස යැයි ඔහු ඔහුගේ 

ගස්වකයින්වට කීය. 

َعلُواْ بَِضََٰعَتُهمح ِِف رَِحالِِهمح   َوقَاَل لِِفتحَيَٰنِهِ ٱجح
لِِهمح لََعلهُهمح   هح

َ
رُِفوَنَهآ إَِذا ٱنَقلَُبٓواْ إََِلَٰٓ أ لََعلهُهمح َيعح

 ٦٢ يَرحِجُعونَ 

63. ඔවුන්ව ඔවුන්වගේ පියාණන්ව ගවත 

නැවත ගිය කල්හි අපගේ පියාණනි, (මින්ව 

ඉදිරියට ධානය) කිරා දීම අප ගවත 

ව ක්වන ලදී. එබැින්ව අප සමෙ අපගේ 

සගහෝදරයා එවනු. අපි (ධානය) කිරා 

ෙන්වගනමු. තවද නියත වශගයන්වම අපි 

ඔහු ව ආරක්ෂා කරන්වනන්ව ගවමු යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 

بِيِهمح قَالُواْ 
َ
ا رََجُعٓواْ إََِلَٰٓ أ بَانَا ُمنَِع ِمنها  فَلَمه

َ
أ َيَٰٓ

َتلح ِإَونها ََلُۥ   َخانَا نَكح
َ
رحِسلح َمَعَنآ أ

َ
ٱلحَكيحُل فَأ

 ٦٣ لََحَِٰفُظونَ 

64. මීට ගපර නුඹලාගේ සගහෝදරයා 

(යූසුෆ්) ිෂයගයහි නුඹලා ව මම ිශව්ාස 

ක ාක් ගමන්ව මිස ගමාහු ගකගරහි ද 

නුඹලා ව මම ිශව්ාස ක  යුතු ද? 

එගහයින්ව ආරක්ෂකයා වශගයන්ව අල්ලාහ ්

අති ගශ්රෂ්්ඨය. තවද ඔහු 

කරුණාවන්වතයින්වගෙන්ව මහා 

කරුණාවන්වතයා ය. 

ِمنُتُكمح  
َ
قَاَل َهلح َءاَمُنُكمح َعلَيحهِ إَِله َكَمآ أ

ۖۡ وَُهَو   ٌ َحَٰفِٗظا ُ َخۡيح ِخيهِ ِمن َقبحُل فَٱَّلله
َ
َٰٓ أ لََعَ

َِٰۡحِيَ  رحَحُم ٱلره
َ
 ٦٤ أ
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65. ඔවුන්වගේ මලු ඔවුහු ිවෘත ක  

කල්හි ඔවුන්ව ගවත ආපසු ගදන ලද 

ඔවුන්වගේ භාේඩ ඔවුහු දුටුගවෝය. අපගේ 

පියාණනි, ගමය අපි ගනාපැතුගවමු, 

අපගේ ගමම භාේඩ අපට නැවත ගදන 

ලදී. තවද අපි අපගේ පවුලට ආහාර 

සපයන්වගනමු. තවද අපගේ සගහෝදරයාව 

රැක බලා ෙන්වගනමු.  ඔටු (මත පටවන) 

බරට අපි අධික ව ලබා ෙන්වගනමු. එය 

පහසු කිරුම් බරකි යැයි පැවසුගවෝය. 

ا َفَتُحواْ َمَتََٰعُهمح وََجُدواْ بَِضََٰعَتُهمح ُردهتح   َولَمه
بَانَا َما َنبحِغِۖ َهَِٰذهِۦ بَِضََٰعُتَنا  

َ
أ ۖۡ قَالُواْ َيَٰٓ إََِلحِهمح

َداُد   َخانَا َونَزح
َ
لََنا َوََنحَفُظ أ هح

َ
ۖۡ َونَِمُۡي أ ُردهتح إََِلحَنا

َٰلَِك َكيحل  يَِسۡي    ٦٥ َكيحَل بَعِۡيِٖۖ َذ

66. ගමාහු ව මා ගවත (නැවත) ගෙන 

එන බවට අල්ලාහ ්ගවතින්ව නුඹලා මට 

ප්රතිඥාවක් ගදන ගතක් මම ඔහු ව නුඹලා 

සමෙ කිසිිගටක ගනායවමි. නමුත් 

නුඹලාට (යම් නපුරක්) වට කර ෙනු 

ලැබුගවාත් මිස යැයි ඔහු පැවසීය. 

එගහයින්ව ඔවුන්වගේ ප්රතිඥාව ඔවුහු ඔහුට 

දුන්ව කල්හි අප පවසන දෑ ගකගරහි 

අල්ලාහ ්භාරකරු යැයි ඔහු කීගව්ය. 

ثِٗقا   تُوِن َموح َٰ تُؤح رحِسلَُهۥ َمَعُكمح َحِته
ُ
قَاَل لَنح أ

آ   ۖۡ فَلَمه ن ُُيَاَط بُِكمح
َ
ٓ أ ُتنهِّن بِهِۦٓ إَِله

ح
ِ تَلَأ َِن ٱَّلله م 

َٰ َما َنُقوُل َوكِيل   ُ لََعَ ثَِقُهمح قَاَل ٱَّلله  ٦٦ َءاتَوحُه َموح

67. මාගේ දරුවනි, නුඹලා එකම 

ගදාරටුවකින්ව ඇතුළු ගනාවනු. ිිධ 

ගදාරටු වලින්ව ඇතුළු වනු. අල්ලාහ්ගෙන්ව 

වූ කිසිවකින්ව නුඹලා සඳහා කිසිදු ඵලක් 

මා ිසින්ව ලබා දිය ගනාහැක. තීන්වදුව 

අල්ලාහ ්සතු ව මිස නැත. ඔහු ගවත මම 

භාර කග මි. තවද භාර කරන්වනන්ව ද ඔහු 

ගවතම භාර ක  යුතුය. 

ُخلُواْ ِمنُۢ بَابٖ   َوَِٰحٖد  َوقَاَل َيََٰبِّنه ََل تَدح
ِّن َعنُكم   غح

ُ
ِقَةِٖۖ َوَمآ أ َتَفر  َٰٖب مُّ بحَو

َ
َوٱدحُخلُواْ ِمنح أ

ِۖۡ َعلَيحهِ   ُم إَِله َّلِله ُكح ٍءِۖ إِِن ٱۡلح ِ ِمن ََشح َِن ٱَّلله م 
ُونَ  ِ حُمَتَوُك  ِ ٱل

حُتۖۡ وََعلَيحهِ فَلحَيَتَوَّكه  ٦٧ تََوُكه
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68. තවද ඔවුන්වගේ පියා ඔවුනට අණ 

ක  පරිදි ඔවුන්ව ඇතුළු වූ කල්හි 

යඃකූේගේ මනස තු  තිබූ අභිලාෂය ඉටු 

වීම මිස ගවනත් කිසිවක් අල්ලාහ්ගෙන්ව 

ඔවුනට ප්රගයෝජනය ගෙන ගදන්වනක් 

ගනාවීය. නියත වශගයන්වම අපි ඔහුට 

ඉෙැන්ව වූ දෑ පිළිබඳ ව ඔහු දැනුමැත්ගතකි. 

එනමුත් ජනයා අතුරින්ව බහුතරයක් ගදනා 

(ඒ බව) ගනාදනිති. 

مَ 
َ
ا َدَخلُواْ ِمنح َحيحُث أ ا ََكَن  َولَمه بُوُهم مه

َ
َرُهمح أ

ٍء إَِله َحاَجٗة ِِف   ِ ِمن ََشح َِن ٱَّلله ِّن َعنحُهم م  ُيغح
و ِعلحٖم ل َِما   ْۚ ِإَونهُهۥ ََّلُ ََٰها ُقوَب قََضى ِس َيعح َنفح

ََثَ ٱنلهاِس ََل   كح
َ
َنَُٰه َوَلَِٰكنه أ َعلهمح

لَُمونَ   ٦٨ َيعح

69. ඔවුහු යූසුෆ ්ගවත ඇතුළු වූ කල්හි ඔහු 

තම සගහෝදරයා ව  ං කර ගෙන නියත 

වශගයන්වම මම ඔගේ සගහෝදරයා ගවමි. 

එබැින්ව ඔවුන්ව සිදු කරමින්ව සිටින දෑ 

පිළිබඳව නුඹ දුක් ගනාවනු යැයි 

පැවසුගව්ය. 

ۖۡ قَاَل   َخاهُ
َ
َٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إََِلحهِ أ ا َدَخلُواْ لََعَ َولَمه
ُخوَك فَََل تَبحَتئِسح بَِما ََكنُواْ  

َ
نَا۠ أ

َ
ٓ أ إِّن ِ

َملُونَ   ٦٩ َيعح

70. ඔවුනට සූදානම් කර දිය යුතු දෑ 

ඔවුනට සූදානම් කර දුන්ව කල්හි තම 

සගහෝදරයාගේ ෙමන්ව මලු ව තු  ජල 

බඳුන තබන්වනට ඔහු සැලැස්සුගව්ය. පසු 

ව අගහෝ තවලම් කරුවනි, නියත 

වශගයන්වම නුඹලා ගසාරුන්ව යැයි 

නිගව්දකයකු දන්වවා සිටිගේය. 

زَُهم ِِبََهازِهِمح َجَعَل  ا َجهه ِل  فَلَمه َقايََة ِِف رَحح ِ ٱلس 
ُتَها ٱلحعُِۡي إِنهُكمح   يه

َ
ذهَن ُمَؤذ ٌِن أ

َ
ِخيهِ ُثمه أ

َ
أ

 ٧٠ لََسَٰرُِقونَ 

71. ඔවුහු ඔවුන්ව ගවත හැරී නුඹලා නැති 

කර ෙත්ගත් කුමක් දැයි ිමසුගවෝය. 
ِقُدونَ  اَذا َتفح َبلُواْ َعلَيحِهم مه قح

َ
 ٧١ قَالُواْ َوأ

72. රජුගේ රන්ව කුසලානය (බඳුන) අපි 

අහිමි කර ෙත්ගතමු. තවද එය ගෙන 

එන්වනාට ඔටුගවකු බරට (ධානය) ඇත. 

තවද ඒ ෙැන මම සහතික ගවමි යැයි 

ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

حَملِِك َولَِمن َجآَء بِهِۦ ِۡححُل   ِقُد ُصَواَع ٱل قَالُواْ َنفح
نَا۠ بِهِۦ زَِعيم  

َ
 ٧٢ بَعِۡيٖ َوأ
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73. අල්ලාහ ්මත දිවුරා පවසමු. 

මහගපාග ාගව් කලහකම් කිරීමට අපි 

ගනාපැමිණි බවත් අපි ගසාරුන්ව ගනාවන 

බවත් සැබැින්වම නුඹලා දන්වගනහු යැයි 

ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

ِسَد ِِف   ا ِجئحَنا نِلُفح ُتم مه ِ لََقدح َعلِمح قَالُواْ تَٱَّلله
ۡرِض َوَما ُكنها َسَٰرِقِيَ 

َ  ٧٣ ٱۡلح

74. එගස ්නම් නුඹලා ගබාරුකාරයින්ව වී 

නම් නුඹලාගේ ප්රතිිපාකය කුමක් ිය 

යුතු දැයි ඔවුහු ිමසුගවෝය. 

ۥٓ إِن ُكنُتمح َكَِٰذبِيَ  ُؤُه  ٧٤ قَالُواْ َفَما َجَزَٰٓ

75. එහි ප්රතිිපාකය, එනම් කවගරකුගේ 

ෙමන්ව මල්ගලහි එය ගසායා ෙනු 

ලබන්වගන්ව ද එිට ඔහුමය එහි ප්රතිිපාකය 

ිඳිය යුත්ගත්. අපි අපරාධකරුවන්වට 

ප්රතිිපාක ලබා ගදනුගේ එගලසය යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 

ۚۥْ   ُؤُه لِهِۦ َفُهَو َجَزَٰٓ قَالُواْ َجَزَُٰٓؤُهۥ َمن وُِجَد ِِف رَحح
َٰلِِميَ   ٧٥ َكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱلظه

76. තම සගහෝදරයාගේ ගපාදියට ගපර 

ඔවුන්වගේ ගපාදි වලින්ව (ගසායන්වනට) 

පටන්ව ෙත්ගත්ය. පසු ව තම 

සගහෝදරයාගේ ගපාදිගයන්ව එය එළියට 

ෙත්ගත්ය. එගලසය අපි යූසුෆ්ට (සියල්ල) 

සැලසුම් කග ්. අල්ලාහ්ගේ කැමැත්ගතන්ව 

ගතාර ව, රජුගේ නීතිය තු  ඔහුගේ 

සගහෝදරයා ෙැනීමට සුදුසු ගනාවීය. අපි 

අභිමත කරන අයට තරාතිරම් උසස ්

කරන්වගනමු. තවද දැනුමැති සියල්ලන්වට 

වඩා ඉහළින්ව මනා දැනුමැත්තකු ඇත. 

ِخيهِ ُثمه  
َ
وحِعَيتِِهمح َقبحَل وََِعٓءِ أ

َ
 بِأ

َ
َفَبَدأ

رََجَها ِمن وِ  َتخح نَا  ٱسح ِخيهِِۚ َكَذَٰلَِك كِدح
َ
ََعٓءِ أ

حَملِِك   َخاهُ ِِف دِيِن ٱل
َ
ُخَذ أ

ح
َِلُوُسَفۖۡ َما ََكَن َِلَأ

  ُۗ هَشآُء ن ن ْۚ نَرحَفُع َدَرَجَٰٖت مه ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
ٓ أ إَِله

ِ ذِي ِعلحٍم َعلِيم  
َق ُك   ٧٦ َوَفوح

77. ඔහු ගසාරකම් කර ඇත්නම් 

(පුදුමයක් ගනාගව්.) මීට ගපර ඔහුගේම 

සගහෝදරයා ගසාරකම් කර ඇත යැයි 

ඔවුහු පැවසුගවෝය. නමුත් යූසුෆ් එය 

ඔවුනට ගහළි ගනාකර ඔහුගේ මනස තු  

එය සඟවා ෙත්ගත්ය. නුඹලා ස්ථානගයන්ව 

නපුරුම අය ගවති. තවද නුඹලා වර්ණනා 

කරමින්ව පවසන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්

මැනින්ව දන්වනාය යැයි ඔහු පැවසීය. 

ِقح َفَقدح   ْۚ  ۞قَالُٓواْ إِن يَِسح ُۥ ِمن َقبحُل خ  َله
َ
َق أ ََسَ

ْۚ قَاَل   ِسهِۦ َولَمح ُيبحِدَها لَُهمح ََسهَها يُوُسُف ِِف َنفح
َ
فَأ

لَُم بَِما تَِصُفونَ  عح
َ
ُ أ ۖۡ َوٱَّلله ََّكٗنا نُتمح َۡش   مه

َ
 ٧٧ أ
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78. අගහෝ උතුමාණනි, සැබැින්වම 

ගමාහුට ඉතා වයස ්ෙත පිගයකු සිටියි. 

එබැින්ව ඔහුගේ තැනට අප අතුරින්ව 

ගකගනකු ෙනු. නියත වශගයන්වම අපි ඔබ 

ව දැහැමියන්ව අතුරින්ව ගකගනකු ගලස 

දකින්වගනමු යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

ٗبا َشيحٗخا َكبِۡٗيا  
َ
ۥٓ أ َها ٱلحَعزِيُز إِنه ََلُ يُّ

َ
أ قَالُواْ َيَٰٓ

ََٰك ِمَن   ۥٓۖۡ إِنها نََرى َحَدنَا َمََّكنَُه
َ
فَُخذح أ

ِسنِيَ  حُمحح  ٧٨ ٱل

79. අපගේ භාේඩ කවුරුන්ව ගවතින්ව අපි 

ගසායා ෙත්ගතමු ද ඔහු හැර (ගවනත් 

ගකගනකු) අප ෙැනීගමන්ව අල්ලාහ ්

ආරක්ෂා කරත්වා, එිට අපි නියත 

වශගයන්වම අපරාධකරුවන්ව ගවමු යැයි 

ඔහු පැවසුගව්ය. 

نَا َمَتََٰعَنا   ُخَذ إَِله َمن وََجدح
ح
ن نهأ

َ
ِ أ قَاَل َمَعاَذ ٱَّلله

ۥٓ إِنهآ إِٗذا لهَظَٰلُِمونَ   ٧٩ ِعنَدهُ

80. ඔහු ෙැන ඔවුහු බලාගපාගරාත්තු සුන්ව 

වූ කල්හි රහසින්ව සාකච්ඡා කිරීමට ගවන්ව 

ව ගිගයෝය. නියත වශගයන්වම නුඹලාගේ 

පියා අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ ප්රතිඥාවක් නුඹලා 

ගවතින්ව ෙත් සැටිත් මීට ගපර යූසුෆ් 

ිෂගයහි (එවන්ව ප්රතිඥාවක්) නුඹලා කඩ 

ක  සැටිත් නුඹලා ගනාදන්වගනහුද? 

එගහයින්ව මාගේ පියා මා හට අවසර ගදන 

ගතක් ගහෝ අල්ලාහ ්මට තීන්වදු ගදන 

ගතක් ගහෝ මම ගමම භූමිගයන්ව ඉවත 

ගනායමි. තවද ඔහු තීන්වදු ගදන්වනන්වගෙන්ව 

අති ගශ්රෂ්්ඨය යැයි ඔවුන්ව අතුරින්ව වැඩිමලා 

පැවසුගව්ය. 

ۖۡ قَاَل َكبِۡيُُهمح   ا تَيحـ َُسواْ ِمنحُه َخلَُصواْ ََنِي ٗ ا ٱسح فَلَمه
بَاُكمح 

َ
نه أ

َ
لَُمٓواْ أ لَمح َتعح

َ
َخَذ َعلَيحُكم أ

َ
 قَدح أ

ِ َوِمن َقبحُل َما فَرهطُتمح ِِف يُوُسَفۖۡ   َِن ٱَّلله ثِٗقا م  وح مه
وح  

َ
َِبٓ أ

َ
َذَن َِلٓ أ

ح
َٰ يَأ ۡرَض َحِته

َ بحَرَح ٱۡلح
َ
فَلَنح أ

ُ ٱلحَحَِٰكِميَ  ُ َِلِۖ وَُهَو َخۡيح  ٨٠ َُيحُكَم ٱَّلله

81. නුඹලා නුඹලාගේ පියා ගවත ආපසු 

ගොස් අපගේ පියාණනි, නියත 

වශගයන්වම ඔගේ පුතා ගසාරකම් කග ය්. 

අප දන්වනා දෑ පිළිබඳ ව මිස අපි සාක්ෂි 

ගනාදරන්වගනමු. තවද අපි (අපට) 

ගනාගපගනන  දෑ ආරක්ෂා කරන්වනන්ව 

ගලස ගනාසිටිගයමු යැයි නුඹලා පවසනු. 

بَانَآ إِنه ٱبحَنَك  
َ
أ بِيُكمح َفُقولُواْ َيَٰٓ

َ
ٱرحِجُعٓواْ إََِلَٰٓ أ

نَآ إَِله  َق َوَما َشِهدح َنا َوَما ُكنها  ََسَ بَِما َعلِمح
 ٨١ لِلحَغيحِب َحَٰفِِظيَ 
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82. අපි එහි සිටි ෙම්මානගයන්ව හා එහි 

අපි මුණෙැසුණු නඩගයන්ව නුඹ ිමසා 

බලනු. තවද නියත වශගයන්වම අපි 

සතයවාදීහුමය. 

يََة ٱلهِِت ُكنها فِيَها َوٱلحعَِۡي ٱلهِِتٓ   ـ َِل ٱلحَقرح وَسح
ۖۡ ِإَونها  َبلحَنا فِيَها قح

َ
 ٨٢ لََصَِٰدقُونَ أ

83. නමුත් (මීට ගපර) නුඹලාගේ 

ආත්මාවන්ව නුඹලාට කරුණක් 

අලංකාරවත් කග ය්. එගහයින්ව අලංකාර 

ඉවසීමකි (වඩාත් ගශ්රෂ්ඨ් වනුගේ.) ඔවුන්ව 

සියල්ල මා ගවත ගෙන ඒමට අල්ලාහට් 

හැකිය. නියත වශගයන්වම ඔහු සර්ව ඥානී 

සියුම් ඥානය ඇත්තාය යැයි ඔහු(පියා) 

පැවසීය. 

ٗراۖۡ فََصَبح   قَاَل بَلح سَ  مح
َ
نُفُسُكمح أ

َ
لَتح لَُكمح أ وه

ْۚ إِنهُهۥ   تَِيِّن بِِهمح ََجِيًعا
ح
ن يَأ

َ
ُ أ ۖۡ َعََس ٱَّلله ََجِيٌل

َِكيمُ   ٨٣ ُهَو ٱلحَعلِيُم ٱۡلح

84. තවද ඔහු ඔවුන්වගෙන්ව හැරී අගහෝ 

යූසුෆ ්ගකගරහි තිබූ මාගේ ගශෝකගේ 

තරම යැයි පැවසීය. තවද දුගකන්ව ඔහුගේ 

දෑස ්සුදුමැලි ිය. ඔහු (දුක) යටපත් කර 

ෙත්ගත්ය. 

َٰ يُوُسَف   َسََفَٰ لََعَ
َ
َٰ َعنحُهمح َوقَاَل َيَٰٓأ َوتََوله

ِن َفُهَو َكِظيم   ُزح تح َعيحَناهُ ِمَن ٱۡلح  ٨٤ َوٱبحَيضه

85. අල්ලාහ ්මත දිවුරා පවසන්වගනමු. ඔබ 

ගරෝොතුරු වන ගතක් ගහෝ ිනාශ වී 

යන්වනන්ව අතුරින්ව වන ගතක් ගහෝ ඔබ 

යූසුෆ්ගේ මතකගයන්ව ඉවත් ගනාවන්වගන්ව 

මය යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

َٰ تَُكوَن   ُكُر يُوُسَف َحِته َتُؤاْ تَذح ِ َتفح قَالُواْ تَٱَّلله
وح تَُكوَن ِمَن ٱلحَهَٰلِِكيَ 

َ
 ٨٥ َحَرًضا أ

86. මාගේ ගශෝකය හා මාගේ දුක පිළිබඳ 

මම පැමිණිලි කරනුගේ අල්ලාහ් 

ගවතමය. තවද නුඹලා ගනාදන්වනා දෑ මම 

අල්ලාහ්ගෙන්ව දැන ෙනිමි යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

لَُم  عح
َ
ِ َوأ ِِنٓ إََِل ٱَّلله ُكواْ بََث ِ وَُحزح شح

َ
َمآ أ قَاَل إِنه

لَُمونَ  ِ َما ََل َتعح  ٨٦ ِمَن ٱَّلله
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87. අගහෝ  මාගේ දරුවනි, නුඹලා ගොස් 

යූසුෆ ්හා ඔහුගේ සගහෝදරයා පිළිබඳ 

ගසායා බලනු. අල්ලාහග්ේ දයාව පිළිබඳ 

ව නුඹලා බලාගපාගරාත්තු සුන්ව කර 

ගනාෙනු. නියත වශගයන්වම ප්රතික්ගෂ්ප 

කරන ජනයා මිස ගවනත් කිසිවකු 

අල්ලාහ්ගේ දයාව පිළිබඳ 

බලාගපාගරාත්තු සුන්ව කර ගනාෙනිති. 

ِخيهِ  
َ
ُسواْ ِمن يُوُسَف َوأ َيََٰبِّنه ٱذحَهُبواْ َفَتَحسه

ِۖۡ إِنهُهۥ ََل يَاْيـح َُس ِمن   ِح ٱَّلله وح َوََل تَاْيـح َُسواْ ِمن ره
 ِ ِح ٱَّلله وح َٰفُِرونَ ره  ٨٧  إَِله ٱلحَقوحُم ٱلحَك

88. ඔහු ගවත ඔවුන්ව ඇතුළු වූ කල්හි 

අගහෝ පාලකතුමණි!, අප හා අපගේ 

පවුලට ිපතක් සිදු වී ඇත. අපි අල්ප 

වටිනාකමින්ව යුත් භාේඩ සමෙ පැමිණ 

ඇත්ගතමු. එබැින්ව කිරුම් බර අපට 

ූර්ණ ව ලබා දී තවද අප හට (තවත් 

වැඩිගයන්ව) දන්ව ගදනු. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්දන්ව ගදන්වනන්වහට කුසල් 

පිරිනමනු ඇත යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

َنا   َها ٱلحَعزِيُز َمسه يُّ
َ
أ ا َدَخلُواْ َعلَيحهِ قَالُواْ َيَٰٓ فَلَمه

وحِف نَلَا  
َ
َٰةٖ فَأ زحَجى ُّ وَِجئحَنا بِبَِضََٰعةٖ مُّ لََنا ٱلۡضُّ هح

َ
َوأ

َ ََيح  ٓۖۡ إِنه ٱَّلله قح َعلَيحَنا زِي  ٱلحَكيحَل َوتََصده
قِيَ  ِ حُمَتَصد   ٨٨ ٱل

89. නුඹලා ගනාදන්වනා කමින්ව සිටි 

අවස්ථාගව් යූසුෆ් හා ඔහුගේ සගහෝදරයාට 

නුඹලා ක  දෑ නුඹලා දන්වගනහු දැයි ඔහු 

ිමසුගව්ය 

ِخيهِ إِذح  
َ
ا َفَعلحُتم بُِيوُسَف َوأ ُتم مه قَاَل َهلح َعلِمح

نُتمح َجَِٰهلُونَ 
َ
 ٨٩ أ

90. සැබැින්වම ඔබ ද යූසුෆ ්? යැයි ඔවුහු 

ිමසුගවෝය. මම යූසුෆ්, ගම් මාගේ 

සගහෝදරයාය. අල්ලාහ ්අප ගවත 

ආශිර්වාද කග ්ය. නියත වශගයන්වම 

කරුණ නම් කවගරකු අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වී ඉවසීගමන්ව කටයුතු කරන්වගන්ව 

ද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

දැහැමියන්වගේ කුලිය නිෂ්ඵල ගනාකරනු 

ඇතැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

نَت يُوُسُفۖۡ 
َ
ءِنهَك َۡل

َ
نَا۠ يُوُسُف   قَالُٓواْ أ

َ
قَاَل أ

ٓۖۡ إِنهُهۥ َمن َيتهِق   ُ َعلَيحَنا ِِخِۖ قَدح َمنه ٱَّلله
َ
َوَهََٰذآ أ

ِسنِيَ  حُمحح َر ٱل جح
َ
َ ََل يُِضيُع أ َِبح فَإِنه ٱَّلله  ٩٠ َويَصح

91. අල්ලාහ ්මත දිවුරමු. තවද නියත 

වශගයන්වම අපි වැරදි කරන්වනන්ව ගලස 

සිටියද අල්ලාහ් අපට වඩා ඔබ ව උසස් 

කග ්ය යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

ُ َعلَيحَنا ِإَون ُكنها   ِ لََقدح َءاثََرَك ٱَّلله قَالُواْ تَٱَّلله
 ٩١ لََخَِٰطـ ِيَ 
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92. අද දින නුඹලා ගකගරහි කිසිදු 

ගදාසක් නැත. අල්ලාහ ්නුඹලාට සමාව 

ගදනු ඇත. තවද ඔහු 

කරුණාවන්වතයින්වගෙන්ව මහා 

කරුණාවන්වතය යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ُ  قَاَل ََل   ِفُر ٱَّلله ۖۡ َيغح َوحَم ِيَب َعلَيحُكُم ٱَلح
تََثح

َِٰۡحِيَ  رحَحُم ٱلره
َ
ۖۡ وَُهَو أ  ٩٢ لَُكمح

93. නුඹලා ගම් මාගේ කමිසය ගෙන 

ගොස් මාගේ පියාගේ මුහුණ මත දමනු. 

ඔහුට බැල්ම එනු ඇත. තවද නුඹලාගේ 

පවුගල් සියලු අය මා ගවත ගෙන එනු. 

 َٰ لحُقوهُ لََعَ
َ
َِب  ٱذحَهُبواْ بَِقِميِِص َهََٰذا فَأ

َ
هِ أ  وَجح

َعِيَ  َجح
َ
لُِكمح أ هح

َ
تُوِِن بِأ

ح
ِت بَِصۡٗيا َوأ

ح
 ٩٣ يَأ

94. එම නඩය (මිසරගයන්ව) පිටත් ව ගිය 

කල්හි, ඔවුන්වගේ පියා (ගමගස්) 

පැවැසුගව්ය. නියත වශගයන්වම මට 

යූසුෆ්ගේ සුවඳ දැගනයි. නුඹලා මට ගදාස ්

නැගිය යුතු ගනාගව් දැයි ඔවුන්වගේ පියා 

ිමසුගව්ය. 

ا فََصلَ  ِجُد رِيَح  َولَمه
َ
بُوُهمح إِّن ِ َۡل

َ
ِت ٱلحعُِۡي قَاَل أ
ن ُتَفن ُِدونِ 

َ
ََلٓ أ  ٩٤ يُوُسَفۖۡ لَوح

95. අල්ලාහ ්මත දිවුරමින්ව නියත 

වශගයන්වම ඔබ (තවමත්) ඔගේ පැරණි 

මු ාගවහිම පසුවන්වගනහි යැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. 

ِ إِنهَك لََِف َضَلَٰلَِك ٱلحَقِديمِ   ٩٥ قَالُواْ تَٱَّلله

96. පසු ව ශුභාරංචි දන්වවන්වනා පැමිණි 

කල්හි ඔහු ඔහුගේ මුහුණට එය දැමුගව්ය. 

එිට ඔහු නැවත ගපනීම ඇත්ගතකු ගලස 

පත් ිය. නුඹලා ගනාදන්වනා දෑ මම 

අල්ලාහ්ගෙන්ව දැන ෙනිමි යැයි නුඹලාට 

මම ගනාකීගවම්දැයි ඔහු ිමසුගව්ය. 

تَده  ِههِۦ فَٱرح َٰ وَجح َُٰه لََعَ لحَقى
َ
ن َجآَء ٱلحبَِشُۡي أ

َ
آ أ   فَلَمه

  ِ لَُم ِمَن ٱَّلله عح
َ
ٓ أ قُل لهُكمح إِّن ِ

َ
لَمح أ

َ
بَِصۡٗياۖۡ قَاَل أ

لَُمونَ   ٩٦ َما ََل َتعح

97. අපගේ පියාණනි, අපගේ පාපයන්ව 

වලට ඔබ අප ගවනුගවන්ව සමාව අයැද 

සිටිනු මැනව.නියත වශගයන්වම අපි වැරදි 

කරන්වනන්ව වූගයමු යැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. 

فِرح  َتغح بَانَا ٱسح
َ
أ  نَلَا ُذنُوبََنآ إِنها ُكنها  قَالُواْ َيَٰٓ
 ٩٧ َخَِٰطـ ِيَ 
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98. මම මාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව නුඹලා 

ගවනුගවන්ව මතු සමාව අයැදිමි. නියත 

වශගයන්ව ම ඔහු අතික්ෂමාශීලී මහා 

කරුණාවන්වතය. 

ِۖ إِنهُهۥ ُهَو ٱلحَغُفوُر   ٓ ِ فُِر لَُكمح َرَب  َتغح سح
َ
قَاَل َسوحَف أ

 ٩٨ ٱلرهِحيمُ 

99. ඔවුන්ව යූසුෆ් ගවත පිිසුනු කල්හි 

තමන්ව ගවත තම ගදමාපියන්ව ඔහු  ං කර 

ෙත්ගත්ය. තවද අල්ලාහ් අභිමත කග  ්

නම් සුරක්ෂිතයින්ව ගලසින්ව නුඹලා 

මිසරයට ඇතුළු වනු යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

بََويحهِ  
َ
َٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إََِلحهِ أ ا َدَخلُواْ لََعَ فَلَمه

 ُ َ إِن َشآَء ٱَّلله  ٩٩  َءاِمنِيَ َوقَاَل ٱدحُخلُواْ ِمِصح

100. තවද ඔහු ඔහුගේ ගදමාපියන්ව 

රාජාසානය මත ඔසවා තැබුගව්ය. තවද 

ඔවුහු ඔහුට ( ගපර පැවැති චාරිත්රයට 

අනුව) සුජූද් කරමින්ව හිස නැමූහ. තවද 

මාගේ පියාණනි, මීට ගපර (මා දුටු) 

මාගේ සිහිනගේ යථාර්ථය ගමයයි. මාගේ 

පරමාධිපති එය සැබෑ ගලසින්වම ඇති 

කග ්ය. සිරගෙයින්ව මා බැහැර කරන ිට 

ද මා අතර හා මාගේ සගහෝදරයින්ව අතර 

ගෂයිතාන්ව කලහකම් ඇති කිරීගමන්ව පසු 

පිටිසර ෙම්මානගයන්ව නුඹලා ව ගෙන ආ 

ිටද ඔහු මා සමෙ යහපත් අයුරින්ව 

කටයුතු කග ය්. නියත වශගයන්වම මාගේ 

පරමාධිපති ඔහු අභිමත කරන දෑට 

කරුණාව දක්වන්වනාව. නියත වශගයන්වම 

සර්වඥානී සියුම් ඥානය ඇත්තා ඔහුමය. 

ٗداۖۡ   واْ ََلُۥ ُسجه بََويحهِ لََعَ ٱلحَعرحِش وََخرُّ
َ
َوَرَفَع أ

وِيُل ُرءحَيََٰي ِمن َقبحُل قَدح  
ح
بَِت َهََٰذا تَأ

َ
أ َوقَاَل َيَٰٓ

رََجِّن   خح
َ
َسَن َِبٓ إِذح أ حح

َ
ۖۡ َوقَدح أ ا ِ َحق ٗ َجَعلََها َرَب 

وِ ِمنُۢ بَ  َدح َِن ٱِلح ِن وََجآَء بُِكم م  جح ِ ِد  ِمَن ٱلس  عح
  ِ ِۚ إِنه َرَب  َوَِتٓ َ إِخح يحَطَُٰن َبيحِّن َوبَيح ن نهَزَغ ٱلشه

َ
أ

َِكيمُ  ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلحَعلِيُم ٱۡلح  ١٠٠ لَِطيف  ل َِما يََشآُء

101. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, ඔබ 

මට රාජයය පිරිනැමුගවහිය. තවද සිදුවීම් 

වල යථාර්ථය ඉෙැන්වවූගවහිය. අහස ්හා 

ගපාග ාගව් නිර්මාපකයාගණනි, 

ගමගලාව හා මතු ගලාගවහි මාගේ 

භාරකරු ඔබය. මා (ඔබට) අවනත 

වන්වගනකු ගලසින්ව මරණයට පත් කරනු 

මැනව  තවද දැහැමියන්ව සමෙ මා එක් 

කරනු මැනව ( යනුගවන්ව ඔහු ප්රාර්ථනා 

කග ්ය.) 

َتِّن ِمن   حُملحِك وََعلهمح ِ قَدح َءاتَيحَتِّن ِمَن ٱل ۞َرب 
َحادِيِثِۚ فَاِطَر ٱل 

َ وِيِل ٱۡلح
ح
ۡرِض  تَأ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو سه
لِٗما   نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ تََوفهِّن ُمسح ِۦ ِِف ٱلُّ نَت َوِل 

َ
أ

َٰلِِحيَ  ِّن بِٱلصه ِقح ۡلح
َ
 ١٠١ َوأ
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102. (නබිවරය,) ගමය අදෘෂයමාන පුවත් 

අතුරිනි. එය අපි නුඹ ගවත දන්වවමු. ඔවුහු 

කුමන්වත්රණය කරමින්ව ඔවුන්වගේ ිෂයය 

සඳහා එක් රැස ්වූ අවසථ්ාගව් නුඹ ඔවුන්ව 

අබියස ගනාවීය. 

ۢنَبآءِ ٱلحَغيحِب نُوِحيهِ إََِلحَكۖۡ َوَما ُكنَت  
َ
َٰلَِك ِمنح أ َذ

ُكُرونَ  رَُهمح وَُهمح َيمح مح
َ
َُعٓواْ أ َجح

َ
يحِهمح إِذح أ  ١٠٢ َلَ

103. තවද නුඹ (ඔවුන්වගේ ිශව්ාසය ෙැන 

ගකතරම්) අගේක්ෂා ක  ද ජනයා අතුරින්ව 

බහුතරයක් ගදනා ගද්ව ිශ්වාසවන්වතයින්ව 

ගනාගව්. 

ِمنِيَ  َت بُِمؤح ََثُ ٱنلهاِس َولَوح َحَرصح كح
َ
 ١٠٣ َوَمآ أ

104. ගම් සඳහා නුඹ කිසිදු කුලියක් 

ඔවුන්වගෙන්ව ගනාපතන්වගනහිය. ගමය 

ගලෝවැසියන්වට ගමගනහි කිරීමක් මිස 

නැත. 

ر    ٍرِۚ إِنح ُهَو إَِله ذِكح جح
َ
ـ َلُُهمح َعلَيحهِ ِمنح أ َوَما تَسح

 ١٠٤ ل ِلحَعَٰلَِميَ 

105. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් ගකතරම් 

නම් සාධක වී ද? නමුත් ඔවුහු ඒ ෙැන 

පිටුපාමීන්ව ඒ හරහා ෙමන්ව කරති. 

وَن   ۡرِض َيُمرُّ
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِنح َءايَةٖ ِِف ٱلسه ي ِن م 

َ
َوَكأ

رُِضونَ   ١٠٥ َعلَيحَها وَُهمح َعنحَها ُمعح

106. ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා, 

ඔවුන්ව ආගද්ශ කරන්වනන්ව මිස අල්ලාහ් ව 

ිශව්ාස ගනාකරති. 

ِ إَِله وَُهم   ََثُُهم بِٱَّلله كح
َ
ِمُن أ َوَما يُؤح

ُِكونَ  ّشح  ١٠٦ مُّ

107. අල්ලාහ්ගේ දඬුවමින්ව ගව ාෙන්වනා 

වූ වයසනයක් ඔවුන්ව ගවත පැමිණීම ෙැන 

ගහෝ ඔවුහු හැඟීමකින්ව ගතාරව සිටිය දී 

හදිසිගේම පරමාන්වත ගමාගහාත පැමිණීම 

ෙැන ගහෝ ඔවුන්ව අභයදායී ව සිටින්වගනෝ 

ද? 

وح  
َ
ِ أ ِنح َعَذاِب ٱَّلله تَِيُهمح َغَِٰشَية  م 

ح
ن تَأ

َ
ِمُنٓواْ أ

َ
فَأ

َ
أ

ُعُرونَ  َتٗة وَُهمح ََل يَشح اَعُة َبغح تَِيُهُم ٱلسه
ح
 ١٠٧ تَأ

108. ගමය මාගේ මාර්ෙයයි. අල්ලාහ් 

ගවත මම ඇරයුම් කරමි. මා හා මා 

අනුෙමනය ක වුන්ව පැහැදිලි සාධක මත 

සිටිමු. තවද අල්ලාහ ්සුපිිතුරුය. මම 

ආගද්ශ කරන්වනන්ව අතුරින්ව ගකගනකු 

ගනාගවමි යැයි නුඹ පවසනු. 

َٰ بَِصَۡيٍة   ِْۚ لََعَ ُعٓواْ إََِل ٱَّلله دح
َ
قُلح َهَِٰذهِۦ َسبِيِلٓ أ

نَا۠ ِمَن  
َ
ِ َوَمآ أ َبَعِّنِۖ َوُسبحَحََٰن ٱَّلله نَا۠ َوَمِن ٱته

َ
أ

ِكِيَ  حُمّشح  ١٠٨ ٱل
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 يوسف 

109. (නබිවරය) නුඹට ගපර (ිිධ ෙම් 

ප ාත්වලට) පණිිඩකරුවන්ව 

(රසූල්වරුන්ව) ගලස අප ිසින්ව වහී (ගද්ව 

වදන්ව) පහලකරන ලද සියල්ලන්වම 

පිරිමින්ව ගලස හා එම නෙරවලට අයත් 

පිරිසක් වූහ. ඔවුහු මහගපාග ාගවහි 

සැරිසරා අධීක්ෂණය කර 

ගනාබලන්වගනෝද? එගස් කග  ්නම්  

ඔවුනට ගපර සිටියවුන්වගේ අවසානය 

ගකගස් වී දැයි ඔවුනට දැකෙත හැකිව 

තිබුණි. බිය බැතිමත් අයට අවසන්ව 

නිවහන උතුම්ය. නුඹලා වටහා 

ගනාෙන්වගනහු ද? 

رحَسلحَنا ِمن َقبحلَِك إَِله رَِجاَٗل نُّوِۡحٓ إََِلحِهم  
َ
َوَمآ أ

ۡرِض  
َ فَلَمح يَِسُۡيواْ ِِف ٱۡلح

َ
ُۗ أ ِل ٱلحُقَرىَٰٓ هح

َ
ِنح أ م 

  ُۗ ِيَن ِمن َقبحلِِهمح َِٰقَبُة ٱَّله َفَينُظُرواْ َكيحَف ََكَن َع
فَََل  َوَلَ 

َ
ْْۚ أ ا َقوح ِيَن ٱته اُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخۡيح  ل َِّله

ِقلُونَ   ١٠٩ َتعح

110. රසූල්වරුන්ව බලාගපාගරාත්තු සුන්ව 

වූ ිට නියත වශගයන්වම තමන්ව ගබාරු 

කරනු ලැබූ බව සිතූහ. (එිට) අපගේ 

උපකාරය ඔවුන්ව ගවත පැමිණිගේය. අප 

අභිමත කරන අය ව මුදවා ෙනු ලැබීය. 

අපගේ දඬුවම වැරදිකාර ජනයාගෙන්ව 

ව ක්වනු ගනාලැගේ. 

نهُهمح قَدح  
َ
تَيحـ ََس ٱلرُُّسُل َوَظنُّٓواْ أ َٰٓ إَِذا ٱسح َحِته

ۖۡ َوََل يَُردُّ   هَشآُء َ َمن ن نَا َفُنّج ِ ُ ُكِذبُواْ َجآَءُهمح نَِصح
رِِميَ  حُمجح ُسَنا َعِن ٱلحَقوحِم ٱل

ح
 ١١٠ بَأ

111. සැබැින්වම ඔවුන්වගේ කතා වස්තු 

වල බුද්ධිය ඇත්තවුනට පාඩමක් ිය. එය 

ගොතනු ලැබූ කතාවක් ගනාවීය. එනමුත් 

ඔවුන්ව අතර ඇති දෑ තහවුරු කරන්වනක් ද 

සියලු දෑ ිස්තර කරන්වනක් ද ිශව්ාස 

කරන ජනයාට මෙ ගපන්වවීමක් හා 

දයාවක් ද ිය. 

لحَبَِٰبِۗ َما  
َ ْوِل ٱۡلح

ُ
ِ َة  ۡل  لََقدح ََكَن ِِف قََصِصِهمح ِعَبح

ىَٰ َوَلَِٰكن تَ  ََتَ ِي  ََكَن َحِديٗثا ُيفح ِديَق ٱَّله صح
َٗة   ءٖ وَُهٗدى َورَۡحح ِ ََشح

ِصيَل ُك  َ يََديحهِ َوَتفح بَيح
ِمُنونَ  ٖم يُؤح  ١١١ ل َِقوح
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 الرعد

සූරා අර් රඃද් الرعد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, රා. ගමය ගද්ව ග්රන්වථගේ 

වදන්ව ගව්. නුඹගේ පරමාධිපති ගවතින්ව 

නුඹ ගවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ සතයයකි. 

එනමුත් ජනයා අතුරින්ව බහුතරයක් ගදනා 

ිශව්ාස ගනාකරති. 

نزَِل إََِلحَك  
ُ
ِٓي أ الٓٓمرِۚ تِلحَك َءاَيَُٰت ٱلحِكَتَِٰبِۗ َوٱَّله

ََثَ ٱنلهاِس ََل   كح
َ
َقُّ َوَلَِٰكنه أ ب َِك ٱۡلح ِمن ره

ِمُنونَ   ١ يُؤح

2. කිසිදු කුලුනකින්ව ගතාර ව ඔබ දකින 

අහස ඔසවා තැබුගව් අල්ලාහ ්වන ඔහුය. 

පසු ව ඔහු රාජාසනය මත ස්ථාපිත 

වූගේය. ඔහු හිරු හා සඳු වසඟ කග ය්. 

සියල්ල නියමිත කාලයක් දක්වා ෙමන්ව 

කරයි. ඔහු සියලු කරුණු සැලසුම් කරයි. 

නුඹලාගේ පරමාධිපතිගේ හමු ව නුඹලා 

තරගේ ිශව්ාස ක  හැකි වනු පිණිස 

ගමම වදන්ව ඔහු පැහැදිලි කරයි. 

  ۡۖ َنَها ِ َعَمٖد تََروح َِٰت بَِغۡيح َمََٰو ِي َرَفَع ٱلسه ُ ٱَّله ٱَّلله
َس   مح َر ٱلشه َتَوىَٰ لََعَ ٱلحَعرحِشِۖ وََسخه ُثمه ٱسح

َر   مح
َ ِۚ يَُدب ُِر ٱۡلح َسۡم ٗ َجٖل مُّ

َ
ۖۡ ُك   ََيحرِي ِۡل َوٱلحَقَمَر

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكم بِلَِقآءِ  ِ  َرب ُِكمح ُيَفص 
 ٢ تُوقُِنونَ 

3. මහගපාග ාව දිෙ හැර එහි කඳු හා 

ෙංො ඇති කග  ්ඔහුමය. තවද සෑම ඵල 

වොවකින්වම එහි ඔහු ද්ිත්ව වශගයන්ව 

ගජෝඩුද ඇති කග ්ය. තවද ඔහු දහවල 

රාත්රිගයන්ව ආවරණය කරයි. නියත 

වශගයන්වම වටහා ෙන්වනා ජනයාට ගමහි 

සාධක ඇත. 

ۡرَض وََجَعَل 
َ ِي َمده ٱۡلح فِيَها َرَوََِٰسَ   وَُهَو ٱَّله

  ِ ِ ٱثلهَمَرَِٰت َجَعَل فِيَها َزوحَجيح
نحَهَٰٗراۖۡ َوِمن ُك 

َ
َوأ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   ْۚ إِنه ِِف َذ حَل ٱنلهَهاَر ِۖ ُيغحَِش ٱَله ِ ٱثحَنيح
ُرونَ  ٖم َيَتَفكه  ٣ ل َِقوح

4. මහගපාග ාගව් එකිගනකට යාබද ව 

පිහිටි කලාප ද මිදි වලින්ව යුත් උයන්ව ද 

ගකත් වතු ද අතු සහිත හා අතු රහිත 

රටඉඳි ෙස ්ද ඇත.ඒ සියල්ලටම එක 

ආකාරගේ ජලය සපයනු ලැගේ. අනුභව 

කිරීගම්දී ඒවායින්ව ඇතැම් ගද් ඇතැම් 

ගද්ට වඩා ිශිෂ්ටවත් කග මු. නියත 

වශගයන්වම ගමහි වටහා ෙන්වනා ජනයාට 

සංඥාවන්ව ඇත. 

ِنح   َٰت  م  َتَجَٰوَِرَٰت  وََجنه ۡرِض قَِطع  مُّ
َ َوِِف ٱۡلح

ع   َنَٰٖب َوَزرح عح
َ
ُ ِصنحَواٖن  أ َوََّنِيل  ِصنحَوان  وََغۡيح

َٰ َبعحٖض   َضَها لََعَ ُل َبعح ََّقَٰ بَِمآءٖ َوَِٰحٖد َوُنَفض ِ يُسح
ٖم   َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوح ُكِلِۚ إِنه ِِف َذ

ُ ِِف ٱۡلح
ِقلُونَ   ٤ َيعح
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5. (ඔවුන්ව තුල ිශ්වාසයක් නැත 

යනුගවන්ව නබිවරය) නුඹ පුදුමයට පත් 

වන්වගනහි නම් ඔවුහු "අපි පස ්බවට පත් 

වූ ිට නව මැවීමක් තු ට පත් වන්වගනමු 

ද?" යැයි පැවැසීම (මීටවඩා) පුදුමයක් 

ගව්.තම පරමාධිපති ව ප්රතික්ගෂප් 

ක වුන්ව ගමාවුහුමය. (එබැින්ව මරණින්ව 

මතුවට) ඔවුන්වගේ ගෙලවල් වල ිලංගු 

ඇත්ගතෝ ද ගමාවුහුමය. තවද නිරාවාසීහු 

ද ගමාවුහුමය. ඔවුහු එහි සදාතනිකගයෝ 

ගවති. 

َٰبًا  ۞ِإَون تَ  ءَِذا ُكنها تَُر
َ
لُُهمح أ عحَجبح َفَعَجب  قَوح

ِيَن َكَفُرواْ   ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
ءِنها لََِف َخلحٖق َجِديٍدِۗ أ

َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ۖۡ َوأ َناقِِهمح عح

َ
َلَُٰل ِِفٓ أ غح

َ ْوَلَٰٓئَِك ٱۡلح
ُ
ۖۡ َوأ بَِرب ِِهمح

ونَ  َحَُٰب ٱنلهارِِۖ ُهمح فِيَها َخَِِٰلُ صح
َ
 ٥ أ

6. තවද යහපතට ගපර නපුර ඉක්මන්ව 

කරන්වනැයි ඔවුහු නුඹගෙන්ව ඉල්ලා සිටිති. 

ඔවුනට ගපර දඬුවමට ලක් වූවන්ව ඉකුත් 

ව ගොස් ඇත. තවද නියත වශගයන්වම 

නුඹගේ පරමාධිපති ජනයා කරන අපරාධ 

වලට ඔවුනට ක්ෂමාශීලීභාවගයන්ව 

යුක්තය. එගමන්වම නියත වශගයන්වම 

නුඹගේ පරමාධිපති දඬුවම් දීගමහි ඉතා 

දැඩිය. 

ِجلُونََك  َتعح ََسَنةِ َوقَدح  َويَسح ي ِئَةِ َقبحَل ٱۡلح بِٱلسه
و   حَمُثَلَُٰتُۗ ِإَونه َربهَك ََّلُ َخلَتح ِمن َقبحلِِهُم ٱل

ۖۡ ِإَونه َربهَك لََشِديُد   َٰ ُظلحِمِهمح فَِرةٖ ل ِلنهاِس لََعَ َمغح
 ٦ ٱلحعَِقابِ 

7. තවද ඔහුගේ පරමාධිපතිගෙන්ව 

සංඥාවක් ඔහු ගවත පහ  කරනු ලැබිය 

යුතු ගනාගව් දැයි ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව 

පවසති. (නබිවරය) නුඹ අවවාද 

කරන්වගනකු පමණි. සෑම සමූහයකටම 

මෙ ගපන්වවන්වගනකු ිය. 

نزَِل َعلَيحهِ َءايَة   
ُ
ََلٓ أ ِيَن َكَفُرواْ لَوح َويَُقوُل ٱَّله

ٍم َهادٍ  ِ قَوح
ۖۡ َولُِك  نَت ُمنِذر 

َ
َمآ أ ب ِهِۦُٓۗ إِنه ِن ره  ٧ م 

8. සෑම කතක්ම උසුලන දෑ ද ෙර්භාෂගේ 

අඩු වන දෑ ද එහි වැඩි වන දෑ ද අල්ලාහ් 

දනී. තවද සෑම ගදයක්ම ඔහු අබියස 

නියමිත ප්රමාණයක් අනුව  පිහිටයි. 

نََثَٰ َوَما تَغِيُض  
ُ
لَُم َما ََتحِمُل ُكُّ أ ُ َيعح ٱَّلله

ٍء ِعنَدهُۥ   ْۚ َوَُّكُّ ََشح َداُد رحَحاُم َوَما تَزح
َ ٱۡلح

َدارٍ   ٨ بِِمقح
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9. ඔහු (අල්ලාහ්) අදෘෂයමාන දෑ හා 

දෘෂයමාන දෑ (මනාව) දන්වනාය. අති 

මහත් අති උත්තරීතරය. 

حُمَتَعالِ  َهََٰدةِ ٱلحَكبُِۡي ٱل َٰلُِم ٱلحَغيحِب َوٱلشه  ٩ َع

10. නුඹලා අතුරින්ව ප්රකාශය සඟවන්වනා ද 

එය ගහළි කරන්වනා ද තවද රාත්රිගයහි 

සැඟගවන්වනා ද දහවල් කාලගේ 

සැරිසරන්වනා ද (අල්ලාහ් ඉදිරිගේ) එක 

සමානය. 

َل َوَمن َجَهَر بِهِۦ   ََسه ٱلحَقوح
َ
نح أ ِنُكم مه َسَوآء  م 

حِل وََسارُِبُۢ بِٱنلهَهارِ  فِۭ بِٱَله َتخح  ١٠ َوَمنح ُهَو ُمسح

11. ඔහු ඉදිරිගයන්ව හා ඔහු පසුපසින්ව සිට 

අල්ලාහ්ගේ නිගයෝෙගයන්ව ඔහු ව 

ආරක්ෂා කරන ලුහුබඳින්වනන්ව ඔහුට 

ගවති. ඔවුන්ව තු  ඇති දෑ ඔවුන්ව ගවනස ්

කර ෙන්වනා ගතක් නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්පිරිසක් තු  ඇති දෑ ගවනස ්

ගනාකරයි. යම් පිරිසකට අල්ලාහ් යම් 

නපුරක් අගේක්ෂා කග ් නම් එිට ඔහුට 

වැ කීමක් ගනාමැත. තවද ඔහුගෙන්ව 

ගතාර ව ගවනත් කිසිදු භාරකරුවකු ද 

ඔවුනට ගනාමැත. 

ِ يََديحهِ َوِمنح َخلحفِهِ  ِنُۢ بَيح َِبَٰت  م  ۦ  ََلُۥ ُمَعق 
ُ َما   ِ َ ََل ُيَغۡي  ُِۗ إِنه ٱَّلله رِ ٱَّلله مح

َ
َُيحَفُظونَُهۥ ِمنح أ

  ُ َراَد ٱَّلله
َ
ُۗ ِإَوَذآ أ نُفِسِهمح

َ
واْ َما بِأ ُ ِ َٰ ُيَغۡي  ٍم َحِته بَِقوح

ِن ُدونِهِۦ   ۚۥْ َوَما لَُهم م  ٖم ُسوٗٓءا فَََل َمَرده ََلُ بَِقوح
 ١١ ِمن َوالٍ 

12. ඔහු වනාහි බියක් හා (වැසි) 

බලාගපාගරාත්තුවක් ගලසින්ව ිදුලි 

ගකටීම නුඹලාට ගපන්වවන්වනාය. තවද 

ඔහු ඝන වලාකුළු නිර්මාණය කරයි. 

َق َخوحٗفا َوَطَمٗعا َويُنِشُئ   حََبح ِي يُرِيُكُم ٱل ُهَو ٱَّله
َحاَب ٱثل َِقاَل   ١٢ ٱلسه

13. ගිගුරුම ඔහුගේ ප්රශංසාව තුළින්ව ද 

තවද මලක්වරුන්ව ඔහු ෙැන වූ බිගයන්ව ද 

(ඔහු ව) පිිතුරු කරති. ඔහු අකුණු සැර 

එවනු ඇත. එිට අල්ලාහ් ෙැන ඔවුන්ව 

තර්ක කරමින්ව සිටිය දී ඔහු එමගින්ව 

අභිමත කරන අයට ිපාකය ඇති කරයි. 

තවද ඔහු උපරමශීලිත්වගයන්ව ඉතා 

දැඩිය. 

حَمَلَٰٓئَِكُة ِمنح ِخيَفتِهِۦ   ِدهِۦ َوٱل ُد ِِبَمح َويَُسب ُِح ٱلرهعح
َِٰعَق َفُيِصيُب  َو  بَِها َمن يََشآُء وَُهمح  َويُرحِسُل ٱلصه

حِمَحالِ  ِ وَُهَو َشِديُد ٱل  ١٣ يَُجَِٰدلُوَن ِِف ٱَّلله
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14. සැබෑ ප්රාර්ථනාව ඔහුටම සතුගව්. 

තවද ඔහුගෙන්ව ගතාර ව ඔවුන්ව අයැද 

සිටින්වනන්ව ිසින්ව ඔවුනට කිසිවකින්ව 

ප්රතිචාර ගනාදක්වති. එය (ගකගස්ද යත්)  

තම කටට ජලය  ඟා කරවීමට තම දෑත් 

ජලයට දිගු කරන්වගනකු ගමන්ව මිස නැත. 

එය ඔහු ගවත  ඟා වන්වනක් ගනාගව්. 

තවද ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්වගේ අයැදුම 

මු ාවක මිස නැත. 

ُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ََل   ِيَن يَدح ِۚ َوٱَّله ِ َق  َوةُ ٱۡلح ََلُۥ َدعح
يحهِ إََِل  ٍء إَِله َكَبَِٰسِط َكفه َتِجيُبوَن لَُهم بََِشح يَسح

حَمآءِ َِلَبحلَُغ فَاهُ وَ  َما ُهَو بَِبَٰلِغِهِۚۦْ َوَما ُدََعُٓء  ٱل
َٰفِرِيَن إَِله ِِف َضَلَٰلٖ   ١٤ ٱلحَك

15. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් ඇති දෑ 

කැමැත්ගතන්ව වුව ද අකමැත්ගතන්ව වුව ද 

අල්ලාහ්ටම සුජූද් කරති. ඔවුන්වගේ 

ගහවණැලි ද උගද් හා හවස (සුජූද් 

කරති.) 

 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ۡرِض َطوحَٗع  َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َمن ِِف ٱلسه
ِ َوٱٓأۡلَصاِل۩  ١٥ َوَكرحٗها َوِظَلَٰلُُهم بِٱلحُغُدو 

16. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් 

පරමාධිපතියාණන්ව කවුරුන්වදැ?යි නුඹ 

ිමසනු. අල්ලාහ් යැයි නුඹ පවසනු. 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව තමන්ව ගවත කිසිදු 

ප්රගයෝජනයක් ගහෝ හිංසාවක් ගහෝ 

කිරීමට හිමිකම් ගනාදරන භාරකරුවන්ව 

නුඹලා ෙත්ගතහු දැයි නුඹ ිමසනු. 

අන්වධයා හා ගපනුමැත්තා එක සමාන 

ගව්ිද ? එගමන්වම අන්වධකාරයන්ව හා 

ආගලෝකය එක සමාන ගව්ි දැ?යි නුඹ 

ිමසනු. එගස් නැතගහාත් ඔහු මවනවාක් 

ගමන්ව ඔවුන්වද මවා එම මැවීම ඔවුනට 

ෙ පා ෙන්වනා හවුල්කරුවන්ව අල්ලාහ්ට 

ආගද්ශ වශගයන්ව ඔවුන්ව තබන්වගනෝද? 

සියලු දෑහි මැවුම්කරු අල්ලාහ ්යැයි ද 

තවද ඔහු ඒකීයය යැයි ද (සියල්ල) මැඩ 

පවත්වන්වනා යැයි ද පවසනු. 

ْۚ قُلح   ُ ۡرِض قُِل ٱَّلله
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو قُلح َمن رهبُّ ٱلسه

لُِكوَن   َِلَآَء ََل َيمح وح
َ
ِن ُدونِهِۦٓ أ تُم م  َذح فَٱَّته

َ
أ

َتوِي   اْۚ قُلح َهلح يَسح ٗعا َوََل َۡض ٗ نُفِسِهمح َنفح
َ
ِۡل

عح 
َ لَُمَُٰت  ٱۡلح َتوِي ٱلظُّ مح َهلح تَسح

َ
َِصُۡي أ َۡمَٰ َوٱِلح

ََكَٓء َخلَُقواْ َكَخلحقِهِۦ   ِ ُۡشَ مح َجَعلُواْ َّلِله
َ
ُۗ أ َوٱنلُّوُر

ءٖ   ِ ََشح
ُ َخَٰلُِق ُك  ْۚ قُِل ٱَّلله َلحُق َعلَيحِهمح فَتََشََٰبَه ٱۡلح

َٰرُ  َِٰحُد ٱلحَقهه  ١٦ وَُهَو ٱلحَو
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17. ඔහු අහසින්ව ජලය පහ  කග ය්. 

එිට ඇ ගදා  එහි ප්රමාණයට අනුව 

ෙලා යයි. එම ෙංවතුර (ඊට) ඉහළින්ව 

පිහිටන ගපණ පිඬු උසුලයි. තවද ආභරණ 

හා භාේඩ ගසායමින්ව ගින්වගනහි ඔවුන්ව 

ඒවා උණු කරන දැයින්ව ද ඒ හා සමාන 

ගපණ පිඬු ඇත. ගමගලසය අල්ලාහ් 

සතයය හා අසතයයට උපමා කරනුගේ. 

එනම් ගපණ පිඬු වූ කලී එය තුරන්ව වී යයි. 

නමුත් මිනිසාට ප්රගයෝජනය ගෙන ගදන 

දෑ වූ කලී එය මහගපාග ාගව් රැගඳයි. 

එගලසය අල්ලාහ ්උපමාවන්ව ගෙන හැර 

පානුගේ. 

دِيَُۢة بَِقَدرَِها   وح
َ
َمآءِ َماٗٓء فََسالَتح أ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
أ

ا يُوقُِدوَن   ۖۡ َوِممه ابِٗيا يحُل َزبَٗدا ره َتَمَل ٱلسه فَٱحح
وح َمَتَٰٖع َزبَد   َعلَيحهِ ِِف ٱنلهارِ ٱبحتَِغآَء حِ 

َ
لحَيٍة أ

ا   مه
َ
ْۚ فَأ َقه َوٱلحَبَِٰطَل ُ ٱۡلح ُِب ٱَّلله ۚۥْ َكَذَٰلَِك يَۡضح ِثحلُُه م 

ا َما يَنَفُع ٱنلهاَس   مه
َ
ۖۡ َوأ َهُب ُجَفاٗٓء بَُد َفَيذح ٱلزه

  ُ ُِب ٱَّلله ۡرِضِۚ َكَذَٰلَِك يَۡضح
َ ُكُث ِِف ٱۡلح َفَيمح

َثاَل  مح
َ  ١٧ ٱۡلح

18. තම පරමාධිපතිගෙන්ව ප්රතිචාර 

පැතූවනට යහපත් දෑ තිගේ. ඔහුගෙන්ව 

පිළිතුරු ගනාපැතූවන්ව නියත වශගයන්වම 

ඔවුනට මහගපාග ාගව් ඇති සියලු දෑ ද ඒ 

සමෙම ඒ හා සමානයක් ද වී නම් ඔවුහු 

එය (සියල්ල) වන්වදි වශගයන්ව ගදනු ඇත. 

නපුරු ිනිශ්චයක් ඇත්ගතෝ ඔවුහුමය. 

තවද ඔවුන්ව ලැගුම් ෙන්වනා ස්ථානය 

නිරයයි. එම නවාතැන නපුරු ිය. 

ِيَن لَمح   ِۚ َوٱَّله َّنَٰ ُسح َتَجابُواْ لَِرب ِِهُم ٱۡلح ِيَن ٱسح لَِّله
ۡرِض ََجِيٗعا  

َ ا ِِف ٱۡلح نه لَُهم مه
َ
َتِجيُبواْ ََلُۥ لَوح أ يَسح

ْوَلَٰٓئَِك لَُهمح ُسوُٓء  
ُ
اْ بِهِۦْٓۚ أ َتَدوح َوِمثحلَُهۥ َمَعُهۥ ََلفح

حِمهَ  َُٰهمح َجَهنهُمۖۡ َوبِئحَس ٱل َوى
ح
َِساِب َوَمأ  ١٨ ادُ ٱۡلح

19. නුඹගේ පරමාධිපතිගෙන්ව නුඹ ගවත 

පහ  කරනු ලැබූ දෑ සතයයක්ම බව දැන 

ෙන්වනා, ( ගමම සතය ගනාදැන සිටින) 

අන්වධයා ගමන්ව වූ ඔහු වැනි ද? නියත 

වශගයන්වම උපගදස ්ලබනුගේ බුද්ධිය 

ඇත්තන්වය. 

َقُّ   ب َِك ٱۡلح نزَِل إََِلحَك ِمن ره
ُ
َمآ أ نه

َ
لَُم أ َفَمن َيعح

َ
۞أ

لحَبَٰبِ َكَمنح ُهَو  
َ ْولُواْ ٱۡلح

ُ
ُر أ ْۚ إِنهَما َيَتَذكه َۡمَٰٓ عح

َ
 ١٩ أ

20. ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ්ගේ ගිිසුම 

ූර්ණ ව ඉටු කරති. තවද ඔවුහු එම 

ගිිසුම කඩ ගනාකරති. 

ِ َوََل يَنُقُضوَن   ِد ٱَّلله ِيَن يُوُفوَن بَِعهح ٱَّله
حِميَثَٰقَ   ٢٠ ٱل
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21. තවද ඔවුහු වනාහි කවර ගදයක් 

සම්බන්වධකම් පවත්වා ගෙන යනු 

ලබන්වනට අල්ලාහ ්නිගයෝෙ කග  ්ද 

එවන්ව සම්බන්වධකම් රකිති. ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති පිළිබඳ ව භීතියට පත් ගවති. 

තවද නපුරු ිනිශච්යට ද බිය ගවති. 

ن يُوَصَل  
َ
ُ بِهِۦٓ أ َمَر ٱَّلله

َ
ِيَن يَِصلُوَن َمآ أ َوٱَّله

َِسابِ  َن َربهُهمح َويََخافُوَن ُسوَٓء ٱۡلح َشوح  ٢١ َويَخح

22. තවද ඔවුහු වනාහි තම 

පරමාධිපතිගේ තෘේතිය අගේක්ෂාගවන්ව 

ඉවසා දරා ෙත්හ. තවද සලාතය ිධිමත් 

ව ඉටු ක හ. අපි ඔවුනට ගපෝෂණය ක  

දැයින්ව රහසිෙත ව හා ප්රසිද්ධිගේ ිය 

පැහැදම් ක හ. තවද යහපත් දැයින්ව 

නපුරු දෑ ඔවුන්ව ඉවත් කරනු ඇත. 

(යහපත්) අවසන්ව නිවහන ඔවුනටමය. 

ِيَن َص  قَاُمواْ  َوٱَّله
َ
هِ َرب ِِهمح َوأ واْ ٱبحتَِغآَء وَجح ََبُ

ا وََعََلنَِيٗة   ا َرَزقحَنَُٰهمح َِس ٗ نَفُقواْ ِممه
َ
َة َوأ لَوَٰ ٱلصه

ْوَلَٰٓئَِك لَُهمح  
ُ
ي ِئََة أ ََسَنةِ ٱلسه َرُءوَن بِٱۡلح َويَدح

ارِ  َب ٱله  ٢٢ ُعقح

23. අද්න්ව (නම් සදා පවතින සව්ර්ෙ) 

උයන්ව ඇත. ඔවුහු හා ඔවුන්වගේ 

මුතුන්වමිත්තන්ව ඔවුන්වගේ බිරියන්ව 

ඔවුන්වගේ පරම්පරාවන්ව අතුරින්ව කවගරකු 

දැහැමි කටයුතු කග  ්ද ඔවුන්ව ද ඇතුළු 

ගවති. තවද (එහි) සෑම ගදාරටුවකින්වම 

ඔවුන්ව ගවත මලක්වරුන්ව ද ඇතුළු ගවති. 

ُخلُوَنَها َوَمن َصلََح ِمنح   ٖن يَدح َُٰت َعدح َجنه
 ِ َوَِٰجِهمح َوُذر  زح

َ
حَمَلَٰٓئَِكُة  َءابَآئِِهمح َوأ ۖۡ َوٱل َٰتِِهمح يه

ِ بَابٖ 
ِن ُك  ُخلُوَن َعلَيحِهم م   ٢٣ يَدح

24. නුඹලා ඉවසා සිටි ගහ්තුගවන්ව නුඹලා 

ගවත ශාන්වතිය අත්ගව්වා  එගහයින්ව 

අවසන්ව නිවහන යහපත් ිය. (යැයි 

පවසති.) 

َب   َم ُعقح ْۚ فَنِعح ُتمح َسَلٌَٰم َعلَيحُكم بَِما َصََبح
ارِ   ٢٤ ٱله

25. නමුත් ඔවුන්ව වනාහි අල්ලාහ්ගේ 

ගිිසුම තහවුරු කිරීගමන්ව පසු එය කඩ 

කරන්වනන්වද. තවද අල්ලාහ් ිසින්ව 

නිගයෝෙ කරන ලද (ඥාතී සම්බන්වධතා 

වැනි) දෑ  ිසන්වධිකරන්වනන්වද . තවද  

මහගපාග ාගව් කලහකම් කරන්වනන්වද 

ගවති. ශාපය ඔවුනටමය. තවද නපුරු 

නිවහන ද ඔවුනට ඇත. 

ِ مِ  َد ٱَّلله ِيَن يَنُقُضوَن َعهح ِد ِميَثَٰقِهِۦ  َوٱَّله نُۢ َبعح
ن يُوَصَل  

َ
ُ بِهِۦٓ أ َمَر ٱَّلله

َ
َطُعوَن َمآ أ َويَقح

َنُة   ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱللهعح
ُ
ۡرِض أ

َ ِسُدوَن ِِف ٱۡلح َويُفح
ارِ   ٢٥ َولَُهمح ُسوُٓء ٱله
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26. අල්ලාහ ්ඔහු කැමති අයට ජීවන 

පහසුකම් දිගු හරියි. තවද ඔහු (එය) සීමා 

කරයි. ඔවුහු ගමගලාව ජීිතය පිළිබඳ ව 

සතුටු ගවති. තවද ගමගලාව ජීිතය මතු 

ගලාගවහි (සව්ල්ප) භුක්ති ිඳීමක් මිස 

නැත. 

ْۚ َوفَرُِحواْ   ِدُر َق لَِمن يََشآُء َويَقح ِزح ُ يَبحُسُط ٱلر  ٱَّلله
نحَيا ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِله   ةُ ٱلُّ ََيوَٰ نحَيا َوَما ٱۡلح ةِ ٱلُّ ََيوَٰ بِٱۡلح

 ٢٦ َمَتَٰع  

27. ඔහු ගවත ඔහුගේ පරමාධිපතිගෙන්ව 

සංඥාවක් පහ  කරනු ලැබිය යුතු 

ගනාගව් දැයි ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව ිමසති. 

(නබිවරය) නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

ඔහුට අභිමත අය ව ගනාමෙට ගයාමු 

කරයි. තවද ඔහු ගවතට 

ගයාමුවන්වනන්වහට ඔහු මෙ ගපන්වවයි යැයි 

පවසනු. 

نزَِل  
ُ
ََلٓ أ ِيَن َكَفُرواْ لَوح َعلَيحهِ َءايَة   َويَُقوُل ٱَّله

ِدٓي   َ يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَهح ب ِهِۚۦْ قُلح إِنه ٱَّلله ِن ره م 
نَاَب 

َ
 ٢٧ إََِلحهِ َمنح أ

28. ිශව්ාස ක වුන්ව වනාහි ඔවුන්වගේ 

හදවත් අල්ලාහ ්ව ගමගනහි කිරීගමන්ව 

සැනසුමට පත් ගවති. දැන ෙනු  අල්ලාහ ්

ව ගමගනහි කිරීගමන්ව හදවත් සැනසුමට 

පත් ගව්. 

 ِ ََل  ٱَّله
َ
ُِۗ أ رِ ٱَّلله َمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذكح يَن َءاَمُنواْ َوَتطح

َمئِنُّ ٱلحُقلُوُب  ِ َتطح رِ ٱَّلله  ٢٨ بِِذكح

29. ිශව්ාස ගකාට දැහැමි කටයුතු 

ක වුන්ව වනාහි ඔවුනට සුබාසිරි හා 

යහපත් ගයාමුවක් ඇත. 

َٰلَِحَِٰت ُطوََبَٰ لَُهمح   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ٱَّله
نُ   ٢٩  َمـ َابٖ وَُحسح
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30. (නබිවරය) එගලස අපි සමූහයක් 

ගවත ඔබ ව දූතගයකු ගලස එව්ගවමු. 

ඔවුනට ගපර (ගබාගහෝ) සමූහයන්ව ඉකුත් 

ව ගිගයෝය. (එය) ඔවුන්ව මහා 

කාරුණිකයාණන්ව ව ප්රතික්ගෂ්ප කරමින්ව 

සිටිය දී ඔබ ගවත අපි දන්වවා සිටි දෑ ඔවුන්ව 

ගවත නුඹ පාරායනය කර ගපන්වවීම 

සඳහාය. ඔහුය, මාගේ පරමාධිපති. ඔහු 

හැර ගවනත් ගදියකු ගනාමැත. ඔහු 

ගකගරහි මම භාර කග මි. තවද ඔහු 

ගවතය පශ්චාත්තාප වී ගයාමු වන 

ස්ථානය ඇත්ගත් යැයි (නබිවරය,) නුඹ 

පවසනු. 

ةٖ قَدح َخلَتح ِمن َقبحلَِهآ   مه
ُ
رحَسلحَنََٰك ِِفٓ أ

َ
َكَذَٰلَِك أ

 ٓ وحَحيحَنا
َ
ِٓي أ َتحلَُواْ َعلَيحِهُم ٱَّله ِ َمم  تل 

ُ
إََِلحَك وَُهمح   أ

ِ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو   ِنَٰمۡحْۚ قُلح ُهَو َرَب  ُفُروَن بِٱلره يَكح
حُت ِإَوََلحهِ َمَتابِ   ٣٠ َعلَيحهِ تََوُكه

31. (ඔවුන්ව පවසන අයුරින්ව) නියත 

වශගයන්වම (ගවනත්) කුර්ආනයක් තිබී 

එමගින්ව කඳු ෙමන්ව කරවනු ලැබුගව් නම් 

ගහෝ එමගින්ව මහගපාග ාව ගවන්ව කරනු 

ලැබුගව් නම් ගහෝ එමගින්ව ම වුන්ව කතා 

කරවනු ලැබුගව් නම් ගහෝ (ඔවුහු ිශ්වාස 

ගනාකරති.) නමුත් සියලු කරුණු අල්ලාහ් 

සතුය. අල්ලාහ් අභිමත කරන්වගන්ව නම් 

සියලු ජනයා හට ඔහු මෙ ගපන්වවන්වනට 

තිබුණු බව ිශ්වාස ක වුන්ව ගනාදැන 

සිටිගයෝ ද? අල්ලාහ්ගේ ප්රතිඥාව 

පැමිගණන ගතක් ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව 

ඔවුන්ව සිදු ක  දෑ ගහත්ුගවන්ව ඔවුනට 

අර්බුදයක් ඇති වීම ගහෝ ඔවුන්වගේ 

නෙරයට සමීපගයන්ව එය(අර්බුද ය) සිදු 

වීම අඛේඩ ව පවතිනු ඇත. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් ප්රතිඥා ව කඩ 

ගනාකරයි. 

َعتح بِهِ   ِ وح ُقط 
َ
َباُل أ ِ

َتح بِهِ ٱۡلح ِ نه قُرحَءاٗنا ُسۡي 
َ
َولَوح أ

وح ُُك َِم بِهِ 
َ
ۡرُض أ

َ ُۗ  ٱۡلح ُر ََجِيًعا مح
َ ِ ٱۡلح ه ِ ِۗ بَل َّلل  ََتَٰ حَموح ٱل

  ُ هوح يََشآُء ٱَّلله ن ل
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ فَلَمح يَاْيـح َِس ٱَّله

َ
أ

ِيَن َكَفُرواْ   ُۗ َوََل يََزاُل ٱَّله لََهَدى ٱنلهاَس ََجِيٗعا
ِن   وح ََتُلُّ قَرِيٗبا م 

َ
تُِصيُبُهم بَِما َصَنُعواْ قَارَِعٌة أ

 َٰ َ ََل َُيحلُِف  َدارِهِمح َحِته ِْۚ إِنه ٱَّلله ُد ٱَّلله ِِتَ وَعح
ح
 يَأ

حِميَعادَ   ٣١ ٱل

32. සැබැින්වම නුඹට ගපර සිටම 

දූතවරුන්ව සමච්චලයට ෙනු ලැබූහ. 

එගහත් මම ප්රතික්ගෂප් ක වුනට කල් 

දුනිමි. පසු ව මම ඔවුන්ව ග්රහණය කග මි. 

එගහයින්ව මාගේ දඬුවම ගකගස් වීද? 

زَِئ بُِرُسلٖ  ُتهح لَيحُت    َولََقِد ٱسح مح
َ
ِن َقبحلَِك فَأ م 

ۖۡ فََكيحَف ََكَن   ُتُهمح َخذح
َ
ِيَن َكَفُرواْ ُثمه أ لَِّله

 ٣٢ ِعَقاِب 
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33. සෑම ආත්මයක් ගකගරහිම ඔවුන්ව 

ඉපැයූ දෑ පිළිබඳ ව ඔහු නිරීක්ෂා 

කරන්වගනකු ව සිටිය දී ඔවුහු අල්ලාහ්ට 

හවුල්කරුවන්ව පත් කග ෝ ද? (නබිවරය,) 

ඔවුහු ඔවුන්ව නම් කග ෝ ද නැතගහාත් 

මහගපාග ාගව් ඔහු ගනාදන්වනා දෑ ඔහුට 

ඔවුන්ව දන්වවන්වගන්ව ද නැතගහාත් එය 

මතුපිටින්ව පවතින ප්රකාශයක් ද? නමුත් 

ප්රතික්ගෂප් ක වුනට ඔවුන්වගේ 

කුමන්වත්රණය අලංකාරවත් කරන ලදී. 

තවද යහ මගින්ව ඔවුන්ව ව ක්වන ලදී. 

තවද කවුරුන්වව අල්ලාහ් ගනාමෙ 

යවන්වගන්ව ද එිට කිසිදු මෙ 

ගපන්වවන්වගනකු ඔහුට ගනාමැත. 

 
َ
ُۗ  أ ِۭس بَِما َكَسَبتح ِ َنفح

َٰ ُك  َفَمنح ُهَو قَآئٌِم لََعَ
ِـ ُونَُهۥ بَِما   مح تُنَب 

َ
ْۚ أ وُهمح ََكَٓء قُلح َسمُّ ِ ُۡشَ وََجَعلُواْ َّلِله

ِلِۗ بَلح   َِن ٱلحَقوح م بَِظَِٰهرٖ م 
َ
ۡرِض أ

َ لَُم ِِف ٱۡلح ََل َيعح
واْ َعِن   رُُهمح َوُصدُّ ِيَن َكَفُرواْ َمكح ُزي َِن لَِّله

ُ َفَما ََلُۥ ِمنح َهادٖ ٱل لِِل ٱَّلله بِيِلِۗ َوَمن يُضح  ٣٣ سه

34. ගමගලාව ජීිතගේ ඔවුනට දඬුවමක් 

ඇත. මතු ගලාව දඬුවම ඉතා දරුණුය. 

තවද අල්ලාහ්ගේ දඬුවමින්ව සුරකින 

කිසිගවකුත් ඔවුනට ගනාමැත. 

ۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ   نحَيا ةِ ٱلُّ ََيوَٰ هُهمح َعَذاب  ِِف ٱۡلح ل
ۖۡ َومَ  َشقُّ

َ
ِ ِمن َواقٖ أ َِن ٱَّلله  ٣٤ ا لَُهم م 

35. ගද්ව බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව කටයුතු 

කරන්වනන්වහට ප්රතිඥා ගදනු ලැබූ 

ස්වර්ෙයට උපමාවක් නම් ඊට යටින්ව 

ෙංොගවෝ ෙලා බසිති. එහි ආහාර හා එහි 

ගහවණ සදා පවතී. එය ගද්ව බිය 

හැඟීගමන්ව කටයුතු ක වුන්වගේ 

අවසානයයි. ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්වගේ 

අවසානය (නිරා) ගින්වනයි. 

حُمتهُقوَنۖۡ ََتحرِي ِمن   َنهةِ ٱلهِِت وُِعَد ٱل َثُل ٱۡلح ۞مه
َب   ْۚ تِلحَك ُعقح ُكلَُها َدآئِم  َوِظلَُّها

ُ
ۖۡ أ نحَهَُٰر

َ ََتحتَِها ٱۡلح
َِٰفرِيَن ٱنلهارُ  َب ٱلحَك ْْۚ وهُعقح َقوا ِيَن ٱته  ٣٥ ٱَّله
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36. අප වසින්ව ගද්ව ග්රන්වථය පිරිනැමුගව් 

කවුරුන්ව ගවතද ඔවුහු නුඹ ගවත පහ  

කරනු ලැබූ දෑ පිළිබඳ ව සතුටු ගවති. එම 

කේඩායම් අතුරින්ව එයින්ව සමහර දෑ 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වගනෝ ද ගවති. මම අණ 

කරනු ලැබුගව් අල්ලාහට් ෙැතිකම් 

කිරීමට හා ඔහුට ආගද්ශ ගනාතැබීමටය. 

ඔහු ගවතම මම අයැදිමි. තවද නැවත 

ගයාමු වන ස්ථානය ඇත්ගත් ඔහු ගවතය 

යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

نزَِل  
ُ
رَُحوَن بَِمآ أ ِيَن َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلحِكَتََٰب َيفح َوٱَّله

ۚۥْ قُلح   َضُه َزاِب َمن يُنِكُر َبعح حح
َ إََِلحَكۖۡ َوِمَن ٱۡلح

َِك بِهِۦْٓۚ إََِلحهِ   ۡشح
ُ
َ َوََلٓ أ ُبَد ٱَّلله عح

َ
نح أ

َ
ِمرحُت أ

ُ
َمآ أ إِنه

دحُعواْ ِإَوََلحهِ َمـ َابِ 
َ
 ٣٦ أ

37. එගලස අපි එය අරාබි බසින්ව වූ 

නීති(ග්රන්වථ)යක් ගලස පහ  කග මු. 

තවද ඥානගයන්ව නුඹ ගවත පැමිණි දෑට 

පසු ව ඔවුන්වගේ ආශාවන්ව නුඹ 

පිළිපදින්වගනහි නම් අල්ලාහ් ගවතින්ව 

කිසිදු භාරකරුවකු ගහෝ සුරකින්වනකු ගහෝ 

නුඹට ගනාමැත. 

َت   َبعح ْۚ َولَئِِن ٱته ا ًما َعَربِي ٗ نَزلحَنَُٰه ُحكح
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

وَ  هح
َ
َد َما َجآَءَك ِمَن ٱلحعِلحِم َما لََك ِمَن  أ آَءُهم َبعح

ٖ َوََل َواقٖ  ِ ِمن َوِل   ٣٧ ٱَّلله

38. සැබැින්වම අපි නුඹට ගපර සිටම 

දූතවරුන්ව එව්ගවමු. තවද ඔවුනට අඹුවන්ව 

හා පරපුර ඇති කග මු. අල්ලාහ්ගේ 

අනුමැතිගයන්ව ගතාර ව යම් වදනක් ගෙන 

ඒමට කිසිදු රසූල්වරයකුට ගනාවීය. සෑම 

කාල පරිච්ගේදයකටම ගද්ව ග්රන්වථයක් 

ිය. 

ِن َقبحلَِك وََجَعلحَنا لَُهمح   رحَسلحَنا رُُسَٗل م 
َ
َولََقدح أ

ِِتَ أَـِبيٍَة  
ح
ن يَأ

َ
ْۚ َوَما ََكَن لَِرُسوٍل أ ِيهٗة َوَٰٗجا َوُذر  زح

َ
أ

َجٖل كَِتاب  
َ
ِ أ

ُِۗ لُِك   ٣٨ إَِله بِإِذحِن ٱَّلله

39. අල්ලාහ ්තමන්ව අභිමත කරන දෑ 

මකා දමයි. තවද (අභිමත කරන දෑ) 

තිගබන්වනට ද හරියි. තවද මාතෘ ග්රන්වථය 

ඇත්ගත් ඔහු අබියසය. 

مُّ  
ُ
ۥٓ أ ُ َما يََشآُء َويُثحبُِتۖۡ وَِعنَدهُ ُحواْ ٱَّلله َيمح

 ٣٩ ٱلحِكَتَٰبِ 

40. අප ඔවුනට ප්රතිඥා කරන දෑ නුඹට 

අපි ගපන්වවූවද නැතගහාත් (ඊට ගපර) 

නුඹ ව අපි මරණයට පත් ක  ද නුඹ 

ගවත පැවගරනුගේ (ඔවුනට) දන්වවා සිටීම 

පමණි. ිනිශ්චය කිරීම අපගේ වෙකීමය. 

وح  
َ
ِي نَعُِدُهمح أ ا نُرِيَنهَك َبعحَض ٱَّله ِإَون مه

ََلَُٰغ وََعلَيحَنا   َينهَك فَإِنهَما َعلَيحَك ٱِلح َنَتوَفه
َِساُب   ٤٠ ٱۡلح
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41. නියත වශගයන්වම අපි 

මහගපාග ාවට පැමිණ එහි වර්ෙ 

ප්රමාණගයන්ව පටු කරන බව ඔවුහු 

ගනාදුටුගවෝද? තවද අල්ලාහ ්තීන්වදු 

කරයි. ඔහුගේ තීන්වදුව ව ක්වන්වගනකු 

ගනාමැත. තවද ඔහු ිනිශ්චය කිරීගමහි 

ඉතා ගව්ෙවත්ය. 

  ْۚ َرافَِها طح
َ
ۡرَض نَنُقُصَها ِمنح أ

َ ِِت ٱۡلح
ح
نها نَأ

َ
اْ أ َولَمح يََروح

َ
أ

ِمهِۚۦْ وَُهَو ََسِيُع   َِب ِۡلُكح ُ َُيحُكُم ََل ُمَعق  َوٱَّلله
ِسَ   ٤١ ابِ ٱۡلح

42. ඔවුනට ගපර සිටියවුන්ව සැබැින්වම 

කුමන්වත්රණ කග ෝය. සියලු කුමන්වත්රණ 

අල්ලාහ ්සතුය. සෑම ආත්මයක්ම උපයන 

දෑ ඔහු දනී. අවසන්ව (යහපත්) නිවහන 

සතු වනුගේ කා හටදැයි ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කගයෝ මතු දැන ෙනිති. 

ُر ََجِ حَمكح ِيَن ِمن َقبحلِِهمح ِهَّلِلَف ٱل ۖۡ  َوقَدح َمَكَر ٱَّله يٗعا
َُٰر   لَُم ٱلحُكفه ٖسِۗ َوَسَيعح ِسُب ُكُّ َنفح لَُم َما تَكح َيعح

ارِ  َب ٱله  ٤٢ لَِمنح ُعقح

43. නුඹ (අල්ලාහ් ිසින්ව) එවනු ලැබූ 

(රසූල්වරයකු) ගනාගව් යැයි ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කගයෝ පවසති. මා අතර හා 

නුඹලා අතර සාක්ෂිකරු වශගයන්ව 

අල්ලාහ ්හා කවගරකු අබියස ගද්ව 

ග්රන්වථගේ ඥානය ඇත්ගත් ද එවන්ව අය 

ප්රමාණවත් යැයි නුඹ පවසනු. 

َت ُمرحَسَٗلْۚ قُلح َكََفَٰ   ِيَن َكَفُرواْ لَسح َويَُقوُل ٱَّله
ِ َشِهيَدُۢا َبيحِّن َوبَيحَنُكمح َوَمنح ِعنَدهُۥ ِعلحُم  بِٱَّلله

 ٤٣ ٱلحِكَتَٰبِ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, රා (නබිවරය) අපි ගමය 

නුඹ ගවත පහ  ගද්ව ග්රන්වථයයි. ( 

ජනයා) ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගේ 

අනුහසින්ව අන්වධකාරයන්වගෙන්ව 

ආගලෝකයට  ප්රශංසාලාභී, සර්ව 

බලධාරියාගේ මාර්ෙය ගවත නුඹ ඔවුන්ව 

ගයාමු කරනු පිණිස. 

رَِج ٱنلهاَس ِمَن   نَزلحَنَُٰه إََِلحَك تِلُخح
َ
الٓرِۚ كَِتٌَٰب أ

لَُمَِٰت إََِل ٱنلُّورِ بِإِذحِن َرب ِِهمح إََِلَٰ ِصَرَِٰط  ٱلظُّ
َِميدِ   ١ ٱلحَعزِيزِ ٱۡلح

2. එම අල්ලාහ ් ගකබඳුද යත් අහස ්තු  

ඇති දෑ ද මහගපාග ාව තු  ඇති දෑ ද ඔහු 

සතුය. ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්වට දැඩි 

දඬුවමින්ව යුත් ිනාශය ඇත. 

ۡرِضِۗ  
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِي ََلُۥ َما ِِف ٱلسه ِ ٱَّله ٱَّلله

َٰفِرِيَن ِمنح َعَذاٖب َشِديدٍ   ٢ َوَويحل  ل ِلحَك

3. මතු ගලාවට වඩා ගමගලාව ජීිතයට 

ප්රිය කරමින්ව අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව 

(ජනයා) ව ක්වා එහි අඩුපාඩු ගසායන 

ඔවුහු අන්වත මු ාගවහිය. 

 ِ نحَيا لََعَ ٱٓأۡلِخَرةِ  ٱَّله َة ٱلُّ ََيوَٰ َتِحبُّوَن ٱۡلح يَن يَسح
  ْۚ ِ َويَبحُغوَنَها ِعوًَجا وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله َويَُصدُّ

ْوَلَٰٓئَِك ِِف َضَلَِٰۭل بَعِيدٖ 
ُ
 ٣ أ

4. තවද කිසිදු රසූල්වරයකු ඔහුගේ 

ජනයාගේ බසින්ව මිස අපි ගනාඑව්ගවමු. 

ඔවුනට ඔහු (ගද්ව පණිිඩ) පැහැදිලි 

කරනු පිණිසය. එිට අල්ලාහ ්තමන්ව 

අභිමත කරන අය ගනාමෙ ගයාමු කරයි. 

තමන්ව අභිමත කරන අය යහ මෙ ගයාමු 

කරයි. තවද ඔහු සර්ව බලධාරීය. සර්ව 

ප්රඥාවන්වතය. 

  َ ِ رحَسلحَنا ِمن رهُسوٍل إَِله بِلَِساِن قَوحِمهِۦ َِلَُبي 
َ
َوَمآ أ

ِدي َمن يَشَ  ُ َمن يََشآُء َويَهح ۖۡ َفُيِضلُّ ٱَّلله ْۚ  لَُهمح آُء
َِكيمُ   ٤ وَُهَو ٱلحَعزِيُز ٱۡلح
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5. තවද නුඹගේ ජනයා 

අන්වධකාරයන්වගෙන්ව ආගලෝකය ගවත 

බැහැර කරනු. තවද අල්ලාහ්ගේ ගෙවී 

ගිය දිනයන්ව පිළිබඳ ව ඔවුනට මතක් කර 

ගදනු යැයි (අණ කරමින්ව) මූසා ව 

සැබැින්වම අපි අගේ ප්රාතිහාර්යයන්ව සමෙ 

එව්ගවමු. නියත වශගයන්වම එහි කෘතගව්දී 

ඉවසිලිවන්වත සෑම ගකගනකුටම 

සංඥාවන්ව ඇත. 

َمَك   رِجح قَوح خح
َ
نح أ

َ
رحَسلحَنا ُموََسَٰ أَـِبَيَٰتَِنآ أ

َ
َولََقدح أ

  ِْۚ َِٰم ٱَّلله يهى
َ
ِرحُهم بِأ لَُمَِٰت إََِل ٱنلُّورِ َوَذك  ِمَن ٱلظُّ

ِ َصبهارٖ َشُكورٖ 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ُِك   ٥ إِنه ِِف َذ

6. නුඹලාගේ පිරිමි දරුවන්ව ඝාතනය කර 

දමා නුඹලාගේ කාන්වතාවන්වට ජීිත දානය 

ගදමින්ව සිටි ෆිර්අවුන්වගේ පැ ැන්වතිගයන්ව 

නුඹලා ව මුදවා ෙත් අවසථ්ාගව් නුඹලා 

ගකගරහි වූ අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදයන්ව 

ගමගනහි කරනු යැයි මූසා තම ජනයාට 

පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. තවද 

ගම්වාගයහි නුඹලාගේ සර්ව බලධාරී 

අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ පරීක්ෂණයක් ඇත. 

ِ  ِإَو َمَة ٱَّلله ذح قَاَل ُموََسَٰ لَِقوحِمهِ ٱذحُكُرواْ نِعح
َن   ِنح َءاِل فِرحَعوح َُٰكم م  َنَى

َ
َعلَيحُكمح إِذح أ

ُوَن   يَُسوُمونَُكمح ُسوَٓء ٱلحَعَذاِب َويَُذِب ِ
َٰلُِكم   ْۚ َوِِف َذ ُيوَن نَِسآَءُكمح َتحح بحَنآَءُكمح َويَسح

َ
أ

ب ُِكمح َعِظيم   ِن ره  ٦ بَََلٓء  م 

7. නුඹලා කෘතගව්දී වූගයහු නම් 

සැබැින්වම මම නුඹලාට අධික කර ගදමි. 

නමුත් නුඹලා ගුණමකු වූගයහු නම් නියත 

වශගයන්වම මාගේ දඬුවම ඉතා දැඩි යැයි 

නුඹලාගේ පරමාධිපති දන්වවා සිටි 

අවස්ථාව ගමගනහි කරනු. 

  ۡۖ زِيَدنهُكمح
َ
ُتمح َۡل ذهَن َربُُّكمح لَئِن َشَكرح

َ
ِإَوذح تَأ

ُتمح   ٧  إِنه َعَذاَِب لََشِديد  َولَئِن َكَفرح

8. මූසා තම ජනයාට ගමගස් කී අවසථ්ාව 

සිහිපත් කරනු. "නුඹලා සහ මිහිතලගේ 

සිටින සියලු ගදනා (අල්ලාහ ්ව) 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වගනහු නම් නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් ප්රශංසාලාභීය. 

අවශයතාවන්වගෙන්ව ගතාර යැයි දැන 

ෙනු". 

ۡرِض  َوقَاَل ُموََسَٰٓ إِن  
َ نُتمح َوَمن ِِف ٱۡلح

َ
ُفُرٓواْ أ تَكح
َ لََغِّنٌّ َۡحِيدٌ   ٨ ََجِيٗعا فَإِنه ٱَّلله
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9. නුඹලාට ගපර වූ නූහ් ආද් හා සමූද් 

ජනයාගේ ද ඔවුනට පසුවූවන්වගේ ද පුවත් 

නුඹලා ගවත ගනාපැමිණිගේ ද? ඔවුන්ව 

ෙැන අල්ලාහ ්හැර ගවනත් කිසිවකු 

ගනාදනී. ඔවුන්වගේ රසූල්වරුන්ව ඔවුන්ව 

ගවත පැහැදිලි සාධක සමඟ 

පැමිණිගයෝය. නමුත් ඔවුන්ව ඔවුන්වගේ අත් 

ඔවුන්වගේ මුව මත තබා ‘නුඹලාට කවර 

ගදයක් එවනු ලැබුගව් ද සැබැින්වම අපි 

එය ප්රතික්ගෂප් කග මු. තවද නුඹලා 

කවර කරුණක් ගවත අප ව ඇරයුම් 

කරන්වගන්ව ද ඒ පිළිබඳ ව අපි දැඩි ගලස 

සැකගයහි පසුගවමු’ යැයි පැවසූහ. 

تُِكمح نَ 
ح
لَمح يَأ

َ
ِيَن ِمن َقبحلُِكمح قَوحِم نُوٖح  أ َبُؤاْ ٱَّله

لَُمُهمح إَِله   ِدهِمح ََل َيعح ِيَن ِمنُۢ َبعح وَََعدٖ َوَثُموَد َوٱَّله
يحِدَيُهمح  

َ
ٓواْ أ َِنَِٰت فََردُّ َي  ْۚ َجآَءتحُهمح رُُسلُُهم بِٱِلح ُ ٱَّلله

 ِ رحِسلحُتم ب
ُ
نَا بَِمآ أ َٰهِِهمح َوَقالُٓواْ إِنها َكَفرح فحَو

َ
هِۦ  ِِفٓ أ

ُعوَنَنآ إََِلحهِ ُمرِيبٖ  ا تَدح ِمه  ٩ ِإَونها لََِف َشك ٖ م 

10. අහස ්හා මහගපාග ාගව් 

නිර්මාපකයාණන්ව වූ අල්ලාහ ්

සම්බන්වධගයන්ව සැකයක් ඇත්ගත් ද? 

නුඹලාට ඔහු සමාව ගදනු පිණිස ද නුඹලා 

ව නියමිත කාලයක් ප්රමාද කර ගදනු 

පිණිස ද ඔහු නුඹලා ව ඇරයුම් කරයි 

යනුගවන්ව  ඔවුන්වගේ රසූල්වරුන්ව පැවසූහ. 

නුඹලා අප ගමන්ව මිනිසුන්ව මිස නැත. 

අපගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව නැමදුම් කරමින්ව 

සිටි දැයින්ව නුඹලා අප ව ව ක්වන්වගනහු 

ය. එගස් නම් අප ගවත පැහැදිලි 

සාක්ෂියක් ගෙන එනු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َِٰت   َمََٰو ِ َشك   فَاِطرِ ٱلسه ِِف ٱَّلله
َ
۞قَالَتح رُُسلُُهمح أ

 
َ ِن ُذنُوبُِكمح  َوٱۡلح ِفَر لَُكم م  ُعوُكمح َِلَغح ۡرِضِۖ يَدح

نُتمح إَِله  
َ
ِۚ قَالُٓواْ إِنح أ َسۡم ٗ َجٖل مُّ

َ
َرُكمح إََِلَٰٓ أ ِ َويَُؤخ 

ا ََكَن   ونَا َعمه ن تَُصدُّ
َ
ِثحلَُنا تُرِيُدوَن أ بََّش  م 

بِيٖ  تُونَا بُِسلحَطَٰٖن مُّ
ح
ُبُد َءابَآُؤنَا فَأ  ١٠ َيعح

11. අපි නුඹලා ගමන්ව මිනිසුන්ව මිස නැත. 

එනමුත් අල්ලාහ ්තම ෙැත්තන්ව අතුරින්ව 

තමන්ව අභිමත අයට (ගද්ව දූත 

ගමගහවර)පිරිනමනු ඇත. අල්ලාහ්ගේ 

අනුමැතිගයන්ව ගතාර ව අප නුඹලා ගවත 

ගෙන ඒමට කිසිදු සාක්ෂියක් අපට 

ගනාවීය. තවද අල්ලාහ ්ගවතම 

ිශව්ාසවන්වතගයෝ (සියල්ල) භාර 

කරත්වා ! 

ِثحلُُكمح  قَالَتح لَُهمح رُُسلُُهمح إِ  حُن إَِله بََّش  م  ن َنه
َٰ َمن يََشآُء ِمنح ِعَبادِهۖۦِۡ   َ َيُمنُّ لََعَ َوَلَِٰكنه ٱَّلله

تَِيُكم بُِسلحَطٍَٰن إَِله بِإِذحِن  
ح
ن نهأ

َ
َوَما ََكَن نَلَآ أ

ِمُنونَ  حُمؤح ِ ٱل
ِ فَلحَيَتَوَّكه ِْۚ َولََعَ ٱَّلله  ١١ ٱَّلله
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12. අල්ලාහ ්ගවත භාර ගනාකර සිටීමට 

අපට කුමක් වීද? තවද සැබැින්වම ඔහු 

අපට අපගේ මාර්ෙ ගපන්වවීය. තවද 

නුඹලා අප ගවත කරන පීඩාවන්ව අපි 

ඉවසා දරා ෙන්වගනමු. තවද භාර 

කරන්වනන්ව අල්ලාහ ්ගවතම භාර කරත්වා 

! 

  ْۚ ََٰنا ُسُبلََنا ِ َوقَدح َهَدى َ لََعَ ٱَّلله َله َنَتَوَّكه
َ
َوَما نَلَآ أ

َٰ َمآ َءا نه لََعَ َِبَ ِ  َونَلَصح ْۚ َولََعَ ٱَّلله ُتُمونَا َذيح
ُونَ  ِ حُمَتَوُك  ِ ٱل

 ١٢ فَلحَيَتَوَّكه

13. සැබැින්වම අපි නුඹලා ව අපගේ 

ප්රගද්ශගයන්ව පිටුවහල් කරන්වගනමු. එගස් 

නැතගහාත් නුඹලා අපගේ පිළිගවත 

තු ට නැවත පැමිණිය යුතුය යැයි 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව ඔවුන්වගේ 

රසූල්වරුන්වට පැවසූහ. එගහයින්ව 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපති සැබැින්වම අපි 

අපාරධකරුවන්ව ිනාශ කරන්වගනමු යැයි 

ඔවුනට දන්වවා සිටිගේය. 

ِنح   رَِجنهُكم م  ِيَن َكَفُرواْ لُِرُسلِِهمح نَلُخح َوقَاَل ٱَّله
وحَۡحَٰٓ إََِلحِهمح َربُُّهمح  

َ
ۖۡ فَأ وح تَلَُعوُدنه ِِف ِملهتَِنا

َ
ۡرِضَنآ أ

َ
أ

َٰلِِميَ  لَِكنه ٱلظه  ١٣ نَلُهح

14. තවද ඔවුන්වගෙන්ව පසු ව අපි නුඹලා ව 

එම ප්රගද්ශගේ පදිංචි කරවන්වගනමු. එය 

මා ඉදිරිගේ (ිනිශච්ය සඳහා) සිට 

ෙැනීමට බිය වන්වනන්ව හා මාගේ 

අවවාදයට බිය වන්වනන්ව හටය. 

َٰلَِك لَِمنح   ْۚ َذ ِدهِمح ۡرَض ِمنُۢ َبعح
َ ِكَننهُكُم ٱۡلح َولَنُسح

 ١٤ َخاَف َمَقاِّم وََخاَف وَِعيدِ 

15. තවද ඔවුහු උදව් පැතූහ. තවද 

මුරේඩු අහංකාරකම් පෑ සෑම 

ගකගනකුම ිනාශයට පත් ිය. 

َتُحواْ وََخاَب ُكُّ َجبهاٍر َعنِيدٖ  َتفح  ١٥ َوٱسح

16. ඔහු ඉදිරිගයන්ව නිරය ඇත. සැරව 

දිගයන්ව ඔහුට ගපාවනු ලැගේ. 
آءٖ َصِديدٖ  ََّقَٰ ِمن مه ِن َوَرآئِهِۦ َجَهنهُم َويُسح  ١٦ م 

17. ඔහු ිටින්ව ිට එය ගිලියි. නමුත් එය 

පිළිෙැනීමට අගපාගහාසත් ගවයි. (එිට) 

සෑම තැනකින්වම ඔහු ගවත මරණය 

පැමිගණයි. නමුත් ඔහු මිය යන්වගනකු 

ගනාගව්. ඔහු පසුපසින්ව දැඩි දඬුවමක් 

ඇත. 

حَموحُت   تِيهِ ٱل
ح
َيَتَجرهُعُهۥ َوََل يََكاُد يُِسيُغُهۥ َويَأ

ِ َمََّكٖن َوَما ُهَو بَِمي ِٖتِۖ َوِمن وَ 
َرآئِهِۦ  ِمن ُك 

 ١٧ َعَذاٌب َغلِيظ  
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18. තම පරමාධිපති ව ප්රතික්ගෂප් 

ක වුන්වගේ උපමාව ඔවුන්වගේ ක්රියාවන්ව 

චේඩ මාරුතයක් සහිත දිනක දී සු ඟ 

දැඩි ගලස හසුකර ෙත් අළු බඳුය. ඔවුන්ව 

ඉපැයූ දැයින්ව කිසිවක් මත ඔවුහු ශක්තිය 

ගනාදරති. එය අන්වත මු ාවක්මය. 

 ِ ِيَن َكَفُرواْ ب َثُل ٱَّله َمَٰلُُهمح َكَرَماٍد  مه عح
َ
ۖۡ أ َرب ِِهمح

ِدُروَن   ٍم ََعِصٖفِۖ َله َيقح ِيُح ِِف يَوح تح بِهِ ٱلر  َتده ٱشح
َلَُٰل   َٰلَِك ُهَو ٱلضه ِۚ َذ ءٖ َٰ ََشح ا َكَسُبواْ لََعَ ِممه

َعِيدُ   ١٨ ٱِلح

19. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්අහස් හා 

මහගපාග ාව සතයගයන්ව යුතු ව මැවු බව 

නුඹ නුදුටුගවහි ද? ඔහු අභිමත කරන්වගන්ව 

නම් නුඹලා ව ඉවත් ගකාට නව මැවීමක් 

ගෙන එනු ඇත. 

  ِۚ ِ َق  ۡرَض بِٱۡلح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َ َخلََق ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَمح تََر أ

َ
أ

ِت ِِبَلحٖق َجِديدٖ 
ح
هِبحُكمح َويَأ  يُذح

ح
 ١٩ إِن يََشأ

20. තවද එය අල්ලාහ ්ගවත බැරෑරුම් 

(කරුණක්) ගනාගව්. 
َٰلَِك لََعَ  ِ بَِعزِيزٖ َوَما َذ  ٢٠ ٱَّلله

21. සියල්ලන්ව අල්ලාහ ්ගවත ගහළි 

ගවයි. එිට දුර්වලයින්ව උඩඟුකම් පෑ අය 

ගදස බලා නියත වශගයන්වම නුඹලාව අපි 

අනුෙමනය කරන්වනන්ව ගලස සිටිගයමු. 

අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ දඬුවමින්ව කිසිවක් ගහෝ 

අපගෙන්ව නැති  කිරීමට නුඹලාට හැකි 

දැයි ිමසති. ඔවුහු අල්ලාහ් අපට මෙ 

ගපන්ව වූගේ නම් සැබැින්වම අප නුඹලාට 

මෙ ගපන්වවන්වනට තිබුණි. අපි වැලපුණ ද 

ඉවසා දරා ෙත්තද අප ගවත එක 

සමානය. කිසිදු මිදීමක් අප ගවත 

ගනාමැත යැයි ඔවුහු පවසති. 

ِيَن   ُؤاْ لَِّله َعَفَٰٓ ِ ََجِيٗعا َفَقاَل ٱلضُّ َوبََرُزواْ َّلِله
ٓواْ إِنها ُكنها لَُكمح َتَبٗعا َفَهلح  ََبُ َتكح نُتم    ٱسح

َ
أ

ِۚ قَالُواْ لَوح   ءٖ ِ ِمن ََشح ُنوَن َعنها ِمنح َعَذاِب ٱَّلله غح مُّ
مح  

َ
َنآ أ َجزِعح

َ
ۖۡ َسَوآٌء َعلَيحَنآ أ ُ لََهَديحَنَُٰكمح ََٰنا ٱَّلله َهَدى

ِيٖص  نَا َما نَلَا ِمن ُمه  ٢١ َصََبح
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22. ( ස්වර්ෙස්තවූවන්ව සහ අපාෙතවූවන්ව 

පි බඳ) නිගයෝෙය තීන්වදු කරනු ලැබූ 

කල්හි ෂයිතාන්ව (අපාෙතවූවන්ව අමතා) 

ගමගස් පවසයි. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්සැබෑ ප්රතිඥාවකින්ව නුඹලාට 

ප්රතිඥා දුන්වගන්වය. තවද මමද නුඹලාට 

ප්රතිඥා දුනිමි. නමුත් මම නුඹලාට එය 

කඩ කග මි. නුඹලා ව ඇරයුම් කිරීම මිස 

ගවනත් කිසිදු බලයක් නුඹලාට එගරහි ව 

මා ගවත ගනාවීය. එබැින්ව නුඹලා මට 

ගදාස ්ගනාපවරනු. නුඹලා නුඹලාටම 

ගදාස ්පවරා ෙනු. මම නුඹලාගේ 

ෙැලවුම්කරු ගනාගවමි. නුඹලා ද මාගේ 

ෙැලවුම්කරුවන්ව ගනාගවති. නියත 

වශගයන්වම මීට ගපර නුඹලා මට ක  

ආගද්ශයන්ව මම ප්රතික්ගෂ්ප කග මි. 

නියත වශගයන්වම අපරාධකරුවන්ව වන 

ඔවුනට ගව්දනීය දඬුවමක් ඇත. 

ا  يحَطَُٰن لَمه َ  َوقَاَل ٱلشه ُر إِنه ٱَّلله مح
َ قَُِضَ ٱۡلح

ِ َووََعدتُُّكمح   َق  َد ٱۡلح وََعَدُكمح وَعح
ِن ُسلحَطٍَٰن   ۖۡ َوَما ََكَن َِلَ َعلَيحُكم م  ُتُكمح لَفح خح

َ
فَأ

َتَجبحُتمح َِلِۖ فَََل تَلُوُموِِن   تُُكمح فَٱسح ن َدَعوح
َ
ٓ أ إَِله

ِِخُكمح َوَمآ   نَا۠ بُِمِصح
َ
آ أ نُفَسُكمِۖ مه

َ
نُتم  َولُوُمٓواْ أ

َ
أ
ُتُموِن ِمن   كح َ ۡشح

َ
ِِِخه إِّن ِ َكَفرحُت بَِمآ أ بُِمِصح

َِلم  
َ
َٰلِِمَي لَُهمح َعَذاٌب أ ُۗ إِنه ٱلظه  ٢٢ َقبحُل

23. ිශව්ාස ගකාට දැහැමි ක්රියා ක වුන්ව 

ඊට පහළින්ව ෙංොගවෝ ෙලා බස්නා 

(ස්වර්ෙ) උයන්ව වලට ඇතු ත් කරනු 

ලැබීය. ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගේ 

අනුමැතිගයන්ව ඔවුන්ව එහි සදාතනිකයින්ව 

ිය. එහි ඔවුන්වගේ පැතුම සලාම් 

(ශාන්වතිය ගව්වා යන්වන)ය. 

َٰلَِحَِٰت   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه دحِخَل ٱَّله
ُ
َوأ

نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها  
َ َٰٖت ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح َجنه

ۖۡ ََتِيهُتُهمح فِيَها َسَلَٰمٌ   ٢٣ بِإِذحِن َرب ِِهمح

24. යහපත් වදනට අල්ලාහ් උපමාවක් 

ගෙන හැර දක්වා ඇත්ගත් ගකගස්දැයි 

නුඹ ගනාදුටුගවහි ද? එය සාරවත් ෙසක් 

ගමනි. එහි මුල සථ්ාවරය. එගමන්වම එහි 

අතු අහගසහි (ිහිදී) ඇත. 

ُ َمَثَٗل َُكَِمٗة َطي َِبٗة   لَمح تََر َكيحَف َۡضََب ٱَّلله
َ
أ

لَُها ثَابِت  َوَفرحُعَها ِِف   صح
َ
َكَشَجَرةٖ َطي َِبٍة أ

َمآءِ ٱل  ٢٤ سه
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25. එය එහි පරමාධිපතිගේ 

අනුමැතිගයන්ව සෑම ගමාගහාතකම එහි 

ආහාර ලබා ගදයි. ඔවුන්ව ගමගනහි කර 

ෙත හැකි වනු පිණිස අල්ලාහ ්ජනයාට 

උපමාවන්ව ගෙන හැර දක්වයි. 

ُِب   ُۗ َويَۡضح ُكلََها ُكه ِحيِۭن بِإِذحِن َرب َِها
ُ
َِتٓ أ تُؤح

َثاَل لِلنهاِس لََعلهُهمح  مح
َ ُ ٱۡلح ُرونَ  ٱَّلله  ٢٥ َيَتَذكه

26. තවද නපුරු වදනට උපමාව 

මහගපාග ාව මතු පිටින්ව උදුරා දමන ලද 

නිසරු ෙසක් ගමනි. එයට කිසිදු 

ස්ථාවරයක් ගනාමැත. 

ُتثهتح   َوَمَثُل َُكَِمٍة َخبِيَثةٖ َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة ٱجح
ۡرِض َما لََها ِمن قََرارٖ 

َ ِق ٱۡلح  ٢٦ ِمن فَوح

27. ගමගලාව ජීිතගේ හා මතු ගලාගවහි 

ිශව්ාස ක වුන්ව ව ස්ථාවර ප්රකාශගයන්ව 

අල්ලාහ ්සථ්ාවර කරයි. තවද 

අපරාධකරුවන්ව ව අල්ලාහ් මු ා කරයි. 

තවද අල්ලාහ ්තමන්ව අභිමත කරන දෑ සිදු 

කරයි. 

ِل ٱثلهابِِت ِِف   ِيَن َءاَمُنواْ بِٱلحَقوح ُ ٱَّله يُثَب ُِت ٱَّلله
نحَيا َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َويُِضلُّ  ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ُ  ٱۡلح  ٱَّلله

ُ َما يََشآءُ  َعُل ٱَّلله َٰلِِمَيْۚ َويَفح  ٢٧ ٱلظه

28. අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදයන්ව 

ප්රතික්ගෂප්යක් බවට ගපර ා තම 

ජනයාට ිනාශගේ නිවහන අනුමත කර 

දුන්ව අය ව නුඹ නුදුටුගවහි ද? 

ٗرا   ِ ُكفح َمَت ٱَّلله لُواْ نِعح ِيَن بَده لَمح تََر إََِل ٱَّله
َ
۞أ

مَ  َحلُّواْ قَوح
َ
ََوارِ َوأ  ٢٨ ُهمح َداَر ٱِلح

29. එය නිරයයි. එහි ඔවුහු පිිස දැගවති. 

එම නිවහන නපුරු ිය. 
ۖۡ َوبِئحَس ٱلحَقَرارُ  َنَها لَوح  ٢٩ َجَهنهَم يَصح

30. ඔවුහු අල්ලාහ්ට සමානයන්ව පත් 

කග ෝය. එය ඔහුගේ මාර්ෙගයන්ව 

(ජනයා) මු ා කරනු පිණිසය. නුඹලා 

භුක්ති ිඳිනු. නියත වශගයන්වම නුඹලා 

ගයාමු කරනු ලබනුගේ (නිරා) ගින්වන 

ගවතය යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

ۗۦُ قُلح   ُِضلُّواْ َعن َسبِيلِهِ ِ نَداٗدا َل 
َ
ِ أ وََجَعلُواْ َّلِله

 ٣٠ َتَمتهُعواْ فَإِنه َمِصَۡيُكمح إََِل ٱنلهارِ 
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31. කිසිදු ෙනු ගදනුවක් ගහෝ කිසිදු 

මිත්රත්වයක් ගනාමැති දිනයක් පැමිණීමට 

ගපර සලාතය ිධිමත් ව ඉටු කරන ගමන්ව 

ද ඔවුනට අපි ගපෝෂණය ක  දැයින්ව 

රහසිෙත ව ද එළිපිට ද ියදම් කරන 

ගමන්ව ද ිශ්වාස ක වුන්ව වන මාගේ 

ෙැත්තන්වහට (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

ةَ   لَوَٰ ِيَن َءاَمُنواْ يُِقيُمواْ ٱلصه قُل ل ِعَِبادَِي ٱَّله
ا وََعََل  ا َرَزقحَنَُٰهمح َِس ٗ ِن َقبحِل  َويُنِفُقواْ ِممه نَِيٗة م 

ِِتَ يَوحم  َله َبيحع  فِيهِ َوََل ِخَلٌَٰل 
ح
ن يَأ

َ
 ٣١ أ

32. අල්ලාහ ්වනාහි ඔහු අහස ්හා 

මහගපාග ාව මැව්ගව්ය. තවද අහසින්ව 

ජලය පහ  කග ය්. එමගින්ව ඔහු 

නුඹලාට ගපෝෂණය වශගයන්ව බවගභෝෙ 

පිට කග ්ය. තවද ඔහුගේ අනුමැතිගයන්ව 

මුහුගද් ෙමන්ව කරනු වස් නුඹලාට නැව් 

වසඟ කර දුන්වගන්වය. තවද නුඹලාට 

ෙංොවන්ව ද වසඟ කර දුන්වගන්වය. 

نَزَل ِمَن  
َ
ۡرَض َوأ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه ُ ٱَّله ٱَّلله
َرَج بِهِۦ ِمَن ٱثلهَمَرَِٰت رِزحٗقا   خح

َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ ٱلسه

رِ   َحح رَِي ِِف ٱِلح َر لَُكُم ٱلحُفلحَك تِلَجح ۖۡ وََسخه لهُكمح
رَ  رِهۖۦِۡ وََسخه مح

َ
نحَهَٰرَ  بِأ

َ  ٣٢ لَُكُم ٱۡلح

33. තවද හිරු හා සඳු ෙමන්ව කරන්වනක් 

වශගයන්ව නුඹලාට ඔහු වසඟ කර 

දුන්වගන්වය. තවද රාත්රිය හා දහවල ද 

නුඹලාට වසඟ කර දුන්වගන්වය. 

َر   ِۖ َوَسخه ِ َس َوٱلحَقَمَر َدآئَِبيح مح َر لَُكُم ٱلشه وََسخه
حَل َوٱنلهَهارَ   ٣٣ لَُكُم ٱَله

34. නුඹලා ඉල්ලා සිටි සියලු දැයින්ව ඔහු 

නුඹලාට පිරිනැමුගව්ය. නුඹලා 

අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදයන්ව ෙණන්ව ක ද 

නුඹලා එය තක්ගස්රු ගනාකරනු ඇත. 

නියත වශගයන්වම මිනිසා අයුක්ති 

සහෙතය. මහා ගුණමකුය. 

واْ   ُُموُهْۚ ِإَون َتُعدُّ تلح
َ
ِ َما َسأ

ِن ُك  َُٰكم م  َوَءاتَى
نَسَٰ  ِ

ُٓۗ إِنه ٱۡلح ِ ََل َُتحُصوَها َمَت ٱَّلله َن لََظلُوم   نِعح
ار    ٣٤ َكفه

35. මාගේ පරමාධිපතියාණනි, ගමම 

නෙරය අභයදායී ගලස පත් කරනු මැනව 

! තවද මා හා මාගේ පුතණුවන්ව පිළිම 

වලට නැමදීගමන්ව අපව දුරස ්කරනු 

මනැව ! 

ََِلَ َءاِمٗنا   َعلح َهََٰذا ٱِلح ِ ٱجح ِإَوذح قَاَل إِبحَرَٰهِيُم َرب 
بُ  ن نهعح

َ
ُنبحِّن َوبَِّنه أ َنامَ َوٱجح صح

َ  ٣٥ َد ٱۡلح
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36. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, නියත 

වශගයන්වම ඒවා ජනයා අතුරින්ව ගබාගහෝ 

ගදනකු මු ා කර ඇත. එගහයින්ව 

කවගරකු මා අනුෙමනය කග  ්ද එිට 

සැබැින්වම ඔහු මාගෙන්ව ගකගනකි. 

නමුත් කවගරකු මට පිටුපෑගව් ද එිට 

නියත වශගයන්වම ඔබ අති ක්ෂමාශීලීය. 

අසමසම කරුණාන්විතය. 

َِن ٱنلهاِسِۖ َفَمن   لَلحَن َكثِۡٗيا م  ضح
َ
ِ إِنهُهنه أ َرب 

ِۖ َوَمنح َعَصاِّن فَإِنهَك َغُفور    ِ تَبَِعِّن فَإِنهُهۥ ِمّن 
 ٣٦ رهِحيم  

37. අපගේ පරමාධිපගයාගණනි, ඔබගේ 

පාරිශුද්ධ නිවස අසල කිසිදු වොවකින්ව 

ගතාර වූ මිටියාවතක මම මාගේ පරපුර 

පදිංචි කග මි. අපගේ 

පරමාධිපතියාගණනි, එය ඔවුන්ව සලාතය 

ිධිමත් ව ඉටු කරනු පිණිසය. එගහයින්ව 

ජනයාගෙන්ව ඔවුන්ව ගවත නැඹුරුවන්වනට 

ඇතැම් හදවත් (ඇත්තන්ව) පත් කරනු 

මැනව ! තවද බවගභෝෙයන්වගෙන්ව ඔවුනට 

ගපෝෂණය කරනු මැනව ! ඔවුන්ව 

කෘතගව්දී ිය හැකිවනු පිණිස. 

ِيهِِت بَِواٍد غَ  َكنُت ِمن ُذر  سح
َ
ٓ أ بهَنآ إِّن ِ ِ ذِي  ره ۡيح

ةَ   لَوَٰ ِم َربهَنا َِلُِقيُمواْ ٱلصه حُمَحره ٍع ِعنَد بَيحتَِك ٱل َزرح
وِٓي إََِلحِهمح   َِن ٱنلهاِس َتهح فحـ َِدٗة م 

َ
َعلح أ فَٱجح

ُكُرونَ  َِن ٱثلهَمَرَِٰت لََعلهُهمح يَشح ُهم م  زُقح  ٣٧ َوٱرح

38. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, අපි 

සඟවන දෑ ද අපි දන්වවා සිටින දෑ ද ඔබ 

දන්වගනහිය. මහගපාග ාගව් ගහෝ 

අහගසහි ගහෝ ඇති කිසිවක් අල්ලාහ ්

ගවත සැඟගවන්වගන්ව නැත. 

لُِنُۗ َوَما ََيحََفَٰ   لَُم َما َُّنحَِف َوَما ُنعح َربهَنآ إِنهَك َتعح
ۡرِض َوََل ِِف  

َ ءٖ ِِف ٱۡلح ِ ِمن ََشح لََعَ ٱَّلله
َمآءِ   ٣٨ ٱلسه

39. මහලු ිගයහි මා හට ඉස්මාඊල් හා 

ඉසහ්ාක් පිරිනැමූ අල්ලාහ්ට සියලු 

ප්රශංසා. නියත වශගයන්වම මාගේ 

පරමාධිපති ප්රාර්ථනාවට සවන්ව ගදන්වනාය. 

َمَٰعِيَل   ِي وََهَب َِل لََعَ ٱلحِكََبِ إِسح ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح ٱۡلح
ََعٓءِ  ِ لََسِميُع ٱلُّ ْۚ إِنه َرَب  َحََٰق  ٣٩ ِإَوسح
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40. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, මා 

සලාතය ිධිමත් ව ඉටු කරන්වගනකු බවට 

පත් කරනු මැනව ! තවද මාගේ පරපුරින්ව 

ද (සලාතය ිධිමත් ව ඉටු කරන්වගනකු 

බවට පත් කරනු මැනව!) අපගේ 

පරමාධිපතියාගණනි, මාගේ ප්රාර්ථනාව 

පිළිෙනු මැනව ! 

ِۚ َربهَنا   ِيهِِت ةِ َوِمن ُذر  لَوَٰ َعلحِّن ُمِقيَم ٱلصه ِ ٱجح َرب 
 ٤٠ َوَتَقبهلح ُدََعٓءِ 

41. අපගේ පරමාධිපතියාණනි, ිනිශච්ය 

ක්රියාත්මක වන දිනගේ මාහට ද මාගේ 

ගදමාපියන්වට ද ගද්ව ිශ්වාසවන්වතයින්වට 

ද සමාව ගදනු මැනව ! 

ِمنَِي يَوحَم َيُقوُم   يه َولِلحُمؤح َِٰلَ ِفرح َِل َولَِو َربهَنا ٱغح
َِساُب   ٤١ ٱۡلح

42. අපරාධකරුවන්ව කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අනවධානී ව සිටින්වගනකු ගලසින්ව නුඹ 

අල්ලාහ ්ව ගනාසිතනු. ඔහු ඔවුනට ප්රමාද 

කරනුගේ තම බැල්ම ඉවත් ක  

ගනාහැකි ව පවතින දිනයක් ගවනුගවනි. 

َٰلُِموَنْۚ   َمُل ٱلظه ا َيعح َ َغَِٰفًَل َعمه َوََل ََتحَسََبه ٱَّلله
بحَصَٰرُ 

َ َخُص فِيهِ ٱۡلح ٖم تَشح ِرُُهمح َِلَوح  ٤٢ إِنهَما يَُؤخ 

43. ඔවුන්වගේ හිස් ඔසවා ෙනිමින්ව 

ගව්ෙගයන්ව දුවන්වනන්ව ගවති. ඔවුන්වගේ 

බැල්ම ඔවුන්ව ගවත නැවත හැරී ගනාඑයි. 

තවද ඔවුන්වගේ හදවත් හිස ්ව පවතී. 

تَدُّ إََِلحِهمح   نَِِع ُرُءوِسِهمح ََل يَرح ِطعَِي ُمقح ُمهح
فحـ َِدُتُهمح َهَوآء  

َ
ۖۡ َوأ  ٤٣ َطرحُفُهمح

44. ඔවුන්ව ගවත දඬුවම පැමිගණන දිනය 

පිළිබඳ නුඹ ජනයාට අවවාද කරනු. එිට 

අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, නියමිත 

කාලයකට අප ව ප්රමාද කරනු මැනව ! 

ඔගේ ඇරයුමට අපි පිළිතුරු ගදන්වගනමු. 

(රසූල්වරුන්ව) පණිිඩකරුවන්ව ව 

අනුෙමනය කරන්වගනමු යැයි අපරාධ 

ක වුන්ව පවසති. නුඹලාට කිසිදු 

ිනාශයක් ගනාවනු ඇතැයි මීට ගපර 

නුඹලා දිවුරා ගනාසිටිගයහු ද? 

 
َ
تِيِهُم ٱلحَعَذاُب َفَيُقوُل  َوأ

ح
نِذرِ ٱنلهاَس يَوحَم يَأ

ِبح  
َجٖل قَرِيٖب َنُّ

َ
نَآ إََِلَٰٓ أ رح ِ خ 

َ
ِيَن َظلَُمواْ َربهَنآ أ ٱَّله

ُتم   قحَسمح
َ
َولَمح تَُكونُٓواْ أ

َ
ُۗ أ َوتََك َونَتهبِِع ٱلرُُّسَل َدعح

ِن َزَوالٖ  ِن َقبحُل َما لَُكم م   ٤٤ م 
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45. තමන්වටම අපරාධ ක වුන්වගේ 

වාසසථ්ාන වල නුඹලා වාසය ක ාහුය. 

ඔවුනට අප සිදු කග  ්ගකගස්දැයි 

නුඹලාට පැහැදිලි ිය. තවද අපි නුඹලාට 

උදාහරණ ගෙන හැර පෑගවමු. (යැයි 

ඔවුනට කියනු ලැගේ.) 

نُفَسُهمح  
َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ وََسَكنُتمح ِِف َمَسَِٰكِن ٱَّله

بح  َ لَُكمح َكيحَف َفَعلحَنا بِِهمح َوَۡضَ َنا لَُكُم  َوَتَبيه
َثاَل  مح

َ  ٤٥ ٱۡلح

46. ඔවුහු ඔවුන්වගේ කුමන්වත්රණය 

සැලසුම් කග ෝය. තවද ඔවුන්වගේ 

කුමන්වත්රණය ඉන්ව කඳු ඉවත් වන තරම් 

වුව ද ඔවුන්වගේ කුමන්වත්රණය ඇත්ගත් 

අල්ලාහ ්අබියසය. 

رُُهمح ِإَون   ِ َمكح رَُهمح وَِعنَد ٱَّلله َوقَدح َمَكُرواْ َمكح
وَل ِمنح  رُُهمح لََِتُ َباُل ََكَن َمكح ِ

 ٤٦ ُه ٱۡلح

47. තම (රසූල්වරුන්ව) පණිිඩකරුවන්ව ට 

ක  ප්රතිඥාව කඩ කරන්වගනකු ගලස නුඹ 

අල්ලාහ ්ව ගනාසිතනු. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරීය. පළිෙන්වනාය. 

  َ ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله ِدهِۦ رُُسلَُه َ ُُمحلَِف وَعح فَََل ََتحَسََبه ٱَّلله
 ٤٧ َعزِيز  ُذو ٱنتَِقامٖ 

48. එදින මහගපාග ාව මහගපාග ාව 

ගනාවන්වනක් ගලස ද අහස ්ද ගපර නු 

ලැගේ. තවද බල පවත්වන්වනා වූ එකීය 

අල්ලාහ ්ඉදිරිගයහි ඔවුහු බැහැර ව 

පැමිගණති. 

َُٰتۖۡ   َمََٰو ۡرِض َوٱلسه
َ َ ٱۡلح ۡرُض َغۡيح

َ ُل ٱۡلح يَوحَم ُتَبده
ارِ  َِٰحِد ٱلحَقهه ِ ٱلحَو  ٤٨ َوبََرُزواْ َّلِله

49. එදින යදම් වල බැඳ දමනු ලැබූවන්ව 

ගලසින්ව අපරාධකරුවන්ව නුඹ දකිනු ඇත. 
نَِي ِِف   َقره رِِمَي يَوحَمئِٖذ مُّ حُمجح َوتََرى ٱل

َفادِ صح
َ  ٤٩ ٱۡلح

50. ඔවුන්වගේ ඇඟලුම් ගලෝ දිගයනි. තවද 

(නිරා) ගින්වන ඔවුන්වගේ මුහුණු ගව ා 

ෙනී. 

ََشَٰ وُُجوَهُهُم   ِن قَِطَراٖن َوَتغح ابِيلُُهم م  ََسَ
 ٥٠ ٱنلهارُ 

51. සෑම ආත්මයකටම එය ඉපැයූ දෑ 

සඳහා අල්ලාහ් ප්රතිඵල ගදනු පිණිසය. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් ිනිශච්ය 

කිරීගම් දී ඉතා ගව්ෙවත්ය. 

  َ ْۚ إِنه ٱَّلله ا َكَسَبتح ٖس مه ُ ُكه َنفح زَِي ٱَّلله َِلَجح
َِسابِ   ٥١ ََسِيُع ٱۡلح
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52. ගමය ජනයා ගවත ගකගරන දැනුම් 

දීමකි. තවද එමගින්ව ඔවුන්ව අවවාද ලබනු 

පිණිස ද නියත වශගයන්වම ඔහු ඒකීය 

ගදිඳුන්ව යැයි ඔවුන්ව දැන ෙනු පිණිස ද 

බුද්ධිය ඇත්තවුන්ව ගමගනහි කරනු ලබනු 

පිණිස ද ගව්. 

نهَما  
َ
لَُمٓواْ أ َهََٰذا بََلَٰغ  ل ِلنهاِس َوَِلُنَذُرواْ بِهِۦ َوَِلَعح

لحَبَٰبِ 
َ ْولُواْ ٱۡلح

ُ
َر أ كه  ٥٢ ُهَو إَِلَٰه  َوَِٰحد  َوَِلَذه
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 الحجر 

සූරා අල් හිේර්  الحجر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, රා. එය ගද්ව ග්රන්වථගේ 

හා පැහැදිලි කුර්ආනගේ වදන්ව ගව්. 
بِيٖ   ١ الٓرِۚ تِلحَك َءاَيَُٰت ٱلحِكَتَِٰب َوقُرحَءاٖن مُّ

2. (ගමගලාවදී) තමන්ව මුස්ලිම්වරුන්ව 

ගලස සිටිගේ නම් (ගකතරම් අෙගන්ව ද) 

යැයි ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව (එදින) ඉමහත් 

ගස් ප්රිය කරනු ඇත. 

لِِميَ  ِيَن َكَفُرواْ لَوح ََكنُواْ ُمسح بََما يََودُّ ٱَّله  ٢ رُّ

3. ඔවුහු අනුභව කරමින්ව භුක්ති ිඳින්වනට 

නුඹ ඔවුන්ව අත හැර දමනු. තවද මගනෝ 

ආශාවන්ව ඔවුන්ව ව ගවනතකට ගයාමු 

කරයි. එිට ඔවුහු මතු දැන ෙනු ඇත. 

  ۡۖ َمُل
َ ُكلُواْ َويََتَمتهُعواْ َويُلحِهِهُم ٱۡلح

ح
َذرحُهمح يَأ

لَُمونَ   ٣ فََسوحَف َيعح

4. තවද අපි කිසිදු ෙම්මානයක් එයට 

නියම කරන ලද නියමයක් ලබා ගදමින්ව 

මිස ිනාශ ගනාකග මු. 

يٍَة إَِله  َنا ِمن قَرح لَكح هح
َ
َولََها كَِتاب   َوَمآ أ

لُوم   عح  ٤ مه

5. කිසිදු සමූහයක් එහි කාල සීමාව 

ඉක්මන්ව ගනාකරයි. තවද ඔවුහු ප්රමාද ද 

ගනාගවති. 

َتـ حِخُرونَ  َجلََها َوَما يَسح
َ
ٍة أ مه

ُ
بُِق ِمنح أ ا تَسح  ٥ مه

6. තවද ( අල්කුර්ආනය ගහවත්) ගද්ව 

ග්රන්වථය කවගරකුට පහ  කරනු ලැබූගව්ද 

එම තැනැත්තාගණනි, නියත වශගයන්ව 

ඔබ උන්වමත්තකගයකි යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ُر إِنهَك   ِكح َِل َعلَيحهِ ٱَّل  ِي نُز  َها ٱَّله يُّ
َ
أ َوقَالُواْ َيَٰٓ

ُنون    ٦ لََمجح

7. නුඹ සතයවාදීන්ව අතුරින්ව නම් නුඹ අප 

ගවත මලක්වරුන්ව ගෙන ආ යුතු ගනාගව් 

ද? 

حَمَلَٰٓئَِكةِ إِن ُكنَت ِمَن   تِيَنا بِٱل
ح
هوحَما تَأ ل

َِٰدقِ   ٧ يَ ٱلصه
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8. (නබිවරය) සතයය ගහ්තුවකින්ව 

ගතාරව අපි මලක්වරුන්ව පහ  

ගනාකරන්වගනමු. (ඔවුහු ගව්දනාව දීම 

සම්බන්වධගයන්ව එවනු ලබන්වගන්ව නම්) 

එිට ඔවුහු අවකාශ ගදනු ලබන්වනන්ව 

ගනාගවති . 

ِ َوَما ََكنُٓواْ إِٗذا   َق  حَمَلَٰٓئَِكَة إَِله بِٱۡلح ُِل ٱل َما نََُن 
نَظرِينَ   ٨ مُّ

9. නියත වශගයන්වම අපමය ( අද් දික්ර් 

ගහවත්) ගද්ව ග්රන්වථය (අල් කුර්ආනය) 

පහ  කග .් තවද නියත වශගයන්වම අපි 

එය ආරක්ෂා කරන්වනන්ව ගවමු. 

َر ِإَونها ََلُۥ لََحَِٰفُظونَ  ِكح َا ٱَّل  نلح  ٩ إِنها ََنحُن نَزه

10. තවද නුඹට ගපර වූ පැරණි පිරිස ්

අතරට ද සැබැින්වම අපි (රසූල්වරුන්ව) 

පණිිඩකරුවන්ව එව්ගවමු. 

لِيَ  وه
َ رحَسلحَنا ِمن َقبحلَِك ِِف ِشَيِع ٱۡلح

َ
 ١٠ َولََقدح أ

11. තවද ඔවුන්ව ගවත (අපගේ) කවර 

ගහෝ (රසූල්වරගයකු) පණිිඩකරුගවකු 

පැමිණි ිට ඔවුහු ඔහුට සමච්චල් ක හ. 

ِن رهُسوٍل إَِله ََكنُواْ بِهِۦ   تِيِهم م 
ح
َوَما يَأ

زُِءونَ  َتهح  ١١ يَسح

12. වැරදිකරුවන්වගේ හදවත් තු ට අපි 

එය කාවද්දනුගේ එගලසය. 
رِِميَ  حُمجح لُُكُهۥ ِِف قُلُوِب ٱل  ١٢ َكَذَٰلَِك نَسح

13. ඔවුහු එය ිශව්ාස ගනාකරති. තවද 

සැබැින්වම පැරැේනන්වගේ සිරිත් ඉකුත් 

වී ගොස් ඇත. 

لِيَ  وه
َ ِمُنوَن بِهِۦ َوقَدح َخلَتح ُسنهُة ٱۡلح  ١٣ ََل يُؤح

14. තවද අපි ඔවුන්ව ගවත අහසින්ව 

ගදාරටුවක් ිවෘත ගකාට එහි ඔවුහු 

ආගරෝහණය වන්වනන්ව බවට පත් වුව ද 

(ඔවුහු ිශව්ාස ගනාකරති.) 

َمآءِ َفَظلُّواْ فِيهِ   َِن ٱلسه َنا َعلَيحِهم بَاٗبا م  َولَوح َفَتحح
رُُجونَ   ١٤ َيعح

15. නියත වශගයන්වම (කිසිවක් 

ගනාගපගනන ගස ්) අපගේ ඇස ්

බන්වදනය කරනු ලැබ ඇත. (එපමණක්)  

ගනාව අපි හූනියම් කරනු ලැබූ පිරිසකි 

යැයි ඔවුහු (අසතයවාදීන්ව) පවසති. 

بحَصَُٰرنَا بَلح ََنحُن قَوحم   
َ
َِرتح أ لََقالُٓواْ إِنهَما ُسك 

ُحوُرونَ  سح  ١٥ مه
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16. තවද සැබැින්වම අපි අහගසහි 

තාරකා මේඩල ඇති කග මු. තවද 

බලන්වනන්වහට අපි එය අලංකාරවක් 

කග මු. 

ََٰها  َولََقدح َجعَ  َمآءِ بُُروٗجا َوَزيهنه لحَنا ِِف ٱلسه
َِٰظرِينَ   ١٦ لِلنه

17. තවද පලවා හරිනු ලැබූ සෑම 

ගෂයිතානුවකුගෙන්වම අපි එය ආරක්ෂා 

කග මු. 

ِ َشيحَطَٰٖن رهِجيمٍ 
َنََٰها ِمن ُك   ١٧ وََحِفظح

18. නමුත් සවන්ව දී (ගතාරතුරු) 

ගසාරකම් කරන්වනා හැර. එිට පැහැදිලි 

ගිනි උල්කාවක් ඔහු පසුපස ලුහුබඳිනු 

ඇත. 

تحَبَعُهۥ ِشَهاب   
َ
َع فَأ مح َق ٱلسه ََتَ إَِله َمِن ٱسح

بِي    ١٨ مُّ

19. තවද අපි මහගපාග ාව වයාේත කර 

හැරිගයමු. එහි අපි කඳුගහල් ඇති 

කග මු. තවද අපි එහි සෑම වසත්ුවකින්වම 

නියමිත ආකාරයට පැ ගවන්වනට 

සලසව්න්වගනමු. 

ۡرَض  
َ ۢنَبتحَنا  َوٱۡلح

َ
لحَقيحَنا فِيَها َرَوََِٰسَ َوأ

َ
َنََٰها َوأ َمَددح

ُزونٖ  وح ءٖ مه ِ ََشح
 ١٩ فِيَها ِمن ُك 

20. තවද අපි එහි නුඹලාටත් නුඹලා 

කවගරකුට ගපෝෂකයින්ව ගලස 

ගනාසිටිගේ ද එවන්ව අයටද ජීවන 

පහසුකම් ඇති කග මු. 

ُتمح ََلُۥ   وََجَعلحَنا لَُكمح فِيَها َمَعَٰيَِش َوَمن لهسح
 َٰ  ٢٠ زِقِيَ بَِر

21. කුමන ගදයක් වුවද එහි ෙබඩාවන්ව 

අප සතුව ඇත. අපි එය නියමිත 

ප්රමාණයකින්ව මිස පහ  ගනාකරන්වගනමු. 

ۥٓ   َُِلُ ٍء إَِله ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ َوَما نََُن  ِن ََشح ِإَون م 
لُومٖ  عح  ٢١ إَِله بَِقَدرٖ مه

22. තවද අපි සු ඟ පිරිසිදු (ජලය 

උසුලන) අයුරින්ව එව්ගවමු. පසු ව අහසින්ව 

ජලය පහ  කග මු. පසු ව නුඹලා එයට 

රැස් කරන්වනන්ව ගලස ගනාසිටි තත්තවගේ 

අපි එය නුඹලාට සැපයූගවමු. 

َمآءِ َماٗٓء   َا ِمَن ٱلسه نَزنلح
َ
َٰقَِح فَأ َِيََٰح لََو رحَسلحَنا ٱلر 

َ
َوأ

نُتمح ََلُۥ بَِخَٰزِنِيَ 
َ
َقيحَنَُٰكُموهُ َوَمآ أ سح

َ
 ٢٢ فَأ
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23. තවද නියත වශගයන්වම ජීවය 

ගදන්වගන්වද තවද මරණයට පත් 

කරන්වගන්වද අපමය. තවද අපි 

උරුමක්කරුගවෝ ගවමු. 

َٰرِثُونَ  ۦ َونُِميُت َوََنحُن ٱلحَو ِ ُن نُۡحح  ٢٣ ِإَونها نَلَحح

24. සැබැින්වම අපි නුඹලා අතුරින්ව ගපර 

ගියවුන්ව පිළිබඳ ව දනිමු. එගමන්වම පසු 

පැමිගණන්වනවුන්ව පිළිබඳ ව ද අපි දනිමු. 

َنا ٱ ِدِمَي ِمنُكمح َولََقدح  َولََقدح َعلِمح َتقح حُمسح ل
َتـ حِخرِينَ  حُمسح َنا ٱل  ٢٤ َعلِمح

25. තවද නියත වශගයන්වම නුගේ 

පරමාධිපති වන ඔහු (මතු ගලාගවහි) 

ඔවුන්ව ව එක්රැස ්කරනු ඇත. නියත 

වශගයන්වම ඔහු සියුම් ඥානය ඇති 

සර්වඥානීය. 

ْۚ إِنهُهۥ َحِكيٌم   ٢٥ َعلِيم  ِإَونه َربهَك ُهَو َُيحُّشُُهمح

26. සැබැින්වම ිිධ (වර්ෙගයන්ව) වූ කළු 

මැටිගයන්ව මිනිස් වර්ෙයා අපි මැව්ගවමු. 
ِنح َۡحَإٖ   نَسََٰن ِمن َصلحَصَٰٖل م  ِ

َنا ٱۡلح َولََقدح َخلَقح
ُنونٖ  سح  ٢٦ مه

27. මීට ගපර දැඩි උණුසුම් ගින්වගනන්ව 

අපි ජින්ව වර්ෙයා මැව්ගවමු. 
َنَُٰه ِمن  َآنه َخلَقح ُمومِ َوٱۡلح  ٢٧ َقبحُل ِمن نهارِ ٱلسه

28. නියත වශගයන්වම මම ිිධ 

(වර්ෙගයන්ව) වූ කළු මැටිගයන්ව මිනිසා 

මවමි යැයි නුගේ පරමාධිපති 

මලක්වරුන්වට පැවසූ අවසථ්ාව සිහියට 

නෙනු. 

ِن   ا م  ِإَوذح قَاَل َربَُّك لِلحَمَلَٰٓئَِكةِ إِّن ِ َخَٰلُِقُۢ بََّشٗ
ُنونٖ  سح ِنح َۡحَإٖ مه  ٢٨ َصلحَصَٰٖل م 

29. පසු ව මම ඔහු ව ිධිමත් ව සකසා 

මාගේ ප්රාණගයන්ව මම ඔහු තු  පිඹුගවමි. 

එිට නුඹලා සිරස නමමින්ව සුජූද් 

කරන්වනන්ව ගලස වැගටනු. ( යැයි නුඹගේ 

පරමාධිපති පැවසීය.) 

وِۡح َفَقُعواْ   ُت فِيهِ ِمن رُّ يحُتُهۥ َوَنَفخح فَإَِذا َسوه
 ٢٩ ََلُۥ َسَِٰجِدينَ 

30. එිට මලක්වරුන්ව වන ඔවුන්ව සියලු 

ගදනාම සිරස නමා සුජූද් ක හ. 
َُعونَ  َجح

َ
حَمَلَٰٓئَِكُة ُُكُُّهمح أ  ٣٠ فََسَجَد ٱل
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31. ඉේලීස ්හැර. ඔහු සුජූද් කරන්වනන්ව 

සමෙ වීමට පිටුපෑගව්ය. 
َِٰجِدينَ  ن يَُكوَن َمَع ٱلسه

َ
ََبَٰٓ أ

َ
ٓ إِبحلِيَس أ  ٣١ إَِله

32. අගහෝ ! ඉේලීස්, නුඹ සුජූද් 

කරන්වනන්ව සමෙ ගනාවීමට නුඹට කුමක් 

වී දැයි ඔහු ිමසුගව්ය. 

َله تَُكوَن َمَع  
َ
إِبحلِيُس َما لََك أ قَاَل َيَٰٓ

َِٰجِدينَ   ٣٢ ٱلسه

33. ිිධ (වර්ෙගයන්ව) වූ කළු මැටිගයන්ව 

නුඹ මැවූ මිනිසාට මා සුජූද් කිරීමට මම 

(සූදානම්) ගනාගවමි යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

ُجَد  سح
َ
ِ ُكن ۡل 

َ
َتُهۥ ِمن  قَاَل لَمح أ لِبََّشٍ َخلَقح

ُنونٖ  سح ِنح َۡحَإٖ مه  ٣٣ َصلحَصَٰٖل م 

34. එගස ්නම් නුඹ මින්ව බැහැර ව යනු. 

නියත වශගයන්වම නුඹ පලවා හරිනු 

ලැබූගවකි යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ُرجح ِمنحَها فَإِنهَك رَِجيم    ٣٤ قَاَل فَٱخح

35. තවද ිනිශ්චය දිනය දක්වා නුඹට 

එගරහි ව ශාපය ඇත. 
ِينِ  ِإَونه  َنَة إََِلَٰ يَوحِم ٱل   ٣٥ َعلَيحَك ٱللهعح

36. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, ඔවුන්ව 

නැවත නැගිටුවනු ලබන දිනය ගතක් මට 

නුඹ අවකාශය ගදනු යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

ِِنٓ إََِلَٰ يَوحِم ُيبحَعُثونَ  نِظرح
َ
ِ فَأ  ٣٦ قَاَل َرب 

37. එගස්නම් නියත වශගයන්වම නුඹ 

අවකාශය ගදනු ලැබූ අය අතුරිනි යැයි 

ඔහු පැවසුගව්ය. 

حُمنَظرِينَ   ٣٧ قَاَل فَإِنهَك ِمَن ٱل

38. නියමිත ගව්ලාගව් දිනය දක්වා.  ِلُوم حَمعح حَوقحِت ٱل  ٣٨ إََِلَٰ يَوحِم ٱل
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39. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, නුඹ මා 

ගනාමෙ ගයාමු ක  බැින්ව 

මහගපාග ාගව් (ඇති දෑ) ඔවුනට මම 

අලංකාරවත් කරන්වගනමි. තවද 

සැබැින්වම මම ඔවුන්ව සියලු ගදනා 

ගනාමෙ යවන්වගනමි යැයි ඔහු (ෂයිතාන්ව) 

කීගව්ය. 

ۡرِض  
َ َزي َُِنه لَُهمح ِِف ٱۡلح

ُ
َويحَتِّن َۡل غح

َ
ِ بَِمآ أ قَاَل َرب 

َعِيَ  َجح
َ
وِيَنهُهمح أ غح

ُ
 ٣٩ َوَۡل

40. නමුත් ඔවුන්ව අතුරින්ව වූ නුගේ අවංක 

ෙැත්තන්ව හැර. 
لَِصيَ إَِله ِعَباَدَك ِمنحُهُم   حُمخح  ٤٠ ٱل

41. "ගමය මා ගවත (පැමිණිය හැකි) ඍජු 

මාර්ෙය ගව්" යැයි ඔහු (අල්ලාහ්) 

පැවසුගව්ය. 

َتِقيمٌ  ه ُمسح  ٤١ قَاَل َهََٰذا ِصَرٌَٰط لََعَ

42. නියත වශගයන්වම මාගේ ෙැත්තන්ව 

වන ඔවුනට එගරහිව කිසිදු ආධිපතයයක් 

නුඹට නැත. නමුත් සීමාව ඉක්මවා 

ගියවුන්ව අතුරින්ව නුඹව පිළිපදින්වනන්වට 

හැර. 

إِنه ِعَبادِي لَيحَس لََك َعلَيحِهمح ُسلحَطٌَٰن إَِله َمِن  
َبَعَك ِمَن ٱلحَغاوِينَ   ٤٢ ٱته

43. තවද නියත වශගයන්වම නිරය (සීමාව 

ඉක්මවා ගිය) සියලු ගදනා හටම ප්රතිඥා 

ගදනු ලැබූ සථ්ානයයි. 

َعِيَ  َجح
َ
 ٤٣ ِإَونه َجَهنهَم لََموحِعُدُهمح أ

44. "එයට ගදාරටු හතක් ඇත. සෑම 

ගදාරටුවක් සඳහාම ඔවුන්ව (ෂයිතාන්වගේ 

ෙමන්ව මෙ අනුෙමනයක  අය) අතුරින්ව 

(පිරිසකට ිගශ්ෂගයන්ව) ගවන්ව කරන ලද 

ගකාටසක් ඇත" (යැයි අල්ලාහ ්පවසයි.) 

ِنحُهمح ُجزحء    ِ بَاٖب م 
َٰٖب ل ُِك  بحَو

َ
لََها َسبحَعُة أ

ُسومٌ  قح  ٤٤ مه

45. නියත වශගයන්වම බිය බැතිමතුන්ව 

(ස්වර්ෙ) උයන්ව හා දිය උල්පත් වල 

(සතුටින්ව)  සිටිති. 

َٰٖت وَُعُيونٍ  حُمتهِقَي ِِف َجنه  ٤٥ إِنه ٱل

46. නුඹලා එහි නිර්භය ව සාමගයන්ව 

පිිගසනු. 
 ٤٦ ٱدحُخلُوَها بَِسَلٍَٰم َءاِمنِيَ 
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47. ඔවුන්වගේ හදවත් තු  ඇති ගරෝධය 

අපි ඉවත් කග මු. ඔවුහු යහනාවන්ව මත 

මුහුණට මුහුණලා සගහෝදරයින්ව ගලස 

සිටිති. 

  َٰ َٰنًا لََعَ َو ٍ إِخح
ِنح ِغل  َنا َما ِِف ُصُدورِهِم م  َونَزَعح

َتَقَٰبِلِيَ  رٖ مُّ  ٤٧ َُسُ

48. එහි ඔවුනට කිසිදු ගවගහසක් ඇති 

ගනාගව්. ඔවුන්ව ඉන්ව බැහැර කරනු 

ලබන්වනන්ව ද ගනාගවති. 

ِنحَها   ُهمح فِيَها نََصب  َوَما ُهم م  ََل َيَمسُّ
رَِجيَ   ٤٨ بُِمخح

49. නියත වශගයන්වම මම අති ක්ෂමාශීලී 

කරුණා ගුණගයන්ව යුක්ත බවත් මාගේ 

ෙැත්තන්වහට (නබිවරය,) නුඹ දන්වවා 

සිටිනු. 

نَا ٱلحَغُفوُر ٱلرهِحيمُ 
َ
ٓ أ ّن ِ

َ
 ٤٩ ۞َنب ِئح ِعَبادِٓي أ

50. තවද නියත වශගයන්වම මාගේ දඬුවම 

වන එය ගව්දනීය දඬුවම බවද ඔවුනට 

දන්වවා සිටිනු. 

نه َعَذاَِب ُهوَ 
َ
َِلمُ َوأ

َ  ٥٠  ٱلحَعَذاُب ٱۡلح

51. තවද නුඹ ඉබ්රාහීම්ගේ ආෙන්වතුකයින්ව 

පිළිබඳ ව ඔවුනට දන්වවා සිටිනු. 
 ٥١ َونَب ِئحُهمح َعن َضيحِف إِبحَرَٰهِيمَ 

52. ඔවුහු (ගද්වදූතයින්ව) ඔහු (ඉේරාහීම්) 

ගවත පිිසි කල්හි ශාන්වතිය අත්ගව්වා 

යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. නියත 

වශගයන්වම අපි නුඹලා පිළිබඳ ව තැති 

ෙන්වනන්ව ගවමු යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

إِذح َدَخلُواْ َعلَيحهِ َفَقالُواْ َسَلَٰٗما قَاَل إِنها ِمنُكمح  
 ٥٢ وَِجلُونَ 

53. නුඹ (අප ෙැන) තැති ගනාෙනු. 

නියත වශගයන්වම අපි නුඹට ඥානවත් 

දරුවකු පිළිබඳ ව ශුභාරංචි දන්වවා සිටිමු 

යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

َك بُِغَلٍَٰم َعلِيمٖ قَالُواْ ََل  ُ ِ  ٥٣ تَوحَجلح إِنها نُبَّش 

54. මහලු ිය මා ගව ා ගෙන තිබිය දී 

නුඹලා මට ශුභාරංචි දන්වවා සිටින්වගනහු 

ද? එගහයින්ව නුඹලා කුමක් ෙැන ද මට 

ශුභාරංචි දන්වවා සිටිනුගේ යැයි ඔහු 

ිමසුගව්ය. 

ِّنَ ٱلحِكََبُ فَبِمَ  سه ن مه
َ
َٰٓ أ ُتُموِِن لََعَ ح بَّشه

َ
  قَاَل أ

ونَ  ُ ِ  ٥٤ تُبَّش 
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55. අපි නුඹට සැබෑ ව ශුභාරංචි වශගයන්ව 

දන්වවා සිටිගයමු. එගහයින්ව නුඹ 

අගේක්ෂාභංෙ වූවන්ව අතුරින්ව ගනාවනු. 

َِن   ِ فَََل تَُكن م  َق  َنََٰك بِٱۡلح ح قَالُواْ بَّشه
 ٥٥ ٱلحَقَٰنِِطيَ 

56. ගනාමෙ ගියවුන්ව මිස තම 

පරමාධිපතිගේ දයාව ෙැන අගේක්ෂා 

රහිත වනුගේ කවුරුන්වදැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

َةِ َرب ِهِۦٓ إَِله   َنُط ِمن رهۡحح قَاَل َوَمن َيقح
ُّونَ  آل  ٥٦ ٱلضه

57. අගහෝ !  ( ගදියන්ව ිසින්ව) එවනු 

ලැබූවනි, නුඹලාගේ ගදසුම කුමක් දැයි 

ඔහු ිමසුගව්ය. 

حُمرحَسلُونَ  َها ٱل يُّ
َ
ُبُكمح أ  ٥٧ قَاَل َفَما َخطح

58. නියත වශගයන්වම අපි අපරාධකාරී 

පිරිසක් ගවත එවනු ලැබුගවමු යැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. 

حرِِميَ  ٖم ُمُّ رحِسلحَنآ إََِلَٰ قَوح
ُ
 ٥٨ قَالُٓواْ إِنهآ أ

59. ලූත්ගේ පරපුර ගවත හැර. නියත 

වශගයන්වම ඔවුන්ව සියලු ගදනා ව අපි 

මුදවා ෙන්වනන්ව ගවමු. 

َعِيَ  َجح
َ
وُهمح أ ٓ َءاَل لُوٍط إِنها لَُمَنجُّ  ٥٩ إَِله

60. නමුත් ඔහුගේ බිරිය හැර. නියත 

වශගයන්වම ඇය ඉතිරිවූවන්ව අතුරින්ව යැයි 

අපි තීන්වදු කග මු. 

نَآ إِنهَها لَِمَن ٱلحَغََِٰبِينَ  رح تَُهۥ قَده
َ
َرأ  ٦٠ إَِله ٱمح

61. එිට දූතගයෝ ලූත්ගේ පරපුර ගවත 

පැමිණි කල්හි 
حُمرحَسلُونَ  ا َجآَء َءاَل لُوٍط ٱل  ٦١ فَلَمه

62. නියත වශගයන්වම නුඹලා නාඳුනන 

පිරිසක් යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 
نَكُرونَ   ٦٢ قَاَل إِنهُكمح قَوحم  مُّ

63. නමුත් ඔවුන්ව කවර ිෂයක සැක 

කරමින්ව සිටිගේ ද එය සමෙ අපි ඔබ 

ගවත පැමිණිගයමු යැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. 

ونَ  ََتُ  ٦٣ قَالُواْ بَلح ِجئحَنََٰك بَِما ََكنُواْ فِيهِ َيمح
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64. තවද සතයය සමෙ ඔබ ගවත අපි 

පැමිණිගයමු. තවද නියත වශගයන්වම අපි 

සතයවාදීහුමය. 

ِ ِإَونها لََصَِٰدقُونَ  َق  َتيحَنََٰك بِٱۡلح
َ
 ٦٤ َوأ

65. එගහයින්ව රාත්රිගේ ගකාටසක නුඹ 

නුඹගේ පවුල සමෙ ිෙස යනු. ඔවුන්වගේ 

පසුපසින්ව නුඹද පරව යනු. නුඹලා අතුරින්ව 

කිසිවකු ගහෝ හැරී ගනාබැලිය යුතුය. 

නුඹලා අණ කරනු ලැබූ තැනට ෙමන්ව 

කරනු. 

َبَٰرَُهمح   دح
َ
حِل َوٱتهبِعح أ َِن ٱَله ٖع م  لَِك بِقِطح هح

َ
ِ بِأ َسح

َ
فَأ

ُضواْ َحيحُث   َحد  َوٱمح
َ
َوََل يَلحَتِفتح ِمنُكمح أ

َمُرونَ   ٦٥ تُؤح

66. නියත වශගයන්වම උදෑසන ගමාවුන්ව 

මුලින්ව උපුටා දමනු  ඇතැයි යන එම 

නිගයෝෙය අපි ඔහුට දන්වවා සිටිගයමු. 

نه َدابَِر َهَُٰٓؤََلٓءِ  َوقََضيح 
َ
َر أ مح

َ َٰلَِك ٱۡلح َنآ إََِلحهِ َذ
بِِحيَ  صح ُطوع  مُّ  ٦٦ َمقح

67. (ලූත් නබිගේ) නෙර වැසිගයෝ 

(කාමගේ වරදවා හැසිරීගම් අදහසින්ව) 

සතුටට පත්ගවමින්ව පැමිණියහ  . 

ونَ  َتبحِّشُ حَمِديَنةِ يَسح ُل ٱل هح
َ
 ٦٧ وََجآَء أ

68. නියත වශගයන්වම ගමාවුහු මාගේ 

ආෙන්වතුකයින්ව ගවති. එබැින්ව නුඹලා මා 

අවමානයට පත් ගනාකරනු යැයි ඔහු 

(ලූත් නබිවරයා) පැවසුගව්ය. 

َضُحونِ   ٦٨ قَاَل إِنه َهَُٰٓؤََلٓءِ َضيحَِف فَََل َتفح

69. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් 

වනු. තවද නුඹලා මා දුකට පත් 

ගනාකරනු.(යැයි ලූත් නබිවරයා 

පැවසුගව්ය.) 

 َ  ٦٩  َوََل َُّتحُزونِ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

70. (එිට) ඔවුහු ගලෝවැසියන්වගෙන්ව අපි 

නුඹ ව ගනාවැ ැක්ගවමු දැයි (ලූත් 

නබිවරයාගෙන්ව) ිමසුගවෝය. 

َولَمح َننحَهَك َعِن ٱلحَعَٰلَِميَ 
َ
 ٧٠ قَالُٓواْ أ
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71. නුඹලා එගස් (ලිංගික ආශාවන්ව ඉටු)  

කරන්වනන්ව ගලස සිටිගයහු නම් 

(නීතයානුකූලව අවශයතා ඉටුකිරීමට) ගම් 

මාගේ දියණිවරුන්ව ගවති යැයි ඔහු (ලූත් 

නබිවරයා) පැවසුගව්ය. 

َٰعِلِيَ   ٧١ قَاَل َهَُٰٓؤََلٓءِ َبَناِِتٓ إِن ُكنُتمح َف

72. (නබිවරය) නුඹගේ ප්රාණය ගවත 

දිවුරමින්ව (පවසමි) නියත වශගයන්වම 

ඔවුහු ඔවුන්වගේ (මගනෝ ආශාවන්වහි) 

මනස අවුල් ියවුල්වී සිහිසුන්වව සිටිති. 

َمُهونَ  َرتِِهمح َيعح ُرَك إِنهُهمح لََِف َسكح  ٧٢ لََعمح

73. එබැින්ව,  හිරු උදා ගවත්ම මහා හඬ 

ඔවුන්ව ව ග්රහණය කග ය්. 
ِقِيَ  يحَحُة ُمّشح َخَذتحُهُم ٱلصه

َ
 ٧٣ فَأ

74. එිට අපි එහි  උඩු තලය එහි යටි 

තලය බවට පත් කග මු. තවද අපි ඔවුන්ව 

ගවත රත් කරනු ලැබූ ෙල් වර්ෂාවක් 

වැස්සවීමු. 

نَا َعلَيحِهمح   َطرح مح
َ
َٰلَِيَها َسافِلََها َوأ فََجَعلحَنا َع

يلٍ  ِ ِن ِسج   ٧٤ ِحَجاَرٗة م 

75. නියත වශගයන්වම ගමහි සිතා 

බලන්වනන්වහට සංඥාවන්ව ඇත. 
ِميَ  ِ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِلحُمَتوَس   ٧٥ إِنه ِِف َذ

76. තවද නියත වශගයන්වම එය ප්රධාන 

මාර්ෙගේ ිය. 
ِقيمٍ   ٧٦ ِإَونهَها لَبَِسبِيٖل مُّ

77. නියත වශගයන්වම එහි ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව හට සංඥාවක් ඇත. 
ِمنِيَ  َٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِلحُمؤح  ٧٧ إِنه ِِف َذ

78. තවද සැබැින්වම අයිකා වැසිගයෝ ද 

අපරාධකරුවන්ව වූහ. 
يحَكةِ لََظَٰلِِميَ 

َ َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
 ٧٨ ِإَون ََكَن أ

79. එගහයින්ව අපි ඔවුන්වගෙන්ව ද 

පළිෙත්ගතමු. නියත වශගයන්වම ගම(ම 

ජන සමූහයන්ව) ගදක ප්රකට මාවතක් ිය. 

بِيٖ  َنا ِمنحُهمح ِإَونهُهَما َِلِإَِماٖم مُّ  ٧٩ فَٱنَتَقمح
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 الحجر 

80. තවද සැබැින්වම හිේර් වැසිගයෝ ද 

රසූල්වරුන්ව (පණිිඩකරුවන්ව) ව ගබාරු 

කග ෝය. 

حُمرح  رِ ٱل ِجح َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
َب أ  ٨٠ َسلِيَ َولََقدح َكذه

81. තවද අපි අපගේ වදන්ව ඔවුනට 

පිරිනැමුගවමු. එිට ඔවුහු ඒවා 

ගනාසලකන්වනන්ව වූහ. 

 ٨١ َوَءاَتيحَنَُٰهمح َءاَيَٰتَِنا فَََّكنُواْ َعنحَها ُمعحرِِضيَ 

82. තවද ඔවුහු වාසස්ථාන වශගයන්ව කඳු 

වල ගලන්ව හාරා සුරක්ෂිතයින්ව වූහ. 
َباِل ُبُيوتًا َءاِمنِيَ َوََكنُواْ َينحِحُتوَن ِمَن  ِ

 ٨٢ ٱۡلح

83. එිට ඔවුන්ව අලුයම උදාගවත්ම මහා 

හඬ ඔවුන්ව ව ග්රහණය කග ්ය. 
بِِحيَ  يحَحُة ُمصح َخَذتحُهُم ٱلصه

َ
 ٨٣ فَأ

84. එිට ඔවුන්ව උපයමින්ව සිටි දෑ ඔවුනට 

ඵලක් ගනාවීය. 
ِسُبونَ  ا ََكنُواْ يَكح َّنَٰ َعنحُهم مه غح

َ
 ٨٤ َفَمآ أ

85. අහස ්හා මහගපාග ාව ද ඒ ගදක 

අතර ඇති දෑ ද සතයගයන්ව මිස අපි 

ගනාමැව්ගවමු. තවද නියත වශගයන්වම 

අවසන්ව ගහෝරාව පැමිගණන්වගන්වමය. 

එගහයින්ව අලංකාර සමාවකින්ව නුඹ 

(ඔවුන්ව ව) ගනාසලකා හරිනු. 

ۡرَض َوَما بَيحَنُهَمآ إَِله  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َنا ٱلسه َوَما َخلَقح

اَعَة ٓأَلتِيَ  ِۗ ِإَونه ٱلسه ِ َق  َح  بِٱۡلح فح َفِح ٱلصه ۖۡ فَٱصح ة 
َِميَل   ٨٥ ٱۡلح

86. නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපති වන ඔහුමය සර්ව ඥානී වූ 

මහා මැවුම්කරු. 

َُٰق ٱلحَعلِيمُ  َله  ٨٦ إِنه َربهَك ُهَو ٱۡلح

87. තවද (නබිවරය,) සැබැින්වම අපි 

සේඅන්ව මිනල් මසානී (ගහවත් නැවත 

නැවත පාරායනය කරන දැයින්ව හතක්) ද 

අතිමහත් කුර්ආනය ද අපි නුඹට 

පිරිනැමුගවමු. 

حَمَثاِّن َوٱلحُقرحَءاَن   َِن ٱل َولََقدح َءاَتيحَنََٰك َسبحٗعا م 
 ٨٧ ٱلحَعِظيمَ 
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88. ඔවුන්ව අතුරින්ව පිරිසකට අපි කවර 

ගදයක් භුක්ති ිඳීමට සැලැස්වූගේ ද ඒ 

ගදසට නුගේ දෑස ්දිගු ගනාකරනු. තවද 

ඔවුන්ව පිළිබඳ ව නුඹ දුක් ගනාවනු. ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව හට නුඹගේ පියාපත් 

පහත් කරනු. 

َوَٰٗجا   زح
َ
َنا بِهِۦٓ أ نه َعيحنَيحَك إََِلَٰ َما َمتهعح ََل َتُمده

فِضح َجَناَحَك   ِنحُهمح َوََل ََتحَزنح َعلَيحِهمح َوٱخح م 
ِمنِيَ   ٨٨ لِلحُمؤح

89. නියත වශගයන්වම පැහැදිලි අවවාද 

කරන්වනා මම ම ගවමි යැයි නුඹ පවසනු. 
حُمبِيُ  نَا ٱنلهِذيُر ٱل

َ
ٓ أ  ٨٩ َوُقلح إِّن ِ

90. ගබදුම්වාදීන්ව ගකගරහි අපි පහ  

ක ාක් ගමන්ව 
تَِسِميَ  حُمقح َا لََعَ ٱل نَزنلح

َ
 ٩٠ َكَمآ أ

91. ඔවුහු වනාහි අල් කුර්ආනය ගකාටස ්

බවට පත් කග ෝය. 
ِيَن َجَعلُواْ ٱلحُقرحَءاَن ِعِضيَ   ٩١ ٱَّله

92. එගහයින්ව නුඹගේ පරමාධිපති මත 

දිවුරමින්ව ඔවුන්ව සියල්ලන්වගෙන්වම අපි 

ිමසන්වගනමු. 

َعِيَ  َجح
َ
ـ َلَنهُهمح أ  ٩٢ فََوَرب َِك لَنَسح

93. ඔවුහු සිදුකරමින්ව සිටි දෑ පිළිබඳ ව 

(ිමසන්වගනමු.) 

َملُونَ  ا ََكنُواْ َيعح  ٩٣ َعمه

94. එගහයින්ව නුඹට අණ කරනු ලබන දෑ 

නුඹ ගහළිපිටම පවසනු. තවද ගද්ව 

ආගද්ශයකින්ව ෙැන නුඹ ගනාසලකා 

හරිනු. 

ِكِيَ  حُمّشح رِضح َعِن ٱل عح
َ
َمُر َوأ َدعح بَِما تُؤح  ٩٤ فَٱصح

95. සමච්චල් කරන්වනන්ව සම්බන්වධගයන්ව, 

නියත වශගයන්වම අපි නුඹට ප්රමාණවත් 

වන්වගනමු. 

زِِءينَ  َتهح حُمسح  ٩٥ إِنها َكَفيحَنََٰك ٱل

96. ඔවුහු වනාහි  අල්ලාහ් සමෙ ගවනත් 

ගදිගඳකු පත් කග ෝය. එගහයින්ව ඔවුහු 

මතු දැන ෙනු ඇත. 

ْۚ فََسوحَف   ِ إَِلًَٰها َءاَخَر ِيَن ََيحَعلُوَن َمَع ٱَّلله ٱَّله
لَُمونَ   ٩٦ َيعح
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97. තවද නියත වශගයන්වම නුගේ හදවත 

ඔවුන්ව පවසන දැයින්ව පීඩනයට පත් ව 

ඇති බව සැබැින්වම අපි දනිමු. 

رُ  نهَك يَِضيُق َصدح
َ
لَُم أ َك بَِما  َولََقدح َنعح

 ٩٧ َيُقولُونَ 

98. එගහයින්ව නුඹ නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ ප්රසංශා ව තුළින්ව පිිතුරු 

කරනු. තවද නුඹ සිරස නමා සුජූද් 

කරන්වනන්ව සමෙ වනු. 

َِٰجِدينَ  َِن ٱلسه ِد َرب َِك َوُكن م   ٩٨ فََسب ِحح ِِبَمح

99. තවද ස්ී ර අවසානය නුඹ ගවත 

පැමිගණන ගතක් නුගේ පරමාධිපතිට 

නුඹ නැමදුම් කරනු. 

َِقيُ  تَِيَك ٱَلح
ح
َٰ يَأ ُبدح َربهَك َحِته  ٩٩ َوٱعح



 

සූරා අන්ව නහ්ල් 

 

470 

 

 النحل 

සූරා අන්ව නහ්ල්  النحل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අල්ලාහ්ගේ නිගයෝෙය පැමිණ ඇත. 

එගහයින්ව නුඹලා එය ඉක්මනින්ව 

ගනාපතනු. ඔවුහු ආගද්ශ කරන දැයින්ව 

ඔහු සුපිිතුරුය. තවද උත්තරීතරය. 

ِجلُوُهْۚ ُسبحَحََٰنُهۥ َوتََعََٰلَٰ   َتعح ِ فَََل تَسح ُر ٱَّلله مح
َ
َِتَٰٓ أ

َ
أ

ُِكونَ  ا يُّشح  ١ َعمه

2. නියත වශගයන්වම මා හැර ගවනත් 

ගදිගඳකු ගනාමැති බවටත් එගහයින්ව 

නුඹලා මට බිය බැතිමත් ිය යුතු බවටත් 

(පවසා) නුඹලා අවවාද කිරීම සඳහා 

ඔහුගේ ෙැත්තන්ව අතුරින්ව ඔහු අභිමත 

කරන අය ගවත ඔහුගේ නිගයෝෙගයන්ව 

ජීවමාන(ගද්ව පණිිඩ)ය රැෙත් 

මලක්වරුන්ව ඔහු පහ  කරයි. 

َٰ َمن   رِهِۦ لََعَ مح
َ
وِح ِمنح أ حَمَلَٰٓئَِكَة بِٱلرُّ ُِل ٱل يََُن 

نَا۠  
َ
ٓ أ نهُهۥ ََلٓ إَِلََٰه إَِله

َ
نِذُرٓواْ أ

َ
نح أ

َ
يََشآُء ِمنح ِعَبادِهِۦٓ أ

 ٢ تهُقونِ فَٱ

3. සතයය ගලස, අහස් හා මහගපාග ාව  

ඔහු මැව්ගව්ය. ඔවුන්ව ආගද්ශ කරන 

දැයින්ව ඔහු උත්තරීතරය. 

ا   ِۚ تََعََٰلَٰ َعمه ِ َق  ۡرَض بِٱۡلح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َخلََق ٱلسه

ُِكونَ   ٣ يُّشح

4. ශුරාණු බිඳුවකින්ව ඔහු මිනිසා ව 

මැව්ගව්ය. නමුත් ඔහු දැන්ව පැහැදිලි වාද 

කරන්වගනකු වී ඇත. 

َفةٖ فَإَِذا ُهَو َخِصيم    نَسََٰن ِمن نُّطح ِ
َخلََق ٱۡلح

بِي    ٤ مُّ

5. තවද ගොිප  සතුන්ව ද ඔහු ඒවා 

නුඹලා ගවනුගවන්ව මැව්ගව්ය. එහි 

නුඹලාට ආරක්ෂිත ඇඟලුම් හා ප්රගයෝජන 

ඇත. තවද නුඹලා එවායින්ව අනුභව 

කරන්වගනහුය. 

ۖۡ لَُكمح فِيَها دِفح  نحَعََٰم َخلََقَها
َ ء  َوَمَنَِٰفُع  َوٱۡلح

ُكلُونَ 
ح
 ٥ َوِمنحَها تَأ

6. ිගව්කය සඳහා සවස් වරුගව් ොල් 

කරන ිට ද උදෑසන තණ බුදින්වනට 

දක්කාගෙන යන ිට ද නුඹලාට එහි 

අලංකාරය ඇත. 

َولَُكمح فِيَها ََجَاٌل ِحَي تُرِيُحوَن وَِحَي  
َُحونَ   ٦ تَِسح
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7. නුඹලා අසීරුගවන්ව මිස ඒ ගවත ගෙන 

යාමට ගනාහැකි වූ ෙමකට උන්ව 

නුඹලාගේ බඩුබාහිරාදිය උසුලාගෙන 

යති. නියත වශගයන්වම නුඹලාගේ 

පරමාධිපති සානුකම්පිතය. මහා 

කාරුණිකය. 

همح تَُكونُواْ َبَٰلِغِيهِ   ثحَقالَُكمح إََِلَٰ بََِلٖ ل
َ
َوََتحِمُل أ

نُفِسِۚ إِنه َربهُكمح لََرُءوف   
َ ِ ٱۡلح إَِله بِِشق 

 ٧ رهِحيم  

8. තවද අලංකාරයක් ගලස ද ඒවාගයහි 

නැෙ ප්රවාහනය කරනු පිණිස ද අශ්වයින්ව 

ගකාටළුවන්ව හා බූරුවන්ව ද (ඔහු 

මැව්ගව්ය.) තවද නුඹලා ගනාදන්වනා දෑ ද 

ඔහු මවන්වගන්වය. 

  ْۚ َكُبوَها َوزِيَنٗة َِمَۡي لََِتح َِغاَل َوٱۡلح َيحَل َوٱِلح َوٱۡلح
لَُمونَ  لُُق َما ََل َتعح  ٨ َويَخح

9. ඍජු මාර්ෙය හා එහි මු ාව ඇත්ගත් 

අල්ලාහ ්සතුවය. තවද ඔහු අභිමත කග ් 

නම් ඔහු නුඹලා සියලු ගදනාට මෙ 

ගපන්වවන්වනට තිබුණි. 

ْۚ َولَوح َشآَء   بِيِل َوِمنحَها َجآئِر  ُد ٱلسه ِ قَصح َولََعَ ٱَّلله
َعِيَ  َجح

َ
َُٰكمح أ  ٩ لََهَدى

10. අහසින්ව ජලය පහ  කග  ්ඔහුමය. 

ඉන්ව නුඹලාට පානය ඇත. තවද එහි 

නුඹලා (සතුන්වට) බුදින්වනට ගදන ෙස ්ද 

ඇත. 

ِنحُه   ۖۡ لهُكم م  َمآءِ َماٗٓء نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّله

اب  َوِمنحُه َشَجر  فِيهِ تُِسيُمونَ   ١٠ َۡشَ

11. ඔහු නුඹලාට එමගින්ව ගොයම ද 

ඔලිව් ද ඉඳි ද මිදි ද සෑම 

බවගභෝෙයකින්වම ද හට ෙන්වවයි. සිතා 

බලන ජනයාට නියත වශගයන්වම එහි 

සංඥාවක් ඇත. 

يحُتوَن َوٱنلهِخيَل  يُۢن َع َوٱلزه رح بُِت لَُكم بِهِ ٱلزه
َٰلَِك ٓأَليَٗة   ِ ٱثلهَمَرَِٰتِۚ إِنه ِِف َذ

َنََٰب َوِمن ُك  عح
َ َوٱۡلح

ُرونَ  ٖم َيَتَفكه  ١١ ل َِقوح

12. රාත්රිය හා දහවල ද හිරු හා සඳු ද ඔහු 

නුඹලාට වසඟ කර දුන්වගන්වය. තවද සියලු 

තාරකා ඔහුගේ අණසකට වසඟ කරනු 

ලැබීය. වටහා ෙන්වනා ජනයාට නියත 

වශගයන්වම එහි සංඥාවන්ව ඇත. 

  ۡۖ َس َوٱلحَقَمَر مح حَل َوٱنلهَهاَر َوٱلشه َر لَُكُم ٱَله وََسخه
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   رِهِۦْٓۚ إِنه ِِف َذ مح

َ
َرَُٰتُۢ بِأ َوٱنلُُّجوُم ُمَسخه

ِقلُونَ  ٖم َيعح  ١٢ ل َِقوح
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13. මහගපාග ාගව් නුඹලාට එහි ිිධ 

වර්ෙගයන්ව වූ දෑ ද (ඔහු වසඟ කර 

දුන්වගන්වය.) ගමගනහි කරන ජනයාට 

නියත වශගයන්වම එහි සංඥාවක් ඇත. 

ۥْٓۚ إِنه ِِف   َٰنُُه لحَو
َ
ۡرِض ُُمحَتلًِفا أ

َ  لَُكمح ِِف ٱۡلح
َ
َوَما َذَرأ

ُرونَ  كه ٖم يَذه َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقوح  ١٣ َذ

14. තවද ඔහු වනාහි මහ මුහුද වසඟ කර 

දුන්වගන්වය. නුඹලා එයින්ව නැවුම් මස ්

අනුභව කරනු පිණිස ද එයින්ව නුඹලා 

පලඳින ආභරණ ගොඩ ෙනු පිණිස ද 

තවද එහි (ර ) හාන නැව් ද නුඹ දකිනු 

ඇත. එගමන්වම ඔහුගේ භාෙයය නුඹලා 

ගසායනු පිණිස ද ගව්. තවද (එය) නුඹලා 

කෘතගව්දී ිය හැකි වනු පිණිසය. 

ُكلُواْ ِمنحُه َۡلحٗما  
ح
َر تِلَأ َحح َر ٱِلح ِي َسخه وَُهَو ٱَّله

ۖۡ َوتََرى  َطرِي ٗا َوتَسح  رُِجواْ ِمنحُه ِحلحَيٗة تَلحبَُسوَنَها َتخح
لِهِۦ   ٱلحُفلحَك َمَواِخَر فِيهِ َوتِلَبحَتُغواْ ِمن فَضح

ُكُرونَ   ١٤ َولََعلهُكمح تَشح

15. තවද එය නුඹලා සමෙ කම්පනය 

ගනාවනු වස ්මහගපාග ාගව් කඳුගහල් 

ඔහු ගහළුගව්ය. තවද ෙංො හා මාර්ෙ ද 

(ඇති කග ය්) නුඹලා නිසිමෙ ලැබිය 

හැකි වනු පිණිස. 

ن تَِميَد بُِكمح  
َ
ۡرِض َرَوََِٰسَ أ

َ لحََّقَٰ ِِف ٱۡلح
َ
َوأ

َتُدونَ  نحَهَٰٗرا وَُسُبَٗل لهَعلهُكمح َتهح
َ
 ١٥ َوأ

16. තවද සලකුණු ද (ඔහු ඇති කග ්ය) 

තරු මගින්ව ඔවුහු නිසිමෙ දැන ෙනු ඇත. 
َتُدونَ  ِم ُهمح َيهح  ١٦ وََعَلََٰمَٰٖتِۚ َوبِٱنلهجح

17. එගහයින්ව මවන්වනා ගනාමවන අය 

ගමන්ව ගව්වීද? එගහයින්ව නුඹලා ගමගනහි 

ක  යුතු ගනාගව් ද? 

ُرونَ  فَََل تََذكه
َ
ْۚ أ َفَمن ََيحلُُق َكَمن َله ََيحلُُق

َ
 ١٧ أ

18. අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාද නුඹලා ෙණන්ව 

ක  ද නුඹලා ඒවා තක්ගස්රු ගනාකරනු 

ඇත. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් අති 

ක්ෂමාශීලීය. කරුණා ගුණගයන්ව යුක්තය. 

َ  ِإَو ُٓۗ إِنه ٱَّلله ِ ََل َُتحُصوَها َمَة ٱَّلله واْ نِعح ن َتُعدُّ
 ١٨ لََغُفور  رهِحيم  

19. තවද නුඹලා සඟවන දෑ ද නුඹලා 

දන්වවා සිටින දෑ ද අල්ලාහ් දනී. 
لُِنونَ  وَن َوَما ُتعح لَُم َما تُِِسُّ ُ َيعح  ١٩ َوٱَّلله
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20. අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව ඔවුන්ව අයැද 

සිටින අය කිසිවක් උත්පාදනය 

ගනාකරති. ඔවුහු ද (අල්ලාහ ්ිසින්ව) 

මවනු ලබන්වගනෝ ගවති. 

ا   ِ ََل ََيحلُُقوَن َشيحـ ٗ ُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ِيَن يَدح َوٱَّله
 ٢٠ وَُهمح َُيحلَُقونَ 

21. ඔවුහු ප්රාණගයන්ව ගතාර වූ ම වුන්ව 

ය. තවද ඔවුහු නැවත නැගිටුවනු 

ලබනුගේ කවදා දැයි යන්වන පිළිබඳ 

ගනාදනිති. 

ٌَٰت  َو مح
َ
يهاَن  أ

َ
ُعُروَن أ َيآءِٖۖ َوَما يَشح حح

َ
ُ أ َغۡيح

 ٢١ ُيبحَعُثونَ 

22. නුඹලාගේ ගදිඳු එකම ගදිඳාය. 

එගහයින්ව පරමාන්වත දිනය පිළිබඳ ව 

ිශව්ාස ගනාකරන්වනන්ව වන ඔවුන්වගේ 

හදවත් (එය ිශ්වාස කිරීමට) පිළිකුල් 

කරයි. තවද ඔවුහු අහංකාරකම් 

පාන්වනන්වය. 

ْۚ فَٱ ِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ  إَِلَُٰهُكمح إَِلَٰه  َوَِٰحد  ِيَن ََل يُؤح َّله
ونَ  َِبُ َتكح سح نِكَرة  وَُهم مُّ  ٢٢ قُلُوبُُهم مُّ

23. (එහි) වරදක් නැත. ඔවුන්ව සඟවන දෑ 

ද, ඔවුන්ව නිගව්දනය කරන දෑ ද, නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් දනී. නියත 

වශගයන්වම ඔහු අහංකාරකම් පාන්වනන්ව 

ප්රිය ගනාකරයි. 

لَ  َ َيعح نه ٱَّلله
َ
لُِنوَنْۚ  ََل َجَرَم أ وَن َوَما ُيعح ُم َما يُِِسُّ

َِبِينَ 
َتكح حُمسح  ٢٣ إِنهُهۥ ََل ُُيِبُّ ٱل

24. නුඹලාගේ පරමාධිපති පහ  කග ් 

කුමක්දැයි ඔවුන්ව ිමසනු ලැබූ ිට 

මුතුන්වමිත්තන්වගේ ප්රබන්වධයන්ව යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

نَزَل َربُُّكمح قَالُٓواْ  
َ
اَذآ أ َسَِٰطُۡي  ِإَوَذا قِيَل لَُهم مه

َ
أ

لِيَ  وه
َ  ٢٤ ٱۡلح

25. ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ ඔවුන්වගේ බර හා ඔවුන්ව කිසිදු 

දැනුමකින්ව ගතාර ව ගනාමෙ 

හැරියවුන්වගේ බර ඔවුන්ව ූර්ණ ගලස 

උසුලනු පිණිසය. දැන ෙනු ඔවුන්ව 

උසුලන දෑ නපුරුය. 

َزارَُهمح ََكِملَٗة يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ َوِمنح  وح
َ
ِملُٓواْ أ   َِلَحح

ََل َسآَء َما  
َ
ِ ِعلحٍمِۗ أ ِيَن يُِضلُّوَنُهم بَِغۡيح َزارِ ٱَّله وح

َ
أ

 ٢٥ يَزُِرونَ 
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26. ඔවුනට ගපර සිටියවුන්ව සැබැින්වම 

කුමන්වත්රණ කග ෝය. එගහයින්ව අල්ලාහ් 

ඔවුන්වගේ  ගොඩනැගිල්ල  මුලිනුපුටා 

දැමුගව්ය. එිට ඔවුනට ඉහළින්ව ඔවුන්ව 

මත (ගොඩනැගිලි) ියන ඇද වැටිණ. 

තවද ඔවුන්ව ගනාසිතූ අයුරින්ව දඬුවම ඔවුන්ව 

ගවත පැමිණිගේය. 

ُ ُبنحَيََٰنُهم   َِت ٱَّلله
َ
ِيَن ِمن َقبحلِِهمح فَأ قَدح َمَكَر ٱَّله

ُف ِمن فَوحقِِهمح   قح َِن ٱلحَقَواِعِد فََخره َعلَيحِهُم ٱلسه م 
ُعُرونَ  َُٰهُم ٱلحَعَذاُب ِمنح َحيحُث ََل يَشح تَى

َ
 ٢٦ َوأ

27. පසු ව ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු 

ලබන දින ඔහු (අල්ලාහ්) ඔවුන්වව 

අවමානයට ලක් කරයි. තවද 

(ිශව්ාසවන්වතයින්ව සමෙ මගේ යැයි) 

නුඹලා තර්ක කරමින්ව සිටි එවන්ව මගේ 

හවුල්කරුවන්ව ගකාගහ් දැයි ිමසයි. 

නියත වශගයන්වම අද දින නින්වදාව හා 

නපුර ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්ව ගවත යැයි 

ඥානය ගදනු ලැබූවන්ව පවසති. 

ََكٓءَِي  ُثمه يَوحَم ٱلح  َن ُۡشَ يح
َ
ِقَيََٰمةِ َُيحزِيِهمح َويَُقوُل أ

وتُواْ  
ُ
ِيَن أ ْۚ قَاَل ٱَّله وَن فِيِهمح قُّ ِيَن ُكنُتمح تَُشَٰٓ ٱَّله

وَٓء لََعَ   َوحَم َوٱلسُّ َي ٱَلح ِزح ٱلحعِلحَم إِنه ٱۡلح
َٰفِرِينَ   ٢٧ ٱلحَك

28. ඔවුන්ව තමන්ව ිසින්වම තමන්වට අපරාධ 

කරමින්ව සිටිය දී ගද්වදූතයින්ව ඔවුන්ව ව 

මරණයට පත් කරති. එිට ඔවුන්ව 

(ගද්වදූතයින්ව ගවත) "අපි කිසිදු නපුරක් 

ගනාකග මු" යැයි පවසමින්ව 

යටහත්භාවය දක්වති. එගස් ගනාව 

නුඹලා කරමින්ව සිටි දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්

සර්ව ඥානීය. 

  ۡۖ نُفِسِهمح
َ
حَمَلَٰٓئَِكُة َظالِِۡمٓ أ َُٰهُم ٱل ِيَن َتَتَوفهى ٱَّله

لََم َما   لحَقُواْ ٱلسه
َ
ْۚ إِنه  فَأ ِْۭۚ بََلَٰٓ َمُل ِمن ُسوٓء ُكنها َنعح

َملُونَ  ُۢ بَِما ُكنُتمح َتعح َ َعلِيُم  ٢٨ ٱَّلله

29. එගහයින්ව නුඹලා නිරගේ ගදාරටු 

වලින්ව එහි සදාතනිකයින්ව ගලසින්ව ඇතුලු 

වනු. එිට එම අහංකාරයින්වගේ 

නවාතැන නපුර ිය. 

ۖۡ فَلَ  ََٰب َجَهنهَم َخَِِٰلِيَن فِيَها بحَو
َ
بِئحَس  فَٱدحُخلُٓواْ أ

ِينَ  ِ حُمَتَكَب   ٢٩ َمثحَوى ٱل
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30. නුඹලාගේ පරමාධිපති පහ  කග ් 

කුමක්දැයි බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව කටයුතු 

ක වුන්වගෙන්ව ිමසනු ලැබීය. යහපතය 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. දැහැමි දෑ ක වුනට 

ගමගලාගවහි යහපත ඇත. එගමන්වම මතු 

ගලාව උතුම්ය. බිය බැතිමතුන්වගේ 

නිවහන යහපත් ිය. 

 ِ ْۚ قَالُواْ  ۞َوقِيَل ل نَزَل َربُُّكمح
َ
اْ َماَذآ أ َقوح ِيَن ٱته َّله

  ْۚ نحَيا َحَسَنة  َسُنواْ ِِف َهَِٰذهِ ٱلُّ حح
َ
ِيَن أ اُۗ ل َِّله ٗ َخۡيح

حُمتهِقيَ  َم َداُر ٱل ْۚ َونَلِعح اُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخۡيح   ٣٠ َوَلَ

31. අද්න්ව (නම් සදා ස්ී රව පවතින 

ස්වර්ෙ) උයන්ව ඇත. ඔවුහු එහි පිිගසති. 

ඒවාට පහළින්ව ෙංොගවෝ ෙලා බසිති. 

ඔවුන්වට කැමති දෑ එහි ඔවුනට ඇත. බිය 

බැතිමතුන්වහට අල්ලාහ ්ප්රතිඵල 

පිරිනමනුගේ එගලසය. 

ُخلُوَنَها ََتحرِي ِمن ََتحتَِها   ٖن يَدح َُٰت َعدح َجنه
ۖۡ لَُهمح فِيَها َما يََشآُءوَنْۚ َكَذَٰلَِك ََيحزِي   نحَهَُٰر

َ ٱۡلح
حُمتهِقيَ  ُ ٱل  ٣١ ٱَّلله

32. ඔවුන්ව දැහැමියන්වව සිටිය දී 

මලක්වරුන්ව (ගද්වදූතයින්ව)  ඔවුන්වගේ 

ප්රාණය අත්පත් කරෙනිති. නුඹලාට 

සලාම් (ශාන්වතිය) අත්ගව්වා! නුඹලා සිදු 

කරමින්ව සිටි දෑ ගහ්තුගවන්ව (සව්ර්ෙ) 

උයනට නුඹලා පිිගසනු යැයි ඔවුහු 

පවසති. 

حَمَلَٰٓئَِكُة َطي ِبِ  َُٰهُم ٱل ِيَن َتَتَوفهى َي َيُقولُوَن َسَلٌَٰم  ٱَّله
َملُونَ  َنهَة بَِما ُكنُتمح َتعح  ٣٢ َعلَيحُكُم ٱدحُخلُواْ ٱۡلح

33. ඔවුන්ව ගවත මලක්වරුන්ව පැමිණීම 

ගහෝ නුඹගේ පරමාධිපතිගේ නිගයෝෙය 

පැමිණීම ගහෝ හැර ගවගනකක් 

බලාගපාගරාත්තු වන්වගනෝද ? ඔවුනට 

ගපර සිටියවුන්ව සිදු කග ් ද ගමගලසමය. 

අල්ලාහ ්ඔවුනට අපරාධ ගනාකග ය්. 

එනමුත් ඔවුහු ඔවුන්වටම අපරාධ කර 

ෙත්ගතෝය. 

ِِتَ  
ح
وح يَأ

َ
حَمَلَٰٓئَِكُة أ تَِيُهُم ٱل

ح
ن تَأ

َ
ٓ أ َهلح يَنُظُروَن إَِله

ْۚ َوَما   ِيَن ِمن َقبحلِِهمح ُر َرب َِكْۚ َكَذَٰلَِك َفَعَل ٱَّله مح
َ
أ

نُفَسُهمح  
َ
ُ َوَلَِٰكن ََكنُٓواْ أ َظلََمُهُم ٱَّلله

لُِمونَ   ٣٣ َيظح

34. එගහයින්ව ඔවුන්ව සිදු ක  දෑහි නපුරු 

ිපාක ඔවුනට අත් ිය. ඔවුන්ව කවර 

ගදයක් පිළිබඳ සමච්චල් කරමින්ව සිටිගේ 

ද එය ඔවුන්ව වටකර ෙත්ගත්ය. 

ا   ِـ َاُت َما َعِملُواْ وََحاَق بِِهم مه َصاَبُهمح َسي 
َ
فَأ

زُِءونَ  َتهح  ٣٤ ََكنُواْ بِهِۦ يَسح
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35. අල්ලාහ ්අභිමත කග ් නම් අප ගහෝ 

අපගේ මුතුන්වමිත්තන්ව ගහෝ ඔහු හැර 

ගවනත් කිසිවකු ගනානමදින්වනට තිබුණි. 

ඔහුගෙන්ව ගතාර ව කිසිවක් තහනම් 

ගනාකරන්වනට තිබුණි යැයි අල්ලාහට් 

ආගද්ශ ක වුන්ව පැවසූහ. ඔවුනට ගපර 

සිටියවුන්ව සිදු කග ් ද එගලසමය. 

පැහැදිලි ව දන්වවා සිටීම මිස ගවනත් කිසිදු 

වෙකීමක් රසූල්වරුන්ව (පණිිඩකරුවන්ව) 

ගවත වීද? 

 ِ نَا ِمن  َوقَاَل ٱَّله ُ َما َعَبدح ُكواْ لَوح َشآَء ٱَّلله َ ۡشح
َ
يَن أ

َنا   مح حُن َوََلٓ َءابَآُؤنَا َوََل َحره ءٖ َنه ُدونِهِۦ ِمن ََشح
ِيَن ِمن   ِۚ َكَذَٰلَِك َفَعَل ٱَّله ءٖ ِمن ُدونِهِۦ ِمن ََشح

حُمبِيُ  ََلَُٰغ ٱل ْۚ َفَهلح لََعَ ٱلرُُّسِل إَِله ٱِلح  ٣٥ َقبحلِِهمح

36. නුඹලා අල්ලාහ්ට ෙැතිකම් කරනු. 

නපුරු බලගව්ෙ වලින්ව වැ ගකනු යැයි 

(ජනයාට අණ කරනු වස්)   සැබැින්වම 

අපි සෑම සමූහයකටම රසූල්වරයකු 

එව්ගවමු. එගහයින්ව ඔවුන්ව අතුරින්ව 

අල්ලාහ ්මෙ ගපන්වවූවන්ව ගවති. එගමන්වම 

ඔවුන්ව අතුරින්ව තමන්ව ගවත මු ාව නියම 

වූවන්ව ද ගවති. එගහයින්ව නුඹලා 

මහගපාග ාගව් සැරිසරා 

ගබාරුක වුන්වගේ අවසානය ගකගස් වී 

දැයි අවධානගයන්ව බලනු. 

  َ ُبُدواْ ٱَّلله ِن ٱعح
َ
ةٖ رهُسوًَل أ مه

ُ
ِ أ

َولََقدح َبَعثحَنا ِِف ُك 
  ُ نح َهَدى ٱَّلله َُٰغوَتۖۡ فَِمنحُهم مه َتنُِبواْ ٱلطه َوٱجح

ْۚ فَِسُۡيواْ ِِف   َلَٰلَُة تح َعلَيحهِ ٱلضه نح َحقه َوِمنحُهم مه
ۡرِض فَٱ

َ َِٰقَبُة  ٱۡلح نُظُرواْ َكيحَف ََكَن َع
بِيَ  ِ حُمَكذ   ٣٦ ٱل

37. ඔවුන්වගේ යහ මෙ පිළිබඳ නුඹ ආශා 

ක  ද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

ගනාමෙ හැරියවුනට මෙ ගනාගපන්වවනු 

ඇත. තවද ඔවුනට උදව්කරුවන්වද 

ගනාමැත. 

ِدي َمن   َ ََل َيهح َُٰهمح فَإِنه ٱَّلله َٰ ُهَدى إِن ََتحرِصح لََعَ
ۖۡ َوَما لَُهم  َِِٰصِينَ يُِضلُّ ِن نه  ٣٧ م 

38. තවද මියැගදන්වනන්ව අල්ලාහ ්අවදි 

ගනාකරනු ඇතැයි ඔවුන්ව ස්ී ර 

ිශව්ාසගයන්ව යුතු ව අල්ලාහ ්මත දිවුරා 

පවසති. එගස ්ගනාව එය ඔහු ගවත වූ 

සැබෑ ප්රතිඥාවකි. එනමුත් ජනයා අතුරින්ව 

බහුතරයක් ගදනා (ඒ බව) ගනාදනිති. 

َد  ِ َجهح قحَسُمواْ بِٱَّلله
َ
ُ  َوأ يحَمَٰنِِهمح ََل َيبحَعُث ٱَّلله

َ
أ

ا َوَلَِٰكنه   ًدا َعلَيحهِ َحق ٗ َمن َيُموُتْۚ بََلَٰ وَعح
لَُمونَ  ََثَ ٱنلهاِس ََل َيعح كح

َ
 ٣٨ أ
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39. ඔවුහු කවර ිෂයක මත ෙැටුම් ඇති 

කර ෙත්ගතෝ ද එය ඔවුනට ඔහු පැහැදිලි 

කරනු පිණිස ද නියත වශගයන්වම තමන්ව 

මුසාවාදීහු යැයි ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව දැන 

ෙනු පිණිස ද (එගලස ම වුන්ව ගකගරන්ව 

අවදි කරනු ලබනු ඇත.) 

ِيَن   لََم ٱَّله ِي ََيحَتلُِفوَن فِيهِ َوَِلَعح َ لَُهُم ٱَّله ِ َِلَُبي 
نهُهمح ََكنُواْ َكَِٰذبِيَ 

َ
 ٣٩ َكَفُرٓواْ أ

40. යම් ගදයක් අපි අභිමත ක  ිට ඒ 

සඳහා අපගේ ප්රකාශය වනුගේ ‘කුන්ව’ 

(වනු) යැයි  පැවසීමය. එිට එය සිදු වනු 

ඇත. 

ن نهُقوَل ََلُۥ ُكن  
َ
َنَُٰه أ َردح

َ
ٍء إَِذآ أ نُلَا لََِشح إِنهَما قَوح

 ٤٠ َفَيُكونُ 

41. අපරාධ කරනු ලැබූවායින්ව පසු ව 

අල්ලාහ ්ිෂයගයහි නික්ම ගියවුන්ව වන 

ඔවුනට ගමගලාව යහපත අපි සලසා 

ගදන්වගනමු. මතු ගලාව ප්රතිඵල 

අතිමහත්ය. ඔවුහු එය දැන සිටියාහු නම්. 

ِد َما ُظلُِمواْ   ِ ِمنُۢ َبعح ِيَن َهاَجُرواْ ِِف ٱَّلله َوٱَّله
ُر ٱٓأۡلِخَرةِ   جح

َ
ۖۡ َوَۡل نحَيا َحَسَنٗة َِئنهُهمح ِِف ٱلُّ نَلَُبو 

لَُمونَ  ْۚ لَوح ََكنُواْ َيعح ََبُ كح
َ
 ٤١ أ

42. ඔවුන්ව වනාහි ඉවසා දර ෙත් අය 

ගවති. එගමන්වම තම පරමාධිපති ගවත 

(සියල්ල) භාරකරන්වනන්ව ගවති. 

ُونَ  َٰ َرب ِِهمح َيَتَوُكه واْ َولََعَ ِيَن َصََبُ  ٤٢ ٱَّله

43. නුඹට ගපර සිටම අපි ඔවුන්ව ගවත 

ගද්ව පණිිඩ දන්වවමින්ව පැහැදිලි සාධක 

හා (ගපර ආෙමික) ිසත්ර සමෙ 

(රසූල්වරුන්ව ගලස) එවන ලද සියල්ල 

පිරිමින්ව  මිස නැත. එගහයින්ව නුඹලා 

ගනාදැන සිටිගයහු නම් 

දැනුමැත්තන්වගෙන්ව ිමසනු. 

  ۡۖ رحَسلحَنا ِمن َقبحلَِك إَِله رَِجاَٗل نُّوِۡحٓ إََِلحِهمح
َ
َوَمآ أ

لَُمونَ  رِ إِن ُكنُتمح ََل َتعح ِكح َل ٱَّل  هح
َ
ـ َلُٓواْ أ  ٤٣ فَسح

44. ගපර ිසූ  රසූල්වරුන්වට පැහැදිලි 

සාධකයන්වද, ධර්ම ග්රන්වථයන්වද තවද 

ඔවුන්ව ගවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ ජනයාට 

නුඹ පැහැදිලි කරනු පිණිස නුඹ ගවත 

(අල් කුර්ආනය ගනාගහාත්) ගමම 

උපගද්ශනය අපි පහ  කග මු. එය 

ඔවුන්ව ගමගනහි කිරීම පිණිසය. 

  َ ِ َر تِلَُبي  ِكح َآ إََِلحَك ٱَّل  نَزنلح
َ
بُرِِۗ َوأ َي َِنَِٰت َوٱلزُّ بِٱِلح

ُرونَ  َِل إََِلحِهمح َولََعلهُهمح َيَتَفكه  ٤٤ لِلنهاِس َما نُز 
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45. නපුරුකම් ( කිරීමට) කුමන්වත්රණය 

ක වුන්ව අල්ලාහ ්ඔවුන්ව ව 

මහගපාග ාගවහි ගිලා බැස්සවීම පිළිබඳ 

ව ගහෝ ඔවුන්ව ගනාසිතූ අයුරින්ව දඬුවම 

ඔවුන්ව ගවත පැමිණීම ෙැන ගහෝ ඔවුන්ව 

නිර්භිය ව සිටිත් ද? 

  ُ ن ََيحِسَف ٱَّلله
َ
ِـ َاِت أ ي  ِيَن َمَكُرواْ ٱلسه ِمَن ٱَّله

َ
فَأ

َ
أ

تَِيهُ 
ح
وح يَأ

َ
ۡرَض أ

َ ُم ٱلحَعَذاُب ِمنح َحيحُث ََل  بِِهُم ٱۡلح
ُعُرونَ   ٤٥ يَشح

46. එගස ්නැතගහාත් ඔවුන්ව සැරිසැරීගම් 

දී ඔවුන්ව ව ග්රහණය කිරීම ෙැන (ඔවුන්ව 

නිර්භිය ව සිටිත් ද? එගහයින්ව ඔවුහු 

(දඬුවමින්ව) ෙැලවීමට හැකියාව දරන්වනන්ව 

ගනාගවති. 

ِجزِينَ  ُخَذُهمح ِِف َتَقلُّبِِهمح َفَما ُهم بُِمعح
ح
وح يَأ

َ
 ٤٦ أ

47. එගස ්ගනාමැති නම් බිගයන්ව 

පසුගවමින්ව සිටිය දී ඔවුන්ව ව ඔහු ග්රහණය 

කිරීම ෙැන (ඔවුන්ව නිර්භිය ව සිටිත් ද?) 

නමුත් නුඹගේ පරමාධිපති 

අතිගසගනගහවන්වතය මහා කරුණා 

ගුණගයන්ව යුක්තය. 

َٰ ََّتَوُّٖف فَإِنه َربهُكمح لََرُءوف    ُخَذُهمح لََعَ
ح
وح يَأ

َ
أ

 ٤٧ رهِحيمٌ 

48. අල්ලාහ ්කවර ගදයක් මැව්ගව් ද (ඒ) 

කිසිවක් ගදස ඔවුහු (අවධානගයන්ව) 

ගනාබැලුගවෝ ද? එහි ගසවණැල්ල 

දකුණතට හා වම්පැති වලට නැඹුරු වී 

යටහත් පහත් ව අල්ලාහ්ට සිරස නමා 

වැඳ වැගටයි. 

ءٖ َيَتَفيهُؤاْ   ُ ِمن ََشح اْ إََِلَٰ َما َخلََق ٱَّلله َولَمح يََروح
َ
أ

مَ  َِمِي َوٱلشه ِ وَُهمح  ِظَلَٰلُُهۥ َعِن ٱَلح ه ِ ٗدا َّلل  آئِِل ُسجه
 ٤٨ َدَِٰخُرونَ 

49. ප්රාණීන්වගෙන්ව අහසහ්ි ඇති දෑ හා 

මහගපාග ාගව් ඇති දෑ ද මලක්වරුන්වද 

අල්ලාහ්ට සුජූද් කරති. ඔවුහු උඩඟු 

ගනාගවති. 

ۡرِض  
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َما ِِف ٱلسه

حَمَلَٰٓئَِكُة وَُهمح ََل  ونَ ِمن َدآبهةٖ َوٱل َِبُ َتكح  ٤٩  يَسح

50. ඔවුනට ඉහළින්ව වූ ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපතිට ඔවුහු බිය ගවති. තවද 

ඔවුනට අණ කරනු ලබන දෑ ඔවුහු සිදු 

කරති. 

َعلُوَن َما   ِن فَوحقِِهمح َويَفح ََيَافُوَن َربهُهم م 
َمُروَن۩  ٥٠ يُؤح



 

සූරා අන්ව නහ්ල් 

 

479 

 

 النحل 

51. තවද නුඹලා ගදියන්ව ගදගදගනකු 

වශගයන්ව ගනාෙනු. නියත වශගයන්වම 

ඔහු එකම ගදිඳාය. එබැින්ව මට ම 

නුඹලා බිය වනු යැයි අල්ලාහ ්

පැවසුගව්ය. 

ِۖ إِنهَما ُهَو   ِ ِ ٱثحَنيح ُ ََل َتتهِخُذٓواْ إَِلََٰهيح ۞َوقَاَل ٱَّلله
ََٰي فَٱرحَهُبونِ   ٥١ إَِلَٰه  َوَِٰحد  فَإِيه

52. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් ඇති දෑ 

ඔහු සතුය. තවද සදා අවනතභාවය ද ඔහු 

සතුය. එගහයින්ව නුඹලා අල්ලාහ් ගනාවන 

දෑට බිය බැතිමත් වන්වගනහු ද? 

ِيُن   ۡرِض َوََلُ ٱل 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َوََلُۥ َما ِِف ٱلسه
ِ َتتهُقونَ  َ ٱَّلله َفَغۡيح

َ
ْۚ أ  ٥٢ َواِصًبا

53. නුඹලාට කවර ගහෝ ආශිර්වාදයක් වී 

නම් එය අල්ලාහ්ගෙනි. පසු ව නුඹලාට 

යම් පීඩාවක් වැලඳුණු ිට නුඹලා ිලාප 

නෙනුගේ ඔහු ගවතමය. 

ُكُم   ِۖۡ ُثمه إَِذا َمسه َمةٖ فَِمَن ٱَّلله ِن ن ِعح َوَما بُِكم م 
ُّ فَإََِلحهِ ََتحـ َُرونَ   ٥٣ ٱلۡضُّ

54. පසු ව නුඹලාගෙන්ව එම පීඩාව ඔහු 

ඉවත් ක  ිට නුඹලා අතුරින්ව පිරිසක් 

එිට ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිට ආගද්ශ 

කරති. 

ِنُكم  ُثمه إَِذا َكَشَف  ه َعنُكمح إَِذا فَرِيق  م  ٱلۡضُّ
ُِكونَ   ٥٤ بَِرب ِِهمح يُّشح

55. අපි ඔවුනට පිරිනැමූ දෑ ඔවුන්ව 

ප්රතික්ගෂප් කරනු පිණිසය. එගහයින්ව 

නුඹලා භුක්ති ිඳිනු. නුඹලා මතු දැන ෙනු 

ඇත. 

ْۚ َفَتَمتهُعواْ فََسوحَف   ُفُرواْ بَِمآ َءاَتيحَنَُٰهمح َِلَكح
لَُمونَ   ٥٥ َتعح

56. අපි ඔවුනට ගපෝෂණය වශගයන්ව දුන්ව 

දැයින්ව ගකාටසක් ඔවුන්ව ගනාදන්වනා දෑට  

( ගහවත් ගදියන්වට) තබති. අල්ලාහ ්මත 

දිවුරමින්ව නුඹලා ගොතමින්ව සිටි දෑ පිළිබඳ 

ව නියත වශගයන්වම නුඹලා ිමසනු 

ලැගේ. 

  ُۗ ا َرَزقحَنَُٰهمح ِمه لَُموَن نَِصيٗبا م  َعلُوَن لَِما ََل َيعح َويَجح
ـ َ  ِ لَتُسح ونَ تَٱَّلله ََتُ ا ُكنُتمح َتفح  ٥٦ لُنه َعمه

57. අල්ලාහට් දූවරුන්ව පත් ගකාට 

ඔවුනට ඔවුන්ව ප්රිය කරන දෑ පත් කර 

ෙනිති. (ඔවුන්ව සිතන දැයින්ව) ඔහු 

සුිශුද්ධය. 

ا   ََنَِٰت ُسبحَحََٰنُهۥ َولَُهم مه ِ ٱِلح َعلُوَن َّلِله َويَجح
َتُهونَ   ٥٧ يَشح
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58. ඔවුන්වගෙන්ව එක් අයකුට ෙැහැනු 

දරුවකු පිළිබඳ ශුභාරංචි දන්වවනු ලැබුගව් 

නම් ඔහු ගකෝපයට පත්ගවමින්ව ඔහුගේ 

මුහුණ කළු පැහැ ෙැන්වගව්. 

ا   َود ٗ ُهُهۥ ُمسح نََثَٰ َظله وَجح
ُ َحُدُهم بِٱۡلح

َ
َ أ ِ ِإَوَذا بُّش 

 ٥٨ وَُهَو َكِظيم  

59. කවර ගදයක් පිළිබඳ ව ඔහුට 

ශුභාරංචි ගදනු ලැබුගව් ද එහි අසුබකම 

ගහ්තුගවන්ව එය අවමානය සමෙ රඳවා 

තබා ෙන්වගන්ව ද එගස ්නැතගහාත් 

වැල්ගලහි සඟවන්වගන්ව දැයි සිතා 

ජනයාගෙන්ව ඔහු සැඟගවන්වනට බලයි. 

දැන ෙනු ඔවුන්ව තීන්වදු කරන දෑ නපුරු 

ිය. 

َ بِهِۦْٓۚ   ِ ََٰرىَٰ ِمَن ٱلحَقوحِم ِمن ُسوِٓء َما بُّش  َيَتَو
ََل  

َ
اِبِۗ أ َ ُهۥ ِِف ٱلَتُّ مح يَُدسُّ

َ
َٰ ُهوٍن أ ِسُكُهۥ لََعَ ُيمح

َ
أ

 ٥٩ ا َُيحُكُمونَ َسآَء مَ 

60. මතු ගලාව පිළිබඳ ිශව්ාස 

ගනාක වුනට ඇත්ගත් නපුරු 

ආදර්ශයකි. අල්ලාහට් ඇත්ගත් උදාර 

ආදර්ශයකි. තවද ඔහු සර්ව බලධාරීය. 

සියුම් ඥානය ඇත්තාය. 

  ِ وحءِِۖ َوَّلِله ِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َمَثُل ٱلسه ِيَن ََل يُؤح لَِّله
ِۚ وَُهَو ٱلحَعزِيزُ  َٰ َ لَعح

َ حَمَثُل ٱۡلح َِكيمُ ٱل  ٦٠  ٱۡلح

61. ජනයාගේ අපරාධ ගහ්තුගවන්ව 

අල්ලාහ ්ඔවුන්ව ග්රහණය කරන්වගන්ව නම් ඒ 

මත කිසිදු ප්රාණිගයක් ඔහු අත් හැර 

දමන්වනට ගනාතිබුණි. එනමුත් නියමිත 

කාලයකට ඔහු ඔවුන්වව ප්රමාද කරයි. 

ඔවුන්වගේ කාලය පැමිණි ිට 

ගමාගහාතක් ගහෝ ඔවුන්ව ප්රමාද ගනාවන 

අතර ඔවුන්ව ඉක්මන්ව ද ගනාවනු ඇත. 

ا تََرَك َعلَيحَها   ُ ٱنلهاَس بُِظلحِمِهم مه َولَوح يَُؤاِخُذ ٱَّلله
  ِۖ َسۡم ٗ َجٖل مُّ

َ
ِرُُهمح إََِلَٰٓ أ ِمن َدآبهةٖ َوَلَِٰكن يَُؤخ 

َتـ حِخُروَن َساَعٗة َوََل   َجلُُهمح ََل يَسح
َ
فَإَِذا َجآَء أ

ِدُمونَ  َتقح  ٦١ يَسح

62. ඔවුන්ව පිළිකුල් කරන දෑ අල්ලාහ්ට 

තබති. නියත වශගයන්වම තමන්වට යහපත 

හිමි යැයි ඔවුන්වගේ දිවවල් ගබාරුව 

වර්ණනා කරති. කිසිදු සැකයක් 

ගනාමැත. නියත වශගයන්වම ඔවුනට 

(නිරා) ගින්වන ඇත. තවද නියත 

වශගයන්වම ඔවුන්ව (නිරා ගින්වගන්ව) අත් 

හැර දමනු ලැබූවන්වය. 

حِسنَُتُهُم   ل
َ
رَُهوَنْۚ َوتَِصُف أ ِ َما يَكح َعلُوَن َّلِله َويَجح

نه لَُهُم ٱنلهاَر    ٱلحَكِذَب 
َ
ِۚ ََل َجَرَم أ َّنَٰ ُسح نه لَُهُم ٱۡلح

َ
أ

َرُطونَ  فح نهُهم مُّ
َ
 ٦٢ َوأ
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63. අල්ලාහ ්මත දිවුරමින්ව. නුඹට ගපර 

සිටම  සැබැින්වම අපි සමූහයන්ව ගවත 

ධර්ම දූතයින්ව එව්ගවමු. නමුත් ගෂයිතාන්ව 

ඔවුන්වගේ ක්රියාවන්ව ඔවුන්වට අලංකාරවත් 

කග ්ය. එගහයින්ව අද දින ඔවුන්වගේ 

භාරකරු ඔහුය. තවද ඔවුනට ගව්දනීය 

දඬුවමක් ඇත. 

ِن َقبحلَِك فََزيهَن   َمٖم م 
ُ
رحَسلحَنآ إََِلَٰٓ أ

َ
ِ لََقدح أ تَٱَّلله

َوحَم َولَُهمح   َمَٰلَُهمح َفُهَو َوَِلُُّهُم ٱَلح عح
َ
يحَطَُٰن أ لَُهُم ٱلشه

َِلم  
َ
 ٦٣ َعَذاٌب أ

64. කවර ගදයක ඔවුන්ව මත ෙැටුම් ඇති 

කර ෙත්ගත් ද එය ඔවුනට නුඹ පැහැදිලි 

කරනු පිණිස ද ිශ්වාස කරන ජනයාට 

මෙ ගපන්වවීමක් හා ආශිර්වාදයක් වනු 

පිණිස ද මිස අපි නුඹ ගවත ගද්ව ග්රන්වථය 

පහ  ගනාකග මු. 

ِي   َ لَُهُم ٱَّله ِ َا َعلَيحَك ٱلحِكَتََٰب إَِله تِلَُبي  نَزنلح
َ
َوَمآ أ

ِمُنو ٖم يُؤح َٗة ل َِقوح َتلَُفواْ فِيهِ وَُهٗدى َورَۡحح  ٦٤ نَ ٱخح

65. තවද අල්ලාහ් අහසින්ව ජලය පහ  

කග ්ය. මහගපාග ාව මිය ගිය පසු ව 

එමගින්ව ඔහු එය ප්රාණවත් කරයි. සවන්ව 

ගදන ජනයාට නියත වශගයන්වම එහි 

සංඥාවක් ඇත. 

ۡرَض  
َ َيا بِهِ ٱۡلح حح

َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
ُ أ َوٱَّلله

 ِ َٰلَِك ٓأَليَٗة ل  ْٓۚ إِنه ِِف َذ تَِها َد َموح ٖم  َبعح َقوح
َمُعونَ   ٦٥ يَسح

66. තවද නියත වශගයන්වම ගොිප  

සතුන්ව තු  නුඹලාට ආදර්ශයක් ඇත. 

උන්වගේ කුස තු  මල හා ගල් අතර වූ 

දැයින්ව පානය කරන්වනන්වහට රසවත් 

පිරිසිදු කිරි අපි නුඹලාට පානය කිරීමට 

සපයන්වගනමු. 

ِقيُكم   ُّسح ۖۡ ن ٗة َ نحَعَِٰم لَعَِبح
َ ا ِِف  ِإَونه لَُكمح ِِف ٱۡلح ِمه م 

ًَنا َخالِٗصا َسآئِٗغا   ِ فَرحٖث َوَدٖم ِله ُبُطونِهِۦ ِمنُۢ بَيح
َٰرِبِيَ   ٦٦ ل ِلشه

67. තවද ඉඳි හා මිදි (වැනි) පලතුරු 

වලින්ව ද (පානය කිරීමට සපයන්වගනමු.) 

නුඹලා ඉන්ව මත් පැන්ව හා ගහාද ආහාර 

ෙන්වගනහුය. නියත වශගයන්වම එහි 

අවගබෝධ කර ෙන්වනා ජනයාට පාඩමක් 

ඇත. 

َنَِٰب َتتهِخُذوَن ِمنحُه  وَ  عح
َ ِمن َثَمَرَِٰت ٱنلهِخيِل َوٱۡلح

ٖم   َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقوح ْۚ إِنه ِِف َذ َسَكٗرا َورِزحقًا َحَسًنا
ِقلُونَ   ٦٧ َيعح
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68. කඳු වලද ෙස ්වලද ඔවුන්ව ඉදි කරන 

දෑහි ද නුඹ නිගවස ්තනා ෙනුයි මී 

මැස්සියට නුඹගේ පරමාධිපති 

ගද්වානුභාවගයන්ව  ලබාදුන්වගන්වය. 

َباِل   ِ
ِِذي ِمَن ٱۡلح ِن ٱَّته

َ
ِل أ وحَۡحَٰ َربَُّك إََِل ٱنلهحح

َ
َوأ

رُِشونَ  ا َيعح َجرِ َوِممه  ٦٨ ُبُيوٗتا َوِمَن ٱلشه

69. පසු ව නුඹලා සියලු පලතුරු වලින්ව 

අනුභව කර නුඹගේ පරමාධිපතිගේ මං 

මාවත් වල පහසුගවන්ව ෙමන්ව ෙනු. උගේ 

කුස තුළින්ව එහි ිිධ වර්ෙගයන්ව වූ පානය 

පිටගවයි. එහි ජනයාට සුවය ඇත. නියත 

වශගයන්වම එහි සිතා බලන ජනයා හට 

සංඥාවක් ඇත. 

لُِِك ُسُبَل َرب ِِك   ِ ٱثلهَمَرَِٰت فَٱسح
ُثمه لُُكِ ِمن ُك 

َٰنُُهۥ   لحَو
َ
حَتلٌِف أ اب  ُمُّ ُذلَُٗلْۚ ََيحُرُج ِمنُۢ ُبُطونَِها َۡشَ

 ِ َٰلَِك ٓأَليَٗة ل  ٖم  فِيهِ ِشَفآء  ل ِلنهاِسِۚ إِنه ِِف َذ َقوح
ُرونَ   ٦٩ َيَتَفكه

70. තවද අල්ලාහ් නුඹලා ව මැව්ගව්ය. 

පසු ව නුඹලා ව ඔහු මරණයට පත් 

කරන්වගන්වය. දැනුම ලැබුවායින්ව පසු 

කිසිවක් ගනාදන්වනා අයුරින්ව දුබල ියට 

පත් කරනු ලබන්වනන්ව ද නුඹලා අතර 

ගවති. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්සර්ව 

ඥානීය. මහා ශක්තිවන්වතය. 

ُ َخلََقُكمح  ن  َوٱَّلله ْۚ َوِمنُكم مه َُٰكمح ُثمه َيَتَوفهى
َد ِعلحٖم   لََم َبعح َذِل ٱلحُعُمرِ لَِِكح ََل َيعح رح

َ
يَُردُّ إََِلَٰٓ أ

َ َعلِيم  قَِدير   ْۚ إِنه ٱَّلله  ٧٠ َشيحـ ًا

71. තවද අල්ලාහ් නුඹලාගෙන්ව 

ඇතැගමකු ව ඇතැගමකුට වඩා සම්පත් 

වලින්ව උසස් කග ්ය. එගස් උසස ්කරනු 

ලැබූවන්ව ඔවුන්වගේ සම්පත් ඔවුන්වගේ 

දකුණත් හිමිකර ෙත් අයට දීගමන්ව 

ව ක්වන්වනන්ව ගවති. එගහයින්ව ඔවුහු එහි 

(ඒවා ලැබීගමහි) එක සමානය. එගහයින්ව 

අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදය ඔවුහු ප්රතික්ගෂප් 

කරන්වගනෝ ද? 

ِقِۚ   ِزح َٰ َبعحٖض ِِف ٱلر  َضُكمح لََعَ َل َبعح ُ فَضه َوٱَّلله
ِي رِزح  لُواْ بَِرآد  ِيَن فُض ِ َٰ َما  َفَما ٱَّله قِِهمح لََعَ

  ِ َمةِ ٱَّلله فَبِنِعح
َ
ْۚ أ يحَمَُٰنُهمح َفُهمح فِيهِ َسَوآٌء

َ
َملََكتح أ
 ٧١ ََيحَحُدونَ 
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72. තවද නුඹලා ිසින්වම නුඹලාට 

අඹුවන්ව අල්ලාහ ්ඇති කග ්ය. තවද 

නුඹලාගේ අඹුවන්ව ිසින්ව නුඹලාට 

දරුවන්ව හා මුණුබුරන්ව ඇති කග ය්. තවද 

නුඹලාට යහපත් දැයින්ව ගපෝෂණය 

කග ්ය. එගහයින්ව ඔවුහු ිශව්ාස 

කරනුගේ අසතයය ද? තවද අල්ලාහ්ගේ 

ආශිර්වාදයන්ව ඔවුහු ප්රතික්ගෂ්ප 

කරන්වගනෝ ද? 

َوَٰٗجا   زح
َ
نُفِسُكمح أ

َ
ِنح أ ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله

َوَِٰجُكم بَنَِي وََحَفَدٗة   زح
َ
ِنح أ وََجَعَل لَُكم م 

مِ  فَبِٱلحَبَِٰطِل يُؤح
َ
ي َِبَِٰتِۚ أ َِن ٱلطه ُنوَن  َوَرزََقُكم م 

ُفُرونَ  ِ ُهمح يَكح َمِت ٱَّلله  ٧٢ َوبِنِعح

73. අල්ලාහ ්ගනාවන, අහස් වලින්ව ගහෝ 

මහගපාග ාගවන්ව ගහෝ කිසිදු 

ගපෝෂණයකට හිමිකම් ගනාමැති 

එගමන්වම (කිසිදු) හැකියාවක් ගනාමැති 

දෑට ඔවුහු වන්වදනාමානය කරන්වගනෝ ද. 

لُِك لَُهمح  ِ َما ََل َيمح ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله رِزحٗقا  َويَعح
ا َوََل   ۡرِض َشيحـ ٗ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َِن ٱلسه م 
َتِطيُعونَ   ٧٣ يَسح

74. එගහයින්ව නුඹලා අල්ලාහ්ට 

උපමාවන්ව ගෙන හැර ගනාදක්වනු. නියත 

වශගයන්වම ඔහු දනී. නමුත් නුඹලා 

ගනාදන්වගනහුය. 

نُتمح  
َ
لَُم َوأ َ َيعح ْۚ إِنه ٱَّلله َثاَل مح

َ ِ ٱۡلح ِبُواْ َّلِله فَََل تَۡضح
لَ   ٧٤ ُمونَ ََل َتعح

75. කිසිවක් මත ශක්තිය ගනාදරන 

ගවනත් ගකගනකුට සතු වූ වහගලකු හා 

අපගෙන්ව වූ යහපත් ගපෝෂණගයන්ව අපි 

ඔහුට පිරිනැමූ එයින්ව රහසිෙත ව හා 

ප්රසිද්ධිගේ ිය පැහැදම් කරන්වගනකුට 

අල්ලාහ ්උපමා ගෙන හැර දක්වයි. ඔවුහු 

එක සමාන වන්වගනෝ ද? සියලු ප්රශංසා 

අල්ලාහ්ටය. නමුත් ඔවුන්වගෙන්ව 

බහුතරයක් ගදනා (ඒ බව) ගනාදනිති. 

  َٰ ِدُر لََعَ لُوَٗك َله َيقح مح ُ َمَثًَل َعبحٗدا مه ۞َۡضََب ٱَّلله
َزقحَنَُٰه ِمنها رِزحًقا َحَسٗنا َفُهَو يُنِفُق   ءٖ َوَمن ره ََشح

ِْۚ بَلح   ُد َّلِله َمح َتوُۥَنْۚ ٱۡلح ًراۖۡ َهلح يَسح ا وََجهح ِمنحُه َِس ٗ
لَُمونَ  ََثُُهمح ََل َيعح كح

َ
 ٧٥ أ
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76. තවද අල්ලාහ් මිනිසුන්ව ගදගදගනකු 

උපමාවක් වශගයන්ව ගෙන හැර දැක්වීය. 

ඔවුන්ව ගදගදනාගෙන්ව එක් අයකු කිසිවක් 

මත ශක්තිය ගනාදරන ගොළුගවකි.  

ඔහුගේ ස්වාමියාට ඔහු බරකි. ඔහු ඔහු ව 

ගකාතැනකට ගයාමු ක  ද ඔහු යහපතක් 

ගෙන එන්වගන්ව නැත. එවන්ව ඔහු හා ඍජු 

මාර්ෙය මත වී යුක්තිය අනුව නිගයෝෙ 

කරන්වනා එක සමාන ගව්ිද? 

بحَكُم ََل  
َ
َحُدُهَمآ أ

َ
ِ أ ُ َمَثَٗل رهُجلَيح َوَۡضََب ٱَّلله

َنَما   يح
َ
َُٰه أ لَى َٰ َموح ءٖ وَُهَو َكٌّ لََعَ َٰ ََشح ِدُر لََعَ َيقح

َتوِي ُهَو َوَمن   ٍ َهلح يَسح ِت ِِبَۡيح
ح
ههُّ ََل يَأ ِ يُوَج 

َٰ ِصَرَٰ  ِل وَُهَو لََعَ ُمُر بِٱلحَعدح
ح
َتِقيمٖ يَأ سح  ٧٦ ٖط مُّ

77. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් 

අදෘශයමාන දෑ අල්ලාහ ්සතුය. අවසන්ව 

ගහෝරාගව් කරුණ ඇසිපිය ගහ න්වනාක් 

ගමන්ව මිස ගනාමැත. එගස් නැතගහාත් 

ඊටත් වඩා සමීපය. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ ගකගරහි මහා 

ශක්තිවන්වතය. 

ۡرِضِۚ َوَمآ 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ َغيحُب ٱلسه ُر  َوَّلِله مح

َ
أ

  َ قحَرُبْۚ إِنه ٱَّلله
َ
وح ُهَو أ

َ
ََِصِ أ

ِح ٱِلح اَعةِ إَِله َُكَمح ٱلسه
ءٖ قَِدير   ِ ََشح

َٰ ُك   ٧٧ لََعَ

78. නුඹලාගේ මව්වරුන්වගේ කුස ්තුළින්ව 

නුඹලා කිසිවක් ගනාදැන සිටි තත්ත්වගේ 

නුඹලා ව බැහැර කග  ්අල්ලාහ්ය. තවද 

ඔහු නුඹලාට ශ්රවණය ද බැල්ම ද හදවත් ද 

ඇති කග ය්. නුඹලා කෘතගව්දී ිය හැකි 

වනු පිණිස. 

َهَٰتُِكمح ََل   مه
ُ
ِنُۢ ُبُطوِن أ رََجُكم م  خح

َ
ُ أ َوٱَّلله

بحَصََٰر  
َ َع َوٱۡلح مح ا وََجَعَل لَُكُم ٱلسه لَُموَن َشيحـ ٗ َتعح

ُكُرونَ  فحـ َِدةَ لََعلهُكمح تَشح
َ  ٧٨ َوٱۡلح

79. අහස ්ෙැගබහි වසඟ කරන ලද්දා වූ 

පක්ෂියා ගදස ඔහු ගනාබැලුගව් ද අල්ලාහ ්

හැර ගවනත් කිසිවකු ඒවා රඳවන්වගන්ව 

නැත. නියත වශගයන්වම ිශව්ාස කරන 

ජනයාට එහි සංඥාවන්ව ඇත. 

َمآءِ   ِ ٱلسه َرَٰٖت ِِف َجو  ِ ُمَسخه ۡيح اْ إََِل ٱلطه لَمح يََروح
َ
أ

ٖم   َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوح ْۚ إِنه ِِف َذ ُ ِسُكُهنه إَِله ٱَّلله َما ُيمح
ِمُنونَ   ٧٩ يُؤح
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80. තවද නුඹලාගේ නිගවස් තුළින්ව 

නුඹලාට ගසවණක්  අල්ලාහ ්නුඹලාට 

ඇති කග ය්. තවද නුඹලා ෙමන්ව බිමන්ව 

යන දිනක ගහෝ නුඹලා නැවතී සිටින 

දිනක එය (රැගෙන යාමට) නුඹලාට පහසු 

වන නිගවස ්ගොිප  සතුන්වගේ සමින්ව 

නුඹලාට ඇති කග ්ය. තවද උන්වගේ 

ගලාම් උන්වගේ හම් හා උන්වගේ ගරෝම 

වලින්ව භාේඩ හා මද කලකට භුක්ති 

ිඳීමක් ද (ඇති කග ්ය.) 

ِنُۢ ُبُيوتُِكمح َسَكٗنا وََجَعَل   ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله
وَنَها   َتِخفُّ نحَعَِٰم ُبُيوٗتا تَسح

َ ِن ُجلُودِ ٱۡلح لَُكم م 
َوافَِها   صح

َ
نُِكمح َويَوحَم إِقَاَمتُِكمح َوِمنح أ يَوحَم َظعح

َثَٰٗثا َوَمَتَٰ 
َ
َعارَِهآ أ شح

َ
بَارَِها َوأ وح

َ
 ٨٠ ًعا إََِلَٰ ِحيٖ َوأ

81. තවද අල්ලාහ් තමන්ව මැවූ දැයින්ව 

නුඹලාට ගසවණ ඇති කග ්ය. තවද ඔහු 

නුඹලාට කඳු වලින්ව වාසස්ථාන ද ඇති 

කග ්ය. උණුසුමින්ව නුඹලා ව ආරක්ෂා 

කරන කබා හා (යුද්ධගේ දී) නුඹලාට 

ඇති වන අනතුරු වලින්ව ආරක්ෂා කරන 

කබා ද ඔහු නුඹලාට ඇති කග ය්. 

එගලස නුඹලා යටහත් ිය හැකි වනු 

පිණිස ඔහු ඔහුගේ ආශිර්වාදය නුඹලාට 

සම්ූර්ණ (ගලස පැහැදිලි) කරන්වගන්වය. 

ا َخلََق ِظَلََٰٗل وََجَعَل   ِمه ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله
َنَٰٗنا وََجَعَل لَُكمح   كح

َ
َباِل أ ِ

َِن ٱۡلح لَُكم م 
َره وََسَرَٰبِيَل تَِقيُكم   َسَرَٰبِيَل تَِقيُكُم ٱۡلح

ْۚ َكَذَٰلَِك   َسُكمح
ح
َمَتُهۥ َعلَيحُكمح بَأ يُتِمُّ نِعح

لُِمونَ   ٨١ لََعلهُكمح تُسح

82. නමුත් ඔවුහු පිටුපෑගවහු නම් එිට 

නියත වශගයන්වම නුඹ ගවත 

පැවගරනුගේ (ඔවුනට) පැහැදිලි ව දන්වවා 

සිටීම පමණි. (යැයි නුඹ දැන ෙනු.) 

حُمبِيُ  ََلَُٰغ ٱل اْ فَإِنهَما َعلَيحَك ٱِلح هوح  ٨٢ فَإِن تََول

83. අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදය ඔවුහු දනිති. 

පසු ව ඔවුහු එය ප්රතික්ගෂ්ප කරති. තවද 

ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කගයෝය. 

ََثُُهُم   كح
َ
ِ ُثمه يُنِكُروَنَها َوأ َمَت ٱَّلله رُِفوَن نِعح َيعح

َٰفُِرونَ   ٨٣ ٱلحَك
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84. එදින සෑම සමූහයකින්වම 

සාක්ෂිකරුවකු අප නැගිටුවන්වගනමු. පසු 

ව ප්රතික්ගෂ්ප ක වුනට (කිසිදු 

කටයුත්තක් සඳහා) අවසර ගදනු 

ගනාලැගේ. තවද ඔවුහු (අල්ලාහ ්ගවත 

නැඹුරුවන ගමන්ව) ඉල්ලීම් කරනු 

ලබන්වනන්ව ද ගනාගවති. 

َذُن   ةٖ َشِهيٗدا ُثمه ََل يُؤح مه
ُ
ِ أ

َويَوحَم َنبحَعُث ِمن ُك 
َتُبونَ  َتعح ِيَن َكَفُرواْ َوََل ُهمح يُسح  ٨٤ لَِّله

85. තවද අපරාධ ක වුන්ව එම දඬුවම දුටු 

ිට ඔවුන්වගෙන්ව එය සැහැල්ලු කරනු 

ගනාලැගේ. තවද ඔවුහු අවකාශය ගදනු 

ලබන්වනන්ව ද ගනාගවති. 

ُف   ِيَن َظلَُمواْ ٱلحَعَذاَب فَََل َُيَفه ِإَوَذا رََءا ٱَّله
 ٨٥ َعنحُهمح َوََل ُهمح يُنَظُرونَ 

86. (අල්ලාහ්ගේ ගද්වත්වයට) 

සමානයන්ව තබා වන්වදනාමානය 

කරන්වනන්ව ඔවුන්වගේ (එම) සම 

ගදිවරුන්ව දුටු ිට, අපගේ 

පරමාධිපතියාගණනි, නුගඹන්ව ගතාර ව 

අප ඇරයුම් කරමින්ව සිටි අපගේ සම 

ගදිවරුන්ව ගමාවුන්වය. එිට නියත 

වශගයන්වම නුඹලා මුසාවාදීහුය යැයි 

ඔවුහු ඔවුනට ප්රකාශ කරනු ඇත. 

ََكَٓءُهمح قَالُواْ َربهَنا   ُكواْ ُۡشَ َ ۡشح
َ
ِيَن أ ِإَوَذا رََءا ٱَّله

ُعواْ ِمن ُدونَِكۖۡ   ِيَن ُكنها نَدح ََكُٓؤنَا ٱَّله َهَُٰٓؤََلٓءِ ُۡشَ
َِٰذبُونَ  َل إِنهُكمح لََك اْ إََِلحِهُم ٱلحَقوح لحَقوح

َ
 ٨٦ فَأ

87. එදින යටහත්භාවය අල්ලාහ් ගවත 

ඔවුහු ඉදිරිපත් කරති. තවද ඔවුහු 

ගොතමින්ව සිටි දෑ ඔවුන්වගෙන්ව මු ා වී 

යති. 

اْ إََِل  لحَقوح
َ
ا  َوأ لََمۖۡ َوَضله َعنحُهم مه ِ يَوحَمئٍِذ ٱلسه ٱَّلله

ونَ  ََتُ  ٨٧ ََكنُواْ َيفح

88. ප්රතික්ගෂ්ප ගකාට අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගයන්ව (ජනයා) වැ ැක්වූවන්වට 

ඔවුන්ව කලහකම් කරමින්ව සිටි බැින්ව  

ඔවුනට අපි එම දඬුවමට ඉහළින්ව දඬුවම 

අධික කරන්වගනමු. 

واْ َعن َسبِ  ِيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ َنَُٰهمح  ٱَّله ِ زِدح يِل ٱَّلله
ِسُدونَ  َق ٱلحَعَذاِب بَِما ََكنُواْ ُيفح  ٨٨ َعَذاٗبا فَوح
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89. තවද (නබිවරය! මරණින්ව මතු දිනය 

ෙැන ඔවුන්වට අනතුරු අඟවන්වන) එම 

දිනගේදී සෑම සමූහයකටම ඔවුනට 

එගරහි ව සාක්ෂිකරුවකු ඔවුන්ව අතුරින්ව 

නැගිටවන්වගනමු. ගමම ජනයා 

සම්බන්වධගයන්ව ගමාවුනට එගරහි ව අපි 

නුඹ ව සාක්ෂිකරුවකු වශගයන්ව ගෙන 

එන්වගනමු. තවද සියලු දෑ පැහැදිලි 

කරන්වනක් වශගයන්ව ද මෙ ගපන්වවීමක් 

වශගයන්ව ද ආශිර්වාදයක් වශගයන්ව ද 

(අල්ලාහ්ට) අවනත වන අයට ශුභාරංචි 

දන්වවන්වනක් වශගයන්ව ද ගද්ව ග්රන්වථය අපි 

නුඹ ගවත පහ  කග මු. 

ةٖ َشِهيًدا مه
ُ
ِ أ

ِنح   َويَوحَم َنبحَعُث ِِف ُك  َعلَيحِهم م 
َا   نلح ِۚ َونَزه َٰ َهَُٰٓؤََلِٓء ۖۡ وَِجئحَنا بَِك َشِهيًدا لََعَ نُفِسِهمح

َ
أ

ءٖ وَُهٗدى   ِ ََشح
َعلَيحَك ٱلحِكَتََٰب تِبحَيَٰٗنا ل ُِك 
لِِميَ  ىَٰ لِلحُمسح َ َٗة َوبُّشح  ٨٩ َورَۡحح

90. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

සාධාරණත්වය ඉටු කරන ගලසද, 

කාරුණිකත්වය ගපන්වවන ගලසද, සමීප 

ඥාතීන්වට ( අතයවශය භාේඩ) 

පිරිනැමීමට ද නිගයෝෙ කරයි. එගමන්වම 

අශික්ෂිත දැයින්ව ද පිළිකුල් සහෙත දැයින්ව 

ද අපරාධකාරී දැයින්ව ද ඔහු ව ක්වයි. 

තවද නුඹලා ගමගනහි කරන්වනට හැකි 

වනු පිණිස ඔහු නුඹලාට උපගදස ්ගදයි. 

َسَِٰن  ِحح
ِل َوٱۡلح ُمُر بِٱلحَعدح

ح
َ يَأ ِإَويَتآيِٕ ذِي  ۞إِنه ٱَّلله

  ِۚ ِ َغح حُمنَكرِ َوٱِلح َشآءِ َوٱل ََبَٰ َويَنحَِهَٰ َعِن ٱلحَفحح ٱلحُقرح
ُرونَ   ٩٠ يَعُِظُكمح لََعلهُكمح تََذكه

91. නුඹලා ගිිස ෙත් ිට අල්ලාහ්ගේ 

ගිිසුම නුඹලා ූර්ණ ව ඉටු කරනු. තවද 

නුඹලා ගවත භාරකරු වශගයන්ව නුඹලා 

අල්ලාහ ්ව පත් කර තිබිය දී නුඹලා 

දිවුරුම එය තහවුරු කිරීගමන්ව පසු ව කඩ 

ගනාකරනු. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ දනී. 

ََٰهدتُّمح َوََل تَنُقُضواْ   ِ إَِذا َع ِد ٱَّلله ُفواْ بَِعهح وح
َ
َوأ

  َ كِيِدَها َوقَدح َجَعلحُتُم ٱَّلله َد تَوح يحَمََٰن َبعح
َ ٱۡلح

لَمُ  َ َيعح َعلُونَ َعلَيحُكمح َكِفيًَلْۚ إِنه ٱَّلله  ٩١  َما َتفح
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92. ශක්තිමත් ව ගෙතුවායින්ව පසුව 

ඇයගේ ගෙතුම දැඩි ගලස කඩා 

දමන්වනියක් ගලස නුඹලා ගනාවනු. එක් 

සමූහයකට වඩා තවත් සමූහයකට 

වාසිදායී වනු අයුරින්ව නුඹලාගේ දිවුරුම් 

නුඹලා අතර ප්රගව්ශයක් වශගයන්ව නුඹලා 

ෙත්ගතහුය. එමගින්ව අල්ලාහ ්නුඹලා ව 

පරීක්ෂා කරනු ඇත. තවද නුඹලා කවර 

ිෂයක මත ෙැටුම් ඇති කර ෙත්ගත් ද 

එය ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටු වනු ලබන 

දිනගේ ඔහු නුඹලාට පැහැදිලි කරනු ඇත. 

ِد   لََها ِمنُۢ َبعح َوََل تَُكونُواْ َكٱلهِِت َنَقَضتح َغزح
يحَمََٰنُكمح َدَخََلُۢ بَيحَنُكمح  

َ
َٰٗثا َتتهِخُذوَن أ نَك

َ
ٍة أ قُوه

ٌة ِهَ  مه
ُ
ن تَُكوَن أ

َ
ٍةِۚ إِنهَما َيبحلُوُكُم  أ مه

ُ
ََبَٰ ِمنح أ رح

َ
 أ

ُ بِهِۚۦْ َوََلُبَي َُِنه لَُكمح يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ َما ُكنُتمح   ٱَّلله
 ٩٢ فِيهِ ََّتحَتلُِفونَ 

93. අල්ලාහ ්අභිමත කර ඇත්නම් එකම 

සමූහයක් බවට නුඹලා ව පත් කරන්වනට 

තිබුණි. එනමුත් ඔහු අභිමත කරන අය ව 

ගනාමඟට ගයාමු කරයි. තවද ඔහු අභිමත 

කරන අය ව යහ මෙ ගයාමු කරයි. 

නුඹලා සිදු කරමින්ව සිටි දෑ පිළිබඳ ව 

සැබැින්වම නුඹලා ප්රශන් කරනු 

ලබන්වගනහුය. 

ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن   مه
ُ
ُ َۡلََعلَُكمح أ َولَوح َشآَء ٱَّلله

ـ َلُنه  ْۚ َولَتُسح ِدي َمن يََشآُء يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَهح
ا ُكنُتمح تَ  َملُونَ َعمه  ٩٣ عح

94. නුඹලාගේ දිවුරුම් (වංචා සහෙත 

ගලස) නුඹලා අතර ප්රගව්ශයක් වශගයන්ව 

නුඹලා ගනාෙනු. එිට නුඹලාගේ පාද 

එය ස්ී ර ව තැබූ පසු ව ලිසස්ා යනු ඇත. 

තවද නුඹලා අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව 

වැ ැක් වූ ගහයින්ව නුඹලා නපුර භුක්ති 

ිඳිනු ඇත. තවද නුඹලාට අතිමහත් 

දඬුවමක් ඇත. 

يحَمََٰنُكمح َدَخََلُۢ بَيحَنُكمح فَََتِله  
َ
َوََل َتتهِخُذٓواْ أ

وَٓء بَِما َصَددتُّمح   َد ُثُبوتَِها َوتَُذوُقواْ ٱلسُّ ُۢ َبعح قََدُم
ِ َولَُكمح َعَذاٌب َعِظيم    ٩٤ َعن َسبِيِل ٱَّلله

95. තවද අල්ලාහ්ගේ ගිිසුම අල්ප 

මිලකට ගනාිකුණනු. නුඹලා දැන 

සිටිගයහු නම් නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

සතුව ඇති ගදයම නුඹලාට වඩාත් උතුම් 

වනුගේ. 

ِ َثَمٗنا قَلِيًَلْۚ إِنهَما ِعنَد   ِد ٱَّلله واْ بَِعهح ََتُ َوََل تَشح
لَُمونَ  ِ ُهَو َخۡيح  لهُكمح إِن ُكنُتمح َتعح  ٩٥ ٱَّلله
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96. නුඹලා ගවත ඇති දෑ ිනාශ වී යනු 

ඇත. නමුත් අල්ලාහ ්ගවත ඇති දෑ ඉතිරි 

ව පවතින්වනකි. ඉවසා දරා ෙත් අයට 

ඔවුන්ව සිදුකරමින්ව සිටි දෑට ඉතා යහපත් 

අයුරින්ව ඔවුන්වගේ ප්රතිඵල අපි 

පිරිනමන්වගනමු. 

ِ بَاٖقِۗ   َما ِعنَدُكمح يَنَفُد َوَما ِعنَد ٱَّلله
َسِن َما   حح

َ
رَُهم بِأ جح

َ
ٓواْ أ ِيَن َصََبُ زِيَنه ٱَّله َونَلَجح

َملُونَ   ٩٦ ََكنُواْ َيعح

97. යම් පිරිමියකුගෙන්ව ගහෝ ගව්වා 

කාන්වතාවකගෙන්ව ගහෝ ගව්වා ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයකු ගලස සිට යගමකු 

දැහැමි කටයුත්තක් කග ් ද එිට යහපත් 

ජීිතයක් ෙත කිරීම සඳහා අපි ඔහු ව 

ජීවත් කරවන්වගනමු. තවද ඔවුන්ව සිදු 

කරමින්ව සිටි දෑට ඉතා යහපත් අයුරින්ව 

ඔවුන්වගේ ප්රතිඵල වලට අපි ඔවුනට 

යහපත පිරිනමන්වගනමු. 

ِمن   َمنح َعمِ  نََثَٰ وَُهَو ُمؤح
ُ
وح أ

َ
ِن َذَكٍر أ َل َصَٰلِٗحا م 

رَُهم   جح
َ
زِيَنهُهمح أ ۖۡ َونَلَجح ٗة َطي َِبٗة يِيَنهُهۥ َحَيوَٰ فَلَُنحح

َملُونَ  َسِن َما ََكنُواْ َيعح حح
َ
 ٩٧ بِأ

98. එගහයින්ව නුඹ අල් කුර්ආනය 

පාරායනය කරන ිට පලවා හරින ලද 

ගෂයිතාන්ව ගකගරන්ව ආරක්ෂාව 

අල්ලාහ්ගෙන්ව පතනු. 

ِ ِمَن   َتعِذح بِٱَّلله َت ٱلحُقرحَءاَن فَٱسح
ح
فَإَِذا قََرأ

يحَطَِٰن ٱلرهِجيمِ   ٩٨ ٱلشه

99. නියත වශගයන්වම ඔහු ිශ්වාස 

ගකාට තම පරමාධිපති ගකගරහි 

(සියල්ල) භාර කරන්වනන්ව ගවත 

බලපෑමක් කිරීමට ඔහුට හැකියාවක් 

ගනාමැත. 

َٰ  إِنهُهۥ لَيحَس ََلُۥ ُسلحَطٌَٰن لََعَ   ِيَن َءاَمُنواْ َولََعَ ٱَّله
ُونَ   ٩٩ َرب ِِهمح َيَتَوُكه

100. ඔහුගේ බලය බල පවත්වනුගේ ඔහු 

ව භාරකරු බවට පත් කර ෙත් අය 

ගකගරහි හා  ඔවුහු  ඔහු (අල්ලාහ)් ට 

සමානයන්ව තබන්වනන්ව ගකගරහිය. 

ِيَن ُهم   نَُهۥ َوٱَّله هوح ِيَن َيَتَول إِنهَما ُسلحَطَُٰنُهۥ لََعَ ٱَّله
ُِكونَ بِهِۦ مُ   ١٠٠ ّشح
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101. එක් වදනක් ගවනුවට තවත් වදනක් 

අපි පහ  කග  ්නම් -  පහ  ක  

යුත්ගත් කුමක්ද පිළිබඳ ව ඔහු මැනින්ව 

දන්වනාය. - නියත වශගයන්වම නුඹ ගොතා 

පවසන්වගනකු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. නමුත් 

ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා (සතයය) 

ගනාදනිති. 

َآ َءايَٗة   نلح لَُم بَِما  ِإَوَذا بَده عح
َ
ُ أ ََّكَن َءايَةٖ َوٱَّلله مه

ََثُُهمح ََل   كح
َ
َتِۭرْۚ بَلح أ نَت ُمفح

َ
َمآ أ ُِل قَالُٓواْ إِنه يََُن 

لَُمونَ   ١٠١ َيعح

102. ිශ්වාස ක වුන්ව ස්ථාවර කරනු වස ්

ද මුසල්ිම්වරුන්වට මෙ ගපන්වවීමක් හා 

ශුභාරංචියක් වශගයන්ව ද නුඹගේ 

පරමාධිපති ගවතින්ව පාරිශුද්ධ ආත්මය 

එය සතයගයන්ව යුතු ව පහ  කග  ්යැයි 

නුඹ පවසනු. 

  ِ َق  ب َِك بِٱۡلح ََلُۥ ُروُح ٱلحُقُدِس ِمن ره قُلح نَزه
ىَٰ   َ ِيَن َءاَمُنواْ وَُهٗدى َوبُّشح َِلُثَب َِت ٱَّله

لِِميَ   ١٠٢ لِلحُمسح

103. ඇත්ගතන්වම එය උෙන්වවනුගේ 

මිනිගසකි යැයි නියත වශගයන්වම ඔවුහු 

පවසන බව සැබැින්වම අපි දනිමු. ඔවුන්ව 

කවගරකු ගවත සම්බන්වධ කරමින්ව 

පවසන්වගන්ව ද ඔහුගේ භාෂාව අරාබි 

ගනාවන භාෂාවයි. නමුත් ගමය පැහැදිලි 

අරාබි භාෂාවයි. 

  ُۗ نهُهمح َيُقولُوَن إِنهَما ُيَعل ُِمُهۥ بََّش 
َ
لَُم أ َولََقدح َنعح

َجِۡم   َوَهََٰذا   عح
َ
ِي يُلحِحُدوَن إََِلحهِ أ ل َِساُن ٱَّله

بِيٌ لَِساٌن َعَرَِب     ١٠٣  مُّ

104. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ 

වදන්ව ිශව්ාස ගනාකරන්වනන්ව වන 

ඔවුනට ඔහු මෙ ගනාගපන්වවයි. තවද 

ඔවුනට ගව්දනීය දඬුවමක් ඇත. 

ِديِهُم   ِ ََل َيهح ِمُنوَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ِيَن ََل يُؤح إِنه ٱَّله
َِلمٌ 

َ
ُ َولَُهمح َعَذاٌب أ  ١٠٤ ٱَّلله

105. එගස ්ගබාරු ගොතනුගේ 

අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ිශව්ාස 

ගනාකරන්වනන්වය. තවද ඔවුහුමය 

මුසාවාදීහූ. 

ِمُنوَن أَـِبَيَِٰت   ِيَن ََل يُؤح ََتِي ٱلحَكِذَب ٱَّله إِنهَما َيفح
َِٰذبُونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَك

ُ
ِۖۡ َوأ  ١٠٥ ٱَّلله
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106. අල්ලාහ් පිළිබඳ ිශව්ාස කිරීගමන්ව 

පසු ව කවගරකු ඔහු ව ප්රතික්ගෂප් කග  ්

ද (එවන්ව අය අතුරින්ව) තම සිත ගද්ව 

ිශව්ාසගේ තැන්වපත් ව තිබිය දී බල 

කරනු ලැබූ අය හැර. එනමුත් හදවත 

ගද්ව ප්රතික්ගෂප්ගයන්ව ිවෘත ක වුන්ව 

වන ඔවුනට අල්ලාහ ්ගවතින්ව වූ ගකෝපය 

ඇත. එගමන්වම ඔවුනට අතිමහත් වූ 

දඬුවමක් ද ඇත. 

ِد إِيَمَٰنِهِۦٓ إَِله َمنح   ِ ِمنُۢ َبعح َمن َكَفَر بِٱَّلله
رِهَ وَ  كح

ُ
ن  أ يَمَِٰن َوَلَِٰكن مه ِ

ُۢ بِٱۡلح َمئِنُّ َقلحُبُهۥ ُمطح
َِن   ٗرا َفَعلَيحِهمح َغَضب  م  رِ َصدح َح بِٱلحُكفح َۡشَ

ِ َولَُهمح َعَذاٌب َعِظيم    ١٠٦ ٱَّلله

107. එය ඔවුහු මතු ගලාවට වඩා 

ගමගලාව ජීිතය ප්රිය ක  බැිනි. තවද 

නියත වශගයන්වම ප්රතික්ගෂ්ප කරන 

ජනයාට අල්ලාහ් මෙ ගනාගපන්වවයි. 

نحَيا لََعَ ٱٓأۡلِخَرةِ   ةَ ٱلُّ ََيوَٰ َتَحبُّواْ ٱۡلح نهُهُم ٱسح
َ
َٰلَِك بِأ َذ

َٰفِرِينَ  ِدي ٱلحَقوحَم ٱلحَك َ ََل َيهح نه ٱَّلله
َ
 ١٠٧ َوأ

108. ඔවුහු කව්රුන්වද යත් අල්ලාහ් 

ඔවුන්වගේ හදවත්, ඔවුන්වගේ සවන්ව හා 

ඔවුන්වගේ බැල්ම මත මුද්රා තැබුගව්ය. 

තවද ඔවුහුමය ගනාසලකා හරින්වගනෝ. 

عِِهمح   َٰ قُلُوبِِهمح َوَسمح ُ لََعَ ِيَن َطَبَع ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَغَِٰفلُونَ 
ُ
ۖۡ َوأ بحَصَٰرِهِمح

َ
 ١٠٨ َوأ

109. නියත වශගයන්වම මතු ගලාගවහි 

පරාජිතගයෝ ඔවුහුමය යන්වනට කිසිදු 

සැකයක් ගනාමැත. 

نهُهمح ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ُهمُ 
َ
ونَ  ََل َجَرَم أ  ١٠٩ ٱلحَخَِِٰسُ

110. අනතුරු ව නියත වශගයන්වම 

නුඹගේ පරමාධිපති ඔවුහු පරීක්ෂාවට 

ලක් කරනු ලැබූ පසුව නික්ම ගොස ්(තම 

ජීිත) කැප ගකාට ඉවසා දරා ෙත්තවුනට 

ඉන්වපසු ව ද නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපති අති ක්ෂමාශීලීය. මහා 

කරුණා ගුණගයන්ව යුක්තය. 

ِي  ِد َما فُتُِنواْ  ُثمه إِنه َربهَك لَِّله َن َهاَجُرواْ ِمنُۢ َبعح
ِدَها   ٓواْ إِنه َربهَك ِمنُۢ َبعح ُثمه َجََٰهُدواْ َوَصََبُ

 ١١٠ لََغُفور  رهِحيم  

111. එදින සෑම ආත්මයක්ම තමන්ව ෙැන 

වාද කරමින්ව පැමිගණති. තවද සෑම 

ආත්මයක්ම තමන්ව ක  දෑට ූර්ණ ව 

ප්රතිඵල ගදනු ලබති. තවද ඔවුහු අපරාධ 

කරනු ගනාලබති. 

ِسَها   ٖس تَُجَِٰدُل َعن نهفح ِِت ُكُّ َنفح
ح
۞يَوحَم تَأ

ا َعِملَتح وَُهمح ََل   ٖس مه َٰ ُكُّ َنفح َوتَُوِفه
لَُمونَ   ١١١ ُيظح
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112. තවද අල්ලාහ් ෙම්මානයක් 

උපමාවක් ගලස ගෙන හැර ගපන්වවීය. 

එය සුරක්ෂිත සාමකාමී ිය. සෑම 

තැනකින්වම ගපෝෂණය ඒ ගවත 

පැමිණිගේය. නමුත් එය (ෙම් වාසීහු) 

අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදයට ගුණ මකු ිය. 

එිට ඔවුන්ව සිදු කරමින්ව සිටි දෑ 

ගහ්තුගවන්ව සාගින්වගනහි හා බිගයහි 

වස්ත්රය එයට ිඳවන්වනට සැලස ්ිය. 

َمئِنهٗة   طح يَٗة ََكنَتح َءاِمَنٗة مُّ ُ َمَثَٗل قَرح َوَۡضََب ٱَّلله
ِ َمََّكٖن فَكَ 

ِن ُك  تِيَها رِزحُقَها رََغٗدا م 
ح
َفَرتح  يَأ

َوحِف   ُوِع َوٱۡلح ُ ِِلَاَس ٱۡلح ََٰقَها ٱَّلله َذ
َ
ِ فَأ نحُعِم ٱَّلله

َ
بِأ

َنُعونَ   ١١٢ بَِما ََكنُواْ يَصح

113. ඔවුන්ව අතුරින්ව දූතයකු ඔවුන්ව ගවත 

සැබැින්වම පැමිණිගේය. නමුත් ඔවුහු ඔහු 

ව ගබාරු කග ෝය. එිට ඔවුන්ව 

අපරාධකරුවන්ව ව සිටිය දී දඬුවම ඔවුන්ව 

ව ග්රහණය කග ය්. 

َخَذُهُم  
َ
بُوُه فَأ ِنحُهمح فََكذه َولََقدح َجآَءُهمح رَُسول  م 

 ١١٣ ٱلحَعَذاُب وَُهمح َظَٰلُِمونَ 

114. එගහයින්ව අල්ලාහ් නුඹලාට 

ගපෝෂණය ක  දැයින්ව පිිතුරු, අනුමත 

දෑ නුඹලා අනුභව කරනු. තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්ටම වන්වදනාමානය කරමින්ව 

සිටිගයහු නම් ඔහුගේ ආශිර්වාදයට 

නුඹලා කෘතඥ වනු. 

ُكُرواْ   ُ َحَلََٰٗل َطي ِٗبا َوٱشح ا َرزََقُكُم ٱَّلله فَُُكُواْ ِممه
ُبُدونَ  ِ إِن ُكنُتمح إِيهاهُ َتعح َمَت ٱَّلله  ١١٤ نِعح

115. නියත වශගයන්වම නුඹලා ගවත ඔහු 

තහනම් කර ඇත්ගත් ම  දෑ, රුධිරය, 

ශූකර මාංශ හා කවර ගදයක් අල්ලාහ ්

ගනාවන දෑට කපන ලද්ගද් ද ඒවාය. 

නමුත් කවගරකු ගහෝ බල කරනු ලැබුගව් 

නම් ඔහු සීමාව ඉක්මවන්වගනකු හා 

අබිබවා ගනායන්වගනකු ගලසින්ව ගතාර ව 

(එය අනුභව කිරීමට අනුමැතිය ඇත.) 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලී 

කරුණා ගුණගයන්ව යුක්තය.   

َم َوَۡلحَم   حَميحَتَة َوٱله َم َعلَيحُكُم ٱل إِنهَما َحره
َِنِيرِ َومَ 

ُطره  ٱۡلح ِ بِهِۖۦۡ َفَمِن ٱضح ِ ٱَّلله هِله لَِغۡيح
ُ
آ أ

َ َغُفور  رهِحيم   َ بَاٖغ َوََل ََعدٖ فَإِنه ٱَّلله  ١١٥ َغۡيح
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116. ගමය අනුමතය. ගමය තහනම්ය 

යැයි අල්ලාහ ්ගකගරහි නුඹලා ගබාරු 

ගොතනු වස ්නුඹලාගේ දිව වල් වර්ණනා 

කරන දෑ නුඹලා ගනාපවසනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් ගකගරහි ගබාරු 

ගොතන්වනන්ව ජය ගනාලබති. 

حِسنَُتُكُم ٱلحَكِذَب   ل
َ
َوََل َتُقولُواْ لَِما تَِصُف أ

  ِ واْ لََعَ ٱَّلله ََتُ َفح ِ َهََٰذا َحَلَٰل  َوَهََٰذا َحَرام  تل 
ِ ٱلحَكِذَب   وَن لََعَ ٱَّلله ََتُ ِيَن َيفح ٱلحَكِذَبْۚ إِنه ٱَّله

لُِحونَ   ١١٦ ََل ُيفح

117. සව්ල්ප භුක්ති ිඳීමකි. තවද 

ඔවුනට ගව්දනීය දඬුවමක් ඇත. 
َِلم  

َ
 ١١٧ َمَتَٰع  قَلِيل  َولَُهمح َعَذاٌب أ

118. මීට ගපර අපි නුඹ ගවත පැවසූ දෑ 

යුගදව්වූවන්ව ගවත අපි තහනම් කග මු. 

තවද අපි ඔවුනට අපරාධ ගනාකග මු. 

එනමුත් ඔවුහු ඔවුන්වටම අපරාධ කර 

ෙන්වනවුන්ව වූහ. 

َنا َما قَ  مح ِيَن َهاُدواْ َحره َنا َعلَيحَك  َولََعَ ٱَّله َصصح
نُفَسُهمح  

َ
َنَُٰهمح َوَلَِٰكن ََكنُٓواْ أ ۖۡ َوَما َظلَمح ِمن َقبحُل

لُِمونَ   ١١٨ َيظح

119. පසු ව නියත වශගයන්වම අනුවන 

කමින්ව නපුරක් සිදු ගකාට ඉන්ව පසු ව 

පශච්ාත්තාප වී තමන්ව හැඩ ෙසව්ා ෙත් 

අයට නුඹගේ පරමාධිපති (තිළිණ 

පිරිනමනු) ඇත. නියත වශගයන්වම 

නුඹගේ පරමාධිපති ඉන්ව පසු ව පවා අති 

ක්ෂමාශීලීය. කරුණා ගුණගයන්ව යුක්තය. 

وَٓء ِِبََهَٰلَةٖ ُثمه   ِيَن َعِملُواْ ٱلسُّ ُثمه إِنه َربهَك لَِّله
لَُحٓواْ إِنه َربهَك ِمنُۢ   صح

َ
َٰلَِك َوأ ِد َذ تَابُواْ ِمنُۢ َبعح

ِدَها لََغُفور  رهِحيمٌ   ١١٩ َبعح

120. නියත වශගයන්වම ඉබ්රාහීම් 

අල්ලාහ්ට අවංක ව අවනත වූ සමූහයක් 

(ගමන්ව) ිය. තවද ඔහු ආගද්ශ කරන්වනන්ව 

අතුරින්ව ගනාවීය. 

ِ َحنِيٗفا َولَمح يَُك   ه ِ ٗة قَانِٗتا َّلل  مه
ُ
إِنه إِبحَرَٰهِيَم ََكَن أ

ِكِيَ  حُمّشح  ١٢٠ ِمَن ٱل

121. ඔහුගේ ආශිර්වාද වලට 

කෘතගව්දියකු ිය. ඔහු ව ඔහු ගතෝරා 

ගෙන ඍජු මාර්ෙය ගවත මෙ ගපන්වවීය. 

َُٰه إََِلَٰ ِصَرَٰٖط   َُٰه وََهَدى َتبَى نحُعِمهِِۚ ٱجح
َ
ِ َشاكِٗرا ۡل 
َتِقيمٖ  سح  ١٢١ مُّ

122. ගමගලාව යහපත අපි ඔහුට 

පිරිනැමුගවමු. තවද නියත වශගයන්වම ඔහු 

මතු ගලාගවහි දැහැමියන්ව අතර ගවති. 

ۖۡ ِإَونهُهۥ ِِف  نحَيا َحَسَنٗة ٱٓأۡلِخَرةِ  َوَءاَتيحَنَُٰه ِِف ٱلُّ
َٰلِِحيَ   ١٢٢ لَِمَن ٱلصه
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123. පසු ව නුඹ ඉබ්රාහීම්ගේ අවංක වූ 

පිළිගවත අනුෙමනය කරනු. ඔහු ආගද්ශ 

කරන්වනන්ව අතුරින්ව ගනාවීය. යැයි අපි 

නුඹ ගවත ගද්ව පණිිඩය දන්වවා 

සිටිගයමු. 

  ۡۖ ِن ٱتهبِعح ِملهَة إِبحَرَٰهِيَم َحنِيٗفا
َ
وحَحيحَنآ إََِلحَك أ

َ
ُثمه أ

ِكِيَ َوَما ََكنَ  حُمّشح  ١٢٣  ِمَن ٱل

124. නියත වශගයන්වම ගසනසුරාදා දින 

සීමාව නියම කරනු ලැබුගව් එහි මත ගේද 

ඇති කර ෙත්තවුන්ව ගකගරහිය. තවද 

ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටු වනු ලබන 

දිනගේ නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපති ඔවුන්ව කවර ිෂයයක මත 

ගේද ඇති කර ෙනිමින්ව සිටිගේ ද ඒ 

සම්බන්වධගයන්ව ඔවුන්ව අතර තීන්වදු කරනු 

ඇත. 

َتلَُفواْ فِيهِِۚ   ِيَن ٱخح بحُت لََعَ ٱَّله إِنهَما ُجعَِل ٱلسه
ُكُم بَيحَنُهمح يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ فِيَما   ِإَونه َربهَك ََلَحح

 ١٢٤ ََكنُواْ فِيهِ ََيحَتلُِفونَ 

125. නුගේ පරමාධිපතිගේ මාර්ෙය ගවත 

ඥානගයන්ව යුතු ව හා යහපත් උපගදස් 

මගින්ව නුඹ ඇරයුම් කරනු. තවද වඩාත් 

යහපත් දැයින්ව ඔවුන්ව සමෙ නුඹ තර්ක 

කරනු. නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපති ඔහුගේ මාර්ෙගයන්ව ගනාමෙ 

ගියවුන්ව පිළිබඳ ව මැනින්ව දන්වනාය. 

තවද යහ මෙ ගියවුන්ව පිළිබඳ ව ද 

මැනින්ව දන්වනාය. 

حَموحِعَظةِ   َمةِ َوٱل ِكح ُع إََِلَٰ َسبِيِل َرب َِك بِٱۡلح ٱدح
ََسَنةِِۖ  َسُنْۚ إِنه َربهَك  ٱۡلح حح

َ
حُهم بِٱلهِِت ِهَ أ  َوَجَِٰدل

لَُم   عح
َ
لَُم بَِمن َضله َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ عح

َ
ُهَو أ

َتِدينَ  حُمهح  ١٢٥ بِٱل

126. තවද නුඹලා දඬුවම් කරන්වගනහු 

නම් නුඹලා කවර ගදයකින්ව දඬුවම් කරනු 

ලැබුගව් ද ඒ හා සමාන ව නුඹලා දඬුවම් 

කරනු. තවද නුඹලා ඉවසා දරා ෙත්ගතහු 

නම් ඉවසිලිවන්වතයින්වහට එය උතුම්ය. 

ِإَونح ََعَقبحُتمح َفَعاقُِبواْ بِِمثحِل َما ُعوقِبحُتم بِهِۖۦۡ  
ََِٰبِينَ  ُتمح لَُهَو َخۡيح  ل ِلصه  ١٢٦ َولَئِن َصََبح

127. තවද නුඹ ඉවසා දරා ෙනු. තවද 

නුගේ ඉවසීම අල්ලාහ් සම්බන්වධගයන්ව 

මිස ගනාිය යුතුය. තවද නුඹ ඔවුන්ව ෙැන 

දුක් ගනාවනු. තවද ඔවුන්ව කුමන්වත්රණ 

කරන දැයින්ව නුඹ පීඩනයක පසු 

ගනාවනු. 

ِْۚ َوََل ََتحَزنح َعلَيحِهمح   َُك إَِله بِٱَّلله َِبح َوَما َصَبح َوٱصح
ُكُرونَ  ا َيمح ِمه  ١٢٧ َوََل تَُك ِِف َضيحٖق م 
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128. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් බිය 

හැඟීගමන්ව යුතු ව කටයුතු ක වුන්ව හා 

දැහැමි කටයුතු ක වුන්ව වන ඔවුන්ව 

සමෙය. 

ِيَن ُهم   َقواْ وهٱَّله ِيَن ٱته َ َمَع ٱَّله إِنه ٱَّلله
حِسُنونَ   ١٢٨ ُمُّ
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සූරා අල් ඉස්රා اإلسراء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අපගේ සංඥාවන්ව ඔහුට ගපන්වවනු 

පිණිස (මක්කාහ්ගව් පිහිටි) මසජ්ිදුල් 

හරාම්හි සිට ඒ අවට අපි සමෘද්ධිමත් ක  

(ගජරුසලගම් පිහිටි) මස්ජිදුල් අක්සා 

දක්වා තම ෙැත්තා ව එක් රාත්රියක ෙමන්ව 

ගකගරව්වා වූ ඔහු (අල්ලාහ්) සුිශුද්ධය. 

නියත වශගයන්වම ඔහුමය සර්ව ශ්රාවක. 

සර්ව නිරීක්ෂක. 

ىَٰ بَِعبح  َ َسح
َ
ِٓي أ َِن  ُسبحَحََٰن ٱَّله ِدهِۦ ََلحَٗل م 

ِي   قحَصا ٱَّله
َ ِجِد ٱۡلح حَمسح ََراِم إََِل ٱل ِجِد ٱۡلح حَمسح ٱل

ْٓۚ إِنهُهۥ ُهَو   ََلُۥ لَُِنِيَُهۥ ِمنح َءاَيَٰتَِنا َنا َحوح َبََٰركح
َِصۡيُ  ِميُع ٱِلح  ١ ٱلسه

2. තවද අපි මූසාට ගද්ව ග්රන්වථය 

පිරිනැමුගවමු. නුඹලා මගෙන්ව ගතාර ව 

භාරකරුවකු ගනාෙනු යැයි පවසා 

ඉසර්ාඊල්ගේ දරුවන්වට එය මෙ 

ගපන්වවීමක් බවට පත් කග මු. 

َِّنٓ   ِ َوَءاتَيحَنا ُموََس ٱلحِكَتََٰب وََجَعلحَنَُٰه ُهٗدى ِل 
َله َتتهِخُذواْ ِمن ُدوِِن َوكِيَٗل 

َ
َٰٓءِيَل أ َر  ٢ إِسح

3. (නුඹලා) නූහ් සමෙ අප (නැගවහි) 

ඉසිලූ අයගේ පරපුරයි. නියත වශගයන්වම 

ඔහු (නූහ්) කෘතගව්දී ෙැත්ගතකු ිය. 

ِيهَة َمنح َۡحَلحَنا َمَع نُوٍحِۚ إِنهُهۥ ََكَن َعبحٗدا   ُذر 
 ٣ َشُكوٗرا

4. තවද "නියත වශගයන්වම, නුඹලා 

මහගපාග ාගව් ගදවරක් කලහකම් කරනු 

ඇතැයි ද, නුඹලා මහත් උදම්වීමකින්ව 

(අපරාධ ක්රියා කරමින්ව)  උසස ්වනු 

ඇතැයි ද, ඉසර්ාඊල් දරුවන්වට අගේ ගද්ව 

ග්රන්වථගේ තීන්වදු කග මු. 

َٰٓءِيَل ِِف ٱلحِكَتَِٰب   َر َوقََضيحَنآ إََِلَٰ بَِّنٓ إِسح
ا   لُنه ُعلُو ٗ ِ َوتَلَعح تَيح ۡرِض َمره

َ ِسُدنه ِِف ٱۡلح تَلُفح
 ٤ َكبِۡٗيا

5. ඒ ගදකින්ව ප මු ප්රතිඥාව පැමිණි ිට 

අප සතු වඩාත් බලවත් ෙැත්තන්ව නුඹලාට 

එගරහි ව අපි එව්ගවමු. එිට ඔවුහු 

නිගවස ්අතර ගසායා (නුඹලා ව) ිනාශ 

කර දැමුගවෝය. එය සිදු කරනු ලබන 

ප්රතිඥාවක් ිය. 

َُٰهَما َبَعثحَنا َعلَيحُكمح ِعَباٗدا   ولَى
ُ
ُد أ فَإَِذا َجآَء وَعح

  ِۚ ِيَارِ ٖس َشِديٖد فََجاُسواْ ِخَلََٰل ٱل 
ح
ْوِل بَأ

ُ
َآ أ نله

ُعوَٗل  فح ٗدا مه  ٥ َوََكَن وَعح
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6. පසු ව ඔවුනට එගරහි ව වාරය නුඹලා 

ගවත අපි නැවත ලබා දුනිමු. තවද 

ධනගයන්ව හා දරුවන්වගෙන්ව අපි නුඹලාට 

උපකාර කග මු. තවද අපි නුඹලා ව පිරිස ්

බලගයන්ව අධික කග මු. 

َنَُٰكم   َددح مح
َ
َة َعلَيحِهمح َوأ نَا لَُكُم ٱلحَكره ُثمه َرَددح

ََثَ نَِفًۡيا  كح
َ
َٰٖل َوبَنَِي وََجَعلحَنَُٰكمح أ َو مح

َ
 ٦ بِأ

7. නුඹලා යහපත කර ඇත්නම් (එගස්) 

නුඹලා යහපත කර ඇත්ගත් නුඹලාගේ 

ආත්මාවන්වටය. තවද නුඹලා නපුරක් කර 

ඇත්නම් එය ද එයටමය. එගහයින්ව 

අවසන්ව ප්රතිඥාව පැමිණි ිට නුඹලාගේ 

මුහුණු ඔවුන්ව නරක් කිරීමටත් ඔවුන්ව එහි 

මුල් වරට පිිසුණාක් ගමන්ව මසජ්ිදයට 

පිිසීමටත් ඔවුහු උදම් වූ දෑ දැඩි ගලස 

ිනාශ කර දැමීමටත් (අපි ඔවුන්ව ව 

එවන්වගනමු.) 

ُتمح  
ح
َسأ

َ
ۖۡ ِإَونح أ نُفِسُكمح

َ
َسنُتمح ِۡل حح

َ
َسنُتمح أ حح

َ
إِنح أ

ُد ٱٓأۡلِخَرةِ ؤُـُسَيِلاْ وُُجوَهُكمح   ْۚ فَإَِذا َجآَء وَعح فَلََها
ةٖ   َل َمره وه

َ
ِجَد َكَما َدَخلُوهُ أ حَمسح ُخلُواْ ٱل َوَِلَدح

واْ َما عَ  ُ ِ اْ تَتحبًِۡياَوَِلَُتَب   ٧ لَوح

8. නුඹලාගේ පරමාධිපති නුඹලාට 

කරුණාව ගපන්විය හැක. තවද නුඹලා 

නැවත හැරුගේ නම් අපි ද 

හැගරන්වගනමු. තවද ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්වට නිරය සිර ගෙයක් 

බවට අපි පත් කග මු. 

  ْۚ نَا ْۚ ِإَونح ُعدتُّمح ُعدح ن يَرحَۡحَُكمح
َ
َعََسَٰ َربُُّكمح أ
 ِ َٰفِرِيَن َحِصًۡيا وََجَعلحَنا َجَهنهَم ل  ٨ لحَك

9. නියත වශගයන්වම ගමම කුර්ආනය 

වඩාත් නිවැරදි දෑ ගවතට මෙ ගපන්වවයි. 

තවද යහකම් කරන්වනා වූ ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව වනාහි, සැබැින්වම 

ඔවුනට මහත් වූ කුලිය ඇති බවට 

ශුභාරංචි දන්වවයි. 

قحَوُم 
َ
ِدي لِلهِِت ِهَ أ ُ  إِنه َهََٰذا ٱلحُقرحَءاَن َيهح ِ َويُبَّش 

نه لَُهمح  
َ
َٰلَِحَِٰت أ َملُوَن ٱلصه ِيَن َيعح ِمنَِي ٱَّله حُمؤح ٱل

ٗرا َكبِۡٗيا جح
َ
 ٩ أ

10. තවද නියත වශගයන්වම මතුගලාව 

පිළිබඳව ිශ්වාස ගනාකරන්වනන්ව වන 

ඔවුනට ගව්දනීය දඬුවමක් අපි සූදානම් 

කග මු. 

نَا لَهُ  َتدح عح
َ
ِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ أ ِيَن ََل يُؤح نه ٱَّله

َ
مح  َوأ

َِلٗما 
َ
 ١٠ َعَذابًا أ
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11. තවද තමන්වගේ යහපත උගදසා 

මිනිසා ප්රාර්ථනා කරන්වනා ගස්ම  ( සිය 

අඥානකම නිසා)  අයහපත උගදසා ද ඔහු 

ප්රාර්ථනා කරයි . තවද මිනිසා ඉක්මන්ව 

සුළු ිය. 

ِِۖ َوََكَن   َۡيح ِ ُدََعَٓءهُۥ بِٱۡلح نَسَُٰن بِٱلّشه  ِ
ُع ٱۡلح َويَدح

نَسَُٰن َعُجوَٗل  ِ
 ١١ ٱۡلح

12. රාත්රිය හා දහවල සංඥාවන්ව ගදකක් 

බවට අපි පත් කග මු. එිට අපි රාත්රිගේ 

සංඥාව මකා දමා දහවගල් සංඥාව 

ගපගනන්වනක් බවට පත් කග මු. එය 

නුඹලා නුඹලාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ 

භාෙයය ගසායනු පිණිසත් වසර ෙණන්ව හා 

කාල (මාසයන්වහි) ෙණනය නුඹලා දැන 

ෙනු පිණිසත්ය. තවද සියලු දෑ අපි 

ිස්තරාත්මකව පැහැදිලි කග මු. 

نَآ َءايََة   ِۖ َفَمَحوح ِ حَل َوٱنلهَهاَر َءاَيَتيح وََجَعلحَنا ٱَله
َبحَتُغواْ   ِ ٗة تل  حِل وََجَعلحَنآ َءايََة ٱنلهَهارِ ُمبحِِصَ ٱَله

نَِي   ِ لَُمواْ َعَدَد ٱلس  ب ُِكمح َوتِلَعح ِن ره َٗل م  فَضح
لح  ءٖ فَصه َِساَبْۚ َوَُّكه ََشح ِصيَٗل َوٱۡلح  ١٢ َنَُٰه َتفح

13. සෑම මිනිසකුටම ඔහුගේ ක්රියාවන්ව 

ඔහුගේ ගෙගලහි අපි ගහළුගවමු. තවද 

ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ ක්රියා ගල්ඛනය අපි ඔහුට ගහළි 

කරන්වගනමු. ඔහු එය ිවෘත කරනු 

ලැබූවක් ගලස දකිනු ඇත. 

َنَُٰه َطَٰٓئَِرُهۥ ِِف ُعُنقِهِۖۦۡ  حَزمح ل
َ
 َوَُّنحرُِج  َوَُّكه إِنَسٍَٰن أ

َُٰه َمنُشوًرا   ١٣ ََلُۥ يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ كَِتَٰٗبا يَلحَقى

14. නුඹ නුගේ ක්රියා ගල්ඛනය කියවනු. 

අද දින නුඹට එගරහිව පිහිටන ිනිශච්ය 

නුඹට ප්රමාණවත්ය. 

َوحَم َعلَيحَك   ِسَك ٱَلح  كَِتََٰبَك َكََفَٰ بَِنفح
ح
ٱقحَرأ

 ١٤ َحِسيٗبا

15. කවගරකු යහමඟ ලැබුගව් ද එගස් 

ඔහු යහමඟ ලබනුගේ ඔහුගේ ආත්මය 

ගවනුගවනි. තවද කවගරකු ගනාමඟ 

ගිගේ ද එගස් ඔහු ගනාමඟ යනුගේ එයට 

එගරහිවය. තවද බර උසුලන්වගනකු 

ගවනත් ගකගනකුගේ බර ගනාඋසුලයි. 

තවද අපි ධර්ම දූතයකු එවන ගතක් (කිසිදු 

සමාජයකට) දඬුවම් කරන්වනන්ව ගලස 

ගනාසිටිගයමු. 

َتِدي نِلَ  َتَدىَٰ فَإِنهَما َيهح ِن ٱهح ِسهِۖۦۡ َوَمن َضله  مه فح
  ُۗ َرىَٰ خح

ُ
َر أ ْۚ َوََل تَزُِر َوازَِرة  وِزح فَإِنهَما يَِضلُّ َعلَيحَها

َٰ َنبحَعَث رَُسوَٗل  بَِي َحِته ِ  ١٥ َوَما ُكنها ُمَعذ 
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16. තවද යම් ෙම්මානයක් අපි ිනාශ 

කිරීමට සිතූ ිට එහි (ආඩම්බර කමින්ව) 

භුක්ති ිඳිමින්ව සිටින්වනන්ව හට අණ 

කරන්වගනමු. එිට ඔවුහු පාපකම් 

කරන්වගනෝය. එගහයින්ව ඒ ගවත 

(දඬුවගම්) ප්රකාශය නියම ගවයි. එිට අපි 

එය කඩා බිඳ දමා සුණු ිසුණු කග මු. 

َفِيَها   نَا ُمَتح َمرح
َ
يًَة أ لَِك قَرح ن نُّهح

َ
نَآ أ َردح

َ
ِإَوَذآ أ

َنََٰها   رح ُل فََدمه َفَفَسُقواْ فِيَها فََحقه َعلَيحَها ٱلحَقوح
 ١٦ ِمۡٗياتَدح 

17. අපි නූහ්ගෙන්ව පසුව පරම්පරාවන්ව 

ගකාපමණක් ිනාශ කග මු ද? තම 

ෙැත්තන්වගේ පාපකම් පිළිබඳව නුඹගේ 

පරමාධිපති අභිඥානවන්වතයකු ගලසින්ව හා 

නිරීක්ෂක ගලසින්ව ප්රමාණවත් ිය. 

ِد نُوٖحِۗ َوَكََفَٰ   َنا ِمَن ٱلحُقُروِن ِمنُۢ َبعح لَكح هح
َ
َوَكمح أ

ُۢا بَِصۡٗيابَِرب َِك بُِذنُوِب ِعَبادِ  ١٧ هِۦ َخبَِۡي

18. කවගරකු ගමගලාව පතන්වගන්ව ද අපි 

ප්රිය කරන අයට අපගේ අභිමතය පරිදි 

එහි ඔහුට ඉක්මන්ව කර ගදන්වගනමු. පසු ව 

නිරය ඔහුට නියම කරන්වගනමු. ඔහු එහි 

අවමානයට ලක් වූ අභාෙය 

සම්පන්වනගයකු ගස ්පිිස දැගවනු ඇත. 

لحَنا ن ََكَن يُرِيُد ٱلحَعاِجلََة َعجه ََلُۥ فِيَها َما   مه
ََٰها   لَى نََشآُء لَِمن نُّرِيُد ُثمه َجَعلحَنا ََلُۥ َجَهنهَم يَصح

ُحوٗرا دح ُموٗما مه  ١٨ َمذح

19. කවගරකු මතු ගලාව අගේක්ෂා 

ගකාට ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයකු ව සිට ඒ 

ගවනුගවන්ව එහි මහත් පරිශ්රමයකින්ව 

ගවගහගසන්වගන්ව ද එිට ඔවුන්වගේ 

පරිශ්රමය කෘතඥතාවට ලක් වූගවෝ 

ඔවුහුමය. 

ِمن    َيَها وَُهَو ُمؤح َراَد ٱٓأۡلِخَرةَ َوَسََعَٰ لََها َسعح
َ
َوَمنح أ

ُكوٗرا شح ُيُهم مه ْوَلَٰٓئَِك ََكَن َسعح
ُ
 ١٩ فَأ

20. ( අයහපත ප්රිය කරන) ඔවුන්ව හා ( 

යහපත ප්රිය කරන)  ගමාවුන්ව යන 

සියල්ලටම නුඹගේ පරමාධිපතිගේ 

අනුග්රහගයන්ව අපි පිරිනැමුගවමු. නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ අනුග්රහය ව ක්වනු 

ලබන්වනක් ගනාවීය. 

لُُك ٗ نُِّمدُّ َهَُٰٓؤََلِٓء َوَهَُٰٓؤََلِٓء ِمنح َعَطآءِ َرب َِكْۚ  
 ٢٠ َوَما ََكَن َعَطآُء َرب َِك َُمحُظوًرا 



 

සූරා අල් ඉස්රා 

 

500 

 

 اإلسراء 

21. ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමකු ව 

ඇතැගමකුට වඩා අපි උසස ්කග  ්ගකගස ්

දැයි නුඹ අධීක්ෂණගයන්ව යුතු ව බලනු. 

තවද මතු ගලාව තරාතිරම් වලින්ව අති 

මහත්ය. එගමන්වම මහිමයට පත් 

කිරීගමන්ව ද අති මහත්ය. 

ٖضِۚ   َٰ َبعح َضُهمح لََعَ لحَنا َبعح ٱنُظرح َكيحَف فَضه
ِضيَٗل  ََبُ َتفح كح

َ
ََبُ َدَرَجَٰٖت َوأ كح

َ
 ٢١ َولٓأَۡلِخَرةُ أ

22. අල්ලාහ ්සමෙ ගවනත් ගදියකු 

ගනාෙනු. එගස ්ක ගහාත් නුඹ 

නින්වදාවටත් අසරණ බවටත් පත්වනු 

ඇත. 

ُموٗما   ُعَد َمذح ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َفَتقح َله ََتحَعلح َمَع ٱَّلله
حُذوَٗل   ٢٢ ُمه

23. නුඹලා ඔහුට පමණක් මිස (ගවනත් 

කිසිවකුට) ෙැතිකම් ගනාක  යුතු 

බවටත්, ගදමාපියන්වට උපකාර ක  යුතු 

බවටත් නුඹගේ පරමාධිපති නියම 

කග ්ය. නුඹ  ඟ ඔවුන්ව ගදගදනාගෙන්ව 

එක් අයකු ගහෝ ගදගදනාම ගහෝ නුඹ 

හමුගවහි මහලු ියට පත් වූගේ නම් 

ඔවුන්ව ගදගදනාට උෆ ්(චී) යැයි (ගනාමනා 

ගලස) ගනාපවසනු. තවද ඔවුන්ව ගදගදනා 

(ඔබලා ගවතින්ව) පලවා ගනාහරිනු. ඔවුන්ව 

ගදගදනාව ගෙෞරවනීය වදනින්ව අමතනු. 

يحِن   َِٰلَ ٓ إِيهاهُ َوبِٱلحَو ُبُدٓواْ إَِله َله َتعح
َ
۞َوقَََضَٰ َربَُّك أ

َسَٰ  وح  إِحح
َ
َحُدُهَمآ أ

َ
ا َيبحلَُغنه ِعنَدَك ٱلحِكََبَ أ ْۚ إِمه ًنا

ٖ َوََل َتنحَهرحُهَما َوُقل   ف 
ُ
هُهَمآ أ ُهَما فَََل َتُقل ل لُِكَ

َٗل َكرِيٗما هُهَما قَوح  ٢٣ ل

24. කරුණාගවන්ව යුත් මෘදු පියාපත් 

ඔවුන්ව ගදගදනාට නුඹ පහත් කරනු. තවද 

මාගේ පරමාධිපතියගණනි ! ඔවුන්ව 

ගදගදනා මා කුඩා අවදිගේ හදාවඩා 

ෙත්තාක් ගමන්ව ඔවුන්ව ගදගදනාට ද 

කරුණා කරනු මැනව ! 

َةِ َوُقل   ِ ِمَن ٱلرهۡحح ل  فِضح لَُهَما َجَناَح ٱَّلُّ َوٱخح
ِ ٱرحَۡححُهَما َكَما َربهَياِّن َصغِۡٗيا  ٢٤ رهب 

25. නුඹලාගේ පරමාධිපති නුඹලාගේ 

සිත් තු  ඇති දෑ මැනින්ව දන්වනාය. 

නුඹලා දැහැමියන්ව වන්වගන්ව නම් නියත 

වශගයන්වම ඔහු (පසුතැිලි වී ඔහු ගවත) 

නැඹුරුවන්වනන්වහට අති ක්ෂමාශීලී ිය. 

ْۚ إِن تَُكونُواْ   لَُم بَِما ِِف ُنُفوِسُكمح عح
َ
بُُّكمح أ ره

َٰبَِي َغُفوٗرا وه
َ  ٢٥ َصَٰلِِحَي فَإِنهُهۥ ََكَن لِِلح
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26. සමීප ඥාතියාට ඔහුගේ උරුමය නුඹ 

ගදනු. තවද දුගියාට හා මගියාට ද ගදනු. 

තවද නුඹලා නාස්තිකාර ගලසින්ව අපගත් 

ගනායවනු. 

ِكَي َوٱبحَن   حِمسح ُهۥ َوٱل ََبَٰ َحقه َوَءاِت َذا ٱلحُقرح
رح َتبحِذيًرا ِ بِيِل َوََل ُتَبذ   ٢٦ ٱلسه

27. නියත වශගයන්වම නාස්තිකාරයින්ව 

ගෂයිතානුන්වගේ සගහෝදරගයෝ වූහ. තවද 

ගෂයිතාන්ව තම පරමාධිපතිට මහා 

ගුණමකුවකු ිය. 

َيَِٰطِيِۖ َوََكَن  إِنه  ََٰن ٱلشه َو رِيَن ََكنُٓواْ إِخح ِ حُمَبذ   ٱل
يحَطَُٰن لَِرب ِهِۦ َكُفوٗرا  ٢٧ ٱلشه

28. නුඹගේ පරමාධිපතිගෙන්ව නුඹ 

බලාගපාගරාත්තු වන දයාලුභාවය 

අගේක්ෂාගවන්ව ඔවුන්ව (ඥාතීන්ව) ගෙන්ව 

නුඹ වැ ගකන්වගනහි නම් එිට නුඹ 

ඔවුනට පහසු වදනින්ව අමතනු. 

ا ُتعحرَِضنه  ب َِك  ِإَومه ِن ره َةٖ م   َعنحُهُم ٱبحتَِغآَء رَۡحح
يحُسوٗرا َٗل مه هُهمح قَوح  ٢٨ تَرحُجوَها َفُقل ل

29. තවද නුඹ (කිසිවක් ියදම් ගනාකර) 

නුඹගේ අත නුඹගේ ගෙල ගවත ිලංගු 

දමනු ලබන්වනක් බවට පත් ගනාකරනු. 

තවද (සියල්ල ියදම් කර) සම්ූර්ණ 

ිවෘත කිරීමකින්ව නුඹ එය ිවෘත 

ගනාකරනු.එිට නුඹ (කිසිවක් ගනාමැති 

ව) නිරාවරණය වූ ගදාස් නෙනු 

ලබන්වනකු බවට පත් වනු ඇත. 

لُولًَة إََِلَٰ ُعُنِقَك َوََل   َوََل ََتحَعلح يََدَك َمغح
حُسوًرا ُعَد َملُوٗما ُمه ِط َفَتقح َها ُكه ٱلحبَسح  ٢٩ تَبحُسطح

30. නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපති ඔහු කැමැති අයට ගපෝෂණය 

වීවෘත කර ගදයි. එගමන්වම ඔහු සීමා ද 

කරයි. නියත වශගයන්වම ඔහු තම 

ෙැත්තන්ව පිළිබඳ මනා ඥානය ඇති සර්ව 

නිරීක්ෂක ිය. 

ْۚ إِنهُهۥ   ِدُر َق لَِمن يََشآُء َويَقح ِزح إِنه َربهَك يَبحُسُط ٱلر 
ُۢا بَِصۡٗيا  ٣٠ ََكَن بِعَِبادِهِۦ َخبَِۡي

31. දිළිඳුකමට බිය වී නුඹලාගේ දරුවන්ව 

නුඹලා මරා ගනාදමනු. ඔවුන්වට ද 

නුඹලාට ද ගපෝෂණය ලබා ගදනුගේ 

අපය. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව ව මරා 

දැමීම මහත් පවක් ිය. 

حُن   َلَٰٖقِۖ َنه َيَة إِمح َلََٰدُكمح َخشح وح
َ
ُتلُٓواْ أ َوََل َتقح

ا   ـ ٗ ْۚ إِنه َقتحلَُهمح ََكَن ِخطح زُُقُهمح ِإَويهاُكمح نَرح
 ٣١ َكبِۡٗيا
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32. තවද නුඹලා කාම අපචාරයට  ං 

ගනාවනු. නියත වශගයන්වම එය අශික්ෂිත 

කරුණකි. තවද එය මාර්ෙගයන්ව නපුරු ද 

ිය. 

َِٰحَشٗة َوَسآَء   ۖۡ إِنهُهۥ ََكَن َف َِِنَٰٓ َربُواْ ٱلز  َوََل َتقح
 ٣٢ َسبِيَٗل 

33. අල්ලාහ ්තහනම් ක  ආත්මයක් 

යුක්තියකින්ව ගතාර ව නුඹලා ඝාතනය 

ගනාකරනු. තවද කවගරකු අපරාධ කරනු 

ලැබූවකු ගලසින්ව ඝාතනය කරනු ලැබුගව් 

ද ඔහුගේ භාරකරුට සැබැින්වම අපි 

බලයක් පැවරුගවමු. නමුත් ඔහු ඝාතනය 

සම්බන්වධගයන්ව සීමාව ඉක්මවා ගනායා 

යුතුය. නියත වශගයන්වම ඔහු උදව් කරනු 

ලබන්වගනකි. 

  ِۗ ِ َق  ُ إَِله بِٱۡلح َم ٱَّلله َس ٱلهِِت َحره ُتلُواْ ٱنلهفح َوََل َتقح
لُومٗ  ا َفَقدح َجَعلحَنا لَِوَِل ِهِۦ ُسلحَطَٰٗنا  َوَمن قُتَِل َمظح

ِف ِف ِ ٱلحَقتحِلِۖ إِنهُهۥ ََكَن َمنُصوٗرا  ٣٣ فَََل يُِسح

34. තවද අනාථයාගේ වස්තුවට ඔහු 

වැඩිියට පත් වන ගතක් වඩාත් යහපත් 

වනුගේ කුමක් ද එවැනි ගදයකින්ව හැර 

නුඹලා සමීප ගනාවනු. තවද නුඹලා 

ගිිසුම ූර්ණවත් කරනු. නියත 

වශගයන්වම ගිිසුම ිමසනු ලබන්වනක් 

ිය. 

َسُن   حح
َ
َتِيِم إَِله بِٱلهِِت ِهَ أ َربُواْ َماَل ٱَلح َوََل َتقح

َد   دِِۖ إِنه ٱلحَعهح ُفواْ بِٱلحَعهح وح
َ
ۚۥْ َوأ هُ ُشده

َ
َٰ َيبحلَُغ أ َحِته

ـ ُوَٗل   ٣٤ ََكَن َمسح

35. තවද නුඹලා මනින ිට මිණුම 

සම්ූර්ණ කරනු. තවද නිවැරදි තුලාවකින්ව 

නුඹලා කිරනු. එය උතුම්ය. තවද 

අවසානය ද වඩාත් අලංකාරය. 

َطاِس   ُفواْ ٱلحَكيحَل إَِذا ُِكحُتمح َوزِنُواْ بِٱلحِقسح وح
َ
َوأ

وِيَٗل 
ح
َسُن تَأ حح

َ
َٰلَِك َخۡيح  َوأ َتِقيِمِۚ َذ حُمسح  ٣٥ ٱل

36. නුඹට කවර ගදයක් පිළිබඳ දැනුමක් 

ගනාමැත්ගත් ද එවන්ව දෑ මත නුඹ රැඳී 

ගනාසිටිනු. නියත වශගයන්වම ශ්රවණය 

බැල්ම හා සිත යන ඒවා සියල්ල ඒ 

පිළිබඳ ව ිමසනු ලබන්වනක් ිය. 

َع   مح ُف َما لَيحَس لََك بِهِۦ ِعلحٌمْۚ إِنه ٱلسه َوََل َتقح
ْوَلَٰٓئَِك ََكَن َعنحُه  

ُ
ََِصَ َوٱلحُفَؤاَد ُكُّ أ َوٱِلح

ـ ُوَٗل   ٣٦ َمسح
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37. මහගපාග ාගව් උඩඟුගවන්ව ෙමන්ව 

ගනාකරනු. නියත වශගයන්වම නුඹට 

මහගපාග ාව හාරා ෙමන්ව ක  

ගනාහැක්ගක්මය. තවද කඳුවලට උසින්ව 

 ං ිය ගනාහැක්ගක්මය. 

ۖۡ إِنهَك لَن ََّتحرَِق   ۡرِض َمرًَحا
َ ِش ِِف ٱۡلح َوََل َتمح

َباَل ُطوَٗل  ِ
ۡرَض َولَن َتبحلَُغ ٱۡلح

َ  ٣٧ ٱۡلح

38. ගම් සියල්ල, එහි නපුර නුගේ 

පරමාධිපති ගවත පිළිකුල් සහෙත ිය. 
َٰلَِك َكَ  ُروٗها ُكُّ َذ  ٣٨ َن َسي ِئُُهۥ ِعنَد َرب َِك َمكح

39. ගමය ප්රඥාගවන්ව යුතු ව නුඹගේ 

පරමාධිපති නුඹ ගවත දන්වවා සිටි දැයිනි. 

තවද නුඹ අල්ලාහ් සමෙ ගවනත් ගදියකු 

පත් ගනාකරනු. එිට නුඹ ගදාස ්නෙනු 

ලැබ (සියල්ල) අහිමි කර ෙත් අයකු ගස ්

නිරයට ගහ නු ලබනු ඇත. 

وحَۡحَٰٓ 
َ
آ أ َٰلَِك ِممه َمةِِۗ َوََل  َذ ِكح  إََِلحَك َربَُّك ِمَن ٱۡلح

ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َفُتلحََّقَٰ ِِف َجَهنهَم   ََتحَعلح َمَع ٱَّلله
ُحوًرا دح  ٣٩ َملُوٗما مه

40. නුඹලාගේ පරමාධිපති නුඹලාට පිරිමි 

දරුවන්ව ගතෝරා දී ඔහු මලක්වරුන්ව 

අතුරින්ව ෙැහැනුන්ව ෙත්ගත් ද? නියත 

වශගයන්වම නුඹලා අතිමහත් (භයානක) 

ප්රකාශයක් පවසන්වගනහුය. 

ََذ ِمَن   َنَِي َوٱَّته َُٰكمح َربُُّكم بِٱِلح َفى صح
َ
فَأ

َ
أ

ًَل   ْۚ إِنهُكمح تَلَُقولُوَن قَوح حَمَلَٰٓئَِكةِ إَِنًَٰثا ٱل
 ٤٠ َعِظيٗما 

41. ඔවුන්ව ගමගනහි කරනු පිණිස ගමම 

කුර්ආනගේ සැබැින්වම අපි ගබාගහෝ 

කරුණු පැහැදිලි කග මු. නමුත් එය ( 

සතය පිළිකුල් කර)  පලා යෑම මිස ගවන 

කිසිවක් ඔවුනට වැඩි ගනාකග ්ය. 

ُرواْ َوَما   كه َنا ِِف َهََٰذا ٱلحُقرحَءاِن َِلَذه فح َولََقدح َۡصه
 ٤١ يَزِيُدُهمح إَِله ُنُفوٗرا

42. ඔවුන්ව පවසන අයුරින්ව ඔහු සමෙ 

ගදියකු වී නම් එිට අර්ෂ ්හිමිපාණන්ව 

ගවත ඔවුන්ව මෙ ගසායන්වනට තිබුණි යැයි 

නුඹ පවසනු. 

ۥٓ َءالَِهة  َكَما َيُقولُوَن إِٗذا   هوح ََكَن َمَعُه قُل ل
اْ إََِلَٰ ذِي ٱلحَعرحِش َسبِيَٗل  بحَتَغوح  ٤٢ َله

43. ඔහු සුිශුද්ධය. ඔවුන්ව පවසන දැයින්ව 

අතිමහත් උත්තරීතර භාවගයන්ව ඔහු උසස ්

ිය. 

ا َكبِۡٗيا ا َيُقولُوَن ُعلُو ٗ  ٤٣ ُسبحَحََٰنُهۥ َوتََعََٰلَٰ َعمه
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44. අහස ්හත හා මහගපාග ාව ද 

ඒවාගයහි සිටින දෑ ද ඔහුව සුිශුද්ධ 

කරයි. (ඒ) කිසිවක් ගහෝ ඔහුගේ ප්රශංසාව 

තුළින්ව ඔහුව සුිශුද්ධ කරනු මිස නැත. 

නමුත් ඔවුන්ව සුිශුද්ධ කරන අයුරු 

නුඹලා වටහා ගනාෙන්වගනහුය. නියත 

වශගයන්වම ඔහු දයාලුය. අති ක්ෂමාශීලීය. 

َُٰت  َمََٰو ْۚ   تَُسب ُِح ََلُ ٱلسه ۡرُض َوَمن فِيِهنه
َ بحُع َوٱۡلح ٱلسه

ِدهِۦ َوَلَِٰكن َله   ٍء إَِله يَُسب ُِح ِِبَمح ِن ََشح ِإَون م 
ْۚ إِنهُهۥ ََكَن َحلِيًما   بِيَحُهمح َقُهوَن تَسح َتفح

 ٤٤ َغُفوٗرا

45. නුඹ අල් කුර්ආනය පාරායනය කරන 

ිට නුඹ අතර හා මතු ගලාව ිශව්ාස 

ගනාකරන්වනන්ව අතර ආවරණය කරනු 

ලබන තිරයක් ඇති කග මු. 

ِيَن   َ ٱَّله َت ٱلحُقرحَءاَن َجَعلحَنا بَيحَنَك َوبَيح
ح
ِإَوَذا قََرأ

ُتوٗرا سح ِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ ِحَجاٗبا مه  ٤٥ ََل يُؤح

46. තවද ඔවුන්ව එය වටහා ගනාෙන්වනා 

අයුරින්ව ඔවුන්වගේ හදවත් මත තිරයක් ද 

ඔවුන්වගේ කන්ව තු  බිහිරිබව ද ඇති 

කග මු. අල්කුර්ආනගේ නුඹ නුගේ 

පරමාධිපති ෙැන පමණක් ගමගනහි ක  

ිට ඔවුන්ව (ඉන්ව) ඈත් වී ඔවුන්වගේ පසුපස 

ලා හැරී යති. 

َقُهوهُ َوِِفٓ   ن َيفح
َ
ِكنهًة أ

َ
َٰ قُلُوبِِهمح أ وََجَعلحَنا لََعَ

َءاَذانِِهمح َوقحٗراْۚ ِإَوَذا َذَكرحَت َربهَك ِِف ٱلحُقرحَءاِن  
َبَٰرِهِمح  دح

َ
َٰٓ أ اْ لََعَ هوح َدهُۥ َول  ٤٦  ُنُفوٗراوَحح

47. ඔවුන්ව කවර ගදයක් පිළිබඳ ව සවන්ව 

ගදන්වගන්ව ද ඒ පිළිබඳ ව මැනින්ව දන්වගන්ව 

අපය. ඔවුන්ව නුඹ ගවත සවන්ව ගදන ිට ද 

‘නුඹලා හූනියම් කරනු ලැබූ මිනිගසකු 

මිස අනුෙමනය ගනාකරන්වගනහුය’ යැයි 

අපරාධකරුගවෝ පවසන ිට ද ඔවුහු රහස ්

සාකච්ඡා වල නිරත ව සිටියහ. 

لَمُ  عح
َ
حُن أ َتِمُعوَن   َنه َتِمُعوَن بِهِۦٓ إِذح يَسح بَِما يَسح

َٰلُِموَن إِن   إََِلحَك ِإَوذح ُهمح ََنحَوىَٰٓ إِذح َيُقوُل ٱلظه
ُحوًرا سح  ٤٧ تَتهبُِعوَن إَِله رَُجَٗل مه

48. ඔවුහු නුඹට උපමාවන්ව ගෙන හැර 

පෑගව් ගකගස් දැයි නුඹ අවධානගයන්ව 

බලනු. එිට ඔවුහු ගනාමෙ වූහ. 

එගහයින්ව කිසිදු මෙක් (ගසායා ෙැනීමට) 

ඔවුහු හැකියාව ගනාලබති. 

َثاَل فََضلُّواْ فَََل   مح
َ بُواْ لََك ٱۡلح ٱنُظرح َكيحَف َۡضَ

َتِطيُعوَن َسبِيَٗل   ٤٨ يَسح
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49. තවද නියත වශගයන්වම අපි අස්ි හා 

දූිලි බවට පත් වූ ිට නව මැවීමක් ගලස 

නැවත නැගිටුවනු ලබන්වනන්ව ගවමු දැයි 

ඔවුහු ිමසුගවෝය. 

ءِنها لََمبحُعوثُوَن  َوقَالُوٓ 
َ
ًَٰتا أ ءَِذا ُكنها ِعَظَٰٗما َوُرَف

َ
اْ أ

 ٤٩ َخلحٗقا َجِديٗدا 

50. නුඹලා ෙලක් ගහෝ යකඩයක් ගහෝ 

වනු යැයි නුඹ පවසනු. 
وح َحِديًدا 

َ
 ٥٠ ۞قُلح ُكونُواْ ِحَجاَرًة أ

51. නැතගහාත් නුඹගේ සිත් තු  ිශාල 

ගලස මවා ෙන්වනා දැයින්ව වූ මැවීමක් ගහෝ 

වනු. එිට අපව නැවත ගෙන එනුගේ 

කවුරුන්වදැයි ඔවුහු ිමසති. නුඹලා ව මුල් 

වරට මැවූ අය ගව් යැයි නුඹ පවසනු. 

එිට නුඹ ගවත ඔවුන්වගේ හිස ්ගසාලවා 

එය කවදා දැයි ිමසා සිටිති. එය 

සමීපගයන්ව ිය හැකැයි නුඹ පවසනු. 

 ْۚ َُبُ ِِف ُصُدورُِكمح ا يَكح ِمه وح َخلحٗقا م 
َ
فََسَيُقولُوَن  أ

ةِٖۚ   َل َمره وه
َ
ِي َفَطَرُكمح أ ۖۡ قُِل ٱَّله َمن يُعِيُدنَا

فََسيُنحغُِضوَن إََِلحَك ُرُءوَسُهمح َويَُقولُوَن َمَِتَٰ ُهَوۖۡ  
ن يَُكوَن قَرِيٗبا

َ
 ٥١ قُلح َعََسَٰٓ أ

52. ඔහු නුඹලා ව කැඳවන දින නුඹලා 

ඔහුගේ ප්රශංසාව තුළින්ව ප්රතිචාර දක්වනු 

ඇත. තවද සව්ල්ප කාලයක් මිස 

(ගමගලාගවහි) නුඹලා රැඳී ගනාසිටි බව 

නුඹලා සිතනු ඇත. 

ِدهِۦ َوَتُظنُّوَن   َتِجيُبوَن ِِبَمح ُعوُكمح فَتَسح يَوحَم يَدح
ِثحُتمح إَِله قَلِيَٗل   ٥٢ إِن ِله

53. තවද වඩාත් අලංකාර වනුගේ කුමක් 

ද එය පවසන්වනැයි මාගේ ෙැත්තන්වහට 

නුඹ පවසනු. නියත වශගයන්වම ගෂයිතාන්ව 

ඔවුන්ව අතර ගබදුම් ඇති කරයි. නියත 

වශගයන්වම ගෂයිතාන්ව මිනිසාට ප්රකට 

සතුගරකු ිය. 

َسُنْۚ إِنه  حح
َ
َوُقل ل ِعَِبادِي َيُقولُواْ ٱلهِِت ِهَ أ

يحَطََٰن ََكَن   ْۚ إِنه ٱلشه يحَطََٰن يَََنُغ بَيحَنُهمح ٱلشه
بِيٗنا ا مُّ نَسَِٰن َعُدو ٗ ِ

 ٥٣ لَِلح

54. නුඹලා පිළිබඳ මැනින්ව දන්වනා 

නුඹලාගේ පරමාධිපතියාය. ඔහු අභිමත 

කරන්වගන්ව නම් නුඹලාට කරුණාව 

දක්වනු ඇත. නැතගහාත් ඔහු අභිමත 

කරන්වගන්ව නම් නුඹලාට ඔහු දඬුවම් කරනු 

ඇත. තවද ඔවුන්ව ගවත භාරකරුවකු 

ගලස අපි නුඹ ව ගනාඑව්ගවමු. 

وح إِن  
َ
 يَرحَۡححُكمح أ

ح
ۖۡ إِن يََشأ لَُم بُِكمح عح

َ
بُُّكمح أ ره

بحكُ  ِ  ُيَعذ 
ح
رحَسلحَنََٰك َعلَيحِهمح  يََشأ

َ
ْۚ َوَمآ أ مح

 ٥٤ َوكِيَٗل 
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55. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් සිටින අය 

පිළිබඳ ව මැනින්ව දන්වනා නුඹගේ 

පරමාධිපතිය. නබිවරුන්වගෙන්ව 

ඇතැගමකුට වඩා ඇතැගමකු ව 

සැබැින්වම අපි උසස් කග මු. තවද අපි 

දාවූද් ට සබූර් (ග්රන්වථය) පිරිනැමුගවමු. 

لَُم بَِمن عح
َ
ۡرِضِۗ َولََقدح   َوَربَُّك أ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِِف ٱلسه
ٖضِۖ َوَءاتَيحَنا   َٰ َبعح لحَنا َبعحَض ٱنلهبِي ِـَۧن لََعَ فَضه

 ٥٥ َداوُۥَد َزبُوٗرا

56. ඔහු හැර නුඹලා ිශ්වාස කරමින්ව සිටි 

අයව අයැදිනු. නමුත් නුඹලාගෙන්ව පීඩා 

ඉවත් කිරීමට ගහෝ (එය ගවනතකට) 

හැරවීමට ගහෝ ඔවුහු බලය ගනාදරති, 

යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසන්වන. 

ِن ُدونِهِۦ فَََل   ُتم م  ِيَن زََعمح قُِل ٱدحُعواْ ٱَّله
ِ َعنُكمح َوََل   َف ٱلۡضُّ  لُِكوَن َكشح َيمح

 ٥٦ ََتحوِيًَل 

57. ඔවුන්ව අයැද සිටින්වනන්ව වන ඔවුහු 

ඔවුන්වගෙන්ව කවගරකු ගහෝ ගව්වා 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ගවත වඩා සමීප 

ිය හැකි මං ගසායති. තවද ඔහුගේ 

කරුණාව බලාගපාගරාත්තු ගවති. තවද 

ඔහුගේ දඬුවමට එකිගනකා බිය ගවති. 

නියත වශගයන්වම නුඹගේ පරමාධිපතිගේ 

දඬුවම ප්රගව්ශම් ිය යුත්තකි. 

ُعوَن يَبحَتُغوَن إََِلَٰ َرب ِِهُم   ِيَن يَدح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
أ

ََتُهۥ   قحَرُب َويَرحُجوَن رَۡحح
َ
ُهمح أ يُّ

َ
حوَِسيلََة أ ٱل

ۥْٓۚ إِنه َعَذاَب َرب َِك ََكَن  َويََخافُوَن َعَذابَهُ 

 ٥٧ َُمحُذوٗرا

58. කිසිදු ෙම්මානයක් ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දිනට ගපර එය අපි 

ිනාශ කරන්වනන්ව ගලස ගහෝ එයට දැඩි 

දඬුවමකින්ව දඬුවම් කරන්වනන්ව ගලස මිස 

අපි ගනාසිටිගයමු. එය ගද්ව ග්රන්වථගේ 

සටහන්ව කරනු ලබන්වනක් ිය. 

ِن  لُِكوَها َقبحَل يَوحِم  ِإَون م  يٍَة إَِله ََنحُن ُمهح قَرح
َٰلَِك   بُوَها َعَذاٗبا َشِديٗداْۚ ََكَن َذ ِ وح ُمَعذ 

َ
ٱلحِقَيََٰمةِ أ

ُطوٗرا  ٥٨ ِِف ٱلحِكَتَِٰب َمسح

59. අප සංඥාවන්ව එවන ිට ගපර 

සිටියවුන්ව ඒවා ගබාරු කිරීම මිස ගවනත් 

කිසිවක් අප ව වැ ැක්වූගේ නැත. තවද 

අපි සමූද් ජනයාට ඔටු ගදන පැහැදිලි 

සංඥාවක් ගලස පිරිනැමුගවමු. එිට ඔවුහු 

ඌට අපරාධ කග ෝය. බිය ෙැන්වවීමට මිස 

අපි සංඥාවන්ව ගනාඑවන්වගනමු. 

َب بَِها   ن َكذه
َ
ٓ أ ن نُّرحِسَل بِٱٓأۡلَيَِٰت إَِله

َ
َوَما َمَنَعَنآ أ

ٗة َفَظلَُمواْ   لُوَنْۚ َوَءاتَيحَنا َثُموَد ٱنلهاقََة ُمبحِِصَ وه
َ ٱۡلح
 ْۚ  ٥٩ َوَما نُرحِسُل بِٱٓأۡلَيَِٰت إَِله ََّتحوِيٗفا  بَِها
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60. නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපති ජනයා වට කර ගෙන සිටින 

බව නුඹට අපි පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් 

කරනු. නුඹට අප ගපන්ව වූ සිහිනය ද 

කුර්ආනගේ සඳහන්ව ශාප කරන ලද ෙස ද 

ජනයාට පරීක්ෂණයක් ගලස මිස අපි ඇති 

ගනාකග මු. තවද අපි ඔවුන්ව බිය 

ෙන්වවන්වගනමු. මහත් ගස් සීමාව ඉක්මවා 

යෑම මිස ගවනකක් ඔවුනට එය වර්ධනය 

ගනාකරනු ඇත. 

َحاَط بِٱنلهاِسِۚ َوَما  
َ
ِإَوذح قُلحَنا لََك إِنه َربهَك أ

َريحَنََٰك إَِله فِتحَنٗة ل ِلنهاِس  
َ
يَا ٱلهِِتٓ أ َجَعلحَنا ٱلرُّءح

حَملحُعونََة ِِف ٱلحُقرحَءاِنِۚ   َجَرَة ٱل َوَُّنَو ُِفُهمح َفَما  َوٱلشه
َيَٰٗنا َكبِۡٗيا  ٦٠ يَزِيُدُهمح إَِله ُطغح

61. නුඹලා ආදම්ට සුජූද් කරනු යැයි අපි 

මලක්වරුන්වට පැවසූ අවසථ්ාව සිහියට 

නෙනු. එිට ඉේලීස් හැර (ගසසු අය) 

සුජූද් කග ෝය. නුඹ මැටිගයන්ව මැවූ අයට 

මම සුජූද් ක  යුතු දැයි ඔහු(ඉේලීස්) 

ිමසුගව්ය. 

ُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ  ِإَوذح قُ  لحَنا لِلحَمَلَٰٓئَِكةِ ٱسح
َت ِطيٗنا  ُجُد لَِمنح َخلَقح سح

َ
ٓ إِبحلِيَس قَاَل َءأ  ٦١ إَِله

62. මට වඩා නුඹ ෙරු ක  ඔහු ෙැන නුඹ 

කුමක් පවසන්වගනහු ද? ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දින ගතක් නුඹ මා ප්රමාද 

කරන්වගන්ව නම් ස්වල්ප ගදගනකු ව හැර 

ඔහුගේ පරපුර මම (යහමගින්ව) ලිස්සා 

යෑමට සලස්වමි යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ه لَئِنح   َت لََعَ مح ِي َكره َتَك َهََٰذا ٱَّله َرَءيح
َ
قَاَل أ

ۥٓ   ِيهَتُه َتنَِكنه ُذر  حح
َ
تَِن إََِلَٰ يَوحِم ٱلحِقَيََٰمةِ َۡل رح خه

َ
أ

 ٦٢ إَِله قَلِيَٗل 

63. ( එිට අල්ලාහ ්) ඔබත්, ඔවුන්වගෙන්ව 

නුඹව අනුෙමනය ක  අයත් පිටමං වී 

යනු. පරිූර්ණගයන්ව ගදනු ලබන 

නුඹලාගේ කුලිය නිරය ගව් යැයි 

පැවසුගව්ය. 

قَاَل ٱذحَهبح َفَمن تَبَِعَك ِمنحُهمح فَإِنه َجَهنهَم  
وحُفوٗرا  ٦٣ َجَزآؤُُكمح َجَزاٗٓء مه
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64. ඔවුන්ව අතුරින්ව නුගේ හඬින්ව නුඹට 

හැකියාව ඇත්තන්ව ගපාලඹවා ෙනු. 

ඔවුනට එගරහි ව නුඹගේ 

අශ්වාගරෝහකයින්ව හා නුඹගේ පාබල 

ගස්නාව ිධිමත් කර ෙනු. වසත්ුගවහි හා 

දරුවන්වහි නුඹ ඔවුනට හවුල් වනු. තවද 

නුඹ ඔවුනට ප්රතිඥා ගදනු. ගෂයිතාන්ව 

ඔවුනට රැවටීම මිස ගවනත් කිසිවක් 

ගපාගරාන්වදු ගනාගදයි. 

تَِك   َت ِمنحُهم بَِصوح َتَطعح زِزح َمِن ٱسح َتفح َوٱسح
لِبح َعلَيحِهم  جح

َ
ُهمح ِِف  َوأ ِِبَيحلَِك َورَِجلَِك وََشارِكح

ْۚ َوَما يَعُِدُهُم   ُهمح َلَِٰد وَِعدح وح
َ َِٰل َوٱۡلح َو مح

َ ٱۡلح
يحَطَُٰن إَِله ُغُروًرا   ٦٤ ٱلشه

65. නියත වශගයන්වම මාගේ (යහපත්) 

ෙැත්තන්ව මත, ඔවුනට එගරහි ව නුඹට 

කිසිදු බලයක් ගනාමැත. තවද භාරකරු 

වශගයන්ව නුඹගේ පරමාධිපති 

ප්රමාණවත්ය. 

ْۚ َوَكََفَٰ   إِنه ِعَبادِي لَيحَس لََك َعلَيحِهمح ُسلحَطَٰن 
 ٦٥ بَِرب َِك َوكِيَٗل 

66. නුඹලා ඔහුගේ භාෙයය ගසවීම පිණිස 

නුඹලා ගවනුගවන්ව මුහුගදහි නැව් යාත්රා 

කරවනුගේ නුඹලාගේ පරමාධිපතිය. 

නියත වශගයන්වම ඔහු නුඹලාට මහා 

කාරුණික ිය. 

ِي يُ  بُُّكُم ٱَّله رِ  ره َحح زحِِج لَُكُم ٱلحُفلحَك ِِف ٱِلح
لِهِۦْٓۚ إِنهُهۥ ََكَن بُِكمح رَِحيٗما  ٦٦ تِلَبحَتُغواْ ِمن فَضح

67. නුඹලාට මුහුගදහි පීඩාවක් ඇති වූ 

කල්හි ඔහු හැර නුඹලා ඇරයුම් කරන අය 

මු ා වී යනු ඇත. ඔහු නුඹලා ව මුදවා 

ගොඩබිම ගවත ගෙන ආ ිට නුඹලා 

පිටුපාන්වගනහුය. තවද මිනිසා මහා 

ගුණමකුවකු ිය. 

رِ َضله َمن   َحح ُّ ِِف ٱِلح ُكُم ٱلۡضُّ ِإَوَذا َمسه
  ِ حََب  َُٰكمح إََِل ٱل ا ََنهى ۖۡ فَلَمه ٓ إِيهاهُ ُعوَن إَِله تَدح

نَسَُٰن َكُفوًرا  ِ
ْۚ َوََكَن ٱۡلح ُتمح َرضح عح

َ
 ٦٧ أ

68. ඔහු නුඹලා ව ගපාග ාගව් පැත්තක 

ගිල්වීගමන්ව ගහෝ නුඹලා ගවත ෙල් 

වරුසාවක් යැවීගමන්ව ගහෝ නුඹලා නිර්භිය 

ව සිටින්වගනහු ද? පසු ව නුඹලා 

ගවනුගවන්ව කිසිදු භාරකරුවකු නුඹලා 

ගනාදකිනු ඇත. 

وح  
َ
ِ أ حََب  ن ََيحِسَف بُِكمح َجانَِب ٱل

َ
ِمنُتمح أ

َ
فَأ

َ
أ

يُرحِسَل َعلَيحُكمح َحاِصٗبا ُثمه ََل ََتُِدواْ لَُكمح  
 ٦٨ َوكِيًَل 
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69. එගස ්නැතගහාත් නුඹලා ව එහි 

නැවත වාරයක් ගෙන්වවා නුඹලා ගවත 

චේඩමාරුතයක් එවා නුඹලා ප්රතික්ගෂ්ප 

ක  ගහත්ුගවන්ව නුඹලා ව ගිල්වීම පිළිබඳ 

නුඹලා නිර්භිය ව සිටින්වගනහු ද? පසු ව 

නුඹලා ගවනුගවන්ව අපගෙන්ව ඒ ෙැන 

ිමසන්වනට කිසිදු ලුහුබඳින්වගනකු නුඹලා 

ගනාදකිනු ඇත. 

َرىَٰ   خح
ُ
ن يُعِيَدُكمح فِيهِ تَاَرةً أ

َ
ِمنُتمح أ

َ
مح أ

َ
أ
رَِقُكم  فَ  ِيِح َفُيغح َِن ٱلر  ُۡيحِسَل َعلَيحُكمح قَاِصٗفا م 

ُتمح ُثمه ََل ََتُِدواْ لَُكمح َعلَيحَنا بِهِۦ   بَِما َكَفرح
 ٦٩ تَبِيٗعا

70. තවද සැබැින්වම අපි ආදම්ගේ 

දරුවන්වට ෙරු කග මු. ගොඩබිගමහි හා 

මුහුගදහි අපි ඔවුන්ව ඉසිලීමු. තවද යහපත් 

දැයින්ව අපි ඔවුනට ගපෝෂණය කග මු. 

තවද අප මැව්වා වූ දැයින්ව ගබාගහෝ දෑට 

වඩා අපි ඔවුන්ව මහිමයට පත් කරමින්ව 

උසස ්කග මු. 

  ِ حََب  َنا بَِّنٓ َءاَدَم وََۡحَلحَنَُٰهمح ِِف ٱل مح ۞َولََقدح َكره
لحَنَُٰهمح   َِبَِٰت َوفَضه ي  َِن ٱلطه رِ َوَرَزقحَنَُٰهم م  َحح َوٱِلح

ِضيَٗل  َنا َتفح نح َخلَقح ِمه َٰ َكثِۡيٖ م   ٧٠ لََعَ

71. සෑම ජන සමූහයක්ම ඔවුන්වගේ 

ගමගහයුම්කරු සමෙ අපි අමතන දින, 

කවගරකුට තම දකුණගතහි තම වාර්තා 

ගපාත ගදනු ලැබුගව් ද එිට ඔවුහු 

ඔවුන්වගේ වාර්තා ගපාත කියවති. කීතුවක් 

තරම් ගහෝ ඔවුහු අපරාධ කරනු 

ගනාලබති. 

وَِتَ  
ُ
ۖۡ َفَمنح أ نَاِۭس بِإَِمَِٰمِهمح

ُ
ُعواْ ُكه أ يَوحَم نَدح

َرُءوَن كَِتََٰبُهمح  كَِتَٰ  ْوَلَٰٓئَِك َيقح
ُ
َبُهۥ بَِيِمينِهِۦ فَأ

لَُموَن فَتِيَٗل   ٧١ َوََل ُيظح

72. තවද කවගරකු ගම(ගලාගව)හි 

අන්වධයකු වූගේ ද ඔහු මතු ගලාගවහි ද 

අන්වධයකු ගව්. තවද මාර්ෙගයන්ව දැඩි 

මු ාවූවකු ද ගව්. 

َۡمَٰ َفُهَو ِِف  عح
َ
ٱٓأۡلِخَرةِ  َوَمن ََكَن ِِف َهَِٰذهِۦٓ أ
َضلُّ َسبِيَٗل 

َ
َۡمَٰ َوأ عح

َ
 ٧٢ أ

73. අපි නුඹ ගවත දන්වවා සිටි ගද් හැර 

දමා, නුඹ අප ගවත ඒ හැර ගවනත් 

ගදයක් ගොතා පවසනු පිණිස ඔවුහු නුඹ 

ව අර්බුදයට පත් කිරීමට තැත් කග ් නම් 

එිට නුඹ ව මිතුගරකු ගස් ඔවුන්ව ෙනු 

ඇත. 

ِٓي  تُِنونََك َعِن ٱَّله وحَحيحَنآ إََِلحَك  ِإَون ََكُدواْ ََلَفح
َ
أ

َُذوَك   َّته ۖۥۡ ِإَوٗذا َله ُه َ ََتَِي َعلَيحَنا َغۡيح تِلَفح
 ٧٣ َخلِيَٗل 
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74. තවද අපි නුඹ ව සථ්ාවර ගනාකග  ්

නම් සැබැින්වම නුඹ අල්ප ගදයකින්ව 

ඔවුන්ව ගවත නැඹුරුවන්වනට තිබුණි. 

ن ثَبهتحَنََٰك لََقدح كِدته تَرحَكُن إََِلحِهمح  
َ
ََلٓ أ َولَوح

ا قَلِيًَل   ٧٤ َشيحـ ٗ

75. එිට අපි (ගමගලාව) ජීිතගේ 

ගදගුණයක් ද මරණගේ දී ගදගුණයක් ද 

(දඬුවම්) අපි නුඹට ිඳවන්වනට සලසව්මු. 

පසු ව නුඹ අපට එගරහි ව කිසිදු 

උදව්කරුවකු ගනාදකිනු ඇත. 

حَمَماِت   َف ٱل ةِ َوِضعح ََيوَٰ َف ٱۡلح َذقحَنََٰك ِضعح
َ إِٗذا ۡله

 ٧٥ يحَنا نَِصۡٗياُثمه ََل ََتُِد لََك َعلَ 

76. නුඹ ව ගමම භූමිගයන්ව පිටමං කරනු 

පිණිස එයින්ව නුඹ ව පලවා හරින්වනට 

ඔවුන්ව තැත් ක  ද එිට ඔවුහු නුගඹන්ව 

පසු ව මද කලක් මිස රැඳී ගනාසිටිනු ඇත. 

ۡرِض  
َ ونََك ِمَن ٱۡلح َتفِزُّ ِإَون ََكُدواْ لَيَسح

ۖۡ ِإَوٗذا َله يَلحَبُثوَن ِخَلَٰ  رُِجوَك ِمنحَها َفَك إَِله  َِلُخح
 ٧٦ قَلِيَٗل 

77. අපගේ රසූල්වරුන්ව 

(පණිිඩකරුවන්ව) අතුරින්ව  නුඹට ගපර 

සැබැින්වම අප එවූ අයගේ පිළිගවතය 

(ගමය). තවද අපගේ පිළිගවතට ගවනස ්

කිරීමක් නුඹ ගනාදකිනු ඇත. 

ۖۡ َوََل ََتُِد   رحَسلحَنا َقبحلََك ِمن رُُّسلَِنا
َ
ُسنهَة َمن قَدح أ

 ٧٧ لُِسنهتَِنا ََتحوِيًَل 

78. හිරු මුදුනින්ව අවරට යෑගම් සිට රාත්රි 

අන්වධකාරය හට ෙන්වනා ගතක් සලාතය 

ිධිමත් ව ඉටු කරනු. අලුයම් කාලගේ 

පාරායනය (ගහවත් ෆේරු සලාතය) ද ඉටු 

කරනු. නියත වශගයන්වම අලුයම් කාලගේ 

පාරායනය සාක්ෂි පවසනු ලබන්වනක් ිය. 

ِس إََِلَٰ َغَسقِ  مح لُوِك ٱلشه ةَ ِلُ لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
حِل  أ  ٱَله

رِ ََكَن   رِِۖ إِنه قُرحَءاَن ٱلحَفجح َوقُرحَءاَن ٱلحَفجح
ُهوٗدا  ٧٨ َمشح

79. රාත්රිගයහි නුඹ ගවත (පැවරුණු) 

අතිගර්ක(සලාත)යක් වශගයන්වම එහි 

තහේජුද් (සලාතය) ඉටු කරනු. නුගේ 

පරමාධිපති නුඹ ව මකාම් මහම්ූද් (ගහවත් 

ප්රශංසාලාභී සථ්ානගය)හි සැබැින්වම නුඹ 

ව නැගිටුවනු ඇත. 

ن  
َ
هَك َعََسَٰٓ أ دح بِهِۦ نَافِلَٗة ل حِل َفَتَهجه َوِمَن ٱَله

حُموٗدا   ٧٩ َيبحَعَثَك َربَُّك َمَقاٗما ُمه
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80. මගේ පරමාධිපතියාගණනි, සතයගේ 

පිිසුගමන්ව ඔබ මා ඇතුළු කරනු මැනව ! 

තවද සතයගේ පිටවුගමන්ව ඔබ මා පිටත් 

කරනු මැනව ! තවද නුඹ ගවතින්ව වූ 

උපකාරී වන බලයක් මා ගවත ඇති කරනු 

මැනව ! යැයි නුඹ පවසනු. 

ِّن   رِجح خح
َ
ٖق َوأ َخَل ِصدح دحِخلحِّن ُمدح

َ
ِ أ َوُقل رهب 

نَك ُسلحَطَٰٗنا   ُ ِ ِمن له
َعل َل  ٖق َوٱجح ُُمحَرَج ِصدح

 ٨٠ نهِصۡٗيا

81. සතයය පැමිණිගේය. අසතයය ිනාශ 

වී ගිගේය. නියත වශගයන්වම අසතයය 

ිනාශ වී යන්වනක්ම ිය යැයි නුඹ 

පවසනු. 

ْۚ إِنه ٱلحَبَِٰطَل ََكَن   َقُّ َوزََهَق ٱلحَبَِٰطُل َوُقلح َجآَء ٱۡلح
 ٨١ زَُهوٗقا 

82. ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්වට දයාව හා 

සුවය ඇති දෑ අපි අල්කුර්ආනගයන්ව පහ  

කරන්වගනමු. නමුත් අපරාධකරුවන්වට  

අලාභය මිස (ගවනත් කිසිවක්) එය වැඩි 

ගනාකරනු ඇත. 

ُِل  َة   َونََُن  ِمَن ٱلحُقرحَءاِن َما ُهَو ِشَفآء  َورَۡحح
َٰلِِمَي إَِله َخَساٗرا ِمنَِي َوََل يَزِيُد ٱلظه  ٨٢ ل ِلحُمؤح

83. තවද මිනිසාට අපි ආශිර්වාද ක  ිට 

ඔහු පිටුපා ඔහු හිතුවක්කාර ගලස හැරී 

ගිගේය. නමුත් ඔහුට පීඩාවක් සප්ර්ශ වූ 

ිට ඔහු අගේක්ෂාභංෙ ිය. 

نح 
َ
َرَض َونَـ َا ِِبَانِبِهِۦ  ِإَوَذآ أ عح

َ
نَسَِٰن أ ِ

َنا لََعَ ٱۡلح َعمح
ُّ ََكَن يَـ ُوٗسا  ُه ٱلّشه  ٨٣ ِإَوَذا َمسه

84. සෑම අගයකුම තම මාර්ෙයට අනුව 

කටයුතු කරයි. එගහයින්ව මාර්ෙගයන්ව 

වඩාත් නිවැරදි අය කවුරුන්වදැයි 

නුඹලාගේ පරමාධිපති මැනින්ව දන්වනාය. 

َٰ شَ  َمُل لََعَ لَُم  قُلح ُك   َيعح عح
َ
اُِكَتِهِۦ فََربُُّكمح أ

َدىَٰ َسبِيَٗل  هح
َ
 ٨٤ بَِمنح ُهَو أ

85. තවද ඔවුහු රූහ් (ගහවත් ප්රාණය) 

පිළිබඳ නුඹගෙන්ව ිමසති. රූහ් (පිළිබඳ 

දැනුම) මාගේ පරමාධිපතිගේ කරුණු 

අතුරිනි. දැනුගමන්ව නුඹලා ගවත 

පිරිනමනු ලැබ ඇත්ගත් සව්ල්පයක් මිස 

නැතැයි නුඹ පවසනු. 

ـ َلُ  رِ  َويَسح مح
َ
وُح ِمنح أ وِحِۖ قُِل ٱلرُّ ونََك َعِن ٱلرُّ

َِن ٱلحعِلحِم إَِله قَلِيَٗل  وتِيُتم م 
ُ
ِ َوَمآ أ  ٨٥ َرَب 
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86. තවද අපි අභිමත කග ් නම් නුඹ 

ගවත අපි දන්වවා සිටි දෑ (නුගඹන්ව) ඉවත් 

කරන්වගනමු. පසු ව නුඹ ඒ 

සම්බන්වධගයන්ව අපට එගරහි ව කිසිදු 

භාරකරුවකු ගනාදකිනු ඇත. 

وحَحيحَنآ إََِلحَك ُثمه ََل  
َ
ِٓي أ َهََبه بِٱَّله َولَئِن ِشئحَنا نَلَذح

 ٨٦ ََتُِد لََك بِهِۦ َعلَيحَنا َوكِيًَل 

87. නුඹගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ 

දයාලුභාවයක් ගලසින්ව මිස නැත. නියත 

වශගයන්වම නුඹ ගවත වූ ඔහුගේ භාෙයය 

අතිමහත් ිය. 

ب َِكْۚ إِنه  ِن ره َٗة م  لَُهۥ ََكَن َعلَيحَك   إَِله رَۡحح فَضح
 ٨٧ َكبِۡٗيا

88. ගමම කුර්ආනය හා සමාන ගදයක් 

ගෙන ඒමට මිනිස ්වර්ෙයා හා ජින්ව 

වර්ෙයා ඒකරාශී වුව ද ඔවුන්වගෙන්ව 

ඇතැගමකු ඇතැගමකුට උරට උර සිටිය ද 

ඒ හා සමාන ගදයක් ඔවුහු ගෙන එන්වගන්ව 

නැත. 

ن يَ 
َ
َٰٓ أ نُّ لََعَ ِ

نُس َوٱۡلح ِ
َتَمَعِت ٱۡلح تُواْ  قُل لهئِِن ٱجح

ح
أ

تُوَن بِِمثحلِهِۦ َولَوح ََكَن  
ح
بِِمثحِل َهََٰذا ٱلحُقرحَءاِن ََل يَأ

ٖض َظِهۡٗيا ُضُهمح ِِلَعح  ٨٨ َبعح

89. තවද ගමම කුර්ආනගයහි සෑම 

උපමාවක් තුළින්වම (ිිධ පැතිකඩ වලින්ව) 

අපි ිස්තර කග මු. නමුත් ජනයාගෙන්ව 

බහුතරයක් ගදනා දැඩි ප්රතික්ගෂප්කයින්ව 

ගලස සිටියා මිස (එය) පිළිෙත්ගත් නැත. 

  ِ
َنا لِلنهاِس ِِف َهََٰذا ٱلحُقرحَءاِن ِمن ُك  فح َولََقدح َۡصه

ََثُ ٱنلهاِس إَِله ُكُفوٗرا  كح
َ
ََبَٰٓ أ

َ
 ٨٩ َمَثٖل فَأ

90. තවද මහගපාග ාගවන්ව උල්පතක් 

අප ගවත නුඹ මතු කර ගදන ගතක් අපි 

නුඹ ව ිශව්ාස ගනාකරන්වගන්වමය යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 

ُجَر نَلَا ِمَن   َوقَالُواْ لَن َٰ َتفح ِمَن لََك َحِته نُّؤح
ۡرِض يَۢنُبوًَع 

َ  ٩٠ ٱۡلح

91. නැතගහාත් ඉඳි හා මිදි වලින්ව යුත් 

උයනක් නුඹට තිබී ඒ අතර ෙංොවන්ව නුඹ 

මතු ක  යුතුය. 

َر   ِ ِيٖل وَِعَنٖب َفُتَفج  ِن َّنه وح تَُكوَن لََك َجنهة  م 
َ
أ

ِجًۡيا  نحَهََٰر ِخَلَٰلََها َتفح
َ  ٩١ ٱۡلح
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92. නැතගහාත් නුඹ ප්රතිඥා ක  පරිදි අප 

ගවත අහස කැබලි වලට කඩා නුඹ බිම 

ගහළිය යුතුය. නැතගහාත් අල්ලාහ ්හා 

මලක්වරුන්ව (අප) ඉදිරියට නුඹ ගෙන ආ 

යුතුය. 

َت َعلَيحَنا كَِسًفا   َمآَء َكَما زََعمح ِقَط ٱلسه وح تُسح
َ
أ

حَمَلَٰٓئَِكةِ قَبِيًَل  ِ َوٱل ِِتَ بِٱَّلله
ح
وح تَأ

َ
 ٩٢ أ

93. නැතගහාත් නුඹට රනින්ව වූ නිවසක් 

තිබිය යුතුය. නැතගහාත් අහසට නුඹ 

නැෙ යා යුතුය. නුඹ අප ගවත ග්රන්වථයක් 

පහ  ගකාට එය අපි කියවන ගතක් 

නුඹගේ ආගරෝහණ ෙමන සැබැින්වම අපි 

ිශව්ාස ගනාකරන්වගනමු. මාගේ 

පරමාධිපති සුිශුද්ධය. මම ධර්ම දූතයකු 

වූ මිනිගසකු ිනා (ගවනත් ස්වරූපයකින්ව) 

මම සිටිගයම්දැයි (නබිවරය !) නුඹ 

ිමසනු. 

ََقَٰ ِِف   وح تَرح
َ
ُرٍف أ ِن زُخح وح يَُكوَن لََك َبيحت  م 

َ
أ

َِل َعلَيحَنا   َٰ تََُن  ِمَن لُِرقِي َِك َحِته َمآءِ َولَن نُّؤح ٱلسه
ِ َهلح ُكنُت إَِله   ۗۥُ قُلح ُسبحَحاَن َرَب  َرُؤُه كَِتَٰٗبا نهقح

ا رهُسوَٗل   ٩٣ بََّشٗ

94. ජනයා ගවත යහ මෙ පැමිණි ිට " 

අල්ලාහ ්ධර්ම දූතයකු වශගයන්ව 

මිනිගසකුවද යැව්ගව්" යැයි ිමසීම මිස 

(ගවන කිසිවක්)  ඔවුන්ව ිශ්වාස කිරීගමන්ව 

ඔවුන්ව ව වැ ැක්වූගේ නැත. 

حُهَدىَٰٓ   ِمُنٓواْ إِذح َجآَءُهُم ٱل ن يُؤح
َ
َوَما َمَنَع ٱنلهاَس أ

ا  ُ بََّشٗ َبَعَث ٱَّلله
َ
ن قَالُٓواْ أ

َ
ٓ أ  ٩٤ رهُسوَٗل إَِله

95. මහගපාග ාගව් තැන්වපත් ව ෙමන්ව 

කරන මලක්වරුන්ව වී නම් අපි ඔවුන්ව 

ගවත අහසින්ව රසූල්වරයකු වශගයන්වම 

මලක්වරයකු එවන්වනට තිබුණි යැයි 

(නබිවරය !) නුඹ පවසනු. 

ُشوَن   ۡرِض َمَلَٰٓئَِكة  َيمح
َ هوح ََكَن ِِف ٱۡلح قُل ل

َِن ٱلسه  َا َعلَيحِهم م  نلح َمئِن َِي لَََنه َمآءِ َملََّٗك  ُمطح
 ٩٥ رهُسوَٗل 

96. මා අතර හා නුඹලා අතර 

සාක්ෂිකරුවකු වශගයන්ව අල්ලාහ ්

ප්රමාණවත්ය. නියත වශගයන්වම ඔහු තම 

ෙැත්තන්ව පිළිබඳ ව අභිඥානවන්වත 

නිරීක්ෂකයා ිය යැයි නුඹ පවසනු. 

ْۚ إِنهُهۥ   ِ َشِهيَدُۢا َبيحِّن َوبَيحَنُكمح قُلح َكََفَٰ بِٱَّلله
ُۢا بَِصۡٗياََكَن   ٩٦ بِعَِبادِهِۦ َخبَِۡي
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97. තවද අල්ලාහ් කවගරකුට යහ මෙ 

ගපන්වවන්වගන්ව ද ඔහු යහ මෙ ලැබූගවකි. 

තවද ඔහු කවගරකු ගනාමෙ හරින්වගන්ව ද 

එිට ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව (අල්ලාහ් වන) 

ඔහු හැර ගවනත් කිසිවකු භාරකරුවන්ව 

වශගයන්ව නුඹ ගනාදකිනු ඇත. තවද අපි 

ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන දින 

ඔවුන්වගේ මුහුණු මුණින්ව අත තිබිය දී 

අන්වධ, ගොළු හා බිහිරි ගලසින්ව අපි ඔවුන්ව 

නැගිටුවන්වගනමු. ඔවුන්වගේ නවාතැන 

නිරයයි. එය නිවී ගිය සෑම ිටකම අපි 

ඔවුනට දලු ලා ඇිග න ගින්වන අධික 

කග මු. 

لِلح فَلَن   َتدِِۖ َوَمن يُضح حُمهح ُ َفُهَو ٱل ِد ٱَّلله َوَمن َيهح
َِلَ  وح

َ
آَء ِمن ُدونِهِۖۦۡ َوََنحُّشُُهمح يَوحَم  ََتَِد لَُهمح أ

  ۡۖ ا ٗما َوُصم ٗ ٗيا َوبُكح َٰ وُُجوهِِهمح ُعمح ٱلحِقَيََٰمةِ لََعَ
َنَُٰهمح َسعِۡٗيا َُٰهمح َجَهنهُمۖۡ ُُكهَما َخَبتح زِدح َوى

ح
أ  ٩٧ مه

98. එය සැබැින්වම ඔවුන්ව අපගේ වදන්ව 

ප්රතික්ගෂප් ක  බැින්ව හා අප අස්ි  හා 

දූිලි බවට පත් වූ ිට නියත වශගයන්වම 

අපි නව මැවීමක් ගලස නැගිටුවනු 

ලබන්වනන්ව වන්වගනමු දැයි ඔවුහු ිමසා 

සිටි බැින්ව ඔවුනට සතු ප්රතිිපාකයයි. 

نهُهمح َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوقَالُٓواْ  
َ
َٰلَِك َجَزآؤُُهم بِأ َذ

ءِنها لََمبحُعوثُوَن َخلحٗقا  
َ
ًَٰتا أ ءَِذا ُكنها ِعَظَٰٗما َوُرَف

َ
أ

 ٩٨ ِديًدا جَ 

99. අහස ්හා මහගපාග ාගව් මැවුම්කරු 

වූ අල්ලාහ ්ඔවුන්ව ගමන්ව දෑ මැවීමට 

ශක්තිය ඇත්තා බව ඔවුහු ගනාදුටුගවෝ ද? 

තවද ඔවුනට නියමිත කාලයක් ඔහු ඇති 

කග ්ය. එහි කිසිදු සැකයක් නැත. නමුත් 

අපරාධකරුගවෝ දැඩි ප්රතික්ගෂ්පකයින්ව 

ගලස මිස එය පිළිෙත්ගත් නැත. 

نه 
َ
اْ أ َولَمح يََروح

َ
َِٰت  ۞أ َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه َ ٱَّله  ٱَّلله

ن ََيحلَُق ِمثحلَُهمح وََجَعَل لَُهمح  
َ
َٰٓ أ ۡرَض قَادٌِر لََعَ

َ َوٱۡلح
َٰلُِموَن إَِله  ََب ٱلظه

َ
َجَٗل َله َريحَب فِيهِ فَأ

َ
أ

 ٩٩ ُكُفوٗرا

100. මාගේ පරමාධිපතිගේ ආශිර්වාදගේ 

ෙබඩා නුඹලා සතු කර ඇත්ගත් නම් එිට 

නුඹලා දිළිඳුභාවයට බිය ව (කිසිවක් 

ියදම් ගනාගකාට) නුඹලා රඳවා 

ෙන්වගනහුය. තවද මිනිසා මසුරු ිය. 

ٓ إِٗذا   ِ َةِ َرَب  لُِكوَن َخَزآئَِن رَۡحح نُتمح َتمح
َ
هوح أ قُل ل

نَسَُٰن   ِ
نَفاِقِۚ َوََكَن ٱۡلح ِ

َيَة ٱۡلح ُتمح َخشح َسكح مح
َ ۡله

 ١٠٠ َقُتوٗرا
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101. තවද සැබැින්වම අපි මූසාට 

පැහැදිලි සංඥා නවයක් පිරිනැමුගවමු. 

එගහයින්ව (ඒ ෙැන) ඉසර්ාඊල් 

දරුවන්වගෙන්ව ිමසනු. ඔවුන්ව ගවත ඔහු 

පැමිණි ිට අගහෝ ! මූසා, නියත 

වශගයන්වම නුඹ හූනියම් කරනු ලැබූගවකි 

යැයි මම සිතමි යැයි ෆිර්අවුන්ව ඔහු අමතා 

පැවසුගව්ය. 

َع َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۖ فَسح  ـ َلح َولََقدح َءاتَيحَنا ُموََسَٰ تِسح
ُن إِّن ِ  َٰٓءِيَل إِذح َجآَءُهمح َفَقاَل ََلُۥ فِرحَعوح َر بَِّنٓ إِسح

ُحوٗرا ُظنَُّك َيَُٰموََسَٰ َمسح
َ
 ١٠١ َۡل

102. ගම්වා පැහැදිලි සාධක ගලස අහස ්

හි හා මහගපාග ාගව් පරමාධිපති මිස 

(ගවනත් කිසිවකු) පහ  ගනාක  බව 

සැබැින්වම නුඹ දන්වගනහිය. තවද අගහෝ ! 

ෆිර්අවුන්ව, නුඹ ිනාශ කරනු ලබන්වනකු 

බව සැබැින්වම මම සිතමි යැයි ඔහු 

කීගව්ය. 

نَزَل َهَُٰٓؤََلٓءِ إَِله َربُّ  
َ
َت َمآ أ قَاَل لََقدح َعلِمح

ُظنَُّك  
َ
ۡرِض بََصآئَِر ِإَوّن ِ َۡل

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ٱلسه
ُن َمثحُبوٗرا  ١٠٢ َيَٰفِرحَعوح

103. එිට මහගපාග ාගවන්ව ඔවුන්ව ව 

පන්වනා දමන්වනට ඔහු(ෆිර්අවුන්ව) සිතුගව්ය. 

එිට අපි ඔහු හා ඔහු සමෙ වූ සියල්ලන්ව 

දිගයහි ගිල්වූගයමු. 

َرقحَنَُٰه َوَمن   غح
َ
ۡرِض فَأ

َ َِن ٱۡلح َتفِزهُهم م  ن يَسح
َ
َراَد أ

َ
فَأ

َعُهۥ ََجِيٗعا  ١٠٣ مه

104. තවද ‘නුඹලා ගමම භූමිගේ වාසය 

කරනු. අවසාන ප්රතිඥාව පැමිණි ිට 

නුඹලා සියලු ගදනා ව (ගව ා ෙනිමින්ව) 

අපි පැමිගණන්වගනමු යැයි ඔහුගෙන්ව පසු 

ව ඉසර්ාඊල් දරුවන්වට අපි කීගවමු. 

ُكُنواْ   َٰٓءِيَل ٱسح َر ِدهِۦ ِِلَِّنٓ إِسح َوُقلحَنا ِمنُۢ َبعح
ُد ٱٓأۡلِخَرةِ ِجئحَنا بُِكمح   ۡرَض فَإَِذا َجآَء وَعح

َ ٱۡلح
 ١٠٤ لَِفيٗفا 

105. තවද අපි එය සතයය පදනම් කර 

ගෙන පහ  කග මු. එය සතයය පදනම් 

කර ගෙන පහ  ිය. තවද නුඹ ව 

ශුභාරංචි දන්වවන්වගනකු හා අවවාද 

කරන්වගනකු ගලස මිස අපි ගනාඑව්ගවමු. 

رحَسلحَنََٰك 
َ
ُۗ َوَمآ أ ِ نََزَل َق  نَزلحَنَُٰه َوبِٱۡلح

َ
ِ أ َق  َوبِٱۡلح

ا َونَِذيٗرا ٗ ِ  ١٠٥ إَِله ُمبَّش 
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106. කුර්ආනය, එය නවත නවතා 

ජනයාට නුඹ පාරායනා කරනු පිණිස අපි 

එය ගකාටස ්කග මු. තවද අපි එය 

(ගවන්ව ගවන්ව වූ) පහ  කිරීම් වශගයන්ව 

අපි එය පහ  කග මු. 

ٖث   َٰ ُمكح هُۥ لََعَ ٱنلهاِس لََعَ
َ
َرأ َوقُرحَءاٗنا فََرقحَنَُٰه تِلَقح

لحَنَُٰه تََنِيَٗل   ١٠٦ َونَزه

107. නුඹලා එය ිශ්වාස කරනු. 

නැතගහාත් ිශ්වාස ගනාකරනු යැයි 

(නබිවරය) නුඹ පවසනු. නියත 

වශගයන්වම මීට ගපර දැනුම ගදනු 

ලැබූවන්ව වූ ඔවුන්ව ගවත එය පාරායනය 

කරනු ලබන ිට සුජූද් කරන්වනන්ව ගලසින්ව 

ඔවුහු මුණින්ව ඇද වැගටති. 

وتُواْ  
ُ
ِيَن أ ْْۚ إِنه ٱَّله ِمُنٓوا وح ََل تُؤح

َ
قُلح َءاِمُنواْ بِهِۦٓ أ

  ٱلحعِلحَم ِمن َقبحلِهِۦٓ إَِذا ُيتحَلَٰ َعلَيحِهمح نوُّرِخَي 
 ١٠٧ ِۤناَقۡذَأۡلِل اٗدَّجُس 

108. තවද අපගේ පරමාධිපති සුිශුද්ධය. 

අපගේ පරමාධිපතිගේ ප්රතිඥාව සිදු කරනු 

ලබන්වනක්ම ිය. 

ُد َرب َِنا   َويَُقولُوَن ُسبحَحََٰن َرب َِنآ إِن ََكَن وَعح
ُعوَٗل   ١٠٨ لََمفح

109. තවද ඔවුහු අඩමින්ව (සුජූද් 

කරන්වනන්ව ගලසින්ව) මුණින්ව ඇද වැගටති. 

තවද එය ඔවුනට යටහත් පහත්භාවය 

වර්ධනය කරයි. 

ذحقَاِن َيبحُكوَن َويَزِيُدُهمح  
َ وَن لِِلح َويَِخرُّ

 ١٠٩ ُخُشوَٗع۩

110. නුඹලා අල්ලාහ ්යැයි අමතනු. 

නැතගහාත් රහ්මාන්ව යැයි අමතනු. නුඹලා 

කවර ගදයක් පවසා ඇමතුව ද ඔහුට 

අලංකාර නාමයන්ව ඇත. තවද නුඹගේ 

සලාතය හඬ නො ඉටු ගනාකරනු. තවද 

එය පහත් හඬින්ව ද ඉටු ගනාකරනු. ඒ 

අතර වූ මාර්ෙයක් ගසායනු. 

ُعواْ   ا تَدح ي ٗا مه
َ
َمََٰنۖۡ أ وِ ٱدحُعواْ ٱلرهحح

َ
َ أ قُِل ٱدحُعواْ ٱَّلله

ِۚ َوََل ََتحَهرح بَِصََلتَِك َوََل   َّنَٰ ُسح َمآُء ٱۡلح سح
َ فَلَُه ٱۡلح

َٰلَِك َسبِيَٗل  َ َذ  ١١٠ َُّتَافِتح بَِها َوٱبحَتِغ بَيح
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111. සියලු ප්රශංසා අල්ලාහ්ටමය. ඔහු 

වනාහි ඔහු දරුගවකු ගනාෙත්ගත් ය. 

තවද පාලනගයහි ඔහුට කිසිදු 

හවුල්කරුවකු ද ගනාවීය. දුර්වලතාගවන්ව 

යුත් ආරක්ෂකයින්ව ද ගනාවීය යැයි නුඹ 

පවසනු. තවද නුඹ ඔහු ව අති ගශ්රෂ්්ඨ 

අන්වදමින්ව ිභූතිමත් කරනු. 

ِي لَمح َيتهخِ  ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح ا َولَمح  َوُقِل ٱۡلح ذح َوَلٗ
ُۥ   حُملحِك َولَمح يَُكن َله ُۥ َۡشِيك  ِِف ٱل يَُكن َله

بَِۡيُۢا حُه تَكح ِ ۖۡ َوَكَب  ِ ل  َِن ٱَّلُّ  ١١١ َوِل   م 
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සූරා අල් කහ්ෆ ්الكهف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තම ෙැත්තා ගවත ගද්ව ග්රන්වථය 

(කුර්ආනය) පහ  ක ා වූ අල්ලාහ්ටම 

සියලු ප්රශංසා ! තවද ඔහු එහි කිසිදු 

ඇදයක් තැබුගව් නැත . 

َٰ َعبحِدهِ ٱلحِكَتََٰب َولَمح   نَزَل لََعَ
َ
ِٓي أ ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح ٱۡلح

ُۥ   ١ ِعوََجا  ََيحَعل َله

2. (එය) ඍජුය. (අල්ලාහ් වන) ඔහු 

ගවතින්ව වූ දැඩි දඬුවම ෙැන අවවාද කරනු 

පිණිසත් යහකම් කරනවුන්ව වන ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්වට නියත වශගයන්වම 

ඔවුනට අලංකාර ප්රතිඵල ඇතැයි දන්වවනු 

පිණිසත් (ඔහු එය පහ  කග ්)ය. 

ِن  ٗسا َشِديٗدا م 
ح
ُنِذَر بَأ ِ َ  َقي ِٗما َل  ِ نحُه َويُبَّش  ُ له

نه لَُهمح  
َ
َٰلَِحَِٰت أ َملُوَن ٱلصه ِيَن َيعح ِمنَِي ٱَّله حُمؤح ٱل

ًرا َحَسٗنا  جح
َ
 ٢ أ

3. (එම ප්රතිඵලවල) නිරන්වතරගයන්වම එහි 

රැඳී සිටින්වනන්ව ගවති. 
بَٗدا 

َ
َِٰكثَِي فِيهِ أ  ٣ مه

4. අල්ලාහ ්දරුවකු ගෙන ඇතැයි ප්රකාශ 

ක වුනට ඔහු අවවාද කරනු පිණිස ද (එය 

පහ  කග ය්.) 

ا ُ َوَلٗ ََذ ٱَّلله ِيَن قَالُواْ ٱَّته  ٤ َويُنِذَر ٱَّله

5. ඔවුනට ගහෝ ඔවුන්වගේ මුතුන්ව 

මිත්තන්වහට ඒ පිළිබඳ ව කිසිදු දැනුමක් 

ගනාමැත. ඔවුන්වගේ මුඛවල් වලින්ව පිට 

වන ප්රකාශය දරුණු ිය. ඔවුහු ගබාරුව 

මිස (ගවගනකක්) ගනාපවසති. 

ا لَُهم بِهِۦ ِمنح ِعلحٖم وَ  ْۚ َكَُبَتح  مه ََل ٓأِلبَآئِِهمح
ْۚ إِن َيُقولُوَن إَِله   َٰهِِهمح فحَو

َ
َُكَِمٗة ََّتحُرُج ِمنح أ

 ٥ َكِذٗبا 

6. ගමම ගදසුම (අල්කුර්ආනය) ඔවුහු 

ිශව්ාස ගනාකග ් නම් ඔවුන්වගේ බලපෑම 

මත දුකට පත් ව නුඹ නුඹවම ිනාශ කර 

ෙන්වගනකු ිය හැක. 

َٰٓ َءا َسَك لََعَ فح همح  فَلََعلهَك َبَِٰخع  نه َثَٰرِهِمح إِن ل
َسًفا 

َ
َِديِث أ ِمُنواْ بَِهََٰذا ٱۡلح  ٦ يُؤح
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7. ඔවුන්ව අතුරින්ව ක්රියාගවන්ව වඩාත් 

අලංකාර වනුගේ කවුරුන්වදැයි අපි ඔවුන්ව 

පරීක්ෂා කරනු පිණිස මහගපාග ාව මත 

ඇති දෑ එයට අලංකරණයක් ගලස ඇති 

කග මු. 

هَها نِلَبح  ۡرِض زِيَنٗة ل
َ لُوَُهمح  إِنها َجَعلحَنا َما لََعَ ٱۡلح

َسُن َعَمَٗل  حح
َ
ُهمح أ يُّ

َ
 ٧ أ

8. තවද අපි ඒ (මහගපාග ාව) මත ඇති 

දෑ ියළී ගිය තැනිතලාවක් බවට පත් 

කරන්වනන්ව ගවමු. 

 ٨ ِإَونها لََجَٰعِلُوَن َما َعلَيحَها َصعِيٗدا ُجُرًزا

9. නියත වශගයන්වම එම ගුහාවට හා 

ගසල්ලිපිවලට අයත් වූවන්ව අපගේ සංඥා 

අතුරින්ව පුදුම සහෙත අය වශගයන්ව සිටියහ 

යැයි (නබිවරය) නුඹ අදහස් කරන්වගනහි 

ද?. 

ِف َوٱلرهقِيِم   َحََٰب ٱلحَكهح صح
َ
نه أ

َ
مح َحِسبحَت أ

َ
أ

 ٩ ََكنُواْ ِمنح َءاَيَٰتَِنا َعَجًبا

10. තරුණයින්ව (රැකවරණ ගසායා) ගුහාව 

ගවත පිිසුනු ිට ‘අපගේ 

පරමාධිපතියාණනි, නුඹ ගවතින්ව වූ 

කරුණාව අපට පිරිනමනු මැනව ! අපගේ 

කාර්යය මෙ ගපන්වවීමක් බවට අප ගවත 

පත් කරනු මැනව.!’  ( යැයි ප්රාර්ථනා 

ක හ.) 

ِف َفَقالُواْ َربهَنآ َءاتَِنا   َوى ٱلحِفتحَيُة إََِل ٱلحَكهح
َ
إِذح أ

رِنَا رََشٗدا  مح
َ
َٗة وََهي ِئح نَلَا ِمنح أ نَك رَۡحح ُ  ١٠ ِمن له

11. එිට ගලගනහි වසර ෙණනාවක් 

(නිදන්වනට) ඔවුන්වගේ කන්ව මත 

ආවරණයක් අපි ගහළුගවමු. 

ِف ِسنَِي   َٰٓ َءاَذانِِهمح ِِف ٱلحَكهح بحَنا لََعَ فََۡضَ
 ١١ َعَدٗدا 

12. පසු ව ඔවුන්ව රැඳී සිටි කාලය මැනින්ව 

සටහන්ව කරගෙන ඇත්ගත් කේඩායම් 

ගදකින්ව කවර (කේඩායම)ක් දැයි අපි 

දන්වවනු පිණිස අපි ඔවුන්ව ව අවදි කග මු. 

َِصَٰ لَِما  ُثمه َبَعثحَنَُٰهمح نِلَ  حح
َ
ِ أ بَيح ِزح يُّ ٱۡلح

َ
لََم أ عح

َمٗدا
َ
 ١٢ َِلُِثٓواْ أ
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13. ඔවුන්වගේ පුවත පිළිබඳ ව අපි සැබෑ 

ගලසින්ව නුඹ ගවත පවසන්වගනමු. නියත 

වශගයන්වම ඔවුහු තරුණගයෝය. ඔවුහු 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ව ිශ්වාස ක හ. 

තවද අපි ඔවුනට යහ මෙ අධික කග මු. 

حُن َنُقصُّ َعلَيحَك َنبَ  ِۚ إِنهُهمح فِتحَيٌة  َنه ِ َق  ُهم بِٱۡلح
َ
أ

َنَُٰهمح ُهٗدى  ١٣ َءاَمُنواْ بَِرب ِِهمح َوزِدح

14. ඔවුහු අවදි වී ‘අපගේ පරමාධිපති 

අහස් හා මහගපාග ාගව් හිමිපාණන්වය. 

ඔහුගෙන්ව ගතාරව කිසිදු ගදියකුට අපි 

ඇරයුම් ගනාකරන්වගනමු. එිට (එගස ්

කග ් නම්) සැබැින්වම අපි ගබාරුවක්ම 

පවසා ඇත්ගතමු’ යැයි ඔවුහු පැවසූ ිට 

ඔවුන්වගේ හදවත් අපි ශක්තිමත් කග මු. 

َٰ قُلُوبِِهمح إِذح قَاُمواْ َفَقالُواْ َربَُّنا َربُّ   َنا لََعَ َوَربَطح
  ۡۖ ُعَواْ ِمن ُدونِهِۦٓ إَِلَٰٗها ۡرِض لَن نهدح

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ٱلسه
 ١٤ لهَقدح قُلحَنآ إِٗذا َشَطًطا 

15. ගමාවුහු අපගේ ජනයා ගවති. 

ඔහු(අල්ලාහ)් හැර (ගවනත්) ගදියන්ව 

ගමාවුහු ෙත්ගතෝය. (එගස්නම්) ඒවා 

සම්බන්වධගයන්ව පැහැදිලි සාධකයක් 

ගමාවුන්ව ගෙන ආ යුතු ගනාගව් ද? 

අල්ලාහ ්ගකගරහි ගබාරු ගොතන්වනාට 

වඩා මහා අපරාධකරු කවගරක් ද? 

ََل   هوح ۖۡ ل َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالَِهٗة َهَُٰٓؤََلٓءِ قَوحُمَنا ٱَّته
تُوَن َعلَيحهِ 

ح
ِن  يَأ لَُم ِممه ظح

َ
ِۖ َفَمنح أ ٖ ِ م بُِسلحَطَِٰۭن بَي 

ِ َكِذٗبا  ىَٰ لََعَ ٱَّلله  ١٥ ٱفحََتَ

16. තවද නුඹලා ඔවුන්වගෙන්ව හා 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාරව ඔවුන්ව නමදිමින්ව 

සිටි දැයින්ව ඉවත් වූ ිට (ආරක්ෂාව පතා) 

ගලන තු ට නුඹලා පිිගසනු. නුඹලාගේ 

පරමාධිපති ඔහුගේ කරුණාව නුඹලා 

ගවත ිහිදු වනු ඇත. තවද නුඹලාගේ 

කර්තවයයන්ව නුඹලාට පහසු බවට පත් 

කරනු ඇත. 

ۥٓاْ   ُو
ح
َ فَأ ُبُدوَن إَِله ٱَّلله ُُموُهمح َوَما َيعح تلح ََتَ ِإَوذِ ٱعح

َتِهِۦ   ِن رهۡحح ِف يَنُّشح لَُكمح َربُُّكم م  إََِل ٱلحَكهح
َفٗقا  ِرح رُِكم م  مح

َ
ِنح أ  ١٦ َويَُهي ِئح لَُكم م 
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17. හිරු උදා වූ ිට ඔවුන්වගේ ගුහාගවන්ව 

දකුණු ගදසට එය නැඹුරුවීමද, අවරට ගිය 

ිට වම් ගදසින්ව ඔවුන්ව ව මෙ හැරී යාමද 

නුඹ දකිනු ඇත. (නමුත්) ඔවුහු එහි ිශාල 

ස්ථානයක වූහ. එය අල්ලාහ්ගේ 

සාධකයන්ව අතුරිනි. අල්ලාහ් කවගරකු යහ 

මෙ ගයාමු කරන්වගන්ව ද ඔහු යහ මෙ 

ලැබූගවක්මය. තවද ඔහු කවගරකු 

ගනාමෙ හැරිගේ ද එිට ඔහු ගවනුගවන්ව 

මෙ ගපන්වවන භාරකරුවකු නුඹ 

ගනාදකිනු ඇත. 

َس إَِذا َطلََعت تهَزََٰوُر َعن   مح ۞َوتََرى ٱلشه
رُِضُهمح   َِمِي ِإَوَذا َغَربَت تهقح ِفِهمح َذاَت ٱَلح َكهح
َٰلَِك ِمنح   ِنحُهْۚ َذ َوةٖ م  َماِل وَُهمح ِِف فَجح ِ َذاَت ٱلش 

ِد  ُِۗ َمن َيهح َتدِِۖ َوَمن  َءاَيَِٰت ٱَّلله حُمهح ُ َفُهَو ٱل ٱَّلله
رحِشٗدا لِلح فَلَن ََتَِد ََلُۥ َوَِل ٗا مُّ  ١٧ يُضح

18. තවද නුඹ (ඔවුන්ව දුටුගව් නම්) ඔවුන්ව 

අවදි ව සිටින්වනන්ව යැයි නුඹ සිතනු ඇත. 

නමුත් ඔවුහු නිදාගෙන සිටිති. තවද අපි 

දකුණු ගදසටත් වම් ගදසටත් ඔවුන්වව 

ගපර මින්ව සිටිගයමු. ඔවුන්වගේ සුනඛයා 

තම ගපර පාද ගදක දිගු කරමින්ව ගදාරටුව 

මත ිය. නුඹ ඔවුන්ව ගවත එබී බැලුගවහි 

නම් ඔවුන්වගෙන්ව නුඹ ගව්ෙගයන්ව පලා යනු 

ඇත. තවද ඔවුන්ව පිළිබඳ භීතිගයන්ව නුඹ 

පිගරනු ඇත. 

ْۚ َوُنَقل ُِبُهمح َذاَت   َقاٗظا وَُهمح ُرُقود  يح
َ
َوََتحَسُبُهمح أ

َماِلِۖ َوَُكحُبهُ  ِ َِمِي َوَذاَت ٱلش  م َبَِٰسط  ذَِراَعيحهِ  ٱَلح
حَت ِمنحُهمح   َت َعلَيحِهمح لََوَله لَعح حوَِصيِدِۚ لَوِ ٱطه بِٱل

ٗبا   ١٨ فَِراٗرا َولَُملِئحَت ِمنحُهمح رُعح
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19. තවද එගලස ඔවුන්ව අතර ඔවුන්ව 

එකිගනකා ිමසා ෙනු පිණිස ඔවුන්ව ව අපි 

අවදි කග මු. ඔවුන්ව අතුරින්ව ප්රකාශකයකු 

‘නුඹලා ගකාපමණ කාලයක් රැඳුගණහු 

දැයි ිමසා සිටිගේය. අපි දිනක් ගහෝ 

දිනකින්ව ගකාටසක් ගහෝ රැඳී සිටිගයමු’ 

යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. ‘නුඹලා රැඳී සිටි 

කාලය පිළිබඳ මැනින්ව දන්වනා නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිය. එගහයින්ව නුඹලාගෙන්ව 

ගකගනකු නුඹලාගේ ගමම කාසි සමෙ 

නෙරයට එවනු. එහි වඩා පිිතුරු 

ආහාරයක් බලා එයින්ව ගපෝෂණය 

(ආහාරය) නුඹලා ගවත ඔහු ගෙගනත්වා ! 

තවද ඔහු ප්රගව්ශගමන්ව සිටිත්වා ! නුඹලා 

පිළිබඳව කිසිගවකුට ඔහු ගනාහැඟිිය 

යුතුය’ යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

ْۚ قَاَل قَآئِل    َوَكَذَٰلَِك َبَعثحَنَُٰهمح َِلَتََسآَءلُواْ بَيحَنُهمح
وح 

َ
ۖۡ قَالُواْ َِلِثحَنا يَوحًما أ ِنحُهمح َكمح َِلِثحُتمح َبعحَض   م 

لَُم بَِما َِلِثحُتمح فَٱبحَعُثٓواْ   عح
َ
ٖمِۚ قَالُواْ َربُُّكمح أ يَوح

حَمِديَنةِ   َحَدُكم بَِورِقُِكمح َهَِٰذهِۦٓ إََِل ٱل
َ
أ

ٖق   تُِكم بِرِزح
ح
ََكَٰ َطَعاٗما فَلحَيأ زح

َ
َهآ أ يُّ

َ
فَلحَينُظرح أ

َحًدا
َ
عَِرنه بُِكمح أ فح َوََل يُشح ََتلَطه ِنحُه َوَلح  ١٩ م 

20. නියත වශගයන්වම නුඹලා ව ඔවුන්ව 

දුටුගව් නම් ඔවුන්ව නුඹලා ව ෙල් ෙසා 

මරනු ඇත. එගස ්නැතගහාත් ඔවුන්වගේ 

දහම තු ට නැවත නුඹලා ව හරවා ෙනු 

ඇත. එිට නුඹලා කිසිිගටක ජය 

ගනාලබන්වගනහුය. 

وح  
َ
َهُرواْ َعلَيحُكمح يَرحَُجُوُكمح أ إِنهُهمح إِن َيظح

لِ  بَٗدا يُعِيُدوُكمح ِِف ِملهتِِهمح َولَن ُتفح
َ
 ٢٠ ُحٓواْ إًِذا أ
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21. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ 

ප්රතිඥාව සතය බවද, නියත වශගයන්වම 

අවසන්ව ගහෝරාව  කිසිදු සැකයකින්ව 

ගතාරව පැමිගණනු ඇතැයිද යන්වන ජනයා 

දැන ෙනු පිණිස එගලස අපි ඔවුන්වගේ 

තත්වය ෙැන නෙරවාසීන්වට ප්රකාශ 

කග මු. එිට (ගුහාගව් සිටි පිරිස ්

සම්බන්වධගයන්ව) ඔවුන්ව ක්රියා ක  යුතු 

ආකාරය ෙැන (නෙරවාසීන්ව) එකිගනකා 

අතර වාද කරමින්ව සිටියහ. ඔවුන්වගෙන්ව 

සමහරුන්ව ඔවුන්ව ගවත තාේපයක්  ඉදි 

කරනු යැයි පැවැසූහ. ඔවුන්ව පිළිබඳ ව 

මැනින්ව දන්වනා ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිය. 

ඔවුන්වගේ කරුණ සම්බන්වධගයන්ව පමණ 

ඉක්මවා ගියවුන්ව ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව අපි 

මසජ්ිදයක් ඉදි කරමු යැයි පැවසුගවෝය. 

  ِ َد ٱَّلله نه وَعح
َ
لَُمٓواْ أ نَا َعلَيحِهمح َِلَعح ََثح عح

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

اَعَة ََل َريحَب فِيَهآ إِذح َيَتَنَٰزَُعوَن   نه ٱلسه
َ
َحق   َوأ

بُُّهمح   ۖۡ ره ۖۡ َفَقالُواْ ٱبحُنواْ َعلَيحِهم ُبنحَيَٰٗنا رَُهمح مح
َ
بَيحَنُهمح أ

 ْۚ لَُم بِِهمح عح
َ
رِهِمح  أ مح

َ
َٰٓ أ ِيَن َغلَُبواْ لََعَ قَاَل ٱَّله

ِجٗدا سح  ٢١ نَلَتهِخَذنه َعلَيحِهم مه

22. තිගදගනකි. ඔවුන්වගෙන්ව සිව්වැන්වනා 

ඔවුන්වගේ සුනඛයා යැයි මතුවට ඔවුහු 

පවසති. තවද පස ්ගදගනකි. ඔවුන්වගෙන්ව 

සයවැන්වනා සුනඛයා යැයි ගුේත දෑ පිළිබඳ 

උපකල්පනය කරමින්ව පවසති. තවද සත් 

ගදගනකි. ඔවුන්වගෙන්ව අටවැන්වනා 

ඔවුන්වගේ සුනඛයා යැයි පවසති. ඔවුන්වගේ 

සංඛයාව ෙැන මැනින්ව දන්වනා මාගේ 

පරමාධිපතිය. සව්ල්ප ගදගනකු හැර ඔවුන්ව 

පිළිබඳ ගනාදනිති යැයි නුඹ පවසනු. 

එගහයින්ව ගහළි කරන්වනා වූ කරුණු 

සම්බන්වධගයන්ව හැර ඔවුන්ව ිෂයගයහි නුඹ 

තර්ක ගනාකරනු. ඔවුන්ව පිළිබඳ තීන්වදු 

ඔවුන්ව කිසිගවකුගෙන්ව ගනාඅසනු. 

ابُِعُهمح َُكحُبُهمح َويَُقولُوَن َُخحَسة    ََٰثة  ره َسَيُقولُوَن ثََل
ُۢا بِٱلحَغيحِبِۖ َويَُقولُوَن َسبحَعة    َ َسادُِسُهمح َُكحُبُهمح رََجح

ا   تِِهم مه لَُم بِعِده عح
َ
ٓ أ ِ َب  ْۚ قُل ره َوثَاِمُنُهمح َُكحُبُهمح

 ُۗ لَُمُهمح إَِله قَلِيل  فَََل ُتَمارِ فِيِهمح إَِله ِمَراٗٓء   َيعح
َحٗدا

َ
ِنحُهمح أ ِت فِيِهم م  َتفح  ٢٢ َظَِٰهٗرا َوََل تَسح

23. යම් කරුණක් සඳහා නියත 

වශගයන්වම මම එය ගහට දින සිදු 

කරන්වගනමි යැයි නුඹ ගනාපැවසිය යුතුය. 

َٰلَِك َغًدا ٍء إِّن ِ فَاِعل  َذ  ٢٣ َوََل َتُقولَنه لَِشاْيح
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24. අල්ලාහ ්අභිමත කරන්වගන්ව නම් මිස. 

තවද නුඹට අමතක වී නම් නුඹගේ 

පරමාධිපති ව ගමගනහි කරනු. තවද 

මාගේ පරමාධිපති මීට වඩා සමීප මෙ 

ගපන්වවීමකින්ව මට මෙ ගපන්වවන්වනට 

පුළුවනැයි නුඹ පවසනු. 

بهَك إَِذا نَِسيَت َوُقلح   ْۚ َوٱذحُكر ره ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
ٓ أ إَِله

ِديَنِ  ن َيهح
َ
قحَرَب ِمنح َهََٰذا  َعََسَٰٓ أ

َ
ِ ِۡل  َرَب 

 ٢٤ رََشٗدا

25. ඔවුහු ඔවුන්වගේ ගලන තු  වසර 

තුන්වසීයක් රැඳී සිටියහ. තවද ඔවුහු (තවත් 

වසර) නවයක් අමතර ව එකතු ක හ. 

فِِهمح ثََلََٰث ِماْئَةٖ ِسنَِي َوٱزحَداُدواْ   َوَِلُِثواْ ِِف َكهح
ٗعا  ٢٥ تِسح

26. ඔවුන්ව රැඳී සිටි කාලය පිළිබඳ 

මැනින්ව දන්වනා අල්ලාහ්ය. අහස ්හි හා 

මහගපාග ාගව් ගුේතය ඔහු සතුය. ඒ 

පිළිබඳ ව (ඔහු) මහා නිරීක්ෂකය. සර්ව 

ශ්රාවකය. ඔහුගෙන්ව ගතාර ව කිසිදු 

භාරකරුවකු ඔවුනට ගනාමැත. ඔහුගේ 

පාලනගයහි කිසිවකුව ඔහු හවුල් කර 

ගනාෙනී. 

َمََٰوَٰتِ  ْۖۡ ََلُۥ َغيحُب ٱلسه لَُم بَِما َِلُِثوا عح
َ
ُ أ  قُِل ٱَّلله

ِن ُدونِهِۦ   ْۚ َما لَُهم م  ِمعح سح
َ
بحِِصح بِهِۦ َوأ

َ
ۡرِضِۖ أ

َ َوٱۡلح
َحٗدا

َ
ِمهِۦٓ أ ُِك ِِف ُحكح ٖ َوََل يُّشح  ٢٦ ِمن َوِل 

27. නුඹගේ පරමාධිපතිගේ ග්රන්වථගයන්ව 

නුඹ ගවත ගහළිදරව් කරනු ලැබූ දෑ නුඹ 

පාරායනය කරනු. ඔහුගේ ප්රකාශයන්ව 

ගවනස ්කරන්වගනකු ගනාමැත. තවද 

ඔහුගෙන්ව ගතාර ව සරණ පතන 

ස්ථානයක් ද නුඹ කිසිිගටක ගනාදකිනු 

ඇත. 

وِۡحَ إََِلحَك ِمن كَِتاِب َرب َِكۖۡ ََل  
ُ
َوٱتحُل َمآ أ

َل لَُِكَِمَٰتِهِۦ َولَن ََتَِد ِمن ُدونِهِۦ   ِ ُمَبد 
 ٢٧ ُملحَتَحٗدا
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28. තම පරමාධිපතිගේ තෘේතිය 

අගේක්ෂාගවන්ව උගද් සවස තම 

පරමාධිපතිට ප්රාර්ථනා කරන්වනන්ව සමඟ 

නුඹ ද ඉවසා සිටිනු. ගමගලාව ජීිතගේ 

අලංකාරය ප්රිය කරමින්ව නුඹගේ දෑස ්

ඔවුන්වගෙන්ව ඉවතට ගයාමු ගනාකරනු. තම 

ආශාවන්ව අනුෙමනය ක ා වූ ද, අප ව 

ගමගනහි කිරීගමන්ව ඔහුගේ හදවත 

ගනාසැලකිලිමත්භාවයට අප පත් ක ා වූ  

අයට නුඹ අවනත ගනාවනු. තවද ඔහුගේ 

කරුණ අපගත් යන්වනක් ිය. 

َسَك مَ  َِبح َنفح ُعوَن َربهُهم  َوٱصح ِيَن يَدح َع ٱَّله
ُد   ۖۥۡ َوََل َتعح َهُه بِٱلحَغَدوَٰةِ َوٱلحَعَِش ِ يُرِيُدوَن وَجح
ۖۡ َوََل   نحَيا ةِ ٱلُّ ََيوَٰ َعيحَناَك َعنحُهمح تُرِيُد زِيَنَة ٱۡلح

َبَع   رِنَا َوٱته
َفلحَنا قَلحَبُهۥ َعن ذِكح غح

َ
تُِطعح َمنح أ

ُرُهۥ فُُرٗطا مح
َ
َُٰه َوََكَن أ  ٢٨ َهَوى

29. තවද සතයය නුඹලාගේ පරමාධිපති 

ගෙන්ව යැයි නුඹ පවසනු. එගහයින්ව 

කවගරකු අභිමත කග  ්ද ඔහු ිශව්ාස 

කරත්වා ! තවද කවගරකු අභිමත කග  ්ද 

ඔහු ප්රතික්ගෂප් කරත්වා ! නියත 

වශගයන්වම අපි අපරාධකරුවන්වට (නිරා) 

ගින්වනක් සූදානම් කර ඇත්ගතමු. එහි ගිනි 

දලු ඔවුන්ව ව වටලා ගෙන තිගේ. ඔවුහු 

(පිපාසය සඳහා) පිහිට පතන්වගන්ව නම් 

මුහුණු දවා න ගලෝදිය ගමන්ව වූ පානයක් 

ඔවුනට පිහිට සඳහා ගදනු ලැගේ. එය 

නපුරු පානයක් ිය. වාසස්ථානගයන්ව ද 

නපුරු ිය. 

ِمن   ۖۡ َفَمن َشآَء فَلحُيؤح ب ُِكمح َقُّ ِمن ره َوُقِل ٱۡلح
َٰلِ  نَا لِلظه َتدح عح

َ
ْۚ إِنهآ أ ُفرح ِمَي نَاًرا  َوَمن َشآَء فَلحَيكح

َتغِيُثواْ ُيَغاثُواْ   ْۚ ِإَون يَسح ادُِقَها َحاَط بِِهمح َُسَ
َ
أ

اُب   َ حوُُجوَهْۚ بِئحَس ٱلّشه وِي ٱل ِل يَشح حُمهح بَِمآءٖ َكٱل
َتَفًقا  ٢٩ وََسآَءتح ُمرح

30. නියත වශගයන්වම ිශව්ාස ගකාට 

යහකම් ක වුන්ව වනාහි ක්රියාගවන්ව වඩාත් 

යහපත් දෑ ක වුන්වගේ ප්රතිඵල සැබැින්වම 

අපි අපගත් ගනාහරින්වගනමු. 

َٰلَِحَِٰت إِنها ََل   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱَّله
َسَن َعَمًَل  حح

َ
َر َمنح أ جح

َ
 ٣٠ نُِضيُع أ
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31. ඔවුනට සදාතනික (ස්වර්ෙ) උයන්ව 

ඇත. ඔවුනට පහළින්ව ෙංොගවෝ ෙලා 

බසිති. එහි රනින්ව වූ ව ලු වලින්ව ඔවුහු  

පලන්වදවනු ලබති. ඔවුහු සිනිඳු ගස්ද හා 

ෙන ගස්ද වලින්ව යුත් ගකා  පැහැති ඇඳුම් 

අඳිති. එහි ඔවුහු කිච්චි මත 

හාන්වසිගවමින්ව සිටිති. එම ප්රතිඵලය 

යහපත් ිය. එය වාසසථ්ානගයන්ව ද 

අලංකාරවත් ිය. 

ٖن ََتحرِي ِمن ََتحتِِهُم   َُٰت َعدح ْوَلَٰٓئَِك لَُهمح َجنه
ُ
أ

َن فِيَها مِ  نحَهَُٰر ُُيَلهوح
َ َساوَِر ِمن َذَهٖب  ٱۡلح

َ
نح أ

ٖق   َ َتَبح ِن ُسنُدٖس ِإَوسح ا م  ٗ َويَلحبَُسوَن ثَِيابًا ُخۡضح
َم ٱثلهَواُب   َرآئِِكِۚ نِعح

َ تهِكـ َِي فِيَها لََعَ ٱۡلح مُّ
َتَفٗقا  ٣١ وََحُسَنتح ُمرح

32. මිනිසුන්ව ගදගදගනකුගේ උපමාව නුඹ 

ඔවුනට ගෙන හැර පානු. ඔවුන්ව 

ගදගදනාගෙන්ව එක් අයකුට අපි මිදි වලින්ව 

යුත් උයන්ව ගදකක් ඇති කග මු. ඒ ගදක 

ඉඳි ෙසව්ලින්ව වට කග මු. තවද අපි ඒ 

ගදක අතර ගකත් යායක් ඇති කග මු. 

َحِدهَِما  
َ
ِ َجَعلحَنا ِۡل َثَٗل رهُجلَيح ِبح لَُهم مه ۞َوٱۡضح

ٖل وََجَعلحَنا   َنَُٰهَما بَِنخح َنَٰٖب وََحَففح عح
َ
ِ ِمنح أ َجنهَتيح
 ٣٢ بَيحَنُهَما َزرحَٗع 

33. එම වතු ගදක එහි ඵලදාව දුන්වගන්වය. 

ඉන්ව කිසිවකින්ව අඩුවක් ගනාකග ්ය. තවද 

ඒ ගදක අතර ෙංොවක් අපි ඇති කග මු. 

ِنحُه   لِم م  ُكلََها َولَمح َتظح
ُ
ِ َءاتَتح أ َنهَتيح ُِكحَتا ٱۡلح

نَا ِخَلَٰلَُهَما َنَهٗرا رح ْۚ َوَفجه ا  ٣٣ َشيحـ ٗ

34. තවද ඔහුට (මනා) ඵලදාවක් ිය. 

එිට ඔහු ඔහුගේ මිතුරා සමෙ 

සාකච්ඡාගව් ගයදිමින්ව ‘මම නුඹට වඩා 

ධනගයන්ව අධික ගකගනකි. තවද පුද්ෙල 

වශගයන්ව ද අති ගෙෞරවනීය ගකගනකි’ 

යැයි පවසා සිටිගේය. 

ۥٓ   َوََكَن ََلُۥ َثَمر  َفَقاَل لَِصَِٰحبِهِۦ وَُهَو ُُيَاوُِرُه
َعزُّ َنَفٗرا

َ
ََثُ ِمنَك َماَٗل َوأ كح

َ
نَا۠ أ

َ
 ٣٤ أ

35. තවද ඔහු තමන්වටම අපරාධ කර 

ෙත්ගතකු ගලසින්ව ඔහුගේ උයනට 

පිිසීය. ‘ගමය කිසිිගටක ිනාශ වන්වනක් 

බව මම ගනාසිතමි. 

ُظنُّ  
َ
ِسهِۦ قَاَل َمآ أ َفح ِ َوَدَخَل َجنهَتُهۥ وَُهَو َظالِم  نل 

بَٗدا
َ
ن تَبِيَد َهَِٰذهِۦٓ أ

َ
 ٣٥ أ
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36. අවසන්ව ගහෝරාව සිදුවන්වනක් බව ද 

මම ගනාසිතමි. මාගේ පරමාධිපති ගවත 

මම නැවත ගයාමු කරනු ලැබුව ද (එගස්) 

හැරී යන සථ්ානගේ මීට වඩා ගශ්රෂ්ඨ් දෑ 

මම ලබන්වගනමි’ යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

  ِ اَعَة قَآئَِمٗة َولَئِن رُّدِدتُّ إََِلَٰ َرَب  ُظنُّ ٱلسه
َ
َوَمآ أ

ِنحَها ُمنَقلَٗبا  ا م  ٗ ِجَدنه َخۡيح
َ
 ٣٦ َۡل

37. ඔහුගේ මිතුරා ඔහු සමෙ සාකච්ඡාගව් 

ගයගදමින්ව ‘නුඹ ව පසින්ව ද පසු ව 

ශුරාණුගවන්ව ද මවා මිනිගසකු ගලසින්ව 

නුඹ ව සැකසූ අයට නුඹ ගුණමකු 

වන්වගනහි ද?’ යැයි ිමසා සිටිගේය. 

َكَفرحَت  
َ
ۥٓ أ قَاَل ََلُۥ َصاِحُبُهۥ وَُهَو ُُيَاوُِرُه

َفةٖ ُثمه   ِي َخلََقَك ِمن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّطح بِٱَّله
ََٰك رَُجَٗل  ى  ٣٧ َسوه

38. එනමුත් මාගේ පරමාධිපති අල්ලාහ ්

වන ඔහුය. තවද මම මාගේ පරමාධිතිට 

කිසිවකු ආගද්ශ ගනාකරමි. 

َحٗدا
َ
ٓ أ ِ ُِك بَِرَب  ۡشح

ُ
ِ َوََلٓ أ ُ َرَب  َِٰكنها۠ ُهَو ٱَّلله  ٣٨ له

39. නුඹ නුගේ උයනට පිිසුණු ිට මාෂා 

අල්ලාහු  ලා කුව්වත ඉල්ලා බිල්ලාහ ්

(අල්ලාහ ්අභිමත කරන අයුරිනි. 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව මිස කිසිදු 

ශක්තියක් ගනාමැත) යැයි පැවසිය යුතු 

ගනාගව් ද? ධනගයන්ව හා දරුවන්වගෙන්ව 

නුඹට වඩා අඩු ගකගනකු ගලස නුඹ මා 

දුටුවද! 

ُ ََل   ََلٓ إِذح َدَخلحَت َجنهَتَك قُلحَت َما َشآَء ٱَّلله َولَوح
قَله ِمنَك مَ 

َ
نَا۠ أ

َ
ِْۚ إِن تََرِن أ اَٗل  قُوهةَ إَِله بِٱَّلله

ا  ٣٩ َوَوَلٗ

40. මාගේ පරමාධිපති නුගේ උයනට වඩා 

ගශ්ර්ෂ්ඨ ගදයක් මා ගවත පිරිනමා ඒ 

(නුඹගේ උයන) ගවත ගින්වනක් එවන්වනට 

පුළුවන. එිට එය නිසරු තැනිතලාවක් 

බවට පත් වනු ඇත. 

ِن َجنهتَِك   ا م  ٗ تَِيِ َخۡيح ن يُؤح
َ
ٓ أ ِ َفَعََسَٰ َرَب 

ِنَ  َباٗنا م  بَِح   َويُرحِسَل َعلَيحَها ُحسح َمآءِ َفُتصح ٱلسه
 ٤٠ َصعِيٗدا َزلًَقا

41. එගස ්නැතගහාත් එහි ජලය සිඳී 

යන්වනක් බවට පත් කරනු ඇත. එිට එය 

ගසවීමට නුඹ කිසිිගටක හැකියාව 

ගනාදරනු ඇත. 

َتِطيَع ََلُۥ   ٗرا فَلَن تَسح بَِح َمآؤَُها َغوح وح يُصح
َ
أ

 ٤١ َطلَٗبا
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42. තවද ඔහුගේ පලදාව (ිනාශගයන්ව) 

ගව ා ෙනු ලැබීය. ඒ සඳහා තමන්ව ියදම් 

කර තිබිය දී එහි උඩුියන ද ෙරා වැටී 

තිබිය දී (ඒ ෙැන කනසස්ල්ලට පත් ව) 

තම ගදඅත් ගපර මින්ව ‘ අගහෝ ! මාගේ 

ිනාශය ! මම මාගේ පරමාධිපතිට 

කිසිවකු ආගද්ශ ගනාකර සිටිගේ නම්’ 

යැයි පවසන්වගනකු බවට පත් ිය. 

َبَح ُيَقل ُِب َكفه  صح
َ
ِحيَط بَِثَمرِهِۦ فَأ

ُ
َٰ َمآ  َوأ يحهِ لََعَ

َٰ ُعُروِشَها َويَُقوُل   نَفَق فِيَها َوِهَ َخاوِيٌَة لََعَ
َ
أ

َحٗدا
َ
ٓ أ ِ ِكح بَِرَب  ۡشح

ُ
 ٤٢ َيَٰلَيحَتِّن لَمح أ

43. තවද අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව ඔහුට 

උදව් කරන කිසිදු පිරිසක් ඔහුට ගනාවීය. 

තවද ඔහු (ිනාශ මුඛගේ දී තමන්වටම) 

උදව් කර ෙන්වනකු ද ගනාවීය. 

ِ  َولَمح  ونَُهۥ ِمن ُدوِن ٱَّلله ُۥ فِئَة  يَنُِصُ  تَُكن َله
ا   ٤٣ َوَما ََكَن ُمنَتِِصً

44. ගමහි පාලන බලය සතයය වූ අල්ලාහ ්

සතුය. ඔහු කුසල් පිරිනැමීගමන්ව අති 

ගශ්ර්ෂ්ඨය එගමන්වම අවසානගයන්ව ද අති 

ගශ්ර්ෂ්ඨය. 

ِۚ ُهَو َخۡيح   ِ َق  ِ ٱۡلح حَوَلََٰيُة َّلِله ٌ  ُهَنالَِك ٱل ثََواٗبا وََخۡيح
ٗبا  ٤٤ ُعقح

45. ගමගලාව ජීිතගේ උපමාව ඔවුනට 

නුඹ ගෙන හැර ගපන්වවනු. (එය) අපි 

අහසින්ව පහ  ක ා වූ ජලය ගමනි. ඒ 

සමෙ මහගපාග ාගව් පැ ෑටි මුසු ගවයි. 

පසු ව එය ඉපනැලි බවට පත් ව සු ඟ එය 

ෙසා ගෙන යයි. තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ 

ගකගරහි බලසම්පන්වනය. 

ِبح لَُهم مه  نَزلحَنَُٰه  َوٱۡضح
َ
نحَيا َكَمآٍء أ ةِ ٱلُّ ََيوَٰ َثَل ٱۡلح

ۡرِض  
َ َتلََط بِهِۦ َنَباُت ٱۡلح َمآءِ فَٱخح ِمَن ٱلسه

  َٰ ُ لََعَ َِيَُٰحُۗ َوََكَن ٱَّلله ُروهُ ٱلر  َبَح َهِشيٗما تَذح صح
َ
فَأ

َتِدًرا  قح ءٖ مُّ ِ ََشح
 ٤٥ ُك 

46. වසත්ුව හා දරුවන්ව ගමගලාව 

ජීිතගේ අලංකාරයන්වය. ගශෂ් ව පවතින 

යහකම් නුඹගේ පරමාධිපති අබියස 

තිළිණ වශගයන්ව උතුම්ය. 

බලාගපාගරාත්තු තැබීගමන්ව ද උතුම්ය. 

ۖۡ َوٱلحَبَِٰقَيَُٰت   نحَيا ةِ ٱلُّ ََيوَٰ َُنوَن زِيَنُة ٱۡلح حَماُل َوٱِلح ٱل
  ٌ ٌ ِعنَد َرب َِك ثََواٗبا وََخۡيح َٰلَِحَُٰت َخۡيح ٱلصه

َمَٗل 
َ
 ٤٦ أ
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47. තවද එදින අපි කඳු ෙමන්ව 

කරවන්වගනමු. නුඹ මහගපාග ාව මුඩු 

එළිමහනක් බව දකින්වගනහිය. තවද අපි 

ඔවුන්ව ව රැස් කරන්වගනමු. එිට 

ඔවුන්වගෙන්ව කිසිවකු ව අපි අත් 

ගනාහරින්වගනමු. 

ۡرَض بَارَِزٗة  
َ َباَل َوتََرى ٱۡلح ِ

ُ ٱۡلح ِ َويَوحَم نَُسۡي 
َحٗدا 

َ
َنَُٰهمح فَلَمح ُنَغادِرح ِمنحُهمح أ  ٤٧ وََحَّشح

48. තවද ඔවුහු නුඹගේ පරමාධිපති ගවත 

ගප ට ඉදිරිපත් කරනු ලබති. සැබැින්වම 

අපි නුඹලා ව මුල් වරට මැව්වාක් ගමන්වම 

නුඹලා අප ගවත පැමිණ ඇත. නමුත් 

‘නුඹලාට (නැවත නැගිටුවනු ලැබීගම්) 

ප්රතිඥාව අපි ඇති ගනාකරන්වගන්වමය’ යැයි 

නුඹලා සිතුගවහුය. 

ا لهَقدح ِجئحُتُمونَا َكَما   َٰ َرب َِك َصف ٗ وَُعرُِضواْ لََعَ
حَعَل  َخلَقح  لهن َنه

َ
ُتمح أ ِْۭۚ بَلح زََعمح ة َل َمره وه

َ
َنَُٰكمح أ
وحِعٗدا  ٤٨ لَُكم مه

49. වාර්තා ගපාත තබනු ලැගේ. එිට 

වැරදිකරුවන්ව එහි ඇති දෑ ෙැන බියට 

පත්ගවමින්ව සිටිනු නුඹ දකිනු ඇත. තවද 

ඔවුහු ‘අගහෝ ! අපගේ ිනාශය ! ගමම 

වාර්තාවට කුමක් සිදු වී ඇත් ද? එය කුඩා 

ගදයක් ගහෝ මහා ගදයක් ගහෝ සටහන්ව 

කර තිගබනු මිස නැත. ඔවුන්ව සිදු ක  ගද් 

(තමන්ව) ඉදිරිගේම ඔවුහු දැක ෙනිති. 

නුඹගේ පරමාධිපති කිසිවකුට අපරාධයක් 

ගනාකරයි. 

ِفِقَي   رِِمَي ُمشح حُمجح َوُوِضَع ٱلحِكَتَُٰب فَََتَى ٱل
ا فِيهِ َويَُقولُوَن َيََٰويحلََتَنا َماِل َهََٰذا ٱلحِكَتَِٰب   ِممه

ْۚ  ََل يُ  ََٰها َصى حح
َ
ٓ أ َغادُِر َصغَِۡيٗة َوََل َكبَِۡيةً إَِله

لُِم َربَُّك   اُۗ َوََل َيظح َووََجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِۡضٗ
َحٗدا 

َ
 ٤٩ أ

50. "නුඹලා ආදම්ට   සුජූද් (ආචාර) 

කරනු" යයි මලක්වරුන්වට අපි පැවසූ 

අවස්ථාව සිහියට නෙනු. එිට ඉේලීස ්

හැර (ගසසස්න්ව)  සුජූද් (ආචාර) කග ෝය. 

ඔහු ජින්ව වර්ෙයාගෙන්ව ිය. ඔහු ඔහුගේ 

පරමාධිපතිගේ අණට අකීකරු ිය. 

එගහයින්ව නුඹලා මා හැර  ඔහු හා ඔහුගේ 

පරපුර භාරකරුවන්ව ගලස ෙන්වගනහු ද? 

තවද ඔවුහු නුඹලාට සතුරුය. (අල්ලාහ්) 

ගවනුවට ( ගවනත් ආරක්ෂකයින්ව ) 

ෙැනීම අපරාධකරුවන්වට  නපුරු ිය. 

ُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ  ِإَوذح قُلحَنا لِلحَمَلَٰٓئِكَ  ةِ ٱسح
رِ   مح

َ
ن ِ َفَفَسَق َعنح أ ِ

ٓ إِبحلِيَس ََكَن ِمَن ٱۡلح إَِله
َِلَآَء ِمن ُدوِِن   وح

َ
ۥٓ أ ِيهَتُه َفَتتهِخُذونَُهۥ َوُذر 

َ
َرب ِهِۦُٓۗ أ

َٰلِِمَي بََدٗلا ْۚ بِئحَس لِلظه ُۢ  ٥٠ وَُهمح لَُكمح َعُدوُّ
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51. අහස ්හා මහගපාග ාව මැවීමට ගහෝ 

නුඹලා ව මැවීමට ගහෝ  ඔවුන්ව ව සාක්ෂි 

වශගයන්ව මා ගනාෙත්ගතමි. එගමන්වම මම 

උදව්කරුවන්ව වශගයන්ව ගනාමෙ 

යවන්වනවුන්ව ෙන්වගනකු ද ගනාවූගයමි. 

ۡرِض َوََل  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُهمح َخلحَق ٱلسه َهدتُّ شح

َ
آ أ ۞مه

حُمِضل َِي   نُفِسِهمح َوَما ُكنُت ُمتهِخَذ ٱل
َ
َخلحَق أ
 ٥١ َعُضٗدا

52. තවද එදින ‘නුඹලා උකල්පනය 

කරමින්ව මට ආගද්ශ ක වුන්ව ව නුඹලා 

කැඳවනු’ යැයි ඔහු පවසයි. එිට ඔවුහු 

ඔවුන්ව ව කැඳවති. නමුත් ඔවුහු ඔවුනට 

ප්රතිචාර ගනාදක්වති. ඔවුන්ව අතර 

ිනාශකාරී ස්ථානයක් අපි ඇති කග මු. 

ُتمح   ِيَن زََعمح ََكٓءَِي ٱَّله َويَوحَم َيُقوُل نَاُدواْ ُۡشَ
َتِجيُبواْ لَُهمح وََجَعلحَنا بَيحَنُهم  فََدعَ  وحُهمح فَلَمح يَسح

بِٗقا  وح  ٥٢ مه

53. තවද වැරදිකරුවන්ව (නිරා) ගින්වන 

දකිනු ඇත. එිට නියත වශගයන්වම තමන්ව 

එහි වැගටන්වනාක් ගමන්ව ඔවුහු සිතති. ඉන්ව 

හැරීමක් ඔවුහු ගනාදකිනු ඇත. 

نهُهم 
َ
رُِموَن ٱنلهاَر َفَظنُّٓواْ أ حُمجح َواقُِعوَها  َورََءا ٱل مُّ

ِٗفا   ٥٣ َولَمح ََيُِدواْ َعنحَها َمِصح

54. තවද සැබැින්වම අපි ජනයාට සෑම 

උපමාවකින්වම ගමම කුර්ආනගේ 

ිිධාකාරගයන්ව ිසත්ර කර ඇත්ගතමු. 

තවද මිනිසා ගබාගහෝ දෑ ෙැන ිවාදශීලී 

ිය. 

  ِ
َنا ِِف َهََٰذا ٱلحُقرحَءاِن لِلنهاِس ِمن ُك  فح َولََقدح َۡصه

ءٖ َجَدَٗل َمَثٖلِۚ َوََك  ََثَ ََشح كح
َ
نَسَُٰن أ ِ

 ٥٤ َن ٱۡلح

55. මුතුන්වමිත්තන්වහට අත් වූ ඉරණම 

තමන්ව ගවත ගනාපැමිණීමත් (ඔවුන්ව) 

ඉදිරිගේදීම දඬුවම ඔවුන්ව ගවත 

ගනාපැමිණීමත් මිස ඔවුන්ව ගවත යහමෙ 

පැමිණි ිට ඔවුන්ව ිශව්ාස කිරීමට හා 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගෙන්ව සමාව අයැද 

සිටීමට ජනයා වැ ැක්වූගේ නැත. 

حُهَدىَٰ   ِمُنٓواْ إِذح َجآَءُهُم ٱل ن يُؤح
َ
َوَما َمَنَع ٱنلهاَس أ

لَِي   وه
َ تَِيُهمح ُسنهُة ٱۡلح

ح
ن تَأ

َ
ٓ أ فُِرواْ َربهُهمح إَِله َتغح َويَسح

تَِيُهُم ٱلحَعَذاُب ُقُبَٗل 
ح
وح يَأ

َ
 ٥٥ أ



 

සූරා අල් කහ්ෆ් 

 

531 

 

 الكهف 

56. තවද ධර්ම දූතරවරුන්ව ශුභාරංචි 

දන්වවන්වනන්ව හා අවවාද කරන්වනන්ව 

ගලසින්ව මිස අපි ගනාඑව්ගවමු. තවද 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව එමගින්ව සතයය 

අසතයය කිරීම පිණිස අසතය දෑ රැගෙන 

තර්ක කරති. තවද ඔවුහු මාගේ සංඥාවන්ව 

හා අවවාද කරනු ලැබූ දෑ උපහාසයට 

ෙත්ගතෝය. 

ِيَن َوُمنِذرِيَنْۚ   ِ حُمرحَسلَِي إَِله ُمبَّش  َوَما نُرحِسُل ٱل
 ِ ِيَن َكَفُرواْ ب ِحُضواْ  َويَُجَِٰدُل ٱَّله ٱلحَبَِٰطِل َِلُدح

نِذُرواْ ُهُزٗوا
ُ
َُذٓواْ َءاَيَِِٰت َوَمآ أ ۖۡ َوٱَّته َقه  ٥٦ بِهِ ٱۡلح

57. තම පරමාධිපතිගේ වදන්ව ගමගනහි 

කරනු ලැබ, ඉන්ව පසු ව එය ගනාසලකා 

හැර තම දෑත් ඉදිරිපත් ක  දෑ අමතක කර 

දැමූ අයට වඩා මහා අපරාධ කරු කවුරුද? 

එය ඔවුහු අවගබෝධ කර ෙැනීමට 

(ගනාහැකිවන ගස්) සැබැින්වම අපි 

ඔවුන්වගේ හදවත් මත වැස්මක් ද ඔවුන්වගේ 

සවන්ව වලට බිහිරිභාවය ද ඇති කග මු. 

තවද යහ මෙ ගවත නුඹ ඔවුන්ව ඇරයුම් 

ක  ද ඔවුහු කිසිිගටක යහ මෙ 

ගනාලබන්වගනෝමය. 

َرَض   عح
َ
َِر أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۦ فَأ ن ُذك  لَُم ِممه ظح

َ
َوَمنح أ

َمتح يَ  َٰ  َعنحَها َونََِسَ َما قَده ْۚ إِنها َجَعلحَنا لََعَ َداهُ
َقُهوهُ َوِِفٓ َءاَذانِِهمح َوقحٗراۖۡ   ن َيفح

َ
ِكنهًة أ

َ
قُلُوبِِهمح أ

َتُدٓواْ إًِذا   حُهَدىَٰ فَلَن َيهح ُعُهمح إََِل ٱل ِإَون تَدح
بَٗدا

َ
 ٥٧ أ

58. තවද නුඹගේ පරමාධිපති අති 

ක්ෂමාශීලීය. කරුණා ගුණගයන්ව යුක්තය. 

ඔවුහු ඉපැයූ දෑ ගහත්ුගකාට ගෙන ඔහු 

ඔවුන්ව ව ග්රහණය කරන්වගන්ව නම් ඔවුනට 

දඬුවම ඔහු ඉක්මන්ව කරනු ඇත. නමුත් 

ඔවුනට නියමිත කාලයක් ඇත. ඔහුගෙන්ව 

ගතාර ව ගේරී යාමක් ඔවුහු 

ගනාදකින්වගනෝමය. 

َةِِۖ لَوح يَُؤاِخُذُهم بَِما   َوَربَُّك ٱلحَغُفوُر ُذو ٱلرهۡحح
ه  َل لَُهُم ٱلحَعَذاَبْۚ بَل ل وحِعد  لهن  َكَسُبواْ لََعجه ُهم مه

ئَِٗل   ٥٨ ََيُِدواْ ِمن ُدونِهِۦ َموح

59. තවද එම ෙම්වාසීහු, ඔවුන්ව අපරාධ 

ක  කල්හි අපි ඔවුන්ව ව ිනාශ කග මු. 

තවද අපි ඔවුන්වගේ ිනාශයට නියමිත 

කාල අවකාශයක් ඇති කග මු. 

ا َظلَُمواْ وََجَعلحَنا   َنَُٰهمح لَمه لَكح هح
َ
َوتِلحَك ٱلحُقَرىَٰٓ أ

لِِكهِ  وحِعٗدالَِمهح  ٥٩ م مه
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60. මුහුඳු ගදක එක් වන තැනට මම  ඟා 

වන ගතක් ගහෝ දිගු කාලයක් මම ෙත 

කරන ගතක් ගහෝ මම ෙමන 

ගනානවත්වමි යැයි තම (ගසව්ක) 

ගකාලුවාට මූසා පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් 

කරනු. 

بحلَُغ  
َ
َٰٓ أ بحَرُح َحِته

َ
َُٰه ََلٓ أ ِإَوذح قَاَل ُموََسَٰ لَِفَتى

وح 
َ
َريحِن أ َحح َِضَ ُحُقٗبا َُمحَمَع ٱِلح مح

َ
 ٦٠  أ

61. ඒ ගදක අතර එක් වන තැනට ඔවුන්ව 

ගදගදනා  ඟා වූ කල්හි ඔවුන්ව 

ගදගදනාගේ මත්සයා ඔවුන්ව ගදගදනාට 

අමතක ිය. ඌ උගේ මාර්ෙය මුහුගදහි 

උමෙක් ගලසින්ව ෙත්ගත්ය. 

ََذ   ا بَلََغا َُمحَمَع بَيحنِِهَما نَِسَيا ُحوَتُهَما فَٱَّته فَلَمه
رِ  َحح ٗبا  َسبِيلَُهۥ ِِف ٱِلح  ٦١ ََسَ

62. පසු ව ඔවුන්ව ගදගදනා තරණය ක  

කල්හි ඔහු ඔහුගේ (ගසව්ක) ගකාලුවාට 

‘අපගේ ආහාරය අප ගවත ගෙන එන්වන. 

අපි අපගේ ෙමනින්ව ගවගහසට පත් ව 

ඇත්ගතමු’ යැයි පැවසීය. 

َُٰه َءاتَِنا َغَدآَءنَا لََقدح   ا َجاَوَزا قَاَل لَِفَتى فَلَمه
 ٦٢ لَِقيَنا ِمن َسَفرِنَا َهََٰذا نََصٗبا

63. ගමම ෙල්පර්වතය ගවත අපි (අපගේ 

ෙමන) අවසන්ව ක  ිට සැබැින්වම 

මත්සයා මට අමතක වූ බව නුඹ 

ගනාදුටුගවහි ද? එය මා සිහි කිරීමට මා 

හට එය අමතක කග ් ගෂයිතාන්ව හැර 

ගවනත් කිසිවකු ගනාගව්. මුහුගද් ඌ 

උගේ ෙමන්ව මෙ පුදුමාකාර අයුරින්ව 

ෙත්ගත්ය යැයි ඔහු පැවසීය. 

َرَءيحَت إِذح 
َ
َرةِ فَإِّن ِ نَِسيُت   قَاَل أ خح َويحَنآ إََِل ٱلصه

َ
أ

ۚۥْ   ذحُكَرُه
َ
نح أ

َ
يحَطَُٰن أ َٰنِيُه إَِله ٱلشه نَسى

َ
ُوَت َوَمآ أ ٱۡلح

رِ َعَجٗبا َحح ََذ َسبِيلَُهۥ ِِف ٱِلح  ٦٣ َوٱَّته

64. අපි ගසායමින්ව සිටි දෑ (තැන) එය ගව් 

යැයි ඔහු පැවසීය. පසු ව ඔවුන්ව ගදගදනා 

(කතා කරමින්ව) ඔවුන්ව ගදගදනාගේ 

සලකුණු ඔස්ගස ්නැවත හැරී ගියහ. 

َٰٓ َءاثَارِهَِما   ا لََعَ تَده َٰلَِك َما ُكنها َنبحِغِۚ فَٱرح قَاَل َذ
 ٦٤ قََصٗصا

65. එිට ඔවුන්ව ගදගදනාම අපගේ 

ෙැත්තන්ව අතුරින්ව එක් ෙැත්ගතකු ව මුණ 

ෙැසුණහ. අපි ඔහුට අප ගවතින්ව වූ 

ආශිර්වාදය ලබා දුනිමු. තවද අප ගවතින්ව 

වූ ඥානය ද අපි ඔහුට ඉෙැන්වවූගයමු. 

ِنح   َٗة م  ِنح ِعَبادِنَآ َءاَتيحَنَُٰه رَۡحح فَوََجَدا َعبحٗدا م 
نها ِعلحٗما ُ َنَُٰه ِمن له  ٦٥ ِعنِدنَا وََعلهمح
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66. යහ මගින්ව ඔබට උෙන්වවනු ලැබූ 

දැයින්ව ඔබ මට ඉෙැන්වවීම මත මම ඔබ ව 

අනුෙමනය කරන්වනදැයි මූසා ඔහුගෙන්ව 

ිමසුගව්ය. 

ن ُتَعل َِمِن  قَاَل ََلُۥ  
َ
َٰٓ أ تهبُِعَك لََعَ

َ
ُموََسَٰ َهلح أ

ٗدا َت رُشح ا ُعل ِمح  ٦٦ ِممه

67. නියත වශගයන්ව මා සමගින්ව ඉවසා 

සිටීමට ඔබ හැකියාව ගනාදරන්වගනහිම 

යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ا ٗ َتِطيَع َمَِعَ َصَبح  ٦٧ قَاَل إِنهَك لَن تَسح

68. තවද ගතාරතුරු වශගයන්ව කවර 

ගදයක් පිළිබඳ නුඹට දැනුම ගනාමැත්ගත්ද 

එවන්ව ගදයක් මත නුඹ ඉවසා සිටිනුගේ 

ගකගස්ද? 

ا ٗ َٰ َما لَمح َُتِطح بِهِۦ ُخَبح َِبُ لََعَ  ٦٨ َوَكيحَف تَصح

69. අල්ලාහ ්අභිමත කග ් නම් ඔබ මා 

ඉවසිලිවන්වතයකු ගලස දැක ෙනු ඇත. 

තවද කිසිදු අණකට මම නුඹට පිටු 

ගනාපාමි යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ِِص    قَاَل َسَتِجُدِّنٓ إِن َشآءَ  عح
َ
ُ َصابِٗرا َوََلٓ أ ٱَّلله

ٗرا مح
َ
 ٦٩ لََك أ

70. එගස ්නුඹ මා අනුෙමනය කරන්වගනහි 

නම් කිසිවක් පිළිබඳ මම නුඹට ගමගනහි 

කර පවසන ගතක් නුඹ ඒ ෙැන මගෙන්ව 

ිමසිය ගනායුතු යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

  َٰٓ ٍء َحِته ـ َلحِّن َعن ََشح َتِّن فَََل تَسح َبعح قَاَل فَإِِن ٱته
ِدَث لََك  حح

ُ
ٗراأ  ٧٠  ِمنحُه ذِكح

71. පසු ව නැගව් ගොඩ වී ෙමන්ව ෙන්වනා 

ගතක් ඔවුන්ව ගදගදනා ෙමන්ව ෙත්හ. ඔහු 

(හදිර් නැමැත්තා) එය සිදුරු කග ්ය. එහි 

වූ වැසියන්ව ඔබ ගිල්වනු පිණිස ඔබ එය 

සිදුරු කග හි ද? සැබැින්වම ඔබ මහත් වූ 

කරුණක් ගවත පැමිණිගයහිය යැයි ඔහු 

(මූසා) පැවසුගව්ය. 

ۖۡ  فَٱنَطلََقا  ِفيَنةِ َخَرَقَها َٰٓ إَِذا َركَِبا ِِف ٱلسه َحِته
لََها لََقدح ِجئحَت َشيحـ ًا   هح

َ
رَِق أ َتَها تِلُغح َخَرقح

َ
قَاَل أ
ٗرا  ٧١ إِمح

72. නියත වශගයන්වම ඔබ මා සමෙ ඉවසා 

දරා ෙැනීමට හැකියාව ගනාදරන්වගනහිමය 

යැයි මම ගනාකීගවම්දැයි ඔහු ිමසීය. 

قُلح 
َ
لَمح أ

َ
اقَاَل أ ٗ َتِطيَع َمَِعَ َصَبح  ٧٢ إِنهَك لَن تَسح
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73. මා අමතක ක  දෑ ගහ්තුගවන්ව ඔබ මා 

වරදට ගනාෙනු. තවද මාගේ ිෂය 

සම්බන්වධගයන්ව ඔබ මා අපහසුතාවට ලක් 

ගනාකරනු යැයි ඔහු (මූසා) පැවසුගව්ය. 

ِّن ِمنح   ِّن بَِما نَِسيُت َوََل تُرحهِقح قَاَل ََل تَُؤاِخذح
ا ٗ رِي ُعِسح مح

َ
 ٧٣ أ

74. පසු ව ගදගදනාම  දරුවකු මුණ 

ෙැගසන ගතක් ෙමන්ව ෙත්හ. එිට ඔහු 

(හදිර්) ඔහු ව මරා දැමුගව්ය. (එිට මූසා) 

කිසිදු ප්රාණ අයිතියකින්ව ගතාර ව පිිතුරු 

ආත්මයක් ඔබ මරා දැමුගවහි ද? ඔබ 

පිළිකුල් සහෙත කරුණක් කර 

ඇත්ගතහිය යැයි පවසා සිටිගේය. 

َٰٓ إَِذا لَِقَيا ُغَلَٰٗما َفَقَتلَُهۥ قَاَل   فَٱنَطلََقا َحِته
ٖس لهَقدح ِجئحَت   ِ َنفح ٗسا َزكِيهة بَِغۡيح َقَتلحَت َنفح

َ
أ

ٗرا ا نُّكح  ٧٤ َشيحـ ٗ

75. නියත වශගයන්වම ඔබ මා සමෙ ඉවසා 

දරා ෙැනීමට හැකියාව ගනාදරන්වගනහිමය 

යැයි මම ඔබට ගනාකීගවම්දැයි ඔහු 

ිමසීය 

َتِطيَع َمَِعَ  هَك إِنهَك لَن تَسح قُل ل
َ
لَمح أ

َ
  ۞قَاَل أ

ا ٗ  ٧٥ َصَبح

76. මින්ව පසු ව මම යමක් පිළිබඳ ව 

නුගඹන්ව ිමසා සිටිගේ නම් මා සමෙ නුඹ 

ෙමන්ව ගනාකරනු. සැබැින්වම මා ගවතින්ව 

නුඹ නිදහසට කරුණක් ලැබුගවහිය යැයි 

ඔහු (මූසා) පැවසුගව්ය. 

َدَها فَََل   ِۭ َبعح ء َُك َعن ََشح تلح
َ
قَاَل إِن َسأ

ّن ِ  ُ َت ِمن له ٗراتَُصَِٰحبحِّنِۖ قَدح بَلَغح  ٧٦  ُعذح

77. පසු ව ඔවුන්ව ගදගදනා එක්තරා ෙමක 

වැසියන්ව ගවත පැමිගණන ගතක් ෙමන්ව 

ෙත්හ. එහි වැසියන්වගෙන්ව ඔවුන්ව ගදගදනා 

ආහාර ඉල්ලා සිටියහ. එිට ඔවුන්ව 

ගදගදනාට ආෙන්වතුක සත්කාර කිරීමට 

ඔවුහු ප්රතික්ගෂ්ප කග ෝය. එිට ඔවුන්ව 

ගදගදනා එහි ෙරා වැගටන්වනට යන 

බිත්තියක් දුටුහ. එිට ඔහු එය ගකළින්ව 

කග ්ය. (ගමය දුටු) ඔහු (මූසා) ඔබ 

අභිමත කග  ්නම් ඒ සඳහා ඔබට කුලියක් 

ලබා ෙන්වනට තිබුණි යැයි  පැවසීය. 

َعَمآ   َتطح يٍَة ٱسح َل قَرح هح
َ
َتَيآ أ

َ
َٰٓ إَِذآ أ فَٱنَطلََقا َحِته

ن يَُضي ُِفوُهَما فَوََجَدا فِيَها ِجَداٗرا  
َ
اْ أ بَوح

َ
لََها فَأ هح

َ
أ

 
َ
ۖۥۡ قَاَل لَوح ِشئحَت  يُرِيُد أ قَاَمُه

َ
ن يَنَقضه فَأ

ٗرا جح
َ
َت َعلَيحهِ أ  ٧٧ تَلهَخذح
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78. ගමය මා අතර හා ඔබ අතර ගවන්වවීම 

(ට ඇති කාලය) ගව්. ඔබ කවර ගදයක් 

මත ඉවසා සිටීමට ගනාහැකි වූගේද එහි 

යථාර්ථය මම නුඹට දන්වවමි යැයි ඔහු 

(හදිර්) පැවසුගව්ය. 

وِيِل  قَاَل َهََٰذا فَِراُق َبيحِّن َوبَيح 
ح
نَب ِئَُك بَِتأ

ُ
نَِكْۚ َسأ

ا  ً لَيحهِ َصَبح َتِطع عه  ٧٨ َما لَمح تَسح

79. එම නැව වූ කලී එය මුහුගදහි ගසව්ය 

කරන දිළින්වදන්ව සතු ිය. එගහයින්ව මම 

එය පළුදු කරන්වනට සිතුගවමි. ගහ්තුව 

සෑම නැවක්ම බලහත්කාරගයන්ව ෙන්වනා 

රජකු ඔවුනට පසුපසින්ව ිය. 

ا   مه
َ
َملُوَن ِِف  أ ِفيَنُة فَََّكنَتح لَِمَسَِٰكَي َيعح ٱلسه

لِك    ِعيَبَها َوََكَن َوَرآَءُهم مه
َ
نح أ

َ
َردتُّ أ

َ
رِ فَأ َحح ٱِلح

ٗبا  ُخُذ ُكه َسِفيَنٍة َغصح
ح
 ٧٩ يَأ

80. තවද  එම දරුවා වූ කලී, ඔහුගේ 

ගදමාපියන්ව ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්ව 

ගදගදනකු වූහ. එගහයින්ව සීමාව ඉක්මවා 

යමින්ව හා ගද්ව ප්රතික්ගෂ්ප භාවගයන්ව 

ඔවුන්ව ගදගදනාට ඔහු බරපත කම් සිදු 

කිරීම ෙැන අපි බිය වූගයමු. 

ن  
َ
ِ فََخِشيَنآ أ ِمَنيح بََواهُ ُمؤح

َ
ا ٱلحُغَلَُٰم فَََّكَن أ مه

َ
َوأ

ٗرا َيَٰٗنا َوُكفح  ٨٠ يُرحهَِقُهَما ُطغح

81. එගහයින්ව ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ඔහුට 

වඩා ගශ්ර්ෂඨ් පිිතුරු භාවගයන්ව යුත් 

ගසගනහසින්ව වඩාත් සමීප වූ ගකගනකු 

ඔවුන්ව ගදගදනාට හුවමාරු කර ගදනු 

ඇතැයි අපි සිතුගවමු. 

ٗة   ِنحُه َزَكوَٰ ا م  ٗ ن ُيبحِدلَُهَما َربُُّهَما َخۡيح
َ
نَآ أ َردح

َ
فَأ

ا ٗ قحَرَب رُۡحح
َ
 ٨١ َوأ

82. තවද එම බිත්තිය වූ කලී, එය 

නෙරගේ ිසූ අනාථ දරුවන්ව ගදගදනකු 

සතු ිය. තවද ඔවුන්ව ගදගදනා සතු නිධන්ව 

වස්තුවක් ඊට යටින්ව ිය. තවද ඔවුන්ව 

ගදගදනාගේ පියා දැහැමියකු ිය. එිට 

නුඹගේ පරමාධිපතිගේ දයාගවන්ව ඔවුන්ව 

ගදගදනා වැඩිියට පත් ව පසු ව ඔවුන්ව 

ගදගදනාගේ නිධන්ව වසත්ුව ඔවුන්ව 

ගදගදනා මතු කර ෙන්වනට නුඹගේ 

පරමාධිපති සිතුගව්ය. මාගේ තීරණයට 

අනුව මම ගමය සිදු ගනාකග මි. නුඹ 

කවර ගදයක් මත ඉවසීගමන්ව සිටීමට 

ගනාහැකි වූගේ ද එහි යථාර්ථය ගමය ගව්. 

حَمِديَنةِ   ِ ِِف ٱل ِ يَتِيَميح َداُر فَََّكَن لُِغَلََٰميح ِ
ا ٱۡلح مه

َ
َوأ

بُوُهَما َصَٰلِٗحا  
َ
هُهَما َوََكَن أ َوََكَن ََتحَتُهۥ َكَن  ل

ُهَما َويَسح  ُشده
َ
ن َيبحلَُغآ أ

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
رَِجا  فَأ َتخح

ب َِكْۚ َوَما َفَعلحُتُهۥ َعنح   ِن ره َٗة م  َكَنَُهَما رَۡحح
لَيحهِ   ِطع عه وِيُل َما لَمح تَسح

ح
َٰلَِك تَأ رِيِۚ َذ مح

َ
أ

ا ٗ  ٨٢ َصَبح
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83. (අගහෝ නබිවරය,) ඔවුහු නුඹගෙන්ව 

දුල් කර්නයින්ව පිළිබඳ ිමසති. ඔහු පිළිබඳ 

සිහිපත් කරමින්ව නුඹලා ගවත මම මතුවට 

කියවා ගපන්වවමි යැයි නුඹ පවසනු. 

تحلُواْ  
َ
ِۖ قُلح َسأ ِ نَيح ـ َلُونََك َعن ذِي ٱلحَقرح َويَسح

ًرا ِنحُه ذِكح  ٨٣ َعلَيحُكم م 

84. නියත වශගයන්වම අපි 

මහගපාග ාගවහි ඔහුට පහසුකම් සලසා 

දුනිමු. තවද සෑම ගදයකින්වම ඔහුට ගහ්තු 

සාධක පිරිනැමුගවමු. 

ۡرِض َوَءاَتيحَنَٰهُ 
َ نها ََلُۥ ِِف ٱۡلح ِ   إِنها َمكه

ِمن ُك 
ءٖ َسبَٗبا  ٨٤ ََشح

85. එිට ඔහු (මාර්ෙ) සාධක අනුෙමනය 

කග ්ය. 
تحَبَع َسبًَبا

َ
 ٨٥ فَأ

86. හිරු අවරට යන සථ්ානයට ඔහු  ඟා 

වූ ිට රත් වූ කළු මඩ සහිත සථ්ානගයහි 

එය අවරට යනු ඔහු දුටුගව්ය. තවද ඒ 

අසල සිටි පිරිසක් ද ඔහු දුටුගව්ය. අගහෝ ! 

දුල් කර්නයින්ව නුඹ දඬුවම් කරනු. 

නැතගහාත් ඔවුන්ව අතර යහපත් අයුරින්ව 

කටයුතු කරනු යැයි අපි පැවසුගවමු. 

ُرُب   ِس وََجَدَها َتغح مح رَِب ٱلشه َٰٓ إَِذا بَلََغ َمغح َحِته
ۖۡ قُلحَنا َيََٰذا   ٍ َۡحِئَةٖ َووََجَد ِعنَدَها قَوحٗما ِِف َعيح

ن َتتهخِ 
َ
آ أ َب ِإَومه ِ ن ُتَعذ 

َ
آ أ ِ إِمه نَيح َذ فِيِهمح  ٱلحَقرح

ٗنا  ٨٦ ُحسح

87. අපරාධ ක වුන්ව සම්බන්වධගයන්ව නම් 

එිට අපි ඔහුට දඬුවම් කරන්වගනමු. පසු ව 

ඔහුගේ පරමාධිපති ගවත ඔහු ව නැවත 

ගයාමු කරනු ලැගේ. එිට බිහිසුණු 

දඬුවමකින්ව ඔහු ඔහුට දඬුවම් කරනු ඇත. 

بُُهۥ ُثمه يَُردُّ إََِلَٰ   ِ ا َمن َظلََم فََسوحَف ُنَعذ  مه
َ
قَاَل أ

ٗرا بُُهۥ َعَذاٗبا نُّكح ِ  ٨٧ َرب ِهِۦ َفُيَعذ 

88. ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක වුන්ව 

සම්බන්වධගයන්ව නම් එිට ඔහුට යහපත් 

ප්රතිඵල සතුය. තවද අපගේ නිගයෝෙගයන්ව 

පහසු දෑ අපි ඔහුට පවසන්වගනමු. 

ا َمنح َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَُهۥ َجَزآًء   مه
َ
َوأ

 ِۖ َّنَٰ ُسح اٱۡلح ٗ رِنَا يُِسح مح
َ
 ٨٨ َوَسَنُقوُل ََلُۥ ِمنح أ

89. පසු ව (මාර්ෙ) සාධකයක් ඔහු 

අනුෙමනය කග ්ය. 
تحَبَع َسبًَبا

َ
 ٨٩ ُثمه أ
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90. හිරු උදා වන තැනට ඔහු  ඟා වූ ිට 

අපි ඔවුනට කිසිදු ආවරණයක් ඇති 

ගනාක  පිරිසක් ගවත එය උදා වනු ඔහු 

දුටුගව්ය. 

لَِع ٱلشه  َٰٓ إَِذا بَلََغ َمطح لُُع  َحِته ِس وََجَدَها َتطح مح
ا ٗ ِن ُدونَِها ِسَتح هُهم م  همح ََنحَعل ل ٖم ل َٰ قَوح  ٩٠ لََعَ

91. එගලසය. ඔහු සතු ව ඇති දෑ මනා 

දැනුගමන්ව අපි සර්ව ප්රකාරගයන්ව දැන 

සිටිගයමු. 

ا ٗ يحهِ ُخَبح َنا بَِما َلَ َحطح
َ
 ٩١ َكَذَٰلَِكۖۡ َوَقدح أ

92. පසු ව ඔහු (මාර්ෙ) සාධකයක් 

අනුෙමනය කග ්ය. 
تحَبَع َسبًَبا

َ
 ٩٢ ُثمه أ

93. ඔහු කඳු ගදක අතරට  ඟා වූ ිට 

කිසිදු වචනයක් වටහා ෙන්වනට ගනාහැකි 

පිරිසක් ඒ ගදක පාමුල ඔහු දුටුගව්ය. 

يحِن وََجَد ِمن ُدونِِهَما   ده َ ٱلسه َٰٓ إَِذا بَلََغ بَيح َحِته
َٗل  َقُهوَن قَوح  ٩٣ قَوحٗما َله يََكاُدوَن َيفح

94. අගහෝ ! දුල් කර්නයින්ව, නියත 

වශගයන්වම යඃජූේ හා මඃජූේ 

මහගපාග ාගව් කලහකාරීහුය. එගහයින්ව 

අප අතර හා ඔවුන්ව අතර ඔබ ආරක්ෂක 

පවුරක් ඇති කිරීම ගවනුගවන්ව අපි ඔබට 

යම් දීමනාවක් ක  යුතු දැයි ඔවුහු 

ිමසුගවෝය. 

ُجوَج  
ح
ُجوَج َوَمأ

ح
ِ إِنه يَأ نَيح قَالُواْ َيََٰذا ٱلحَقرح

 
َ ِسُدوَن ِِف ٱۡلح ۡرِض َفَهلح ََنحَعُل لََك َخرحًجا  ُمفح

ا ن ََتحَعَل بَيحَنَنا َوبَيحَنُهمح َسد ٗ
َ
َٰٓ أ  ٩٤ لََعَ

95. මාගේ පරමාධිපති එහි මට පහසුකම් 

වශගයන්ව ලබා දුන්ව දෑ ගශ්ර්ෂ්ඨය. එබැින්ව 

නුඹලා ශක්තිමත් ව මට උදව් කරනු. මම 

නුඹලා අතර හා ඔවුන්ව අතර බාධකයක් 

තබමි යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ٍة  قَا ِعيُنوِِن بُِقوه
َ
ِ َخۡيح  فَأ ِ فِيهِ َرَب  ّن  َل َما َمكه

ًما َعلح بَيحَنُكمح َوبَيحَنُهمح َردح جح
َ
 ٩٥ أ

96. කදු පාමුල ගදක අතර සමාන වන 

තරමට නුඹලා මා ගවත ෙණ යකඩ කුට්ටි 

ගෙන එනු. එය ගිනියම් බවට පත් වන 

ගතක් නුඹලා පිඹිනු යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ඒ මත උණු ක  තඹ මා වක් කරනු පිණිස 

මා ගවත නුඹලා (එය) ගෙන එනු යැයි 

පැවසුගව්ය. 

  َ َٰٓ إَِذا َساَوىَٰ بَيح َِديدِِۖ َحِته َءاتُوِِن ُزبََر ٱۡلح
َٰٓ إَِذا َجَعلَُهۥ نَاٗرا   ْۖۡ َحِته ِ قَاَل ٱنُفُخوا َدفَيح ٱلصه

ٗرا رِغح َعلَيحهِ قِطح
فح

ُ
 ٩٦ قَاَل َءاتُوِِنٓ أ
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97. එිට ඉන්ව බැහැර වන්වනට (යඃජූේ 

මඃජූේ වන) ඔවුහු ශක්තිය ගනාදැරූහ. 

තවද එයට සිදුරක් කරන්වනට ද ඔවුහු 

ශක්තිය ගනාදැරූහ. 

َتَطَُٰعواْ ََلُۥ   َهُروُه َوَما ٱسح ن َيظح
َ
َطَُٰعٓواْ أ َفَما ٱسح

ٗبا  ٩٧ َنقح

98. ගමය මාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ 

ආශිර්වාදයකි. එගහයින්ව මාගේ 

පරමාධිපතිගේ ප්රතිඥාව පැමිණි ිට ඔහු 

එය කැබලි බවට පත් කරයි. තවද මාගේ 

පරමාධිපතිගේ ප්රතිඥාව සැබෑවක් ිය. 

  ِ ُد َرَب  ِۖ فَإَِذا َجآَء وَعح ِ َب  ِن ره َة  م  قَاَل َهََٰذا رَۡحح
ا  ِ َحق ٗ ُد َرَب  ۖۡ َوََكَن وَعح َٓء  ٩٨ َجَعلَُهۥ َدَكه

99. එදින ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමකු 

ඇතැගමකු තු  ර  ගමන්ව නගින්වනට අපි 

අත හැර දමන්වගනමු. තවද ගහාරණෑගවහි 

පිඹිනු ලැගේ. එිට අපි ඔවුන්ව සියල්ල එක් 

රැස් කරන්වගනමු. 

ٖضِۖ   َضُهمح يَوحَمئِٖذ َيُموُج ِِف َبعح َنا َبعح ۞َوتََركح
َنَُٰهمح ََجحٗعا  ورِ فََجَمعح  ٩٩ َونُِفَخ ِِف ٱلصُّ

100. එදින ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයිනට නිරය 

ප්රදර්ශනයක් ගලස අපි ප්රදර්ශනය කර 

ගපන්වවන්වගනමු. 

َٰفِرِيَن َعرحًضا َنا َجَهنهَم يَوحَمئِٖذ ل ِلحَك  ١٠٠ وََعَرضح

101. ඔවුහු වනාහි, මා සිහිපත් කිරීගමන්ව 

ඔවුන්වගේ ඇස ්ආවරණයක් තු  වූ අය 

ගවති. තවද සවන්ව ගදන්වනට ඔවුහු ශක්තිය 

ගනාදරන්වනන්ව ගලස සිටියහ. 

رِي  
ُيُنُهمح ِِف ِغَطآٍء َعن ذِكح عح

َ
ِيَن ََكنَتح أ ٱَّله

ًعا  َتِطيُعوَن َسمح  ١٠١ َوََكنُواْ ََل يَسح

102. මාගෙන්ව ගතාර ව මාගේ ෙැත්තන්ව 

තම භාරකරුවන්ව ගලස ෙැනීමට ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව සිතුගවෝ ද? නියත 

වශගයන්වම ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්වට 

නවාතැනක් වශගයන්ව නිරය අපි සූදානම් 

කග මු. 

ن َيتهِخُذواْ عِ 
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ فََحِسَب ٱَّله

َ
َبادِي  أ

َٰفِرِيَن   نَا َجَهنهَم لِلحَك َتدح عح
َ
ْۚ إِنهآ أ َِلَآَء وح

َ
ِمن ُدوِِنٓ أ

 ١٠٢ نُُزَٗل 

103. ක්රියාවන්වගෙන්ව අලාභහානි කර 

ෙත්තවුන්ව පිළිබඳ ව අපි නුඹලාට 

දන්වවන්වනදැයි නුඹ ිමසනු. 

َمًََٰل  عح
َ
َِسِيَن أ خح

َ  ١٠٣ قُلح َهلح نُنَب ِئُُكم بِٱۡلح
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104. ඔවුන්ව වනාහි ගමගලාව ජීිතගේ 

තම වෑයම් මු ා වී ගියවුන්වය. නියත 

වශගයන්වම තමන්ව ක්රියාගවන්ව දැහැමි දෑ 

කරන්වනන්ව බව ඔවුහු සිතති. 

نحَيا وَُهمح   ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ُيُهمح ِِف ٱۡلح ِيَن َضله َسعح ٱَّله
نهُهمح ُُيحِسُنوَن ُصنحًعا

َ
 ١٠٤ َُيحَسُبوَن أ

105. තම පරමාධිපතිගේ වදන්ව හා ඔහුගේ 

හමු ව ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව ගමාවුහුමය. 

එිට ඔවුන්වගේ ක්රියාවන්ව නිෂ්ඵල වී යනු 

ඇත. එගහයින්ව ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දිනගේ (ඉන්ව) යම් කිරුම් 

බරක් ඔවුනට තක්ගසර්ු ගනාකරන්වගනමු. 

ِيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهمح َولَِقآئِهِۦ   ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
أ

َمَٰلُُهمح فَََل نُِق  عح
َ
يُم لَُهمح يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ  فََحبَِطتح أ

ٗنا  ١٠٥ َوزح

106. එය ඔවුහු ප්රතික්ගෂ්ප ක  බැින්ව හා 

මාගේ වදන්ව හා මාගේ රසූල්වරුන්ව ඔවුහු 

සමච්චලයට ෙත් බැින්ව ඔවුන්වගේ 

ප්රතිිපාකය නිරයයි. 

َُذٓواْ   َٰلَِك َجَزآؤُُهمح َجَهنهُم بَِما َكَفُرواْ َوٱَّته َذ
 ١٠٦ َءاَيَِِٰت َورُُسِل ُهُزًوا 

107. නියත වශගයන්වම ිශ්වාස ගකාට 

යහකම් ක වුන්ව වනාහි, නවාතැනක් 

වශගයන්ව ෆිර්දවුස ්නම් උයන්ව ඔවුනට ිය. 

َٰلَِحَِٰت ََكنَتح   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱَّله
َدوحِس نُُزًَل  َُٰت ٱلحِفرح  ١٠٧ لَُهمح َجنه

108. එහි ඔවුන්ව සදාතනිකයින්වය. එයින්ව 

මාරුවීමක් ඔවුහු ප්රිය ගනාකරති. 
 ١٠٨ َخَِِٰلِيَن فِيَها ََل َيبحُغوَن َعنحَها ِحَوَٗل 

109. මාගේ පරමාධිපතිගේ වදන්ව 

(ලිවීමට) තීන්වත බවට මුහුද පත් වුව ද 

මාගේ පරමාධිපතිගේ වදන්ව (ලියා) නිමා 

වීමට ගපර මුහුද සිඳී යනු ඇත. එවන්ව 

(මුහුද) හා සමාන ගදයක් අපි අමතර ව 

ගෙන ආව ද (එය ද ප්රමාණවත් ගනාවනු 

ඇත.) 

ِ نَلَفَِد   ُر ِمَداٗدا ل َُِكَِمَِٰت َرَب  َحح هوح ََكَن ٱِلح قُل ل
ِ َولَوح ِجئحَنا   ن تَنَفَد َُكَِمَُٰت َرَب 

َ
ُر َقبحَل أ َحح ٱِلح
 ١٠٩ بِِمثحلِهِۦ َمَدٗدا 
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110. මම නුඹලා ගමන්ව මිනිගසකු පමණි. 

නුඹලාගේ ගදිඳුන්ව එකම ගදිගඳකු යැයි 

මා ගවත දන්වවනු ලැබ ඇත. එගහයින්ව 

කවගරකු තම පරමාධිපතිගේ හමු ව 

අගේක්ෂා කරන්වගන්ව ද ඔහු දැහැමි 

ක්රියාවන්ව සිදු කරත්වා ! තම පරමාධිපතිට 

ෙැතිකම් කිරීගමන්ව කිසිවකු ආගද්ශ 

ගනාකරත්වා ! යැයි (නබිවරය,) නුඹ 

පවසනු. 

َمآ  نه
َ
ِثحلُُكمح يُوَۡحَٰٓ إََِله أ نَا۠ بََّش  م 

َ
َمآ أ قُلح إِنه

ۖۡ َفَمن ََكَن يَرحُجواْ لَِقآَء  إَِلَٰهُ  ُكمح إَِلَٰه  َوَِٰحد 
ِكح   َملح َعَمَٗل َصَٰلِٗحا َوََل يُّشح َرب ِهِۦ فَلحَيعح

َحَدُۢا 
َ
 ١١٠ بِعَِباَدةِ َرب ِهِۦٓ أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. කාෆ්, හා, යා, අයින්ව, ස්වාද්.  ١ ٓكهيٓعٓص 

2. (ගමය) තම ෙැත්තා සකරිේයා ගවත 

නුඹගේ පරමාධිපති දැක් වූ කරුණාව 

පිළිබඳ සිහිපත් කිරීමකි. 

 ٓ َِت َرب َِك َعبحَدهُۥ َزَكرِيها ُر رَۡحح  ٢ ذِكح

3. ඔහු තම පරමාධිපති ව සිහින්ව 

ඇමතුමකින්ව ඇමතූ අවස්ථාව සිහිපත් 

කරනු. 

ا   ٣ إِذح نَاَدىَٰ َربهُهۥ نَِدآًء َخِفي ٗ

4. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, මාගේ 

අස්ි දුර්වල වී ඇත. මාගේ හිසගකස් පැහී 

ිහිදී ඇත. තවද මාගේ 

පරමාධිපතියාණනි, මම ඔබගේ ප්රාර්ථනාව 

සම්බන්වධගයන්ව අභාෙයවන්වතයකු 

ගනාවූගයමි. 

 ِ ُس  قَاَل َرب 
ح
أ َتَعَل ٱلره ِ َوٱشح ُم ِمّن  إِّن ِ وََهَن ٱلحَعظح

ا  ِ َشِقي ٗ ُكنُۢ بُِدََعٓئَِك َرب 
َ
 ٤ َشيحٗبا َولَمح أ

5. මගෙන්ව පසුව පරම්පරා 

උරුමක්කරුවන්ව පිළිබඳ ව මම බිය ගවමි. 

මාගේ බිරිය ද වඳ කාන්වතාවක් වන්වනීය. 

එගහයින්ව නුඹ ගවතින්ව උරුමක්කරුවකු මා 

ගවත පිරිනමනු. 

ِِت  ِإَوّن ِ خِ 
َ
َرأ ََِٰلَ ِمن َوَرآءِي َوََكنَِت ٱمح حَمَو ُت ٱل فح

نَك َوَِل ٗا  ُ  ٥ ََعقِٗرا َفَهبح َِل ِمن له

6. මට උරුමකම්පාන යඃකූේගේ පරපුරට 

උරුමකම්පාන ගකගනකු පිරිනමනු මැනව 

! තවද මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, ඔහු ව 

පිළිෙැනීමට ලක් වූ ගකනකු බවට පත් 

කරනු මැනව. 

ِ  يَرِثُِّن َويَرِ  َعلحُه َرب  ُقوَبۖۡ َوٱجح ُث ِمنح َءاِل َيعح
 ٦ رَِضي ٗا 
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7. අගහෝ ! සකරිේයා, යහ්යා නමින්ව වූ 

දරුවකු පිළිබඳ ව නියත වශගයන්වම අපි 

ඔබට ශුභාරංචි දන්වවන්වගනමු. මීට ගපර 

එයට එගස් නම් තබනු ලැබීමක් සිදු 

ගනාකග මු. 

ُمُهۥ َُيحََيَٰ  َك بُِغَلٍَٰم ٱسح ُ ِ لَمح   َيََٰزَكرِيهآ إِنها نُبَّش 
ا ُۥ ِمن َقبحُل َسِمي ٗ  ٧ ََنحَعل َله

8. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, මට 

දරුවකු ගකගස් නම් වන්වගන්ව ද? මාගේ 

බිරිය වඳ කාන්වතාවක් වූවාය. මා ද මහලු 

වීම ගහ්තුගවන්ව සැදෑ ියට  ඟා වී 

ඇත්ගතමි යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

ِِت  
َ
َرأ َٰ يَُكوُن َِل ُغَلَٰم  َوََكنَِت ٱمح ّنه

َ
ِ أ قَاَل َرب 

ُت ِمَن ٱلحِكََبِ ِعتِي ٗا  ٨ ََعقِٗرا َوقَدح بَلَغح

9. (එය) එගලසය යැයි ඔහු කීය. එය මා 

ගවත පහසු කාර්යයකි. මීට ගපර නුඹ 

කිසිවක් ව ගනාසිටිය දී සැබැින්වම මම 

නුඹ ව මැව්ගවමි යැයි ඔගේ පරමාධිපති 

කීගව්ය. 

ِ  َوَقدح   ه َهي  قَاَل َكَذَٰلَِك قَاَل َربَُّك ُهَو لََعَ
اَخلَقح   ٩ ُتَك ِمن َقبحُل َولَمح تَُك َشيحـ ٗ

10. පරමාධිපතියාගණනි, මට සලකුණක් 

ඇති කරනු මැනව ! යැයි ඔහු පැවසීය. 

ඔගේ සංඥාව වනුගේ නුඹ (කිසිදු 

ගහ්තුවකින්ව ගතාර ව) ඍජු ව රාත්රි තුනක් 

ජනයා සමඟ කතා ගනාකිරීමය යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

ۖۡ قَاَل  ٓ َءايَٗة ِ
َعل َل  ِ ٱجح َله  قَاَل َرب 

َ
َءاَيُتَك أ

 ١٠ تَُكل َِم ٱنلهاَس ثََلََٰث ََلَاٖل َسوِي ٗا

11. පසු ව ඔහු තම සමූහයා ගවත නැමදුම් 

ස්ථානගයන්ව බැහැර ට පැමිණිගේය. එිට 

‘නුඹලා උගද් හා සවස සුිශුද්ධ කරනු’යි 

ඔවුන්ව ගවත (ඉඟිගයන්ව) දන්වවා සිටිගේය. 

وح 
َ
َراِب فَأ حِمحح َٰ قَوحِمهِۦ ِمَن ٱل َۡحَٰٓ  فََخَرَج لََعَ

َرٗة وََعِشي ٗا ن َسب ُِحواْ بُكح
َ
 ١١ إََِلحِهمح أ

12. අගහෝ ! යහ්යා, ගද්ව ග්රන්වථය බලවත් 

ගලස (ග්රහණය කර) ෙනු. තවද අපි ඔහුට 

 මා කාලගේම ප්රඥාව පිරිනැමුගවමු. 

َم   ُكح ةِٖۖ َوَءاَتيحَنَُٰه ٱۡلح ََيَٰ ُخِذ ٱلحِكَتََٰب بُِقوه َيََٰيحح
ا  ١٢ َصبِي ٗ

13. අප ගවතින්ව වූ ආදරය හා පිිතුරු බව 

ද (ඔහුට පිරිනැමුගවමු.) තවද ඔහු බිය 

බැතිමත් ගකගනකු ිය. 

ا ۖۡ َوََكَن تَِقي ٗ ٗة نها َوَزَكوَٰ ُ ِن له  ١٣ وََحَناٗنا م 
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14. තවද ඔහු තම ගදමාපියන්වට ඇප 

උපසථ්ාන කරන්වනකු ිය. තවද ඔහු 

දඬේබර අකීකරු වන්වතගයකු ගනාවීය. 

يحهِ َولَمح  َِٰلَ ُۢا بَِو اَوبَره  ١٤ يَُكن َجبهاًرا َعِصي ٗ

15. ඔහු උපත ලැබූ දින ද ඔහු මිය යන 

දින ද ඔහු නැවත ජීවමාන ව නැගිටු වනු 

ලබන දින ද ඔහු ගවත සාමය ඇති ගව්වා! 

وََسَلٌَٰم َعلَيحهِ يَوحَم ُوِلَ َويَوحَم َيُموُت َويَوحَم ُيبحَعُث  
 ١٥ َحي ٗا

16. ගමම ගද්ව ග්රන්වථගේ සඳහන්ව මර්යම් 

ෙැන නුඹ සිහිපත් කරනු. ඇය තම 

පවුගලන්ව ගවන්ව ව නැගෙනහිර 

ස්ථානයකට ගිය අවසථ්ාගව්; 

يََم إِذِ ٱنتََبَذتح ِمنح   َوٱذحُكرح ِِف ٱلحِكَتَِٰب َمرح
ا قِي ٗ لَِها َمََّكٗنا َۡشح هح

َ
 ١٦ أ

17. ඇය ඔවුන්වගෙන්ව ගවන්ව ව තිරයක් 

ෙත්තාය. එිට අපි ඇය ගවත අපගේ 

ප්රාණය (ගහවත් ජිේරීල් මලක්වරයා) 

එව්ගවමු. එිට ඔහු ඍජු (සජීවී) මිනිගසකු 

ගවසින්ව ඇය ගවත ගපනී සිටිගේය. 

رحَسلحَنآ إََِلحَها  
َ
ََذتح ِمن ُدونِِهمح ِحَجاٗبا فَأ فَٱَّته

ا َسوِي ٗا  ١٧ ُروَحَنا َفَتَمثهَل لََها بََّشٗ

18. නියත වශගයන්ව නුඹගෙන්ව ආරක්ෂාව 

මහා කාරුණිකයාණන්වගෙන්ව මම පතමි. 

නුඹ බිය බැතිමත් ගකගනකු වී නම් (මා 

ගවත  ං ගනාවනු) යැයි ඇය පැවසුවාය. 

ِنَٰمۡح ِمنَك إِن ُكنَت   ُعوُذ بِٱلره
َ
ٓ أ قَالَتح إِّن ِ

ا   ١٨ تَِقي ٗ

19. ‘නියත වශගයන්වම මම නුඹට පිිතුරු 

දරුවකු පිරිනමනු පිණිස නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ දූතගයකු ගවමි’ යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

نَا۠ رَُسوُل 
َ
َمآ أ َهَب لَِك ُغَلَٰٗما   قَاَل إِنه

َ
َرب ِِك ِۡل

ا  ١٩ َزكِي ٗ

20. ‘කිසිදු මිනිසකු මා ස්පර්ශ කර 

ගනාතිබිය දී මට දරුවකු වනුගේ ගකගස් 

ද? තවද මම අපචාරී (කාන්වතාවක්) 

ගනාවූගයමි’ යැයි ඇය පැවසුවාය. 

ِّن   َسسح َٰ يَُكوُن َِل ُغَلَٰم  َولَمح َيمح ّنه
َ
قَالَتح أ

ا  ُك بَغِي ٗ
َ
 ٢٠ بََّش  َولَمح أ
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21. එය එගලසය යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

‘එය මා ගවත පහසු කාර්යයකි. එය 

ජනයාට අපගෙන්ව වූ සංඥාවක් හා 

ආශිර්වාදයක් බවට පත් කරනු පිණිසය. 

එය තීන්වදු කරනු ලැබූ නිගයෝෙයක් ද ිය’ 

යැයි නුඹගේ පරමාධිපති පැවසුගව්ය. 

  ۡۖ  ِ ه َهي  قَاَل َكَذَٰلِِك قَاَل َربُِّك ُهَو لََعَ
ۥٓ ءَ  َعلَُه ٗرا  َونِلَجح مح

َ
ْۚ َوََكَن أ ِنها َٗة م  ايَٗة ل ِلنهاِس َورَۡحح

ا ِضي ٗ قح  ٢١ مه

22. එිට ඇය ඔහු ෙැේ ෙත්තාය. ඇය ඔහු 

දරමින්ව දුර සථ්ානයකට ගවන්වව ගියාය. 
ا  ٢٢ ۞فََحَملَتحُه فَٱنتََبَذتح بِهِۦ َمََّكٗنا قَِصي ٗ

23. ිලිරුදාව ඇයව ඉඳි කඳක් ගවත 

ගෙන ආගව්ය. අගහෝ ! මීට ගපර මා මිය 

යා යුතු ගනාගව් ද? තවද අමතකවීගමන්ව 

අමතක වූ ගකනකු බවට පත් ිය යුතු 

ගනාගව්දැ?යි පැවසුවාය. 

لَةِ قَالَتح   ِع ٱنلهخح حَمَخاُض إََِلَٰ ِجذح َجآَءَها ٱل
َ
فَأ

ٗيا   َيَٰلَيحَتِّن ِمتُّ َقبحَل َهََٰذا َوُكنُت نَسح
ا نِسي ٗ  ٢٣ مه

24. ඇයට පහළින්ව ඇයව අමතා ‘නුඹ දුක් 

ගනාවනු සැබැින්වම නුඹගේ පරමාධිපති 

නුඹට පහළින්ව උල්පතක් ඇති කග ය්’ 

යැයි පැවසීය. 

َله ََتحَزِِن قَدح َجَعَل َربُِّك  
َ
ََٰها ِمن ََتحتَِهآ أ َفَناَدى

 ٢٤ ََتحَتِك ََسِي ٗا 

25. ඉඳි ෙගස ්කඳ නුඹ ගදසට ගසාලවනු. 

නුඹ ගවත ගනලන ලද පැහුණු ගෙඩි 

වශගයන්ව වැගටනු ඇත. 

ِٓي إََِلحِك  لَةِ تَُسَِٰقطح َعلَيحِك  وَُهز  ِع ٱنلهخح ِِبِذح
ا   ٢٥ ُرَطٗبا َجنِي ٗ

26. එිට නුඹ අනුභව කරනු. තවද පානය 

කරනු. ඇස ්පිනවා ෙනු. තවද නුඹ 

මිනිසුන්ව අතුරින්ව කිසිවකු ගහෝ දුටුගවහි 

නම් එිට සැබැින්වම (කතාගවන්ව වැ කී 

සිටින) උපවාසයක් මම මහා 

කරුණාවන්වතයාණන්වහට භාර වූගයමි. 

එගහයින්ව අද දින කිසිදු මිනිගසකු සමෙ 

සැබැින්වම මම කතා ගනාකරන්වගනමි 

යැයි පවසනු. 

ا تََريِنه ِمَن   ۖۡ فَإِمه ِي َعيحٗنا َِب َوَقر  َ فَلُُكِ َوٱۡشح
ِنَٰمۡح َصوحٗما   َحٗدا َفُقوِلٓ إِّن ِ نََذرحُت لِلره

َ
ٱلحبََّشِ أ

ا َوحَم إِنِسي ٗ َكل َِم ٱَلح
ُ
 ٢٦ فَلَنح أ
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27. ඔහු ව උසුලා ගෙන ඔහු සමෙම 

ඇයගේ සමූහයා ගවත ඇය පැමිණියාය. 

‘අගහෝ ! මර්යම්,සැබැින්වම නුඹ බරපත  

කරුණක්  ගෙනැිත් ඇතැ’යි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. 

يَُم لََقدح   ۖۥۡ قَالُواْ َيََٰمرح َمَها ََتحِملُُه تَتح بِهِۦ قَوح
َ
فَأ

ا فَرِي ٗا  ٢٧ ِجئحِت َشيحـ ٗ

28. අගහෝ ! හාරූන්වගේ සගහෝදරිය, නුගේ 

පියා නරක පුද්ෙලයකු ගනාවීය. එගමන්වම 

නුගේ මව ද දුරාචාරී (කාන්වතාවක්) 

ගනාවීය. 

 َسوحءٖ َوَما  
َ
َرأ بُوِك ٱمح

َ
َت َهَُٰروَن َما ََكَن أ خح

ُ
َيَٰٓأ

ا ِك بَغِي ٗ مُّ
ُ
 ٢٨ ََكنَتح أ

29. එිට ඇය ඔහු ගවතට (ඔවුන්ව කතා 

කිරීම සඳහා) සංඥා කග ්ය. ‘බිළිඳු ිගේ 

ගතාටිල්ගලහි පසු වන අය සමෙ අපි 

ගකගස් කතා කරන්වගනම්දැයි ඔවුහු 

පැවසුගවෝය. 

َشاَرتح إََِلحهِِۖ قَالُواْ َكيحَف نَُكل ُِم َمن ََكَن ِِف  
َ
فَأ

ا  ِد َصبِي ٗ حَمهح  ٢٩ ٱل

30. නියත වශගයන්වම මම අල්ලාහ්ගේ 

ෙැත්ගතකු ගවමි. ඔහු මා ගවත ගද්ව 

ග්රන්වථය පිරිනමා ඇත. තවද මා නබිවරයකු 

බවට පත් කග ්ය යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

َِّٰنَ ٱلحِكَتََٰب وََجَعلَِّن  قَاَل إِّن ِ َعبحُد ٱ ِ َءاتَى َّلله
 ٣٠ نَبِي ٗا

31. මා ගකාතැනක සිටිය ද ඔහු මට 

සමෘද්ධිය ඇති කග ය්. තවද මා ජීවමාන 

ව සිටින තාක්කල් සලාතය හා සකාතය 

(ඉටු කිරීම) පිළිබඳ මට උපගදස ්දුන්වගන්වය. 

َصَِّٰن   وح
َ
َن َما ُكنُت َوأ يح

َ
وََجَعلَِّن ُمَباَرًَك أ

ُت َحي ٗا ةِ َما ُدمح َكوَٰ ةِ َوٱلزه لَوَٰ  ٣١ بِٱلصه

32. තවද මාගේ මවට ඇප උපසථ්ාන 

කිරීමට ද (උපගදස ්දුන්වගන්වය.) තවද ඔහු 

මා අභාෙයවන්වත ප්රබලගයකු ගලස මා පත් 

ගනාකග ්ය. 

ا  ِِت َولَمح ََيحَعلحِّن َجبهاٗرا َشِقي ٗ َِٰلَ ُۢا بَِو  ٣٢ َوبَره

33. තවද මම උපත ලැබූ දිනගයහි ද මම 

මරණයට පත් වන දිනගයහි ද නැවත මා 

නැගිටුවනු ලබන දිනගයහි ද මා ගවත 

සාමය ගව්වා!. 

ُموُت َويَوحَم  
َ
ه يَوحَم ُوِلتُّ َويَوحَم أ َلَُٰم لََعَ َوٱلسه

ا بحَعُث َحي ٗ
ُ
 ٣٣ أ
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34. එය මර්යම්ගේ පුත් ඊසා(ගේ ප්රකාශය) 

ගව්. සතය ප්රකාශය වන එහි ඔවුහු සැක 

කරති. 

َٰلَِك ِعيََس ٱبحنُ  ِي فِيهِ  َذ ِ ٱَّله َق  َل ٱۡلح يََمۖۡ قَوح  َمرح
ونَ  ََتُ  ٣٤ َيمح

35. දරුවකු තබා ෙැනීම අල්ලාහ්ට 

(අවශය) ගනාවීය. ඔහු සුිශුද්ධය. ඔහු යම් 

කරුණක් තීන්වදු ක  ිට එයට ඔහු කුන්ව 

(වනු) යැයි පවසනවා පමණය එය සිදු වනු 

ඇත. 

ن َيتهِخَذ ِمن َوَلِٖۖ ُسبحَحََٰنهُ 
َ
ِ أ ۥْٓۚ إَِذا  َما ََكَن َّلِله

ٗرا فَإِنهَما َيُقوُل ََلُۥ ُكن َفَيُكونُ  مح
َ
 ٣٥ قَََضَٰٓ أ

36. තවද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

මාගේ පරමාධිපතිය. නුඹලාගේ ද 

පරමාධිපතිය. එගහයින්ව නුඹලා ඔහුට 

ෙැතිකම් කරනු. ගමය ඍජු මාර්ෙයයි. 

ُبُدوُهْۚ َهََٰذا ِصَرَٰط    ِ َوَربُُّكمح فَٱعح َ َرَب  ِإَونه ٱَّلله
سح   ٣٦ َتِقيم  مُّ

37. එිට ඔවුන්ව අතර වූ (ිිධ) 

කේඩායම් මත ෙැටුම් ඇති කර 

ෙත්ගතෝය. අතිමහත් දින දැකීගමන්ව 

ප්රතික්ගෂප් ක වුනට ිනාශය ගව්වා! 

ِيَن   ۖۡ فََويحل  ل َِّله َزاُب ِمنُۢ بَيحنِِهمح حح
َ َتلََف ٱۡلح فَٱخح

ٍم َعِظيمٍ  َهِد يَوح شح  ٣٧ َكَفُرواْ ِمن مه

38. ඔවුන්ව අප ගවත පැමිගණන දින 

ඔවුන්වගේ ශ්රවණය ගකතරම් පුදුම 

සහෙතද!  තවද (ඔවුන්වගේ) බැල්ම 

ගකතරම් පුදුම සහෙතද! නමුත් අද දින 

අපරාධකරුගවෝ පැහැදිලි මු ාගවහි ගවති. 

تُوَنَنا َلَِٰكِن  
ح
بحِِصح يَوحَم يَأ

َ
ِمعح بِِهمح َوأ سح

َ
أ

بِيٖ  َوحَم ِِف َضَلَٰٖل مُّ َٰلُِموَن ٱَلح  ٣٨ ٱلظه

39. ඔවුහු ිශව්ාස ගනාකරමින්ව සිටිය දී 

තවද ඔවුන්ව ගනාසැලකිලිමත් ගලස සිටිය 

දී එම අණ තීන්වදු කරනු ලබන ිට 

පසුතැිල්ලට පත් වන දිනය ෙැන ඔවුනට 

නුඹ අවවාද කරනු. 

ُر وَُهمح ِِف   مح
َ ةِ إِذح قَُِضَ ٱۡلح َ َِسح نِذرحُهمح يَوحَم ٱۡلح

َ
َوأ

ِمُنونَ  لَةٖ وَُهمح ََل يُؤح  ٣٩ َغفح

40. නියත වශගයන්වම අපි මහගපාග ාව 

හා ඒ මත ඇත්තවුන්ව උරුම කර 

ෙන්වගනමු. තවද ඔවුන්ව නැවත ගයාමු වනු 

ලබනුගේ ද අප ගවතමය. 

ۡرَض َوَمنح َعلَيحَها ِإَوََلحَنا  
َ إِنها ََنحُن نَرُِث ٱۡلح

 ٤٠ يُرحَجُعونَ 
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41. ගද්ව ග්රන්වථගේ ඉබ්රාහීම් ව ගමගනහි 

කර බලනු. නියත වශගයන්වම ඔහු 

සතයවාදී නබිවරයකු ිය. 

يٗقا  وَ  ِ ٱذحُكرح ِِف ٱلحِكَتَِٰب إِبحَرَٰهِيَمْۚ إِنهُهۥ ََكَن ِصد 
 ٤١ نهبِيًّا

42. මාගේ පියාණනි, සවන්ව ගනාගදන 

තවද ගනාබලන එගමන්වම ඔබට කිසිදු 

පලක් ගනාගදන දෑට ඔබ නමදිනුගේ ඇයි 

දැයි ඉබ්රාහීම් තම පියාගෙන්ව ිමසූ 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

بَِت لِمَ 
َ
أ بِيهِ َيَٰٓ

َ
َمُع   إِذح قَاَل ِۡل ُبُد َما ََل يَسح َتعح

ا ِّن َعنَك َشيحـ ٗ  ٤٢ َوََل ُيبحِِصُ َوََل ُيغح

43. මාගේ පියාණනි, ඔබ ගවත 

ගනාපැමිණි ඥානය මා ගවත සැබැින්වම 

පැමිණ ඇත. එගහයින්ව ඔබ මා අනුෙමනය 

කරනු මැනව. ඍජු මාර්ෙය ගවත මම 

ඔබට මෙ ගපන්වවමි. 

بَِت إِّن ِ قَدح َجآَءِّن ِمَن ٱلحعِلحِم 
َ
أ تَِك  َيَٰٓ

ح
َما لَمح يَأ

ا ِدَك ِصَرَٰٗطا َسوِي ٗ هح
َ
ِّنٓ أ  ٤٣ فَٱتهبِعح

44. අගහෝ ! මාගේ පියාණනි, 

ධෂයිතාන්වට ෙැතිකම් ගනාකරනු. නියත 

වශගයන්වම ධෂයිතාන්ව මහා 

කරුණාන්විතයාණන්වහට පිටුපාන්වගනකු 

ිය. 

يحَطََٰن ََكَن   يحَطََٰنۖۡ إِنه ٱلشه ُبِد ٱلشه بَِت ََل َتعح
َ
أ َيَٰٓ

ِنَٰمۡح َعصِ  الِلره  ٤٤ ي ٗ

45. අගහෝ ! මාගේ පියාණනි, ඔබට මහා 

කරුණාන්විතයාණන්වගෙන්ව වූ දඬුවමක් 

ස්පර්ශ වීම ෙැන නියත වශගයන්වම මම 

බිය ගවමි. එිට ඔබ ධෂයිතාන්වට 

උදව්කරුවකු වන්වගනහිය. 

َِن   َك َعَذاب  م  ن َيَمسه
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ بَِت إِّن ِ

َ
أ َيَٰٓ

ِنَٰمۡح َفَتُكوَن  يحَطَِٰن َوَِل ٗا ٱلره  ٤٥ لِلشه

46. ඔබ මාගේ ගදියන්ව ප්රතික්ගෂප් 

කරන්වගනකු ද? අගහෝ ! ඉබ්රාහීම්, ඔබ 

ගමයින්ව ගනාවැ කුගණහි  නම් මම ඔබට 

ෙල් ෙසා මරමි. තවද නුඹ මාගෙන්ව 

සදහටම ඈත් ව සිටිනු. 

إِبحَرَٰهِيُمۖۡ لَئِن   نَت َعنح َءالَِهِِت َيَٰٓ
َ
َراِغٌب أ

َ
قَاَل أ

رحَُجَ 
َ
همح تَنَتهِ َۡل ال ِِن َملِي ٗ ُجرح  ٤٦ نهَكۖۡ َوٱهح
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47. ඔබට ශාන්වතිය අත්ගව්වා ! මම මාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව ඔබ ගවනුගවන්ව මතු පාප 

ක්ෂමා ව අයැදිමි. නියත වශගයන්වම ඔහු 

මා හට කරුණාවන්වත ිය. 

ِۖ إِنهُهۥ ََكَن   ٓ ِ ِفُر لََك َرَب  َتغح سح
َ
قَاَل َسَلٌَٰم َعلَيحَكۖۡ َسأ

ا  ٤٧ َِب َحِفي ٗ

48. මම නුඹලාගෙන්ව ද අල්ලාහ්ගෙන්ව 

ගතාර ව නුඹලා අයැදින දැයින්ව ද ඉවත් 

වන්වගනමි. තවද මාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව 

අයැද සිටිමි. මාගේ පරමාධිපති ගවත 

ගකගරන ප්රාර්ථනා වලින්ව මා 

දුර්භාෙයවන්වතයකු ගලස ගනාවන්වනට 

පුළුවන. 

  ِ ُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ََتِلُُكمح َوَما تَدح عح
َ
َوأ

ِ َعََسَٰٓ  دحُعواْ َرَب 
َ
ِ   َوأ ُكوَن بُِدََعٓءِ َرَب 

َ
ٓ أ َله

َ
أ

ا   ٤٨ َشِقي ٗ

49. ඔවුන්වගෙන්ව හා අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර 

ව ඔවුන්ව නමදිමින්ව සිටි දැයින්ව ඉබ්රාහීම් 

ඉවත් වූ කල්හි, අපි ඔහුට ඉස්හාක් හා 

යඃකූේ ව පිරිනැමුගවමු. ඒ සෑම 

ගකගනකුම නබිවරයකු ගලස අපි පත් 

කග මු. 

بُ  لَُهمح َوَما َيعح ََتَ ا ٱعح ِ  فَلَمه ُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
 َجَعلحَنا  

ُقوَبۖۡ َولُُك ٗ َحََٰق َويَعح ۥٓ إِسح وََهبحَنا ََلُ
 ٤٩ نَبِي ٗا

50. අපගේ ආශිර්වාදගයන්ව අපි ඔවුනට 

පිරිනැමුගවමු. තවද ඔවුන්වහට සැබෑ 

ප්රශංසාව උතුම් බවට පත් කග මු. 

َتَِنا وََجَعلحَنا لَُهمح لَِساَن   ِن رهۡحح َووََهبحَنا لَُهم م 
 ٥٠ ٍق َعلِي ٗا ِصدح 

51. ගද්ව ග්රන්වථගේ මූසා ෙැන ද නුඹ 

ගමගනහි කර බලනු. නියත වශගයන්වම 

ඔහු අවංක ගකගනකු ිය. තවද ධර්ම 

දූතගයකු හා නබිවරයකු ද ිය. 

ْۚ إِنهُهۥ ََكَن ُُمحلَٗصا   َوٱذحُكرح ِِف ٱلحِكَتَِٰب ُموََسَٰٓ
ا  ٥١ َوََكَن رَُسوَٗل نهبِي ٗ

52. තූර් (කන්වගද්) දකුණු ගදසින්ව අපි ඔහු 

ඇමතුගවමු. තවද කතා කිරීම සඳහා අපි 

ඔහු ගවත සමීප වූගයමු. 

بحَنَُٰه   َمِن َوقَره يح
َ ورِ ٱۡلح َوَنََٰديحَنَُٰه ِمن َجانِِب ٱلطُّ

ا  ٥٢ ََنِي ٗ

53. තවද අපි ඔහුට අපගේ ආශිර්වාදයක් 

වූ ඔහුගේ සගහෝදර හාරූන්ව ව නබිවරයකු 

ගලසින්ව ඔහුට පිරිනැමුගවමු. 

ا َووََهبحَنا ََلُۥ ِمن   َخاهُ َهَُٰروَن نَبِي ٗ
َ
َتَِنآ أ  ٥٣ رهۡحح
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54. ගද්ව ග්රන්වථගේ ඉසම්ාඊල්වද ගමගනහි 

කර බලනු. නියත වශගයන්වම ඔහු 

ප්රතිඥාවන්ව සැබෑ ගලස ඉටු කරන්වගනකු 

ිය. තවද ඔහු ධර්ම දූතගයකු හා 

නබිවරගයකු ිය. 

ْۚ إِنهُهۥ ََكَن َصادَِق   َمَٰعِيَل َوٱذحُكرح ِِف ٱلحِكَتَِٰب إِسح
ِد  حوَعح اٱل  ٥٤ َوََكَن رَُسوَٗل نهبِي ٗ

55. තවද ඔහු සලාතය හා සකාතය පිළිබඳ 

ඔහුගේ පවුගල් අයට නිගයෝෙ කරන්වගනකු 

ිය. තවද ඔහු ඔහුගේ පරමාධිපති අබියස 

පිළිෙනු ලැබූ ගකගනකු ද ිය. 

ةِ َوََكَن ِعنَد   َكوَٰ ةِ َوٱلزه لَوَٰ لَُهۥ بِٱلصه هح
َ
ُمُر أ

ح
َوََكَن يَأ

ا  ٥٥ َرب ِهِۦ َمرحِضي ٗ

56. තවද ගද්ව ග්රන්වථගේ ඉද්රීස් ෙැන ද 

ගමගනහි කර බලනු. නියත වශගයන්වම 

ඔහු සතයවාදී නබිවරයකු ිය. 

يٗقا   ِ َوٱذحُكرح ِِف ٱلحِكَتَِٰب إِدحرِيَسْۚ إِنهُهۥ ََكَن ِصد 
ا  ٥٦ نهبِي ٗ

57. තවද අපි උසස් ස්ථානයකට  ඔහු ව 

උසස ්කග මු. 
َنَُٰه َمََّكنًا َعلِيًّا   ٥٧ َوَرَفعح

58. ඔවුහු ආදම්ගේ පරපුරින්ව ද නූහ ්සමෙ 

අපි ඉසිලූ අයගෙන්වද ඉබ්රාහීම්ගේ හා 

ඉසර්ාඊල්ගේ පරපුරින්ව ද අපි යහමඟ 

ගපන්වවා ගතෝරා ෙත් අයගෙන්ව ද වූ 

නබිවරුන්ව අතුරින්ව අල්ලාහ් කවගරකු 

ගවත ආශිර්වාද කග  ්ද එවැනි අය ගවති. 

ඔවුන්ව ගවත මහා කරුණාන්විතයාණන්වගේ 

වදන්ව පාරායනා කරනු ලබන ිට අඬමින්ව 

සුජූද්හි වැගටති. 

َِن ٱنلهبِي ِـَۧن   ُ َعلَيحِهم م  نحَعَم ٱَّلله
َ
ِيَن أ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
أ

نح َۡحَلحَنا َمَع نُوٖح َوِمن   ِيهةِ َءاَدَم َوِممه ِمن ُذر 
َنا   نح َهَديح َٰٓءِيَل َوِممه َر ِيهةِ إِبحَرَٰهِيَم ِإَوسح ُذر 

ْٓۚ إَِذا ُتتحَلَٰ َعلَيحِهمح َءاَيَُٰت ٱلره  َتبَيحَنا ِنَٰمۡح  َوٱجح
 ٥٨ ْۤاوُّرَخ اٗدَّجُس َوبُِكي ٗا۩

59. ඔවුනට පසු ව පසුපරම්පරාවක් 

පැමිණිගේය. ඔවුහු සලාතය පැහැර 

හැරිගයෝය. තවද ආශාවන්ව අනුෙමනය 

කග ෝය. එගහයින්ව ඔවුහු නපුරු ිපාකයට 

මතු මුහුණ ගදනු ඇත. 

َضاُعواْ  
َ
ِدهِمح َخلحٌف أ ۞فََخلََف ِمنُۢ َبعح

َة  لَوَٰ َن  ٱلصه َِٰتِۖ فََسوحَف يَلحَقوح َهَو َبُعواْ ٱلشه َوٱته
 ٥٩ َغيًّا
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60. නමුත් පසුතැිලි වී ිශ්වාස ගකාට 

යහකම් ක වුන්ව හැර. ඔවුහු වනාහි 

(ස්වර්ෙ) උයනට පිිගසන්වනන්ව ගවති. 

තවද කිසිවකින්ව ඔවුහු අපරාධ කරනු 

ගනාලබති. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
إَِله َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَأ

ايَ  لَُموَن َشيحـ ٗ َنهَة َوََل ُيظح ُخلُوَن ٱۡلح  ٦٠ دح

61. මහා කරුණාන්විතයාණන්ව තම 

ෙැත්තන්වහට ගපාගරාන්වදු වූ අදෘශයමාන 

සදාතනික (ස්වර්ෙ) උයන්වය. නියත 

වශගයන්වම ඔහුගේ ගපාගරාන්වදුව ගෙන 

එනු ලබන්වනකි. 

َمَُٰن ِعَباَدهُۥ   ٍن ٱلهِِت وََعَد ٱلرهحح َِٰت َعدح َجنه
ابِٱلحَغيحِبِۚ إِنه  تِي ٗ

ح
ُدهُۥ َمأ  ٦١ ُهۥ ََكَن وَعح

62. තවද ඔවුහු සලාම් ගහවත් ශාන්වතිය 

මිස කිසිදු නිෂඵ්ල ගදයක් එහි සවන්ව 

ගනාගදති. තවද ඔවුන්වගේ ගපෝෂණය උගද් 

හා හවස ඔවුනට එහි ඇත. 

ۖۡ َولَُهمح رِزحُقُهمح   ًوا إَِله َسَلَٰٗما َمُعوَن فِيَها لَغح َله يَسح
َرٗة وََعِشي ٗا  ٦٢ فِيَها بُكح

63. එය අපගේ ෙැත්තන්ව අතුරින්ව බිය 

බැතිමත් වූ අයට අපි උරුම කර ගදන්වනා 

වූ (ස්වර්ෙ) උයනයි. 

َنهُة ٱلهِِت نُورُِث ِمنح ِعَبادِنَا َمن ََكَن   تِلحَك ٱۡلح
ا   ٦٣ تَِقي ٗ

64. නුඹගේ පරමාධිපතිගේ නිගයෝෙගයන්ව 

මිස අපි පහ  ගනාවන්වගනමු. තවද අප 

ඉදිරිගේ ඇති දෑ ද අපට පසුපසින්ව ඇති දෑ ද 

ඒ අතර ඇති දෑ ද ඔහු සතුය. තවද නුඹගේ 

පරමාධිපති අමතක කරන්වගනකු ගනාවීය. 

يحِديَنا  
َ
َ أ رِ َرب َِكۖۡ ََلُۥ َما بَيح مح

َ
ُل إَِله بِأ َوَما َنَتََنه

َٰلَِكْۚ َوَما ََكَن َربَُّك   َ َذ َوَما َخلحَفَنا َوَما بَيح
ا  ٦٤ نَِسي ٗ

65. (ඔහු) අහස ්හා මහගපාග ාගව් ද ඒ 

ගදක අතර ඇති දෑහි ද හිමිපාණන්වය. 

එගහයින්ව නුඹ ඔහුට ෙැතිකම් කරනු. තවද 

ඔහුට ෙැතිකම් කිරීම සඳහා ඉවසීගමන්ව 

දරා සිටිනු. ඔහුට (සමානව) නම් ක  හැකි 

ගකගනකු නුඹ දන්වගනහි ද? 

هُ   ُبدح ۡرِض َوَما بَيحَنُهَما فَٱعح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو رهبُّ ٱلسه

لَُم ََلُۥ َسمِ  َطَِبح لِعَِبََٰدتِهِۚۦْ َهلح َتعح اَوٱصح  ٦٥ ي ٗ
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66. තවද මා මිය ගිය ිට ජීවමාන ව මා 

බැහැර කරනු ලබන්වගනම් දැයි මිනිසා 

ිමසා සිටියි. 

َرُج   خح
ُ
ءَِذا َما ِمتُّ لََسوحَف أ

َ
نَسَُٰن أ ِ

َويَُقوُل ٱۡلح
 ٦٦ َحيًّا

67. මීට ගපර කිසිවක් ගලස ගනාපැවති 

තත්ත්වගේ සිට සැබැින්වම අපි ඔහු ව මැවූ 

බව මිනිසා ගමගනහි ක  යුතු ගනාගව් ද? 

َنَُٰه ِمن َقبحُل َولَمح   نها َخلَقح
َ
نَسَُٰن أ ِ

ُكُر ٱۡلح َوََل يَذح
َ
أ

ا   ٦٧ يَُك َشيحـ ٗ

68. එගහයින්ව නුඹගේ පරමාධිපතිගේ 

නාමගයන්ව සැබැින්වම අපි ඔවුන්ව හා 

ගෂයිතානුන්ව ව නැවත රැස් කරන්වගනමු. 

පසු ව නිරය වටා ඔවුන්ව දණින්ව තබමින්ව 

ගෙන එන්වගනමු. 

َيَِٰطَي ُثمه  فََوَرب َِك نَلَحح  نهُهمح َوٱلشه ُّشَ
َل َجَهنهَم ِجثِي ٗا ُهمح َحوح نه ِۡضَ  ٦٨ نَلُحح

69. පසු ව සෑම කේඩායමකින්වම 

කවගරකු මහා කරුණාන්විතයාණන්ව 

ගකගරහි දැඩි ගලස අපරාධ කරමින්ව පසු 

වූගේ ද ඔවුන්ව ව අපි ෙලවා ෙන්වගනමු. 

َشدُّ 
َ
ُهمح أ يُّ

َ
ِ ِشيَعٍة أ

لََعَ   ُثمه نَلََنَِعنه ِمن ُك 
ِنَٰمۡح ِعتِي ٗا   ٦٩ ٱلره

70. එහි පිිස දැවීමට වඩාත් සුදුස්සන්ව වූ 

අය පිළිබඳ ව  අපි මැනින්ව දනිමු. 
ا َلَٰ بَِها ِصلِي ٗ وح

َ
ِيَن ُهمح أ لَُم بِٱَّله عح

َ
ُن أ  ٧٠ ُثمه نَلَحح

71. තවද නුඹලා අතුරින්ව එහි 

ගනාපැමිගණන කිසිවකු නැත. එය 

නුඹගේ පරමාධිපති ගවත නියම වූ 

තීන්වදුවක් ිය. 

َٰ َرب َِك َحتحٗما   ْۚ ََكَن لََعَ ِنُكمح إَِله َوارُِدَها ِإَون م 
ِضي ٗا قح  ٧١ مه

72. පසු ව අපි බිය හැඟීගමන්ව යුතු ව 

කටයුතු ක වුන්ව (නිරගයන්ව) මුදවා 

ෙන්වගනමු. තවද අපරාධකරුවන්ව එහි 

දණින්ව වැටී සිටීමට අත හැර දමන්වගනමු. 

ِيَن ٱتهَقواْ وه  َٰلِِمَي فِيَها  ُثمه ُنَنّج ِ ٱَّله نََذُر ٱلظه
ا  ٧٢ ِجثِي ٗ
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73. අපගේ වදන්ව පැහැදිලි ව ඔවුන්ව ගවත 

පාරායනය කර ගපන්වවනු ලබන ිට 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්ව ගදස බලා ‘(අප) 

කේඩායම් ගදකින්ව නිලගයන්ව වඩාත් 

ගශ්ර්ෂ්ඨ හා සභාගවන්ව වඩාත් අලංකාර 

වන්වගන්ව කවරහු දැ’යි ිමසීය. 

ِيَن   َِنَٰٖت قَاَل ٱَّله َُٰتَنا َبي  ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَيحِهمح َءاَي
ِ َخۡيح    يُّ ٱلحَفرِيَقيح

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َكَفُرواْ لَِّله

َسُن نَِدي ٗا حح
َ
َقاٗما َوأ  ٧٣ مه

74. ඔවුනට ගපර, සම්පත් හා ගපනුගමන්ව 

වඩාත් අලංකාර වූ පරම්පරාවන්වගෙන්ව 

ගකාපමණක් ගදනා අපි ිනාශ කග මු ද 

? 

َثَٰٗثا  
َ
َسُن أ حح

َ
ٍن ُهمح أ ِن قَرح َنا َقبحلَُهم م  لَكح هح

َ
َوَكمح أ
ٗيا  ٧٤ َورِءح

75. කවගරකු මු ාගවහි සිටිත් ද එිට 

මහා කරුණාන්විතයාණන්ව ඔහුට 

(ගමගලාව වස්තුව) දිගු හරිමින්ව ගදනු ඇත. 

එය ඔවුනට දඬුවමක් වශගයන්ව ගහෝ 

අවසන්ව ගහෝරාගවහි ගහෝ ප්රතිඥා ගදනු 

ලැබූ දෑ ඔවුන්ව දකින ගතක් වනු ඇත. එිට 

ස්ථානගයන්ව නපුරු වන්වගන්ව කවගරකු ද 

එගමන්වම ගස්නාගවන්ව වඩාත් දුර්වල 

කවගරකු ද යන වෙ ඔවුහු මතු දැන ෙනු 

ඇත. 

َمَُٰن   ُددح ََلُ ٱلرهحح َلَٰلَةِ فَلحَيمح قُلح َمن ََكَن ِِف ٱلضه
ا ٱلحَعَذاَب   اْ َما يُوَعُدوَن إِمه وح

َ
َٰٓ إَِذا َرأ اْۚ َحِته َمدًّ

ا ٱلسه  ََّكٗنا  ِإَومه لَُموَن َمنح ُهَو َۡش   مه اَعَة فََسَيعح
َعُف ُجنٗدا ضح

َ
 ٧٥ َوأ

76. යහ මෙ ලැබූවන්වහට අල්ලාහ් යහ මෙ 

අධික කරයි. ගශ්ෂ ව පවතින යහකම් 

නුඹගේ පරමාධිපති අබියස කුසලින්ව 

වඩාත් උතුම්ය. තවද නැවත ගයාමු 

වීගමන්ව ද වඩාත් උතුම්ය. 

اْ هُ  َتَدوح ِيَن ٱهح ُ ٱَّله ٗدىُۗ َوٱلحَبَِٰقَيَُٰت  َويَزِيُد ٱَّلله
ٌ ِعنَد َرب َِك ثََواٗبا وََخۡيح    َٰلَِحَُٰت َخۡيح ٱلصه

ا  َردًّ  ٧٦ مه

77. අපගේ වදන්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක  අය නුඹ 

ගනාදුටුගවහිද? සැබැින්වම ධනය හා 

දරුවන්ව මට ගදනු ලබනු ඇතැයි ඔහු 

පැවසීය. 

وتََيه 
ُ
ِي َكَفَر أَـِبَيَٰتَِنا َوقَاَل َۡل فََرَءيحَت ٱَّله

َ
  أ

ا   ٧٧ َماَٗل َوَوَلً
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78. ඔහු ගුේත දෑ ගදස එඹී බැලුගව් ද? 

එගස් නැතගහාත් මහා 

කරුණාන්විතයාණන්ව ගවතින්ව ඔහු 

ගිිසුමක් ගෙන ඇත්ද? 

ٗدا ِنَٰمۡح َعهح ََذ ِعنَد ٱلره ِم ٱَّته
َ
لََع ٱلحَغيحَب أ طه

َ
 ٧٨ أ

79. එගස ්ගනාව ඔහු පවසන දෑ අපි ලියා 

තබන්වගනමු. තවද අපි දඬුවම දිගු කර 

ඔහුට පිරිනමන්වගනමු. 

ُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ ََلُۥ ِمَن ٱلحَعَذاِب   ْۚ َسَنكح لَُكه
ا   ٧٩ َمد ٗ

80. ඔහු පවසන දෑ අපි ඔහුට උරුම කර 

ගදන්වගනමු. ඔහු අප ගවත තනි ව 

පැමිගණනු ඇත. 

ٗدا تِيَنا فَرح
ح
 ٨٠ َونَرِثُُهۥ َما َيُقوُل َويَأ

81. තවද ඔවුහු  (බහු ගද්වවාදීන්ව) 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව (ගවනත්) 

ගදිවරුන්ව ඔවුනට බලයක් වනු පිණිස 

ෙත්ගතෝය. 

َُكونُواْ لَُهمح   ِ ِ َءالَِهٗة َل  َُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َوٱَّته
ا  ٨١ ِعز ٗ

82. එගස ්ගනාව ඔවුන්ව ක  ෙැතිකම් 

ඔවුන්ව ප්රතික්ගෂප් කරනු ඇත. තවද 

ඔවුනට එගරහි ව ිරුද්ධව ඔවුහු සිටිනු 

ඇත. 

 ْۚ ُفُروَن بِعَِباَدتِِهمح َويَُكونُوَن  لَُكه َسَيكح
ا   ٨٢ َعلَيحِهمح ِضدًّ

83. ඔබ ගනාදුටුගවහිද?  ප්රතික්ගෂ්ප 

කරන්වනන්ව ගවත ඔවුන්වව දැඩි ගලස 

ගපාලඹවන ගෂයිතානුන්වව සැබැින්වම අපි 

එවා ඇත්ගතමු. 

َِٰفرِيَن   َيَِٰطَي لََعَ ٱلحَك رحَسلحَنا ٱلشه
َ
نهآ أ

َ
لَمح تََر أ

َ
أ

ا  ز ٗ
َ
 ٨٣ تَُؤزُُّهمح أ

84. එගහයින්ව ඔවුනට එගරහි ව නුඹ 

ඉක්මන්ව ගනාවනු. ඔවුන්ව සඳහා වූ (දින) 

ෙණන්ව ෙණනය කරමින්ව සිටින්වගනමු. 

ا ۖۡ إِنهَما َنُعدُّ لَُهمح َعد ٗ َجلح َعلَيحِهمح  ٨٤ فَََل َتعح

85. බිය බැතිමතුන්ව කේඩායමක් 

වශගයන්ව මහා කරුණාන්විතයාණන්ව ගවත 

අපි එක් රැස් කරන දින; 

ِنَٰمۡح َوفحٗدا  يَوحَم ََنحُّشُ  حُمتهِقَي إََِل ٱلره  ٨٥ ٱل
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86. වැරදිකරුවන්ව පිපාසගයන්ව යුතු ව 

ෙමන්ව කරවමින්ව නිරය ගවත අපි 

දක්කාගෙන යන්වගනමු. 

ٗدا  رِِمَي إََِلَٰ َجَهنهَم وِرح حُمجح  ٨٦ َونَُسوُق ٱل

87. මහා කරුණාන්විතයාණන්ව ගවතින්ව 

ප්රතිඥාවක් ෙත් අයට හැර මැදිහත්වීම 

ඔවුනට සතු ගනාගවයි. 

ََذ ِعنَد   َفََٰعَة إَِله َمِن ٱَّته لُِكوَن ٱلشه َله َيمح
ٗدا ِنَٰمۡح َعهح  ٨٧ ٱلره

88. තවද මහා කරුණාන්විතයාණන්ව 

දරුවකු ෙත්ගත් යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 
ا  َمَُٰن َوَلٗ ََذ ٱلرهحح  ٨٨ َوقَالُواْ ٱَّته

89. සැබැින්වම නුඹලා බරපත  කරුණක් 

ගෙනැිත් ඇත. 
ا لهَقدح    ٨٩ ِجئحُتمح َشيحـ ًا إِد ٗ

90. ඒ ගහ්තුගවන්ව අහස් ඉරිතැගලන්වනටත් 

මහගපාග ාව පැග න්වනටත් කඳු 

සුණුිසුණු වී කඩා වැගටන්වනටත් තැත් 

කරයි. 

َن ِمنحُه َوتَنَشقُّ   رح َُٰت َيَتَفطه َمََٰو تََكاُد ٱلسه
ا َباُل َهدًّ ِ

ۡرُض َوََّتِرُّ ٱۡلح
َ  ٩٠ ٱۡلح

91. (එගස ්සිදුවන්වගන්ව) මහා 

කරුණාන්විතයාණන්වහට දරුවකු ගවතැයි 

ඔවුහු අමතන ගහයිනි. 

ا ِنَٰمۡح َوَلٗ اْ لِلره ن َدَعوح
َ
 ٩١ أ

92. මහා කරුණාන්විතයාණන්ව හට 

දරුවකු ෙැනීමට අවශය ගනාවීය. 
ا ن َيتهِخَذ َوَلً

َ
ِنَٰمۡح أ  ٩٢ َوَما يَۢنَبِغ لِلره

93. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් ඇති සියලු 

ගදනා මහා කරුණාන්විතයාණන්ව ගවත 

ෙැත්තකු ගලස පැමිගණනු මිස නැත. 

ٓ َءاِِت   ۡرِض إَِله
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو إِن ُكُّ َمن ِِف ٱلسه

ِنَٰمۡح َعبحٗدا   ٩٣ ٱلره

94. සැබැින්වම ඔහු ඔවුන්වව තක්ගස්රු 

කර ඇත. එගමන්වම ඔහු ඔවුන්වගේ 

(ක්රියාවන්වහි) ෙණන්ව ෙණනය කරයි. 

ا  ُهمح َعد ٗ َُٰهمح وََعده َصى حح
َ
 ٩٤ لهَقدح أ

95. තවද ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු 

ලබන දින ඔවුන්ව සෑම ගකගනකුම ඔහු 

ගවත තනි ව පැමිගණනු ඇත. 

ًدا  ٩٥ َوُُكُُّهمح َءاتِيهِ يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ فَرح
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96. නියත වශගයන්වම ිශව්ාස ගකාට 

යහකම් ක වුන්ව වනාහි ඔවුනට මහා 

කරුණාන්විතයාණන්ව මතු ගසගනහස ඇති 

කරයි. 

ِيَن َءاَمُنواْ وَعَ  َعُل  إِنه ٱَّله َٰلَِحَِٰت َسَيجح ِملُواْ ٱلصه
ا َمَُٰن ُود ٗ  ٩٦ لَُهُم ٱلرهحح

97. එගස ්නුඹගේ බසින්වම අපි එය පහසු 

කරනුගේ එමගින්ව නුඹ බිය බැතිමතුන්වහට 

ශුභාරංචි දැන්වවීමට හා මුරේඩු ජනයා 

ගවත එමගින්ව නුඹ අවවාද කිරීමටය. 

حُمته  َ بِهِ ٱل ِ َنَُٰه بِلَِسانَِك تِلُبَّش  ح ِقَي  فَإِنهَما يَِسه
ا  ٩٧ َوتُنِذَر بِهِۦ قَوحٗما لُّ ٗ

98. ඔවුනට ගපර වූ පරම්පරාවන්වගෙන්ව 

ගකාපමණක් ගදනා අපි ිනාශ කග මු ද? 

ඔවුන්වගෙන්ව කිසිගවකු ෙැන ගහෝ නුඹට 

දැගනනවාද? නැතගහාත් (ඔවුන්වගේ) 

ගකඳිරීමට ඔවුනට නුඹ සවන්ව දිය හැකි ද? 

ٍن َهلح َُتِسُّ مِ  ِن قَرح َنا َقبحلَُهم م  لَكح هح
َ
نحُهم  َوَكمح أ

َزُۢا َمُع لَُهمح رِكح وح تَسح
َ
َحٍد أ

َ
ِنح أ  ٩٨ م 
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සූරා තාහා  طه 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තාහා ١ طه 

2. නුඹ දුකට පත් වනු පිණිස අපි නුඹ 

ගවත කුර්ආනය පහ  ගනාකග මු. 
َا  نَزنلح

َ
ََّقَٰٓ َمآ أ  ٢ َعلَيحَك ٱلحُقرحَءاَن لِتَشح

3. බිගයන්ව පසු වන අයට උපගදසක් 

වශගයන්ව මිස (එය පහ  ගනාකග මු). 
كَِرٗة ل َِمن ََيحََشَٰ   ٣ إَِله تَذح

4. (ගමය) මහගපාග ාව හා උස් වූ අහස ්

මැවූ ඔහුගෙන්ව වූ පහ  කිරීමකි. 
ۡرَض  

َ نح َخلََق ٱۡلح ِمه َِٰت  تََنِيَٗل م  َمََٰو َوٱلسه
 ٤ ٱلحُعَل 

5. මහා කරුණාන්විතයාණන්ව අර්ෂ් මත 

ස්ථාපිත ිය. 
َتَوىَٰ  َمَُٰن لََعَ ٱلحَعرحِش ٱسح  ٥ ٱلرهحح

6. අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහගපාග ාගවහි 

ඇති දෑ ද ඒ ගදක අතර ඇති දෑ ද පස ්යට 

ඇති දෑ ද ඔහු සතුය. 

ۡرِض َوَما بَيح 
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو َنُهَما  ََلُۥ َما ِِف ٱلسه

ىَٰ  َ  ٦ َوَما ََتحَت ٱلَثه

7. ප්රකාශය නුඹ හඬ නඟා පැවසුව ද (එහි 

ගවනසක් ගනාමැත) ගහ්තුව රහස් දෑ හා 

සඟවන දෑ නියත වශගයන්වම ඔහු දනී. 

ََف  خح
َ
ه َوأ ِ لَُم ٱلِس  ِل فَإِنهُهۥ َيعح  ٧ ِإَون ََتحَهرح بِٱلحَقوح

8. අල්ලාහ,් ඔහු හැර ගවනත් ගදිගඳකු 

ගනාමැත. ඔහුට අලංකාර නාමයන්ව ඇත. 
َّنَٰ  ُسح َمآُء ٱۡلح سح

َ ُ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَوۖۡ ََلُ ٱۡلح  ٨ ٱَّلله

9. තවද මූසාගේ පුවත නුඹ ගවත 

පැමිණිගේ ද? 

ََٰك َحِديُث ُموََسَٰٓ  تَى
َ
 ٩ وََهلح أ
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10. ඔහු ගින්වනක් දුටු අවසථ්ාගව් ‘නුඹලා 

රැඳී සිටිනු. නියත වශගයන්වම මම 

ගින්වනක් දුටුගවමි. එයින්ව ගිනි මැලයක් 

නුඹලා ගවත ගෙන එන්වනට මට පුළුවණ. 

එගස් නැතගහාත් ගින්වන සඳහා වූ මෙ 

ගපන්වවීමක් මා ලබන්වනට පුළුවණ’ යැයි 

තම පවුලට ඔහු පැවසුගව්ය. 

ُت   ٓ َءانَسح ُكُثٓواْ إِّن ِ لِهِ ٱمح هح
َ
إِذح رََءا نَاٗرا َفَقاَل ِۡل

ِجُد لََعَ  
َ
وح أ

َ
ِنحَها بَِقبٍَس أ ٓ َءاتِيُكم م  ِ

نَاٗرا لهَعل 
 ١٠ ارِ ُهٗدىٱنله 

11. ඔහු ඒ ගවත පැමිණි කල්හි ‘අගහෝ ! 

මූසා; 
ََٰها نُودَِي َيَُٰموََسَٰٓ  تَى

َ
آ أ  ١١ فَلَمه

12. නියත වශගයන්වම මම නුඹගේ 

පරමාධිපති ගවමි. එගහයින්ව නුඹගේ 

පාවහන්ව යුෙල නුඹ ෙලවා දමනු. නියත 

වශගයන්වම නුඹ පාරිශුද්ධත්වයට පත් 

කරනු ලැබූ තුවා නම් මිටියාවගතහිය’ 

යැයි අමතනු ලැබීය. 

حَوادِ   لَيحَك إِنهَك بِٱل لَعح َنعح نَا۠ َربَُّك فَٱخح
َ
ٓ أ إِّن ِ

ِس ُطٗوى حُمَقده  ١٢ ٱل

13. තවද මම නුඹ ව (නබිවරයකු 

වශගයන්ව) ගතෝරා ෙත්ගතමි. එගහයින්ව 

ගහළිදරව් කරනු ලබන දෑට නුඹ සවන්ව 

ගදනු. 

َتِمعح لَِما يُوَۡحَٰٓ  تَُك فَٱسح ََتح نَا ٱخح
َ
 ١٣ َوأ

14. නියත වශගයන්වම මම අල්ලාහ් ගවමි. 

මා හැර ගවනත් ගදිගඳකු ගනාමැත. 

එගහයින්ව නුඹ මට ෙැතිකම් කරනු. තවද 

මා ගමගනහි කරනු වස ්නුඹ සලාතය 

ිධිමත් ව ඉටු කරනු. 

قِِم  
َ
ِّن َوأ ُبدح نَا۠ فَٱعح

َ
ٓ أ ُ ََلٓ إَِلََٰه إَِله نَا ٱَّلله

َ
إِنهِّنٓ أ

رِيٓ 
َة َِّلِكح لَوَٰ  ١٤ ٱلصه

15. නියත වශගයන්වම (අවසන්ව) ගහෝරාව 

පැමිගණන්වනකි. සෑම ආත්මයකටම 

තමන්ව ගවගහස වූ දෑ සඳහා ප්රතිඵල ගදනු 

ලබනු පිණිස මම එය සඟවා ඇත්ගතමි. 

َزىَٰ ُكُّ   ِفيَها تِلُجح خح
ُ
َكاُد أ

َ
اَعَة َءاتَِيٌة أ إِنه ٱلسه

ََعَٰ  ِۭس بَِما تَسح  ١٥ َنفح
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16. එගහයින්ව ඒ පිළිබඳ ිශ්වාස ගනාකර 

තම ආශාවන්ව අනුෙමනය ක  අය නුඹ ව 

එයින්ව (මරණින්ව මතු දිනය ෙැන ිශව්ාස 

කිරීගමන්ව) ගනාවැ ැක්ිය යුතුය. එගස ්

(වැ කී සිටිගේ නම්) නුඹ ිනාශයට 

පත්වන්වගනහිය. 

َبَع   ِمُن بَِها َوٱته نهَك َعنحَها َمن َله يُؤح فَََل يَُصده
َُٰه فَََتحَدىَٰ   ١٦ َهَوى

17. අගහෝ ! මූසා,  නුගේ දකුණගතහි 

ඇති එය කුමක් ද? 

 ١٧ َوَما تِلحَك بَِيِمينَِك َيَُٰموََسَٰ 

18. ‘එය මාගේ සැරයටිය ගව්. මම ඒ මත 

බර දී සිටිමි. තවද එමගින්ව මාගේ 

එළුවන්වට (අතු ගකා ) කඩා බිම දමමි. 

තවද මට එහි ගවනත් අවශයතාවන්ව ද 

ඇත’ යැයි ඔහු (මූසා) පැවසීය. 

 َٰ ُهشُّ بَِها لََعَ
َ
ُؤاْ َعلَيحَها َوأ تََوكه

َ
  قَاَل ِهَ َعَصاَي أ

َرىَٰ  خح
ُ
 ١٨ َغَنِۡم َوِلَ فِيَها َمـ َارُِب أ

19. ‘අගහෝ ! මූසා, නුඹ එය බිම ගහ නු’ 

යැයි ඔහු (අල්ලාහ්) පැවසුගව්ය. 
لحقَِها َيَُٰموََسَٰ 

َ
 ١٩ قَاَل أ

20. එිට ඔහු එය බිම ගහළීය. එසැණින්ව 

එය බඩො යන සර්පගයකු බවට පත් ිය. 
ََٰها فَإَِذا ِهَ َحيهة   لحَقى

َ
ََعَٰ فَأ  ٢٠ تَسح

21. නුඹ එය අල්ලනු. තවද නුඹ බිය 

ගනාවනු. එහි මුල් සව්භාවයටම එය 

නැවත පත් කරන්වගනමු යැයි ඔහු 

(අල්ලාහ්) පැවසුගව්ය. 

ۖۡ َسُنعِيُدَها ِسَۡيَتَها   َها َوََل ََّتَفح قَاَل ُخذح
وَلَٰ 

ُ  ٢١ ٱۡلح

22. නුගේ අත නුගේ කිහිල්ල ගවත එකතු 

කර තබනු. කිසිදු හානියකින්ව ගතාර ව 

තවත් සංඥාවක් ගලස සුදුවන්ව දීේතියක් 

එය පිට කරනු ඇත. 

ُممح يََدَك إََِلَٰ َجَناِحَك ََّتحُرجح َبيحَضآَء ِمنح   َوٱضح
َرىَٰ  خح

ُ
ِ ُسوٍٓء َءايًَة أ  ٢٢ َغۡيح

23. (එය) අපගේ මහත් වූ සංඥාවන්ව 

අතුරින්ව අප නුඹට ගපන්වවීම පිණිසය. 
َى   ٢٣ لَُِنِيََك ِمنح َءاَيَٰتَِنا ٱلحُكَبح
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24. නුඹ ෆිර්අවුන්ව ගවත යනු. නියත 

වශගයන්වම ඔහු සීමාව ඉක්මවා ගොස් 

ඇත. 

َن إِنهُهۥ َطَغَٰ   ٢٤ ٱذحَهبح إََِلَٰ فِرحَعوح

25. (එිට මූසා) මාගේ 

පරමාධිපතියාණනි, මාගේ හදවත මා 

ගවත ිවෘත කර ගදනු මැනව ! යැයි 

ප්රාර්ථනා කග ය්. 

رِي  حح َِل َصدح َ ِ ٱۡشح  ٢٥ قَاَل َرب 

26. තවද මාගේ කරුණ මා හට පහසු කර 

ගදනු මැනව ! 
رِي مح

َ
ح َِلٓ أ ِ  ٢٦ َويَِس 

27. තවද මාගේ දිගවහි ෙැටය ලිහනු 

මැනව ! 
ِن ل َِساِّن  َدٗة م  لُلح ُعقح  ٢٧ َوٱحح

28. මාගේ ප්රකාශය ඔවුහු වටහා ෙන්වනා 

අයුරින්ව 
ِل  َقُهواْ قَوح  ٢٨ َيفح

29. මාහට මාගේ පවුගලන්ව උදව්කරුවකු 

පත් කරනු මැනව! 
َعل  ِل َوٱجح هح

َ
ِنح أ ِ َوزِيٗرا م 

 ٢٩ َل 

30. මාගේ සගහෝදර හාරූන්ව ව  ( එගස් 

පත් කරනු මැනව) ! 
ِِخ 

َ
 ٣٠ َهَُٰروَن أ

31. ඔහු මගින්ව මාගේ අත ඔබ ශක්තිමත් 

කරනු මැනව! 
رِي زح

َ
ُددح بِهِۦٓ أ  ٣١ ٱشح

32. තවද මාගේ කරුගණහි ඔහු ව ද 

හවුල් කරවනු මැනව! 
رِي  مح

َ
ُه ِِفٓ أ ِكح ۡشح

َ
 ٣٢ َوأ

33. අධික ව අපි නුඹ ව පිිතුරු කිරීම 

සඳහා 
 ٣٣ ََكح نَُسب َِحَك َكثِۡٗيا

34. තවද අධික ව අපි නුඹ ව ගමගනහි 

කිරීම සඳහා. 
ُكَرَك َكثًِۡيا   ٣٤ َونَذح
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35. නියත වශගයන්වම නුඹ අප ෙැන 

නිරීක්ෂා කරන්වගනකු ව සිටිගයහිය. 
 ٣٥ إِنهَك ُكنَت بَِنا بَِصۡٗيا

36. අගහෝ ! මූසා, නුගේ ඉල්ලීම 

සැබැින්ව නුඹට ගදනු ලැබුගව් යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

لََك َيَُٰموََسَٰ  وتِيَت ُسؤح
ُ
 ٣٦ قَاَل قَدح أ

37. තවද (මීට ගපර) තවත් වරක් අපි නුඹ 

ගවත සැබැින්වම උපකාර කග මු. 
َرىَٰٓ  خح

ُ
ةً أ  ٣٧ َولََقدح َمَننها َعلَيحَك َمره

38. ගහළිදරව් කරනු ලබන දෑ නුඹගේ 

මව ගවත අපි ගහළිදරව් ක  අවස්ථාව 

සිහිපත් කරනු. 

َِك َما يُوَۡحَٰٓ  م 
ُ
وحَحيحَنآ إََِلَٰٓ أ

َ
 ٣٨ إِذح أ

39. ගපට්ටිය තු  ඔහු බහාලනු. පසු ව 

(නීල්) ෙඟහි එය දමනු. (නීල්) ෙඟ ඔහු ව 

අද්දරට ගෙන යයි. මාගේ සතුරා හා 

ඔහුගේ සතුරා එය ෙනු ඇත. තවද මා 

ිසින්ව (මාගේ) ගසගනහස  නුඹ ගවත 

ගහළුගවමි. තවද මාගේ දෑස ්ඉදිරිපිට නුඹ 

ක්රියා කරනු ලබනු පිණිසය. 

َم ِ   ِن ٱقحِذفِيهِ ِِف ٱتلهابُوِت فَٱقحِذفِيهِ ِِف ٱَلح
َ
أ

ِ وََعُدو    
هُ َعُدو   َل  ُخذح

ح
اِحِل يَأ َمُّ بِٱلسه فَلحُيلحقِهِ ٱَلح

  َٰ َنَع لََعَ ِ َوتِلُصح ِّن  لحَقيحُت َعلَيحَك َُمَبهٗة م 
َ
ۚۥْ َوأ ُ َله
 ٣٩ َعيحِّنٓ 

40. නුඹගේ සගහෝදරිය (ඒ පසුපස) ෙමන්ව 

ක  අවසථ්ාගව් ‘ගමාහුගේ භාරකාරත්වය 

උසුලන අගයකු මම නුඹලාට දන්වවා 

සිටින්වනදැයි’ ඇය පැවසුවාය. පසු ව අපි 

ඇය දුක් ගනාවනු පිණිස හා ඇයගේ 

ගනත් පිනවනු පිණිස නුඹ ව නුඹගේ මව 

ගවත නැවත ගයාමු කග මු. තවද නුඹ 

ආත්මයක් මරා දැමුගවහිය. පසු ව එම 

පීඩනගයන්ව අපි නුඹ ව මුදවා ෙත්ගතමු. 

(ිිධ) පරීක්ෂණ මගින්ව අපි නුඹ 

පිරික්සුගවමු. නුඹ මද්යන්ව වාසීන්ව අතර 

රැඳී සිටිගයහිය. පසු ව අගහෝ මූසා, 

නියමිත කාලගයහි නුඹ පැමිණිගයහිය. 

َٰ َمن   ُدلُُّكمح لََعَ
َ
ُتَك َفَتُقوُل َهلح أ خح

ُ
َِشٓ أ إِذح َتمح

َنََٰك إََِلَٰٓ  ۖۥۡ فَرََجعح ُفلُُه َِك ََكح َتَقره َعيحُنَها  يَكح م 
ُ
 أ

يحَنََٰك ِمَن ٱلحَغم ِ   ٗسا َفَنجه َوََل ََتحَزَنْۚ َوَقَتلحَت َنفح
َيَن   ِل َمدح هح

َ
ْۚ فَلَبِثحَت ِسنَِي ِِفٓ أ ََٰك ُفُتوٗنا َوَفَتنه

َٰ قََدرٖ َيَُٰموََسَٰ   ٤٠ ُثمه ِجئحَت لََعَ
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41. තවද මා(ගේ දූත ගමගහවර) 

ගවනුගවන්ව මම නුඹ ව සූදානම් කග මි. 
َِس  ُتَك نِلَفح َطَنعح  ٤١ َوٱصح

42. නුඹ හා නුඹගේ සගහෝදරයා මාගේ 

සංඥාවන්ව සමෙ පිටත් ව යනු. මා ෙැන 

ගමගනහි කිරීගමහි නුඹලා ගදගදනා 

අධධර්යමත් ගනාවනු. 

ُخوَك أَـِبَيَِِٰت َوََل تَنَِيا ِِف  
َ
نَت َوأ

َ
ٱذحَهبح أ

رِي
 ٤٢ ذِكح

43. නුඹලා ගදගදනා ෆිර්අවුන්ව ගවත යනු. 

නියත වශගයන්වම ඔහු සීමාව ඉක්මවා 

ගොස් ඇත. 

َن إِنهُهۥ َطَغَٰ   ٤٣ ٱذحَهَبآ إََِلَٰ فِرحَعوح

44. එිට නුඹලා ගදගදනා මෘදු වදනින්ව 

ඔහු සමෙ කතා කරනු. ඔහු උපගදස ්

ලබන්වනට ගහෝ ඔහු බියවන්වනට ගහෝ 

පුළුවන. 

وح  
َ
ُر أ َٗل َله ِٗنا لهَعلهُهۥ َيَتَذكه َفُقوََل ََلُۥ قَوح

 ٤٤ ََيحََشَٰ 

45. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, ඔහු අප 

ගවත දඬුවම් කිරීම ගහෝ සීමාව ඉක්මවා 

කටයුතු කිරීම ෙැන නියත වශගයන්වම අපි 

බිය වන්වගනමු යැයි ඔවුන්ව ගදගදනා 

පැවසුගවෝය. 

ن  
َ
وح أ

َ
ُرَط َعلَيحَنآ أ ن َيفح

َ
َنا ََّنَاُف أ قَاََل َربهَنآ إِنه

َغَٰ   ٤٥ َيطح

46. නුඹලා ගදගදනා බිය ගනාවනු. නියත 

වශගයන්වම මම නුඹලා ගදගදනා සමෙ 

සිට සවන්ව ගදමි. තවද (සියල්ල) දකිමි. 

َرىَٰ 
َ
َمُع َوأ سح

َ
ٓۖۡ إِنهِّن َمَعُكَمآ أ  ٤٦ قَاَل ََل ََّتَافَا

47. එගහයින්ව නුඹලා ගදගදනා ඔහු ගවත 

පැමිණ ‘නියත වශගයන්වම අපි නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ දූතවරු ගදගදගනකි. 

එගහයින්ව අප සමෙ ඉසර්ාඊල් දරුවන්ව 

එවනු. තවද නුඹ ඔවුනට දඬුවම් 

ගනාකරනු. නුඹගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ 

සාධකයක් සමෙ සැබැින්වම අපි නුඹ 

ගවත පැමිණ ඇත්ගතමු. යහ මෙ 

අනුෙමනය ක වුන්ව මත ශාන්වතිය අත් 

ගව්වා! යැයි පැවසූහ. 

رحِسلح َمَعَنا بَِّنٓ  
َ
تَِياهُ َفُقوََلٓ إِنها رَُسوََل َرب َِك فَأ

ح
فَأ

َٰٓءِيَل َوََل ُتعَ  َر ِن  إِسح ۖۡ قَدح ِجئحَنََٰك أَـِبيَةٖ م  بحُهمح ِ ذ 
حُهَدىَٰٓ  َبَع ٱل َٰ َمِن ٱته َلَُٰم لََعَ ب َِكۖۡ َوٱلسه  ٤٧ ره
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48. නියත වශගයන්වම දඬුවම (අපගේ 

සංඥා) ගබාරු ගකාට පිටුපා ගියවුන්ව 

ගකගරහිය යැයි සැබැින්වම අප ගවත 

ගද්ව පණිිඩ ගදන ලදී. 

نه ٱلحَعَذاَب 
َ
وِۡحَ إََِلحَنآ أ

ُ
َب  إِنها قَدح أ َٰ َمن َكذه  لََعَ

 َٰ  ٤٨ َوتََوله

49. අගහෝ මූසා! එගස ්නම් නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපති කවුදැයි ඔහු 

ිමසීය. 

بُُّكَما َيَُٰموََسَٰ   ٤٩ قَاَل َفَمن ره

50. අපගේ පරමාධිපති වනාහි ඔහුගේ 

සෑම මැවීම් වලට සැලැසුම් පිරිනමා පසුව 

මෙ ගපන්වවීම ලබා දුන්වගන්වය." යැයි ඔහු 

(මූසා) පිළිතුරු දුන්වගන්වය. 

ٍء َخلحَقُهۥ ُثمه   َطيَٰ ُكه ََشح عح
َ
ِٓي أ قَاَل َربَُّنا ٱَّله

 ٥٠ َهَدىَٰ 

51. එගස ්නම් මුල් පරම්පරාවන්වගේ 

තත්ත්වය කුමක්දැ?යි ඔහු ිමසීය. 
وَلَٰ 

ُ  ٥١ قَاَل َفَما بَاُل ٱلحُقُروِن ٱۡلح

52. ඒ පිළිබඳ දැනුම මාගේ පරමාධිපති 

අබියස ගද්ව ග්රන්වථගයහි ඇත්ගත්ය. 

මාගේ පරමාධිපති ගනාමෙ ගනායවනු 

ඇත. තවද අමතක ගනාකරනු ඇතැයි ඔහු 

පැවසීය. 

  ِ ِ ِِف كَِتَٰٖبِۖ َله يَِضلُّ َرَب  قَاَل ِعلحُمَها ِعنَد َرَب 
 ٥٢ َوََل يَنََس 

53. ඔහු වනාහි නුඹලාට මහගපාග ාව 

ඇතිරිල්ලක් බවට පත් කග ්ය. තවද එහි 

නුඹලාට මාර්ෙ පහසුකම් සැලසුගව්ය. 

තවද අහසින්ව ජලය පතිත කර එමගින්ව 

ිිධ පැ ෑටි වර්ෙ හට ෙැන්වවීය. 

ٗدا َوَسلََك لَُكمح   ۡرَض َمهح
َ ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡلح ٱَّله

َنا   رَجح خح
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
فِيَها ُسُبَٗل َوأ

 َٰ ِن نهَباٖت َشِته َوَٰٗجا م  زح
َ
 ٥٣ بِهِۦٓ أ

54. නුඹලා අනුභව කරනු. තවද 

නුඹලාගේ ගොිප  සතුන්වට බුදින්වනට 

ගදනු. නියත වශගයන්වම එහි බුද්ධිය 

ඇත්තවුන්ව හට සංඥාවන්ව ඇත. 

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   ْۚ إِنه ِِف َذ نحَعََٰمُكمح
َ
اْ أ ُُكُواْ َوٱرحَعوح
ْوِل ٱنلَُِّهَٰ 

ُ
ِ  ٥٤ ۡل 



 

සූරා තාහා 

 

563 

 

 طه 

55. අප නුඹලා මැව්ගව් එයින්වය. තවද අප 

නුඹලා නැවත ගයාමු කරනුගේ ඒ 

තු ටය. යළිත් වරක් අප නුඹලා බැහැර 

කරනුගේ ද එයින්වය. 

َنَُٰكمح َوفِيَها نُعِيُدُكمح َوِمنحَها   ۞ِمنحَها َخلَقح
َرىَٰ  خح

ُ
 ٥٥ َُّنحرُِجُكمح تَاَرةً أ

56. සැබැින්වම අපි අපගේ ඒ සියලු 

සාධක ඔහුට ගපන්වවූගයමු. නමුත් ඔහු 

ගබාරු කග ්ය. තවද පිටුපෑගව්ය. 

ََبَٰ 
َ
َب َوأ َريحَنَُٰه َءاَيَٰتَِنا ُُكهَها فََكذه

َ
 ٥٦ َولََقدح أ

57. අගහෝ, මූසා ! නුඹ නුඹගේ හූනියම 

මගින්ව අපගේ භූමිගයන්ව අප බැහැර 

කිරීමට නුඹ අප ගවත පැමිණිගයහිදැයි 

ඔහු පැවසීය. 

رَِك   ۡرِضَنا بِِسحح
َ
رَِجَنا ِمنح أ ِجئحتََنا تِلُخح

َ
قَاَل أ

 ٥٧ َيَُٰموََسَٰ 

58. එගස ්නම් අපි ද එවැනිම හූනියමක් 

ඔබ ගවත ගෙන එන්වගනමු. එගහයින්ව අප 

ගහෝ ඔබ එයට ිරුද්ධ ගනාවන 

ගපාගරාන්වදු වූ ගව්ලාවක මධයස්ථ 

ස්ථානයක් අප අතර හා ඔබ අතර පත් 

කරනු. 

َعلح بَيحَنَنا َوبَيحَنَك   ِثحلِهِۦ فَٱجح رٖ م  تِيَنهَك بِِسحح
ح
فَلََنأ

نَت َمََّكٗنا  
َ
َموحِعٗدا َله َُّنحلُِفُهۥ ََنحُن َوََلٓ أ

 ٥٨ ُسٗوى

59. නුඹලාට ගපාගරාන්වදු වූ ගව්ලාව 

සැණගකළි දිනය ගව්. තවද (එදින) 

ජනයා උදෑසන රැස් කරනු ලැබිය යුතුය. 

ن ُُيحَّشَ ٱنلهاُس  
َ
ِيَنةِ َوأ قَاَل َموحِعُدُكمح يَوحُم ٱلز 

 ٥٩ ُضۡٗح 

60. එිට ෆිර්අවුන්ව පසුපසට ගොස ්

ඔහුගේ කුමන්වත්රණය එක්ලැස් ගකාට පසු 

ව පැමිණිගේය. 

ُن فََجَمَع َكيحَدهُۥ ُثمه  َٰ فِرحَعوح َِتَٰ َفَتَوله
َ
 ٦٠  أ

61. නුඹලාට ිනාශය ගව්වා! අල්ලාහ ්

ගකගරහි නුඹලා ගබාරු ගනාගොතනු. 

එිට ඔහු නුඹලා ව දඬුවමකින්ව ිනාශ 

කරනු ඇත. තවද ගබාරු ගෙතූවන්ව 

සැබැින්වම පරාජයට පත් ව ඇත යැයි 

මූසා ඔවුනට (හූනියම්කරුවන්වට) පැවසීය. 

 ِ واْ لََعَ ٱَّلله ََتُ وََسَٰ َويحلَُكمح ََل َتفح   قَاَل لَُهم مُّ
ِحَتُكم بَِعَذاٖبِۖ َوقَدح َخاَب َمِن   َكِذٗبا فَيُسح

ىَٰ   ٦١ ٱفحََتَ



 

සූරා තාහා 

 

564 

 

 طه 

62. පසු ව ඔවුන්ව අතර වූ ඔවුන්වගේ 

කරුණ සම්බන්වධගයන්ව ඔවුන්ව එකිගනකා 

මත ෙැටුම් ඇති කර ෙත්ගතෝය. තවද 

ඔවුහු රහස් සාකච්ඡා රහසින්ව කතා 

කග ෝය. 

وَ  واْ ٱنلهجح ََسُّ
َ
رَُهم بَيحَنُهمح َوأ مح

َ
 ٦٢ ىَٰ َفَتَنَٰزَُعٓواْ أ

63. නියත වශගයන්වම ගමාවුන්ව ගදගදනා 

හූනියම්කරුවන්ව ගදගදගනකු ගවයි. ඔවුන්ව 

ගදගදනාගේ හූනියම මගින්ව නුඹලා ව 

නුඹලාගේ භූමිගයන්ව පිටුවහල් කිරීමටත් 

නුඹලාගේ ආදර්ශමත් මාර්ෙගයන්ව ඉවත් 

කිරීමටත් ඔවුන්ව ගදගදනා අගේක්ෂා 

කරති. 

ن  قَالُٓواْ إِنح َهََٰذَِٰن لََسَِٰحَرَِٰن 
َ
يُرِيَداِن أ

َهَبا   رِهَِما َويَذح ۡرِضُكم بِِسحح
َ
ِنح أ َُيحرَِجاُكم م 

حُمثحَلَٰ   ٦٣ بَِطرِيَقتُِكُم ٱل

64. එගහයින්ව නුඹලාගේ කුමන්වත්රණ 

නුඹලා එක්ලැස් කරනු. පසු ව ගප  ෙැසී 

පැමිගණනු. තවද අද දින උසස්කම 

ලබන්වනා සැබැින්වම ජය ලබනු ඇත. 

ُِعواْ َكيحَدُكمح ُثمه  َجح
َ
فحلََح  فَأ

َ
ْۚ َوقَدح أ ا ٱئحُتواْ َصف ٗ

َلَٰ  َتعح َوحَم َمِن ٱسح  ٦٤ ٱَلح

65. (හුනියම් කිරීමට පැමිණි ඔබනු මූසා 

අමතා) අගහෝ ! මූසා එක්ගකෝ නුඹ 

(මුලින්වම ඔබ සතු දෑ බිම ) ගහළිය යුතුය. 

එගස් නැතගහාත් (හූනියම් සඳහා වූ දෑ 

බිම) ගහ න්වනන්වගෙන්ව මුල් අය අප 

වන්වන දැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

ن نهُكوَن  قَا
َ
آ أ ن تُلحَِّقَ ِإَومه

َ
آ أ لُواْ َيَُٰموََسَٰٓ إِمه

لحََّقَٰ 
َ
َل َمنح أ وه

َ
 ٦٥ أ

66. ‘එගස ්නම් නුඹලා ගහ නු’ යැයි ඔහු 

(මූසා) පැවසුගව්ය.එිට ඔවුන්වගේ හූනියම 

ගහ්තුගවන්ව  ඔවුන්ව සතු ලණු හා සැරයටිය 

(සර්පයන්ව ගස්) ෙමන්ව කරන්වනාක් ගමන්ව 

දිස ්ිය. 

ْۖۡ فَإَِذا ِحَبالُُهمح وَِعِصيُُّهمح َُيَيهُل إََِلحهِ  قَاَل بَلح  لحُقوا
َ
أ

ََعَٰ  نهَها تَسح
َ
رِهِمح أ  ٦٦ ِمن ِسحح

67. එිට මූසාට, ඔහුගේ සිත තු  බිය 

හැඟීමක්  ඇති කරන්වනට ිය. 
وََسَٰ  ِسهِۦ ِخيَفٗة مُّ وحَجَس ِِف َنفح

َ
 ٦٧ فَأ

68. නුඹ බිය ගනාවනු. නියත වශගයන්වම 

උසස ්වනුගේ නුඹ ම යැයි අපි 

පැවසුගවමු. 

 َٰ َ لَعح
َ نَت ٱۡلح

َ
 ٦٨ قُلحَنا ََل ََّتَفح إِنهَك أ
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69. නුගේ දකුණගතහි ඇති දෑ නුඹ 

ගහ නු. ඔවුන්ව සිදු ක  දෑ එය ගිල දමනු 

ඇත. එගස ්ඔවුන්ව සිදු කග ් 

හූනියම්කරුවකුගේ කුමන්වත්රණයයි. 

හූනියම්කරුවා කවර අයුරින්ව පැමිණිය ද 

ජය ගනාලබනු ඇත. 

لحِق َما ِِف يَمِ 
َ
ْۖۡ إِنهَما  َوأ ينَِك تَلحَقفح َما َصَنُعٓوا

اِحُر َحيحُث   لُِح ٱلسه َصَنُعواْ َكيحُد َسَِٰحرِٖۖ َوََل ُيفح
َِتَٰ 

َ
 ٦٩ أ

70. එිට හූනියම්කරුගවෝ සිරස බිම 

තබමින්ව බිම ඇඳ වැටී ‘අපි හාරූන්වගේ හා 

මූසාගේ පරමාධිපති ව ිශව්ාස කග මු’ 

යැයි පැවසූහ. 

ٗدا َحَرةُ ُسجه لحَِّقَ ٱلسه
ُ
ِ َهَُٰروَن   فَأ قَالُٓواْ َءاَمنها بَِرب 

 ٧٠ َوُموََسَٰ 

71. මම නුඹලාට අවසර දීමට ගපර 

නුඹලා ඔහු ව ිශව්ාස කග හු ද? නියත 

වශගයන්ව නුඹලාට හූනියම් ඉෙැන්ව වූ ඔහු 

නුඹලාගේ ප්රධානියා වී ඇත. එගහයින්ව 

මම නුඹලාගේ අත් හා නුඹලාගේ පාද 

(පැති) මාරුගවන්ව මාරුව කපා දමමි. තවද 

ඉඳි කගඳහි නුඹලා බැඳ දමා ඇණ ෙසමි. 

තවද අප අතුරින්ව දඬුවම් දීගමහි වඩාත් 

ප්රබල හා සැමදා සිටින්වනා කවගරකු දැයි 

නුඹලා දැන ෙනු ඇත යැයි ඔහු (ෆිර්අව්න්ව) 

පැවැසුගව්ය. 

ۖۡ إِنهُهۥ  نح َءاَذَن لَُكمح
َ
قَاَل َءاَمنُتمح ََلُۥ َقبحَل أ

 
ُ
ۖۡ فََِل َر حح ِ ِي َعلهَمُكُم ٱلس  َعنه  لََكبِۡيُُكُم ٱَّله ِ َقط 

ِنح ِخَلَٰٖف   رحُجلَُكم م 
َ
يحِديَُكمح َوأ

َ
أ

لَُمنه   ِل َوتَلَعح َصل َِبنهُكمح ِِف ُجُذوِع ٱنلهخح
ُ
َوَۡل

بحََّقَٰ 
َ
َشدُّ َعَذاٗبا َوأ

َ
َنآ أ يُّ

َ
 ٧١ أ

72. පැහැදිලි සාධක අතුරින්ව අප ගවත 

පැමිණි දෑ හා අප මැවූ අයට ඉහළින්ව නුඹ 

ව අපි ගතෝරා ගනාෙන්වගනමු. එගහයින්ව 

නුඹ තීන්වදු කරන දෑ තීන්වදු කරනු. නුඹ 

තීන්වදු කරනුගේ ගමගලාව ජීිතගේ 

පමණය යැයි (හූනියම්කරුවන්ව ෆිර්අව්න්ව 

අමතා) පැවැසූහ. 

َي َِنَِٰت   َٰ َما َجآَءنَا ِمَن ٱِلح ثَِرَك لََعَ قَالُواْ لَن نُّؤح
نَت قَاٍضِۖ إِنهَما  

َ
ۖۡ فَٱقحِض َمآ أ ِي َفَطَرنَا َوٱَّله

ََيوَٰ  َِض َهَِٰذهِ ٱۡلح ٓ َتقح نحَيا  ٧٢ ةَ ٱلُّ

73. නියත වශගයන්වම අපි අපගේ 

පරමාධිපති ිශව්ාස කග මු. අපගේ වැරදි 

වලටත් නුඹ කවර ගදයක් ගවත හූනියම් 

කිරීමට බල කග ්ද එයටත් ඔහු අපට 

සමාව ගදනු ඇත. තවද අල්ලාහ ්අති 

ගශ්ර්ෂ්ඨය. වඩාත් සථ්ායීය. 

ِفَر نَلَا   َخَطََٰيََٰنا َوَمآ  إِنهآ َءاَمنها بَِرب َِنا َِلَغح
ُ َخۡيح    رِِۗ َوٱَّلله حح ِ َتَنا َعلَيحهِ ِمَن ٱلس  رَهح كح

َ
أ

بحََّقَٰٓ 
َ
 ٧٣ َوأ
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74. නියත වශගයන්වම කරුණ නම්, 

කවගරකු තම පරමාධිපති ගවත 

වැරදිකරුවකු ගලසින්ව පැමිගණන්වගන්ව ද 

එිට නියත වශගයන්වම ඔහුට නිරය සතු 

ගව්. ඔහු එහි මිය ගනායන අතර ජීවත් ද 

ගනාගවයි. 

ِت َربهُهۥ ُُمحرِٗما فَإِنه ََلُۥ َجَهنهَم ََل  إِنهُهۥ 
ح
َمن يَأ

 ٧٤ َيُموُت فِيَها َوََل َُيحََيَٰ 

75. කවගරකු ිශව්ාසවන්වතයකු ගලසින්ව 

යහකම් සිදු ගකාට ඔහු ගවත 

පැමිගණන්වගන්ව ද ඔවුහු වනාහි, ඔවුනට 

උසස ්තරාතිරම් ඇත්ගතෝ ගවති. 

َٰلَِحَٰتِ  ِمٗنا قَدح َعِمَل ٱلصه تِهِۦ ُمؤح
ح
  َوَمن يَأ

َرَجَُٰت ٱلحُعَلَٰ  ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱله
ُ
 ٧٥ فَأ

76. යටින්ව ෙංො ෙලා බස්නා සදාතනික 

උයන්ව ඇත. ඔවුන්ව එහි සදාතනිකයින්වය. 

එය පිිතුරු කර ෙත්තවූවන්වගේ ප්රතිඵල 

ගව්. 

نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن  
َ ٖن ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح َُٰت َعدح َجنه

 َٰ َٰلَِك َجَزآُء َمن تََزَكه ْۚ َوَذ  ٧٦ فِيَها

77. තවද නුඹ මාගේ ෙැත්තන්ව සමෙ 

රාත්රිගයහි පිටත් ව යනු. තවද ඔවුනට 

මුහුගදහි (ජලගයන්ව ගතාර) ියළි මාවතක් 

ගපන්වවනු. සතුරු ප්රහාරයට බිය ගනාවනු. 

තවද නුඹ (දිගයහි ගිලීම ෙැනද) බිය 

ගනාවනු යැයි සැබැින්වම අපි මූසා ගවත 

ගද්ව පණිිඩ එව්ගවමු. 

وحَحيحَنآ إََِلَٰ 
َ
ِ بِعَِبادِي  َولََقدح أ َسح

َ
نح أ

َ
 ُموََسَٰٓ أ

رِ يَبَٗسا َله تََخَُٰف   َحح ِبح لَُهمح َطرِيٗقا ِِف ٱِلح فَٱۡضح
 ٧٧ َدَرَٗك َوََل ََّتحََشَٰ 

78. එිට ෆිර්අවුන්ව ඔහුගේ ගස්නාව සමෙ 

ඔවුන්ව ව ලුහු බැන්වගද්ය. මුහුගදහි ඔවුන්ව 

වටලා ෙත යුතු දෑ ඔවුන්ව ව වටලා 

ෙත්ගත්ය. 

نُ  تحَبَعُهمح فِرحَعوح
َ
َم ِ   فَأ َِن ٱَلح ِِبُُنودِهِۦ َفَغِشَيُهم م 

 ٧٨ َما َغِشَيُهمح 

79. ෆිර්අවුන්ව තම සමූහයා ගනාමෙ 

හැරිගේය. තවද ඔහු මෙ ගපන්වවූගේ නැත. 
ُن قَوحَمُهۥ َوَما َهَدىَٰ  َضله فِرحَعوح

َ
 ٧٩ َوأ
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80. අගහෝ ! ඉස්රාඊල් දරුවනි, නුඹලාගේ 

සතුරන්වගෙන්ව අපි නුඹලා ව මුදවා 

ෙත්ගතමු. තවද දකුණු තූර් කන්වද ගදසින්ව 

අපි නුඹලාට ප්රතිඥා දුනිමු. තවද නුඹලා 

ගවත මන්වනු හා සල්වා (නමැති සව්ර්ෙ 

ආහාර) පහ  කග මු. 

ِنح َعُدو ُِكمح   َنَيحَنَُٰكم م 
َ
َٰٓءِيَل قَدح أ َر َيََٰبِّنٓ إِسح

َا   نلح َمَن َونَزه يح
َ ورِ ٱۡلح َنَُٰكمح َجانَِب ٱلطُّ َوَوََٰعدح

حَمنه َوٱلسه   ٨٠ لحَوىَٰ َعلَيحُكُم ٱل

81. අපි නුඹලාට ගපෝෂණය ක  දෑහි 

පිිතුරු දැයින්ව නුඹලා අනුභව කරනු. එහි 

නුඹලා සීමාව ඉක්මවා ගනායනු. 

එගහයින්ව මාගේ ගකෝපය නුඹලා ගවත 

පහ  වනු ඇත. තවද කවගරකු ගවත 

මාගේ ගකෝපය පහ  වන්වගන්ව ද 

සැබැින්වම ඔහු ිනාශ වනු ඇත. 

اْ فِيهِ  ُُكُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َرَزقحَنَُٰكمح َوََل  َغوح  َتطح
َفَيِحله َعلَيحُكمح َغَضِبِۖ َوَمن َُيحلِلح َعلَيحهِ  

 ٨١ َغَضِب َفَقدح َهَوىَٰ 

82. තවද පසුතැිලි වී ිශව්ාස ගකාට 

දැහැමි දෑ සිදු ගකාට පසු ව යහ මෙ ගයාමු 

වූවන්වහට සැබැින්වම මම අතික්ෂමාශීලී 

ගවමි. 

ار  ل َِمن تَاَب َوَءاَمَن وََعمِ  َل َصَٰلِٗحا ُثمه  ِإَوّن ِ لََغفه
َتَدىَٰ   ٨٢ ٱهح

83. අගහෝ ! මූසා, නුඹගේ ජනයාගෙන්ව 

ගවන්වවීමට නුඹ ව ඉක්මන්ව කග ් කුමක් 

ද? 

ِمَك َيَُٰموََسَٰ  َجلََك َعن قَوح عح
َ
 ٨٣ ۞َوَمآ أ

84. ඔවුහු මාගේ පියවර මත ගවති. මාගේ 

පරමාධිපතියාගණනි, ඔබ තෘේතියට පත් 

වනු පිණිස ඔබ ගවත මම ඉක්මන්ව වූගයමි 

යැයි ඔහු පැවසීය. 

  ِ ثَرِي وََعِجلحُت إََِلحَك َرب 
َ
َٰٓ أ ْوََلِٓء لََعَ

ُ
قَاَل ُهمح أ

 ٨٤ لََِتحََضَٰ 

85. සැබැින්වම නුඹගෙන්ව පසු නුඹගේ 

සමූහයා අපි පරීක්ෂණයට ලක් කග මු. 

තවද සාමිරී ඔවුන්ව ව ගනාමෙ හැරිගේය. 

َضلهُهُم  
َ
ِدَك َوأ َمَك ِمنُۢ َبعح قَاَل فَإِنها قَدح َفَتنها قَوح

 ٨٥ اِمرِيُّ ٱلسه 
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86. පසු ව මූසා තම සමූහයා ගවත 

ගකෝපගයන්ව යුතු ව කනස්සල්ගලන්ව 

නැවත හැරී ආගව්ය. අගහෝ ! මාගේ 

ජනයිනි, නුඹලාට අලංකාර ප්රතිඥාවක් 

නුඹලාගේ පරමාධිපති නුඹලාට ප්රතිඥා 

ගනාකග ් ද? එම ප්රතිඥාව නුඹලා ගවත 

දීර්ඝ වී ද? එගස ්නැතගහාත් නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ ගකෝපය නුඹලා ගවත 

පහ  වීමට නුඹලා අගේක්ෂා කග හු ද? 

එගහයින්ව නුඹලා මාගේ ප්රතිඥාවට 

ිරුද්ධ ව කටයුතු කග හුය. 

ْۚ قَاَل   ِسٗفا
َ
َبََٰن أ فَرََجَع ُموََسَٰٓ إََِلَٰ قَوحِمهِۦ َغضح

  ْۚ ًدا َحَسًنا ُكمح َربُُّكمح وَعح لَمح يَعِدح
َ
َيََٰقوحِم أ

َردتُّ 
َ
مح أ

َ
ُد أ َفَطاَل َعلَيحُكُم ٱلحَعهح

َ
ن َُيِله  أ

َ
مح أ

ُتم   لَفح خح
َ
ب ُِكمح فَأ ِن ره َعلَيحُكمح َغَضب  م 

وحِعِدي  ٨٦ مه

87. අපගේ කැමැත්ගතන්ව නුඹගේ 

ප්රතිඥාවට අපි ිරුද්ධ ගනාවූගයමු. 

එනමුත් ජනයාගේ අලංකාරගයන්ව පිරුණු 

(ආභරණ) බර අප මත පටවන ලදී. 

එගහයින්ව අපි එය දැමුගවමු. එගසම් 

සාමිරීද දැමුගව්ය. 

َنا َموحِعَدَك بَِملحِكَنا َوَلَِٰكنها ُۡح ِلحَنآ   لَفح خح
َ
قَالُواْ َمآ أ

ِن زِيَنةِ ٱلحَقوحِم َفَقَذفحَنََٰها فََكَذَٰلَِك   َزاٗرا م  وح
َ
أ

اِمرِيُّ  لحََّق ٱلسه
َ
 ٨٧ أ

88. පසු ව හඬක් සහිත වසුපැටවකුගේ 

ශරීරයක් ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව ඔහු මතු 

කග ්ය. එිට ඔවුහු ගමය නුඹලාගේ 

ගදියාය. මූසාගේ ද ගදියයා. නමුත් 

ඔහුට (එය) අමතක ිය යැයි පැවසූහ. 

ُۥ ُخَوار  َفَقالُواْ   َٗل َجَسٗدا َله َرَج لَُهمح ِعجح خح
َ
فَأ

 ٨٨ َهََٰذآ إَِلَُٰهُكمح ِإَوَلَُٰه ُموََسَٰ فَنََِسَ 

89. ඔවුන්ව ගවත කිසිදු ප්රතිචාරයක් එය 

ගනාදක්වන බවද  ඔවුනට කිසිදු නපුරක් 

ගහෝ ප්රගයෝජනයක් කිරීමට එයට බලය 

ගනාමැති බව ද ඔවුහු ගනාදුටුගවෝද? 

لُِك   َٗل َوََل َيمح َله يَرحِجُع إََِلحِهمح قَوح
َ
َن أ فَََل يََروح

َ
أ

ٗعا ا َوََل َنفح  ٨٩ لَُهمح َۡض ٗ

90. මීට ගපර හාරූන්ව මාගේ ජනයිනි, 

ගමමගින්ව නුඹලා අර්බුදයකට පත් ව ඇත. 

තවද නියත වශගයන්වම නුඹලාගේ 

පරමාධිපති මහා කාරුණිකය. එගහයින්ව 

නුඹලා මා අනුෙමනය කරනු. තවද මාගේ 

අණට කීකරු වනු යැයි ඔවුනට පැවසීය. 

َولََقدح قَاَل لَُهمح َهَُٰروُن ِمن َقبحُل َيََٰقوحِم إِنهَما  
َمَُٰن فَٱتهبُِعوِِن   فُتِنُتم بِهِۖۦۡ ِإَونه َربهُكُم ٱلرهحح

رِي مح
َ
ِطيُعٓواْ أ

َ
 ٩٠ َوأ
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91. මූසා අප ගවත නැවත පැමිගණන 

ගතක් ඒ මත රැඳී සිටීගමන්ව කිසිිගටක 

අපි ඉවත් ගනාවන්වගනමු යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

َٰ يَرحِجَع   َِٰكِفَي َحِته َح َعلَيحهِ َع َ قَالُواْ لَن نهَبح
 ٩١ إََِلحَنا ُموََسَٰ 

92. (මූසා,හාරූන්ව අමතා) අගහෝ ! 

හාරූන්ව, ඔවුන්ව ගනාමෙ ගිය බව නුඹ දුටු 

ිට (ඔවුන්වව නිවරැදි කිරීමට)  නුඹ ව 

වැ ැක්වූගේ කුමක්දැ?යි ිමසීය. 

 ْ َتُهمح َضلُّٓوا يح
َ
 ٩٢ قَاَل َيََٰهَُٰروُن َما َمَنَعَك إِذح َرأ

93. නුඹ මා අනුෙමනය ගනාකිරීමට (නුඹ 

ව වැ ැක්වූගේ කුමක් ද?) නුඹ මාගේ 

අණට පිටුපෑගවහි ද?. 

رِي  مح
َ
َفَعَصيحَت أ

َ
َله تَتهبَِعِنِۖ أ

َ
 ٩٣ أ

94. අගහෝ ! මාගේ මවගේ පුතණුවනි, 

මාගේ රැවුගලන්ව හා මාගේ හිසින්ව නුඹ 

ගනාඅල්ලනු. ‘නුඹ ඉසර්ාඊල් දරුවන්ව 

අතර ගේද ඇති කග හිය. නුඹ මාගේ 

වචනය බලා ගපාගරාත්තු ගනාවූගයහිය 

යැයි නුඹ පැවසීම ෙැන සැබැින්වම මම 

බිය වූගයමි. 

ِۖ إِّن ِ   َِسٓ
ح
َيِِت َوََل بَِرأ ُخذح بِلِحح

ح
قَاَل يَبحَنُؤمه ََل تَأ

قح  ن َتُقوَل فَره
َ
َٰٓءِيَل  َخِشيُت أ َر َ بَِّنٓ إِسح َت بَيح

ِل   ٩٤ َولَمح تَرحُقبح قَوح

95. අගහෝ ! සාමිරී, එගස් නම් නුගේ 

ගදසුම කුමක්දැයි ඔහු (මූසා) ිමසීය. 
ُبَك َيََٰسَِٰمرِيُّ   ٩٥ قَاَل َفَما َخطح

96. ඔවුන්ව කවර කරුණක් ගනාදුටුගව් ද 

එවැන්වනක් මම දුටුගවමි. එිට මා 

රසූල්වරයාගේ පා සලකුණින්ව (වැලි) 

අහුරක් අහුරා ගෙන පසු ව එය මා (ඒ 

මත) ිසි කග මි. එගලසය මා ගවත 

මාගේ සිත අලංකාරවත් කග ් යැයි ඔහු 

(සාමිරි මූසාට) පැවසීය. 

ُت   واْ بِهِۦ َفَقَبضح ُت بَِما لَمح َيبحُِصُ قَاَل بَُِصح
ُتَها َوَكَذَٰلَِك   ثَرِ ٱلرهُسوِل َفَنَبذح

َ
ِنح أ َقبحَضٗة م 

َِس  لَتح َِل َنفح  ٩٦ َسوه
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97. (එිට මූසා ගමගස)් පැවැසුගව්ය. 

"එගහයින්ව නුඹ පිටත් ව යනු". නිසැකවම 

ඔබ ජීවත්ව සිටිනතාක් කල්  (කව්රුන්ව 

දුටුවා වුවද) මට  ං ගනාවනු යැයි 

පැවසීමට නුඹට සිදු වනු ඇත. තවද 

(මරණින්ව මතුවට) නුඹ එයින්ව පසුබැසිය 

ගනාහැකි නියමිත ගව්ලාවක් නුඹ සතු 

ගව්. නුඹ කවර ගදයක් මත (නැමදුම් 

කරමින්ව) රැඳී සිටිගේ ද එවන්ව නුඹගේ 

ගදියන්ව ගදස බලනු. අපි එය පුලුසස්ා 

දමා පසු ව මුහුගදහි සු ඟට පාගවන්වනට 

හරින්වගනමු. 

ن َتُقوَل ََل  
َ
ةِ أ ََيوَٰ قَاَل فَٱذحَهبح فَإِنه لََك ِِف ٱۡلح

ۖۥۡ َوٱنُظرح إََِلَٰٓ   ِمَساَسۖۡ ِإَونه لََك َموحِعٗدا لهن َُّتحلََفُه
 ِ َِقنهُهۥ ُثمه إَِلَِٰهَك ٱَّله َُحر  ۖۡ نله ي َظلحَت َعلَيحهِ ََعكِٗفا

ًفا َم ِ نَسح  ٩٧ نَلَنِسَفنهُهۥ ِِف ٱَلح

98. නුඹලාගේ ගදියා අල්ලාහය්. ඔහු 

වනාහි ඔහු හැර ගවනත් ගදියකු 

ගනාමැත. සියලු දෑ පිළිබඳ දැනුගමන්ව ඔහු 

වයාේතය. 

ِي ََلٓ إَِلََٰه إَِله  ُ ٱَّله َمآ إَِلَُٰهُكُم ٱَّلله  ُهَوْۚ َوِسَع  إِنه
ٍء ِعلحٗما  ٩٨ ُكه ََشح

99. (මුහම්මද්) සැබැින්වම ඉකුත් වී ගිය 

දෑහි ගතාරතුරු අපි නුඹ ගවත පවසනුගේ 

ගමගලසය. තවද අප ගවතින්ව වූ ගමගනහි 

කිරීමක් නුඹ ගවත අපි සැබැින්වම 

පිරිනමා ඇත්ගතමු. 

  ْۚ ۢنَبآءِ َما قَدح َسَبَق
َ
َكَذَٰلَِك َنُقصُّ َعلَيحَك ِمنح أ

ٗراَوَق  نها ذِكح ُ  ٩٩ دح َءاَتيحَنََٰك ِمن له

100. කවගරකු එය පිටුපාන්වගන්ව ද එිට 

නියත වශගයන්වම ඔහු ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දිනගේදී (මහත් වූ) 

පාපයක් උසුලනු ඇත. 

َرَض َعنحُه فَإِنهُهۥ َُيحِمُل يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ   عح
َ
نح أ مه
ًرا  ١٠٠ وِزح

101. එහි ඔවුන්ව සදාතනිකයින්ව ගවති. 

ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන දින 

(එම බර) ඉසිලීම ඔවුනට නපුරු ිය. 

 ١٠١ َخَِِٰلِيَن فِيهِِۖ َوَسآَء لَُهمح يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ ِۡححَٗل 

102. එදින සූර් නම් ගහාරණෑගවහි පිඹිනු 

ලබනු ඇත. තවද නිල් පැහැ ෙැන්ව වූ ඇස් 

සහිත ව වැරදිකරුවන්ව එදින අපි රැස් 

කරන්වගනමු. 

رِِمَي يَوحَمئِٖذ   حُمجح ِۚ َوََنحُّشُ ٱل ورِ يَوحَم يُنَفُخ ِِف ٱلصُّ
 ١٠٢ ُزرحٗقا 
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103. (එදින) නුඹලා දින දහයක් හැර රැඳී 

ගනාසිටිගයහු යැයි ඔවුන්ව එකිගනකා 

අතර ගකාඳුරති. 

ا ٗ ِثحُتمح إَِله َعّشح  ١٠٣ َيَتَخََٰفُتوَن بَيحَنُهمح إِن ِله

104. ඔවුන්ව පවසන දෑ පිළිබඳ ව අපි 

මැනින්ව දන්වගනමු. එිට ඔවුන්ව අතර වූ 

උදාහරණ පුරුෂයකු එහි මාර්ෙයක් 

වශගයන්ව නුඹලා දිනක් හැර රැඳී 

ගනාසිටිගයහු යැයි පවසයි. 

َثلُُهمح   مح
َ
لَُم بَِما َيُقولُوَن إِذح َيُقوُل أ عح

َ
حُن أ َنه

ِثحُتمح إَِله يَوحٗما  ١٠٤ َطرِيَقًة إِن ِله

105. කඳු පිළිබඳ ඔවුහු නුඹගෙන්ව 

ිමසති. මාගේ පරමාධිපති එය සුනු ිසුනු 

ගකාට සු ගේ පාවී යන්වනට ඉඩ හරියි 

යැයි (නබිවරය නුඹ) පවසන්වන. 

  ِ َباِل َفُقلح يَنِسُفَها َرَب  ِ
ـ َلُونََك َعِن ٱۡلح َويَسح

ٗفا  ١٠٥ نَسح

106. පසු ව ිහිඳුණු සමතලා භූමියක් 

ගලස ඔහු එය අතහැර දමයි. 
َصٗفا   ١٠٦ َفَيَذرَُها قَاٗعا َصفح

107. කිසිදු ඇදයක් ගහෝ නැම්මක් ගහෝ 

නුඹ එහි ගනාදකිනු ඇත. 
ٗتا مح

َ
 ١٠٧ َله تََرىَٰ فِيَها ِعوَٗجا َوََلٓ أ

108. එදින ඔවුහු නිගව්දකයා ව 

අනුෙමනය කරති. (එහි) ඔහුට කිසිදු 

අඩුවක් ගනාගව්. සියලු හඬ මහා 

කරුණාන්විතයාණන්ව ඉදිරිගේ පහත් 

ගවයි. එිට පා හඬ හැර (ගවනත් කිසිදු 

හඬකට) නුඹ සවන්ව ගනාගදනු ඇත. 

ۖۥۡ وََخَشَعِت   اِِعَ ََل ِعَوَج ََلُ يَوحَمئِٖذ يَتهبُِعوَن ٱله
ٗسا َمُع إَِله َهمح ِنَٰمۡح فَََل تَسح َواُت لِلره صح

َ  ١٠٨ ٱۡلح

109. මහා කරුණාන්විතයාණන්ව 

කවගරකුට අනුමැතිය දී කතා කිරීම 

සඳහා ඔහු ව පිළිෙත්ගත් ද එවැන්වගනකුට 

හැර එදින මැදිහත් වීම ප්රගයෝජනවත් 

ගනාවනු ඇත. 

ذَِن ََلُ  
َ
َفََٰعُة إَِله َمنح أ يَوحَمئِٖذ َله تَنَفُع ٱلشه

َٗل  َمَُٰن َورََِضَ ََلُۥ قَوح  ١٠٩ ٱلرهحح

110. ඔවුන්ව අතර ඇති දෑ ද ඔවුනට 

පසුපසින්ව ඇති දෑ ද ඔහු දනී. නමුත් ඒ 

පිළිබඳ  දැනුගමන්ව ඔවුහු ග්රහණය 

ගනාකරති. 

 َ لَُم َما بَيح يحِديِهمح َوَما َخلحَفُهمح َوََل ُُيِيُطوَن  َيعح
َ
 أ

 ١١٠ بِهِۦ ِعلحٗما 
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111. සදා ජීවමාන සදාකාලික වූ 

(අල්ලාහ්) හට (සියල්ලන්වගේ) මුහුණු 

යටහත් ිය. අපරාධකම් ඉසිලූ අය 

පරාජිත ිය. 

َۡح ِ ٱلحَقيُّوِمِۖ َوَقدح َخاَب َمنح  
حوُُجوهُ لِلح ۞وََعَنِت ٱل

 ١١١ َۡحََل ُظلحٗما

112. කවගරකු ිශව්ාසවන්වතකු ව සිට 

යහකම් අතුරින්ව දැහැමි දෑ කරන්වගන්ව ද 

එිට කිසිදු අපරාධයකට ගහෝ කිසිදු 

අඩුවකට ගහෝ ඔහු බිය ගනාවනු ඇත. 

ِمن  فَََل   َٰلَِحَِٰت وَُهَو ُمؤح َملح ِمَن ٱلصه َوَمن َيعح
ٗما  ١١٢ ََيَاُف ُظلحٗما َوََل َهضح

113. තවද එගලසම අපි (ගද්වග්රන්වථය වූ) 

ගමම  කුර්ආනය  අරාබි බසින්ව පහ  

කග මු. තවද ඔවුන්ව බිය බැතිමත් ිය 

හැකි වනු පිණිස ගහෝ ඔවුනට ගමගනහි 

කිරීමක් සිදු ක  හැකි වනු පිණිස එහි අපි 

ප්රතිඥාවන්ව ිස්තර කග මු. 

َنا فِيهِ ِمَن   فح ا َوَۡصه نَزلحَنَُٰه قُرحَءانًا َعَربِي ٗ
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

حوَِعيِد لََعلهُهمح َيتهُقوَن  ٗراٱل وح ُُيحِدُث لَُهمح ذِكح
َ
 ١١٣ أ

114. සැබෑ  රජගතම වූ අල්ලාහ් 

උත්තරීතර ිය. නුඹ ගවත ඔහුගේ ගද්ව 

පණිිඩ අවසන්ව කරනු ලබන්වනට ගපර 

කුර්ආනය සම්බන්වධගයන්ව නුඹ ඉක්මන්ව 

ගනාවනු. මාගේ පරමාධිපතියාණනි, මට 

දැනුම වර්ධනය කරනු මැනව ! යි නුඹ 

පවසනු. 

حَملُِك ٱۡلحَ  ُ ٱل َجلح بِٱلحُقرحَءاِن  َفَتَعََٰل ٱَّلله ُۗ َوََل َتعح قُّ
  ِ ۖۥۡ َوُقل رهب  ُيُه ََضَٰٓ إََِلحَك وَحح ن ُيقح

َ
ِمن َقبحِل أ

 ١١٤ زِدحِّن ِعلحٗما 

115. මීට ගපර ද අපි ආදම් ගවත 

ප්රතිඥාවක් දුන්වගනමු. නමුත් ඔහු අමතක 

කග ්ය. තවද අපි ඔහු ගවත 

ස්ථාවරත්වයක් ගනාදුටුගවමු. 

نَآ إََِلَٰٓ َءاَدَم ِمن َقبحُل فَنََِسَ َولَمح  َولََقدح   َعِهدح
ٗما  ١١٥ ََنِدح ََلُۥ َعزح

116. ආදම්ට සුජූද් (ආචාර) කරනු යැයි 

අප පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. එිට 

ඉේලීස් හැර (ගසසු සියලු ගදනා ආචාර) 

සුජූද් කග ෝය. ඔහු පිටුපෑගව්ය. 

 ْ ُجُدوا ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ    ِإَوذح قُلحَنا لِلحَمَلَٰٓئَِكةِ ٱسح
ََبَٰ 

َ
ٓ إِبحلِيَس أ  ١١٦ إَِله
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117. අගහෝ ! ආදම්, නියත වශගයන්වම 

ගමාහු නුඹගේ හා නුඹගේ බිරියගේ 

සතුරාය. එගහයින්ව නුඹලා ගදගදනා ව ඔහු 

ගමම (සව්ර්ෙ) උයනින්ව පිටුවහල් 

ගනාක  යුතුය. එිට නුඹ අභාෙයවන්වත 

වනු ඇත. 

ـ َاَدُم إِنه َهََٰذا َعدُ  هَك َولَِزوحِجَك فَََل  َفُقلحَنا َيَٰٓ و   ل
ََّقَٰٓ  َنهةِ فَتَشح  ١١٧ َُيحرَِجنهُكَما ِمَن ٱۡلح

118. තවද නියත වශගයන්වම නුඹ එහි 

කුසිගින්වගනන්ව ගනාගපග න අතර තවද 

නිරුවත් ද ගනාවනු ඇත. 

َرىَٰ  َله ََتُوَع فِيَها َوََل َتعح
َ
 ١١٨ إِنه لََك أ

119. තවද නියත වශගයන්වම එහි නුඹ 

පිපාසිත ගනාවන අතර හිරු රශ්මිගයන්ව 

ගනාගපග නු ද ඇත. 

َۡحَٰ  َمُؤاْ فِيَها َوََل تَضح نهَك ََل َتظح
َ
 ١١٩ َوأ

120. ගෂයිතාන්ව ඔහු ගවත කුතුහලය ඇති 

කග ්ය. අගහෝ ! ආදම්, සදා ජීවත් 

කරවන ෙසක් හා ිනාශ වී ගනායන 

රාජධානියක් පිළිබඳ ව මම නුඹට 

දන්වවන්වගනම්දැයි ිමසීය. 

يحَطَٰنُ  وََس إََِلحهِ ٱلشه َُّك   فَوَسح ُدل
َ
ـ َاَدُم َهلح أ قَاَل َيَٰٓ

ِ َوُملحٖك َله َيبحَلَٰ  ُِلح َٰ َشَجَرةِ ٱۡلح  ١٢٠ لََعَ

121. එිට ඔවුන්ව ගදගදනා එයින්ව අනුභව 

කග ෝය. එිට ඔවුන්ව ගදගදනාගේ රහසය 

ගපගදස් ඔවුන්ව ගදගදනාට ගහළිිය. 

(ස්වර්ෙ) උයගන්ව ගකා  වලින්ව ඔවුන්ව 

ගදගදනාව  ආවරණය  කරෙන්වනට පටන්ව 

ෙත්ගතෝය. ආදම් තම පරමාධිපතිට 

පිටුපෑගව්ය. තවද ඔහු ගනාමෙ ගිගේය. 

َٰءُتُهَما َوَطِفَقا   َكََل ِمنحَها َفَبَدتح لَُهَما َسوح
َ
فَأ

َنهةِِۚ وََعَِصَٰٓ   ََيحِصَفاِن َعلَيحِهَما ِمن َوَرِق ٱۡلح
 ١٢١ َءاَدُم َربهُهۥ َفَغَوىَٰ 

122. පසු ව ඔහුගේ පරමාධිපති ඔහු ව 

ගතෝරා ෙත්ගත්ය. එිට ඔහු ගවත ඔහු 

පශච්ාත්තාපය පිළිගෙන සමාව දුන්වගන්වය. 

තවද මෙ ගපන්වවීය. 

َتَبَُٰه َربُُّهۥ َفَتاَب َعلَيحهِ وََهَدىَٰ   ١٢٢ ُثمه ٱجح
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123. නුඹලා ගදගදනා සියල්ල සමෙ 

පහ ට බසිනු. නුඹලාගෙන්ව ඇතැගමකු 

ඇතැගමකුට සතුරුය. මගෙන්ව නුඹලා 

ගවත යහ මෙ පැමිගණනු ඇත. එගහයින්ව 

කවගරකු මාගේ යහ මෙ පිළිපදින්වගන්ව ද 

එිට ඔහු ගනාමෙ ගනායනු ඇත. තවද 

අභාෙයවන්වත ගනාවනු ඇත. 

ُضُكمح ِِلَعحٍض   ُۢاۖۡ َبعح بَِطا ِمنحَها ََجِيَع قَاَل ٱهح
َبَع   ِ ُهٗدى َفَمِن ٱته ِّن  تِيَنهُكم م 

ح
ا يَأ ۖۡ فَإِمه َعُدو  

ََّقَٰ   ١٢٣ ُهَداَي فَََل يَِضلُّ َوََل يَشح

124. මා ගමගනහි කිරීමට කවගරකු 

පිටුපෑගව් ද එිට නියත වශගයන්වම ඔහුට 

පීඩිත ජීිතයක් ඇත. තවද ම වුන්ව 

ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන දිනගේ 

අන්වධයකු ගලස අපි ඔහු ව නැවත 

නැගිටුවන්වගනමු. 

رِي فَإِنه ََلُۥ َمعِيَشٗة  
َرَض َعن ذِكح عح

َ
َوَمنح أ

َۡمَٰ  عح
َ
ُهۥ يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ أ  ١٢٤ َضنَّٗك َوََنحُّشُ

125. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, 

අන්වධයකු ගලස ඔබ මා අවදි කග ් 

මන්වද? මම බැල්මත්ගතකු ගලස සිටිගයමි 

යැයි ඔහු පවසයි. 

َۡمَٰ َوقَدح ُكنُت   عح
َ
تَِّنٓ أ ِ لَِم َحَّشح قَاَل َرب 

 ١٢٥ بَِصۡٗيا

126. එගලසය, අපගේ වදන්ව නුඹ ගවත 

පැමිණිගේ. එිට නුඹ එය අමතක 

කග හිය. එගලසම අද දින නුඹ ව 

අමතක කරනු ලබන්වගන්ව යැයි ඔහු 

(අල්ලාහ්) පවසයි. 

ۖۡ َوَكَذَٰلَِك   َُٰتَنا فَنَِسيَتَها َتتحَك َءاَي
َ
قَاَل َكَذَٰلَِك أ

َوحَم تُنََسَٰ   ١٢٦ ٱَلح

127. තවද තම පරමාධිපතිගේ වදන්ව 

ිශව්ාස ගනාගකාට (ඔහුට සමානයන්ව 

තබමින්ව ) සීමාව ඉක්මවා ගියවුන්වහට අපි 

ප්රතිඵල පිරිනමනුගේ ගමගලසය. මතු 

ගලාව දඬුවම ඉතා දරුණුය. තවද වඩාත් 

ස්ථායීය. 

ِمنُۢ أَـِبَيَِٰت   ََف َولَمح يُؤح َسح
َ
َوَكَذَٰلَِك ََنحزِي َمنح أ

بحََّقَٰٓ 
َ
َشدُّ َوأ

َ
 ١٢٧ َرب ِهِۚۦْ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ
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128. ඔවුනට ඔහු මෙ ගපන්වවීම් 

ගනාකග ් ද? ඔවුනට ගපර පරම්පරාවන්ව 

ගකාපමණක් අපි ිනාශ කග මුද? 

ගමාවුන්ව ඔවුන්වගේ වාසස්ථාන වල ෙමන්ව 

කරමින්ව සිටිති. නියත වශගයන්වම එහි 

බුද්ධිය ඇත්තවුනට සංඥාවන්ව ඇත. 

َِن   َنا َقبحلَُهم م  لَكح هح
َ
ِد لَُهمح َكمح أ فَلَمح َيهح

َ
أ

َٰلَِك   ْۚ إِنه ِِف َذ ُشوَن ِِف َمَسَِٰكنِِهمح ٱلحُقُروِن َيمح
ْوِل ٱنلَُِّهَٰ 

ُ
ِ  ١٢٨ ٓأَلَيَٰٖت ۡل 

129. නුඹගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ වදනක් 

ගපරටු ගනාවූගේ නම් එය (එකගහ ා) 

අනිවාර්යය වන්වනට තිබුණි. එනමුත් 

නියමිත කාලයක් ඇත. 

ب َِك لَََّكَن لَِزاٗما   ََل َُكَِمة  َسَبَقتح ِمن ره َولَوح
َسۡم ٗ  َجل  مُّ

َ
 ١٢٩ َوأ

130. එගහයින්ව ඔවුන්ව පවසන දෑ ගකගරහි 

නුඹ ඉවසා දරා ෙනු. තවද නුඹ තෘේතියට 

පත් ිය හැකි වනු පිණිස නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ ප්රශංසාව තුළින්ව හිරු උදා 

වීමට ගපර හා එය අවරට යාමට ගපර 

සුිශුද්ධ කරනු. තවද රාී කාලගේ ද 

දහවල් ගක වරවල්හිද සුිශුද්ධ කරනු. 

ِد َرب َِك َقبحَل   َٰ َما َيُقولُوَن وََسب ِحح ِِبَمح َِبح لََعَ فَٱصح
ۖۡ َوِمنح َءانَآيِٕ   ِس َوَقبحَل ُغُروبَِها مح ُطلُوِع ٱلشه

حلِ  َراَف ٱنلهَهارِ لََعلهَك تَرحََضَٰ ٱَله طح
َ
 ١٣٠  فََسب ِحح َوأ

131. අපි ඔවුන්ව එහි පරීක්ෂා කරනු පිණිස 

ගමගලාව ජීිතගේ චමත්කාරයක් ගලස 

ඔවුන්ව අතුරින්ව පිරිසකට කවර ගදයක් අපි 

භුක්ති ිඳීම සඳහා ලබා දුන්වගන්ව ද ඒ ගවත 

නුඹගේ දෑස ්දිගු ගනාකරනු. තවද නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ ගපෝෂණය ගශ්ර්ෂඨ්ය. තවද 

වඩාත් ස්ී රද ගව් . 

َوَٰٗجا   زح
َ
َنا بِهِۦٓ أ نه َعيحنَيحَك إََِلَٰ َما َمتهعح َوََل َتُمده

ُق   تَِنُهمح فِيهِِۚ َورِزح نحَيا نِلَفح ةِ ٱلُّ ََيوَٰ َرةَ ٱۡلح ِنحُهمح زَهح م 
بحََّقَٰ 

َ
 ١٣١ َرب َِك َخۡيح  َوأ

132. තවද සලාතය පිළිබඳ නුඹගේ 

පවුලට නුඹ අණ කරනු. තවද ඒ මත රැඳී 

සිටිනු. අපි නුඹගෙන්ව ගපෝෂණය 

ගනාඉල්ලුගවමු. නුඹට ගපෝෂණය 

සපයනුගේ අපමය. තවද අවසාන තීන්වදුව 

බිය බැතිමතුන්ව හටය. 

ۖۡ ََل   َطَِبح َعلَيحَها ةِ َوٱصح لَوَٰ لََك بِٱلصه هح
َ
ُمرح أ

ح
َوأ

ُزُقَكُۗ َوٱلحَعَِٰقَبُة   حُن نَرح ۖۡ َنه ـ َلَُك رِزحٗقا نَسح
َوىَٰ   ١٣٢ لِلتهقح
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 طه 

133. ඔහුගේ පරමාධිපතිගෙන්ව සංඥාවක්  

ඔහු අප ගවත ගෙන ආ යුතු ගනාගව් දැයි 

ඔවුහු ිමසති. (අල්ලාහ ්ිසින්ව පහ  ක ) 

මුල් ගපාත්හි ඇති දෑහි පැහැදිළි සංඥා 

ඔවුන්ව ගවත ගනාපැමිණිගේද? 

تِِهم  
ح
َولَمح تَأ

َ
ب ِهِۦْٓۚ أ ِن ره تِيَنا أَـِبيَةٖ م 

ح
ََل يَأ َوقَالُواْ لَوح

ُحِف ٱ  وَلَٰ بَي َِنُة َما ِِف ٱلصُّ
ُ  ١٣٣ ۡلح

134. මීට ගපර යම් දඬුවමකින්ව 

සැබැින්වම අපි ඔවුන්ව ිනාශ කග මු 

නම්, අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, අප 

ගවත ධර්ම දූතයකු ඔබ එිය යුතු ගනාගව් 

ද? එිට අප අවමානයට හා අපකීර්තියට 

පත් වීමට ගපර නුඹගේ වදන්ව 

පිළිපදින්වනට තිබුණි යැයි ඔවුහු පවසනු 

ඇත. 

لَ  هح
َ
نهآ أ

َ
ِن َقبحلِهِۦ لََقالُواْ  َولَوح أ َنَُٰهم بَِعَذاٖب م  كح

رحَسلحَت إََِلحَنا رَُسوَٗل َفَنتهبَِع َءاَيَٰتَِك  
َ
ََلٓ أ َربهَنا لَوح

ن نهِذله َوََّنحَزىَٰ 
َ
 ١٣٤ ِمن َقبحِل أ

135. සියලු ගදනා බලාගපාගරාත්තු 

වන්වනන්වය. එගහයින්ව නුඹලාත් 

බලාගපාගරාත්තුගවන්ව සිටිනු. එිට ඍජු 

මාර්ෙගේ සෙයින්ව කවුරුන්වදැයි ද යහ මෙ 

ගියවුන්ව කවුරුන්වදැයිද නුඹලා මතු දැන 

ෙනු ඇතැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

لَُموَن َمنح   ْۖۡ فََسَتعح بهُصوا ب ِص  فَََتَ ََتَ قُلح ُك   مُّ
َتَدىَٰ  وِي ِ َوَمِن ٱهح َرَِٰط ٱلسه ِ َحَُٰب ٱلص  صح

َ
 ١٣٥ أ



 

සූරා අල් අන්වබියා 

 

577 

 

 األنبياء 

සූරා අල් අන්වබියා األنبياء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ජනයාට, ඔවුන්ව උදාසීනව 

පිටුදකින්වනන්ව ගලස සිටිය දී ඔවුන්වගේ 

ිනිශච්ය සමීප ිය. 

لَةٖ   ٱقحََتََب لِلنهاِس ِحَساُبُهمح وَُهمح ِِف َغفح
عحرُِضونَ   ١ مُّ

2. ඔවුන්ව ගවත ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගෙන්ව 

නව උපගදසක් පැමිණි සෑම ිගටකම 

ඔවුන්ව එය හාසයයට ලක් කරමින්ව සවන්ව 

දුන්වනා මිස නැත. 

حَدٍث إَِله   ب ِِهم ُمُّ ِن ره رٖ م  ِن ذِكح تِيِهم م 
ح
َما يَأ

َتَمُعوهُ وَُهمح يَلحَعُبونَ   ٢ ٱسح

3. ඔවුන්වගේ හදවත් අවධානයකින්ව 

ගතාරව  පවතී. තවද  "ගමාහු නුඹලා 

ගමන්ව මිනිගසකු මිස ගවන කවුරුද? 

නුඹලා දැක දැකම හූනියම ගවතට 

යන්වගනහුදැ?" යැයි අපරාධ ක වුන්ව රහස ්

සාකච්ඡාවන්ව රහසින්ව කතා කරෙත්හ. 

ِيَن َظلَُمواْ   َوى ٱَّله واْ ٱنلهجح ََسُّ
َ
ُۗ َوأ ََلهَِيٗة قُلُوبُُهمح

َر   حح ِ تُوَن ٱلس 
ح
َفَتأ

َ
ۖۡ أ ِثحلُُكمح َهلح َهََٰذآ إَِله بََّش  م 

ونَ  نُتمح ُتبحِِصُ
َ
 ٣ َوأ

4. මාගේ පරමාධිපති අහස්හි හා 

මහගපාග ාගවහි (සිදු වන) ප්රකාශයන්ව 

දනී. තවද ඔහු සර්ව ශ්රාවකය. සර්වඥානීය 

යැයි ඔහු (නබිවරයා) පැවසුගව්ය. 

ۡرِضِۖ وَُهَو  
َ َمآءِ َوٱۡلح َل ِِف ٱلسه لَُم ٱلحَقوح ِ َيعح قَاَل َرَب 

ِميُع ٱلحَعلِيمُ   ٤ ٱلسه

5. නැත. එය (නබිවරයා ගෙන ආ ශුද්ධ වූ 

වදන්ව) සිහින වල වයාකූලත්වයකි. එගස ්

ගනාව ඔහු එය ගෙතුගව්ය. නැත. ඔහු 

කිගයකි.එගහයින්ව මුතුන්වමිත්තන්වට එවනු 

ලැබුවාක් ගමන්ව සංඥාවක් ඔහු අප ගවත 

ගෙන එත්වා යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َُٰه بَلح ُهَو   ى َلَِٰۭم بَِل ٱفحََتَ حح
َ
َغَُٰث أ ضح

َ
بَلح قَالُٓواْ أ

رحِسَل 
ُ
تَِنا أَـِبيَةٖ َكَمآ أ

ح
لُونَ َشاِعر  فَلحَيأ وه

َ  ٥  ٱۡلح

6. ඔවුනට ගපර අපි ිනාශ ක  කිසිදු 

ෙම්මානයක් (එහි වැසියන්ව) ිශ්වාස 

ගනාකග ්ය. එගස් නම් ගමාවුන්ව ිශව්ාස 

කරනු ඇත් ද? 

َفُهمح  
َ
ٓۖۡ أ َنََٰها لَكح هح

َ
يٍَة أ ِن قَرح َمآ َءاَمَنتح َقبحلَُهم م 

ِمُنونَ   ٦ يُؤح
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7. නුඹට ගපර අපි දූතයින්ව ගලස  

පිරිමින්වවම මිස එව්ගව් නැත. අපි ඔවුනට 

ගද්ව පණිිඩ ලබා දුනිමු. එගහයින්ව 

නුඹලා ගනාදැන සිටින්වගන්ව නම් දැනුම 

ඇත්තන්වගෙන්ව නුඹලා ිමසනු. 

  ۡۖ رحَسلحَنا َقبحلََك إَِله رَِجاَٗل نُّوِۡحٓ إََِلحِهمح
َ
َوَمآ أ

لَُمونَ  رِ إِن ُكنُتمح ََل َتعح ِكح َل ٱَّل  هح
َ
ـ َلُٓواْ أ  ٧ فَسح

8. තවද ආහාර අනුභව ගනාකරන 

ශරීරයක් බවට අපි ඔවුන්ව පත් 

ගනාකග මු. තවද ඔවුහු සදාතනිකයින්ව 

ගනාවූහ. 

َعاَم   ُكلُوَن ٱلطه
ح
َوَما َجَعلحَنَُٰهمح َجَسٗدا َله يَأ

 ٨ َوَما ََكنُواْ َخَِِٰلِينَ 

9. පසු ව එම ප්රතිඥාව ඔවුනට අපි සැබෑ 

කග මු. එිට අපි ඔවුන්ව හා අප අභිමත 

කරන්වනා වූ අය මුදවා ෙත්ගතමු. තවද 

සීමාව ඉක්මවා ගියවුන්ව අපි ිනාශ 

කග මු. 

هَشآُء   َنَيحَنَُٰهمح َوَمن ن
َ
َد فَأ حوَعح ُثمه َصَدقحَنَُٰهُم ٱل

ِفِيَ  حُمِسح َنا ٱل لَكح هح
َ
 ٩ َوأ

10. එහි නුඹලා ෙැන සඳහනක් ඇති ගද්ව 

ග්රන්වථයක් නුඹලා ගවත සැබැින්වම අපි 

පහ  කග මු. නුඹලා වටහා ෙත යුතු 

ගනාගව්ද? 

فَََل  لََقدح 
َ
ْۚ أ رُُكمح َآ إََِلحُكمح كَِتَٰٗبا فِيهِ ذِكح نَزنلح

َ
أ

ِقلُونَ   ١٠ َتعح

11. තවද අපරාධකාරී වූ ෙම්මාන 

ගකාපමණක් අපි සුනු ිසුනු කග මු ද?. 

තවද එයට පසු ව අපි ගවනත් පිරිසක් බිහි 

කග මු. 

نَا  
ح
نَشأ

َ
يَةٖ ََكنَتح َظالَِمٗة َوأ َنا ِمن قَرح َوَكمح قََصمح

َدَها قَوحمً   ١١ ا َءاَخرِينَ َبعح

12. ඔවුනට අපගේ දඬුවම හැඟී ගිය 

කල්හි ඔවුන්ව එයින්ව පලා යති. 
ُكُضونَ  ِنحَها يَرح َسَنآ إَِذا ُهم م 

ح
واْ بَأ َحسُّ

َ
آ أ  ١٢ فَلَمه

13. නුඹලා පලා ගනායනු. එහි නුඹලා 

භුක්ති ිඳිනු ලැබුවා වූ දෑ ගවත ද 

නුඹලාගේ වාසසථ්ාන ගවත  ද නුඹලා 

නැවත හැරී යනු. නුඹලා ප්රශන් කරනු 

ලැබිය හැකි වනු පිණිස. 

ُتمح فِيهِ   تحرِفح
ُ
ُكُضواْ َوٱرحِجُعٓواْ إََِلَٰ َمآ أ ََل تَرح

ـ َلُونَ   ١٣ َوَمَسَِٰكنُِكمح لََعلهُكمح تُسح
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14. අගහෝ අපගේ ිනාශය, නියත 

වශගයන්වම අපි අපරාධකාරයින්ව ගලස 

සිටිගයමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

 ١٤ نها َظَٰلِِميَ قَالُواْ َيََٰويحلََنآ إِنها كُ 

15. අපි ඔවුන්ව ගන න ලද (අසව්ැන්වන) 

පුඵස්සනු ලැබූ ගද් බවට පත් කරන ගතක් 

ඔවුන්වගේ එම වැලපීම ඉවත් ගනාවීය. 

َٰ َجَعلحَنَُٰهمح  َُٰهمح َحِته َوى َفَما َزالَت ت ِلحَك َدعح
 ١٥ َحِصيًدا َخَِٰمِدينَ 

16. තවද අහස ්හා මහගපාග ාවද ඒ ගදක 

අතර ඇති දෑ ද ගකළි ගලාල් කරන්වනක් 

වශගයන්ව අපි ගනාමැව්ගවමු. 

ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما  
َ َمآَء َوٱۡلح َنا ٱلسه َوَما َخلَقح

 ١٦ َلَٰعِبِيَ 

17. අපි හාසයයට ෙන්වනට සිතුගව් නම්, 

එය එගස ් සිදු කරන්වනන්ව ගලස සිටිගයමු 

නම්  අප ිසින්වම එය ෙන්වනට තිබුණි. 

َذح  َّته ٗوا َله ن نهتهِخَذ لَهح
َ
نَآ أ َردح

َ
نهآ إِن  لَوح أ ُ َنَُٰه ِمن له

َٰعِلِيَ   ١٧ ُكنها َف

18. නමුත් අපි සතයය ගෙන අසතයයට 

එගරහි ව පහර ගදන්වගනමු. එය එිට 

එය(අසතයය) පහ කර දමයි. එිට එය 

ිනාශ වී යන්වනකි. තවද නුඹලා 

(අල්ලාහ්ට දරුගවකු ගහෝ බිරියකු ඇතැයි 

යනුගවන්ව) වර්ණනා කරන දෑ ගහ්තුගවන්ව 

නුඹලාට (වයිල් නම්) ිනාශය ඇත. 

َمُغُهۥ فَإَِذا   ِ لََعَ ٱلحَبَِٰطِل َفَيدح َق  ِذُف بِٱۡلح بَلح َنقح
ا تَِصُفونَ  حَويحُل ِممه ْۚ َولَُكُم ٱل  ١٨ ُهَو َزاهِق 

19. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගවහි 

සිටින්වනන්ව ද ඔහු අබියස සිටින්වනන්ව ද 

(මලක්වරුන්ව) ඔහු සතුය. ඔහුට 

වන්වදනාමානය කිරීම සම්බන්වධගයන්ව 

ඔවුහු උඩඟු ගනාගවති. තවද ඔවුහු 

ිඩාවට පත් ගනාගවති. 

ۡرِضِۚ َوَمنح ِعنَدهُۥ  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َوََلُۥ َمن ِِف ٱلسه

وَن َعنح ِعَباَدتِهِۦ َوََل   َِبُ َتكح ََل يَسح
ونَ  ِِسُ َتحح  ١٩ يَسح

20. රාත්රි හා දහවල් කාලගේ ඔවුහු 

සුිශුද්ධ කරති. තවද ඔවුහු ගවනතකට 

ගයාමු ගනාගවති. 

ح  ونَ يَُسب ُِحوَن ٱَله َُتُ  ٢٠ َل َوٱنلهَهاَر ََل َيفح
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21. එගස ්නැතගහාත් ම වුන්ව අවදි ක  

හැකි ගදිවරුන්ව ඔවුහු මහගපාග ාගවන්ව 

(ගතෝරා) ෙත්ගතෝ ද? 

ونَ  ۡرِض ُهمح يُنِّشُ
َ َِن ٱۡلح َُذٓواْ َءالَِهٗة م  ِم ٱَّته

َ
 ٢١ أ

22. ඒ ගදගකහි අල්ලාහ් හැර තවත් 

ගදියකු සිටිගේ නම් ඒ ගදකම අර්බුදයට 

පත්වනු ඇත. එගහයින්ව ඔවුන්ව වර්ණනා 

කරන දැයින්ව (අර්ෂ් ගහවත්) සැබෑ 

රාජධානිගේ හිමිපාණන්ව වූ අල්ලාහ ්

සුිශුද්ධය. 

  ْۚ ُ لََفَسَدتَا لَوح ََكَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إَِله ٱَّلله
ا يَِصُفونَ  ِ ٱلحَعرحِش َعمه ِ َرب   ٢٢ فَُسبحَحََٰن ٱَّلله

23. ඔහු කරන දෑ පිළිබඳ ව ිමසනු 

ගනාලබයි. නමුත් ිමසනු ලබනුගේ 

ඔවුහුමය. 

ـ َلُونَ  َعُل وَُهمح يُسح ا َيفح ـ َُل َعمه  ٢٣ ََل يُسح

24. එගස ්නැතගහාත් ඔහුගෙන්ව ගතාර ව 

ගදිවරුන්ව ඔවුහු ෙත්ගතෝ ද? නුඹලාගේ 

සාධක ගෙන එනු. ගමය මා සමෙ 

වූවන්වගේ ගමගනහි කිරීමකි. එගමන්වම මට 

ගපර සිටියවුන්වගේ ද ගමගනහි කිරීමකි 

යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. නමුත් 

ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා සතයය 

ගනාදනිති. එගහයින්ව ඔවුහු පිටුපාන්වනන්ව 

ගවති. 

ۖۡ قُلح َهاتُواْ   َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالَِهٗة ِم ٱَّته
َ
أ

  ِۚ ُر َمن َقبحِل َِعَ َوذِكح ُر َمن مه ۖۡ َهََٰذا ذِكح َهََٰنُكمح بُرح
ۖۡ َفُهم   َقه لَُموَن ٱۡلح ََثُُهمح ََل َيعح كح

َ
بَلح أ

 ٢٤ عحرُِضونَ مُّ 

25. නියත වශගයන්වම මා හැර ගවනත් 

ගදියකු ගනාමැත. එගහයින්ව නුඹලා මටම 

වන්වදනාමානය කරනු’ යැයි ඔහු ගවත 

ගද්ව පණිිඩ දන්වවා සිටීගමන්ව මිස නුඹට 

ගපර කිසිදු ධර්ම දූතයකු අපි 

ගනාඑව්ගවමු. 

رحَسلحَنا ِمن َقبحلَِك ِمن رهُسوٍل إَِله نُوِۡحٓ  
َ
َوَمآ أ

نههُ 
َ
ُبُدونِ إََِلحهِ أ نَا۠ فَٱعح

َ
ٓ أ  ٢٥ ۥ ََلٓ إَِلََٰه إَِله

26. තවද මහා කරුණාන්විතයාණන්ව 

දරුවකු ෙත්ගත් යැයි ඔවුහු පවසති. ඔහු 

සුිශුද්ධය. නමුත් (මලක්වරුන්ව වන) 

ඔවුහු ෙරුත්වයට පත් කරනු ලැබූ 

ෙැත්ගතෝ ගවති. 

ۚۥْ بَلح ِعَباد    اُۗ ُسبحَحََٰنُه َمَُٰن َوَلٗ ََذ ٱلرهحح َوقَالُواْ ٱَّته
َرُمونَ مُّ   ٢٦ كح
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27. ඔවුහු ප්රකාශගයන්ව ඔහු ව අබිබවා 

ගනායති. තවද ඔවුහු ඔහුගේ අණ 

ක්රියාත්මක කරති. 

َملُونَ  رِهِۦ َيعح مح
َ
ِل وَُهم بِأ بُِقونَُهۥ بِٱلحَقوح  ٢٧ ََل يَسح

28. ඔවුන්ව අතර ඇති දෑ ද ඔවුනට 

පසුපසින්ව ඇති දෑ ද ඔහු දනී. ඔහුගේ 

තෘේතියට පත් වූ අය ගවනුගවන්ව මිස 

ඔවුහු මැදිහත් ගනාගවති. තවද ඔවුහු ඔහු 

ෙැන ඇති බිය ගහ්තුගවන්ව තැති ෙන්වනන්ව 

ගවති. 

يحِديِهمح َوَما َخلحَفُهمح َوََل  
َ
َ أ لَُم َما بَيح َيعح

يَتِهِۦ   ِنح َخشح تَََضَٰ َوُهم م  َفُعوَن إَِله لَِمِن ٱرح يَشح
ِفُقونَ   ٢٨ ُمشح

29. ඔහු ගනාව සැබැින්වම මමය ගදියා 

යැයි ඔවුන්ව අතුරින්ව කවගරකු පවසන්වගන්ව 

ද ඔහුට නිරය ප්රතිිපාකයක් ගලස අපි 

ගදන්වගනමු. එගලසය අපි 

අපරාධකරුවන්වට ප්රතිඵල පිරිනමනුගේ. 

َٰلَِك   ِن ُدونِهِۦ فََذ ٓ إَِلَٰه  م  ۞َوَمن َيُقلح ِمنحُهمح إِّن ِ
َٰلِِميَ   ٢٩ ََنحزِيهِ َجَهنهَمْۚ َكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱلظه

30. නියත වශගයන්වම අහස් හා ගපාග ාව 

එකට තිබුනි. පසු ව අපි ඒ ගදක ගවන්ව 

ක  බවත් තවද ජීවමාන සෑම ගදයක්ම 

ජලගයන්ව ඇති ක  බවත් ප්රතික්ගෂ්ප 

ක වුන්ව ගනාදුටුගවෝ ද? එගහයින්ව ඔවුහු 

ිශව්ාස ක  යුතු ගනාගව් ද? 

ۡرَض  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو نه ٱلسه

َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ َولَمح يََر ٱَّله

َ
أ

َنَُٰهمَ  حَمآءِ ُكه  ََكَنَتا َرتحٗقا َفَفَتقح ۖۡ وََجَعلحَنا ِمَن ٱل ا
ِمُنونَ  فَََل يُؤح

َ
ْۚ أ ٍء َۡح ٍ  ٣٠ ََشح

31. එය ඔවුන්ව ගනාගසාල්වන අයුරින්ව කඳු 

මුදුන්ව මහගපාග ාගව් අපි ඇති කග මු. 

තවද ඔවුන්ව මෙ ලැබිය හැකි වනු පිණිස 

එහි මිටියාවත් හා මාර්ෙ ද ඇති කග මු. 

ن تَِميدَ 
َ
ۡرِض َرَوََِٰسَ أ

َ بِِهمح   وََجَعلحَنا ِِف ٱۡلح
وََجَعلحَنا فِيَها فَِجاٗجا ُسُبَٗل لهَعلهُهمح  

َتُدونَ   ٣١ َيهح

32. තවද අහස සුරක්ෂිත ියනක් බවට 

අපි පත් කග මු. නමුත් ඔවුහු එම 

සංඥාවන්ව පිටුපාන්වනන්ව ගවති. 

ۖۡ وَُهمح َعنح   حُفوٗظا ٗفا ُمه َمآَء َسقح وََجَعلحَنا ٱلسه
رُِضونَ َءاَيَٰتَِها    ٣٢ ُمعح

33. රාත්රිය, දහවල, හිරු හා සඳු මැව්ගව් 

ඔහුය. (ඒ) සියල්ල එක කක්ෂයක පා 

ගවති. 

َس   مح حَل َوٱنلهَهاَر َوٱلشه ِي َخلََق ٱَله وَُهَو ٱَّله
َبُحونَ  ۖۡ ُك   ِِف فَلَٖك يَسح  ٣٣ َوٱلحَقَمَر
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34. නුඹට ගපර කිසිදු මිනිගසකුට සදාකල් 

ජීිතයක් අපි ඇති ගනාකග මු. එගහයින්ව 

නුඹ මිය ගිගේ නම් එිට ඔවුහු 

සදාතනිකගයෝ ගවත්ද? 

ِته   فَإِيْن م 
َ
ۖۡ أ َ ُِلح ِن َقبحلَِك ٱۡلح َوَما َجَعلحَنا لِبََّشٖ م 

ونَ   ٣٤ َفُهُم ٱلحَخَِِٰلُ

35. සෑම ආත්මයක්ම මරණගේ සුවය 

ිඳවන්වනකි. තවද අපි නපුගරන්ව හා 

යහපතින්ව පරීක්ෂණයක් ගලසින්ව අපි 

නුඹලා පිරික්සන්වගනමු. තවද නුඹලා 

නැවත ගයාමු කරනු ලබනුගේ අප 

ගවතමය. 

  ِ حَموحِتِۗ َوَنبحلُوُكم بِٱلّشه  ٖس َذآئَِقُة ٱل ُكُّ َنفح
ۖۡ ِإَوََلحَنا تُرحَجُعونَ  ِ فِتحَنٗة َۡيح  ٣٥ َوٱۡلح

36. ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව නුඹ ව දුටු ිට 

නුඹලාගේ ගදිවරුන්ව ෙැන ගමගනහි 

කරනුගේ ගමාහු දැයි පවසමින්ව නුඹ ව 

සරදමක් ගලස මිස ඔවුහු ගනාෙනු ඇත. 

තවද ඔවුහු මහා කරුණාන්විතයාණන්ව 

ගමගනහි කිරීමට ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වගනෝ 

ගවති. 

ِيَن َكَفُرٓواْ إِن َيتهِخُذونََك إَِله   ِإَوَذا رََءاَك ٱَّله
رِ   ُكُر َءالَِهَتُكمح وَُهم بِِذكح ِي يَذح َهََٰذا ٱَّله

َ
ُهُزًوا أ

ِنَٰمۡح ُهمح َكَٰفُِرونَ   ٣٦ ٱلره

37. මිනිසා ඉක්මන්ව සුළු ෙතිගයන්ව මවනු 

ලැබීය. මාගේ සංඥාවන්ව මම නුඹලාට මතු 

ගපන්වවමි. එගහයින්ව නුඹලා මගෙන්ව (ඒවා) 

ඉක්මණින්ව ගනාපතනු. 

ْورِيُكمح َءاَيَِِٰت  
ُ
نَسَُٰن ِمنح َعَجٖلِۚ َسأ ِ

ُخلَِق ٱۡلح
ِجلُونِ  َتعح  ٣٧ فَََل تَسح

38. නුඹලා සතයවාදීන්ව ගලස සිටිගයහු 

නම් ගමම ප්රතිඥාව කවදා දැයි ඔවුහු 

ිමසති. 

ُد إِن ُكنُتمح   حوَعح َويَُقولُوَن َمَِتَٰ َهََٰذا ٱل
 ٣٨ َصَِٰدقِيَ 

39. ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව, ඔවුන්වගේ මුහුණු 

හා ඔවුන්වගේ ගකාඳු (නිරා) ගින්වගනන්ව 

ඔවුනට ව කාෙත ගනාහැකි එගමන්වම 

ඔවුනට උදව් කරනු ගනාලබන අවසථ්ාව 

ෙැන දැන සිටියා නම්! (ඔවුන්ව ඉක්මන්ව 

ගනාවනු ඇත). 

وَن َعن   ِيَن َكَفُرواْ ِحَي ََل يَُكفُّ لَُم ٱَّله لَوح َيعح
وُُجوهِِهُم ٱنلهاَر َوََل َعن ُظُهورِهِمح َوََل ُهمح  

ونَ   ٣٩ يُنَِصُ
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40. නමුත් ඔවුන්ව ගවත හදිසිගේම එය 

පැමිගණයි. එිට එය ඔවුන්ව කම්පනයට 

පත් කරයි. එිට එයට ප්රතිචාර දැක්වීමට 

ඔවුහු හැකියාව ගනාදරති. එගමන්වම ඔවුන්ව 

අවකාශද ගදනු ගනාලබති. 

َتِطيُعوَن   َتٗة َفَتبحَهُتُهمح فَََل يَسح تِيِهم َبغح
ح
بَلح تَأ

َها َوََل ُهمح يُنَظُرونَ   ٤٠ َرده

41. තවද නුඹට ගපර ධර්ම දූතයින්ව 

සමච්චලයට ලක් කරනු ලැබීය. එගහයින්ව 

කවර ගදයක් පිළිබඳ ව ඔවුන්ව සමච්චල් 

කරමින්ව සිටිගේ ද එය, ඔවුන්ව අතුරින්ව 

සරදම් ක වුන්ව වටලා ෙත්ගත්ය. 

ِن َقبحلَِك فََحاَق   زَِئ بُِرُسٖل م  ُتهح َولََقِد ٱسح
ا ََكنُواْ بِهِۦ   ِيَن َسِخُرواْ ِمنحُهم مه بِٱَّله

زُِءونَ  َتهح  ٤١ يَسح

42. මහා කරුණාන්විතයාණන්වගෙන්ව 

රාත්රිගයහි හා දහවගලහි නුඹලා ව 

ආරක්ෂා කරන්වගන්ව කවරහුදැයි නුඹ 

ිමසනු. නමුත් ඔවුහු ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති ගමගනහි කිරීගමන්ව පිටු 

දකින්වනන්ව ගවති. 

ِنَٰمۡحْۚ   حِل َوٱنلهَهارِ ِمَن ٱلره لَؤُُكم بِٱَله قُلح َمن يَكح
رُِضونَ  عح رِ َرب ِِهم مُّ

 ٤٢ بَلح ُهمح َعن ذِكح

43. එගස ්නැතගහාත්, අපගෙන්ව ගතාරව 

ඔවුන්ව ව ක්වාලන ගදිවරුන්ව ඔවුනට 

ගවත්ද? තමන්වටම උපකාර කිරීමට පවා 

ඔවුහු හැකියාව ගනාදරති. තවද ඔවුහු 

අපගෙන්ව මිතු දහමක් ගපන්වවනු 

ගනාලබති. 

ْۚ ََل   ِن ُدونَِنا َنُعُهم م  مح لَُهمح َءالَِهة  َتمح
َ
أ

ِنها   نُفِسِهمح َوََل ُهم م 
َ
َ أ َتِطيُعوَن نَِصح يَسح

َحُبونَ   ٤٣ يُصح

44. එගස ්ගනාව, ගමාවුනට හා 

ගමාවුන්වගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව හට දිගු ආයුෂ 

කාලයක් ෙත වන ගතක් අපි භුක්ති ිඳීමට 

ස සව්මු; අපි මහගපාග ාව එහි පැතිකඩ 

වලින්ව අඩු කරමින්ව එන බව ඔවුහු 

ගනාදුටුගවෝද? එගහයින්ව ඔවුන්ව (අප) 

අභිබවා යන්වනන්ව ගවත්ද? 

َٰ َطاَل َعلَيحِهُم   َنا َهَُٰٓؤََلٓءِ َوَءابَآَءُهمح َحِته بَلح َمتهعح
 
ح
نها نَأ

َ
َن أ فَََل يََروح

َ
ُۗ أ ۡرَض نَنُقُصَها  ٱلحُعُمُر

َ ِِت ٱۡلح
َفُهُم ٱلحَغَٰلُِبونَ 

َ
ْٓۚ أ َرافَِها طح

َ
 ٤٤ ِمنح أ
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45. සැබැින්වම මම නුඹලාට අවවාද 

කරනුගේ ගද්ව පණිිඩය මගිනි. නමුත් 

ඔවුනට අවවාද කරනු ලබන ිට එම 

අයැදුමට බිහිරන්ව සවන්ව ගනාගදති. 

مُّ   َمُع ٱلصُّ ِۚ َوََل يَسح ِ حوَۡحح نِذرُُكم بِٱل
ُ
َمآ أ قُلح إِنه

ََعَٓء إَِذا َما يُنَذُرونَ ٱ  ٤٥ لُّ

46. නුඹගේ පරමාධිපතිගේ දඬුවමින්ව 

ගකාටසක් ඔවුනට ස්පර්ශ වූගේ නම්, 

අගහෝ අපගේ ිනාශය! නියත වශගයන්වම 

අපි අපරාධකරුවන්ව ගලස සිටිගයමු යැයි 

ඔවුහු නිසකවම පවසනු ඇත. 

ِنح َعَذاِب َرب َِك ََلَُقولُنه   َحة  م  تحُهمح َنفح سه َولَئِن مه
 ٤٦ لََنآ إِنها ُكنها َظَٰلِِميَ َيََٰويح 

47. තවද අපි ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටු 

වනු ලබන දින සඳහා සාධාරණ තුලාවන්ව 

තබමු. එගහයින්ව කිසිදු ආත්මයක් 

කිසිවකින්ව ගහෝ අපරාධ කරනු ගනාලැගේ. 

එය අබ ඇටයක තරම් ප්රමාණයක් වුවද 

අපි එය ගෙන එන්වගනමු. ෙණන්ව ෙන්වනන්ව 

වශගයන්ව අපම ප්රමාණවත්. 

َط َِلَوحِم ٱلحِقَيََٰمةِ فَََل  َونََضعُ  َٰزِيَن ٱلحِقسح حَمَو  ٱل
ِنح   ۖۡ ِإَون ََكَن ِمثحَقاَل َحبهةٖ م  ا س  َشيحـ ٗ لَُم َنفح ُتظح

ُۗ َوَكََفَٰ بَِنا َحَِٰسبِيَ  تَيحَنا بَِها
َ
َدٍل أ  ٤٧ َخرح

48. (සතයය හා අසතයය ගවන්ව කර 

දක්වන) මිණුම් දේඩය ද ආගලෝකය ද 

බිය බැතිමතුන්වහට වූ උපගදස ්ද අපි මූසාට 

හා හාරූන්වට පිරිනැමුගවමු. 

قَاَن َوِضَياٗٓء   َولََقدح َءاتَيحَنا ُموََسَٰ َوَهَُٰروَن ٱلحُفرح
ٗرا ل ِلحُمتهِقيَ   ٤٨ َوذِكح

49. ඔවුහු වනාහි ගුේත ව සිටිය දී 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිට බිය ගවති. තවද 

අවසන්ව ගහෝරාව පිළිබඳ බිගයන්ව 

පසුවන්වනන්ව ගවති. 

ِيَن ََيحشَ  َِن  ٱَّله َن َربهُهم بِٱلحَغيحِب وَُهم م  وح
ِفُقونَ  اَعةِ ُمشح  ٤٩ ٱلسه

50. තවද ගමය අපි පහ  ක ා වූ 

සමෘද්ධිමත් උපගදසකි. එගහයින්ව නුඹලා 

එය පිටුදකින්වනන්ව ගවත්ද? 

نُتمح ََلُۥ  
َ
فَأ

َ
نَزلحَنَُٰهْۚ أ

َ
َباَرٌك أ ر  مُّ َوَهََٰذا ذِكح

 ٥٠ ُمنِكُرونَ 

51. මීට ගපර (වැඩිහිටිභාවයට පත්වීමට 

ගපරම) ඉබ්රාහීම්ට ඔහුගේ යහ මෙ අපි 

පිරිනැමුගවමු. ඒ පිළිබඳ අපි දැන 

සිටින්වනන්ව වූගයමු. 

َدهُۥ ِمن َقبحُل َوُكنها   ۞َولََقدح َءاتَيحَنآ إِبحَرَٰهِيَم رُشح
َٰلِِميَ   ٥١ بِهِۦ َع
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52. ‘නුඹලා ගමහි (ඇලුම් කරමින්ව) රැඳී 

සිටින ගමම ප්රතිමාවන්ව කුමක්දැ?යි 

ඔහුගේ පියාණන්වගෙන්ව හා ඔහුගේ 

ජනයාගෙන්ව ඔහු ිමසූ අවස්ථාව සිහිපත් 

කරනු. 

بِيهِ َوَقوحِمهِۦ َما َهَِٰذهِ ٱتلهَماثِيُل ٱلهِِتٓ  
َ
إِذح قَاَل ِۡل

َِٰكُفونَ  نُتمح لََها َع
َ
 ٥٢ أ

53. අපගේ මුතුන්වමිත්තන්ව ඒවාට නැමදුම් 

කරන්වනන්ව ගලසින්ව සිටිනු අපි දුටුගවමු 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َٰبِِدينَ  نَآ َءابَآَءنَا لََها َع  ٥٣ قَالُواْ وََجدح

54. නුඹලා හා නුඹලාගේ මුතුන්වමිත්තන්ව 

පැහැදිලි මු ාගවහි සැබැින්වම සිටිගයහු 

යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

نُتمح َوَءابَآؤُُكمح ِِف َضَلَٰٖل  
َ
قَاَل لََقدح ُكنُتمح أ

بِيٖ   ٥٤ مُّ

55. නුඹ අප ගවත සතයය ගෙන 

ආගවහිද? එගස් නැතගහාත් නුඹ 

ගකළිගලාල් කරන්වනන්ව අතුරින්ව 

ගකගනකුදැ?යි ඔවුහු ිමසූහ. 

َٰعِبِيَ  نَت ِمَن ٱلله
َ
مح أ

َ
ِ أ َق  ِجئحتََنا بِٱۡلح

َ
 ٥٥ قَالُٓواْ أ

56. එගස ්ගනාව, නුඹලාගේ පරමාධිපති 

අහස් හා මහගපාග ාගවහි හිමිපාණන්ව 

ගව්. ඔහු වනාහි ඒවා මැව්ගව්ය. ඒ සඳහා 

මම සාක්ෂිකරුවන්ව අතුරින්ව ගවමි යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

ِي   ۡرِض ٱَّله
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو بُُّكمح َربُّ ٱلسه قَاَل بَل ره

َِٰهِدينَ  َِن ٱلشه َٰلُِكم م  َٰ َذ نَا۠ لََعَ
َ
 ٥٦ َفَطرَُهنه َوأ

57. තවද අල්ලාහ් මත දිවුරමින්ව. නුඹලා 

හැරී ගිය පසු නුඹලාගේ පිළිම වලට මම 

සැලැස්මක් ගයාදමි. 

ِكي
َ
ِ َۡل ُّواْ  َوتَٱَّلله ن تَُول

َ
َد أ َنََٰمُكم َبعح صح

َ
َدنه أ

بِرِينَ   ٥٧ ُمدح

58. පසු ව ඔවුන්ව ඒ ගවත නැවත හැරී ආ 

හැකි පිණිස ිශාල (ප්රතිමාව) හැර (ගසසු) 

ඒවා ඔහු කැබලි වලට පත් කග ය්. 

هُهمح لََعلهُهمح إََِلحهِ   فََجَعلَُهمح ُجَذًَٰذا إَِله َكبِۡٗيا ل
 ٥٨ يَرحِجُعونَ 
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59. කවගරකු අපගේ ගදිවරුන්වට ගමය 

සිදු කග ්ද නියත වශගයන්වම ඔහු 

අපරාධකරුවන්ව අතුරිනි යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

قَالُواْ َمن َفَعَل َهََٰذا أَـِبلَِهتَِنآ إِنهُهۥ لَِمَن  
َٰلِِميَ   ٥٩ ٱلظه

60. ඔවුන්ව(පිළිම) ෙැන සඳහන්ව කරන 

තරුණගයක් පිළිබඳ ව අපි අසා ඇත්ගතමු. 

ඔහුට ඉබ්රාහීම් යැයි කියනු ලැගේ යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 

ۥٓ   ُكرُُهمح ُيَقاُل ََلُ َنا فَِٗت يَذح قَالُواْ َسِمعح
 ٦٠ إِبحَرَٰهِيمُ 

61. එගස ්නම් ජනයාගේ දෑස ්ඉදිරිපිටට 

ඔවුන්ව දැකිය හැකි වනු පිණිස නුඹලා ඔහු 

ගෙන එනු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ُيِ ٱنلهاِس لََعله  عح
َ
َٰٓ أ تُواْ بِهِۦ لََعَ

ح
ُهمح  قَالُواْ فَأ

َهُدونَ   ٦١ يَشح

62. අගහෝ ඉබ්රාහීම්! අපගේ ගදිවරුන්වට 

ගම් ගද් සිදු කග  ්නුඹදැයි ඔවුහු ිමසූහ. 
إِبحَرَٰهِيمُ  نَت َفَعلحَت َهََٰذا أَـِبلَِهتَِنا َيَٰٓ

َ
 ٦٢ قَالُٓواْ َءأ

63. නැත. ගමය සිදු කග ් ඔවුන්වගෙන්ව 

ගම් ගලාකු ප්රතිමාවයි. එගහයින්ව ඔවුන්ව 

කතා කරන්වනන්ව ගලස සිටිගයහු නම් 

නුඹලා ඔවුන්වගෙන්ව ිමසනු යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

ـ َلُوُهمح إِن  قَاَل بَلح َفَعلَُهۥ َكبِۡيُُهمح َهََٰذا فَسح
 ٦٣ ََكنُواْ يَنِطُقونَ 

64. එිට (පිළිතුරු දිය ගනාහැකි) ඔවුහු 

ඔවුන්ව ගවතට හැරී (සියලු ගදනාම) "නියත 

වශගයන්වම අපරාධකරුගවෝ නුඹලාමය 

යැයි පැවසුගවෝය". 

نُتُم فَرََجعُ 
َ
نُفِسِهمح َفَقالُٓواْ إِنهُكمح أ

َ
ٓواْ إََِلَٰٓ أ

َٰلُِمونَ   ٦٤ ٱلظه

65. ඔවුන්ව (අපහාසයට පත් වූ බැින්ව) 

ඔවුන්වගේ හිස ්පහතට ගහ නු ලැබීගමන්ව 

පසුව  "සැබැින්වම ගමාවුහු කතා 

ගනාකරන බව නුඹ දන්වගනහිය" (යැයි 

පැවැසූහ). 

َٰ رُُءوِسِهمح لََقدح   َت َما  ُثمه نُِكُسواْ لََعَ َعلِمح
 ٦٥ َهَُٰٓؤََلٓءِ يَنِطُقونَ 
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66. අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව නුඹලාට කිසිදු 

ඵලක් ගනාගදන එගමන්වම නුඹලාට කිසිදු 

හානියක් ගනාකරන දෑට නුඹලා නැමදුම් 

කරන්වගනහුද ? යැයි ඔහු ිමසුගව්ය. 

ِ َما ََل يَنَفُعُكمح   ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َفَتعح
َ
قَاَل أ

ا َوََل يَُۡضُّكُ   ٦٦ مح َشيحـ ٗ

67. නුඹලාට හා අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව 

නුඹලා ෙැතිකම් කරන දෑට ිනාශයම 

ගව්වා! නුඹලා වටහාෙත යුතු ගනාගව්ද? 

فَََل  
َ
ِْۚ أ ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ٖ لهُكمح َولَِما َتعح ف 

ُ
أ

ِقلُونَ   ٦٧ َتعح

68. නුඹලා (යමක්) සිදු කරන්වනන්ව ගලස 

සිටිගයහු නම් නුඹලා ඔහු ව පුලුස්සා 

දමනු. නුඹලාගේ ගදිවරුන්වට උදව් කරනු 

යනුගවන්ව ඔවුන්ව පැවසූහ. 

ٓواْ َءالَِهَتُكمح إِن ُكنُتمح  ُِقوهُ َوٱنُِصُ قَالُواْ َحر 
َٰعِلِيَ   ٦٨ َف

69. අගහෝ ගින්වන! නුඹ ඉබ්රාහීම්ට සිසිලක් 

හා ආරක්ෂාවක් වනු යැයි අප පැවසුගවමු. 
َٰٓ إِبحَرَٰهِي ٗدا َوَسَلًَٰما لََعَ  ٦٩ مَ قُلحَنا َيََٰناُر ُكوِِن بَرح

70. තවද ඔවුහු ඔහුට කුමන්වත්රණයක් 

කිරීමට සිතූහ. නමුත් අපි ඔවුන්ව 

පරාජිතයින්ව බවට පත් කග මු. 

َِسِينَ  خح
َ َراُدواْ بِهِۦ َكيحٗدا فََجَعلحَنَُٰهُم ٱۡلح

َ
 ٧٠ َوأ

71. තවද ගලෝවැසියන්වහට එහි සමෘද්ධිය 

ඇති ක ා වූ භූමියකට අපි ඔහු හා ලූත් 

මුදවා හැරිගයමු. 

َنا فِيَها   َوََنهيحَنَٰهُ  ۡرِض ٱلهِِت َبََٰركح
َ َولُوًطا إََِل ٱۡلح

 ٧١ لِلحَعَٰلَِميَ 

72. තවද ඉස්හාක් හා ඊට අමතර ව 

යඃකූේ ව ද ඔහුට අපි පිරිනැමුගවමු. ඒ 

සෑම ගකගනකුවම දැහැමියන්ව බවට අපි 

පත් කග මු. 

  
ۖۡ َولُُك ٗ ُقوَب نَافِلَٗة َحََٰق َويَعح ۥٓ إِسح َووََهبحَنا ََلُ

 ٧٢ َجَعلحَنا َصَٰلِِحيَ 

73. තවද අපගේ නිගයෝෙය පරිදි මෙ 

ගපන්වවන නායකයින්ව බවට අපි ඔවුන්ව පත් 

කග මු. තවද යහ ක්රියා සිදු කිරීමටත් 

සලාතය ිධිමත් ව ඉටු කිරීමටත් සකාත් 

පිරිනැමීමටත් ඔවුන්ව ගවත අපි ගද්ව 

පණිිඩ එව්ගවමු. තවද ඔවුහු අපට 

ෙැතිකම් කරන්වනන්ව වූහ. 

وحَحيحَنآ إََِلحِهمح   وََجَعلحَنَُٰهمح 
َ
رِنَا َوأ مح

َ
ُدوَن بِأ ٗة َيهح ئِمه

َ
أ

ةِِۖ   َكوَٰ ةِ ِإَويَتآَء ٱلزه لَوَٰ َيحَرَِٰت ِإَوقَاَم ٱلصه َل ٱۡلح فِعح
َٰبِِدينَ   ٧٣ َوََكنُواْ نَلَا َع
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74. තවද ලූත් ෙැන ගමගනහි කරනු. ඔහු 

ගවත ප්රඥාව හා ඥානය අපි පිරිනැමුගවමු. 

තවද අශීලාචාරකම් සිදුකරමින්ව තිබූ 

ෙම්මානගයන්ව අපි ඔහු ව මුදවා ෙත්ගතමු. 

නියත වශගයන්වම ඔවුහු පාපතර නපුරු 

පිරිසක් වූහ. 

ٗما وَِعلحٗما َوََنهيحَنَُٰه ِمَن   َولُوًطا َءاَتيحَنَُٰه ُحكح
ئَِثْۚ إِنهُهمح  ََبَٰٓ َمُل ٱۡلح يَةِ ٱلهِِت ََكنَت تهعح ٱلحَقرح

َِٰسِقيَ   ٧٤ ََكنُواْ قَوحَم َسوحءٖ َف

75. තවද අපි ඔහු ව අපගේ ආශිර්වාදය 

තු ට ඇතු ත් කග මු. නියත වශගයන්වම 

ඔහු දැහැමියන්ව අතුරින්ව සිටිගේය. 

َٰلِِحيَ  ٓۖۡ إِنهُهۥ ِمَن ٱلصه َتَِنا دحَخلحَنَُٰه ِِف رَۡحح
َ
 ٧٥ َوأ

76. තවද නූහ ්ෙැනද ගමගනහි කරනු. මීට 

ගපර ඔහු ඇමතූ අවසථ්ාගව් අපි ඔහුට 

පිළිතුරු දුනිමු. එිට අපි ඔහු හා ඔහුගේ 

පවුල මහත් වූ ිනාශගයන්ව මුදවා 

ෙත්ගතමු. 

َتَجبحَنا ََلُۥ   َونُوًحا إِذح نَاَدىَٰ ِمن َقبحُل فَٱسح
لَُهۥ ِمَن ٱلحَكرحِب ٱلحَعِظيمِ  هح

َ
يحَنَُٰه َوأ  ٧٦ َفَنجه

77. තවද අපගේ වදන්ව ගබාරු ක  

ජනයාගෙන්ව (මුදවා) අපි ඔහුට උදව් 

කග මු. නියත වශගයන්වම ඔවුහු නපුරු 

පිරිසක් වූහ. එගහයින්ව ඔවුන්ව සියලු ගදනා 

අපි (ජලගේ) ගිල්වූගයමු. 

ْٓۚ إِنهُهمح   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ِيَن َكذه َنَُٰه ِمَن ٱلحَقوحِم ٱَّله َونََِصح
َعِيَ  َجح

َ
َرقحَنَُٰهمح أ غح

َ
 ٧٧ ََكنُواْ قَوحَم َسوحءٖ فَأ

78. තවද දාවූද් හා සුගලයිමාන්ව ෙැන 

ගමගනහි කරනු. පිරිසකගේ එළුවන්ව 

(රාත්රිගයහි අයාගල) එහි කඩා වැදුණු 

ගොිබිමක් සම්බන්වධ (නඩු)ව ඔවුන්ව 

ගදගදනා ිනිශ්චය ක  අවස්ථාව 

ගමගනහි කර බලනු. තවද ඔවුන්වගේ 

ිනිශච්ය සඳහා අපි සාක්ෂිකරුවන්ව ගලස 

සිටිගයමු. 

َرحِث إِذح   َوَداوُۥَد َوُسلَيحَمََٰن إِذح َُيحُكَماِن ِِف ٱۡلح
ِمِهمح  َنَفَشتح فِيهِ َغَنُم ٱلحَقوحِم َوُكنها  ِۡلُكح

 ٧٨ َشَِٰهِدينَ 
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79. සුගලයිමාන්වට අපි එය අවගබෝධ කර 

දුන්වගනමු. තවද ඒ සෑම ගකගනකුටම අපි 

ප්රඥාව හා ඥානය පිරිනැමුගවමු. දාවූද් 

සමෙ සුිශුද්ධ කරන කඳු හා පක්ීන්ව 

වසඟ කර දුන්වගනමු. තවද අපි එය 

සිදුකරන්වනන්ව ගලස සිටිගයමු. 

َنََٰها   مح ْۚ  َفَفهه ٗما وَِعلحٗما ُسلَيحَمََٰنْۚ َولُُكًّ َءاتَيحَنا ُحكح
  ْۚ َ ۡيح َن َوٱلطه َباَل يَُسب ِحح ِ

نَا َمَع َداوُۥَد ٱۡلح رح وََسخه
َٰعِلِيَ   ٧٩ َوُكنها َف

80. නුඹලාගේ යුද ෙැටුමින්ව නුඹලා ව 

ආරක්ෂා කරනු පිණිස නුඹලා ගවනුගවන්ව 

යුද ඇඳුම් නිපදවීගම් කලාව අපි ඔහුට 

ඉෙැන්වවූගයමු. (ගමගස ්තිබියදී) නුඹලා 

තුති පුදන්වනන්ව වන්වගනහු ද? 

ِصَنُكم   َنَُٰه َصنحَعَة َِلُوٖس لهُكمح تِلُحح وََعلهمح
نُتمح َشَِٰكُرونَ 

َ
ۖۡ َفَهلح أ ِسُكمح

ح
ِنُۢ بَأ  ٨٠ م 

81. තවද සුගලයිමාන්වට සැඩ සු ඟද 

පිරිනැමුගවමු. ඔහුගේ අණින්ව එහි අපි 

සමෘද්ධිමත් ක  භූමිය ගවත එය ෙමන්ව 

කරයි. සියලු දෑ පිළිබඳ ව අපි 

දැනුමැත්තන්ව වූගයමු. 

رِهِۦٓ إََِل   مح
َ
ِيَح ََعِصَفٗة ََتحرِي بِأ َولُِسلَيحَمََٰن ٱلر 

ٍء   ِ ََشح
ْۚ َوُكنها بُِكل  َنا فِيَها ۡرِض ٱلهِِت َبََٰركح

َ ٱۡلح
َٰلِِميَ   ٨١ َع

82. තවද ඔහු ගවනුගවන්ව කිමිද යන්වනන්ව 

හා ඒ හැර (ඔහුට) ගස්වය කරන්වනන්ව ද 

ගෂයිතානුන්ව අතුරින්ව වූහ. තවද ඔවුනට 

ආරක්ෂාව සපයන්වනන්ව ගලස අපි 

සිටිගයමු. 

َملُوَن   َيَِٰطِي َمن َيُغوُصوَن ََلُۥ َويَعح َوِمَن ٱلشه
َٰلَِكۖۡ َوُكنها لَُهمح َحَٰفِِظيَ   ٨٢ َعَمَٗل ُدوَن َذ

83. තවද අේයූේ ෙැනද ගමගනහි කරනු. 

නියත වශගයන්වම පීඩාව මා වැලඳ ඇත. 

තවද නුඹ කරුණාවන්වතයින්ව අතර මහා 

කරුණාන්විතයාණන්ව යැයි ඔහු ඔහුගේ 

පරමාධිපති ව ඇමතූ අවසථ්ාව සිහියට 

නෙනු. 

  ُّ ِّنَ ٱلۡضُّ ّن ِ َمسه
َ
ۥٓ أ يُّوَب إِذح نَاَدىَٰ َربهُه

َ
۞َوأ

َِٰۡحِيَ  رحَحُم ٱلره
َ
نَت أ

َ
 ٨٣ َوأ
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84. එිට අපි ඔහුට පිළිතුරු දුනිමු. එිට 

පීඩාගවන්ව කවර ගදයක් ඔහු සමෙ වී ද එය 

අපි ඉවත් කග මු. තවද අපි ඔහුට ඔහුගේ 

පවුල ද ඔවුන්ව සමෙ වූ ඔවුන්ව හා සමාන 

අය ද අප ගවතින්ව වූ ආශිර්වාදයක් 

වශගයන්ව හා ෙැතිකම් කරන්වනන්වහට 

ගමගනහි කිරීමක් වශගයන්ව පිරිනැමුගවමු. 

  ٖۡۖ َنا َما بِهِۦ ِمن ُۡض  َتَجبحَنا ََلُۥ فََكَشفح فَٱسح
َٗة م ِ  َعُهمح رَۡحح لَُهۥ َوِمثحلَُهم مه هح

َ
نح  َوَءاَتيحَنَُٰه أ

َرىَٰ لِلحَعَٰبِِدينَ   ٨٤ ِعنِدنَا َوذِكح

85. තවද ඉස්මාඊල් හා ඉද්රීස ්හා දුල් 

කිෆ්ල් ෙැන ද ගමගනහි කර බලනු. 

සියල්ගලෝම ඉවසිලිවන්වතයින්ව ගලස 

සිටියහ. 

َِن   ِلِۖ ُك   م  َمَٰعِيَل ِإَودحرِيَس َوَذا ٱلحِكفح ِإَوسح
ََِٰبِينَ   ٨٥ ٱلصه

86. තවද අපි ඔවුන්ව ව අපගේ දයාව තු ට 

ඇතු ත් කග මු. නියත වශගයන්වම ඔවුහු 

දැහැමියන්ව අතුරින්ව වූහ. 

َِن   ٓۖۡ إِنهُهم م  َتَِنا دحَخلحَنَُٰهمح ِِف رَۡحح
َ
َوأ

َٰلِِحيَ   ٨٦ ٱلصه

87. තවද මත්සයාට අයත් අය (යූනුස්) 

ෙැනද ගමගනහි කර බලනු. ඔහු 

ගකෝපයට පත් ව ගිය අවසථ්ාගව් ඔහු 

ගවත අපි ශක්තිය ගනාදරනු ඇතැයි ඔහු 

සිතුගව්ය. පසු ව ඔහු අන්වධකාරගේ සිට 

“ඔබ හැර ගවනත් ගදිගඳකු ගනාමැත. 

ඔබ සුිශුද්ධය. නියත වශගයන්වම මම 

අපරාධකරුවන්වගෙන්ව ගකගනකු වීමි“ යැයි 

ඇමතීය. 

ن لهن  
َ
َوَذا ٱنلُّوِن إِذ ذهَهَب ُمَغَِٰضٗبا َفَظنه أ

ٓ إَِلََٰه   ن َله
َ
لَُمَِٰت أ ِدَر َعلَيحهِ َفَناَدىَٰ ِِف ٱلظُّ نهقح

نَت 
َ
ٓ أ ُسبحَحََٰنَك إِّن ِ ُكنُت ِمَن  إَِله

َٰلِِميَ   ٨٧ ٱلظه

88. එිට අපි ඔහුට පිළිතුරු දුනිමු. තවද 

අපි ඔහු ව දුකින්ව මුදවා ෙත්ගතමු. 

එගලසය අපි ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්ව 

මුදවා ෙනුගේ. 

ْۚ َوَكَذَٰلَِك   َتَجبحَنا ََلُۥ َوََنهيحَنَُٰه ِمَن ٱلحَغم ِ فَٱسح
ِمنِيَ  حُمؤح  ٨٨ نُـِّۨج ٱل

89. තවද සකරිේයා ෙැනද ගමගනහි කර 

බලනු. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි! ඔබ 

මා තනි ව අත හැර ගනාදමනු. තවද ඔබ 

උරුමක්කරුවන්වගෙන්ව ගශ්ර්ෂ්ඨයා යැයි ඔහු 

ඔහුගේ පරමාධිපතිව ඇමතුගව්ය. 

ٗدا   ِِن فَرح ِ ََل تََذرح َوَزَكرِيهآ إِذح نَاَدىَٰ َربهُهۥ َرب 
َٰرِثِيَ  ُ ٱلحَو نَت َخۡيح

َ
 ٨٩ َوأ
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90. එිට අපි ඔහුට පිළිතුරු දුනිමු. තවද 

අපි ඔහුට යහ්යා ව පිරිනැමුගවමු. තවද අපි 

ඔහුට ඔහුගේ බිරිය දැහැමි කග මු. නියත 

වශගයන්වම ඔවුහු යහකම් කිරීගමහි 

යුහුසුලු වූහ. තවද ඔවුහු කැමැත්ගතන්ව හා 

බිගයන්ව අප ඇමතූහ. තවද ඔවුහු අපහට 

බිගයන්ව පසුවන්වනන්ව වූහ. 

َتَجبحَنا ََلُۥ َووَهَ  َنا ََلُۥ  فَٱسح لَحح صح
َ
بحَنا ََلُۥ َُيحََيَٰ َوأ

َيحَرَِٰت   ۥْٓۚ إِنهُهمح ََكنُواْ يَُسَٰرُِعوَن ِِف ٱۡلح َزوحَجُه
ۖۡ َوََكنُواْ نَلَا َخَِٰشعِيَ  ُعوَنَنا رََغٗبا َورََهٗبا  ٩٠ َويَدح

91. තම කනයාභව ආරක්ෂා කර ෙත් 

තැනැත්තිය (වන මර්යම්) ෙැන ද 

ගමගනහි කරනු. එිට අපි අපගේ 

ආත්මගයන්ව එහි පිඹිගවමු. තවද ඇය හා 

ඇයගේ දරුවා ගලෝවැසියන්වහට සංඥාවක් 

බවට පත් කග මු. 

َنا فِيَها ِمن   َصَنتح فَرحَجَها َفَنَفخح حح
َ
َوٱلهِِتٓ أ

وِحَنا وََجَعلحَنََٰها َوٱبحَنَهآ َءايَٗة ل ِلحَعَٰلَِميَ   ٩١ رُّ

92. නියත වශගයන්වම ගම් නුඹලාගේ 

ජනසමූහය එකම ජන සමූහයකි. තවද 

නුඹලාගේ පරමාධිපති මම ගවමි. 

එගහයින්ව නුඹලා මට වන්වදනාමානය 

කරනු. 

نَا۠ َربُُّكمح  
َ
ٗة َوَِٰحَدٗة َوأ مه

ُ
ُتُكمح أ مه

ُ
إِنه َهَِٰذهِۦٓ أ
ُبُدونِ   ٩٢ فَٱعح

93. ඔවුන්වගේ කරුණ ඔවුන්ව අතර ගවන්ව 

කග ෝය. සියල්ල අප ගවත නැවත හැරී 

එන්වනන්ව ගවති. 

رَُهم  مح
َ
ُعٓواْ أ ۖۡ ُكٌّ إََِلحَنا َرَِٰجُعونَ َوَتَقطه  ٩٣ بَيحَنُهمح

94. එගහයින්ව කවගරකු ිශ්වාසවන්වතයකු 

ගලස සිට යහකම් අතුරින්ව යමක් 

කරන්වගන්වද එිට ඔහුගේ ශ්රමයට කිසිදු 

ප්රතික්ගෂප් කිරීමක් ගනාමැත. තවද නියත 

වශගයන්වම අපි ඔහු ගවනුගවන්ව (එය) 

සටහන්ව කරන්වනන්ව ගවමු. 

َٰلَِحَٰتِ  َملح ِمَن ٱلصه ِمن  فَََل  َفَمن َيعح  وَُهَو ُمؤح
يِهِۦ ِإَونها ََلُۥ َكَٰتُِبونَ  َراَن لَِسعح  ٩٤ ُكفح

95. අප ිනාශ ක  ෙම්මාන ගවත (එහි 

ජනයා නැවත පැමිණීම) තහනම් ිය. 

නියත වශගයන්වම ඔවුහු නැවත හැරී 

ගනාඑති. 

نهُهمح ََل 
َ
َنََٰهآ أ لَكح هح

َ
يٍَة أ َٰ قَرح وََحَرٌَٰم لََعَ

 ٩٥ يَرحِجُعونَ 
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96. අවසානගේ (බාධන) ිවෘත කරනු 

ලැබු ිට යඃජූේ හා මඃජූේ වන ඔවුහු සෑම 

උස් තැනිතලාවකින්වම ගව්ෙගයන්ව 

පැමිගණනු ඇත. 

ِن   ُجوُج وَُهم م 
ح
ُجوُج َوَمأ

ح
َٰٓ إَِذا فُتَِحتح يَأ َحِته

ِ َحَدٖب يَنِسلُونَ 
 ٩٦ ُك 

97. සතය ප්රතිඥාව සමීප වී ඇත. එිට 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්වගේ බැල්ම පහත් ව 

පවතී. අගහෝ අපගේ ිනාශය! සැබැින්වම 

අපි ගම් ෙැන අනවධානගයහි පසු වූගයමු. 

එගස් ගනාව අපි අපරාධකරුවන්ව වූගයමු. 

بحَصَُٰر  
َ
َقُّ فَإَِذا ِهَ َشَِٰخَصٌة أ ُد ٱۡلح حوَعح َوٱقحََتََب ٱل

ِنح   لَةٖ م  ِيَن َكَفُرواْ َيََٰويحلََنا قَدح ُكنها ِِف َغفح ٱَّله
 ٩٧ َهََٰذا بَلح ُكنها َظَٰلِِميَ 

98. නියත වශගයන්වම නුඹලා හා 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව නුඹලා නමදින දෑ 

නිරගේ ඉන්වධන ගවයි. නුඹලා ඒ ගවත 

පැමිගණන්වනන්ව වන්වගනහුය. 

ِ َحَصُب   ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله إِنهُكمح َوَما َتعح
نُتمح لََها َوَٰرُِدونَ 

َ
 ٩٨ َجَهنهَم أ

99. ඔවුන්ව ගදිවරුන්ව වූගේ නම් ඔවුහු ඒ 

(නිරය) ගවත පැමිගණන්වගන්ව නැත. තවද 

සියල්ගලෝම එහි සදාතනිකගයෝ ගවති. 

ۖۡ َوَُّك   فِيَها   ا َوَرُدوَها لَوح ََكَن َهَُٰٓؤََلٓءِ َءالَِهٗة مه
ونَ   ٩٩ َخَِِٰلُ

100. ඔවුනට ඇත්ගත් එහි ිලාප 

නැගීමය. එගහයින්ව ඔවුනට එහි (ගවනත් 

කිසිවක්) ගනාඇගසති. 

َمُعونَ لَُهمح فِيَها َزفِۡي  وَُهمح فِيَها ََل   ١٠٠ يَسح

101. නියත වශගයන්වම ගපර ඉකුත් ව ගිය 

අපගෙන්ව යහපත තමන්වට හිමි වූවන්ව 

වනාහි ඔවුහු එයින්ව (නිරගයන්ව) දුරස් 

කරනු ලබන්වනන්ව ගවති. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َّنَٰٓ أ ُسح ِنها ٱۡلح ِيَن َسَبَقتح لَُهم م  إِنه ٱَّله

 ١٠١ َعنحَها ُمبحَعُدونَ 

102. ඔවුහු එහි කිසිදු හඬකට සවන්ව 

ගනාගදති. තවද ඔවුන්වගේ සිත් ආශා 

කරන දෑහි ඔවුහු සදාතනිකගයෝ ගවති. 

َتَهتح   ۖۡ وَُهمح ِِف َما ٱشح َمُعوَن َحِسيَسَها ََل يَسح
ونَ  نُفُسُهمح َخَِِٰلُ

َ
 ١٠٢ أ
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103. ඉමහත් භීතිය (අවසන්ව දිනය) ඔවුන්ව 

දුකට පත් ගනාකරයි. තවද ගමය නුඹලාට 

ප්රතිඥා ගදනු ලබමින්ව සිටි නුඹලාගේ දිනය 

ගව් යැයි (පවසමින්ව) මලක්වරුන්ව ඔවුන්ව 

මුණ ෙැගසති. 

َُٰهُم   ى ََبُ َوَتَتلَقه كح
َ ََل َُيحُزُنُهُم ٱلحَفَزُع ٱۡلح

ِي ُكنُتمح   حَمَلَٰٓئَِكُة َهََٰذا يَوحُمُكُم ٱَّله ٱل
 ١٠٣ تُوَعُدونَ 

104. ගල්ඛන ෙත ක  ගපාත් 

හකු න්වනාක් ගමන්ව අහස අපි හකු න 

දින, මුල්වරට අපි මැවීම් ආරම්භ ක ාක් 

ගමන්ව එය නැවත ගෙන එන්වගනමු. එය 

අප ගවත පැවරුණු ප්රතිඥාවක් වශගයනි. 

නියත වශගයන්වම අපි එය සිදු කරන්වනන්ව 

ගවමු. 

ِ لِلحُكُتِبِۚ  
ِجل  ِ َمآَء َكَطي ِ ٱلس  وِي ٱلسه يَوحَم َنطح

ْٓۚ إِنها   ًدا َعلَيحَنا ۚۥْ وَعح َل َخلحٖق نُّعِيُدهُ وه
َ
نَآ أ

ح
َكَما بََدأ

َٰعِلِيَ   ١٠٤ ُكنها َف

105. නියත වශගයන්වම ඔවදන්වවලින්ව පසු 

සබූර් ගද්ව ග්රන්වථගයහි  "සැබැින්වම 

මහගපාග ාව එය මාගේ දැහැමි ෙැත්තන්ව 

උරුමක්කාරයන්ව ගලස හිමි කර ෙනිති" 

යැයි අපි සටහන්ව කග මු. 

نه  
َ
رِ أ ِكح ِد ٱَّل  بُورِ ِمنُۢ َبعح َولََقدح َكَتبحَنا ِِف ٱلزه

َٰلُِحونَ  ۡرَض يَرُِثَها ِعَبادَِي ٱلصه
َ  ١٠٥ ٱۡلح

106. නියත වශගයන්වම ගමහි 

වන්වදනාමානය කරන ජනයාහට 

නිගව්දනයක් ඇත. 

َٰبِِدينَ  ٍم َع  ١٠٦ إِنه ِِف َهََٰذا َِلََلَٰٗغا ل َِقوح

107. තවද ගලෝවැසියන්වහට ආශිර්වාදයක් 

වශගයන්ව මිස අපි නුඹ ගනාඑව්ගවමු. 
َٗة ل ِلحَعَٰلَِميَ  رحَسلحَنََٰك إَِله رَۡحح

َ
 ١٠٧ َوَمآ أ

108. (නබිවරවය) ඔබ ගමගස් පවසන්වන. 

මා ගවත ගද්ව පණිිඩ දන්වවනු ලබනුගේ, 

නුඹලාගේ ගදිඳා එකම ගදිඳාණන්ව වූ 

බවය. එගහයින්ව නුඹලා අවනත වන්වනන්ව 

ගවත්ද? 

  ۡۖ َمآ إَِلَُٰهُكمح إَِلَٰه  َوَِٰحد  نه
َ
قُلح إِنهَما يُوَۡحَٰٓ إََِله أ
لُِمونَ  سح نُتم مُّ

َ
 ١٠٨ َفَهلح أ
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109. එගහයින්ව නුඹලා පිටුපෑගවහු නම් 

එිට "මම නුඹලාට එක සමාන ව දැනුම් දී 

ඇත්ගතමි. නුඹලාට ප්රතිඥා ගදනු ලබන දෑ 

සමීපගයන්ව ද එගස් නැතගහාත් දුරින්වද 

යැයි මම ගනාදනිමි" යැයි (නබිවරය) 

පවසනු. 

َٰ َسَوآءِٖۖ ِإَونح   اْ َفُقلح َءاَذنُتُكمح لََعَ هوح فَإِن تََول
ا تُوَعُدونَ  م بَعِيد  مه

َ
قَرِيٌب أ

َ
دحرِٓي أ

َ
 ١٠٩ أ

110. නියත වශගයන්වම ප්රකාශගයන්ව 

ගහළිවන දෑ ද ඔහු දනියි. තවද නුඹලා 

සඟවන දෑ ද ඔහු දනියි. 

لَُم َما   ِل َويَعح َر ِمَن ٱلحَقوح َهح لَُم ٱۡلح إِنهُهۥ َيعح
ُتُمونَ   ١١٠ تَكح

111. එය (එගස ්ප්රමාදවීම) නුඹලාට 

පරීක්ෂණයක් ගලස ගහෝ මද කලකට 

භුක්ති ිඳීමක් ගලස ගහෝ ිය හැකි දැයි 

මම ගනාදනිමි. 

دحرِي لََعلهُهۥ فِتحَنة  لهُكمح َوَمَتٌَٰع إََِلَٰ  
َ
ِإَونح أ
 ١١١ ِحيٖ 

112. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, නුඹ 

සතයගයන්ව යුතු ව තීන්වදු ගදනු මැනව! 

නුඹලා වර්ණනා කරන දෑට ිරුද්ධව මහා 

කරුණාන්විතයාණන්ව වූ අපගේ 

පරමාධිපති උදව් පතනු ලබන්වනාය යැයි 

ඔහු (මුහම්මද්) පැවසීය. 

َمَُٰن   ِۗ َوَربَُّنا ٱلرهحح ِ َق  ُكم بِٱۡلح ِ ٱحح ََٰل َرب  َق
َٰ َما تَِصُفونَ  َتَعاُن لََعَ حُمسح  ١١٢ ٱل
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සූරා අල් හේ  الحج 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අගහෝ ජනයිනි! නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිට නුඹලා බිය බැතිමත් වනු. 

නියත වශගයන්වම අවසන්ව ගහෝරාගව් 

කම්පනය අතිමහත් කරුණකි. 

اَعةِ   حَزلََة ٱلسه ْۚ إِنه َزل َها ٱنلهاُس ٱتهُقواْ َربهُكمح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ٌء َعِظيم    ١ ََشح

2. නුඹලා එය දකින දින, කිරි ගදන සෑම 

මවක්ම තමන්ව කිරි  ගදන අයගෙන්ව (තම 

අවධානය) ගවනතකට ගයාමු කරයි. තවද 

දරු ෙැේ ෙත් සෑම කතක්ම ඇයගේ 

ෙැේබර (බිම) ගහ යි. තවද නුඹ ජනයා 

මත් බින්ව සිටිනු දකියි. නමුත් ඔවුන්ව මත් 

බින්ව ගනාගවති. එනමුත් අල්ලාහ්ගේ 

දඬුවම ඉතා දැඩිය. 

ۡرَضَعتح  
َ
آ أ َهُل ُكُّ ُمرحِضَعٍة َعمه َنَها تَذح يَوحَم تََروح
نلهاَس  َوتََضُع ُكُّ َذاِت َۡححٍل َۡححلََها َوتََرى ٱ

ََٰرىَٰ َوَلَِٰكنه َعَذاَب   ََٰرىَٰ َوَما ُهم بُِسَك ُسَك
ِ َشِديد    ٢ ٱَّلله

3. තවද කිසිදු දැනුමකින්ව ගතාරව 

අල්ලාහ ්සම්බන්වධගයන්ව තර්ක කරන්වනාද 

ජනයා අතුරින්ව ගවති. අකීකරු සෑම 

ගෂයිතානුගවක්ම ඔහු අනුෙමනය කරයි. 

ِ ِعلح  ِ بَِغۡيح ٖم  َوِمَن ٱنلهاِس َمن يَُجَِٰدُل ِِف ٱَّلله
رِيدٖ   ٣ َويَتهبُِع ُكه َشيحَطَٰٖن مه

4. තමන්ව භාරකරුවකු වගශයන්ව ෙත් අය, 

නියත වශගයන්වම ඔහු තමාව ගනාමඟ 

යවනු ඇත. තවද ඇිග න නිරා ගින්වගන්ව 

දඬුවමට ඔහු මෙ ගපන්වවනු ඇතැයි ඔහු 

ගකගරහි නියම කරන ලදී. 

نهُهۥ يُِضلُُّهۥ  
َ
هُ فَأ نهُهۥ َمن تََوَله

َ
ُكتَِب َعلَيحهِ أ

عِۡيِ َويَهح   ٤ ِديهِ إََِلَٰ َعَذاِب ٱلسه
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5. අගහෝ ජනයිනි! නැවත නැගිටුවනු 

ලැබීම පිළිබඳ නුඹලා සැකයක පසුවූගේ 

නම් එිට (දැන ෙනු) නුඹලාට 

(යථාර්ථය) පැහැදිලි කරනු වස ්නියත 

වශගයන්වම අපි නුඹලා ව පසින්වද, පසු ව 

ශුරාණුගවන්වද, පසු ව ගල් කැටිගයන්ව ද, 

පසු ව හැඩ ඇති හා හැඩ ගනාමැති මස ්

පිඩුගවන්වද (යන අනුපිළිගවළින්ව) 

මැව්ගවමු. තවද අප අභිමත කරන පරිදි 

නියමිත කාලයක් දක්වා අපි ෙැේතු  

රඳවන්වගනමු. පසු ව අපි බිළිගදකු ගලසින්ව 

නුඹලා ව බැහැර කරන්වගනමු. පසු ව 

නුඹලා වැඩිියට පත් වනු ඇත. තවද 

නුඹලා අතර මරණයට පත්වන්වනන්ව ද 

එගමන්වම නුඹලා අතර ඥානය ලැබීගමන්ව 

පසු කිසිවක් ගනාදන්වනා තරමට 

වගයෝවෘද්ධභාවය දක්වා ආයුෂ පිරිනමනු 

ලබන්වනන්වද ගවති. තවද නුඹ 

මහගපාග ාව ියළි ව දකිනු ඇත. අපි ඒ 

මත ජලය පහ  ක  ිට එය ිකසිත වී, 

වැඩී සරුසාර සෑම වර්ෙයකින්වම පැ ෑටි 

හට ෙනියි. 

ِث   َعح َِن ٱِلح َها ٱنلهاُس إِن ُكنُتمح ِِف َريحٖب م  يُّ
َ
أ َيَٰٓ
َفةٖ ُثمه  فَإِنه  ِن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّطح َنَُٰكم م  ا َخلَقح

ِ ُُمَلهَقةٖ   َلهَقةٖ وََغۡيح َغةٖ ُمُّ ضح ِمنح َعلََقةٖ ُثمه ِمن مُّ
رحَحاِم َما نََشآُء إََِلَٰٓ  

َ ْۚ َونُقِرُّ ِِف ٱۡلح َ لَُكمح ِ َُبي  ِ نل 
 ْ َٗل ُثمه تِلَبحلُُغٓوا َسۡم ٗ ُثمه َُّنحرُِجُكمح ِطفح َجٖل مُّ

َ
  أ

ن   َٰ َوِمنُكم مه ن ُيَتَوِفه ۖۡ َوِمنُكم مه ُكمح ُشده
َ
أ

ِد   لََم ِمنُۢ َبعح َذِل ٱلحُعُمرِ لَِكيحََل َيعح رح
َ
يَُردُّ إََِلَٰٓ أ

َا   نَزنلح
َ
ۡرَض َهاِمَدٗة فَإَِذآ أ

َ ْۚ َوتََرى ٱۡلح ا ِعلحٖم َشيحـ ٗ
  ِ

ۢنَبَتتح ِمن ُك 
َ
ََتهتح َوَربَتح َوأ حَمآَء ٱهح َعلَيحَها ٱل

ِۭج   ٥ بَِهيجٖ َزوح

6. එය නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්වන 

ඔහු සතයය බැිනි. තවද නියත 

වශගයන්වම ඔහු ම වුන්වට ජීවය ගදයි. 

තවද නියත වශගයන්වම ඔහු සියලු දෑ 

ගකගරහි ශක්තිවන්වතය. 

ََتَٰ   حَموح ِ ٱل نهُهۥ يُۡحح
َ
َقُّ َوأ َ ُهَو ٱۡلح نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ءٖ قَِدير   ِ ََشح
َٰ ُك  نهُهۥ لََعَ

َ
 ٦ َوأ

7. තවද නියත වශගයන්වම අවසන්ව 

ගහෝරාව පැමිගණන්වනකි. එහි කිසිදු 

සැකයක් ගනාමැත. තවද නියත 

වශගයන්වම මිනිව වල් තු  සිටින්වනන්වව 

අල්ලාහ ්නැගිටුවයි. 

  َ نه ٱَّلله
َ
اَعَة َءاتَِية  َله َريحَب فِيَها َوأ نه ٱلسه

َ
َوأ

 ٧ َيبحَعُث َمن ِِف ٱلحُقُبورِ 
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8. කිසිදු දැනුමකින්ව ගතාර ව එගමන්වම 

කිසිදු මෙ ගපන්වවීමකින්ව ගතාර ව හා 

ආගලෝකමත් ගද්ව ග්රන්වථයකින්ව ගතාර ව 

අල්ලාහ ්ිෂයගයහි තර්ක කරන්වනන්ව 

ජනයා අතර සිටිති. 

ِ ِعلحٖم   ِ بَِغۡيح َوِمَن ٱنلهاِس َمن يَُجَِٰدُل ِِف ٱَّلله
نِۡيٖ   ٨ َوََل ُهٗدى َوََل كَِتَٰٖب مُّ

9. (ඔහු) අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව 

ගනාමෙ යැවීමට තම ගෙල පැත්ත 

ගවනතකට හරවමින්ව සිටියි. ඔහුට 

ගමගලාගවහි අවමානය ඇත. තවද අපි 

ඔහුට ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ දැගවන (ගින්වගන්ව) දඬුවම භුක්ති 

ිඳින්වනට සලසව්න්වගනමු. 

ِۖۡ ََلُۥ ِِف   ِفهِۦ َِلُِضله َعن َسبِيِل ٱَّلله ثَاِّنَ ِعطح
ۖۡ َونُِذيُقُهۥ   ي  نحَيا ِخزح يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ َعَذاَب  ٱلُّ

َرِيقِ   ٩ ٱۡلح

10. එය නුඹගේ දෑත් ඉදිරිපත් ක  දෑ 

ගහ්තුගවනි. තවද නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්ෙැත්තන්වහට අපරාධ 

කරන්වගනකු ගනාගව්. 

َٰٖم   َ لَيحَس بَِظله نه ٱَّلله
َ
َمتح يََداَك َوأ َٰلَِك بَِما قَده َذ

 ١٠ ل ِلحَعبِيدِ 

11. තවද ජනයා අතුරින්ව සැකය මත සිට 

අල්ලාහ්ට ෙැතිකම් කරන්වනාද ගවයි. යම් 

යහපතක් ඔහුට ඇති වූගේ නම් එමගින්ව 

ඔහු සැනසුමට පත් ගවයි. නමුත් ඔහුට 

යම් අර්බුදයක් ඇති වූගේ නම් ඔහුගේ 

මුහුණ මත හැරී යයි. ගමගලාගවහි හා 

මතු ගලාගවහි ඔහු පරාජිත ිය. ප්රකට 

ඉමහත් පරාජය එයමය. 

 َٰ َ لََعَ ُبُد ٱَّلله  َحرحٖفِۖ فَإِنح  َوِمَن ٱنلهاِس َمن َيعح
َصاَبتحُه فِتحَنٌة  

َ
نه بِهِۖۦۡ ِإَونح أ

َ
َمأ ٌ ٱطح َصابَُهۥ َخۡيح

َ
أ

َٰلَِك   ْۚ َذ نحَيا َوٱٓأۡلِخَرَة ِههِۦ َخِِسَ ٱلُّ َٰ وَجح ٱنَقلََب لََعَ
حُمبِيُ  اُن ٱل َ ُِسح  ١١ ُهَو ٱۡلح

12. ඔහු අල්ලාහ ්හැර තමන්වට හානියක් 

සිදු ක  ගනාහැකි එගමන්වම තමන්වට 

ඵලක් ගනාගදන දෑට අයැද සිටියි. එයමය 

අන්වත මු ාව වනුගේ. 

ُهۥ َوَما ََل   ِ َما ََل يَُۡضُّ ُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله يَدح
َعِيدُ  َلَُٰل ٱِلح َٰلَِك ُهَو ٱلضه ۚۥْ َذ  ١٢ يَنَفُعُه

13. ඔහුගේ ප්රගයෝජනයට වඩා ඔහුගේ 

හානිය සමීප ව ඇත්තාගෙන්ව ඔහු අයැද 

සිටියි. (එගස ්ඔහු පතන) එම භාරකරු 

නපුරු ිය. තවද එම සහකරු නපුරු ිය. 

عِهِۚۦْ َِلِئحَس   قحَرُب ِمن نهفح
َ
ۥٓ أ ُه ُعواْ لََمن َۡضُّ يَدح

َلَٰ َوَِلِئحَس ٱلحَعِشۡيُ  حَموح  ١٣ ٱل
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14. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්ිශ්වාස 

ගකාට යහකම් ක වුන්ව ඊට යටින්ව ෙංො 

ෙලා බස්නා (සව්ර්ෙ) උයන්ව ගවත 

ඇතු ත් කරයි. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්තමන්ව සිතන දෑ සිදු කරයි. 

ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ِخُل ٱَّله َ يُدح إِنه ٱَّلله
  ْۚ نحَهَُٰر

َ َٰٖت ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح َٰلَِحَِٰت َجنه ٱلصه
َعُل َما يُرِيدُ  َ َيفح  ١٤ إِنه ٱَّلله

15. ගමගලාව හා මතු ගලාව අල්ලාහ ්

ඔහුට (මුහම්මද්ට) උදව් ගනාකරන්වගන්වම 

යැයි කවගරකු සිතන්වගන්ව ද, ඔහු අහස 

ගදසට ආධාරයක් දිගු ගකාට (පසුව 

අල්ලාහ ්ඔහුට ගදන උදව් උපකාර) 

කපාහරිත්වා! එිට ඔහුගේ කුමන්වත්රණය 

ඔහු ගකෝපය ඇති කරන දෑ ඉවත් කරනු 

ඇත්දැයි ඔහු බලත්වා ! 

نحَيا   ُ ِِف ٱلُّ هُ ٱَّلله ن لهن يَنُِصَ
َ
َمن ََكَن َيُظنُّ أ

مَ  ُددح بَِسَبٍب إََِل ٱلسه َطعح  َوٱٓأۡلِخَرةِ فَلحَيمح َقح آءِ ُثمه َلح
هََِبه َكيحُدهُۥ َما يَغِيُظ   ١٥ فَلحَينُظرح َهلح يُذح

16. එගලස අපි ගමය පැහැදිලි සංඥාවන්ව 

වශගයන්ව පහ  කග මු. තවද නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් ඔහු අභිමත කරන 

අයට මෙ ගපන්වවයි. 

 َ نه ٱَّلله
َ
نَزلحَنَُٰه َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت َوأ

َ
ِدي  َوَكَذَٰلَِك أ َيهح
 ١٦ َمن يُرِيدُ 

17. නියත වශගයන්වම ිශව්ාස ක වුන්ව ද 

යුගදව් වූවන්ව ද සාබිඌන්වවරු (සමහර 

නබිවරුව අනුෙමනය ක  සමූහයක්) ද 

කිතුනුවන්ව ද ගිනි පුදන්වනන්ව ද ආගද්ශ 

ක වුන්ව ද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන දින 

ඔවුන්ව අතර ගවන්ව කරයි. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් සියලු දෑ ගකගරහි 

නිරීක්ෂකය. 

َٰبِـ َِي   ِيَن َهاُدواْ َوٱلصه ِيَن َءاَمُنواْ َوٱَّله إِنه ٱَّله
  َ ُكٓواْ إِنه ٱَّلله َ ۡشح

َ
ِيَن أ حَمُجوَس َوٱَّله َوٱنلهَصََٰرىَٰ َوٱل

  ِ
َٰ ُك  َ لََعَ ِصُل بَيحَنُهمح يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِِۚ إِنه ٱَّلله َيفح

ءٖ َشِهيدٌ   ١٧ ََشح
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18. අහසහ්ි සිටින අය ද මහගපාග ාගව් 

සිටින අය ද හිරු ද සඳු ද තාරකා ද කඳු ද 

ෙස ්ද සතුන්ව ද ජනයා අතුරින්ව බහුතරයක් 

ගදනා ද නියත වශගයන්වම අල්ලාහට් 

සුජූද් කරනු නුඹ ගනාදුටුගවහි ද? නමුත් 

බහුතරයක් ගදනා ගකගරහි දඬුවම නියම 

ිය. අල්ලාහ ්කවගරකු අවමන්ව කග ් ද 

එිට ෙරු කරන කිසිවකු ඔහුට ගනාමැත. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් ඔහු අභිමත 

කරන දෑ සිදු කරයි. 

َِٰت  َمََٰو َ ُۤدُجۡسَي ۤۥُهَل َمن ِِف ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَمح تََر أ

َ
أ

ُس َوٱلحَقَمُر َوٱنلُُّجوُم   مح ۡرِض َوٱلشه
َ َوَمن ِِف ٱۡلح

َِن ٱنلهاِسِۖ   َوآبُّ َوَكثِۡي  م  َجُر َوٱله َباُل َوٱلشه ِ
َوٱۡلح

ُ َفَما  َوَكثٌِۡي َحقه عَ  لَيحهِ ٱلحَعَذاُبُۗ َوَمن يُِهِن ٱَّلله
َعُل َما يََشآُء۩ َ َيفح رٍِمِۚ إِنه ٱَّلله

كح  ١٨ ََلُۥ ِمن مُّ

19. ගමම ිවාදිත ගදපිරිස තම 

පරාමාධිපති සම්බන්වධගයන්ව ිවාද 

කග ෝය. එගහයින්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව 

වන ඔවුන්ව හට (නිරා) ගින්වගනන්ව වූ 

ඇඟලුම් ගවන්ව කරන ලදී. ඔවුන්වගේ හිස් 

වලට ඉහළින්ව උණු දිය වක් කරනු ලැගේ. 

ِيَن   ۖۡ فَٱَّله َتَصُمواْ ِِف َرب ِِهمح َماِن ٱخح ۞َهََٰذاِن َخصح
ِن نهارٖ يَُصبُّ ِمن   َعتح لَُهمح ثَِياب  م  ِ َكَفُرواْ ُقط 

َِميمُ  ِق رُُءوِسِهُم ٱۡلح  ١٩ فَوح

20. ඔවුන්වගේ උදරයන්වහි ඇති දෑ හා චර්ම 

එමගින්ව දිය කරනු ලැගේ. 
ُلُودُ يُصح   ٢٠ َهُر بِهِۦ َما ِِف ُبُطونِِهمح َوٱۡلح

21. තවද ඔවුනට යකඩින්ව වූ මුගුරු ඇත.  َٖقَِٰمُع ِمنح َحِديد  ٢١ َولَُهم مه

22. දුකින්ව වූ එතැනින්ව ඔවුන්ව පිටත් වීමට 

සිතූ සෑම අවස්ථාවකම ඔවුහු නැවත 

ගයාමු කරනු ලබති. තවද නුඹලා දැගවන 

ගින්වගන්ව දඬුවම භුක්ති ිඳිනු (යැයි පවසනු 

ලැගේ.) 

ِعيُدواْ  
ُ
ن ََيحرُُجواْ ِمنحَها ِمنح َغم ٍ أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
ُُكهَمآ أ

َرِيقِ   ٢٢ فِيَها َوُذوُقواْ َعَذاَب ٱۡلح

23. ඊට පහළින්ව ෙංො ෙලා බස්නා 

(ස්වර්ෙ) උයන්ව වලට, ිශව්ාස ගකාට 

යහකම් ක වුන්ව නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්ඇතු ත් කරයි. එහි රනින්ව වූ 

ව ලු ද මුතු ද ඔවුනට පලඳවනු ලැගේ. 

එහි ඔවුන්වගේ ඇඟලුම් ගස්දය. 

ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ِخُل ٱَّله َ يُدح إِنه ٱَّلله
نحَهَُٰر  

َ َٰٖت ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح َٰلَِحَِٰت َجنه ٱلصه
لُٗؤاۖۡ   َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُؤح

َ
َن فِيَها ِمنح أ ُُيَلهوح

 ٢٣ َحرِير  َوِِلَاُسُهمح فِيَها  
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24. තවද ප්රකාශගයන්ව පිිතුරු දෑ ගවතට 

ඔවුහු මෙ ගපන්වවනු ලැබූහ. තවද 

ප්රශංසනීය මාවත ගවත ද ඔවුහු මෙ 

ගපන්වවනු ලැබූහ. 

ِل وَُهُدٓواْ إََِلَٰ   ي ِِب ِمَن ٱلحَقوح وَُهُدٓواْ إََِل ٱلطه
َِميدِ   ٢٤ ِصَرَِٰط ٱۡلح

25. නියත වශගයන්වම ප්රතික්ගෂප් ගකාට 

ජනයා ගවනුගවන්ව එහි රැඳී සිටින්වනන්වහට 

හා පිටස්තරයන්වහට සමාන ගලසින්ව අපි 

පත් ක  ශුද්ධ වූ මසජ්ිදගයන්ව හා 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව ව ක්වන්වනන්ව ද 

(එම දඬුවමට භාජනය වනු ඇත.) තවද 

කවගරකු සාපරාධී ගලසින්ව එහි 

ගකලසීමට සිතන්වගන්ව ද ගව්දනීය 

දඬුවමකින්ව භුක්ති ිඳින්වනට අපි ඔහුට 

සලසව්මු. 

ِيَن كَ  ِ  إِنه ٱَّله وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله َفُرواْ َويَُصدُّ
ِي َجَعلحَنَُٰه لِلنهاِس َسَوآًء   ََراِم ٱَّله ِجِد ٱۡلح حَمسح َوٱل

  ِۭ َاد ِۚ َوَمن يُرِدح فِيهِ بِإِۡلح َادِ ٱلحَعَِٰكُف فِيهِ َوٱِلح
َِلمٖ 

َ
 ٢٥ بُِظلحٖم نُِّذقحُه ِمنح َعَذاٍب أ

26. (කඃබා ව නම්) ෙෘහගේ සථ්ානය 

ෙැන ඉබ්රාහීම්ට අපි පැහැදිලි ක  

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. එිට මට 

කිසිවක් ආගද්ශ ගනාකරනු. තවද නුඹ 

(කඃබා ව වටා) තවාෆ ්කරන්වනන්වහටත් 

නැගිට නැමදුම් ඉටු කරන්වනන්ව හටත් 

(ගකාන්වද නමා දණහිස් අල්ලා) රුකූඃ 

කරන්වනන්ව හටත් (න ල බිම තබා) සුජූද් 

කරන්වනන්වහටත් මාගේ ෙෘහය පිරිසිදු 

කරනු. (යැයි පැවසීය.) 

ِكح  ِإَو ن َله تُّشح
َ
َيحِت أ بحَرَٰهِيَم َمََّكَن ٱِلح نَا ِۡلِ

ح
ذح بَوهأ

آئِِفَي َوٱلحَقآئِِمَي   ِرح َبيحِِتَ لِلطه ا َوَطه  َِب َشيحـ ٗ
ُجودِ ِع ٱلسُّ كه  ٢٦ َوٱلرُّ

27. තවද හේ ෙැන ජනයා අතර නුඹ 

නිගව්දනය කරනු. ඔවුහු පා ෙමනින්ව ද 

ගිරිදුර්ෙ ස්ථානයන්වහි සිට පැමිගණන 

වැහැරී ගිය සෑම ඔටුවකු මත හිද ද නුඹ 

ගවත පැමිගණයි. 

  ِ
َٰ ُك  تُوَك رَِجاَٗل َولََعَ

ح
َج ِ يَأ ذ ِن ِِف ٱنلهاِس بِٱۡلح

َ
َوأ

ِ فَج ٍ َعِميقٖ 
تَِي ِمن ُك 

ح
 ٢٧ َضاِمرٖ يَأ
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28. ඔවුන්ව සතු ප්රගයෝජන ඔවුන්ව දකිනු 

පිණිසත් නියමිත දින ෙණන්ව වල 

ගොිප  සතුන්ව අතුරින්ව ඔහු ඔවුනට 

ගපෝෂණය ක  දෑ ගකගරහි (ඒවා කපන 

ිට) අල්ලාහ්ගේ නාමය ගමගනහි කරනු 

පිණිසත්ය. එගහයින්ව නුඹලා එයින්ව 

අනුභව කරනු. තවද අවශයතා ඇත්තා හා 

දිළින්වදාට ආහාර සපයනු. 

ِ ِِفٓ   َم ٱَّلله ُكُرواْ ٱسح َهُدواْ َمَنَِٰفَع لَُهمح َويَذح ل ِيَشح
َٰ َما َرزََقُهم م ِ  لُوَمٍَٰت لََعَ عح يهاٖم مه

َ
نُۢ بَِهيَمةِ  أ

َآئَِس   عُِمواْ ٱِلح طح
َ
نحَعَِٰمِۖ فَُُكُواْ ِمنحَها َوأ

َ ٱۡلح
 ٢٨ ٱلحَفِقۡيَ 

29. පසු ව ඔවුහු ඔවුන්වගේ කිලිටි ඉවත් 

කරත්වා! තවද ඔවුන්වගේ භාරයන්ව ඉටු 

කරත්වා! තවද ඉපැරණි ෙෘහය (වන 

කඃබාව) වටා ඔවුහු සක්මන්ව කරත්වා! 

ُوُفواْ نُ  ُضواْ َتَفَثُهمح َوَلح َقح ُفواْ  ُثمه َلح وه َطه ُذورَُهمح َوَلح
َيحِت ٱلحَعتِيقِ   ٢٩ بِٱِلح

30. (කඃබාව ඉදි කිරීගම් අරමුණ) එය 

ගව්. තවද කවගරකු අල්ලාහ්ගේ පාරිශුද්ධ 

දෑට ෙරු කරන්වගන්වද එය ඔහුගේ 

පරමාධිපති අබියස ඔහුට යහපතක් ගව්. 

තවද නුඹලා ගවත පාරායනය කර 

ගපන්වවනු ලබන දෑ හැර ගොිප  සතුන්ව 

නුඹලාට අනුමත කරන ලදී. තවද 

පිළිමවල කිලිගටන්ව නුඹලා ව කිනු. තවද 

නුඹලා ගනාගහාඹිනා කතාගවන්ව ව කිනු. 

ُۥ   ِ َفُهَو َخۡيح  َله مح ُحُرَمَِٰت ٱَّلله ِ َٰلَِكۖۡ َوَمن ُيَعظ  َذ
نحَعَُٰم إَِله َما ُيتحَلَٰ  

َ ِحلهتح لَُكُم ٱۡلح
ُ
ۗۦُ َوأ ِعنَد َرب ِهِ

وح 
َ َس ِمَن ٱۡلح َتنُِبواْ ٱلر ِجح ۖۡ فَٱجح َثَِٰن  َعلَيحُكمح

ورِ  َل ٱلزُّ َتنُِبواْ قَوح  ٣٠ َوٱجح

31. ඔහුට ආගද්ශ ගනාතබන්වනන්ව 

ගලසින්ව හා  අල්ලාහ්ට අවංකයින්ව 

ගලසිනි. තවද කවගරකු අල්ලාහ්ට 

ආගද්ශ තබන්වගන්වද ඔහු අහසින්ව 

වැගටන්වගනකු ගමනි. එිට පක්ීන්ව ඔහු 

ඩැහැ ගෙන ගහෝ සු ඟ ඔහු දූර තැනකට 

රැගෙන යන්වනාක් ගමනි. 

 َ ِ َغۡيح ِكح    ُحَنَفآَء َّلِله ِكَِي بِهِۚۦْ َوَمن يُّشح ُمّشح
  ُ ۡيح َطُفُه ٱلطه َمآءِ َفَتخح نهَما َخره ِمَن ٱلسه

َ
ِ فََكأ بِٱَّلله

ِيُح ِِف َمََّكٖن َسِحيقٖ  وِي بِهِ ٱلر  وح َتهح
َ
 ٣١ أ

32. (සතයය) එයයි. තවද කවගරකු 

අල්ලාහ්ගේ සංඥා ෙරු කරන්වගන්ව ද 

නියත වශගයන්වම එය හදවත් තු  ඇති 

බිය බැතිමත්කම ගහ්තුගවනි. 

َوى   ِ فَإِنهَها ِمن َتقح مح َشَعَٰٓئَِر ٱَّلله ِ َٰلَِكۖۡ َوَمن ُيَعظ  َذ
 ٣٢ ٱلحُقلُوبِ 
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33. නුඹලාට එහි නියමිත කාලයක් දක්වා 

ප්රගයෝජන ඇත. පසු ව එය ඉපැරණි 

ෙෘහය ගවත රැගඳන්වනක් ගව්. 

َسۡم ٗ ُثمه َُمِلَُّهآ   َجٖل مُّ
َ
لَُكمح فِيَها َمَنَِٰفُع إََِلَٰٓ أ

 َ  ٣٣ يحِت ٱلحَعتِيقِ إََِل ٱِلح

34. තවද සෑම සමූහයක් සඳහාම 

ගොිප  සතුන්ව අතුරින්ව ඔවුනට ඔහු 

ගපෝෂණය ක  දෑ මත අල්ලාහ්ගේ 

නාමය ගමගනහි කරනු පිණිස නැමදුම් 

පිළිගවතක් අපි ඇති කග මු. එගහයින්ව 

නුඹලාගේ ගදිඳුන්ව එකම ගදිඳුන්වය. 

එගහයින්ව නුඹලා ඔහුට අවනත වනු. තවද 

යටහත් පහත්වූවනට (නබිවරය) නුඹ 

ශුභාරංචි දන්වවනු. 

  ِ َم ٱَّلله ُكُرواْ ٱسح َذح ِ ةٖ َجَعلحَنا َمنَسَّٗك َل  مه
ُ
ِ أ

َولُِك 
نحَعَِٰمِۗ فَإَِلَُٰهُكمح  

َ ِنُۢ بَِهيَمةِ ٱۡلح َٰ َما َرزََقُهم م  لََعَ
بِتِيَ  حُمخح ِ ٱل ِ ُْۗ َوبَّش  لُِموا سح

َ
ۥٓ أ  ٣٤ إَِلَٰه  َوَِٰحد  فَلَُه

35. ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ් ගමගනහි 

කරනු ලබන ිට ඔවුන්වගේ හදවත් තැති 

ෙනියි. තවද ඔවුනට ඇති වන දෑ මත 

ඉවසිලිවන්වතයින්ව ගවති. සලාතය ිධිමත් 

ව ඉටු කරන්වනන්ව ගවති. තවද අපි ඔවුනට 

ගපෝෂණය ක  දැයින්ව ඔවුහු ියදම් 

කරති. 

ُ وَِجلَتح قُلُوبُُهمح  ِيَن إَِذا ُذكَِر ٱَّلله ٱَّله
َصاَبُهمح وَ 

َ
َٰ َمآ أ ََِٰبِيَن لََعَ ةِ  َوٱلصه لَوَٰ حُمِقيِۡم ٱلصه ٱل

ا َرَزقحَنَُٰهمح يُنِفُقونَ   ٣٥ َوِممه

36. තවද ඔටුවන්ව, අපි එය නුඹලාට 

අල්ලාහ්ගේ සංඥා අතුරින්ව පත් කග මු. 

නුඹලාට එහි යහපතක් ඇත. එගහයින්ව 

නුඹලා උන්ව ගප ෙසව්ා උන්ව මත 

අල්ලාහ්ගේ නාමය ගමගනහි කරනු. 

උන්වගේ ඇලපත් වැගටන්වනට නියම වූ 

ිට නුඹලා ඉන්ව අනුභව කරනු. තවද 

මුදිත වූ අයට හා ඉල්ලා සිටින්වනාට 

ආහාර සපයනු. එගලස නුඹලා කෘතගව්දී 

ිය හැකි වනු පිණිස අපි නුඹලාට උන්ව 

වසඟ කර දුන්වගනමු. 

ِ لَُكمح  ِن َشَعَٰٓئِرِ ٱَّلله َن َجَعلحَنََٰها لَُكم م  ُدح َوٱِلح
  ۡۖ ِ َعلَيحَها َصَوآفه َم ٱَّلله ۖۡ فَٱذحُكُرواْ ٱسح فِيَها َخۡيح 

عُِمواْ  فَإِ  طح
َ
َذا وََجَبتح ُجُنوبَُها فَُُكُواْ ِمنحَها َوأ

َنََٰها لَُكمح   رح ْۚ َكَذَٰلَِك َسخه ََته حُمعح ٱلحَقانَِع َوٱل
ُكُرونَ   ٣٦ لََعلهُكمح تَشح
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37. උන්වගේ මාංශ ගහෝ උන්වගේ රුධිරය 

ගහෝ අල්ලාහ ්ගවත ගනාලැගබන්වගන්වමය. 

එනමුත් ඔහු ගවත ලැගබනුගේ නුඹලා 

අතුරින්ව වූ බිය බැතිමත්කමයි. නුඹලාට 

ඔහු මෙ ගපන්වවූ දෑ ගවනුගවන්ව නුඹලා 

අල්ලාහ ්ව ගශ්රෂ්්ඨත්වයට පත් කරනු 

පිණිස අපි උන්ව වසඟ කර දුන්වගනමු. තවද 

දැහැමියන්වහට (නබිවරය!) නුඹ ශුභාරංචි 

දන්වවා සිටිනු. 

َ ُۡلُوُمَها َوََل دَِمآؤَُها َوَلَِٰكن   لَن َيَناَل ٱَّلله
 ْۚ َوىَٰ ِمنُكمح رََها لَُكمح  َيَناَُلُ ٱتلهقح  َكَذَٰلَِك َسخه

  ِ ِ ُۗ َوبَّش  َُٰكمح َٰ َما َهَدى َ لََعَ واْ ٱَّلله ُ ِ تِلَُكَب 
ِسنِيَ  حُمحح  ٣٧ ٱل

38. ිශව්ාස ක වුන්ව (ඔවුනට අත් වන 

හානිගයන්ව) නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

ව ක්වාලයි. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

ගුණමකු වූ සෑම ගද්රාහිගයකුවම ප්රිය 

ගනාකරයි. 

 َ َ ََل  ۞إِنه ٱَّلله ُْۗ إِنه ٱَّلله ِيَن َءاَمُنٓوا َٰفُِع َعِن ٱَّله  يَُد
اٖن َكُفورٍ   ٣٨ ُُيِبُّ ُكه َخوه

39. සටන්ව කරන්වනන්වහට අනුමැතිය ගදන 

ලදී. ගහ්තුව නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව 

අපරාධයට භාජනය කරනු ලැබූ ගහයිනි. 

තවද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් ඔවුනට 

උදව් කිරීමට ශක්තිවන්වතය. 

 ِ ذَِن لَِّله
ُ
َٰ  أ َ لََعَ ْْۚ ِإَونه ٱَّلله نهُهمح ُظلُِموا

َ
يَن يَُقََٰتلُوَن بِأ

ِهِمح لََقِديرٌ   ٣٩ نَِصح

40. ඔවුහු අපගේ පරමාධිපති අල්ලාහ ්ගව් 

යැයි පැවසීම ගහ්තුගවන්ව මිස කිසිදු 

යුක්තියකින්ව ගතාර ව ඔවුන්වගේ නිගවස් 

වලින්ව ඔවුන්ව බැහැර කරනු ලැබූවන්ව 

ගවති. ජනයා, ඇතැගමකු ිසින්ව 

ඇතැගමකු ව අල්ලාහ ්ගනාවැ ැක්වූගේ 

නම් ආශ්රම, කිතුනු ගද්වසථ්ාන, යුගදව් 

නැමදුම් ස්ථාන හා අල්ලාහ්ගේ නාමය 

අධික ව එහි ගමගනහි කරනු ලබන 

මසජ්ිදයන්ව ිනාශ කරනු ලබන්වනට 

තිබුණි. කවගරකු ඔහුට (අල්ලාහ්ට) උදව් 

කරන්වගන්ව ද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

ඔහුට උදව් කරනු ඇත. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්අතිබලවත්ය, සර්ව බලධාරීය. 

ن  
َ
ٓ أ ِ َحق ٍ إَِله رُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِم بَِغۡيح خح

ُ
ِيَن أ ٱَّله

ِ ٱنلهاَس   ُع ٱَّلله ََل َدفح ُۗ َولَوح ُ َيُقولُواْ َربَُّنا ٱَّلله
َِٰمُع َوبَِيع    َمتح َصَو ِ هُهد  ٖض ل َضُهم بَِبعح َبعح

  ِ ُم ٱَّلله َكُر فِيَها ٱسح َوَصلََوَٰت  َوَمَسَِٰجُد يُذح
َ  َكثِ  ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله ُه ُ َمن يَنُِصُ نه ٱَّلله ۡٗياُۗ َوََلَنُِصَ

 ٤٠ لََقوِيٌّ َعزِيزٌ 
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41. ඔවුහු වනාහි මහගපාග ාගවහි අපි 

ඔවුනට බලය ලබා දුන්වගන්ව නම් ඔවුහු 

සලාතය ිධිමත් ව ඉටු කරති. තවද 

සකාත් පිරිනමති. තවද යහපත ිධානය 

ගකාට අයහපතින්ව ව ක්වති. සියලු 

කරුණු වල අවසානය අල්ලාහ ්සතුය. 

ةَ   لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
ۡرِض أ

َ َُٰهمح ِِف ٱۡلح نه كه ِيَن إِن مه ٱَّله
اْ َعِن   ُروِف َوَنَهوح حَمعح َمُرواْ بِٱل

َ
ةَ َوأ َكوَٰ َوَءاتَُواْ ٱلزه

ُمورِ 
ُ َِٰقَبُة ٱۡلح ِ َع حُمنَكرِِۗ َوَّلِله  ٤١ ٱل

42. තවද ඔවුහු නුඹ ව ගබාරු කරන්වගන්ව 

නම් එිට (නුඹ දැන ෙනු) ඔවුනට ගපර 

නූහ්ගේ ජනයාද ආද් ජනයාද  සමූද් 

ජනයාද  සැබැින්වම (ඔවුන්වගේ 

නබිවරුන්ව) ගබාරු කග ෝය. 

بَتح َقبحلَُهمح قَوحُم نُوٖح   بُوَك َفَقدح َكذه ِ ِإَون يَُكذ 
 ٤٢ وَََعد  َوَثُمودُ 

43. තවද ඉබ්රාහීම්ගේ ජනයා ද ලූත්ගේ 

ජනයා ද, 
 ٤٣ َوَقوحُم إِبحَرَٰهِيَم َوَقوحُم لُوطٖ 

44. තවද මද්යන්ව වාසීහු ද (ගබාරු 

කග ෝය) තවද මූසාද ගබාරු කරනු 

ලැබීය. එිට ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්වහට 

මම අවකාශය දුනිමි. පසු ව මම ඔවුන්ව 

ග්රහණය කග මි. එිට මාගේ දඬුවම 

ගකගස් වීද? 

لَيحُت   مح
َ
ِۖ فَأ َب ُموََسَٰ ِ َيَنۖۡ َوُكذ  َحَُٰب َمدح صح

َ
َوأ

ۖۡ فََكيحَف َكَ  ُتُهمح َخذح
َ
َٰفِرِيَن ُثمه أ  ٤٤ َن نَِكۡيِ لِلحَك

45. ගකාපමණ ෙම්මානයන්ව වී ද? එය 

අපරාධකරමින්ව සිටිය දී අපි ිනාශ 

කග මු. ඒවා උඩු ියන්ව සමඟ ෙරා වැටී 

ඇත . තවද ගකාපමණ හැර දමන ලද ළිං 

හා පාළු වී ගිය මන්වදිර වී ද. 

َنََٰها َوِهَ َظالَِمة  فَِِهَ   لَكح هح
َ
يٍَة أ ِن قَرح ي ِن م 

َ
فََكأ

َٰ ُعُروشِ  ٖ  َخاوِيٌَة لََعَ لَةٖ َوقَِصح َعطه ٖ مُّ َها َوبِۡئح
ِشيدٍ   ٤٥ مه

46. ඔවුහු මහගපාග ාගව් ෙමන්ව ක  යුතු 

ගනාගව් ද? එිට එමගින්ව වටහා ෙත 

හැකි අයුරින්ව සිත් හා එමගින්ව සවන්ව දිය 

හැකි අයුරින්ව කන්වද ඔවුනට පිහිටනු ඇත. 

නිසැකවම එහි ඇස ්අන්වධ ගනාගවයි. 

නමුත් හදවත් තු  ඇති සිත් අන්වධ ගවයි. 

ۡرِض َفَتُكوَن لَُهمح قُلُوب   
َ فَلَمح يَِسُۡيواْ ِِف ٱۡلح

َ
أ

ۖۡ فَإِنهَها ََل   َمُعوَن بَِها وح َءاَذان  يَسح
َ
ِقلُوَن بَِهآ أ َيعح

َۡم ٱلحُقلُوُب ٱلهِِت ِِف   بحَصَُٰر َوَلَِٰكن َتعح
َ َتعحَۡم ٱۡلح
ُدورِ   ٤٦ ٱلصُّ
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47. තවද ඔවුහු එම දඬුවම ඉක්මන්ව කරන 

ගමන්ව ඔබගෙන්ව පතති. අල්ලාහ ්ඔහුගේ 

ගපාගරාන්වදුව කඩ ගනාකරන්වගන්වමය. 

නියත වශගයන්වම නුඹගේ පරමාධිපති 

අබියස එක් දිනයක්, නුඹලා ෙණනය 

කරන අවුරුදු දාහකට සමානය. 

  ُ ِجلُونََك بِٱلحَعَذاِب َولَن َُيحلَِف ٱَّلله َتعح َويَسح
ا   ِمه لحِف َسَنةٖ م 

َ
ۚۥْ ِإَونه يَوحًما ِعنَد َرب َِك َكأ َدهُ وَعح

ونَ   ٤٧ َتُعدُّ

48. ගකතරම් ෙම්මානයන්ව වීද? එය 

අපරාධකරමින්ව සිටිය දී එයට මම කල් 

දුනිමි. පසු ව මම එය ග්රහණය කග මි. 

තවද නැවත පැමිණීගම් සථ්ානය ඇත්ගත් 

මා ගවතය. 

لَيحُت لََها َوِهَ َظالَِمة  ُثمه   مح
َ
يٍَة أ ِن قَرح ي ِن م 

َ
َوَكأ

حَمِصۡيُ  ُتَها ِإَوََله ٱل َخذح
َ
 ٤٨ أ

49. අගහෝ ජනයිනි! නියත වශගයන්වම 

මම නුඹලාට පැහැදිලි අවවාද 

කරන්වගනකු පමණය යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. 

نَا۠ لَُكمح نَِذير   
َ
َمآ أ َها ٱنلهاُس إِنه يُّ

َ
أ قُلح َيَٰٓ

بِي    ٤٩ مُّ

50. එගහයින්ව ිශ්වාස ගකාට යහකම් 

ක වුන්ව වනාහි ඔවුනට සමාව ද 

ගෙෞරවනීය ගපෝෂණය ද ඇත. 

 ْ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُوا ِفَرة   فَٱَّله غح َٰلَِحَِٰت لَُهم مه  ٱلصه
ق  َكرِيم    ٥٠ َورِزح

51. තවද අපගේ වදන්ව නිෂ්ඵල කරන්වනට 

උත්සාහ දැරූවන්ව වන ඔවුහුමය නිරගේ 

සෙගයෝ. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
اْ ِِفٓ َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِيَن أ ِيَن َسَعوح َوٱَّله

َِحيمِ  َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
 ٥١ أ

52. තමන්ව පාරායනය කරන ිට 

ගෂයිතාන්ව ඔහුගේ මගනෝ ආශාවන්වහි 

(වැරදි) ගහ මින්ව මිස අපි කිසිදු 

රසූල්වරයකු ගහෝ නබිවරයකු ගහෝ 

ගනාඑව්ගවමු. එිට ගෂයිතාන්ව ගහ න දෑ 

අල්ලාහ ්නිෂප්්රභ කරයි. පසු ව අල්ලාහ ්

ඔහුගේ වදන්ව තීන්වදු කරයි. තවද අල්ලාහ ්

සර්ව ඥානීය මහා ප්රඥාවන්වතය. 

رحَسلحَنا ِمن َقبحلَِك ِمن رهُسوٖل 
َ
ٓ  َوَمآ أ َوََل نَِب ٍ إَِله

نِيهتِهِۦ َفَينَسُخ   مح
ُ
يحَطَُٰن ِِفٓ أ لحََّق ٱلشه

َ
َٰٓ أ إَِذا َتَمّنه

ۗۦُ   ُ َءاَيَٰتِهِ يحَطَُٰن ُثمه ُُيحِكُم ٱَّلله ُ َما يُلحَِّق ٱلشه ٱَّلله
ُ َعلِيٌم َحِكيم    ٥٢ َوٱَّلله
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53. තම හදවත් තු  ගරෝගී බව ඇති අයට 

හා තම හදවත් දැඩිවූවන්වහට ගෂයිතාන්ව 

ගහ න දෑ පරීක්ෂණයක් බවට ඔහු පත් 

කරනු පිණිසය. තවද නියත වශගයන්වම 

අපරාධකරුවන්ව අන්වත ගබදීම් තු  ගවති. 

ِيَن ِِف   يحَطَُٰن فِتحَنٗة ل َِّله َعَل َما يُلحَِّق ٱلشه َجح ِ َل 
ُۗ ِإَونه   َرض  َوٱلحَقاِسَيةِ قُلُوبُُهمح قُلُوبِِهم مه

َٰلِِمَي لََِف ِشَقاقِۭ بَعِيدٖ   ٥٣ ٱلظه

54. තවද සැබැින්වම ගමය නුඹගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ සතයය බව ඥානය 

ගදනු ලැබූවන්ව දැනගෙන එය ිශව්ාස 

ගකාට ඔවුන්වගේ හදවත් එයට යටහත් 

වනු පිණිස. (ගමගස් සිදු කරනු ඇත.) 

තවද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් ිශව්ාස 

ක වුනට ඍජු මාර්ෙය ගවත මෙ 

ගපන්වවන්වනාය. 

وتُواْ ٱلحعِلح 
ُ
ِيَن أ لََم ٱَّله ب َِك  َوَِلَعح َقُّ ِمن ره نهُه ٱۡلح

َ
َم أ

  َ ُۗ ِإَونه ٱَّلله بَِت ََلُۥ قُلُوبُُهمح ِمُنواْ بِهِۦ َفُتخح َفُيؤح
َتِقيمٖ  سح ِيَن َءاَمُنٓواْ إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ  ٥٤ لََهادِ ٱَّله

55. ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව ක්ෂණික ව 

ඔවුන්ව ගවත අවසන්ව ගහෝරාව පැමිගණන 

ගතක් ගහෝ නිසරු දිනයක දඬුවම ඔවුන්ව 

ගවත පැමිගණන ගතක් ගහෝ ඒ ෙැන 

සැකගයන්ව ඉවත් ගනාගවති. 

  َٰ ِنحُه َحِته يَةٖ م  ِيَن َكَفُرواْ ِِف ِمرح َوََل يََزاُل ٱَّله
ٍم   تَِيُهمح َعَذاُب يَوح

ح
وح يَأ

َ
َتًة أ اَعُة َبغح تَِيُهُم ٱلسه

ح
تَأ

 ٥٥ َعِقيمٍ 

56. එදින සියලු බලය අල්ලාහ ්සතුය. 

ඔවුන්ව අතර ඔහු තීන්වදු ගදයි. එගහයින්ව 

ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක වුන්ව වනාහි 

ඔවුහු සැප පහසුකම් ඇති (ස්වර්ෙ) 

උයන්වහි ගවති. 

ِيَن   ْۚ فَٱَّله ِ َُيحُكُم بَيحَنُهمح ه ِ حُملحُك يَوحَمئِٖذ َّلل  ٱل
َِٰت   َٰلَِحَِٰت ِِف َجنه َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه

 ٥٦ ٱنلهعِيمِ 

57. තවද ප්රතික්ගෂප් ගකාට අපගේ වදන්ව 

ගබාරු ක වුන්ව වනාහි ඔවුනට අවමන්ව 

සහෙත දඬුවමක් ඇත. 

ْوَلَٰٓئَِك لَُهمح  
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا فَأ ِيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱَّله

ِهي    ٥٧ َعَذاب  مُّ



 

සූරා අල් හේ 

 

607 

 

 الحج

58. තවද අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ නික්ම 

ගොස් ඝාතනය කරනු ලැබූවන්ව ගහෝ 

මියගියවුන්ව වනාහි නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්ඔවුනට යහපත් ගපෝෂණයකින්ව 

ගපෝෂණය කරනු ඇත. තවද නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් ගපෝෂණය 

කරන්වනන්ව අතුරින්ව ඉතා ගශ්ර්ෂඨ්ය. 

وح  
َ
ِ ُثمه قُتِلُٓواْ أ ِيَن َهاَجُرواْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله َوٱَّله

َ لَُهَو   ْۚ ِإَونه ٱَّلله ُ رِزحقًا َحَسٗنا زَُقنهُهُم ٱَّلله َماتُواْ لََۡيح
َٰزِقِيَ  ُ ٱلره  ٥٨ َخۡيح

59. ඔවුහු ඒ ෙැන තෘේතියට පත් වන 

පිිසුමකින්ව ඔවුන්ව ව ඔහු ඇතු ත් කරනු 

ඇත. තවද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

සර්ව ඥානී, මහත් ඉවසිලිවන්වතයාය. 

َ لََعلِيٌم   ۚۥْ ِإَونه ٱَّلله نَُه َخَٗل يَرحَضوح دح ِخلَنهُهم مُّ ََلُدح
 ٥٩ َحلِيم  

60. එය (ඔවුන්වටම ය). තවද කවගරකු 

කවර ගදයකින්ව දඬුවම් කරනු ලැබුගව් ද ඒ 

හා සමාන ව ඔහුට දඬුවම් ගකාට, එයට 

පසුව  ඔහු ගකගරහි සීමාව ඉක්මවා හිංසා 

කරනු ලබයි නම් එිට අල්ලාහ ්

සැබැින්වම ඔහුට උදව් කරනු ඇත. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් ගනාසලකා හරින 

අතික්ෂමාශීලීය. 

َٰلَِكۖۡ َوَمنح ََعقََب بِِمثحِل َما ُعوقَِب بِهِۦ ُثمه  ۞َذ
 ْۚ ُ نهُه ٱَّلله َ لََعُفوٌّ  بُِغَ َعلَيحهِ ََلَنُِصَ  إِنه ٱَّلله

 ٦٠ َغُفور  

61. එය නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්රාත්රිය 

දහවගලහි ඇතුළු කරන බැින්වද දහවල 

රාත්රිය තු  ඇතුළු කරන බැින්වද ගව්. 

තවද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් සර්ව 

ශ්රාවකය. සර්ව නිරීක්ෂකය. 

حَل ِِف ٱنلهَهارِ وَ  َ يُولُِج ٱَله نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ يُولُِج  َذ

َ َسِميُعُۢ بَِصۡي   نه ٱَّلله
َ
حِل َوأ  ٦١ ٱنلهَهاَر ِِف ٱَله

62. එය නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්වන 

ඔහුම සතයය බැිනි. තවද ඔහුගෙන්ව 

ගතාර ව ඔවුන්ව අයැදින දෑ නිෂඵ්ල දෑමය. 

තවද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

උත්තරීතරය. අති ගශ්ර්ෂඨ්ය. 

َقُّ   َ ُهَو ٱۡلح نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ ُعوَن ِمن  َذ نه َما يَدح

َ
َوأ

َ ُهَو ٱلحَعِلُّ   نه ٱَّلله
َ
ُدونِهِۦ ُهَو ٱلحَبَِٰطُل َوأ

 ٦٢ ٱلحَكبِۡيُ 
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63. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්අහසින්ව 

ජලය පහ  ගකාට එිට මහගපාග ාව 

සරුසාරවත් වීම නුඹ ගනාදුටුගවහි ද? 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් ධමත්රිය. 

අභිඥානවන්වතය. 

 َ نه ٱَّلله
َ
لَمح تََر أ

َ
بُِح    أ َمآءِ َماٗٓء َفُتصح نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
أ

َ لَِطيٌف َخبِۡي   ْۚ إِنه ٱَّلله ًة ۡرُض ُُمحَۡضه
َ  ٦٣ ٱۡلح

64. අහස ්තු  ඇති දෑ ද මහගපාග ාව 

තු  ඇති දෑ ද ඔහු සතුය. තවද නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් වන ඔහුමය 

අවශයතාවන්වගෙන්ව ගතාර ප්රශංසාලාභී 

වනුගේ. 

َمََٰوَٰتِ  ُۥ َما ِِف ٱلسه َ    َله ۡرِضِۚ ِإَونه ٱَّلله
َ َوَما ِِف ٱۡلح

َِميدُ   ٦٤ لَُهَو ٱلحَغِّنُّ ٱۡلح

65. මහගපාග ාගව් ඇති දෑ ද, ඔහුගේ 

නිගයෝෙය තුළින්ව මුහුගද් ෙමන්ව කරන 

නැව් ද, අල්ලාහ ්නුඹලාට වසඟ කර දී 

ඇති බව නුඹ ගනාදුටුගවහි ද? ඔහුගේ 

අනුබලගයන්ව ගතාර ව මහගපාග ාව 

මතට අහස කඩා ගනාවැගටන ගස ්ඔහු 

රඳවා තබයි. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

ජනයා ගකගරහි ගසගනගහවන්වතය. මහා 

කරුණාවන්වතය. 

ۡرِض  
َ ا ِِف ٱۡلح َر لَُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله

َ
لَمح تََر أ

َ
أ

ِسُك   رِهِۦ َويُمح مح
َ
رِ بِأ َحح َوٱلحُفلحَك ََتحرِي ِِف ٱِلح

 َ ۡرِض إَِله بِإِذحنِهِۦْٓۚ إِنه ٱَّلله
َ ن َتَقَع لََعَ ٱۡلح

َ
َمآَء أ   ٱلسه

 ٦٥ بِٱنلهاِس لََرُءوف  رهِحيم  

66. නුඹලාට ජීවය ලබා දී පසු ව නුඹලා 

ව මරණයට පත් ගකාට ඉන්වපසු ව යළි 

නුඹලාට ජීවය ලබා ගදනුගේ ඔහුය. 

නියත වශගයන්වම මිනිසා ගුණමකුය. 

َياُكمح ُثمه يُِميُتُكمح ُثمه  حح
َ
ِٓي أ وَُهَو ٱَّله

نَسََٰن لََكُفور   ِ
ُۗ إِنه ٱۡلح  ٦٦ ُُيحيِيُكمح

67. සෑම සමූහයකටම ඔවුන්ව ඔහුට 

නමදින අයුරින්ව නැමදුම් පිළිගවතක් අපි 

ඇති කග මු. එගහයින්ව එම කරුණ 

සම්බන්වධගයන්ව ඔවුහු නුඹ සමෙ ෙැටලු 

ඇති කර ෙත ගනායුතුය. තවද නුඹගේ 

පරමාධිපති ගවත නුඹ ඇරයුම් කරනු. 

නියත වශගයන්වම නුඹ ඍජු මාර්ෙය 

මතය. 

ةٖ َجَعلحَنا َمنَسًَّك ُهمح  مه
ُ
ِ أ

نَاِسُكوُهۖۡ فَََل  ل ُِك 
ُع إََِلَٰ َرب َِكۖۡ إِنهَك لََعَلَٰ   رِِۚ َوٱدح مح

َ يَُنَٰزُِعنهَك ِِف ٱۡلح
َتِقيمٖ  سح  ٦٧ ُهٗدى مُّ
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68. තවද ඔවුහු නුඹ සමෙ තර්ක කග ් 

නම් එිට නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අල්ලාහ ්මැනින්ව දන්වනා බව නුඹ 

පවසනු. 

 ُ َملُونَ ِإَون َجََٰدلُوَك َفُقِل ٱَّلله لَُم بَِما َتعح عح
َ
 ٦٨ أ

69. ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ නුඹලා කවර ිෂයක් මත ෙැටුම් 

ඇති කර ෙත්ගත්ද ඒ ෙැන අල්ලාහ් 

නුඹලා අතර තීන්වදු කරයි. 

ُ َُيحُكُم بَيحَنُكمح يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ فِيَما ُكنُتمح   ٱَّلله
 ٦٩ فِيهِ ََّتحَتلُِفونَ 

70. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්අහස්හි 

හා මහගපාග ාගවහි ඇති දෑ දන්වනා බව 

නුඹ ගනාදන්වගනහිද? නියත වශගයන්වම 

එය (ලව්හුල් මහ්ූ ල් ගහවත්) ගද්ව 

සටහගනහි ිය. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්ගවත එය පහසු කාර්යයකි. 

ۡرِضِۚ  
َ َمآءِ َوٱۡلح لَُم َما ِِف ٱلسه َ َيعح نه ٱَّلله

َ
لَمح أ لَمح َتعح

َ
أ

َٰلَِك ِِف كَِتٍَٰبِۚ إِ  ِ يَِسۡي  إِنه َذ َٰلَِك لََعَ ٱَّلله  ٧٠ نه َذ

71. තවද අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර කිසිදු 

බලයක් එයට පහ  ගනාක ා වූ දෑට හා 

ඒ ෙැන කිසිදු දැනුමක් ගනාමැති දෑට 

ඔවුහු නැමැදුම් කරති. තවද 

අපරාධකරුවන්වහට කිසිදු උදව් කරුවකු 

ගනාමැත. 

ِلح بِهِۦ   ِ َما لَمح يََُن  ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َويَعح
َٰلِِمَي  سُ  ُۗ َوَما لِلظه لحَطَٰٗنا َوَما لَيحَس لَُهم بِهِۦ ِعلحم 

 ٧١ ِمن نهِصۡيٖ 

72. තවද ඔවුන්ව ගවත අපගේ වදන්ව 

පැහැදිලි ගලස පාරායනය කර ගපන්ව වනු 

ලබන ිට ප්රතික්ගෂප් ක වුන්වගේ 

මුහුණුවල පිළිකුල් බව නුඹ දකිනු ඇත. 

ඔවුන්ව ගවත අපගේ වදන්ව පාරායනය කර 

ගපන්වවන්වනන්ව හට පහර දීමට ඔවුහු තැත් 

කරති. එගහයින්ව නුඹ පවසනු. මීට වඩා 

නපුරු ගදයක් පිළිබඳ නුඹලාට මම දැනුම් 

ගදන්වනද?  (එය ගද්ව වදන්ව) ප්රතික්ගෂ්ප 

කරන්වනන්වට අල්ලාහ ්ප්රතිඥා ක  (නිරා) 

ගින්වනය. තවද ගයාමු වන සථ්ානය නපුරු 

ිය. 

رُِف ِِف  َِنَٰٖت َتعح َُٰتَنا َبي    ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَيحِهمح َءاَي
ۖۡ يََكاُدوَن   حُمنَكَر ِيَن َكَفُرواْ ٱل وُُجوهِ ٱَّله

ُۗ قُلح   ِيَن َيتحلُوَن َعلَيحِهمح َءاَيَٰتَِنا ُطوَن بِٱَّله يَسح
  ُ َٰلُِكُمْۚ ٱنلهاُر وََعَدَها ٱَّلله ِن َذ ٖ م  نَب ِئُُكم بَِّش 

ُ
فَأ

َ
أ

حَمِصۡيُ  ْۖۡ َوبِئحَس ٱل ِيَن َكَفُروا  ٧٢ ٱَّله
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73. අගහෝ ජනයිනි, උපමාවක් ගෙන හැර 

ගපන්වවන ලදී. එගහයින්ව නුඹලා එයට 

සවන්ව ගදනු. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව නුඹලා ඇරයුම් 

කරන අය ඔවුන්ව සියලු ගදනා එකතු වුවද 

මැස්ගසකු ගහෝ ඔවුනට මැිය 

ගනාහැක්ගක්මය. මැසස්ා ඔවුන්වගෙන්ව 

යමක් පැහැර ෙත්ගත් නම් උගෙන්ව එය 

ඔවුහු මුදවා ගනාෙනිති. අයැදින්වනා හා 

අයැදිනු ලබන්වනා දුර්වල ිය. 

ۥْٓۚ إِنه   َتِمُعواْ ََلُ َها ٱنلهاُس ُۡضَِب َمَثل  فَٱسح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِ لَن ََيحلُُقواْ ُذبَاٗبا   ُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ِيَن تَدح ٱَّله
ا َله   بَاُب َشيحـ ٗ لُبحُهُم ٱَّلُّ ۖۥۡ ِإَون يَسح َتَمُعواْ ََلُ َولَوِ ٱجح

حمَ  الُِب َوٱل تَنقُِذوُه ِمنحُهْۚ َضُعَف ٱلطه لُوُب يَسح  ٧٣ طح

74. අල්ලාහ ්ව ෙරු ක  යුතු ප්රමාණයට 

ඔවුහු ඔහුට ෙරු ගනාකග ෝය. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් අති බලවත් සර්ව 

බලධාරීය. 

َ لََقوِيٌّ   رِهِۦْٓۚ إِنه ٱَّلله َ َحقه قَدح َما قََدُرواْ ٱَّلله
 ٧٤ َعزِيزٌ 

75. මලක්වරුන්ව අතුරින්ව අල්ලාහ ්

දූතවරුන්ව ගතෝරා ෙත්ගත්ය. එගමන්වම 

ජනයා අතුරින්වද (එගස්) ිය. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් සර්ව ශ්රාවක සර්ව 

නිරීක්ෂකය. 

حَمَلَٰٓئَِكةِ رُُسَٗل َوِمَن ٱنلهاِسِۚ   َطَِف ِمَن ٱل ُ يَصح ٱَّلله
َ َسِميُعُۢ بَِصۡي    ٧٥ إِنه ٱَّلله

76. ඔවුන්ව අතර ඇති දෑ හා ඔවුනට 

පසුපසින්ව ඇති දෑ ඔහු දනියි. තවද සියලු 

කරුණු ගයාමු කරනු ලබනුගේ අල්ලාහ් 

ගවතය. 

  ِ ْۚ ِإَوََل ٱَّلله يحِديِهمح َوَما َخلحَفُهمح
َ
َ أ لَُم َما بَيح َيعح
ُمورُ 

ُ  ٧٦ تُرحَجُع ٱۡلح

77. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා ජය 

ලැබිය හැකි වනු පිණිස නුඹලා (ගකාන්වද 

නමා) රුකූඋ කරනු. තවද (න ල බිම 

තබා) සුජූද් කරනු. තවද නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිට නැමැදුම්  කරනු. තවද 

යහකම් සිදු කරනු. 

َكُعواْ َوْۤاوُدُجۡسٱ   ِيَن َءاَمُنواْ ٱرح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َ لََعلهُكمح   َۡيح َعلُواْ ٱۡلح ُبُدواْ َربهُكمح َوٱفح َوٱعح
لُِحوَن۩  ٧٧ ُتفح
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78. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ 

කැප ිය යුතු නියම අයුරින්ව කැපවනු. ඔහු 

නුඹලා ව ගතෝරා ගෙන ඇත. නුඹලා 

ගවත දහගමහි කිසිදු දුෂක්රත්වයක් ඔහු 

ඇති ගනාකග ය්. එය නුඹලාගේ 

පියාණන්ව වූ ඉබ්රාහීම්ගේ පිළිගවතයි. මීට 

ගපර මුස්ලිම්වරුන්ව යැයි නුඹලාට නම් 

තැබුගව් ඔහු (අල්ලාහ)් ය. ගම් අනුවම 

රසූල්වරයා නුඹලාට සාක්ෂිකරුවකු වනු 

පිණිසත් නුඹලා ජනයාට සාක්ෂිකරුවන්ව 

වනු පිණිසත් (නම් තැබීය.) එගහයින්ව 

නුඹලා ිධිමත් ගලස සලාතය ඉටු කරනු. 

තවද සකාත් පිරිනමනු. තවද අල්ලාහ් 

තදින්ව ග්රහණය කර ෙනු. ඔහු නුඹලාගේ 

භාරකරුය. එම භාරකරු යහපත් ිය. 

එගමන්වම එම උදව්කරු යහපත් ිය. 

َُٰكمح   َتبَى ِۚۦْ ُهَو ٱجح ِ َحقه ِجَهادِه َوَجَِٰهُدواْ ِِف ٱَّلله
ِلهَة  َوَما َجَعَل َعلَيحُكمح ِِف  ِيِن ِمنح َحَرٖجِۚ م   ٱل 

لِِمَي ِمن   حُمسح َُٰكُم ٱل ى بِيُكمح إِبحَرَٰهِيَمْۚ ُهَو َسمه
َ
أ

َقبحُل َوِِف َهََٰذا َِلَُكوَن ٱلرهُسوُل َشِهيًدا  
َعلَيحُكمح َوتَُكونُواْ ُشَهَدآَء لََعَ ٱنلهاِسِۚ  

 ْ َتِصُموا ةَ َوٱعح َكوَٰ ةَ َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
  فَأ

َم   َلَٰ َونِعح حَموح َم ٱل ۖۡ فَنِعح َُٰكمح لَى ِ ُهَو َموح بِٱَّلله
 ٧٨ ٱنلهِصۡيُ 
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සූරා අල් මුඃමිනූන්ව  المؤمنون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ගදිඳුන්ව පිළිබඳ ිශව්ාසය ඇත්ගතෝ 

සැබැින්වම ජය ලැබුගවෝය. 
ِمُنونَ قَدح  حُمؤح فحلََح ٱل

َ
 ١ أ

2. ඔවුහු වනාහි ඔවුන්වගේ සලාතගේ දී 

බිය බැතිමතුන්ව ගවති. 
ِيَن ُهمح ِِف َصََلتِِهمح َخَِٰشُعونَ   ٢ ٱَّله

3. තවද ඔවුහු වනාහි නිෂ්ඵල දැයින්ව 

වැ ගකන්වගනෝ ගවති. 
وِ ُمعحرُِضونَ  ِيَن ُهمح َعِن ٱللهغح  ٣ َوٱَّله

4. තවද ඔවුහු වනාහි සකාත් ඉටු 

කරන්වගනෝ ගවති. 
َٰعِلُونَ  ةِ َف َكوَٰ ِيَن ُهمح لِلزه  ٤ َوٱَّله

5. තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්වගේ 

ලිංගේන්වියන්ව සුරක්ෂා කර ෙන්වගනෝ 

ගවති. 

ِيَن ُهمح لُِفُروِجِهمح َحَِٰفُظونَ   ٥ َوٱَّله

6. නමුත් ඔවුන්වගේ බිරියන්ව හා ඔවුන්වගේ 

දකුණත් හිමි කර ෙත්  වහල් කාන්වතාවන්ව 

(සමෙ) හැර. ඒ ගහ්තුගවන්ව නියත 

වශගයන්වම ඔවුහු ගදාස ්නෙනු ලබන්වනන්ව 

ගනාගවති. 

ُهمح   يحَمَُٰنُهمح فَإِنه
َ
وح َما َملََكتح أ

َ
َوَِٰجِهمح أ زح

َ
َٰٓ أ إَِله لََعَ

ُ َملُوِميَ   ٦ َغۡيح

7. එගහයින්ව කවගරකු ඉන්ව ඔේබට 

ගසායන්වගන්ව ද? එිට ඔවුහුමය සීමාව 

ඉක්මවා යන්වගනෝ. 

وْ 
ُ
َٰلَِك فَأ َلَٰٓئَِك ُهُم  َفَمِن ٱبحَتَغَٰ َوَرآَء َذ

 ٧ ٱلحَعاُدونَ 

8. තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්ව ගවත  

ිශව්ාසය මත පැවරුණු පැවරුම් හා 

ඔවුන්වගේ ගිිසුම් (නිසි අයුරින්ව) 

ගමගහයවන්වගනෝ ගවති. 

ِدهِمح َرَُٰعونَ  َمََٰنَٰتِِهمح وََعهح
َ
ِيَن ُهمح ِۡل  ٨ َوٱَّله
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9. තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්වගේ 

සලාතයන්ව ගකගරහි සුරක්ෂාගවන්ව 

සිටින්වගනෝ ගවති. 

َٰتِِهمح ُُيَافُِظونَ  َٰ َصلََو ِيَن ُهمح لََعَ  ٩ َوٱَّله

10. ඔවුහුමය උරුමක්කරුගවෝ.  ََٰرِثُون ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَو
ُ
 ١٠ أ

11. ෆිර්දවුස්(නම් සව්ර්ෙ)ය උරුම කර 

ෙත්ගතෝ ඔවුන්වය. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකගයෝ ගවති. 

َدوحَس ُهمح  ِيَن يَرِثُوَن ٱلحفِرح ونَ ٱَّله  ١١ فِيَها َخَِِٰلُ

12. සැබැින්වම අපි මැටි සාරගයන්ව 

මිනිසා මැව්ගවමු. 
ِن ِطيٖ  نَسََٰن ِمن ُسَلَٰلَةٖ م  ِ

َنا ٱۡلح  ١٢ َولََقدح َخلَقح

13. පසු ව අපි ඔහු සුරක්ෂිත සථ්ානයක 

ශුරාණුවක් ගලස තැන්වපත් කග මු. 
ِكيٖ  َفٗة ِِف قََرارٖ مه  ١٣ ُثمه َجَعلحَنَُٰه ُنطح

14. පසු ව අපි එම ශුරාණු ව එල්ලී 

පවතින ගල් කැටියක් බවට නිර්මාණය 

කග මු. පසු ව එම එල්ලී පවතින ගල් 

කැටිය මස ්ගොබක් බවට නිර්මාණය 

කග මු. පසු ව එම මස ්ගොබ අස්ි  බවට 

නිර්මාණය කග මු. පසු ව අපි එම අස්ි  

මසින්ව ඇන්වගදව්ගවමු. පසු ව අපි ඔහු ව 

ගවනත් මැවීමක් ගලසින්ව බිහි කග මු. 

එගහයින්ව උත්පාදකයින්වගෙන්ව වඩාත් 

අලංකාර වූ අල්ලාහ ්අති උත්කෘෂ්ට ිය. 

َنا ٱلحَعلََقَة   َفَة َعلََقٗة فََخلَقح َنا ٱنلُّطح ُثمه َخلَقح
نَا   َغَة ِعَظَٰٗما فََكَسوح حُمضح َنا ٱل َغٗة فََخلَقح ُمضح

ْۚ َفَتَباَرَك   َنَُٰه َخلحًقا َءاَخَر
ح
نَشأ

َ
ٱلحعَِظََٰم َۡلحٗما ُثمه أ

 
َ
ُ أ َسُن ٱلحَخَٰلِِقيَ ٱَّلله  ١٤ حح

15. ඉන්ව අනතුරු ව නියත වශගයන්වම 

නුඹලා මරණයට පත් වන්වගනෝ ගවති. 
َٰلَِك لََمي ُِتونَ  َد َذ  ١٥ ُثمه إِنهُكم َبعح

16. පසු ව නියත වශගයන්වම නුඹලා 

ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටු වනු ලබන 

දිනගේ නැගිටු වනු ලබති. 

 ١٦ ٱلحِقَيََٰمةِ ُتبحَعُثونَ ُثمه إِنهُكمح يَوحَم 
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17. තවද නුඹලාට ඉහළින්ව මාවත් හතක් 

මැව්ගවමු. තවද මැවීම් පිළිබඳ ව අපි 

අනවධානීන්ව ගනාවූගයමු. 

َنا فَوحَقُكمح َسبحَع َطَرآئَِق َوَما ُكنها   َولََقدح َخلَقح
َلحِق َغَِٰفلِيَ   ١٧ َعِن ٱۡلح

18. තවද අපි අහසින්ව ජලය ප්රමාණ 

ගකාට පහ  කර මහගපාග ාවට පතිත 

කග මු. එගමන්වම නියත වශගයන්වම අපි 

එය පහ කිරීමටත් බලය ඇත්ගතෝ 

වන්වගනමු. 

َُٰه ِِف   َكنه سح
َ
ُۢ بَِقَدرٖ فَأ َمآءِ َمآَء َا ِمَن ٱلسه نَزنلح

َ
َوأ

َٰ َذَهابِۭ بِهِۦ لََقَِٰدُرونَ  ۡرِضِۖ ِإَونها لََعَ
َ  ١٨ ٱۡلح

19. පසු ව අපි එමගින්ව නුඹලාට ඉඳි හා 

මිදිගයන්ව යුත් උයන්ව බිහි කග මු. එහි 

නුඹලාට අධික පලතුරුද ඇත. එමගින්ව 

නුඹලා අනුභව කරන්වගනහුය. 

َنَٰٖب   عح
َ
ِيٖل َوأ ِن َّنه َٰٖت م  نَا لَُكم بِهِۦ َجنه

ح
نَشأ

َ
فَأ

ُكلُونَ 
ح
َٰكُِه َكثَِۡية  َوِمنحَها تَأ  ١٩ لهُكمح فِيَها فََو

20. තවද තූර් සයිනා කන්වගදන්ව මතු වන 

ෙසක් ද (අපි බිහි කග මු.) එය ගතල ද 

අනුභව කරන්වනන්වහට වයංජනයක් ද හට 

ෙන්වවයි. 

ِن   هح وََشَجَرٗة ََّتحُرُج ِمن ُطورِ َسيحَنآَء تَۢنُبُت بِٱلُّ
 ٢٠ َوِصبحٖغ ل ٓأِۡلُِكِيَ 

21. තවද නියත වශගයන්වම ගොිප  

සතුන්ව තු  නුඹලාට පාඩමක් ඇත. 

උන්වගේ උදරය තු  ඇති දැයින්ව අපි 

නුඹලාට පානය සපයන්වගනමු. තවද 

නුඹලාට එහි ගබාගහෝ ප්රගයෝජන ද ඇත. 

තවද නුඹලා එයින්ව අනුභව කරන්වගනහුය. 

ا ِِف   ِمه ِقيُكم م  ُّسح ۖۡ ن ٗة َ نحَعَِٰم لَعَِبح
َ ِإَونه لَُكمح ِِف ٱۡلح

ُبُطونَِها َولَُكمح فِيَها َمَنَِٰفُع َكثَِۡية  َوِمنحَها  
ُكلُونَ 

ح
 ٢١ تَأ

22. තවද ඒ මත ද නැව මත ද නුඹලා 

උසුලාගෙන යනු ලබන්වගනහුය. 
 ٢٢ وََعلَيحَها َولََعَ ٱلحُفلحِك َُتحَملُونَ 

23. තවද සැබැින්වම අපි නූහ් ඔහුගේ 

සමූහයා ගවත එව්ගවමු. එිට ඔහු අගහෝ ! 

මාගේ ජනයිනි, නුඹලා අල්ලාහ්ට 

ෙැතිකම් කරනු. ඔහු හැර නුඹලාට කිසිදු 

ගදිගයකු ගනාමැත. නුඹලා බිය බැතිමත් 

ිය යුතු ගනාගව් ද? 

رحَسلحَنا نُوًحا 
َ
إََِلَٰ قَوحِمهِۦ َفَقاَل َيََٰقوحِم   َولََقدح أ

فَََل  
َ
ۥْٓۚ أ ُه ُ ِنح إَِلٍَٰه َغۡيح َ َما لَُكم م  ُبُدواْ ٱَّلله ٱعح

 ٢٣ َتتهُقونَ 
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24. ඔහුගේ ජනයා අතුරින්ව වූ ප්රතික්ගෂප් 

ක වුන්ව අතර වූ ප්රධානීහු ‘ගමාහු නුඹලා 

ගමන්ව මිනිසකු මිස නැත. නුඹලාට වඩා 

උසස ්වන්වනට ඔහු අගේක්ෂා කරයි. 

අල්ලාහ ්අභිමත කග  ්නම් මලක්වරුන්ව 

පහ  කරන්වනට තිබුණි. ගම් පිළිබඳ 

අපගේ මුල් මුතුන්ව මිත්තන්වගෙන්ව පවා අප 

අසා නැත’ යැයි පැවසූහ. 

ِيَن َكَفُرواْ ِمن قَوحِمهِۦ َما   حَملَُؤاْ ٱَّله َفَقاَل ٱل
َل   ن َيَتَفضه

َ
ِثحلُُكمح يُرِيُد أ َهََٰذآ إَِله بََّش  م 

ا  َعلَيحُكمح َولَوح َشآَء ٱ نَزَل َمَلَٰٓئَِكٗة مه
َ
ُ َۡل َّلله

لِيَ  وه
َ َنا بَِهََٰذا ِِفٓ َءابَآئَِنا ٱۡلح  ٢٤ َسِمعح

25. ඔහු උමතු ව ඇති මිනිසකු මිස නැත. 

එගහයින්ව ටික කලක් දක්වා ඔහු ෙැන 

බලා ගපාගරාත්තුගවන්ව සිටිනු. 

  َٰ بهُصواْ بِهِۦ َحِته إِنح ُهَو إَِله رَُجُلُۢ بِهِۦ ِجنهة  فَََتَ
 ٢٥ ِحيٖ 

26. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, ඔවුන්ව 

මා ගබාරු කිරීම සම්බන්වධගයන්ව ඔබ මට 

උදව් කරනු මැනව ! යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

بُونِ  ِِن بَِما َكذه ِ ٱنُِصح  ٢٦ قَاَل َرب 

27. අපගේ අධීක්ෂණය හා අපගේ ගද්ව 

පණිිඩ අනුව නුඹ නැව තනනු යැයි අපි 

ඔහු ගවත ගද්ව පණිිඩ එව්ගවමු. අපගේ 

නිගයෝෙය පැමිණි ිට හා ලිප උතුරන ිට 

සෑම ගදයක ගජෝඩුවකින්වම ගදගදගනකු 

බැගින්ව ද, ඔවුන්ව අතරින්ව කවගරකු 

ගකගරහි ිනිශ්චය ගපරටු වූගේ ද එවන්ව 

අය හැර නුඹගේ පවුගල් ගසසු අය ද එහි 

කැටුවා ගෙන යනු. අපරාධ ක වුන්ව 

සම්බන්වධගයන්ව නුඹ මා සමෙ කතා 

ගනාකරනු. නියත වශගයන්වම ඔවුහු ගිල් 

වනු ලබන්වනන්ව ගවති. 

ُينَِنا   عح
َ
َنِع ٱلحُفلحَك بِأ ِن ٱصح

َ
وحَحيحَنآ إََِلحهِ أ

َ
فَأ

لُكح   ُرنَا َوفَاَر ٱتلهنُّوُر فَٱسح مح
َ
يَِنا فَإَِذا َجآَء أ َووَحح

لََك إَِله َمن   هح
َ
ِ َوأ ِ ٱثحَنيح ٖ َزوحَجيح

فِيَها ِمن ُك 
ۖۡ َوََل تَُخَِٰطبحِّن ِِف   ُل ِمنحُهمح َسَبَق َعلَيحهِ ٱلحَقوح

 ِ َرُقونَ ٱَّله غح  ٢٧ يَن َظلَُمٓواْ إِنهُهم مُّ

28. නුඹ හා නුඹ සමෙ වූවන්ව නැව මත 

ස්ථාපිත වූ ිට, ‘අපරාධකාරී ජනයාගෙන්ව 

අප මුදවා ෙත් අල්ලාහට්ම සියලු ප්රශංසා’ 

යැයි නුඹ පවසනු. 

َعَك لََعَ ٱلحُفلحِك   نَت َوَمن مه
َ
َتَويحَت أ فَإَِذا ٱسح

ِي ََنه  ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح ََٰنا ِمَن ٱلحَقوحِم  َفُقِل ٱۡلح ى
َٰلِِميَ   ٢٨ ٱلظه
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29. තවද මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, 

සමෘද්ධිමත් සථ්ානයකට මා ගොඩ 

බසව්නු මැනව! තවද නුඹ ගොඩ 

බසව්න්වනන්ව අතර ගශ්ර්ෂඨ්ය යැයි නුඹ 

පවසනු. 

  ُ نَت َخۡيح
َ
َباَرَٗك َوأ نزِلحِّن ُمََنَٗل مُّ

َ
ِ أ َوُقل رهب 

حُمَنِلِيَ   ٢٩ ٱل

30. නියත වශගයන්වම එහි සංඥා ඇත. 

තවද සැබැින්වම අපි පරීක්ෂා කරනු 

ලබන්වනන්ව වූගයමු. 

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ِإَون ُكنها لَُمبحَتلِيَ   ٣٠ إِنه ِِف َذ

31. අනතුරු ව ඔවුන්වගෙන්ව පසු ව අපි 

ගවනත් පරපුරක් බිහි කග මු. 
نًا ءَ  ِدهِمح قَرح نَا ِمنُۢ َبعح

ح
نَشأ

َ
 ٣١ اَخرِينَ ُثمه أ

32. ‘නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරනු. 

ඔහු හැර ගවනත් ගදිගඳකු නුඹලාට 

ගනාමැත. නුඹලා බිය බැතිමත් ිය යුතු 

ගනාගව්දැ’යි ිමසමින්ව අපි ඔවුන්වගෙන්ව වූ 

රසූල්වරයකු එිට ඔවුන්ව අතරට එව්ගවමු. 

َ َما   ُبُدواْ ٱَّلله ِن ٱعح
َ
ِنحُهمح أ رحَسلحَنا فِيِهمح رَُسوَٗل م 

َ
فَأ

فَََل َتتهُقونَ لَكُ 
َ
ۥْٓۚ أ ُه ُ ِنح إَِلٍَٰه َغۡيح  ٣٢ م م 

33. ඔහුගේ ජනයා අතුරින්ව ( සතයය) 

ප්රතික්ගෂප් ක , පරමාන්වත දිනගේ හමු ව 

(ෙැන) ගබාරු ක , තවද ගමගලාව 

ජීිතගයහි ඔවුනට දායාදයන්ව පිරිනැමූ 

ප්රධානීහු "ගමාහු නුඹලා ගමන්ව මිනිසකු 

මිස නැත, නුඹලා අනුභව කරන දැයින්ව 

ඔහු ද අනුභව කරයි. නුඹලා පානය කරන 

දැයින්ව ඔහු ද පානය කරයි" යැයි 

පැවසුගවෝය. 

بُواْ   ِيَن َكَفُرواْ َوَكذه  ِمن قَوحِمهِ ٱَّله
ُ
حَمَِل َوقَاَل ٱل

نحَيا َما   ةِ ٱلُّ ََيوَٰ تحَرفحَنَُٰهمح ِِف ٱۡلح
َ
بِلَِقآءِ ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ

كُ 
ح
ا تَأ ُكُل ِممه

ح
ِثحلُُكمح يَأ لُوَن  َهََٰذآ إَِله بََّش  م 

بُونَ  َ ا تَّشح َُب ِممه  ٣٣ ِمنحُه َويَّشح

34. නුඹලා ගමන්ව වූ මිනිසකුට නුඹලා 

යටත් වූගේ නම් නියත වශගයන්වම නුඹලා 

එිට අලාභවන්වතගයෝ වන්වගනහුය. 

ِثحلَُكمح إِنهُكمح إِٗذا  ا م  ُتم بََّشٗ َطعح
َ
َولَئِنح أ

ونَ   ٣٤ لهَخَِِٰسُ
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35. නියත වශගයන්වම නුඹලා මිය ගොස්, 

පස ්හා අස්ි බවට නුඹලා පත් වූ ිට 

නියත වශගයන්වම නුඹලා (ට නැවත 

ප්රාණය දී) බැහැර කරනු ලබන්වගනෝ යැයි 

ඔහු නුඹලාට අවවාද කරන්වගන්වද ? 

نهُكمح إَِذا ِمتُّمح َوُكنُتمح تَُراٗبا وَِعَظًَٰما  
َ
يَعُِدُكمح أ

َ
أ

حرَُجونَ  نهُكم ُمُّ
َ
 ٣٥ أ

36. නුඹලාට ප්රතිඥා ගදනු ලබන දෑ ඉතා 

දුරස්ය. ඉතා දුරස්ය. 
 ٣٦ ۞َهيحَهاَت َهيحَهاَت لَِما تُوَعُدونَ 

37. ගමය, අපගේ ගමගලාව ජීිතය හැර 

ගවගනකක් ගනාගව්. අපි මිය යන්වගනමු. 

තවද අපි ජීවත් වන්වගනමු. තවද අපි 

නැවත නැගිටුවනු ලබන්වනන්ව ගනාගවමු. 

نحَيا َنُموُت َوََنحَيا َوَما   إِنح ِهَ إَِله َحَياُتَنا ٱلُّ
 ٣٧ بَِمبحُعوثِيَ ََنحُن 

38. ඔහු අල්ලාහ ්ගකගරහි ගබාරුවක් 

ගොතා පවසන මිනිගසකු මිස නැත. තවද 

අපි ඔහු ව ිශ්වාස කරන්වනන්ව ගනාගවමු. 

ِ َكِذٗبا َوَما   ىَٰ لََعَ ٱَّلله إِنح ُهَو إَِله رَُجٌل ٱفحََتَ
ِمنِيَ   ٣٨ ََنحُن ََلُۥ بُِمؤح

39. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, ඔවුන්ව 

මා ගබාරු කිරීම සම්බන්වධගයන්ව ඔබ මට 

උදව් කරනු මැනව ! 

بُونِ  ِِن بَِما َكذه ِ ٱنُِصح  ٣٩ قَاَل َرب 

40. මද කලකින්ව සැබැින්වම ඔවුන්ව 

පසුතැිලි වන්වනන්ව බවට පත් වනු ඇතැයි 

ඔහු පැවසුගව්ය. 

بُِحنه َنَِٰدِميَ  ُصح ا قَلِيٖل َله  ٤٠ قَاَل َعمه

41. එිට මහා හඬ නියම අයුරින්ව ඔවුන්ව 

ව හසු කර ෙත්ගත්ය. පසු ව ියළී ගිය 

ඉපැනැලි බවට අපි ඔවුන්ව පත් කග මු. 

අපරාධකාරී ජනයාට ශාපයක්ම ගව්වා ! 

  ْۚ ِ فََجَعلحَنَُٰهمح ُغَثاٗٓء َق  يحَحُة بِٱۡلح َخَذتحُهُم ٱلصه
َ
فَأ

َٰلِِميَ  ٗدا ل ِلحَقوحِم ٱلظه  ٤١ َفُبعح

42. අනතුරු ව ඔවුන්වගෙන්ව පසු ව අපි 

ගවනත් පරම්පරාවන්ව බිහි කග මු. 
 
َ
ِدهِمح قُُرونًا َءاَخرِينَ ُثمه أ نَا ِمنُۢ َبعح

ح
 ٤٢ نَشأ

43. කිසිදු සමූහයක් එහි නියමිත කාලය 

අබිබවා ගනායයි. තවද ඔවුහු ප්රමාද ද 

ගනාගවති. 

َتـ حِخُرونَ  َجلََها َوَما يَسح
َ
ٍة أ مه

ُ
بُِق ِمنح أ  ٤٣ َما تَسح
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44. පසු ව අපගේ දූතවරුන්ව 

අනුපිළිගවළින්ව අපි එව්ගවමු. සමූහයක් 

ගවත එහි (රසූල්වරයා) පණිිඩකරුගවකු 

පැමිණි සෑම අවසථ්ාවකම ඔවුහු ඔහුව 

ගබාරු කග ෝය. එගහයින්ව ඔවුන්වගෙන්ව 

ඇතැගමකු ිසින්ව ඇතැගමකුට (දඬුවම) 

අනුෙමනය කිරීමට සැ ැස්සුගවමු. තවද ( 

පසුව පැමිගණන දනන්වට)  ඔවුන්වව පුරාණ 

පුවතක් බවට පත් කග මු. එගහයින්ව 

ිශව්ාස ගනාකරන ජනයාට ශාපයක්ම 

ගව්වා! 

ٗة رهُسولَُها   مه
ُ
اۖۡ ُكه َما َجآَء أ َ رحَسلحَنا رُُسلََنا تََتح

َ
ُثمه أ

ٗضا وََجَعلحَنَُٰهمح   َضُهم َبعح َنا َبعح تحَبعح
َ
بُوُهۖۡ فَأ َكذه

ِمُنونَ  ٖم َله يُؤح ٗدا ل َِقوح َحادِيَثْۚ َفُبعح
َ
 ٤٤ أ

45. පසු ව අපි අපගේ සංඥා හා පැහැදිලි 

අණ බලය සමෙ මූසා හා ඔහුගේ 

සගහෝදර හාරූන්ව යැව්ගවමු. 

َخاهُ َهَُٰروَن أَـِبَيَٰتَِنا  
َ
رحَسلحَنا ُموََسَٰ َوأ

َ
ُثمه أ

بِيٍ   ٤٥ وَُسلحَطَٰٖن مُّ

46. ෆිර්අවුන්ව ගවත හා ඔහුගේ ප්රධානීන්ව 

ගවත. නමුත් ඔවුහු උඩඟු වූහ. තවද ඔවුහු 

අහංකාර පිරිසක් වූහ. 

واْ َوََكنُواْ قَ  ََبُ َتكح يْهِۦ فَٱسح َن َوَمََلِ وحًما  إََِلَٰ فِرحَعوح
 ٤٦ ََعلِيَ 

47. ඔවුන්ව ගදගදනාගේ ජනයා අපට 

ෙැතිකම් කරන්වනන්ව ගලස සිටිය දී අප 

ගමන්ව මිනිසුන්ව ගදගදගනකු අපි ිශ්වාස 

කරන්වගනමු ද? යැයි ඔවුහු පැවසුගවෝය. 

ُمُهَما نَلَا   يحِن ِمثحلَِنا َوَقوح ِمُن لِبََّشَ نُؤح
َ
َفَقالُٓواْ أ

َٰبُِدونَ   ٤٧ َع

48. එගහයින්ව ඔවුහු ඔවුන්ව ගදගදනා 

ගබාරු කග ෝය. එිට ඔවුහු ිනාශ කරනු 

ලැබූවන්ව අතුරින්ව වූහ. 

لَِكيَ  حُمهح بُوُهَما فَََّكنُواْ ِمَن ٱل  ٤٨ فََكذه

49. තවද ඔවුන්ව ඍජු මෙ ලැබිය හැකි 

වනු පිණිස සැබැින්වම අපි මූසාට ගද්ව 

ග්රන්වථය පිරිනැමුගවමු. 

لََعلهُهمح  َولََقدح َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحِكَتََٰب 
َتُدونَ   ٤٩ َيهح
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50. තවද මර්යම්ගේ පුත් හා ඔහුගේ මව 

සංඥාවක් බවට අපි පත් කග මු. උල්පත් 

හා තැනිතලා සහිත උස ්තලාවක ඔවුන්ව 

ගදගදනාට අපි නවාතැන්ව දුනිමු. 

ۥٓ َءايَٗة َوَءاَويحَنَُٰهَمآ إََِلَٰ   ُه مه
ُ
يََم َوأ وََجَعلحَنا ٱبحَن َمرح

 ٥٠ قََرارٖ َوَمعِيٖ َربحَوةٖ َذاِت 

51. අගහෝ ! දූතවරුනි, පිිතුරු දැයින්ව 

නුඹලා අනුභව කරනු. තවද දැහැමි 

කටයුතු සිදු කරනු. නියත වශගයන්වම මා 

නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ සර්ව ඥානීය. 

َملُواْ   ي َِبَِٰت َوٱعح َها ٱلرُُّسُل ُُكُواْ ِمَن ٱلطه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َملُوَن َعلِي ۖۡ إِّن ِ بَِما َتعح  ٥١ م  َصَٰلًِحا

52. නුඹලාගේ ගමම සමාජය එකම 

සමාජයකි. තවද මම නුඹලාගේ 

පරමාධිපති ගවමි. එගහයින්ව නුඹලා මට 

බිය බැතිමත් වනු. 

نَا۠ َربُُّكمح  
َ
ٗة َوَِٰحَدٗة َوأ مه

ُ
ُتُكمح أ مه

ُ
ِإَونه َهَِٰذهِۦٓ أ

 ٥٢ فَٱتهُقونِ 

53. නමුත් ඔවුහු ඔවුන්වගේ කරුණ ඔවුන්ව 

අතර ගවන්ව ගවන්ව ව ගබදා ගවන්ව කර 

ෙත්ගතෝය. සෑම පක්ෂයක්ම ඔවුන්ව සතු දෑ 

පිළිබඳ ව සතුටු වන්වගනෝ වූහ. 

رَُهم بَيحَنُهمح ُزبُٗراۖۡ ُكُّ ِحزحبِۭ بَِما   مح
َ
ُعٓواْ أ َفَتَقطه

يحِهمح فَرُِحونَ   ٥٣ َلَ

54. එගහයින්ව මද කලකට ඔවුන්වගේ 

අඥානකගමහි නුඹ ඔවුන්ව අත් හැර දමනු. 
َٰ ِحيٍ  َرتِِهمح َحِته  ٥٤ فََذرحُهمح ِِف َغمح

55. අප කවර ගදයක් ධනගයන්ව හා 

දරුවන්වගෙන්ව ඔවුනට පිරිනමන්වගන්ව ද 

එමගින්ව... 

اٖل َوبَنِيَ  ُهم بِهِۦ ِمن مه نهَما نُِمدُّ
َ
َُيحَسُبوَن أ

َ
 ٥٥ أ

56. අපි ඔවුනට යහපත ඉක්මන්ව 

කරන්වගනමු යැයි ඔවුහු සිතන්වගනෝද? 

නැත. ඔවුනට (ඒ බව) ගනාදැගන්ව. 

َيحَرَِٰتِۚ بَل َله  ُعُرونَ نَُسارُِع لَُهمح ِِف ٱۡلح  ٥٦  يَشح

57. නියත වශගයන්වම ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති ෙැන වූ බිය ගහ්තුගවන්ව තැති 

ෙත් අය ද, 

ِفُقونَ  شح َيةِ َرب ِِهم مُّ ِنح َخشح ِيَن ُهم م   ٥٧ إِنه ٱَّله

58. තවද ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගේ වදන්ව 

පිළිබඳ ිශව්ාස කරන අය ද, 
ِيَن ُهم أَـِبَيَِٰت َرب ِِهمح   ِمُنونَ َوٱَّله  ٥٨ يُؤح
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59. තවද ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිට ආගද්ශ 

ගනාතබන අය ද, 
ُِكونَ  ِيَن ُهم بَِرب ِِهمح ََل يُّشح  ٥٩ َوٱَّله

60. නියත වශගයන්වම ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති ගවත නැවත හැගරන්වනන්ව 

වනු ඇතැයි ඔවුන්වගේ හදවත් තැති 

ෙනිමින්ව තිබිය දී ඔවුනට පිරිනැමූ දෑ 

පිරිනම අය ද, 

تُ  ِيَن يُؤح نهُهمح  َوٱَّله
َ
ُقلُوبُُهمح وَِجلٌَة أ وَن َمآ َءاتَواْ وه

 ٦٠ إََِلَٰ َرب ِِهمح َرَِٰجُعونَ 

61. (ගමවැන්වනන්ව) යහකම් කිරීගමහි 

යුහුසුලු වනුගේ ඔවුහුමය. තවද ඔවුහු ඒ 

සඳහා ඉදිරිගයන්ව සිටින්වගනෝ ගවති. 

َيحَرَِٰت وَُهمح لََها   ْوَلَٰٓئَِك يَُسَٰرُِعوَن ِِف ٱۡلح
ُ
أ

 ٦١ َسَٰبُِقونَ 

62. කිසිදු ආත්මයකට එහි ප්රමාණයට මිස 

අපි (කිසිවක්) ගනාපටවන්වගනමු. සතයය 

කතා කරන පුසත්කයක් අප අතර ඇත. 

තවද ඔවුහු අපරාධ කරනු ගනාලබති. 

َنا كَِتَٰب    يح ْۚ َوَلَ َعَها ًسا إَِله ُوسح َوََل نَُكل ُِف َنفح
لَُمونَ  ِ وَُهمح ََل ُيظح َق   ٦٢ يَنِطُق بِٱۡلح

63. නමුත් ඔවුන්වගේ හදවත් ගම් පිළිබඳ ව 

අඥානභාවගයහි පවතී. තවද ඔවුනට ගම් 

හැර ගවනත් ක්රියාදාමයන්ව ද ඇත. ඔවුහු 

එය සිදු කරන්වගනෝ ගවති. 

َمَٰل    عح
َ
ِنح َهََٰذا َولَُهمح أ َرةٖ م  بَلح قُلُوبُُهمح ِِف َغمح

َِٰملُونَ  َٰلَِك ُهمح لََها َع ِن ُدوِن َذ  ٦٣ م 

64. අපි ඔවුන්ව අතර වූ උඩඟු වූවන්ව 

දඬුවමින්ව හසු කරෙන්වනා ගතක් එගස ්

පවතී. එිට ඔවුහු බැෙෑපත් ගවති. 

َفِيِهم بِٱلحَعَذاِب إَِذا ُهمح   نَا ُمَتح َخذح
َ
َٰٓ إَِذآ أ َحِته

 ٦٤ ََيحـ َُرونَ 

65. අද දින නුඹලා බැෙෑපත් ගනාවනු. 

නියත වශගයන්වම නුඹලා අපගෙන්ව උදව් 

ගනාලබනු ඇත. 

ِنها ََل  ۖۡ إِنهُكم م  َوحَم ونَ ََل ََتحـ َُرواْ ٱَلح  ٦٥ تُنَِصُ

66. නුඹලා ගකගරහි මාගේ වදන්ව 

පාරායනය කරනු ලබමින්ව තිබිණ. නුඹලා 

(එයින්ව) වැ කී නුඹලා හැරී පලා යමින්ව 

සිටිගයහුය. 

  َٰٓ قَدح ََكنَتح َءاَيَِِٰت ُتتحَلَٰ َعلَيحُكمح فَُكنُتمح لََعَ
َقَٰبُِكمح تَنِكُصونَ  عح

َ
 ٦٦ أ
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67. එිට නුඹලා ඒ ෙැන උඩඟුවන්වනන්ව 

ගලසින්ව රාත්රිගේ පුහු කතා වල 

නිරතගවමින්ව  (සිටිගයහුය.) 

ُجُرونَ  َِبِيَن بِهِۦ َسَِٰمٗرا َتهح
َتكح  ٦٧ ُمسح

68. එගහයින්ව ඔවුහු එම ප්රකාශය 

පරිශීලනය ගනාකග හු ද? එගස ්

නැතගහාත් ඔවුන්වගේ මුල් මුතුන්ව 

මිත්තන්වහට ගනාපැමිණි දෑ ඔවුන්ව ගවත 

පැමිණ තිගේ ද? 

مح جَ 
َ
َل أ بهُرواْ ٱلحَقوح فَلَمح يَده

َ
ِت  أ

ح
ا لَمح يَأ آَءُهم مه

لِيَ  وه
َ  ٦٨ َءابَآَءُهُم ٱۡلح

69. එගස ්නැතගහාත් ඔවුන්වගේ ධර්ම 

දූතයාණන්ව ෙැන ඔවුහු ගනාදැන, 

එගහයින්ව ඔවුහු ඔහු ප්රතික්ගෂ්ප 

කරන්වගනෝ ද? 

رُِفواْ رَُسولَُهمح َفُهمح ََلُۥ ُمنِكُرونَ  مح لَمح َيعح
َ
 ٦٩ أ

70. එගස ්නැතගහාත් ඔහුට උමතුගවන්ව 

ගපග න්වනන්ව යැයි ඔවුහු පවසන්වගනෝ ද? 

එගස් ගනාව ඔහු ඔවුන්ව ගවත සතයය 

සමෙ පැමිණිගේය. තවද ඔවුන්වගෙන්ව 

බහුතරයක් ගදනා සතයය පිළිකුල් 

කරන්වගනෝ වූහ. 

  ِ َق  ْۚ بَلح َجآَءُهم بِٱۡلح مح َيُقولُوَن بِهِۦ ِجنهُۢة
َ
أ

ِ َكَٰرُِهونَ  ََثُُهمح لِلحَحق  كح
َ
 ٧٠ َوأ

71. සතයය ඔවුන්වගේ ආශාවන්ව 

අනුෙමනය කග ් නම් අහස් හා 

මහගපාග ාව ද ඒවාගයහි ඇති අය ද 

ිනාශ වී යනු ඇත. එගස් ගනාව, ඔවුනට 

උපගදසක් අපි පිරිනැමුගවමු. නමුත් ඔවුහු 

ඔවුන්වගේ ගමගනහි කිරීගමන්ව 

වැ ගකන්වගනෝ වූහ. 

َُٰت   َمََٰو َوآَءُهمح لََفَسَدِت ٱلسه هح
َ
َقُّ أ َبَع ٱۡلح َولَوِ ٱته

ْۚ بَلح  ۡرُض َوَمن فِيِهنه
َ رِهِمح َفُهمح  َوٱۡلح َتيحَنَُٰهم بِِذكح

َ
أ

رُِضونَ  عح رِهِم مُّ  ٧١ َعن ذِكح

72. එගස ්නැතගහාත්, නුඹලා ඔවුන්වගෙන්ව 

යම් කුලියක් ඉල්ලුගවහි ද? නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ කුලිය ගශ්ර්ෂඨ්ය. තවද ඔහු 

ගපෝෂකයින්ව අතුරින්වද ගශ්ර්ෂ්ඨයාය. 

ۖۡ وَُهَو   ـ َلُُهمح َخرحٗجا فََخَراُج َرب َِك َخۡيح  مح تَسح
َ
أ

َٰزِقِيَ  ُ ٱلره  ٧٢ َخۡيح

73. තවද නියත වශගයන්වම නුඹ ඔවුන්ව 

ඍජු මාර්ෙය ගවත ඇරයුම් කරන්වගනහිය. 
َتِقيمٖ  سح ُعوُهمح إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ  ٧٣ ِإَونهَك تَلَدح
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74. තවද නියත වශගයන්වම මතු ගලාව 

ිශව්ාස ගනාකරන්වනන්ව එම මාර්ෙගයන්ව 

හැගරන්වගනෝ ගවති. 

 ِ ِمُنوَن ب ِيَن ََل يُؤح َرَِٰط  ِإَونه ٱَّله ِ ٱٓأۡلِخَرةِ َعِن ٱلص 
 ٧٤ لََنَِٰكُبونَ 

75. තවද අපි ඔවුනට කරුණාව දක්වා 

ඔවුනට වැලඳුණු පීඩාව අපි පහ කග ් 

නම් ඔවුහු ඔවුන්වගේ මු ාගවහිම 

වයාකූලත්වගයන්ව ගවළී එල්බ සිටිනු ඇත. 

واْ   هلَجُّ ٖ ل ِن ُۡض  َنا َما بِِهم م  ۞َولَوح رَِۡححَنَُٰهمح َوَكَشفح
َيَٰنِِهمح  َمُهونَ  ِِف ُطغح  ٧٥ َيعح

76. තවද සැබැින්වම අපි ඔවුන්ව දඬුවමින්ව 

ග්රහණය කග මු. නමුත් ඔවුහු ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපතිට යටහත් ගනාවූහ. තවද ඔවුහු 

බැෙෑපත් ගනාවූහ. 

َتََّكنُواْ لَِرب ِِهمح   َنَُٰهم بِٱلحَعَذاِب َفَما ٱسح َخذح
َ
َولََقدح أ

 ٧٦ َوَما َيَتَۡضهُعونَ 

77. අපි ඔවුන්ව ගවත දැඩි දඬුවමින්ව යුත් 

ගදාරටු ිවෘත ක  ිට ඔවුහු එහි 

බලාගපාගරාත්තු සුන්ව වූගවෝ වූහ. 

َنا َعلَيحِهم بَاٗبا َذا َعَذاٖب َشِديٍد   َٰٓ إَِذا َفَتحح َحِته
 ٧٧ إَِذا ُهمح فِيهِ ُمبحلُِسونَ 

78. නුඹලාට ශ්රවණය ද දෘෂ්ටීන්ව ද හදවත් 

ද ඇති කග ් ඔහුමය. නුඹලා කෘතඥ 

වනුගේ සව්ල්පයකි. 

بحَصََٰر  
َ َع َوٱۡلح مح  لَُكُم ٱلسه

َ
نَشأ

َ
ِٓي أ وَُهَو ٱَّله

ُكُرونَ  ا تَشح ْۚ قَلِيَٗل مه فحـ َِدةَ
َ  ٧٨ َوٱۡلح

79. මහගපාග ාගව් නුඹලා ව මැව්ගව් 

ඔහුමය. තවද ඔහු ගවතම නුඹලා රැස ්

කරනු ලබනු ඇත. 

ۡرِض ِإَوََلحهِ  
َ ُكمح ِِف ٱۡلح

َ
ِي َذَرأ وَُهَو ٱَّله

ونَ   ٧٩ َُتحَّشُ

80. ජීවය ගදන්වනා ද මරණයට පත් 

කරන්වනා ද ඔහුය. රාත්රිය හා දහවල 

ගවනස ්වීම ඔහු සතුය. එගහයින්ව නුඹලා 

වටහා ෙත යුතු ගනාගව් ද? 

حِل   تَِلَُٰف ٱَله ۦ َويُِميُت َوََلُ ٱخح ِ ِي يُۡحح وَُهَو ٱَّله
ِقلُونَ  فَََل َتعح

َ
ِۚ أ  ٨٠ َوٱنلهَهارِ

81. එගස ්ගනාව, මුතුන්ව මිත්තන්ව 

පැවසුවාක් ගමන්ව ඔවුහු ද පැවසුගවෝය. 
لُونَ  وه

َ  ٨١ بَلح قَالُواْ ِمثحَل َما قَاَل ٱۡلح
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82. අපි මියගොස ්පස් හා අස්ි  බවට පත් 

වූ ිට නියත වශගයන්වම අපි නැවත 

නැගිටුවනු ලබන්වගනමු දැයි ඔවුහු ිමසූහ. 

ءِنها  
َ
ءَِذا ِمتحَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
قَالُٓواْ أ

 ٨٢ لََمبحُعوثُونَ 

83. මීට ගපර අප හා අපගේ මුතුන්ව 

මිත්තන්ව ගම් සම්බන්වධගයන්ව ප්රතිඥා ගදනු 

ලැබුගවමු. ගමය මුතුන්ව මිත්තන්වගේ 

ප්රබන්වධයන්ව මිස නැත. 

نَا ََنحُن َوَءابَآُؤنَا َهََٰذا ِمن َقبحُل إِنح   لََقدح وُِعدح
لِيَ  وه

َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح
َ
ٓ أ  ٨٣ َهََٰذآ إَِله

84. නුඹලා දැන සිටිගයහු නම් 

මහගපාග ාව හා එහි ඇත්තන්ව කවුරුන්ව 

සතුදැ?යි නුඹ ිමසනු. 

ۡرُض َوَمن فِيَهآ إِن ُكنُتمح 
َ قُل ل َِمِن ٱۡلح

لَُمونَ   ٨٤ َتعح

85. අල්ලාහ ්සතු යැයි ඔවුහු පවසනු ඇත. 

එගස් නම් නුඹලා ගමගනහි ක  යුතු 

ගනාගව්දැයි ිමසනු. 

ُرونَ  فَََل تََذكه
َ
ِْۚ قُلح أ  ٨٥ َسَيُقولُوَن َّلِله

86. අහස ්හගතහි හිමිපාණන්ව හා මහත් වූ 

අර්ෂහ්ි හිමිපාණන්ව කවුරුන්වදැයි නුඹ 

ිමසනු. 

بحِع َوَربُّ ٱلحَعرحِش   َِٰت ٱلسه َمََٰو قُلح َمن رهبُّ ٱلسه
 ٨٦ ٱلحَعِظيمِ 

87. අල්ලාහ ්සතු යැයි ඔවුහු පවසනු ඇත. 

එගස් නම් නුඹලා බිය බැතිමත් ිය යුතු 

ගනාගව්දැ?යි නුඹ ිමසනු. 

ِْۚ قُلح  فَََل َتتهُقونَ  َسَيُقولُوَن َّلِله
َ
 ٨٧ أ

88. සියලු දෑහි පාලනයන්ව තම අගතහි 

ඇත්තා කවුරුන්වදැයි නුඹ ිමසනු. තවද 

ඔහු තීන්වදු කරයි. නමුත් ඔහු ගවත තීන්වදු 

කරනු ගනාලැගේ. නුඹලා දැන සිටියාහු 

නම් ! 

ءٖ وَُهَو َُيُِۡي   ِ ََشح
قُلح َمنُۢ بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُك 

لَُمونَ َوََل َُيَاُر َعلَيحهِ إِن ُكنتُ   ٨٨ مح َتعح

89. අල්ලාහ ්සතු යැයි ඔවුහු පවසනු ඇත. 

එගස් නම් නුඹලා (ගනාමෙ ගවත) වශී 

කරනු ලබනුගේ ගකගස්දැයි නුඹ ිමසනු. 

َحُرونَ  َٰ تُسح ّنه
َ
ِْۚ قُلح فَأ  ٨٩ َسَيُقولُوَن َّلِله
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90. එගස ්ගනාව, අපි ඔවුන්ව ගවත සතයය 

ගෙන ආගවමු. තවද නියත වශගයන්වම 

ඔවුහු මුසාවාදීහුය. 

َِٰذبُونَ  بَلح  ِ ِإَونهُهمح لََك َق  َتيحَنَُٰهم بِٱۡلح
َ
 ٩٠ أ

91. අල්ලාහ ්කිසිදු දරුවකු ගනාෙත්ගත්ය. 

තවද ඔහු සමෙ කිසිදු ගදියකු ද ගනාවීය. 

එගස් වූ ිට සෑම ගදිගයකුම ඔහු මැවූ දෑ 

සමෙ පහ ව යනු ඇත. ඔවුන්වගෙන්ව 

ඇතැගමකු ඇතැගමකුට වඩා උසස ්වනු 

ඇත. ඔවුන්ව වර්ණනා කරන දැයින්ව 

අල්ලාහ ්සුපිිතුරුය. 

ٍَٰهِۚ   ُ ِمن َوَلٖ َوَما ََكَن َمَعُهۥ ِمنح إَِل ََذ ٱَّلله َما ٱَّته
ُضُهمح   ِۭ بَِما َخلََق َولََعََل َبعح َهَب ُكُّ إَِلَٰه َ إِٗذا َّله

ا يَِصُفونَ  ِ َعمه ٖضِۚ ُسبحَحََٰن ٱَّلله َٰ َبعح  ٩١ لََعَ

92. ඔහු අදෘශයමාන දෑ හා දෘශයමාන දෑ 

පිළිබඳ සර්ව ඥානීය. එගහයින්ව ඔවුන්ව 

ආගද්ශ තබන දැයින්ව ඔහු උත්තරීතර ිය. 

ا   َهََٰدةِ َفَتَعََٰلَٰ َعمه َٰلِِم ٱلحَغيحِب َوٱلشه َع
ُِكونَ   ٩٢ يُّشح

93. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, ඔවුනට 

ප්රතිඥා ගදනු ලබන දෑ නුඹ මට ගපන්වවා 

ගදන්වගන්ව නම් ! 

ِ َما يُوَعُدونَ  ا تُرِيَّن  ِ إِمه  ٩٣ قُل رهب 

94. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, 

අපරාධකාරී ජනයා අතරට මා පත් 

ගනාකරනු මැනව! යැයි නුඹ පවසනු. 

َٰلِِميَ  ِ فَََل ََتحَعلحِّن ِِف ٱلحَقوحِم ٱلظه  ٩٤ َرب 

95. තවද අප ඔවුනට ගපාගරාන්වදු වන දෑ 

නුඹට ගපන්වවීමට නියත වශගයන්වම අපි 

බලය ඇත්ගතෝ ගවමු. 

ن نُّرِيََك َما نَعُِدُهمح لَ 
َ
َٰٓ أ  ٩٥ َقَِٰدُرونَ ِإَونها لََعَ

96. වඩාත් අලංකාර වනුගේ කුමක් ද 

එමගින්ව (නබිතුමණි) නුඹ නපුර ව ක්වා 

ෙනු. ඔවුන්ව වර්ණනා කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අපි මැනින්ව දන්වගනමු. 

لَُم بَِما   عح
َ
ْۚ ََنحُن أ ي ِئََة َسُن ٱلسه حح

َ
َفعح بِٱلهِِت ِهَ أ ٱدح

 ٩٦ يَِصُفونَ 

97. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, 

ගෂයිතානුන්වගේ ගපලඹවීම් වලින්ව මම 

නුඹගෙන්ව ආරක්ෂාව පතමි යැයි නුඹ 

පවසනු. 

َيَِٰطيِ  ُعوُذ بَِك ِمنح َهَمَزَِٰت ٱلشه
َ
ِ أ  ٩٧ َوُقل رهب 
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98. තවද මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, 

ඔවුන්ව මා ගවත සම්මුඛ වීගමන්ව මම 

නුඹගෙන්ව ආරක්ෂාව පතමි. 

ونِ  ن َُيحُۡضُ
َ
ِ أ ُعوُذ بَِك َرب 

َ
 ٩٨ َوأ

99. (ප්රතික්ගෂ්ප කරන) ඔවුන්වගෙන්ව 

ගකගනකු ගවත මරණය පැමිණි ිට 

මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, නුඹ මා 

නැවත හරවා යවනු මැනව ! යැයි ඔහු 

පවසයි. 

  ِ حَموحُت قَاَل َرب  َحَدُهُم ٱل
َ
َٰٓ إَِذا َجآَء أ َحِته

 ٩٩ ٱرحِجُعونِ 

100. දැහැමි දෑ සිදු කරනු වස් (මා නැවත 

හරවා යවනු මැනව !) එගස් ගනාව නියත 

වශගයන්වම එය ඔහු පවසන ප්රකාශයක් 

පමණි. ඔවුන්වගෙන්ව පසු ව ඔවුන්ව නැවත 

නැගිටු වනු ලබන දිනය දක්වා බාධකයක් 

ඇත. 

ْۚ إِنهَها َُكَِمٌة   ٓ ُتْۚ لَُكه َمُل َصَٰلِٗحا فِيَما تََركح عح
َ
ٓ أ ِ

لََعل 
َزٌخ إََِلَٰ يَوحِم   ۖۡ َوِمن َوَرآئِِهم بَرح ُهَو قَآئِلَُها

 ١٠٠ ُيبحَعُثونَ 

101. එිට ගහාරණෑගවහි පිඹිනු ලැබූ ිට 

එදින ඔවුන්ව අතර කිසිදු සම්බන්වධතාවක් 

ගනාපවතී. තවද ඔවුන්ව එකිගනකා ිමසා 

ගනාෙනිති. 

نَساَب بَيحَنُهمح يَوحَمئِٖذ  
َ
ورِ فَََلٓ أ فَإَِذا نُِفَخ ِِف ٱلصُّ

 ١٠١ َوََل يَتََسآَءلُونَ 

102. එගහයින්ව කවගරකුගේ තුලාවන්ව 

බරින්ව වැඩි වූගේ ද එිට ඔවුහුමය 

ජයග්රාහකගයෝ. 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ َفَمن َثُقلَتح َمَو

لُِحونَ  حُمفح  ١٠٢ ٱل

103. තවද කවගරකුගේ තුලාව බරින්ව 

සැහැල්ලු වූගේ ද එගස් වූ ිට තමන්වටම 

අලාභහානි කර ෙත්ගතෝ ඔවුහුමය. ඔවුහු 

නිරගේ සදාතනිකගයෝ ගවති. 

ِي  ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ تح َمَو ٓواْ  َوَمنح َخفه َن َخِِسُ

ونَ  نُفَسُهمح ِِف َجَهنهَم َخَِِٰلُ
َ
 ١٠٣ أ

104. (නිරා) ගින්වන ඔවුන්වගේ මුහුණු 

දවාලයි. තවද ඔවුහු එහි ගතාල්ගපති 

ිකෘති වූගවෝ ගවති. 

 ١٠٤ تَلحَفُح وُُجوَهُهُم ٱنلهاُر وَُهمح فِيَها َكَٰلُِحونَ 
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105. මාගේ වදන්ව නුඹලා ගවත කියවා 

ගපන්වවනු ගනාලැබුගව් ද? එිට නුඹලා 

එය ගබාරු කරමින්ව සිටිගයහුය. 

لَمح تَُكنح َءاَيَِِٰت ُتتحَلَٰ َعلَيحُكمح فَُكنُتم بَِها  
َ
أ

بُونَ  ِ  ١٠٥ تَُكذ 

106. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, අපගේ 

අභාෙයය අපට ඉහළින්ව අබිබවා ගොස ්

ඇත. තවද අපි ගනාමෙ ගිය පිරිසක් 

වූගයමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َوُتَنا َوُكنها قَوحٗما  قَالُواْ َربهَنا   َغلََبتح َعلَيحَنا ِشقح
 ١٠٦ َضٓال ِيَ 

107. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, අප ව 

ඉන්ව බැහැර කරනු මැනව! එගස් අපි 

හැරුගේ නම් එිට නියත වශගයන්වම අපි 

අපරාධකරුගවෝ ගවමු. 

نَا فَإِنها َظَٰلُِمونَ  َنا ِمنحَها فَإِنح ُعدح رِجح خح
َ
 ١٠٧ َربهَنآ أ

108. නුඹලා එහි අවමානගයන්ව ෙත 

කරනු. තවද නුඹලා මට කතා ගනාකරනු 

යැයි ඔහු පවසයි. 

َسـ ُواْ فِيَها َوََل تَُكل ُِمونِ   ١٠٨ قَاَل ٱخح

109. නියත වශගයන්වම මාගේ ෙැත්තන්ව 

අතුරින්ව පිරිසක් ිය. ඔවුහු අපගේ 

පරමාධිපතියාණනි, අපි ිශ්වාස කග මු. 

එගහයින්ව අපට සමාව ගදනු මැනව ! තවද 

අපට කරුණා කරනු මැනව ! තවද ඔබ 

කරුණාවන්වතයින්වගෙන්ව ගශ්ර්ෂඨ්තමයාය 

යැයි පවසමින්ව සිටිති. 

ِنح ِعَبادِي َيُقولُوَن َربهَنآ   إِنهُهۥ ََكَن فَرِيق  م 
  ُ نَت َخۡيح

َ
ِفرح نَلَا َوٱرحَۡححَنا َوأ َءاَمنها فَٱغح

َِٰۡحِيَ   ١٠٩ ٱلره

110. එිට නුඹලා මා ගමගනහි කිරීම 

ඔවුන්ව නුඹලාට අමතක කරවන ගතක් 

නුඹලා ඔවුන්ව සමච්චලයට ෙත්ගතහුය. 

තවද නුඹලා ඔවුන්ව ෙැන සිනහගසමින්ව 

සිටිගයහුය. 

رِي  
نَسوحُكمح ذِكح

َ
َٰٓ أ رِيًّا َحِته ُتُموُهمح ِسخح َذح فَٱَّته

َحُكونَ  ِنحُهمح تَضح  ١١٠ َوُكنُتم م 

111. ඔවුන්ව ඉවසීගමන්ව සිටි බැින්ව අද 

දින නියත වශගයන්වම මම ඔවුනට ප්රතිඵල 

පිරිනැමුගවමි. නියත වශගයන්වම ඔවුහුමය 

ජයග්රාහකගයෝ. 

نهُهمح ُهُم  
َ
ٓواْ أ َوحَم بَِما َصََبُ إِّن ِ َجَزيحُتُهُم ٱَلح

 ١١١ ٱلحَفآئُِزونَ 
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112. නුඹලා මහගපාග ාගවහි ගකාපමණ 

වසර ෙණනාවක් රැඳී සිටිගයහු ද? 

ۡرِض َعَدَد ِسنِيَ 
َ ََٰل َكمح َِلِثحُتمح ِِف ٱۡلح  ١١٢ َق

113. දිනක් ගහෝ දිනක ගකාටසක් අපි 

රැඳී සිටිගයමු යැයි ඔවුහු පවසති. එගහයින්ව 

නුඹ ෙණන්ව කරන්වනන්වගෙන්ව ිමසනු. 

ـ َِل  ٖم فَسح َض يَوح وح َبعح
َ
قَالُواْ َِلِثحَنا يَوحًما أ

ِينَ   ١١٣ ٱلحَعآد 

114. නුඹලා සව්ල්ප කාලයක් මිස රැඳී 

ගනාසිටිගයහුය. නියත වශගයන්වම නුඹලා 

දැන සිටියාහු නම් යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

نهُكمح ُكنُتمح 
َ
هوح أ ِثحُتمح إَِله قَلِيَٗلۖۡ ل ََٰل إِن ِله َق

لَُمونَ   ١١٤ َتعح

115. නියත වශගයන්වම අපි නුඹලා 

ගහ්තුවකින්ව ගතාරව මවා ඇතැයි ද, නියත 

වශගයන්වම නුඹලා අප ගවත නැවත හැරී 

ගනාඑනු ඇතැයි ද නුඹලා සිතුගවහු ද? 

َنَُٰكمح َعبَ  نهَما َخلَقح
َ
فََحِسبحُتمح أ

َ
نهُكمح  أ

َ
ٗثا َوأ

 ١١٥ إََِلحَنا ََل تُرحَجُعونَ 

116. එගහයින්ව සතය රජු වූ අල්ලාහ ්

උත්තරීතරය. ඔහු හැර ගවනත් ගදිගඳකු 

ගනාමැත. ගෙෞරවනීය අර්ෂ ්හි 

හිමිපාණන්වය. 

ۖۡ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو َربُّ   َقُّ حَملُِك ٱۡلح ُ ٱل َفَتَعََٰل ٱَّلله
 ١١٦ ٱلحَكرِيمِ ٱلحَعرحِش  

117. තවද කවගරකු අල්ලාහ ්සමෙ 

ගවනත් ගදියකු ඇරයුම් කරන්වගන්ව ද 

ඔහුට කිසිදු සාධකයක් ගනාමැත. 

එගහයින්ව ඔහුගේ ිනිශච්ය ඔහුගේ 

පරමාධිපති අබියසය. නියත වශගයන්වම 

ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කගයෝ ජය ගනාලබනු 

ඇත. 

ۥ  َهََٰن ََلُ ِ إَِلًَٰها َءاَخَر ََل بُرح ُع َمَع ٱَّلله   َوَمن يَدح
لُِح   بِهِۦ فَإِنهَما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرب ِهِۦْٓۚ إِنهُهۥ ََل ُيفح

َٰفُِرونَ   ١١٧ ٱلحَك

118. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, නුඹ 

සමාව ගදනු මැනව ! තවද කරුණා කරනු 

මැනව ! තවද නුඹ 

කරුණාවන්වතයින්වගෙන්ව අති 

ගශ්ර්ෂ්ඨයාණන්වය. 

  ُ نَت َخۡيح
َ
فِرح َوٱرحَحمح َوأ ِ ٱغح َوُقل رهب 

َِٰۡحِ  ١١٨ يَ ٱلره
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සූරා අන්ව නූර්  النور 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ගමය පරිච්ගේදයකි. අපි එය පහ  

කග මු. තවද අපි එය ( නුඹලා උගදසා) 

නිගයෝෙයක් කග මු. තවද නුඹලා 

ගමගනහි ක  හැකි වනු පිණිස අපි එහි 

පැහැදිලි වදන්ව පහ  කග මු. 

َا فِيَهآ َءاَيَٰتِۭ   نَزنلح
َ
َنََٰها َوأ نَزلحَنََٰها َوفََرضح

َ
ُسوَرةٌ أ

ُرونَ   ١ َبي َِنَٰٖت لهَعلهُكمح تََذكه

2. කාම අපචාරගේ ගයදුණු කාන්වතාව හා 

කාම අපචාරගේ ගයදුණු පිරිමියා යන 

ගදගදනාගෙන්ව සෑම ගකගනකුටම කස 

පහර සියයක් බැගින්ව නුඹලා කසපහර 

ගදනු. නුඹලා අල්ලාහ ්පිළිබඳ ව හා 

පරමාන්වත දිනය පිළිබඳ ව ිශ්වාස 

කරමින්ව සිටිගයහු නම් අල්ලාහ්ගේ නීතිය 

තු  ඔවුන්ව ගදගදනා පිළිබඳ කිසිදු 

අනුකම්පාවක් නුඹලා ව ග්රහණය ගනාක  

යුතුය. ඔවුන්ව ගදගදනාට ගදන දඬුවගමහි 

ගදියන්ව පිළිබඳ ිශ්වාසය තැබූවන්වගෙන්ව 

පිරිසක් සාක්ෂි ගලස සිටිය යුතුයි. 

ِنحُهَما ِماْئََة   واْ ُكه َوَِٰحٖد م  ِِلُ اِّن فَٱجح انَِيُة َوٱلزه ٱلزه
  ِ فَة  ِِف دِيِن ٱَّلله

ح
ُكم بِِهَما َرأ ُخذح

ح
ةِٖۖ َوََل تَأ َ َجِلح

َهدح   َوحِم ٱٓأۡلِخرِِۖ َولحيَشح ِ َوٱَلح ِمُنوَن بِٱَّلله إِن ُكنُتمح تُؤح
حُمؤح  َِن ٱل  ٢ ِمنِيَ َعَذاَبُهَما َطآئَِفة  م 

3. කාම අපාචාරගේ ගයදුණු පිරිමියා කාම 

අපචාරගේ ගයදුණ කාන්වතාවකු ගහෝ 

ගදියන්වට ආගද්ශ තැබූ කාන්වතාවකු මිස 

ිවාහ කර ගනාෙනියි. තවද කාම 

අපචාරගේ ගයදුණු කාන්වතාව වන ඇය ව 

කාම අපචාරගේ ගයදුණු පිරිමිගයකු ගහෝ 

ගදියන්වට ආගද්ශ තැබූ අයකු මිස ිවාහ 

කර ගනාෙනියි. එවැන්වනක් ගදියන්ව 

ගකගරහි ිශ්වාසය තැබූවන්වට තහනම් 

කරනු ලැබූවකි. 

انَِيُة   َِكٗة َوٱلزه وح ُمّشح
َ
اِّن ََل يَنِكُح إَِله َزانَِيًة أ ٱلزه

َٰلَِك   َِم َذ ْۚ وَُحر  ِك  وح ُمّشح
َ
ََل يَنِكُحَهآ إَِله َزاٍن أ

ِمنِيَ  حُمؤح  ٣ لََعَ ٱل
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4. පතිවත රකින කාන්වතාවන්වට ගචෝදනා 

එල්ල ගකාට පසු ව සාක්ෂිකරුවන්ව සිව් 

ගදගනකු ඔවුහු රැගෙන ගනාආගව් නම් 

එිට නුඹලා ඔවුනට කසපහරවල් අසූවක් 

පහර ගදනු. කිසිිගටක ඔවුන්ව සඳහා 

කිසිදු සාක්ෂියක් නුඹලා පිළිගනාෙනු. 

තවද ඔවුහුමය පාපතරගයෝ. 

تُواْ  
ح
َصَنَِٰت ُثمه لَمح يَأ حُمحح ُموَن ٱل ِيَن يَرح َوٱَّله

وهُ  ِِلُ بََعةِ ُشَهَدآَء فَٱجح رح
َ
ٗة َوََل  بِأ َ مح ثََمَٰنَِي َجِلح

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
بَٗداْۚ َوأ

َ
َبلُواْ لَُهمح َشَهََٰدةً أ َتقح

 ٤ ٱلحَفَِٰسُقونَ 

5. නමුත් ඉන්වපසු ව පශච්ාත්තාපගේ 

නිරත වී හැඩෙැසුණු අය හැරය. එිට 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් අති 

ක්ෂමාශීලීය. මහා 

කරුණාන්විතයාණන්වය. 

ِيَن تَابُواْ ِمنُۢ  لَُحواْ فَإِنه   إَِله ٱَّله صح
َ
َٰلَِك َوأ ِد َذ َبعح

َ َغُفور  رهِحيم    ٥ ٱَّلله

6. ඔවුන්වගේ බිරින්වදෑවරුන්වට අපවාද 

එල්ල ගකාට ඔවුනට ඔවුන්ව හැර ගවනත් 

සාක්ෂිකරුවන්ව ගනාවී නම් ඔවුන්ව එක් 

අයකුගේ සාක්ෂිය වනුගේ තමන්ව 

සතයවාදීන්ව අතුරින්ව යැයි අල්ලාහ ්මත 

දිවුරා සිව්වරක් සාක්ෂි දැරීමය. 

هُهمح  وَ  َوََٰجُهمح َولَمح يَُكن ل زح
َ
ُموَن أ ِيَن يَرح ٱَّله

بَُع   رح
َ
َحِدهِمح أ

َ
نُفُسُهمح فََشَهََٰدةُ أ

َ
ٓ أ ُشَهَدآُء إَِله

َِٰدقِيَ  ِ إِنهُهۥ لَِمَن ٱلصه  ٦ َشَهََٰدَٰتِۭ بِٱَّلله

7. තවද තමන්ව මූසාවාදීන්ව අතුරින්ව නම් 

තමන්ව ගවත අල්ලාහ්ගේ ශාපය අත්ගව්වා 

යැයි පසව්ැනි වරට සාක්ෂි දැරීමය. 

ِ َعلَيحهِ إِن ََكَن ِمَن   َنَت ٱَّلله نه لَعح
َ
َوٱلحَخَِٰمَسُة أ

َِٰذبِيَ   ٧ ٱلحَك

8. නියත වශගයන්වම ඔහු මුසාවාදීන්ව 

අතුරින්ව යැයි ඇය අල්ලාහ් මත සිව්වරක් 

සාක්ෂි දැරීගමන්ව (ඇයට හිමි වන) එම 

දඬුවම ඇයගෙන්ව ඉවත් ගවයි. 

 َ ن ت
َ
َرُؤاْ َعنحَها ٱلحَعَذاَب أ بََع َشَهََٰدَٰتِۭ  َويَدح رح

َ
َهَد أ شح

َِٰذبِيَ  ِ إِنهُهۥ لَِمَن ٱلحَك  ٨ بِٱَّلله

9. තවද ඔහු (තම සැමියා) සතයවාදීන්ව 

අතුරින්ව නම් තමන්ව ගවත අල්ලාහ්ගේ 

උදහස ඇතිගව්වා! යැයි පස්වැනි වරට 

(ඇය) සාක්ෂි දැරීමය. 

ِ َعلَيحَهآ إِن ََكَن ِمَن   نه َغَضَب ٱَّلله
َ
َوٱلحَخَِٰمَسَة أ

َِٰدقِيَ   ٩ ٱلصه
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10. නුඹලා මත අල්ලාහ්ගේ භාෙයය හා 

ඔහුගේ කරුණාව ගනාවී නම් (එය 

ගකතරම් අභාෙයයක් ද) තවද නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය. 

මහා ප්රඥාවන්වතය. 

  َ نه ٱَّلله
َ
َُتُهۥ َوأ ِ َعلَيحُكمح َورَۡحح ُل ٱَّلله ََل فَضح َولَوح

اٌب َحِكيمٌ   ١٠ تَوه

11. නියත වශගයන්වම අපවාදය රැගෙන 

ආගව් නුඹලා අතුරින්ව වූ පිරිසකි. නුඹලාට 

එය නපුරක් යැයි නුඹලා ගනාසිතනු. 

නැත, එය නුඹලාට යහපතකි. ඔවුන්ව 

අතුරින්ව සෑම ගකගනකුටම තමන්ව 

පාපගයන්ව උපයා ෙත් දෑ සතුය. ඔවුන්ව 

අතුරින්ව එහි බහුතරයක් පවරා ෙත් අයට 

මහත් වූ ගව්දනාවක් ිය. 

 ِ ِيَن َجآُءو بِٱۡلح ْۚ ََل  إِنه ٱَّله ِنُكمح َبة  م  فحِك ُعصح
  ِ

ْۚ لُِك  ا لهُكمِۖ بَلح ُهَو َخۡيح  لهُكمح ََتحَسُبوهُ َۡش ٗ
ِي   ثحِمِۚ َوٱَّله ِ

تََسَب ِمَن ٱۡلح ا ٱكح ِنحُهم مه رِيٖٕ م  ٱمح
َُهۥ ِمنحُهمح ََلُۥ َعَذاٌب َعِظيم   َٰ كَِبح  ١١ تََوله

12. නුඹලා එය ඇසූ ිට ගදියන්ව පිළිබඳ 

ිශව්ාසය තැබූ පුරුෂයින්ව හා ගදියන්ව 

පිළිබඳ ිශව්ාසය තැබූ කාන්වතාවන්ව තමන්ව 

පිළිබඳ යහපතක් සිතා ගමය පැහැදිලි 

අපවාදයක් යැයි පැවසිය යුතු ගනාගව්ද? 

ِمَنَُٰت   حُمؤح ِمُنوَن َوٱل حُمؤح ُتُموُه َظنه ٱل ََلٓ إِذح َسِمعح هوح ل
بِ  ا َوقَالُواْ َهََٰذآ إِفحك  مُّ ٗ نُفِسِهمح َخۡيح

َ
 ١٢ ي  بِأ

13. ඒ ගවත සාක්ෂිකරුවන්ව සිව් ගදගනකු 

ඔවුහු ගෙන ආ යුතු ගනාගව්ද? එගස ්එම 

සාක්ෂිකරුවන්ව ඔවුන්ව ගනාගෙන ආ ිට 

අල්ලාහ ්අබියස ඔවුහුමය මුසාවාදීහූ. 

تُواْ  
ح
ْۚ فَإِذح لَمح يَأ بََعةِ ُشَهَدآَء رح

َ
ََل َجآُءو َعلَيحهِ بِأ هوح ل

 ِ ْوَلَٰٓئَِك ِعنَد ٱَّلله
ُ
َهَدآءِ فَأ ُهُم   بِٱلشُّ

َِٰذبُونَ   ١٣ ٱلحَك

14. ගමගලාගවහි හා මතු ගලාගවහි 

අල්ලාහ්ගේ අනුග්රහය හා ඔහුගේ 

කරුණාව නුඹලා ගවත ගනාවී නම් කවර 

ිෂයක් සම්බන්වධගයන්ව නුඹලා කතා 

කග හු ද එහි මහත් වූ දඬුවම නුඹලා 

ස්පර්ශ කරන්වනට තිබුණි. 

نحيَ  َُتُهۥ ِِف ٱلُّ ِ َعلَيحُكمح َورَۡحح ُل ٱَّلله ََل فَضح ا  َولَوح
ُتمح فِيهِ َعَذاٌب   فَضح

َ
ُكمح ِِف َمآ أ َوٱٓأۡلِخَرةِ لََمسه

 ١٤ َعِظيمٌ 
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15. නුඹලාගේ දිවවල් වලින්ව නුඹලා එය 

ගදඩූ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. නුඹලාට 

කවර ගදයක් පිළිබඳ දැනුම ගනාමැත්ගත් 

ද එය නුඹලා නුඹලාගේ මුඛවල් වලින්ව 

පවසන්වගනහුය. තවද නුඹලා එය සුළු 

ගදයක් ගලස සිතන්වගනහුය. නමුත් එය 

අල්ලාහ ්අබියස අති බිහිසුණුය. 

فحَواهُِكم  
َ
حِسنَتُِكمح َوَتُقولُوَن بِأ ل

َ
نَُهۥ بِأ وح إِذح تَلَقه

ا لَيحَس لَُكم بِهِۦ ِعلحم  َوََتحَسُبونَُهۥ َهي ِٗنا   مه
ِ َعِظيم    ١٥ وَُهَو ِعنَد ٱَّلله

16. නුඹලා එයට සවන්ව දුන්ව අවසථ්ාගව්, 

‘ගම් ෙැන අපි කතා කිරීමට අපට සුදුසු 

ගනාගව්. (අල්ලාහ්) ඔබ සුිශුද්ධය. ගමය 

අතිමහත් අපවාදයක් යැ’යි නුඹලා 

පවසන්වනට තිබුණා ගනාගව් ද? 

ن  
َ
ا يَُكوُن نَلَآ أ ُتُموهُ قُلحُتم مه ََلٓ إِذح َسِمعح َولَوح

َتٌَٰن َعِظيم   َتَُكهَم بَِهََٰذا ُسبحَحََٰنَك َهََٰذا ُبهح  ١٦ نه

17. නුඹලා ගදියන්ව ගකගරහි ිශ්වාසය 

තැබූවන්ව ගලස සිටිගයහු නම් ගමවැනි 

ගදයකට නුඹලා නැවත කිසිිටක 

හැරීගමන්ව වැ ැක්වීමට අල්ලාහ් නුඹලාට 

උපගදස් ගදයි. 

بًَدا إِن  
َ
ن َتُعوُدواْ لِِمثحلِهِۦٓ أ

َ
ُ أ يَعُِظُكُم ٱَّلله

ِمنِيَ  ؤح  ١٧ ُكنُتم مُّ

18. තවද අල්ලාහ් නුඹලාට එම වදන්ව 

පැහැදිලි කරයි. තවද අල්ලාහ ්සර්ව ඥානී 

මහා ප්රඥාවන්වතය. 

ُ َعلِيٌم   ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۚ َوٱَّلله ُ ٱَّلله ِ َويَُبي 
 ١٨ َحِكيمٌ 

19. නියත වශගයන්වම ිශව්ාස ක වුන්ව 

අතර අපචාරය පැතිරීම ෙැන ප්රිය 

කරන්වනන්ව වනාහි ඔවුනට ගමගලාව හා 

මතු ගලාව ගව්දනීය දඬුවමක් ඇත. තවද 

අල්ලාහ ්දනී. නමුත් නුඹලා 

ගනාදන්වගනහුය. 

ِيَن  إِ  ن تَِشيَع ٱلحَفَِٰحَشُة ِِف ٱَّله
َ
ِيَن ُُيِبُّوَن أ نه ٱَّله

نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ   َِلم  ِِف ٱلُّ
َ
َءاَمُنواْ لَُهمح َعَذاٌب أ

لَُمونَ  نُتمح ََل َتعح
َ
لَُم َوأ ُ َيعح  ١٩ َوٱَّلله

20. නුඹලා ගවත අල්ලාහ්ගේ අනුග්රහය 

හා ඔහුගේ කරුණාව ගනාවී නම් (නුඹලා 

ිනාශ වන්වනට තිබුණි.) නමුත් නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් සානුකම්පිත මහා 

කරුණාන්විතය. 

  َ نه ٱَّلله
َ
َُتُهۥ َوأ ِ َعلَيحُكمح َورَۡحح ُل ٱَّلله ََل فَضح َولَوح

 ٢٠ رَُءوف  رهِحيم  
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21. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා 

ගෂයිතාන්වගේ පියවර වල් අනුෙමනය 

ගනාකරනු. තවද කවගරකු ගෂයිතාන්වගේ 

පියවර අනුෙමනය කරන්වගන්ව ද එිට ඔහු 

අශීලාචාර දෑ හා පිළිකුල් සහෙත දෑ 

නිගයෝෙ කරන්වගන්වය. තවද නුඹලා ගවත 

අල්ලාහ්ගේ අනුග්රහය සහ ඔහුගේ 

කරුණාව ගනාවී නම් නුඹලා අතුරින්ව 

කිසිවකු ගහෝ පිිතුරු ගනාවනු ඇත. 

නමුත් අල්ලාහ ්ඔහු අභිමත කරන අය 

පිිතුරු කරයි. තවද අල්ලාහ ්සර්ව ශ්රාවක 

සර්ව ඥානීය. 

يُّ 
َ
أ َِٰت  ۞َيَٰٓ ِيَن َءاَمُنواْ ََل تَتهبُِعواْ ُخُطَو َها ٱَّله

يحَطَِٰن فَإِنهُهۥ   َِٰت ٱلشه يحَطَِٰنِۚ َوَمن يَتهبِعح ُخُطَو ٱلشه
  ِ ُل ٱَّلله ََل فَضح حُمنَكرِِۚ َولَوح َشآءِ َوٱل ُمُر بِٱلحَفحح

ح
يَأ

َحٍد  
َ
ِنح أ َُتُهۥ َما َزََكَٰ ِمنُكم م  َعلَيحُكمح َورَۡحح

بَٗدا َوَلَِٰكنه 
َ
ُ َسِميٌع   أ ُۗ َوٱَّلله ِ َمن يََشآُء

َ يَُزَك  ٱَّلله
 ٢١ َعلِيم  

22. සමීප ඥාතීන්වට, දිළින්වදන්වට, 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ නික්ම ගියවුන්වට 

ගනාගදන බවට නුඹලා අතුරින්ව භාෙය 

සම්පන්වනයින්ව හා වසත්ුව ඇත්තන්ව දිවුරිය 

ගනායුතුය. (ඔවුනට) ඔවුහු සමාව ගදත්වා 

! තවද (ඒ ෙැන)ගනාස කා හරිත්වා! 

අල්ලාහ ්නුඹලාට සමාව දීම ෙැන නුඹලා 

ප්රිය ගනාකරන්වගනහු ද? තවද අල්ලාහ ්

අතික්ෂමාශීලීය. මහා කරුණාන්විතය. 

ن  
َ
َعةِ أ ِل ِمنُكمح َوٱلسه ْولُواْ ٱلحَفضح

ُ
تَِل أ

ح
َوََل يَأ

حُمَهَِٰجرِيَن ِِف   حَمَسَِٰكَي َوٱل ََبَٰ َوٱل ْوِل ٱلحُقرح
ُ
تُٓواْ أ يُؤح

ُفو َعح ِۖۡ َوَلح ن  َسبِيِل ٱَّلله
َ
ََل َُتِبُّوَن أ

َ
ُْۗ أ َفُحٓوا َصح اْ َوَلح

ُ َغُفور  رهِحيمٌ  ْۚ َوٱَّلله ُ لَُكمح فَِر ٱَّلله  ٢٢ َيغح

23. නියත වශගයන්වම ගදියන්ව ගකගරහි 

ිශව්ාසය තබන, අහිංසක, පතිවත රකින 

කාන්වතාවන්වහට අවලාද පවසන්වනන්ව 

වනාහි ඔවුන්ව ගමගලාව හා මතු ගලාව 

ශාප කරනු ලැබූවන්වය. තවද ඔවුනට 

මහත් වූ දඬුවමක් ඇත. 

َصَنَِٰت ٱلحَغَِٰفَلَِٰت   حُمحح ُموَن ٱل ِيَن يَرح إِنه ٱَّله
نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َولَُهمح   ِمَنَِٰت لُعُِنواْ ِِف ٱلُّ حُمؤح ٱل

 ٢٣ َعَذاٌب َعِظيم  

24. ඔවුන්ව කරමින්ව සිටි දෑ ගහ්තුගවන්ව 

ඔවුන්වගේ දිවවල් ද ඔවුන්වගේ අත් ද 

ඔවුන්වගේ පාද ද ඔවුනට එගරහි ව එදින 

සාක්ෂි දරනු ඇත. 

رحُجلُُهم  
َ
يحِديِهمح َوأ

َ
حِسنَُتُهمح َوأ ل

َ
َهُد َعلَيحِهمح أ يَوحَم تَشح

َملُونَ   ٢٤ بَِما ََكنُواْ َيعح
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25. එදින ඔවුන්ව ෙැන සැබෑ ිනිශච්ය 

අල්ලාහ ්ඔවුනට ූර්ණ ව පිරිනමයි. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් වනාහි ඔහුමය 

පැහැදිලි සතයය වනුගේ යැයි ඔවුහු දැන 

ෙනු ඇත. 

نه  يَ 
َ
لَُموَن أ َقه َويَعح ُ دِيَنُهُم ٱۡلح وحَمئِٖذ يَُوف ِيِهُم ٱَّلله

حُمبِيُ  َقُّ ٱل َ ُهَو ٱۡلح  ٢٥ ٱَّلله

26. අසභය කාන්වතාගවෝ අසභය පුරුෂයින්ව 

සඳහා ගවති. අසභය පුරුෂගයෝ අසභය 

කාන්වතාවන්ව සඳහා ගවති. තවද දැහැමි 

කාන්වතාගවෝ දැහැමි පුරුෂයින්ව සඳහා 

ගවති. දැහැමි පුරුෂගයෝ දැහැමි 

කාන්වතාවන්ව සඳහා ගවති. ඔවුහු ඔවුන්ව 

පවසන දැයින්ව නිගදාස ්වූගවෝ ගවති. 

ඔවුනට සමාව ද ගෙෞරවනීය ගපෝෂණය ද 

ඇත. 

َبِيُثوَن لِلحَخبِيَثَِٰتِۖ   َبِيَثَُٰت لِلحَخبِيثَِي َوٱۡلح ٱۡلح
ي َِبَِٰتِۚ   ي ُِبوَن لِلطه ي ِبَِي َوٱلطه ي َِبَُٰت لِلطه َوٱلطه

ْوَلَٰٓئَِك ُمََبهُءونَ 
ُ
فَِرة   أ غح ا َيُقولُوَنۖۡ لَُهم مه  ِممه

ق  َكرِيم    ٢٦ َورِزح

27. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලාගේ 

නිගවස ්ගනාවන නිගවස් වලට නුඹලා 

අවසර පතා එහි වැසියන්වට නුඹලා සලාම් 

පවසන ගතක් ඇතුළු ගනාවනු. එය 

නුඹලාට ගශ්ර්ෂඨ්ය. නුඹලා ගමගනහි ක  

හැකි වනු පිණිස. 

ِيَن ءَ  َها ٱَّله يُّ
َ
أ َ  َيَٰٓ ُخلُواْ ُبُيوتًا َغۡيح اَمُنواْ ََل تَدح

  ْۚ لَِها هح
َ
َٰٓ أ نُِسواْ َوتَُسل ُِمواْ لََعَ

ح
َتأ َٰ تَسح ُبُيوتُِكمح َحِته

ُرونَ  َٰلُِكمح َخۡيح  لهُكمح لََعلهُكمح تََذكه  ٢٧ َذ

28. එහි කිසිවකු ගහෝ නුඹලා ගනාදුටුගව් 

නම් නුඹලාට අවසර ගදනු ලබන ගතක් 

එහි නුඹලා ඇතුළු ගනාවනු. නුඹලා හැරී 

යනු. යැයි නුඹලාට කියනු ලැබුගව් නම් 

එිට නුඹලා හැරී යනු. එය නුඹලාට 

වඩාත් පිිතුරුය. තවද නුඹලා කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය. 

  َٰ ُخلُوَها َحِته َحٗدا فَََل تَدح
َ
همح ََتُِدواْ فِيَهآ أ فَإِن ل

ۖۡ ِإَون قِيَل لَُكُم ٱرحِجُعواْ فَٱرحِجعُ  َذَن لَُكمح ْۖۡ  يُؤح وا
َملُوَن َعلِيم   ُ بَِما َتعح ْۚ َوٱَّلله ََكَٰ لَُكمح زح

َ
 ٢٨ ُهَو أ

29. නුඹලාට අවශයතා ඇති එහි කිසිවකු 

වාසය ගනාකරන නිගවස් වලට නුඹලා 

ඇතුළු වීම නුඹලා ගකගරහි වරදක් 

ගනාගව්. තවද නුඹලා ගහළි කරන දෑ ද 

නුඹලා වසන්ව කරන දෑ ද අල්ලාහ ්දනියි. 

ن  
َ
َ  لهيحَس َعلَيحُكمح ُجَناٌح أ ُخلُواْ ُبُيوتًا َغۡيح تَدح

لَُم َما   ُ َيعح ْۚ َوٱَّلله ُكونَةٖ فِيَها َمَتَٰع  لهُكمح َمسح
ُتُمونَ   ٢٩ ُتبحُدوَن َوَما تَكح
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30. ගදියන්ව ෙැන ිශව්ාස කරන 

පුරුෂයින්වහට ඔවුන්වගේ බැල්ම පහත 

ගහ න ගමන්වද ඔවුන්වගේ ලිංගේන්වියන්ව 

ආරක්ෂා කරන ගමන්ව ද නුඹ පවසනු. එය 

ඔවුනට වඩාත් පිිතුරු වනු ඇත. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අභිඥානවන්වතය. 

َفُظواْ   بحَصَٰرِهِمح َويَحح
َ
واْ ِمنح أ ِمنَِي َيُغضُّ قُل ل ِلحُمؤح

ُۢ بَِما   َ َخبُِۡي ْۚ إِنه ٱَّلله ََكَٰ لَُهمح زح
َ
َٰلَِك أ ْۚ َذ فُُروَجُهمح

َنُعونَ   ٣٠ يَصح

31. ගදියන්ව ගකගරහි ිශව්ාස තැබූ 

කාන්වතාවන්වහට ඔවුන්වගේ බැල්ම පහත 

ගහ න ගමන්ව ද ඔවුන්වගේ ලිංගේන්වියන්ව 

ආරක්ෂා කරන ගමන්වද ඔවුන්වගේ 

අලංකාරයන්ව එහි මතු පිටින්ව ගපගනන දෑ 

හැර ගවගනකක් ගහළි ගනාකරන ගමන්ව ද 

ඔවුන්වගේ  ැම පැති මතට ඔවුන්වගේ 

ගමාට්ටැක්කිලිය දමන ගමන්ව ද නුඹ 

පවසනු. තවද ඔවුන්වගේ අලංකාරය 

ඔවුන්වගේ සව්ාමිපුරුෂයින්වට ගහෝ 

ඔවුන්වගේ පියවරුන්වට ගහෝ ඔවුන්වගේ 

ස්වාමිපුරුෂයින්වගේ පියවරුන්වට ගහෝ 

ඔවුන්වගේ දරුවන්වට ගහෝ ඔවුන්වගේ 

ස්වාමිපුරුෂයින්වගේ දරුවන්වට ගහෝ 

ඔවුන්වගේ සගහෝදරයින්වට ගහෝ ඔවුන්වගේ 

සගහෝදරයින්වගේ දරුවන්වට ගහෝ ඔවුන්වගේ 

කාන්වතාවන්වට ගහෝ ඔවුන්වගේ දකුණත් 

හිමිකරෙත් අයට ගහෝ පිරිමින්ව අතුරින්ව 

කාමාශාවකින්ව ගතාර ව උපස්ථාන 

කරන්වනන්වට ගහෝ ස්ීන්වගේ රහසය 

ගපගදස් ෙැන (කාමාශාවක්) මතු ගනාවන 

දරුවන්වට මිස ගවනත් කිසිවකුට ගහළි 

ගනාක  යුතුය. තවද ඔවුන්වගේ 

අලංකාරගයන්ව ඔවුන්ව සඟවන දෑ දන්වවා 

සිටිනු පිණිස ඔවුන්වගේ පාද ගනාෙැසිය 

යුතුය. තවද අගහෝ ගදියන්ව ගකගරහි 

ිශව්ාස තැබූවනි! නුඹලා ජය ලැබිය හැකි 

වනු පිණිස නුඹලා සියල්ල පශච්ාත්තාප වී 

අල්ලාහ ්ගවත නැඹුරු වනු. 

بحَصَٰرِهِنه  
َ
َن ِمنح أ ِمَنَِٰت َيغحُضضح َوُقل ل ِلحُمؤح

َن فُُروَجُهنه َوََل ُيبحِديَن زِينََتُهنه إَِله َما   َفظح َويَحح
 َٰ ِبحَن ِِبُُمرِهِنه لََعَ َۡضح ۖۡ َوَلح ۖۡ  َظَهَر ِمنحَها  ُجُيوبِِهنه

وح َءابَآئِِهنه  
َ
َوََل ُيبحِديَن زِينََتُهنه إَِله ِِلُُعوتَلِِهنه أ

بحَنآءِ  
َ
وح أ

َ
بحَنآئِِهنه أ

َ
وح أ

َ
وح َءابَآءِ ُبُعوتَلِِهنه أ

َ
أ

وح بَِّنٓ  
َ
َٰنِِهنه أ َو وح بَِّنٓ إِخح

َ
َٰنِِهنه أ َو وح إِخح

َ
ُبُعوتَلِِهنه أ

 ٓ وح نَِسا
َ
َٰتِِهنه أ َخَو

َ
وِ  أ

َ
يحَمَُٰنُهنه أ

َ
وح َما َملََكتح أ

َ
ئِِهنه أ

وِ  
َ
بَةِ ِمَن ٱلر َِجاِل أ رح ِ

ْوِل ٱۡلح
ُ
ِ أ َٰبِعَِي َغۡيح ٱلته

َرَِٰت ٱلن َِسآءِِۖ   َٰ َعوح َهُرواْ لََعَ ِيَن لَمح َيظح ِل ٱَّله فح ِ ٱلط 
لََم َما َُيحِفَي ِمن   رحُجلِِهنه َِلُعح

َ
ِبحَن بِأ َوََل يَۡضح

ْۚ َوتُو ِمُنوَن  زِينَتِِهنه حُمؤح يَُّه ٱل
َ
ِ ََجِيًعا أ بُٓواْ إََِل ٱَّلله

لُِحونَ   ٣١ لََعلهُكمح ُتفح
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32. තවද නුඹලා අතුරින්ව අිවාහකයින්වට 

සහ නුඹලාගේ වහලුන්ව හා නුඹලාගේ 

වහලියන්ව අතුරින්ව දැහැමියන්වට නුඹලා 

ිවාහ කර ගදනු. ඔවුන්ව දිළිඳුන්ව නම් 

අල්ලාහ ්තම භාෙයගයන්ව ඔවුන්ව 

ගපාගහාසත් කරනු ඇත. තවද අල්ලාහ් 

සර්ව වයාපකය. සර්ව ඥානීය. 

َٰلِِحَي ِمنح   َيََٰۡمَٰ ِمنُكمح َوٱلصه
َ نِكُحواْ ٱۡلح

َ
َوأ

ْۚ إِن يَُكونُواْ ُفَقَرآَء   ِعَبادُِكمح ِإَوَمآئُِكمح
ُ َوَِٰسٌع َعلِيم   ۗۦُ َوٱَّلله لِهِ ُ ِمن فَضح نِِهُم ٱَّلله  ٣٢ ُيغح

33. ිවාහය සඳහා (යමක්) 

ගනාලබන්වනන්ව අල්ලාහ් ඔහුගේ 

අනුග්රහගයන්ව ඔවුන්ව ගපාගහාසත් කරවන 

ගතක් පතිවත රැකිය යුතුය. නුඹලාගේ 

දකුණත් හිමිකරෙත් (ගහවත් නුඹලාගේ 

පාලනය යටගත් සිටින වහල්) අය අතුරින්ව 

(නිදහස්භාවය) ලියන්වනට අගේක්ෂා 

කරන්වනන්වට ඔවුන්ව අතර යහපත ඇතැයි 

දන්වගනහු නම් ඔවුනට නුඹලා 

(නිදහස්භාවය) ලියා ගදනු. නුඹලාට 

පිරිනැමූ අල්ලාහ්ගේ ධනගයන්ව නුඹලා 

ඔවුනට පිරිනමනු. නුඹලා ගමගලාව 

ජීිතගේ සම්පත ගසායනු පිණිස පතිවත 

රකින්වනට සිතූ වහල් තරුණියන්ව අපචාරය 

ගවත බල ගනාකරනු. තවද කවගරකු 

ඔවුනට බල කරන්වගන්ව නම් එගස ්ඔවුනට 

බල කිරීගමන්ව පසු ව ද නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලී 

මහාකරුණාන්විතය. 

َتعح  َٰ  َولحيَسح ِيَن ََل ََيُِدوَن نَِكاًحا َحِته ِفِف ٱَّله
ِيَن يَبحَتُغوَن   ۗۦُ َوٱَّله لِهِ ُ ِمن فَضح نَِيُهُم ٱَّلله ُيغح

يحَمَُٰنُكمح فَََّكتُِبوُهمح إِنح  
َ
ا َملََكتح أ ٱلحِكَتََٰب ِممه

  ِ اِل ٱَّلله ِن مه اۖۡ َوَءاتُوُهم م  ٗ ُتمح فِيِهمح َخۡيح َعلِمح
ْۚ َوََل   َُٰكمح ِٓي َءاتَى رُِهواْ َفَتَيَٰتُِكمح لََعَ  ٱَّله تُكح

ةِ   ََيوَٰ َبحَتُغواْ َعَرَض ٱۡلح ِ ٗنا تل  َن ََتَصُّ َردح
َ
َِغآءِ إِنح أ ٱِلح

ِد   َ ِمنُۢ َبعح نه فَإِنه ٱَّلله رِههُّ ْۚ َوَمن يُكح نحَيا ٱلُّ
َرَٰهِِهنه َغُفور  رهِحيم    ٣٣ إِكح

34. තවද සැබැින්වම අපි නුඹලා ගවත 

පැහැදිලි කරන්වනා වූ වදන්ව ද නුඹලාට 

ගපර ඉකුත් ව ගියවුන්ව පිළිබඳ උපමා ද 

බිය බැතිමතුන්වහට උපගදස් ද පහ  

කග මු. 

َبي َِنَٰٖت َوَمَثَٗل   َآ إََِلحُكمح َءاَيَٰٖت مُّ نَزنلح
َ
َولََقدح أ

اْ ِمن َقبحلُِكمح َوَموحِعَظٗة   ِيَن َخلَوح َِن ٱَّله م 
 ٣٤ ل ِلحُمتهِقيَ 
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35. අල්ලාහ ්අහස්හි හා මහගපාග ාගව් 

ආගලෝකයයි. ඔහුගේ ආගලෝකයට 

උපමාව පහනක් ඇති කුහරයක් ගමනි. 

එම පහන පළිඟුවක් තු ය. එම පළිඟු ව 

බැබග න තරුවක් ගමනි. අභිවෘද්ධිමත් 

ඔලිව් ෙසින්ව දවාලනු ලබන්වනකි. එය 

නැගෙනහිර ගදසට ගහෝ බටහිර ගදසට 

ගහෝ අයත් නැත. ගින්වන එ(ම ගතල) 

ස්පර්ශ ගනාක  ද එය ආගලෝකය 

ිහිදුවයි. ආගලෝකය මත ආගලෝකයයි. 

අල්ලාහ ්අභිමත කරන අයට එම 

ආගලෝකය ගවතට මෙ ගපන්වවයි. 

ජනයාට ගමම උපමාවන්ව අල්ලාහ ්ගෙන 

හැර පාන්වගන්වය. තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ 

පිළිබඳ සර්ව ඥානීය. 

ۡرِضِۚ َمَثُل نُورِهِۦ  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُ نُوُر ٱلسه ۞ٱَّلله

َباُح ِِف زَُجاَجةٍِۖ   حِمصح ۖۡ ٱل َباٌح ةٖ فِيَها ِمصح َكوَٰ َكِمشح
ِي   يُوقَُد ِمن  ٱلزُّجَ  َكب  ُدر  نهَها َكوح

َ
اَجُة َكأ

بِيهةٖ   َبََٰرَكةٖ َزيحُتونَةٖ َله َۡشحقِيهةٖ َوََل َغرح َشَجَرةٖ مُّ
ْۚ نُّوٌر   ُه نَار  َسسح ُء َولَوح لَمح َتمح يََكاُد َزيحُتَها يَُِضٓ

ُِب   ْۚ َويَۡضح ُ نِلُورِهِۦ َمن يََشآُء ِدي ٱَّلله ِۚ َيهح َٰ نُورٖ لََعَ
 
َ ُ ٱۡلح ٍء  ٱَّلله ِ ََشح

ُ بُِكل  َثََٰل لِلنهاِسِۗ َوٱَّلله مح
 ٣٥ َعلِيم  

36. (අල්ලාහ්ගේ) නිගවස ්තු  ඔහුගේ 

නාමය උස ්හඬින්ව පවසනු ලබන්වනටත් 

එහි ගමගනහි කරනු ලබන්වනටත් අල්ලාහ ්

අවසර දුන්වගන්වය. එහි උගද් සවස ඔහු ව 

සුිශුද්ධ කරති. 

َكَر فِ  ن تُرحَفَع َويُذح
َ
ُ أ ذَِن ٱَّلله

َ
يَها  ِِف ُبُيوٍت أ

ِ َوٱٓأۡلَصالِ  ُمُهۥ يَُسب ُِح ََلُۥ فِيَها بِٱلحُغُدو   ٣٦ ٱسح

37. අල්ලාහ ්ගමගනහි කිරීගමන්ව ද 

සලාතය ිධිමත් ව ඉටු කිරීගමන්ව ද 

සකාත් පිරිනැමීගමන්ව ද (තම) වයාපාරය 

ගහෝ ෙනු ගදනුව ගහෝ ඔවුන්ව ගවනතකට 

ගයාමු ගනාක  මිනිසුන්වය (උගද් සවස 

සුිශුද්ධ කරනුගේ). එහි හදවත් හා 

දෘෂ්ටීන්ව ගපරග න දිනයකට ඔවුහු බිය 

ගවති. 

رِ   رَِجال  َله تُلحِهيِهمح تَِجََٰرة  َوََل َبيحٌع َعن ذِكح
ةِ ََيَافُوَن يَوحٗما   َكوَٰ ةِ ِإَويَتآءِ ٱلزه لَوَٰ ِ ِإَوقَاِم ٱلصه ٱَّلله

بحَصَٰرُ 
َ  ٣٧ َتَتَقلهُب فِيهِ ٱلحُقلُوُب َوٱۡلح

38. එය ඔවුන්ව සිදු ක  වඩාත් අලංකාර 

දෑ සඳහා අල්ලාහ් ප්රතිඵල පිරිනැමීම 

පිණිසත් ඔහුගේ අනුග්රහය තුළින්ව ඔවුනට 

අධික කරනු පිණිසත්ය. තවද අල්ලාහ් 

අභිමත කරන අයට ෙණනයකින්ව ගතාරව 

ගපෝෂණය කරයි. 

ِن   َسَن َما َعِملُواْ َويَزِيَدُهم م  حح
َ
ُ أ زِيَُهُم ٱَّلله َِلَجح

 ِ ُزُق َمن يََشآُء بَِغۡيح ُ يَرح ۗۦُ َوٱَّلله لِهِ   فَضح
 ٣٨ ِحَسابٖ 
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39. ගදියන්ව ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව වනාහි 

ඔවුන්වගේ ක්රියාවන්ව කාන්වතාරගේ ඇති 

මිරිඟුවකට සමානය. පිපාසිතයා එය ජලය 

යැයි සිතයි. නමුත් ඔහු එහි පැමිණි ිට 

ඔහු එය කිසිවක් ගලස ගනාදකිනු ඇත. 

තවද ඔහු එහි අල්ලාහ ්ව දකියි. ඔහුගේ 

ිනිශච්ය අල්ලාහ් සම්ූර්ණ කග ්ය. 

තවද අල්ලාහ ්ිනිශච්ය කිරීගමහි ඉතා 

ගව්ෙවත්ය. 

ابِۭ بِِقيَعةٖ   َمَٰلُُهمح َكَِسَ عح
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ َوٱَّله

هُ   َٰٓ إَِذا َجآَءهُۥ لَمح ََيِدح ـ َاُن َمآًء َحِته مح َُيحَسُبُه ٱلظه
  ُ ۗۥُ َوٱَّلله َُٰه ِحَسابَُه َ ِعنَدهُۥ فََوفهى ا َووََجَد ٱَّلله َشيحـ ٗ

َِسابِ   ٣٩ ََسِيُع ٱۡلح

40. එගස ්නැතගහාත් ෙැඹුරු මුහුගදහි 

පවතින අන්වධකාරයන්ව ගමනි. ඊට ඉහළින්ව 

ර ක් එය ආවරණය කරයි. ඊට ඉහළින්ව 

තවත් ර කි. ඊට ඉහළින්ව වලාකුලකි. 

අන්වධකාරයන්ව ඒවාගයහි සමහරක් 

සමහරකට ඉහළින්ව පවතී. ඔහු තම අත 

බැහැර ක  ද ඔහුට එය දැක ෙත 

ගනාහැකි ගවයි. තවද අල්ලාහ ්කවගරකුට 

ආගලෝකය ඇති ගනාකරන්වගන්ව ද එිට 

කිසිදු ආගලෝකයක් ඔහුට ගනාමැත. 

ِن   ج  م  َُٰه َموح َشى ِ ٖ َيغح وح َكُظلَُمَٰٖت ِِف َِبحرٖ لُّّج 
َ
أ

ْۚ ُظلَُمَُٰتُۢ  ِن فَوحقِهِۦ َسَحاب  ج  م  فَوحقِهِۦ َموح
َرَج يََدهُۥ لَمح يََكدح   خح

َ
ٍض إَِذآ أ َق َبعح ُضَها فَوح َبعح

ُ ََلُ  همح ََيحَعِل ٱَّلله ُۗ َوَمن ل ََٰها ۥ نُوٗرا َفَما ََلُۥ ِمن  يََرى
 ٤٠ نُّورٍ 

41. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් ඇති දෑ ද  

තටු ිහිදුවා ෙත් පක්ීන්ව ද නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් වන ඔහු ව සුිශුද්ධ 

කරන වෙ නුඹ ගනාදුටුගවහිද? ඔහුගේ 

නැමදුම හා ඔහු සුිශුද්ධ කිරීම 

සම්බන්වධගයන්ව සෑම ගකගනකුම දනී. 

තවද අල්ලාහ ්ඔවුන්ව සිදු කරන දෑ පිළිබඳ 

ව සර්ව ඥානීය. 

َِٰت  َمََٰو َ يَُسب ُِح ََلُۥ َمن ِِف ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَمح تََر أ

َ
أ

َٰٖتِۖ ُك   قَدح َعلَِم َصََلتَُهۥ   فه ُ َصَٰٓ ۡيح ۡرِض َوٱلطه
َ َوٱۡلح

َعلُونَ  ُۢ بَِما َيفح ُ َعلِيُم ۗۥُ َوٱَّلله بِيَحُه  ٤١ َوتَسح

42. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගවහි 

ආධිපතයය අල්ලාහ් සතුය. තවද 

ෙමනාන්වතය අල්ලාහ් ගවතය. 

  ِ ۡرِضِۖ ِإَوََل ٱَّلله
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ُملحُك ٱلسه َوَّلِله

حَمِصۡيُ   ٤٢ ٱل
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43. අල්ලාහ ්වලාකුළු ගසමින්ව ෙමන්ව 

කරවා පසු ව ඒ අතර අමුණා පසු ව එය 

එකින්ව එක මත පිහිටන ගස් පත් කරයි. 

එිට ඒ අතුරින්ව බැහැර වන වර්ෂාව නුඹ 

දකිනු ඇත. අහසින්ව එහි ඇති (වලාකුළු) 

කඳු තුළින්ව සීත හිම ඔහු පහ  කරයි. 

එිට එය ඔහු අභිමත කරන අයට 

ලබන්වනට සලස්වන අතර ඔහු අභිමත 

කරන අයගෙන්ව එය හරවා යවයි. එහි 

අකුණු එළිය දෘෂ්ටීන්ව පැහැර ෙන්වනාක් 

ගමන්ව ගවයි. 

َ يُزحِِج َسَحاٗبا ُثمه يَُؤل ُِف بَيحَنُهۥ   نه ٱَّلله
َ
لَمح تََر أ

َ
أ

َق ََيحُرُج ِمنح  ُثمه ََيحعَ  حَودح لُُهۥ ُرََكٗما فَََتَى ٱل
َمآءِ ِمن ِجَباٖل فِيَها   ُِل ِمَن ٱلسه ِخَلَٰلِهِۦ َويََُن 

ِفُُهۥ َعن   ِمنُۢ بََرٖد َفُيِصيُب بِهِۦ َمن يََشآُء َويَِصح
َهُب   قِهِۦ يَذح ۖۡ يََكاُد َسَنا بَرح ن يََشآُء مه

بحَصَٰرِ 
َ  ٤٣ بِٱۡلح

44. අල්ලාහ ්රාත්රිය හා දහවල ගපර යි. 

නියත වශගයන්වම දෘෂට්ීන්ව ඇත්තන්ව හට 

එහි පාඩමක් ඇත. 

َٗة   َٰلَِك لَعَِبح ْۚ إِنه ِِف َذ حَل َوٱنلهَهاَر ُ ٱَله ُيَقل ُِب ٱَّلله
بحَصَٰرِ 

َ ْوِل ٱۡلح
ُ
ِ  ٤٤ ۡل 

45. තවද අල්ලාහ් සියලු සත්වයින්ව 

ජලගයන්ව මැව්ගව්ය. එනම් ඔවුන්ව අතුරින්ව 

උදරය මත බඩ ො ෙමන්ව කරන්වනන්ව 

ගවති. තවද ඔවුන්ව අතුරින්ව ගදපා මත 

ෙමන්ව කරන්වනන්ව ද ගවති. තවද ඔවුන්ව 

අතුරින්ව සිව්පා මත ෙමන්ව කරන්වනන්ව ද 

ගවති. අල්ලාහ ්අභිමත කරන දෑ 

මවන්වගන්වය. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

සියලු දෑ ගකගරහි ශක්තිය ඇත්තාය. 

ن   آءِٖۖ فَِمنحُهم مه ِن مه ُ َخلََق ُكه َدآبهةٖ م  َوٱَّلله
َٰ  َيمح  ن َيمحَِش لََعَ نِهِۦ َوِمنحُهم مه َٰ َبطح َِش لََعَ

  ُ بَٖعِۚ ََيحلُُق ٱَّلله رح
َ
َٰٓ أ ن َيمحَِش لََعَ ِ َوِمنحُهم مه لَيح رِجح

ءٖ قَِدير   ِ ََشح
َٰ ُك  َ لََعَ ْۚ إِنه ٱَّلله  ٤٥ َما يََشآُء

46. තවද අපි පැහැදිලි වදන්ව සැබැින්වම 

පහ  කග මු. තවද අල්ලාහ ්ඔහු අභිමත 

කරන අයට ඍජු මාවත ගවත මෙ 

ගපන්වවනු ඇත. 

ِدي َمن   ُ َيهح َبي َِنَٰٖتِۚ َوٱَّلله َآ َءاَيَٰٖت مُّ نَزنلح
َ
لهَقدح أ

َتِقيمٖ  سح  ٤٦ يََشآُء إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

47. අපි අල්ලාහ් හා (රසූල්වරයා) 

පණිිඩකරු ෙැන ිශව්ාස කග මු. තවද 

අපි අවනත වූගයමු යැයි ඔවුහු පවසති. 

ඉන්ව අනතුරු ව ඔවුන්වගෙන්ව පිරිසක් හැරී 

ගිගේය. ඔවුහු ගදියන්ව ගකගරහි 

ිශව්ාසය තැබූවන්ව ගනාගවති. 

َنا ُثمه   َطعح
َ
ِ َوبِٱلرهُسوِل َوأ َويَُقولُوَن َءاَمنها بِٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َٰلَِكْۚ َوَمآ أ ِد َذ ِنُۢ َبعح ِنحُهم م  َٰ فَرِيق  م  َيَتَوله

ِمنِيَ  حُمؤح  ٤٧ بِٱل
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48. අල්ලාහ ්ගවත හා ඔහුගේ 

(රසූල්වරයා) පණිිඩකරු ගවත ඔවුන්ව 

අතර ඔහු තීන්වදු ගදනු වස් ඔවුන්ව ඇරයුම් 

කරනු ලැබූ ිට ඔවුන්වගෙන්ව පිරිසක් පිටු 

පා යන්වනන්ව වූහ. 

ُكَم بَيحَنُهمح   ِ َورَُسوَِلِۦ َِلَحح ِإَوَذا ُدُعٓواْ إََِل ٱَّلله
رُِضونَ  عح ِنحُهم مُّ  ٤٨ إَِذا فَرِيق  م 

49. තවද නියමය ඔවුනට වී නම් ඔවුහු 

යටත් වූවන්ව ගලස ඔහු ගවත පැමිගණනු 

ඇත. 

ِعنِيَ  تُٓواْ إََِلحهِ ُمذح
ح
َقُّ يَأ هُهُم ٱۡلح  ٤٩ ِإَون يَُكن ل

50. ඔවුන්වගේ හදවත් තු  ගරෝෙයක් ද? 

එගස් නැතගහාත් ඔවුහු සැක කග ෝද? 

එගස්ත් නැතගහාත් ඔවුනට එගරහි ව 

අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව 

අසාධාරණයක් කරතැයි ඔවුහු බිය 

ගවත්ද? එගස ්ගනාව අපරාධකරුගවෝ 

ඔවුහුමය. 

ن  
َ
مح ََيَافُوَن أ

َ
تَابُٓواْ أ ِم ٱرح

َ
َرٌض أ ِِف قُلُوبِِهم مه

َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ۚۥْ بَلح أ ُ َعلَيحِهمح َورَُسوَُلُ َُيِيَف ٱَّلله

َٰلُِمونَ   ٥٠ ٱلظه

51. ඔවුන්ව අතර තීන්වදු දීම පිණිස අල්ලාහ ්

හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව ගවත ඔවුන්ව 

ඇරයුම් කරනු ලැබූ ිට ගදියන්ව ගකගරහි 

ිශව්ාසය තැබූවන්වගේ ප්රකාශය වූගේ අපි 

සවන්ව දුනිමු, අවනත වූගයමු යන්වනය. ජය 

ලබන්වගනෝ ඔවුහුමය. 

  ِ ِمنَِي إَِذا ُدُعٓواْ إََِل ٱَّلله حُمؤح َل ٱل إِنهَما ََكَن قَوح
َنا   ن َيُقولُواْ َسِمعح

َ
ُكَم بَيحَنُهمح أ َورَُسوَِلِۦ َِلَحح

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ْۚ َوأ َنا َطعح

َ
لُِحونَ  َوأ حُمفح  ٥١ ُهُم ٱل

52. කවගරකු අල්ලාහට් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්වට අවනත වී අල්ලාහ්ට බිය වී 

ඔහුට බැතිමත් වන්වගනෝ ද එිට ජය 

ලැබූගවෝ ඔවුහුමය. 

هِ   َ َويَتهقح َش ٱَّلله َ َورَُسوََلُۥ َويَخح َوَمن يُِطِع ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَفآئُِزونَ 

ُ
 ٥٢ فَأ

53. (යුද්ධය සඳහා) නුඹ ඔවුනට අණ 

කග හි නම් ඔවුන්ව පිටත් වන බවට 

ඔවුන්වගේ බලවත් දිවුරුම අල්ලාහ ්මත 

දිවුරති. (එගස්) දිවුරුම් ගනාකරනු. 

අවනත වීම දන්වනා ගදයකි. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අභිඥානවන්වතයා බව 

(නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

يحَمَٰنِِهمح لَئِنح 
َ
َد أ ِ َجهح قحَسُمواْ بِٱَّلله

َ
َتُهمح  ۞َوأ َمرح

َ
 أ

ْۚ إِنه   ُروفٌَة عح ْۖۡ َطاَعة  مه ِسُموا ۖۡ قُل َله ُتقح رُُجنه ََلَخح
َملُونَ  ُۢ بَِما َتعح َ َخبُِۡي  ٥٣ ٱَّلله
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54. නුඹලා අල්ලාහ්ට අවනත වනු. තවද 

(රසූල්වරයාට) පණිිඩකරුට ද අවනත 

වනු යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. නමුත් 

නුඹලා (ඔවුන්වගෙන්ව) හැරුගේ නම් එිට 

ඔහු මත පටවනු ලැබූ දෑ ඔහු ගකගරහිය, 

නුඹලා මත පටවනු ලැබූ දෑ නුඹලා 

ගකගරහිය. තවද නුඹලා ඔහුට අවනත 

වන්වගනහු නම් නුඹලා ඍජු මෙ ලබනු 

ඇත. රසූල් වරයාණන්ව ගවත පැවගරනුගේ 

පැහැදිලි ව දන්වවා සිටීම මිස නැත. 

اْ   هوح ۖۡ فَإِن تََول ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
قُلح أ

ۖۡ ِإَون  فَإِنه  ا ُۡح ِلحُتمح َما َعلَيحهِ َما ُۡح َِل وََعلَيحُكم مه
ََلَُٰغ   ْْۚ َوَما لََعَ ٱلرهُسوِل إَِله ٱِلح َتُدوا تُِطيُعوهُ َتهح

حُمبِيُ   ٥٤ ٱل

55. නුඹලා අතුරින්ව ගදියන්ව ිශ්වාස 

ගකාට යහකම් ක වුනට ඔවුනට ගපර 

සිටියවුන්වට බලය ලබා දුන්වනාක් ගමන්ව 

මහගපාග ාගව් ඔවුනට ද බලය ලබා 

ගදන බවද, ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව ඔහු පිළිෙත් 

දහම (අනුෙමනය කිරීමට) ඔවුනට ඉඩ 

සලසා ගදන බව ද ඔවුනට ඇති වූ බිගයන්ව 

පසු ව සුරක්ෂිත තත්ත්වයකට ඔවුන්ව 

ගවනස ්කරන බව ද අල්ලාහ ්ප්රතිඥා 

දුන්වගන්වය. ඔවුහු මට වන්වදනාමානය 

කරති. මට කිසිවක් ආගද්ශ ගනාකරති. 

තවද මින්ව පසු ව කවගරකු ප්රතික්ගෂ්ප 

කග ් ද එිට ඔවුහුමය පාපතරගයෝ. 

ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكمح وََعِملُواْ   ُ ٱَّله وََعَد ٱَّلله
ۡرِض َكَما  

َ لَِفنهُهمح ِِف ٱۡلح َتخح َٰلَِحَِٰت لَيَسح ٱلصه
َُِنه لَُهمح   ِيَن ِمن َقبحلِِهمح َوََلَُمك  لََف ٱَّله َتخح ٱسح

نَله  ِ تَََضَٰ لَُهمح َوََلَُبد  ِي ٱرح ِد  دِيَنُهُم ٱَّله ِنُۢ َبعح ُهم م 
  ْۚ ا ُِكوَن َِب َشيحـ ٗ ُبُدونَِّن ََل يُّشح ْۚ َيعح ٗنا مح

َ
َخوحفِِهمح أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
َٰلَِك فَأ َد َذ َوَمن َكَفَر َبعح

 ٥٥ ٱلحَفَِٰسُقونَ 

56. තවද නුඹලා දයාව ලබනු පිණිස 

නුඹලා සලාතය ිධිමත් ව ඉටු කරනු. 

සකාත් ද පිරිනමනු. රසූල්වරයාට අවනත 

වනු. 

قِي
َ
ِطيُعواْ  َوأ

َ
ةَ َوأ َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ ُمواْ ٱلصه

 ٥٦ ٱلرهُسوَل لََعلهُكمح تُرحَۡحُونَ 

57. ගදියන්ව ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව ඔවුන්ව 

මහගපාග ාගව් (අල්ලාහ්ගේ සැලසුම්) 

ගනාහැකියාවට පත් කරන්වනන්ව යැයි 

නුඹලා ගනාසිතිය යුතුය. ඔවුන්වගේ 

නවාතැන (නිරගේ) ගින්වනය. තවද එම 

ෙමනාන්වතය නපුරු ිය. 

ِجزِيَن ِِف   ِيَن َكَفُرواْ ُمعح ََل ََتحَسََبه ٱَّله
حَمِصۡيُ  ۖۡ َوَِلِئحَس ٱل َُٰهُم ٱنلهاُر َوى

ح
ۡرِضِۚ َوَمأ

َ  ٥٧ ٱۡلح
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58. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලාගේ 

දකුණත් හිමිකරෙත් (ගහවත් නුඹලාගේ 

පාලනය යටගත් සිටින වහල්)  අය ද 

වැඩිියට  ඟා ගනාවූ අය ද නුඹලාගෙන්ව 

වාර තුනක් අවසර පැතිය යුතුය. එනම් 

ෆේර් සලාතයට ගපර ද මධයහ්න කාලගේ 

නුඹලාගේ ඇඳුම් නුඹලා ලිහා තබන 

අවස්ථාගව් ද ඉෂා සලාතගයන්ව පසු ද ගව්. 

නුඹලාට එය ගපෞද්ෙලික අවස්ථා තුනකි. 

ඒවාට පසුව නුඹලා ගකගරහි ගහෝ ඔවුන්ව 

ගකගරහි ගහෝ ගදාසක් ගනාමැත. නුඹලා 

ගවත නුඹලාගෙන්ව ඇතැගමකු ඇතැගමකු 

අතර සැරිසරන්වගනෝය. අල්ලාහ ්නුඹලාට 

එම වදන්ව පැහැදිලි කරනුගේ එගලසය. 

තවද අල්ලාහ ්සර්වඥානීය ප්රඥාවන්වතය. 

ِيَن   َتـ حِذنُكُم ٱَّله ِيَن َءاَمُنواْ لِيَسح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُلَُم   ِيَن لَمح َيبحلُُغواْ ٱۡلح يحَمَُٰنُكمح َوٱَّله
َ
َملََكتح أ

َٰٖتِۚ  رِ    ِمنُكمح ثََلََٰث َمره ةِ ٱلحَفجح ِن َقبحِل َصلَوَٰ م 
ِهَۡيةِ َوِمنُۢ   َِن ٱلظه وَِحَي تََضُعوَن ثَِيابَُكم م 

ْۚ لَيحَس   َرَٰٖت لهُكمح ِۚ ثََلَُٰث َعوح ةِ ٱلحعَِشآءِ ِد َصلَوَٰ َبعح
َٰفُوَن   ْۚ َطوه َدُهنه َعلَيحُكمح َوََل َعلَيحِهمح ُجَناُحُۢ َبعح

ٖضِۚ َكَذَٰلَِك  َٰ َبعح ُ  َعلَيحُكم َبعحُضُكمح لََعَ ِ  ُيَبي 
ُ َعلِيٌم َحِكيم   ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۗ َوٱَّلله  ٥٨ ٱَّلله

59. නුඹලා අතර වූ දරුවන්ව වැඩිියට පත් 

වූ ිට (වයසින්ව) ඔවුනට ගපර වූවන්ව 

අවසර පැතුවාක් ගමන්ව ඔවුන්වද අවසර 

පැතිය යුතුය. අල්ලාහ ්ඔහුගේ වදන්ව 

නුඹලාට පැහැදිලි කරනුගේ එගලසය. 

තවද අල්ලාහ ්සර්ව ඥානී මහා ප්රඥා 

වන්වතය. 

َتـ حِذنُواْ  ُلَُم فَلحيَسح َفَُٰل ِمنُكُم ٱۡلح طح
َ ِإَوَذا بَلََغ ٱۡلح

  ُ ِ ْۚ َكَذَٰلَِك ُيَبي  ِيَن ِمن َقبحلِِهمح َتـ حَذَن ٱَّله َكَما ٱسح
ُ َعلِيٌم َحِكيم   ۗۦُ َوٱَّلله ُ لَُكمح َءاَيَٰتِهِ  ٥٩ ٱَّلله

60. ිවාහයක් අගේක්ෂා ගනාකරන 

කාන්වතාවන්ව අතුරින්ව වගයෝවෘද්ධ 

කාන්වතාවන්ව වනාහි ඔවුන්ව අලංකාරය 

ප්රදර්ශයනය කිරීගමන්ව ගතාර ව ඇඳුම් 

ෙලවා තැබීම ඔවුන්ව ගකගරහි වරදක් 

ගනාමැත. නමුත් ඔවුන්ව තැන්වපත් බව 

රැකීම ඔවුනට වඩාත් උතුම්ය. තවද 

අල්ලාහ ්සර්වශ්රාවක සර්වඥානීය. 

َِِٰت ََل يَرحُجوَن   َِٰعُد ِمَن ٱلن َِسآءِ ٱله َوٱلحَقَو
َن  نَِكاٗحا فَلَيح  ن يََضعح

َ
َس َعلَيحِهنه ُجَناٌح أ

َن   ِففح َتعح ن يَسح
َ
َِجَٰتِۭ بِزِيَنةِٖۖ َوأ َ ُمَتََب  ثَِياَبُهنه َغۡيح

ُ َسِميٌع َعلِيم   ُۗ َوٱَّلله هُهنه  ٦٠ َخۡيح  ل
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61. නුඹලාගේ නිගවස ්වල ගහෝ 

නුඹලාගේ පියවරුන්වගේ නිගවස ්වල ගහෝ 

නුඹලාගේ මව්වරුන්වගේ නිගවස ්වල ගහෝ 

නුඹලාගේ සගහෝදරයන්වගේ නිගවස ්වල 

ගහෝ නුඹලාගේ සගහෝදරියන්වගේ නිගවස් 

වල ගහෝ නුඹලාගේ පිය පාර්ෂවගේ 

සගහෝදරයන්වගේ නිගවස් වල ගහෝ 

නුඹලාගේ මව් පාර්ශවගේ 

සගහෝදරයන්වගේ නිගවස් වල ගහෝ 

නුඹලාගේ පිය පාර්ශවගේ 

සගහෝදරියන්වගේ නිගවස් වල ගහෝ 

නුඹලාගේ මව් පාර්ශවගේ 

සගහෝදරියන්වගේ නිගවස් වල ගහෝ තම 

යතුරු තමන්ව සන්වතකගේ ඇති අය හා 

නුඹලාගේ මිතුරන්ව සමෙ නුඹලා ආහාර 

ෙැනීම අන්වධයා ගකගරහි වරදක් 

ගනාමැත. එගමන්වම ගකාරා ගකගරහි ද 

වරදක් ගනාමැත. එගමන්වම ගරෝගියා 

ගකගරහිද වරදක් ගනාමැත. නුඹලා 

ගකගරහි ද වරදක් ගනාමැත. නුඹලා 

එකට ආහාර ෙැනීම ගහෝ කේඩායම් 

වශගයන්ව ගවන්ව ව ආහාර ෙැනීම ගහෝ 

වරදක් නැත. නුඹලා නිගවස් වලට 

පිිගසන්වගනහු නම් අල්ලාහ ්අබියසින්ව වූ 

යහපත් අභිවෘද්ධිමත් පැතුමක් වශගයන්ව 

නුඹලා ගවත සලාම් පවසනු. නුඹලා 

වටහා ෙනු පිණිස එගලසය අල්ලාහ් 

නුඹලාට එම වදන්ව පැහැදිලි කරනුගේ. 

َرِج   عح
َ َۡمَٰ َحَرج  َوََل لََعَ ٱۡلح عح

َ لهيحَس لََعَ ٱۡلح
حَمرِيِض َحَرج   َٰٓ   َحَرج  َوََل لََعَ ٱل َوََل لََعَ

وح ُبُيوِت  
َ
ُكلُواْ ِمنُۢ ُبُيوتُِكمح أ

ح
ن تَأ

َ
نُفِسُكمح أ

َ
أ

وح ُبُيوِت  
َ
َهَٰتُِكمح أ مه

ُ
وح ُبُيوِت أ

َ
َءابَآئُِكمح أ

وح ُبُيوِت  
َ
َٰتُِكمح أ َخَو

َ
وح ُبُيوِت أ

َ
َٰنُِكمح أ َو إِخح

وح ُبُيوِت  
َ
َٰتُِكمح أ وح ُبُيوِت َعمه

َ
َمَِٰمُكمح أ عح

َ
أ

وح بُ 
َ
َٰلُِكمح أ َو خح

َ
ُتم  أ وح َما َملَكح

َ
ُيوِت َخََٰلَٰتُِكمح أ

ْۚ لَيحَس َعلَيحُكمح   وح َصِديِقُكمح
َ
ۥٓ أ َفاَِتَُه مه

ْۚ فَإَِذا   َتاٗتا شح
َ
وح أ

َ
ُكلُواْ ََجِيًعا أ

ح
ن تَأ

َ
ُجَناٌح أ

ِنح   نُفِسُكمح ََتِيهٗة م 
َ
َٰٓ أ َدَخلحُتم ُبُيوٗتا فََسل ُِمواْ لََعَ
ْۚ َكَذَٰ  ِ ُمَبََٰرَكٗة َطي َِبٗة ُ  ِعنِد ٱَّلله ُ ٱَّلله ِ لَِك ُيَبي 

ِقلُونَ   ٦١ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكمح َتعح
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62. ගද්ව ිශව්ාසීන්ව වනුගේ අල්ලාහ ්හා 

ඔහුගේ දූතයාණන්ව ිශව්ාස ක වුන්වය. 

තවද ඔවුහු ඔහු සමෙ යම් සාමුහික 

කරුණක සිටි ිට ඔහුගෙන්ව ඔවුන්ව අවසර 

පතන ගතක් ඔවුහු නික්ම ගනායති. නියත 

වශගයන්වම නුඹගෙන්ව අවසර පැතූවන්ව 

වනාහි ඔවුහුමය අල්ලාහ් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්ව ෙැන ිශ්වාස කරන්වගනෝ 

වන්වගන්ව. එගහයින්ව ඔවුන්වගේ ඇතැම් 

කරුණු සඳහා ඔවුහු නුඹගෙන්ව අවසර 

පැතූ ිට ඔවුන්ව අතුරින්ව නුඹ අභිමත කරන 

අයට අවසර ගදනු. තවද ඔවුන්ව 

ගවනුගවන්ව අල්ලාහ්ගෙන්ව සමාව අයැද 

සිටිනු. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්අති 

ක්ෂමාශීලීය. මහාකරුණාන්විතය. 

ِ َورَُسوَِلِۦ   ِيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله ِمُنوَن ٱَّله حُمؤح إِنهَما ٱل
َهُبواْ   همح يَذح رٖ َجاِمٖع ل مح

َ
َٰٓ أ ِإَوَذا ََكنُواْ َمَعُهۥ لََعَ

َتـ حِذنُونََك  ِيَن يَسح َتـ حِذنُوُهْۚ إِنه ٱَّله َٰ يَسح َحِته
 ِ ِمُنوَن ب ِيَن يُؤح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
ِ َورَُسوَِلِۚۦْ فَإَِذا  أ ٱَّلله

َذن ل َِمن ِشئحَت  
ح
نِِهمح فَأ

ح
َتـ حَذنُوَك ِِلَعحِض َشأ ٱسح

َ َغُفور    ْۚ إِنه ٱَّلله َ ِفرح لَُهُم ٱَّلله َتغح ِمنحُهمح َوٱسح
 ٦٢ رهِحيم  

63. නුඹලා අතර රසූල්වරයා ඇමතීම 

නුඹලා ඇතැගමකු ඇතැගමකුට අමතන 

ගමන්ව නුඹලා පත් කර ගනාෙනු. නුඹලා 

අතරින්ව සැඟ වී ලිසස්ා යන්වනන්ව පිළිබඳ ව 

සැබැින්වම අල්ලාහ් දනී. ඔහුගේ අණට 

ිරුද්ධවන්වනන්ව ඔවුනට අර්බුදයක් ඇති 

වීම ෙැන ගහෝ ඔවුනට ගව්දනීය දඬුවමක් 

ඇති වීම ෙැන ප්රගව්ශම් ිය යුතුය. 

َله ََتحَعلُواْ ُدََعَٓء ٱلرهُسوِل بَيحَنُكمح َكُدََعٓءِ  
لَُم   ْۚ قَدح َيعح ٗضا ِيَن  َبعحِضُكم َبعح ُ ٱَّله ٱَّلله

ِيَن   َذرِ ٱَّله يَتََسلهلُوَن ِمنُكمح لَِواٗذاْۚ فَلحَيحح
وح  

َ
ن تُِصيَبُهمح فِتحَنٌة أ

َ
رِهِۦٓ أ مح

َ
َُيَالُِفوَن َعنح أ

َِلمٌ 
َ
 ٦٣ يُِصيَبُهمح َعَذاٌب أ

64. දැන ෙනු. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් 

ඇති දෑ නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්සතුය. 

නුඹලා කවර ගදයක් මත සිටින්වගනහු ද 

එය ඔහු සැබැින්වම දනියි. තවද ඔහු ගවත 

ඔවුන්ව ගයාමු කරනු ලබන දින ඔහු ඔවුන්ව 

සිදු ක  දෑ පිළිබඳ ව ඔවුනට දන්වවයි. 

තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

ඥානීය. 

لَُم   ۡرِضِۖ قَدح َيعح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه ََلٓ إِنه َّلِله

َ
أ

نُتمح َعلَيحهِ َويَوحَم يُ 
َ
رحَجُعوَن إََِلحهِ َفُينَب ِئُُهم بَِما  َمآ أ

 ُۢ ٍء َعلِيُم ِ ََشح
ُ بُِكل  ُْۗ َوٱَّلله  ٦٤ َعِملُوا
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ගලෝවැසියන්වට එය අවවාදයක් වනු 

පිණිස තම ෙැත්තා මත ( සතය හා අසතය 

ගවන්ව කර දක්වන) මිනුම් දේඩය (ගහවත් 

අල් කුර්ආනය) පහ  ක ා වූ ඔහු 

උත්කෘෂ්ට ිය. 

َٰ َعبحِدهِۦ   قَاَن لََعَ َل ٱلحُفرح ِي نَزه َتَباَرَك ٱَّله
 ١ َِلَُكوَن لِلحَعَٰلَِمَي نَِذيًرا 

2. ඔහු වනාහි, අහස්හි හා 

මහගපාග ාගවහි ආධිපතයය ඔහු සතුය. 

තවද ඔහු දරුවකු ගනාෙත්ගත්ය. තවද එම 

ආධිපතයය තු  ඔහුට කිසිදු හවුල්කරුවකු 

ගනාමැත. තවද ඔහු සියලු දෑ මැව්ගව්ය. 

තවද එය නිර්ණයකින්ව නිර්ණය කග ්ය. 

ۡرِض َولَمح  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي ََلُۥ ُملحُك ٱلسه ٱَّله

حُملحِك   ُۥ َۡشِيك  ِِف ٱل ا َولَمح يَُكن َله َيتهِخذح َوَلٗ
ِديٗراوََخلََق ُكه ََشح  َرُهۥ َتقح  ٢ ءٖ َفَقده

3. ඔවුහු ඔහුගෙන්ව ගතාර ව ගවනත් 

ගදිවරුන්ව ෙත්ගතෝය. ඔවුහු පවා මවනු 

ලැබූවන්ව ගලස සිටිය දී ඔවුහු කිසිවක් 

ගනාමවති. තවද ඔවුනට යම් හානියක් 

ගහෝ ප්රගයෝජනයක් ගහෝ සැලසීමට ඔවුහු 

බලය ගනාදරති. තවද ජීවත් කරවීමට ගහෝ 

මරණයට පත් කිරීමට ගහෝ නැවත 

නැගිටුවීමට ගහෝ ඔවුහු බලය ගනාදරති. 

ا   َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالَِهٗة َله ََيحلُُقوَن َشيحـ ٗ َوٱَّته
ا   نُفِسِهمح َۡض ٗ

َ
لُِكوَن ِۡل وَُهمح َُيحلَُقوَن َوََل َيمح

ٗة َوََل   ٗتا َوََل َحَيوَٰ لُِكوَن َموح ٗعا َوََل َيمح َوََل َنفح
 ٣ نُُشوٗرا

4. ගමය ඔහු ගෙතූ ප්රබන්වධයක් මිස නැත. 

ගම් සඳහා ගවනත් පිරිසක් ඔහුට උදව් 

කග ් යැයි ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව 

පැවසුගවෝය. එගහයින්ව සැබැින්වම ඔවුහු 

අපරාධයක් හා අවලාදයක් ගෙන ආගවෝය. 

َُٰه   ى ٓ إِفحٌك ٱفحََتَ ِيَن َكَفُرٓواْ إِنح َهََٰذآ إَِله َوقَاَل ٱَّله
ََعنَُهۥ َعلَيحهِ قَوحٌم َءاَخُروَنۖۡ َفَقدح َجآءُ 

َ
و ُظلحٗما  َوأ

 ٤ َوُزوٗرا

5. ඒවා ඔහු ලියවා ෙත් මුතුන්ව මිත්තන්වගේ 

ප්රබන්වධයන්ව ගවති. ඒවා ඔහු ගවත උගද් 

සවස කියවා ගපන්වවනු ලැගේ යැයි ඔවුහු 

පවසති. 

َلَٰ   َتتََبَها فَِِهَ ُتمح لَِي ٱكح وه
َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح

َ
َوقَالُٓواْ أ

ِصيَٗل 
َ
َرٗة َوأ  ٥ َعلَيحهِ بُكح
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6. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් රහසය දෑ 

දන්වනා, එය පහ  කග ්ය. නියත 

වශගයන්වම ඔහු අති ක්ෂමාශීලී හා මහා 

කරුණාන්විතයාණන්ව ිය යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. 

َِٰت  َمََٰو ه ِِف ٱلسه ِ لَُم ٱلِس  ِي َيعح نَزََلُ ٱَّله
َ
قُلح أ

ۡرِضِۚ إِنهُهۥ ََكَن َغُفوٗرا رهِحيٗما
َ  ٦ َوٱۡلح

7. ගමම දූතයාණන්වට කුමක් වී ද? ඔහු 

ආහාර අනුභවය කරයි. ගව ඳ ගපා  

වල්හි සැරිසරයි. ගමාහු ගවතට 

මලක්වරයකු පහ  කරනු ලැබ ගමාහු 

සමෙ (එක්) වී  ඔහු අවවාද කරන්වනකු 

ගලස සිටිය යුතු ගනාගව් ද? යැයි ඔවුහු 

පවසති. 

َعاَم   ُكُل ٱلطه
ح
َوقَالُواْ َماِل َهََٰذا ٱلرهُسوِل يَأ

نزَِل 
ُ
ََلٓ أ َواِق لَوح سح

َ إََِلحهِ َملَك    َويَمحَِش ِِف ٱۡلح
 ٧ َفَيُكوَن َمَعُهۥ نَِذيًرا

8. එගස ්නැතගහාත් ඔහු ගවතට 

නිධානයක් ගදනු ලැබිය යුතු ගනාගව් ද? 

එගස්ත් නැතගහාත් ඔහුට උයනක් වී 

එමගින්ව අනුභව ක  යුතු ගනාගව් ද? තවද 

නුඹලා අනුෙමනය කරනුගේ හූනියම් 

කරනු ලැබූ මිනිගසකු මිස නැතැයි 

අපරාධකරුගවෝ පැවසූහ. 

وح يُلحََّقَٰٓ 
َ
ُكُل  أ

ح
وح تَُكوُن ََلُۥ َجنهة  يَأ

َ
 إََِلحهِ َكٌَن أ

َٰلُِموَن إِن تَتهبُِعوَن إَِله رَُجَٗل   ْۚ َوقَاَل ٱلظه ِمنحَها
ُحوًرا  سح  ٨ مه

9. ඔවුහු නුඹට උපමා ගෙන හැර පානුගේ 

ගකගස් දැ?යි නුඹ අධීක්ෂණගයන්ව බලනු. 

ඔවුහු ගනාමෙ ගියහ. එගහයින්ව ඔවුහු (යහ) 

මෙක් ලබන්වනට හැකියාව ගනාදැරූහ. 

َثََٰل فََضلُّواْ فَََل   مح
َ بُواْ لََك ٱۡلح ٱنُظرح َكيحَف َۡضَ

َتِطيُعوَن َسبِيَٗل   ٩ يَسح

10. ඔහු (අල්ලාහ)් උත්කෘෂ්ට ිය. ඔහු 

වනාහි ඔහු අභිමත කග ් නම් මීට වඩා 

ගශ්ර්ෂ්ඨ දෑ වශගයන්ව, ඒවාට යටින්ව ෙංො 

ෙලා බස්නා උයන්ව නුඹට තනා ගදන්වනටත් 

තවද ඔහු නුඹට මාලිොවන්ව තනා 

ගදන්වනටත් තිබුණි. 

ِن   ا م  ٗ ِٓي إِن َشآَء َجَعَل لََك َخۡيح َتَباَرَك ٱَّله
نحَهَُٰر  

َ َٰٖت ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح َٰلَِك َجنه َذ
هَك قُُصوَرُۢا َعل ل  ١٠ َويَجح

11. නමුත් ඔවුහු අවසන්ව ගහෝරාව පිළිබඳ 

ගබාරු කග ෝය. තවද අවසන්ව ගහෝරාව 

ගබාරු ක වුනට අපි ඇිග න නිරා 

ගින්වන සූදානම් කග මු. 

َب   نَا لَِمن َكذه َتدح عح
َ
اَعةِِۖ َوأ بُواْ بِٱلسه بَلح َكذه

اَعةِ َسعًِۡيا   ١١ بِٱلسه
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12. ඈත ස්ථානයක සිට එය ඔවුන්වව දකින 

ිට එහි ඇිග න මහා හඬට ද ෙර්ජනයට 

ද ඔවුහු සවන්ව ගදති. 

ََّكنِۭ بَعِيٖد َسِمُعواْ لََها َتَغيُّٗظا   ِن مه تحُهم م 
َ
إَِذا َرأ

 ١٢ َوَزفِۡٗيا

13. තවද ඔවුන්ව බැඳ දමනු ලැබූවන්ව 

ගලසින්ව එහි පටු තැනකට ගහ නු  ලැබූ 

ිට, ඔවුහු එහි ිනාශය අයැදිති. 

اْ   نَِي َدَعوح َقره لحُقواْ ِمنحَها َمََّكٗنا َضي ِٗقا مُّ
ُ
ِإَوَذآ أ

 ١٣ ُهَنالَِك ُثُبوٗرا

14. (ප්රතික්ගෂ්පකයිනි) අද දින නුඹලා එක් 

ිනාශයක් පමණක් ගනාඅයැදිනු. නුඹලා 

ිනාශයන්ව රාශියක් අයැදිනු. 

ُعواْ ُثُبوٗرا   َوحَم ُثُبوٗرا َوَِٰحٗدا َوٱدح ُعواْ ٱَلح َله تَدح
 ١٤ َكثِۡٗيا

15. එය උතුම් ද? එගස ්නැතගහාත් බිය 

බැතිමතුන්වහට ප්රතිඥා ගදනු ලැබූ 

සදාතනික ස්වර්ෙය උතුම් ද? එය ඔවුනට 

ප්රතිඵලයක් හා ෙමනාන්වතයක් ිය යැයි 

(නබිවරය නුඹ) පවසනු! 

ِ ٱلهِِت وُِعَد   ُِلح مح َجنهُة ٱۡلح
َ
ٌ أ َٰلَِك َخۡيح َذ

َ
قُلح أ

حُمتهُقوَنْۚ ََكنَتح لَُهمح َجَزاٗٓء َوَمِصۡٗيا   ١٥ ٱل

16. ඔවුනට එහි අභිමත කරන දෑ ඇත. 

(ඔවුහු එහි) සදහටම රඳා පවතින්වගනෝය. 

එය නුඹගේ පරමාධිපති ගවත පතනු ලැබූ 

ප්රතිඥාවක් ිය. 

َٰ َرب َِك   يَنْۚ ََكَن لََعَ هُهمح فِيَها َما يََشآُءوَن َخَِِٰلِ ل
ـ ُوَٗل  سح ٗدا مه  ١٦ وَعح

17. තවද එදින ඔවුන්ව හා අල්ලාහ්ගෙන්ව 

ගතාර ව ඔවුන්ව නමදිමින්ව සිටි දෑ ඔහු එක් 

රැස් ගකාට මාගේ ෙැත්තන්ව වන ගමාවුන්ව 

ගනාමෙ යැව්ගව් නුඹලා ද? එගස් 

නැතගහාත් ගමාවුන්ව ම ඍජු මාර්ෙගයන්ව 

ගනාමෙ ගිගයෝ දැ?යි (අල්ලාහ්) 

ිමසන්වගන්වය. 

  ِ ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َويَوحَم َُيحُّشُُهمح َوَما َيعح
مح ُهمح  

َ
لَلحُتمح ِعَبادِي َهَُٰٓؤََلِٓء أ ضح

َ
نُتمح أ

َ
َفَيُقوُل َءأ

بِيَل   ١٧ َضلُّواْ ٱلسه
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18. නුඹ සුපිිතුරුය. නුඹගෙන්ව ගතාර ව 

භාරකරුවන්ව ෙැනීමට අපට යුතු ගනාවීය. 

එනමුත් ඔවුන්ව ගමගනහි කිරීම අමතක 

කරන තරමට නුඹ ඔවුනට හා ඔවුන්වගේ 

මුතුන්ව මිත්තන්ව හට භුක්ති ිඳින්වනට සැප 

පහසුකම් සැ ැස්වූගවහිය. තවද ඔවුහු 

ිනාශ වී යන පිරිසක් වූහ යැයි ඔවුහු 

පවසා සිටිනු ඇත. 

ن نهتهِخَذ  
َ
قَالُواْ ُسبحَحََٰنَك َما ََكَن يَۢنَبِغ نَلَآ أ

َِلَ  وح
َ
َتُهمح  ِمن ُدونَِك ِمنح أ تهعح آَء َوَلَِٰكن مه

َر َوََكنُواْ قَوحَمُۢا   ِكح َٰ نَُسواْ ٱَّل  َوَءابَآَءُهمح َحِته
 ١٨ بُوٗرا

19. නමුත් නුඹලා පවසන දෑ 

සම්බන්වධගයන්ව සැබැින්වම ඔවුහුම නුඹලා 

ගබාරු කග ෝය. එගහයින්ව (දඬුවමින්ව) 

හැගරන්වනට ගහෝ උදව් ලබන්වනට ගහෝ 

නුඹලා ශක්තිය ගනාදරන්වගනහුය. තවද 

නුඹලා අතුරින්ව කවගරකු අපරාධ 

කරන්වගන්ව ද අපි ඔහුට මහත් වූ දඬුවමක් 

භුක්ති ිඳින්වනට ස සව්මු. 

َتِطيُعوَن   بُوُكم بَِما َتُقولُوَن َفَما تَسح َفَقدح َكذه
ِنُكمح نُِذقحُه   لِم م  اْۚ َوَمن َيظح ٗ ٗفا َوََل نَِصح َۡصح

 ١٩ َعَذاٗبا َكبِۡٗيا

20. නුඹට ගපර වූ දහම් දූතයින්ව අතුරින්ව 

ඔවුන්ව ආහාර අනුභව කරන්වනන්ව හා 

ගව ඳගපා වල්හි ෙමන්ව කරන්වනන්ව 

ගලසින්ව මිස අපි ගනාඑව්ගවමු. තවද 

නුඹලාගෙන්ව ඇතැගමකු ඇතැගමකුට 

පරීක්ෂණයක් බවට පත් කග මු. නුඹලා 

ඉවසා දරා ෙන්වගනහු ද? තවද නුඹගේ 

පරමාධිපති සර්ව නිරීක්ෂක ිය. 

ٓ إِ  حُمرحَسلَِي إَِله رحَسلحَنا َقبحلََك ِمَن ٱل
َ
نهُهمح َوَمآ أ

َواِقِۗ   سح
َ ُشوَن ِِف ٱۡلح َعاَم َويَمح ُكلُوَن ٱلطه

ح
ََلَأ

وَنُۗ   َِبُ تَصح
َ
ٖض فِتحَنًة أ وََجَعلحَنا َبعحَضُكمح ِِلَعح

 ٢٠ َوََكَن َربَُّك بَِصۡٗيا

21. අප ගවත මලක්වරුන්ව පහ  කරනු 

ලැබ තිබිය යුතු ගනාගව් ද? එගස ්

නැතගහාත් අපගේ පරමාධිපති අපි දැකිය 

යුතු ගනාගව් ද? (යැයි කියමින්ව) 

සැබැින්වම ඔවුගනාවුන්ව තු ම උඩඟු වූහ. 

මහත් ගලස ඉක්මවා යමින්ව සීමාව ඉක්මවා 

කටයුතු කග ෝය. 

نزَِل  
ُ
ََلٓ أ ِيَن ََل يَرحُجوَن لَِقآَءنَا لَوح ۞َوقَاَل ٱَّله

واْ   ََبُ َتكح ُۗ لََقِد ٱسح وح نََرىَٰ َربهَنا
َ
حَمَلَٰٓئَِكُة أ َعلَيحَنا ٱل

نُفِسِهمح وََعَتوح ُعُتو ٗ 
َ
 ٢١ ا َكبِۡٗياِِفٓ أ
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22. ඔවුන්ව මලක්වරුන්ව දකින දින කිසිදු 

ශුභාශිංසනයක් අපරාධකරුවන්වට එදින 

ගනාමැත. තවද ව ක්වනු ලබන 

බාධකයක් ිය යැයි ඔවුහු පවසති. 

ىَٰ يَوحَمئِٖذ   َ حَمَلَٰٓئَِكَة ََل بُّشح َن ٱل يَوحَم يََروح
حُجوٗرا ٗرا ُمه رِِمَي َويَُقولُوَن ِحجح  ٢٢ ل ِلحُمجح

23. ක්රියාගවන්ව ඔවුන්ව සිදු ක  දෑ ගවතට 

අපි පැමිණිගයමු. පසු ව අපි එය ිහිඳුණු 

දූිලි බවට පත් කග මු. 

َنآ إََِلَٰ َما َعِملُواْ ِمنح َعَمٖل فََجَعلحَنَُٰه   َوقَِدمح
نُثوًرا   ٢٣ َهَباٗٓء مه

24. (සව්ර්ෙ) උයගන්ව වැසිගයෝ එදින 

වාසසථ්ානගයන්ව ගශ්රෂ්ඨ්ගයෝ ගවති. තවද 

(මධයහ්න) ිගව්කී සථ්ානගයන්ව ද වඩාත් 

අලංකාර ගවති. 

َسُن   حح
َ
ا َوأ َتَقر ٗ سح َنهةِ يَوحَمئٍِذ َخۡيح  مُّ َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
أ

 ٢٤ َمِقيَٗل 

25. එදින වලාකුළු මගින්ව අහස පැළී, 

මලක්වරුන්ව පියවගරන්ව පියවර පහ  

කරනු ලබති. 

حَمَلَٰٓئَِكُة   َِل ٱل َمآُء بِٱلحَغَمَِٰم َونُز  ُق ٱلسه َويَوحَم تََشقه
 ٢٥ َنِيًَل تَ 

26. එදින සැබෑ ආධිපතයය 

කරුණාන්විතයාණන්ව සතුය. තවද එය 

ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වනන්ව හට දුෂ්කර 

දිනයක් ිය. 

ِنَٰمۡحْۚ َوََكَن يَوحًما لََعَ   َقُّ لِلره حُملحُك يَوحَمئٍِذ ٱۡلح ٱل
َٰفِرِيَن َعِسۡٗيا  ٢٦ ٱلحَك

27. තවද එදින අපරාධකරු, තම දෑත් සපා 

කමින්ව අගහෝ ! දූතයාණන්ව සමෙ මා මෙක් 

ෙන්වනට තිබුණා ගනාගව් දැයි ඔහු පවසයි. 

َٰ يََديحهِ َيُقوُل َيَٰلَيحَتِّن   الُِم لََعَ َويَوحَم َيَعضُّ ٱلظه
ُت َمَع ٱلرهُسوِل َسبِيَٗل  َذح  ٢٧ ٱَّته

28. අගහෝ ! මාගේ ිනාශය ! මම අසවල් 

පුද්ෙලයා මිතුගරකු ගස ් ගනාෙන්වනට 

තිබුණා ගනාගව් ද? 

ِذح فََُلنًا َخلِيَٗل َيََٰويحلََِتَٰ ََلح  َّته
َ
 ٢٨ َتِّن لَمح أ

29. ගමගනහි කිරීම (ගහවත් අල් 

කුර්ආනය) මා ගවත පැමිණි පසු ව 

සැබැින්වම ඔහු මා එයින්ව ගනාමෙ යැවීය. 

තවද ගෂයිතාන්ව මිනිසාට දැඩි ගද්රෝහියකු 

ිය. 

َد إِذح َجآَءِّنِۗ َوََكَن   رِ َبعح
ِكح َضلهِّن َعِن ٱَّل 

َ
لهَقدح أ

نَسَِٰن َخُذوَٗل  ِ
يحَطَُٰن لَِلح  ٢٩ ٱلشه
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30. අගහෝ! මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, 

නියත වශගයන්වම මාගේ ජනයා ගමම 

කුර්ආනය අත හැර දමනු ලබන්වනක් 

වශගයන්ව ෙත්ගතෝ යැයි (රසූල්වරයා) 

පණිිඩකරු පැවසීය. 

َُذواْ َهََٰذا   ِّم ٱَّته ِ إِنه قَوح َوقَاَل ٱلرهُسوُل َيََٰرب 
ُجوٗرا  ٣٠ ٱلحُقرحَءاَن َمهح

31. එගලස අපි සෑම නබිවරගයකුටම 

අපරාධකරුවන්ව අතුරින්ව සතුගරකු පත් 

කග මු. මඟ ගපන්වවන්වගනකු වශගයන්ව හා 

උදව්කරුගවකු වශගයන්ව නුඹගේ 

පරමාධිපති ප්රමාණවත් ගව්. 

َِن   ا م  ِ نَِب ٍ َعُدو ٗ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلحَنا لُِك 

 ِ رِِمَيُۗ َوَكََفَٰ بَِرب  حُمجح  ٣١ َك َهادِٗيا َونَِصۡٗياٱل

32. ඔහු ගවත අල් කුර්ආනය එකවර 

එකම ගොනුවක් ගස් පහ  ක  යුතු 

ගනාගව් දැ? යි ගදියන්ව ප්රතික්ගෂප් 

ක වුන්ව පැවසූහ. (අගහෝ මුහම්මද්!) 

එගලස අපි එමගින්ව නුඹගේ හදවත් 

ස්ථාවර කරනු පිණිස අපි එය ගකාටසින්ව 

ගකාටස පාරායනය කග මු. 

 َ ِيَن َكَفُرواْ ل َِل َعلَيحهِ ٱلحُقرحَءاُن  َوقَاَل ٱَّله ََل نُز  وح
ْۚ َكَذَٰلَِك نِلُثَب َِت بِهِۦ فَُؤاَدَكۖۡ   َُجحلَٗة َوَِٰحَدٗة

تِيَٗل   ٣٢ َوَرتهلحَنَُٰه تَرح

33. තවද ඔවුහු නුඹ ගවත උපමාවක් ගෙන 

ආව ද සතයය හා වඩාත් අලංකාර 

ිග්රහයක් සැබැින්ව ම නුඹ ගවත අපි ගෙන 

එන්වගනමු. 

تُونََك بِمَ 
ح
ِ  َوََل يَأ َق  َثٍل إَِله ِجئحَنََٰك بِٱۡلح

ِسًۡيا َسَن َتفح حح
َ
 ٣٣ َوأ

34. තම මුහුණු මතින්ව (ඇඳගෙන ගොස්) 

නිරය ගවත රැස් කරනු ලබන්වනන්ව වන 

ඔවුහුමය නවාතැනින්ව නපුරු දනන්ව 

වන්වගන්ව, තවද මාර්ෙගයන්ව වඩාත් ගනාමෙ 

ගියවුන්ව වන්වගන්ව. 

َٰ وُُجوهِِهمح إََِلَٰ َجَهنهمَ  وَن لََعَ ِيَن ُُيحَّشُ   ٱَّله
َضلُّ َسبِيَٗل 

َ
ََّكٗنا َوأ ْوَلَٰٓئَِك َۡش   مه

ُ
 ٣٤ أ

35. අපි මූසාට ගද්ව ග්රන්වථය පිරිනැමුගවමු. 

තවද අපි ඔහු සමෙ ඔහුගේ සගහෝදර 

හාරූන්ව උදව් කරුවකු බවට පත් කග මු. 

ۥٓ   َولََقدح َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحِكَتََٰب وََجَعلحَنا َمَعُه
َخاهُ َهَُٰروَن َوزِيٗرا

َ
 ٣٥ أ
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36. අපගේ සංඥාවන්ව ගබාරු ක වුන්ව 

ගවත නුඹලා යනු යැයි පැවසුගවමු. තවද 

අපි ඔවුන්ව සහමුලින්වම ිනාශ කග මු. 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا   ِيَن َكذه َفُقلحَنا ٱذحَهَبآ إََِل ٱلحَقوحِم ٱَّله
ِمۡٗيا َنَُٰهمح تَدح رح  ٣٦ فََدمه

37. තවද නූහ්ගේ ජනයා ද, ඔවුහු එම දහම් 

දූතවරුන්ව ගබාරු ක  කල්හි අපි ඔවුන්ව 

දිගේ ගිල්වීමු. තවද අපි ඔවුන්ව ජනයාට 

සංඥාවක් බවට පත් කග මු. තවද අපි 

අපරාධකරුවන්වට ගව්දනීය දඬුවමක් 

පිළිගයල කග මු. 

َرقحَنَُٰهمح   غح
َ
بُواْ ٱلرُُّسَل أ ا َكذه همه َوَقوحَم نُوٖح ل

َٰلِِمَي   نَا لِلظه َتدح عح
َ
ۖۡ َوأ وََجَعلحَنَُٰهمح لِلنهاِس َءايَٗة

َِلٗما 
َ
 ٣٧ َعَذابًا أ

38. තවද ආද් ජනයා සමූද් ජනයා රස ්

වාසීන්ව හා ඒ අතර වූ ගබාගහෝමයක් 

පරම්පරාවන්ව ද (අපි ිනාශ කග මු.) 

  َ ُۢا بَيح َحََٰب ٱلرهس ِ َوُقُرونَ صح
َ
وَََعٗدا َوَثُموَداْ َوأ

َٰلَِك َكثِۡٗيا   ٣٨ َذ

39. තවද සියල්ලන්ව ෙැන අපි ඔහුට උපමා 

ගෙන හැර පෑගවමු. තවද ඒ සියල්ලන්ව අපි 

දරුණු ගලස ිනාශ කර දැමුගවමු. 

نَا تَتحبِۡٗيا ح  تََبه
ۖۡ َولُُك ٗ َثََٰل مح

َ بحَنا ََلُ ٱۡلح  َۡضَ
 ٣٩ َولُُك ٗ

40. තවද ශාපකාරී වැසි වස්සනු ලැබූ 

ෙම්මානය ඔස්ගස් සැබැින්වම ඔවුහු 

පැමිණියහ. එිට ඔවුහු එය ගනාදුටුගවෝ 

ද? නමුත් (මරණින්ව පසු) නැවත නැගිටුවනු 

ලැබීම ෙැන ඔවුහු අගේක්ෂා 

ගනාකරන්වනන්ව ගලස සිටියහ. 

ِطَرتح َمَطَر   مح
ُ
يَةِ ٱلهِِتٓ أ اْ لََعَ ٱلحَقرح تَوح

َ
َولََقدح أ

ْۚ بَلح ََكنُواْ ََل   َنَها فَلَمح يَُكونُواْ يََروح
َ
ِۚ أ وحِء ٱلسه

 ٤٠ يَرحُجوَن نُُشوٗرا

41. තවද ඔවුන්ව නුඹ ව දුටු ිට ‘දූතයකු 

වශගයන්ව අල්ලාහ ්එවා සිටිගේ ගමාහුව 

දැ?’යි (පවසමින්ව) සරදමක් ගලසින්ව මිස 

ඔවුහු නුඹ ව ගනාෙනිති. 

َهََٰذا  
َ
َك إِن َيتهِخُذونََك إَِله ُهُزًوا أ وح

َ
ِإَوَذا َرأ

ُ رَُسوًَل  ِي َبَعَث ٱَّلله  ٤١ ٱَّله

42. අප අපගේ ගදිවරුන්ව මත (ස්ීර 

ගලස) රැඳී ගනාසිටියා නම් ඔහු ඔවුන්වගෙන්ව 

අප ගනාමඟ යවන්වනට තිබුණි. (යැයි ඔවුහු 

පවසති.) එම දඬුවම ඔවුන්ව දකින ිට 

මාර්ෙගයන්ව වඩාත් ගනාමෙ ගියවුන්ව 

කවුරුන්වදැයි ඔවුහු මතු දැන ෙනු ඇත. 

نَا   ن َصََبح
َ
ََلٓ أ إِن ََكَد ََلُِضلَُّنا َعنح َءالَِهتَِنا لَوح

َن ٱلحَعَذاَب   لَُموَن ِحَي يََروح ْۚ َوَسوحَف َيعح َعلَيحَها
َضلُّ َسبِيًَل 

َ
 ٤٢ َمنح أ
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43. තම ආශාවන්ව තම ගදියන්ව ගලස ෙත් 

අය නුඹ නුදුටුගවහි ද? එිට නුඹ ඔහු ගවත 

භාරකරුවකු වන්වගනහි ද? 

نَت تَُكوُن  
َ
فَأ

َ
َُٰه أ ََذ إَِلََٰهُهۥ َهَوى رََءيحَت َمِن ٱَّته

َ
أ

 ٤٣ َعلَيحهِ َوكِيًَل 

44. නියත වශගයන්වම ඔවුන්වගෙන්ව 

බහුතරයක් ගදනා සවන්ව ගදනු ඇතැයි ගහෝ 

වටහා ෙනු ඇතැයි නුඹ සිතන්වගනහි ද? 

ඔවුන්ව ගොිප  සතුන්ව ගමන්ව මිස නැත. 

එගස් ගනාව, මාර්ෙගයන්ව වඩාත් ගනාමෙ 

ගියවුන්ව ගමාවූහුය. 

ِقلُوَنْۚ   وح َيعح
َ
َمُعوَن أ ََثَُهمح يَسح كح

َ
نه أ

َ
مح ََتحَسُب أ

َ
أ

َضلُّ َسبِيًَل 
َ
نحَعَِٰم بَلح ُهمح أ

َ  ٤٤ إِنح ُهمح إَِله َكٱۡلح

45. නුඹගේ පරමාධිපති ගදස ඔහු 

ගහවණැල්ල ගකගස ්දිගු හැරිගේ දැයි නුඹ 

ගනාබැලුගවහි ද? තවද ඔහු අභිමත කග  ්

නම් එය එක්තැන්ව වූවක් බවට ඔහු පත් 

කරන්වනට තිබුණි. පසු ව අපි ඒ ගවත 

සාධකයක් බවට හිරු පත් කග මු. 

له َولَوح َشآَء   ِ لَمح تََر إََِلَٰ َرب َِك َكيحَف َمده ٱلظ 
َ
أ

َس َعلَيحهِ   مح َۡلََعلَُهۥ َساكِٗنا ُثمه َجَعلحَنا ٱلشه
 ٤٥ َدَِلَٗل 

46. පසු ව අපි එය (ගහවණැල්ල) 

සීරුගවන්ව අප ගවත හසුකරෙනිමින්ව 

අත්පත් කර ෙන්වගනමු. 

َنَُٰه إََِلحَنا َقبحٗضا يَِسۡٗيا  ٤٦ ُثمه َقَبضح

47. රාත්රිය වසත්්රයක් බවටත් නින්වද 

ිගව්කයක් බවටත් නුඹලාට ඇති කග ් 

ඔහුය. තවද දහවල ජීවගනෝපාය සඳහා 

ඇති කග ්ද ඔහුය. 

ِي َجَعَل  حَل ِِلَاٗسا َوٱنلهوحَم   وَُهَو ٱَّله لَُكُم ٱَله
 ٤٧ ُسَباٗتا وََجَعَل ٱنلهَهاَر نُُشوٗرا

48. ඔහුගේ ආශිර්වාදය අතුරින්ව සු ඟ 

ශුභාසිරි වශගයන්ව එව්ගව් ඔහුය. තවද අපි 

අහසින්ව පිරිසිදු ජලය පහ  කග මු. 

َ يََديح   ُۢا بَيح َ َِيََٰح بُّشح رحَسَل ٱلر 
َ
ِٓي أ وَُهَو ٱَّله

 
َ
َتِهِۚۦْ َوأ َمآءِ َماٗٓء َطُهوٗرارَۡحح َا ِمَن ٱلسه  ٤٨ نَزنلح

49. එමගින්ව අප ම  භූමියක් ජීවමාන 

කරනු පිණිසත්. අප මැවූ දෑ අතුරින්ව 

ගොිප  සතුන්ව හා ගබාගහෝමයක් 

මිනිසුනට අප ජලය සපයනු පිණිසත්ය. 

َنآ   ا َخلَقح ِقَيُهۥ ِممه يحٗتا َونُسح ٗة مه َ ـَِۧي بِهِۦ بَِلح ُحح ِ نل 
نَاَِسه 

َ
نحَعَٰٗما َوأ

َ
 ٤٩  َكثِۡٗياأ
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50. ඔවුන්ව ගමගනහි කරනු පිණිස ඔවුන්ව 

අතරට එය අපි (හරව) හරවා එව්ගවමු. 

නමුත් ජනයා අතුරින්ව ගබාගහෝමයක් 

ගදනා ගුණමකුභාවගයන්ව මිස එය 

පිළිෙත්ගත් නැත. 

ََثُ   كح
َ
ََبَٰٓ أ

َ
ُرواْ فَأ كه فحَنَُٰه بَيحَنُهمح َِلَذه َولََقدح َۡصه

 ٥٠ ٱنلهاِس إَِله ُكُفوٗرا

51. අපි අභිමත කග ් නම් සෑම 

ෙම්මානයකටම අවවාද කරන්වගනකු 

එවන්වනට තිබුණි. 

يَةٖ نهِذيٗرا ِ قَرح
 ٥١ َولَوح ِشئحَنا َِلََعثحَنا ِِف ُك 

52. එගහයින්ව ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්වට 

නුඹ අවනත ගනාවනු. තවද නුඹ ඔවුන්ව 

සමෙ එමගින්ව දැඩි පරිශ්රමයකින්ව යුතුව 

කැපවීම් කරනු. 

ُهم بِهِۦ ِجَهاٗدا  فَََل تُِطِع   َِٰفرِيَن َوَجَِٰهدح ٱلحَك
 ٥٢ َكبِۡٗيا

53. ගමය ඉමිහිරි මිරිදියයි. එය ලුණු 

රසැති කරදියයි යනුගවන්ව මුහුදු ගදක අතර 

ගවන්ව කග ් ඔහුය. තවද ඒ ගදක අතර 

බාධකයක් හා තහනම් කරනු ලැබූ තහනම් 

සීමාවක් ඔහු ඇති කග ්ය. 

َريحِن َهََٰذا عَ  َحح ِي َمَرَج ٱِلح ب   ۞وَُهَو ٱَّله ذح
َجاج  وََجَعَل بَيحَنُهَما  

ُ
فَُرات  َوَهََٰذا ِملحٌح أ

حُجوٗرا ٗرا ُمه زَٗخا وَِحجح  ٥٣ بَرح

54. ජලගයන්ව මිනිසා මැව්ගව් ඔහුය. පසු ව 

ඔහු ඔහුට පරම්පරානුෙත නෑකම් ද ිවාහ 

නෑකම් ද ඇති කග ්ය. තවද නුඹගේ 

පරමාධිපති සර්ව ශක්තිය ඇත්තාය. 

حمَ  ِي َخلََق ِمَن ٱل ا فََجَعلَُهۥ  وَُهَو ٱَّله آءِ بََّشٗ
ٗراُۗ َوََكَن َربَُّك قَِديٗرا  ٥٤ نََسٗبا َوِصهح

55. තවද ඔවුහු අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර වූ 

තමන්වහට ප්රගයෝජනයක් ලබා දිය 

ගනාහැකි එගමන්වම තමන්වහට හානියක් සිදු 

ක  ගනාහැකි දෑට නැමඳුම් කරති. තවද 

ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වනා ඔහුගේ 

පරමාධිපතිට එගරහි ව උර ගදන්වනකු ිය. 

ِ َما ََل يَنَفُعُهمح َوََل   ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َويَعح
َٰ َرب ِهِۦ َظِهۡٗيا ُۗ َوََكَن ٱلحََّكفُِر لََعَ  ٥٥ يَُۡضُُّهمح

56. ශුභාරංචි දන්වවන්වගනකු හා අවවාද 

කරන්වගනකු ගලසින්ව මිස අපි නුඹ ව 

ගනාඑව්ගවමු. 

ا َونَِذيٗرا ٗ ِ رحَسلحَنََٰك إَِله ُمبَّش 
َ
 ٥٦ َوَمآ أ
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57. කවගරකු අභිමත කරන්වගන්ව ද ඔහු තම 

පරමාධිපති ගවත වූ මෙක් ගසායා ෙන්වනට 

මිස (ගවනත්) කිසිදු කුලියක් මම ඒ සඳහා 

නුඹලාගෙන්ව ගනාඉල්ලමි යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. 

ٍر إَِله َمن َشآَء   جح
َ
ـ َلُُكمح َعلَيحهِ ِمنح أ سح

َ
قُلح َمآ أ

ن َيتهِخَذ إََِلَٰ َرب ِهِۦ َسبِيَٗل 
َ
 ٥٧ أ

58. තවද අමරණීය වූ සදා ජීවමානයාණන්ව 

ගවත නුඹ භාර කරනු. තවද ඔහුගේ 

ප්රශංසාව තුළින්ව සුිශුද්ධ කරනු. තම 

ෙැත්තතන්වගේ පාපකම් පිළිබඳ ගතාරතුරු 

දන්වනා වශගයන්ව ඔහු ප්රමාණවත්ය. 

ِي ََل َيُموُت َوَسب ِحح   َۡح ِ ٱَّله
ح لََعَ ٱلح َوتََوَّكه

ِۚۦْ َوَكََفَٰ بِهِۦ بُِذنُوِب  ِده  ٥٨ ِعَبادِهِۦ َخبًِۡيا   ِِبَمح

59. ඔහු වනාහි අහස ්හා මහගපාග ාව ද 

ඒ ගදක අතර ඇති දෑ ද දින හයකින්ව 

මැව්ගව්ය. පසු ව 

මහාකරුණාන්විතයාණන්ව අර්ෂ ්මත 

ස්ථාපිත ිය. එගහයින්ව ඒ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්වතයා(වන ඔහු) ගෙන්වම 

ිමසනු. 

ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه ِِف  ٱَّله

َمَُٰن   َتَوىَٰ لََعَ ٱلحَعرحِشِۖ ٱلرهحح يهاٖم ُثمه ٱسح
َ
ِستهةِ أ

ـ َلح بِهِۦ َخبِۡٗيا  ٥٩ فَسح

60. තවද මහාකරුණාන්විතයාණන්වට 

සුජූද් කරනුයි ඔවුනට කියනු ලැබූ ිට මහා 

කරුණාන්විතයාණන්ව කවුරුන්ව ද? නුඹ 

අපට අණ කරන දෑට අපි සුජූද් ක  යුතු 

දැයි ඔවුහු පවසා සිටියහ. තවද එය ඔවුනට 

(ගද්ව ිශ්වාසගයන්ව) පලා යෑම අධික 

කග ්ය. 

ِنَٰمۡح قَالُواْ َوَما   ِإَوَذا قِيَل لَُهُم ْۤاوُدُجۡسٱ لِلره
ُمُرنَا َوَزاَدُهمح  

ح
ُجُد لَِما تَأ نَسح

َ
َمَُٰن أ ٱلرهحح

 ٦٠ ُنُفوٗرا۩

61. අහගසහි තාරකා මේඩල ඇති ක  

ඔහු උත්කෘෂ්ට ිය. තවද පහන (ගහවත් 

සූර්යයා)ද ආගලෝකය ිහිදුවන සඳු ද ඔහු 

එහි ඇති කග ්ය. 

َمآءِ بُُروٗجا وََجَعَل   ِي َجَعَل ِِف ٱلسه َتَباَرَك ٱَّله
نِۡٗيا  ٦١ فِيَها ِسَرَٰٗجا َوَقَمٗرا مُّ

62. තවද උපගදස ්ලබන්වනට අගේක්ෂා 

කරන්වනන්වට ගහෝ කෘතගව්දීත්වය 

අගේක්ෂා කරන්වනන්වට ගහෝ රාත්රිය හා 

දහවල ිිධත්වගයන්ව යුතුව ඇති කග  ්

ඔහුය. 

حَل َوٱنلهَهاَر ِخلحَفٗة ل َِمنح  وَ  ِي َجَعَل ٱَله ُهَو ٱَّله
َراَد ُشُكوٗرا

َ
وح أ

َ
َر أ كه ن يَذه

َ
َراَد أ

َ
 ٦٢ أ
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63. මහාකරුණාන්විතයාණන්වගේ 

ෙැත්තන්ව වනාහි ඔවුහු මහගපාග ාව මත 

නිහතමානී ව ෙමන්ව කරති. අඥානගයෝ 

ඔවුන්ව සමෙ කතා ක  ිට සාමය ගව්වා! 

යැයි පවසති. 

ِنَٰمۡح ۡرِض  وَِعَباُد ٱلره
َ ُشوَن لََعَ ٱۡلح ِيَن َيمح  ٱَّله

ٗنا ِإَوَذا َخاَطَبُهُم ٱلحَجَِٰهلُوَن قَالُواْ َسَلَٰٗما   ٦٣ َهوح

64. තවද ඔවුහු වනාහි තම පරමාධිපතිට 

සිරස පහත් කරමින්ව ද නැගිට සිටිමින්ව ද 

රාත්රිය ෙත කරන්වගනෝ ගවති. 

ٗدا َوقَِيَٰٗما  ِيَن يَبِيُتوَن لَِرب ِِهمح ُسجه  ٦٤ َوٱَّله

65. තවද අගපේ පරමාධිපතියාගණනි, 

නිරගේ දඬුවම අපගෙන්ව ඉවත් කරනු 

මැනව! නියත වශගයන්වම එහි දඬුවම 

අනිවාර්යය වන්වනක් ිය. 

ِفح َعنها َعَذاَب   ِيَن َيُقولُوَن َربهَنا ٱۡصح َوٱَّله
 ٦٥ َجَهنهَمۖۡ إِنه َعَذاَبَها ََكَن َغَراًما

66. නියත වශගයන්වම එය 

වාසසථ්ානගයන්ව හා නවාතැනින්ව නපුරු 

ිය. 

ا َوُمَقاٗما َتَقر ٗ  ٦٦ إِنهَها َسآَءتح ُمسح

67. තවද ඔවුහු වනාහි, ඔවුන්ව ියදම් 

කරන ිට නාසත්ි ගනාකරති. තවද මසුරු 

ද ගනාගවති. ඒ අතර මැද මාවතක එය 

ිය. 

واْ َوََكنَ  َُتُ ُِفواْ َولَمح َيقح نَفُقواْ لَمح يُِسح
َ
ِيَن إَِذآ أ   َوٱَّله

َٰلَِك قََواٗما َ َذ  ٦٧ بَيح

68. තවද ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ ්සමෙ 

තවත් ගදියකුට අයද ගනාසිටිති. තවද 

අල්ලාහ ්තහනම් ක  ආත්මය යුක්තිගයන්ව 

ගතාර ව මිස ඔවුහු ඝාතනය ගනාකරති. 

තවද කාම අපචාරගේ නිරත ගනාගවති. 

තවද කවගරකු එය සිදු කරන්වගන්ව ද ඔහු  

ප්රතිිපාකය ලබනු ඇත. 

ِيَن ََل  ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َوََل  َوٱَّله ُعوَن َمَع ٱَّلله  يَدح
  ِ َق  ُ إَِله بِٱۡلح َم ٱَّلله َس ٱلهِِت َحره ُتلُوَن ٱنلهفح َيقح

ثَاٗما
َ
َٰلَِك يَلحَق أ َعلح َذ نُوَنْۚ َوَمن َيفح  ٦٨ َوََل يَزح

69. ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ එම දඬුවම ඔහුට ගුණ කරනු 

ලැගේ. ඔහු එහි නින්වදාවට පත් ව සදාකල් 

ගවගසනු ඇත. 

ُِلح   يَُضََٰعفح ََلُ ٱلحَعَذاُب يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ َويَخح
 ٦٩ فِيهِۦ ُمَهانًا 
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70. නමුත් පශච්ාත්තාප වී ිශ්වාස ගකාට 

යහකම් සිදු ක  අය හැර. තම පාපකම් 

යහකම් බවට අල්ලාහ ්පරිවර්තනය කරන 

උදිය ඔවුහුමය. තවද අල්ලාහ ්

අතික්ෂමාශීලී මහාකරුණාන්විතයාණන්ව 

ිය. 

إَِله َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َعَمَٗل َصَٰلِٗحا  
ِـ َاتِِهمح َحَسَنَٰٖتِۗ َوََكَن   ُ َسي  ُل ٱَّلله ِ ْوَلَٰٓئَِك ُيَبد 

ُ
فَأ

ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما  ٧٠ ٱَّلله

71. තවද කවගරකු පශච්ාත්තාප වී යහකම් 

සිදු කග  ්ද එිට නියත වශගයන්වම ඔහු 

පාප ක්ෂමාව පිළිෙත හැකි අයුරින්ව 

අල්ලාහ ්ගවත පශච්ාත්තාප වී 

ගයාමුවන්වගනකු වනු ඇත. 

  ِ َوَمن تَاَب وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَإِنهُهۥ َيُتوُب إََِل ٱَّلله
 ٧١ َمَتاٗبا

72. තවද ඔවුහු වනාහි ගබාරුව ට සාක්ෂි 

ගනාදරති. තවද ඵලක් නැති දෑ අසලින්ව 

ඔවුන්ව ෙමන්ව ෙත් ිට ගෙෞරවාන්විත 

අයුරින්ව ඔවුහු ෙමන්ව ෙනිති. 

وِ   واْ بِٱللهغح وَر ِإَوَذا َمرُّ َهُدوَن ٱلزُّ ِيَن ََل يَشح َوٱَّله
واْ كَِراٗما  ٧٢ َمرُّ

73. තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපතිගේ වදන්ව ගමගනහි කරනු 

ලබන ිට බිහිරි බින්ව ගහෝ අන්වධ බින්ව 

ගහෝ ඒ මත ගනාවැගටති. 

ُِرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهمح لَمح ََيِ  ِيَن إَِذا ُذك  واْ  َوٱَّله رُّ
َياٗنا ا وَُعمح  ٧٣ َعلَيحَها ُصم ٗ

74. තවද ඔවුහු වනාහි ‘අපගේ 

පරමාධිපතියාගණනි, අපගේ බිරියන්වගෙන්ව 

ද අපගේ දරු පරපුගරන්ව ද ගනත් පිනවන 

සිසිල අපට ඇති කරනු මැනව ! තවද බිය 

බැතිමතුන්ව ගමගහයවන්වනන්ව බවට අප පත් 

කරනු මැනව ! යැයි පවසන්වනන්ව ගවති. 

َوَِٰجَنا   زح
َ
ِيَن َيُقولُوَن َربهَنا َهبح نَلَا ِمنح أ َوٱَّله

َعلحَنا لِلحُمتهِقَي   ُيٖ َوٱجح عح
َ
َة أ َٰتَِنا قُره ِيه َوُذر 

 ٧٤ إَِماًما 

75. ඔවුන්ව ඉවසා සිටි බැින්ව (ස්වර්ෙ) කුටි 

පිරිනමනු ලබන්වගනෝ ඔවුහුමය. තවද ඔවුහු 

එහි සුබ පැතුම් සමෙ හා (සලාම්) 

සමාදානගයන්ව පිළිෙනු ලබති. 

َن   وح واْ َويُلَقه َفَة بَِما َصََبُ َن ٱلحُغرح ْوَلَٰٓئَِك َُيحَزوح
ُ
أ

 ٧٥ فِيَها ََتِيهٗة َوَسَلًَٰما

76. ඔවුහු එහි සදාතනිකයින්ව ගවති. 

වාසසථ්ානගයන්ව හා නවාතැනින්ව එය 

යහපත් ිය. 

ا َوُمَقاٗما َتَقر ٗ ْۚ َحُسَنتح ُمسح  ٧٦ َخَِِٰلِيَن فِيَها
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77. නුඹලාගේ කන්වනලව් ගනාවී නම් 

මාගේ පරමාධිපති නුඹලා ව ගනාසලකා 

හරිනු ඇත. නමුත් නුඹලා ගබාරු 

කග හුය. එගහයින්ව (දඬුවගම්) නියමය 

මතු සිදු වනු ඇත. 

ۖۡ َفَقدح   ََل ُدََعٓؤُُكمح ِ لَوح َبُؤاْ بُِكمح َرَب  قُلح َما َيعح
بحُتمح فََسوحَف يَُكوُن لَِزاَمُۢا  ٧٧ َكذه
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සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ الشعراء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තා, සීන්ව, මීම්  ٓ١ طٓسم 

2. එය පැහැදිලි ගද්ව ග්රන්වථගේ වදන්වය.  ِحُمبِي  ٢ تِلحَك َءاَيَُٰت ٱلحِكَتَِٰب ٱل

3. ඔවුහු ගදියන්ව ගකගරහි ිශ්වාස  

කරන්වනන්ව ගනාවීම ගහත්ුගවන්ව නුඹ 

නුඹගේ ආත්මය ිනාශ කරෙන්වනට තැත් 

කරන්වනාක් ගමනි. 

ِمنِيَ  َله يَُكونُواْ ُمؤح
َ
َسَك أ  ٣ لََعلهَك َبَِٰخع  نهفح

4. අපි අභිමත කරන්වගන්ව නම් අහසින්ව 

සංඥාවක් ඔවුනට එගරහි ව අපි පහ  

කරන්වගනමු. එිට ඔවුන්වගේ ගෙලවල් 

එයට යටහත් වන්වනන්ව බවට පත් වනු 

ඇත. 

ِلح َعلَ   نََُن 
ح
هَشأ َمآءِ َءايَٗة َفَظلهتح  إِن ن َِن ٱلسه يحِهم م 

َنَُٰقُهمح لََها َخَِٰضعِيَ  عح
َ
 ٤ أ

5. මහා කරුණාන්විතයාණන්වගෙන්ව යම් 

නව ගමගනහි කිරීමක් ඔවුන්ව ගවත පැමිණි 

ක  ඔවුහු ඒ ෙැන පිටුපාමින්ව සිටියා මිස 

නැත. 

ِنَٰمۡح ُُمحَدٍث إَِله   َِن ٱلره رٖ م  ِن ذِكح تِيِهم م 
ح
َوَما يَأ

 ْ رِِضيَ ََكنُوا  ٥  َعنحُه ُمعح

6. එිට සැබැින්වම ඔවුහු ගබාරු 

කග ෝය. එගහයින්ව ඔවුහු කවර ගදයක් 

ෙැන සරදම් කරමින්ව සිටිගයහු ද එහි පුවත 

ඔවුන්ව ගවත මතු පැමිගණනු ඇත. 

ُؤاْ َما ََكنُواْ بِهِۦ   ۢنَبَٰٓ
َ
تِيِهمح أ

ح
بُواْ فََسَيأ َفَقدح َكذه

زُِءونَ  َتهح  ٦ يَسح

7. එහි අපි ෙරුසැරැති සෑම ගජෝඩුවකින්වම 

ගකාපමණක් දෑ හට ෙන්වවා ඇති දැයි 

මහගපාග ාව ගදස ඔවුහු ගනාබැලුගවහු 

ද? 

ۢنَبتحَنا فِيَها ِمن  
َ
ۡرِض َكمح أ

َ اْ إََِل ٱۡلح َولَمح يََروح
َ
أ

ٖج َكرِيمٍ  ِ َزوح
 ٧ ُك 
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8. නියත වශගයන්වම එහි සංඥාවක් ඇත. 

ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා ගදියන්ව 

ගකගරහි ිශ්වාස කරන්වනන්ව ගනාවූහ. 

ََثُُهم  إِنه  كح
َ
ۖۡ َوَما ََكَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ِِف َذ

ِمنِيَ  ؤح  ٨ مُّ

9. තවද නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපතියාණන්ව, මහා 

කරුණාන්විතයාණන්ව වූ සර්ව බලධාරී 

ඔහුමය. 

 ٩ ِإَونه َربهَك لَُهَو ٱلحَعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

10. අපරාධකාරී ජනයා ගවත නුඹ යනු යි 

මූසාට නුඹගේ පරමාධිපති ඇමතූ 

අවස්ථාව සිහියට නෙනු. 

ِن ٱئحِت ٱلحَقوحَم  
َ
ِإَوذح نَاَدىَٰ َربَُّك ُموََسَٰٓ أ

َٰلِِميَ   ١٠ ٱلظه

11. ෆිර්අවුන්වගේ ජනයා,  (ගවත) ඔවුහු 

බිය බැතිමත් ිය යුතු ගනාගව් ද? 

ََل َيتهُقونَ 
َ
َنْۚ أ  ١١ قَوحَم فِرحَعوح

12. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, ඔවුන්ව මා 

ගබාරු කරනු ඇතැයි නියත වශගයන්වම 

මම බිය ගවමි යැයි ඔහු  පැවසුගව්ය. 

بُونِ  ِ ن يَُكذ 
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ ِ إِّن ِ  ١٢ قَاَل َرب 

13. මාගේ හදවත පීඩනයට පත් ව ඇත. 

මාගේ දිව ක්රියාකාරී ගනාගවයි. එගහයින්ව 

හාරූන්ව ගවත ද (ගද්ව පණිිඩ) නුඹ 

එවනු. 

 
َ
رِي َوََل يَنَطلُِق لَِساِّن فَأ رحِسلح  َويَِضيُق َصدح

 ١٣ إََِلَٰ َهَُٰرونَ 

14. මා ගවත පැටවුණු පාපයක් ඔවුන්ව සතු 

ව ඇත. එගහයින්ව ඔවුහු මා මරා දමනු 

ඇතැයි මම බිය ගවමි. 

ُتلُونِ  ن َيقح
َ
َخاُف أ

َ
ه َذۢنب  فَأ  ١٤ َولَُهمح لََعَ

15. එගස ්ගනාව, අපගේ සංඥා රැගෙන 

නුඹලා ගදගදනා යනු. නියත වශගයන්වම 

අපි නුඹලා සමෙ සිට සවන්ව ගදන්වගනෝ 

ගවමු. 

ٓۖۡ إِنها َمَعُكم   ۖۡ فَٱذحَهَبا أَـِبَيَٰتَِنا قَاَل لَُكه
َتِمُعونَ  سح  ١٥ مُّ
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16. එගහයින්ව නුඹ ගදගදනා ෆිර්අවුන්ව 

ගවත ගොස ්නියත වශගයන්වම අපි සර්ව 

ගලෝකයන්වහි පරමාධිපතිගේ දහම් දූතයන්ව 

ගවමු යැයි පවසනු. 

  ِ َن َفُقوََلٓ إِنها رَُسوُل َرب  تَِيا فِرحَعوح
ح
فَأ

 ١٦ ٱلحَعَٰلَِميَ 

17. එබැින්ව අප සමඟ ඉසර්ාඊල් දරුවන්ව 

යවන ගමන්ව ද නුඹ ගදගදනා පවසනු. 
َٰٓءِيَل  َر رحِسلح َمَعَنا بَِّنٓ إِسح

َ
نح أ

َ
 ١٧ أ

18. අපි නුඹ ව අප තු  දරුවකු ගස ්හදා 

වඩා ගනාෙත්ගතමු ද? නුඹගේ ආයු 

කාලගයන්ව වසර ෙණනාවක් නුඹ අප 

අතර රැඳී සිටිගයහිය යැයි (ෆිර්අවුන්ව) ඔහු 

පැවසීය. 

لَمح نَُرب َِك فِيَنا َوَِلٗدا َوَِلِثحَت فِيَنا ِمنح  
َ
قَاَل أ

 ١٨ ُعُمرَِك ِسنِيَ 

19. තවද නුඹ ගුණමකුවන්ව අතුරින්ව සිටිය 

දී නුඹ සිදු ක ා වූ නුඹගේ ක්රියාව නුඹ සිදු 

කග හිය. 

نَت ِمَن  
َ
لََتَك ٱلهِِت َفَعلحَت َوأ َوَفَعلحَت َفعح

َٰفِرِينَ   ١٩ ٱلحَك

20. මු ාවූවන්ව අතුරින්ව ගකගනකු ව මා 

සිටිය දී  මම එය සිදු කග මි යැයි ඔහු 

(මූසා) පැවසීය. 

ٓال ِيَ  نَا۠ ِمَن ٱلضه
َ
 ٢٠ قَاَل َفَعلحُتَهآ إِٗذا َوأ

21. එිට මම නුඹලාට බිය වූ කල්හි මම 

නුඹලාගෙන්ව පලා ගිගයමි. එිට මාගේ 

පරමාධිපති මට ප්රඥාව ප්රදානය කග ්ය. 

මා දහම් දූතයින්ව අතුරින්ව ගකගනකු බවට 

පත් කග ය්. 

  ِ ُتُكمح فَوََهَب َِل َرَب  ا ِخفح َفَفَررحُت ِمنُكمح لَمه
حُمرحَسلِيَ  ٗما وََجَعلَِّن ِمَن ٱل  ٢١ ُحكح

22. තවද එය ආශිර්වාදයකි. ඉස්රාඊල් 

දරුවන්වව (ෆිර්අවුන්ව වන) නුඹ වහල් 

භාවයට පත් කරමින්ව නුඹ මට එය කියා 

ගපන්වවන්වගනහිය. 

َمة   نح َعبهدته بَِّنٓ  َوتِلحَك نِعح
َ
ه أ  َتُمنَُّها لََعَ

َٰٓءِيَل  َر  ٢٢ إِسح

23. සර්ව ගලෝකයන්වහි පරමාධිපති යනු 

කවගරක් දැ? යි ෆිර්අවුන්ව ිමසීය. 
ُن َوَما َربُّ ٱلحَعَٰلَِميَ   ٢٣ قَاَل فِرحَعوح
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24. නුඹලා තරගේ ිශව්ාස කරන්වනන්ව 

ගලස සිටිගයහු නම් (දැන ෙනු) අහස ්හි 

හා මහගපා ගවහි ද ඒ ගදක අතර ඇති 

දෑහි ද පරමාධිපති (ඔහු)ය යැයි ඔහු (මූසා) 

පැවසීය. 

ٓۖۡ إِن   ۡرِض َوَما بَيحَنُهَما
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو قَاَل َربُّ ٱلسه

وقِنِيَ   ٢٤ ُكنُتم مُّ

25. නුඹලා සවන්ව ගනාගදන්වගන්ව දැයි අවට 

සිටියවුන්වගෙන්ව ඔහු (ෆිර්අවුන්ව) පැවසීය. 
 
َ
ۥٓ أ ََلُ َتِمُعونَ قَاَل لَِمنح َحوح  ٢٥ ََل تَسح

26. (ඔහු) නුඹලාගේ පරමාධිපති ද 

නුඹලාගේ මුල් මුතුන්ව මිත්තන්වගේ 

පරමාධිපති ද ගව් යැයි (මූසා) පැවසීය. 

لِيَ  وه
َ  ٢٦ قَاَل َربُُّكمح َوَربُّ َءابَآئُِكُم ٱۡلح

27. නුඹලා ගවත එවනු ලැබූ නුඹලාගේ 

දහම් දූතයා නියත වශගයන්වම 

උම්මත්තකගයකි යැයි ඔහු (ෆිර්අවුන්ව) 

පැවසීය. 

رحِسَل إََِلحُكمح  
ُ
ِٓي أ قَاَل إِنه رَُسولَُكُم ٱَّله

ُنون    ٢٧ لََمجح

28. නුඹලා වටහා ෙන්වනන්ව ගලස 

සිටිගයහු නම් (දැන ෙනු) නැගෙනහිර 

බටහිර හා ඒ ගදක අතර ඇති දෑහි 

හිමිපාණන්ව (ඔහු)ය යැයි ඔහු (මූසා) 

පැවසීය. 

رِِب َوَما بَ  حَمغح ِِق َوٱل حَمّشح ٓۖۡ إِن  قَاَل َربُّ ٱل يحَنُهَما
ِقلُونَ   ٢٨ ُكنُتمح َتعح

29. මා හැර ගවනත් ගදියකු නුඹ 

ෙත්ගතහි නම් සැබැින්වම මම නුඹ ව 

සිරකරුවන්ව අතරට පත් කරමි යැයි ඔහු 

(ෆිර්අවුන්ව) පැවසීය. 

َعلَنهَك ِمَن   جح
َ
ِي َۡل َت إَِلًَٰها َغۡيح َذح قَاَل لَئِِن ٱَّته

ُجونِيَ  حَمسح  ٢٩ ٱل

30. මම නුඹ ගවත පැහැදිලි කරුණක් 

රැගෙන පැමිණිිට වුව දැයි ඔහු (මූසා) 

ිමසීය. 

بِيٖ  ءٖ مُّ َولَوح ِجئحُتَك بََِشح
َ
 ٣٠ قَاَل أ

31. එගස ්නම් නුඹ සතයවාදීන්ව අතුරින්ව 

නම් එය නුඹ ගෙන එනු යැයි ඔහු 

(ෆිර්අවුන්ව) පැවසීය. 

َِٰدقِيَ  ِت بِهِۦٓ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه
ح
 ٣١ قَاَل فَأ
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32. එිට ඔහු (මූසා) ඔහුගේ සැරයටිය 

(බිම) ගහළුගව්ය. එිට එය පැහැදිලි 

නාෙයකු ිය. 

بِي   َبان  مُّ لحََّقَٰ َعَصاهُ فَإَِذا ِهَ ُثعح
َ
 ٣٢ فَأ

33. තවද ඔහුගේ අත ඉවතට ෙත්ගත්ය. 

එිට එය නරඹන්වනන්ව හට (දීේතිගයන්ව 

බැබග න) සුදුවන්ව (ගස් දිස)් ිය. 

َِٰظرِينَ َونََزَع يََدهُۥ فَإَِذا ِهَ   ٣٣ َبيحَضآُء لِلنه

34. නියත වශගයන්වම ගමාහු මනා 

දැනුමැති හූනියම් කරගවකි යැයි තමන්ව 

අවට සිටි ප්රධානීන්ව හට (ෆිර්අවුන්ව) ඔහු 

පැවසීය. 

ۥٓ إِنه َهََٰذا لََسَِٰحٌر َعلِيم   ََلُ  ٣٤ قَاَل لِلحَمََلِ َحوح

35. ඔහුගේ හූනියම මගින්ව නුඹලා ව 

නුඹලාගේ ගද්ශගයන්ව පිටුවහල් කිරීමට 

ඔහු අගේක්ෂා කරයි. එගහයින්ව (ඔහු ෙැන 

මට) නුඹලා කුමක් අණ කරන්වගනහු ද? 

رِهِۦ   ۡرِضُكم بِِسحح
َ
ِنح أ ن َُيحرَِجُكم م 

َ
يُرِيُد أ

ُمُرونَ 
ح
 ٣٥ َفَماَذا تَأ

36. ඔහු හා ඔහුගේ සගහෝදරයාට කල් 

ගදනු. තවද නෙරවලට (ජනයා) එක්රැස ්

කරන්වනන්ව එවනු යැයි ඔවුහු (ප්රධානීහු) 

පැවසුගවෝය. 

حَمَدآئِِن  َخاهُ َوٱبحَعثح ِِف ٱل
َ
رحِجهح َوأ

َ
قَالُٓواْ أ

 ٣٦ َحَِّٰشِينَ 

37. මනා දැනුමැති සියලුම 

හූනියම්කරුවන්ව නුඹ ගවත ඔවුහු ගෙන 

එනු ඇත. 

اٍر َعلِيمٖ  ِ َسحه
تُوَك بُِكل 

ح
 ٣٧ يَأ

38. එගස ්නියමිත දිනක නියමිත 

ගව්ලාවක හූනියම් කරුවන්ව එක්රැස් කරන 

ලදී. 

لُومٖ  عح ٖم مه َحَرةُ لِِميَقَِٰت يَوح  ٣٨ فَُجِمَع ٱلسه

39. තවද නුඹලා ද එක්රැස්වන්වගනෝ දැයි 

ජනයාගෙන්ව ිමසන ලදී. 
حَتِمُعونَ  نُتم ُمُّ

َ
 ٣٩ َوقِيَل لِلنهاِس َهلح أ

40. හූනියම් කරුවන්ව වන ඔවුහු අබිබවා 

යන්වනන්ව වූගයහු නම් අපට ඔවුන්ව 

පිළිපැදිය හැකි වනු ඇත. 

َحَرَة إِن ََكنُواْ ُهُم ٱلحَغَٰلِبِيَ لََعلهَنا نَ   ٤٠ تهبُِع ٱلسه



 

සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 

 

662 

 

 الشعراء 

41. හූනියම්කරුගවෝ පැමිණි කල්හි අප 

අබිබවා යන්වනන්ව වූගේ නම් අපට කුලියක් 

තිගේ දැයි ඔවුහු ෆිර්අවුන්වගෙන්ව ිමසූහ. 

ئِنه نَلَا  
َ
َن أ َحَرُة قَالُواْ لِِفرحَعوح ا َجآَء ٱلسه فَلَمه

ًرا إِن ُكنها ََنحُن ٱلح  جح
َ
 ٤١ َغَٰلِبِيَ َۡل

42. එගසය්: එිට නියත වශගයන්වම 

නුඹලා (මට) සමීපතයින්ව අතුරින්ව 

වන්වගනහුය. 

بِيَ  حُمَقره هِمَن ٱل  ٤٢ قَاَل َنَعمح ِإَونهُكمح إِٗذا ل

43. නුඹලා ගහ න දෑ ගහ නු යැයි මූසා 

ඔවුනට පැවසීය. 
لحُقونَ  نُتم مُّ

َ
لحُقواْ َمآ أ

َ
وََسَٰٓ أ  ٤٣ قَاَل لَُهم مُّ

44. එිට ඔවුහු ඔවුන්වගේ ලණු හා 

ඔවුන්වගේ යෂ්ටි ගහළූහ. තවද 

ෆිර්අවුන්වගේ අනුහසින්ව නියත වශගයන්වම 

අබිබවා යන්වගනෝ අපමය යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

َن   ةِ فِرحَعوح اْ ِحَبالَُهمح وَِعِصيهُهمح َوقَالُواْ بِعِزه لحَقوح
َ
فَأ

ُن ٱلحَغَٰلُِبونَ   ٤٤ إِنها نَلَحح

45. එිට මූසා ඔහුගේ සැරයටිය ගහළීය. 

එිට එය ඔවුන්ව මවා පාන දෑ ගිල 

ෙත්ගත්ය. 

لحََّقَٰ ُموََسَٰ َعَصاهُ فَإَِذا ِهَ تَلحَقُف َما  
َ
فَأ

فُِكونَ 
ح
 ٤٥ يَأ

46. පසුව හූනියම්කරුවන්ව සිරස නමා 

නමස්කාර කරන්වනන්ව බවට පත් කර දමන 

ලදී. 

َحَرةُ َسَِٰجِدينَ  لحَِّقَ ٱلسه
ُ
 ٤٦ فَأ

47. සර්ව ගලෝකයන්වහි පරමාධිපතියාණන්ව 

ෙැන අපි ිශව්ාස කග මු යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ِ ٱلحَعَٰلَِميَ   ٤٧ قَالُٓواْ َءاَمنها بَِرب 

48. ඔහු මූසාගේ හා හාරූන්වගේ 

පරමාධිපති ය. 
ِ ُموََسَٰ َوَهَُٰرونَ   ٤٨ َرب 
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49. මම නුඹලාට අවසර දීමට ගපර 

නුඹලා ඔහු ිශව්ාස කග හු ද?. නුඹලාට 

හූනියම ඉෙැන්ව වූ ඔහු නුඹලාගේ ප්රධානියා 

වී ඇත. එගහයින්ව නුඹලා මතු දැන ෙනු 

ඇත. නියත වශගයන්වම නුඹලාගේ අත් හා 

නුඹලාගේ පාද මාරුගවන්ව මාරුවට මම 

කපා දමමි. තවද මම නුඹලා සියල්ල 

කුරිසිගේ දමා ඇණ ෙසමි යැයි පැවසීය. 

ۖۡ إِنهُهۥ  نح َءاَذَن لَُكمح
َ
قَاَل َءاَمنُتمح ََلُۥ َقبحَل أ

ِي َعلهَمُكُم ٱلس ِ  َر فَلََسوحَف  لََكبِۡيُُكُم ٱَّله حح
ِنح   رحُجلَُكم م 

َ
يحِديَُكمح َوأ

َ
َعنه أ ِ َقط 

ُ
لَُموَنْۚ َۡل َتعح

َعِيَ  َجح
َ
َصل َِبنهُكمح أ

ُ
 ٤٩ ِخَلَٰٖف َوَۡل

50. කිසිදු ප්රශ්නයක් ගනාමැත. නියත 

වශගයන්වම අපි අපගේ පරමාධිපතියාණන්ව 

ගවත හැගරන්වනන්ව ගවමු යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ۖۡ إِنهآ إِ  َ  ٥٠ ََلَٰ َرب َِنا ُمنَقلُِبونَ قَالُواْ ََل َضۡيح

51. අප ගදියන්ව ගකගරහි ිශ්වාස තැබූ 

මුල් අය වූ බැින්ව අපගේ වැරදි වලට 

අපගේ පරමාධිපති අපට සමාව ගදනු 

ඇතැයි නියත වශගයන්වම අපි ප්රිය 

කරන්වගනමු. 

ن ُكنهآ  
َ
ِفَر نَلَا َربَُّنا َخَطََٰيََٰنآ أ ن َيغح

َ
َمُع أ إِنها َنطح

َل   وه
َ
ِمنِيَ أ حُمؤح  ٥١ ٱل

52. තවද මාගේ ෙැත්තන්ව රැගෙන නුඹ 

රාත්රිගේ පිටත් ව යනු. නියත වශගයන්වම 

නුඹලා ලුහුබඳිනු ලබන්වනන්ව යැයි මූසා 

ගවත අපි ගද්ව පණිිඩ එව්ගවමු. 

ِ بِعَِبادِٓي إِنهُكم  َسح
َ
نح أ

َ
وحَحيحَنآ إََِلَٰ ُموََسَٰٓ أ

َ
۞َوأ

تهَبُعونَ   ٥٢ مُّ

53. එිට ෆිර්අවුන්ව (ගමාවුන්ව ෙැන 

නිගව්දනය කරනු වස්) නෙර වලට රැස ්

කරන්වනන්ව එවීය. 

حَمَدآئِِن َحَِّٰشِينَ  ُن ِِف ٱل رحَسَل فِرحَعوح
َ
 ٥٣ فَأ

54. නියත වශගයන්වම ගමාවුන්ව (මූසාගේ 

පිරිස) ස්වල්ප පිරිසක් පමණි. 
ذَِمة  قَلِيلُونَ   ٥٤ إِنه َهَُٰٓؤََلٓءِ لَِّشح

55. තවද නියත වශගයන්වම ගමාවුහු අපට 

ගකෝපය ඇති ක වුන්ව ගවති. 
 ٥٥ ِإَونهُهمح نَلَا لََغآئُِظونَ 

56. තවද නියත වශගයන්වම අපි සියලු 

ගදනා අවදිගයන්ව සිටිය යුත්ගතෝ ගවමු. 
 ٥٦ ِإَونها َۡلَِميٌع َحَِٰذُرونَ 
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57. එගහයින්ව (ෆිර්අවුන්ව හා ඔහුගේ 

සමූහය භුක්ති ිඳිමින්ව සිටි) උයන්ව වලින්ව 

හා උල්පත් වලින්ව ද අපි ඔවුන්ව බැහැර 

කග මු. 

َٰٖت وَُعُيونٖ  ِن َجنه َنَُٰهم م  رَجح خح
َ
 ٥٧ فَأ

58. නිධන්ව වලින්ව හා ගෙෞරවනීය 

ස්ථානගයන්ව ද (අපි ඔවුන්ව බැහැර 

කග මු.) 

 ٥٨ َوُكُنوزٖ َوَمَقاٖم َكرِيمٖ 

59. එගලස අපි එ(ම සම්පත්වලින්ව පිරුණු 

ගද්ශ)ය ඉසර්ාඊල් දරුවන්වට උරුම කර 

දුන්වගනමු. 

َٰٓءِيَل َكَذَٰلَِكۖۡ   َر َرثحَنََٰها بَِّنٓ إِسح وح
َ
 ٥٩ َوأ

60. පසුව උදෑසන උදාවූවන්ව ගලසින්ව 

ඔවුහු ඔවුන්ව ලුහු බැන්වගදෝය. 
ِقِيَ  ّشح تحَبُعوُهم مُّ

َ
 ٦٠ فَأ

61. කේඩායම් ගදක එකිගනකා දුටු 

කල්හි, නියත වශගයන්වම අපි ගකාටු 

කරනු ලබන්වනන්ව වූගයමු යැයි මූසාගේ 

සෙගයෝ පැවසූහ. 

ََٰٓءا ٱۡلحَ  ا تََر َحَُٰب ُموََسَٰٓ إِنها  فَلَمه صح
َ
َعاِن قَاَل أ مح

َرُكونَ   ٦١ لَُمدح

62. එගස ්ගනාව නියත වශගයන්වම මා 

සමෙ මාගේ පරමාධිපති සිටියි. ඔහු මට 

මෙ ගපන්වවනු ඇතැයි ඔහු පැවසීය. 

ِدينِ  ِ َسَيهح ۖۡ إِنه َمَِعَ َرَب  ٓ  ٦٢ قَاَل لَُكه

63. ඔගේ සැරයටිගයන්ව මුහුදට ෙසන 

ගමන්ව අපි මූසාට දන්වවා සිටිගයමු. එිට 

එය පැළි ගිගේය. (පැළී ගිය) සෑම 

ගකාටසක්ම මහා කඳු ගමන්ව (ජලකඳ 

ඉහ ට එස)ිය. 

  ۡۖ َر َحح ِب ب َِعَصاَك ٱِلح ِن ٱۡضح
َ
وحَحيحَنآ إََِلَٰ ُموََسَٰٓ أ

َ
فَأ

وحدِ ٱلحَعِظيمِ  ٖق َكٱلطه  ٦٣ فَٱنَفلََق فَََّكَن ُكُّ فِرح

64. තවද අපි එහි (ෆිර්අවුන්වගේ ගස්නාව 

වූ) අගනක් අයද සමීප කග මු. 
َنا َثمه ٱٓأۡلَخرِينَ  لَفح زح

َ
 ٦٤ َوأ

65. තවද අපි මූසා හා ඔහු සමෙ සිටි සියලු 

ගදනා මුදවා ෙත්ගතමු. 
َعِيَ  َجح

َ
ۥٓ أ َعُه َنَيحَنا ُموََسَٰ َوَمن مه

َ
 ٦٥ َوأ
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66. පසුව අපි අගනක් අය දිගේ ගිල්වීමු.  ََنا ٱٓأۡلَخرِين َرقح غح
َ
 ٦٦ ُثمه أ

67. නියත වශගයන්වම එහි සංඥාවක් ිය. 

තවද ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා 

ගදියන්ව ිශව්ාස කරන්වනන්ව ගනාවූහ. 

ََثُُهم   كح
َ
ۖۡ َوَما ََكَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة إِنه ِِف َذ

ِمنِيَ  ؤح  ٦٧ مُّ

68. තවද නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපති වන ඔහුමය සර්ව 

බලධාරියාණන්ව මහා 

කරුණාන්විතයාණන්ව. 

 ٦٨ ُز ٱلرهِحيمُ ِإَونه َربهَك لَُهَو ٱلحَعزِي

69. තවද නුඹ ඔවුන්ව ගවත ඉබ්රාහීම්ගේ 

පුවත කියවා ගපන්වවනු. 
 إِبحَرَٰهِيمَ 

َ
 ٦٩ َوٱتحُل َعلَيحِهمح َنَبأ

70. නුඹලා කුමක් නමදින්වගනහුදැයි ඔහු 

තම පියාණන්ව හා තම ජනයාගෙන්ව 

ිමසීය. 

ُبُدونَ  بِيهِ َوَقوحِمهِۦ َما َتعح
َ
 ٧٠ إِذح قَاَل ِۡل

71. අපි පිළිම නමදින්වගනමු. එගහයින්ව ඒ 

ගවනුගවන්වම අපි රැඳී සිටින්වනන්ව ගවමු 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َِٰكِفيَ  َناٗما َفَنَظلُّ لََها َع صح
َ
ُبُد أ  ٧١ قَالُواْ َنعح

72. නුඹලා අමතන ිට නුඹලාට ඔවුන්ව 

සවන්ව ගදන්වගන්ව ද? 

ُعونَ  َمُعونَُكمح إِذح تَدح  ٧٢ قَاَل َهلح يَسح

73. එගස ්නැතගහාත්, ඔවුන්ව නුඹලාට 

ගසත ස සන්වගන්ව ද? එගස්ත් නැතගහාත් 

ඔවුන්ව හිංසා පමුණුවන්වගන්ව දැ?යි ඔහු 

(ඉේරාහීම්) ිමසීය. 

ونَ  وح يَُۡضُّ
َ
وح يَنَفُعونَُكمح أ

َ
 ٧٣ أ

74. නමුත් අපගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව එගස ්

සිදුකරනු අපි දැක ඇත්ගතමුයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

نَآ َءابَآَءنَا َكَذَٰلَِك َيفح   ٧٤ َعلُونَ قَالُواْ بَلح وََجدح

75. නුඹලා සිතා බැලුගවහු දැ?යි ඔහු  

(ඉබ්රාහිම්) ිමසීය. 
ُبُدونَ  ا ُكنُتمح َتعح ُتم مه فََرَءيح

َ
 ٧٥ قَاَل أ
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76. නුඹලා හා නුඹලාගේ මුල් මුතුන්ව 

මිත්තන්ව නමදිමින්ව සිටින දෑ ෙැන 
قحَدُمونَ 

َ نُتمح َوَءابَآؤُُكُم ٱۡلح
َ
 ٧٦ أ

77. ගහ්තුව සර්ව ගලෝකයන්වහි 

පරමාධිපති(අල්ලාහ්) හැර ඔවුන්ව (සියලු 

ගදනා) මාගේ සතුරන්ව වන බැිනි. 

ٓ إَِله َربه ٱلحَعَٰلَِميَ  ِ
 ٧٧ فَإِنهُهمح َعُدو   َل 

78. ඔහු(අල්ලාහ්) වනාහි මා මවා මට මෙ 

ගපන්වවයි. 
ِدينِ  ِي َخلََقِّن َفُهَو َيهح  ٧٨ ٱَّله

79. තවද ඔහු වනාහි මට ආහාර සපයයි. 

මට පානය ගදයි. 
ِقيِ  عُِمِّن َويَسح ِي ُهَو ُيطح  ٧٩ َوٱَّله

80. තවද මා ගරෝගී වූ ිට ඔහු මට සුවය 

ගදයි. 
ِفيِ  ُت َفُهَو يَشح  ٨٠ ِإَوَذا َمرِضح

81. තවද ඔහු වනාහි මා මරණයට පත් 

ගකාට පසුව මට (යළි) ජීිය ගදයි. 
ِي يُِميُتِّن ُثمه ُُيحيِيِ   ٨١ َوٱَّله

82. තවද ඔහු වනාහි මාගේ වැරදි වලට 

ිනිශච්ය දිනගේ දී මට සමාව ගදනු අතැයි 

මම ආශා කරන්වගනමි. 

ِفَر َِل َخِطيٓـ َِِت يَوحَم   ن َيغح
َ
َمُع أ طح

َ
ِٓي أ َوٱَّله

ِينِ   ٨٢ ٱل 

83. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, මට 

ප්රඥාව පිරිනමනු මැනව ! තවද මා 

දැහැමියන්ව සමඟ එක් කරනු මැනව! 

 َٰ ِّن بِٱلصه ِقح ۡلح
َ
ٗما َوأ ِ َهبح َِل ُحكح  ٨٣ لِِحيَ َرب 

84. තවද පසු ව පැමිගණන්වනන්ව අතර 

සැබෑ ගලස අෙයන කතාවක් බවට මා පත් 

කරනු මැනව ! 

ٖق ِِف ٱٓأۡلِخرِينَ  ِ لَِساَن ِصدح
َعل َل   ٨٤ َوٱجح

85. සුව පහසුකම් ඇති ස්වර්ෙගේ 

උරුමක්කරුවන්ව අතුරින්ව මා පත් කරනු 

මැනව ! 

َعلحِّن ِمن َوَرثَةِ َجنهةِ ٱنلهعِيمِ   ٨٥ َوٱجح
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86. තවද මාගේ පියාණන්වට සමාව ගදනු 

මැනව ! නියත වශගයන්වම ඔහු මු ා වූවන්ව 

අතුරින්ව ගකගනකු ිය. 

ٓال ِيَ  َِبٓ إِنهُهۥ ََكَن ِمَن ٱلضه
َ
فِرح ِۡل  ٨٦ َوٱغح

87. (ජනයා) ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු 

ලබන දින නුඹ මා දුකට පත් ගනාකරනු 

මැනව ! 

 ٨٧ َوََل َُّتحزِِِن يَوحَم ُيبحَعُثونَ 

88. (එය) ධනය හා දරුවන්ව ප්රගයෝජනවත් 

ගනාවන දිනකි. 
 ٨٨ يَوحَم ََل يَنَفُع َمال  َوََل َبُنونَ 

89. නමුත් ශාන්වතමය හදවතකින්ව අල්ලාහ ්

ගවත පැමිගණන්වනන්ව හැර. 
َ بَِقلحٖب َسلِيمٖ  َِت ٱَّلله

َ
 ٨٩ إَِله َمنح أ

90. බිය බැතිමතුන්ව හට සව්ර්ෙය සමීප 

කරවනු ලැගේ. 
لَِفِت ٱۡلحَ  زح

ُ
 ٩٠ نهُة لِلحُمتهِقيَ َوأ

91. තවද සීමාව ඉක්මවා ගියවුන්වට නිරය 

ගහළි කරනු ලැගේ. 
َِحيُم لِلحَغاوِينَ  ِزَِت ٱۡلح  ٩١ َوبُر 

92. අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර නුඹලා 

නමදිමින්ව සිටි දෑ ගකාගහ්දැ?යි 

ඔවුන්වගෙන්ව ිමසනු ලැගේ. 

ُبُدونَ  َن َما ُكنُتمح َتعح يح
َ
 ٩٢ َوقِيَل لَُهمح أ

93. ඔවුහු නුඹලාට උදව් කරන්වගනෝ ද? 

එගස් නැතගහාත් ඔවුහු උදව් 

ලබන්වගනෝද? 

وح  
َ
ونَُكمح أ ِ َهلح يَنُِصُ ِمن ُدوِن ٱَّلله

ونَ   ٩٣ يَنَتِِصُ

94. එිට එහි ඔවුන්ව හා සීමාව ඉක්මවූවන්ව 

මුණින්ව අතට ගහ නු ලැගේ. 
 ٩٤ فَُكبحِكُبواْ فِيَها ُهمح َوٱلحَغاوُۥنَ 

95. ඉේලීස්ගේ ගස්නාව යන සියලු ගදනා 

ද මුණින්ව අතට ගහ නු ලැගේ. 
َُعونَ  َجح

َ
 ٩٥ وَُجُنوُد إِبحلِيَس أ

96. තවද ඔවුහු එහි වාද කර ෙනිමින්ව 

ගමගස් පවසති. 
 ٩٦ قَالُواْ وَُهمح فِيَها ََيحَتِصُمونَ 
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97. අල්ලාහ ්මත දිවුරමින්ව නියත 

වශගයන්වම අපි පැහැදිලි ගනාමගෙහි 

වූගයමු. 

بِ  ِ إِن ُكنها لََِف َضَلَٰٖل مُّ  ٩٧ يٍ تَٱَّلله

98. සර්ව ගලෝකයන්වහි පරමාධිපතිට 

සමානයන්ව ගලස අපි නුඹලා ව පත් ක  

අවස්ථාගව් 

ِ ٱلحَعَٰلَِميَ  ِيُكم بَِرب   ٩٨ إِذح نَُسو 

99. අපරාධකරුගවෝ මිස ගවනත් කිසිවකු 

අප ව ගනාමෙ ගනායැවීය. 
رُِمونَ  حُمجح َضلهَنآ إَِله ٱل

َ
 ٩٩ َوَمآ أ

100. එගහයින්ව අප ගවනුගවන්ව 

මැදිහත්වන්වනන්ව කිසිවකු ගහෝ ගනාමැත. 
 ١٠٠ َفَما نَلَا ِمن َشَٰفِعِيَ 

101. තවද උණු වන (හදවතක් ඇති) 

මිතුගරකු ගහෝ ගනාමැත. 
 ١٠١ َوََل َصِديٍق َۡحِيمٖ 

102. එගහයින්ව අපහට තවත් වාරයක් වී 

නම් එිට අපි ගදියන්ව ිශව්ාස 

කරන්වනන්ව අතුරින්ව වන්වගනමු. 

نه نَلَا 
َ
ِمنِيَ فَلَوح أ حُمؤح ٗة َفَنُكوَن ِمَن ٱل  ١٠٢ َكره

103. නියත වශගයන්වම එහි සංඥාවක් 

ඇත. එගහත්, ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් 

ගදනා ගදියන්ව ිශ්වාස කරන්වනන්ව 

ගනාවූහ. 

ََثُُهم   كح
َ
ۖۡ َوَما ََكَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة إِنه ِِف َذ

ِمنِيَ  ؤح  ١٠٣ مُّ

104. තවද නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපතියාණන්ව වන ඔහුමය සර්ව 

බලධාරී මහාකරුණාන්විතයාණන්ව. 

 ١٠٤ ِإَونه َربهَك لَُهَو ٱلحَعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

105. නූහ්ගේ ජනයා දූතවරුන්ව ගබාරු 

ක හ. 
حُمرحَسلِيَ  بَتح قَوحُم نُوٍح ٱل  ١٠٥ َكذه

106. නුඹලා බිය බැතිමත් ිය යුතු 

ගනාගව්දැයි ඔවුන්වගේ සගහෝදර නූහ් 

ඔවුනට පැවසූ අවස්ථාගව්.. 

ََل َتتهُقونَ إِذح قَ 
َ
ُخوُهمح نُوٌح أ

َ
 ١٠٦ اَل لَُهمح أ
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107. නියත වශගයන්වම මම නුඹලා සඳහා 

වූ ිශව්ාසනීය දූතයකි. 
ِمي  

َ
 ١٠٧ إِّن ِ لَُكمح رَُسوٌل أ

108. එගහයින්ව නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට අවනත 

වනු. 

 َ ِطيُعونِ فَٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
 ١٠٨ َوأ

109. තවද ඒ ගවනුගවන්ව මම කිසිදු 

කුලියක් නුඹලාගෙන්ව ගනාඉල්ලමි. මාගේ 

කුලිය සර්ව ගලෝකයන්වහි 

පරමාධිපතියාණන්ව ගවත මිස නැත. 

رَِي إَِله   جح
َ
رٍِۖ إِنح أ جح

َ
ـ َلُُكمح َعلَيحهِ ِمنح أ سح

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلحَعَٰلَِميَ  َٰ َرب   ١٠٩ لََعَ

110. එගහයින්ව නුඹලා අල්ලාහ්ට බැතිමත් 

වනු. තවද නුඹලා මට අවනත වනු. 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١١٠ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

111. පහත් අය නුඹ ව අනුෙමනය 

කරමින්ව සිටියදී අපි නුඹ ව ිශව්ාස 

කරන්වගනමු දැයි ඔවුහු ිමසූහ. 

َذلُونَ  رح
َ َبَعَك ٱۡلح ِمُن لََك َوٱته نُؤح

َ
 ١١١ ۞قَالُٓواْ أ

112. ඔවුන්ව සිදු කරමින්ව සිටි දෑ පිළිබඳ ව 

මට දැනුම ගනාමැතැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 
َملُونَ   ١١٢ قَاَل َوَما ِعلحِۡم بَِما ََكنُواْ َيعح

113. නුඹලා වටහා ෙන්වගන්ව නම් 

ඔවුන්වගේ ගිණුම ද මාගේ පරමාධිපති මත 

මිස නැත. 

ُعُرونَ  ِۖ لَوح تَشح ِ َٰ َرَب   ١١٣ إِنح ِحَساُبُهمح إَِله لََعَ

114. තවද මම ගදියන්ව ගකගරහි ිශව්ාස 

කරන්වනන්ව පලවා හරින්වගනකු ගනාගවමි. 
ِمنِيَ  حُمؤح نَا۠ بَِطارِدِ ٱل

َ
 ١١٤ َوَمآ أ

115. මම පැහැදිලි අවවාද කරන්වගනකු 

මිස නැත. 
بِي   نَا۠ إَِله نَِذير  مُّ

َ
 ١١٥ إِنح أ

116. අගහෝ ! නූහ,් නුඹ ගමයින්ව 

ගනාවැ කුගණහි නම් සැබැින්වම නුඹ 

ෙල් ෙසනු ලබන්වනන්ව අතුරින්ව වනු ඇතැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 

همح تَنَتهِ َيَُٰنوُح تَلَُكوَننه ِمَن   قَالُواْ لَئِن ل
حَمرحُجوِميَ   ١١٦ ٱل
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117. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, නියත 

වශගයන්වම මාගේ ජනයා මා ගබාරු ක හ 

යැයි ඔහු පැවසීය. 

بُونِ  ِّم َكذه ِ إِنه قَوح  ١١٧ قَاَل َرب 

118. එගහයින්ව මා අතර හා ඔවුන්ව අතර 

ිවෘත තීන්වදුවක් ගදනු මැනව! තවද මා ද 

මා සමෙ සිටින්වනවුන්ව අතුරින්ව ගදියන්ව 

ගකගරහි ිශ්වාස කරන්වනන්ව ද නුඹ මුදවා 

ෙනු මැනව! 

َِعَ   َتحح َبيحِّن َوبَيحَنُهمح َفتحٗحا َوََن ِِّن َوَمن مه فَٱفح
ِمنِيَ  حُمؤح  ١١٨ ِمَن ٱل

119. එිට (ජීවීන්ව) පටවනු ලැබූ නැගවහි 

සිටි ඔහු ද ඔහු සමෙ සිටියවුන්ව ද අපි මුදවා 

ෙත්ගතමු. 

ُحونِ  حَمشح َعُهۥ ِِف ٱلحُفلحِك ٱل َنَيحَنَُٰه َوَمن مه
َ
 ١١٩ فَأ

120. ඉන්ව අනතුරු ව අපි ඉතිරිවූවන්ව 

(දිගයහි) ගිල්වූගයමු. 
َاقِيَ  ُد ٱِلح َنا َبعح َرقح غح

َ
 ١٢٠ ُثمه أ

121. නියත වශගයන්වම එහි සංඥාවක් 

ඇත. ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා 

ගදියන්ව ිශව්ාස කරන්වනන්ව ගනාවූහ. 

ََثُُهم   كح
َ
ۖۡ َوَما ََكَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة إِنه ِِف َذ

ِمنِيَ  ؤح  ١٢١ مُّ

122. තවද නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපතියාණන්ව වන ඔහුමය සර්ව 

බලධාරී මහාකරුණාන්විතයාණන්ව. 

 ١٢٢ ِإَونه َربهَك لَُهَو ٱلحَعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

123. ආද් ජනයා ද දහම් දූතයින්ව ගබාරු 

ක හ. 
حُمرحَسلِيَ  بَتح ََعٌد ٱل  ١٢٣ َكذه

124. නුඹලා බිය බැතිමත් ිය යුතු 

ගනාගව් දැයි ඔවුන්වගේ සගහෝදර හූද් 

ඔවුනට පැවසූ අවස්ථාව සිහියට නෙනු. 

ََل َتتهُقونَ 
َ
ُخوُهمح ُهوٌد أ

َ
 ١٢٤ إِذح قَاَل لَُهمح أ

125. නියත වශගයන්වම මම නුඹලා 

ගවනුගවන්ව වූ ිශ්වාසනීය දූතයකි. 
ِمي  

َ
 ١٢٥ إِّن ِ لَُكمح رَُسوٌل أ
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126. එගහයින්ව නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට අවනත 

වනු. 

ِطيُعونِ 
َ
َ َوأ  ١٢٦ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

127. තවද ඒ ගවනුගවන්ව මම කිසිදු 

කුලියක් නුඹලාගෙන්ව ගනාඉල්ලමි. මාගේ 

කුලිය සර්ව ගලෝකයන්වහි 

පරමාධිපතියාණන්ව ගවත මිස නැත. 

رَِي إَِله   جح
َ
رٍِۖ إِنح أ جح

َ
ـ َلُُكمح َعلَيحهِ ِمنح أ سح

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلحَعَٰلَِميَ  َٰ َرب   ١٢٧ لََعَ

128. සෑම උස ්තැනකම නුඹලා ිගනෝදය 

පිණිස සංඥා (කුලුනු) තනන්වගනහු ද? 

َبُثونَ  ِ رِيٍع َءايَٗة َتعح
تَبحُنوَن بُِكل 

َ
 ١٢٨ أ

129. නුඹලා සදා ජීවත් ිය හැකි වනු 

පිණිස මන්වදිර තනා ෙන්වගනහු ද? 

ونَ   ١٢٩ َوَتتهِخُذوَن َمَصانَِع لََعلهُكمح ََّتحُِلُ

130. තවද නුඹලා (කිසිවකු) හසු ක  ිට 

දැඩි පාලකයින්ව ගලසින්ව නුඹලා හසු කර 

ෙන්වගනහුය. 

ُتمح َجبهارِينَ  ُتم َبَطشح  ١٣٠ ِإَوَذا َبَطشح

131. එගහයින්ව නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට අවනත 

වනු. 

ِطيُعونِ 
َ
َ َوأ  ١٣١ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

132. නුඹලා දන්වනා දෑ මගින්ව නුඹලාට 

උපකාර ක  ඔහුට නුඹලා බිය බැතිමත් 

වනු. 

لَُمونَ  ُكم بَِما َتعح َمده
َ
ِٓي أ  ١٣٢ َوٱتهُقواْ ٱَّله

133. ගොිප  සතුන්ව ගමන්වම පිරිමි 

දරුවන්ව ඔහු නුඹලාට උපකාර කග ය්. 
 ِ ُكم ب َمده

َ
نحَعَٰٖم َوبَنِيَ أ

َ
 ١٣٣ أ

134. උයන්ව හා උල්පත් මගින්ව ද ඔහු 

නුඹලාට උපකාර කග ය්. 
َٰٖت وَُعُيونٍ   ١٣٤ وََجنه

135. නියත වශගයන්වම මම නුඹලා 

ගකගරහි මහත් දිනයක දඬුවම ෙැන බිය 

ගවමි. 

ٍم َعِظيمٖ  َخاُف َعلَيحُكمح َعَذاَب يَوح
َ
ٓ أ  ١٣٥ إِّن ِ
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136. නුඹ උපගදස ්ක  ද එගස ්

නැතගහාත් නුඹ උපගදස් කරන්වනන්ව 

අතුරින්ව ගනාවූව ද අප ගවත එක සමානය 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َِن   مح لَمح تَُكن م 
َ
َت أ وََعظح

َ
قَالُواْ َسَوآٌء َعلَيحَنآ أ

َِٰعِظيَ   ١٣٦ ٱلحَو

137. ගමය මුතුන්ව මිත්තන්වගේ ෙති 

පැවතුම් මිස ගවගනකක් ගනාවීය. 
لِيَ  وه

َ  ١٣٧ إِنح َهََٰذآ إَِله ُخلُُق ٱۡلح

138. තවද අපි දඬුවම් කරනු ලබන්වනන්ව 

ගනාවූගයමු. 
بِيَ   ١٣٨ َوَما ََنحُن بُِمَعذه

139. එගස ්ඔවුහු ගබාරු කග ෝය. 

එගහයින්ව අපි ඔවුන්ව ිනාශ කග මු. නියත 

වශගයන්වම එහි සංඥාවක් ිය. 

ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා ගදියන්ව 

ිශව්ාස කරන්වනන්ව ගනාවූහ. 

 ْۚ َنَُٰهمح لَكح هح
َ
بُوُه فَأ ۖۡ َوَما  فََكذه َٰلَِك ٓأَليَٗة إِنه ِِف َذ

ِمنِيَ  ؤح ََثُُهم مُّ كح
َ
 ١٣٩ ََكَن أ

140. තවද නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපතියාණන්ව වන ඔහුමය 

මහාකරුණාන්විත සර්ව බලධාරියාණන්ව. 

 ١٤٠ ِإَونه َربهَك لَُهَو ٱلحَعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

141. සමූද් ජනයා ද දහම් දූතයින්ව ගබාරු 

ක හ. 
بَتح ثَ  حُمرحَسلِيَ َكذه  ١٤١ ُموُد ٱل

142. නුඹලා බිය බැතිමත් ිය යුතු 

ගනාගව් දැ?යි ඔවුන්වගේ සගහෝදර සාලිහ ්

ඔවුනට පැවසූ අවස්ථාව සිහියට නෙනු. 

ََل َتتهُقونَ 
َ
ُخوُهمح َصَٰلٌِح أ

َ
 ١٤٢ إِذح قَاَل لَُهمح أ

143. නියත වශගයන්වම මම නුඹලා 

ගවනුගවන්ව වූ ිශ්වාසනීය දූතයකු ගවමි. 
ِمي  

َ
 ١٤٣ إِّن ِ لَُكمح رَُسوٌل أ

144. එගහයින්ව නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට අවනත 

වනු. 

ِطيُعونِ 
َ
َ َوأ  ١٤٤ فَٱتهُقواْ ٱَّلله
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145. තවද ඒ ගවනුගවන්ව මම කිසිදු 

කුලියක් නුඹලාගෙන්ව ගනාඉල්ලමි. මාගේ 

කුලිය සර්ව ගලෝකයන්වහි 

පරමාධිපතියාණන්ව ගවත මිස නැත. 

رَِي إَِله   جح
َ
رٍِۖ إِنح أ جح

َ
ـ َلُُكمح َعلَيحهِ ِمنح أ سح

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلحَعَٰلَِميَ  َٰ َرب   ١٤٥ لََعَ

146. ගමහි සුරක්ෂිතයින්ව ගලස නුඹලා 

අතහැර දමනු ලබන්වගනහු ද? 

ُكوَن ِِف َما َهَُٰهَنآ َءاِمنِيَ  َ تَُتح
َ
 ١٤٦ أ

147. උයන්ව හා උල්පත් වල ඇති දෑ 

සමෙ, 
َٰٖت وَُعُيونٖ   ١٤٧ ِِف َجنه

148. තවද ගකත් වතු හා පැහුණු වලුබරැති 

ඉඳි ෙසහ්ි ද ඇති දෑ සමෙ, 
 ١٤٨ َوُزُروٖع َوََّنحٖل َطلحُعَها َهِضيم  

149. තවද නුඹලා දක්ෂ ගලසින්ව කඳු තු  

හාරා නිගවස ්තනා ෙන්වගනහුය. 
َٰرِهِيَ  َباِل ُبُيوٗتا َف ِ

 ١٤٩ َوَتنحِحُتوَن ِمَن ٱۡلح

150. එගහයින්ව නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට අවනත 

වනු. 

ِطيُعونِ 
َ
َ َوأ  ١٥٠ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

151. තවද නුඹලා සීමාව ඉක්මවූවන්වගේ 

නිගයෝෙයට අවනත ගනාවනු. 
ِفِيَ  حُمِسح َر ٱل مح

َ
 ١٥١ َوََل تُِطيُعٓواْ أ

152. ඔවුහු වනාහි මහගපාග ාගව් 

කලහකම් කරන්වගනෝ ගවති. තවද ඔවුහු 

ිධිමත් ව කටයුතු ගනාකරති. 

لُِحونَ  ۡرِض َوََل يُصح
َ ِسُدوَن ِِف ٱۡلح ِيَن ُيفح  ١٥٢ ٱَّله

153. නියත වශගයන්වම නුඹ හූනියම් 

කරනු ලැබූවන්ව අතුරින්ව ගකගනකු යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 

رِينَ  حُمَسحه نَت ِمَن ٱل
َ
َمآ أ  ١٥٣ قَالُٓواْ إِنه

154. නුඹ අප ගමන්ව මිනිගසකු මිස නැත. 

එගහයින්ව නුඹ සතයවාදීන්ව අතුරින්ව නම් 

සංඥාවක් ගෙන එනු. 

ِت أَـِبيٍَة إِن ُكنَت  
ح
ِثحلَُنا فَأ نَت إَِله بََّش  م 

َ
َمآ أ

َِٰدقِيَ   ١٥٤ ِمَن ٱلصه



 

සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 

 

674 

 

 الشعراء 

155. ගමය ඔටු ගදනයි. ඇය ගවනුගවන්ව 

පානය (සඳහා වූ දිනය)කි. තවද නුඹලා 

ගවනුගවන්ව පානය සඳහා නම් කරනු ලැබූ 

දිනයකි. 

هَها ِۡشح  ٖم  قَاَل َهَِٰذهِۦ نَاقَة  ل ب  َولَُكمح ِۡشحُب يَوح
لُومٖ  عح  ١٥٥ مه

156. තවද නුඹලා නපුරු අයුරින්ව ඌ 

ස්පර්ශ ගනාකරනු. එිට මහත් දිනයක 

දඬුවම නුඹලා ග්රහණය කරනු ඇත. 

ٍم   ُخَذُكمح َعَذاُب يَوح
ح
وَها بُِسوٓءٖ َفَيأ َوََل َتَمسُّ

 ١٥٦ َعِظيمٖ 

157. නමුත් ඔවුහු උගේ නහර කපා මරා 

දැමූහ. එිට ඔවුහු වැලගපන්වනන්ව බවට 

පත් වූහ. 

َبُحواْ َنَِٰدِميَ  صح
َ
 ١٥٧ َفَعَقُروَها فَأ

158. එිට එම දඬුවම ඔවුහු ග්රහණය 

කග ෝය. නියත වශගයන්වම එහි සංඥාවක් 

ිය. ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා 

ගදියන්ව ගකගරහි ිශව්ාස කරන්වනන්ව 

ගනාවූහ. 

 ۡۖ َٰلَِك ٓأَليَٗة َخَذُهُم ٱلحَعَذاُبْۚ إِنه ِِف َذ
َ
َوَما ََكَن    فَأ

ِمنِيَ  ؤح ََثُُهم مُّ كح
َ
 ١٥٨ أ

159. තවද නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපතියාණන්ව වන ඔහුමය සර්ව 

බලධාරී මහාකරුණාන්විතයාණන්ව. 

 ١٥٩ ِإَونه َربهَك لَُهَو ٱلحَعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

160. ලූත්ගේ ජනයා ද දහම් දූතයින්ව 

ගබාරු ක හ. 
حُمرحَسلِيَ  بَتح قَوحُم لُوٍط ٱل  ١٦٠ َكذه

161. නුඹලා බිය බැතිමත් ිය යුතු 

ගනාගව්දැයි ඔවුන්වගේ සගහෝදර ලූත් 

ඔවුනට පැවසූ අවස්ථාව සිහියට නෙනු. 

ََل َتتهُقونَ 
َ
ُخوُهمح لُوٌط أ

َ
 ١٦١ إِذح قَاَل لَُهمح أ

162. නියත වශගයන්වම මම නුඹලා ගවත 

(එවනු ලැබුවා) වූ ිශ්වාසනීය දූතයකු 

ගවමි. 

ِمي  
َ
 ١٦٢ إِّن ِ لَُكمح رَُسوٌل أ

163. එගහයින්ව නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට අවනත 

වනු. 

ِطيُعونِ 
َ
َ َوأ  ١٦٣ فَٱتهُقواْ ٱَّلله
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164. තවද ඒ ගවනුගවන්ව මම කිසිදු 

කුලියක් නුඹලාගෙන්ව ගනාඉල්ලමි. මාගේ 

කුලිය සර්ව ගලෝකයන්වහි 

පරමාධිපතියාණන්ව ගවත මිස නැත. 

ـ َلُُكمح  سح
َ
رَِي إَِله  َوَمآ أ جح

َ
رٍِۖ إِنح أ جح

َ
َعلَيحهِ ِمنح أ

ِ ٱلحَعَٰلَِميَ  َٰ َرب   ١٦٤ لََعَ

165. නුඹලා ගලෝවැසියන්ව අතුරින්ව පිරිමින්ව 

ගවත (සම ලිංගික අවශයතා සඳහා) 

යන්වගනහු ද? 

َراَن ِمَن ٱلحَعَٰلَِميَ  كح تُوَن ٱَّلُّ
ح
تَأ

َ
 ١٦٥ أ

166. නුඹලාගේ බිරියන්ව අතුරින්ව 

නුඹලාගේ පරමාධිපති නුඹලා ගවනුගවන්ව 

මැවූ දෑ අත හැර දමා (පිරිමින්ව ගවත) 

යන්වගනහුය. නමුත් නුඹලා සීමාව ඉක්මවා 

ගිය පිරිසකි. 

ِنح   َوتََذُروَن َما َخلََق لَُكمح َربُُّكم م 
نُتمح قَوحٌم ََعُدونَ 

َ
َوَِٰجُكمِۚ بَلح أ زح

َ
 ١٦٦ أ

167. අගහෝ! ලූත්, නුඹ එයින්ව 

ගනාවැ කුගණහි නම්, සැබැින්වම නුඹ 

බැහැර කරනු ලබන්වනන්ව අතුරින්ව 

වන්වගනහුය යැයි ඔවුහු (නූහ්ගේ ජනයා) 

පැවසුගවෝය. 

همح تَنَتهِ َيَٰلُوُط تَلَُكوَننه ِمَن   قَالُواْ لَئِن ل
رَِجيَ  حُمخح  ١٦٧ ٱل

168. නියත වශගයන්වම මම නුඹලාගේ 

ක්රියාව පිළිකුල් කරන්වනන්ව අතුරින්ව 

ගකගනකු ගවමි යැයි (ලූත්) ඔහු පැවසීය. 

َِن ٱلحَقالِيَ قَاَل إِّن ِ   ١٦٨ لَِعَملُِكم م 

169. පරමාධිපතියාගණනි, ඔවුන්ව සිදු 

කරන දැයින්ව මා හා මාගේ පවුල මුදවා 

ෙනු මැනව! 

َملُونَ  ا َيعح ِل ِممه هح
َ
ِ ََن ِِّن َوأ  ١٦٩ َرب 

170. ඔහු හා ඔහුගේ දරුපවුගල් ගසසු 

සියලු ගදනා අපි මුදවා ෙත්ගතමු. 
يحَنَُٰه   َعِيَ َفَنجه َجح

َ
ۥٓ أ لَُه هح

َ
 ١٧٠ َوأ

171. එිට රැඳී සිටියවුන්ව අතර වූ 

මැහැල්ලියක් හැර 
 ١٧١ إَِله َعُجوٗزا ِِف ٱلحَغََِٰبِينَ 

172. පසු ව අපි අගනක් අය ිනාශ කර 

දැමුගවමු. 
نَا ٱٓأۡلَخرِينَ  رح  ١٧٢ ُثمه َدمه
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173. තවද අපි ඔවුන්ව ගවත මහා වර්ෂාවක් 

පහ  කග මු. එිට අවවාද කරනු 

ලැබූවන්ව සඳහා වූ වර්ෂාව දරුණු ිය. 

َطٗراۖۡ فََسآَء َمَطُر   نَا َعلَيحِهم مه َطرح مح
َ
َوأ

حُمنَذرِينَ   ١٧٣ ٱل

174. නියත වශගයන්වම එහි සංඥාවක් 

ිය. තවද ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා 

ගදියන්ව ිශව්ාස කරන්වනන්ව ගනාවූහ. 

ََثُُهم   كح
َ
ۖۡ َوَما ََكَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة إِنه ِِف َذ

ؤح   ١٧٤ ِمنِيَ مُّ

175. තවද නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපතියාණන්ව වන ඔහුමය සර්ව 

බලධාරී මහාකරුණාන්විතයාණන්ව. 

 ١٧٥ ِإَونه َربهَك لَُهَو ٱلحَعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

176. අේකා වාසීහු ද දහම් දූතයින්ව ගබාරු 

ක හ. 
حُمرحَسلِيَ  َحَُٰب لحـ َيحَكةِ ٱل صح

َ
َب أ  ١٧٦ َكذه

177. නුඹලා බිය බැතිමත් ිය යුතු 

ගනාගව්දැයි ෂුඅයිේ ඔවුනට පැවසූ 

අවස්ථාව සිහියට නෙනු. 

ََل َتتهُقونَ 
َ
 ١٧٧ إِذح قَاَل لَُهمح ُشَعيحٌب أ

178. නියත වශගයන්වම මම නුඹලා 

ගවනුගවන්ව වූ ිශ්වාසනීය දූතයකු ගවමි. 
ِمي  

َ
 ١٧٨ إِّن ِ لَُكمح رَُسوٌل أ

179. එගහයින්ව නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට අවනත 

වනු. 

ِطيُعونِ 
َ
َ َوأ  ١٧٩ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

180. තවද ඒ ගවනුගවන්ව මම කිසිදු 

කුලියක් නුඹලාගෙන්ව ගනාඉල්ලමි. මාගේ 

කුලිය සර්ව ගලෝකයන්වහි 

පරමාධිපතියාණන්ව ගවත මිස නැත. 

رَِي إَِله   جح
َ
رٍِۖ إِنح أ جح

َ
ـ َلُُكمح َعلَيحهِ ِمنح أ سح

َ
َوَمآ أ

 ِ َٰ َرب   ١٨٠ ٱلحَعَٰلَِميَ لََعَ

181. නුඹලා කිරුම් මිනුම් ූර්ණවත් 

ගලසින්ව ඉටු කරනු. තවද නුඹලා පාඩු 

කරන්වනන්ව අතුරින්ව ගනාවනු. 

ُفواْ ٱلحَكيحَل َوََل تَُكونُواْ ِمَن   وح
َ
۞أ

ِِسِينَ  حُمخح  ١٨١ ٱل
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182. ඍජු තුලනගයන්ව නුඹලා කිරනු.  َِتِقيم حُمسح َطاِس ٱل  ١٨٢ َوزِنُواْ بِٱلحِقسح

183. තවද නුඹලා ජනයාට ඔවුන්වගේ 

භාේඩ වල අඩුපාඩු ගනාකරනු. තවද 

නුඹලා මහගපාග ාගව් කලහකාරීන්ව ගලස 

සැරිගනාසරනු. 

اْ ِِف   َثوح َيآَءُهمح َوََل َتعح شح
َ
َوََل َتبحَخُسواْ ٱنلهاَس أ

ِسِدينَ  ۡرِض ُمفح
َ  ١٨٣ ٱۡلح

184. නුඹලා හා මුල් මැවීම් මැවූ ඔහුට 

නුඹලා බිය බැතිමත් වනු. 
لِيَ  وه

َ بِلهَة ٱۡلح ِ
ِي َخلََقُكمح َوٱۡلح  ١٨٤ َوٱتهُقواْ ٱَّله

185. නියත වශගයන්වම නුඹ හූනියම් 

කරනු ලැබූවන්ව අතුරිනි යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

رِينَ  حُمَسحه نَت ِمَن ٱل
َ
َمآ أ  ١٨٥ قَالُٓواْ إِنه

186. තවද නුඹ අප ගමන්ව මිනිගසකු මිස 

නැත. තවද අපි නුඹ ගබාරුකාරයින්ව 

අතුරින්ව යැයි සිතමු. 

ِثحلَُنا ِإَون نهُظنَُّك لَِمَن   نَت إَِله بََّش  م 
َ
َوَمآ أ

َِٰذبِيَ   ١٨٦ ٱلحَك

187. එගස ්නම් නුඹ සතයවාදීන්ව අතුරින්ව 

ගකගනකු නම් අහසින්ව කැබැල්ලක් අප 

ගවත වැගටන්වනට සලස්වනු. 

َمآءِ إِن ُكنَت   َِن ٱلسه ِقطح َعلَيحَنا كَِسٗفا م  سح
َ
فَأ

َِٰدقِ   ١٨٧ يَ ِمَن ٱلصه

188. නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

මාගේ පරමාධිපති මැනින්ව දන්වනාය යැයි 

ඔහු පැවසීය. 

َملُونَ  لَُم بَِما َتعح عح
َ
ٓ أ ِ  ١٨٨ قَاَل َرَب 

189. එිට ඔවුහු ඔහු ගබාරු කග ෝය. 

එගහයින්ව අඳුරු (ව ාගවන්ව) ආවරණ 

කරන දිනගේ දඬුවම ඔවුන්ව ග්රහණය 

කග ්ය. නියත වශගයන්වම එය දරුණු 

දිනයක දඬුවමක් ිය. 

لهةِِۚ إِنهُهۥ ََكَن   َخَذُهمح َعَذاُب يَوحِم ٱلظُّ
َ
بُوُه فَأ فََكذه

ٍم َعِظيمٍ   ١٨٩ َعَذاَب يَوح

190. නියත වශගයන්වම එහි සංඥාවක් 

ිය. තවද ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා 

ගදියන්ව ිශව්ාස කරන්වනන්ව ගනාවූහ. 

ۖۡ َوَما ََكَن  َٰلَِك ٓأَليَٗة ََثُُهم  إِنه ِِف َذ كح
َ
أ

ِمنِيَ  ؤح  ١٩٠ مُّ
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191. තවද නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපතියාණන්ව වන ඔහුමය 

සර්වබලධාරී මහාකරුණාන්විතයාණන්ව. 

 ١٩١ ِإَونه َربهَك لَُهَو ٱلحَعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

192. තවද නියත වශගයන්වම ගමය 

ගලෝවැසියන්වගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ පහ  

කිරීමකි. 

ِ ٱلحَعَٰلَِميَ ِإَونهُهۥ   ١٩٢ تَلََنِيُل َرب 

193. ිශ්වාසනීය ආත්මය එය රැගෙන 

පහ  ිය. 
ِميُ 

َ وُح ٱۡلح  ١٩٣ نََزَل بِهِ ٱلرُّ

194. (නබිවරය) නුගේ හදවත ගවත, නුඹ 

අවවාද කරන්වනන්ව අතුරින්ව වනු පිණිස, 
حُمنِذرِينَ  َٰ قَلحبَِك تِلَُكوَن ِمَن ٱل  ١٩٤ لََعَ

195. පැහැදිලි අරාබි බසින්ව.  ٖبِي ٖ مُّ  ١٩٥ بِلَِساٍن َعَرَِب 

196. තවද නියත වශගයන්වම එය මුතුන්ව 

මිත්තන්වගේ ග්රන්වථ වල ිය. 
لِيَ  وه

َ  ١٩٦ ِإَونهُهۥ لََِف ُزبُرِ ٱۡلح

197. තවද ඉස්රාඊල් දරුවන්වගේ ිද්වත්හු 

ඒ ෙැන දැන සිටීම ඔවුනට සංඥාවන්ව 

ගනාවී ද? 

لََمُهۥ ن َيعح
َ
هُهمح َءايًَة أ َولَمح يَُكن ل

َ
ُؤاْ بَِّنٓ   أ ُعلََمَٰٓ

َٰٓءِيَل  َر  ١٩٧ إِسح

198. තවද අරාබි ගනාවන ඇතැමුන්ව ගවත 

අපි එය පහ  ගකාට, 
َجِميَ  عح

َ َٰ َبعحِض ٱۡلح لحَنَُٰه لََعَ  ١٩٨ َولَوح نَزه

199. එය ඔහු ඔවුනට කියවා ගපන්වවූගේ 

නම් ඔවුහු ඒ ෙැන ිශව්ාස කරන්වනන්ව 

ගනාවනු ඇත. 

ا  هُۥ َعلَيحِهم مه
َ
ِمنِيَ َفَقَرأ  ١٩٩ ََكنُواْ بِهِۦ ُمؤح

200. වැරදිකරුවන්වගේ හදවත් තු  අපි 

එය ඇතු ත් කග ් එගලසය. 
رِِميَ  حُمجح َنَُٰه ِِف قُلُوِب ٱل  ٢٠٠ َكَذَٰلَِك َسلَكح

201. ගව්දනීය දඬුවම ඔවුන්ව දකින ගතක් 

ඒ පිළිබඳ ව ඔවුහු ිශව්ාස ගනාකරති. 
َٰ يََرُواْ ٱلحَعَذاَب  ِمُنوَن بِهِۦ َحِته َِلمَ   ََل يُؤح

َ  ٢٠١ ٱۡلح
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202. එගහයින්ව ඔවුන්ව ගනාදැන සිටියදී 

ක්ෂණික ව ඔවුන්ව ගවත එය (දඬුවම) 

පැමිගණනු ඇත. 

ُعُرونَ  َتٗة وَُهمح ََل يَشح تَِيُهم َبغح
ح
 ٢٠٢ َفَيأ

203. එිට ඔවුහු අප කල් ගදනු 

ලබන්වනන්ව වන්වගනමු දැ?යි අසති. 
 ٢٠٣ َفَيُقولُواْ َهلح ََنحُن ُمنَظُرونَ 

204. එගසන්ම් ඔවුහු අපගේ දඬුවම 

ඉක්මණින්ව පතන්වගනහු ද? 

ِجلُونَ  َتعح فَبَِعَذابَِنا يَسح
َ
 ٢٠٤ أ

205. ඔවුනට වසර ෙණනාවක් අප භුක්ති 

ිඳීමට සලසව්ා, 
َنَُٰهمح ِسنِيَ  تهعح فََرَءيحَت إِن مه

َ
 ٢٠٥ أ

206. පසු ව ඔවුනට ගපාගරාන්වදු ගදනු 

ලබමින්ව සිටී දෑ ඔවුන්ව ගවත පැමිණි ිට, 
ا ََكنُواْ يُوَعُدونَ ُثمه   ٢٠٦ َجآَءُهم مه

207. ඔවුන්ව භුක්ති ිඳිමින්ව සිටි දෑ ඔවුනට 

ඵලක් ගනාවනු ඇති බව ඔබ 

ගනාදන්වගනහි ද? 

ا ََكنُواْ ُيَمتهُعونَ  َّنَٰ َعنحُهم مه غح
َ
 ٢٠٧ َمآ أ

208. තවද කිසිදු ෙම්මානයක් එහි අනතුරු 

අඟවන්වනන්වගෙන්ව ගතාර ව අපි ිනාශ 

ගනාකග මු. 

لَ  هح
َ
يٍَة إَِله لََها ُمنِذُرونَ َوَمآ أ َنا ِمن قَرح  ٢٠٨ كح

209. (ගමය අල්ලාහ්ගේ දඬුවම ෙැන) 

ගමගනහි කිරීමකි. තවද අපි 

අපරාධකරුවන්ව ගනාවූගයමු. 

َرىَٰ َوَما ُكنها َظَٰلِِميَ   ٢٠٩ ذِكح

210. තවද ගෂයිතානුන්ව එය (ගමම ගද්ව 

වදන්ව) පහ  ගනාක හ. 
َيَِٰطيُ  لَتح بِهِ ٱلشه  ٢١٠ َوَما تَََنه

211. තවද ඔවුනට එය අවශය 

(කාර්යයක්) ගනාවීය. තවද ඔවුහු එයට 

ශක්තිය ගනාදරති. 

َتِطيُعونَ   ٢١١ َوَما يَۢنَبِغ لَُهمح َوَما يَسح

212. නියත වශගයන්වම ඔවුහු (එයට) 

සවන්වදීගමන්ව ඉවත් කරනු ලැබූවන්ව ගවති. 
ُزولُونَ  ِع لََمعح مح  ٢١٢ إِنهُهمح َعِن ٱلسه
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213. එගහයින්ව නුඹ අල්ලාහ ්සමෙ 

ගවනත් ගදියකු ඇරයුම් ගනාකරනු. 

එිට නුඹ දඬුවම් කරනු ලබන්වනන්ව 

අතුරින්ව ගකගනකු වන්වගනහිය. 

ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َفَتُكوَن ِمَن   ُع َمَع ٱَّلله فَََل تَدح
بِيَ  حُمَعذه  ٢١٣ ٱل

214. තවද නුඹගේ සමීප ඥාතීන්වට නුඹ 

අවවාද කරනු. 
قحَربِيَ 

َ نِذرح َعِشَۡيتََك ٱۡلح
َ
 ٢١٤ َوأ

215. තවද ගදියන්ව ගකගරහි ිශ්වාස 

කරන්වනන්ව අතුරින්ව නුඹ ව අනුෙමනය 

ක වුන්ව හට නුඹගේ පියාපත් පහත් 

කරනු. 

َبَعَك ِمَن   فِضح َجَناَحَك لَِمِن ٱته َوٱخح
ِمنِيَ  حُمؤح  ٢١٥ ٱل

216. නමුත් ඔවුහු නුඹට පිටුපෑගවහු නම්, 

නියත වශගයන්වම නුඹලා සිදු කරන දැයින්ව 

මම නිදහස ්වූ අගයකි යැයි නුඹ පවසනු. 

َملُونَ  ا َتعح ِمه  ٢١٦ فَإِنح َعَصوحَك َفُقلح إِّن ِ بَرِٓيء  م 

217. තවද නුඹ සර්ව බලධාරී 

මහාකරුණාන්විතයාණන්ව මත (සියල්ල) 

භාර කරනු. 

ح لََعَ ٱلحَعزِيزِ ٱلرهِحيمِ   ٢١٧ َوتََوَّكه

218. ඔහු වනාහි නුඹ නැගිට නැමදුම් 

කරන ිට දකින්වනාය. 
 َٰ ِي يََرى  ٢١٨ َك ِحَي َتُقومُ ٱَّله

219. තවද සුජූද් කරන්වනන්ව අතර නුඹගේ 

චලනය ද ඔහු දකින්වනාය. 
َِٰجِدينَ   ٢١٩ َوَتَقلَُّبَك ِِف ٱلسه

220. නියත වශගයන්වම ඔහුමය සර්ව 

ශ්රාවක සර්ව ඥානී. 
ِميُع ٱلحَعلِيمُ   ٢٢٠ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه

221. ගෂයිතානුන්ව පහ  වන්වගන්ව කවුරුන්ව 

ගවත දැයි මම නුඹලාට දන්වවන්වන ද? 

َيَِٰطيُ  ُل ٱلشه َٰ َمن تَََنه نَب ِئُُكمح لََعَ
ُ
 ٢٢١ َهلح أ

222. පාපකම් කරන ගබාරු ගොතන සෑම 

ගකගනකු ගවතම ඔහු පහ  ගවයි. 
ثِيمٖ 

َ
فهاٍك أ

َ
ِ أ

َٰ ُك  ُل لََعَ  ٢٢٢ تَََنه
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223. සවනට වැකුණු දෑ ඔවුහු ඉදිරිපත් 

කරති. ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා 

මුසාවාදීහුය. 

ََثُُهمح َكَِٰذبُونَ  كح
َ
َع َوأ مح  ٢٢٣ يُلحُقوَن ٱلسه

224. තවද කිවරුන්ව වන ඔවුන්ව ව 

ගනාමෙ ගියවුන්ව අනුෙමනය කරති. 
َعَرآُء يَتهبُِعُهُم ٱلحَغاوُۥنَ   ٢٢٤ َوٱلشُّ

225. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව සෑම 

මිටියාවතකම නිදැල්ගල් හැසිගරනු නුඹ 

ගනාදුටුගවහි ද? 

 ِ نهُهمح ِِف ُك 
َ
لَمح تََر أ

َ
 ٢٢٥  َوادٖ يَِهيُمونَ أ

226. තවද නියත වශගයන්වම ඔවුහු තමන්ව 

සිදු ගනාකරන දෑ පවසති. 
َعلُونَ  نهُهمح َيُقولُوَن َما ََل َيفح

َ
 ٢٢٦ َوأ

227. නමුත් ිශව්ාස කර යහකම් කර 

අල්ලාහ ්ව අධික වශගයන්ව ගමගනහි කර 

අපරාධ කරනු ලැබූවායින්ව පසු උදව් කරනු 

ලැබූවන්ව හැර. තමන්ව කවර තැනකට 

ගයාමු කරනු ලබන්වගන්ව දැයි අපරාධ 

ක වුන්ව මතු දැන ෙනු ඇත. 

َٰلَِحَِٰت َوَذَكُرواْ   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إَِله ٱَّله
  ُْۗ ِد َما ُظلُِموا واْ ِمنُۢ َبعح َ َكثِۡٗيا َوٱنَتَِصُ ٱَّلله

يه ُمنَقلَٖب  
َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ لَُم ٱَّله وََسَيعح

 ٢٢٧ يَنَقلُِبونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තා, සීන්ව. එය අල් කුර්ආනගේ හා 

පැහැදිලි ග්රන්වථගේ වදන්වය. 
بِيٍ   ١ طٓسْۚ تِلحَك َءاَيَُٰت ٱلحُقرحَءاِن َوكَِتاٖب مُّ

2. ගදියන්ව ිශ්වාස ක වුනට මෙ 

ගපන්වවීමක් හා සුබාශිංසනයකි. 
ِمنِيَ  ىَٰ لِلحُمؤح َ  ٢ ُهٗدى َوبُّشح

3. ඔවුන්ව වනාහි සලාතය ිධිමත් ව ඉටු 

කරති. සකාත්ද පිරිනමති. තවද මතුගලාව 

පිළිබඳ තරගේ ිශව්ාස කරනුගේ ඔවුහුය. 

ةَ وَُهم   َكوَٰ تُوَن ٱلزه َة َويُؤح لَوَٰ ِيَن يُِقيُموَن ٱلصه ٱَّله
 ٣ ونَ بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهمح يُوقِنُ 

4. නියත වශගයන්වම මතුගලාව පිළිබඳ 

ිශව්ාස ගනාකරන්වනන්ව වනාහි අපි 

ඔවුනට ඔවුන්වගේ ක්රියාවන්ව අලංකාර කර 

ගපන්වවූගයමු. එගහයින්ව ඔවුහු (එහි) 

වයාකූලත්වගයන්ව ගපග ති. 

ِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َزيهنها لَُهمح   ِيَن ََل يُؤح إِنه ٱَّله
َمَٰلَُهمح َفُهمح  عح

َ
َمُهونَ أ  ٤ َيعح

5. නපුරු දඬුවම තමන්වහට සතු වූගවෝ 

ඔවුහුමය. තවද මතුගලාගවහි දැඩි 

අලාභවන්වතගයෝ ද ඔවුහුමය. 

ِيَن لَُهمح ُسوُٓء ٱلحَعَذاِب وَُهمح ِِف   ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
أ

ونَ  َِسُ خح
َ  ٥ ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم ٱۡلح

6. (නබිවරය,) තවද සර්වඥානී මහා 

ප්රඥාවන්වතයාගෙන්ව නියත වශගයන්වම 

නුඹට අල් කුර්ආනය ගදනු ලැබුගවහිය. 

نح َحِكيٍم   ُ ِإَونهَك تَلُلََّقه ٱلحُقرحَءاَن ِمن له
 ٦ َعلِيمٍ 
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7. නියත වශගයන්වම මම ගින්වනක් 

දුටුගවමි. යම් ගතාරතුරක් මම එයින්ව 

නුඹලා ගවත ගෙන එන්වගනමි. එගස් 

නැතගහාත් නුඹලා (සීතගලන්ව) උණුසුම 

ලැබිය හැකි වනු පිණිස ගිනි ගපගනල්ලක් 

නුඹලා ගවත ගෙන එන්වගනමි යැයි මූසා 

තම පවුලට පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් 

කරනු. 

ُت نَاٗرا   ٓ َءانَسح لِهِۦٓ إِّن ِ هح
َ
إِذح قَاَل ُموََسَٰ ِۡل

وح َءاتِيُكم بِِشَهاٖب  
َ
ََبٍ أ

ِنحَها ِِبَ َسـ َاتِيُكم م 
َطلُونَ   ٧ قَبَٖس لهَعلهُكمح تَصح

8. එගස ්ඔහු එහි පැමිණි කල්හි ගින්වගනහි 

සිටින්වනා හා ඒ අවට සිටියවුන්ව ආශිර්වාද 

කරනු ලැබීය. තවද සර්ව ගලෝකයන්වහි 

පරමාධිපති වූ අල්ලාහ් සුිශුද්ධය යැයි 

ඔහු අමතනු ලැබීය. 

نُۢ بُورَِك َمن ِِف ٱنلهارِ َوَمنح  
َ
ا َجآَءَها نُودَِي أ فَلَمه

ِ ٱلحَعَٰلَِميَ  ِ َرب  لََها َوُسبحَحََٰن ٱَّلله  ٨ َحوح

9. (එිට) අගහෝ ! මූසා, නියත වශගයන්වම 

මහා ප්රඥාවන්වත සර්ව බලධාරී අල්ලාහ ්

මම ගවමි. 

َِكيمُ  ُ ٱلحَعزِيُز ٱۡلح نَا ٱَّلله
َ
ۥٓ أ  ٩ َيَُٰموََسَٰٓ إِنهُه

10. තවද නුඹගේ සැරයටිය ගහ නු. එය 

සර්පයකු ගස ්සලිත වනු ඔහු දුටු කල්හි 

පසුපස හැරී දිව්ගව්ය. තවද ඔහු නැවත 

හැරී ගනාබැලුගව්ය. අගහෝ මූසා! නුඹ බිය 

ගනාවනු. නියත වශගයන්වම මම වනාහි, 

මා ඉදිරිගේ දූතගයෝ බිය ගනාගවති. 

نهَها َجآن    
َ
ََتُّ َكأ ا رََءاَها َتهح لحِق َعَصاَكْۚ فَلَمه

َ
َوأ

ْۚ َيَُٰموََسَٰ ََل ََّتَفح إِّن ِ   ِبح بِٗرا َولَمح ُيَعق  َٰ ُمدح َوله
حُمرحَسلُونَ  يه ٱل  ١٠ ََل ََيَاُف َلَ

11. නමුත් අපරාධයක් සිදු ගකාට අනතුරු 

ව නපුරකින්ව පසු යහපතක් බවට (එය) 

පත් ක  අය හැර. එගහයින්ව නියත 

වශගයන්වම මම අතික්ෂමාශීලී මහා 

කරුණාන්විතයාණන්ව ගවමි. 

َد ُسوٓءٖ فَإِّن ِ   ُۢا َبعح َن َل ُحسح إَِله َمن َظلََم ُثمه بَده
 ١١ َغُفور  رهِحيم  

12. නුඹගේ අත නුඹගේ සාක්කුව තු ට 

දමනු. එිට කිසිදු හානියකින්ව ගතාරව 

සුදුවන්ව ගලසින්ව (බැබග මින්ව) එය පිටවනු 

ඇත. එය ෆිර්අවුන්ව හා ඔහුගේ ජනයා 

ගවත වූ ප්රාතිහාර්යයන්ව නවය අතර ිය. 

නියත වශගයන්වම ඔවුහු දුෂ්ට පිරිසක් වූහ. 

دحِخلح يََدَك ِِف َجيحبَِك ََّتحُرجح َبيحَضآَء ِمنح  
َ
َوأ

َن َوَقوح  ِع َءاَيٍَٰت إََِلَٰ فِرحَعوح ِ ُسوٓءِٖۖ ِِف تِسح ِمهِۦْٓۚ  َغۡيح
َِٰسِقيَ   ١٢ إِنهُهمح ََكنُواْ قَوحٗما َف
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13. අපගේ සංඥාවන්ව ඔවුන්ව ගවත 

ගපගනන්වනට පැමිණි කල්හි ගමය 

පැහැදිලි හූනියමක් යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ر    ٗة قَالُواْ َهََٰذا ِسحح َُٰتَنا ُمبحِِصَ ا َجآَءتحُهمح َءاَي فَلَمه
بِي    ١٣ مُّ

14. තවද ඔවුන්වගේ ආත්මයන්ව එය 

පිළිෙන්වනා තත්ත්වගේ තිබියදීත් 

අසාධාරණ ගලසින්ව හා පුහුමානගයන්ව යුතු 

ව ඔවුහු එය ප්රතික්ගෂප් කග ෝය. 

එගහයින්ව කලහකාරීන්වගේ අවසානය 

ගකගස් වී දැයි නුඹ අවධානගයන්ව බලනු. 

نُفُسُهمح ُظلحٗما  
َ
تَيحَقَنتحَهآ أ وََجَحُدواْ بَِها َوٱسح

َِٰقَبُة   اْۚ فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن َع وَُعلُو ٗ
سِ  حُمفح  ١٤ ِدينَ ٱل

15. තවද සැබැින්වම අපි දාවූද් හා 

සුගලයිමාන්වට ඥානය පිරිනැමුගවමු. තවද 

ඔහුගේ ෙැත්තන්ව අතුරින්ව ගදියන්ව 

ිශව්ාස කරන ගබාගහෝමයක් ගදනාට 

වඩා අප උසස ්ක  අල්ලාහ්ටම සියලු 

ප්රශංසා යැයි ඔවුන්ව ගදගදනා පවසා 

සිටියහ. 

 ۡۖ  َوقَاََل  َولََقدح َءاتَيحَنا َداوُۥَد َوُسلَيحَمََٰن ِعلحٗما
ِنح ِعَبادِهِ   َٰ َكثِۡيٖ م  لََنا لََعَ ِي فَضه ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح ٱۡلح

ِمنِيَ  حُمؤح  ١٥ ٱل

16. සුගලයිමාන්ව දාවුද්ට උරුමකම් 

පෑගව්ය. අගහෝ ජනයිනි! කුරුලු බස අපට 

උෙන්වවනු ලැබීය. තවද සෑම ගදයකින්වම 

අපට පිරිනමනු ලැබීය. නියත වශගයන්වම 

එය පැහැදිලි අනුග්රහයකි යැයි ඔහු 

(සුගලයිමාන්ව) පැවසීය. 

َها ٱنلهاُس   يُّ
َ
أ ۖۡ َوقَاَل َيَٰٓ َوَورَِث ُسلَيحَمَُٰن َداوُۥَد

ٍءِۖ إِنه   ِ ََشح
وتِيَنا ِمن ُك 

ُ
ِ َوأ ۡيح َنا َمنِطَق ٱلطه ُعل ِمح

حُمبِيُ  ُل ٱل  ١٦ َهََٰذا لَُهَو ٱلحَفضح

17. සුගලයිමාන්ව ගවනුගවන්ව ජින්ව 

වර්ෙයාගෙන්ව ද මිනිස් සත්වයාගෙන්වද 

පක්ීන්වගෙන්ව ද යුත් ඔහුගේ ගස්නාව එක් 

රැස් කරන ලදී. පසු ව ඔවුන්ව ගප ෙස්වා 

ෙමන්ව කරවනු ලැබීය. 

نِس   ِ
ن ِ َوٱۡلح ِ

وَُحِّشَ لُِسلَيحَمََٰن ُجُنوُدهُۥ ِمَن ٱۡلح
ِ َفُهمح يُوزَُعونَ  ۡيح  ١٧ َوٱلطه
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18. කුහුඹුවන්වගේ මිටියාවතට ඔවුන්ව 

පැමිණි ිට, අගහෝ කුහුඹුවනි! නුඹලාගේ 

නවාතැන්ව තු ට පිිගසනු. සුගලයිමාන්ව 

හා ඔහුගේ ගස්නාව ඔවුන්ව ගනාදැනුවත් ව 

නුඹලා පාො ගනාදැමිය යුතු යැයි 

කුහුඹිගයක් කීවාය. 

لَة    ِل قَالَتح َنمح َٰ َوادِ ٱنلهمح اْ لََعَ تَوح
َ
َٰٓ إَِذآ أ َحِته

ُخلُواْ َمَسَِٰكَنُكمح ََل   ُل ٱدح َها ٱنلهمح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

وَُجُنوُدهُۥ وَُهمح ََل  َُيحِطَمنهُكمح ُسلَيحَمَُٰن 
ُعُرونَ   ١٨ يَشح

19. උගේ කතාව ගහත්ුගවන්ව ඔහු 

(සුගලේමාන්ව) මද සිනහ පා, මාගේ 

පරමාධිපතියාගණනි, නුඹ මා හා මාගේ 

ගදමාපියන්ව  ගවත දායාද ක  

ආශිර්වාදයන්ව සඳහා මා කෘතගව්දී වීමටත් 

නුඹ පිළිෙන්වනා අයුරින්ව දැහැමි දෑ මා සිදු 

කිරීමටත් මට නුඹ දායාද කරනු මැනව! 

තවද නුඹගේ කරුණාව තුළින්ව නුඹගේ 

දැහැමි ෙැත්තන්ව අතරට මා ඇතු ත් 

කරනු මැනව! යැයි පැවසීය. 

ِّنٓ   زِعح وح
َ
ِ أ لَِها َوقَاَل َرب  ِن قَوح َم َضاِحَّٗك م  َفَتبَسه

  َٰ ه َولََعَ َت لََعَ نحَعمح
َ
َمَتَك ٱلهِِتٓ أ ُكَر نِعح شح

َ
نح أ

َ
أ

 َٰ َمَل َصَٰلِٗحا تَرحَضى عح
َ
نح أ

َ
يه َوأ دحِخلحِّن  َوَِٰلَ

َ
ُه َوأ

َٰلِِحيَ  َتَِك ِِف ِعَبادَِك ٱلصه  ١٩ بِرَۡحح

20. තවද ඔහු (සුගලයිමාන්ව) පක්ෂියා 

ගසවීය. හුද් හුද් කුරුල්ලා මා 

ගනාදකිනුගේ ඇයි? නැතගහාත් ඌ 

ගනාපැමිණියවුන්ව අතුරින්ව වීදැ?යි ඔහු 

පැවසීය. 

مح 
َ
ُهَد أ حُهدح َرى ٱل

َ
َ َفَقاَل َماَِلَ ََلٓ أ ۡيح َد ٱلطه   َوَتَفقه

 ٢٠ ََكَن ِمَن ٱلحَغآئِبِيَ 

21. මම ඌට දැඩි දඬුවමකින්ව දඬුවම් 

කරමි. එගස ්නැතගහාත් මම ඌ කපා 

දමමි. එගස්ත් නැතගහාත් ඌ (නිදහසට 

කරුණු දක්වමින්ව) පැහැදිලි බලවත් 

සාධකයක් මා ගවත ගෙන ආ යුතුය. 

وح 
َ
َبنهُهۥ َعَذاٗبا َشِديًدا أ ِ َعذ 

ُ
وح  َۡل

َ
ۥٓ أ اْذحَِبَنهُه

َ
َۡل

بِيٖ  ِ بُِسلحَطَٰٖن مُّ تَِيّن 
ح
 ٢١ ََلَأ

22. නමුදු වැඩි ගව්ලාවක් ෙත වූගේ නැත. 

එිට ඌ ‘නුඹ කවර ගදයක් ග්රහණය 

ගනාකග ් ද එවන්වනක් මා ග්රහණය 

කග මි. මම සබඃ ගද්ශගේ සිට 

ිශව්ාසනීය පුවතක් සමෙ නුඹ ගවත 

පැමිණිගයමි’ යැයි පැවසීය. 

َ بَعِ  َحطُت بَِما لَمح َُتِطح  َفَمَكَث َغۡيح
َ
يٖد َفَقاَل أ

ِۭ بِنََبإٖ يَِقيٍ   ٢٢ بِهِۦ وَِجئحُتَك ِمن َسَبإ
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23. නියත වශගයන්ව ඔවුන්ව පාලනය 

කරන කාන්වතාවක් මම දුටිමි. ඇයට සියලු 

දැයින්ව පිරිනමනු ලැබ තිගේ. තවද ඇයට 

මහත් වූ රාජාසනයක් ද ඇත. 

وتِ 
ُ
لُِكُهمح َوأ ٗة َتمح

َ
َرأ ِ  إِّن ِ وََجدتُّ ٱمح

َيتح ِمن ُك 
ءٖ َولََها َعرحٌش َعِظيم    ٢٣ ََشح

24. ඇය හා ඇයගේ ජනයා අල්ලාහ්ගෙන්ව 

ගතාර ව හිරුට සුජූද් කරනු මම දුටුගවමි. 

තවද ඔවුනට ඔවුන්වගේ ක්රියාවන්ව 

ගෂයිතාන්ව අලංකාර කර ගපන්වවා එම 

(ඍජු) මාර්ෙගයන්ව ඔවුන්ව ව ක්වා ඇත. 

එගහයින්ව ඔවුහු මෙගපන්වවීම් ගනාලබති. 

ِس ِمن ُدوِن  وََجدتَُّها وَ  مح ُجُدوَن لِلشه َمَها يَسح َقوح
ُهمح   َمَٰلَُهمح فََصده عح

َ
يحَطَُٰن أ ِ َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه ٱَّلله

َتُدونَ  بِيِل َفُهمح ََل َيهح  ٢٤ َعِن ٱلسه

25. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගවහි සැඟවුණු 

රහස් ගහළි කරන්වනා වූ අල්ලාහ්ට ඔවුන්ව 

සුජූද් ගනාකරන ගමන්ව (පවසා 

වැ ැක්වීය.) තවද නුඹලා සඟවන දෑ හා 

නුඹලා ගහළි කරන දෑ ඔහු(අල්ලාහ)් 

දනියි. 

َء ِِف   َبح ِي َُيحرُِج ٱۡلح ِ ٱَّله ۤاَّلَأ ْۤاوُدُجۡسَي َّلِله
لَُم َما َُّتحُفوَن َوَما   ۡرِض َويَعح

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ٱلسه
لُِنونَ   ٢٥ ُتعح

26. අල්ලාහ ්වන ඔහු හැර ගවනත් 

ගදියකු ගනාමැත. ඔහු අතිමහත් සර්ව 

රාජයගේ හිමිපාණන්වය. 

ُ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو َربُّ ٱلحَعرحِش ٱلحَعِظيِم۩  ٢٦ ٱَّلله

27. නුඹ සතය පැවසුගවහි ද එගස් 

නැතගහාත් නුඹ මුසාවාදීන්ව අතුරින්ව දැයි 

අපි බලා සිටිමු යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

مح ُكنَت ِمَن  
َ
َصَدقحَت أ

َ
۞قَاَل َسنَنُظُر أ

َِٰذبِيَ   ٢٧ ٱلحَك

28. නුඹ මාගේ ගමම ලිපිය රැගෙන 

ගොස් ඔවුන්ව ගවත දමා පසු ව ඔවුන්වගෙන්ව 

නුඹ හැරී එනු. ඔවුන්ව කුමන ප්රතිචාරයක් 

දක්වන්වගන්ව දැයි නුඹ අධීක්ෂණය කරනු. 

(යැයි පැවසීය) 

لحِقهح إََِلحِهمح ُثمه تََوله  
َ
ٱذحَهب ب ِِكَتَِٰب َهََٰذا فَأ

 ٢٨ َعنحُهمح فَٱنُظرح َماَذا يَرحِجُعونَ 

29. අගහෝ ප්රධානියනි! නියත වශගයන්වම 

මා ගවත උතුම් ලිපියක් දමා ගොස් ඇත 

යැයි ඇය පැවසුවාය. 

لحَِّقَ إََِله كَِتَٰب   
ُ
ٓ أ حَملَُؤاْ إِّن ِ َها ٱل يُّ

َ
أ قَالَتح َيَٰٓ

 ٢٩ َكرِيمٌ 
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30. නියත වශගයන්වම එය 

සුලයිමාන්වගෙනි. තවද නියත වශගයන්වම 

එය අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විතයාණන්වගේ නාමගයන්ව 

වූවකි. 

ِنَٰمۡح   ِ ٱلره إِنهُهۥ ِمن ُسلَيحَمََٰن ِإَونهُهۥ ِمۡسِب ٱَّلله
 ٣٠ ٱلرهِحيمِ 

31. නුඹලා මට එගරහි ව අහංකාර 

ගනාවනු. තවද නුඹලා මා ගවත අවනත 

වන්වනන්ව ගලසින්ව පැමිගණනු. (යැයි එම 

ලිපිගේ සඳහන්ව ව ඇත.) 

لِِميَ  تُوِِن ُمسح
ح
ه َوأ لُواْ لََعَ َله َتعح

َ
 ٣١ أ

32. අගහෝ ප්රධානියනි! මාගේ ිෂයගයහි 

නුඹලා මට තීන්වදු ලබා ගදනු. නුඹලා 

සාක්ෂි පවසන ගතක් මම කිසිදු කරුණක් 

සිදු කරන්වනියක් ගනාවූගයමි යැයි 

පැවසුවාය. 

رِي َما   مح
َ
ُتوِِن ِِفٓ أ فح

َ
حَملَُؤاْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ قَالَتح َيَٰٓ

َهُدونِ  َٰ تَشح ًرا َحِته مح
َ
 ٣٢ ُكنُت قَاِطَعًة أ

33. අපි බලවත් උදියයි. දැඩි සටන්ව කාමී 

උදියයි. කරුණ ඔබ ගවතය. එගහයින්ව 

ඔබ නිගයෝෙ කරනුගේ කුමක් දැයි ඔබ ම 

බලනු යැයි ඔවුහු (ඇයට) පැවසූහ. 

ُر   مح
َ ٖس َشِديٖد َوٱۡلح

ح
ْولُواْ بَأ

ُ
ةٖ َوأ ْولُواْ قُوه

ُ
قَالُواْ ََنحُن أ

ُمرِينَ 
ح
 ٣٣ إََِلحِك فَٱنُظرِي َماَذا تَأ

34. නියත වශගයන්වම රජවරු ගද්ශයකට 

පිිසුණගහාත් එහි කලහකම් ඇති කරති. 

එහි වැසියන්ව අතර වූ වැදෙත් පුද්ෙලයින්ව 

පහත් තත්ත්වයට පත් කරති. එගලසය 

ඔවුන්ව සිදු කරනුගේ. 

فحَسُدوَها  
َ
يًَة أ حُملُوَك إَِذا َدَخلُواْ قَرح قَالَتح إِنه ٱل

عَ  ْۚ َوَكَذَٰلَِك َيفح ذِلهٗة
َ
لَِهآ أ هح

َ
ةَ أ ِعزه

َ
 ٣٤ لُونَ وََجَعلُٓواْ أ

35. තවද නියත වශගයන්වම මම ඔවුන්ව 

ගවත තයාෙ එවා දූතවරුන්ව කවර ගදයක් 

නැවත ගෙන එන්වගන්ව දැයි බලා සිටිමි. 

ُۢ بَِم يَرحِجُع   ِإَوّن ِ ُمرحِسلٌَة إََِلحِهم بَِهِديهةٖ َفَناِظَرُة
حُمرحَسلُونَ   ٣٥ ٱل
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36. එිට සුගලයිමාන්ව ගවත (දූතයා) ඔහු 

පැමිණි කල්හි නුඹලා මට ධනගයන්ව උදව් 

කරන්වගනහු ද? එගස ්නම් නුඹලා මට 

පිරිනමන දෑට වඩා අල්ලාහ් මට පිරිනමා 

ඇති දෑ උතුම්ය. නමුත් නුඹලා නුඹලාගේ 

තයාෙ පිළිබඳ ව සතුටු වන්වගනහුය. 

ونَِن بَِماٖل َفَمآ   تُِمدُّ
َ
ا َجآَء ُسلَيحَمََٰن قَاَل أ فَلَمه

َُٰكمِۚ بَلح  آ َءاتَى ِمه ُ َخۡيح  م  ۦَ ٱَّلله َِٰن نُتم   َءاتَى
َ
أ

رَُحونَ   ٣٦ بَِهِديهتُِكمح َتفح

37. නුඹ නැවත ඔවුන්ව ගවත හැරී යනු. 

සැබැින්වම ඔවුන්ව එයට  මුහුණ දිය 

ගනාහැකි ගස්නාවක් ඔවුන්ව ගවත අපි 

ගෙන එන්වගනමු. තවද ඔවුන්ව අවමානයට 

ලක් වූ පහත් වූවන්ව ගලසින්ව එයින්ව ඔවුන්ව 

ව අපි පිටුවහල් කරන්වගනමු. 

تِيَ 
ح
نهُهم ِِبُُنوٖد َله قَِبَل لَُهم بَِها  ٱرحِجعح إََِلحِهمح فَلََنأ

ذِلهٗة وَُهمح َصَٰغُِرونَ 
َ
ِنحَهآ أ رَِجنهُهم م   ٣٧ َونَلُخح

38. අගහෝ ප්රධානියනි! ඔවුන්ව මා ගවත 

අවනතවූවන්ව (මුස්ලිම්වරුන්ව)  ගලසින්ව 

පැමිණීමට ගපර ඇයගේ රාජාසනය මා 

ගවත ගෙන එන්වගන්ව නුඹලාගෙන්ව 

කවගරකු දැයි ඔහු (සුගලයිමාන්ව) ිමසීය. 

تِيِّن بَِعرحِشَها َقبحَل  
ح
يُُّكمح يَأ

َ
حَملَُؤاْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ قَاَل َيَٰٓ

لِِميَ  تُوِِن ُمسح
ح
ن يَأ

َ
 ٣٨ أ

39. ඔගේ සථ්ානගයන්ව ඔබ නැගිට සිටීමට 

ගපර මම එය ඔබ ගවත ගෙන එන්වගනමි. 

තවද නියත වශගයන්වම මම ඒ ගවත 

ශක්තිය ඇති ිශව්ාසනීය අගයකි යැයි 

ජින්ව වර්ෙයා අතුරින්ව බලවගතක් පැවසීය. 

نَا۠ َءاتِيَك بِهِۦ َقبحَل  
َ
ِ أ ن  ِ

َِن ٱۡلح رِيت  م  قَاَل ِعفح
َقاِمَكۖۡ ِإَوّن ِ َعلَيحهِ لََقوِيٌّ   ن َتُقوَم ِمن مه

َ
أ

ِمي  
َ
 ٣٩ أ
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40. ඔගේ ඇසිපිය ඔබ ගවත  ඟා වීමට 

මත්ගතන්ව මම එය ඔබ ගවත ගෙන 

එන්වගනමි යැයි ගද්ව ග්රන්වථය පිළිබඳ 

ඥානය ඇත්ගතකු පැවසීය. තම අසල එය 

තිගබනු ඔහු දුටු කල්හි "මම ගුණෙරුක 

වන්වගනම් ද එගස ්නැතගහාත් ගුණමකු 

වන්වගනම් දැයි මා පරීක්ෂා කරනු පිණිස,  

ගමය මාගේ පරමාධිපතියාගෙන්ව වූ 

භාෙයයකි" යැයි (සුගලයිමාන්ව) පැවසීය. 

තවද කවගරකු ගුණෙරුක වූගේ ද එගස ්

ගුණෙරුක වනුගේ තමන්ව ගවනුගවන්වමය. 

තවද කවගරක ගුණමකු වූගේ ද එිට 

නියත වශගයන්වම මාගේ පරමාධිපති 

අවශයතාවන්වගෙන්ව ගතාර වූ 

උපකාරශීලීය. (යන වෙ දැන ෙත යුතුය.) 

نَا۠  
َ
َِن ٱلحِكَتَِٰب أ ِي ِعنَدهُۥ ِعلحم  م  قَاَل ٱَّله

ا   ُفَكْۚ فَلَمه تَده إََِلحَك َطرح ن يَرح
َ
َءاتِيَك بِهِۦ َقبحَل أ

ا ِعنَدهُۥ قَاَل َهََٰذا ِمن  َتِقرًّ ِ  رََءاهُ ُمسح ِل َرَب  فَضح
ۖۡ َوَمن َشَكَر فَإِنهَما   ُفُر كح

َ
مح أ

َ
ُكُر أ شح

َ
َِلَبحلَُوِِنٓ َءأ

ِ َغِّن     ِسهِۖۦۡ َوَمن َكَفَر فَإِنه َرَب  ُكُر نِلَفح يَشح
 ٤٠ َكرِيم  

41. ඇයගේ රාජාසනය ඇයට හඳුනා ෙත 

ගනාහැකි බවට නුඹලා පත් කරනු. ඇය ඒ 

ෙැන නිවැරදි ව හඳුනා ෙන්වනී ද එගස් 

නැතගහාත් නිවරැදි ව හඳුනා 

ගනාෙන්වනවුන්ව අතුරින්ව වන්වනී දැ?යි අපි 

බලමු යැයි ඔහු (සුගලයිමාන්ව) පැවසීය. 

مح  
َ
َتِدٓي أ َتهح

َ
ُرواْ لََها َعرحَشَها نَنُظرح أ ِ قَاَل نَك 
َتُدونَ  ِيَن ََل َيهح  ٤١ تَُكوُن ِمَن ٱَّله

42. පසු ව ඇය පැමිණි කල්හි ඔබගේ 

රාජාසනය ගමගලස දැයි ිමසනු ලැබීය. 

ඇය නියත වශගයන්වම ගමය එයමය යැයි 

(රැජිණ) පැවසුවාය. තවද එයට ගපර අප 

ගවත ඥානය ගදනු ලැබුගවමු. තවද අපි 

අවනත වන්වනන්ව (මුස්ලිම්වරුන්ව) වූගයමු. 

َهََٰكَذا َعرحُشِكِۖ قَالَتح  
َ
ا َجآَءتح قِيَل أ فَلَمه

وتِيَنا ٱلحعِلحَم ِمن َقبحلَِها َوُكنها  
ُ
نهُهۥ ُهَوْۚ َوأ

َ
َكأ

لِِميَ   ٤٢ ُمسح

43. අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව ඇය 

නමදිමින්ව සිටි දෑ ඇය ව වැ ැක්වීය. 

නියත වශගයන්වම ඇය ගදියන්ව 

ප්රතික්ගෂප් ක  ජනයා අතුරින්ව ගකගනකු 

ිය. 

ِۖۡ إِنهَها   ُبُد ِمن ُدوِن ٱَّلله َها َما ََكنَت تهعح َوَصده
ٖم َكَٰفِرِينَ   ٤٣ ََكنَتح ِمن قَوح
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44. ඔබ මාලිොවට ඇතුළු වනු යැයි ඇයට 

කියනු ලැබීය. ඇය එය දුටු ිට ජලගයන්ව 

පිරුණු තටාකයක් යැයි සිතුවාය. ඇය 

ඇයගේ වස්ත්රය ඇයගේ ගකේඩගයන්ව 

ඉවතට (ඔසවා) ෙත්තාය. නියත 

වශගයන්වම ගමය පළිඟුවලින්ව මුසු වූ 

මාලිොවක් යැයි ඔහු (සුගලයිමාන්ව) 

පැවසීය. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, 

නියත වශගයන්වම මම මට ම අපරාධ කර 

ෙත්ගතමි. තවද මම සුගලයිමාන්ව සමෙ 

සර්ව ගලෝකයන්වහි හිමිපාණන්ව වූ 

අල්ලාහ්ට අවනත වූගයමි යැයි ඇය 

පැවසුවාය. 

تحُه َحِسبَتحُه  
َ
ا َرأ ۖۡ فَلَمه َح ح قِيَل لََها ٱدحُخِل ٱلِصه

ح    ْۚ قَاَل إِنهُهۥ َۡصح ُۡلهٗة َوَكَشَفتح َعن َساَقيحَها
ِ إِّن ِ َظلَ  ُۗ قَالَتح َرب  ِن قََوارِيَر د  م  َمره ُت  مُّ مح

  ِ ِ َرب  ُت َمَع ُسلَيحَمََٰن َّلِله لَمح سح
َ
َِس َوأ َنفح
 ٤٤ ٱلحَعَٰلَِميَ 

45. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමඳුම් 

කරනු යැයි (නිගයෝෙ කරමින්ව) සැබැින්වම 

අපි සමූද් ජනයා ගවත ඔවුන්වගේ සගහෝදර 

සාලිහ ්ව එව්ගවමු. එිට ඔවුහු වාද 

කරෙන්වනා ගදපිරිසක් වූහ. 

رحَسلحَنآ إََِلَٰ 
َ
ِن  َولََقدح أ

َ
َخاُهمح َصَٰلًِحا أ

َ
 َثُموَد أ

َ فَإَِذا ُهمح فَرِيَقاِن ََيحَتِصُمونَ  ُبُدواْ ٱَّلله  ٤٥ ٱعح

46. මාගේ ජනයිනි, යහකමට ගපර 

පාපකම ගසායන්වනට නුඹලා ඉක්මන්ව 

වනුගේ ඇයි? නුඹලා කරුණා කරනු 

ලබනු පිණිස නුඹලා අල්ලාහ්ගෙන්ව සමාව 

අයැද සිටිය යුතු ගනාගව් දැයි ඔහු 

පැවසීය. 

ي ِئَةِ َقبحَل   ِجلُوَن بِٱلسه َتعح قَاَل َيََٰقوحِم لَِم تَسح
َ لََعلهُكمح   ِفُروَن ٱَّلله َتغح ََل تَسح ََسَنةِِۖ لَوح ٱۡلح

 ٤٦ تُرحَۡحُونَ 

47. නුඹ හා නුඹ සමෙ වූවන්ව අපට අසුබ 

ගපර නිමිත්තකි යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

නුඹලාගේ අසුබවාදය අල්ලාහ ්ගවතිනි. 

නමුත් නුඹලා පරීක්ෂණයට භාජනය 

කරනු ලබන පිරිසකි යැයි ඔහු පැවසීය. 

َعَكْۚ قَاَل َطَٰٓئِرُُكمح   نَا بَِك َوبَِمن مه ح ۡيه قَالُواْ ٱطه
َتُنونَ  نُتمح قَوحم  ُتفح

َ
ِۖۡ بَلح أ  ٤٧ ِعنَد ٱَّلله

48. මහගපාග ාගව් කලහකම් කරන 

එගමන්වම ිධිමත් ගනාකරන කේඩායම් 

නවයක් එම නෙරගේ ිය. 

عَ  حَمِديَنةِ تِسح ِسُدوَن ِِف  َوََكَن ِِف ٱل ٖط ُيفح ُة رَهح
لُِحونَ  ۡرِض َوََل يُصح

َ  ٤٨ ٱۡلح
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49. නියත වශගයන්වම ඔහු හා ඔහුගේ 

පවුල අපි රාත්රිගේ මරා දමමු. පසු ව 

ඔහුගේ පවුගල් ිනාශය අපි ගනාදුටුගවමු 

යැයි ද නියත වශගයන්වම අපි සතයාවාදීහු 

යැයි ද ඔහුගේ භාරකරුට පවසන්වගනමු 

යැයි ඔවුහු (එම කේඩායම්) පැවසූහ. 

لَُهۥ ُثمه  هح
َ
ِ نَلُبَي ِتَنهُهۥ َوأ قَالُواْ َتَقاَسُمواْ بِٱَّلله

لِهِۦ ِإَونها   هح
َ
لَِك أ نَا َمهح نَلَُقولَنه لَِوَِل ِهِۦ َما َشِهدح

 ٤٩ لََصَِٰدقُونَ 

50. ඔවුහු කුමන්වත්රණයකින්ව කුමන්වත්රණය 

කග ෝය. අප ද ඔවුන්ව ගනාදැන සිටිය දී 

කුමන්වත්රණයකින්ව කුමන්වත්රණය කග මු. 

ٗرا وَُهمح ََل   نَا َمكح ٗرا َوَمَكرح َوَمَكُرواْ َمكح
ُعُرونَ   ٥٠ يَشح

51. ඔවුන්වගේ කුමන්වත්රණගේ අවසානය 

ගකගස් වී දැයි ඔබ මැනින්ව බලනු. නියත 

වශගයන්වම අපි ඔවුන්ව හා ඔවුන්වගේ ජනයා 

සියලු ගදනා ිනාශ කර දැමුගවමු. 

نها َدمه 
َ
رِهِمح أ َِٰقَبُة َمكح َنَُٰهمح  فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن َع رح

َعِيَ  َجح
َ
َمُهمح أ  ٥١ َوَقوح

52. ඔවුන්ව ක  අපරාධකම් ගහ්තුගවන්ව 

ෙරා වැටුණු ඔවුන්වගේ නිගවස ්ගම්වා ය. 

නියත වශගයන්වම ගමහි දැනමුතුකම් 

ලබන ජනයාට සාධකයක් ඇත. 

َٰلَِك   ْْۚ إِنه ِِف َذ فَتِلحَك ُبُيوُتُهمح َخاوِيَة بَِما َظلَُمٓوا
لَُمونَ  ٖم َيعح  ٥٢ ٓأَليَٗة ل َِقوح

53. තවද ිශ්වාස කර බිය බැතිමත් වී 

සිටියවුන්ව අපි මුදවා ෙත්ගතමු. 
ِيَن َءاَمُنواْ َوََكنُواْ َيتهُقونَ  َنَيحَنا ٱَّله

َ
 ٥٣ َوأ

54. තවද ලූත් ද (අපි එව්ගවමු.) ඔහු තම 

ජනයා ගවත නුඹලා දැක දැකම ස්ීන්ව 

හැර පුරුෂයින්ව ගවත පැමිගණන්වගනහු 

දැ?යි ිමසූ අවස්ථාව සිහියට නෙනු. 

نُتمح  
َ
تُوَن ٱلحَفَِٰحَشَة َوأ

ح
تَأ

َ
َولُوًطا إِذح قَاَل لَِقوحِمهِۦٓ أ

ونَ   ٥٤ ُتبحِِصُ

55. කාන්වතාවන්ව හැර දමා, කාමාශාගවන්ව 

යුතු ව පිරිමින්ව ගවත නුඹලා 

පැමිගණන්වගනහු ද? නුඹලා අඥාන 

පිරිසකි. 

ِن ُدوِن   َوٗة م  تُوَن ٱلر َِجاَل َشهح
ح
ئِنهُكمح تَلَأ

َ
أ

 ٓ نُتمح قَوحم  ََتحَهلُونَ ٱلن َِسا
َ
ِۚ بَلح أ  ٥٥ ءِ
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56. නුඹලා ලූත්ගේ පරපුර නුඹලාගේ 

ගද්ශගයන්ව පිටුවහල් කරනු. නියත 

වශගයන්වම ඔවුන්ව පිිතුරුකම පතන ජන 

පිරිසකි, යැයි පැවසීම මිස ඔහුගේ 

ජනයාගේ පිළිතුර ගවගනකක් ගනාවීය. 

رُِجوٓ  خح
َ
ن قَالُٓواْ أ

َ
ٓ أ اْ  ۞َفَما ََكَن َجَواَب قَوحِمهِۦٓ إَِله

نَاس   
ُ
ۖۡ إِنهُهمح أ يَتُِكمح ِن قَرح َءاَل لُوٖط م 

ُرونَ   ٥٦ َيَتَطهه

57. එිට අපි ඔහු හා ඔහුගේ පවුගල් අය 

මුදවා ෙත්ගතමු. ඔහුගේ බිරිය හැර. ඇය 

රැඳී සිටින්වනන්ව අතරට පත් කග මු. 

َنََٰها ِمَن   رح تَُهۥ قَده
َ
َرأ ۥٓ إَِله ٱمح لَُه هح

َ
َنَيحَنَُٰه َوأ

َ
فَأ

 ٥٧ ٱلحَغََِٰبِينَ 

58. තවද අපි ඔවුන්ව ගවත වර්ෂාවක් පතිත 

කග මු. අවවාද කරනු ලැබූවන්වගේ 

වර්ෂාව නපුරු ිය. 

َطٗراۖۡ فََسآَء َمَطُر   نَا َعلَيحِهم مه َطرح مح
َ
َوأ

حُمنَذرِينَ   ٥٨ ٱل

59. පවසනු. සියලු ප්රශංසා අල්ලාහට්ය. 

තවද ඔහු ගතෝරා ෙත් ඔහුගේ ෙැත්තන්ව 

ගකගරහි ශාන්වතිය අත් ගව්වා. ගශ්රෂ්්ඨ 

වනුගේ අල්ලාහ් ද එගස් නැතගහාත් 

ඔවුන්ව ආගද්ශ කරන දෑ ද? 

ِيَن   َٰ ِعَبادِهِ ٱَّله ِ َوَسَلٌَٰم لََعَ ُد َّلِله َمح قُِل ٱۡلح
ُِكونَ  ا يُّشح مه

َ
ٌ أ ُ َخۡيح ُۗ َءاَّلٓله َطََفَٰٓ  ٥٩ ٱصح

60. (උතුම් වනුගේ ඔවුන්ව ආගද්ශ තබන 

දෑ ද) එගස ්නැතගහාත් අහස් හා 

මහගපාග ාව මවා අහසින්ව නුඹලාට ජලය 

පහ  ක  අය ද? එමගින්ව අපි සාරවත් 

බින්ව යුක්ත වතුයායන්ව හට ෙැන්වවූගයමු. 

එහි ෙස් හට ෙැන්වවීමට නුඹලාට (බලය) 

ගනාමැත. අල්ලාහ් සමෙ තවත් ගදියකු 

සිටී ද? නමුත් ඔවුන්ව (අල්ලාහ්ට) සමාන 

කරන පිරිසකි. 

نَزَل لَُكم  
َ
ۡرَض َوأ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو نح َخلََق ٱلسه مه
َ
أ

َِن  ۢنَبتحَنا بِهِۦ َحَدآئَِق َذاَت  م 
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ ٱلسه

ءَِلَٰه   
َ
ُٓۗ أ ن تُۢنبُِتواْ َشَجرََها

َ
ا ََكَن لَُكمح أ َجةٖ مه َبهح

ِدلُونَ  ِْۚ بَلح ُهمح قَوحم  َيعح َع ٱَّلله  ٦٠ مه

61. එගස ්නැතගහාත් මහගපාග ාව 

වාසසථ්ානයක් බවට පත් ගකාට ඒ අතර 

ෙංොවන්ව ඇති ගකාට එහි කඳු ඇති ගකාට 

මුහුදු ගදක අතර බාධකයක් ඇති ක  අය 

ද? අල්ලාහ ්සමෙ තවත් ගදියකු සිටී ද? 

නමුත් ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා 

ගනාදනිති. 

نحَهَٰٗرا  
َ
ۡرَض قََراٗرا وََجَعَل ِخَلَٰلََهآ أ

َ ن َجَعَل ٱۡلح مه
َ
أ

َريحِن   َحح َ ٱِلح وََجَعَل لََها َرَوََِٰسَ وََجَعَل بَيح
 ِْۚ َع ٱَّلله ءَِلَٰه  مه

َ
ََثُُهمح ََل  َحاِجًزاُۗ أ كح

َ
 بَلح أ

لَُمونَ   ٦١ َيعح
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62. එගස ්නැතගහාත් කරදරයක පැටලුණු 

අය ඔහුගෙන්ව ප්රාර්ථනා ක  ිට ඔහුට 

පිළිතුරු දී එම නපුර ඉවත් කරන්වනා ද? 

තවද, ඔහු නුඹලා මහගපාග ාගව් 

නිගයෝජිතයින්ව බවට පත් කරයි. අල්ලාහ් 

සමෙ තවත් ගදියකු සිටී ද? නුඹලා 

ගමගනහි කරනුගේ සුඵ වශගයනි. 

ِشُف   َطره إَِذا َدََعهُ َويَكح حُمضح ن َُيِيُب ٱل مه
َ
أ

َع   ءَِلَٰه  مه
َ
ۡرِضِۗ أ

َ َعلُُكمح ُخلََفآَء ٱۡلح وَٓء َويَجح ٱلسُّ
ُرونَ  ا تََذكه ِْۚ قَلِيَٗل مه  ٦٢ ٱَّلله

63. එගස ්නැතගහාත් ගපාග ාගව් හා 

මුහුගද් අන්වධකාරයන්වහි නුඹලාට මෙ 

ගපන්වවන්වනා ද? තවද තම කරුණාව 

අතරින්ව සු ඟ සුබාශිංසනයක් වශගයන්ව 

එවනුගේ කවගරක් ද? අල්ලාහ ්සමෙ 

තවත් ගදියකු සිටී ද? ඔවුන්ව ආගද්ශ 

කරන දැයින්ව අල්ලාහ ්උත්තරීතරය. 

رِ َوَمن   َحح ِ َوٱِلح حََب  ِديُكمح ِِف ُظلَُمَِٰت ٱل ن َيهح مه
َ
أ

َع   ءَِلَٰه  مه
َ
َتِهِۦُٓۗ أ َ يََديح رَۡحح ُۢا بَيح َ َِيََٰح بُّشح يُرحِسُل ٱلر 

ِْۚ تََعَٰ  ُِكونَ ٱَّلله ا يُّشح ُ َعمه  ٦٣ َل ٱَّلله

64. එගස ්නැතගහාත්, (ූර්වාදර්ශයකින්ව 

ගතාර ව)  මැවීම් නිර්මාණය ගකාට (එය 

මරණයට පත් වූ) පසු ව යළි ( ප්රාණය දී)  

ගෙන එන්වනා ද? අහසහ්ි හා 

මහගපාග ාගව් නුඹලාට ගපෝෂණය ලබා 

ගදනුගේ කවගරක් ද? අල්ලාහ ්සමෙ 

තවත් ගදියකු සිටී ද? නුඹලා සතයවාදීහු 

නම් නුඹලාගේ සාධක ගෙන එනු. 

زُُقُكم   َلحَق ُثمه يُعِيُدهُۥ َوَمن يَرح ن َيبحَدُؤاْ ٱۡلح مه
َ
أ

ِْۚ قُلح َهاتُواْ   َع ٱَّلله ءَِلَٰه  مه
َ
ۡرِضِۗ أ

َ َمآءِ َوٱۡلح َِن ٱلسه م 
َهََٰنُكمح إِن ُكنُتمح َصَِٰدقِيَ   ٦٤ بُرح

65. (නබිවරය) අල්ලාහ් හැර අහසහ්ි හා 

මහගපාග ාගව් සිටින්වනන්ව අදෘශයමාන දෑ 

ගනාදනී යැයි ඔබ පවසනු. තවද ඔවුන්ව 

යළි නැගිටුවනු ලබන්වගන්ව කවදාදැයි ද 

ඔවුහු ගනාදනිති. 

ۡرِض ٱلحَغيحَب  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو لَُم َمن ِِف ٱلسه قُل َله َيعح

يهاَن ُيبحَعُثونَ 
َ
ُعُروَن أ ْۚ َوَما يَشح ُ  ٦٥ إَِله ٱَّلله

66. එගස ්ගනාව ඔවුන්වගේ දැනුම මතු 

ගලාව ගවතට  ඟා ගවයි. නමුත් ඔවුන්ව ඒ 

ෙැන සැකගයහිය. නමුත් ඔවුන්ව ඒ ෙැන 

අන්වධභාවගයන්ව ගපග ති. 

ََٰرَك ِعلحُمُهمح ِِف ٱٓأۡلِخَرةِِۚ بَلح ُهمح ِِف َشك ٖ   بَِل ٱده
ِنحَها َعُمونَ  ۖۡ بَلح ُهم م  ِنحَها  ٦٦ م 
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67. අප හා අපගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව පස ්

බවට පත් ව සිටියදී නියත වශගයන්වම අපි 

බැහැර කරනු ලබන්වනන්ව වන්වගනමු දැයි 

ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව පවසා 

සිටිගේය. 

َٰٗبا َوَءابَآُؤنَآ   ءَِذا ُكنها تَُر
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ َوقَاَل ٱَّله

رَُجونَ  ئِنها لَُمخح
َ
 ٦٧ أ

68. මීට ගපරද අප හා අපගේ මුතුන්ව 

මිත්තන්ව ගම් ෙැන ප්රතිඥා ගදනු ලැබුගවමු. 

ගමය පැරැේනන්වගේ ප්රබන්වධයන්ව මිස 

නැත. 

نَا َهََٰذا ََنحُن َوَءابَآُؤنَا ِمن َقبحُل إِنح   لََقدح وُِعدح
لِيَ  وه

َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح
َ
ٓ أ  ٦٨ َهََٰذآ إَِله

69. මහගපාග ාගව් නුඹලා ෙමන්ව කර 

වැරදිකරුවන්වගේ අවසානය ගකගස් වී 

දැයි අවධානගයන්ව බලනු යැයි ඔබ 

පවසනු. 

ۡر
َ ِض فَٱنُظُرواْ َكيحَف ََكَن  قُلح ِسُۡيواْ ِِف ٱۡلح

رِِميَ  حُمجح َِٰقَبُة ٱل  ٦٩ َع

70. ඔවුන්ව ගකගරහි ඔබ දුක් ගනාවනු. 

තවද ඔවුන්ව කරන කුමන්වත්රණ ගහත්ුගවන්ව 

ඔබ අසහනකාරී තත්ත්වයට පත් 

ගනාවනු. 

ا   ِمه َوََل ََتحَزنح َعلَيحِهمح َوََل تَُكن ِِف َضيحٖق م 
ُكُرونَ   ٧٠ َيمح

71. නුඹලා සතයවාදීහු නම් ගමම 

ප්රතිඥාව කවදාදැ?යි ඔවුහු ිමසති. 
ُد إِن ُكنُتمح   حوَعح َويَُقولُوَن َمَِتَٰ َهََٰذا ٱل

 ٧١ َصَِٰدقِيَ 

72. (නබිවරය) නුඹලා ඉක්මනින්ව පතන 

දැයින්ව සමහරක් නුඹලාට සමීප වන්වනට 

පුළුවන්ව යැයි ඔබ පවසනු. 

ن يَُكوَن َردَِف لَُكم َبعحُض  
َ
قُلح َعََسَٰٓ أ

ِجلُونَ  َتعح ِي تَسح  ٧٢ ٱَّله

73. තවද නියත වශගයන්වම ඔබගේ 

පරමාධිපති ජනයා ගවත අනුග්රහශීලීය. 

එනමුත් ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා 

කෘතගව්දී ගනාගවති. 

ٍل لََعَ ٱنلهاِس َوَلَِٰكنه   و فَضح ِإَونه َربهَك ََّلُ
ُكُرونَ  ََثَُهمح ََل يَشح كح

َ
 ٧٣ أ
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74. තවද ඔවුන්වගේ හදවත් සඟවන දෑ ද 

ඔවුන්ව ගහළි කරන දෑ ද නියත වශගයන්වම 

ඔගේ පරමාධිපති දන්වගන්වය. 

لَُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهمح َوَما   ِإَونه َربهَك ََلَعح
لُِنونَ   ٧٤ ُيعح

75. තවද අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් සැඟ 

වී පවතින කිසිවක් ගහෝ පැහැදිලි 

ගල්ඛනගේ සඳහන්ව ව මිස නැත. 

ۡرِض إَِله ِِف  
َ َمآءِ َوٱۡلح َوَما ِمنح ََغٓئَِبةٖ ِِف ٱلسه

بِيٍ   ٧٥ كَِتَٰٖب مُّ

76. කවර ිෂයක් ෙැන ඔවුහු මතගේද 

ඇති කර ෙත්ගතෝ ද ඒවායින්ව 

ගබාගහෝමයක් ෙැන නියත වශගයන්වම 

ඉසර්ාඊල් දරුවන්වට ගමම අල් කුර්ආනය 

ිස්තර කරයි. 

َٰٓءِيَل   َر َٰ بَِّنٓ إِسح إِنه َهََٰذا ٱلحُقرحَءاَن َيُقصُّ لََعَ
ِي ُهمح فِيهِ ََيحَتلُِفونَ  ََثَ ٱَّله كح

َ
 ٧٦ أ

77. තවද නියත වශගයන්වම (අල් 

කුර්ආනය වන) ගමය මෙ ගපන්වවීමකි. 

ගදියන්ව ිශව්ාස කරන්වනන්ව හට දයාවකි. 

ِمنِيَ  َة  ل ِلحُمؤح  ٧٧ ِإَونهُهۥ لَُهٗدى َورَۡحح

78. නියත වශගයන්වම ඔගේ පරමාධිපති 

තම නීතිය අනුව ඔවුන්ව අතර තීන්වදු ගදනු 

ඇත. තවද ඔහුමය සර්ව ඥානී සර්ව 

බලධාරී. 

ِمهِۚۦْ وَُهَو ٱلحَعزِيُز  إِنه َربه  َِض بَيحَنُهم ِِبُكح َك َيقح
 ٧٨ ٱلحَعلِيمُ 

79. එගහයින්ව ඔබ අල්ලාහ් ගවත සියල්ල 

භාර කරනු. නියත වශගයන්වම ඔබ 

පැහැදිලි සතය මත සිටින්වගනහිය. 

حُمبِيِ  ِ ٱل َق  ِۖۡ إِنهَك لََعَ ٱۡلح ح لََعَ ٱَّلله  ٧٩ َفَتَوَّكه

80. නියත වශගයන්වම නුඹට (සතය 

ප්රතික්ගෂප් කරන) ම වුනට සවන්ව 

වැගකන්වනට සැලැස්ිය ගනාහැක. තවද 

(සතයට කන්ව ගනාගදන) බිහිරන්ව ඔවුන්ව 

පසුපසලා හැරී යන ිට එම ඇරයුමට 

සවන්ව වැගකන්වනට සැලැස්ිය ගනාහැක. 

ََعَٓء   مه ٱلُّ ِمُع ٱلصُّ ََتَٰ َوََل تُسح حَموح ِمُع ٱل إِنهَك ََل تُسح
بِرِينَ  اْ ُمدح هوح  ٨٠ إَِذا َول
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81. අන්වධයින්ව  ගනාමෙ යෑගමන්ව ඔවුන්වට 

මෙ ගපන්වවන්වනකු ගලස ඔබ නැත. 

අපගේ වදන්ව ිශ්වාස කර, අවනත වන 

මුස්ලිම්වරුන්ව බවට පත්වූවන්වට හැර අන්ව 

අයට නුඹට සවන්ව වැගකන්වනට 

සැ ැස්ිය ගනාහැක. 

ۖۡ إِن   ِ َعن َضَلَٰلَتِِهمح نَت بَِهَِٰدي ٱلحُعۡمح
َ
َوَمآ أ

ِمُن  ِمُع إَِله َمن يُؤح لُِمونَ تُسح سح  ٨١ أَـِبَيَٰتَِنا َفُهم مُّ

82. ඔවුන්ව ගවත (දඬුවගම්) ප්රකාශය පතිත 

වූ ිට ‘නියත වශගයන්වම මිනිසුන්ව අපගේ 

වදන්ව තරගේ ිශව්ාස ගනාකරමින්ව 

සිටියහ’ යැයි ඔවුන්ව සමෙ කතා කරන 

සත්ත්වගයකු ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව 

මහගපාග ාගවන්ව අපි බැහැර කරන්වගනමු. 

ُل َعلَيح  َنا لَُهمح َدآبهٗة  ۞ِإَوَذا َوَقَع ٱلحَقوح رَجح خح
َ
ِهمح أ

نه ٱنلهاَس ََكنُواْ أَـِبَيَٰتَِنا  
َ
ۡرِض تَُكل ُِمُهمح أ

َ َِن ٱۡلح م 
 ٨٢ ََل يُوقُِنونَ 

83. සෑම සමූහයකින්වම අපගේ වදන්ව 

ගබාරු කරමින්ව සිටි අයගෙන්ව පිරිසක් අපි 

එක්රැස ්කරන දිනය ෙැන ගමගනහි 

කරනු. එිට ඔවුහු ගප  ෙස්වා තබනු 

ලබති. 

ُب  وَ  ِ ن يَُكذ  ِمه ةٖ فَوحٗجا م  مه
ُ
ِ أ

يَوحَم ََنحُّشُ ِمن ُك 
 ٨٣ أَـِبَيَٰتَِنا َفُهمح يُوزَُعونَ 

84. ඔවුහු පැමිණි ිට, මාගේ වදන්ව 

පිළිබඳ දැනුමක් නුඹලාට ගනාතිබිය දී 

නුඹලා එය ගබාරු කග හු ද, එගස ්

නැතගහාත් නුඹලා සිදු කරමින්ව සිටිගේ 

කුමක්දැ?යි ඔහු ිමසයි. 

َٰٓ إِ  بحُتم أَـِبَيَِِٰت َولَمح  َحِته َكذه
َ
َذا َجآُءو قَاَل أ

َملُونَ  اَذا ُكنُتمح َتعح مه
َ
 ٨٤ َُتِيُطواْ بَِها ِعلحًما أ

85. ඔවුන්ව අපරාධ ක  බැින්ව ඔවුන්ව 

ගකගරහි (දඬුවගම්) ප්රකාශය පතිත ිය. 

එගහයින්ව ඔවුහු කතා ගනාකරති. 

ُل َعلَيحِهم بَِما َظلَُمواْ َفُهمح ََل    َوَوَقَع ٱلحَقوح
 ٨٥ يَنِطُقونَ 

86. ඔවුන්ව එහි වාසය කරනු පිණිස 

රාත්රියත් දහවල ගපගනන්වනක් බවටත් 

නියත වශගයන්වම අපි ඇති ක  බව ඔවුහු 

ගනාදුටුගවහු ද?  නියත වශගයන්වම එහි 

ිශව්ාස කරන ජනයාට සංඥා ඇත. 

ُكُنواْ فِيهِ   حَل لِيَسح نها َجَعلحَنا ٱَله
َ
اْ أ لَمح يََروح

َ
أ

اْۚ  ٖم  َوٱنلهَهاَر ُمبحِِصً َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوح  إِنه ِِف َذ
ِمُنونَ   ٨٦ يُؤح
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87. ගහාරණෑගවහි පිඹිනු ලබන දින 

අල්ලාහ ්අභිමත ක  අය හැර අහසහ්ි 

සිටින අය හා මගහාගපාග ාගව් සිටින අය 

තැති ෙනිති. තවද සියලු ගදනා ඔහු ගවත 

පහත් වූවන්ව ගලසින්ව පැමිගණනු ඇත. 

ورِ َفَفزَِع َمن  َِٰت  َويَوحَم يُنَفُخ ِِف ٱلصُّ َمََٰو ِِف ٱلسه
تَوحهُ  

َ
ْۚ َوَُّكٌّ أ ُ ۡرِض إَِله َمن َشآَء ٱَّلله

َ َوَمن ِِف ٱۡلح
 ٨٧ َدَِٰخرِينَ 

88. ඔබ එය ඝනව පිහිටා ඇතැයි සිතන 

කඳු දකින්වගනහිය. (එදින) ඒවා වලාකුළු 

ෙමන්ව ෙන්වනාක් ගමන්ව ෙමන්ව කරනු ඇත. 

එය සෑම ගදයකටම සථ්ාවරත්වයක් ඇති 

ක  අල්ලාහ්ගේ නිමැයුමකි. නියත 

වශගයන්වම ඔහු නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අභිඥානවන්වතය. 

َباَل ََتحَسُبَها َجاِمَدٗة َوِهَ َتُمرُّ َمره   ِ
َوتََرى ٱۡلح

  ِۚ ٍء تحَقَن ُكه ََشح
َ
ِٓي أ ِ ٱَّله َحاِبِۚ ُصنحَع ٱَّلله ٱلسه

َعلُونَ  ُۢ بَِما َتفح  ٨٨ إِنهُهۥ َخبُِۡي

89. කවගරකු යහපත රැගෙන එන්වගන්ව ද 

එිට ඊට වඩා ගශ්ර්ෂඨ්ත්වයක් ඔහු සතු 

වනු ඇත. තවද ඔවුහු එදින 

තැතිෙැනීගමන්ව සුරක්ෂිතගයෝය. 

ِن   ِنحَها وَُهم م  ََسَنةِ فَلَُهۥ َخۡيح  م  َمن َجآَء بِٱۡلح
 ٨٩ فََزٖع يَوحَمئٍِذ َءاِمُنونَ 

90. තවද කවගරකු නපුර රැගෙන එන්වගන්ව 

ද ඔවුන්වගේ මුහුණු නිරා ගින්වගනහි 

මුණිනතට ගහ නු ලැගේ. නුඹලා සිදු 

කරමින්ව සිටි දෑ හැර ගවගනකක් නුඹලාට 

පිරිනමනු ලබන්වගනහු ද? 

ي ِئَةِ فَُكبهتح وُُجوُهُهمح ِِف ٱنلهارِ   َوَمن َجآَء بِٱلسه
َملُونَ  َن إَِله َما ُكنُتمح َتعح  ٩٠ َهلح َُتحَزوح

91. නියත වශගයන්වම මම අණ කරනු 

ලැබුගව් ගමම නෙරය පාරිශුද්ධ ක  එහි 

පරමාධිපතිට නැමැදුම් කිරීමටය. තවද 

සියලු දෑ ඔහු සතුය. තවද මම (අල්ලාහ්ට 

අවනත වන) මුස්ලිම්වරුන්ව ගෙන්ව 

ගකගනකු වීමට ද අණ කරනු ලැබුගවමි. 

ِي   ةِ ٱَّله َ َِلح ُبَد َربه َهَِٰذهِ ٱِلح عح
َ
نح أ

َ
ِمرحُت أ

ُ
َمآ أ إِنه

ُكوَن ِمَن  
َ
نح أ

َ
ِمرحُت أ

ُ
ءِٖۖ َوأ َمَها َوََلُۥ ُكُّ ََشح َحره

لِِميَ  حُمسح  ٩١ ٱل



 

සූරා අන්ව නම්ල් 

 

698 

 

 النمل

92. තවද මා අල් කුර්ආනය පාරායනය 

කිරීමට ද අණ කරනු ලැබුගවමි. එගහයින්ව 

කවගරකු යහ මෙ ලබන්වගන්ව ද එගස ්ඔහු 

යහ මෙ ලබනුගේ ඔහු ගවනුගවනි. තවද 

කවගරකු ගනාමෙ ගිගේ ද එිට නියත 

වශගයන්වම මම අවවාද කරන්වනන්ව අතුරින්ව 

ගකගනකු ගවමි යැයි නුඹ (ඔහුට) පවසනු. 

تحلَُواْ ٱلحُقرحَءاَنۖۡ 
َ
نح أ

َ
َتِدي  َوأ َتَدىَٰ فَإِنهَما َيهح  َفَمِن ٱهح

نَا۠ ِمَن  
َ
َمآ أ ِسهِۖۦۡ َوَمن َضله َفُقلح إِنه نِلَفح

حُمنِذرِينَ   ٩٢ ٱل

93. සියලු ප්රශංසා අල්ලාහ්ටය. ඔහුගේ 

සංඥා ඔහු නුඹලාට මතු ගපන්වවනු ඇත. 

එිට නුඹලා එය දැන ෙන්වගනහුය. තවද 

නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ නුඹගේ 

පරමාධිපති අනවධානියකු ගනාගව් යැයි 

(නබිවරය) ඔබ පවසනු. 

  ْۚ رُِفوَنَها ِ َسُۡيِيُكمح َءاَيَٰتِهِۦ َفَتعح ُد َّلِله َمح َوُقِل ٱۡلح
َملُونَ  ا َتعح  ٩٣ َوَما َربَُّك بَِغَِٰفٍل َعمه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තා, සීන්ව, මීම්  ٓ١ طٓسم 

2. එය පැහැදිලි ගද්ව ග්රන්වථගේ වදන්ව ගව්.  ِحُمبِي  ٢ تِلحَك َءاَيَُٰت ٱلحِكَتَِٰب ٱل

3. ිශව්ාස කරන ජනයාට මූසාගේ හා 

ෆිර්අවුන්වගේ පුවත සැබෑ ගලසින්ව අපි ඔබ 

ගවත කියවා ගපන්වවමු. 

ِ  َنتحلُواْ  َق  َن بِٱۡلح َبإِ ُموََسَٰ َوفِرحَعوح َعلَيحَك ِمن نه
ِمُنونَ  ٖم يُؤح  ٣ لَِقوح

4. නියත වශගයන්වම ෆිර්අවුන්ව 

මහගපාග ාගව් අබිබවා ගිගේය. තවද ඔහු 

එහි වැසියන්ව කේඩායම් වලට ගබදා 

ඔවුන්ව අතුරින්ව පිරිසක් දුර්වල ගකාට 

ඔවුන්වගේ පිරිමි දරුවන්ව මරා දමා 

ඔවුන්වගේ ෙැහැනු දරුවන්ව ජීවත් කරවීය. 

නියත වශගයන්වම ඔහු කලහකාරීන්ව 

අතුරින්ව ගකගනකු ිය. 

لََها ِشَيٗعا   هح
َ
ۡرِض وََجَعَل أ

َ َن َعََل ِِف ٱۡلح إِنه فِرحَعوح
بحَنآَءُهمح  

َ
ِنحُهمح يَُذب ُِح أ عُِف َطآئَِفٗة م  َتضح يَسح

ْۚ إِنهُهۥ ََكَن ِمَن   ۦ نَِسآَءُهمح ِ َتۡحح َويَسح
ِسِدينَ  حُمفح  ٤ ٱل

5. මහගපාග ාගව් දුර්වලයින්ව බවට පත් 

කරනු ලැබූවන්ව හට උපකාර කිරීමටත් 

ඔවුන්ව නායකයින්ව බවට පත් කිරීමටත් 

ඔවුන්ව උරුමක්කරුවන්ව බවට පත් 

කිරීමටත් අපි අදහස ්කග මු. 

عُِفواْ ِِف   ُتضح ِيَن ٱسح ن نهُمنه لََعَ ٱَّله
َ
َونُرِيُد أ

َٰرِثِيَ  ٗة َوََنحَعلَُهُم ٱلحَو ئِمه
َ
ۡرِض َوََنحَعلَُهمح أ

َ  ٥ ٱۡلح

6. තවද ඔවුනට අපි මහගපාග ාගව් 

පහසුකම් සලසා දීමටත් ෆිර්අවුන්ව හා 

හාමාන්වට ද ,ඔවුන්ව ගදගදනාගේ 

ගස්නාවන්වට ද, ඔවුන්ව අතුරින්ව කවර 

ගදයක් පිළිබඳ ඔවුන්ව ප්රගව්ශගමන්ව 

කටයුතු කග  ්ද එය ඔවුනට අප 

ගපන්වවීමටත් අපි අදහස ්කග මු. 

َن   ۡرِض َونُرَِي فِرحَعوح
َ َن لَُهمح ِِف ٱۡلح ِ َوُنَمك 

ا ََكنُواْ َُيحَذُرونَ وَ   ٦ َهََٰمََٰن وَُجُنوَدُهَما ِمنحُهم مه
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7. ඔහුට කිරි ගදන ගමන්ව ද, ඔබ ඔහු 

ගකගරහි බිය වූ ිට ඔහුව ෙඟට දමන්ව 

ගමන්ව ද, තවද ඔබ බිය ගනාවනු තවද ඔබ 

දුක් ගනාවනු යැයි ද, නියත වශගයන්වම 

අපි ඔබ ගවත ඔහු නැවත ලබා ගදන්වනන්ව 

ගවමු එගමන්වම අපි ඔහු ධර්ම දූතයින්ව 

අතුරින්ව ගකගනකු බවට පත් කරන්වගනෝ 

ගවමු යැයි ද අපි මූසාගේ මවට ගද්ව 

පණිිඩ දන්වවා සිටිගයමු. 

ِت   ۡرِضعِيهِِۖ فَإَِذا ِخفح
َ
نح أ

َ
م ِ ُموََسَٰٓ أ

ُ
وحَحيحَنآ إََِلَٰٓ أ

َ
َوأ

ِۖ إِنها   َم ِ َوََل ََّتَاِِف َوََل ََتحَزِِنٓ لحِقيهِ ِِف ٱَلح
َ
َعلَيحهِ فَأ

حُمرحَسلِيَ َرآدُّوهُ إََِلحِك وََجاِعلُ   ٧ وُه ِمَن ٱل

8. (මූසාගේ මව ඔහුව ෙඟට දැමුවාය. 

ඉන්වපසු) ෆිර්අවුන්වගේ නිවැසියන්ව ඔහුව 

අරෙත්හ. එය ඔහු ඔවුනට සතුගරකු හා 

දුකට ගහ්තුවක් බවට පත් වනු පිණිසය. 

නියත වශගයන්වම ෆිර්අවුන්ව ද හාමාන්ව ද 

ඔවුන්ව ගදගදනාගේ ගස්නාවන්ව ද වැරදි 

කරන්වගනෝ වූහ. 

ۥٓ َءاُل  ََقَطُه ا  فَٱتلح َن َِلَُكوَن لَُهمح َعُدو ٗ  فِرحَعوح
َن َوَهََٰمََٰن وَُجُنوَدُهَما ََكنُواْ   ُۗ إِنه فِرحَعوح وََحَزنًا

 ٨ َخَِٰطـ ِيَ 

9. මට හා ඔබට ගනතට සිසිලකි. නුඹලා 

ඔහු මරා ගනාදමනු. ඔහු අපට 

ප්රගයෝජනවත් ිය හැක. එගස ්

නැතගහාත් ඔහු දරුවකු ගස් (හදාවඩා) 

ෙත හැකැයි ෆිර්අවුන්වගේ බිරිය 

පැවසුවාය. තවද (සැබෑ යථාර්ථය) 

ඔවුනට ගනාවැටහුණි. 

ِ َولََكۖۡ ََل  
ٖ َل  َن قُرهُت َعيح ُت فِرحَعوح

َ
َرأ َوقَالَِت ٱمح

ا وَُهمح   وح َنتهِخَذهُۥ َوَلٗ
َ
ن يَنَفَعَنآ أ

َ
ُتلُوهُ َعََسَٰٓ أ َتقح

ُعُرونَ   ٩ ََل يَشح

10. මූසාගේ මවගේ හදවත හිස ්ිය. ඇය 

ගදියන්ව ගකගරහි ිශව්ාස කරන්වනියන්ව 

අතුරින්ව ගකනකු වනු පිණිස ඇයගේ 

හදවත අපි ශක්තිමත් ගනාකග මු නම් 

ඇය ඔහු ෙැන ගහළි කරන්වනට තිබුණි. 

ۖۡ إِن ََكَدتح تَلُبحِدي   َٰرًَِغ م ِ ُموََسَٰ َف
ُ
َبَح فَُؤاُد أ صح

َ
َوأ

َٰ قَلحبَِها تِلَُكوَن ِمَن   َنا لََعَ بَطح ن ره
َ
ََلٓ أ بِهِۦ لَوح
ِمنِيَ  حُمؤح  ١٠ ٱل

11. ඔහු පසුපසින්ව යනු යැයි ඇය ඔහුගේ 

සගහෝදරියට පැවසුවාය. එිට ඔවුන්ව 

ගනාදැනුවත් ව සිටිය දී (ඔවුන්ව) අසලින්වම 

සිට ඔහු ගදස ඇය ිපරම් ක ාය. 

يهِِۖ َفَبُِصَتح بِهِۦ َعن ُجُنٖب   ِ تِهِۦ قُص  خح
ُ
َوقَالَتح ِۡل

ُعُرونَ   ١١ وَُهمح ََل يَشح
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12. අපි (මවට භාරදීමට) ගපර කිරි ගදන 

මව්වරුන්ව ඔහු ගවත තහනම් කග මු. 

එිට ඔහු භාරෙන්වනා නිවැසියන්ව පිළිබඳ 

ව මම නුඹලාට දන්වවන්වගනම් ද? ඔවුහු 

ඔහුට උපගදස ්ගදන්වගනෝ ගවති යැයි ඇය 

(සගහෝදරිය) පැවසුවාය. 

حَمَراِضَع ِمن َقبحُل َفَقالَتح   َنا َعلَيحهِ ٱل مح ۞وََحره
ُفلُو ِل َبيحٖت يَكح هح

َ
َٰٓ أ ُدلُُّكمح لََعَ

َ
نَُهۥ لَُكمح َهلح أ

 ١٢ وَُهمح ََلُۥ َنَِٰصُحونَ 

13. අපි ඔහුව (මූසාව) ඔහුගේ මව 

ගවතම නැවත භාර දුනිමු. (එබැින්ව) 

ඇයගේ ඇස ්පිනා යාමටද ඇය දුක් 

ගනාවීමටද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ 

ප්රතිඥාව සැබෑවකි යැයි ඇය දැන 

ෙැනීමට ද සැලැස්සුගවමු. නමුත් 

ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා ගනාදනිති. 

ِهِۦ ََكح َتَقره َعيحُنَها َوََل ََتحَزَن  فَ  م 
ُ
َنَُٰه إََِلَٰٓ أ َرَددح

ََثَُهمح   كح
َ
ِ َحق   َوَلَِٰكنه أ َد ٱَّلله نه وَعح

َ
لََم أ َوتِلَعح

لَُمونَ   ١٣ ََل َيعح

14. ඔහු ඔහුගේ වැඩිියට  ඟා වී 

පරිනතභාවයට පත් වූ කල්හි අපි ඔහුට 

ප්රඥාව හා ඥානය පිරිනැමුගවමු. තවද 

එගලසය අපි දැහැමියන්වට ප්රතිඵල 

පිරිනමනුගේ. 

ٗما   َتَوىَٰٓ َءاَتيحَنَُٰه ُحكح هُۥ َوٱسح ُشده
َ
ا بَلََغ أ َولَمه

ِسنِيَ  حُمحح ْۚ َوَكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱل  ١٤ وَِعلحٗما

15. එහි වැසියන්ව ගනාසැලකිල්ගලන්ව සිටි 

ගමාගහාතක ඔහු නෙරයට පිිසීය. තම 

පාර්ශවගයන්ව වූ ගකගනකු හා ඔහුගේ 

සතුරන්වගෙන්ව ගකගනකු ෙහ මරා ෙත්හ. 

එිට තම පාර්ශවගේ පුද්ෙලයා තම 

සතුරන්වගෙන්ව ගකගනකු වූ අයට එගරහි ව 

ඔහුගෙන්ව උදව් පැතීය. එිට ඔහු(මූසා) 

ඔහුට පහරක් ෙැසීය. එිට ඔහු ගවත 

(මරණය) තීන්වදු ිය. ‘ගමය ගෂයිතාන්වගේ 

ක්රියාවකි. නියත වශගයන්වම ඔහු ගනාමෙ 

යවන පැහැදිලි සතුරකි’ යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

لَِها  َوَدَخَل  هح
َ
ِنح أ لَةٖ م  َٰ ِحِي َغفح حَمِديَنَة لََعَ  ٱل

َتتََِلِن َهََٰذا ِمن ِشيَعتِهِۦ   ِ َيقح فَوََجَد فِيَها رَُجلَيح
ِي ِمن ِشيَعتِهِۦ   َتَغََٰثُه ٱَّله ِهۖۦِۡ فَٱسح َوَهََٰذا ِمنح َعُدو 

ِهِۦ فََوَكَزُهۥ ُموََسَٰ َفَقََضَٰ   ِي ِمنح َعُدو  لََعَ ٱَّله
يحَطَِٰنِۖ إِنهُهۥ َعُدو    َعلَيحهِِۖ قَاَل َهَٰ  َذا ِمنح َعَمِل ٱلشه
بِي   ِضل   مُّ  ١٥ مُّ



 

සූරා අල් කසස් 

 

702 

 

 القصص 

16. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, නියත 

වශගයන්වම මම මටම අපරාධ කර 

ෙත්ගතමි. එගහයින්ව මට සමාව ගදනු 

මැනව ! යැයි ඔහු ප්රාර්ථනා කග ය්. එිට 

ඔහු ඔහුට සමාව දුන්වගන්වය. නියත 

වශගයන්වම මහා කරුණාන්විත ගලසද 

අතික්ෂමාශීලී ගලසද සිටින්වගන්ව ඔහුමය . 

فِرح َِل َفَغَفَر   َِس فَٱغح ُت َنفح ِ إِّن ِ َظلَمح قَاَل َرب 
ۥْٓۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلحَغُفوُر ٱلرهِحيمُ   ١٦ ََلُ

17. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, ඔබ මට 

ආශිර්වාද ක  දෑ ගහ්තුගවන්ව මම 

කිසිිගටක වැරදිකරන්වනන්ව හට උර 

ගදන්වගනකු ගනාගවමි යැයි ඔහු පැවසීය. 

ُكوَن َظِهۡٗيا  
َ
ه فَلَنح أ َت لََعَ نحَعمح

َ
ِ بَِمآ أ قَاَل َرب 

رِِميَ   ١٧ ل ِلحُمجح

18. එිට ඔහු බියට පත් ව නෙරය තු  

නිරීක්ෂාගවන්ව ෙමන්ව කරන්වගනකු බවට 

පත් ිය. ගපර දින ඔහුගෙන්ව උදව් පැතූ 

අයම නැවතත් ඔහුගෙන්ව උදව් පැතීය. 

එිට නියත වශගයන්වම ඔබ පැහැදිලි 

අපරාධකාරයකි යැයි මූසා ඔහුට පැවසීය. 

ِي   حَمِديَنةِ َخآئِٗفا يَََتَقهُب فَإَِذا ٱَّله َبَح ِِف ٱل صح
َ
فَأ

ۚۥْ قَاَل ََلُۥ   ُِخُه َتِصح ِس يَسح مح
َ ُهۥ بِٱۡلح تَنَِصَ ٱسح

بِي    ١٨ ُموََسَٰٓ إِنهَك لََغوِي   مُّ

19. ඔවුන්ව ගදගදනාටම සතුරු වූ අය 

අල්ලා ෙන්වනට ඔහු සිතූ කල්හි අගහෝ! 

මූසා, ගපර දින ඔබ ගකගනකු මරා 

දැමුවාක් ගමන්ව ඔබ මා මරා දමන්වනට 

සිතන්වගනහි ද? ඔබ මහගපාග ාගව් දැඩි 

පාලකයකු වීමට මිස (ගවනකක්) අදහස ්

කරන්වගන්ව නැත. එගමන්වම ප්රතිසංස්කරණ 

කරන්වනන්ව අතර  සිටීමට ඔබ 

ගනාසිතන්වගනහිය යැයි ඔහු පැවසීය. 

ِي ُهَو عَ  ن َيبحِطَش بِٱَّله
َ
َراَد أ

َ
نح أ

َ
آ أ هُهَما  فَلَمه ُدو   ل

ُتلَِّن َكَما َقَتلحَت   ن َتقح
َ
تُرِيُد أ

َ
قَاَل َيَُٰموََسَٰٓ أ

ن تَُكوَن َجبهاٗرا  
َ
ٓ أ ِسِۖ إِن تُرِيُد إَِله مح

َ ا بِٱۡلح َسُۢ َنفح
ن تَُكوَن ِمَن  

َ
ۡرِض َوَما تُرِيُد أ

َ ِِف ٱۡلح
لِِحيَ  حُمصح  ١٩ ٱل

20. නෙරගේ ඈත ගක වර සිට 

මිනිගසකු දිව ඇිත් අගහෝ ! මූසා නියත 

වශගයන්වම ප්රධානීහු ඔබ මරා දැමීමට ඔබ 

ෙැන සාකච්ඡා කරති. එගහයින්ව ඔබ 

බැහැර ව යනු. නියත වශගයන්වම මම 

ඔබට උපගදස ්ගදන්වනන්ව අතුරින්ව 

ගකගනකු වීමි යැයි ඔහු පැවසීය. 

ََعَٰ قَاَل   حَمِديَنةِ يَسح قحَصا ٱل
َ
ِنح أ وََجآَء رَُجل  م 

 ِ تَِمُروَن ب
ح
 يَأ

َ
حَمَِل ُتلُوَك  َيَُٰموََسَٰٓ إِنه ٱل َك َِلَقح

َِٰصِحيَ  ُرجح إِّن ِ لََك ِمَن ٱلنه  ٢٠ فَٱخح
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21. එිට ඔහු බියට පත් ව නිරීක්ෂාකාරී 

ව ඉන්ව බැහැර වී ‘මාගේ 

පරමාධිපතියාගණනි, අපරාධකාරී 

ජනයාගෙන්ව මා මුදවා ෙනු’ යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

ِ ََن ِِّن ِمَن   فََخَرَج ِمنحَها َخآئِٗفا يَََتَقهُبۖۡ قَاَل َرب 
َٰلِِميَ ٱلح   ٢١ َقوحِم ٱلظه

22. තවද ඔහු මද්යන්ව ගදසට මුහුණලා 

ගිය කල්හි, මාගේ පරමාධිපති මට 

නිවැරදි මෙ ගපන්වවන්වනට පුළුවණැයි ඔහු 

පැවසීය. 

ن  
َ
ٓ أ ِ َيَن قَاَل َعََسَٰ َرَب  َه تِلحَقآَء َمدح ا تَوَجه َولَمه

بِيلِ  ِديَِّن َسَوآَء ٱلسه  ٢٢ َيهح

23. මද්යන්වහි ජලාශය අසලට ඔහු 

පැමිණි කල්හි ජනයා අතුරින්ව (තම 

ගොිප  සතුන්වට) ජලය සපයන ප්රජාවක් 

දුටුගව්ය. තවද ඔවුන්ව හැර (ඉන්ව) වැ කී 

සිටින කතුන්ව ගදගදනකු ද ඔහු දුටුගව්ය. 

ඔබ ගදගදනා අහකට වී සිටින්වගන්ව ඇයි 

දැයි ඔහු ිමසීය. ගමම එගේරුන්ව පිට ව 

යන ගතක් අපට ජලය සැපයිය ගනාහැක. 

තවද අපගේ පියාණන්ව ඉතා වගයෝවෘද්ධ 

ගකගනකි යැයි ඔවුන්ව ගදගදනා පැවසූහ. 

َِن   ٗة م  مه
ُ
َيَن وََجَد َعلَيحهِ أ ا َوَرَد َمآَء َمدح َولَمه

  ِ تَيح
َ
َرأ ُقوَن َووََجَد ِمن ُدونِِهُم ٱمح ٱنلهاِس يَسح

  َٰ َِّق َحِته ۖۡ قَاتَلَا ََل نَسح ُبُكَما تَُذوَدانِِۖ قَاَل َما َخطح
بُ 

َ
ۖۡ َوأ ِدَر ٱلر ََِعُٓء  ٢٣ ونَا َشيحخ  َكبِۡي  يُصح

24. එිට ඔවුන්ව ගදගදනාහට ඔහු(මූසා) 

ජලය සපයා පසු ව ගහවණ ගවත හැරී 

ගොස් ‘මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, ඔබ 

මා ගවත පහ  ක  යහපත ගකගරහි මම 

අවශයතා ඇත්ගතකු ගවමි’ යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

ِ إِّن ِ  ِ َفَقاَل َرب 
ل  ِ َٰٓ إََِل ٱلظ    فََسََّقَٰ لَُهَما ُثمه تََوله
ٖ فَِقۡي   نَزلحَت إََِله ِمنح َخۡيح

َ
 ٢٤ لَِمآ أ
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25. ඔවුන්ව ගදගදනාගෙන්ව එකියක 

ලැේජාගවන්ව යුතු ව ෙමන්ව කරමින්ව 

පැමිණ නියත වශගයන්වම අප ගවත ඔබ 

ජලය සැපයූ දෑ සඳහා කුලිය ඔබට 

පිරිනමනු පිණිස මාගේ පියාණන්ව ඔබට 

ආරාධනා කග ් යැයි පැවසුවාය. එිට 

ඔහු(මූසා) ඔහු(අේයූේ) ගවත පැමිණි 

කල්හි (තමාගේ) කතාව ඔහු ගවත 

පැවසීය. ඔබ බිය ගනාවනු. අපරාධකාර 

ජනයාගෙන්ව ඔබ මිදුගණහිය යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

َيآءٖ قَالَتح   تِحح َُٰهَما َتمحَِش لََعَ ٱسح َدى فََجآَءتحُه إِحح
  ْۚ َر َما َسَقيحَت نَلَا جح

َ
زِيََك أ ُعوَك َِلَجح َِب يَدح

َ
إِنه أ

ا َجآَءهُۥ َوَقصه عَ  لَيحهِ ٱلحَقَصَص قَاَل ََل  فَلَمه
َٰلِِميَ  ۖۡ ََنَوحَت ِمَن ٱلحَقوحِم ٱلظه  ٢٥ ََّتَفح

26. මාගේ පියාණනි, ඔබ ගමාහු කුලී 

කරුවකු බවට පත් කර ෙනු. ඔබ කුලී 

කරුවකු බවට පත් කර ෙන්වනන්වගෙන්ව 

ගශ්ර්ෂ්ඨ වනුගේ ිශ්වාසනීය බලවත් අයකි 

යැයි ඔවුන්ව ගදගදනාගෙන්ව එකියක 

පැවසුවාය. 

دَ  َ َمِن  قَالَتح إِحح ُهۖۡ إِنه َخۡيح َتـ حِجرح بَِت ٱسح
َ
أ َُٰهَما َيَٰٓ ى

ِميُ 
َ َتـ حَجرحَت ٱلحَقوِيُّ ٱۡلح  ٢٦ ٱسح

27. වසර අටක් මට ඔබ කුලී ගස්වගේ 

නිරත වීගම් පදනම යටගත් ගම් මාගේ 

දූවරුන්ව ගදගදනාගෙන්ව එකියක ඔබට 

ිවාහ කර දීමට නියත වශගයන්වම මම 

අදහස් කරමි. එගස ්ඔබ වසර දහයක් 

සම්ූර්ණ කග හි නම් එය (ිය යුත්ගත්) 

ඔගේ කැමැත්ත අනුවය. මම ඔබ 

දුෂ්කරතාවට පත් කිරීමට ප්රිය ගනාකරමි. 

අල්ලාහ ්අභිමත කග  ්නම් දැහැමියන්ව 

අතුරින්ව ගකගනකු ගලසින්ව ඔබ මා දකිනු 

ඇතැයි ඔහු(පියා) පැවසීය. 

َدى ٱبحَنَِته   نِكَحَك إِحح
ُ
نح أ

َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ قَاَل إِّن ِ

جُ 
ح
ن تَأ

َ
َٰٓ أ ِ لََعَ َرِِن ثََمَِّٰنَ ِحَجٖجِۖ فَإِنح  َهََٰتيح

ُشقه  
َ
نح أ

َ
رِيُد أ

ُ
ا فَِمنح ِعنِدَكۖۡ َوَمآ أ ٗ َت َعّشح تحَممح

َ
أ

ُ ِمَن   َعلَيحَكْۚ َسَتِجُدِّنٓ إِن َشآَء ٱَّلله
َٰلِِحيَ   ٢٧ ٱلصه

28. එය මා අතර හා ඔබ අතර වූවකි. 

කාලයන්ව ගදකින්ව කවර(කාලය)ක් මා ඉටු 

ක  ද එිට මා ගවත කිසිදු  සතුරුකමක් 

නැත. තවද අල්ලාහ් අප පවසන දෑ ගවත 

භාරකරුය යැයි ඔහු(අේයූේ) පැවසීය. 

ِ قََضيحُت   َجلَيح
َ َما ٱۡلح يه

َ
َٰلَِك َبيحِّن َوبَيحَنَكۖۡ أ قَاَل َذ

َٰ َما َنُقوُل َوكِيل   ُ لََعَ ۖۡ َوٱَّلله ه َوََٰن لََعَ  ٢٨ فَََل ُعدح
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29. මූසා කාලවකවානුව අවසන්ව ගකාට 

තම පවුල සමෙ ෙමන්ව ෙත් කල්හි තූර් 

කඳු අසල දුරකින්ව ගින්වනක් දුටුගව්ය. 

‘නුඹලා ගමහි රැඳී සිටිනු. නියත 

වශගයන්වම මම ගින්වනක් දුටිමි. ඉන්ව යම් 

ගතාරතුරක් ගහෝ නුඹලා උණුසුම ලබනු 

පිණිස ගිනි ගපගනල්ලක් ගහෝ නුඹලා 

ගවත ගෙන එන්වනට මට හැකි වනු ඇත 

යැයි පැවසීය. 

لِ  هح
َ
َجَل وََساَر بِأ

َ ا قَََضَٰ ُموََس ٱۡلح هِۦٓ  ۞فَلَمه
لِهِ   هح

َ
ورِ نَاٗراۖۡ قَاَل ِۡل َءانََس ِمن َجانِِب ٱلطُّ

ِنحَها   ٓ َءاتِيُكم م  ِ
ُت نَاٗرا لهَعل  ٓ َءانَسح ُكُثٓواْ إِّن ِ ٱمح

َِن ٱنلهارِ لََعلهُكمح  َوةٖ م  وح َجذح
َ
ََبٍ أ

ِِبَ
َطلُونَ   ٢٩ تَصح

30. එිට ඒ ගවත ඔහු පැමිණි කල්හි 

ආශිර්වාද කරනු ලැබූ භූමි භාෙගේ දකුණු 

මිටියාවත අද්දර වූ ෙසින්ව ‘අගහෝ! මූසා,  

සර්ව ගලෝකයන්වහි පරමාධිපති වූ අල්ලාහ ්

මම ගවමි යැයි අමතනු ලැබීය. 

َمِن ِِف   يح
َ حَوادِ ٱۡلح ََٰها نُودَِي ِمن َشَِٰطيِٕ ٱل تَى

َ
آ أ فَلَمه

 ٓ ن َيَُٰموََسَٰٓ إِّن ِ
َ
َجَرةِ أ حُمَبََٰرَكةِ ِمَن ٱلشه َعةِ ٱل ُقح ٱِلح

 ُ نَا ٱَّلله
َ
 ٣٠  َربُّ ٱلحَعَٰلَِميَ أ

31. තවද ඔබ ඔගේ සැරයටිය ගහ නු. 

එය සර්පයකු ගමන්ව දඟලනු ඔහු දුටු 

කල්හි පසුපස හැරී ගිගේය. තවද ඔහු 

(නැවත) හැරී ගනාබැලුගව්ය. අගහෝ! 

මූසා, ඔබ ඉදිරියට එනු. තවද ඔබ බිය 

ගනාවනු. නියත වශගයන්වම ඔබ ආරක්ෂා 

කරනු ලැබූවන්ව අතුරිනි. (යැයි පවසනු 

ලැබීය.) 

نهَها َجآن    
َ
ََتُّ َكأ ا رََءاَها َتهح لحِق َعَصاَكْۚ فَلَمه

َ
نح أ

َ
َوأ

  ۡۖ قحبِلح َوََل ََّتَفح
َ
ْۚ َيَُٰموََسَٰٓ أ ِبح بِٗرا َولَمح ُيَعق  َٰ ُمدح َوله

 ٣١ إِنهَك ِمَن ٱٓأۡلِمنِيَ 

32. ඔගේ අත ඔගේ සාක්කුව තු ට 

දමනු. එය කිසිදු හානියකින්ව ගතාර ව 

සුදුවන්ව ගලසින්ව (බැබග මින්ව) ගහළිවනු 

ඇත. බිය දැනුණු ිට ඔගේ ඇ පත ඔබ 

ගවතට  ං කර ෙනු. ඒ ගදක ෆිර්අවුන්ව හා 

ඔහුගේ ප්රධානීන්ව ගවත ඔගේ පරමාධිපති 

ගවතින්ව වූ සාධක ගදකකි. නියත 

වශගයන්වම ඔවුහු පාපතර පිරිසක් වූහ. 

  ِ لُكح يََدَك ِِف َجيحبَِك ََّتحُرجح َبيحَضآَء ِمنح َغۡيح ٱسح
ُممح إََِلحَك  ِبِۖ    ُسوٓءٖ َوٱضح َجَناَحَك ِمَن ٱلرههح

يْهِۦْٓۚ   َن َوَمََلِ ب َِك إََِلَٰ فِرحَعوح َهََٰناِن ِمن ره َٰنَِك بُرح فََذ
َِٰسِقيَ   ٣٢ إِنهُهمح ََكنُواْ قَوحٗما َف
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33. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි, ඔවුන්ව 

අතුරින්ව ගකගනකු ව මම මරා දැමුගවමි. 

එගහයින්ව ඔවුන්ව මා මරා දමනු ඇතැයි මම 

බිය ගවමි යැයි ඔහු පැවසීය. 

ن  
َ
َخاُف أ

َ
ٗسا فَأ ِ إِّن ِ َقَتلحُت ِمنحُهمح َنفح قَاَل َرب 

ُتلُونِ   ٣٣ َيقح

34. තවද මාගේ සගහෝදර හාරූන්ව වන 

ඔහු මට වඩා කතාගවන්ව චතුරය. 

එගහයින්ව මා තහවුරු කරන උදව්කරුවකු 

වශගයන්ව ඔබ ඔහු මා සමෙ එවනු. ඔවුන්ව 

මා ගබාරු කරනු ඇතැයි නියත 

වශගයන්වම මම බිය ගවමි (යැයි මූසා 

පැවසීය.) 

رحِسلحُه  
َ
ِ لَِساٗنا فَأ فحَصُح ِمّن 

َ
ِِخ َهَُٰروُن ُهَو أ

َ
َوأ

ن  
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ ِۖ إِّن ِ قُِّنٓ ِ ٗءا يَُصد  َمَِعَ رِدح

بُونِ  ِ  ٣٤ يَُكذ 

35. (එයට අල්ලාහ)් ඔගේ උර ඔගේ 

සගහෝදරයා මගින්ව අපි ශක්තිමත් 

කරන්වගනමු. තවද ඔබ ගදගදනාට බලයක් 

ඇති කරන්වගනමු. එගහයින්ව ඔවුහු ඔබ 

ගදගදනා ගවත සමීප ගනාවනු ඇත. 

අපගේ සංඥා මගින්ව ඔබ ගදගදනා හා ඔබ 

ගදගදනා අනුෙමනය ක වුන්ව (ජය ලබා) 

අබිබවා යන්වගනෝ ගවති. 

ِخيَك َوََنحَعُل لَُكَما  
َ
قَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

نُتَما َوَمِن  
َ
ْٓۚ أ ُسلحَطَٰٗنا فَََل يَِصلُوَن إََِلحُكَما أَـِبَيَٰتَِنا

َبَعُكَما ٱلحَغَٰ   ٣٥ لُِبونَ ٱته

36. මූසා අපගේ පැහැදිලි සංඥා සමෙ 

ඔවුන්ව ගවත පැමිණි කල්හි ‘ගමය 

නිර්මාණය කරනු ලැබූ හූනියමක් මිස 

නැතැයි ද අපගේ මුල් මුතුන්වමිත්තන්ව තු  

අපි ගම් ෙැන අසා නැත්ගතමු’ යැයි ද 

ඔවුහු පැවසූහ. 

وََسَٰ أَـِبَيَٰتَِنا َبي َِنَٰٖت قَالُواْ َما   ا َجآَءُهم مُّ فَلَمه
َنا بَِهََٰذا ِِفٓ  َهَٰ  ى َوَما َسِمعح ََتٗ فح ر  مُّ َذآ إَِله ِسحح

لِيَ  وه
َ  ٣٦ َءابَآئَِنا ٱۡلح

37. තමන්ව ගවතින්ව යහමෙ රැගෙන ආගව් 

කවුරුන්ව දැයි ද අවසන්ව නිවහන කවුරුන්ව 

සතු වන්වගන්ව දැයි ද මාගේ පරමාධිපති 

මැනින්ව දන්වනාය. නියත වශගයන්වම 

අපරාධකරුවන්ව ජය ගනාලබනු ඇතැයි 

මූසා පැවසීය. 

حُهَدىَٰ ِمنح   لَُم بَِمن َجآَء بِٱل عح
َ
ٓ أ ِ َوقَاَل ُموََسَٰ َرَب 

ِۚ إِنهُهۥ ََل   ارِ َِٰقَبُة ٱله ِعنِدهِۦ َوَمن تَُكوُن ََلُۥ َع
َٰلُِمونَ  لُِح ٱلظه  ٣٧ ُيفح
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38. තවද ෆිර්අව්න්ව (ගමගස්) පැවැසුගව්ය,  

අගහෝ ! ප්රධානියනි, මා හැර ගවනත් 

ගදිගඳකු නුඹලාට ඇතැයි මම 

ගනාදනිමි. එගහයින්ව අගහෝ! හාමාන්ව, 

මූසාගේ ගදියා ගවත එබී බැලිය 

හැකිවනු පිණිස මා ගවනුගවන්ව උස ්

මැඳුරක් තනනු. තවද නියත වශගයන්වම 

ඔහු මුසාවාදීන්ව අතුරින්ව යැයි මම සිතමි. 

ُت لَُكم    َما َعلِمح
ُ
حَمَِل َها ٱل يُّ

َ
أ ُن َيَٰٓ َوقَاَل فِرحَعوح

قِدح َِل َيَٰ  وح
َ
ِي فَأ ِنح إَِلٍَٰه َغۡيح ِي  م  ِ َهََٰمَُٰن لََعَ ٱلط 

لُِع إََِلَٰٓ إَِلَٰهِ ُموََسَٰ   طه
َ
ٓ أ ِ

ِ َۡصحٗحا لهَعل 
َعل َل  فَٱجح

َِٰذبِيَ  ُظنُُّهۥ ِمَن ٱلحَك
َ
 ٣٨ ِإَوّن ِ َۡل

39. ඔහු හා ඔහුගේ ගසන්ාවන්ව 

යුක්තිගයන්ව ගතාර ව මහගපාග ාගවහි 

අහංකාරකම් පෑගවෝය. නියත වශගයන්වම 

තමන්ව අප ගවත නැවත හැරී එනු 

ගනාලබන බව ඔවුහු සිතූහ. 

  ِ َق  ِ ٱۡلح ۡرِض بَِغۡيح
َ ََبَ ُهَو وَُجُنوُدهُۥ ِِف ٱۡلح َتكح َوٱسح
نهُهمح إََِلحَنا ََل يُرحَجُعونَ 

َ
 ٣٩ َوَظنُّٓواْ أ

40. එගහයින්ව ඔහු හා ඔහුගේ ගසන්ාව 

අපි හසු කග මු. අපි ඔවුන්ව මුහුදට 

ගහළුගවමු. එගහයින්ව අපරාධකරුවන්වගේ 

අවසානය ගකගස ්වී දැයි අවධානගයන්ව 

බලනු. 

ۖۡ فَٱنُظرح   َم ِ َنَُٰهمح ِِف ٱَلح َنَُٰه وَُجُنوَدهُۥ َفَنَبذح َخذح
َ
فَأ

َٰلِِميَ  َِٰقَبُة ٱلظه  ٤٠ َكيحَف ََكَن َع

41. තවද අපි ඔවුන්ව නිරය ගවත ඇරයුම් 

කරන නායකයින්ව බවට පත් කග මු. 

තවද ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ ඔවුන්ව උදව් කරනු ගනාලබති. 

ئِمه 
َ
ُعوَن إََِل ٱنلهارِِۖ َويَوحَم  وََجَعلحَنَُٰهمح أ ٗة يَدح

ونَ   ٤١ ٱلحِقَيََٰمةِ ََل يُنَِصُ

42. ගමගලාගවහි ශාපයක් අපි ඔවුන්ව 

පසුපස එවන්වගනමු. ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දිනගේ ඔවුහු දුරස ්

කරනු ලබන්වනන්ව අතුරින්ව ගවති. 

ۖۡ َويَوحَم ٱلحِقَيَٰ  َنٗة نحَيا لَعح َنَُٰهمح ِِف َهَِٰذهِ ٱلُّ تحَبعح
َ
َمةِ  َوأ

ُبوِحيَ  حَمقح َِن ٱل  ٤٢ ُهم م 

43. තවද මුල් පරම්පරාවන්ව අප ිනාශ 

කිරීගමන්ව පසු ව මිනිසා උපගදස ්ලැබිය 

හැකි වනු පිණිස ඔහුට සාධක වශගයන්ව ද 

මෙගපන්වවීමක් හා දයාවක් වශගයන්ව ද 

සැබැින්වම අපි මූසාට දහම් ග්රන්වථය 

පිරිනැමුගවමු. 

ِد َمآ  َولََقدح َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحِكَتََٰب مِ  نُۢ َبعح
وَلَٰ بََصآئَِر لِلنهاِس وَُهٗدى  

ُ َنا ٱلحُقُروَن ٱۡلح لَكح هح
َ
أ

ُرونَ  َٗة لهَعلهُهمح َيَتَذكه  ٤٣ َورَۡحح
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44. මූසාට නීගයෝෙය අප තීන්වදු ක  

අවස්ථාගව් ඔබ බටහිර අසල 

ගනාසිටිගයහිය. තවද ඔබ සාක්ෂිකරුවන්ව 

අතුරින්ව ද ගනාවීය. 

ِ إِذح قََضيحَنآ إََِلَٰ ُموََس  َوَما ُكنَت ِِبَانِِب   َِب  ٱلحَغرح
َِٰهِدينَ  َر َوَما ُكنَت ِمَن ٱلشه مح

َ  ٤٤ ٱۡلح

45. එනමුත් අපි පරම්පරාවන්ව බිහි 

කග මු. එිට ඔවුන්ව ගවත ආයු කාලය 

දීර්ඝ ිය. තවද ඔවුන්ව ගවත අපගේ වදන්ව 

පාරායනය කර ගපන්වවන පදිංචිකරුවකු 

ගලසින්ව ඔබ මද්යන්ව වාසීන්ව අතර 

ගනාවීය.  එනමුත් අප දූතයින්ව එවන්වනන්ව 

වූගයමු. 

  ْۚ نَا قُُروٗنا َفَتَطاَوَل َعلَيحِهُم ٱلحُعُمُر
ح
نَشأ

َ
َوَلَِٰكنهآ أ

َيَن َتتحلُواْ َعلَيحِهمح   ِل َمدح هح
َ
َوَما ُكنَت ثَاوِٗيا ِِفٓ أ

 ٤٥ َءاَيَٰتَِنا َوَلَِٰكنها ُكنها ُمرحِسلِيَ 

46. අපි අමතන ිට ඔබ තූර් කන්වද අසල 

ගනාවූගයහිය. එනමුත් ගමය ඔබට ගපර 

කිසිදු අවවාද කරන්වගනකු ගනාපැමිණි 

පිරිසකට ඔවුන්ව උපගදස් ලැබිය හැකිවනු 

පිණිස ඔබ අවවාද කරනු වස් ඔබගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ දයාවක් වශගයනි. 

َنا َوَلَِٰكن   ورِ إِذح نَاَديح َوَما ُكنَت ِِبَانِِب ٱلطُّ
َُٰهم   تَى

َ
آ أ ب َِك تِلُنِذَر قَوحٗما مه ِن ره َٗة م  ِن نهِذيرٖ  رهۡحح م 

ُرونَ  ِن َقبحلَِك لََعلهُهمح َيَتَذكه  ٤٦ م 

47. ඔවුන්වගේ අත් ඉදිරිපත් ක  දෑ 

ගහ්තුගවන්ව ඔවුනට යම් ිපතක් සිදු වී 

‘අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, අප ගවත 

දූතයකු එිය යුතු ගනාගව් ද? එිට 

ඔබගේ වදන්ව අපි පිළිපදින්වනට තිබුණි 

තවද ගදියන්ව ිශ්වාස කරන්වනන්ව 

වන්වනට තිබුණි’ යැයි ඔවුහු ගනාපවසනු 

පිණිසය. 

يحِديِهمح  
َ
َمتح أ ِصيَبُۢة بَِما قَده ن تُِصيَبُهم مُّ

َ
ََلٓ أ َولَوح

رحَسلحَت إََِلحَنا رَُسوَٗل َفَنتهبَِع  
َ
ََلٓ أ َفَيُقولُواْ َربهَنا لَوح

ِمنِيَ  حُمؤح  ٤٧ َءاَيَٰتَِك َونَُكوَن ِمَن ٱل

48. අප ගවතින්ව ඔවුන්ව ගවත සතයය 

පැමිණි කල්හි මූසාට ගදනු ලැබූවාක් 

ගමන්ව යමක් ගදනු ලැබිය යුතු ගනාගව් 

දැ?යි ිමසති. මීට ගපර මූසාට ගදනු ලැබූ 

දෑ ඔවුහු ප්රතික්ගෂ්ප ගනාකග ෝ ද? ඔවුන්ව 

එකිගනකාට සහය ගදන හූනියම් කරුවන්ව 

ගදගදගනකි යැයි ඔවුහු පැවසූහ. තවද 

නියත වශගයන්වම අපි සියල්ල ප්රතික්ගෂ්ප 

කරන්වගනෝ ගවමු යැයි ද ඔවුහු පැවසූහ. 

وَِتَ  
ُ
ََلٓ أ َقُّ ِمنح ِعنِدنَا قَالُواْ لَوح ا َجآَءُهُم ٱۡلح فَلَمه

وَِتَ  
ُ
ُفُرواْ بَِمآ أ َولَمح يَكح

َ
ْۚ أ وَِتَ ُموََسَٰٓ

ُ
ِمثحَل َمآ أ

َراِن تََظََٰهَرا َوقَالُٓواْ إِنها   ۖۡ قَالُواْ ِسحح ُموََسَٰ ِمن َقبحُل
ٖ َكَٰفُِرونَ 

 ٤٨ بُِكل 
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49. නුඹලා සතයවාදීන්ව ගලස සිටිගයහු 

නම් ඒ ගදකට වඩා යහමෙ ගපන්වවන 

දහම් ග්රන්වථයක් අල්ලාහ් ගවතින්ව ගෙන 

එනු. මම එය පිළිපදින්වගනමි යැයි 

නබිවරය ඔබ පවසනු. 

َدىَٰ   هح
َ
ِ ُهَو أ ِنح ِعنِد ٱَّلله تُواْ بِِكَتَٰٖب م 

ح
قُلح فَأ

ُه إِن ُكنُتمح َصَِٰدقِيَ  تهبِعح
َ
 ٤٩ ِمنحُهَمآ أ

50. ඔබට ඔවුහු පිළිතුරු ගනාදුන්වගන්ව නම් 

එිට දැන ෙනු. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව 

අනුෙමනය කරනුගේ ඔවුන්වගේ 

ආශාවන්වය. අල්ලාහ් ගවතින්ව වූ 

මෙගපන්වවීම හැර දමා තම ආශාවන්ව 

පිළිපදින්වනාට වඩා ගනාමෙ ගියවුන්ව 

කවගරකු ද? නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

අපරාධකාරී ජනයාට මෙ ගපන්වවන්වගන්ව 

නැත. 

لَمح  َتِجيُبواْ لََك فَٱعح همح يَسح نهَما يَتهبُِعوَن  فَإِن ل
َ
أ

  ِ َُٰه بَِغۡيح َبَع َهَوى ِن ٱته َضلُّ ِممه
َ
ْۚ َوَمنح أ َوآَءُهمح هح

َ
أ

ِدي ٱلحَقوحَم   َ ََل َيهح ِْۚ إِنه ٱَّلله َِن ٱَّلله ُهٗدى م 
َٰلِِميَ   ٥٠ ٱلظه

51. තවද සැබැින්වම ඔවුන්ව උපගදස ්

ලැබිය හැකි වනු පිණිස ඔවුනට එම 

ප්රකාශය ලැගබන්වනට සැලැස්සුගවමු. 

َل لََعلهُهمح  لحَنا لَُهُم ٱلحَقوح ۞َولََقدح َوصه
ُرونَ   ٥١ َيَتَذكه

52. මීට ගපර අපි ඔවුනට දහම් ග්රන්වථය 

පිරිනැමූ අය වනාහි ඔවුහු එය ිශ්වාස 

කරති. 

ِيَن َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلحِكَتََٰب ِمن َقبحلِهِۦ ُهم بِهِۦ   ٱَّله
ِمُنونَ   ٥٢ يُؤح

53. තවද ඔවුන්ව ගවත කියවා ගපන්වවනු 

ලබන ිට ‘අපි එය ිශව්ාස කග මු. 

නියත වශගයන්වම එය අපගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ සතයයකි. නියත 

වශගයන්වම අපි මීට ගපර පවා අවනත 

වන්වනන්ව ගලස සිටිගයමු’ යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

َقُّ ِمن   ِإَوَذا ُيتحَلَٰ َعلَيحِهمح قَالُٓواْ َءاَمنها بِهِۦٓ إِنهُه ٱۡلح
ب َِنآ إِنه  لِِميَ ره  ٥٣ ا ُكنها ِمن َقبحلِهِۦ ُمسح

54. ඔවුන්ව ඉවසා සිටි බැින්ව ද යහපතින්ව 

අයහපත ඔවුන්ව ව කා ෙත් බැින්ව ද අපි 

ඔවුනට ගපෝෂණය ක  දැයින්ව ඔවුන්ව 

ියදම් ක  බැින්ව ද ඔවුන්වගේ කුලිය 

ගදවතාවක් ගදනු ලබන්වනන්ව ඔවුහුමය. 

رَُهم  جح
َ
َن أ تَوح ْوَلَٰٓئَِك يُؤح

ُ
واْ  أ ِ بَِما َصََبُ تَيح ره مه

ا َرَزقحَنَُٰهمح   ي ِئََة َوِممه ََسَنةِ ٱلسه َرُءوَن بِٱۡلح َويَدح
 ٥٤ يُنِفُقونَ 
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55. නිෂඵ්ල දෑට ඔවුන්ව සවන්ව දුන්ව ිට 

ඔවුන්ව එය පිටු දැක ‘අපගේ ක්රියාවන්ව 

අපටය. නුඹලාගේ ක්රියාවන්ව නුඹලාටය. 

නුඹලා ගවත ශාන්වතිය අත් ගව්වා! 

(මිතුරුකම් පෑමට) අඥානයින්ව අපි 

ගනාගසායන්වගනමු.’ යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َرُضواْ َعنحُه َوَقالُواْ نَلَآ   عح
َ
َو أ ِإَوَذا َسِمُعواْ ٱللهغح

َمَٰلُُكمح َسَلٌَٰم َعلَيحُكمح ََل   عح
َ
َمَٰلَُنا َولَُكمح أ عح

َ
أ

 ٥٥ نَبحَتِغ ٱلحَجَِٰهلِيَ 

56. නියත වශගයන්වම ඔබ ප්රිය ක  අයට 

ඔබට මෙ ගපන්විය ගනාහැක. එනමුත් 

අල්ලාහ ්ඔහු අභිමත කරන අයට මෙ 

ගපන්වවයි. තවද ඔහු යහමෙ ලැබූවන්ව 

පිළිබඳ මැනින්ව දන්වනාය. 

  َ َببحَت َوَلَِٰكنه ٱَّلله حح
َ
ِدي َمنح أ إِنهَك ََل َتهح

َتِدينَ  حُمهح لَُم بِٱل عح
َ
ْۚ وَُهَو أ ِدي َمن يََشآُء  ٥٦ َيهح

57. අපි ඔබ සමෙ යහමෙ අනුෙමනය 

කරන්වගන්ව නම් අපි අපගේ ගද්ශගයන්ව 

පැහැර ෙනු ලබන්වගනමු යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. අප ගවතින්ව වූ ගපෝෂණයක් 

වශගයන්ව සෑම වර්ෙයකම පලතුරු ඒ 

ගවත ගෙන ගදන අභයදායී සුරක්ෂිත 

(ගද්ශයක්) ගලස අපි ඔවුනට පත් 

ගනාකග මු ද? එනමුත් ඔවුන්වගෙන්ව 

බහුතරයක් ගදනා ගනාදනිති. 

فح ِمنح  حُهَدىَٰ َمَعَك ُنَتَخطه   َوقَالُٓواْ إِن نهتهبِِع ٱل
هُهمح َحَرًما َءاِمٗنا َُيحَبَٰٓ   ن ل ِ َولَمح ُنَمك 

َ
ْٓۚ أ ۡرِضَنا

َ
أ

نها َوَلَِٰكنه   ُ ِن له ِزحٗقا م  ءٖ ر  ِ ََشح
إََِلحهِ َثَمَرَُٰت ُك 

لَُمونَ  ََثَُهمح ََل َيعح كح
َ
 ٥٧ أ

58. තවද තම සැපවත් ජීිතයට ගුණමකු 

වූ ෙම්මාන ගකාපමණක් අපි ිනාශ 

කග මු ද? ඔවුන්වගෙන්ව පසු ඔවුන්වගේ එම 

වාසසථ්ාන වල සව්ල්ප ගදගනකු මිස 

වාසය කරනු ගනාලැබීය. තවද අපි 

උරුමක්කරුවන්ව වූගයමු. 

ۖۡ فَتِلحَك   ِۭ بَِطَرتح َمعِيَشَتَها يَة َنا ِمن قَرح لَكح هح
َ
َوَكمح أ

ِدهِمح إَِله قَلِيَٗلۖۡ   ِنُۢ َبعح َكن م  َمَسَِٰكُنُهمح لَمح تُسح
َٰرِثِيَ   ٥٨ َوُكنها ََنحُن ٱلحَو

59. අපගේ වදන්ව ඔවුන්ව ගවත කියවා 

ගපන්වවන දූතයකු එහි මව් නෙරයට එවන 

ගතක් ඔගේ පරමාධිපති එම ෙම්මානය 

ිනාශ කරන්වනකු ගනාවීය. තවද අපි එහි 

වැසියන්ව අපරාධකරුවන්ව ව සිටිය දී මිස 

එම ෙම්මානය ිනාශ කරන්වනන්ව 

ගනාවූගයමු. 

َٰ َيبحَعَث ِِفٓ   لَِك ٱلحُقَرىَٰ َحِته َوَما ََكَن َربَُّك ُمهح
ِهَ  م 

ُ
ْۚ َوَما ُكنها  أ ا رَُسوَٗل َيتحلُواْ َعلَيحِهمح َءاَيَٰتَِنا

لَُها َظَٰلُِمونَ  هح
َ
لِِِك ٱلحُقَرىَٰٓ إَِله َوأ  ٥٩ ُمهح
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60. තවද යමකින්ව නුඹලාට ගදනු ලැබූ දෑ 

එය ගමගලාව ජීිතගේ භුක්ති ිඳීමක් හා 

එහි වූ අලංකාරයකි. අල්ලාහ ්ගවත ඇති 

දෑ ගශ්ර්ෂ්ඨය. සදාකාලිකය.  නුඹලා වටහා 

ගනාෙන්වගනහු ද? 

نحَيا   ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ءٖ َفَمَتَُٰع ٱۡلح ِن ََشح وتِيُتم م 
ُ
َوَمآ أ

فَََل  
َ
ْۚ أ بحََّقَٰٓ

َ
ِ َخۡيح  َوأ ْۚ َوَما ِعنَد ٱَّلله َوزِينَُتَها

ِقلُونَ   ٦٠ َتعح

61. අපි යගමකුට අලංකාර ප්රතිඥාවක් දී 

එය ලබන තැනැත්තා ගමගලාව ජීිතගේ 

සම්පත් අපි ඔහුට භුක්ති ිඳීමට සලසව්ා 

පසු ව ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු 

ලබන දිනගේ ඔහු ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන්වනන්ව අතුරින්ව වන්වගනකු ගමන්ව ද? 

ًدا َحَسٗنا َفُهَو َلَِٰقيهِ َكَمن   َنَُٰه وَعح َفَمن وََعدح
َ
أ

نحَيا ُثمه ُهَو يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ   ةِ ٱلُّ ََيوَٰ َنَُٰه َمَتََٰع ٱۡلح تهعح مه
َۡضِينَ  حُمحح  ٦١ ِمَن ٱل

62. තවද එදින ඔහු ඔවුන්ව අමතා නුඹලා 

ිශව්ාස කරමින්ව සිටි මාගේ 

හවුල්කරුවන්ව ගකාගහද්ැයි ිමසයි. 

ِيَن   ََكٓءَِي ٱَّله َن ُۡشَ يح
َ
َويَوحَم ُيَنادِيِهمح َفَيُقوُل أ

 ٦٢ ُكنُتمح تَزحُعُمونَ 

63. ‘අපගේ පරමාධිපතියාණනි, අප 

ගනාමෙ යැවූ ගමාවූහු අප ගනාමෙ ගියාක් 

ගමන්වම අපි ඔවුන්වව ද ගනාමෙ යැව්ගවමු. 

අපි ඉන්ව මිදී ඔබ ගවත ගයාමු වූගයමු. 

ඔවුහු අපට ෙැතිකම් කරන්වගනෝ ගනාවූහ 

යැයි තමන්ව ගවත ප්රකාශය නියම වූ අය 

පවසයි. 

ُل َربهَنا َهَُٰٓؤََلٓءِ   ِيَن َحقه َعلَيحِهُم ٱلحَقوح قَاَل ٱَّله
نَآ  

ح
ۖۡ تَََبهأ َويحَنَُٰهمح َكَما َغَويحَنا غح

َ
َويحَنآ أ غح

َ
ِيَن أ ٱَّله
ُبُدونَ إََِلحَكۖۡ مَ   ٦٣ ا ََكنُٓواْ إِيهانَا َيعح

64. නුඹලාගේ හවුල්කරුවන්ව නුඹලා 

ඇරයුම් කරනු යැයි කියනු ලැගේ. එිට 

(සමානයන්ව උපකල්පනය ක ) ඔවුහු 

ඔවුන්ව අමතති. නමුත් ඔවුහු ඔවුනට 

පිළිතුරු ගනාගදති. තවද දඬුවම ඔවුහු 

දකිති. නියත වශගයන්වම ඔවුහු යහමෙ 

ගියවුන්ව ගලස සිටියාහු නම්! (ගකාතරම් 

අෙගන්වද!) 

ََكَٓءُكمح فََدَعوحُهمح فَلَمح  َوقِيَل ٱدحُعواْ ُۡشَ
نهُهمح ََكنُواْ  

َ
ُواْ ٱلحَعَذاَبْۚ لَوح أ

َ
َتِجيُبواْ لَُهمح َوَرأ يَسح

َتُدونَ   ٦٤ َيهح

65. එදින ඔහු ඔවුන්ව කැඳවා නුඹලා 

දූතයින්වට කුමන පිළිතුරක් දුන්වගනහුදැ?යි 

ිමසයි. 

َجبحُتُم  َويَوحَم 
َ
ُيَنادِيِهمح َفَيُقوُل َماَذآ أ

حُمرحَسلِيَ   ٦٥ ٱل
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66. සිදුවීම් සියල්ල එදින ඔවුන්ව ගවත 

සැඟ වී ගොස ්තිගේ. එගහයින්ව ඔවුහු (ඒ 

ෙැන) එකිගනකා ිමසා ගනාෙනිති. 

ۢنَبآُء يَوحَمئِٖذ َفُهمح ََل  
َ َفَعِمَيتح َعلَيحِهُم ٱۡلح

 ٦٦ يَتََسآَءلُونَ 

67. නමුත් පසුතැිලි වී ිශ්වාස ගකාට 

යහකම් ක  අය වූ කලී ඔහු 

ජයග්රාහකයින්ව අතුරින්ව වන්වනට පුළුවණ. 

ن  
َ
ا َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا َفَعََسَٰٓ أ مه

َ
فَأ

لِِحيَ  حُمفح  ٦٧ يَُكوَن ِمَن ٱل

68. තවද ඔගේ පරමාධිපති ඔහුට අභිමත 

දෑ මවන්වගන්වය. ඔහු ගතෝරා ෙන්වගන්වය. 

ගතෝරා ෙැනීගම් (අයිතිය) ඔවුනට 

ගනාමැත. අල්ලාහ් සුිශුද්ධය. ඔවුන්ව 

ආගද්ශ කරන දැයින්ව ඔහු උත්තරීතරය. 

ُۗ َما ََكَن لَُهُم   َتاُر َوَربَُّك ََيحلُُق َما يََشآُء َويَخح
ُِكونَ  ا يُّشح ِ َوتََعََٰلَٰ َعمه ْۚ ُسبحَحََٰن ٱَّلله َِۡيَُة  ٦٨ ٱۡلح

69. තවද නුඹලාගේ හදවත් සඟවන දෑ ද 

ඔවුන්ව ගහළි කරන දෑ ද ඔගේ පරමාධිපති 

දන්වගන්වය. 

لَُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهمح َوَما   َوَربَُّك َيعح
لُِنونَ   ٦٩ ُيعح

70. තවද ඔහුය අල්ලාහ්. ඔහු හැර 

ගවනත් ගදියකු නැත. ආරම්භගේ ද 

අවසානගේ ද සියලු ප්රශංසා ඔහු සතුය. 

තීන්වදුව ද ඔහු සතුය. තවද නුඹලා නැවත 

ගයාමු කරනු ලබනුගේ ඔහු ගවතමය. 

ُ ََلٓ إَِلَٰ  وَلَٰ  وَُهَو ٱَّلله
ُ ُد ِِف ٱۡلح َمح َه إَِله ُهَوۖۡ ََلُ ٱۡلح

ُم ِإَوََلحهِ تُرحَجُعونَ  ُكح  ٧٠ َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوََلُ ٱۡلح

71. ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනය ගතක් නුඹලා ගවත රාත්රිය සදා 

පවතින්වනක් බවට අල්ලාහ් පත් කග  ්

නම් නුඹලා කුමක් සිතන්වගනහු ද? නුඹලා 

ගවත ආගලෝකය නැවත ගෙන එන්වගන්ව 

අල්ලාහ ්හැර ගවනත් කවර ගදිගයකු ද? 

නුඹලා සවන්ව ගනාගදන්වගනහු ද? යැයි 

(නබිවරය) ඔබ  ිමසනු. 

حَل   ُ َعلَيحُكُم ٱَله ُتمح إِن َجَعَل ٱَّلله رََءيح
َ
قُلح أ

  ِ ُ ٱَّلله َمًدا إََِلَٰ يَوحِم ٱلحِقَيََٰمةِ َمنح إَِلٌَٰه َغۡيح ََسح
َمُعونَ  فَََل تَسح

َ
ِۚ أ تِيُكم بِِضَيآٍء

ح
 ٧١ يَأ
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72. ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනය ගතක් නුඹලා ගවත දහවල සදා 

පවතින්වනක් බවට අල්ලාහ් පත් කග  ්

නම් නුඹලා කුමක් සිතන්වගනහු ද? නුඹලා 

එහි වාසය කරන රාත්රිය නුඹලා ගවත 

නැවත ගෙන එන්වගන්ව අල්ලාහ ්හැර 

ගවනත් කවර ගදිගයකු ද? නුඹලා 

අවධානගයන්ව බැලිය යුතු ගනාගව් ද? 

යැයි (නබිවරය) ඔබ ිමසනු. 

ُ َعلَيحُكُم ٱنلهَهاَر   ُتمح إِن َجَعَل ٱَّلله رََءيح
َ
قُلح أ

  ِ ُ ٱَّلله َمًدا إََِلَٰ يَوحِم ٱلحِقَيََٰمةِ َمنح إَِلٌَٰه َغۡيح ََسح
فَََل  

َ
ُكُنوَن فِيهِِۚ أ تِيُكم بِلَيحٖل تَسح

ح
يَأ

ونَ   ٧٢ ُتبحِِصُ

73. එහි නුඹලා වාසය කරනු පිණිසත් 

ඔහුගේ භාෙයගයන්ව ගසායනු පිණිසත් 

නුඹලා කෘතගව්දී ිය හැකි වනු පිණිසත් 

ඔහුගේ ආශිර්වාදය තුළින්ව ඔහු නුඹලාට 

රාත්රිය හා දහවල ඇති කග ්ය. 

حَل َوٱنلهَهاَر   َتِهِۦ َجَعَل لَُكُم ٱَله َوِمن رهۡحح
لِهِۦ َولََعلهُكمح  ُكُنواْ فِيهِ َوتِلَبحَتُغواْ ِمن فَضح لِتَسح

ُكُرونَ   ٧٣ تَشح

74. තවද එදින ඔහු ඔවුන්ව අමතා නුඹලා 

ිශව්ාස කරමින්ව සිටි මාගේ 

හවුල්කරුවන්ව ගකාගහද්ැ?යි ඔහු 

(අල්ලාහ්) ිමසයි. 

ِيَن   ََكٓءَِي ٱَّله َن ُۡشَ يح
َ
َويَوحَم ُيَنادِيِهمح َفَيُقوُل أ

 ٧٤ ُكنُتمح تَزحُعُمونَ 

75. සෑම සමූහයකින්වම සාක්ෂිකරුවකු 

අපි ගවන්ව කර නුඹලාගේ සාධක ගෙන 

එනුයි අපි පවසන්වගනමු. එිට නියත 

වශගයන්වම සතයය අල්ලාහ් සතු යැයි 

ඔවුන්ව දැන ෙනු ඇත. ඔවුන්ව ගොතමින්ව 

සිටි දෑ ඔවුන්වගෙන්ව මු ා වී යයි. 

ةٖ َشِهيٗدا َفُقلحَنا َهاتُواْ   مه
ُ
ِ أ

َنا ِمن ُك  َونَزَعح
ِ َوَضله َعنحُهم   َقه َّلِله نه ٱۡلح

َ
َهََٰنُكمح َفَعلُِمٓواْ أ بُرح

و  ََتُ ا ََكنُواْ َيفح  ٧٥ نَ مه
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76. නියත වශගයන්වම කාරූන්ව මූසාගේ 

ජනයා අතුරින්ව ගකගනකු ිය. නමුත් ඔහු 

ඔවුනට එගරහි ව සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 

කග ්ය. තවද අපි ඔහුට නිධන්ව වසත්ු 

පිරිනැමුගවමු. නියත වශගයන්වම එහි 

යතුරු ශක්තිමත් කේඩායමක් ිසින්ව 

ඉතා අසීරුගවන්ව උසුලන්වනක් ිය. ඔබ 

උදම් ගනාවනු යැයි ඔහුගේ ජනයා ඔහුට 

පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් උදම් වන්වනන්ව ප්රිය 

ගනාකරයි. 

  ۡۖ َُٰروَن ََكَن ِمن قَوحِم ُموََسَٰ َفَبَغَٰ َعلَيحِهمح ۞إِنه َق
  
ُ
َوَءاَتيحَنَُٰه ِمَن ٱلحُكُنوزِ َمآ إِنه َمَفاَِتَُهۥ تَلَُنوٓأ

ْوِل ٱلحُقوهةِ إِذح 
ُ
َبةِ أ قَاَل ََلُۥ قَوحُمُهۥ ََل  بِٱلحُعصح

َ ََل ُُيِبُّ ٱلحَفرِِحيَ  ۖۡ إِنه ٱَّلله َرحح  ٧٦ َتفح

77. අල්ලාහ ්ඔබ ගවත පිරිනැමූ දෑහි මතු 

ගලාව නිවහන ඔබ ගසායනු. තවද 

ගමගලාගවහි ඔගේ ගකාටස අමතක 

ගනාකරනු. අල්ලාහ ්ඔබ ගවත 

උපකාරශීලී ව කටයුතු ක ාක් ගමන්ව ඔබ 

ද උපකාරශීලී ව කටයුතු කරනු. තවද 

මහගපාග ාගව් කලහකම් කිරීමට 

ගනාගසායනු. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

කලහකාරීන්ව ප්රිය ගනාකරයි. 

ۖۡ َوََل تَنَس   اَر ٱٓأۡلِخَرَة ُ ٱله ََٰك ٱَّلله َوٱبحَتِغ فِيَمآ َءاتَى
  ُ َسَن ٱَّلله حح

َ
ِسن َكَمآ أ حح

َ
ۖۡ َوأ نحَيا نَِصيَبَك ِمَن ٱلُّ

ۡرِضِۖ إِنه 
َ َ ََل  إََِلحَكۖۡ َوََل َتبحِغ ٱلحَفَساَد ِِف ٱۡلح  ٱَّلله

ِسِدينَ  حُمفح  ٧٧ ُُيِبُّ ٱل

78. ගමය මට ගදනු ලැබුගව් මා ගවත 

තිගබන දැනුම ගහත්ුගකාටගෙනය යැයි 

(කාරූන්ව) පැවසීය. ඔහුට ගපර ඔහුට වඩා 

ශක්තිගයන්ව බලවත් එගමන්වම පිරිගසන්ව 

වැඩි පරම්පරාවන්ව අල්ලාහ් ිනාශ කර 

ඇති බව ඔහු ගනාදත්ගත් ද? 

අපරාධකරුවන්ව ඔවුන්වගේ පාපයන්ව ෙැන 

ිමසනු ගනාලබති. 

لَمح  َولَمح َيعح
َ
َٰ ِعلحٍم ِعنِدٓيِۚ أ وتِيُتُهۥ لََعَ

ُ
َمآ أ قَاَل إِنه

لََك ِمن َقبحلِهِۦ ِمَن ٱلحُقُروِن َمنح   هح
َ
َ قَدح أ نه ٱَّلله

َ
أ

ـ َُل َعن   ْۚ َوََل يُسح ََثُ ََجحٗعا كح
َ
َشدُّ ِمنحُه قُوهٗة َوأ

َ
ُهَو أ

رُِمونَ  حُمجح  ٧٨ ُذنُوبِِهُم ٱل

79. ඔහුගේ අලංකාරය තු  ඔහු ඔහුගේ 

ජනයා ගවත පිටතට පැමිණිගේය. 

ගමගලාව ජීිතය ප්රිය කරන්වගනෝ 

කාරූන්වට ගදනු ලැබූ දෑ ගමන්ව අපට ද 

තිබුණා නම්! නියත වශගයන්වම ඔහු 

ඉමහත් භාෙයය සම්පන්වනයකු යැයි 

පැවසූහ. 

ِيَن   َٰ قَوحِمهِۦ ِِف زِينَتِهِۖۦۡ قَاَل ٱَّله فََخَرَج لََعَ
َيَ  وَِتَ  يُرِيُدوَن ٱۡلح

ُ
نحَيا َيَٰلَيحَت نَلَا ِمثحَل َمآ أ ةَ ٱلُّ وَٰ

ٍ َعِظيمٖ  و َحظ  َُٰروُن إِنهُهۥ ََّلُ  ٧٩ َق
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80. නුඹලාට ිනාශය ගව්වා! ිශ්වාස 

ගකාට යහකම් සිදු ක වුනට අල්ලාහ්ගේ 

තිළිණය උතුම්ය. ඉවසිලිවන්වතගයෝ හැර 

(ගවනත් කිසිවකු) එය ගනාලබනු ඇතැයි 

ඥානය ගදනු ලැබුගවෝ පැවසූහ. 

ِ  َوقَاَل ٱ وتُواْ ٱلحعِلحَم َويحلَُكمح ثََواُب ٱَّلله
ُ
ِيَن أ َّله

ََٰهآ إَِله   ى ْۚ َوََل يُلَقه َخۡيح  ل َِمنح َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا
ونَ  ََِٰبُ  ٨٠ ٱلصه

81. එිට අපි ඔහු හා ඔහුගේ නිවස 

මහගපාග ාවට ගිල්වූගයමු. එගහයින්ව 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව ඔහුට උදව් කරන 

කිසිදු පිරිසක් ඔහුට ගනාවීය. තවද ඔහු 

උදව් ලබන්වනන්ව අතුරින්ව ද ගනාවීය. 

ۡرَض َفَما ََكَن ََلُۥ ِمن  
َ َنا بِهِۦ َوبَِدارِهِ ٱۡلح فََخَسفح

ِ َوَما ََكَن ِمَن   ونَُهۥ ِمن ُدوِن ٱَّلله فِئَةٖ يَنُِصُ
حُمنَتِِصِينَ   ٨١ ٱل

82. අගහෝ! තම ෙැත්තන්ව අතුරින්ව 

අල්ලාහ ්අභිමත කරන අයට ගපෝෂණ 

සම්පත් ඔහු වයාේත කර ගදයි. තවද ඔහු 

ප්රමාණ ගකාට ගදයි. අල්ලාහ ්අප ගවත 

කාරුණික ගනාවූගේ නම් අප ද ගිලී 

යන්වනට තිබුණි. අගහෝ! ගදියන්ව 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වනන්ව ජය ගනාලබනු 

ඇතැයි ගපර දින ඔහුගේ නිලයට ආශා 

ක වුන්ව පවසන්වනන්ව බවට පත් වූහ. 

ِس َيُقو مح
َ اْ َمََّكنَُهۥ بِٱۡلح ِيَن َتَمنهوح َبَح ٱَّله صح

َ
لُوَن  َوأ

َق لَِمن يََشآُء ِمنح   ِزح َ يَبحُسُط ٱلر  نه ٱَّلله
َ
َويحَكأ

ُ َعلَيحَنا   نه ٱَّلله ن مه
َ
ََلٓ أ ۖۡ لَوح ِدُر ِعَبادِهِۦ َويَقح

َٰفُِرونَ  لُِح ٱلحَك نهُهۥ ََل ُيفح
َ
ۖۡ َويحَكأ  ٨٢ َۡلََسَف بَِنا

83. ඒ මතු ගලාව නිවහන 

මහගපාග ාගව් උද්දාමය ගහෝ 

කලහකාරිත්වය ගහෝ ප්රිය ගනාකරන්වනන්ව 

හට අපි ඇති කග මු. අවසානය බිය 

බැතිමතුන්ව හටය. 

ِيَن ََل يُرِيُدوَن   اُر ٱٓأۡلِخَرُة ََنحَعلَُها لَِّله تِلحَك ٱله
ۡرِض َوََل فََساٗداْۚ َوٱلحَعَِٰقَبُة  

َ ا ِِف ٱۡلح ُعلُو ٗ
 ٨٣ لِلحُمتهِقيَ 

84. කවගරකු යහපත රැගෙන එන්වගන්ව ද 

එිට ඊට වඩා උතුම් දෑ ඔහුට ඇත. තවද 

කවගරකු නපුර රැගෙන එන්වගන්ව ද එගස ්

නපුරුකම් සිදු ක  අයට ඔවුන්ව සිදු 

කරමින්ව සිටි දෑට මිස ප්රතිඵල ගදනු 

ගනාලැගේ. 

ۖۡ َوَمن َجآَء   ِنحَها ََسَنةِ فَلَُهۥ َخۡيح  م  َمن َجآَء بِٱۡلح
ِـ َاِت   ي  ِيَن َعِملُواْ ٱلسه ي ِئَةِ فَََل َُيحَزى ٱَّله بِٱلسه

َملُونَ   ٨٤ إَِله َما ََكنُواْ َيعح
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 القصص 

85. ඔබ ගවත අල් කුර්ආනය නියම ක  

ඔහු ඔබ ව (නැවතත් ඔබ) හැරී ආ 

ස්ථානයටම ගෙන යනු ඇත. යහමෙ 

රැගෙන එන්වනා කවුරුන්ව දැයි ද පැහැදිලි 

මු ාගවහි සිටින්වනා කවුරුන්වදැයි ද මාගේ 

පරමාධිපති මැනින්ව දන්වනාය යැයි 

පවසන්වන. 

ِي فََرَض َعلَيحَك ٱلحُقرحَءاَن لََرآدُّكَ  إََِلَٰ   إِنه ٱَّله
حُهَدىَٰ َوَمنح ُهَو   لَُم َمن َجآَء بِٱل عح

َ
ٓ أ ِ َب  ِۚ قُل ره َمَعادٖ
بِيٖ   ٨٥ ِِف َضَلَٰٖل مُّ

86. තවද ගද්ව ග්රන්වථය ඔබ ගවත පහ  

කරනු ලැගේ යැයි ඔබ අගේක්ෂා කරමින්ව 

ගනාසිටිගයහිය. එය ඔබගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ ආශිර්වාදයක් මිස 

නැත. එගහයින්ව ඔබ ගදියන්ව ප්රතික්ගෂප් 

කරන්වනන්ව හට උර ගදන්වනකු ගනාවනු. 

ن يُلحََّقَٰٓ إََِلحَك ٱلحِكَتَُٰب إَِله  
َ
َوَما ُكنَت تَرحُجٓواْ أ

ب َِكۖۡ فَََل تَُكوَننه َظِهۡٗيا  ِن ره َٗة م  رَۡحح
َٰفِرِينَ   ٨٦ ل ِلحَك

87. අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ඔබ ගවත පහ  

කරනු ලැබුවායින්ව පසු ව ඒවායින්ව ඔවුන්ව 

ඔබ ව ගනාවැ ැක්ිය යුතුයි. තවද ඔබ 

ඔගේ පරමාධිපති ගවත ඇරයුම් කරනු. 

තවද ඔබ ගදියන්වට ආගද්ශ කරන්වනන්ව 

අතුරින්ව ගනාවනු. 

نزِلَتح  
ُ
َد إِذح أ ِ َبعح نهَك َعنح َءاَيَِٰت ٱَّلله َوََل يَُصدُّ

ُع إََِلَٰ َرب َِكۖۡ َوََل تَُكوَننه ِمَن   إََِلحَكۖۡ َوٱدح
ِكِيَ  حُمّشح  ٨٧ ٱل

88. තවද ඔබ අල්ලාහ ්සමෙ ගවනත් 

ගදියකු ඇරයුම් ගනාකරනු. ඔහු හැර 

ගවනත් ගදියකු ගනාමැත. ඔහුගේ 

මුහුණ හැර ගසසු සියලු දෑ ිනාශ වී 

යන්වනක්ය. නීතිය ඔහු සතුය. තවද නුඹලා 

නැවත ගයාමු කරනු ලබනුගේ ඔහු 

ගවතටය. 

ِ إَِلًَٰها َءاَخَرۘ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَوْۚ ُكُّ   ُع َمَع ٱَّلله َوََل تَدح
ٍء َهالٌِك إَِله  ُم ِإَوََلحهِ  ََشح ُكح ۚۥْ ََلُ ٱۡلح َهُه  وَجح

 ٨٨ تُرحَجُعونَ 
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 العنكبوت

සූරා අල් අන්වකබූත්  العنكبوت 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, මීම්  ٓ١ الٓم 

2. මිනිසා තමන්ව පරීක්ෂාවට ලක් කරනු 

ගනාලැබ, අපි ිශ්වාස කග මු යැයි 

පැවසීගමන්ව පමණක් තමන්ව අතහැර දමනු 

ලබනු ඇතැයි සිතුගව් ද? 

ن َيُقولُٓواْ َءاَمنها وَُهمح  
َ
ُكٓواْ أ َ ن يَُتح

َ
َحِسَب ٱنلهاُس أ

َ
أ

َتُنونَ   ٢ ََل ُيفح

3. තවද ඔවුනට ගපර සිටියවුන්ව ද අපි 

පරීක්ෂාවන්වට ලක් කග මු. එගහයින්ව 

සතයය පැවසූවන්ව පිළිබඳ ව අල්ලාහ් දනී. 

තවද මුසාවාදීන්ව පිළිබඳ ව ද ඔහු දනී. 

  ُ لََمنه ٱَّلله ۖۡ فَلََيعح ِيَن ِمن َقبحلِِهمح َولََقدح َفَتنها ٱَّله
َِٰذبِيَ  لََمنه ٱلحَك ِيَن َصَدقُواْ َوََلَعح  ٣ ٱَّله

4. නපුරුකම් සිදු කරන්වනන්ව අප සමෙ 

ඔවුනට තරඟ වැදිය හැකි යැයි සිතුගවහු 

ද? ඔවුන්ව තීන්වදු කරන දෑ නරක ිය. 

ن  
َ
ِـ َاِت أ ي  َملُوَن ٱلسه ِيَن َيعح مح َحِسَب ٱَّله

َ
أ

ْۚ َسآَء َما َُيحُكُمونَ  بُِقونَا  ٤ يَسح

5. කවගරකු අල්ලාහ්ගේ හමුව අගේක්ෂා 

කරන්වගන්ව ද එිට නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ්ගේ නියමිත කාලය 

පැමිගණන්වනකි. (යැයි දැන ෙනු) තවද 

ඔහු සර්ව ශ්රාවකය. සර්වඥානීය. 

ِ ٓأَلٖتِۚ  َمن ََكَن   َجَل ٱَّلله
َ
ِ فَإِنه أ يَرحُجواْ لَِقآَء ٱَّلله

ِميُع ٱلحَعلِيمُ   ٥ وَُهَو ٱلسه

6. තවද කවගරකු ( අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගයහි) ගවගහස වන්වගන්ව ද එගස ්

ඔහු ගවගහස වනුගේ ඔහු ගවනුගවනි. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

ගලෝවැසියන්වගෙන්ව (පිහිට) අවශය 

නැත්ගතකු ගලස සිටින්වගන්වය. 

َ  َوَمن َجَٰ  ِسهِۦْٓۚ إِنه ٱَّلله َهَد فَإِنهَما يَُجَِٰهُد نِلَفح
 ٦ لََغِّنٌّ َعِن ٱلحَعَٰلَِميَ 
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7. තවද ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක වුන්ව 

වනාහි ඔවුන්වගේ පාපයන්ව ඔවුන්වගෙන්ව අපි 

ඉවත් කරන්වගනමු. තවද ඔවුන්ව 

සිදුකරමින්ව සිටී දෑට වඩා අලංකාර දෑ අපි 

ඔවුනට ප්රතිඵල වශගයන්ව පිරිනමන්වගනමු. 

َِرنه  وَ  َٰلَِحَِٰت نَلَُكف  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ٱَّله
ِي ََكنُواْ   َسَن ٱَّله حح

َ
زِيَنهُهمح أ ِـ َاتِِهمح َونَلَجح َعنحُهمح َسي 

َملُونَ   ٧ َيعح

8. තවද තම ගදමව්පියන්ව සමෙ යහපත් 

අයුරින්ව කටයුතු කරන ගලස අපි මිනිසාට 

උපගදස් දුනිමු. ඔබට කවර ගදයක් 

පිළිබඳ දැනුමක් ගනාමැත්ගත් ද එවන්ව දෑ 

ඔබ මට ආගද්ශ කරන ගමන්ව ඔවුන්ව 

ගදගදනා ඔබ ගවත (බල කරන්වනට) 

උත්සාහ දැරුගව් නම්, එිට ඔබ ඔවුන්ව 

ගදගදනාට අවනත ගනාවනු. නුඹලාගේ 

නැවත පැමිණීගම් සථ්ානය ඇත්ගත් මා 

ගවතය. එගහයින්ව නුඹලා සිදු කරමින්ව සිටි 

දෑ පිළිබඳ ව අපි නුඹලාට දන්වවන්වගනමු. 

نَسَٰ  ِ
يحَنا ٱۡلح ۖۡ ِإَون َجََٰهَداَك  َوَوصه ٗنا يحهِ ُحسح َِٰلَ َن بَِو

  ْۚٓ ُهَما َِك َِب َما لَيحَس لََك بِهِۦ ِعلحم  فَََل تُِطعح لِتُّشح
نَب ِئُُكم بَِما ُكنُتمح  

ُ
إََِله َمرحِجُعُكمح فَأ

َملُونَ   ٨ َتعح

9. තවද ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක වුන්ව 

වනාහි සැබැින්වම අපි ඔවුන්ව දැහැමියන්ව 

අතරට ඇතු ත් කරන්වගනමු. 

ِخلَنهُهمح   َٰلَِحَِٰت نَلُدح ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱَّله
َٰلِِحيَ   ٩ ِِف ٱلصه

10. ‘සැබැින්වම අපි අල්ලාහ ්ිශ්වාස 

කග මු’ යැයි පවසා ඔහු අල්ලාහ ්

ිෂගයහි ගව්දනාවට පත් කරනු ලැබූ ිට, 

ජනයාගේ අර්බුදය අල්ලාහ්ගේ දඬුවමක් 

බවට සලකන අය ද ජනයා අතුරින්ව 

ගවති. නමුත් ඔගේ පරමාධිපතිගෙන්ව 

උපකාරයක් පැමිණි ිට නියත 

වශගයන්වම අපි නුඹලා සමෙ යැයි 

පවසති. ගලෝවැසියන්වගේ හදවත් තු  

ඇති දෑ පිළිබඳ ව මැනින්ව දන්වනා 

අල්ලාහ ්ගනාගව් ද? 

وذَِي  
ُ
ِ فَإَِذآ أ َوِمَن ٱنلهاِس َمن َيُقوُل َءاَمنها بِٱَّلله

ِ َجَعَل فِتحَنَة ٱنلهاِس  ِۖۡ َولَئِن  ِِف ٱَّلله  َكَعَذاِب ٱَّلله
  ْۚ ب َِك ََلَُقولُنه إِنها ُكنها َمَعُكمح ِن ره َجآَء نَِصح  م 

لََم بَِما ِِف ُصُدورِ   عح
َ
ُ بِأ َولَيحَس ٱَّلله

َ
أ

 ١٠ ٱلحَعَٰلَِميَ 

11. සැබැින්වම අල්ලාහ් ිශව්ාස ක වුන්ව 

ෙැන දන්වගන්වය. තවද කුහකයින්ව ෙැන ද 

සැබැින්වම ඔහු දන්වගන්වය. 

لََمنه   ِيَن َءاَمُنواْ َوََلَعح ُ ٱَّله لََمنه ٱَّلله َوََلَعح
حُمَنَِٰفِقيَ   ١١ ٱل
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12. ගදියන්ව ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව ිශව්ාස 

ක වුන්ව ගදස බලා නුඹලා අපගේ 

මාර්ෙය අනුෙමනය කරනු. නුඹලාගේ 

පාපකම් අපි උසුලන්වගනමු යැයි පවසති. 

ඔවුන්වගේ පාපයන්වගෙන්ව කිසිවක් ඔවුහු 

උසුලන්වනන්ව ගනාගවති. නියත 

වශගයන්වම ඔවුහු මුසාවාදීහුය. 

ِيَن َءاَمُنواْ ٱتهبُِعواْ   ِيَن َكَفُرواْ لَِّله َوقَاَل ٱَّله
ِملح َخَطََٰيَُٰكمح َوَما ُهم بَِحَِٰملَِي   َحح َسبِيلََنا َونلح

َِٰذبُونَ  ٍءِۖ إِنهُهمح لََك ِن ََشح  ١٢ ِمنح َخَطََٰيَُٰهم م 

13. තවද නියත වශගයන්වම ඔවුහු 

ඔවුන්වගේ බරද ඔවුන්වගේ බර සමෙ තවත් 

බරද උසුලනු ඇත. ඔවුන්ව ගොතමින්ව සිටි 

දෑ පිළිබඳ ව ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු 

ලබන දිනගේ ිනිශ්චය කරනු ලැගේ. 

  ۡۖ ثحَقالِِهمح
َ
َع أ ثحَقاَٗل مه

َ
ثحَقالَُهمح َوأ

َ
ِملُنه أ َوََلَحح

ونَ  ََتُ ا ََكنُواْ َيفح ـ َلُنه يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ َعمه  ١٣ َولَيُسح

14. තවද සැබැින්වම අපි නූහ් ඔහුගේ 

ජනයා ගවත එව්ගවමු. එිට ඔහු ඔවුන්ව 

අතර වසර දහසකට වසර පනහක් 

අඩුගවන්ව (එනම් අවුරුදු නවසියපනහක්)  

රැඳී සිටිගේය. එිට ඔවුන්ව 

අපරාධකරුවන්ව ව සිටිය දී මහා 

ෙංවතුරක් ඔවුන්ව හසු කග ්ය. 

رحَسلحَنا نُوًحا إََِلَٰ قَوحِمهِۦ فَلَبَِث فِيهِ 
َ
مح  َولََقدح أ

وَفاُن   َخَذُهُم ٱلطُّ
َ
لحَف َسَنٍة إَِله َُخحِسَي ََعٗما فَأ

َ
أ

 ١٤ وَُهمح َظَٰلُِمونَ 

15. එිට අපි ඔහු(නූහ්) හා නැගව් සිටී 

සෙයින්ව ගේරා ෙත්ගතමු. තවද ගලෝ 

වැසියන්වට සංඥාවක් බවට අපි එය පත් 

කග මු. 

ِفيَنةِ وََجَعلحَنََٰهآ َءايَٗة   َحََٰب ٱلسه صح
َ
َنَيحَنَُٰه َوأ

َ
فَأ

 ِ  ١٥ لحَعَٰلَِميَ ل 

16. තවද ඉබ්රාහීම් ව ද (එව්ගවමු.) නුඹලා 

අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරනු. තවද ඔහුට බිය 

බැතිමත් වනු. නුඹලා දැන සිටිගයහු නම් 

එය නුඹලාට උතුම්ය යැයි ඔහු පැවසූ 

අවස්ථාව සිහියට නෙනු. 

ُقوُهۖۡ   َ َوٱته ُبُدواْ ٱَّلله ِإَوبحَرَٰهِيَم إِذح قَاَل لَِقوحِمهِ ٱعح
 َٰ لَُمونَ َذ  ١٦ لُِكمح َخۡيح  لهُكمح إِن ُكنُتمح َتعح
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17. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගෙන්ව 

ගතාරව නුඹලා නැමදුම් කරනුගේ පිළිම 

වලටය. තවද නුඹලා ගබාරු නිර්මාණය 

කරන්වගනහුය. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව නුඹලා නමදින දෑ 

වනාහි නුඹලාට ගපෝෂණය ලබා 

ගදන්වනට ඔවුනට හැකියාව 

ගනාමැත්ගතෝය. එගහයින්ව අල්ලාහ ්

ගවතින්ව ගපෝෂණ සම්පත් ගසායනු. තවද 

ඔහුට නැමදුම් කරනු. තවද ඔහුට 

කෘතගව්දී වනු. නුඹලා නැවත ගයාමු 

කරනු ලබනුගේ ඔහු ගවතටය. 

َثَٰٗنا َوََّتحلُُقوَن   وح
َ
ِ أ ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله إِنهَما َتعح

ِ ََل   ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ِيَن َتعح إِفحًَّكْۚ إِنه ٱَّله
لُِكونَ  َق  َيمح ِزح ِ ٱلر   لَُكمح رِزحٗقا فَٱبحَتُغواْ ِعنَد ٱَّلله

ۥٓۖۡ إََِلحهِ تُرحَجُعونَ  ُكُرواْ ََلُ ُبُدوهُ َوٱشح  ١٧ َوٱعح

18. තවද නුඹලා ගබාරු කරන්වගනහු නම් 

එිට (දැනෙනු) සැබැින්වම නුඹලාට 

ගපර සිටී සමූහයන්වද ගබාරු කග ෝය. 

තවද පැහැදිලි ව (අල්ලාහ්ගේ නිගයෝෙ) 

දන්වවා සිටීම මිස ගවනත් කිසිවක් 

(රසූල්වරයා) පණිිඩකරුවා ගවත නැත. 

 ۡۖ ِن َقبحلُِكمح َمم  م 
ُ
َب أ بُواْ َفَقدح َكذه ِ ِإَون تَُكذ 

حُمبِيُ  ََلَُٰغ ٱل  ١٨ َوَما لََعَ ٱلرهُسوِل إَِله ٱِلح

19. අල්ලාහ ්මැවීම් ප්රථගමෝත්පාදනය 

කර පසු ව ඔහු එය නැවත ගෙන එන්වගන්ව 

ගකගස් දැයි ඔවුහු ගනාදුටුගවෝ ද? නියත 

වශගයන්වම එය අල්ලාහ් ගවත පහසු 

කාර්යයකි. 

ۥْٓۚ   َلحَق ُثمه يُعِيُدهُ ُ ٱۡلح اْ َكيحَف ُيبحِدُئ ٱَّلله َولَمح يََروح
َ
أ

ِ يَِسۡي   َٰلَِك لََعَ ٱَّلله  ١٩ إِنه َذ

20. මහගපාග ාගව් නුඹලා ෙමන්ව ගකාට 

ඔහු මැවීම් ප්රථගමෝත්පාදනය කග  ්

ගකගස් දැයි අධීක්ෂණගයන්ව බලනු. පසු 

ව අල්ලාහ ්ගවනත් නිර්මාණයක් 

නිර්මාණය කරයි. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ ගකගරහි ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

  
َ
ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكيحَف بََدأ

َ قُلح ِسُۡيواْ ِِف ٱۡلح
  َ ْۚ إِنه ٱَّلله ةَ ٱٓأۡلِخَرَة

َ
أ ُ يُنِشُئ ٱلنهشح ْۚ ُثمه ٱَّلله َلحَق ٱۡلح

ءٖ قَِدير   ِ ََشح
َٰ ُك   ٢٠ لََعَ

21. ඔහු අභිමත කරන අයට ඔහු දඬුවම් 

කරයි. තවද ඔහු අභිමත කරන අයට 

කරුණාව ගපන්වවයි. තවද නුඹලා ගපර ා 

ගෙන එනු ලබනුගේ ඔහු ගවතටය. 

ۖۡ ِإَوََلحهِ   ُب َمن يََشآُء َويَرحَحُم َمن يََشآُء ِ ُيَعذ 
لَُبونَ   ٢١ ُتقح
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22. නුඹලා (ට) මහගපාග ාගව් ගහෝ 

අහස්හි ගහෝ (අල්ලාහව්) පරාජය ක  

හැකි ගනාගව්. තවද අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර 

ව කිසිදු භාරකරුවකු ගහෝ උදව්කරුවකු 

ගහෝ නුඹලාට ගනාමැත. 

َمآءِِۖ   ۡرِض َوََل ِِف ٱلسه
َ ِجزِيَن ِِف ٱۡلح نُتم بُِمعح

َ
َوَمآ أ

ٖ َوََل   ِ ِمن َوِل  ِن ُدوِن ٱَّلله َوَما لَُكم م 
 ٢٢ نَِصۡيٖ 

23. තවද අල්ලාහ්ගේ වදන්ව හා ඔහුගේ 

හමු ව ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව වනාහි ඔවුහු 

මාගේ දයාලුභාවය පිළිබඳ 

බලාගපාගරාත්තු සුන්ව කර ෙනිති. තවද 

තමන්වට ගව්දනීය දඬුවමක් ඇත්ගතෝ ද 

ඔවුහුමය. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ِ َولَِقآئِهِۦٓ أ ِيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َوٱَّله

ْوَلَٰٓئَِك لَُهمح َعَذاٌب  
ُ
َِِت َوأ يَئُِسواْ ِمن رهۡحح

َِلم  
َ
 ٢٣ أ

24. (එයට ඔවුන්ව) නුඹලා ඔහු මරා දමනු. 

එගස් නැතගහාත් ඔහු පුලුසස්ා දමනු යැයි 

පවසා සිටියා මිස ඔහුගේ ජනයාගේ 

පිළිතුර ගවගනකක් ගනාවීය. එිට 

අල්ලාහ ්ඔහු ව ගින්වගනන්ව මුදවා 

ෙත්ගත්ය. නියත වශගයන්වම ිශ්වාස 

කරන ජනයාට එහි සංඥා ඇත. 

وح  
َ
ُتلُوهُ أ ن قَالُواْ ٱقح

َ
ٓ أ َفَما ََكَن َجَواَب قَوحِمهِۦٓ إَِله

َٰلَِك   ِۚ إِنه ِِف َذ ُ ِمَن ٱنلهارِ َُٰه ٱَّلله َنَى
َ
ُِقوهُ فَأ َحر 

ِمُنونَ  ٖم يُؤح  ٢٤ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوح

25. තවද ගමගලාව ජීිතගේ නුඹලා 

අතර ඇල්ම ඇති කිරීමක් වශගයන්ව 

නුඹලා අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව ගෙන 

ඇත්ගත් පිළිම(වන්වදනාව)ය. පසු ව 

ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ නුඹලාගෙන්ව ඇතැගමක් 

ඇතැගමකු ප්රතික්ගෂ්ප කරනු ඇත. තවද 

නුඹලාගෙන්ව ඇතැගමක් ඇතැගමකුට 

ශාප කරනු ඇත. නුඹලාගේ නවාතැන 

(නිරා) ගින්වනය. තවද නුඹලාට 

උදව්කරුවන්ව කිසිවකු ගහෝ ගනාමැත. 

ةَ   َوده َثَٰٗنا مه وح
َ
ِ أ ِن ُدوِن ٱَّلله تُم م  َذح َوقَاَل إِنهَما ٱَّته

ۖۡ ُثمه يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ  بَيحنُِكمح ِِف   نحَيا ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ٱۡلح
ٖض َويَلحَعُن َبعحُضُكم   ُضُكم بَِبعح ُفُر َبعح يَكح

ِن   َُٰكُم ٱنلهاُر َوَما لَُكم م  َوى
ح
ٗضا َوَمأ َبعح

َِِٰصِينَ   ٢٥ نه
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26. තවද ලූත්(නබිවරයා) ඔහු(ඉබ්රාහීම්) 

ිශව්ාස කග ්ය. නියත වශගයන්වම මම 

මාගේ පරමාධිපති ගවතින්ව නික්ම ආ 

ගකගනකි. නියත වශගයන්වම ඔහු සර්ව 

බලධාරීය. මහා ප්රඥාවන්වතය යැයි ඔහු 

(ඉබ්රාහීම්) පැවසීය. 

  ِۖ ٓ ِ ۘ َوقَاَل إِّن ِ ُمَهاِجٌر إََِلَٰ َرَب  ۞فَـ َاَمَن ََلُۥ لُوط 
َِكيمُ   ٢٦ إِنهُهۥ ُهَو ٱلحَعزِيُز ٱۡلح

27. තවද අපි ඔහු (ඉේරාහීම්)ට ඉසහ්ාක් 

හා යඃකූේ තිළිණයක්ගස් පිරිනැමුගවමු. 

ඔහුගේ පරම්පරාව තු  නබිත්වය හා 

ගද්ව ග්රන්වථය ඇති කග මු. තවද ඔහුගේ 

කුලිය අපි ඔහුට ගමගලාගවහි 

පිරිනැමුගවමු. තවද නියත වශගයන්වම 

ඔහු මතු ගලාගවහි දැහැමියන්ව අතුරින්ව 

සිටින්වගන්වය. 

ِيهتِهِ   ُقوَب وََجَعلحَنا ِِف ُذر  َحََٰق َويَعح ۥٓ إِسح َووََهبحَنا ََلُ
ۖۡ  ٱنلُُّبوه  نحَيا َرُهۥ ِِف ٱلُّ جح

َ
َة َوٱلحِكَتََٰب َوَءاَتيحَنَُٰه أ

َٰلِِحيَ   ٢٧ ِإَونهُهۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصه

28. තවද ලූත් ව ද (අපි එව්ගවමු.) නියත 

වශගයන්ව නුඹලා අශික්ෂිත දෑහි නිරත 

වන්වගනහුය. ගමවැනි ගදයක් 

ගලෝවැසියන්ව අතුරින්ව නුඹලාට ගපර 

කිසිගවක් ගනාකග ්ය. 

تُوَن ٱلحَفَِٰحَشَة  َولُوًطا 
ح
إِذح قَاَل لَِقوحِمهِۦٓ إِنهُكمح تَلَأ

َِن ٱلحَعَٰلَِميَ  َحٖد م 
َ
 ٢٨ َما َسَبَقُكم بَِها ِمنح أ

29. නියත වශගයන්වම නුඹලා පිරිමින්ව 

ගවත (කාමාශාගවන්ව යුතු ව) එන්වගනහු 

ද? නිවැරදි මෙ කපා හරින්වගනහු ද? 

නුඹලා රැස ්වන තැන්වහි පිළිකුල් සහෙත 

දෑ කරන්වගනහු ද? එිට ඔහුගේ 

ජනයාගේ පිළිතුර ‘ඔබ සතයවාදීන්ව 

අතුරින්ව නම් අල්ලාහ්ගේ දඬුවම අප ගවත 

ගෙන එනු’යි පැවසීම මිස ගවගනකක් 

ගනාවීය. 

بِيَل   َطُعوَن ٱلسه تُوَن ٱلر َِجاَل َوَتقح
ح
ئِنهُكمح تَلَأ

َ
أ

ۖۡ َفَما ََكَن َجَواَب   حُمنَكَر تُوَن ِِف نَادِيُكُم ٱل
ح
َوتَأ

 ٓ ِ إِن ُكنَت  قَوحِمهِۦٓ إَِله ن قَالُواْ ٱئحتَِنا بَِعَذاِب ٱَّلله
َ
أ

َِٰدقِيَ   ٢٩ ِمَن ٱلصه

30. මාගේ පරමාධිපතියගණනි, 

කලහකාරී පිරිසට එගරහි ව ඔබ මට උදව් 

කරනු මැනව! යැයි ඔහු ප්රාර්ථනා කග ්ය. 

ِسِدينَ  حُمفح ِِن لََعَ ٱلحَقوحِم ٱل ِ ٱنُِصح  ٣٠ قَاَل َرب 
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31. තවද අපගේ දූත වරුන්ව ඉබ්රාහීම් 

ගවත ශුභාරංචිය ගෙන ආ කල්හි ‘නියත 

වශගයන්වම අපි ගමම නෙරගේ වැසියන්ව 

ිනාශ කරන්වගනෝ ගවමු. නියත 

වශගයන්වම එහි වැසිගයෝ අපරාධකරුවන්ව 

වූහැ’යි ඔවුහු පැවසූහ. 

ىَٰ قَالُٓواْ إِنها   َ ا َجآَءتح رُُسلَُنآ إِبحَرَٰهِيَم بِٱلحبُّشح َولَمه
يَةِِۖ  ِل َهَِٰذهِ ٱلحَقرح هح

َ
لُِكٓواْ أ لََها ََكنُواْ   ُمهح هح

َ
إِنه أ

 ٣١ َظَٰلِِميَ 

32. නියත වශගයන්වම එහි ලූත් සිටින්වගන්ව 

යැයි ඔහු(ඉබ්රාහීම්) පැවසීය. එහි 

සිටින්වගන්ව කවගරකු දැයි අපි මැනින්ව 

දන්වගනමු. ඔහුගේ බිරිය හැර ඔහු හා 

ඔහුගේ පවුගල් උදිය අපි මුදවා 

ෙන්වගනමු. ඇය පසුබැස්සවුන්ව අතුරින්ව 

වූවාය. 

ۖۡ  قَاَل  لَُم بَِمن فِيَها عح
َ
ْۚ قَالُواْ ََنحُن أ إِنه فِيَها لُوٗطا

تَُهۥ ََكنَتح ِمَن  
َ
َرأ ۥٓ إَِله ٱمح لَُه هح

َ
َينهُهۥ َوأ ِ نَلَُنج 

 ٣٢ ٱلحَغََِٰبِينَ 

33. තවද අපගේ දූත වරුන්ව ලූත් ගවත 

පැමිණි ිට ඔවුන්ව ගහ්තුගවන්ව ඔහු දුකට 

පත් ිය. තවද ඔවුන්ව ගහ්තුගවන්ව හදවත 

පීඩනයට පත් ිය. තවද ඔබ බිය 

ගනාවනු. ඔබ දුක් ගනාවනු. නියත 

වශගයන්වම ඔබගේ බිරිය හැර ඔබ හා 

ඔබගේ පවුගල් අය අපි මුදවාෙන්වගනෝ 

ගවමු. ඇය පසුබැස්සවුන්ව අතුරින්ව වූවාය 

යැයි පැවසූහ. 

َء بِِهمح َوَضاَق   ن َجآَءتح رُُسلَُنا لُوٗطا َِسٓ
َ
آ أ َولَمه

ۖۡ َوقَالُواْ ََل ََّتَفح َوََل ََتح  َزنح إِنها  بِِهمح َذرحَٗع
تََك ََكنَتح ِمَن  

َ
َرأ لََك إَِله ٱمح هح

َ
وَك َوأ ُمَنجُّ

 ٣٣ ٱلحَغََِٰبِينَ 

34. නියත වශගයන්වම ගමම නෙරවාසීන්ව 

පාපකම් සිදු කරමින්ව සිටී ගහයින්ව අහසින්ව 

දඬුවමක් අපි ඔවුන්ව ගවත පහ  

කරන්වගනමු. 

ِنَ  ٗزا م  يَةِ رِجح ِل َهَِٰذهِ ٱلحَقرح هح
َ
َٰٓ أ   إِنها ُمَنِلُوَن لََعَ

ُسُقونَ  َمآءِ بَِما ََكنُواْ َيفح  ٣٤ ٱلسه

35. තවද වටහා ෙන්වනා ජනයාට 

සැබැින්වම අපි පැහැදිලි සංඥාවක් එහි 

හැර දමා ඇත්ගතමු. 

ِقلُونَ  ٖم َيعح َنا ِمنحَهآ َءايَة بَي َِنٗة ل َِقوح  ٣٥ َولََقد تهَركح
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36. තවද මද්යන්ව වාසීන්ව ගවත ඔවුන්වගේ 

සගහෝදර ෂුඅයිේ ව (එව්ගවමු.) එිට 

මාගේ ජනයිනි, නුඹලා අල්ලාහ්ට 

නැමදුම් කරනු. තවද පරමාන්වත දිනය 

අගේක්ෂා කරනු. තවද මහගපාග ාගව් 

කලහකාරීන්ව ගලස ගනාසැරිසරනු යැයි 

ඔහු පැවසීය. 

ُبُدواْ   َخاُهمح ُشَعيحٗبا َفَقاَل َيََٰقوحِم ٱعح
َ
َيَن أ ِإَوََلَٰ َمدح

اْ ِِف  َثوح َوحَم ٱٓأۡلِخَر َوََل َتعح َ َوٱرحُجواْ ٱَلح ۡرِض  ٱَّلله
َ  ٱۡلح

ِسِدينَ   ٣٦ ُمفح

37. එිට ඔවුහු ඔහු ගබාරු කග ෝය. 

එිට භූමි කම්පාව ඔවුන්ව හසු කර 

ෙත්ගත්ය. එගහයින්ව ඔවුහු ඔවුන්වගේ 

නිගවස ්තු  ම  කඳන්ව බවට පත් වූහ. 

َبُحواْ ِِف َدارِهِمح  صح
َ
َفُة فَأ َخَذتحُهُم ٱلرهجح

َ
بُوُه فَأ فََكذه

 ٣٧ َجَٰثِِميَ 

38. තවද ආද් ජනයා සහ සමූද් ජනයා ද 

(ිනාශ කග මු.) තවද සැබැින්වම 

ඔවුන්වගේ වාසස්ථානයන්වගෙන්ව (ඔවුන්වගේ 

තත්ත්වය) නුඹලාට පැහැදිලි වී ඇත. 

ඔවුන්ව බුද්ධිමතුන්ව ව සිටිය දී ගෂයිතාන්ව 

ඔවුන්වගේ ක්රියාවන්ව ඔවුනට අලංකාර කර 

ගපන්වවා ඍජු මාර්ෙගයන්ව ඔවුන්ව 

වැ ැක්වීය. 

َ لَ  ۖۡ  وَََعٗدا َوَثُموَداْ َوقَد تهَبيه َسَِٰكنِِهمح ِن مه ُكم م 
ُهمح َعِن   َمَٰلَُهمح فََصده عح

َ
يحَطَُٰن أ َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه

تَبحِِصِينَ  بِيِل َوََكنُواْ ُمسح  ٣٨ ٱلسه

39. තවද කාරූන්ව ෆිර්අවුන්ව හා හාමාන්ව ද 

(ිනාශ කග මු.) සැබැින්වම මූසා ඔවුන්ව 

ගවත පැහැදිලි සාධක ගෙන ආගව්ය. 

නමුත් ඔවුන්ව මහගපාග ාගව් උඩඟුකම් 

පෑහ. තවද ඔවුන්ව ජයග්රාහකයන්ව  

ගනාවූහ. 

وََسَٰ   َن َوَهََٰمََٰنۖۡ َولََقدح َجآَءُهم مُّ َُٰروَن َوفِرحَعوح َوَق
ۡرِض َوَما ََكنُواْ  

َ واْ ِِف ٱۡلح ََبُ َتكح َي َِنَِٰت فَٱسح بِٱِلح
 ٣٩ َسَٰبِِقيَ 



 

සූරා අල් අන්වකබූත් 

 

725 

 

 العنكبوت

40. එබැින්ව සෑම සමූහයක්ම එහි පාපය 

ගහ්තුගවන්ව අපි ග්රහණය කග මු. 

එගහයින්ව ඔවුන්ව අතුරින්ව අප ඒ(සමූහය) 

ගවත සැඩ සු ං එවූ අය ද ගවති. තවද 

ඔවුන්ව අතුරින්ව මහ හඬ එ(ම සමූහ)ය 

හසුකරෙත් අය ද ගවති. තවද ඔවුන්ව 

අතුරින්ව එ(ම සමූහ)ය මහගපාග ාවට 

ගිල් වූ අයද ගවති. තවද ඔවුන්ව අතුරින්ව 

අප ජලගේ ගිල්වූ අය ද ගවයි. අල්ලාහ් 

ඔවුනට අපරාධ කිරීමට (රිසි) ගනාවීය. 

නමුත් ඔවුහු ඔවුනටම අපරාධ කර 

ෙත්ගතෝය. 

رحَسلحَنا َعلَيحهِ  
َ
نح أ نَا بَِذۢنبِهِۖۦۡ فَِمنحُهم مه َخذح

َ
فلَُُكًّ أ

يحَحُة َوِمنحُهم   َخَذتحُه ٱلصه
َ
نح أ َحاِصٗبا َوِمنحُهم مه

ْۚ َوَما   َنا َرقح غح
َ
نح أ ۡرَض َوِمنحُهم مه

َ َنا بِهِ ٱۡلح نح َخَسفح مه
لَِمُهمح َوَلَٰ  ُ َِلَظح نُفَسُهمح  ََكَن ٱَّلله

َ
ِكن ََكنُٓواْ أ

لُِمونَ   ٤٠ َيظح

41. අල්ලාහ ්හැර භාරකරුවන්ව ගලස 

ෙත්තවුන්වගේ උපමාව නිවසක් තනා ෙත් 

මකුළුවාගේ උපමාව ගමනි. ඔවුන්ව දැන 

සිටියාහු නම්, නියත වශගයන්වම නිගවස ්

අතුරින්ව වඩාත් දුර්වල වනුගේ 

මකුළුවාගේ නිවසයි. 

َُذواْ ِمن ُدوِن ٱ  ِيَن ٱَّته َِلَآَء َكَمَثِل  َمَثُل ٱَّله وح
َ
ِ أ َّلله

ُُيوِت   وحَهَن ٱِلح
َ
ۖۡ ِإَونه أ ََذتح بَيحٗتا ٱلحَعنَكُبوِت ٱَّته

لَُمونَ   ٤١ َِلَيحُت ٱلحَعنَكُبوِتِۚ لَوح ََكنُواْ َيعح

42. නියත වශගයන්වම ඔහු හැර ඔවුහු 

කවර ගදයකින්ව ඇරයුම් කරන්වගනෝ ද ඒ 

පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්දනී. තවද ඔහු සර්ව 

බලධාරී මහා ප්රඥාවන්වතය. 

  ِۚ ءٖ ُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ِمن ََشح لَُم َما يَدح َ َيعح إِنه ٱَّلله
َِكيمُ   ٤٢ وَُهَو ٱلحَعزِيُز ٱۡلح

43. එම උපමාවන්ව අපි ජනයාට 

පවසන්වගනමු. ප්රඥාව ඇත්තන්ව හැර 

ගවනත් කිසිගවකු එය වටහා ගනාෙනියි. 

ِقلَُهآ إِ  ِبَُها لِلنهاِسِۖ َوَما َيعح َثَُٰل نَۡضح مح
َ َله  َوتِلحَك ٱۡلح
 ٤٣ ٱلحَعَٰلُِمونَ 

44. අල්ලාහ ්අහස ්සහ මහගපාග ාව 

සතයගයන්ව යුතුව මැව්ගව්ය. නියත 

වශගයන්වම ගදියන්ව ිශ්වාස කරන්වනන්ව 

හට එහි සංඥාවක් ඇත. 

ِۚ إِنه ِِف   ِ َق  ۡرَض بِٱۡلح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُ ٱلسه َخلََق ٱَّلله

ِمنِيَ  َٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِلحُمؤح  ٤٤ َذ
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45. ගද්ව ග්රන්වථගයන්ව ඔබ ගවත දන්වවනු 

ලැබූ දෑ පාරායනය කරනු. තවද සලාතය 

ිධිමත් ව ඉටු කරනු. නියත වශගයන්වම 

සලාතය අශික්ෂිත දැයින්ව හා පිළිකුල් 

සහෙත දැයින්ව ව ක්වයි. අල්ලාහ් ව 

ගමගනහි කිරීම අතිමහත්ය. තවද 

අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ දනී. 

قِِم ٱلصه 
َ
وِۡحَ إََِلحَك ِمَن ٱلحِكَتَِٰب َوأ

ُ
ۖۡ  ٱتحُل َمآ أ َة لَوَٰ

حُمنَكرِِۗ   َشآءِ َوٱل َة َتنحَِهَٰ َعِن ٱلحَفحح لَوَٰ إِنه ٱلصه
َنُعونَ  لَُم َما تَصح ُ َيعح ُۗ َوٱَّلله ََبُ كح

َ
ِ أ ُر ٱَّلله  ٤٥ َوََّلِكح

46. ගද්ව ග්රන්වථ ලත් අය අතුරින්ව අපරාධ 

ක වුන්ව සමෙ හැර ගසසු අය සමෙ කවර 

ගදයක් යහපත් වන්වගන්ව ද එය මිස 

ගවනත් කිසිවක් ෙැන තර්ක  ගනාකරනු. 

‘අප ගවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ ෙැන ද 

නුඹලා ගවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ ෙැන ද 

අපි ිශව්ාස කග මු. තවද අපගේ 

ගදියන්ව හා නුඹලාගේ ගදියන්ව එකමය. 

තවද අපි ඔහුට අවනත (වන මුසල්ිම්වරු) 

ගවමු.’ යැයි නුඹලා පවසනු. 

َل ٱلحِكَتَِٰب إَِله  هح
َ
بِٱلهِِت ِهَ  ۞َوََل تَُجَِٰدلُٓواْ أ

ۖۡ َوُقولُٓواْ َءاَمنها   ِيَن َظلَُمواْ ِمنحُهمح َسُن إَِله ٱَّله حح
َ
أ

نزَِل إََِلحُكمح ِإَوَلَُٰهَنا  
ُ
نزَِل إََِلحَنا َوأ

ُ
ِٓي أ بِٱَّله

لُِمونَ   ٤٦ ِإَوَلَُٰهُكمح َوَِٰحد  َوََنحُن ََلُۥ ُمسح

47. එගලස අපි ඔබ ගවතට ද ගද්ව 

ග්රන්වථය පහ  කග මු. (මීට ගපර) අපි 

ගද්ව ග්රන්වථය පහ  ක ා වූ අය එය 

ිශව්ාස කරති. තවද ගමාවුන්ව අතුරින්ව එය 

ිශව්ාස කරන්වනන්ව ද ගවති. ගදියන්ව 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වගනෝ මිස ගවනත් 

කිසිවකුත් අපගේ වදන්ව ගහ ා ගනාදකිති. 

ِيَن َءاَتيحَنَُٰهُم   َآ إََِلحَك ٱلحِكَتََٰبْۚ فَٱَّله نَزنلح
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ِمُن  ٱلحِكَتََٰب يُؤح  ِمُنوَن بِهِۖۦۡ َوِمنح َهَُٰٓؤََلِٓء َمن يُؤح
َٰفُِرونَ   ٤٧ بِهِۚۦْ َوَما ََيحَحُد أَـِبَيَٰتَِنآ إَِله ٱلحَك

48. මීට ගපර කිසිදු ගද්ව ග්රන්වථයක් ඔබ 

පාරායනය කරමින්ව ගනාසිටිගයහිය. ඔගේ 

දකුණතින්ව එය ඔබ ගනාලිව්ගවහිය. එගස ්

වී නම් අසතයගේ නිරත ව සිටින්වනන්ව 

සැක පහ  කරන්වගනෝමය. 

َوَما ُكنَت َتتحلُواْ ِمن َقبحلِهِۦ ِمن كَِتَٰٖب َوََل  
حُمبحِطلُونَ  تَاَب ٱل رح ُهۥ بَِيِمينَِكۖۡ إِٗذا َله  ٤٨ ََّتُطُّ

49. නමුත් එය ඥානය ගදනු ලැබූවන්වගේ 

සිත් තු  පැවැති පැහැදිලි සංඥාවන්වය. 

අපරාධකරුගවෝ මිස ගවනත් කිසිගවකු 

අපගේ වදන්ව ගහ ා ගනාදකිති. 

وتُواْ  بَلح ُهَو ءَ 
ُ
ِيَن أ اَيَُٰتُۢ َبي َِنَٰت  ِِف ُصُدورِ ٱَّله

َٰلُِمونَ   ٤٩ ٱلحعِلحَمْۚ َوَما ََيحَحُد أَـِبَيَٰتَِنآ إَِله ٱلظه
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50. තවද ඔහුගේ පරමාධිපතිගෙන්ව 

සංඥාවන්ව ( ගපර රසූල්වරුන්වට පහ  

වූවාක් ගමන්ව )  ඔහු ගවත පහ  කරනු 

ලැබ තිබිය යුතු ගනාගව්දැ?යි ඔවුහු 

ිමසූහ. (අගහෝ! මුහම්මද්) ‘නියත 

වශගයන්වම එම සංඥා අල්ලාහ ්ගවතිනි. 

තවද නියත වශගයන්වම මම පැහැදිලි 

අවවාද කරන්වගනකු පමණි’ යැයි ඔබ 

පවසනු. 

ب ِهِۚۦْ قُلح   ِن ره نزَِل َعلَيحهِ َءاَيَٰت  م 
ُ
ََلٓ أ َوقَالُواْ لَوح

بِيٌ  نَا۠ نَِذير  مُّ
َ
َمآ أ ِ ِإَونه  ٥٠ إِنهَما ٱٓأۡلَيَُٰت ِعنَد ٱَّلله

51. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව ගවත 

පාරායනය කරනු ලබන ගමම ගද්ව 

ග්රන්වථය අපි ඔබ ගවත පහ  කර තිබීම 

ඔවුනට ප්රමාණවත් (සාධකයක්) ගනාගව් 

ද? නියත වශගයන්වම එහි ගදියන්ව 

ිශව්ාස කරන ජනයාට ආශිර්වාදය හා 

ගමගනහි කිරීමක් ඇත. 

َا َعلَيحَك ٱلحِكَتََٰب ُيتحَلَٰ  نَزنلح
َ
نهآ أ

َ
ِفِهمح أ َولَمح يَكح

َ
  أ

ٖم   َرىَٰ لَِقوح َٗة َوذِكح َٰلَِك لَرَۡحح ْۚ إِنه ِِف َذ َعلَيحِهمح
ِمُنونَ   ٥١ يُؤح

52. සාක්ෂිකරුවකු වශගයන්වම මා අතර 

හා නුඹලා අතර අල්ලාහ් ප්රමාණවත් ිය. 

අහස්හි හා මහගපාග ාගව් ඇති දෑ ඔහු 

දනී. අසතයය ිශ්වාස ගකාට අල්ලාහ් ව 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව වනාහි ඔවුහුමය 

අලාභවන්වතගයෝ යැයි (නබිවරය) ඔබ 

පවසනු. 

لَُم َما   ِ َبيحِّن َوبَيحَنُكمح َشِهيٗداۖۡ َيعح قُلح َكََفَٰ بِٱَّلله
ِيَن َءاَمُنواْ بِٱلحَبَِٰطِل   ۡرِضِۗ َوٱَّله

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِِف ٱلسه
ونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَخَِِٰسُ

ُ
ِ أ  ٥٢ َوَكَفُرواْ بِٱَّلله

53. තවද ඔවුහු ඔබගෙන්ව එම දඬුවම 

ඉක්මණින්ව පතති. (එයට) නියමිත 

කාලයක් ගනාවී නම් ඔවුන්ව ගවත එම 

දඬුවම පැමිගණන්වනට තිබුණි. ඔවුන්ව 

ගනාදැනුවත් ව සිටිය දී එය ක්ෂණික ව 

ඔවුන්ව ගවත පැමිගණනු ඇත. 

َسۡم ٗ   َجل  مُّ
َ
ََلٓ أ ِجلُونََك بِٱلحَعَذاِب َولَوح َتعح َويَسح

َآَءُهُم ٱلحَعَذاُبْۚ  َتٗة وَُهمح ََل  ۡله تِيَنهُهم َبغح
ح
َوََلَأ

ُعُرونَ   ٥٣ يَشح

54. ඔවුහු එම දඬුවම ඔගබන්ව ඉක්මණින්ව 

පතති. තවද නියත වශගයන්වම නිරය 

ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වනන්ව 

සර්වප්රකාරගයන්ව වට කර ෙන්වනකි. 

ِجلُونََك بِٱلحَعَذاِب ِإَونه َجَهنهَم لَُمِحيَطُۢة   َتعح يَسح
َٰفِرِينَ   ٥٤ بِٱلحَك
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55. එදින ඔවුනට ඉහළින්ව ද ඔවුන්වගේ 

පාද වලට යටින්ව ද දඬුවම ඔවුන්ව ව 

ආවරණය කරනු ඇත. "තවද නුඹලා සිදු 

කරමින්ව සිටී දෑ භුක්ති ිඳිනු" යැයි  ඔහු 

පවසන්වගන්වය. 

َُٰهُم ٱلحَعَذاُب ِمن فَوحقِِهمح َوِمن ََتحِت   َشى يَوحَم َيغح
َملُو رحُجلِِهمح َويَُقوُل ُذوُقواْ َما ُكنُتمح َتعح

َ
 ٥٥ نَ أ

56. අගහෝ ිශව්ාස ක  මාගේ ෙැත්තනි, 

නියත වශගයන්වම මාගේ භූමිය ිශාලය. 

එගහයින්ව නුඹලා මටම නැමදුම් කරනු. 

ََٰي   ۡرَِض َوَِٰسَعة  فَإِيه
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنه أ َيَٰعَِبادَِي ٱَّله

ُبُدونِ   ٥٦ فَٱعح

57. සෑම ආත්මයක්ම මරණගේ සුවය 

ිඳවන්වනකි. පසු ව නුඹලා අප ගවත 

ගයාමු කරනු ලබන්වගනහුය. 

حَموحِتِۖ ُثمه إََِلحَنا تُرحَجُعونَ  ٖس َذآئَِقُة ٱل  ٥٧ ُكُّ َنفح

58. තවද ිශ්වාස ගකාට යහකම් සිදු ක  

අය වනාහි, අපි ඔවුන්ව ස්වර්ෙ උයගනහි 

ඊට යටින්ව ෙංොවන්ව ෙලා බස්නා කුටි වල 

පදිංචි කරවන්වගනමු. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකයින්වය. යහකම් සිදු 

කරන්වනන්වගේ කුලිය යහපත් ිය. 

َِئنهُهم   َٰلَِحَِٰت نَلَُبو  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱَّله
نحَهَُٰر  

َ َنهةِ ُغَرٗفا ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح َِن ٱۡلح م 
ُر ٱلحَعَِٰملِيَ  جح

َ
َم أ ْۚ نِعح  ٥٨ َخَِِٰلِيَن فِيَها

59. තවද ඔවුන්ව වනාහි ඉවසිලිමත් වූහ. 

තවද ඔවුහු ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ගවත 

සියල්ල භාර කරති. 

ُونَ  َٰ َرب ِِهمح َيَتَوُكه واْ َولََعَ ِيَن َصََبُ  ٥٩ ٱَّله

60. ගකාපමණක් ප්රාණීහු ගවත් ද? 

උන්වගේ ගපෝෂණය උන්ව උසුලන්වගන්ව 

නැත. අල්ලාහ් උන්වට හා නුඹලාට 

ගපෝෂණය කරයි. තවද ඔහු සර්ව 

ශ්රාවකය. සර්ව ඥානීය. 

ِن َدآبهةٖ َله ََتحِمُل  ي ِن م 
َ
زُُقَها  َوَكأ ُ يَرح رِزحَقَها ٱَّلله

ِميُع ٱلحَعلِيمُ  ْۚ وَُهَو ٱلسه  ٦٠ ِإَويهاُكمح

61. අහස ්හා මහගපාග ාව මවා හිරු හා 

සඳු වසඟ කග ් කවුදැයි ඔබ ඔවුන්වගෙන්ව 

ිමසුගවහි නම් සැබැින්වම අල්ලාහ ්යැයි 

ඔවුහු පවසති. එගස ්නම් ඔවුන්ව 

ගවනතකට ගයාමු කරනු ලබනුගේ 

ගකගස්ද? 

َُهم  تلح
َ
ۡرَض   َولَئِن َسأ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو نح َخلََق ٱلسه مه
 َٰ ّنه

َ
ۖۡ فَأ ُ َس َوٱلحَقَمَر ََلَُقولُنه ٱَّلله مح َر ٱلشه وََسخه

فَُكونَ   ٦١ يُؤح
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62. අල්ලාහ ්තම ෙැත්තන්ව අතුරින්ව තමන්ව 

අභිමත කරන අයට ගපෝෂණ සම්පත් 

වයාේත කර ගදයි. තවද ඔහු ඔහුට ප්රමාණ 

ගකාට ගදයි. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

َق لَِمن يََشآُء ِمنح ِعَبادِهِۦ   ِزح ُ يَبحُسُط ٱلر  ٱَّلله
ٍء َعلِيم   ِ ََشح

َ بُِكل  ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله ِدُر ََلُ  ٦٢ َويَقح

63. තවද අහසින්ව ජලය පහ  ගකාට 

එමගින්ව මහගපාග ාව මියගිය පසුව එය 

ප්රාණවත් කග  ්කවුදැයි ඔබ ඔවුන්වගෙන්ව 

ිමසුගවහි නම්, අල්ලාහ් යැයි නියත 

වශගයන්වම ඔවුහු පවසති. සියලු ප්රශංසා 

අල්ලාහ්ටමය. නමුත් ඔවුන්වගෙන්ව 

බහුතරයක් ගදනා (ඒ බව) වටහා 

ගනාෙනිති යැයි ඔබ පවසනු. 

َيا   حح
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ َل ِمَن ٱلسه ن نهزه َُهم مه تلح

َ
َولَئِن َسأ

ْۚ قُلِ  ُ تَِها ََلَُقولُنه ٱَّلله ِد َموح ۡرَض ِمنُۢ َبعح
َ   بِهِ ٱۡلح

ِقلُونَ  ََثُُهمح ََل َيعح كح
َ
ِْۚ بَلح أ ُد َّلِله َمح  ٦٣ ٱۡلح

64. තවද ගමගලාව ජීිතය ිගනෝදයක් 

හා ගසල්ලමක් මිස නැත. තවද නියත 

වශගයන්වම මතු ගලාව ජීිතය එයමය 

නියම ජීිතය. ඔවුහු දැන සිටියාහු නම්. 

ْۚ ِإَونه   و  َولَعِب  نحَيآ إَِله لَهح ُة ٱلُّ ََيوَٰ َوَما َهَِٰذهِ ٱۡلح
لَُمونَ ٱله  ََيَواُنْۚ لَوح ََكنُواْ َيعح  ٦٤ اَر ٱٓأۡلِخَرَة لَِِهَ ٱۡلح

65. එගහයින්ව ඔවුහු නැවට ගොඩ වී 

ෙමන්ව ෙත්ගත් නම්, ( ිපගතන්ව මිදීමට) 

දහම ඔහු ගවත පමණක් පුද කරමින්ව 

අවංකයින්ව ගලස අල්ලාහ්ගෙන්ව ප්රාර්ථනා 

කරති. පසු ව ඔවුන්ව ගොඩබිම ගවත 

මුදවා ගෙන පැමිණි කල්හි එිට ඔවුහු 

ගදියන්වට ආගද්ශ කරන්වගනෝ ගවති. 

َ ُُمحلِِصَي ََلُ   فَإَِذا َركُِبواْ ِِف ٱلحُفلحِك َدَعُواْ ٱَّلله
ُِكونَ  ِ إَِذا ُهمح يُّشح ََب 

ح َُٰهمح إََِل ٱل ا ََنهى ِيَن فَلَمه  ٦٥ ٱل 

66. (එගස ්ඔවුන්ව සිදු කරනුගේ) අපි 

ඔවුනට පිරිනැමූ දෑ ප්රතික්ගෂ්ප කරනු 

පිණිස හා ඔවුහු (පතන පරිදි) භුක්ති ිදිනු 

පිණිසය. එගහත් ඔවුහු මතු 

දැනෙන්වගනෝය. 

ْْۚ فََسوحَف   ُفُرواْ بَِمآ َءاَتيحَنَُٰهمح َوَِلََتَمتهُعوا َِلَكح
لَُمونَ   ٦٦ َيعح
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67. ඔවුන්ව වටා සිටින මිනිසුන්ව 

පැහැරගෙන යනු ලබමින්ව තිබිය දී 

(මක්කාව)  සුරක්ෂිත ශුද්ධ (වූ භූමියක්) 

බවට අප පත් කර තිගබන බව ඔවුහු 

ගනාදුටුගවෝ ද? එගහයින්ව අල්ලාහ්ගේ 

ආශිර්වාදය ප්රතික්ගෂප් කරමින්ව අසතයය 

ඔවුහු ිශව්ාස කරන්වගනෝ ද? 

ُف   نها َجَعلحَنا َحَرًما َءاِمٗنا َويَُتَخطه
َ
اْ أ َولَمح يََروح

َ
أ

َمةِ   ِمُنوَن َوبِنِعح فَبِٱلحَبَِٰطِل يُؤح
َ
ْۚ أ لِِهمح ٱنلهاُس ِمنح َحوح

 ِ ُفُرونَ ٱَّلله  ٦٧ يَكح

68. අල්ලාහ ්ගවත ගබාරු ගොතන්වනාට 

ගහෝ සතයය පැමිණි කල්හි එය ගබාරු 

කරන්වනාට වඩා මහා අපරාධකරු 

කවුරුන්ව ද? ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප 

කරන්වනන්වහට නිරගේ නවාතැනක් ගනාවී 

ද? 

وح  
َ
ِ َكِذبًا أ ىَٰ لََعَ ٱَّلله ِن ٱفحََتَ لَُم ِممه ظح

َ
َوَمنح أ

 ٓ ا َجا ِ لَمه َق  َب بِٱۡلح لَيحَس ِِف َجَهنهَم  َكذه
َ
ۥْٓۚ أ َءهُ

َٰفِرِينَ   ٦٨ َمثحٗوى ل ِلحَك

69. තවද අප ිෂයගයහි කැපවූවන්ව 

වනාහි අපි ඔවුනට අපගේ මාර්ෙ ගපන්වවා 

ගදන්වගනමු. තවද නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්දැහැමියන්ව සමෙ සිටින්වගන්වය. 

ْۚ ِإَونه  ِدَينهُهمح ُسُبلََنا ِيَن َجََٰهُدواْ فِيَنا نَلَهح َ  َوٱَّله ٱَّلله
ِسنِيَ  حُمحح  ٦٩ لََمَع ٱل
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සූරා අර් රූම්  الروم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, මීම්  ٓ١ الٓم 

2. ගරෝමය පරාජයට පත් කරනු ලැබීය.  ُوم  ٢ ُغلَِبِت ٱلرُّ

3. ගරෝම රාජයය අසල පිහිටි භූමියට 

කිට්ටුගවහි ඔවුන්ව පරාජයට පත් කරනු 

ලැබුවායින්ව පසු ඔවුන්ව (නැවත) මතු 

ජයග්රහණය කරනු ඇත. 

ِد َغلَبِِهمح   ِنُۢ َبعح ۡرِض وَُهم م 
َ دحَّن ٱۡلح

َ
ِِفٓ أ

لُِبونَ   ٣ َسَيغح

4. (එය) වසර කිහිපයක් තු  ගව්. ගපර 

හා පසු සියලු කරුණු අල්ලාහ ්සතුය. 

තවද එදින ගදියන්ව ිශ්වාස කරන්වගනෝ 

(මුඃමින්වවරු) සතුටු ගවති. 

ُدْۚ   ُر ِمن َقبحُل َوِمنُۢ َبعح مح
َ ِ ٱۡلح ِع ِسنَِيُۗ َّلِله ِِف بِضح

ِمُنونَ  حُمؤح َرُح ٱل  ٤ َويَوحَمئِٖذ َيفح

5. අල්ලාහ්ගේ උදව් ව මගින්ව ඔහු අභිමත 

කරන අයට උපකාර කරයි. තවද ඔහු 

සර්ව බලධාරීය මහා කරුණාවන්වතයාය. 

  ِ ۖۡ وَُهَو ٱلحَعزِيُز  بَِنِصح ِْۚ يَنُِصُ َمن يََشآُء ٱَّلله
 ٥ ٱلرهِحيمُ 

6. තවද (ගරෝමය ආරමණය) 

අල්ලාහ්ගේ ප්රතිඥාවයි. අල්ලාහ් ඔහුගේ 

ප්රතිඥාව කඩ ගනාකරයි. නමුත් ජනයා 

අතුරින්ව බහුතරයක් ගදනා ගනාදනිති. 

َدهُۥ َوَلَِٰكنه   ُ وَعح ِۖۡ ََل َُيحلُِف ٱَّلله َد ٱَّلله وَعح
ََثَ ٱنله  كح

َ
لَُمونَ أ  ٦ اِس ََل َيعح

7. ගමගලාව ජීිතගේ මතුපිටින්ව වූ දෑ 

ඔවුහු දනිති. නමුත් මතු ගලාව පිළිබඳ ව 

ඔවුහු උදාසීණවුවන්ව ගලසම සිටිති. 

نحَيا وَُهمح َعِن   ةِ ٱلُّ ََيوَٰ َِن ٱۡلح لَُموَن َظَِٰهٗرا م  َيعح
 ٧ ٱٓأۡلِخَرةِ ُهمح َغَِٰفلُونَ 



 

සූරා අර් රූම් 

 

732 

 

 الروم 

8. ඔවුහු තමන්ව ෙැන කල්පනා 

ගනාකග හු ද? අහස ්හා මහගපාග ාව ද 

ඒ ගදක අතර ඇති දෑ ද යුක්තිගයන්ව හා 

නියමිත කාල නිර්ණයකට අනුව මිස 

අල්ලාහ ්මැව්ගව් නැත. තවද ජනයා 

අතුරින්ව බහුතරයක් ගදනා ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපතිගේ හමු ව ප්රතික්ගෂ්ප 

කරන්වගනෝ ගවති. 

  ُ ا َخلََق ٱَّلله نُفِسِهمِۗ مه
َ
ُرواْ ِِفٓ أ َولَمح َيَتَفكه

َ
أ

َِٰت وَ  َمََٰو ِ  ٱلسه َق  ۡرَض َوَما بَيحَنُهَمآ إَِله بِٱۡلح
َ ٱۡلح

َِن ٱنلهاِس بِلَِقآيِٕ   ِۗ ِإَونه َكثِۡٗيا م  َسۡم ٗ َجٖل مُّ
َ
َوأ

َٰفُِرونَ   ٨ َرب ِِهمح لََك

9. මහගපාග ාගව් සැරිසරා ඔවුනට ගපර 

සිටියවුන්වගේ අවසානය ගකගස් වී දැයි 

ඔවුහු  ගනාබැලුගවහු ද? ඔවුහු ගමාවුනට 

වඩා ශක්තිගයන්ව අධික වූහ. ඔවුහු 

මහගපාග ාගව් අස්වැද්දූහ. ගමාවුන්ව 

පාලනය ක  දෑට වඩා ඔවුහු එය අධික 

ගලස පරිපාලනය කග ෝය. ඔවුන්ව ගවත 

ඔවුන්වගේ දූතවරු පැහැදිලි සාධක සමඟ 

පැමිණියහ. ඔවුනට අපරාධ කිරීමට 

අල්ලාහ්ට ගනාවීය. එනමුත් ඔවුහු 

ඔවුනටම අපරාධ කරෙන්වනන්ව වූහ. 

ۡرِض َفَينُظرُ 
َ َولَمح يَِسُۡيواْ ِِف ٱۡلح

َ
واْ َكيحَف ََكَن  أ

ٗة   َشده ِمنحُهمح قُوه
َ
ْۚ ََكنُٓواْ أ ِيَن ِمن َقبحلِِهمح َِٰقَبُة ٱَّله َع

ا َعَمُروَها   ََثَ ِممه كح
َ
ۡرَض وََعَمُروَهآ أ

َ ثَاُرواْ ٱۡلح
َ
َوأ

  ُ َي َِنَِٰتِۖ َفَما ََكَن ٱَّلله وََجآَءتحُهمح رُُسلُُهم بِٱِلح
نُفسَ 

َ
لَِمُهمح َوَلَِٰكن ََكنُٓواْ أ لُِمونَ َِلَظح  ٩ ُهمح َيظح

10. පසුව ඔවුන්ව අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ගබාරු 

ක  බැින්ව ද ඒවා පිළිබඳ ඔවුන්ව සරදම් 

ක  බැින්ව ද (එවන්ව) නපුරුකම් 

ක වුන්වගේ අවසානය නපුරු ිය. 

ن  
َ
ىَٰٓ أ

َ
وٓأ ـ ُواْ ٱلسُّ َسَٰٓ

َ
ِيَن أ َِٰقَبَة ٱَّله ُثمه ََكَن َع

 َ ِ َوََكنُواْ بَِها ي بُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله زُِءونَ َكذه َتهح  ١٠ سح

11. අල්ලාහ ්මැවීම් ප මු වතාවට 

නිර්මානය කරයි. පසු ව එය නැවත 

නිර්මාණය කරයි. පසු ව ඔහු ගවතටමය 

නුඹලා නැවත ගයාමු කරනු ලබනුගේ. 

َلحَق ُثمه يُعِيُدهُۥ ُثمه إََِلحهِ   ُ َيبحَدُؤاْ ٱۡلح ٱَّلله
 ١١ تُرحَجُعونَ 

12. තවද එම (ිනිශච්ය) කාලය සිදු වන 

දිනගේදී වැරදිකරුගවෝ බලාගපාගරාත්තු 

සුන්ව කර ෙනිති. 

رُِمونَ  حُمجح اَعُة ُيبحلُِس ٱل  ١٢ َويَوحَم َتُقوُم ٱلسه
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13. ඔවුන්වගේ හවුල්කරුවන්ව අතුරින්ව 

ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව මැදිහත්වන්වගනෝ 

ඔවුනට ගනාවීය. තවද ඔවුහු ඔවුන්වගේ 

හවුල්කරුවන්ව ප්රතික්ගෂප් කරන්වනන්ව වූහ. 

ِن ُۡشَ  هُهم م  ََكٓئِِهمح ُشَفَعَُٰٓؤاْ َوََكنُواْ  َولَمح يَُكن ل
ََكٓئِِهمح َكَٰفِرِينَ   ١٣ بُِّشَ

14. තවද එම (ිනිශච්ය) කාලය  සිදු වන 

දින ඔවුහු ගවන්ව ගවන්ව ව යති. 
ُقونَ  اَعُة يَوحَمئِٖذ َيَتَفره  ١٤ َويَوحَم َتُقوُم ٱلسه

15. නමුත් කවුරුන්ව ිශ්වාසය තබා 

යහකම් කග ෝද, ඔවුහු (ස්වර්ෙ) 

උයගනහි සතුටු කරවනු ලබති. 

َٰلَِحَِٰت َفُهمح ِِف   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱَّله مه
َ
فَأ

ونَ   ١٥ َروحَضةٖ ُُيحََبُ

16. තවද ප්රතික්ගෂප් ගකාට අපගේ වදන්ව 

හා මතු ගලාව හමු ව ගබාරු ක  අය වූ 

කලී එිට ඔවුහු දඬුවම් දීමට ගෙන එනු 

ලබන්වගනෝය. 

ِيَن َكَفُرواْ وَ  ا ٱَّله مه
َ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َولَِقآيِٕ  َوأ َكذه

ونَ  ْوَلَٰٓئَِك ِِف ٱلحَعَذاِب ُُمحَۡضُ
ُ
 ١٦ ٱٓأۡلِخَرةِ فَأ

17. අල්ලාහ ්සුිශුද්ධය. නුඹලා සවස ්

කාලයට එ ැගඹන ිටත් නුඹලා උදෑසන 

පිබිගදන ිටත් ඔහු (අල්ලාහව්)  සුිශුද්ධ 

කරනු. 

ُسوَن وَِحَي   ِ ِحَي ُتمح فَُسبحَحََٰن ٱَّلله
 ١٧ بُِحونَ تُصح 

18. තවද සන්වධයා කාලගේ හා නුඹලා 

මධයාහ්න කාලයට එ ැගඹන ිටත් 

(සුිශුද්ධ කරන්වන) අහස්හි හා 

මහගපාග ාගවහි සියලු ප්රශංසා ඔහු 

සතුය. 

ا   ۡرِض وََعِشي ٗ
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُد ِِف ٱلسه َمح َوََلُ ٱۡلح

ِهُرونَ   ١٨ وَِحَي ُتظح

19. ඔහු ම  දැයින්ව ජීවී දෑ ගහළි කරයි. 

තවද ජීවී දැයින්ව ම  දෑ ගහළි කරයි. 

මහගපාග ාවට, එය මිය ගිය පසු ව ඔහු 

යළි ජීවය ගදයි. එගලසය නුඹලා (ම වුන්ව 

ගකගරන්ව) බැහැර කරනු ලබනුගේ. 

حَمي َِت ِمَن   رُِج ٱل حَمي ِِت َويُخح َُيحرُِج ٱلحَۡحه ِمَن ٱل
ْۚ َوَكَذَٰلَِك   تَِها َد َموح ۡرَض َبعح

َ ِ ٱۡلح َۡح ِ َويُۡحح
ٱلح

 ١٩ ُجونَ َُّتحرَ 
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20. නුඹලා පසින්ව මැවීම ඔහුගේ සංඥා 

අතුරිනි. එිට නුඹලා (මහගපාග ාගව්) 

ිසිර සිටින මිනිසුන්ව වූහ. 

ِن تَُراٖب ُثمه إَِذآ   نح َخلََقُكم م 
َ
َوِمنح َءاَيَٰتِهِۦٓ أ

ونَ  نُتم بََّش  تَنتَِّشُ
َ
 ٢٠ أ

21. නුඹලා ඇය සමෙ වාසය කරනු 

පිණිස නුඹලා තුළින්වම නුඹලා ගවනුගවන්ව 

බිරියන්ව මවා තිබීම ද ඔහුගේ සංඥා 

අතුරිනි. තවද නුඹලා අතර ආදරය හා 

කරුණාව ඇති කග ය්. නියත වශගයන්වම 

එහි සිතන ජනයාට සංඥාවන්ව ඇත. 

نُفِسُكمح 
َ
ِنح أ نح َخلََق لَُكم م 

َ
َوِمنح َءاَيَٰتِهِۦٓ أ

ٗة   َوده ُكُنٓواْ إََِلحَها وََجَعَل بَيحَنُكم مه َوَٰٗجا ل ِتَسح زح
َ
أ

ْۚ إِنه  ًَة ُرونَ َورَۡحح ٖم َيَتَفكه َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوح  ٢١  ِِف َذ

22. අහස ්හා මහගපාග ාව මැවීම ද 

නුඹලාගේ භාෂා හා නුඹලාගේ වර්ණ 

ිිධත්වය ද ඔහුගේ සංඥා අතුරිනි. 

නියත වශගයන්වම එහි දැනුමැත්තන්වහට 

සංඥාවන්ව ඇත. 

ۡرِض  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َوِمنح َءاَيَٰتِهِۦ َخلحُق ٱلسه

حسِ  ل
َ
تَِلَُٰف أ َٰلَِك  َوٱخح ْۚ إِنه ِِف َذ َٰنُِكمح لحَو

َ
نَتُِكمح َوأ

 ٢٢ ٓأَلَيَٰٖت ل ِلحَعَٰلِِميَ 

23. තවද රාත්රිගේ හා දහවගල් නුඹලාගේ 

( සුවය සඳහා) නින්වද ද ඔහුගේ 

ආශිර්වාදය තුළින්ව නුඹලා (සම්පත්) 

ගසවීමද ඔහුගේ සංඥාවන්ව අතුරිනි. නියත 

වශගයන්වම සවන්ව ගදන ජනයාට එහි 

සංඥාවන්ව ඇත. 

حِل َوٱنلهَهارِ  َوِمنح َءاَيَٰ  تِهِۦ َمَناُمُكم بِٱَله
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   لِهِۦْٓۚ إِنه ِِف َذ ِن فَضح َوٱبحتَِغآؤُُكم م 

َمُعونَ  ٖم يَسح  ٢٣ ل َِقوح

24. තවද භීතිය හා බලාගපාගරාත්තු 

තබන්වනක් වශගයන්ව ඔහු නුඹලාට අකුණු 

සැර ගපන්වවීමත් අහසින්ව ජලය පහ  

ගකාට එමගින්ව මහගපාග ාව එය ම  පසු 

ව යළි ජීවමාන කිරීමත් ඔහුගේ සංඥා 

අතුරිනි. නියත වශගයන්වම එහි වටහා 

ෙන්වනා ජනයාට සංඥාවන්ව  ඇත. 

َق َخوحٗفا َوَطَمٗعا   حََبح َوِمنح َءاَيَٰتِهِۦ يُرِيُكُم ٱل
َد   ۡرَض َبعح

َ ۦ بِهِ ٱۡلح ِ َمآءِ َماٗٓء َفُيۡحح ُِل ِمَن ٱلسه َويََُن 
ٖم يَ  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوح ْٓۚ إِنه ِِف َذ تَِها ِقلُونَ َموح  ٢٤ عح
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25. තවද අහස හා මහගපාග ාව ඔහුගේ 

නිගයෝෙය අනුව ක්රියාත්මක වීමත් 

ඔහුගේ සංඥා අතුරිනි. පසුව නුඹලාව එක් 

ඇරයුමකින්ව ඔහු ඇරයුම් කරන ිට 

මහගපාග ාගවන්ව නුඹලා බැහැර 

වන්වගනහුය. 

ِۚۦْ   رِه مح
َ
ۡرُض بِأ

َ َمآُء َوٱۡلح ن َتُقوَم ٱلسه
َ
َوِمنح َءاَيَٰتِهِۦٓ أ

نُتمح  ُثمه 
َ
ۡرِض إَِذآ أ

َ َِن ٱۡلح َوٗة م  إَِذا َدََعُكمح َدعح
 ٢٥ ََّتحرُُجونَ 

26. තවද අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් ඇති 

අය ඔහු සතුය. සියල්ල ඔහුට අවනත 

වන්වගනෝ ගවති. 

ُۥ   ۡرِضِۖ ُك   َله
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َوََلُۥ َمن ِِف ٱلسه

َٰنُِتونَ   ٢٦ َق

27. මැවීම ප්රථගමෝත්පාදනය කර පසු ව 

එය ප්රතිඋත්පාදනය කරනුගේ ඔහුය. එය 

ඔහුට සරල කාර්යයකි. තවද අහසහ්ි හා 

මහගපාග ාගවහි උසස ්උපමාවන්ව ඔහු 

සතුව ඇත. තවද ඔහු සර්වබලධාරීය. මහා 

ප්රඥාවන්වතය. 

َوُن   هح
َ
َلحَق ُثمه يُعِيُدهُۥ وَُهَو أ ِي َيبحَدُؤاْ ٱۡلح وَُهَو ٱَّله

َمَٰ  َٰ ِِف ٱلسه َ لَعح
َ حَمَثُل ٱۡلح ۡرِضِۚ  َعلَيحهِِۚ َوََلُ ٱل

َ َِٰت َوٱۡلح َو
َِكيمُ   ٢٧ وَُهَو ٱلحَعزِيُز ٱۡلح

28. නුඹලා අතුරින්වම නුඹලාට උපමාවක් 

ඔහු ගෙන හැර ගපන්වවීය. අපි නුඹලාට 

ගපෝෂණය ක  දෑහි හවුල්කරුවන්ව 

කිසිගවකු ගහෝ නුඹලාගේ දකුණත් 

හිමිකරෙත් අය අතුරින්ව නුඹලාට ගවත් ද? 

නුඹලා එහි සමානද? නුඹලා අතර නුඹලා 

බියවන්වනාක් ගමන්ව නුඹලා ඔවුනට ද 

බියවන්වගනහුය. වටහා ෙන්වනා ජනයාට 

එම වදන්ව අපි පැහැදිලි කරනුගේ 

එගලසය. 

ۖۡ َهل لهُكم  نُفِسُكمح
َ
ِنح أ َثَٗل م  َۡضََب لَُكم مه

ََكَٓء ِِف َما   ِن ُۡشَ يحَمَُٰنُكم م 
َ
ا َملََكتح أ ِن مه م 

نُتمح فِيهِ َسَوآء  ََّتَافُوَنُهمح  
َ
َرزَقحَنَُٰكمح فَأ

 
َ
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت  َكِخيَفتُِكمح أ ِ ْۚ َكَذَٰلَِك ُنَفص  نُفَسُكمح
ِقلُونَ  ٖم َيعح  ٢٨ لَِقوح

29. නමුත් අපරාධ ක වුන්ව කිසිදු 

දැනුමකින්ව ගතාර ව ඔවුන්වගේ ආශාවන්ව 

පිළිපැද්ගදෝය. එගහයින්ව කවගරකු 

අල්ලාහ ්ගනාමෙ හැරිගේ ද ඔහුට මෙ 

ගපන්වවනුගේ කවුද? තවද ඔවුනට 

උදව්කරුවන්ව කිසිගවකු ගහෝ ගනාමැත. 

ِ ِعلحمِٖۖ    بَِل ٱتهَبعَ  َوآَءُهم بَِغۡيح هح
َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ ٱَّله

ِن   ۖۡ َوَما لَُهم م  ُ َضله ٱَّلله
َ
ِدي َمنح أ َفَمن َيهح

َِِٰصِينَ   ٢٩ نه
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30. එගහයින්ව ඔබ ඔගේ මුහුණ දහම 

ගවත අවංක ව සථ්ාපිත කරනු. (එය) 

මිනිසා ඒ මත මැවූ අල්ලාහ්ගේ සව්භාව 

ධර්මයයි. අල්ලාහ්ගේ නිර්මාණගේ කිසිදු 

ගවනස්කිරීමක් ගනාමැත. එය ඍජු 

ධර්මයයි. නමුත් ජනයාගෙන්ව බහුතරයක් 

ගදනා එය ගනාදනිති. 

ِ ٱلهِِت   َرَت ٱَّلله ْۚ فِطح ِيِن َحنِيٗفا َهَك لِِل  قِمح وَجح
َ
فَأ

َٰلَِك   ِْۚ َذ ْۚ ََل َتبحِديَل ِۡلَلحِق ٱَّلله َفَطَر ٱنلهاَس َعلَيحَها
ََثَ ٱنلهاِس ََل   كح

َ
ِيُن ٱلحَقي ُِم َوَلَِٰكنه أ ٱل 

لَُمونَ يَ   ٣٠ عح

31. ඔහු ගවත නැඹුරුවන්වනන්ව ගලසින්ව 

(ස්ථාපිත කරනු.) තවද නුඹලා ඔහුට 

බැතිමත් වනු. තවද සලාතය ිධිමත් ව 

ඉටු කරනු. තවද නුඹලා ආගද්ශ 

කරන්වනන්ව අතුරින්ව ගනාවනු. 

َة َوََل   لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
۞ُمنِيبَِي إََِلحهِ َوٱتهُقوهُ َوأ
ِكِيَ  حُمّشح  ٣١ تَُكونُواْ ِمَن ٱل

32. ඔවුහු තම දහම ගවන්වකර ෙත් අය 

අතුරිනි. තවද ඔවුහු කේඩායම් බවට පත් 

වූහ. සෑම කේඩායමක්ම ඔවුන්ව සතුව 

ඇති දැයින්ව සතුටුවන්වගනෝය. 

ۖۡ ُكُّ ِحزحبِۭ   ُقواْ دِيَنُهمح َوََكنُواْ ِشَيٗعا ِيَن فَره ِمَن ٱَّله
يحِهمح فَرُِحونَ   ٣٢ بَِما َلَ

33. මිනිසුන්වට කුමක් ගහෝ ිපතක් සිදු වූ 

ිට ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ගවත 

ගයාමුවන්වනන්ව ගලසින්ව ඔවුහු ඔහුට 

කන්වනලව් කරති. පසු ව එයින්ව 

ආශිර්වාදය රස ිඳින්වනට සැලැස්වූ ිට 

ඔවුන්ව අතුරින්ව පිරිසක් ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපතිට සමානයන්ව තබති. 

نِيبَِي إََِلحهِ   اْ َربهُهم مُّ ِإَوَذا َمسه ٱنلهاَس ُۡض   َدَعوح
ِنحُهم بَِرب ِِهمح  ثُ  ًَة إَِذا فَرِيق  م  ِنحُه رَۡحح َذاَقُهم م 

َ
مه إَِذآ أ

ُِكونَ   ٣٣ يُّشح

34. (එගස ්සිදු කරනුගේ) ඔවුනට අපි 

පිරිනැමූ දෑ සම්බන්වධගයන්ව ඔවුන්ව 

ගුණමකු වනු පිණිසය. එගහයින්ව නුඹලා 

භුක්ති ිඳිනු. එිට නුඹලා මතු දැන ෙනු 

ඇත. 

ُفُرواْ بَِمآ َءاَتيحَنَٰ  ْۚ َفَتَمتهُعواْ فََسوحَف  َِلَكح ُهمح
لَُمونَ   ٣٤ َتعح

35. එගස ්නැතගහාත් ඔවුන්ව කවර ගදයක් 

මත ආගද්ශ කරමින්ව සිටිගේ ද ඒ ෙැන 

කතා කරන බලයක් ඔවුන්ව ගවත අපි 

පහ  කග මු ද? 

َا َعلَيحِهمح ُسلحَطَٰٗنا َفُهَو َيَتَُكهُم بَِما ََكنُواْ   نَزنلح
َ
مح أ

َ
أ

ُِكونَ   ٣٥ بِهِۦ يُّشح
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36. ජනයාට ආශිර්වාදය භුක්ති ිඳින්වනට 

සැලැස්වූ ිට ඔවුහු එමගින්ව සතුටු ගවති. 

නමුත් ඔවුන්වගේ අත් ඉදිරිපත් ක  දෑ 

ගහ්තුගවන්ව යම් නපුරක් ඔවුනට අත්වූගේ 

නම් ඔවුහු බලාගපාගරාත්තු සුන්ව කර 

ෙනිති. 

ۖۡ ِإَون تُِصبحُهمح   َٗة فَرُِحواْ بَِها َنا ٱنلهاَس رَۡحح َذقح
َ
ِإَوَذآ أ

َنُطونَ  يحِديِهمح إَِذا ُهمح َيقح
َ
َمتح أ  ٣٦ َسي ِئَُۢة بَِما قَده

37. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්තමන්ව 

අභිමත කරන අයට ගපෝෂණ සම්පත් 

වයාේත කර ගදන බවත් (ඇතැමුන්වට) 

සීමා කර ගදන බවත් ඔවුහු ගනාදුටුගවෝ 

ද? නියත වශගයන්වම එහි ිශව්ාස කරන 

ජනයාට සංඥා ඇත. 

نه 
َ
اْ أ َولَمح يََروح

َ
َق لَِمن يََشآُء   أ ِزح َ يَبحُسُط ٱلر  ٱَّلله

ِمُنونَ  ٖم يُؤح َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوح ْۚ إِنه ِِف َذ ِدُر  ٣٧ َويَقح

38. එගහයින්ව ඥාතීන්වට  ඔහුගේ උරුමය 

ගදනු. තවද දුේපතාට ද, තවද මගියාට ද 

(ගදනු.) අල්ලාහ්ගේ තෘේතිය අගේක්ෂා 

කරන්වනන්ව හට එය උතුම්ය. තවද 

ඔවුහුමය ජයග්රාහකගයෝ. 

ِكَي َوٱبحَن   حِمسح ُهۥ َوٱل ََبَٰ َحقه فَـ َاِت َذا ٱلحُقرح
  ِۡۖ َه ٱَّلله ِيَن يُرِيُدوَن وَجح َٰلَِك َخۡيح  ل َِّله بِيِلِۚ َذ ٱلسه

لُِحونَ  حُمفح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل
ُ
 ٣٨ َوأ

39. තවද ජනයාගේ වස්තුගවහි අධික 

වශගයන්ව ලබා ෙනු පිණිස ගපාළිගයන්ව 

නුඹලා දුන්ව දෑ අල්ලාහ ්අභියස (කුසල්) 

වර්ධනය ගනාකරනු ඇත. නමුත් 

අල්ලාහ්ගේ තෘේතිය 

බලාගපාගරාත්තුගවන්ව කවර 

පරිතයාෙයක් නුඹලා දුන්වගන්ව ද එගස ්දුන්ව 

ඔවුහුමය ගුණ කරනු ලබන්වනන්ව වනුගේ. 

َِٰل ٱنلهاِس فَََل   َو مح
َ
بَُواْ ِِفٓ أ ِٗبا ل َِۡيح ِن ر  َوَمآ َءاتَيحُتم م 

ِۖۡ َوَمآ  بُواْ ِعنَد ٱَّلله ةٖ تُرِيُدوَن  يَرح ِن َزَكوَٰ َءاتَيحُتم م 
عُِفونَ  حُمضح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل

ُ
ِ فَأ َه ٱَّلله  ٣٩ وَجح

40. අල්ලාහ ්වන ඔහු නුඹලාව මැව්ගව්ය. 

නුඹලාට ගපෝෂණය දුන්වගන්වය. පසු ව ඔහු 

නුඹලා මරණයට පත් කරන්වගන්වය. පසුව 

නුඹලාට ජීවය ගදන්වගන්වය. ගම්වායින්ව 

කිසිවක් ගහෝ සිදු කරන නුඹලාගේ 

හවුල්කරුවන්ව කිසිගවකු ගහෝ ගවත් ද? 

ඔහු සුපිිතුරය. තවද ඔවුන්ව ආගද්ශ කරන 

දැයින්ව ඔහු උත්තරීතර ිය. 

ِي َخلََقُكمح ُثمه َرَزَقُكمح ُثمه يُِميُتُكمح   ُ ٱَّله ٱَّلله
َعُل   ن َيفح ََكٓئُِكم مه ۖۡ َهلح ِمن ُۡشَ ُثمه ُُيحيِيُكمح
ا ِۚ ُسبحَحََٰنُهۥ َوتََعََٰلَٰ َعمه ءٖ ِن ََشح َٰلُِكم م    ِمن َذ

ُِكونَ   ٤٠ يُّشح



 

සූරා අර් රූම් 

 

738 

 

 الروم 

41. මිනිසාගේ අත් උපයාෙත් දෑ 

ගහ්තුගවන්ව ඔවුන්ව සිදු ක  දෑහි ඇතැගමක් 

ඔවුන්ව ිඳවනු පිණිස ගොඩබිගමහි හා 

මුහුගදහි වයසනයන්ව මතු ිය. ඔවුන්ව 

නැවත හැරී ආ හැකි වනු පිණිසය. 

رِ بَِما َكَسَبتح   َحح ِ َوٱِلح حََب  َظَهَر ٱلحَفَساُد ِِف ٱل
يحِدي ٱنلهاِس َِلُذِ 

َ
ِي َعِملُواْ  أ َض ٱَّله يَقُهم َبعح

 ٤١ لََعلهُهمح يَرحِجُعونَ 

42. මහගපාග ාගව් නුඹලා ෙමන්ව කර 

මීට ගපර සිටියවුන්වගේ අවසානය ගකගස ්

වී දැ?යි අධීක්ෂණගයන්ව බලනු. 

ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා ගද්ව 

ආගද්ශකයින්ව වූහ. 

ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكيحَف ََكَن  
َ قُلح ِسُۡيواْ ِِف ٱۡلح

 ِ َِٰقَبُة ٱَّله ََثُُهم  َع كح
َ
ْۚ ََكَن أ يَن ِمن َقبحُل

ِكِيَ  ّشح  ٤٢ مُّ

43. එගහයින්ව එය ගනාවැ ැක්ිය හැකි 

දිනයක් අල්ලාහ ්ගවතින්ව පැමිණීමට ගපර 

ඍජු පිළිගවත ගවත ඔගේ මුහුණ ඔබ 

හරවනු. එදින ඔවුහු ගවන්ව ගවන්ව ව ිසිර 

යති. 

ِِتَ  
ح
ن يَأ

َ
ِيِن ٱلحَقي ِِم ِمن َقبحِل أ َهَك لِِل  قِمح وَجح

َ
فَأ

ُعونَ يَ  ده ِۖۡ يَوحَمئِٖذ يَصه  ٤٣ وحم  َله َمَرده ََلُۥ ِمَن ٱَّلله

44. කවගරකු ප්රතික්ගෂප් කග  ්ද ඔහුගේ 

ප්රතික්ගෂප්ය ඔහුටම එගරහිවය. තවද 

කවගරකු දැහැමි දෑ සිදු කග ් ද එිට එය 

(දැහැමි දෑ) ඔවුන්ව ගවනුගවන්වම ඔවුහු 

සැලසුම් කර ෙනිති. 

ۖۥۡ وَ  ُرُه َمنح َعِمَل َصَٰلِٗحا  َمن َكَفَر َفَعلَيحهِ ُكفح
َهُدونَ  نُفِسِهمح َيمح

َ
 ٤٤ فَِِل

45. ිශව්ාස ගකාට යහකම් සිදු ක වුනට 

ඔහුගේ ආශිර්වාදගයන්ව ඔහු ප්රතිඵල 

පිරිනමනු පිණිසය. (ඔවුන්ව මතුගලාගවහි 

නැගිටුවනු ලබනුගේ.) නියත වශගයන්වම 

ඔහු ගදියන්ව ප්රතික්ගෂප් කරන්වනන්ව ප්රිය 

ගනාකරයි. 

ِيَن ءَ  زَِي ٱَّله َٰلَِحَِٰت ِمن  َِلَجح اَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه
َِٰفرِينَ  لِهِۦْٓۚ إِنهُهۥ ََل ُُيِبُّ ٱلحَك  ٤٥ فَضح



 

සූරා අර් රූම් 

 

739 

 

 الروم 

46. තවද ඔහුගේ කරුණාගවන්ව නුඹලා 

භුක්ති ිඳින්වනට සලසව්නු පිණිසත් 

ඔහුගේ නිගයෝෙගයන්ව නැව් ෙමන්ව කරනු 

පිණිසත් ඔහුගේ භාෙයගයන්ව නුඹලා  

(වසත්ූන්ව)  ගසායනු පිණිසත් එගමන්වම 

නුඹලා කෘතගව්දී ිය හැකි වනු පිණිසත් 

(වර්ෂාවට ගපර)  ශුභාරංචි වශගයන්ව ඔහු 

සු ඟ එවීම ඔහුගේ සංඥා අතුරිනි. 

َرَٰٖت   ِ ِيَاَح ُمبَش  ن يُرحِسَل ٱلر 
َ
َوِمنح َءاَيَٰتِهِۦٓ أ

رَِي ٱلحُفلحُك   َتِهِۦ َوتِلَجح ِن رهۡحح َوَِلُِذيَقُكم م 
لِهِۦ  رِهِۦ َوتِلَبحَتُغواْ ِمن فَضح مح

َ
َولََعلهُكمح  بِأ

ُكُرونَ   ٤٦ تَشح

47. ඔබට ගපර ද දූතවරුන්ව ඔවුන්වගේ 

ජනයා ගවත සැබැින්වම අපි එව්ගවමු. 

එිට ඔවුහු ඔවුන්ව ගවත පැහැදිලි සාධක 

සමෙ පැමිණිගයෝය. පසු ව (එය ඔවුහු 

ගනාපිළිෙත් බැින්ව) වැරදි ක වුන්වගෙන්ව 

අපි පළිෙත්ගතමු. ගදියන්ව ිශව්ාස 

කරන්වනන්ව හට උපකාර කිරීම අප ගවත 

පැවරුණු වෙකීමක් ිය. 

ِمِهمح   رحَسلحَنا ِمن َقبحلَِك رُُسًَل إََِلَٰ قَوح
َ
َولََقدح أ

ِيَن   َنا ِمَن ٱَّله َي َِنَِٰت فَٱنَتَقمح فََجآُءوُهم بِٱِلح
ِمنِيَ  حُمؤح ُ ٱل ا َعلَيحَنا نَِصح ْۖۡ َوََكَن َحقًّ َرُموا جح

َ
 ٤٧ أ

48. සු ඟ එවනුගේ අල්ලාහය්. එිට එය 

වලාකුළු නංවයි. එිට ඔහු අභිමත කරන 

පරිදි අහගසහි එය ිසිරුවා හරියි. තවද 

එය ගකාටස ්බවට පත් කරයි. එිට ඒ 

අතුරින්ව වර්ෂාව පිට වනු ඔබ දකිනු ඇත. 

එිට එය ඔහුගේ ෙැත්තන්ව අතුරින්ව ඔහු 

අභිමත කරන අය ගවත පතිත වූ ිට 

ඔවුහු සතුටු ගවති. 

َِيََٰح َفُتثُِۡي َسَحاٗبا   ِي يُرحِسُل ٱلر  ُ ٱَّله ٱَّلله
َعلُُهۥ  َفيَ  َمآءِ َكيحَف يََشآُء َويَجح بحُسُطُهۥ ِِف ٱلسه

َق ََيحُرُج ِمنح ِخَلَٰلِهِۖۦۡ فَإَِذآ   حَودح كَِسٗفا فَََتَى ٱل
َصاَب بِهِۦ َمن يََشآُء ِمنح ِعَبادِهِۦٓ إَِذا ُهمح  

َ
أ

ونَ  َتبحِّشُ  ٤٨ يَسح

49. තවද මීට ගපර ඔවුහු ඔවුන්ව ගවත 

පහ  කරනු ලැබීමට ගපර 

බලාගපාගරාත්තු සුන්වවූවන්ව ගලස සිටියහ. 

ِن َقبحلِهِۦ   َل َعلَيحِهم م  ن يََُنه
َ
ِإَون ََكنُواْ ِمن َقبحِل أ

 ٤٩ لَُمبحلِِسيَ 

50. එගහයින්ව අල්ලාහග්ේ ආශිර්වාදගේ 

සලකුණු ගදස ඔබ අධීක්ෂණගයන්ව බලනු. 

ගපාග ාව ම  පසු ව එයට ඔහු ප්රාණය 

ගදනුගේ ගකගස ්ද? නියත වශගයන්වම 

ඔහු ම වුන්වට යළි ජීවය ගදන්වනාය. තවද 

ඔහු සියලු දෑ ගකගරහි ශක්තිය ඇත්තාය. 

  ِ ِ َكيحَف يُۡحح َِت ٱَّلله فَٱنُظرح إََِلَٰٓ َءاَثَٰرِ رَۡحح
ِۖ وَُهَو   ََتَٰ حَموح ِ ٱل َٰلَِك لَُمۡحح ْٓۚ إِنه َذ تَِها َد َموح ۡرَض َبعح

َ ٱۡلح
ءٖ قَِدير   ِ ََشح

َٰ ُك   ٥٠ لََعَ
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51. තවද අපි (ියලි) සු ඟ එවා එිට 

ඔවුහු එය (අසව්ැන්වන) කහ 

පැහැෙන්වවන්වනක් ගලස දුටුව ද ඉන්ව පසු 

ව ඔවුහු ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වනට වූහ. 

ا لهَظلُّواْ ِمنُۢ   َفر ٗ هُ ُمصح وح
َ
رحَسلحَنا رِيٗحا فََرأ

َ
َولَئِنح أ

ُفُرونَ  ِدهِۦ يَكح  ٥١ َبعح

52. (නබි තුමනි!) එගහයින්ව ඔබ ම වුනට 

සවන්ව ගදන්වනට සැලැස්ි ය ගනාහැක. 

තවද බිහිරන්ව පසුපසු හැරී ගිය ිට ද එම 

ඇරයුම සවන්ව ගදන්වනට සැලැස්ිය 

ගනාහැක. 

ََعَٓء   مه ٱلُّ ِمُع ٱلصُّ ََتَٰ َوََل تُسح حَموح ِمُع ٱل فَإِنهَك ََل تُسح
بِرِينَ  اْ ُمدح هوح  ٥٢ إَِذا َول

53. තවද අන්වධයින්වට ඔවුන්වගේ ගනාමෙ 

යෑගමන්ව ඔබ මෙ ගපන්වවන්වනකු ගලස 

නැත. අපගේ වදන්ව ිශව්ාස කරන අයට 

මිස ඔබ සවන්ව ගදන්වනට සැලැස්ිය 

ගනාහැක. ගහ්තුව ඔවුහු (අල්ලාහට් 

අවනත වූ) මුස්ලිම්වරුන්වය. 

ِمُع   ۖۡ إِن تُسح ِ َعن َضَلَٰلَتِِهمح نَت بَِهَِٰد ٱلحُعۡمح
َ
َوَمآ أ

لُِمونَ  سح ِمُن أَـِبَيَٰتَِنا َفُهم مُّ  ٥٣ إَِله َمن يُؤح

54. දුබලත්වගේ සිට නුඹලා ව මැව්ගව් 

ඔහුය. අනතුරු ව දුබලත්වගයන්ව පසු ව 

ඔහු ශක්තිමත් භාවයට පත් කග ය්. පසු 

ව ශක්තිමත් භාවගයන්ව පසු ව 

දුර්වලභාවයටත් ගකස ්ඉඳී ගිය 

තත්ත්වයටත් ඔහු පත් කග ්ය.ඔහු 

සියල්ල ෙැන දන්වනාය. ඉතා 

ශක්තිවන්වතයාය. 

ٖف ُثمه َجَعَل   ِن َضعح ِي َخلََقُكم م  ُ ٱَّله ۞ٱَّلله
ِد قُ  ٖف قُوهٗة ُثمه َجَعَل ِمنُۢ َبعح ِد َضعح ةٖ  ِمنُۢ َبعح وه

ْۚ وَُهَو ٱلحَعلِيُم  ْۚ ََيحلُُق َما يََشآُء ٗفا َوَشيحَبٗة َضعح
 ٥٤ ٱلحَقِديرُ 

55. අවසන්ව ගහෝරාව සිදු වන දින 

වැරදිකරුගවෝ තමන්ව ගමාගහාතක් මිස 

රැඳී ගනාසිටි බවට දිවුරා සිටිති. එගලසය 

ඔවුහු ගබාරු ගොතමින්ව සිටිගේ. 

رُِموَن مَ  حُمجح ِسُم ٱل اَعُة ُيقح ا َِلُِثواْ  َويَوحَم َتُقوُم ٱلسه
فَُكونَ  َ َساَعةِٖۚ َكَذَٰلَِك ََكنُواْ يُؤح  ٥٥ َغۡيح

56. නැවත නැගිටුවනු ලබන දිනය දක්වා 

අල්ලාහ්ගේ ගල්ඛනගයහි ඇති පරිදි 

නුඹලා රැඳී සිටිගයහුය. නැවත නැගිටුවනු 

ලබන දිනය ගමයයි. එනමුත් නුඹලා එය 

දැන සිටිගේ නැත යැයි ඥානය හා 

ිශව්ාසය ගදනු ලැබූවන්ව පැවසූහ. 

يَمََٰن لََقدح َِلِثحُتمح  َوَق  ِ
وتُواْ ٱلحعِلحَم َوٱۡلح

ُ
ِيَن أ اَل ٱَّله

ِثِۖ فََهََٰذا يَوحُم   َعح ِ إََِلَٰ يَوحِم ٱِلح ِِف كَِتَِٰب ٱَّلله
لَُمونَ  ِث َوَلَِٰكنهُكمح ُكنُتمح ََل َتعح َعح  ٥٦ ٱِلح
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57. එගහයින්ව එදින අපරාධකරුවන්වට 

ඔවුන්වගේ නිදහසට කරුණු දැක්වීම 

ප්රගයෝජනවත් ගනාවනු ඇත. තවද ඔවුහු 

(අල්ලාහ්ගේ තෘේතිය ගවත) නැවත හැරී 

එන ගමන්ව ඉල්ලා සිටිනු ලබන්වනන්ව 

ගනාගවති. 

ِذَرُتُهمح َوََل   ِيَن َظلَُمواْ َمعح َفَيوحَمئِٖذ َله يَنَفُع ٱَّله
َتُبونَ  َتعح  ٥٧ ُهمح يُسح

58. තවද අපි ගමම අල් කුර්ආනගේ සෑම 

උපමාවකින්වම ජනයාට උපමා ගෙන හැර 

පෑගවමු. ඔවුන්ව ගවත ඔබ යම් සංඥාවක් 

ගෙන ආ ිට නුඹලා අසතයවාදීහු මිස 

නැතැයි ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව නියත 

වශගයන්වම පවසනු ඇත. 

  ِ
بحَنا لِلنهاِس ِِف َهََٰذا ٱلحُقرحَءاِن ِمن ُك  َولََقدح َۡضَ

ِيَن   َُقولَنه ٱَّله َمَثٖلِۚ َولَئِن ِجئحَتُهم أَـِبيَةٖ َله
نُتمح إَِله مُ 

َ
 ٥٨ بحِطلُونَ َكَفُرٓواْ إِنح أ

59. වටහා ගනාෙන්වනන්වගේ හදවත් මත 

අල්ලාහ ්මුද්රා තබනුගේ එගලසය. 
ِيَن ََل   َٰ قُلُوِب ٱَّله ُ لََعَ َبُع ٱَّلله َكَذَٰلَِك َيطح

لَُمونَ   ٥٩ َيعح

60. එගහයින්ව ඔබ ඉවසා සිටිනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ ප්රතිඥාව 

සැබෑවකි. තවද ිශ්වාස ගනාකරන්වනන්ව 

ඔබ ව සුළු ගකාට ගනාතැකිය යුතුය. 

نهَك   َتِخفه ۖۡ َوََل يَسح ِ َحق   َد ٱَّلله َِبح إِنه وَعح فَٱصح
ِيَن ََل يُوقُِنونَ   ٦٠ ٱَّله
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සූරා ලුක්මාන්ව  لقمان 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, මීම්  ٓ١ الٓم 

2. ඒවා ප්රඥාගවන්ව සපිරුණු ගද්ව 

ග්රන්වථගේ වදන්වය. 
َِكيمِ   ٢ تِلحَك َءاَيَُٰت ٱلحِكَتَِٰب ٱۡلح

3. එය දැහැමියන්වට මෙගපන්වවීමක් හා 

ආශිර්වාදයකි. 
ِسنِيَ  َٗة ل ِلحُمحح  ٣ ُهٗدى َورَۡحح

4. ඔවුහු වනාහි සලාතය ිධිමත් ව ඉටු 

කරති. තවද සකාත් ද පිරිනමති. තවද 

ඔවුහු මතු ගලාව පිළිබඳ ව තරගේම 

ිශව්ාස කරන්වගනෝ ගවති. 

ةَ وَُهم   َكوَٰ تُوَن ٱلزه َة َويُؤح لَوَٰ ِيَن يُِقيُموَن ٱلصه ٱَّله
 ٤ بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهمح يُوقُِنونَ 

5. ඔවුහු ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගේ මෙ 

ගපන්වවීම මත ගවති. තවද ඔවුහුමය 

ජයග්රාහකගයෝ. 

ْوَلَٰٓئَِك ُهمُ 
ُ
ۖۡ َوأ ب ِِهمح ِن ره َٰ ُهٗدى م  ْوَلَٰٓئَِك لََعَ

ُ
  أ

لُِحونَ  حُمفح  ٥ ٱل

6. තවද ජනයා අතුරින්ව කිසිදු දැනුමකින්ව 

ගතාර ව අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව මු ා 

කරනු වස් පුහු වදන්ව මිලට ගෙන ඒවා 

ිහිළුවක් බවට ෙන්වනා අය ද ගවති. 

තමන්ව හට නින්වදා සහෙත දඬුවමක් 

ඇත්ගතෝ ඔවුහුමය. 

َِديِث َِلُِضله   َو ٱۡلح ََتِي لَهح َوِمَن ٱنلهاِس َمن يَشح
ِ ِعلحٖم َويَتهِخَذَها ُهُزًواْۚ  َعن سَ  ِ بَِغۡيح بِيِل ٱَّلله

ِهي   ْوَلَٰٓئَِك لَُهمح َعَذاب  مُّ
ُ
 ٦ أ

7. තවද ඔහු ගවත අපගේ වදන්ව පාරායනා 

කර ගපන්වවනු ලබන අවසථ්ාගව් තම 

ගදකන්වහි බිහිරි බව ඇත්තාක් ගමන්ව 

තමන්වට එය ගනාඇසුණාක් ගමන්ව 

අහංකාරයකු ගස් හැරී ගිගේය. එගහයින්ව 

ගව්දනීය දඬුවම ෙැන ඔහුට ශුභාරංචි 

දන්වවනු. 

همح   ن ل
َ
ا َكأ َِبٗ َتكح َٰ ُمسح َُٰتَنا َوله ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَيحهِ َءاَي

هُ بَِعَذاٍب   ح ِ ُذَنيحهِ َوقحٗراۖۡ فَبَّش 
ُ
نه ِِفٓ أ

َ
َها َكأ َمعح يَسح

َِلمٍ 
َ
 ٧ أ
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8. නියත වශගයන්වම ිශ්වාස ගකාට 

යහකම් ක වුන්ව වනාහි ඔවුනට සුව 

පහසුකම් සහිත (සව්ර්ෙ) උයන්ව ඇත. 

َٰلَِحَِٰت لَُهمح   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱَّله
َُٰت ٱنلهعِيمِ   ٨ َجنه

9. ඔවුන්ව එහි සදාතනිකයින්වය. 

අල්ලාහ්ගෙන්ව සැබෑ ප්රතිඥාවක් ගලසිනි. 

තවද ඔහු සර්ව බලධාරීය මහා 

ප්රඥාවන්වතය. 

ْۚ وَُهَو ٱلحعَ  ا ِ َحق ٗ َد ٱَّلله ۖۡ وَعح زِيُز  َخَِِٰلِيَن فِيَها
َِكيمُ   ٩ ٱۡلح

10. නුඹලා එය දකින අයුරින්ව කිසිදු 

කුලුනකින්ව ගතාර ව අහස ්ඔහු මැව්ගව්ය. 

තවද (භූමිය) නුඹලාව ගනාසැළී සිටීම 

පිණිස මහගපාග ාගව් කඳු ඇති කග ය්. 

තවද එහි සෑම ජීියකුම වයාේත කග ්ය. 

තවද අපි අහසින්ව ජලය පහ  ගකාට එහි 

යහපත් සෑම ගජෝඩුවකින්වම පැ ෑටි 

හටෙැන්වවූගයමු. 

لحََّقَٰ ِِف  
َ
ۖۡ َوأ َنَها ِ َعَمٖد تََروح َِٰت بَِغۡيح َمََٰو َخلََق ٱلسه

ن تَِميَد بُِكمح َوبَثه فِيَها ِمن  
َ
ۡرِض َرَوََِٰسَ أ

َ ٱۡلح
ۢنَبتحَنا فِيَها  

َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ َا ِمَن ٱلسه نَزنلح

َ
ِ َدآبهةِٖۚ َوأ

ُك 
ٖج َكرِيمٍ  ِ َزوح

 ١٠ ِمن ُك 

11. ගමය අල්ලාහ්ගේ මැවීමය. එගහයින්ව 

ඔහුගෙන්ව ගතාරවූවන්ව මැව්ගව් කුමක් ද? 

යන්වන ඔබ මට ගපන්වවනු. නමුත් 

අපරාධකරුගවෝ පැහැදිලි මු ාගවහිය. 

ِيَن ِمن   ُروِِن َماَذا َخلََق ٱَّله
َ
ِ فَأ َهََٰذا َخلحُق ٱَّلله

بِيٖ  َٰلُِموَن ِِف َضَلَٰٖل مُّ  ١١ ُدونِهِۚۦْ بَِل ٱلظه

12. තවද අල්ලාහ්ට කෘතගව්දී වන්වනට 

සැබැින්වම අපි ලුක්මාන්වට ප්රඥාව 

පිරිනැමුගවමු. තවද කවගරකු කෘතගව්දී 

වන්වගන්ව ද එගස් ඔහු කෘතගව්දී වනුගේ 

ඔහුටමය. තවද කවගරකු ප්රතික්ගෂප් 

කග ්ද එිට නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

අවශයතාවන්වගෙන්ව ගතාරය 

ප්රශංසාලාභීය. 

  ِْۚ ُكرح َّلِله ِن ٱشح
َ
َمَة أ ِكح َمََٰن ٱۡلح َولََقدح َءاتَيحَنا لُقح

ِسهِۖۦۡ َوَمن َكَفَر  َوَمن   ُكُر نِلَفح ُكرح فَإِنهَما يَشح يَشح
َ َغِّنٌّ َۡحِيد    ١٢ فَإِنه ٱَّلله
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13. තවද ලුක්මාන්ව තම පුතණුවන්වට 

උපගදස් ගදමින්ව ඔහු පැවසූ අවස්ථාව 

සිහියට නෙනු. අගහෝ මාගේ පුතණුවනි, 

ඔබ අල්ලාහ්ට ආගද්ශ ගනාකරනු. නියත 

වශගයන්වම ආගද්ශ කිරීම මහත් වූ 

අපරාධයකි. 

َمَُٰن َِلبحنِهِۦ وَُهَو يَعُِظُهۥ َيَُٰبَّنه ََل  ِإَو ذح قَاَل لُقح
َك لَُظلحٌم َعِظيم   ح ِ ِۖۡ إِنه ٱلّش  ِكح بِٱَّلله  ١٣ تُّشح

14. ඔහුගේ මව දුර්වලත්වගයන්ව 

දුර්වලත්වයට පත්ගවමින්ව ඔහු ඉසිලුවාය. 

ඔහුට කිරිවැරීම වසර ගදකක් තු  ිය. 

මට හා ඔගේ ගදමාපියන්වට කෘතගව්දී 

වනු. නැවත ගයාමු වීගම් ස්ථානය මා 

ගවතය යැයි මිනිසාට ඔහුගේ ගදමව්පියන්ව 

පිළිබඳ ව අපි උපගදස් දුනිමු. 

  َٰ ًنا لََعَ ُهۥ وَهح مُّ
ُ
يحهِ َۡحَلَتحُه أ َِٰلَ نَسََٰن بَِو ِ

يحَنا ٱۡلح َوَوصه
ُكرح َِل   ِن ٱشح

َ
ِ أ ٖن َوفَِصَٰلُُهۥ ِِف ََعَميح وَهح

يحَك إََِله  َِٰلَ حَمِصۡيُ َولَِو  ١٤ ٱل

15. ඔබට කවර ගදයක් ෙැන දැනුම 

නැත්ගත් ද එවන්ව දෑ මට ආගද්ශ කිරීමට 

ඔවුන්ව ගදගදනා ඔබට උත්සාහ දැරුගව් 

නම් එිට ඔබ ඔවුන්ව ගදගදනාට අවනත 

ගනාවනු. තවද ගමගලාගවහි යහපත් 

අයුරින්ව ඔවුන්ව ගදගදනා සමෙ මිත්රශීලී ව 

කටයුතු කරනු. තවද මා ගවත 

ගයාමුවූවන්වගේ මාර්ෙය ඔබ අනුෙමනය 

කරනු. පසු ව නුඹලාගේ නැවත හැරී එන 

ස්ථානය ඇත්ගත් මා ගවතය. එිට 

නුඹලා සිදු කරමින්ව සිටි දෑ පිළිබඳ ව මම 

නුඹලාට දන්වවමි. 

َِك َِب َما لَيحَس لََك   ن تُّشح
َ
َٰٓ أ ِإَون َجََٰهَداَك لََعَ

نحَيا   ۖۡ َوَصاِحبحُهَما ِِف ٱلُّ ُهَما بِهِۦ ِعلحم  فَََل تُِطعح
ۖۡ َوٱتهبِعح سَ  ُروٗفا ْۚ ُثمه إََِله َمعح نَاَب إََِله

َ
بِيَل َمنح أ

َملُونَ  نَب ِئُُكم بَِما ُكنُتمح َتعح
ُ
 ١٥ َمرحِجُعُكمح فَأ

16. අගහෝ ! මාගේ පුතණුවනි, නියත 

වශගයන්වම අඹ ඇටයක තරම් 

ප්රමාණකින්ව යමක් වී එය කළු ෙලක් තු  

ගහෝ අහස ්තු  ගහෝ මහගපාග ාව තු  

ගහෝ තිබුණ ද අල්ලාහ් එය ගෙන එනු 

ඇත. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

සූක්ෂමය, මහා ප්රඥාවන්වතය. 

َدٖل   ِنح َخرح َيَُٰبَّنه إِنهَهآ إِن تَُك ِمثحَقاَل َحبهةٖ م 
وح ِِف  

َ
َِٰت أ َمََٰو وح ِِف ٱلسه

َ
َرٍة أ َفَتُكن ِِف َصخح

َ لَِطيٌف َخبِۡي   ْۚ إِنه ٱَّلله ُ ِت بَِها ٱَّلله
ح
ۡرِض يَأ

َ  ١٦ ٱۡلح
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17. මාගේ පුතණුවනි, ඔබ සලාතය 

ිධිමත් ව ඉටු කරනු. තවද යහපත් දෑ 

අණ කරනු. තවද පිළිකුල් සහෙත දැයින්ව 

ව ක්වනු. ඔබට ඇති වූ දෑ මත 

ඉවසීගමන්ව කටයුතු කරනු. නියත 

වශගයන්වම එය කරුණු වල අධිෂඨ්ාන 

ූර්වක කරුණකි. 

ُروِف َوٱنحَه َعِن   حَمعح ُمرح بِٱل
ح
َة َوأ لَوَٰ قِِم ٱلصه

َ
َيَُٰبَّنه أ

 ٓ َٰ َما َِبح لََعَ حُمنَكرِ َوٱصح َٰلَِك ِمنح  ٱل َصابََكۖۡ إِنه َذ
َ
 أ

ُمورِ 
ُ  ١٧ َعزحِم ٱۡلح

18. (උඬඟුකමින්ව) ඔගේ කම්මුල ජනයාට 

ගනාහරවනු. තවද මහගපාග ාගව් 

අහංකාරගයන්ව ෙමන්ව ගනාකරනු. උඩඟු 

ලීලාගවන්ව උද්දච්චකමින්ව ෙමන්ව කරන 

සෑම ගකගනකුවම නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්ප්රිය ගනාකරයි. 

َك لِلنهاِس َوََل  ِرح َخده ۡرِض  َوََل تَُصع 
َ ِش ِِف ٱۡلح  َتمح

َ ََل ُُيِبُّ ُكه ُُمحَتاٖل فَُخورٖ  ۖۡ إِنه ٱَّلله  ١٨ َمرًَحا

19. තවද ඔගේ ෙමගනහි නිහතමානී 

වනු. තවද ඔගේ හඬ පහත් කරනු. නියත 

වශගයන්වම හඬ අතුරින්ව වඩාත් පිළිකුල් 

සහෙත (හඬ)  වනුගේ බූරුවාගේ හඬය. 

تَِكْۚ  يَِك َوٱغحُضضح ِمن َصوح  إِنه  َوٱقحِصدح ِِف َمشح
َِمۡيِ  َِٰت لََصوحُت ٱۡلح َو صح

َ نَكَر ٱۡلح
َ
 ١٩ أ

20. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහගපාග ාගව් 

ඇති දෑ නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

නුඹලාට වසඟ කර දුන්ව බවත් ඔහුගේ 

ආශිර්වාදය නුඹලා ගවත මතුපිටින්ව ද 

ඇතු ාන්වතගයන්ව ද සම්ූර්ණ කර දී ඇති 

බවත් නුඹලා ගනාදුටුගවහුද? කිසිදු 

දැනුමකින්ව ගහෝ මෙ ගපන්වවීමකින්ව ගහෝ 

ආගලෝකය ලබා ගදන ගද්ව ග්රන්වථයකින්ව 

ගහෝ ගතාර ව අල්ලාහ් ිෂයගයහි තර්ක 

කරන්වගනෝ ද ජනයා අතුරින්ව ගවති. 

َِٰت  َمََٰو ا ِِف ٱلسه َر لَُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله
َ
اْ أ لَمح تََروح

َ
أ

َبَغ َعلَيحُكمح نَِعَمُهۥ َظَِٰهَرٗة   سح
َ
ۡرِض َوأ

َ َوَما ِِف ٱۡلح
ُۗ َوِمَن ٱنله  ِ  َوبَاِطَنٗة ِ بَِغۡيح اِس َمن يَُجَِٰدُل ِِف ٱَّلله

نِۡيٖ   ٢٠ ِعلحٖم َوََل ُهٗدى َوََل كَِتَٰٖب مُّ
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21. තවද අල්ලාහ් පහ  ක  දෑ නුඹලා 

අනුෙමනය කරනුයි ඔවුනට කියනු ලැබූ 

කල්හි අපගේ පියවරු කවර ගදයක් මත 

සිටිනු අප දුටුගවමු ද එය අපි අනුෙමනය 

කරන්වගනමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ඇිග න ගින්වගන්ව දඬුවම ගවත 

ගෂයිතාන්ව ඔවුන්ව ඇරයුම් කර සිටිය ද 

(ඔවුන්ව එගස ්අනුෙමනය කරයි ද?) 

ُ قَالُواْ بَلح   نَزَل ٱَّلله
َ
ِإَوَذا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعواْ َمآ أ

َولَوح ََكَن  
َ
ْٓۚ أ نَا َعلَيحهِ َءابَآَءنَا نَتهبُِع َما وََجدح
ُعوُهمح إََِلَٰ َعَذاِب  يحَطَُٰن يَدح عِۡيِ ٱلشه  ٢١ ٱلسه

22. තවද කවගරකු දැහැමියකු ව සිට තම 

මුහුණ අල්ලාහ ්ගවතට යටහත් කරන්වගන්ව 

ද එිට සැබැින්වම ඔහු බලවත් 

බැඳියාවක් තදින්ව ග්රහණය කර ෙත්ගත්ය. 

තවද සියලු කරුණු වල අවසානය 

අල්ලාහ ්ගවතය. 

ِ وَُهَو ُُمحِسن  َفَقِد   ۥٓ إََِل ٱَّلله َهُه لِمح وَجح ۞َوَمن يُسح
َتمحسَ  َِٰقَبُة  ٱسح ِ َع ِۗ ِإَوََل ٱَّلله حُوثحََّقَٰ َوةِ ٱل َك بِٱلحُعرح
ُمورِ 

ُ  ٢٢ ٱۡلح

23. තවද කවගරකු ප්රතික්ගෂ්ප කග  ්ද 

ඔහුගේ ප්රතික්ගෂ්පය ඔබ දුකට පත් 

ගනාක  යුතුය. ඔවුන්ව නැවත ගයාමු 

කරනු ලබන ස්ථානය අප ගවතය. එිට 

ඔවුන්ව සිදු ක  දෑ පිළිබඳ ව අපි ඔවුනට 

දන්වවා සිටිමු. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

හදවත් තු  ඇති දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

ඥානීය. 

ۥْٓۚ إََِلحَنا   ُرُه َوَمن َكَفَر فَََل َُيحُزنَك ُكفح
  ُۢ َ َعلِيُم ْْۚ إِنه ٱَّلله َمرحِجُعُهمح َفُننَب ِئُُهم بَِما َعِملُٓوا

ُدورِ   ٢٣ بَِذاِت ٱلصُّ

24. අපි ඔවුනට ටික කලක් භුක්ති 

ිඳින්වනට සලසව්මු. පසු ව අපි ඔවුන්ව දැඩි 

දඬුවමක් ගවත ගයාමු කරන්වගනමු. 

َطرُُّهمح إََِلَٰ َعَذاٍب   ُنَمت ُِعُهمح قَلِيَٗل ُثمه نَضح
 ٢٤ َغلِيٖظ 

25. තවද අහස ්හා මහගපාග ාව මැව්ගව් 

කවුදැයි ඔබ ඔවුන්වගෙන්ව ිමසුගව් නම් 

සැබැින්වම අල්ලාහ් යැයි ඔවුහු පවසති. 

සියලු ප්රශංසා අල්ලාහ්ට යැයි ඔබ 

පවසනු. නමුත් ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් 

ගදනා ගනාදනිති. 

ۡرَض  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو نح َخلََق ٱلسه َُهم مه تلح

َ
َولَئِن َسأ

ََثُُهمح ََل   كح
َ
ِْۚ بَلح أ ُد َّلِله َمح ْۚ قُِل ٱۡلح ُ ََلَُقولُنه ٱَّلله

لَُمونَ   ٢٥ َيعح
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26. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් ඇති දෑ 

අල්ලාහ ්සතුය. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ,් ඔහුමය අවශයතාවන්වගෙන්ව 

ගතාර වූ ප්රශංසාලාභී වනුගේ. 

َ ُهَو ٱلحَغِّنُّ   ۡرِضِۚ إِنه ٱَّلله
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه َّلِله

َِميدُ   ٢٦ ٱۡلح

27. මහගපාග ාගව්  ෙස් (සියල්ල)  

පන්වහිදවල් වී තවද මුහුද ද එයට පසු ව 

තවත් මුහුදු හතක් (තීන්වත බවට) එයට 

එකතු වුව ද අල්ලාහ්ගේ වදන්ව නිමා 

ගනාවනු ඇත. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

සර්ව බලධාරීය. මහා ප්රඥාවන්වතය. 

ُر   َحح قحَلَٰم  َوٱِلح
َ
ۡرِض ِمن َشَجَرٍة أ

َ نهَما ِِف ٱۡلح
َ
َولَوح أ

ا نَفَِدتح   ُرٖ مه ِبح
َ
ِدهِۦ َسبحَعُة أ هُۥ ِمنُۢ َبعح َيُمدُّ

َ َعزِيٌز َحِكيم   ِْۚ إِنه ٱَّلله  ٢٧ َُكَِمَُٰت ٱَّلله

28. නුඹලා මැවීම ගහෝ නුඹලා නැවත 

නැගිටුවීම ගහෝ එකම ආත්මයක් ගමන්ව 

මිස නැත. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

සර්ව ශ්රාවකය සර්ව නිරීක්ෂකය. 

  ِۚ ٖس َوَِٰحَدةٍ ُثُكمح إَِله َكَنفح ا َخلحُقُكمح َوََل َبعح مه
َ َسِميُعُۢ بَِصۡيٌ   ٢٨ إِنه ٱَّلله

29. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්රාත්රිය 

දහවල තු  ඇතු ත් කරන බවත් දහවල 

රාත්රිය තු  ඇතු ත් කරන බවත් ඔබ 

ගනාදුටුගවහි ද? තවද හිරු හා සඳු ඔහු 

වසඟ කග ්ය. (එය) සියල්ල නියමිත 

කාලයක් දක්වා ෙමන්ව කරයි. තවද නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අභිඥානවන්වතය. 

حَل ِِف ٱنلهَهارِ َويُولُِج   َ يُولُِج ٱَله نه ٱَّلله
َ
لَمح تََر أ

َ
أ

ۖۡ ُك    ٱنلهَهارَ  َس َوٱلحَقَمَر مح َر ٱلشه حِل َوَسخه  ِِف ٱَله
َملُوَن   َ بَِما َتعح نه ٱَّلله

َ
َسۡم ٗ َوأ َجٖل مُّ

َ
ََيحرِٓي إََِلَٰٓ أ

 ٢٩ َخبِۡي  

30. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්වන 

ඔහුමය සතයය. තවද නියත වශගයන්වම 

ඔහුගෙන්ව ගතාර ව ඔවුන්ව ඇරයුම් කරන 

දෑ අසතයය ගව්. තවද නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්වන ඔහුමය උත්තරීතර 

අතිමහත් වනුගේ. 

ُعوَن ِمن   نه َما يَدح
َ
َقُّ َوأ َ ُهَو ٱۡلح نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ ُهَو ٱلحَعِلُّ ٱلحَكبِۡيُ  نه ٱَّلله
َ
 ٣٠ ُدونِهِ ٱلحَبَِٰطُل َوأ
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31. ඔහුගේ සංඥා අතුරින්ව නුඹලාට ඔහු 

(ගේ බලය)  ගපන්වවීම පිණිස නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදගයන්ව 

මුහුගදහි ෙමන්ව කරන නැව් ඔබ 

ගනාදුටුගවහි ද? ඉවසිලිවන්වත කෘතගුණ 

සලකන සෑම ගකගනකුටම එහි 

සංඥාවන්ව ඇත. 

  ِ َمِت ٱَّلله رِ بِنِعح َحح نه ٱلحُفلحَك ََتحرِي ِِف ٱِلح
َ
لَمح تََر أ

َ
أ

  ِ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ُِك  ِنح َءاَيَٰتِهِۦْٓۚ إِنه ِِف َذ لُِۡيِيَُكم م 

 ٣١ َصبهارٖ َشُكورٖ 

32. කඳු ගමන්ව ර  ඔවුන්ව වසා ෙත් ිට 

දහම අල්ලාහට් පමණක් පුද කරන්වනන්ව 

ගලසින්ව ඔවුහු ඔහු ඇරයුම් කග ෝය. 

නමුත් ඔහු ඔවුන්ව ගොඩබිම ගවත 

මුදවාගෙන ආ කල්හි එිට ඔවුන්ව අතුරින්ව 

මධයසථ් ව කටයුතු කරන්වනන්ව ද ිය. 

එගමන්වම වංචාකාර ගුණමකු සෑම 

ගකගනකුම මිස අපගේ සංඥා පිටු 

ගනාදකිනු ඇත. 

  َ لَِل َدَعُواْ ٱَّلله ج  َكٱلظُّ وح ِإَوَذا َغِشَيُهم مه
ِ فَِمنحُهم   حََب  َُٰهمح إََِل ٱل ا ََنهى ِيَن فَلَمه ُُمحلِِصَي ََلُ ٱل 

ْۚ َوَما ََيحَحُد أَـِبَيَٰتَِنآ إَِله ُكُّ َختهارٖ   َتِصد  قح مُّ
 ٣٢ َكُفورٖ 

33. අගහෝ ! ජනයිනි, නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිට නුඹලා බිය බැතිමත් වනු. 

තවද පියකු තම දරුවා සම්බන්වධගයන්ව 

කටයුතු ක  ගනාහැකි එගමන්වම 

දරුවකුට තම පියා සම්බන්වධගයන්ව 

කිසිවක් කටයුතු කරන්වනකු ිය ගනාහැකි 

දිනයකට නුඹලා බිය වනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ ප්රතිඥාව 

සැබෑවකි. එගහයින්ව ගමගලාව ජීිතය 

නුඹලාව මු ා කර ගනාදැමිය යුතුය. තවද 

මු ා කරන දෑද අල්ලාහ් ෙැන නුඹලා 

මු ා කර ගනාදැමිය යුතුය. 

اْ يَوحٗما َله   َشوح َها ٱنلهاُس ٱتهُقواْ َربهُكمح َوٱخح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

لُوٌد ُهَو َجاٍز َعن   ََيحزِي َواِلٌ َعن َوَلِهِۦ َوََل َموح
نهُكُم   ۖۡ فَََل َتُغره ِ َحق   َد ٱَّلله ْۚ إِنه وَعح َواِلِهِۦ َشيحـ ًا

ةُ  ََيوَٰ ِ ٱلحَغُرورُ  ٱۡلح نهُكم بِٱَّلله نحَيا َوََل َيُغره  ٣٣ ٱلُّ
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34. අවසන්ව ගහෝරාව පිළිබඳ දැනුම 

ඇත්ගත් නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

වනාහි ඔහු අබියස ය. ඔහු වැසි පහ  

කරයි. තවද ෙර්භාෂයන්ව තු  ඇති දෑ දනී. 

ගහට දින උපයනුගේ කුමක්දැයි කිසිදු 

ආත්මයක් ගනාදනී. තවද කවර භූමියක 

මරණයට පත් වන්වගන්ව දැයි කිසිදු 

ආත්මයක් ගනාදනී. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය. අභිඥානවන්වතය. 

ُِل ٱلحَغيحَث   اَعةِ َويََُن  َ ِعنَدهُۥ ِعلحُم ٱلسه إِنه ٱَّلله
اَذا   س  مه رِي َنفح رحَحاِمِۖ َوَما تَدح

َ لَُم َما ِِف ٱۡلح َويَعح
ۡرٖض  

َ
ي ِ أ

َ
ُسُۢ بِأ رِي َنفح ِسُب َغٗداۖۡ َوَما تَدح تَكح

ُۢ تَ  َ َعلِيٌم َخبُِۡي  ٣٤ ُموُتْۚ إِنه ٱَّلله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, මීම්  ٓ١ الٓم 

2. ගමම ග්රන්වථගේ පහ වීම 

ගලෝවැසියන්වගේ 

පරමාධිපතියාණන්වගෙනි. එහි කිසිදු 

සැකයක් නැත. 

  ِ تََنِيُل ٱلحِكَتَِٰب ََل َريحَب فِيهِ ِمن رهب 
 ٢ ٱلحَعَٰلَِميَ 

3. එගස ්නැතගහාත් ඔහු එය ගෙතුගව් 

යැයි ඔවුහු පවසන්වගනෝ ද? එගස් ගනාව 

එය ඔබට ගපර කිසිදු අවවාද කරන්වගනකු 

ගහෝ ඔවුන්ව ගවත ගනාපැමිණි පිරිසකට 

ඔබ අවවාද කරනු පිණිසත් ඔවුන්ව යහමෙ 

ලැබිය හැකි වනු පිණිසත්ඔ බගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව පැමිණි සතයයකි. 

ب َِك   َقُّ ِمن ره َُٰهْۚ بَلح ُهَو ٱۡلح ى مح َيُقولُوَن ٱفحََتَ
َ
أ

ِن َقبحلَِك   ِن نهِذيرٖ م  َُٰهم م  تَى
َ
آ أ تِلُنِذَر قَوحٗما مه
َتُدونَ   ٣ لََعلهُهمح َيهح

4. අහස ්හා මහගපාග ාව ද ඒ ගදක අතර 

ඇති දෑ ද දින හයකින්ව මැව්ගව් අල්ලාහ්ය. 

පසු ව ඔහු රාජාසනය මත ස්ථාපිත ිය. 

ඔහු හැර කිසිදු භාරකරුවකු ගහෝ 

මැදිහත්කරුවකු ගහෝ නුඹලාට ගනාමැත. 

(ගමයින්ව) නුඹලා උපගදස් ලැබිය යුතු 

ගනාගව් ද? 

ۡرَض َوَما  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه ُ ٱَّله ٱَّلله

يهاٖم ُثمه  
َ
َتَوىَٰ لََعَ ٱلحَعرحِشِۖ  بَيحَنُهَما ِِف ِستهةِ أ ٱسح

فَََل  
َ
ٖ َوََل َشِفيٍعِۚ أ ِن ُدونِهِۦ ِمن َوِل  َما لَُكم م 

ُرونَ   ٤ َتَتَذكه

5. අහසින්ව මහගපාග ාව ගවත සියලු 

කරුණු ඔහු සැලසුම් කරයි. පසු ව එහි 

ප්රමාණය නුඹලා ෙණන්ව කරන වසර 

දහසක් වූ දිනක ඔහු ගවත එය ගයාමු 

ගවයි. 

َر ِمَن ٱ مح
َ ُرُج  يَُدب ُِر ٱۡلح ۡرِض ُثمه َيعح

َ َمآءِ إََِل ٱۡلح لسه
ا   ِمه لحَف َسَنةٖ م 

َ
ۥٓ أ َداُرُه ٖم ََكَن ِمقح إََِلحهِ ِِف يَوح

ونَ   ٥ َتُعدُّ
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6. ඔහු අදෘශයමාන දෑ හා දෘශයමාන දෑ 

පිළිබඳ දැනුමැති සර්ව බලධාරී මහා 

කරුණාන්විතය. 

َهََٰدةِ ٱلحَعزِيُز   َٰلُِم ٱلحَغيحِب َوٱلشه َٰلَِك َع َذ
 ٦ ِحيمُ ٱلره 

7. ඔහු උත්පාදනය ක   සියලු දෑ 

අලංකාර ගලස  මැව්ගව්ය. තවද 

මිනිසාගේ මැවීම පසින්ව ආරම්භ කග ්ය. 

 َخلحَق  
َ
ۖۥۡ َوبََدأ ٍء َخلََقُه َسَن ُكه ََشح حح

َ
ِٓي أ ٱَّله

نَسَِٰن ِمن ِطيٖ  ِ
 ٧ ٱۡلح

8. පසුව ඔහුගේ පරපුර අල්ගේච්චිත ජල 

ධාතුගවන්ව ඇති කග ය්. 
لَُهۥ  ِهيٖ ُثمه َجَعَل نَسح آءٖ مه ِن مه  ٨ ِمن ُسَلَٰلَةٖ م 

9. පසු ව ඔහු එය හැඩ ෙන්වවා එහි තම 

ප්රාණගයන්ව පිම්ගේය. තවද නුඹලාට 

ශ්රවණය දෘෂ්ටිය හා හදවත් ඇති කග ්ය. 

නමුත් නුඹලා කෘතගව්දී වනුගේ 

ස්වල්පයකි. 

وِحهِۖۦۡ وََجَعَل لَُكُم   َُٰه َوَنَفَخ فِيهِ ِمن رُّ ى ُثمه َسوه
َع   مح ا  ٱلسه ْۚ قَلِيَٗل مه فحـ َِدةَ

َ بحَصََٰر َوٱۡلح
َ َوٱۡلح

ُكُرونَ   ٩ تَشح

10. තවද අපි මහගපාග ාගව් තුරන්ව ව 

ගිය ිට අපි අඵත් මැවීමක් තු  

(නිර්මාණය කරනු ලැබ) සිටින්වගනමු ද? 

යැයි ඔවුහු ප්රශන් කග ෝය. එගස්ය, ඔවුහු 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගේ හමු ව 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වගනෝ ගවති. 

 
َ
ءِنها لََِف َخلحٖق  َوقَالُٓواْ أ

َ
ۡرِض أ

َ ءَِذا َضلَلحَنا ِِف ٱۡلح
 ١٠ َجِديدِْۭۚ بَلح ُهم بِلَِقآءِ َرب ِِهمح َكَِٰفُرونَ 

11. නුඹලාව භාර කරනු ලැබූ මලකුල් 

මවුත් ගහවත් මරණගේ දූතයා නුඹලා 

මරණයට පත් කරයි. පසු ව නුඹලාගේ 

පරමාධිපති ගවත නුඹලා ගයාමු කරනු 

ලබනු ඇත. (නබිවරය) නුඹ පවසන්වන. 

  َ ِ ِي ُوك  حَموحِت ٱَّله لَُك ٱل َُٰكم مه ۞قُلح َيَتَوفهى
 ١١ بُِكمح ُثمه إََِلَٰ َرب ُِكمح تُرحَجُعونَ 
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12. එිට වැරදිකරුගවෝ තම පරමාධිපති 

අබියස තම හිස ්පහත් කර ෙනිමින්ව 

අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, අපි දුටුගවමු. 

අපි සවන්ව දුන්වගනමු. එගහයින්ව අප ව 

නැවත එවනු මැනව! අපි යහකම් 

කරන්වගනමු. නියත වශගයන්වම අපි ස්ී ර 

ව සිටින්වගනෝ ගවමු යැයි ඔවුන්ව පවසනු 

ඔබ දකින්වගන්ව නම් ! (එදින තත්ත්වය 

නුඹට ගහළිගවයි.) 

رُِموَن نَاكُِسواْ ُرُءوِسِهمح ِعنَد   حُمجح َولَوح تََرىَٰٓ إِذِ ٱل
َملح   َنا َنعح َنا فَٱرحِجعح نَا َوَسِمعح بحَِصح

َ
َرب ِِهمح َربهَنآ أ

 ١٢ إِنها ُموقُِنونَ  َصَٰلًِحا

13. තවද අපි අභිමත කග ් නම් සෑම 

ආත්මයකට එහි යහමෙ (මුල සිටම) 

පිරිනමන්වනට තිබුණි. නමුත් 

(අපරාධකාරී) ජින්ව වර්ෙයා සහ මිනිස ්

සත්වයා යන සියල්ලන්වගෙන්ව මම නිරය 

පුරවන්වගනමි යන මා ිසින්ව වූ ප්රකාශය 

නියම වී ඇත. 

ََٰها َوَلَِٰكنح  َولَوح ِشئحَنا ٓأَلتَيحَنا ُكه َنفح  ٍس ُهَدى
نهةِ   ِ

نه َجَهنهَم ِمَن ٱۡلح
َ
َِل مح

َ
ِ َۡل ُل ِمّن  َحقه ٱلحَقوح

َعِيَ  َجح
َ
 ١٣ َوٱنلهاِس أ

14. එගහයින්ව ගම් නුඹලාගේ දිනගේ හමු 

ව නුඹලා අමතක ක  බැින්ව නුඹලා 

භුක්ති ිඳිනු. නියත වශගයන්වම අපි 

නුඹලා අමතක කග මු. තවද නුඹලා සිදු 

කරමින්ව සිටි දෑ ගහ්තුගවන්ව සදාතනික 

දඬුවම භුක්ති ිඳිනු. 

فَُذوُقواْ بَِما نَِسيُتمح لَِقآَء يَوحِمُكمح َهََٰذآ إِنها  
ِ بَِما ُكنُتمح   ُِلح ۖۡ َوُذوُقواْ َعَذاَب ٱۡلح نَِسيَنَُٰكمح

َملُونَ   ١٤ َتعح

15. අපගේ වදන්ව ිශව්ාස කරනුගේ ඒවා 

ඔවුනට ගමගනහි කරනු ලබන ිට (සිරස 

බිම තබා) සුජූද් කරමින්ව බිම වැටී 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගේ ප්රශංසා ව තුළින්ව 

සුිශුද්ධ ක  අය ගවති. තවද ඔවුහු උඩගු 

ගනාගවති. 

ُِرواْ بَِها ْۤاوُّرَخ   ِيَن إَِذا ُذك  ِمُن أَـِبَيَٰتَِنا ٱَّله إِنهَما يُؤح
ِد َرب ِِهمح وَُهمح ََل   اٗدَّجُس وََسبهُحواْ ِِبَمح

َِبُوَن۩ َتكح  ١٥ يَسح

16. ඔවුන්වගේ ඇලපත් නිදියහන්ව වලින්ව 

ඔසවා ගෙන බිගයන්ව හා ආසාගවන්ව 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිට ප්රාර්ථනා කරති. 

තවද අප ඔවුනට ගපෝෂණය ක  දැයින්ව 

ඔවුහු ියදම් කරති. 

ُعوَن َربهُهمح   حَمَضاِجِع يَدح َتَتَجاَِفَٰ ُجُنوبُُهمح َعِن ٱل
ا َرزَقحَنَُٰهمح يُنِفُقو  ١٦ نَ َخوحٗفا َوَطَمٗعا َوِممه
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17. එගහයින්ව ඔවුන්ව සිදු කරමින්ව සිටි දෑ 

සඳහා ප්රතිඵලයක් වශගයන්ව ඇස් පිනවන 

ගලසින්ව ඔවුන්ව සඳහා සඟවා තබනු ලැබූ 

දෑ කිසිදු ආත්මයක් ගනාදනී. 

ُيٖ   عح
َ
ةِ أ ِن قُره َِفَ لَُهم م  خح

ُ
آ أ س  مه لَُم َنفح فَََل َتعح

َملُونَ  ُۢ بَِما ََكنُواْ َيعح  ١٧ َجَزآَء

18. කවගරකු ිශව්ාසවන්වතගයකු වූගේ ද 

ඔහු පාපතරයකු වූ අය ගමන්ව ිය හැකි ද? 

ඔවුහු සමාන ගනාගවති. 

ْۚ َله   ِمٗنا َكَمن ََكَن فَاِسٗقا َفَمن ََكَن ُمؤح
َ
أ

َتوُۥنَ   ١٨ يَسح

19. ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක වුන්ව 

වනාහි ඔවුන්ව සිදු ක  දෑ ගහ්තුගවන්ව 

ඔවුනට ප්රතිඵල වශගයන්ව නවාතැන්ව සහිත 

ස්වර්ෙ උයන්ව ඇත. 

 
َ
َٰلَِحَِٰت فَلَُهمح  أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱَّله مه

َملُونَ  َوىَٰ نُُزََلُۢ بَِما ََكنُواْ َيعح
ح
حَمأ َُٰت ٱل  ١٩ َجنه

20. පාපකම් ක වුන්ව වූ කලී ඔවුන්වගේ 

නවාතැන (නිරගේ) ගින්වනය. ඉන්ව බැහැර 

වීමට ඔවුන්ව සිතන සෑම ගමාගහාතකම 

ඔවුන්ව එහි නැවත ගයාමු කරනු ලබති. 

නුඹලා කවර ගදයක් පිළිබඳ ගබාරු 

කරමින්ව සිටිගයහු ද එම ගින්වගන්ව දඬුවම 

නුඹලා භුක්ති ිදිනු යැයි ඔවුනට පවසනු 

ලැගේ. 

َراُدٓواْ  
َ
ۖۡ ُُكهَمآ أ َُٰهُم ٱنلهاُر َوى

ح
ِيَن فََسُقواْ َفَمأ ا ٱَّله مه

َ
َوأ

ِعيُدواْ فِيَها َوقِيَل لَُهمح ُذوُقواْ  
ُ
ن ََيحرُُجواْ ِمنحَهآ أ

َ
أ

بُونَ  َعَذاَب ٱنلهارِ  ِ ِي ُكنُتم بِهِۦ تَُكذ   ٢٠ ٱَّله

21. තවද (පාපකම් වලින්ව) ඔවුන්ව නැවත 

හැරිය හැකි වනු පිණිස මහත් දඬුවමකින්ව 

ගතාර ව පහත් දඬුවමකින්ව ඔවුනට 

ිඳවන්වනට සලස්වමු. 

َّنَٰ ُدوَن ٱلحَعَذاِب   دح
َ َِن ٱلحَعَذاِب ٱۡلح َونَلُِذيَقنهُهم م 

ََبِ لََعلهُهمح يَرحِجُعونَ  كح
َ  ٢١ ٱۡلح

22. තවද තම පරමාධිපතිගේ වදන්ව 

ගමගනහි කරනු ලැබ පසු ව ඒවා 

පිටුපාන්වනාට වඩා අපරාධකරු කවගරකු 

ද?  නියත වශගයන්වම අපි වැරදි 

කරන්වනන්වගෙන්ව පළිෙන්වනන්ව වන්වගනමු. 

َرَض   عح
َ
َِر أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۦ ُثمه أ ن ُذك  لَُم ِممه ظح

َ
َوَمنح أ

رِِمَي ُمنَتِق  حُمجح ْٓۚ إِنها ِمَن ٱل  ٢٢ ُمونَ َعنحَها
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23. තවද සැබැින්වම අපි මූසාට ගද්ව 

ග්රන්වථය පිරිනැමුගවමු. එගහයින්ව ඔහුගේ 

හමුව පිළිබඳ ව සැකගයහි ගනාවනු. තවද 

අපි එය ඉස්රාඊල් දරුවන්වට මෙ 

ගපන්වවීමක් බවට පත් කග මු. 

َولََقدح َءاتَيحَنا ُموََس ٱلحِكَتََٰب فَََل تَُكن ِِف  
ِن  يَةٖ م  َِّنٓ  ِمرح ِ ل َِقآئِهِۖۦۡ وََجَعلحَنَُٰه ُهٗدى ِل 

َٰٓءِيَل  َر  ٢٣ إِسح

24. තවද ඔවුන්ව ඉවසමින්ව සිට අපගේ 

වදන්ව තරගේ ිශව්ාස කරමින්ව සිටි කල්හි 

ඔවුන්ව අතුරින්ව අපගේ නිගයෝෙය පරිදි අපි 

මෙ ගපන්වවන නායකයින්ව ඇති කග මු. 

ا َص  رِنَا لَمه مح
َ
ُدوَن بِأ ٗة َيهح ئِمه

َ
ْۖۡ  وََجَعلحَنا ِمنحُهمح أ وا ََبُ

 ٢٤ َوََكنُواْ أَـِبَيَٰتَِنا يُوقُِنونَ 

25. ඔවුන්ව කවර ගදයක් ෙැන මතගේද 

ඇති කරගෙන සිටිගේ ද නියත වශගයන්වම 

ඒ ෙැන ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු 

ලබන දිනගේදී ඔගේ පරමාධිපති ඔවුන්ව 

අතර තීන්වදු කරයි. 

ِصُل بَيحَنُهمح يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ فِيمَ  ا  إِنه َربهَك ُهَو َيفح
 ٢٥ ََكنُواْ فِيهِ ََيحَتلُِفونَ 

26. ඔවුනට ගපර පරම්පරාවන්ව 

ගකාපමණක් අප ිනාශ කර තිබීම 

ඔවුනට මෙ ගනාලැබුගේද? ඔවුහු 

ඔවුන්වගේ වාසස්ථාන අතුරින්ව ෙමන්ව 

කරන්වගනහුය. නියත වශගයන්වම එහි 

සංඥා ඇත. ඔවුහු සවන්ව ගනාගදන්වගනහු 

ද? 

َنا ِمن َقبحلِهِ  لَكح هح
َ
ِد لَُهمح َكمح أ َولَمح َيهح

َ
َِن  أ م م 

َٰلَِك   ْۚ إِنه ِِف َذ ُشوَن ِِف َمَسَِٰكنِِهمح ٱلحُقُروِن َيمح
َمُعونَ  فَََل يَسح

َ
 ٢٦ ٓأَلَيٍَٰتِۚ أ

27. නියත වශගයන්වම අප ජලය නිසරු 

ගපාග ාව ගවත ගෙන ගොස් එමගින්ව 

ඔවුන්වගේ ගොිප  සතුන්ව හා ඔවුන්ව 

අනුභව කරන ගභෝෙ හටෙැන්වවීම ඔවුහු 

ගනාදුටුගවෝ ද? ඔවුහු නිරීක්ෂා කර 

ගනාබලන්වගනහු ද? 

ُُرزِ   ۡرِض ٱۡلح
َ حَمآَء إََِل ٱۡلح نها نَُسوُق ٱل

َ
اْ أ َولَمح يََروح

َ
أ

نحَعَُٰمُهمح  
َ
ُكُل ِمنحُه أ

ح
رُِج بِهِۦ َزرحَٗع تَأ َفُنخح

ونَ  فَََل ُيبحِِصُ
َ
ْۚ أ نُفُسُهمح

َ
 ٢٧ َوأ

28. නුඹලා සතයවාදීන්ව ගලස සිටිගයහු 

නම් ගමම ජයග්රහණය කවදාදැයි ඔවුහු 

ිමසති. 

َمَِتَٰ َهََٰذا ٱلحَفتحُح إِن ُكنُتمح   َويَُقولُونَ 
 ٢٨ َصَِٰدقِيَ 
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29. ජයග්රහණගේ දින ප්රතික්ගෂප් 

ක වුනට ඔවුන්වගේ ිශ්වාසය ඵල 

ගදන්වගන්ව නැත. තවද ඔවුහු අවකාශ ගදනු 

ලබන්වනන්ව ගනාගවති යැයි (නබිවරය) ඔබ 

කියනු. 

ِيَن َكَفُرٓواْ إِيَمَُٰنُهمح   قُلح يَوحَم ٱلحَفتحِح ََل يَنَفُع ٱَّله
 ٢٩ ُهمح يُنَظُرونَ َوََل 

30. එගහයින්ව ඔබ ඔවුන්ව ෙැන ගනාසලකා 

හරිනු. තවද ඔබ අගේක්ෂාගවන්ව සිටිනු. 

නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව ද අගේක්ෂාගවන්ව 

සිටින්වනන්ව ගවති. 

نَتِظُرونَ  رِضح َعنحُهمح َوٱنَتِظرح إِنهُهم مُّ عح
َ
 ٣٠ فَأ
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සූරා අල්-අහ්සාේ  األحزاب 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අගහෝ නබිවරය! අල්ලාහ්ට ඔබ 

බැතිමත් වනු. තවද ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව හා කුහකයින්වට ඔබ 

අවනත ගනාවනු. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්සර්වඥානීගයකු හා මහා 

ප්රඥාවන්වතගයකු  ිය. 

َ وَ  َها ٱنلهِبُّ ٱتهِق ٱَّلله يُّ
َ
أ َِٰفرِيَن  َيَٰٓ ََل تُِطِع ٱلحَك

َ ََكَن َعلِيًما َحِكيٗما حُمَنَِٰفِقَيْۚ إِنه ٱَّلله  ١ َوٱل

2. තවද ඔබගේ පරමාධිපතිගෙන්ව ඔබ 

ගවත දන්වවා සිටිනු ලබන දෑ ඔබ 

අනුෙමනය කරනු. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්වත ිය. 

َ ََكَن  َوٱتهبِعح َما يُوَۡحَٰٓ إََِلحَك ِمن   ب َِكْۚ إِنه ٱَّلله ره
َملُوَن َخبِۡٗيا  ٢ بَِما َتعح

3. තවද ඔබ අල්ලාහ ්ගවත භාර කරනු. 

තවද භාරකරු වශගයන්ව අල්ලාහ ්

ප්රමාණවත්ය. 

ِ َوكِيَٗل  ِْۚ َوَكََفَٰ بِٱَّلله ح لََعَ ٱَّلله  ٣ َوتََوَّكه

4. මිනිගසකුට ඔහුගේ අභයන්වතරගේ 

හදවත් ගදකක් අල්ලාහ ්ඇති 

ගනාකග ්ය. තවද ඔවුන්ව අතුරින්ව නුඹලා 

මව(ගේ ශරීරය)ට සමකරන නුඹලාගේ 

බිරියන්ව නුඹලාගේ මව්වරුන්ව ගනාගව්. 

තවද නුඹලා (තම පුතුන්ව ගලස) වාද 

කරන්වනන්ව නුඹලාගේ පුතුන්ව ගනාගව්. එය 

නුඹලාගේ මුඛවල් වලින්ව නුඹලා පවසන 

ප්රකාශයයි. තවද අල්ලාහ් සතයය පවසයි. 

තවද ඔහු ඍජු මෙ ගපන්වවයි. 

 ِ ُ ل ا َجَعَل ٱَّلله ِ ِِف َجوحفِهِۚۦْ َوَما  مه ِن قَلحَبيح رَُجٖل م 
َٰٓـ ِي تَُظَِٰهُروَن ِمنحُهنه   َوََٰجُكُم ٱله زح

َ
َجَعَل أ

  ْۚ بحَنآَءُكمح
َ
ِعَيآَءُكمح أ دح

َ
ْۚ َوَما َجَعَل أ َهَٰتُِكمح مه

ُ
أ

َقه   ُ َيُقوُل ٱۡلح ۖۡ َوٱَّلله َٰهُِكمح فحَو
َ
لُُكم بِأ َٰلُِكمح قَوح َذ
بِيَل  ِدي ٱلسه  ٤ وَُهَو َيهح



 

සූරා අල්-අහ්සාේ 

 

757 

 

 األحزاب 

5. ඔවුන්වගේ පියවරුන්වගේ වාසෙමින්ව 

ඔවුන්ව අමතනු. එය අල්ලාහ් අබියස 

වඩාත් සාධාරණනීයය. එගස් ඔවුන්වගේ 

පියවරුන්ව නුඹලා ගනාදන්වගනහු නම්, 

එිට ඔවුහු දහගමහි නුඹලාගේ 

සගහෝදරයින්ව ගවති. තවද නුඹලාගේ 

මිත්රගයෝ ගවති. කවර ගදයක් නුඹලාට 

වැරදුගණහි ද, එහි නුඹලා ගවත වරදක් 

නැත. නමුත් නුඹලාගේ හදවත් 

උවමනාගවන්ව ක  දෑහි (වරද ඇත.) තවද 

අල්ලාහ ්අතික්ෂමාශීලී මහාකරුණාන්විත 

ිය. 

همح   ِْۚ فَإِن ل قحَسُط ِعنَد ٱَّلله
َ
ٱدحُعوُهمح ٓأِلبَآئِِهمح ُهَو أ

ِيِن   َٰنُُكمح ِِف ٱل  َو لَُمٓواْ َءابَآَءُهمح فَإِخح َتعح
ْۚ َولَيحَس َعلَيحُكمح ُجَناح  فِيَمآ   ََِٰلُكمح َوَمَو

 
َ
ْۚ  أ َدتح قُلُوبُُكمح ا َتَعمه تُم بِهِۦ َوَلَِٰكن مه

ح
َطأ خح

ُ َغُفوٗرا رهِحيًما   ٥ َوََكَن ٱَّلله

6. ිශව්ාස ක වුන්ව ගවත ගමම නබිවරයා  

තමන්වගේ පණටත් වඩා උරුමය 

ඇත්තාය. ඔහුගේ බිරියන්ව ඔවුන්වගේ 

මාතාගවෝය. ගදියන්ව ිශව්ාස කරන්වනන්ව 

හා නික්ම ගියවුන්ව අතුරින්ව අල්ලාහ්ගේ 

නියමය තු  ඇති පරිදි ගල් ඥාතිත්වය 

ඇත්ගතෝ ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමකු 

ඇතැගමකුට වඩා උසසය්. නමුත් 

නුඹලාගේ මිතුරුන්ව ගවත යහපත් අයුරින්ව 

කටයුතු ක  යුතුය. එය ගද්ව ග්රන්වථගේ 

ලියන ලද්දක් ිය. 

ۥٓ   َوَُٰجُه زح
َ
ۖۡ َوأ نُفِسِهمح

َ
ِمنَِي ِمنح أ حُمؤح َلَٰ بِٱل وح

َ
ٱنلهِبُّ أ

َلَٰ بَِبعحٖض   وح
َ
ُضُهمح أ رحَحاِم َبعح

َ ْولُواْ ٱۡلح
ُ
ُۗ َوأ َهَُٰتُهمح مه

ُ
أ

  ٓ حُمَهَِٰجرِيَن إَِله ِمنَِي َوٱل حُمؤح ِ ِمَن ٱل ِِف كَِتَِٰب ٱَّلله
َٰلَِك   ْۚ ََكَن َذ ُروٗفا عح َِلَآئُِكم مه وح

َ
َعلُٓواْ إََِلَٰٓ أ ن َتفح

َ
أ

ُطوٗرا  ٦ ِِف ٱلحِكَتَِٰب َمسح

7. නබිවරුන්ව අතුරින්ව ඔබගෙන්ව ද නූහ,් 

ඉබ්රාහීම්, මූසා හා මර්යම්ගේ පුත් 

ඊසාගෙන්ව ද ඔවුන්වගේ ප්රතිඥාව ෙත් 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. තවද ඔවුන්ව 

අතුරින්ව දැඩි ප්රතිඥාවක් අපි ෙත්ගතමු. 

نَا ِمَن ٱنلهبِي ِـَۧن ِميَثََٰقُهمح َوِمنَك َوِمن   َخذح
َ
ِإَوذح أ

يََمۖۡ  نُّوٖح ِإَوبحَرَٰهِيَم َوُموََسَٰ وَِعيََس ٱبح  ِن َمرح
ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا نَا ِمنحُهم م  َخذح

َ
 ٧ َوأ

8. සතයවාදීන්වගෙන්ව ඔවුන්වගේ සතයතාව 

පිළිබඳ ඔහු ිමසනු පිණිසය. තවද ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්වහට ගව්දනීය දඬුවමක් 

ඔහු සූදානම් ගකාට ඇත. 

َعده  
َ
ْۚ َوأ قِِهمح َِٰدقَِي َعن ِصدح ـ ََل ٱلصه ل ِيَسح

َٰفِرِيَن َعَذابًا َِلٗما  لِلحَك
َ
 ٨ أ
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9. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා ගවත 

ගස්නාවන්ව පැමිණි ිට ඔවුනට එගරහි ව 

සැඩ සු ඟක් හා නුඹලා ගනාදුටු 

ගස්නාවන්ව ඔවුන්ව ගවත එවමින්ව අල්ලාහ් 

ක  ආශිර්වාදය ගමගනහි කර බලනු. 

නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් 

අධීක්ෂක ිය. 

ِيَن َءاَمُنواْ ٱذحُكرُ  َها ٱَّله يُّ
َ
أ ِ  َيَٰٓ َمَة ٱَّلله واْ نِعح

رحَسلحَنا َعلَيحِهمح  
َ
َعلَيحُكمح إِذح َجآَءتحُكمح ُجُنود  فَأ

َملُوَن   ُ بَِما َتعح ْۚ َوََكَن ٱَّلله همح تََروحَها رِيٗحا وَُجُنوٗدا ل
 ٩ بَِصًۡيا 

10. නුඹලාට ඉහළින්ව ද නුඹලාට පහළින්ව 

ද නුඹලා ගවත ඔවුහු (සතුරන්ව) 

පැමිණියහ. තවද දෘෂ්ටීන්ව ඉවත් ව ගොස් 

හදවත් උගුරු දේඩ දක්වා  ඟා වී නුඹලා 

අල්ලාහ ්පිළිබඳ ිිධ සිතුිලි සිතූ 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

َفَل ِمنُكمح   سح
َ
ِن فَوحقُِكمح َوِمنح أ إِذح َجآُءوُكم م 

ََناِجَر   بحَصَُٰر َوبَلََغِت ٱلحُقلُوُب ٱۡلح
َ ِإَوذح َزاَغِت ٱۡلح

 ۠ ُنونَا ِ ٱلظُّ  ١٠ َوَتُظنُّوَن بِٱَّلله

11. එිට ගදියන්ව ිශව්ාස කරන්වගනෝ 

පරීක්ෂාවට ලක් කරනු ලැබූහ. තවද ඔවුහු 

දැඩි කම්පනගයන්ව කම්පනය කරනු 

ලැබූහ. 

حَزاَٗل   حزِلُواْ زِل ِمُنوَن َوُزل حُمؤح ُهَنالَِك ٱبحُتِلَ ٱل
 ١١ َشِديٗدا

12. තවද කුහකගයෝ හා තම හදවත් තු  

ගරෝෙ ඇත්ගතෝ ‘අල්ලාහ් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්ව රැවටීම මිස ගවගනකක් අපට 

ප්රතිඥා දුන්වගන්ව නැතැ’යි පැවසූ අවසථ්ාව 

සිහිපත් කරනු. 

َرض    ِيَن ِِف قُلُوبِِهم مه حُمَنَِٰفُقوَن َوٱَّله ِإَوذح َيُقوُل ٱل
ۥٓ إَِله ُغُروٗرا ُ َورَُسوَُلُ ا وََعَدنَا ٱَّلله  ١٢ مه

13. තවද, “අගහෝ යසර්ිේ වැසියනි! 

නුඹලාට (සතුරන්වට එගරහිව) නැවතීමක් 

(ගමහි) ගනාමැත. එගහයින්ව නුඹලා හැරී 

යනු” යි ඔවුන්ව අතුරින්ව පිරිසක් පැවසූ 

අවස්ථාව සිහියට නෙනු. තවද ඔවුන්ව 

අතුරින්ව පිරිසක් ‘නියත වශගයන්වම අපගේ 

නිගවස ්අනාරක්ෂිත’ යැයි පවසමින්ව 

නබිවරයාගෙන්ව අවසර පැතූහ. නමුත් ඒවා 

අනාරක්ෂිත ගනාවීය. ඔවුන්ව ප ා යෑම 

මිස ගවගනකක් අගේක්ෂා ගනාක හ. 

َِب ََل ُمَقاَم   َل يََثح هح
َ
ِنحُهمح َيَٰٓأ آئَِفة  م  ِإَوذح قَالَت طه

ِنحُهُم ٱنلهِبه   َتـ حِذُن فَرِيق  م  ْْۚ َويَسح لَُكمح فَٱرحِجُعوا
َرةٍِۖ إِن   َرة  َوَما ِهَ بَِعوح َيُقولُوَن إِنه ُبُيوَتَنا َعوح

 ١٣ يُرِيُدوَن إَِله فَِراٗرا
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14. (සතුරන්ව) ඔවුන්ව ගවත එහි සිව්ගදසින්ව 

ඇතුළු වී පසු ව අර්බුදය ගවත ඇරයුම් 

කරනු ලැබුගව් නම්, නියත වශගයන්වම 

ඔවුහු (පාවා ගදන්වනට) ඒ ගවත 

පැමිගණන්වගනෝමය. තවද ඔවුහු එහි රැඳී 

සිටිනුගේ සව්ල්ප කාලයක් මිස නැත. 

َطارَِها ُثمه ُسئِلُواْ   قح
َ
ِنح أ َولَوح ُدِخلَتح َعلَيحِهم م 

 ١٤ تَلَبهُثواْ بَِهآ إَِله يَِسۡٗيا  ٱلحِفتحَنَة ٓأَلتَوحَها َوَما

15. තවද පසුපස ලා ඔවුන්ව හැරී ගනායන 

බවට මීට ගපර අල්ලාහ් සමෙ ඔවුහු ගිිස 

ෙත්ගතෝය. අල්ලාහ්ගේ ගිිසුම ිමසනු 

ලබන්වනක් ිය. 

ُّوَن   َ ِمن َقبحُل ََل يَُول ََٰهُدواْ ٱَّلله َولََقدح ََكنُواْ َع
  ِ ُد ٱَّلله ْۚ َوََكَن َعهح ََٰر َب دح

َ ـ ُوَٗل ٱۡلح  ١٥ َمسح

16. “මරණගයන්ව ගහෝ සටනින්ව ගහෝ 

නුඹලා ප ා ගිගේ නම්, එගස ්ප ා යෑම 

නුඹලාට ප්රගයෝජනවත් ගනාවන්වගන්වමය. 

එිට සව්ල්ප (කාල)යක් මිස නුඹලා 

භුක්ති ිඳිනු ගනාලබන්වගනහු” යැයි ඔබ 

පවසනු. 

حَموحِت   َِن ٱل تُم م  قُل لهن يَنَفَعُكُم ٱلحفَِراُر إِن فََررح
وِ ٱلحَقتحِل ِإَو

َ
 ١٦ ٗذا َله ُتَمتهُعوَن إَِله قَلِيَٗل أ

17. අල්ලාහ ්නුඹලාට යම් නපුරක් 

සිතුගව් නම් ගහෝ නුඹලාට යම් දයාවක් 

සිතුගව් නම් ගහෝ ඔහුගෙන්ව නුඹලා 

ආරක්ෂා කරෙන්වනා කවුරුන්ව ද? අල්ලාහ ්

හැර කිසිදු භාරකරුවකු ගහෝ උදව් 

කරුවකු ගහෝ ඔවුහු ගනාලබති. 

ِصُمُكم م ِ  ِي َيعح َراَد  قُلح َمن َذا ٱَّله
َ
ِ إِنح أ َن ٱَّلله

ْۚ َوََل ََيُِدوَن   َٗة َراَد بُِكمح رَۡحح
َ
وح أ

َ
بُِكمح ُسوًٓءا أ

ِ َوَِل ٗا َوََل نَِصۡٗيا ِن ُدوِن ٱَّلله  ١٧ لَُهم م 

18. නුඹලා අතුරින්ව (සටනට යෑගමන්ව) 

ව ක්වන්වනන්ව  හා “අප ගවත (හැරී) 

එනුයි” තම සගහෝදරයන්වට පවසන්වනන්ව 

පිළිබඳ ව සැබැින්වම අල්ලාහ ්දනී. 

ස්වල්ප ගදනකු මිස සටනට  

ගනාපැමිගණති. 

حُمَعو ِقَِي ِمنُكمح َوٱلحَقآئِلَِي   ُ ٱل لَُم ٱَّلله ۞قَدح َيعح
َس إَِله  

ح
َأ تُوَن ٱِلح

ح
ۖۡ َوََل يَأ َٰنِِهمح َهلُمه إََِلحَنا َو ِۡلِخح

 ١٨ قَلِيًَل 
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19. (එය,) නුඹලා ගවත (ියදම් කිරීමට) 

දක්වන මසුරුකමක් ගලසිනි. නමුත් බිය 

පැමිණි ිට, මරණ(බි)ගයන්ව සිහි ිකල් වූ 

ගකගනකු ගමන්ව ඔවුන්වගේ ඇස ්

කැරගකමින්ව ඔබ ගදස බලා සිටිනු ඔබ 

ඔවුන්ව දුටුගවහිය. නමුත් බිය පහ ව ගිය 

ිට සම්පත් මත ඇති තේහාව 

ගහ්තුගවන්ව නුඹලා ගවත ඔවුහු චතුර 

කතාගවන්ව යුතු ව පැමිගණනු ඇත. 

ගදියන්ව ිශව්ාස ගනාකරන්වගනෝ 

ඔවුහුමය. එගහයින්ව අල්ලාහ ්ඔවුන්වගේ 

ක්රියාවන්ව නිෂ්ඵල කග ය්. එය අල්ලාහ ්

ගවත පහසු කාර්යයක් ිය. 

َتُهمح   يح
َ
َوحُف َرأ ۖۡ فَإَِذا َجآَء ٱۡلح ًة َعلَيحُكمح ِشحه

َ
أ

ََشَٰ   ِي ُيغح ُيُنُهمح َكٱَّله عح
َ
يَنُظُروَن إََِلحَك تَُدوُر أ

َوحُف َسلَُقوُكم   حَموحِتِۖ فَإَِذا َذَهَب ٱۡلح َعلَيحهِ ِمَن ٱل
 
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَمح  بِأ

ُ
ِۚ أ ِ َۡيح ًة لََعَ ٱۡلح ِشحه

َ
حِسَنٍة ِحَداٍد أ ل

َٰلَِك لََعَ   ْۚ َوََكَن َذ َمَٰلَُهمح عح
َ
ُ أ َبَط ٱَّلله حح

َ
ِمُنواْ فَأ يُؤح

ِ يَِسۡٗيا  ١٩ ٱَّلله

20. සැබැින්වම ගස්නාවන්ව (තවමත් ඉවත් 

ව) ගනාගිය බව ඔවුහු සිතති. තවද 

ගස්නාවන්ව පැමිණිගේ නම් ෙැමි 

අරාබිවරුන්ව අතරට දුරස් ව ගොස් 

නුඹලාගේ ගතාරතුරු ිමසන්වනට තිබුගේ 

නම් යැයි ඔවුහු ප්රිය කරති. ඔවුහු නුඹලා 

අතර සිටිගයහු නම් සව්ල්පයක් මිස සටන්ව 

ගනාවදිති. 

ِت  
ح
ْۖۡ ِإَون يَأ َهُبوا َزاَب لَمح يَذح حح

َ َُيحَسُبوَن ٱۡلح
نهُهم بَاُدوَن ِِف 

َ
واْ لَوح أ َزاُب يََودُّ حح

َ َراِب  ٱۡلح عح
َ ٱۡلح

ا   ۖۡ َولَوح ََكنُواْ فِيُكم مه ۢنَبآئُِكمح
َ
ـ َلُوَن َعنح أ يَسح

ََٰتلُٓواْ إَِله قَلِيَٗل   ٢٠ َق

21. අල්ලාහ ්හා අවසන්ව දිනය අගේක්ෂා 

කරමින්ව සිටින, අල්ලාහ් ව අධික 

වශගයන්ව ගමගනහි කරන අයට 

සැබැින්වම අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්ව තු  

අලංකාර ආදර්ශයක් ිය. 

َوةٌ َحَسَنة   لهَقدح َكَ  سح
ُ
ِ أ َن لَُكمح ِِف رَُسوِل ٱَّلله

  َ َوحَم ٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ٱَّلله َ َوٱَلح ل َِمن ََكَن يَرحُجواْ ٱَّلله
 ٢١ َكثِۡٗيا

22. ගදියන්ව ිශ්වාස කරන්වගනෝ එම 

(ඒකාබද්ධ) ගස්නාවන්ව දුටු කල්හි 

“අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව ප්රතිඥා 

දුන්ව දෑ ගමය ගව්. අල්ලාහ් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්ව සතයය පැවසීය” යැයි පැවසූහ. 

එය ිශ්වාසය හා යටහත් වීම මිස 

ගවගනකක් ඔවුනට අධික කග  ්නැත. 

َزاَب قَالُواْ َهََٰذا َما   حح
َ ِمُنوَن ٱۡلح حُمؤح ا رََءا ٱل َولَمه

ۚۥْ   ُ َورَُسوَُلُ ُ َورَُسوَُلُۥ َوَصَدَق ٱَّلله وََعَدنَا ٱَّلله
ٓ إِيَمَٰٗنا لِيٗما َوَما َزاَدُهمح إَِله  ٢٢ َوتَسح
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23. කවර ගදයක් මත අල්ලාහ ්සමෙ 

ඔවුහු ගිිස ෙත්ගතෝ ද එය සැබෑ ක  

මිනිසුන්ව ගදියන්ව ිශ්වාස කරන්වනන්ව 

අතුරින්ව ගවති. එගස් (යුද පිටිගේ දිි පුදා) 

තම භාරය ඉටු ක වුන්ව ඔවුන්ව අතුරින්ව 

ගවති. තවද බලාගපාගරාත්තුගවන්ව 

සිටින්වනන්ව ද ඔවුන්ව අතුරින්ව ගවති. ඔවුහු  

(තමන්වගේ ගිිසුගමන්ව) කිසිදු ගවනසක් 

සිදු කග  ්නැත. 

  َ ََٰهُدواْ ٱَّلله ِمنَِي رَِجال  َصَدقُواْ َما َع حُمؤح َِن ٱل م 
ن   ن قَََضَٰ ََنحَبُهۥ َوِمنحُهم مه َعلَيحهِِۖ فَِمنحُهم مه

لُواْ َتبحِديَٗل  ۖۡ َوَما بَده  ٢٣ يَنَتِظُر

24. (ගමය) සතයවාදීන්වට ඔවුන්වගේ 

සතයභාවය ගහ්තුගවන්ව අල්ලාහ ්ප්රතිඵල 

පිරිනමනු පිණිසය. තවද ඔහු අභිමත 

කග ් නම් කුහකයින්වට දඬුවම් කරනු 

පිණිසය. එගස ්නැතගහාත් ඔවුන්ව ගවත 

සමාව දීම පිණිසය. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්අතික්ෂමාශීලී, 

මහාකරුණාන්විත ිය. 

َب   ِ قِِهمح َويَُعذ  َِٰدقَِي بِِصدح ُ ٱلصه زَِي ٱَّلله َجح ِ َل 
حُمَنَِٰفِقَي إِن   َ  ٱل ْۚ إِنه ٱَّلله وح َيُتوَب َعلَيحِهمح

َ
َشآَء أ

 ٢٤ ََكَن َغُفوٗرا رهِحيٗما 

25. ගදියන්ව ප්රතික්ගෂප් ක වුනට 

ඔවුන්වගේ ගරෝධය ගහත්ුගවන්ව ඔවුන්ව 

කිසිදු යහපතක් ගනාලැබූ තත්ත්වගයන්ව 

අල්ලාහ ්ඔවුන්ව පලවා හැරිගේය. ගදියන්ව 

ිශව්ාස කරන්වනන්වහට සටන්ව වැදීම 

අල්ලාහ ්ප්රමාණවත් කග ්ය. තවද 

අල්ලාහ ්ශක්ති සම්පන්වන සර්ව බලධාරිය. 

ِيَن َكَفُرواْ بَِغيحِظِهمح لَمح َيَنالُواْ   ُ ٱَّله َوَرده ٱَّلله
  ُ ْۚ َوََكَن ٱَّلله ِمنَِي ٱلحِقَتاَل حُمؤح ُ ٱل اْۚ َوَكََف ٱَّلله ٗ َخۡيح

 ٢٥ قَوِيًّا َعزِيٗزا

26. ගද්ව ග්රන්වථ ලත් ජනයා අතුරින්ව 

ඔවුනට උර දුන්ව අය ඔවුන්වගේ 

බලගකාටුවලින්ව ඔහු බැස්ස වීය. තවද 

ඔවුන්වගේ හදවත් තු  බිය ඇති කග ්ය. 

පිරිසක් නුඹලා ඝාතනය ක  අතර 

පිරිසක් නුඹලා සිරභාරයට ෙත්ගතහුය. 

ِل ٱلحِكَتَِٰب ِمن   هح
َ
ِنح أ ِيَن َظََٰهُروُهم م  نَزَل ٱَّله

َ
َوأ

َب فَرِيٗقا   َصَياِصيِهمح َوقََذَف ِِف قُلُوبِِهُم ٱلرُّعح
ُتلُوَن َوتَ  وَن فَرِيٗقاَتقح َِسُ

ح
 ٢٦ أ
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27. තවද ඔවුන්වගේ භූමිය ද ඔවුන්වගේ 

වාසසථ්ානද ඔවුන්වගේ සම්පත් ද එගමන්වම 

නුඹලා එහි පය ගනාතැබූ භූමියක් ද ඔහු 

නුඹලාට උරුම කර දුන්වගන්වය. තවද 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ ගකගරහි 

ශක්තිසම්පන්වන ිය. 

ۡرَضُهمح َودَِيَٰرَُهمح 
َ
َرثَُكمح أ وح

َ
ۡرٗضا  َوأ

َ
َٰلَُهمح َوأ َو مح

َ
َوأ

ءٖ قَِديٗرا  ِ ََشح
َٰ ُك  ُ لََعَ ْۚ َوََكَن ٱَّلله همح َتَطـ ُوَها  ٢٧ ل

28. “ අගහෝ නබිවරය! ඔබ ඔගේ 

බිරියන්වට, “ගමගලාව ජීිතය හා එහි 

අලංකාරය නුඹලා ප්රිය කරන්වගනහු නම් 

එිට නුඹලා එනු. මම නුඹලාට භුක්ති 

ිඳින්වනට ස සව්ා (ිවාහ බන්වධනගයන්ව) 

අලංකාර මුදවාලීමකින්ව මම නුඹලාව 

මුදවාලමි යැයි පවසනු. 

َن   َوَِٰجَك إِن ُكنُُته تُرِدح زح
َ
ِ َها ٱنلهِبُّ قُل ۡل  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َمت ِعحُكنه  
ُ
َ أ نحَيا َوزِينََتَها َفَتَعالَيح َة ٱلُّ ََيوَٰ ٱۡلح

اٗحا ََجِيَٗل  ُكنه ََسَ ََس ِحح
ُ
 ٢٨ َوأ

29. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ව, ඔහුගේ 

දූතයාණන්ව හා මතු ගලාව ප්රිය කරමින්ව 

සිටින්වගනහු නම් එිට දැන ෙනු නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් නුඹලා අතුරින්ව වූ 

දැහැමියන්වට මහත් වූ තිළිණ සූදානම් 

ගකාට ඇත. 

اَر ٱٓأۡلِخَرةَ   َ َورَُسوََلُۥ َوٱله ِإَون ُكنُُته تُرِدحَن ٱَّلله
ًرا   جح

َ
ِسَنَِٰت ِمنُكنه أ َعده لِلحُمحح

َ
َ أ فَإِنه ٱَّلله

 ٢٩ ِظيٗما عَ 

30. අගහෝ නබිවරයාගේ බිරින්වදෑවරුණි! 

නුඹලා අතුරින්ව කවගරකු ගහෝ පැහැදිලි 

අශීලාචාර ගදයක් සමෙ පැමිගණන්වගන්ව ද 

ඇයට දඬුවම ගදගුණයක් කරනු ලැගබයි. 

තවද එය අල්ලාහ් ගවත පහසු කාර්යයකි. 

ِت ِمنُكنه بَِفَِٰحَشةٖ  
ح
َيَٰنَِسآَء ٱنلهِب ِ َمن يَأ

 َ َبي َِنةٖ يَُضََٰعفح ل ِۚ َوََكَن  مُّ ِ َفيح َها ٱلحَعَذاُب ِضعح
ِ يَِسۡٗيا َٰلَِك لََعَ ٱَّلله  ٣٠ َذ

31. නුඹලා අතුරින්ව කවගරකු අල්ලාහ්ට 

හා ඔහුගේ දූතයාණන්වට අවනත වී 

යහකම් සිදු කරන්වනී ද ඇයට අපි ඇයගේ 

කුලිය ගදවාරයක් පිරිනමමු. තවද අපි ඇය 

සඳහා ගෙෞරවනීය ගපෝෂණ සම්පත් 

සූදානම් කග මු. 

ُنتح   َملح  ۞َوَمن َيقح ِ َورَُسوَِلِۦ َوَتعح ِمنُكنه َّلِله
نَا لََها رِزحٗقا   َتدح عح

َ
ِ َوأ تَيح رََها َمره جح

َ
تَِهآ أ َصَٰلِٗحا نُّؤح

 ٣١ َكرِيٗما 
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32. අගහෝ නබිවරයාගේ බිරින්වදෑවරුණි! 

නුඹලා (ගසසු) කාන්වතාවන්වගෙන්ව 

ගකගනකු ගමන්ව ගනාවන්වගනහුය. නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බැතිමත් වූගේ නම් නුඹලා 

සිනිඳු (හඬින්ව) කතා ගනාකරනු. එිට 

කවගරකුගේ හදවත තු  ගරෝෙ ඇත්ගත් ද  

ඔහු (පාපතර) ආශා ඇති කරනු ඇත. තවද 

ඔබ යහපත් වදනින්ව කතා කරනු. 

َِن ٱلن َِسآءِ إِِن   َحٖد م 
َ
ُُته َكأ َيَٰنَِسآَء ٱنلهِب ِ لَسح

ِي ِِف   َمَع ٱَّله ِل َفَيطح َن بِٱلحَقوح ْۚ فَََل ََّتحَضعح َقيحُُته ٱته
ُروٗفاقَلحبِهِۦ مَ  عح َٗل مه  ٣٢ َرض  َوُقلحَن قَوح

33. නුඹලාගේ නිගවස ්තු  නුඹලා රැඳී 

සිටිනු. තවද මුල් කාල අඥාන යුෙගේ 

ආයිත්තම් වීම ගමන්ව නුඹලා (අලංකාරය 

ඉසම්තු කරමින්ව) ආයිත්තම් ගනාවනු. 

තවද සලාතය ිධිමත් ව ඉටු කරනු. තවද 

සකාත් ද පිරිනමනු. තවද අල්ලාහ්ට හා 

ඔහුගේ දූතයාණන්වට අවනත වනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් අගේක්ෂා කරනුගේ 

නිවැසියන්ව වූ නුඹලාගෙන්ව කිලිටි 

පහකිරීමට හා නුඹලාව පිිතුරු කිරීගමන්ව 

පිිතුරු කිරීමටය. 

َج   َن تَََبُّ َن ِِف ُبُيوتُِكنه َوََل تَََبهجح َوقَرح
ةَ َوَءاتَِي   لَوَٰ َن ٱلصه قِمح

َ
ِۖ َوأ وَلَٰ

ُ ٱلحَجَِٰهلِيهةِ ٱۡلح
ةَ   َكوَٰ ُ  ٱلزه ۥْٓۚ إِنهَما يُرِيُد ٱَّلله َ َورَُسوََلُ َن ٱَّلله ِطعح

َ
َوأ

َيحِت   َل ٱِلح هح
َ
َس أ هَِب َعنُكُم ٱلر ِجح َِلُذح

ِهۡٗيا  َِرُكمح َتطح  ٣٣ َويَُطه 

34. තවද අල්ලාහ්ගේ වදන්ව හා ප්රඥාගවන්ව 

නුඹලාගේ නිගවස ්තු  පාරායනය කරනු 

ලබන දෑ නුඹලා ගමගනහි කරනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් (ඔබලාගේ ක්රියාවන්ව 

ෙැන) සූක්ෂම දනී. 

  ِ َن َما ُيتحَلَٰ ِِف ُبُيوتُِكنه ِمنح َءاَيَِٰت ٱَّلله َوٱذحُكرح
َ ََكَن لَِطيًفا َخبًِۡيا  َمةِِۚ إِنه ٱَّلله ِكح  ٣٤ َوٱۡلح
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35. නියත වශගයන්වම මුස්ලිම්වරුන්ව හා 

මුස්ලිම්වරියන්ව ද ිශ්වාසවන්වතයින්ව හා 

ිශව්ාසවන්වතිනියන්ව ද අවනත වන්වනන්ව 

හා අවනත වන්වතියන්ව ද සතයවාදීන්ව හා 

සතයවාදිනියන්ව ද ඉවසිලිවන්වතයින්ව හා 

ඉවසිලි වන්වතියන්ව ද බියබැතිමත් වන්වනන්ව 

හා බියබැතිමත් වන්වනියන්ව ද 

පරිතයාෙශීලීන්ව හා පරිතයාෙ ශීලිනියන්ව ද 

උපවාසය රකින්වනන්ව හා උපවාසය 

රකින්වනියන්ව ද තමන්වගේ ලිංගේන්වියන්ව 

ආරක්ෂා කරන්වනන්ව හා ආරක්ෂා 

කරන්වනියන්ව ද අල්ලාහ ්ව අධික ගලස 

ගමගනහි කරන්වනන්ව හා ගමගනහි 

කරන්වනියන්ව ද අල්ලාහ ්ඔවුනට සමාව හා 

මහත් ප්රතිඵල සූදානම් කර ඇත. 

ِمنَِي   حُمؤح لَِمَِٰت َوٱل حُمسح لِِمَي َوٱل حُمسح إِنه ٱل
ِمَنَِٰت َوٱلحَقَٰنِتَِي َوٱلحَقَٰنَِتَٰتِ  حُمؤح َِٰدقَِي   َوٱل َوٱلصه

َِٰت   َٰبَِر ََِٰبِيَن َوٱلصه َِٰت َوٱلصه َِٰدَق َوٱلصه
قَِي   ِ حُمَتَصد  َوٱلحَخَِٰشعَِي َوٱلحَخَِٰشَعَِٰت َوٱل

ئَِمَِٰت   َٰٓ ئِِمَي َوٱلصه َٰٓ َِٰت َوٱلصه َق ِ حُمَتَصد  َوٱل
َٰكِرِيَن   َوٱلحَحَِٰفِظَي فُُروَجُهمح َوٱلحَحَِٰفَظَِٰت َوٱلذه

 َٰ َ َكثِۡٗيا َوٱلذه ِفَرٗة  ٱَّلله غح ُ لَُهم مه َعده ٱَّلله
َ
كَِرَِٰت أ

ًرا َعِظيٗما جح
َ
 ٣٥ َوأ

36. අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ දූතයාගණෝ යම් 

කරුණක් තීන්වදු ක  ිට ඔවුන්වගේ 

කරුණ තම කැමැත්ත අනුව සිදුවීම 

ිශව්ාසවන්වතගයකුට ගහෝ 

ිශව්ාසවන්වතියකට ගහෝ සුදුසු ගනාවීය. 

තවද කවගරකු අල්ලාහට් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්වට පිටුපාන්වගන්ව ද එිට 

සැබැින්වම ඔහු පැහැදිලි මු ාවකින්ව මු ා 

ිය. 

  ُ ِمَنٍة إَِذا قَََض ٱَّلله ِمٖن َوََل ُمؤح َوَما ََكَن لُِمؤح
َِۡيَةُ ِمنح   ن يَُكوَن لَُهُم ٱۡلح

َ
ًرا أ مح

َ
ۥٓ أ َورَُسوَُلُ

َ َورَُسوََلُۥ َفَقدح َضله   ُۗ َوَمن َيعحِص ٱَّلله رِهِمح مح
َ
أ

بِيٗنا  ٣٦ َضَلََٰٗل مُّ
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37. අල්ලාහ ්කවුරුන්වහට (යහ මෙ 

ගපන්වවීම තුලින්ව) දයාව පහ  කර, ඔබත් 

ඔහු ගකගරහි (වහල් බින්ව නිදහස ලබා 

දීම තුලින්ව) උපකාර කරමින්ව සිටිගයහිද, 

(සයිනේ වන) ඔබගේ භායයාව ඔබ 

ගවතම (බිරිය ගලස) තබා ෙනු. තවද 

අල්ලාහ්ට බිය වනු’ යැයි පැවැසූ අවස්ථාව 

සිහි කරනු. අල්ලාහ් එළිදරව් කිරීමට තිබූ 

දැය, මිනිසුන්වට බිය වී ඔබ ඔබගේ 

මනගසහි සඟවා තැබුගවහිය. ඔබ බිය 

වීමට ඉතාමත් සුදුස්සා අල්ලාහය්. ගසයිද් 

(තම බිරිඳ වන) ඇයගෙන්ව (දික්කසාද 

වීගම්) අවශයතාව සපුරා ෙත් කල්හි අපි 

ඇයව ඔබට ිවාහ කර තැබුගවමු. 

මන්වදයත් ගදියන්ව ිශව්ාස 

කරන්වනන්වහට, ඔවුන්ව ිසින්ව (දරුකමට) 

හදා ෙත් අය. තමන්වගේ භායයයාවන්ව 

සම්බන්වධගයන්ව (දික් කසාද වීගම්) 

අවශයතාවය ඔවුන්ව සපුරා ෙත් ිට, එම 

කාන්වතාවන්වව ිවාහ කර ෙැනීගම්දී කිසිම 

වරදක් ඇති ගනාිය යුතුය යන්වන 

සඳහාම. (ගමය) අනිවාර්යගයන්වම  සිදු 

ිය යුතුය යන අල්ලාහග්ේ නිගයෝෙයක් 

වශගයන්ව තිබුණි. 

 ِ َت  ِإَوذح َتُقوُل ل نحَعمح
َ
ُ َعلَيحهِ َوأ نحَعَم ٱَّلله

َ
ِٓي أ َّله

َ َوَُّتحَِف   ِسكح َعلَيحَك َزوحَجَك َوٱتهِق ٱَّلله مح
َ
َعلَيحهِ أ

ُ ُمبحِديهِ َوََّتحََش ٱنلهاَس   ِسَك َما ٱَّلله ِِف َنفح
ِنحَها   ا قَََضَٰ َزيحد  م  َُٰهۖۡ فَلَمه ن ََّتحَشى

َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ َوٱَّلله

َنََٰكَها لِ  َِكح ََل يَُكوَن لََعَ  َوَطٗرا َزوهجح
اْ   ِعَيآئِِهمح إَِذا قََضوح دح

َ
َوَِٰج أ زح

َ
ِمنَِي َحَرج  ِِفٓ أ حُمؤح ٱل

ُعوَٗل  ِ َمفح ُر ٱَّلله مح
َ
 ٣٧ ِمنحُهنه َوَطٗراْۚ َوََكَن أ

38. අල්ලාහ ්ඔහුට නියම ක  දෑහි ( එය 

ඉටුකිරීගමහිලා) කිසිදු වරදක් නබිවරයාට 

ගනාවීය. (එය) මීට ගපර ඉකුත් ව ගියවුන්ව 

අතර වූ අල්ලාහ්ගේ පිළිගවත ගව්. තවද 

අල්ලාහ්ගේ නිගයෝෙය නිර්ණයකින්ව 

නිර්ණය කරනු ලැබූවක් ිය. 

  ُ ا ََكَن لََعَ ٱنلهِب ِ ِمنح َحَرٖج فِيَما فََرَض ٱَّلله مه
ْۚ َوََكَن   اْ ِمن َقبحُل ِيَن َخلَوح ِ ِِف ٱَّله ۖۥۡ ُسنهَة ٱَّلله ََلُ

ُدوًرا  قح ِ قََدٗرا مه ُر ٱَّلله مح
َ
 ٣٨ أ

39. ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ්ගේ පණිිඩ 

දන්වවා සිටින්වනන්ව ගවති. තවද ඔහුට බිය 

ගවති. අල්ලාහ ්හැර ගවනත් කිසිවකුට 

බිය ගනාගවති. ෙණන්ව බැලීගමන්ව 

අල්ලාහ ්ප්රමාණවත් ිය. 

نَُهۥ َوََل   َشوح ِ َويَخح َلَِٰت ٱَّلله ِيَن ُيَبل ُِغوَن رَِسَٰ ٱَّله
ُۗ َوَكََفَٰ  َ َحًدا إَِله ٱَّلله

َ
َن أ ِ َحِسيٗبا  ََيحَشوح  ٣٩ بِٱَّلله
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40. මුහම්මද් නුඹලාගේ පිරිමින්ව අතුරින්ව 

කිසිවකුගේ පිගයකු ගනාවීය. නමුත් ඔහු 

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්වය. නබිවරුන්වගේ 

මුද්රාවය. තවද සියලු දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්

සර්වඥානී ිය. 

ِن ر َِجالُِكمح َوَلَِٰكن   َحٖد م 
َ
بَآ أ

َ
ٌد أ ا ََكَن ُُمَمه مه

 ِ ِ  رهُسوَل ٱَّلله
ُ بُِكل   وََخاَتَم ٱنلهبِي ِـَۧنُۗ َوََكَن ٱَّلله

ٍء َعلِيٗما  ٤٠ ََشح

41. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ ්අධික ගලස ගමගනහි කිරීගමන්ව 

ගමගනහි කරනු. 

ٗرا   َ ذِكح ِيَن َءاَمُنواْ ٱذحُكُرواْ ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ٤١ َكثِۡٗيا

42. තවද උගද් හා සවස නුඹලා ඔහු 

සුිශුද්ධ කරනු. 
ِصيًَل 

َ
َرٗة َوأ  ٤٢ وََسب ُِحوهُ بُكح

43. අන්වධකාරයන්වගෙන්ව ආගලෝකය 

ගවත නුඹලා බැහැර කරනු පිණිස  

(අල්ලාහ්) ඔහු නුඹලා ගවත ආශිර්වාද 

කරන්වගන්වය. තවද ඔහුගේ මලක්වරුන්ව ද 

නුඹලාට ප්රාර්ථනා කරති. තවද ඔහු 

ිශව්ාස කරන්වනන්වහට මහා කාරුණික 

ිය. 

ِ َعلَيحُكمح َوَمَلَٰٓئَِكُتُهۥ  ُهَو 
ِي يَُصل  ٱَّله

ِۚ َوََكَن   لَُمَِٰت إََِل ٱنلُّورِ َِن ٱلظُّ رَِجُكم م  َِلُخح
ِمنَِي رَِحيٗما حُمؤح  ٤٣ بِٱل

44. ඔවුහු ඔහු හමුවන දින ඔවුන්වගේ 

පැතුම සලාම් (ශාන්වතිය) යන්වනයි. තවද 

ඔහු ඔවුනට ගෙෞරවනීය තිළිණ සූදානම් 

ගකාට ඇත. 

ٗرا  ََتِيهُتُهمح يَوح  جح
َ
َعده لَُهمح أ

َ
نَُهۥ َسَلَٰم ْۚ َوأ َم يَلحَقوح

 ٤٤ َكرِيٗما 

45. අගහෝ නබිවරය! නියත වශගයන්ව අපි 

ඔබ සාක්ෂිකරුගවකු ගලසින්ව ද ශුභාරංචි 

දන්වවන්වගනකු ගලසින්ව ද අවවාද 

කරන්වගනකු ගලසින්ව ද එව්ගවමු. 

ا   ٗ ِ رحَسلحَنََٰك َشَِٰهٗدا َوُمبَّش 
َ
َها ٱنلهِبُّ إِنهآ أ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ٤٥ ِذيٗراَونَ 

46. තවද අල්ලාහ් ගවත ඔහුගේ 

අනුමැතිගයන්ව ඇරයුම් කරන්වගනකු 

ගලසින්ව ද අගලෝකමත් කරන පහනක් 

ගලසින්ව ද (අපි ඔබ එව්ගවමු.) 

نِۡٗيا اٗجا مُّ ِ بِإِذحنِهِۦ َوَِسَ  ٤٦ َوَداِعًيا إََِل ٱَّلله



 

සූරා අල්-අහ්සාේ 

 

767 

 

 األحزاب 

47. තවද නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ මහත් භාෙයය ඔවුනට 

ඇති බව ගදියන්ව ිශව්ාස කරන්වනන ්හට 

ඔබ සුබාරංචි දන්වවනු. 

َٗل   ِ فَضح َِن ٱَّلله نه لَُهم م 
َ
ِمنَِي بِأ حُمؤح ِ ٱل ِ َوبَّش 

 ٤٧ َكبِۡٗيا

48. තවද ඔබ ගදියන්ව ප්රතික්ගෂප් 

කරන්වනන්වට සහ (වංචනික) කුහකයන්වට 

අවනත ගනාවනු. තවද ඔවුන්වගේ වදහිංසා 

ගනාසලකා හරිනු. තවද අල්ලාහ ්ගවත 

භාර කරනු. තවද භාරකරු වශගයන්ව 

අල්ලාහ ්ප්රමාණවත්ය. 

َُٰهمح   َذى
َ
حُمَنَِٰفِقَي َوَدعح أ َِٰفرِيَن َوٱل َوََل تُِطِع ٱلحَك

ِ َوكِيَٗل  ِْۚ َوَكََفَٰ بِٱَّلله ح لََعَ ٱَّلله  ٤٨ َوتََوَّكه

49. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා 

ගදියන්ව ිශව්ාස කරන කාන්වතාවන්ව 

ිවාහ ගකාට පසු ව නුඹලා ඔවුන්ව ස්පර්ශ 

කිරීමට ගපර නුඹලා ඔවුන්ව දික්කසාද 

ක ගහාත් නුඹලා ෙණන්ව කරන 

ගපාගරාත්තු කාලයක් නුඹලා ගවනුගවන්ව 

ඔවුන්ව ගකගරහි අනිවාර්යය 

ගනාවන්වගන්වය. එගහයින්ව ඔවුනට ජීවන 

සම්පත් ලබා ගදනු. තවද අලංකාර 

මුදවාලීමකින්ව මුදවා හරිනු. 

ِمَنَِٰت   حُمؤح ُتُم ٱل ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نََكحح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

وُهنه َفَما  ُثمه َطله  ن َتَمسُّ
َ
ُتُموُهنه ِمن َقبحِل أ قح

ۖۡ َفَمت ُِعوُهنه   وَنَها َتدُّ ةٖ َتعح لَُكمح َعلَيحِهنه ِمنح ِعده
اٗحا ََجِيَٗل   ٤٩ َوََس ُِحوُهنه ََسَ
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50. අගහෝ නබිවරය! ඔබ ඔවුන්වගේ 

(මහර්) කුලී ලබා දුන්ව ඔබගේ බිරියන්ව ද 

(යුද්ධගේ දී) අල්ලාහ් ඔබ ගවත පිරිනැමූ 

අය අතුරින්ව ඔගේ දකුණත සතු කරෙත් 

කාන්වතාවන්ව ද ඔබ සමඟ නික්ම ගිය ඔගේ 

බාේපාගේ දූවරුන්ව ද ඔගේ පුංචි අම්මාගේ 

දූවරුන්ව ද ඔගේ මාමාගේ දූවරුන්ව ද ඔගේ 

නැන්වදාගේ දූවරුන්ව ද ඔබට අනුමත 

කග මු. තවද (කිසිදු මහර් ලබා 

ෙැනීමකින්ව ගතාර ව) තමන්වවම  

නබිවරයාට පරිතයාෙ ක , ගදියන්ව 

ගකගරහි ිශ්වාස ක  කාන්වතාව ද 

නබිවරයා ඇය ිවාහ කර ෙැනීමට 

සිතුගව් නම් ගසසු මුඃමින්වවරුන්වට ගනාව 

ිගශ්ෂගයන්ව ඔබට පමණක් අනුමත 

කග මු. ඔවුන්වගේ බිරියන්ව 

සම්බන්වධගයන්ව හා ඔවුන්වගේ දකුණත් සතු 

කරෙත් කාන්වතාවත් සම්බන්වධගයන්ව ඔබ 

ගවත වරදක් ගනාවනු පිණිස අපි ඔවුන්ව 

ගවත අනිවාර්යය ක  දෑ සැබැින්වම අපි 

දනිමු. තවද අල්ලාහ් අතික්ෂාමාශීලී 

මහාකරුණාන්විත ිය. 

َِِٰتٓ   َوََٰجَك ٱله زح
َ
لَلحَنا لََك أ حح

َ
َها ٱنلهِبُّ إِنهآ أ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

فَآَء  
َ
آ أ ُجورَُهنه َوَما َملََكتح يَِميُنَك ِممه

ُ
َءاَتيحَت أ

َٰتَِك   َِك َوبََناِت َعمه ُ َعلَيحَك َوبََناِت َعم  ٱَّلله
َن  َوبََناتِ  َِِٰت َهاَجرح  َخالَِك َوبََناِت َخََٰلَٰتَِك ٱله

َسَها لِلنهِب ِ   ِمَنًة إِن وََهَبتح َنفح ؤح ٗة مُّ
َ
َرأ َمَعَك َوٱمح

هَك ِمن   تَنِكَحَها َخالَِصٗة ل ن يَسح
َ
َراَد ٱنلهِبُّ أ

َ
إِنح أ

َنا َعلَيحِهمح ِِفٓ   َنا َما فََرضح ِمنَِيُۗ قَدح َعلِمح حُمؤح ُدوِن ٱل
َوَِٰجهِ  زح

َ
يحَمَُٰنُهمح لَِكيحََل يَُكوَن  أ

َ
مح َوَما َملََكتح أ

ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما ُۗ َوََكَن ٱَّلله  ٥٠ َعلَيحَك َحَرج 

51. ඔවුන්ව අතුරින්ව ඔබ කැමති අය 

පගසකලන්වගනහිය. ඔබ කැමැති අය ද 

ඔබ ඉවත් ක  අය අතුරින්ව ඔබ නැවත 

අගේක්ෂා කරන අය ද ඔබ ගවත  ං කර 

ෙන්වගනහිය. එහි ඔබ ගවත වරදක් නැත. 

ඔවුන්වගේ ඇස ්පිනවනු පිණිසත් ඔවුන්ව 

දුකට පත් ගනාවනු පිණිසත් ඔබ ඔවුන්ව 

සියල්ලට පිරිනැමූ දෑ ඔවුන්ව පිළිෙනු 

පිණිසත් එය වඩාත් සමීපය. තවද 

නුඹලාගේ සිත් තු  ඇති දෑ අල්ලාහ ්දනී. 

තවද අල්ලාහ ්සර්වඥානී 

ඉවසිලිවන්වතගයකු ිය. 

َك َمن  ۞تُرحِِج َمن تََشآُء ِمنحُهنه َوتُـ حوِٓي إََِلح 
نح َعَزلحَت فَََل ُجَناَح   ۖۡ َوَمِن ٱبحَتَغيحَت ِممه تََشآُء

ُيُنُهنه َوََل َُيحَزنه   عح
َ
ن َتَقره أ

َ
َّنَٰٓ أ دح

َ
َٰلَِك أ َعلَيحَكْۚ َذ

لَُم َما ِِف   ُ َيعح ْۚ َوٱَّلله َ بَِمآ َءاتَيحَتُهنه ُُكُُّهنه َويَرحَضيح
ُ َعلِيًما َحلِيمٗ  ْۚ َوََكَن ٱَّلله  ٥١ اقُلُوبُِكمح
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52. මින්ව පසු ව (ගවනත්) කාන්වතාගවෝ ද 

ඔවුන්වගේ අලංකාරය ඔබ ව මිත ක  ද 

ඔගේ දකුණත හිමිකර ෙත් අය හැර (එම) 

බිරියන්ව ගවනුවට ඔවුන්ව ෙැනීම 

(නබිවරය) ඔබට අනුමත ගනාගව්. තවද 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ ගකගරහි අධීක්ෂකය. 

َل  ن َتَبده
َ
ُد َوََلٓ أ   َله َُيِلُّ لََك ٱلن َِسآُء ِمنُۢ َبعح

ُنُهنه إَِله َما   َجَبَك ُحسح عح
َ
َوَٰٖج َولَوح أ زح

َ
بِِهنه ِمنح أ

ءٖ   ِ ََشح
َٰ ُك  ُ لََعَ َملََكتح يَِميُنَكُۗ َوََكَن ٱَّلله

 ٥٢ رهقِيٗبا

53. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! සංග්රහයක් 

ගවත නුඹලාට අවසර ගදනු ලැබීගමන්ව 

මිස නුඹලා නබිතුමාගේ නිගවස ්වලට 

ඇතුළු ගනාවනු. ඔහුගේ සංග්රහය 

බලාගපාගරාත්තු වන්වනන්ව ගලස 

ගනාසිටිය යුතුය. නමුත් නුඹලා ඇරයුම් 

කරනු ලැබුගව් නම් එිට නුඹලා 

පිිගසනු. එගස් නුඹලා ආහාර ෙත්ගත් 

නම් ිසිර යනු. කතා කිරීම පිණිස බැඳී 

සිටින්වනන්ව ගනාවනු. නියත වශගයන්වම 

එය නබිවරයා අපහසුතාවට පත් කරනු 

ඇත. එිට ඔහු නුඹලා ගහ්තුගවන්ව 

ලැේජාවට පත් ගවයි. තවද අල්ලාහ ්

සතයය පිළිබඳ ව ලැේජාවට පත් 

ගනාගවයි. තවද නුඹලා (නබිවරයාගේ 

බිරින්වදෑවරුන්ව වන) ඔවුන්වගෙන්ව යම් 

වස්තුවක් ඉල්ලා සිටින ිට තිරයක 

පසුපසින්ව සිට ඔවුන්වගෙන්ව ඉල්ලා සිටිනු. 

එය නුඹලාගේ සිත් හා ඔවුන්වගේ සිත් 

වලට වඩාත් පිිතුරුය. තවද අල්ලාහ්ගේ 

දූතයාණන්වට නුඹලා ගව්දනා කිරීමත් 

ඔහුගෙන්ව පසු ව ඔහුගේ බිරියන්ව 

කිසිිගටක නුඹලා ිවාහ කර ෙැනීමත් 

නුඹලාට ගනාවීය. නියත වශගයන්වම එය 

අල්ලාහ ්අබියස අතිමහත් කරුණකි. 

ُخلُواْ ُبُيوَت ٱنلهِب ِ   ِيَن َءاَمُنواْ ََل تَدح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 َ َذَن لَُكمح إََِلَٰ َطَعاٍم َغۡيح ن يُؤح
َ
ٓ أ َنَِٰظرِيَن   إَِله

ُتمح   َُٰه َوَلَِٰكنح إَِذا ُدِعيُتمح فَٱدحُخلُواْ فَإَِذا َطعِمح إِنَى
َٰلُِكمح   َتـ حنِِسَي ِۡلَِديٍثِۚ إِنه َذ واْ َوََل ُمسح فَٱنتَِّشُ

ُ ََل   ۖۡ َوٱَّلله ۦ ِمنُكمح ِ َتۡحح ذِي ٱنلهِبه فَيَسح ََكَن يُؤح
ُُموُهنه  تلح

َ
ِۚ ِإَوَذا َسأ ِ َق  ۦ ِمَن ٱۡلح ِ َتۡحح َمَتَٰٗعا   يَسح

َهُر   طح
َ
َٰلُِكمح أ ـ َلُوُهنه ِمن َوَرآءِ ِحَجاٖبِۚ َذ فَسح

ُذواْ   ن تُؤح
َ
ْۚ َوَما ََكَن لَُكمح أ لُِقلُوبُِكمح َوُقلُوبِِهنه

َوََٰجُهۥ ِمنُۢ   زح
َ
ن تَنِكُحٓواْ أ

َ
ِ َوََلٓ أ رَُسوَل ٱَّلله

  ِ َٰلُِكمح ََكَن ِعنَد ٱَّلله بًَداْۚ إِنه َذ
َ
ِدهِۦٓ أ َبعح

 ٥٣ َعِظيًما 

54. නුඹලා යමක් ගහළි කර සිටිය ද එගස ්

නැතගහාත් නුඹලා එය සඟවා සිටිය ද 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් සියලු දෑ 

පිළිබඳ සර්වඥානී ිය. 

  ِ
َ ََكَن بُِكل  وح َُّتحُفوهُ فَإِنه ٱَّلله

َ
إِن ُتبحُدواْ َشيحـ ًا أ

ٍء َعلِيٗما  ٥٤ ََشح
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55. (නබිවරයාගේ බිරියන්ව) ඔවුන්වගේ 

පියවරුන්ව ගහෝ ඔවුන්වගේ පුතුන්ව ගහෝ 

ඔවුන්වගේ සගහෝදරයන්වගේ පුතුන්ව ගහෝ 

ඔවුන්වගේ සගහෝදරියන්වගේ පුතුන්ව ගහෝ 

ඔවුන්වගේ (සමීප) කාන්වතාවන්ව ගහෝ 

ඔවුන්වගේ දකුණත් හිමි කරෙත් (වහල්) 

අය සමෙ (කතා කිරීම) ඔවුන්ව ගවත 

වරදක් නැත. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට 

බැතිමත් වනු. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

සියලු දෑ ගකගරහි සාක්ෂිකරු ිය. 

بحَنآئِِهنه َوََلٓ  
َ
َله ُجَناَح َعلَيحِهنه ِِفٓ َءابَآئِِهنه َوََلٓ أ

بحَنآءِ  
َ
َٰنِِهنه َوََلٓ أ َو بحَنآءِ إِخح

َ
َٰنِِهنه َوََلٓ أ َو إِخح

  ُۗ يحَمَُٰنُهنه
َ
َٰتِِهنه َوََل نَِسآئِِهنه َوََل َما َملََكتح أ َخَو

َ
أ

 َٰ َ ََكَن لََعَ ْۚ إِنه ٱَّلله َ ءٖ  َوٱتهِقَي ٱَّلله ِ ََشح
 ُك 

 ٥٥ َشِهيًدا

56. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්ද ඔහුගේ 

මලක්වරුන්ව ද නබිවරයාණන්වට ආශිර්වාද 

කරති. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! ඔහු ගවත 

නුඹලා ද ප්රාර්ථනා කරනු. තවද නුඹලා 

සලාම් යැයි පවසමින්ව සාමය පතනු. 

ْۚ َيَٰٓ  ِ َ َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن لََعَ ٱنلهِب  َها  إِنه ٱَّلله يُّ
َ
أ

لِيًما ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَيحهِ َوَسل ُِمواْ تَسح  ٥٦ ٱَّله

57. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ට හා 

ඔහුගේ දූතයාණන්වට හිංසා පීඩා 

කරන්වනන්ව වන ඔවුනට ගමගලාගවහි හා 

මතුගලාගවහි අල්ලාහ ්ශාප කග ්ය. තවද 

ඔවුනට නින්වදාසහෙත දඬුවමක් ඔහු 

සූදානම් කර ඇත. 

ِيَن   ُ ِِف  إِنه ٱَّله َ َورَُسوََلُۥ لََعَنُهُم ٱَّلله ُذوَن ٱَّلله يُؤح
ِهيٗنا  َعده لَُهمح َعَذاٗبا مُّ

َ
نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوأ  ٥٧ ٱلُّ

58. තවද ගදියන්ව ිශව්ාස කරන්වනන්වට 

හා ිශ්වාස කරන්වනියන්වට ඔවුන්ව උපයා 

ගනාෙත් දෑ ගවනුගවන්ව හිංසා පීඩා 

කරන්වනන්ව වනාහි, ඔවුහු සැබැින්වම මහා 

අපවාදයක් හා පැහැදිලි පාපයක් උසුලා 

ෙත්ගතෝය. 

ِ َما   ِمَنَِٰت بَِغۡيح حُمؤح ِمنَِي َوٱل حُمؤح ُذوَن ٱل ِيَن يُؤح َوٱَّله
َتَٰٗنا ِإَوثحٗما   َتَملُواْ ُبهح تََسُبواْ َفَقِد ٱحح ٱكح

بِيٗنا   ٥٨ مُّ
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59. අගහෝ නබිවරය! ඔබ ඔගේ 

බිරියන්වටත් ඔගේ දූවරුන්වටත් 

ිශව්ාසවන්වතයින්වගේ බිරියන්වටත් 

ඔවුන්වගේ මතු පිට වසත්්රගයන්ව ඔවුන්ව මත 

(හිගස ්සිට) පහ ට ගහ නු යැයි ඔබ 

පවසනු. එය ඔවුන්ව හඳුනා ගෙන ඔවුනට 

හිංසා පීඩා සිදු කරනු ගනාලබන්වනට 

වඩාත් සමීපය. තවද අල්ලාහ ්

අතික්ෂමාශීලී මහා කරුණාන්විත ිය. 

َوَِٰجَك َوبََناتَِك َونَِسآءِ   زح
َ
ِ َها ٱنلهِبُّ قُل ۡل  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِمنِ  حُمؤح َٰلَِك  ٱل ْۚ َذ نَِي َعلَيحِهنه ِمن َجَلَٰبِيبِِهنه َي يُدح
ُ َغُفوٗرا   َنُۗ َوََكَن ٱَّلله َذيح َن فَََل يُؤح َرفح ن ُيعح

َ
َّنَٰٓ أ دح

َ
أ

 ٥٩ رهِحيٗما

60. කුහකයින්ව තම සිත් තු  ගරෝෙ 

ඇත්තවුන්ව හා මදීනාගවහි කටකතා 

පතුරුවන්වනන්ව (ඔවුන්වගේ 

ක්රියාදාමයන්වගෙන්ව) ඔවුන්ව 

ගනාවැ කුගණහු නම් අපි නුඹ ව ඔවුන්ව 

ගකගරහි බලය ගයදවීමට සලසව්මු. පසු 

ව ඔවුහු ස්වල්ප කාලයක් මිස ඔබ සමෙ 

අසල්වැසියන්ව ගලස ගනාසිටිනු ඇත. 

ِيَن ِِف قُلُوبِِهم   حُمَنَِٰفُقوَن َوٱَّله همح يَنَتهِ ٱل ۞لهئِن ل
رِيَنهَك بِِهمح   حَمِديَنةِ نَلُغح حُمرحِجُفوَن ِِف ٱل َرض  َوٱل مه

 ٦٠ ُرونََك فِيَهآ إَِله قَلِيَٗل ُثمه ََل َُيَاوِ 

61. ඔවුන්ව ශාප කරනු ලැබූවන්ව ගලසින්ව. 

ඔවුන්ව ගකාතැනක හමු වුව ද ග්රහණය 

කරනු ලැබ ඝාතනය කරනු ලැගේ. 

ِخُذواْ َوُقت ِلُواْ  
ُ
َنَما ثُِقُفٓواْ أ يح

َ
لحُعونَِيۖۡ أ مه

تِيَٗل   ٦١ َتقح

62. (ගමය) මීට ගපර ඉකුත් වූවන්ව අතර 

වූ අල්ලාහ්ගේ පිළිගවතයි. අල්ලාහ්ගේ 

පිළිගවතට කිසිදු ගවනස්කිරීමක් ඔබ 

ගනාදකින්වගන්වමය. 

ۖۡ َولَن ََتَِد   اْ ِمن َقبحُل ِيَن َخلَوح ِ ِِف ٱَّله ُسنهَة ٱَّلله
ِ َتبحِديَٗل   ٦٢ لُِسنهةِ ٱَّلله

63. අවසන්ව ගහෝරාව පිළිබඳ ජනයා 

ඔගබන්ව ිමසති. එහි දැනුම ඇත්ගත් 

අල්ලාහ ්අබියස යැයි ඔබ පවසනු. අවසන්ව 

ගහෝරාව සමීපගයන්ව සිදුිය හැකැයි ඔබට 

දන්වවා සිටිගේ කුමක්ද? 

اَعةِِۖ قُلح إِنهَما ِعلحُمَها   ـ َلَُك ٱنلهاُس َعِن ٱلسه يَسح
اَعَة تَُكوُن   رِيَك لََعله ٱلسه ِْۚ َوَما يُدح ِعنَد ٱَّلله

 ٦٣ قَرِيًبا
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64. නියත වශගයන්වම ගදියන්ව 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වනන්වහට අල්ලාහ ්ශාප 

කග ්ය. තවද ඔවුනට ඇිග න ගින්වන 

ඔහු සූදානම් කග ය්. 

َعده لَُهمح َسعًِۡيا 
َ
َٰفِرِيَن َوأ َ لََعَن ٱلحَك  ٦٤ إِنه ٱَّلله

65. ඔවුන්ව එහි නිරන්වතර සදාතනිකයින්වය. 

කිසිදු භාරකරුගවකු ගහෝ උදව්කරුගවකු 

ගහෝ ඔවුහු ගනාලබනු ඇත. 

بَٗداۖۡ َله ََيُِدوَن َوَِل ٗا َوََل  
َ
َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ

 ٦٥ نَِصۡٗيا

66. (නිරා) ගින්වගන්ව ඔවුන්වගේ මුහුණු 

ගපර නු ලබන දින අගහෝ ිනාශය! අප 

අල්ලාහ්ට අවනත වූගේ නම් තවද ගමම 

රසූල්වරයාට අවනත වූගේ නම් යැයි 

පවසති. 

يَوحَم ُتَقلهُب وُُجوُهُهمح ِِف ٱنلهارِ َيُقولُوَن َيَٰلَيحتََنآ  
َنا ٱلرهُسوََل۠  َطعح

َ
َ َوأ َنا ٱَّلله َطعح

َ
 ٦٦ أ

67. තවද අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, 

නියත වශගයන්වම අපි අපගේ නායකයින්ව 

හා ප්රධානීන්වට අවනත වූගයමු. එගහයින්ව 

ඔවුහු අප ඍජු මාර්ෙගයන්ව ගනාමෙ 

හැරිගයෝය. 

آَءنَا   َنا َساَدَتَنا َوُكََبَ َطعح
َ
َوقَالُواْ َربهَنآ إِنهآ أ

بِيََل۠  َضلُّونَا ٱلسه
َ
 ٦٧ فَأ

68. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! ඔවුනට 

දඬුවම ගදගුණයක් ගදනු. තවද ඔවුනට 

මහත් ශාපයකින්ව ශාප කරනු. 

ٗنا   ِ ِمَن ٱلحَعَذاِب َوٱلحَعنحُهمح لَعح َفيح َربهَنآ َءاتِِهمح ِضعح
 ٦٨ َكبِۡٗيا

69. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! මූසාට හිංසා 

පීඩා ක  අය ගමන්ව නුඹලා ගනාවනු. 

එිට අල්ලාහ ්ඔවුන්ව පවසන දැයින්ව ඔහු 

නිගදාස ්කග ්ය. තවද ඔහු අල්ලාහ් 

අබියස ගෙෞරවාන්විත ිය. 

ِيَن   ِيَن َءاَمُنواْ ََل تَُكونُواْ َكٱَّله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ْْۚ َوََكَن ِعنَد   ا قَالُوا ُ ِممه هُ ٱَّلله
َ
أ اْ ُموََسَٰ فَََبه َءاَذوح

ِ وَِجيٗها  ٦٩ ٱَّلله

70. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බැතිමත් වනු. තවද නිවැරදි 

ප්රකාශගයන්ව ප්රකාශ කරනු. 

َٗل   َ َوُقولُواْ قَوح ِيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ٧٠ َسِديٗدا
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71. නුඹලාගේ ක්රියාවන්ව ඔහු නුඹලාට 

ිධිමත් කරයි. තවද නුඹලාගේ පාපකම් 

වලට ඔහු නුඹලාට සමාව ගදයි. තවද 

කවගරකු අල්ලාහ්ට හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්වට අවනත වන්වගන්ව ද 

සැබැින්වම ඔහු ඉමහත් ජයග්රහණයකින්ව 

ජය ලැබුගව්ය. 

فِرح لَُكمح   َمَٰلَُكمح َويَغح عح
َ
لِحح لَُكمح أ يُصح

َ َورَُسوََلُۥ َفَقدح فَاَز   ُۗ َوَمن يُِطِع ٱَّلله ُذنُوبَُكمح
ًزا َعِظيًما   ٧١ فَوح

72. නියත වශගයන්වම අපි (ගද්ව 

ගමගහගේ) භාරකාරත්වය අහස ්

ගපාග ාව හා කඳු ගවතට ඉදිරිපත් 

කග මු. නමුත් ඒවා එය ඉසිලීමට 

ප්රතික්ගෂප් කග ්ය. තවද එයට ඒවා බිය 

ිය. තවද මිනිසා එය ඉසිලීය. නියත 

වශගයන්වම ඔහු අඥානකම් ඇති 

අපරාධකරුවකු ිය. 

ۡرِض  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َمانََة لََعَ ٱلسه

َ َنا ٱۡلح إِنها َعَرضح
َن مِ  َفقح شح

َ
ن َُيحِملحَنَها َوأ

َ
َ أ بَيح

َ
َباِل فَأ ِ

نحَها  َوٱۡلح
نَسَُٰنۖۡ إِنهُهۥ ََكَن َظلُوٗما َجُهوَٗل  ِ

 ٧٢ وََۡحَلََها ٱۡلح

73. (එගස ්ඉසිලීමට ගහ්තුව) කුහක 

පිරිමීන්වට ද කාන්වතාවන්වට ද ආගද්ශ කරන 

පිරිමීන්වට ද කාන්වතාවන්වට ද  අල්ලාහ් 

දඬුවම් කරනු පිණිසත්, ගදියන්ව ිශව්ාස 

කරන පිරිමීන්වට ද කාන්වතාවන්වට ද  

අල්ලාහ ්සමාව දීම පිණිසත්ය. තවද 

අල්ලාහ ්අතික්ෂමාශීලී මහා 

කරුණාන්විත ිය. 

حُمَنَٰفَِقَِٰت   حُمَنَِٰفِقَي َوٱل ُ ٱل َب ٱَّلله ِ َُعذ  ِ َل 
ُ لََعَ   َِكَِٰت َويَُتوَب ٱَّلله حُمّشح ِكَِي َوٱل حُمّشح َوٱل

ُ َغُفوٗرا   ِمَنَِٰتِۗ َوََكَن ٱَّلله حُمؤح ِمنَِي َوٱل حُمؤح ٱل
ُۢا  ٧٣ رهِحيَم
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සූරා සබඃ سبإ 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහගපාග ාගව් 

ඇති දෑ සතු වූ අල්ලාහට්මය සියලු 

ප්රශංසා. මතු ගලාගවහි සියලු ප්රශංසා ද 

ඔහු සතුය. තවද ඔහු සියුම් ඥානී වූ 

අභිඥානවන්වතය. 

 ِ ُد َّلِله َمح َِٰت َوَما ِِف  ٱۡلح َمََٰو ِي ََلُۥ َما ِِف ٱلسه ٱَّله
َِكيُم   ُد ِِف ٱٓأۡلِخَرةِِۚ وَُهَو ٱۡلح َمح ۡرِض َوََلُ ٱۡلح

َ ٱۡلح
َبِۡيُ   ١ ٱۡلح

2. මහගපාග ාව තු ට පිිගසන දෑ ද 

ඉන්ව බැහැර වන දෑ ද අහසින්ව පහ  වන 

දෑ ද එහි ඉහ ට එසගවන දෑ ද ඔහු දනී. 

තවද ඔහු අතික්ෂමාශීලී 

මහාකරුණාන්විතය. 

ۡرِض َوَما ََيحُرُج ِمنحَها َوَما  يَ 
َ لَُم َما يَلُِج ِِف ٱۡلح عح

ْۚ وَُهَو ٱلرهِحيُم   ُرُج فِيَها َمآءِ َوَما َيعح يََنُِل ِمَن ٱلسه
 ٢ ٱلحَغُفورُ 

3. තවද ‘අවසන්ව ගහෝරාව අප ගවත 

ගනාපැමිගණනු ඇතැ’යි ගදියන්ව 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව පැවසූහ. එගස් ගනාව 

අදෘශයමාන දෑ දන්වනා වූ මාගේ 

පරමාධිපති මත දිවුරමින්ව, නියත 

වශගයන්වම එය නුඹලා ගවත පැමිගණනු 

ඇත. අහසහ්ි ගහෝ ගව්වා මහගපාග ාගව් 

ගහෝ ගව්වා අණුවක තරම් ප්රමාණයක් 

ගහෝ ඊට වඩා කුඩා ගදයක් ගහෝ ිශාල 

ගදයක් ගහෝ තිබුණ ද එය පැහැදිලි 

ගල්ඛනගේ සඳහන්ව ව මිස ඔහුගෙන්ව 

සැඟගවන්වගන්ව නැත. 

ِيَن َكَفُرواْ ََل تَ  ۖۡ قُلح بََلَٰ  َوقَاَل ٱَّله اَعُة تِيَنا ٱلسه
ح
أ

ُزُب َعنحُه   َٰلِِم ٱلحَغيحِبِۖ ََل َيعح تِيَنهُكمح َع
ح
ِ تَلَأ َوَرَب 

ۡرِض َوََلٓ  
َ َِٰت َوََل ِِف ٱۡلح َمََٰو ةٖ ِِف ٱلسه ِمثحَقاُل َذره

ََبُ إَِله ِِف كَِتَٰٖب   كح
َ
َٰلَِك َوََلٓ أ َغُر ِمن َذ صح

َ
أ

بِيٖ   ٣ مُّ

4. (ගමය) ිශව්ාස ගකාට යහකම් 

ක වුනට ඔහු ප්රතිඵල පිරිනමනු පිණිසය. 

ඔවුනට සමාව හා ගෙෞරවනීය ගපෝෂණ 

සම්පත් ඇත්තවුන්ව ඔවුහුමය. 

َٰلَِحَِٰتِۚ   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه زَِي ٱَّله َجح ِ َل 
ق  َكرِيم   ِفَرة  َورِزح غح ْوَلَٰٓئَِك لَُهم مه

ُ
 ٤ أ
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5. කව්රුන්ව අපගේ වදන්ව පරාජය කිරීමට 

වෑයම් කරන්වගනෝද, එවැන්වනන්ව වනාහි 

ඔවුනට නපුරු දඬුවම් ඇත. 

ْوَلَٰٓئَِك لَُهمح  
ُ
ِيَن َسَعوح ِِفٓ َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِيَن أ َوٱَّله

َِلم  
َ
ٍز أ ِن ر ِجح  ٥ َعَذاب  م 

6. තවද ඔගේ පරමාධිපතිගෙන්ව ඔබ ගවත 

පහ  කරනු ලැබූ දෑ, එයමය සතයය යැයි 

ද, එය ප්රශංසාලාභී සර්ව 

බලධාරියාණන්වගේ මාර්ෙය ගවත මෙ 

ගපන්වවනු ඇතැයි ද, ඥානය ගදනු 

ලැබූවන්ව දකිනු ඇත. 

نزَِل إََِلحَك ِمن  
ُ
ِٓي أ وتُواْ ٱلحعِلحَم ٱَّله

ُ
ِيَن أ َويََرى ٱَّله

ِدٓي إََِلَٰ ِصَرَِٰط ٱلحَعزِيزِ   َقه َويَهح ب َِك ُهَو ٱۡلح ره
َِميدِ   ٦ ٱۡلح

7. නුඹලා ූර්ණ ගලස කීතු කීතු වලට 

ඉරා දමනු ලැබූ ිට, නියත වශගයන්වම 

නව මැවීමක් තු ට නුඹලා පත් වීම ෙැන 

නුඹලාට දැනුම් ගදන මිනිගසකු 

සම්බන්වධගයන්ව නුඹලාට අපි දන්වවා 

සිටින්වනදැයි ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව පැවසූහ. 

َٰ رَُجٖل   ِيَن َكَفُرواْ َهلح نَُدلُُّكمح لََعَ َوقَاَل ٱَّله
ٍق إِنهُكمح لََِف   ُتمح ُكه ُمَمزه يُنَب ِئُُكمح إَِذا ُمز ِقح

 ٧ ِديدٍ َخلحٖق جَ 

8. ඔහු (මුහම්මද්) අල්ලාහ් ගවත 

ප්රබන්වධයන්ව ගෙතුගව් ද? එගස් 

නැතගහාත් ඔහු උමතුගවන්ව සිටී ද? නැත. 

මතු ගලාව පිළිබඳ ව ිශ්වාස 

ගනාකරන්වගනෝ දඬුවගමහි හා අන්වත 

මු ාගවහි පසුගවති. 

ِيَن   ُۗ بَِل ٱَّله م بِهِۦ ِجنهُۢة
َ
ِ َكِذبًا أ ىَٰ لََعَ ٱَّلله فحََتَ

َ
أ

ِمُنوَن بِٱٓأۡل َلَِٰل  ََل يُؤح ِخَرةِ ِِف ٱلحَعَذاِب َوٱلضه
َعِيدِ   ٨ ٱِلح

9. අහගසහි හා මහගපාග ාගවහි ඔවුන්ව 

අතර ඇති දෑ හා ඔවුනට පසුපසින්ව ඇති දෑ 

ගවත ඔවුහු ගනාබැලුගවෝ ද? අපි අභිමත 

කරන්වගන්ව නම් අපි ඔවුන්ව ගපාග ාවට 

කිදා බසව්න්වගනමු. එගස් නැතගහාත් 

අහසින්ව කැබැල්ලක් ඔවුන්ව ගවත 

වැගටන්වනට සලසව්මු. නියත වශගයන්වම 

නැඹුරු වන සෑම ෙැත්ගතකු සඳහාම එහි 

සංඥාවක් ඇත. 

َِن   يحِديِهمح َوَما َخلحَفُهم م 
َ
َ أ اْ إََِلَٰ َما بَيح فَلَمح يََروح

َ
أ

ۡرَض  
َ  ََّنحِسفح بِِهُم ٱۡلح

ح
هَشأ ۡرِضِۚ إِن ن

َ َمآءِ َوٱۡلح ٱلسه
ِۚ إِنه ِِف   َمآءِ َِن ٱلسه ِقطح َعلَيحِهمح كَِسٗفا م  وح نُسح

َ
أ

َٰلَِك  نِيبٖ   َذ ِ َعبحٖد مُّ
 ٩ ٓأَليَٗة ل ُِك 
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10. තවද සැබැින්වම අපි අපගෙන්ව වූ 

භාෙයය දාවූද්ට පිරිනැමුගවමු. අගහෝ කඳු! 

ඔහු සමෙ නුඹලා ද සුිශුද්ධ කරනු. තවද 

(එම නිගයෝෙය) පක්ීන්වට ද ිය. තවද 

අපි ඔහුට යකඩ ගමාග ාක් කර 

දුන්වගනමු. 

َِِب  ۞َولََقدح َءاتَيحَنا َداوُۥَد ِمنها  و 
َ
َٗلۖۡ َيَِٰجَباُل أ فَضح

َِديدَ  نَلها ََلُ ٱۡلح
َ
ۖۡ َوأ َ ۡيح  ١٠ َمَعُهۥ َوٱلطه

11. (ආරක්ෂිත යුද ඇඳුම්) සන්වනාහ 

තනනු. තවද  පුරුක් තු  (බලවත්)  

ප්රමාණයට (සකස්කර) තබනු. තවද 

නුඹලා යහකම් සිදු කරනු. නියත 

වශගයන්වම මම නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව නිරීක්ෂක ගවමි. 

َملُواْ   دِِۖ َوٱعح ح رح ِِف ٱلِسه ِ َملح َسَٰبَِغَٰٖت َوقَد  ِن ٱعح
َ
أ

َملُوَن بَِصۡي   ۖۡ إِّن ِ بَِما َتعح  ١١ َصَٰلًِحا

12. තවද සුගලයිමාන්වට සු ඟ ද (අපි 

වසඟ කර දුනිමු.) එහි උදෑසන ෙමගනහි 

දුර මසකි. තවද එහි සවස් ෙමගනහි දුර 

මසකි. තවද අපි ඔහුට තඹ උල්පත 

ෙලන්වනට සැලැසව්ූගයමු. තවද ජින්ව 

වර්ෙයා අතුරින්ව ඔහුගේ පරමාධිපතිගේ 

අනුමැතිගයන්ව ඔහු ඉදිරිගේ ගසව්ය 

කරන්වනන්ව ද ිය. ඔවුන්ව අතුරින්ව කවගරකු 

අපගේ නිගයෝෙගයන්ව ගපරළී යන්වගන්ව ද 

ඇිග න ගින්වගන්ව දඬුවම ඔහුට භුක්ති 

ිඳින්වනට සලසව්මු. 

  ۡۖ ر  ر  َوَرَواُحَها َشهح ِيَح ُغُدوَُّها َشهح َولُِسلَيحَمََٰن ٱلر 
 
َ
َمُل  َوأ ن ِ َمن َيعح ِ

رِِۖ َوِمَن ٱۡلح َ ٱلحقِطح َسلحَنا ََلُۥ َعيح
َ يََديحهِ بِإِذحِن َرب ِهِۖۦۡ َوَمن يَزِغح ِمنحُهمح َعنح   بَيح

عِۡيِ  رِنَا نُِذقحُه ِمنح َعَذاِب ٱلسه مح
َ
 ١٢ أ

13. උස ්ගොඩනැගිලි, ප්රතිමා, තටාක 

වැනි පාත්ර, (ආහාර පිසීම සඳහා) 

කල්ගද්රම් වැනි දැයින්ව ඔහු අභිමත කරන 

දෑ ඔවුහු ඔහුට සිදු කර ගදති. දාවූද්ගේ 

වැසියනි! ගුණෙරුක ගලසින්ව කටයුතු 

කරනු. මාගේ ෙැත්තන්ව අතුරින්ව 

ගුණෙරුක වනුගේ ස්වල්පයකි. 

َحَٰرِيَب َوتََمَٰثِيَل   َملُوَن ََلُۥ َما يََشآُء ِمن مه َيعح
َملُٓواْ   اِسَيٍَٰتِۚ ٱعح ََواِب َوُقُدورٖ ره وَِجَفاٖن َكٱۡلح

ِنح ِعَبادَِي  َءا ٗراْۚ َوَقلِيل  م  َل َداوُۥَد ُشكح
ُكورُ   ١٣ ٱلشه
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14. අපි ඔහු ගකගරහි මරණය තීන්වදු ක  

කල්හි ඔහුගේ මරණය පිළිබඳ ව ඔහුගේ 

සැරයටිය සපාකන භූමිගේ සතුන්වට හැර 

ඔවුන්ව ගවත දැනුම් දුන්වගන්ව නැත. ඔහු බිම 

ඇද වැටුණු කල්හි අදෘශයමාන දෑ පිළිබඳ 

දැන සිටිගේ නම් තමන්ව නින්වදාසහෙත 

දඬුවගමහි රැඳී සිටින්වනට ගනාතිබුණා 

යැයි ජින්වවවරුන්වට පැහැදිලි ිය. 

تِهِۦٓ   َٰ َموح هُهمح لََعَ حَموحَت َما َدل ا قََضيحَنا َعلَيحهِ ٱل فَلَمه
ا َخره   ۖۥۡ فَلَمه تَُه

َ
ُكُل ِمنَسأ

ح
ۡرِض تَأ

َ إَِله َدآبهُة ٱۡلح
لَُمو هوح ََكنُواْ َيعح ن ل

َ
نُّ أ ِ

َن ٱلحَغيحَب َما  تَبَيهَنِت ٱۡلح
حُمِهيِ   ١٤ َِلُِثواْ ِِف ٱلحَعَذاِب ٱل

15. නිසැකවම සබඃ වාසීන්වට ඔවුන්වගේ 

වාසසථ්ාන වල සංඥාවක් ිය. එහි දකුණු 

පසින්ව හා වම් පසින්ව උයන්ව ගදකක් ිය. 

නුඹලාගේ පරමාධිපති (ිසින්ව) ප්රධානය 

කර ඇති ආහාරගයන්ව නුඹලා අනුභව 

කරනු. තවද නුඹලා ඔහුට කෘතගව්දී වනු. 

(එය) පිිතුරු නෙරයකි. අතික්ෂමාශීලී 

හිමිගයකි. (යනුගවන්ව ඔවුන්වට පවසන 

ලදි). 

ۖۡ َجنهَتاِن َعن   َكنِِهمح َءايَة  لََقدح ََكَن لَِسَبإٖ ِِف َمسح
ُكُرواْ   ِق َرب ُِكمح َوٱشح ِزح يَِمٖي وَِشَماٖلِۖ ُُكُواْ ِمن ر 

ة  َطي َِبة  َوَربٌّ َغُفور   َ ۚۥْ بَِلح  ١٥ ََلُ

16. නමුත් ඔවුහු පිටුපෑහ. එගහයින්ව අපි 

ඔවුන්ව ගවත අරිම් (නම් මිටියාවගත්) ජල 

ෙැල්ම ඔවුන්ව ගවත එව්ගවමු. තවද 

ඔවුන්වගේ උයන්ව ගදක ගවනුවට ඇඹුල් හා 

තිත්ත එගමන්වම මසන්ව ෙස ්වලින්ව 

කිහිපයක් පමණක් සහිත උයන්ව ගදකක් 

ගලසට අපි ගවනස් කග මු. 

رحَسلحَنا َعلَيحِهمح َسيحَل ٱلحَعرِ 
َ
َرُضواْ فَأ عح

َ
ِم  فَأ

ُكٍل َُخحٖط  
ُ
ِ َذَواَِتح أ لحَنَُٰهم ِِبَنهتَيحِهمح َجنهَتيح َوبَده

رٖ قَلِيلٖ  ِن ِسدح ءٖ م  ثحٖل وَََشح
َ
 ١٦ َوأ

17. එය ඔවුන්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක  දෑ 

ගහ්තුගවන්ව අප ඔවුනට ප්රතිඵල වශගයන්ව 

ලබා දුන්වනකි. ගුණමකුවන්වට හැර අපි එම 

ප්රතිිපාක ලබා ගදන්වගනමුද? 

َٰلَِك   ْۖۡ وََهلح نَُجَٰزِٓي إَِله  َذ َجَزيحَنَُٰهم بَِما َكَفُروا
 ١٧ ٱلحَكُفورَ 

18. ඔවුන්ව අතර හා එහි අපි සමෘද්ධිමත් 

ක  ෙම්මානයන්ව අතර ප්රසිද්ධ ජනාවාස 

ඇති කග මු. තවද අපි එහි ෙමන 

නිර්ණය කර දුන්වගනමු. නුඹලා එහි 

රාත්රියන්වහි හා දහවල්කාලයන්වහි සුරක්ෂිත 

ව ෙමන්ව කරනු. 

َنا فِيَها  وََجَعلح  َ ٱلحُقَرى ٱلهِِت َبََٰركح َنا بَيحَنُهمح َوبَيح
ۖۡ ِسُۡيواْ فِيَها   َ ۡيح نَا فِيَها ٱلسه رح قُٗرى َظَِٰهَرٗة َوقَده

يهاًما َءاِمنِيَ 
َ
 ١٨ ََلَاَِلَ َوأ
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19. “අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, අපගේ 

ෙමන්ව අතර දුරස ්කරනු මැනව” යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. ඔවුහු ඔවුනටම අපරාධ 

කර ෙත්ගතෝය. එගහයින්ව අපි ඔවුන්ව 

(අවමානයට ලක්වූ) පුවතක් බවට පත් 

කග මු. ඔවුන්ව කීතු කීතු වලට ඉරා 

දැමුගවමු. නියත වශගයන්වම එහි 

ඉවසිලිවන්වත කෘතගව්දී සෑම 

ගකගනකුටම සංඥා ඇත. 

نُفَسُهمح  
َ
َفارِنَا َوَظلَُمٓواْ أ سح

َ
َ أ َفَقالُواْ َربهَنا َبَٰعِدح بَيح

َحادِيَث 
َ
ٍقِۚ إِنه  فََجَعلحَنَُٰهمح أ قحَنَُٰهمح ُكه ُمَمزه  َوَمزه

ِ َصبهارٖ َشُكورٖ 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ُِك   ١٩ ِِف َذ

20. ඉේලීස ්ඔවුන්ව ගවත ඔහුගේ සිතුිලි 

සැබෑ කරවීය. එගහයින්ව ගදියන්ව ිශව්ාස 

කරන්වනන්ව අතුරින්ව පිරිසක් හැර ඔවුහු ඔහු 

(සතයවාදියකු ගලස සලකා) අනුෙමනය 

කග ෝය. 

َبُعوهُ إَِله  َولََقدح َصده  َق َعلَيحِهمح إِبحلِيُس َظنهُهۥ فَٱته
ِمنِيَ  حُمؤح َِن ٱل  ٢٠ فَرِيٗقا م 

21. තවද ඔවුන්ව ගකගරහි ඔහුට කිසිදු 

ආධිපතයයක් ගනාවීය. නමුත් මතු ගලාව 

පිළිබඳ ව ඒ ෙැන සැකගයහි පසුවන අය 

අතුරින්ව ිශ්වාස කරනුගේ කවුරුන්වදැයි 

අප දැනෙනු පිණිස මිස එය ගනාවීය. 

තවද ඔගේ පරමාධිපති සියලු දෑ සංරක්ෂා 

කරන්වනාය. 

لََم َمن   ِن ُسلحَطٍَٰن إَِله نِلَعح َوَما ََكَن ََلُۥ َعلَيحِهم م 
ُۗ َوَربَُّك   ٖ نح ُهَو ِمنحَها ِِف َشك  ِمُن بِٱٓأۡلِخَرةِ ِممه يُؤح

ٍء َحِفيظ   ِ ََشح
َٰ ُك   ٢١ لََعَ

22. අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව නුඹලා 

ිශව්ාස ක වුන්ව නුඹලා ඇරයුම් කරනු. 

අහස්හි හා මහගපාග ාගව් අණුවක තරම් 

ප්රමාණයක් ගහෝ ඔවුන්ව සතුව නැත. තවද 

ඒ ගදගකහි කිසිදු හවුලක්ද ඔවුනට 

ගනාමැත. ඔවුන්ව අතුරින්ව කිසිදු 

උරගදන්වනකු ගහෝ ඔහුට නැතැයි 

(නබිවරය!) ඔබ පවසනු. 

ِ ََل   ِن ُدوِن ٱَّلله ُتم م  ِيَن زََعمح قُِل ٱدحُعواْ ٱَّله
لُِكوَن ِمثحَقاَل ذَ  َِٰت َوََل ِِف  َيمح َمََٰو ةٖ ِِف ٱلسه ره

ٖك َوَما ََلُۥ ِمنحُهم   ۡرِض َوَما لَُهمح فِيِهَما ِمن ِۡشح
َ ٱۡلح

ِن َظِهۡيٖ   ٢٢ م 
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23. කවගරකුට ඔහු අවසර දුන්වගන්ව ද 

ඔහුට හැර ඔහු අබියස මැදිහත්වීම 

(කිසිගවකුට) ප්රගයෝජනවත් ගනාගවයි. 

ඔවුන්වගේ හදවත් තුළින්ව බිය තුරන්ව කරනු 

ලැබූ ිට නුඹලාගේ පරමාධිපති කුමක් 

පැවසුගව් දැයි ඔවුහු ිමසූහ. සතයය යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. තවද ඔහු අතිගශ්ර්ෂඨ් අති 

උත්තරීතරය. 

ۚۥْ   ذَِن ََلُ
َ
ۥٓ إَِله لَِمنح أ َفََٰعُة ِعنَدهُ َوََل تَنَفُع ٱلشه

َِع َعن قُلُوبِِهمح قَالُواْ َماَذا قَاَل   َٰٓ إَِذا فُز  َحِته
ۖۡ قَالُواْ ٱۡلحَ  ۖۡ وَُهَو ٱلحَعِلُّ ٱلحَكبِۡيُ َربُُّكمح  ٢٣ قه

24. “අහස ්වලින්ව හා මහගපාග ාගව් 

නුඹලාට ගපෝෂණය ගදනුගේ කවුදැයි” 

(නබිවරය!) ඔබ ිමසනු. “අල්ලාහ්” යැයි 

ඔබ පවසනු. “තවද නියත වශගයන්වම අප 

ද එගස ්නැතගහාත් නුඹලා ද යහ මෙ මත 

ගහෝ එගස ්නැතගහාත් පැහැදිලි මු ාගවහි 

සිටිනුගේ?” 

ۡرِضِۖ  ۞قُلح َمن 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َِن ٱلسه زُُقُكم م  يَرح

وح ِِف  
َ
وح إِيهاُكمح لََعَلَٰ ُهًدى أ

َ
ۖۡ ِإَونهآ أ ُ قُِل ٱَّلله

بِيٖ   ٢٤ َضَلَٰٖل مُّ

25. “අප ක  වැරදි පිළිබඳ නුඹලා 

ිමසනු ගනාලබන්වගනහුය. එගමන්වම 

නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව අපි ිමසනු 

ගනාලබන්වගනමු” යැයි (නබිවරය!) ඔබ 

පවසනු. 

ا   ـ َُل َعمه َنا َوََل نُسح َرمح جح
َ
آ أ ـ َلُوَن َعمه قُل َله تُسح

َملُونَ   ٢٥ َتعح

26. “අපගේ පරමාධිපති අප අතර එක්රැස් 

කර යුක්තිගයන්ව යුතු ව අප අතර තීන්වදු 

ගදයි. තවද ඔහු සර්වඥානී මහා තීරකය” 

යැයි පවසනු. 

َتُح بَيحنَ  ِ وَُهَو  قُلح ََيحَمُع بَيحَنَنا َربَُّنا ُثمه َيفح َق  َنا بِٱۡلح
 ٢٦ ٱلحَفتهاُح ٱلحَعلِيمُ 

27. “නුඹලා හවුල්කරුවන්ව ගලස ඔහු 

සමඟ සම්බන්වධ ක  අය මා හට 

ගපන්වවනු. එගස ්ගනාව, අල්ලාහ ්වන ඔහු 

මහා ප්රඥාවන්වත සර්ව බලධාරීයය” යැයි 

(නබිවරය) පවසනු. 

ْۚ بَلح  ۖۡ لَُكه ََكَٓء ُتم بِهِۦ ُۡشَ َقح ۡلح
َ
ِيَن أ ُروِِنَ ٱَّله

َ
ُهَو   قُلح أ

َِكيمُ  ُ ٱلحَعزِيُز ٱۡلح  ٢٧ ٱَّلله
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28. මිනිස් සංහතියට සමස්තයක් 

වශගයන්ව ශුභාරංචි දන්වවන්වනකු හා අවවාද 

කරන්වගනකු ගලසින්ව මිස අපි ඔබ 

ගනාඑව්ගවමු. එනමුත් ජනයා අතුරින්ව 

බහුතරයක් ගදනා ගනාදනිති. 

رحَسلحَنََٰك إَِله ََكٓفهٗة ل ِلنهاِس بَِشۡٗيا 
َ
َونَِذيٗرا  َوَمآ أ

لَُمونَ  ََثَ ٱنلهاِس ََل َيعح كح
َ
 ٢٨ َوَلَِٰكنه أ

29. තවද “නුඹලා සතයවාදීන්ව ගලස 

සිටිගයහු නම් ගමම ප්රතිඥාව කවදාදැ”යි 

ඔවුහු ිමසති. 

ُد إِن ُكنُتمح   حوَعح َويَُقولُوَن َمَِتَٰ َهََٰذا ٱل
 ٢٩ َصَِٰدقِيَ 

30. “එක් දිනක ප්රතිඥාව නුඹලාට ඇත. 

නුඹලා එයින්ව ගමාගහාතක් ගහෝ ප්රමාද 

ගනාවනු ඇත. තවද නුඹලා ගපරටු 

වන්වගන්ව ද නැත” යැයි (නබිවරය) පවසනු. 

َتـ حِخُروَن َعنحُه   ٖم َله تَسح ِيَعاُد يَوح قُل لهُكم م 
ِدُمونَ  َتقح  ٣٠ َساَعٗة َوََل تَسح

31. “සැබැින්වම අපි ගමම කුර්ආනය හා 

එය ඉදිරිගේ ඇති දෑ ිශ්වාස 

ගනාකරන්වගනමු” යැයි ගදියන්ව 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව පවසා සිටියහ. 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපති අබියස ඔවුන්ව 

හිටවනු ලැබූ ිට ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමකු 

ඇතැගමකු ගවත (ගදාස් නො) ප්රකාශ 

ගයාමු කරනු ඔබ දුටුගව් නම්, දුර්වල 

වූවන්ව උඩඟු වූවන්ව ගදස බලා ‘නුඹලා 

ගනාවී නම් අපි ගදියන්ව ිශ්වාස 

කරන්වනන්ව වන්වනට තිබුණි’ යැයි පවසති. 

ِمَن بَِهََٰذا ٱلحُقرحَءاِن   ِيَن َكَفُرواْ لَن نُّؤح َوقَاَل ٱَّله
َٰلُِموَن   َ يََديحهِِۗ َولَوح تََرىَٰٓ إِذِ ٱلظه ِي بَيح َوََل بِٱَّله

ُضُهمح إََِلَٰ َبعحٍض   َموحُقوُفوَن ِعنَد َرب ِِهمح يَرحِجُع َبعح
ِيَن   عُِفواْ لَِّله ُتضح ِيَن ٱسح َل َيُقوُل ٱَّله ٱلحَقوح

ِمنِيَ ٱسح  نُتمح لَُكنها ُمؤح
َ
ََلٓ أ واْ لَوح ََبُ  ٣١ َتكح

32. උඩඟු වූගවෝ දුර්වල වූවන්ව ගදස බලා 

“නුඹලා ගවත යහ මෙ පැමිණීගමන්ව පසු 

ව එයින්ව වැ ැක්වූගේ අප දැ”යි ිමසති. 

“එගස ්ගනාව නුඹලා වැරදි කරමින්ව 

සිටින්වගනෝ වූහ.” 

عُِفوٓ  ُتضح ِيَن ٱسح واْ لَِّله ََبُ َتكح ِيَن ٱسح ََنحُن قَاَل ٱَّله
َ
اْ أ

َد إِذح َجآَءُكمِۖ بَلح   حُهَدىَٰ َبعح َنَُٰكمح َعِن ٱل َصَددح
حرِِميَ   ٣٢ ُكنُتم ُمُّ
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33. දුර්වල වූවන්ව උඩගු වූවන්ව ගදස බලා 

“එගස ්ගනාව (ඊට ගහත්ුව) අල්ලාහ් ව අප 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වනටත් ඔහුට අප 

සමානයන්ව තබන්වනටත් අප ගවත නුඹලා 

අණ කරමින්ව රාත්රිගයහි හා දහවගලහි ක  

කුමන්වත්රණය ගව්” යැයි පවසති. දඬුවම 

ඔවුහු දුටු ක  පසුතැිල්ලට පත් ගවති. 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්වගේ ගෙලවල්හි අපි 

ිලංගු දමන්වගනමු. ඔවුන්ව සිදුකරමින්ව සිටි 

දෑට මිස ඔවුන්ව ප්රතිඵල ගදනු ලබන්වගනහු 

ද? 

واْ بَلح   ََبُ َتكح ِيَن ٱسح عُِفواْ لَِّله ُتضح ِيَن ٱسح َوقَاَل ٱَّله
ُر ٱ  ُفَر  َمكح ن نهكح

َ
ُمُروَنَنآ أ

ح
حِل َوٱنلهَهارِ إِذح تَأ َله

ا   واْ ٱنلهَداَمَة لَمه ََسُّ
َ
نَداٗداْۚ َوأ

َ
ۥٓ أ ِ َوََنحَعَل ََلُ بِٱَّلله

ِيَن   َناِق ٱَّله عح
َ
َلََٰل ِِفٓ أ غح

َ ُواْ ٱلحَعَذاَبْۚ وََجَعلحَنا ٱۡلح
َ
َرأ

َملُونَ  َن إَِله َما ََكنُواْ َيعح ْۖۡ َهلح َُيحَزوح  ٣٣ َكَفُروا

34. කිසියම් ෙම්මානයකට අවවාද 

කරන්වගනකු අප යැවූ ිට එහි සැපවත් 

ජීිතයක් ෙත කරමින්ව සිටියවුන්ව ‘කවර 

කරුණක් නුඹලා ගවත එවනු ලබන්වගන්ව ද 

එය අපි ප්රතික්ගෂප් කරන්වගනෝ ගවමු’ 

යැයි පවසා සිටියා මිස නැත. 

َُف  ِن نهِذيٍر إَِله قَاَل ُمَتح يَةٖ م  رحَسلحَنا ِِف قَرح
َ
وَهآ  َوَمآ أ

رحِسلحُتم بِهِۦ َكَٰفُِرونَ 
ُ
 ٣٤ إِنها بَِمآ أ

35. තවද “අපි ධනගයන්ව හා දරුවන්වගෙන්ව 

අධික අය වන්වගනමු. තවද අපි දඬුවම් 

කරනු ලබන්වනන්ව අතුරින්ව ගනාගවමු” යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 

َلَٰٗدا َوَما ََنحُن   وح
َ
ََٰٗل َوأ َو مح

َ
ََثُ أ كح

َ
َوقَالُواْ ََنحُن أ

بِيَ   ٣٥ بُِمَعذه

36. “නියත වශගයන්වම මාගේ පරමාධිපති 

ඔහු අභිමත කරන අයට ගපෝෂණ සම්පත් 

ිස්තීරණ කරයි. තවද ඔහු සීමා කරයි. 

නමුත් ජනයා අතුරින්ව බහුතරයක් ගදනා 

(ඒ බව) ගනාදනිති” යැයි (නබිවරය) 

පවසනු. 

ِدُر   َق لَِمن يََشآُء َويَقح ِزح ِ يَبحُسُط ٱلر  قُلح إِنه َرَب 
ََثَ ٱنلهاِس ََل  كح

َ
لَُمونَ   َوَلَِٰكنه أ  ٣٦ َيعح

37. නුඹලාගේ වසත්ුව ගහෝ නුඹලාගේ 

දරුවන්ව ගහෝ අප අබියසට නුඹලාව සමීප 

කරවන්වනක් ගලස ගනාමැත. නමුත් 

ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක  අය හැර, 

ඔවුන්ව සිදු ක  දෑ සඳහා ගදගුණයක් 

ප්රතිඵල ඇත්ගතෝ ඔවුහුමය. තවද ඔවුහු 

(ස්වර්ෙ) කුටි වල සුරක්ෂිතගයෝ ගවති. 

َٰلُُكمح وَ  َو مح
َ
ِبُُكمح  َوَمآ أ َلَُٰدُكم بِٱلهِِت ُتَقر  وح

َ
ََلٓ أ

ِعنَدنَا ُزلحََفَٰٓ إَِله َمنح َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا  
ِف بَِما َعِملُواْ وَُهمح   عح ْوَلَٰٓئَِك لَُهمح َجَزآُء ٱلض ِ

ُ
فَأ

َِٰت َءاِمُنونَ   ٣٧ ِِف ٱلحُغُرَف
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38. තවද අපගේ වදන්ව නිශ්ඵල  

කරන්වනට කැප වී සිටින්වනන්ව වන ඔවුහු 

දඬුවමට සම්මුඛ කරනු ලබන්වගනෝ ගවති. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َن ِِفٓ َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِيَن أ َعوح ِيَن يَسح َوٱَّله

ونَ   ٣٨ ِِف ٱلحَعَذاِب ُُمحَۡضُ

39. “නියත වශගයන්වම මාගේ පරමාධිපති 

ඔහුගේ ෙැත්තන්ව අතුරින්ව ඔහු අභිමත 

කරන අයට ගපෝෂණ සම්පත් වයාේත කර 

ගදයි. තවද ඔහුට (එය) සීමා කරයි. තවද 

නුඹලා කවර ගදයක් (අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගයහි) ියදම් කරන්වගනහු ද ඔහු 

එයට යහපත් ප්රතිචාර දක්වයි.තවද ඔහු 

ගපෝෂණ සම්පත් ලබා ගදන්වනන්වගෙන්ව 

අති ගශ්රෂ්්ඨය” යැයි (නබිවරය) පවසනු. 

َق لَِمن يََشآُء ِمنح   ِزح ِ يَبحُسُط ٱلر  قُلح إِنه َرَب 
ۚۥْ  ِدُر ََلُ ءٖ َفُهَو  ِعَبادِهِۦ َويَقح ِن ََشح ُتم م  نَفقح

َ
َوَمآ أ

َٰزِقِيَ  ُ ٱلره ۖۥۡ وَُهَو َخۡيح  ٣٩ َُيحلُِفُه

40. තවද එදින ඔහු ඔවුන්ව සියලු ගදනා 

එක්රැස ්ගකාට “නුඹලාව නමදිමින්ව 

සිටියවුන්ව ගමාවූහු දැ?”යි ිමසයි. 

َويَوحَم َُيحُّشُُهمح ََجِيٗعا ُثمه َيُقوُل لِلحَمَلَٰٓئَِكةِ  
َهَُٰٓؤََلِٓء إِ 

َ
ُبُدونَ أ  ٤٠ يهاُكمح ََكنُواْ َيعح

41. “ඔබ සුිශුද්ධය. ඔවුන්ව ගනාව 

ඔබමය අපගේ භාරකරු. නමුත් ඔවුහු 

ජින්ව වර්ෙයාට ෙැතිකම් කරමින්ව සිටියහ. 

ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා ඔවුන්ව ෙැන 

ිශව්ාස කරන්වගනෝ යැ”යි ඔවුහු පවසති. 

نَت َوَِلَُّنا ِمن ُدونِِهمِۖ بَلح َكَ 
َ
نُواْ  قَالُواْ ُسبحَحََٰنَك أ

ِمُنونَ  ؤح ََثُُهم بِِهم مُّ كح
َ
ۖۡ أ نه ِ

ُبُدوَن ٱۡلح  ٤١ َيعح

42. එගහයින්ව අද දින නුඹලා අතුරින්ව 

ඇතැගමකු ඇතැගමකුට ප්රගයෝජනයක් 

කිරීමට ගහෝ හිංසාවක් කිරීමට ගහෝ 

(බලයක්) සතු ගනාගවයි. “නුඹලා කවර 

ගදයක් ගබාරු කරමින්ව සිටිගයහු ද එම 

ගින්වගන්ව දඬුවම භුක්ති ිඳිනු”යැයි අපරාධ 

ක වුනට අපි පවසන්වගනමු. 

ٗعا َوََل   فح ٖض نه ُضُكمح ِِلَعح لُِك َبعح َوحَم ََل َيمح فَٱَلح
ِيَن َظلَُمواْ ُذوُقواْ َعَذاَب ٱنلهارِ   ا َوَنُقوُل لَِّله َۡض ٗ

بُونَ  ِ  ٤٢ ٱلهِِت ُكنُتم بَِها تَُكذ 
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43. ඔවුන්ව ගවත අපගේ පැහැදිලි වදන්ව 

පාරායනය කරනු ලබන ිට “ඔහු 

නුඹලාගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව නැමදුම් 

කරමින්ව සිටි දැයින්ව නුඹලා ව ක්වන්වනට 

බලන මිනිගසකු මිස නැතැයි” ඔවුහු 

පැවසූහ. තවද “ගමය ගොතනු ලැබූ 

ප්රබන්වධයක් මිස නැතැයි” ද ඔවුහු 

පැවසූහ. ඔවුන්ව ගවත සතයය පැමිණි 

කල්හි “ගමය පැහැදිලි හූනියමක් මිස 

නැතැයි” එය ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව 

පැවසූහ. 

َِنَٰٖت قَالُواْ َما َهََٰذآ  ِإَوَذا  َُٰتَنا َبي  ُتتحَلَٰ َعلَيحِهمح َءاَي
ُبُد   ا ََكَن َيعح ُكمح َعمه ن يَُصده

َ
إَِله رَُجل  يُرِيُد أ

ىْۚ   ََتٗ فح ٓ إِفحك  مُّ َءابَآؤُُكمح َوقَالُواْ َما َهََٰذآ إَِله
ا َجآَءُهمح إِنح  ِ لَمه ِيَن َكَفُرواْ لِلحَحق  َوقَاَل ٱَّله

 ٓ بِي   َهََٰذا ر  مُّ  ٤٣ إَِله ِسحح

44. එනමුත් (ගමයට ගපර)  ඔවුන්වට 

හැදෑරිය හැකි ගද්ව ග්රන්වථ කිසිවක් අපි 

ඔවුනට ගනාදුන්වගනමු. තවද (නබිවරය!) 

ඔබට ගපර කිසිදු අවවාද කරන්වනකු අපි 

ඔවුන්ව ගවත ගනාඑව්ගවමු. 

رحَسلحَنآ  
َ
ۖۡ َوَمآ أ رُُسوَنَها ِن ُكُتٖب يَدح َوَمآ َءاَتيحَنَُٰهم م 

 ٤٤ ِهمح َقبحلََك ِمن نهِذيرٖ إََِلح 

45. ඔවුනට ගපර සිටියවුන්ව ගබාරු 

කග ෝය. අප ඔවුනට දුන්ව දැයින්ව දහගයන්ව 

ගකාටසක් ගහෝ ඔවුහු ගනාලැබූහ. නමුත් 

ඔවුහු මාගේ දූතවරු ගබාරු යැයි පැවසූහ. 

එගස් නම් මාගේ දඬුවම ගකගස ්වීද? 

ِيَن ِمن َقبحلِِهمح َوَما بَلَُغواْ  َب ٱَّله َشاَر َمآ  َوَكذه ِمعح
بُواْ رُُسِلِۖ فََكيحَف ََكَن   َءاَتيحَنَُٰهمح فََكذه

 ٤٥ نَِكۡيِ 

46. “නියත වශගයන්වම මම නුඹලාට 

උපගදස් ගදනුගේ එක් ගදයක් පිළිබඳවය. 

එනම් නුඹලා අල්ලාහ ්ගවනුගවන්ව 

ගදගදනා බැගින්ව ගහෝ තනි ව ගහෝ නැගී 

සිට පසුව සිතා බලනු. නුඹලාගේ මිතුරාට 

උමතුවක් නැත. ඉදිරිගේ ඇති දැඩි දඬුවම 

පිළිබඳ නුඹලාට අවවාද කරන්වනකු මිස 

ඔහු නැත” යැයි (නබිවරය!) ඔබ පවසනු. 

  ِ ن َتُقوُمواْ َّلِله
َ
َِٰحَدةٍِۖ أ ِعُظُكم بَِو

َ
َمآ أ ۞قُلح إِنه

ِن   ْْۚ َما بَِصاِحبُِكم م  ُروا َمثحَّنَٰ َوُفَرََٰدىَٰ ُثمه َتَتَفكه
 َ يََديح َعَذاٖب   ِجنهٍةِۚ إِنح ُهَو إَِله نَِذير  لهُكم بَيح

 ٤٦ َشِديدٖ 
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47. “මම නුඹලාගෙන්ව කිසිදු කුලියක් 

ගනාඉල්ලමි. එය නුඹලා සතුය. මාගේ 

කුලිය අල්ලාහ් ගවත මිස නැත. තවද ඔහු 

සියලු දෑ ගකගරහි සාක්ෂිකරුය” යැයි ඔබ 

පවසනු. 

ۖۡ إِنح   رٖ َفُهَو لَُكمح جح
َ
ِنح أ ُُكم م  تلح

َ
قُلح َما َسأ

ِۖۡ وَ  رَِي إَِله لََعَ ٱَّلله جح
َ
ءٖ  أ ِ ََشح

َٰ ُك  ُهَو لََعَ
 ٤٧ َشِهيد  

48. “නියත වශගයන්වම ගුේත දෑ පිළිබඳ 

මහා ඥානියා වූ මාගේ පරමාධිපති සතයය 

පැහැදිලි කරනු ඇතැයි” නබිවරය ඔබ 

පවසනු. 

َُٰم ٱلحُغُيوِب  ِ َعله َق  ِذُف بِٱۡلح ِ َيقح  ٤٨ قُلح إِنه َرَب 

49. “සතයය (දහම) පැමිණිගේය. 

අසතයය (කිසිවක්) ගනාකග ්ය එගමන්වම 

මතුවට කරන්වගන්වද නැත”. යැයි 

(නබිවරය) ඔබ පවසනු. 

َقُّ َوَما ُيبحِدُئ ٱلحَبَِٰطُل َوَما   قُلح َجآَء ٱۡلح
 ٤٩ يُعِيدُ 

50. “මම ගනාමෙ ගිගේ නම් එගස ්මම 

නියත වශගයන්වම ගනාමෙ යනුගේ මටම 

එගරහිවය. තවද මම (යහ)මෙ ලැබුගව් 

නම් එය මා ගවත මාගේ පරමාධිපති 

දන්වවා සිටි දෑ ගහ්තුගවනි. නියත 

වශගයන්වම ඔහු සර්ව ශ්රාවකය. ඉතා 

සමීපය” යැයි (නබිවරය!) පවසනු. 

َِسِۖ ِإَوِن   َٰ َنفح ِضلُّ لََعَ
َ
َمآ أ قُلح إِن َضلَلحُت فَإِنه

ِۚ إِنهُهۥ َسِميع    ٓ ِ َتَديحُت فَبَِما يُوِۡحٓ إََِله َرَب  ٱهح
 ٥٠ قَرِيب  

51. ඔවුහු තැතිෙත් අවස්ථාව ඔබ 

දකින්වගනහි නම්, එිට (ඔවුනට) මිදීමක් 

නැත. තවද ඔවුහු සමීප සථ්ානයකින්ව 

හසුකර ෙනු ලබන්වගනෝය. 

ِخُذواْ ِمن  
ُ
َولَوح تََرىَٰٓ إِذح فَزُِعواْ فَََل فَوحَت َوأ

ََّكٖن قَرِيبٖ   ٥١ مه

52. “අපි (දැන්ව) එය ිශ්වාස කග මු” 

යැයි ඔවුහු පවසති. තවද දූර ස්ථානයකින්ව 

ඔවුන්ව ිශ්වාසය ලැබීම ඔවුනට ගකගස ්

නම් ිය හැකිද? 

ََّكنِۭ   َٰ لَُهُم ٱتلهَناُوُش ِمن مه ّنه
َ
َوقَالُٓواْ َءاَمنها بِهِۦ َوأ

 ٥٢ بَعِيدٖ 
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53. මීට ගපර ද සැබැින්වම ඔවුහු එය 

ප්රතික්ගෂප් කග ෝය. තවද ඔවුහු දූර 

ස්ථානයක සිට අදෘශයමාන දෑ පිළිබඳ 

සැක පහ  කරති. 

ۖۡ َويَقح  ِذفُوَن بِٱلحَغيحِب  َوقَدح َكَفُرواْ بِهِۦ ِمن َقبحُل
ََّكنِۭ بَعِيدٖ   ٥٣ ِمن مه

54. මීට ගපර ඔවුනට සමාන වූවන්ව 

සම්බන්වධගයන්ව කටයුතු කරනු ලැබුවාක් 

ගමන්ව ඔවුන්ව අතර හා ඔවුන්ව ආශා කරන 

දෑ අතර බාධක දමනු ලැබීය. නියත 

වශගයන්වම ඔවුහු අන්වත සැකගයහි 

සිටියහ. 

َتُهوَن َكَما فُ  َ َما يَشح عَِل  وَِحيَل بَيحَنُهمح َوبَيح
ْۚ إِنهُهمح ََكنُواْ ِِف َشك ٖ   ِن َقبحُل َياِعِهم م  شح

َ
بِأ

رِيبِۭ   ٥٤ مُّ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහස ්හා මහගපාග ාව නිර්මාණය 

ක ාවූ ද පියාපත් ගදක බැගින්ව ද තුන 

බැගින්ව ද හතර බැගින්ව ද යුත් මලක්වරුන්ව 

දූතයින්ව බවට පත් ක ාවූ ද අල්ලාහට්ම 

සියලු ප්රශංසා. ඔහු අභිමත කරන පරිදි එම 

මැවීම්හි වර්ධනය කරයි. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් සියලු දෑ ගකගරහි 

ශක්තිවන්වතය. 

ۡرِض َجاِعِل  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ فَاِطرِ ٱلسه ُد َّلِله َمح ٱۡلح

وْ 
ُ
حَمَلَٰٓئَِكةِ رُُسًَل أ ثحَّنَٰ َوثَُلََٰث  ٱل نَِحةٖ مه جح

َ
ِلٓ أ

  ِ
َٰ ُك  َ لََعَ ْۚ إِنه ٱَّلله َلحِق َما يََشآُء ََٰعْۚ يَزِيُد ِِف ٱۡلح َوُرَب

ءٖ قَِدير    ١ ََشح

2. අල්ලාහ ්(තම) දයාගවන්ව මිනිසාට 

ිවෘතව ප්රධානය කග ය් එය ව ක්වන 

කිසිගවකු නැත. තවද ඔහු (තම 

දායාදයන්ව) ව ක්වන්වගන්ව නම් ඉන්වපසුව 

ඒවා ඔහු (මිනිසා) ට එවන්වනකු ද නැත. 

තවද ඔහු මහා ප්රඥාවන්වත සර්ව 

බලධාරිය. 

ِسَك   َةٖ فَََل ُممح ُ لِلنهاِس ِمن رهۡحح َتِح ٱَّلله ا َيفح مه
ِۚۦْ وَُهَو   ِده ِسكح فَََل ُمرحِسَل ََلُۥ ِمنُۢ َبعح ۖۡ َوَما ُيمح لََها

َِكيمُ   ٢ ٱلحَعزِيُز ٱۡلح

3. අගහෝ! ජනයිනි, නුඹලා ගවත වූ 

අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදයන්ව නුඹලා 

ගමගනහි කරනු. අහසින්ව හා 

මහගපාග ාගවන්ව නුඹලාට ගපෝෂණය 

ගදන අල්ලාහ ්ගනාවන ගවනත් 

මැවුම්කරුවකු ගවත් ද? ඔහු හැර ගවනත් 

ගදියකු ගනාමැත. එගස් නම් නුඹලා 

ගවනතකට ගයාමු කරනු ලබනුගේ 

ගකගස් ද? 

  ْۚ ِ َعلَيحُكمح َمَت ٱَّلله َها ٱنلهاُس ٱذحُكُرواْ نِعح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َمآءِ  َهلح ِمنح َخَٰ  َِن ٱلسه زُُقُكم م  ِ يَرح ُ ٱَّلله لٍِق َغۡيح
فَُكونَ  َٰ تُؤح ّنه

َ
ۡرِضِۚ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَوۖۡ فَأ

َ  ٣ َوٱۡلح

4. තවද ඔවුන්ව ඔබ ගබාරු කරන්වගන්ව නම් 

එිට සැබැින්වම ඔබට ගපර ද දහම් 

දූතවරුන්ව ගබාරු කරනු ලැබීය. තවද 

සියලු කරුණු ගයාමු කරනු ලබනුගේ 

අල්ලාහ ්ගවතය. 

ِن َقبحلَِكْۚ   بَتح رُُسل  م  ِ بُوَك َفَقدح ُكذ  ِ ِإَون يَُكذ 
ُمورُ 

ُ ِ تُرحَجُع ٱۡلح  ٤ ِإَوََل ٱَّلله
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5. අගහෝ ජනයිනි, නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ්ගේ ප්රතිඥාව සැබෑවකි. එගහයින්ව 

ගමගලාව ජීිතය නුඹලා රවටා ගනාදැමිය 

යුතුය. තවද රවටන දෑ ද අල්ලාහ ්පිළිබඳ 

නුඹලා ගනාරැවටිය යුතුය. 

ۖۡ فَََل  َيَٰٓ  ِ َحق   َد ٱَّلله َها ٱنلهاُس إِنه وَعح يُّ
َ
أ

  ِ نهُكم بِٱَّلله نحَيا َوََل َيُغره ةُ ٱلُّ ََيوَٰ نهُكُم ٱۡلح َتُغره
 ٥ ٱلحَغُرورُ 

6. නියත වශගයන්වම ගෂයිතාන්ව නුඹලාට 

සතුරුය. එගහයින්ව නුඹලා ඔහු සතුරකු 

ගලසින්වම ෙනු. නියත වශගයන්වම ඔහු 

ඔහුගේ කේඩායම ඇරයුම් කරනුගේ 

ඔවුන්ව ඇිග න ගින්වගන්ව සෙයින්ව අතරට 

පත් වීමටය. 

اْۚ إِنهَما   ُِذوهُ َعُدوًّ يحَطََٰن لَُكمح َعُدو   فَٱَّته إِنه ٱلشه
َحَِٰب   صح

َ
بَُهۥ َِلَُكونُواْ ِمنح أ ُعواْ ِحزح يَدح

عِۡيِ   ٦ ٱلسه

7. ගදියන්ව ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව වනාහි 

ඔවුනට දැඩි දඬුවමක් ඇත. තවද ිශ්වාස 

ගකාට යහකම් ක වුන්ව වනාහි ඔවුනට 

සමාව හා මහත් වූ ප්රතිඵල ඇත. 

ِيَن   ۖۡ َوٱَّله ِيَن َكَفُرواْ لَُهمح َعَذاب  َشِديد  ٱَّله
ر    جح

َ
ِفَرة  َوأ غح َٰلَِحَِٰت لَُهم مه َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه

 ٧ َكبِۡيٌ 

8. තම ක්රියාවන්වහි නපුර තමන්වට 

අලංකාර කරනු ලැබ එය ඔහු යහපතක් 

ගලස දකින්වනා (අල්ලාහ් මෙ ගපන්ව වූ 

අයකු ගමන්ව ගව්)ද? එගහයින්ව අල්ලාහ ්

තමන්ව අභිමත කරන අය ගනාමෙ හරියි. 

තවද ඔහු අභිමත කරන අයට මෙ 

ගපන්වවයි. එගහයින්ව ඔවුන්ව ෙැන ඔබ දුකට 

පත් කරෙනිමින්ව ඔගේ ආත්මය පහකර 

ගනායවනු. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

ඔවුන්ව සිදුකරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

ඥානීය. 

َفَمن ُزي َِن ََلُۥ ُسوٓ 
َ
ۖۡ فَإِنه  أ ُء َعَملِهِۦ فََرَءاهُ َحَسٗنا

ۖۡ فَََل   ِدي َمن يََشآُء َ يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَهح ٱَّلله
  ُۢ َ َعلِيُم ُسَك َعلَيحِهمح َحَسَرٍَٰتِۚ إِنه ٱَّلله َهبح َنفح تَذح

َنُعونَ   ٨ بَِما يَصح
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9. තවද අල්ලාහ් වනාහි ඔහු සු ඟ 

එව්ගව්ය. එිට එය වලාකුළු නංවයි. එිට 

අපි එයින්ව (ියළී ගිය) ම  භූමියකට 

ජලය සපයන්වගනමු. එිට මහගපාග ාව 

එය මිය ගිය පසු ව එමගින්ව ප්රාණවත් 

කග මු. (මරණගයන්ව පසු) නැවත 

නැගිටුවනු ලැබීමද එගලසය. 

َِيََٰح َفُتثُِۡي َسَحاٗبا   رحَسَل ٱلر 
َ
ِٓي أ ُ ٱَّله َوٱَّلله

 
َ َييحَنا بِهِ ٱۡلح حح

َ
ي ِٖت فَأ َنَُٰه إََِلَٰ بََِلٖ مه َد  فَُسقح ۡرَض َبعح

ْۚ َكَذَٰلَِك ٱلنُُّشورُ  تَِها  ٩ َموح

10. කවගරකු ගෙෞරවය අගේක්ෂා 

කරමින්ව සිටිගේ ද එම ගෙෞරව සියල්ලම 

අල්ලාහ ්සතුය. පිිතුරු වදන 

ආගරෝහණය වනුගේ ඔහු ගවතය. තවද 

දැහැමි ක්රියාව ද ඔහු එය ඔසවා ෙනී. තවද 

නපුරුකම් කුමන්වත්රණය කරන්වනන්ව වන 

ඔවුනට දැඩි දඬුවමක් ඇත. ඔවුන්වගේ 

කුමන්වත්රණය ිනාශ වී යන්වනකි. 

ْۚ إََِلحهِ   ُة ََجِيًعا َمن ََكَن يُرِيُد ٱلحعِزهةَ ِهَّلِلَف ٱلحعِزه
ۚۥْ   َفُعُه َٰلُِح يَرح ي ُِب َوٱلحَعَمُل ٱلصه َعُد ٱلحَُكُِم ٱلطه يَصح
  ۡۖ ِـ َاِت لَُهمح َعَذاب  َشِديد  ي  ُكُروَن ٱلسه ِيَن َيمح َوٱَّله

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ُر أ  ١٠ ُهَو َيُبورُ  َوَمكح

11. තවද අල්ලාහ් නුඹලා පසින්ව ද පසු ව 

ශුරාණුගවන්ව ද මැව්ගව්ය. පසු ව නුඹලා 

ගජෝඩු වශගයන්ව ඇති කග ්ය. ඔහුගේ 

දැනුගමන්ව ගතාරව කාන්වතාවක් පිළිසිඳ 

ගනාෙනී. එගමන්වම ඇය ප්රසූත ගනාකරයි. 

ගල්ඛනගේ සටහන්ව ව මිස ආයුෂ ගදනු 

ලබන කිසිවකුට ආයුෂ ගදනු 

ගනාලැගබයි. එගමන්වම ඔහුගේ ආයු 

කාලගයන්ව අඩු කරනු ගනාලැගබයි. 

සැබැින්වම එය අල්ලාහ් ගවත පහසු 

කාර්යයකි. 

َفةٖ ُثمه   ِن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّطح ُ َخلََقُكم م  َوٱَّلله
نََثَٰ َوََل  

ُ
ْۚ َوَما ََتحِمُل ِمنح أ َوَٰٗجا زح

َ
َجَعلَُكمح أ

ُر ِمن   رٖ َوََل  تََضُع إَِله بِعِلحِمهِۚۦْ َوَما ُيَعمه َعمه مُّ
َٰلَِك لََعَ   يُنَقُص ِمنح ُعُمرِهِۦٓ إَِله ِِف كَِتٍَٰبِۚ إِنه َذ

ِ يَِسۡي    ١١ ٱَّلله
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12. මුහුදු ගදක සමාන ගනාගවයි. ගමය 

බීමට හිතකර ඉමිහිරි රසය. තවද ගමය 

තිත්ත ලුණු රසය. ගම් සෑම ගදයකින්වම 

නුඹලා මත්සය මස ්අනුභව කරන්වගනහුය. 

තවද නුඹලා පලඳින ආභරණ ගොඩ 

ෙන්වගනහුය. තවද නුඹලා කෘතගව්දී ිය 

හැකි වනු පිණිස ඔහුගේ භාෙයගයන්ව 

නුඹලා (ඉසුරු) ගසායනු පිණිස (මුහුද) 

ගදබෑ කරමින්ව එහි ෙමන්ව කරන නැව් ඔබ 

දකින්වගනහිය. 

ب  فَُرات  َساٞغِٓئ   َراِن َهََٰذا َعذح َحح َتوِي ٱِلح َوَما يَسح
 
ح
ٖ تَأ

ۖۡ َوِمن ُك  َجاج 
ُ
ابُُهۥ َوَهََٰذا ِملحٌح أ ُكلُوَن  َۡشَ

  ۡۖ رُِجوَن ِحلحَيٗة تَلحبَُسوَنَها َتخح ا َوتَسح َۡلحٗما َطرِي ٗ
لِهِۦ   َوتََرى ٱلحُفلحَك فِيهِ َمَواِخَر تِلَبحَتُغواْ ِمن فَضح

ُكُرونَ   ١٢ َولََعلهُكمح تَشح

13. රාත්රිය දහවල තු ට ඔහු ඇතු ත් 

කරයි. තවද දහවල රාත්රිය තු ට ඔහු 

ඇතු ත් කරයි. තවද හිරු හා සඳු ඔහු 

වසඟ කග ්ය. සියල්ල නියම කරන ලද 

කාලයක් දක්වා ෙමන්ව කරයි. එයයි 

නුඹලාගේ පරමාධිපති වූ අල්ලාහ.් සියලු 

බලය ඔහු සතුය. ඔහු හැර නුඹලා ඇරයුම් 

කරන අය ඉඳි ඇටයක සිියක් තරම් ගහෝ 

යමක් සතුකර ගනාෙනිති. 

حِل   حَل ِِف ٱنلهَهارِ َويُولُِج ٱنلهَهاَر ِِف ٱَله يُولُِج ٱَله
َجٖل  وََسخه 

َ
ۖۡ ُك   ََيحرِي ِۡل َس َوٱلحَقَمَر مح َر ٱلشه

ِيَن   حُملحُكْۚ َوٱَّله ُ َربُُّكمح ََلُ ٱل َٰلُِكُم ٱَّلله ِۚ َذ َسۡم ٗ مُّ
ِمۡيٍ  لُِكوَن ِمن قِطح ُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما َيمح  ١٣ تَدح

14. නුඹලා ඔවුනට ඇරයුම් කරන්වගන්ව 

නම් නුඹලාගේ ඇරයුමට ඔවුන්ව සවන්ව 

ගනාගදති. තවද ඔවුන්ව සවන්ව දුන්වන ද 

නුඹලාට ඔවුහු පිළිතුරු ගනාගදති. 

ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ නුඹලා ක  ආගද්ශයන්ව ද ඔවුහු 

ප්රතික්ගෂප් කරති. අභිඥානවන්වතයා 

ගමන්ව ඔබට කිසිවකු (සතයය) දන්වවා 

ගනාසිටියි. 

َمُعواْ ُدََعَٓءُكمح َولَوح َسِمُعواْ   ُعوُهمح ََل يَسح إِن تَدح
َتَجابُواْ لَكُ  ُفُروَن  َما ٱسح ۖۡ َويَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ يَكح مح

ْۚ َوََل يُنَب ِئَُك ِمثحُل َخبِۡيٖ  كُِكمح  ١٤ بِِّشح

15. අගහෝ! ජනයිනි, නුඹලා අල්ලාහ ්

ගවත යැගපන්වගනෝය. තවද අල්ලාහ ්වන 

ඔහුමය ප්රශංසාලාභී අවශයතාවන්වගෙන්ව 

ගතාර වන්වනා. 

  ِۡۖ نُتُم ٱلحُفَقَرآُء إََِل ٱَّلله
َ
َها ٱنلهاُس أ يُّ

َ
أ ُ  ۞َيَٰٓ َوٱَّلله

َِميدُ   ١٥ ُهَو ٱلحَغِّنُّ ٱۡلح

16. ඔහු අභිමත කරන්වගන්ව නම් නුඹලා 

පහකර, නව මැවීමක් ගෙන එනු ඇත. 
ِت ِِبَلحٖق َجِديدٖ 

ح
هِبحُكمح َويَأ  يُذح

ح
 ١٦ إِن يََشأ
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17. තවද එය අල්ලාහ ්ගවත බලවත් 

කටයුත්තක් ගනාගව්. 
ِ بَِعزِيزٖ  َٰلَِك لََعَ ٱَّلله  ١٧ َوَما َذ

18. තවද (බර) උසුලන්වගනකු 

තවගකකුගේ බර ගනාඋසුලයි. තවද බර 

උසුලනු ලැබූ තැනැත්තා තමන්වගේ බර 

ඉසිලීමට (අගනකාට) ඇරයුම් ක  ද 

සමීප ඥාතියකු වුව ද එය ඉසිලීමට 

කිසිගවකු ඉදිරිපත් ගනාගව්. (නබිවරය) 

නියත වශගයන්වම  ගනාගපනී සිටිය දී තම 

පරමාධිපතිට බියවන්වනන්ව හා සලාතය 

ිධිමත් ව ඉටු කරන්වනන්ව ගවත පමණක් 

නුඹට අවවාද ක  හැක. තවද කවගරකු 

(පාපගයන්ව) පිිතුරු කර ෙන්වගන්ව ද එගස ්

ඔහු පිිතුරු කර ෙනුගේ තමන්වටමය. 

තවද සියලු ගදනා  නැවත ගයාමු වීගම් 

ස්ථානය ඇත්ගත් අල්ලාහ් ගවතය. 

ُع ُمثحَقلٌَة   ْۚ ِإَون تَدح َرىَٰ خح
ُ
َر أ َوََل تَزُِر َوازَِرة  وِزح

ُۗ  إََِلَٰ ِۡححلَِها ََل ُُيحَملح   ََبَٰٓ ء  َولَوح ََكَن َذا قُرح ِمنحُه ََشح
َن َربهُهم بِٱلحَغيحِب   ِيَن ََيحَشوح إِنهَما تُنِذُر ٱَّله

  َٰ َكه َٰ فَإِنهَما يَََتَ ْۚ َوَمن تََزَكه َة لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
َوأ

حَمِصۡيُ  ِ ٱل ِسهِۚۦْ ِإَوََل ٱَّلله  ١٨ نِلَفح

19. තවද අන්වධයා හා ගපනුමැත්තා 

සමාන ගනාගවයි. 
َِصۡيُ َومَ  َۡمَٰ َوٱِلح عح

َ َتوِي ٱۡلح  ١٩ ا يَسح

20. තවද අන්වධකාරයන්ව හා ආගලෝකය ද 

(සමාන) ගනාගව්. 
لَُمَُٰت َوََل ٱنلُّورُ   ٢٠ َوََل ٱلظُّ

21. තවද ගහවණ හා සූර්ය තාපය 

(සමාන) ගනාගව් 

َُرورُ  لُّ َوََل ٱۡلح ِ  ٢١ َوََل ٱلظ 

22. ජීවත් ව සිටින්වනන්ව හා ම වුන්ව 

සමාන ගනාගවයි. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්ඔහු අභිමත කරන අයට සවන්ව 

වැගකන්වනට සලස්වයි. නමුත් ඔබ මිනී 

වල වල් තු  සිටින්වනන්වට සවන්ව 

වැගකන්වනට සලස්වන්වනකු ගනාගව්. 

  َ َُٰتْۚ إِنه ٱَّلله َو مح
َ َيآُء َوََل ٱۡلح حح

َ َتوِي ٱۡلح َوَما يَسح
ن ِِف   ِمٖع مه نَت بُِمسح

َ
ۖۡ َوَمآ أ ِمُع َمن يََشآُء يُسح

 ٢٢ ٱلحُقُبورِ 

23. (නබිවරය!) ඔබ අවවාද කරන්වනකු 

මිස නැත. 
نَت إَِله نَِذيرٌ 

َ
 ٢٣ إِنح أ
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24. නියත වශගයන්වම අපි ඔබ 

සතයගයන්ව යුතු ව ශුභාරංචි දන්වවන්වනකු 

වශගයන්ව හා අවවාද කරන්වනකු වශගයන්ව 

එව්ගවමු. කිසිදු සමූහයක් එහි අවවාද 

කරන්වගනකු පැමිණ ඉකුත් ව ගියා මිස 

නැත. 

َق ِ  رحَسلحَنََٰك بِٱۡلح
َ
ِنح  إِنهآ أ  بَِشۡٗيا َونَِذيٗراْۚ ِإَون م 

ٍة إَِله َخََل فِيَها نَِذير   مه
ُ
 ٢٤ أ

25. තවද ඔවුහු ඔබ ගබාරු කරන්වගනෝ 

නම් එිට (දැනෙනු) ඔවුනට ගපර 

සිටියවුන්ව ද (ගමගස්) ගබාරු කග ෝය. 

ඔවුන්ව ගවත දහම් දූතවරු පැහැදිලි සාධක 

සමඟ ද ශුද්ධ ලියකියිලි සමෙ ද 

ආගලෝකමත් ගද්ව ග්රන්වථය සමෙ ද 

පැමිණියහ. 

ِيَن ِمن َقبحلِِهمح   َب ٱَّله بُوَك َفَقدح َكذه ِ ِإَون يَُكذ 
بُرِ َوبِٱلحِكَتَِٰب   َي َِنَِٰت َوبِٱلزُّ َجآَءتحُهمح رُُسلُُهم بِٱِلح

حُمنِۡيِ   ٢٥ ٱل

26. පසු ව මම ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව හසු 

කග මි. එිට මාගේ දඬුවම ගකගස ්

වීද?( යැයි අල්ලාහ් පවසයි) 

ْۖۡ فََكيحَف ََكَن  ُثمه  ِيَن َكَفُروا ُت ٱَّله َخذح
َ
أ

 ٢٦ نَِكۡيِ 

27. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්අහසින්ව 

ජලය පහ  ගකාට එමගින්ව එහි වර්ණ 

ිිධත්වගයන්ව යුත් බවගභෝෙ අපි 

හටෙැන්වවූගයමු. තවද කඳු අතුරින්ව එහි 

වර්ණ ිිධත්වගයන්ව යුත් සුදු හා රතු කඳු 

මාර්ෙ ද කළු පැහැති කඳු මාවත් ද ඇත. 

 َ ل
َ
َنا  أ رَجح خح

َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
مح تََر أ

  ُۢ َباِل ُجَدُد ِ
ْۚ َوِمَن ٱۡلح َُٰنَها لحَو

َ
حَتلًِفا أ بِهِۦ َثَمَرَٰٖت ُمُّ

َُٰنَها وََغَرابِيُب ُسود   لحَو
َ
حَتلٌِف أ  ٢٧ بِيض  وَُۡححر  ُمُّ

28. තවද ජනයා අතුරින්ව ද සතුන්ව හා 

ගොිප  සතුන්ව අතුරින්ව ද එහි වර්ණ 

ිිධත්වගයන්ව යුත්ගත් ද එගලසය. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ්ට බියවනුගේ ඔහුගේ 

ෙැත්තන්ව අතුරින්ව දැනුම ඇත්තන්වය. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් සර්ව බලධාරී 

අතික්ෂමාශීලීය. 

َٰنُُهۥ   لحَو
َ
نحَعَِٰم ُُمحَتلٌِف أ

َ ِ َوٱۡلح َوآب  َوِمَن ٱنلهاِس َوٱله
 َ ُْۗ  َكَذَٰلَِكُۗ إِنهَما ََيحََش ٱَّلله ُؤا  ِمنح ِعَبادِهِ ٱلحُعلََمَٰٓ

َ َعزِيٌز َغُفورٌ   ٢٨ إِنه ٱَّلله
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29. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ 

ග්රන්වථය කියවා සලාතය ිධිමත් ව ඉටු 

කර, අපි ඔවුනට ගපෝෂණය ක  දැයින්ව 

රහසිෙත ව හා ප්රසිද්ධිගේ ියදම් ක වුන්ව 

වන ඔවුහු කිසිිගටක පාඩු ගනාිඳින 

වයාපාරයක් අගේක්ෂා කරති. 

ةَ   لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
ِ َوأ ِيَن َيتحلُوَن كَِتََٰب ٱَّلله إِنه ٱَّله

ا وََعََلنَِيٗة يَرحُجوَن   ا َرزَقحَنَُٰهمح َِس ٗ نَفُقواْ ِممه
َ
َوأ

 ٢٩ تَِجََٰرٗة لهن َتُبورَ 

30. ඔවුන්වගේ ප්රතිඵල ඔවුනට ූර්ණ ව 

ගදනු පිණිසය. තවද ඔහුගේ භාෙයගයන්ව 

ඔහු ඔවුනට වර්ධනය කරනු පිණිසය. 

නියත වශගයන්වම ඔහු අති ක්ෂමාශීලී 

ගුණෙරුකය. 

لِهِۦْٓۚ إِنهُهۥ   ِن فَضح ُجورَُهمح َويَزِيَدُهم م 
ُ
َِيُهمح أ َِلُوَف 

 ٣٠ َغُفور  َشُكور  

31. ගද්ව ග්රන්වථගයන්ව අපි ඔබ ගවත ගද්ව 

පණිිඩ එවූ දෑ වන එයමය සතයය. තවද 

එය ඉදිරිගේ වූ දෑ සතය කරවන්වනක් 

වශගයනි. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්තම 

ෙැත්තන්ව පිළිබඳ ව සර්ව නිරීක්ෂක වූ 

අභිඥානවන්වතය. 

َقُّ   وحَحيحَنآ إََِلحَك ِمَن ٱلحِكَتَِٰب ُهَو ٱۡلح
َ
ِٓي أ َوٱَّله

  ُۢ َ بِعَِبادِهِۦ َۡلَبُِۡي َ يََديحهِِۗ إِنه ٱَّلله ٗقا ل َِما بَيح ِ ُمَصد 
 ٣١ بَِصۡي  

32. පසු ව අපි අපගේ ෙැත්තන්ව අතුරින්ව 

අප ගතෝරා ෙත් අයට එම ගද්ව ග්රන්වථය 

උරුම කග මු. එිට ඔවුන්ව අතුරින්ව 

තමන්වටම අපාරාධ කරෙත් අය ද ගවති. 

තවද ඔවුන්ව අතුරින්ව මධයසථ්ව කටයුතු 

කරන අය ද ගවති. තවද ඔවුන්ව අතුරින්ව 

අල්ලාහ්ගේ අනුහසින්ව යහකම් කිරීගමහි 

තරඟ වදින්වනා ද ගවයි. එයමය මහත් 

භාෙයය. 

َرثحَنا   وح
َ
َطَفيحَنا ِمنح  ُثمه أ ِيَن ٱصح ٱلحِكَتََٰب ٱَّله

َتِصد    قح ِسهِۦ َوِمنحُهم مُّ َفح ِ ۖۡ فَِمنحُهمح َظالِم  نل  ِعَبادِنَا
َٰلَِك ُهَو   ِْۚ َذ َيحَرَِٰت بِإِذحِن ٱَّلله َوِمنحُهمح َسابُِقُۢ بِٱۡلح

ُل ٱلحَكبِۡيُ   ٣٢ ٱلحَفضح

33. (එහි අද්න්ව නම්) සදාතනික උයන්වය. 

ඔවුහු එහි පිිගසති. රනින්ව වූ ව ලු ද මුතු 

ද එහි ඔවුනට පලන්වදවනු ලැගබති. තවද 

එහි ඔවුන්වගේ වසත්්රය ගස්ද ගරදිය. 

َن فِيَها ِمنح   ُخلُوَنَها ُُيَلهوح ٖن يَدح َُٰت َعدح َجنه
لُٗؤاۖۡ َوِِلَاُسُهمح فِيَها   َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُؤح

َ
أ

 ٣٣ َحرِير  
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34. “අපගෙන්ව දුක පහ ක  අල්ලාහ්ටම 

සියලු ප්රශංසා යැයි ඔවුහු” පැවසූහ. නියත 

වශගයන්වම අපගේ පරමාධිපති 

අතික්ෂමාශීලීය. මහා ගුණෙරුකය. 

ََزَنۖۡ إِنه   ذحَهَب َعنها ٱۡلح
َ
ِٓي أ ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح َوقَالُواْ ٱۡلح

 ٣٤ َربهَنا لََغُفور  َشُكورٌ 

35. “ඔහු වනාහි ඔහුගේ භාෙයගයන්ව 

සදාතනික නිවහගනහි අප පදිංචි ක  අය 

ගව්. එහි අපට කිසිදු පරිශ්රමයක් ඇති 

ගනාගවයි. තවද එහි අපට කිසිදු 

ආයාසයක් ද ඇති ගනාගවයි.” 

لِهِۦ ََل   حُمَقاَمةِ ِمن فَضح َحلهَنا َداَر ٱل
َ
ِٓي أ ٱَّله

َنا فِيَها لُُغوب   َنا فِيَها نََصب  َوََل َيَمسُّ  ٣٥ َيَمسُّ

36. තවද ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව 

වනාහි ඔවුනට නිරගේ ගින්වන ඇත. ඔවුන්ව 

(ඉන්ව මිදී) මිය යන්වනට ඔවුන්ව ගවත තීන්වදු 

කරනු ගනාලැගේ. තවද එහි දඬුවම 

ඔවුනට සැහැල්ලු කරනු ගනාලැගේ. 

එගලසය අපි සෑම ගුණමකුගවකුටම 

ප්රතිඵල පිරිනමනුගේ. 

ََضَٰ   ِيَن َكَفُرواْ لَُهمح نَاُر َجَهنهَم ََل ُيقح َوٱَّله
ِنح َعَذا  ُف َعنحُهم م  ْۚ  َعلَيحِهمح َفَيُموتُواْ َوََل َُيَفه بَِها

 ٣٦ َكَذَٰلَِك ََنحزِي ُكه َكُفورٖ 

37. තවද “අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, 

අප සිදු කරමින්ව සිටි දෑ ගනාවන (ගවනත්) 

යහපතක් අප සිදු කරන අයුරින්ව අප 

බැහැර කරනු මැනව”යි ඔවුහු එහි හඬ 

නෙති.“උපගදස ්ලබන්වනා එහි උපගදස් 

ලබන පරිදි අපි නුඹලාට ආයුකාලය 

ගනාදුන්වගනමු ද? තවද නුඹලා ගවත 

අවවාද කරන්වනා පැමිණිගේය. එගහයින්ව 

නුඹලා භුක්ති ිඳිනු. අපරාධකරුවන්වට 

කිසිදු උදව්කරුවකු ගනාමැත.” 

َملح   َنا َنعح رِجح خح
َ
َطرُِخوَن فِيَها َربهَنآ أ وَُهمح يَصح

ِرحُكم   َولَمح ُنَعم 
َ
ْۚ أ َمُل ِي ُكنها َنعح َ ٱَّله َصَٰلًِحا َغۡيح

َر وَ  ُر فِيهِ َمن تََذكه ا َيَتَذكه ۖۡ  مه َجآَءُكُم ٱنلهِذيُر
َٰلِِمَي ِمن نهِصۡيٍ   ٣٧ فَُذوُقواْ َفَما لِلظه

38. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්අහස් හා 

මහගපාග ාගව් ගුේත දෑ දන්වනාය. නියත 

වශගයන්වම ඔහු හදවත් සතු දෑ පිළිබඳ 

සර්වඥය. 

ۡرِضِۚ إِنهُهۥ  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َٰلُِم َغيحِب ٱلسه َ َع إِنه ٱَّلله

ُۢ بَِذا ُدورِ َعلِيُم  ٣٨ ِت ٱلصُّ
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39. මහගපාග ාගව් නිගයෝජිතයින්ව බවට 

නුඹලා පත් කග ් ඔහුය. එගහයින්ව 

කවගරකු ප්රතික්ගෂප් කග ් ද ඔහුගේ 

ප්රතික්ගෂප්ය ඔහුට එගරහිවමය. තවද 

ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වනන්වට 

ඔවුන්වගේ ප්රතික්ගෂ්පය ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති අබියස උදහස මිස 

ගවගනකක් වැඩි ගනාකරනු ඇත. තවද 

ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වනන්වට 

ඔවුන්වගේ ප්රතික්ගෂ්පය පාඩුව මිස වැඩි 

ගනාකරනු ඇත. 

ۡرِضِۚ َفَمن  
َ ِي َجَعلَُكمح َخَلَٰٓئَِف ِِف ٱۡلح ُهَو ٱَّله

َِٰفرِيَن   ۖۥۡ َوََل يَزِيُد ٱلحَك ُرُه َكَفَر َفَعلَيحهِ ُكفح
ۖۡ َوََل يَزِيُد   ٗتا رُُهمح ِعنَد َرب ِِهمح إَِله َمقح ُكفح

رُُهمح إَِله َخَساٗرا َٰفِرِيَن ُكفح  ٣٩ ٱلحَك

40. (නබිවරය!) ඔබ ගමගස් අසනු. 

“අල්ලාහ ්හැර නුඹලා ඇරයුම් කරන 

නුඹලාගේ හවුල්කරුවන්ව ෙැන නුඹලා 

කුමක් සිතන්වගනහු ද? මහගපාග ාගවන්ව 

ඔවුන්ව මවා ඇත්ගත් කුමක්දැයි ද එගස ්

නැතගහාත් අහගසහි කිසිදු හවුලක් 

ඔවුනට තිගේ දැයි ද එගස් නැතගහාත් අපි 

ඔවුනට ගද්ව ග්රන්වථයක් පිරිනමා ඔවුහු 

ඉන්ව පැහැදිලි සාධකයක් මත සිටී දැයි ද 

මට නුඹලා ගපන්වවනු. එගස් ගනාව 

අපරාධකරුගවෝ ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමකු 

ඇතැගමකුට රැවටීම මිස ගවගනකක් 

ප්රතිඥා ගනාගදති.” 

ُعوَن ِمن   ِيَن تَدح ََكَٓءُكُم ٱَّله ُتمح ُۡشَ رََءيح
َ
قُلح أ

ُروِِن مَ 
َ
ِ أ مح  ُدوِن ٱَّلله

َ
ۡرِض أ

َ اَذا َخلَُقواْ ِمَن ٱۡلح
مح َءاَتيحَنَُٰهمح كَِتَٰٗبا َفُهمح  

َ
َِٰت أ َمََٰو لَُهمح ِۡشحك  ِِف ٱلسه

ُضُهم   َٰلُِموَن َبعح ِنحُهْۚ بَلح إِن يَعُِد ٱلظه َٰ بَي َِنٖت م  لََعَ
ًضا إَِله ُغُروًرا   ٤٠ َبعح

41. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්අහස් හා 

මහගපාග ාව ඒ ගදක ඉවත් ගනාවන 

අයුරින්ව ග්රහණය කර ඇත. තවද ඒ ගදක 

ඉවත් වූගේ නම් ඔහුගෙන්ව පසු ව කිසිවකු 

ගහෝ ඒ ගදක ග්රහණය කරන්වගන්ව නැත. 

නියත වශගයන්වම ඔහු ඉවසිලිවන්වතය 

අතික්ෂමාශීලීය. 

ن  
َ
ۡرَض أ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِسُك ٱلسه َ ُيمح ۞إِنه ٱَّلله
َحٖد م ِ 

َ
َسَكُهَما ِمنح أ مح

َ
نُۢ  تَُزوََلْۚ َولَئِن َزاتَلَآ إِنح أ

ِدهِۦْٓۚ إِنهُهۥ ََكَن َحلِيًما َغُفوٗرا  ٤١ َبعح
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42. සැබැින්වම තමන්ව ගවත අවවාද 

කරන්වගනකු පැමිණිගේ නම් ගවනත් 

සමූහයන්වට වඩා වඩාත් මෙ ගපන්වවීම 

ලැබූ අය වනු ඇතැයි ස්ී ර දිවුරුමකින්ව 

අල්ලාහ ්මත දිවුරා සිටිගයෝය. නමුත් 

ඔවුන්ව ගවත අවවාද කරන්වගනකු පැමිණි 

කල්හි පලා යෑම මිස ගවගනකක් ඔවුනට 

අධික ගනාකග ය්. 

يحَمَٰنِِهمح لَئِن َجآَءُهمح  
َ
َد أ ِ َجهح قحَسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

ا   َمِمِۖ فَلَمه
ُ َدى ٱۡلح َدىَٰ ِمنح إِحح هح

َ
َُكوُننه أ نَِذير  َله

ا َزاَدُهمح إَِله ُنُفوًرا  ٤٢ َجآَءُهمح نَِذير  مه

43. (ඔවුන්ව) මහගපාග ාගව් උඬඟුකම් 

කිරීම හා නපුරු කුමන්වත්රණ කිරීම ( මිස 

ගවන කිසිවක් ඔවුනට වැඩි ගනාකග ්ය.) 

නපුරු කුමන්වත්රණය (ගපරලා) එය 

කරන්වනන්ව ගවතට එල්ල ගවයි. 

පැරැේනන්වගේ පිළිගවත හැර ගවගනකක් 

ඔවුහු බලාගපාගරාත්තු වන්වගනෝද? 

එගහයින්ව අල්ලාහ්ගේ පිළිගවගතහි 

කිසිිටක කිසිදු ගවනසක් ඔබ 

ගනාදකින්වගන්වමය. එගමන්වම අල්ලාහ්ගේ 

පිළිගවගතහි (එය නිර්ණය කරන ලද 

ගදයින්ව) කිසිදු ගවනස ්කිරීමක් ඔබ 

ගනාදකින්වගන්වමය. 

يِّيْۚ َوََل َُيِيُق   َر ٱلسه ۡرِض َوَمكح
َ َباٗرا ِِف ٱۡلح تِكح ٱسح

لِهِۚۦْ َفَهلح يَنُظُروَن إَِله   هح
َ
ي ُِئ إَِله بِأ ُر ٱلسه حَمكح ٱل

ِ َتبحدِ  لَِيْۚ فَلَن ََتَِد لُِسنهِت ٱَّلله وه
َ يَٗلۖۡ  ُسنهَت ٱۡلح

ِ ََتحوِيًَل   ٤٣ َولَن ََتَِد لُِسنهِت ٱَّلله

44. මහගපාග ාගව් සැරි සරා ඔවුනට 

ගපර සිටියවුන්වගේ අවසානය ගකගස් වීදැ 

යි ඔවුහු ගනාබැලුගවෝද? තවද ඔවුහු 

ඔවුනට වඩා ශක්තිගයන්ව බලවත් වූහ. 

තවද අහසහ්ි ගහෝ මහගපාග ාගව් ගහෝ 

ඇති කිසිවක් ඔහු එය අතපසු කරන්වගනකු 

ගනාවීය. නියත වශගයන්වම ඔහු 

සර්වඥානී සර්ව ශක්තිය ඇත්තාය. 

ۡرِض َفَينُظُرواْ َكيحَف ََكَن  
َ َولَمح يَِسُۡيواْ ِِف ٱۡلح

َ
أ

  ْۚ ٗة َشده ِمنحُهمح قُوه
َ
ِيَن ِمن َقبحلِِهمح َوََكنُٓواْ أ َِٰقَبُة ٱَّله َع

َِٰت   َمََٰو ءٖ ِِف ٱلسه ِجَزُهۥ ِمن ََشح ُ َِلُعح َوَما ََكَن ٱَّلله
ۥ  ۡرِضِۚ إِنهُه

َ  ٤٤ ََكَن َعلِيٗما قَِديٗرا َوََل ِِف ٱۡلح
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45. ජනයා උපයා ෙත් දෑ ගහ්තුගවන්ව 

අල්ලාහ ්ඔවුන්ව ග්රහණය කරන්වගන්ව නම් ඒ 

මත කිසිදු ජීියකු ඔහු අත්හරින්වගන්ව 

නැත. නමුත් ඔහු ඔවුන්ව නියමිත කාලයක් 

දක්වා ප්රමාද කරයි. එගස් ඔවුන්වගේ 

අවසන්ව කාලය පැමිණි ිට නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් ඔහුගේ ෙැත්තන්ව 

පිළිබඳ ව නිරීක්ෂා කරන්වගනකු ිය. 

  َٰ ُ ٱنلهاَس بَِما َكَسُبواْ َما تََرَك لََعَ َولَوح يَُؤاِخُذ ٱَّلله
َجٖل  

َ
ِرُُهمح إََِلَٰٓ أ رَِها ِمن َدآبهةٖ َوَلَِٰكن يَُؤخ  َظهح

َ ََكَن بِعَِبادِهِۦ   َجلُُهمح فَإِنه ٱَّلله
َ
ِۖ فَإَِذا َجآَء أ َسۡم ٗ مُّ

 ٤٥ بَِصَۡيُۢا
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 يس

සූරා යාසීන්ව  يس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. යා සීන්ව  ١ يٓس 

2. ප්රඥාගවන්ව යුත් අල් කුර්ආනය මත 

දිවුරමින්ව, 
َِكيمِ   ٢ َوٱلحُقرحَءاِن ٱۡلح

3. (නබි මුහම්මද්!) නියත වශගයන්වම ඔබ 

දූතවරුන්ව අතුරින්ව ගකගනකි. 
حُمرحَسلِيَ   ٣ إِنهَك لَِمَن ٱل

4. (ඔබ) ඍජු මාර්ෙය මතය.  َٖتِقيم سح َٰ ِصَرَٰٖط مُّ  ٤ لََعَ

5. (ගමය) මහා කරුණාන්විත සර්ව 

බලධාරියාණන්වගේ පහ  කිරීමකි. 
 ٥ تََنِيَل ٱلحَعزِيزِ ٱلرهِحيمِ 

6. ඔවුන්වගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව අවවාද කරනු 

ගනාලැබූ පිරිසකට ඔබ අවවාද කරනු 

පිණිසය. එගහයින්ව ඔවුහු අවධානයකින්ව 

ගතාර වූහ. 

نِذَر َءابَآؤُُهمح َفُهمح َغَِٰفلُونَ 
ُ
آ أ  ٦ تِلُنِذَر قَوحٗما مه

7. ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා මත 

(දඬුවගම්) ප්රකාශය සැබැින්වම නියම ිය. 

එගහයින්ව ඔවුහු ිශව්ාස ගනාකරති. 

ََثِهِمح َفُهمح ََل   كح
َ
َٰٓ أ ُل لََعَ لََقدح َحقه ٱلحَقوح

مِ   ٧ ُنونَ يُؤح

8. නියත වශගයන්වම අපි ඔවුන්වගේ ගෙල 

වලට ිලංගු ඇති කග මු. එිට එය 

උගුරු දේඩ දක්වා පවතී. එගහයින්ව ඔවුහු 

හිස (නැමිය ගනාහැකිව) ඔසවා ගෙන 

සිටින්වනන්ව ගවති. 

َلََٰٗل فَِِهَ إََِل  غح
َ
َنَِٰقِهمح أ عح

َ
إِنها َجَعلحَنا ِِفٓ أ

َمُحونَ  قح ذحقَاِن َفُهم مُّ
َ  ٨ ٱۡلح
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9. තවද අපි ඔවුන්ව ඉදිරිගයන්ව බාධකයක් ද 

ඔවුනට පසුපසින්ව බාධකයක් ද ඇති 

කග මු. එිට අපි ඔවුන්ව ආවරණය 

කග මු. එගහයින්ව ඔවුනට බැලිය 

ගනාහැකිය. 

ا َوِمنح َخلحفِِهمح   يحِديِهمح َسد ٗ
َ
ِ أ وََجَعلحَنا ِمنُۢ بَيح

ونَ  َشيحَنَُٰهمح َفُهمح ََل ُيبحِِصُ غح
َ
ا فَأ  ٩ َسد ٗ

10. ඔබ ඔවුනට අවවාද ක  ද ඔබ 

ඔවුනට අවවාද ගනාක  ද ඔවුන්ව ගවත 

එය එක සමානය. ඔවුහු ිශව්ාස 

ගනාකරති. 

مح لَمح تُنِذرحُهمح ََل  
َ
َتُهمح أ نَذرح

َ
وََسَوآٌء َعلَيحِهمح َءأ

ِمُنونَ   ١٠ يُؤح

11. නියත වශගයන්වම ඔබ අවවාද 

කරනුගේ ගමම ගමගනහි කිරීම 

අනුෙමනය ගකාට (කිසිවකු) 

ගනාගපගනන තත්ත්වයක මහා 

කරුණාන්විතයාණන්වහට බියවූවන්වටය. 

එගහයින්ව සමාව හා ගෙෞරවනීය තිළිණ 

ඇති බව ඔහුට ශුභාරංචි දන්වවනු. 

َمََٰن   َر وََخَِشَ ٱلرهحح ِكح َبَع ٱَّل  إِنهَما تُنِذُر َمِن ٱته
رٖ َكرِيمٍ  جح

َ
فَِرةٖ َوأ هُ بَِمغح ح ِ  ١١ بِٱلحَغيحِبِۖ فَبَّش 

12. නියත වශගයන්වම අපි ම වුනට ජීවය 

ගදන්වගනමු. ඔවුන්ව ගපර ක  දෑ ද 

ඔවුන්වගේ සලකුණු ද අපි සටහන්ව 

කරන්වගනමු. තවද සියලු දෑ අපි එය 

පැහැදිලි ගමගහයුමක් තු  සටහන්ව කර 

ඇත්ගතමු. 

ُمواْ   ُتُب َما قَده ََتَٰ َونَكح حَموح ِ ٱل إِنها ََنحُن نُۡحح
َصيحَنَُٰه ِِفٓ إَِماٖم   حح

َ
ٍء أ ْۚ َوَُّكه ََشح َوَءاَثَٰرَُهمح

بِيٖ   ١٢ مُّ

13. තවද ෙම්මානයට දහම් දූතවරුන්ව 

පැමිණි අවස්ථාගව් එහි වැසියන්ව පිළිබඳ 

උපමාවක් ඔවුනට ගෙන හැර දක්වනු. 

يَةِ إِذح َجآَءَها   َحََٰب ٱلحَقرح صح
َ
َثًَل أ ِبح لَُهم مه َوٱۡضح

حُمرحَسلُونَ   ١٣ ٱل

14. අපි ඔවුන්ව ගවත ගදගදනකු එවූ ිට 

ඔවුහු ඔවුන්ව ගදගදනා ගබාරු කග ෝය. 

එිට අපි තුන්වවැන්වනා ගෙන්ව බලවත් 

කග මු. එිට “නියත වශගයන්වම අපි 

නුඹලා ගවත එවනු ලැබූවන්ව ගවමු” යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 

نَا   زح بُوُهَما َفَعزه ِ فََكذه رحَسلحَنآ إََِلحِهُم ٱثحَنيح
َ
إِذح أ

رحَسلُونَ   ١٤ بَِثالِٖث َفَقالُٓواْ إِنهآ إََِلحُكم مُّ
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15. “නුඹලා අප ගමන්ව මිනිසුන්ව මිස නැත. 

තවද මහාකරුණාන්විතයාණන්ව කිසිවක් 

පහ  කග  ්නැත. නුඹලා ගබාරු 

පවසන්වනන්ව මිස නැතැයි” ඔවුහු පැවසූහ. 

َمَُٰن   نَزَل ٱلرهحح
َ
ِثحلَُنا َوَمآ أ نُتمح إَِله بََّش  م 

َ
قَالُواْ َمآ أ

ِذبُونَ  نُتمح إَِله تَكح
َ
ٍء إِنح أ  ١٥ ِمن ََشح

16. “නියත වශගයන්වම අපි නුඹලා ගවත 

එවනු ලැබූවන්ව බව අපගේ පරමාධිපති 

දනී” යැයි ඔවුහු (රසූල්වරුන්ව) පැවසූහ. 

لَُم إِنهآ إََِلحُكمح لَُمرحَسلُونَ   ١٦ قَالُواْ َربَُّنا َيعح

17. “තවද පැහැදිලි ව දන්වවා සිටීම මිස අප 

ගවත (ගවනත් වෙකීමක්) ගනාමැත.” 

حُمبِيُ  ََلَُٰغ ٱل  ١٧ َوَما َعلَيحَنآ إَِله ٱِلح

18. “නුඹලා නිසා අප අසුබ තත්ත්වයට 

පත් ව ඇත්ගතමු. නුඹලා 

ගනාවැ කුගණහු නම් අපි නුඹලා ෙල් 

ෙසා මරන්වගනමු. තවද අපගෙන්ව වූ 

ගව්දනීය දඬුවමක් නුඹලාට ඇති වනු 

ඇතැයි” ඔවුහු (නෙරවාසීන්ව රසූල්වරුන්වට) 

පැවසූහ. 

همح تَنَتُهواْ   ۖۡ لَئِن ل نَا بُِكمح ح قَالُٓواْ إِنها َتَطۡيه
نهُكم  َِلم  لَََنحَُجَنهُكمح َوََلََمسه

َ
ِنها َعَذاٌب أ  ١٨ م 

19. (එිට එම රසූල්වරුන්ව) නුඹලාගේ 

අගුණ නුඹලා සමෙය. ගමය නුඹලාට 

යහපත් අනුශාසනා කරනු ලැබූ නිසාද ? 

(ගමගස් ප්රතිචාර දක්වන්වගන්ව)  නමුත් 

(සතය කුමක්ද යත්) නුඹලා සීමාව 

ඉක්මවා ගිය පිරිසකි. 

تُمِۚ بَ  ِرح ئِن ُذك 
َ
َعُكمح أ نُتمح  قَالُواْ َطَٰٓئِرُُكم مه

َ
لح أ

ُِفونَ  ِسح  ١٩ قَوحم  مُّ

20. තවද නෙරගේ ගක වර සිට 

මිනිගසකු දිව ඇිත් “මාගේ ජනයිනි! 

(අල්ලාහ ්ිසින්ව) එවනු ලැබූවන්ව නුඹලා 

අනුෙමනය කරනු” යැයි පැවසුගව්ය. 

ََعَٰ قَاَل   حَمِديَنةِ رَُجل  يَسح قحَصا ٱل
َ
وََجآَء ِمنح أ

حُمرحَسلِيَ   ٢٠ َيََٰقوحِم ٱتهبُِعواْ ٱل

21. “කිසිදු කුලියක් නුඹලාගෙන්ව ඉල්ලා 

ගනාසිටින්වනන්ව නුඹලා අනුෙමනය කරනු. 

තවද ඔවුහු යහමෙ ලැබූවන්ව ගවති.” 

ٗرا وَُهم   جح
َ
ـ َلُُكمح أ ٱتهبُِعواْ َمن َله يَسح

َتُدونَ  هح  ٢١ مُّ
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22. “මා මැවූ ඔහුට මා ෙැතිකම් ගනාකර 

සිටීමට මට කුමක්වීද? තවද නුඹලා 

නැවත ගයාමු කරනු ලබනුගේ ඔහු 

ගවතටමය.” 

ِي َفَطَرِِن ِإَوََلحهِ   ُبُد ٱَّله عح
َ
َوَماَِلَ ََلٓ أ

 ٢٢ تُرحَجُعونَ 

23. “මා ඔහුගෙන්ව ගතාර ව ගවනත් 

ගදිවරුන්ව ෙන්වගනම් ද? 

මහාකරුණාන්විතයාගණෝ යම් හානියක් 

මට සිතුගව් නම් ඔවුන්වගේ මැදිහත්වීම 

කිසිවකින්ව මට ප්රගයෝජනවත් ගනාගවයි. 

තවද ඔවුහු මා මුදවා ගනාෙනිති.” 

َمَُٰن   ِن ٱلرهحح ُِذ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالَِهًة إِن يُرِدح َّته
َ
َءأ

ا َوََل   ِ َشَفََٰعُتُهمح َشيحـ ٗ ِن َعّن  ٖ َله ُتغح بُِۡض 
 ٢٣ يُنقُِذونِ 

24. “නියත වශගයන්වම මම එිට පැහැදිලි 

මු ාගවහි ගවමි.” 

بِيٍ  ٓ إِٗذا لهَِف َضَلَٰٖل مُّ  ٢٤ إِّن ِ

25. “නියත වශගයන්වම මම නුඹලාගේ 

පරමාධිපති ිශව්ාස කග මි. එගහයින්ව 

නුඹලා මට සවන්ව ගදනු.” 

َمُعونِ  ٓ َءاَمنُت بَِرب ُِكمح فَٱسح  ٢٥ إِّن ِ

26. ‘ඔබ ස්වර්ෙයට පිිගසනු’ යැයි කියන 

ලදී. “අගහෝ! මාගේ ජනයා දැනෙන්වගන්ව 

නම්!”යැයි (ඔවුන්වගෙන්ව ගකගනකු) 

පැවැසුගව්ය. 

ۖۡ قَاَل  َنهَة ُخِل ٱۡلح ِّم  قِيَل ٱدح  َيَٰلَيحَت قَوح
لَُمونَ   ٢٦ َيعح

27. “මාගේ පරමාධිපති මට සමාව දී ඇති 

බවත් තවද ඔහු මා ගෙෞරවනීය අය අතරට 

පත් කර ඇති බවත් (ඔවුහු දැන ෙන්වගන්ව 

නම්)” 

َرِميَ  حُمكح ِ وََجَعلَِّن ِمَن ٱل  ٢٧ بَِما َغَفَر َِل َرَب 

28. ඔහුගෙන්ව පසු ව අහසින්ව කිසිදු 

ගස්නාවක් අපි ඔහුගේ ජනයා ගවත පහ  

ගනාකග මු. තවද අපි පහ  කරන්වනන්ව 

ගලස ගනාසිටිගයමු. 

ِدهِۦ ِمن ُجنٖد   َٰ قَوحِمهِۦ ِمنُۢ َبعح َا لََعَ نَزنلح
َ
۞َوَمآ أ

َمآءِ َوَما ُكنها ُمَنِلِيَ  َِن ٱلسه  ٢٨ م 

29. එය එකම හඬක් මිස වූගේ නැත. 

එිට ඔවුහු නිහඬයින්ව වූහ. 
إَِذا ُهمح  إِن ََكنَتح إَِله َصيحَحٗة َوَِٰحَدٗة فَ 

 ٢٩ َخَِٰمُدونَ 
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30. අගහෝ ෙැත්තන්ව ගවත වූ ගේදය! 

ඔවුන්ව ගවත (රසූල්වරගයකු) 

පණිිඩකරුගවකු පැමිණි ිට ඔවුහු ඔහු 

සරදම් කරමින්ව සිටියා මිස නැත. 

ِن رهُسوٍل إَِله   تِيِهم م 
ح
ِۚ َما يَأ ًة لََعَ ٱلحعَِبادِ َ َيََٰحِسح

زُِءونَ ََكنُواْ بِهِۦ  َتهح  ٣٠ يَسح

31. ඔවුනට ගපර පරම්පරාවන්ව 

ගකාපමණක් අපි ිනාශ කර ඇත්ගතමු 

දැයි ඔවුහු ගනාදුටුගවෝ ද? නියත 

වශගයන්වම ඔවුහු ඔවුන්ව ගවත නැවත 

ගනාපැමිගණනු ඇත. 

َِن ٱلحُقُروِن   َنا َقبحلَُهم م  لَكح هح
َ
اْ َكمح أ لَمح يََروح

َ
أ

نهُهمح إََِلحِهمح ََل يَرحِجُعونَ 
َ
 ٣١ أ

32. සියලු ගදනා අප ඉදිරිගේ සම්මුඛ 

කරවනු ලබන්වනන්ව මිස නැත. 
ونَ  َنا ُُمحَۡضُ يح َ ا ََجِيع  له همه  ٣٢ ِإَون ُك   ل

33. ම  භූමිය ඔවුනට සංඥාවකි. අපි එය 

ප්රාණවත් කග මු. පසු ව අපි එයින්ව ධානය 

හට ෙැන්වවූගයමු. එිට ඔවුහු එයින්ව 

අනුභව කරති. 

حَميح  ۡرُض ٱل
َ هُهُم ٱۡلح َنا  َوَءايَة  ل رَجح خح

َ
َييحَنََٰها َوأ حح

َ
َتُة أ
ُكلُونَ 

ح
ا فَِمنحُه يَأ  ٣٣ ِمنحَها َحب ٗ

34. තවද අපි එහි ඉඳි හා මිදි උයන්ව ඇති 

කග මු. තවද එහි උල්පත් වලින්ව පීරා 

ෙලා යන්වනට සැලැස්වූගයමු. 

َنَٰٖب   عح
َ
ِيٖل َوأ ِن َّنه َٰٖت م  وََجَعلحَنا فِيَها َجنه

نَا فِيَها ِمَن ٱلحُعُيونِ  رح  ٣٤ َوفَجه

35. (එගස ්කරනු ලැබුගව්) එහි බවගභෝෙ 

වලින්ව ඔවුහු අනුභව කරනු පිණිසයි. තවද 

ඔවුන්වගේ අත් එය සිදු කග ් නැත. 

එගහයින්ව ඔවුහු ගුණ ෙරුක ගනාවන්වගනෝ 

ද? 

فَََل  
َ
ْۚ أ يحِديِهمح

َ
ُكلُواْ ِمن َثَمرِهِۦ َوَما َعِملَتحُه أ

ح
َِلَأ

ُكُرونَ   ٣٥ يَشح

36. මහගපාග ාගව් හට ෙන්වවන දැයින්ව ද 

ඔවුන්ව අතුරින්ව ද එගමන්වම ඔවුන්ව 

ගනාදන්වනා දැයින්ව ද ඒ සියලු යුෙලයන්ව 

මැවූ ඔහු සුිශුද්ධය. 

ا تُۢنبُِت   َوََٰج ُُكهَها ِممه زح
َ ِي َخلََق ٱۡلح ُسبحَحََٰن ٱَّله

لَُمونَ  ا ََل َيعح نُفِسِهمح َوِممه
َ
ۡرُض َوِمنح أ

َ  ٣٦ ٱۡلح

37. තවද රාත්රිය ද ඔවුනට සංඥාවකි. අපි 

එයින්ව දහවල ගවන්ව කරමු. එිට ඔවුහු 

අඳුගරහි සිටින්වගනෝ ගවති. 

لَُخ ِمنحُه ٱنلهَهاَر فَإَِذا ُهم   حُل نَسح هُهُم ٱَله َوَءايَة  ل
لُِمونَ  ظح  ٣٧ مُّ
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38. තවද හිරු, එයට නියමිත සථ්ානය 

ගවත ෙමන්ව කරමින්ව සිටියි. එය සර්වඥානී 

සර්ව බලධාරියාගේ සැලසුමකි. 

ههَ  ٖ ل َتَقر  ُس ََتحرِي لُِمسح مح ِديُر  َوٱلشه َٰلَِك َتقح ْۚ َذ ا
 ٣٨ ٱلحَعزِيزِ ٱلحَعلِيمِ 

39. තවද සඳු, අපි එය ඇකිළී ගිය ඉඳි 

රිකිල්ලක් ගමන්ව පත් වන ගතක් එයට 

ස්ථාන නිර්ණය කග මු. 

َٰ ََعَد َكٱلحُعرحُجوِن   َنَُٰه َمَنازَِل َحِته رح َوٱلحَقَمَر قَده
 ٣٩ ٱلحَقِديمِ 

40. සඳු ගවත  ඟා වන්වනට හිරුට 

අවශයතාවක් නැත. තවද දහවල අබිබවා 

යන්වනක් ගස ්රාත්රිය ද නැත. තවද සියල්ල 

(නියමිත) කක්ෂය තු  පාගවති. 

رَِك ٱلحَقَمَر َوََل   ن تُدح
َ
ُس يَۢنَبِغ لََهآ أ مح ََل ٱلشه

َبُحونَ  ِۚ َوَُّك   ِِف فَلَٖك يَسح حُل َسابُِق ٱنلهَهارِ  ٤٠ ٱَله

41. නියත වශගයන්වම අපි ඔවුන්වගේ 

පරම්පරාව පටවනු ලැබූ නැගවහි උසුලා 

ගෙනයාගමහි ඔවුනට තවත් සංඥාවක් 

ඇත 

ِيهَتُهمح ِِف ٱلحُفلحِك   نها َۡحَلحَنا ُذر 
َ
هُهمح أ َوَءايَة  ل
ُحونِ  حَمشح  ٤١ ٱل

42. තවද අපි ඔවුනට ඒ හා සමාන දැයින්ව 

ඔවුන්ව ප්රවාහනය කරන දෑ මැව්ගවමු. 
َكُبونَ  ِثحلِهِۦ َما يَرح ِن م  َنا لَُهم م   ٤٢ وََخلَقح

43. තවද අපි අභිමත කරන්වගන්ව නම් 

ඔවුන්ව අපි ගිල්වා දමන්වගනමු. එිට 

ඔවුනට පක්ෂ ව කිසිඳු හඬක් ගනාවනු 

ඇත. තවද ඔවුහු මුදවා ෙනු ගනාලබති. 

ُهمح فَََل َۡصِيَخ لَُهمح َوََل ُهمح   رِقح  ُنغح
ح
هَشأ ِإَون ن
 ٤٣ يُنَقُذونَ 

44. නමුත් (එය) අපගෙන්ව වූ කරුණාවක් 

හා ටික කලකට භුක්ති ිඳීමක් වශගයන්ව 

මිස නැත. 

ِنها َوَمَتًَٰعا إََِلَٰ ِحيٖ  َٗة م   ٤٤ إَِله رَۡحح

45. නුඹලා (අල්ලාහ්ගේ) කරුණාව 

ලැබිය හැකි වනු පිණිස නුඹලා ඉදිරිගේ 

ඇති දෑ හා නුඹලාට පසුපසින්ව ඇති දැයින්ව 

ආරක්ෂා වනු යැයි ඔවුනට කියනු ලැබූ 

ිට (ඔවුහු ගනාසැලකිලිමත් වූහ.) 

يحِديُكمح َوَما  ِإَوَذا قِيَل لَُهُم ٱته 
َ
َ أ ُقواْ َما بَيح
 ٤٥ َخلحَفُكمح لََعلهُكمح تُرحَۡحُونَ 
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46. ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගේ සංඥා 

අතුරින්ව යම් සංඥාවක් ඔවුන්ව ගවත පැමිණි 

ිට ඔවුන්ව එය පිටුපාන්වනන්ව ගලස සිටියා 

මිස නැත. 

ِنح َءاَيَِٰت َرب ِِهمح إَِله   ِنح َءايَةٖ م  تِيِهم م 
ح
َوَما تَأ

 ٤٦ ََكنُواْ َعنحَها ُمعحرِِضيَ 

47. අල්ලාහ ්නුඹලාට ගපෝෂණය ක  

දැයින්ව නුඹලා ියදම් කරනුයි ඔවුනට 

කියනු ලැබූ ිට ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව 

ිශව්ාස ක වුන්ව ගදස බලා “අල්ලාහ ්

අභිමත වී නම්, ඔහු කවගරකුට ආහාර 

සපයන්වගන්ව ද එවැන්වනන්වහට අපි ආහාර 

සපයන්වගනමු ද? නුඹලා පැහැදිලි 

මු ාගවහි මිස නැත” යැයි පවසා සිටියහ. 

ُ قَاَل   ا َرزََقُكُم ٱَّلله نِفُقواْ ِممه
َ
ِإَوَذا قِيَل لَُهمح أ

هوح   عُِم َمن ل ُنطح
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِيَن َكَفُرواْ لَِّله ٱَّله

نُتمح إَِله ِِف َضَلَٰٖل  
َ
ۥٓ إِنح أ َعَمُه طح

َ
ُ أ يََشآُء ٱَّلله

بِيٖ   ٤٧ مُّ

48. “නුඹලා සතයවාදීන්ව වූගයහු නම් ගමම 

ප්රතිඥාව (ම වුන්වගෙන්ව නැගිටුවනු ලැබීම) 

කවදාදැ”යි ඔවුහු පවසති. 

ُد إِن ُكنُتمح   حوَعح َويَُقولُوَن َمَِتَٰ َهََٰذا ٱل
 ٤٨ َصَِٰدقِيَ 

49. ඔවුන්ව තර්ක කරමින්ව සිටිය දී ඔවුන්ව 

හසු කර ෙන්වනා එකම හඬක් මිස ඔවුහු 

බලාගපාගරාත්තු ගනාගවති. 

ُخُذُهمح وَُهمح  َما يَنُظُروَن إَِله َصيححَ 
ح
ٗة َوَِٰحَدٗة تَأ

ُمونَ  ِ  ٤٩ ََيِص 

50. එිට අන්වතිම කැමැත්ත ප්රකාශ 

කිරීමට ගහෝ ඔවුන්වගේ පවුල ගවත නැවත 

හැරී යාමට ගහෝ ඔවුහු හැකියාව 

ගනාදරති. 

لِِهمح   هح
َ
َتِطيُعوَن تَوحِصَيٗة َوََلٓ إََِلَٰٓ أ فَََل يَسح

 ٥٠ يَرحِجُعونَ 

51. තවද ගහාරණෑගවහි පිඹිනු ලැබීය. 

එිට ඔවුහු මිණී ව වල් තුළින්ව ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති ගවත ගව්ෙගයන්ව බැහැර ව 

යති. 

َداِث إََِلَٰ  جح
َ َِن ٱۡلح ورِ فَإَِذا ُهم م  َونُِفَخ ِِف ٱلصُّ

 ٥١ َرب ِِهمح يَنِسلُونَ 
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52. “අගහෝ අපගේ ිනාශය! අප නිදා 

සිටින තැනින්ව අප අවදි කග ් කවුදැ?”යි 

ඔවුහු ිමසති. ගමය 

මහාකරුණාන්විතයගණෝ ප්රතිඥා දුන්ව දෑ 

සහ දහම් දූතවරුන්ව සතය ක  දෑ ගව්. 

(යැයි පවසනු ලැගේ) 

ُۗ َهََٰذا َما   َقِدنَا  رح قَالُواْ َيََٰويحلََنا َمنُۢ َبَعَثَنا ِمن مه
حُمرحَسلُونَ  َمَُٰن َوَصَدَق ٱل  ٥٢ وََعَد ٱلرهحح

53. එය එකම හඬක් මිස ගනාවීය. එිට 

ඔවුහු සියලු ගදනා අප ඉදිරිගේ සම්මුඛ 

කරනු ලබන්වගනෝ ගවති. 

إِن ََكنَتح إَِله َصيحَحٗة َوَِٰحَدٗة فَإَِذا ُهمح ََجِيع   
ونَ  َنا ُُمحَۡضُ يح َ  ٥٣ له

54. අද දින කිසිදු ආත්මයක් කිසිවකින්ව 

ගහෝ අපරාධ කරනු ගනාලබයි. නුඹලා සිදු 

කරමින්ව සිටි දෑට මිස නුඹලාට ප්රතිඵල 

පිරිනමනු ගනාලබන්වගනහුය. 

لَمُ  َوحَم ََل ُتظح َن إَِله  فَٱَلح ا َوََل َُتحَزوح س  َشيحـ ٗ  َنفح
َملُونَ   ٥٤ َما ُكنُتمح َتعح

55. නියත වශගයන්වම ස්වර්ෙ වාසීන්ව 

එදින කාර්යයන්වහි සතුටින්ව නිරත ව 

සිටින්වගනෝ ගවති. 

َوحَم ِِف ُشُغٖل   َنهةِ ٱَلح َحََٰب ٱۡلح صح
َ
إِنه أ

َِٰكُهونَ   ٥٥ َف

56. ඔවුහු හා ඔවුන්වගේ බිරියන්ව 

ගසවගනහි ඇති යහනාවන්ව මත (ඉතා 

සතුටින්ව) හාන්වසිවී සිටින්වගනෝ ගවති. 

َرآئِِك  
َ َوَُٰجُهمح ِِف ِظَلٍَٰل لََعَ ٱۡلح زح

َ
ُهمح َوأ

 ٥٦ ُمتهِكـ ُونَ 

57. ඔවුනට එහි පලතුරු ඇත. තවද ඔවුන්ව 

පතන දෑ ද ඔවුනට ඇත. 
ُعونَ  ا يَده َِٰكَهة  َولَُهم مه  ٥٧ لَُهمح فِيَها َف

58. සලාම් ! (ශාන්වතිය යැයි කියනු 

ලැගේ). මහා කරුණාන්විත 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ ප්රකාශයක් වශගයන්ව 

(කියනු ලැගේ) 

ٖ رهِحيمٖ  ِن رهب  َٗل م   ٥٨ َسَلَٰم  قَوح

59. “අගහෝ වැරදිකරුවනි! අද දින නුඹලා 

ගවන්වව යනු” යැයි කියනු ලැගේ. 
رُِمونَ  حُمجح َها ٱل يُّ

َ
َوحَم أ َتَُٰزواْ ٱَلح  ٥٩ َوٱمح
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60. ආදම්ගේ දරුවනි! නුඹලා ගෂයිතාන්වට 

ෙැතිකම් ගනාකරන්වනැයි මම නුඹලා 

ගවතින්ව ප්රතිඥාවක් ගනාෙත්ගතම් ද? 

නියත වශගයන්වම ඔහු නුඹලාට ප්රකට 

සතුගරකි. 

ُبُدواْ   ن َله َتعح
َ
َهدح إََِلحُكمح َيََٰبِّنٓ َءاَدَم أ عح

َ
لَمح أ

َ
۞أ

بِي   يحَطََٰنۖۡ إِنهُهۥ لَُكمح َعُدو   مُّ  ٦٠ ٱلشه

61. තවද නුඹලා මට නැමදුම් කරනු. ඍජු 

මාර්ෙය ගමය ගව්. 
َتِقيم   سح ِۚ َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ ُبُدوِِن ِن ٱعح

َ
 ٦١ َوأ

62. තවද සැබැින්වම නුඹලා අතුරින්ව 

ගබාගහෝමයක් මැවීම් ඔහු ගනාමෙ 

හැරිගේය. එගහයින්ව නුඹලා බුද්ධිමත් 

ගනාවූගයහු ද? 

فَلَمح  
َ
َضله ِمنُكمح ِجبَِل ٗ َكثًِۡياۖۡ أ

َ
َولََقدح أ

ِقلُونَ   ٦٢ تَُكونُواْ َتعح

63. ගමය නුඹලා ප්රතිඥා ගදනු ලබමින්ව 

සිටි නිරයයි. 
 ٦٣ َهَِٰذهِۦ َجَهنهُم ٱلهِِت ُكنُتمح تُوَعُدونَ 

64. නුඹලා ප්රතික්ගෂප් කරමින්ව සිටි 

බැින්ව අද දින නුඹලා එහි පිිගසනු. 
ُفُرونَ  َوحَم بَِما ُكنُتمح تَكح لَوحَها ٱَلح  ٦٤ ٱصح

65. අද දින අපි ඔවුන්වගේ කටවල් වලට 

මුද්රා තබමු. තවද ඔවුන්වගේ අත් අප සමෙ 

කතා කරයි. තවද ඔවුන්ව උපයමින්ව සිටි දෑ 

ෙැන ඔවුන්වගේ පාද සාක්ෂි දරයි. 

يحِديِهمح  
َ
َٰهِِهمح َوتَُكل ُِمَنآ أ فحَو

َ
َٰٓ أ َوحَم ََّنحتُِم لََعَ ٱَلح

ِسُبونَ  رحُجلُُهم بَِما ََكنُواْ يَكح
َ
َهُد أ  ٦٥ َوتَشح

66. තවද අපි අභිමත කරන්වගන්ව නම් 

ඔවුන්වගේ ඇස ්මත අන්වධභාවය ඇති 

කරන්වනට තිබුණි. එිට එම මාවත ගවත 

ඔවුහු (තරඟකාරී ගලස) ගවගහස 

දරන්වනට තිබුණි. එිට ඔවුන්ව ගකගස ්නම් 

දකිනු ඇත් ද? 

تََبُقواْ   ُينِِهمح فَٱسح عح
َ
َٰٓ أ َنا لََعَ َولَوح نََشآُء لََطَمسح

ونَ  َٰ ُيبحِِصُ ّنه
َ
َرََٰط فَأ ِ  ٦٦ ٱلص 

67. තවද අපි අභිමත කරන්වගන්ව නම් 

ඔවුන්වගේ ස්ථානගයහිම අපි ඔවුන්වගේ 

හැඩය ගවනස් කරන්වනට තිබුණි. එිට 

ඔවුහු ෙමන්ව කිරීමට හැකියාව ගනාදරති. 

තවද ඔවුහු නැවත හැරී ගනායති. 

َٰ َمََّكنَتِِهمح َفَما   َنَُٰهمح لََعَ َولَوح نََشآُء لََمَسخح
ا َوََل يَرحِجُعونَ  َتَطَُٰعواْ ُمِضي ٗ  ٦٧ ٱسح
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68. තවද කවගරකු අපි වගයෝවෘද 

තත්වයට පත් කරමුද අපි ඔහු මැවීම්හි 

(දුර්වල තත්වයට) ගවනස් කරමු. ඔවුහු 

(ගමය) වටහා ෙත යුතු ගනාගව්ද? 

فَََل 
َ
َلحِقِۚ أ ُه ِِف ٱۡلح ِسح ُه ُنَنك  ِرح َوَمن نَُّعم 

ِقلُونَ   ٦٨ َيعح

69. අපි ඔහුට (මුහම්මද්ට) කාවය ශාස්ත්රය 

ඉෙැන්වවූගේ නැත. තවද එය ඔහුට අවශය 

ගනාවීය. තවද ගමය ගමගනහි කිරීමක් හා 

පැහැදිලි පාරායනයක් වූ -කුර්ආන්ව- මිස 

ගවගනකක් නැත. 

ۥْٓۚ إِنح ُهَو إَِله   َر َوَما يَۢنَبِغ ََلُ عح ِ َنَُٰه ٱلش  َوَما َعلهمح
بِي   ر  َوقُرحَءان  مُّ  ٦٩ ذِكح

70. (ගමය) ජීවමාන ව සිටින්වනන්වහට ඔහු 

අවවාද කරනු පිණිසය. තවද ගදියන්ව 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වනන්ව හට (දඬුවගම්) 

ප්රකාශය නියම වනු පිණිසය. 

ُل لََعَ   ا َويَِحقه ٱلحَقوح ُنِذَر َمن ََكَن َحي ٗ ِ َل 
َٰفِرِينَ   ٧٠ ٱلحَك

71. අපගේ අත් නිර්මාණය ක  දැයින්ව 

ගොිප  සතුන්ව ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව අපි 

නිර්මාණය කර තිබීම ඔවුහු 

ගනාදුටුගවෝද? එගහයින්ව ඔවුහු එයට 

උරුමක්කරුගවෝ වූහ. 

َولَمح  
َ
يحِديَنآ  أ

َ
ا َعِملَتح أ ِمه َنا لَُهم م  نها َخلَقح

َ
اْ أ يََروح

نحَعَٰٗما َفُهمح لََها َمَٰلُِكونَ 
َ
 ٧١ أ

72. තවද අපි ඔවුනට ඒවා යටත් කර 

දුනිමු. එගහයින්ව එවායින්ව ඔවුන්වගේ 

ප්රවාහන පහසුකම් ඇත. තවද ඒවායින්ව 

ඔවුහු අනුභව කරති. 

هلحَنََٰها لَُهمح فَِمنحَها  َرُكوبُُهمح َوِمنحَها  َوَذل
ُكلُونَ 

ح
 ٧٢ يَأ

73. තවද ඔවුනට ඒවාගයහි ප්රගයෝජන හා 

පානයන්ව ඇත. එගහයින්ව ඔවුහු ගුණ 

ෙරුක ගනාවන්වගනෝ ද? 

فَََل  
َ
َولَُهمح فِيَها َمَنَِٰفُع َوَمَشارُِبْۚ أ

ُكُرونَ   ٧٣ يَشح

74. තවද ඔවුන්ව උදව් ලබනු ඇතැයි (සිතා) 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ගවනත් ගදිවරුන්ව 

ඔවුහු ෙත්ගතෝය. 

ِ َءالَِهٗة لهَعلهُهمح   َُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َوٱَّته
ونَ   ٧٤ يُنَِصُ
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75. ඔවුනට උදව් කිරීමට ඔවුහු ශක්තිය 

ගනාදරති. (ිනිශ්චය දිනගේ) ඔවුනට 

(එගරහිව) ඔවුහු ගස්නාවක් ගස් ගෙන එනු 

ලබති. 

َُهمح وَُهمح لَُهمح ُجند    َتِطيُعوَن نَِصح ََل يَسح
ونَ  حَۡضُ  ٧٥ ُمُّ

76. එගහයින්ව ඔවුන්වගේ ප්රකාශය ඔබ 

දුකට පත් ගනාක  යුතුය. ඔවුන්ව සඟවන 

දෑ ද ඔවුන්ව ගහළි කරන දෑ ද සැබැින්වම 

අපි දනිමු. 

وَن َوَما   لَُم َما يُِِسُّ ۘ إِنها َنعح لُُهمح فَََل َُيحُزنَك قَوح
لُِنونَ   ٧٦ ُيعح

77. නියත වශගයන්වම අපි ඔහු ශුරාණු 

බිඳුවකින්ව මවා තිබීම මිනිසා ගනාදුටුගව් 

ද? එගස ්තිබියදීත්, ඔහු (වයාජ දෑ ගෙන) 

පැහැදිලි තර්ක කරන්වගනකි. 

َفةٖ فَإَِذا   َنَُٰه ِمن نُّطح نها َخلَقح
َ
نَسَُٰن أ ِ

َولَمح يََر ٱۡلح
َ
أ

بِي    ٧٧ ُهَو َخِصيم  مُّ

78. ඔහු අපට උපමා ගෙන හැර 

පාන්වගන්වය. ඔහු ඔහුගේ මැවීම ෙැන 

අමතක කග ්ය. “අස්ි  දිරාපත් ව තිබියදී 

ඒවාට යළි ජීවය ගදන්වනා කවුදැ”යි ඔහු 

ිමසයි. 

  ِ ۖۥۡ قَاَل َمن يُۡحح َوَۡضََب نَلَا َمَثَٗل َونََِسَ َخلحَقُه
 ٧٨ ٱلحعَِظََٰم َوِهَ َرِميم  

79. “මුල් වරට එය නිර්මාණය ක  අය 

එයට ජීවය ගදනු ඇත. තවද ඔහු සියලු 

මැවීම් පිළිබඳ ව සර්වඥානීය” යැයි  

(නබිවරය) ඔබ පවසනු. 

ِ  قُلح 
ةِٖۖ وَُهَو بُِكل  َل َمره وه

َ
َهآ أ

َ
نَشأ

َ
ِٓي أ ُُيحيِيَها ٱَّله

 ٧٩ َخلحٍق َعلِيمٌ 

80. ඔහු වනාහි නුඹලාට අමු ෙසින්ව 

ගින්වදර ඇති ක  අයයි. එිට නුඹලා 

එයින්ව දල්වන්වගනහුය. 

َۡضِ نَاٗرا   خح
َ َجرِ ٱۡلح َِن ٱلشه ِي َجَعَل لَُكم م  ٱَّله

ِنحُه تُوقُِدونَ  نُتم م 
َ
 ٨٠ فَإَِذآ أ

81. අහස ්හා මහගපාග ාව මැවූ අය 

ඔවුනට සමාන දෑ මැවීමට ශක්තිය 

ඇත්තකු ගනාගව් ද? එගස්ය; ඔහුය 

සර්වඥානී මහා මැවුම්කරු වන්වගන්ව. 

ۡرَض بَِقَِٰدٍر  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه َولَيحَس ٱَّله

َ
أ

َُٰق   َله ن ََيحلَُق ِمثحلَُهمِۚ بََلَٰ َوُهَو ٱۡلح
َ
َٰٓ أ لََعَ

 ٨١ ٱلحَعلِيمُ 
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82. නියත වශගයන්වම ඔහුගේ නිගයෝෙය 

වනුගේ ඔහු යමක් (නිර්මාණය කිරීමට) 

අදහස් ක  ිට එයට ‘වනු’ යැයි 

පැවසීමය. එිට එය සිදුවනු ඇත. 

ن َيُقوَل ََلُۥ ُكن  
َ
َراَد َشيحـ ًا أ

َ
ۥٓ إَِذآ أ ُرُه مح

َ
َمآ أ إِنه

 ٨٢ َفَيُكونُ 

83. එගහයින්ව සියලු දෑහි ආධිපතයයන්ව 

තම අගතහි වූ ඔහු සුිශුද්ධ ිය. තවද ඔහු 

ගවතටමය නුඹලා ගයාමු කරනු ලබනුගේ. 

ءٖ   ِ ََشح
ِي بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُك  فَُسبحَحََٰن ٱَّله

 ٨٣ ِإَوََلحهِ تُرحَجُعونَ 
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සූරා අස් සාෆ්ෆාත්  الصافات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ගපළින්ව ගප ට ගප  ෙැසී 

සිටින්වනන්ව(මලක්වරු)මත දිවුරමින්ව. 
ا  َِٰت َصف ٗ فه َٰٓ  ١ َوٱلصه

2. තවද පසුපසින්ව ගමගහයවා යන්වනන්ව 

(මලක්වරු) මත දිවුරමින්ව. 
ٗرا َِٰجَرَِٰت زَجح  ٢ فَٱلزه

3. තවද (අල්ලාහ්ගේ)  ගද්ව වදන්ව 

පාරායනය කරන්වනන්ව මත දිවුරමින්ව. 
ًرا  َٰلَِيَِٰت ذِكح  ٣ فَٱلته

4. නියත වශගයන්වම නුඹලාගේ ගදියා 

එකමය. 
َِٰحد    ٤ إِنه إَِلََٰهُكمح لََو

5. අහස ්හා මගහාගපාග ාගවහි ද ඒ ගදක 

අතර ඇති දෑහි ද හිමිපාණන්වය. තවද 

නැගෙනහිරවල්හි ද හිමිපාණන්වය. 

ۡرِض َوَما بَيحَنُهَما َوَربُّ  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو رهبُّ ٱلسه

حَمَشَٰرِقِ ٱ  ٥ ل

6. නියත වශගයන්වම සමීපව පිහිටි අහස 

අපි ග්රහ වස්තු මගින්ව අලංකාරවත් 

කග මු. 

نحَيا بِزِيَنٍة ٱلحَكَواكِبِ  َمآَء ٱلُّ  ٦ إِنها َزيهنها ٱلسه

7. තවද සීමාව ඉක්මවා ගිය සෑම 

ගෂයිතානුවකුගෙන්වම ආරක්ෂාවක් 

වශගයනි. 

ارِدٖ  ِ َشيحَطَٰٖن مه
ِن ُك  ٗظا م   ٧ وَِحفح

8. උසස ්වූ පිරිස (මලක්වරු) ගවත ඔවුන්ව 

සවන්ව දිය ගනාහැකිය. තවද ඔවුහු සෑම 

පැත්තකින්වම පහර ගදනු ලබති. 

َذفُوَن ِمن   َٰ َويُقح َ لَعح
َ حَمََلِ ٱۡلح ُعوَن إََِل ٱل مه َله يَسه

ِ َجانِبٖ 
 ٨ ُك 

9. (එය) පලවා හැරීමක් වශගයනි. තවද 

ඔවුනට නිරන්වතර දඬුවමක් ඇත. 
 ٩ ُدُحوٗراۖۡ َولَُهمح َعَذاب  َواِصٌب 
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10. (රහස ්කතා) පැහැර ගෙන සවන්ව 

ගදන්වනා හැර. එිට සිදුරු කරන 

උල්කාවන්ව ඔහු ලුහුබඳියි. 

تحَبَعُهۥ ِشَهاب   
َ
َفَة فَأ َطح إَِله َمنح َخِطَف ٱۡلح

 ١٠ ثَاقِب  

11. “මැවීගමන්ව වඩාත් බලවත් වන්වගන්ව 

ඔවුන්ව ද එගස ්නැතගහාත් අපි මවා ඇති දෑ 

දැ” යි ඔවුන්වගෙන්ව ඔබ ිමසනු. නියත 

වශගයන්ව අපි ඔවුන්ව ඇගලන සුළු 

මැටිගයන්ව මැව්ගවමු. 

ْٓۚ إِنها   َنا نح َخلَقح م مه
َ
َشدُّ َخلحًقا أ

َ
ُهمح أ

َ
تِِهمح أ َتفح فَٱسح

زِبِۭ  ِن ِطٖي َله َنَُٰهم م   ١١ َخلَقح

12. නමුත් ඔබ පුදුම වූගයහිය. ඔවුහු (ඒ 

ෙැන) සමච්චල් කරති. 
 ١٢ َخُرونَ بَلح َعِجبحَت َويَسح 

13. තවද ඔවුනට උපගදස් කරනු ලබන 

ිට ඔවුහු උපගදස ්ගනාලබති. 
ُكُرونَ  ُِرواْ ََل يَذح  ١٣ ِإَوَذا ُذك 

14. තවද ඔවුහු යම්  සංඥාවක් දුටු ිට 

සමච්චල් කරති. 
ِخُرونَ  تَسح اْ َءايَٗة يَسح وح

َ
 ١٤ ِإَوَذا َرأ

15. තවද ඔවුහු ගමගස ්පවසා සිටියහ. 

“ගමය පැහැදිලි හූනියමක් මිස නැත” 

بِيٌ  ر  مُّ  ١٥ َوقَالُٓواْ إِنح َهََٰذآ إَِله ِسحح

16. “අප මිය ගොස් පස් හා අස්ි  බවට 

පත් වූ ිට නියත වශගයන්වම අපි නැවත 

නැගිටුවනු ලබන්වගනෝ ගවමු ද?” 

ءِنها  
َ
ءَِذا ِمتحَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
أ

 ١٦ لََمبحُعوثُونَ 

17. “අපගේ මුල් මුතුන්වමිත්තන්ව ද (නැවත 

නැගිටුවනු ලබන්වගනෝ ද)” 

لُونَ  وه
َ َوَءابَآُؤنَا ٱۡلح

َ
 ١٧ أ

18. “එගසය්. තවද නුඹලා (අල්ලාහ ්

ඉදිරිගේ) පහත් වූවන්ව යැ”යි ඔබ පවසනු. 
نُتمح َدَِٰخُرونَ 

َ
 ١٨ قُلح َنَعمح َوأ

19. නියත වශගයන්වම එය එක් හඬකි. 

එිට ඔවුහු එය දකිති. 
َرة    ١٩ َوَِٰحَدة  فَإَِذا ُهمح يَنُظُرونَ  فَإِنهَما ِهَ زَجح
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20. තවද “අගහෝ! අපගේ ිනාශය. ගමය 

ිනිශච්ය දිනය ගව්” යැයි ඔවුහු පවසති. 
ِينِ   ٢٠ َوقَالُواْ َيََٰويحلََنا َهََٰذا يَوحُم ٱل 

21. “නුඹලා කවර ගදයක් ගබාරුකරමින්ව 

සිටිගේ ද එම ිනිශ්චය දිනය ගමය ගව්” 

(යැයි කියනු ලැගේ.) 

ِي ُكنُتم بِهِۦ  َهََٰذا  ِل ٱَّله يَوحُم ٱلحَفصح
بُونَ  ِ  ٢١ تَُكذ 

22. අපරාධ ක වුන්ව හා ඔවුන්වගේ ගජාඩු 

ද (අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව) ඔවුන්ව 

ෙැතිකම් කරමින්ව සිටි දෑ ද නුඹලා එක්රැස ්

කරනු. 

َوََٰجُهمح َوَما ََكنُواْ   زح
َ
ِيَن َظلَُمواْ َوأ واْ ٱَّله ُّشُ ۞ٱحح

ُبُدونَ   ٢٢ َيعح

23. (අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව) තවද 

නිරගේ මාවත ගවත නුඹලා ඔවුනට මෙ 

ගපන්වවනු. 

ُدوُهمح إََِلَٰ ِصَرَِٰط   ِ فَٱهح ِمن ُدوِن ٱَّلله
َِحيمِ   ٢٣ ٱۡلح

24. තවද නුඹලා ඔවුන්ව නවතා තබනු. 

නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව ිනිශච්ය කරනු 

ලබන්වගනෝය. 

ـ ُولُونَ  سح ۖۡ إِنهُهم مه  ٢٤ َوقُِفوُهمح

25. නුඹලාට කුමක්වීද? නුඹලා 

එකිගනකා උදව් කර ගනාෙන්වගනහුය. 
ونَ   ٢٥ َما لَُكمح ََل َتَناَۡصُ

26. එගස ්ගනාව ඔවුහු අද දින යටත් 

වූගවෝය. 
لُِمونَ  تَسح َوحَم ُمسح  ٢٦ بَلح ُهُم ٱَلح

27. ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමකු ඇතැගමකු 

ගවත මුහුණ ලා ඔවුහු එකිගනකා ිමසා 

ෙනිති. 

َٰ َبعحٖض يَتَ  ُضُهمح لََعَ َبَل َبعح قح
َ
 ٢٧ َسآَءلُونَ َوأ

28. නියත වශගයන්වම නුඹලා දකුණු 

ගදසින්ව අප ගවත පැමිගණමින්ව සිටිගයහුය 

යැයි (සිය නායකයින්ව අනුෙමනය කරන) 

ඔවුහු  පවසා සිටියහ. 

َِميِ  تُوَنَنا َعِن ٱَلح
ح
 ٢٨ قَالُٓواْ إِنهُكمح ُكنُتمح تَأ
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29. “එගස ්ගනාව නුඹලා ගදියන්ව 

ිශව්ාස කරන්වනන්ව ගනාවූගයහු” යැයි 

ඔවුහු (නායකයින්ව) පවසා සිටියහ. 

ِمنِيَ  همح تَُكونُواْ ُمؤح  ٢٩ قَالُواْ بَل ل

30. නුඹලා මත කිසිදු බලයක් (ගයදවීමට) 

අපට ගනාවීය. නමුත් නුඹලා සීමාව 

ඉක්මවා ගිය පිරිසක් වූහ. 

ِن ُسلحَطَِٰۭنۖۡ بَلح ُكنُتمح   َوَما ََكَن نَلَا َعلَيحُكم م 
 ٣٠ قَوحٗما َطَٰغِيَ 

31. එගහයින්ව අපට එගරහි ව අපගේ 

පරමාධිපතිගේ ප්රකාශය නියම වී ඇත. 

නියත වශගයන්වම අපි (එය) රස 

ිඳින්වගනෝ ගවමු. 

آئُِقونَ  ٓۖۡ إِنها ََّلَ ُل َرب َِنا  ٣١ فََحقه َعلَيحَنا قَوح

32. එගහයින්ව අපි නුඹලා ගනාමෙ 

හැරිගයමු. නියත වශගයන්වම අප ද 

ගනාමෙ ගියවුන්ව වූගයමු. 

َويحَنَُٰكمح إِنه  غح
َ
 ٣٢ ا ُكنها َغَٰوِينَ فَأ

33. එගහයින්ව නියත වශගයන්වම ඔවුහු 

එදින දඬුවගමහි හවුල්කරුගවෝ ගවති. 
ََتُِكونَ   ٣٣ فَإِنهُهمح يَوحَمئِٖذ ِِف ٱلحَعَذاِب ُمشح

34. නියත වශගයන්වම අපි වැරදිකරුවන්ව 

සමෙ කටයුතු කරන්වගන්ව එගලසය. 
رِِميَ  حُمجح َعُل بِٱل  ٣٤ إِنها َكَذَٰلَِك َنفح

35. “අල්ලාහ ්හැර ගවනත් ගදිගඳකු 

නැතැයි” ඔවුනට පැවසූ ිට, නියත 

වශගයන්වම ඔවුහු උඩඟුකම් පාමින්ව 

සිටියහ. 

  ُ إِنهُهمح ََكنُٓواْ إَِذا قِيَل لَُهمح ََلٓ إَِلََٰه إَِله ٱَّلله
ونَ  َِبُ َتكح  ٣٥ يَسح

36. තවද “උමතු වූ කිගයකු ගවනුගවන්ව 

අපි අපගේ ගදිවරුන්ව අතහැර දමන්වගනෝ 

ගවමුදැ”යි ඔවුහු පවසා සිටිති. 

ئِنها تَلَارُِكٓواْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعرٖ  
َ
َويَُقولُوَن أ

حُنونِۭ   ٣٦ ُمه

37. නමුත් ඔහු (මුහම්මද්) සතයය සමෙ 

පැමිණිගේය. තවද ඔහු (ගපර සිටි) දහම් 

දූතයින්ව සතයය කග ය්. 

حُمرحَسلِيَ  َق ٱل ِ َوَصده َق   ٣٧ بَلح َجآَء بِٱۡلح
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38. නියත වශගයන්වම (අෂිශ්ට ජනයා 

වන) නුඹලා එම ගව්දනීය දඬුවම රස 

ිඳින්වගනෝමය. 

َِلمِ 
َ آئُِقواْ ٱلحَعَذاِب ٱۡلح  ٣٨ إِنهُكمح ََّلَ

39. නුඹලා සිදු කරමින්ව සිටි දෑට මිස 

නුඹලාට ප්රතිඵල ගදනු ගනාලබනු ඇත. 
َملُونَ  َن إَِله َما ُكنُتمح َتعح  ٣٩ َوَما َُتحَزوح

40. නමුත් අල්ලාහ්ගේ අවංක වූ ෙැත්තන්ව 

හැර. 
لَِصيَ  حُمخح ِ ٱل  ٤٠ إَِله ِعَباَد ٱَّلله

41. තමන්වට නියම කරන ලද ගපෝෂණය 

ඇත්ගතෝ ඔවුහුමය. 
لُوم   عح ق  مه ْوَلَٰٓئَِك لَُهمح رِزح

ُ
 ٤١ أ

42. පලතුරු ද ඇත. තවද ඔවුහු ෙරු 

කරනු ලබන්වගනෝය. 
َرُمونَ  كح َٰكُِه وَُهم مُّ  ٤٢ فََو

43. (ඔවුන්ව) සැප පහසුකම් සහිත උයන්වහි 

(සිටිති) 

َِٰت ٱنلهعِيمِ   ٤٣ ِِف َجنه

44. යහන්ව මත එකිගනකාට මුහුණ ලා 

සිටිති. 
َتَقَٰبِلِيَ  رٖ مُّ َٰ َُسُ  ٤٤ لََعَ

45. (සුරා)උල්පතින්ව වූ කුසලාන 

(ජලබඳුන්ව) ඔවුන්ව වටා යවනු ලැගේ. 
عِيِۭن ِن مه ٖس م 

ح
 ٤٥ ُيَطاُف َعلَيحِهم بَِكأ

46. එය සුදු පැහැතිය. පානය කරන්වනන්ව 

හට ප්රණීතය. 
َٰرِبِيَ  ةٖ ل ِلشه  ٤٦ َبيحَضآَء ََّله

47. එහි (සිහිිකල් වන ආකාරගේ) 

උවදුරක් ගනාමැත. තවද ඔවුහු එයින්ව 

(ගමගලාව මත්පැන්ව පානය ගමන්ව ගනාව) 

මත් බවට පත් කරනු ලබන්වගනෝ 

ගනාගවති. 

ل  َوََل ُهمح َعنحَها يََُنُفونَ   ٤٧ ََل فِيَها َغوح

48. තවද දමිත බැල්ගමන්ව යුත් 

ලලනාගවෝ ඔවුන්ව අබියස ගවති. 
رحِف ِعي   َِٰصَرَُٰت ٱلطه  ٤٨ وَِعنَدُهمح َق
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49. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව 

(ලලනාගවෝ) සඟවා තබනු ලැබූ බිත්තර 

ගමනි. 

ُنون   كح نهُهنه َبيحض  مه
َ
 ٤٩ َكأ

50. ඔවුන්ව (සුවර්ෙ වැසියන්ව) එකිගනකා 

(ගමගලාව කටයුතු ක  ආකාරය) ිමසා 

ෙනිමින්ව ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමක් 

ඇතැගමකු ඉදිරියට එනු ඇත. 

ٖض يَتََسآَءلُونَ  َٰ َبعح ُضُهمح لََعَ َبَل َبعح قح
َ
 ٥٠ فَأ

51. නියත වශගයන්වම මට සමීප මිතුගරකු 

සිටිගේ යැයි ඔවුන්ව අතුරින්ව ප්රකාශකයකු 

පවසනු ඇත. 

ِنحُهمح إِّن ِ ََكَن َِل قَرِين    ٥١ قَاَل قَآئِل  م 

52. නියත වශගයන්වම ඔබ සතය 

කරන්වනන්ව අතුරින්ව දැ?යි ඔහු ිමසයි. 
قِيَ  ِ حُمَصد  ءِنهَك لَِمَن ٱل

َ
 ٥٢ َيُقوُل أ

53. අප මිය ගොස් පස ්හා අස්ි  බවට 

පත් වූ ිට නියත වශගයන්වම අප ිමසනු 

ලබන්වගන්ව දැ?(යි ද ඔහු ිමසයි.) 

ءِنها لََمِديُنونَ 
َ
ءَِذا ِمتحَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
 ٥٣ أ

54. නුඹලා එබී බැලිය යුත්ගතෝ දැයි ඔහු 

ිමසයි. 
لُِعونَ  طه نُتم مُّ

َ
 ٥٤ قَاَل َهلح أ

55. එිට ඔහු එබී බලයි. එිට ඔහු නිරය 

මැද සිටිනු ඔහු දකිනු ඇත. 
َِحيمِ  لََع فََرَءاهُ ِِف َسَوآءِ ٱۡلح  ٥٥ فَٱطه

56. අල්ලාහ ්මත දිවුරා (පවසමි). ඔබ මා 

ිනාශ කරන්වනට තැත් කග හිය යැයි ඔහු 

පැවැසුගව්ය. 

ِ إِن كِدته لََُتحدِينِ قَ   ٥٦ اَل تَٱَّلله

57. මාගේ පරමාධිපතිගේ ආශිර්වාදය 

ගනාවී නම් මා ද (නිරයට) සම්මුඛ කරනු 

ලබන්වනන්ව අතුරින්ව ගවමි. 

َۡضِينَ  حُمحح ِ لَُكنُت ِمَن ٱل َمُة َرَب  ََل نِعح  ٥٧ َولَوح

58. එගස ්නම් අප මිය යන්වනන්ව ගලස 

ගනාවන්වගනමු ද? 

َفَما ََنحُن  
َ
 ٥٨ بَِمي ِتِيَ أ
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59. අපගේ මුල් මරණය මිස. තවද අපි 

දඬුවම් කරනු ලබන්වනන්ව ගනාගවමු. 
بِيَ  وَلَٰ َوَما ََنحُن بُِمَعذه

ُ تَتََنا ٱۡلح  ٥٩ إَِله َموح

60. නියත වශගයන්වම ගමයමය අතිමහත් 

ජයග්රහණය. 
ُز ٱلحَعِظيمُ   ٦٠ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلحَفوح

61. ගමවන්ව දැයට ක්රියා කරන්වගනෝ ක්රියා 

කරත්වා! 
َمِل ٱلحَعَِٰملُونَ   ٦١ لِِمثحِل َهََٰذا فَلحَيعح

62. සංග්රහගයන්ව ගශ්ර්ෂඨ් වනුගේ එය ද 

එගස් නැතගහාත් zසක්කූම් (නම් කටු) 

ෙසද? 

مح َشَجَرةُ ٱلزهقُّومِ 
َ
َٰلَِك َخۡيح  نُُّزًَل أ َذ

َ
 ٦٢ أ

63. නියත වශගයන්වම අපි එය 

අපරාධකරුවන්වට පරීක්ෂණයක් බවට පත් 

කග මු. 

َٰلِِميَ إِ   ٦٣ نها َجَعلحَنََٰها فِتحَنٗة ل ِلظه

64. නියත වශගයන්වම එය නිරය පතුගලහි 

මතු ගවන ෙසකි. 
َِحيمِ  ِل ٱۡلح صح

َ
 ٦٤ إِنهَها َشَجَرة  ََّتحُرُج ِِفٓ أ

65. එහි ගපාගහාට්ටු ගෂයිතානුන්වගේ හිස් 

ගමනි. 
َيَِٰطيِ  نهُهۥ رُُءوُس ٱلشه

َ
 ٦٥ َطلحُعَها َكأ

66. එිට ඔවුහු එයින්ව (zසක්කූම් නම් කටු 

ෙසින්ව) අනුභව කරන්වගනෝ ගවති. එිට 

ඔවුහු එයින්ව කුසවල් පුරවාෙන්වගනෝ ගවති. 

فَإِنهُهمح ٓأَلُِكُوَن ِمنحَها َفَمالِـ ُوَن ِمنحَها  
ُُطونَ   ٦٦ ٱِلح

67. පසු ව නියත වශගයන්වම ඔවුනට එහි 

(zසක්කූම් නම් කටු ෙසින්ව අනුභව ක  

පසු) ගලෝ දිගයන්ව යුත් පානයක් ඇත. 

ِنح َۡحِيمٖ  ٗبا م   ٦٧ ُثمه إِنه لَُهمح َعلَيحَها لََشوح

68. පසු ව නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව ගයාමු 

කරනු ලබන ස්ථානය ඇත්ගත් නිරය 

ගවතය. 

َِحيمِ  ََل ٱۡلح  ٦٨ ُثمه إِنه َمرحِجَعُهمح َۡلِ
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69. නියත වශගයන්වම ඔවුහු ඔවුන්වගේ 

මුතුන්ව මිත්තන්ව ගනාමෙ ගියවුන්ව බව 

දුටුගවෝය. 

 
َ
اْ َءابَآَءُهمح َضٓال ِيَ إِنهُهمح أ  ٦٩ لحَفوح

70. එගහත් ඔවුහු ඔවුන්වගේ සලකුණු මත 

යන්වනට යුහුසුළු ගවති. 
رَُعونَ  َٰٓ َءاَثَٰرِهِمح ُيهح  ٧٠ َفُهمح لََعَ

71. ඔවුනට ගපර සිටි මුතුන්ව මිත්තන්ව 

බහුතරයක් ගදනා සැබැින්වම ගනාමෙ 

ගිගයෝය. 

لِيَ  وه
َ ََثُ ٱۡلح كح

َ
 ٧١ َولََقدح َضله َقبحلَُهمح أ

72. තවද සැබැින්වම අපි ඔවුන්ව අතරට 

අවවාද කරන්වනන්ව එව්ගවමු. 
نِذرِينَ  رحَسلحَنا فِيِهم مُّ

َ
 ٧٢ َولََقدح أ

73. අවවාද කරනු ලැබූ (නමුත් ඒවා ඉවත 

දැමු)වන්වගේ අවසානය ගකගස් වූගේ දැයි 

මැනින්ව බලනු. 

حُمنَذرِينَ  َِٰقَبُة ٱل  ٧٣ فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن َع

74. අල්ලාහ්ගේ අවංක ෙැත්තන්වට හැර 

(ඔවුන්වගේ අවසානය යහපත් ිය). 
لَِصيَ  حُمخح ِ ٱل  ٧٤ إَِله ِعَباَد ٱَّلله

75. තවද සැබැින්වම නූහ් අප ඇමතුගව්ය. 

එිට (අපි) යහපත් ප්රතිචාර 

දක්වන්වනන්වගෙන්ව ඉතා ගශ්ර්ෂ්ඨයින්ව 

වූගයමු. 

حُمِجيُبونَ  َم ٱل ََٰنا نُوح  فَلَنِعح  ٧٥ َولََقدح نَاَدى

76. අපි ඔහු හා ඔහුගේ නිවැසියන්ව මහා 

ිපතින්ව මුදවා ෙත්ගතමු. 
لَُهۥ ِمَن ٱلحَكرحِب ٱلحَعِظيمِ  هح

َ
 ٧٦ َوََنهيحَنَُٰه َوأ

77. තවද අපි ඔහුගේ පරපුර ඉතිරිවූවන්ව 

බවට පත් කග මු. 
َاقِيَ  ِيهَتُهۥ ُهُم ٱِلح  ٧٧ وََجَعلحَنا ُذر 

78. තවද පසු පැමිණි පරපුර අතර ඔහුගේ 

(පැසසුම) පැතිගරන්වනට සැලැස්සුගවමු. 
َنا َعلَيحهِ ِِف ٱٓأۡلِخرِينَ   ٧٨ َوتََركح

79. ගලෝවැසියන්ව අතර නූහ ්ට ශාන්වතිය 

අත්ගව්වා! 
َٰ نُوٖح ِِف ٱلحَعَٰلَِميَ   ٧٩ َسَلٌَٰم لََعَ
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80. නියත වශගයන්වම අපි දැහැමියන්වට 

ප්රතිඵල පිරිනමනුගේ එගලසය. 
ِسنِيَ إِنها َكَذَٰلَِك ََنحزِي   حُمحح  ٨٠ ٱل

81. නියත වශගයන්වම (නූහ් වන) ඔහු 

ගදියන්ව ිශව්ාස කරන අපගේ ෙැත්තන්ව 

අතුරින්ව ිය. 

ِمنِيَ  حُمؤح  ٨١ إِنهُهۥ ِمنح ِعَبادِنَا ٱل

82. පසු ව අපි ගසස්සන්ව (දිගේ) 

ගිල්වූගයමු. 
َنا ٱٓأۡلَخرِينَ  َرقح غح

َ
 ٨٢ ُثمه أ

83. තවද නියත වශගයන්වම ඔහුගේ 

පිළිගවතින්ව වූ ගකගනකි ඉබ්රාහීම්. 
بحَرَٰهِيمَ   ٨٣ ۞ِإَونه ِمن ِشيَعتِهِۦ َۡلِ

84. සන්වසුන්ව හදවතකින්ව ඔහු ඔහුගේ 

පරමාධිපති ගවත පැමිණි අවසථ්ාව 

සිහිපත් කරනු. 

 ٨٤ إِذح َجآَء َربهُهۥ بَِقلحٖب َسلِيمٍ 

85. ‘නුඹලා කුමක් නමදින්වගනහුදැ?’යි 

ඔහු තම පියාට හා තම ජනයාට පැවසූ 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

ُبُدونَ  بِيهِ َوَقوحِمهِۦ َماَذا َتعح
َ
 ٨٥ إِذح قَاَل ِۡل

86. “අල්ලාහ් හැර වයාජ ගදිවරුන්ව 

නුඹලා අගේක්ෂා කරන්වගනහු ද?” 

ِ تُرِيُدونَ  ًَّك َءالَِهٗة ُدوَن ٱَّلله ئِفح
َ
 ٨٦ أ

87. “එගස ්නම් ගලෝවැසියන්වගේ 

පරමාධිපති පිළිබඳ නුඹලාගේ අදහස 

කුමක් ද?” 

ِ ٱلحَعَٰلَِميَ َفَما   ٨٧ َظنُُّكم بَِرب 

88. එිට ඔහු (ඉේරාහීම්) තාරකා අතර 

මනා බැල්මකින්ව අධීක්ෂණගයන්ව 

බැලුගව්ය. 

َرٗة ِِف ٱنلُُّجومِ   ٨٨ َفَنَظَر َنظح

89. එිට (ඔවුන්වගේ උත්සවයට සහභාගි 

වීම ව ක්වනු පිණිස) ‘නියත වශගයන්වම 

මම ගරෝගිගයකි’ යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 

 ٨٩ إِّن ِ َسِقيم  َفَقاَل 
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90. එිට ඔවුහු (ඉේරාහීම්ගේ සමූහය) 

පිටුපාන්වනන්ව ගලසින්ව ඔහු ගවතින්ව හැරී 

ගිගයෝය. 

بِرِينَ  اْ َعنحُه ُمدح هوح  ٩٠ َفَتَول

91. පසු ව ඔහු ඔවුන්වගේ ගදිවරුන්ව 

(පිළිම) ගවත හීන්ව සීරුගව් ගොස් “නුඹලා 

අනුභව ගනාකරන්වගන්්  කුමක් නිසාද?” 

යැයි ිමසා සිටිගේය. 

ُكلُونَ فَرَ 
ح
ََل تَأ

َ
 ٩١ اَغ إََِلَٰٓ َءالَِهتِِهمح َفَقاَل أ

92. “නුඹලා කතා ගනාකර සිටීමට 

නුඹලාට කුමක් වීද?“ 

 ٩٢ َما لَُكمح ََل تَنِطُقونَ 

93. පසු ව ඔහු (ඉබ්රාහීම්) ඔවුන්ව (පිළිම) 

ගවත හීන්වසීරුගව් ගොස් තම දකුණතින්ව 

පහරක් දුන්වගන්වය. 

ُۢا  بَ َِميِ فََراَغ َعلَيحِهمح َۡضح  ٩٣ بِٱَلح

94. ඔවුහු (ඉේරාහීම් ගවත) ගව්ෙගයන්ව 

ෙමන්ව ෙනිමින්ව ඔහු ඉදිරියට 

පැමිණිගයෝය. 

َبلُٓواْ إََِلحهِ يَزِفُّونَ  قح
َ
 ٩٤ فَأ

95. “නුඹලා කැටයම් ක  දෑට නුඹලා 

ෙැතිකම් කරන්වගනහුදැ?”යි ඔහු 

(ඉේරාහීම්) ිමසුගව්ය. 

ُبُدوَن َما َتنحِحُتونَ  َتعح
َ
 ٩٥ قَاَل أ

96. “තවද අල්ලාහ් නුඹලා සහ නුඹලා ඉදි 

කරන දෑ මැව්ගව්ය.“ 

َملُونَ  ُ َخلََقُكمح َوَما َتعح  ٩٦ َوٱَّلله

97. “ඔහු (ඉේරාහීම්) ගවනුගවන්ව 

ගොඩනැගිල්ලක් තනා පසුව ඔහුව 

ගින්වගනහි ගහ නු යැ”යි ඔවුහු පැවසූහ. 

َِحيمِ  لحُقوُه ِِف ٱۡلح
َ
 ٩٧ قَالُواْ ٱبحُنواْ ََلُۥ ُبنحَيَٰٗنا فَأ

98. එිට ඔවුහු ඔහුට (ඉබ්රාහීම් ට) 

කුමන්වත්රණයක් කිරීමට අදහස් කග ෝය. 

එගහයින්ව අපි ඔවුන්ව පහත්වූවන්ව බවට පත් 

කග මු. 

َفلِيَ  سح
َ َراُدواْ بِهِۦ َكيحٗدا فََجَعلحَنَُٰهُم ٱۡلح

َ
 ٩٨ فَأ
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99. “නියත වශගයන්වම මම මාගේ 

පරමාධිපති ගවත යන්වගනකු ගවමි. ඔහු 

මට මෙ ගපන්වවනු ඇතැයි” (ගින්වගනන්ව 

මිදුනු) ඔහු පැවසුගව්ය. 

ِدينِ  ِ َسَيهح  ٩٩ َوقَاَل إِّن ِ َذاهٌِب إََِلَٰ َرَب 

100. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි! මා හට 

දැහැමියන්ව අතුරින්ව ගකගනකු පිරිනමනු 

(යැයි ඉබ්රාහීම් පැවසුගව්ය.) 

َٰلِِحيَ  ِ َهبح َِل ِمَن ٱلصه  ١٠٠ َرب 

101. එිට ඉවසිලිවන්වත දරුවකු පිළිබඳ 

ව අපි ඔහුට ශුභාරංචි දුන්වගනමු. 
َنَُٰه بُِغَلٍَٰم َحلِيمٖ  ح  ١٠١ فَبَّشه

102. ඔහු (ඉේරාහීම්) සමෙ ඇිද යන 

ියට ඔහු  ඟා වූ කල්හි, “අගහෝ මාගේ 

පුතණුවනි! නියත වශගයන්වම මම ඔබගේ 

ගෙල සිඳ දමන්වනාක් ගමන්ව සිහිනයක් 

දුටුගවමි. එගහයින්ව (ඒ ෙැන) ඔබ අදහස ්

කරනුගේ කුමක්දැයි බලනු.” යැයි කීහ. 

“අගහෝ මාගේ පියාගණනි! ඔබට අණ 

කරනු ලබන දෑ ඔබ සිදු කරනු. 

අල්ලාහ්ගේ අභිමතය පරිදි ඔබ මා 

ඉවසිලිවන්වතයින්ව අතුරින්ව දැක ෙනු 

ඇතැයි” ඔහු (පුතු) පැවසීය. 

َرىَٰ ِِف  
َ
ٓ أ َ قَاَل َيَُٰبَّنه إِّن ِ َعح ا بَلََغ َمَعُه ٱلسه فَلَمه

ذحَِبَُك فَٱنُظرح َماَذا تَرَ 
َ
ٓ أ ّن ِ

َ
حَمَناِم أ ْۚ قَاَل  ٱل ىَٰ

  ُ ۖۡ َسَتِجُدِّنٓ إِن َشآَء ٱَّلله َمُر َعلح َما تُؤح بَِت ٱفح
َ
أ َيَٰٓ

ََِٰبِينَ   ١٠٢ ِمَن ٱلصه

103. පසු ව ඔවුන්ව ගදගදනා (අල්ලාහ්ගේ 

අභිමතයට) එකඟ වූ කල්හි (ඉබ්රාහීම්) ඔහු 

(ඉසම්ායිල් වන) ඔහු ව මුණින්ව අතට 

ගපර ා දැමීය. 

لََما َوتَلهُهۥ لِلحَجبِ  سح
َ
آ أ  ١٠٣ يِ فَلَمه

104. තවද ‘අගහෝ ඉබ්රාහීම්!’ යැයි අපි ඔහු 

ඇමතුගවමු. 
إِبحَرَٰهِيمُ  ن َيَٰٓ

َ
 ١٠٤ َوَنََٰديحَنَُٰه أ

105. “සැබැින්වම ඔබ සිහිනය සැබෑ 

කග හිය.” නියත වශගයන්වම අපි 

එගලසය දැහැමියන්වට ප්රතිඵල 

පිරිනමනුගේ. 

ْٓۚ إِنها َكَذَٰلَِك ََنحزِي   يَا قحَت ٱلرُّءح قَدح َصده
حُمحح   ١٠٥ ِسنِيَ ٱل
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106. නියත වශගයන්වම පැහැදිලි 

පරීක්ෂාව ගමයමය. 
حُمبِيُ  ََلَُٰٓؤاْ ٱل  ١٠٦ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱِلح

107. මහත් වූ (සත්ව) කැපයක් අපි ඔහුට 

ඇප වශගයන්ව පිරිනැමුගවමු. 
 ١٠٧ َوفََديحَنَُٰه بِِذبحٍح َعِظيمٖ 

108. තවද ගසස්සන්ව අතර ඔහු (පැසසුමට 

ලක්වන්වනට) අපි අතහැර දැමුගවමු. 
َنا َعلَيحهِ ِِف ٱٓأۡلِخرِينَ   ١٠٨ َوتََركح

109. “ඉබ්රාහීම් ගවත ශාන්වතිය අත්ගව්වා!”  َإِبحَرَٰهِيم َٰٓ  ١٠٩ َسَلٌَٰم لََعَ

110. අපි දැහැමියන්වට ප්රතිඵල 

පිරිනමනුගේ එගලසය. 
ِسنِيَ  حُمحح  ١١٠ َكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱل

111. නියත වශගයන්වම ඔහු ගදියන්ව 

ිශව්ාස කරන අපගේ ෙැත්තන්ව අතුරින්ව 

ිය. 

ِمنِيَ  حُمؤح  ١١١ إِنهُهۥ ِمنح ِعَبادِنَا ٱل

112. තවද අපි දැහැමියන්ව අතුරින්ව 

නබිවරයකු වශගයන්ව ඉස්හාක් පිළිබඳව 

ඔහුට (ඉේරාහීම්ට) ශුභාරංචි දැන්වවූගයමු. 

َٰلِِحيَ  َِن ٱلصه ا م  َحََٰق نَبِي ٗ َنَُٰه بِإِسح ح  ١١٢ َوبَّشه

113. තවද අපි ඔහු (ඉේරාහීම්) ගවත හා 

ඉසහ්ාක් ගවත අභිවෘද්ධිය ලබා දුනිමු. 

තවද ඔවුන්ව ගදගදනාගේ පරපුරින්ව දැහැමි 

අය ද ප්රකට ගලස තමන්වටම අපරාධ කර 

ෙන්වනා අය ද ිය. 

ِيهتِِهَما   ْۚ َوِمن ُذر  َحََٰق َٰٓ إِسح َنا َعلَيحهِ َولََعَ َوَبََٰركح
ِسهِۦ ُمبِي   َفح ِ  ١١٣ ُُمحِسن  َوَظالِم  نل 

114. තවද සැබැින්වම අපි මූසා හා 

හාරූන්ව ගවත උපකාර කග මු. 
َٰ ُموََسَٰ َوَهَُٰرونَ   ١١٤ َولََقدح َمَننها لََعَ

115. තවද අපි ඔවුන්ව ගදගදනා හා ඔවුන්ව 

ගදගදනාගේ පිරිස මහත් වූ වයසනගයන්ව 

මුදවා ෙත්ගතමු. 

َمُهَما ِمَن ٱلحَكرحِب ٱلحَعِظيمِ   ١١٥ َوََنهيحَنَُٰهَما َوَقوح
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116. තවද අපි ඔවුනට (මූසා,හාරූන්ව හා 

ඔවුන්වගේ සමාජයට) උදව් කග මු. 

එගහයින්ව ඔවුහු අබිබවා යන්වනන්ව වූහ. 

َنَُٰهمح فَََّكنُواْ ُهُم ٱلحَغَٰلِبِيَ   ١١٦ َونََِصح

117. තවද අපි ඔවුන්ව ගදගදනාට පැහැදිලි 

ගද්ව ග්රන්වථය පිරිනැමුගවමු. 
تَبِيَ  حُمسح  ١١٧ َوَءاَتيحَنَُٰهَما ٱلحِكَتََٰب ٱل

118. තවද අපි ඍජු මාර්ෙය ගවත ඔවුන්ව 

ගදගදනාට (මූසා සහ හාරූන්ව) මෙ 

ගපන්වවූගයමු. 

َتِقيمَ  حُمسح َرََٰط ٱل ِ  ١١٨ وََهَديحَنَُٰهَما ٱلص 

119. තවද ගසස්සන්ව අතර ඔවුන්ව 

ගදගදනා(ගේ පැසසුම) අපි පැතිගරන්වනට 

සැ ැස්සුගවමු. 

َنا َعلَيحِهَما ِِف ٱٓأۡلِخرِينَ   ١١٩ َوتََركح

120. තවද මූසා හා හාරූන්ව ගවත 

ශාන්වතිය අත්ගව්වා! 
َٰ ُموََسَٰ َوَهَُٰرونَ   ١٢٠ َسَلٌَٰم لََعَ

121. නියත වශගයන්වම අපි දැහැමියන්වට 

තයාෙ පිරිනමනුගේ එගලසය. 
ِسنِيَ  حُمحح  ١٢١ إِنها َكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱل

122. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව ගදගදනා 

ගදියන්ව ිශව්ාස කරන අපගේ ෙැත්තන්ව 

අතුරින්ව ගවති. 

ِمنِيَ  حُمؤح  ١٢٢ إِنهُهَما ِمنح ِعَبادِنَا ٱل

123. තවද නියත වශගයන්වම ඉල්යාස් 

දහම් දූතයින්ව අතුරිනි. 
حُمرحَسلِيَ  َاَس لَِمَن ٱل  ١٢٣ ِإَونه إَِلح

124. “නුඹලා බැතිමත් ගනාවන්වගනහු 

දැ”යි ඔහු තම ජනයාට පැවසූ අවස්ථාව 

සිහියට නෙනු. 

ََل َتتهقُ 
َ
 ١٢٤ ونَ إِذح قَاَل لَِقوحِمهِۦٓ أ

125. “මැවුම්කරුවන්වගෙන්ව වඩාත් 

ිශිෂ්ටතයා අතහැර දමා නුඹලා (බඅල් 

නම්) ගවනත් ගදියකුට ඇරයුම් 

කරන්වගනහු ද? 

َسَن ٱلحَخَٰلِِقيَ  حح
َ
َٗل َوتََذُروَن أ ُعوَن َبعح تَدح

َ
 ١٢٥ أ
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126. ඔහු නුඹලාගේ පරමාධිපති වූ ද 

නුඹලාගේ මුල් මුතුන්වමිත්තන්වගේ 

පරමාධිපති වූ අල්ලාහ් ය. 

لِيَ  وه
َ َ َربهُكمح َوَربه َءابَآئُِكُم ٱۡلح  ١٢٦ ٱَّلله

127. නමුත් ඔවුහු ඔහු ගබාරු කග ෝය. 

එගහයින්ව ඔවුහු (ිනිශච්ය ගවත) ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන්වගනෝ වූහ. 

ونَ  َۡضُ بُوُه فَإِنهُهمح لَُمحح  ١٢٧ فََكذه

128. නමුත් අල්ලාහ්ගේ අවංක ෙැත්තන්ව 

හැර ( අවංක ෙැත්තන්වට යහපත් ප්රතිඵල 

ලබා ගදනු ලැගේ). 

لَِصيَ  حُمخح ِ ٱل  ١٢٨ إَِله ِعَباَد ٱَّلله

129. තවද ගසස්සන්ව අතර ඔහු (පැසසුමට 

ලක්වන්වනට) අපි අතහැර දැමුගවමු. 
َنا َعلَيحهِ ِِف ٱٓأۡلِخرِينَ   ١٢٩ َوتََركح

130. ඉල්යාස ්ගවත ශාන්වතිය අත්ගව්වා!  َإِلح يَاِسي َٰٓ  ١٣٠ َسَلٌَٰم لََعَ

131. නියත වශගයන්වම අපි දැහැමියන්වට 

ප්රතිඵල පිරිනමනුගේ එගලසය. 
ِسنِيَ  حُمحح  ١٣١ إِنها َكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱل

132. නියත වශගයන්වම ඔහු (ඉල්යාස්) 

ගදියන්ව ිශව්ාස කරන අපගේ ෙැත්තන්ව 

අතුරින්ව ගවයි. 

ِمنِيَ  حُمؤح  ١٣٢ إِنهُهۥ ِمنح ِعَبادِنَا ٱل

133. තවද නියත වශගයන්වම ලූත් දහම් 

දූතයින්ව අතුරිනි. 
حُمرحَسلِيَ  هِمَن ٱل  ١٣٣ ِإَونه لُوٗطا ل

134. ඔහු හා ඔහුගේ ගසසු සියලු 

නිවැසියන්ව මුදවා ෙත් අවසථ්ාව සිහිපත් 

කරනු. 

َعِيَ  َجح
َ
ۥٓ أ لَُه هح

َ
 ١٣٤ إِذح ََنهيحَنَُٰه َوأ

135. ඉතිරි වූවන්ව අතර වූ මැහැල්ලියක් 

හැර (ඇය දඬුවම් ලැබුවන්ව සමෙය). 
 ١٣٥ َعُجوٗزا ِِف ٱلحَغََِٰبِينَ إَِله 

136. පසු ව අපි ගසසස්න්ව සහමුලින්වම 

ිනාශ කග මු. 
نَا ٱٓأۡلَخرِينَ  رح  ١٣٦ ُثمه َدمه
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137. තවද නියත වශගයන්වම නුඹලා 

(මක්කාපුර වැසිගයනි) උදෑසන ද 

ඔවුන්ව(ගේ ිනාශ කරනු ලැබූ වාසසථ්ාන)  

පසුකර ෙමන්ව ෙන්වගනහුය. 

وَن َعلَيح  بِِحيَ ِإَونهُكمح تَلَُمرُّ صح  ١٣٧ ِهم مُّ

138. රාත්රිගයහි ද (ඔවුන්වගේ ිනාශ කරනු 

ලැබූ වාසස්ථාන පසුකර ෙමන්ව 

ෙන්වගනහුය)  එගහයින්ව නුඹලා වටහා 

ගනාෙන්වගනහු ද? 

ِقلُونَ  فَََل َتعح
َ
حِلِۚ أ  ١٣٨ َوبِٱَله

139. තවද නියත වශගයන්වම යූනුස ්දහම් 

දූතයින්ව අතුරිනි. 
حُمرحَسلِيَ   ١٣٩ ِإَونه يُونَُس لَِمَن ٱل

140. පටවන ලද නැව ගවත ඔහු පලා ගිය 

අවස්ථාව සිහියට නෙනු. 
ُحونِ  حَمشح َبَق إََِل ٱلحُفلحِك ٱل

َ
 ١٤٠ إِذح أ

141. එිට කුසපත් ඇද්ගද්ය. එිට ඔහු 

කුසපත් ඇදීගමන්ව ගතෝරා ෙනු ලැබූවන්ව 

අතුරින්ව ිය. 

َحِضيَ  حُمدح  ١٤١ فََساَهَم فَََّكَن ِمَن ٱل

142. පසු ව ඔහු ගදාස ්නෙනු ලැබූ 

තත්ත්වගේ මත්සයා ඔහු ගිල දැමීය. 
ُوُت وَُهَو ُملِيم   ََقَمُه ٱۡلح  ١٤٢ فَٱتلح

143. නියත වශගයන්වම ඔහු සුිශුද්ධ 

කරන්වනන්ව අතුරින්ව ගකගනකු ගනාවී නම්, 
حُمَسب ِِحيَ  نهُهۥ ََكَن ِمَن ٱل

َ
ََلٓ أ  ١٤٣ فَلَوح

144. ඔහු ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු 

ලබන දිනය දක්වා උගේ කුස තු  

රැගඳන්වනට තිබුණි. 

نِهِۦٓ إََِلَٰ يَوحِم ُيبحَعُثونَ   ١٤٤ لَلَبَِث ِِف َبطح

145. එිට ඔහු ගරෝගී ව සිටිය දී අපි ඔහු 

පාළු ගවර කට ගහළුගවමු. 
َنَُٰه بِٱلحَعَرآءِ وَُهَو َسِقيم    ١٤٥ ۞َفَنَبذح

146. තවද අපි ඒ මත වැල් වලින්ව යුත් 

(ලබු වැනි) ෙසක් හට ෙැන්වවූගයමු. 
ۢن

َ
ِطيٖ َوأ ِن َيقح  ١٤٦ َبتحَنا َعلَيحهِ َشَجَرٗة م 
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147. තවද අපි ඔහු සිය දහසක් ගදනා 

ගවත ගහෝ  (ඊට වඩා) අධික වූ අය ගවත 

දහම් දූතයකු ගලස එව්ගවමු. 

وح يَزِيُدونَ 
َ
لحٍف أ

َ
رحَسلحَنَُٰه إََِلَٰ ِماْئَةِ أ

َ
 ١٤٧ َوأ

148. එිට ඔවුහු ිශව්ාස කග ෝය. 

එගහයින්ව අපි ඔවුනට ටික කලකට භුක්ති 

ිඳින්වනට සැලැස්වූගයමු. 

َنَُٰهمح إََِلَٰ ِحيٖ   ١٤٨ فَـ َاَمُنواْ َفَمتهعح

149. නබිවරය ( අල්ලාහ්ට සමාන තබන 

) ඔවුන්වගෙන්ව පරමාධිපතිට ෙැහැනු 

දරුවන්ව සහ ඔවුනට පිරිමි දරුවන්ව දැයි 

ඔබ කරුණු ිමසනු. 

ََناُت َولَُهُم  لَِرب َِك ٱِلح
َ
تِِهمح أ َتفح َُنونَ فَٱسح  ١٤٩ ٱِلح

150. එගස ්නැතගහාත් (අප ඉදිරිගේ) 

ඔවුන්ව සාක්ෂිකරුවන්ව ගලස සිටිය දී අපි 

මලක්වරුන්ව කාන්වතාවන්ව ගලස මවා 

ඇත්ගතමු ද? 

حَمَلَٰٓئَِكَة إَِنَٰٗثا َوُهمح َشَِٰهُدونَ  َنا ٱل مح َخلَقح
َ
 ١٥٠ أ

151. දැනෙනු. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව 

ගබාරු ගොතමින්ව පවසනුගේ, 
ََلٓ إِنهُهم م ِ 

َ
 ١٥١ نح إِفحِكِهمح ََلَُقولُونَ أ

152. අල්ලාහ් ජාතක ක  බවයි. නියත 

වශගයන්වම ඔවුහු මුසාවාදීහුය. 
َِٰذبُونَ  ُ ِإَونهُهمح لََك  ١٥٢ َوَلَ ٱَّلله

153. ඔහු පුතුන්වට වඩා දූවරුන්ව ගතෝරා 

ෙත්ගත්ද? 

َنِيَ  ََناِت لََعَ ٱِلح َطََف ٱِلح صح
َ
 ١٥٣ أ

154. නුඹලාට කුමක් වී ද? නුඹලා තීන්වදු 

කරනුගේ ගකගස ්ද? 

 ١٥٤ َما لَُكمح َكيحَف ََتحُكُمونَ 

155. නුඹලා ගමගනහි ගනාකරන්වගනහු 

ද? 

ُرونَ  فَََل تََذكه
َ
 ١٥٥ أ

156. නැතගහාත් (ගම් පිළිබඳ) නුඹලාට 

පැහැදිලි සාධකයක් තිගේ ද? 

بِي   مح لَُكمح ُسلحَطَٰن  مُّ
َ
 ١٥٦ أ
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157. එගස ්නුඹලා සතයවාදීන්ව ගලස 

සිටිගයහු නම්, නුඹලා නුඹලාගේ (බල 

සහිත) පුසත්කය ගෙන එනු. 

تُواْ بِِكَتَٰبُِكمح إِن ُكنُتمح َصَِٰدقِيَ 
ح
 ١٥٧ فَأ

158. තවද ඔහු අතර හා ජින්වනුන්ව අතර 

ඔවුහු නෑදෑකමක් ඇති කග ෝය. තවද 

නියත වශගයන්වම තමන්ව සම්මුඛ කරනු 

ලබන්වගනෝම යැයි ජින්වවරුන්ව සැබැින්වම 

දැනෙත්ගතෝය. 

 َ ْۚ َولََقدح َعلَِمِت  وََجَعلُواْ بَيحَنُهۥ َوبَيح نهةِ نََسٗبا ِ
 ٱۡلح
ونَ  َۡضُ نهُة إِنهُهمح لَُمحح ِ

 ١٥٨ ٱۡلح

159. ඔවුන්ව ආගරෝපණය කරන දැයින්ව 

අල්ලාහ ්සුිශුද්ධය. 
ا يَِصُفونَ  ِ َعمه  ١٥٩ ُسبحَحََٰن ٱَّلله

160. නමුත් අල්ලාහ්ගේ අවංක ෙැත්තන්ව 

හැර (සියලු ගදනා දඬුවමට ලක්ගවති). 
 ِ لَِصيَ إَِله ِعَباَد ٱَّلله حُمخح  ١٦٠  ٱل

161. එගහයින්ව සැබැින්වම නුඹලා හා 

නුඹලා නමදින දෑ , 
ُبُدونَ   ١٦١ فَإِنهُكمح َوَما َتعح

162. ඔහුට එගරහිව ගනාමෙ හරින්වනන්ව 

ගලස (ආගද්ශ කරන්වනන්ව වන) නුඹලා 

නැත. 

نُتمح َعلَيحهِ بَِفَٰتِنِيَ 
َ
 ١٦٢ َمآ أ

163. නිරා ගින්වනට පිිසීමට කළින්ව නියම 

කරනු ලැබුවන්ව හැර (අල්ලාහ්ගේ යහපත් 

ෙැත්තන්ව නිරයට ගනාපිිගසති). 

َِحيمِ   ١٦٣ إَِله َمنح ُهَو َصاِل ٱۡلح

164. නියම කරනු ලැබූ සථ්ානයක් 

තමන්වට හිමිව ඇත්තන්ව මිස අප අතුරින්ව 

(කිසිගවක්) නැත. 

لُوم   عح  ١٦٤ َوَماِمنهآ إَِله ََلُۥ َمَقام  مه

165. තවද නියත වශගයන්වම අපමය 

ගප ෙැගසන්වගනෝ. 
آفُّونَ  ُن ٱلصه  ١٦٥ ِإَونها نَلَحح

166. තවද නියත වශගයන්වම අපමය 

පිිතුරු කරන්වගනෝ. 
حُمَسب ُِحونَ  ُن ٱل  ١٦٦ ِإَونها نَلَحح
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167. (ගමගස්) ඔවුහු පවසමින්ව සිටිගයෝය.  َ١٦٧ ِإَون ََكنُواْ ََلَُقولُون 

168. (එනම්) මුල් අයගෙන්ව වූ ගමගනහි 

කිරීමක් සැබැින්වම අප ගවත තිබුගේ 

නම්, 

لِيَ  وه
َ َِن ٱۡلح ٗرا م  نه ِعنَدنَا ذِكح

َ
 ١٦٨ لَوح أ

169. සැබැින්වම අපි අල්ලාහ්ගේ අවංක 

ෙැත්තන්ව වන්වනට තිබුණි යැයි (ඔවුහු 

පවසමින්ව සිටිගයෝය.) 

لَِصيَ  حُمخح ِ ٱل  ١٦٩ لَُكنها ِعَباَد ٱَّلله

170. නමුත් ඔවුහු එය (කුර්ආනය) 

ප්රතික්ගෂප් කග ෝය. එගහයින්ව ඔවුහු මතු 

දැන ෙනු ඇත. 

لَُمونَ   ١٧٠ فََكَفُرواْ بِهِۖۦۡ فََسوحَف َيعح

171. දූතයන්ව වශගයන්ව එවනු ලැබූ අපගේ 

ෙැත්තන්ව හට අපගේ (ජයග්රහණගේ) වදන 

සැබැින්වම ගපරටු ිය. 

حُمرحَسلِيَ   ١٧١ َولََقدح َسَبَقتح َُكَِمُتَنا لِعَِبادِنَا ٱل

172. නියත වශගයන්වම ඔවුහුමය උදව් 

කරනු ලබන්වගනෝ. 
حَمنُصوُرونَ   ١٧٢ إِنهُهمح لَُهُم ٱل

173. තවද නියත වශගයන්වම අපගේ 

ගස්නාව වන ඔවුහුමය (අබිබවා යමින්ව) 

ජය ලබන්වගනෝ. 

 ١٧٣ ِإَونه ُجنَدنَا لَُهُم ٱلحَغَٰلُِبونَ 

174. එගහයින්ව ඔබ (රසූල්වරයාගණනි) 

මද කලක් දක්වා ඔවුන්වගෙන්ව ඉවත් ව 

සිටිනු. 

َٰ ِحيٖ َفَتَوله َعنحُهمح حَ   ١٧٤ ِته

175. තවද ඔවුන්ව ෙැන ඔබ බලා සිටිනු. 

එිට ඔවුන්ව (ඔවුන්වගේ දඬුවම) මතු දකිනු 

ඇත. 

ونَ  بحِِصحُهمح فََسوحَف ُيبحِِصُ
َ
 ١٧٥ َوأ

176. එගහයින්ව අපගේ දඬුවම ද ඔවුන්ව 

(ආගද්ශ කරන්වනන්ව) ඉක්මණින්ව 

පතනුගේ? 

ِجلُونَ  َتعح فَبَِعَذابَِنا يَسح
َ
 ١٧٦ أ
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177. පසුව එය (අගේ දඬුවම) ඔවුන්වගේ 

මිදුලට  පහ  වූ ිට, අවවාද කරනු 

ලැබූවන්වගේ උදෑසන නපුරු ිය. 

فَإَِذا نََزَل بَِساَحتِِهمح فََسآَء َصَباُح  
حُمنَذرِينَ   ١٧٧ ٱل

178. මද කලක් දක්වා ඔවුන්වගෙන්ව ඔබ 

ඉවත් ව සිටිනු. 
َٰ ِحيٖ   ١٧٨ َوتََوله َعنحُهمح َحِته

179. තවද ඔවුන්ව ෙැන ඔබ බලා සිටිනු. 

එිට ඔවුන්ව(ගේ දඬුවම) මතු දකිනු ඇත. 
ونَ  بحِِصح فََسوحَف ُيبحِِصُ

َ
 ١٧٩ َوأ

180. ගෙෞරවය හිමි ඔගේ පරමාධිපති 

ඔවුන්ව වර්ණනා කරන දැයින්ව සුිශුද්ධය. 
ا يَِصُفونَ  ةِ َعمه ِ ٱلحعِزه  ١٨٠ ُسبحَحََٰن َرب َِك َرب 

181. සියලුම දහම් දූතයින්ව ගවත (සලාම් 

ගහවත්) සාමය අත්ගව්වා! 
حُمرحَسلِيَ   ١٨١ وََسَلٌَٰم لََعَ ٱل

182. ගලෝකයන්වහි පරමාධිපති වූ 

අල්ලාහ්ටම සියලු ප්රශංසා හිමිය. 
ِ ٱلحَعَٰلَِميَ  ِ َرب  ُد َّلِله َمح  ١٨٢ َوٱۡلح
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සූරා සාද්  ص 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. සාද්, උපගදස ්සහිත අල් කුර්ආනය 

මත දිවුරමින්ව. 
رِ  ِكح  ١ ٓصْۚ َوٱلحُقرحَءاِن ذِي ٱَّل 

2. නමුත් ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව ෙර්වගයහි 

හා මතගේදගයහිම සිටිති. 
ةٖ وَِشَقاقٖ  ِيَن َكَفُرواْ ِِف ِعزه  ٢ بَِل ٱَّله

3. ඔවුනට ගපර පරම්පරාවන්ව 

ගකාපමණක් අපි ිනාශ කග මු ද? එිට 

ඔවුහු ිලාප නැගුගවෝය. (එය) පලා යන 

අවස්ථාවක් ගනාවීය. 

ٖن َفَناَدواْ   ِن قَرح َنا ِمن َقبحلِِهم م  لَكح هح
َ
َكمح أ

ََلَت ِحَي َمَناٖص   ٣ وه

4. ඔවුන්ව අතුරින්වම අවවාද කරන්වගනකු 

ඔවුන්ව ගවත පැමිණීම ෙැන ඔවුහු පුදුමයට 

පත් වූහ. ගමාහු මහා ගබාරුකාර 

හූනියම්කරුවකු” යැයි ගදියන්ව 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව පැවසීය. 

ۖۡ َوقَاَل   ِنحُهمح نِذر  م  ن َجآَءُهم مُّ
َ
وََعِجُبٓواْ أ

اٌب  َٰفُِروَن َهََٰذا َسَِٰحر  َكذه  ٤ ٱلحَك

5. ගදිවරුන්ව එක් ගදියකු බවට ඔහු 

පත් කග  ්ද? නියත වශගයන්වම ගමය 

පුදුම සහෙත කරුණකි. (යැයි ඔවුහු 

ිමසූහ) 

ٌء   َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِلَٰٗها َوَِٰحًداۖۡ إِنه َهََٰذا لَََشح
َ
أ

 ٥ ُعَجاب  

6. ඔවුන්ව අතර සිටි ප්රධානීහු “නුඹලා යනු. 

නුඹලාගේ ගදිවරුන්ව මත ස්ීර ව රැඳී 

සිටිනු. නියත වශගයන්වම ගමය 

(අපගෙන්ව) අගේක්ෂා කරනු ලබන 

කරුණකි යැයි (පවසමින්ව) ෙමන්ව ක හ. 

 
ُ
حَمَِل َٰٓ  َوٱنَطلََق ٱل واْ لََعَ َِبُ ُشواْ َوٱصح ِن ٱمح

َ
 ِمنحُهمح أ

ء  يَُرادُ  ۖۡ إِنه َهََٰذا لَََشح  ٦ َءالَِهتُِكمح

7. අවසාන පිළිගවත් තු  ගම් ෙැන අප 

අසා නැත්ගතමු. ගමය ප්රබන්වධිත 

ගබාරුවක් මිස නැත.” 

حِملهةِ ٱٓأۡلِخَرةِ إِنح َهََٰذآ إَِله   َنا بَِهََٰذا ِِف ٱل َما َسِمعح
تَِلَٰقٌ   ٧ ٱخح
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8. “අප අතුරින්ව ගමම උපගදස පහ  

කරනු ලැබුගව් ගමාහු ගවත ද?” (යැයි 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව ිමසීය.) එගස ්ගනාව 

ඔවුන්ව මාගේ උපගදස ෙැන සැකගයහි 

ගවති. මක්නිසාද යත් ඔවුන්ව (ගමගතක්) 

මාගේ දඬුවම ිඳ නැත. 

ْۚ بَلح ُهمح ِِف َشك ٖ   ُر ِمنُۢ بَيحنَِنا ِكح ُءنزَِل َعلَيحهِ ٱَّل 
َ
أ

رِ 
ِن ذِكح ا يَُذوُقواْ َعَذابِ م  همه  ٨ يِۚ بَل ل

9. එගස ්නැතගහාත් පරිතයාෙශීලී 

සර්වබලධාරී ඔගේ පරමාධිපතිගේ දයාගව් 

නිධන්ව ඔවුන්ව අබියස තිගේ ද? 

َةِ َرب َِك ٱلحَعزِيزِ   مح ِعنَدُهمح َخَزآئُِن رَۡحح
َ
أ

ابِ  حوَهه  ٩ ٱل

10. එගස ්නැතිනම් අහස්හි හා 

මහගපාග ාගව් ද ඒ ගදක අතර ඇති දෑහි 

ද ආධිපතයය ඔවුන්ව සතු ද? එගස ්නම් 

ඔවුහු (ගභෞතික) සාධකයන්වහි නැෙ 

යත්වා! 

  ۡۖ ۡرِض َوَما بَيحَنُهَما
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو لحُك ٱلسه مح لَُهم مُّ

َ
أ

َبَٰبِ  سح
َ َتُقواْ ِِف ٱۡلح  ١٠ فَلحَۡيح

11. ගමහි ඇති ගස්නාව ද පරාජයට පත් 

කරනු ලබන ඒකාබද්ධ ගස්නාවන්ව 

අතුරිනි. 

ا ُهَنالَِك مَ  َزاِب ُجند  مه حح
َ َِن ٱۡلح ُزوم  م   ١١ هح

12. ඔවුනට ගපර නූහ්ගේ ජනයා ද ආද් 

සමූහයා ද රිටි සහිත ෆිර්අවුන්ව ද 

(දූතයින්වව) ගබාරු ක හ. 

ُن ُذو   بَتح َقبحلَُهمح قَوحُم نُوٖح َوََعد  َوفِرحَعوح َكذه
تَادِ  وح

َ  ١٢ ٱۡلح

13. (එගසම්) සමූද් ජනයා ද ලූත්ගේ 

ජනයා ද අයිකාවාසීන්ව ද ගබාරු 

ගකාග ෝය.  ඔවුහුමය (පරාජයට 

පත්කරනු ලැබූ) එම ගස්නා වනුගේ. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َحَُٰب لحـ َيحَكةِِۚ أ صح

َ
َوَثُموُد َوَقوحُم لُوٖط َوأ

َزاُب  حح
َ  ١٣ ٱۡلح

14. (ඔවුන්ව) සියල්ල දහම් දූතයින්ව ගබාරු 

ක ා මිස නැත. එගහයින්ව මාගේ දඬුවම 

නියම ිය. 

َب ٱلرُُّسَل فََحقه ِعَقاِب   ١٤ إِن ُكٌّ إَِله َكذه
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15. එක් හඬක් මිස ගමාවුහු 

බලාගපාගරාත්තු ගනාවූහ. එයට කිසිදු 

හැරීබැලීමක් (ගහෝ ප්රමාදවීමක්) නැත. 

ا لََها   َوَما يَنُظُر َهَُٰٓؤََلٓءِ إَِله َصيحَحٗة َوَِٰحَدٗة مه
 ١٥ ِمن فََواقٖ 

16. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! 

ිනිශච්ය දිනට ගපර අපගේ ගකාටස 

අපහට ඉක්මන්ව කරනු මැනව! යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

َنا َقبحَل يَوحِم   َا قِطه ل نله ِ َوقَالُواْ َربهَنا َعج 
َِسابِ   ١٦ ٱۡلح

17. ඔවුන්ව පවසන දෑ මත ඔබ ඉවසා 

සිටිනු. තවද බලවත් අයකු වූ අපගේ 

ෙැත්තා දාවූද් පිළිබඳ ගමගනහි කරනු. 

නියත වශගයන්වම ඔහු ( සමාව අයදිමින්ව 

අල්ලාහ ්ගවත) ඉමහත් ගලස 

හැගරන්වගනකු ිය. 

َٰ َما َيُقولُوَن َوٱذحُكرح َعبحَدنَا َداوُۥَد َذا   َِبح لََعَ ٱصح
اٌب  وه

َ
ۥٓ أ يحدِِۖ إِنهُه

َ  ١٧ ٱۡلح

18. ඔහු සමෙ සවස් කාලගේ සහ 

උදෑසන (අල්ලාහ්ගේ නාමය) සුිශුද්ධ 

කරන කඳු ද 

َن بِٱلحَعَِش ِ   َباَل َمَعُهۥ يَُسب ِحح ِ
نَا ٱۡلح رح إِنها َسخه

اقِ  َ ۡشح ِ
 ١٨ َوٱۡلح

19. (රංචු වශගයන්ව) රැස් කරනු ලබන 

පක්ීන්ව ද අපි වසඟ කර දුනිමු. සියල්ල 

ඔහු ගවත නැවැත හැරී යති. 

اب   وه
َ
ۥٓ أ ُ ۖۡ ُك   َله َ َُمحُشوَرٗة ۡيح  ١٩ َوٱلطه

20. තවද අපි ඔහුගේ රාජයය බලවත් 

කග මු. තවද අපි ඔහුට ප්රඥාව හා 

(තීරණාත්මකව) කතා කිරීගම් 

පැහැදිලිතාව පිරිනැමුගවමු. 

َل  وََشَددح  َمَة َوَفصح ِكح نَا ُملحَكُهۥ َوَءاَتيحَنَُٰه ٱۡلح
َِطابِ   ٢٠ ٱۡلح

21. ඔවුහු නැමදුම් සථ්ානය ගවත 

(බිත්තිගයන්ව) නැෙ පැමිණි අවස්ථාගව් 

එම වාදගේ පුවත ඔබ ගවත පැමිණිගේ 

ද? 

ُرواْ   ِم إِذح تََسوه َصح ََٰك َنَبُؤاْ ٱۡلح تَى
َ
۞وََهلح أ

َراَب  حِمحح  ٢١ ٱل
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22. දාවූද් ගවත ඔවුහු පිිසුණු ිට ඔවුන්ව 

දැක ඔහු තැති ෙත්ගත්ය. “ඔබ බිය 

ගනාවනු. අපි නඩු සම්බන්වධගයන්ව 

පාර්ශව් ගදකකින්ව සමන්විතයි. අපගෙන්ව 

ඇතැගමකු ඇතැගමකුට අසාධාරණකම් 

සිදු ගකාට ඇත. එගහයින්ව ඔබ යුක්ති 

ෙරුක ව අප අතර තීන්වදු ගදනු. තවද ඔබ 

අපක්ෂපාතී ගනාවනු. තවද අපව ඍජු 

මාර්ෙය ගවත ගයාමු කරනු” යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ۖۡ قَالُواْ ََل   َٰ َداوُۥَد َفَفزَِع ِمنحُهمح إِذح َدَخلُواْ لََعَ
ٖض   َٰ َبعح ُضَنا لََعَ َماِن َبَغَٰ َبعح ۖۡ َخصح ََّتَفح

ِدنَآ إََِلَٰ   ِططح َوٱهح ِ َوََل تُشح َق  ُكم بَيحَنَنا بِٱۡلح فَٱحح
َرَِٰط  ِ  ٢٢ َسَوآءِ ٱلص 

23. “නියත වශගයන්වම ගමාහු මාගේ 

සගහෝදරයාය. ඔහුට බැටළු ගදනුන්ව අනූ 

නව ගදගනකු ඇත. තවද මට එක් බැටළු 

ගදනකු පමණක් ඇත. තවද ‘එය ද මට 

පවරන්වනැ’යි ඔහු පවසා සිටියි. කතාගවහි 

ඔහු මා අබිබවා ගොස් ඇත. 

َجٗة َوِلَ   ُعوَن َنعح ع  َوتِسح ِِخ ََلُۥ تِسح
َ
إِنه َهََٰذآ أ

ِفلحنِيَها وَ  كح
َ
َجة  َوَِٰحَدة  َفَقاَل أ ِِن ِِف  َنعح َعزه

َِطابِ   ٢٣ ٱۡلح

24. දාවුද් ගමගස ්පිළිතුරු දුන්වගන්වය. 

ඔගේ බැටළු ගදන ඔහුගේ බැටළු ගදනුන්ව 

සමෙ එක් කරන ගමන්ව ඉල්ලා සිටීගමන්ව 

ඔහු ඔබට අසාධාරණයක් කර ඇත. එකට 

එකතුවී ජීවත්වන ජනයාගෙන්ව 

බහුතරයක්  ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමකු 

ඇතැගමකුට අසාධාරණකම් කරති. නමුත් 

ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක වුන්ව හැර.” 

තවද ඔවුහු ස්වල්ප ගදගනකි. (ගමගස ්

ප්රකාශ කරමින්ව සිටිනා අතර) සැබැින්වම 

අපි ඔහු පරීක්ෂාවට ලක් ගකාට ඇතැයි 

දාවූද් වටහා ෙත්ගත්ය. එගහයින්ව ඔහු 

ඔහුගේ පරමාධිපතිගෙන්ව සමාව අයැද 

සිටිගේය. තවද (සජදා කරමින්ව) නැමී බිම 

වැතිරුගේය. තවද ඔහු (පශ්චාතාපවී 

අල්ලාහ ්ගවත) හැරුගේය. 

َجتَِك إََِلَٰ نَِعاِجهِۖۦۡ   قَاَل لََقدح َظلََمَك بُِسَؤاِل َنعح
  َٰ ُضُهمح لََعَ ُلََطآءِ ََلَبحِغ َبعح َِن ٱۡلح ِإَونه َكثِۡٗيا م 
َٰلَِحَِٰت   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َبعحٍض إَِله ٱَّله

َٰهُ  نهَما َفَتنه
َ
ُۗ َوَظنه َداوُۥُد أ ا ُهمح َفَر   َوَقلِيل  مه َتغح فَٱسح

نَاَب۩ 
َ
 ٢٤ َربهُهۥ َوَّۤرَخ ۤاٗعِكاَر َوأ
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25. එගහයින්ව අපි ඔහුට ඒ සඳහා සමාව 

දුනිමු. නියත වශගයන්වම අප අබියස ඔහු 

ගවනුගවන්ව සමීපතාවක් සහ අලංකාර 

හැරී පැමිගණන තැනක් ඇත. 

َن   َٰلَِكۖۡ ِإَونه ََلُۥ ِعنَدنَا لَُزلحََفَٰ وَُحسح نَا ََلُۥ َذ َفَغَفرح
 ٢٥ َمـ َابٖ 

26. අගහෝ දාවූද්!  අපි ඔබ 

මහගපාග ාගව් නිගයෝජිතයකු බවට පත් 

කග මු. එගහයින්ව ඔබ ජනයා අතර 

යුක්තිෙරුක ව තීන්වදු ගදනු. තවද 

ආශාවන්ව අනුෙමනය ගනාකරනු. එිට 

එය අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව ඔබ ගනාමෙ 

යවනු ඇත. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව ගනාමෙ ගියවුන්ව 

වන ඔවුනට ිනිශච්ය දිනය ඔවුන්ව 

අමතක ක  බැින්ව දැඩි දඬුවමක් ඇත. 

ۡرِض  
َ َيََٰداوُۥُد إِنها َجَعلحَنََٰك َخلِيَفٗة ِِف ٱۡلح

حَهَوىَٰ   ِ َوََل تَتهبِِع ٱل َق  َ ٱنلهاِس بِٱۡلح ُكم بَيح فَٱحح
ِيَن يَِضلُّوَن   ِْۚ إِنه ٱَّله َفُيِضلهَك َعن َسبِيِل ٱَّلله

ِ لَُهمح َعَذاب  َشِديُدُۢ بِمَ  ا نَُسواْ  َعن َسبِيِل ٱَّلله
َِسابِ   ٢٦ يَوحَم ٱۡلح

27. අප ිසින්ව ගමම අහස හා 

මහගපාග ාව ද ඒ ගදක අතර ඇති දෑ ද 

නිෂ්ඵලයක් ගලසින්ව මවා නැත. එය 

ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්වගේ 

සිතුිල්ලයි. එගහයින්ව ගදියන්ව 

ප්රතික්ගෂප් ක වුනට (නිරා) ගින්වගනන්ව වූ 

ිනාශය අත්ගව්වා! 

َمآَء   َنا ٱلسه ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما َبَِٰطَٗلْۚ  َوَما َخلَقح
َ َوٱۡلح

ِيَن َكَفُرواْ   ْْۚ فََويحل  ل َِّله ِيَن َكَفُروا َٰلَِك َظنُّ ٱَّله َذ
 ٢٧ ِمَن ٱنلهارِ 

28. ගදියන්ව ිශ්වාස ගකාට යහකම් 

ක වුන්ව, මහගපාග ාගව් කලහකාරීන්ව 

ගමන්ව අපි ස කන්වගනමුද? එගස් 

නැතගහාත් බිය බැතිමතුන්ව දුෂ්ටයින්ව 

ගමන්ව අපි ස කන්වගනමුද? 

َٰلَِحَِٰت   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه مح ََنحَعُل ٱَّله
َ
أ

حُمتهِقَي   مح ََنحَعُل ٱل
َ
ۡرِض أ

َ ِسِديَن ِِف ٱۡلح حُمفح َكٱل
ارِ   ٢٨ َكٱلحُفجه

29. (ගමය) ඔබ ගවත අපි පහ  ක  

භාෙයමත් පුස්තකයයි. ඔවුන්ව එහි වදන්ව 

පරිශීලනය කරනු පිණිසත් බුද්ධිමතුන්ව  

(ගහාඳ) උපගදස් ලැබීම  පිණිසත් (අපි 

එය පහ  කග මු.) 

بهُرٓواْ َءاَيَٰتِهِۦ   َده ِ نَزلحَنَُٰه إََِلحَك ُمَبََٰرك  َل 
َ
كَِتٌَٰب أ

لحَبَٰبِ 
َ ْولُواْ ٱۡلح

ُ
َر أ  ٢٩ َوَِلََتَذكه
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30. තවද අපි දාවූද්ට සුලයිමාන්ව ව 

තිළිණයක් ගලස පිරිනැමුගවමු. එම 

ෙැත්තා යහපත් ිය. නියත වශගයන්වම 

ඔහු ඉමහත් ගලස (අල්ලාහ් ගවත) 

නැඹුරු වන්වගනකි. 

ۥٓ   َم ٱلحَعبحُد إِنهُه اوُۥَد ُسلَيحَمََٰنْۚ نِعح َووََهبحَنا ِلَ
اٌب  وه

َ
 ٣٠ أ

31. සවස් කාලගයහි මනාව වැඩුණු  

අශ්වයින්ව ඔහු ගවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

َيادُ  ِ
َِٰفَنَُٰت ٱۡلح  ٣١ إِذح ُعرَِض َعلَيحهِ بِٱلحَعَِش ِ ٱلصه

32. එිට “නියත වශගයන්වම මා  තිරය 

තු  (ඒවා) සැඟ වී යනගතක් මාගේ 

පරමාධිපතිව සිහි කිරීගමන්ව ගතාරව ගමම 

වස්තුවට (ගබාගහෝ ගස)් ඇලුම් කර 

ඇතැයි මම සිතමි“ යැයි පැවසීය. 

  ِ رِ َرَب 
ِ َعن ذِكح َۡيح َببحُت ُحبه ٱۡلح حح

َ
ٓ أ َفَقاَل إِّن ِ

َٰ تََواَرتح  َِجاِب َحِته  ٣٢ بِٱۡلح

33. නුඹලා එය මා ගවත නැවත ගෙන 

එන්වනැ යි පවසා ගෙලවල් හා වලලුකරද 

පිරිමදින්වනට පටන්ව ෙත්ගත්ය. 

وِق   َحُۢا بِٱلسُّ ۖۡ َفَطِفَق َمسح ه ُردُّوَها لََعَ
َناقِ  عح

َ  ٣٣ َوٱۡلح

34. තවද සැබැින්වම අපි සුලයිමාන්ව 

පරීක්ෂාවට ලක් කග මු. තවද අපි 

ඔහුගේ ආසනය මත (ම )සිරුරක් 

ගහළුගවමු. පසු ව ඔහු නැවත ගයාමු ිය. 

َٰ ُكرحِسي ِهِۦ   لحَقيحَنا لََعَ
َ
َولََقدح َفَتنها ُسلَيحَمََٰن َوأ

نَاَب 
َ
 ٣٤ َجَسٗدا ُثمه أ

35. මාගේ පරමාධිපතියාගණනි! මට ඔබ 

සමාව ගදනු මැනව! තවද මගෙන්ව පසු ව 

කිසිවකුට අයිති ගනාවන පරිදි රාජයයක් 

මට පිරිනමනු මැනව! නියත වශගයන්වම 

ඔබ මහා පරිතයාෙශීලීය. 

ِفرح َِل وََهبح َِل ُملحَّٗك َله يَۢنَبِغ   ِ ٱغح قَاَل َرب 
اُب  حوَهه نَت ٱل

َ
ِدٓيِۖ إِنهَك أ ِنُۢ َبعح َحٖد م 

َ
 ٣٥ ِۡل

36. එිට අපි ඔහුට සු ඟ වසඟ කර 

දුන්වගනමු. ඔහු සිතූ පරිදි ඔහුගේ අණින්ව 

එය පහසුගවන්ව හමා යයි. 

ِيَح ََتح  نَا ََلُ ٱلر  رح رِهِۦ رَُخآًء َحيحُث  فََسخه مح
َ
رِي بِأ

َصاَب 
َ
 ٣٦ أ
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37. තවද ගොඩනැගිලි ඉදි කරන 

එගමන්වම කිමිද මුතු ගොඩෙන්වනා සියලු 

ගෂයිතානුවන්ව හා, 

اٖص  َيَِٰطَي ُكه َبنهآءٖ وََغوه  ٣٧ َوٱلشه

38. යදම් තු  බැඳ දමනු ලැබූ තවත් අය 

ද (අපි ඔහුට වසඟ කර දුනිමු.) 

َفادَِوَءاَخرِيَن   صح
َ نَِي ِِف ٱۡلح  ٣٨ ُمَقره

39. ගමය අපගේ තයාෙයයි. එගහයින්ව 

ඔබ කිසිදු ිනිශ්චයක් ගනාවනු අයුරින්ව 

උපකාර කරනු, එගස් නැතගහාත් රඳවා 

ෙනු. 

  ِ ِسكح بَِغۡيح مح
َ
وح أ

َ
ُُنح أ َهََٰذا َعَطآُؤنَا فَٱمح

 ٣٩ ِحَسابٖ 

40. තවද නියත වශගයන්වම අප අබියස 

ඔහුට කිට්ටු සමීපතාවක් හා අලංකාර හැරී 

පැමිගණන නවාතැන ඇත. 

َن َمـ َابٖ   ٤٠ ِإَونه ََلُۥ ِعنَدنَا لَُزلحََفَٰ وَُحسح

41. තවද අපගේ ෙැත්තකු වූ අේයූේ ද 

ඔබ ගමගනහි කර බලනු. ඔහු තම 

පරමාධිපති අමතා, “නියත වශගයන්වම 

ගෂයිතාන්ව උවදුරකින්ව හා ගව්දනාවකින්ව 

මා සප්ර්ශ ගකාට ඇත” යැයි පැවසීය. 

ِّنَ  َوٱذحُكرح َعبحَدنَ  ّن ِ َمسه
َ
ۥٓ أ يُّوَب إِذح نَاَدىَٰ َربهُه

َ
آ أ

ٖب وََعَذاٍب  يحَطَُٰن بُِنصح  ٤١ ٱلشه

42. (අයියූේ නබි අමතා අපි (අල්ලාහ්) 

ගමගස් පැවැසුගවමු)  “ඔගේ පාදය ෙසනු. 

ගමය ස්නානය කරනු ලබන සිසිල් 

ස්ථානයකි. එගමන්වම පානය කිරීමකි.” 

تََسُلُۢ  لَِكۖۡ َهََٰذا ُمغح ُكضح بِرِجح بَارِد    ٱرح
اب    ٤٢ َوَۡشَ

43. තවද ප්රබුද්ධිමත් අයට අපගෙන්ව වූ 

ආශිර්වාදයක් හා ගමගනහි කිරීමක් 

වශගයන්ව ඔහුට ඔහුගේ පවුල හා ඔවුන්ව 

සමෙ ඔවුන්ව වැන්වනන්වවද අපි 

පිරිනැමුගවමු. 

ِنها   َٗة م  َعُهمح رَۡحح لَُهۥ َوِمثحلَُهم مه هح
َ
ۥٓ أ َووََهبحَنا ََلُ

لحَبَٰ 
َ ْوِل ٱۡلح

ُ
َرىَٰ ِۡل  ٤٣ بِ َوذِكح
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44. තවද ඔබ පිදුරු මිටියක් ඔගේ අතට 

ගෙන එමගින්ව ඔබ (ඔගේ බිරියට) ෙසනු. 

තවද ඔබ ප්රතිඥා කඩ ගනාකරනු. නියත 

වශගයන්වම අපි ඔහු ඉවසිලිවන්වතයකු ගස් 

දුටුගවමු. එම ෙැත්තා ඉතා යහපත් ිය. 

නියත වශගයන්වම ඔහු (අල්ලාහ ්ගවත) 

ඉමහත් ගලස හැගරන්වගනකි. 

ُۗ إِنها  وَُخذح بَِيِدَك   ِب ب ِهِۦ َوََل ََتحَنثح ٗثا فَٱۡضح ِضغح
اب   وه

َ
ۥٓ أ َم ٱلحَعبحُد إِنهُه َنَُٰه َصابِٗراْۚ ن ِعح  ٤٤ وََجدح

45. තවද බලය හා මනා දෘෂ්ටීන්වගෙන්ව 

ගහබි අපගේ ෙැත්තන්ව වන ඉබ්රාහීම් 

ඉසහ්ාක් හා යඃකූේ පිළිබඳ ව ද ගමගනහි 

කරනු. 

ْوِل  َوٱذحُكرح ِعَبََٰدنَآ إِبحَرَٰهِيَم ِإَوسح 
ُ
ُقوَب أ َحََٰق َويَعح

بحَصَٰرِ 
َ يحِدي َوٱۡلح

َ  ٤٥ ٱۡلح

46. මතු ගලාව නිවහන ගමගනහි කිරීමට 

නියත වශගයන්වම අපි ඔවුන්ව ිගශ්ෂිත 

කග මු. 

ارِ  َرى ٱله َنَُٰهم ِِبَالَِصةٖ ذِكح لَصح خح
َ
 ٤٦ إِنهآ أ

47. තවද නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව අප 

අබියස ිශිෂ්ටයින්ව ගලස ගතෝරා ෙනු 

ලැබූවන්ව අතුරිනි. 

َيارِ  خح
َ َ ٱۡلح َطَفيح حُمصح  ٤٧ ِإَونهُهمح ِعنَدنَا لَِمَن ٱل

48. තවද ඉස්මාඊල් අල්යසඃ හා දුල් 

කිෆ්ල් පිළිබඳ ව ද ගමගනහි කරනු. තවද 

(ගම්) සියල්ලන්වම ිශිෂට්යින්ව අතුරිනි. 

َِن   ِلِۖ َوَُّك   م  َمَٰعِيَل َوٱلحيََسَع َوَذا ٱلحِكفح َوٱذحُكرح إِسح
َيارِ  خح

َ  ٤٨ ٱۡلح

49. ගමය ගමගනහි කිරීමකි. තවද නියත 

වශගයන්වම බිය බැතිමතුන්ව හට අලංකාර 

නවාතැනක් ඇත. 

َن َمـ َابٖ  ْۚ ِإَونه لِلحُمتهِقَي َۡلُسح ر   ٤٩ َهََٰذا ذِكح

50. එය ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව ගදාරවල් 

ිවෘත කරනු ලැබූ සදා (ස්වර්ෙ) උයන්ව 

වශගයනි. 

َُٰب  بحَو
َ هُهُم ٱۡلح َفتهَحٗة ل ٖن مُّ َِٰت َعدح  ٥٠ َجنه

51. එහි ඔවුන්ව හාන්වසි ව සිට අධික 

පලතුරු හා පානයන්ව එහි ඔවුන්ව ඉල්ලා 

සිටිති. 

ُعوَن فِيَها بَِفَِٰكَهةٖ َكثَِۡيةٖ   ُمتهِكـ َِي فِيَها يَدح
ابٖ   ٥١ َوَۡشَ
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52. සම වයසැති දමිත බැල්ම ගහ න 

කාන්වතාගවෝ ඔවුන්ව අබියස සිටිති. 
رحِف  َِٰصَرَُٰت ٱلطه تحَراٌب ۞وَِعنَدُهمح َق

َ
 ٥٢ أ

53. ිනිශ්චය දිනය සඳහා නුඹලාට 

ප්රතිඥා ගදනු ලබන දෑ ගමයයි (යැයි 

කියනු ලැගේ.) 

َِسابِ   ٥٣ َهََٰذا َما تُوَعُدوَن َِلَوحِم ٱۡلح

54. නියත වශගයන්වම ගමය ඊට 

අවසානයක් නැති අපගේ ගපෝෂණයයි. 
َفادٍ   ٥٤ إِنه َهََٰذا لَرِزحُقَنا َما ََلُۥ ِمن نه

55. (බිය බැතිමතුන්ව සඳහා වූ දෑ) ගමයයි, 

තවද නියත වශගයන්වම සීමාව ඉක්මවා 

ගියවුන්වට නපුරු නවාතැනක් ඇත. 

َٰغَِي لََّشه َمـ َابٖ   ٥٥ َهََٰذاْۚ ِإَونه لِلطه

56. එය නිරයයි. ඔවුහු එහි පිිස දැගවති. 

එගහයින්ව එම වාසසථ්ානය නපුරු ිය. 
حِمَهادُ  َنَها فَبِئحَس ٱل لَوح  ٥٦ َجَهنهَم يَصح

57. ගමය(සීමාව ඉක්මවූවන්ව සඳහා)ය. 

එගහයින්ව ඔවුහු එය භුක්ති ිඳිත්වා! 

(ඔවුනට) නටන ජලයයි. සැරව මුසු වූ 

රුධිරයයි (යැයි අල්ලාහ් පවසයි.) 

اق    ٥٧ َهََٰذا فَلحَيُذوُقوهُ َۡحِيم  وََغسه

58. ඒ ස්වරූපගයන්ව යුත් ගවනත් (දඬුවම්) 

වර්ෙද (ඔවුනට) ඇත. 
َوَٰجٌ َوَءاَخُر ِمن  زح

َ
ِهِۦٓ أ  ٥٨ َشُكح

59. ගමය නුඹලා සමෙ පිිසුණු පිරිසකි. 

ඔවුනට කිසිදු පිළිෙැනීමක් නැත. නියත 

වශගයන්වම ඔවුන්ව නිරා (ගින්වනට) පිිස 

දැගවන්වගනෝ ගවති. 

  ْۚ ُۢا بِِهمح َعُكمح ََل َمرحَحَب َتِحم  مه قح ج  مُّ َهََٰذا فَوح
 ٥٩ إِنهُهمح َصالُواْ ٱنلهارِ 

60. එගස ්ගනාව, නුඹලාට කිසිදු 

පිළිෙැනීමක් නැත. අප හට එය ඉදිරිපත් 

කග ් නුඹලාය. එගහයින්ව එම 

වාසසථ්ානය නපුරු ිය යැයි (ඔවුන්ව 

පිළිපැද්දවුන්ව වන) ඔවුහු පවසති. 

ُتُموهُ   مح نُتمح قَده
َ
ۖۡ أ ُۢا بُِكمح نُتمح ََل َمرحَحَب

َ
قَالُواْ بَلح أ

ۖۡ فَبِئحَس ٱلحَقَرارُ   ٦٠ نَلَا
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61. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! අපහට 

කවගරකු ගමය ඉදිරිපත් කග ් ද ඔහුට 

නිරගේ දඬුවම ගදගුණයක් ගකාට අධිකව 

ගදන්වනැයි ඔවුහු පවසති. 

ٗفا   هُ َعَذاٗبا ِضعح َم نَلَا َهََٰذا فَزِدح قَالُواْ َربهَنا َمن قَده
 ٦١ ِِف ٱنلهارِ 

62. නපුරන්ව අතුරින්ව යැයි අපි ඔවුන්ව 

ෙණන්ව ෙනිමින්ව සිටි මිනිසුන්ව අපහට 

දකින්වනට නැත්ගත් ඇයි දැයි ඔවුහු 

පවසති. 

َِن   ُهم م  َوقَالُواْ َما نَلَا ََل نََرىَٰ رَِجاَٗل ُكنها َنُعدُّ
ارِ  َ ۡشح

َ  ٦٢ ٱۡلح

63. අපි ඔවුන්ව සමච්චලයට ෙත්ගතමු ද? 

එගස් නැතගහාත් ඔවුන්වගෙන්ව (අපගේ) 

බැල්ම ඉවත් වූගේ ද? 

بحَصَٰرُ 
َ مح َزاَغتح َعنحُهُم ٱۡلح

َ
رِيًّا أ َنَُٰهمح ِسخح َذح َّته

َ
 ٦٣ أ

64. නියත වශගයන්වම එය සැබෑවකි. එය 

නිරාවාසීන්වගේ වාදයයි. 
ِل ٱنلهارِ  هح

َ
َٰلَِك َۡلَق   ََّتَاُصُم أ  ٦٤ إِنه َذ

65. “නියත වශගයන්වම මම අවවාද 

කරන්වගනකු පමණි. තවද බල පරාරම 

ඒකීය වූ අල්ලාහ් හැර ගවනත් කිසිදු 

ගදියකු නැත” යැයි ඔබ (නබිවරය) 

පවසනු. 

نَا۠ 
َ
َمآ أ َِٰحُد  قُلح إِنه ُ ٱلحَو ۖۡ َوَما ِمنح إَِلٍَٰه إَِله ٱَّلله ُمنِذر 

ارُ   ٦٥ ٱلحَقهه

66. “ඔහු සර්ව බලධාරී, අතික්ෂමාශීලී, 

අහස්හි හා මහගපාග ාගව් ද ඒ ගදක 

අතර ඇති දෑහි ද පරමාධිපතිය.” 

ۡرِض َوَما بَيحَنُهَما ٱلحَعزِيُز  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َربُّ ٱلسه

َٰرُ   ٦٦ ٱلحَغفه

67. “එය මහත් වූ පුවතකි.” යැයි ඔබ 

පවසනු. 
 ٦٧ قُلح ُهَو َنَبٌؤاْ َعِظيمٌ 

68. “නුඹලා එය පිටුපාන්වගනෝය.”  َنُتمح َعنحُه ُمعحرُِضون
َ
 ٦٨ أ

69. “ඉහ  ප්රධානීන්ව තර්ක කරන ිට 

ඔවුන්ව පිළිබඳ කිසිදු දැනුමක් මට 

ගනාවීය.” 

َٰٓ إِذح   َ لَعح
َ حَمََلِ ٱۡلح َما ََكَن َِلَ ِمنح ِعلحِۭم بِٱل

 ٦٩ ََيحَتِصُمونَ 
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70. “නියත වශගයන්වම මම පැහැදිලි 

අවවාද කරන්වනකු පමණි යැයි මිස මා 

ගවත ගහළිදරව් කරනු ගනාලැබීය.” 

بِيٌ  نَا۠ نَِذير  مُّ
َ
َمآ أ نه

َ
ٓ أ  ٧٠ إِن يُوَۡحَٰٓ إََِله إَِله

71. නියත වශගයන්වම මම මැටිගයන්ව වූ 

මිනිගසකු මවන්වගනමි යැයි මලක්වරුන්වට 

ඔගේ පරමාධිපති පැවසූ අවස්ථාව සිහියට 

නෙනු. 

ِن   ا م  إِذح قَاَل َربَُّك لِلحَمَلَٰٓئَِكةِ إِّن ِ َخَٰلُِقُۢ بََّشٗ
 ٧١ ِطيٖ 

72. පසු ව මම ඔහු නිසි අයුරින්ව 

හැඩෙස්වා මාගේ ආත්මගයන්ව ඔහු තු  

පිඹ ූිට නුඹලා ඔහුට සුජූද් (ආචාර) 

කරන්වනන්ව ගලස වැගටනු. (යැයි අල්ලාහ් 

පැවැසුගව්ය) 

وِۡح َفَقُعواْ  فَإَِذا  ُت فِيهِ ِمن رُّ يحُتُهۥ َوَنَفخح َسوه
 ٧٢ ََلُۥ َسَِٰجِدينَ 

73. එිට මලක්වරුන්ව වන ඔවුන්ව 

සියල්ගලෝම සුජූද් කග ෝය. 
َُعونَ  َجح

َ
حَمَلَٰٓئَِكُة ُُكُُّهمح أ  ٧٣ فََسَجَد ٱل

74. නමුත් ඉේලීස ්හැර. ඔහු උඩඟු ිය. 

තවද ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වනන්ව 

අතුරින්ව ිය. 

َٰفِرِينَ  ََبَ َوََكَن ِمَن ٱلحَك َتكح ٓ إِبحلِيَس ٱسح  ٧٤ إَِله

75. “අගහෝ ඉේලීස!් මාගේ දෑතින්ව මා 

මැවූ දෑට ඔබ සුජූද් කිරීගමන්ව ඔබ ව 

වැ ැක්වූගේ කුමක් ද? ඔබ උඩඟු වූගයහි 

ද එගස ්නැතගහාත් උසස් අය අතුරින්ව 

වූගයහි දැ”යි ඔහු(අල්ලාහ්) ිමසීය. 

إِبحلِيُس َما َمَنعَ  ُجَد لَِما  قَاَل َيَٰٓ ن تَسح
َ
َك أ

مح ُكنَت ِمَن  
َ
ََبحَت أ َتكح سح

َ
ۖۡ أ ُت بَِيَديه َخلَقح

 ٧٥ ٱلحَعالِيَ 

76. “මම ඔහුට වඩා ගශ්ර්ෂ්ටය. ඔබ මා 

මවා ඇත්ගත් ගින්වගනනි. තවද ඔබ ඔහු 

මවා ඇත්ගත් මැටිගයනි” යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

َتُهۥ   َتِّن ِمن نهارٖ وََخلَقح ِنحُه َخلَقح نَا۠ َخۡيح  م 
َ
قَاَل أ

 ٧٦ ِمن ِطيٖ 

77. “එගස ්නම් ඔබ ගමයින්ව බැහැර වනු. 

නියත වශගයන්වම ඔබ පලවා හරිනු 

ලැබූගවකි. 

ُرجح ِمنحَها فَإِنهَك رَِجيم    ٧٧ قَاَل فَٱخح
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78. තවද නියත වශගයන්වම ිනිශ්චය 

දිනය දක්වා මාගේ ශාපය ඔබට එගරහි ව 

පවතී” යැයි ඔහු (අල්ලාහ්) පැවසීය. 

ِينِ ِإَونه َعلَيحَك  َنِِتٓ إََِلَٰ يَوحِم ٱل   ٧٨ لَعح

79. “මාගේ පරමාධිපතියාගණනි! එගස් 

නම් ඔවුන්ව නැවත නැගිටුවනු ලබන දිනය 

දක්වා මට කල් ගදනු” යැයි ඔහු පැවසීය. 

ِِنٓ إََِلَٰ يَوحِم ُيبحَعُثونَ  نِظرح
َ
ِ فَأ  ٧٩ قَاَل َرب 

80. එගස ්නම් කල් ගදනූ ලැබූවන්ව 

අතුරින්ව ඔබ වන්වගනහිය යැයි 

ඔහු(අල්ලාහ)් පැවසීය. 

حُمنَظرِينَ   ٨٠ قَاَل فَإِنهَك ِمَن ٱل

81. නියමිත ගව්ලාගව් දිනය දක්වා.  ِلُوم حَمعح حَوقحِت ٱل  ٨١ إََِلَٰ يَوحِم ٱل

82. ඔගේ ෙරුත්වගේ නාමගයන්ව 

දිවුරමින්ව. සැබැින්වම මම ඔවුන්ව සියල්ල 

ගනාමෙ යවමි. 

َعِيَ  َجح
َ
وِيَنهُهمح أ غح

ُ
تَِك َۡل  ٨٢ قَاَل فَبِعِزه

83. නමුත් ඔවුන්ව අතුරින්ව වූ ඔගේ අවංක 

ෙැත්තන්ව හැර. 
لَِصيَ  حُمخح  ٨٣ إَِله ِعَباَدَك ِمنحُهُم ٱل

84. එගස ්නම් එය සතයයකි. තවද මම 

සතයයම පවසමි යැයි ඔහු (අල්ලාහ්) 

පැවසීය. 

قُوُل 
َ
َقه أ َقُّ َوٱۡلح  ٨٤ قَاَل فَٱۡلح

85. ඔබ හා ඔවුන්ව අතුරින්ව ඔබ ව 

අනුෙමනය ක  සියලු ගදනාගෙන්ව මම 

නිරය පුරවමි. 

ن تَبَِعَك ِمنحُهمح   نه َجَهنهَم ِمنَك َوِممه
َ
َِل مح

َ
َۡل

َعِيَ  َجح
َ
 ٨٥ أ

86. “ඒ ගවනුගවන්ව කිසිදු කුලියක් මම 

නුඹලාගෙන්ව ගනාඉල්ලමි. තවද මම ස්ව 

කැමැත්ත පරිදි ප්රකාශ කරන්වනන්ව අතුරින්ව 

ද ගනාගවමි” යැයි (නබිවරය) ඔබ 

පවසනු. 

نَا۠ ِمَن  قُلح َمآ  
َ
رٖ َوَمآ أ جح

َ
ـ َلُُكمح َعلَيحهِ ِمنح أ سح

َ
أ

حُمَتَُك ِِفيَ   ٨٦ ٱل
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87. “එය (අල්කුර්ආනය) ගලෝවැසියන්වට 

ගමගනහි කිරීමක් මිස නැත.” 

ر  ل ِلحَعَٰلَِميَ   ٨٧ إِنح ُهَو إَِله ذِكح

88. “තවද ටික කලකට පසු ව එහි පුවත 

සැබැින්වම නුඹලා දැන ෙනු ඇත.” 

لَُمنه نَ  َد ِحيِۭنَوتَلَعح هُۥ َبعح
َ
 ٨٨ َبأ
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සූරා අස් සුමර්  الزمر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (ගමය) සර්ව බලධාරී මහා ප්රඥාවන්වත 

අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ ග්රන්වථගේ පහ  කිරීමකි. 
ِ ٱلحَعزِيزِ  َِكيمِ تََنِيُل ٱلحِكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله  ١ ٱۡلح

2. නියත වශගයන්වම අපි ඔබ ගවත ගද්ව 

ග්රන්වථය සතයගයන්ව යුතු ව පහ  කග මු. 

එගහයින්ව ඔබ අවංක ගලසින්ව අල්ලාහ්ට 

පමණක් දහම පුද ගකාට ඔහුට නැමදුම් 

කරනු. 

  َ ُبِد ٱَّلله ِ فَٱعح َق  َآ إََِلحَك ٱلحِكَتََٰب بِٱۡلح نَزنلح
َ
إِنهآ أ

ِينَ  ُ ٱل   ٢ ُُمحلِٗصا َله

3. දැන ෙනු! පිිතුරු දහම අල්ලාහ් 

සතුය. තවද ඔහු හැර ගවනත් අය 

ආරක්ෂකයින්ව ගලස ෙත් අය ‘අල්ලාහ ්

ගවත අප සමීප කරවීමට මිස අපි ඔවුනට 

නැමදුම් ගනාකග මු (යැයි පවසති). 

ඔවුන්ව කවර ගදයක් තු  මතගේද ඇති 

කරෙත්ගත්ද ඒ පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්ඔවුන්ව 

අතර නියත වශගයන්වම තීන්වදු ගදනු ඇත. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් ගබාරුකාර 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වනන්වහට මෙ 

ගනාගපන්වවයි. 

َُذواْ ِمن   ِيَن ٱَّته َالُِصْۚ َوٱَّله ِيُن ٱۡلح ِ ٱل  ََل َّلِله
َ
أ

  ِ ِبُونَآ إََِل ٱَّلله ُبُدُهمح إَِله َِلَُقر  َِلَآَء َما َنعح وح
َ
ُدونِهِۦٓ أ

َ َُيحُكُم بَيحَنُهمح ِِف َما ُهمح فِ  يهِ  ُزلحََفَٰٓ إِنه ٱَّلله
ِدي َمنح ُهَو َكَِٰذب    َ ََل َيهح ََيحَتلُِفوَنُۗ إِنه ٱَّلله

ار    ٣ َكفه

4. අල්ලාහ ්දරුවකු ෙැනීමට සිතුගව් නම් 

ඔහු අභිමත ක  අයුරින්ව ඔහු මවන 

දැයින්වම ඔහු ගතෝරා ෙන්වනට තිබුණි. ඔහු 

සුපිිතුරුය. ඔහු මහා බලපරාරම ඒකීය 

වූ අල්ලාහය්. 

ن 
َ
ُ أ َراَد ٱَّلله

َ
هوح أ ا ََيحلُُق  ل َطََفَٰ ِممه صح ا َله َيتهِخَذ َوَلٗ

ارُ  َِٰحُد ٱلحَقهه ُ ٱلحَو ۖۥۡ ُهَو ٱَّلله ْۚ ُسبحَحََٰنُه  ٤ َما يََشآُء
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5. සතයගයන්ව යුතු ව අහස ්හා 

මහගපාග ාව ඔහු මැව්ගව්ය. තවද ඔහු 

රාත්රිය දහවල මත හකුළුවන්වගන්වය. තවද 

ඔහු දහවල රාත්රිය මත හකුළුවන්වගන්වය. 

තවද හිරු හා සඳ ඔහු වසඟ කග ය්. ඒ 

සියල්ල නියමිත කාලයක් දක්වා ෙමන්ව 

කරනු ඇත. දැන ෙනු සර්ව බලධාරී 

අතික්ෂමාශීලී ඔහුය. 

حَل   ُِر ٱَله ِۖ يَُكو  ِ َق  ۡرَض بِٱۡلح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َخلََق ٱلسه

َر   حِلِۖ َوَسخه ُِر ٱنلهَهاَر لََعَ ٱَله لََعَ ٱنلهَهارِ َويَُكو 
ۖۡ ُك   ََيح  َس َوٱلحَقَمَر مح ََل  ٱلشه

َ
ِۗ أ َسۡمًّ َجٖل مُّ

َ
رِي ِۡل

َٰرُ   ٥ ُهَو ٱلحَعزِيُز ٱلحَغفه

6. එකම ආත්මයකින්ව ඔහු නුඹලා 

මැව්ගව්ය. පසු ව එයින්ව එහි සහකාරිය 

ඇති කග ය්. ගොිප  සතුන්වගෙන්ව 

ගජෝඩු අටක් නුඹලාට පහ  කග ය්. තුන්ව 

ආකාර අන්වධකාරයන්ව තු  මැවීමකින්ව 

පසු මැවීමක් ගලසින්ව නුඹලාගේ 

මව්වරුන්වගේ කුසවල් තු  ඔහු නුඹලා 

මැව්ගව්ය. එයයි නුඹලාගේ පරමාධිපති වූ 

අල්ලාහ.් සියලු ආධිපතයයන්ව ඔහු සතුය. 

ඔහු හැර ගවනත් ගදිගයකු නැත. එගස් 

නම් නුඹලා ගවගනතකට ගයාමු කරනු 

ලබනුගේ ගකගස්ද? 

ٖس َوَِٰحَدةٖ ُثمه َجَعَل ِمنحَها   فح ِن نه َخلََقُكم م 
نحَعَٰ 

َ َِن ٱۡلح نَزَل لَُكم م 
َ
َوَٰٖجِۚ  َزوحَجَها َوأ زح

َ
ِم ثََمَٰنَِيَة أ

ِد   ِنُۢ َبعح َهَٰتُِكمح َخلحٗقا م  مه
ُ
ََيحلُُقُكمح ِِف ُبُطوِن أ

ُ َربُُّكمح ََلُ   َٰلُِكُم ٱَّلله َخلحٖق ِِف ُظلَُمَٰٖت ثََلَٰٖثِۚ َذ
ُفونَ  َ َٰ تُِصح ّنه

َ
حُملحُكۖۡ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَوۖۡ فَأ  ٦ ٱل

7. නුඹලා (ගුණමකු ගලස) ප්රතික්ගෂප් 

කරන්වගන්ව නම් එිට (දැන ෙනු,) නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් නුඹලා ෙැන 

අවශයතාවන්වගෙන්ව ගතාරය. තම 

ෙැත්තන්ව සඳහා (ගුණමකු ගලස) 

ප්රතික්ගෂප් කිරීම ඔහු ප්රිය ගනාකරයි. 

තවද නුඹලා කෘතගව්දී වන්වගන්ව නම් ඒ 

ෙැන ඔහු නුඹලා ගකගරහි තෘේතියට පත් 

ගවයි. බර උසුලන්වගනකු ගවනත් අයගේ 

(පව්) බර ගනාඋසුලනු ඇත. පසු ව 

නුඹලා නැවත ගයාමු ිය යුතු සථ්ානය 

ඇත්ගත් නුඹලාගේ පරමාධිපති ගවතය. 

එිට නුඹලා කරමින්ව සිටි දෑ පිළිබඳ ව 

ඔහු නුඹලාට දන්වවයි. නියත වශගයන්වම 

ඔහු හදවත් සතු දෑ පිළිබඳ ව මැනින්ව 

දන්වනාය. 

ۖۡ َوََل يَرحََضَٰ   َ َغِّنٌّ َعنُكمح ُفُرواْ فَإِنه ٱَّلله إِن تَكح
ُۗ َوََل  لِعَِبادِهِ ٱلحُكفح  ُكُرواْ يَرحَضُه لَُكمح ۖۡ ِإَون تَشح َر

ْۚ ُثمه إََِلَٰ َرب ُِكم  َرىَٰ خح
ُ
َر أ تَزُِر َوازَِرة  وِزح

َملُوَنْۚ إِنهُهۥ   رحِجُعُكمح َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتمح َتعح مه
ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٧ َعلِيُم
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8. තවද මිනිසාට යම් හානියක් ස්පර්ශ වූ 

ිට ඔහු තම පරමාධිපති ගවත ගයාමු වී 

ඔහුට කන්වනලව් කරයි. පසු ව ඔහුට 

ඔහුගෙන්ව වූ යම් අනුග්රහයක් පිරිනැමූ ිට 

ඔහු මීට ගපර කවර ගදයක් ගවත 

කන්වනලව් කරමින්ව සිටිගේ ද එය අමතක 

ගකාට අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව ගනාමෙ 

යවනු පිණිස ඔහුට සමානයන්ව තබයි. 

“ඔබ ඔගේ ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පය සමෙ 

ස්වල්ප කාලයක් භුක්ති ිදිනු. නියත 

වශගයන්වම ඔබ (නිරා)ගින්වගන්ව සෙයින්ව 

අතුරිනි” යැයි (නබි මුහම්මද්,) ඔබ 

පවසනු. 

نَسََٰن ُۡض   َدََع َربهُهۥ ُمنِيًبا إََِلحهِ   ِ
۞ِإَوَذا َمسه ٱۡلح

ُعٓواْ   ِنحُه نََِسَ َما ََكَن يَدح َمٗة م  ََلُۥ نِعح ُثمه إَِذا َخوه
نَدادٗ 

َ
ِ أ ُِضله َعن  إََِلحهِ ِمن َقبحُل وََجَعَل َّلِله ِ ا َل 

رَِك قَلِيًَل إِنهَك ِمنح   َسبِيلِهِۚۦْ قُلح َتَمتهعح بُِكفح
َحَِٰب ٱنلهارِ  صح

َ
 ٨ أ

9. මතු ගලාව පිළිබඳ බිගයන්ව හා තම 

පරමාධිපතිගේ ආශිර්වාදය 

අගේක්ෂාගවන්ව රාී ගහෝරාවන්වහි 

(සලාතගේදී) සුජූද් කරන්වනකු ගස් ද නැගී 

සිටින්වගනකු ගස ්ද ෙැතිකම් කිරීමට අවදි 

ව සිටින්වනා (එගස් ගනාකරන්වගනකු 

ගමන්ව)ද? “දන්වනා අය හා ගනාදන්වනා අය 

සමාන ගව්ි” දැයි (නබි මුහම්මද්) ඔබ 

ිමසනු. (ගමමගින්ව) උපගදස් ලබනුගේ 

ප්රබුද්ධිමත් උදියයි. 

حِل َساِجٗدا َوَقآئِٗما َُيحَذُر   َٰنٌِت َءانَآَء ٱَله نح ُهَو َق مه
َ
أ

ََة َرب ِهِ  َتوِي  ٱٓأۡلِخَرةَ َويَرحُجواْ رَۡحح ۗۦُ قُلح َهلح يَسح
ُر   لَُموَنُۗ إِنهَما َيَتَذكه ِيَن ََل َيعح لَُموَن َوٱَّله ِيَن َيعح ٱَّله

لحَبَٰبِ 
َ ْولُواْ ٱۡلح

ُ
 ٩ أ

10. අගහෝ ිශව්ාස ක ාවූ මාගේ යහපත් 

ෙැත්තනි! නුඹලා නුඹලාගේ පරමාධිපතිට 

බිය බැතිමත් වනු. ගමගලාව යහකම් 

ක වුනට යහපතය. අල්ලාහ්ගේ භූමිය 

ිශාලය. ඉවසිලිවන්වතයින්ව ඔවුන්වගේ 

ප්රතිඵල අප්රමාණ ගලස ලබා ෙනිති. 

ِيَن   ْۚ لَِّله ِيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ َربهُكمح قُلح َيَٰعَِبادِ ٱَّله
  ِ ۡرُض ٱَّلله

َ
ُۗ َوأ نحَيا َحَسَنة  َسُنواْ ِِف َهَِٰذهِ ٱلُّ حح

َ
أ

  ِ رَُهم بَِغۡيح جح
َ
وَن أ ََِٰبُ ُۗ إِنهَما يَُوِفه ٱلصه َوَِٰسَعٌة

 ١٠ ِحَسابٖ 

11. “නියත වශගයන්වම මා අල්ලාහ්ට 

අවංක ගලසින්ව ඔහුට පමණක් දහම පුද 

කර නැමදීමට මා අණ කරනු ලැබුගවමි” 

යැයි (නබි මුහම්මද්) ඔබ පවසනු. 

  ُ َ ُُمحلِٗصا َله ُبَد ٱَّلله عح
َ
نح أ

َ
ِمرحُت أ

ُ
ٓ أ قُلح إِّن ِ

ِينَ   ١١ ٱل 
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12. තවද මුස්ලිම්වරුන්වගෙන්ව 

ප මුවැන්වනා වීමට ද මම අණ කරනු 

ලැබුගවමි. 

لِِميَ  حُمسح َل ٱل وه
َ
ُكوَن أ

َ
نح أ

َ
ِمرحُت ِۡل

ُ
 ١٢ َوأ

13. “මාගේ පරමාධිපතිට මම පිටුපෑගව් 

නම් මහත් වූ දිනයක දඬුවම ෙැන මම 

බිය ගවමි” යැයි (නබිවරය) ඔබ පවසනු. 

ٍم   ِ َعَذاَب يَوح َخاُف إِنح َعَصيحُت َرَب 
َ
ٓ أ قُلح إِّن ِ

 ١٣ َعِظيمٖ 

14. “මාගේ යටහත්භාවය අල්ලාහ්ට 

අවංක ගලසින්ව පුද කරමින්ව මම ඔහු 

නමදිමි” යැයි ඔබ පවසනු. 

ُۥ دِيِّن  ُبُد ُُمحلِٗصا َله عح
َ
َ أ  ١٤ قُِل ٱَّلله

15. එගහයින්ව නුඹලා ඔහු හැර නුඹලා 

අභිමත දෑට ෙැතිකම් කරනු. (නබිවරය,) 

“නියත වශගයන්වම පරාජිතයින්ව වනුගේ 

ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ තමන්වට හා තම පවුලට පාඩු ඇති 

කර ෙත්තවුන්වය. දැන ෙනු. එයයි ප්රකට 

පරාජය” යැයි පවසනු. 

ۗۦُ قُلح إِنه   ِن ُدونِهِ ُبُدواْ َما ِشئحُتم م  فَٱعح
لِيِهمح   هح

َ
نُفَسُهمح َوأ

َ
ٓواْ أ ِيَن َخِِسُ ٱلحَخَِِٰسِيَن ٱَّله

حُمبِيُ  اُن ٱل َ ُِسح َٰلَِك ُهَو ٱۡلح ََل َذ
َ
 ١٥ يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِِۗ أ

16. ඔවුනට ඉහළින්ව (නිරා) ගින්වගනන්ව වූ 

ආවරණයක් ද ඔවුනට පහළින්ව 

ආවරණයක් ද ඔවුනට ඇත. එය අල්ලාහ ්

එමගින්ව තම ෙැත්තන්ව බිය ඇති 

කරයි.“අගහෝ මාගේ ෙැත්තනි! එගහයින්ව 

නුඹලා මට බිය බැතිමත් වනු.” (යැයි 

තවදුරටත් පවසනු.) 

َِن ٱنلهارِ َوِمن ََتحتِِهمح   ِن فَوحقِِهمح ُظلَل  م  لَُهم م 
 ْۚ ۚۥْ َيَٰعَِبادِ  ُظلَل  ُ بِهِۦ ِعَباَدهُ َٰلَِك َُيَو ُِف ٱَّلله  َذ

 ١٦ فَٱتهُقونِ 

17. නපුරු බලගව්ෙයන්වගෙන්ව (ඉවත් ව) 

ඒවාට නැමදුම් කිරීගමන්ව වැ කී අල්ලාහ ්

ගවත නැඹුරු වූවන්ව වනාහි ඔවුනටය 

ශුභාශිංසනය ඇත්ගත්. එගහයින්ව මාගේ 

ෙැත්තන්ව හට ඔබ සුබාරංචි දන්වවනු. 

 ْ َتنَُبوا ِيَن ٱجح نَابُٓواْ  َوٱَّله
َ
ُبُدوَها َوأ ن َيعح

َ
َُٰغوَت أ  ٱلطه

ح ِعَبادِ  ِ ْۚ فَبَّش  ىَٰ َ ِ لَُهُم ٱلحبُّشح  ١٧ إََِل ٱَّلله
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18. ප්රකාශයට සවන්ව දී එය වඩාත් 

අලංකාර අයුරින්ව අනුෙමනය කරන්වනන්ව 

වනාහි අල්ලාහ් ඔවුනට මෙ ගපන්වවූ අය 

ඔවුහුමය. තවද ඔවුහුමය ප්රබුද්ධිමත් 

උදිය වන්වගනෝ. 

ۥْٓۚ   َسَنُه حح
َ
َل َفَيتهبُِعوَن أ َتِمُعوَن ٱلحَقوح ِيَن يَسح ٱَّله

ْولُواْ  
ُ
ْوَلَٰٓئَِك ُهمح أ

ُ
ۖۡ َوأ ُ َُٰهُم ٱَّلله ِيَن َهَدى ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
أ

لحَبَٰبِ 
َ  ١٨ ٱۡلح

19. (නබිවරය!) කවුරුන්ව ගකගරහි දඬුවම 

පිළිබඳ වදන ස්ීර වුගව්ද, ගින්වගනහි 

සිටින ඔහුව ඔබට  ආරක්ෂා 

කරන්වගනහිද? 

 
َ
نَت تُنقُِذ  أ

َ
فَأ

َ
َفَمنح َحقه َعلَيحهِ َُكَِمُة ٱلحَعَذاِب أ

 ١٩ َمن ِِف ٱنلهارِ 

20. නමුත් තම පරමාධිපතිට බිය 

බැතිමත් වූ අය වනාහි ඔවුනට මන්වදිර 

ඇත. ඒවාට ඉහළින්ව ඉදි කරන ලද 

මන්වදිර ද ඇත. ඒවාට පහළින්ව ෙංොගවෝ  

ෙලා බසිති. (එය) අල්ලාහ්ගේ ප්රතිඥාවක් 

වශගයනි. අල්ලාහ් එම ප්රතිඥාව කඩ 

ගනාකරයි. 

ِن فَوحقَِها   اْ َربهُهمح لَُهمح ُغَرف  م  َقوح ِيَن ٱته َلَِٰكِن ٱَّله
َد   ۖۡ وَعح نحَهَُٰر

َ بحنِيهة  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح ُغَرف  مه
حِميَعادَ  ُ ٱل ِ ََل َُيحلُِف ٱَّلله  ٢٠ ٱَّلله

21. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්අහසින්ව 

ජලය පහ  ගකාට එය මහගපාග ාගව් 

උල්පත් අතර ෙලා යන්වනට සලසව්ා 

එමගින්ව (ිිධ වර්ණවලින්ව යුත්) ිිධ 

වර්ෙගේ ගබෝෙ හට ෙන්වවා පැගහන්වනට 

සලසව්යි. එිට ඔබ එය රන්වවන්ව 

පැහැගයන්ව දකිනු ඇත. පසු ව එය 

ඉපැනැලි බවට පත් කරයි. නියත 

වශගයන්වම එහි බුද්ධිමතුන්වට උපගදසක් 

ඇත. 

نَزَل ِمَن ٱلسه 
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَمح تََر أ

َ
َمآءِ َماٗٓء فََسلََكُهۥ  أ

حَتلًِفا   ۡرِض ُثمه َُيحرُِج بِهِۦ َزرحَٗع ُمُّ
َ يََنَٰبِيَع ِِف ٱۡلح

ا ُثمه ََيحَعلُُهۥ   َفر ٗ َُٰه ُمصح ى َٰنُُهۥ ُثمه يَِهيُج فَََتَ لحَو
َ
أ

لحَبَٰبِ 
َ ْوِل ٱۡلح

ُ
َرىَٰ ِۡل َٰلَِك ََّلِكح ْۚ إِنه ِِف َذ  ٢١ ُحَطًَٰما

22. අල්ලාහ ් කවගරකුගේ  හදවත 

ඉස්ලාමය ගවත ිවෘත කග ්ද සැබැින්වම 

ඔහු ඔහුගේ පරමාධිපතිගේ ආගලෝකය 

මත සිටින්වගන්වය. අල්ලාහ් ව ගමගනහි 

කිරීගමන්ව දුරස් වූ බැින්ව තම හදවත් 

රළුවූවන්වට ිනාශය අත්ගව්වා! ඔවුහු 

පැහැදිලි ගනාමගෙහි ගවති. 

َٰ نُورٖ   َلَِٰم َفُهَو لََعَ سح ِ
َرُهۥ لَِلح ُ َصدح َح ٱَّلله َفَمن َۡشَ

َ
أ

 ِ ب  ِن ره ِْۚ  م  رِ ٱَّلله ِن ذِكح هِۚۦْ فََويحل  ل ِلحَقَِٰسَيةِ قُلُوبُُهم م 
بِيٍ  ْوَلَٰٓئَِك ِِف َضَلَٰٖل مُّ

ُ
 ٢٢ أ
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23. තම පරමාධිපතිට බියවන්වනන්වගේ 

හම් එමගින්ව කිළිගපා ා යන, නැවත 

නැවතත් (යුෙල වශගයන්ව) ප්රකාශ වන 

එකිගනකට සමාන අලංකාර කතාව 

ග්රන්වථයක් වශගයන්ව ඔහු පහ  කග ය්. 

පසු ව ඔවුන්වගේ හම් හා ඔවුන්වගේ හදවත් 

අල්ලාහ ්ගමගනහි කිරීම සඳහා 

ගමාග ාක් වනු ඇත. එය අල්ලාහ්ගේ 

මෙ ගපන්වවීමයි. ඔහු අභිමත කරන අයට 

එමගින්ව ඔහු මෙ ගපන්වවනු ඇත. තවද 

අල්ලාහ ්කවගරකු ගනාමෙ යන්වනට ඉඩ 

හැරිගේද ඔහුට කිසිදු මෙ ගපන්වවන්වනකු 

නැත. 

َِديِث كَِتَٰٗبا َسَن ٱۡلح حح
َ
َل أ ُ نَزه تََشَٰبِٗها   ٱَّلله مُّ

َن َربهُهمح   ِيَن ََيحَشوح َشعِرُّ ِمنحُه ُجلُوُد ٱَّله َثاِّنَ َتقح مه
َٰلَِك   ِْۚ َذ رِ ٱَّلله ُثمه تَلُِي ُجلُوُدُهمح َوُقلُوبُُهمح إََِلَٰ ذِكح

لِِل   ْۚ َوَمن يُضح ِدي بِهِۦ َمن يََشآُء ِ َيهح ُهَدى ٱَّلله
ُ َفَما ََلُۥ ِمنح َهادٍ   ٢٣ ٱَّلله

24. ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ නපුරු දඬුවමින්ව තම මුහුණ 

ආරක්ෂා කර ෙන්වනා කවුද?“නුඹලා 

උපයමින්ව සිටි දෑ නුඹලා භුක්ති ිඳිනු” 

යැයි අපරාධකරුවන්වට කියනු ලැගේ. 

ِههِۦ ُسوَٓء ٱلحَعَذاِب يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِِۚ   َفَمن َيتهَِّق بِوَجح
َ
أ

َٰلِِمَي ُذوُقواْ َما ُكنتُ  ِسُبونَ َوقِيَل لِلظه  ٢٤ مح تَكح

25. ඔවුනට (මක්කාගව් ිසූ ප්රතික්ගෂප් 

ක වුන්වට) ගපර සිටියවුන්ව (ගද්ව වදන්ව) 

ගබාරු කග ෝය. එගහයින්ව ඔවුන්ව 

ගනාදැන සිටියදී ඔවුන්ව ගවත දඬුවම 

පැමිණිගේය. 

َُٰهُم ٱلحَعَذاُب ِمنح   تَى
َ
ِيَن ِمن َقبحلِِهمح فَأ َب ٱَّله َكذه

ُعُرونَ َحيحُث ََل    ٢٥ يَشح

26. එිට ගමගලාව ජීිතගේ අවමානය 

අල්ලාහ ්ඔවුනට ිඳින්වනට සැලැස්වීය. 

තවද මතු ගලාව දඬුවම අතිමහත්ය. ඔවුහු 

දැන සිටියාහු නම් ! 

ۖۡ َولََعَذاُب   نحَيا ةِ ٱلُّ ََيوَٰ َي ِِف ٱۡلح ِزح ُ ٱۡلح َذاَقُهُم ٱَّلله
َ
فَأ

لَُمونَ  ْۚ لَوح ََكنُواْ َيعح ََبُ كح
َ
 ٢٦ ٱٓأۡلِخَرةِ أ

27. ඔවුන්ව උපගදස ්ලැබිය හැකි වනු 

පිණිස ගමම අල් කුර්ආනගේ සෑම 

උපමාවක්ම අපි ජනයාට ගෙන හැර 

දැක්වූගයමු. 

  ِ
بحَنا لِلنهاِس ِِف َهََٰذا ٱلحُقرحَءاِن ِمن ُك  َولََقدح َۡضَ

ُرونَ   ٢٧ َمَثٖل لهَعلهُهمح َيَتَذكه
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28. ඔවුන්ව බිය බැතිමත් ිය හැකි වනු 

පිණිස (අල්ලාහ ්ගවතින්ව) කිසිදු ඇදයකින්ව 

ගතාර ගමම කුර්ආනය අරාබි භාෂගවනි 

(පහ  කරනු ලැබුගව්). 

َ ذِي ِعَوٖج لهَعلهُهمح َيتهُقونَ   ٢٨ قُرحَءانًا َعَربِيًّا َغۡيح

29. මතගේදවලින්ව යුත් (ගබාගහෝ) 

හවුල්කරුවන්ව සතු වූ මිනිගසක් හා එකම 

මිනිගසකුට පමණක් අයත් වූ මිනිගසක් 

අල්ලාහ ්උපමා වශගයන්ව ගෙන හැර 

දැක්වීය. උපමාගවන්ව ඔවුන්ව ගදගදනා එක 

හා සමාන ද? සියලු ප්රශංසා අල්ලාහට්ය. 

නමුත් ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා 

ගනාදනිති. 

ََكُٓء  ُ َمَثَٗل رهُجَٗل فِيهِ ُۡشَ َۡضََب ٱَّلله
ُمتََشَِٰكُسوَن َورَُجَٗل َسلَٗما ل ِرَُجٍل َهلح  

ِْۚ بَلح  ُد َّلِله َمح َتوِيَاِن َمَثًَلْۚ ٱۡلح ََثُُهمح ََل  يَسح كح
َ
أ

لَُمونَ   ٢٩ َيعح

30. නියත වශගයන්වම ඔබ මිය යන 

අගයකි. එගමන්වම නියත වශගයන්වම 

ඔවුන්ව ද මිය යන අයවලුන්ව ගවති. 

ي ُِتونَ   ٣٠ إِنهَك َمي ِت  ِإَونهُهم مه

31. පසු ව නියත වශගයන්වම නුඹලා 

ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ නුඹලාගේ පරමාධිපති අබියස වාද 

කරන්වගනහුය. 

ُثمه إِنهُكمح يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ ِعنَد َرب ُِكمح  
 ٣١ ََّتحَتِصُمونَ 

32. අල්ලාහ ්ගකගරහි ගබාරු ගොතා, 

තමන්ව ගවත සතයය පැමිණි ිටත් එය 

ගබාරු ක  අයට වඩා මහා අපරාධකරු 

කවගරකු ද? (ගදියන්ව ගකගරහි 

ිශව්ාසය) ප්රතික්ගෂප් ක වුනට නිරගේ 

නවාතැනක් ගනාගව් ද? 

َب   ِ َوَكذه ن َكَذَب لََعَ ٱَّلله لَُم ِممه ظح
َ
۞َفَمنح أ

لَيحَس ِِف َجَهنهَم َمثحٗوى  
َ
ۥْٓۚ أ ِق إِذح َجآَءهُ دح ِ بِٱلص 

َٰفِرِينَ   ٣٢ ل ِلحَك

33. තවද සතයය රැගෙන ආ තැනැත්තා 

සහ එම සතයය ස්ී ර ගලස පිළිෙත් අය 

වනාහි, ඔවුහුමය බිය බැතිමතුන්ව වනුගේ. 

 ِ ِي َجآَء ب ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  َوٱَّله
ُ
َق بِهِۦٓ أ ِق َوَصده دح ِ ٱلص 

حُمتهُقونَ   ٣٣ ٱل

34. ඔවුන්ව ප්රිය කරන දෑ ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති අබියස ඔවුනට ඇත. එය 

දැහැමියන්වගේ ප්රතිඵලයයි. 

َٰلَِك َجَزآُء   ْۚ َذ ا يََشآُءوَن ِعنَد َرب ِِهمح لَُهم مه
ِسنِيَ  حُمحح  ٣٤ ٱل
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35. ඔවුන්ව සිදු ක  දෑහි මහත් නපුර 

ඔවුන්වගෙන්ව ඉවත් කරනු පිණිස හා ඔවුන්ව 

සිදු කරමින්ව සිටි දෑට වඩාත් අලංකාර 

ගලස ඔවුන්වගේ කුලිය ඔවුනට පිරිනමනු 

පිණිසය. 

ِي َعِملُواْ    ٱَّله
َ
َوأ سح

َ
ُ َعنحُهمح أ َِر ٱَّلله َِلَُكف 

ِي ََكنُواْ   َسِن ٱَّله حح
َ
رَُهم بِأ جح

َ
زِيَُهمح أ َويَجح

َملُونَ   ٣٥ َيعح

36. අල්ලාහ ්තම ෙැත්තාට ප්රමාණවත් 

අයකු ගනාවීද? තවද ඔවුහු ඔහුගෙන්ව 

ගතාර අන්වඅය ගෙනැිත් ඔබ බිය 

ෙන්වවන්වගනහුය. තවද අල්ලාහ ්කවගරකු 

ගනාමෙ හරින්වගන්වද එිට ඔහුට කිසිදු මෙ 

ගපන්වවන්වගනකු ගනාමැත. 

ُِفونََك   ۖۥۡ َويَُخو  ُ بَِكاٍف َعبحَدهُ لَيحَس ٱَّلله
َ
أ

 ُ لِِل ٱَّلله ِيَن ِمن ُدونِهِۚۦْ َوَمن يُضح  َفَما ََلُۥ  بِٱَّله
 ٣٦ ِمنح َهادٖ 

37. තවද අල්ලාහ් කවගරකුට මෙ 

ගපන්වවන්වගන්ව ද එිට කිසිදු 

මු ාකරුගවකු ඔහුට ගනාවනු ඇත. 

අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරී සමප්රතිචාර 

දක්වන්වනා ගනාගව් ද? 

  ُ لَيحَس ٱَّلله
َ
ُۗ أ ٍ

ِضل  ُ َفَما ََلُۥ ِمن مُّ ِد ٱَّلله َوَمن َيهح
 ٣٧ بَِعزِيزٖ ذِي ٱنتَِقامٖ 

38. අහස ්හා මහගපාග ාව මැව්ගව් 

කවුදැ?යි ඔබ ඔවුන්වගෙන්ව ිමසුගව් නම් 

ඔවුහු “අල්ලාහ”් යැයි පවසති. පවසනු, 

“අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව නුඹලා 

කන්වනලව් කරන දෑ පිළිබඳ නුඹලා කුමක් 

සිතන්වගනහුද? - අල්ලාහ් මා ගවත යම් 

නපුරක් සිතුගව් නම් එම නපුර ඔවුන්ව 

ඉවත් කරන්වනන්ව ගවත් ද? එගස ්

නැතගහාත් අල්ලාහ් මා ගවත යම් 

ආශිර්වාදයක් සිතුගව් නම් ඔහුගේ 

ආශිර්වාදය ඔවුන්ව ව ක්වන්වනන්ව ගවත්ද? 

යැයි ිමසනු. (නබිවරය)  “අල්ලාහ ්මා 

හට ප්රමාණවත්ය. ිශව්ාස කරන්වනන්ව ඔහු 

ගවත පමණක් ිශ්වාස කරත්වා” යැයි 

පවසනු. 

ۡرَض  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو نح َخلََق ٱلسه َُهم مه تلح

َ
َولَئِن َسأ

 ْۚ ُ ُعوَن ِمن ُدوِن  ََلَُقولُنه ٱَّلله ا تَدح ُتم مه فََرَءيح
َ
 قُلح أ

ٍ َهلح ُهنه َكَِٰشَفَُٰت   ُ بُِۡض  َراَدِّنَ ٱَّلله
َ
ِ إِنح أ ٱَّلله

َُٰت   ِسَك ٍَة َهلح ُهنه ُممح َراَدِّن بِرَۡحح
َ
وح أ

َ
ِهِۦٓ أ ُۡض 

  ُ ۖۡ َعلَيحهِ َيَتَوَّكه ُ ِبَ ٱَّلله َتِهِۚۦْ قُلح َحسح رَۡحح
ُونَ  ِ حُمَتَوُك   ٣٨ ٱل
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39. මාගේ ජනයිනි! නුඹලාගේ සථ්ාවරය 

මත සිට නුඹලා කටයුතු කරනු. නියත 

වශගයන්වම මම ද කටයුතු කරමි. 

එගහයින්ව නුඹලා මතු දැන ෙනු ඇත යැයි 

(නබි මුහම්මද්) ඔබ පවසනු. 

  ۡۖ َِٰمل  َٰ َمََّكنَتُِكمح إِّن ِ َع َملُواْ لََعَ قُلح َيََٰقوحِم ٱعح
لَُمونَ   ٣٩ فََسوحَف َتعح

40. තමන්ව අවමානයට පත් කරන දඬුවම 

කවුරුන්ව ගවත පැමිගණන්වගන්ව දැයි ද, 

ස්ථාවර දඬුවම කවුරුන්ව මත පහ  

වන්වගන්ව දැයි ද (ඔවුහු මතු දැන ෙනු 

ඇත.) 

تِيهِ َعَذاب  َُيحزِيهِ َويَِحلُّ َعلَيحهِ َعَذاب   
ح
َمن يَأ
ِقيمٌ   ٤٠ مُّ

41. නියත වශගයන්වම අපි සතයගයන්ව 

යුතු ව දහම් ග්රන්වථය ජනයා සඳහා,  ඔබ 

ගවත පහ  කග මු. එගහයින්ව කවගරකු 

(එමගින්ව) යහමෙ ලබන්වගන්ව ද එය ඔහු 

ගවනුගවන්වමය. තවද කවගරකු ගනාමෙ 

යන්වගන්ව ද එගස් ඔහු ගනාමෙ යනුගේ 

ඔහුටම එගරහිවමය. තවද ඔබ ඔවුන්ව 

ගකගරහි භාරකරුවකු ගනාගව්. 

ِۖ َفَمِن   ِ َق  َا َعلَيحَك ٱلحِكَتََٰب لِلنهاِس بِٱۡلح نَزنلح
َ
إِنهآ أ

ِسهِۖۦۡ َوَمن َض  َتَدىَٰ فَلَِنفح له فَإِنهَما يَِضلُّ  ٱهح
نَت َعلَيحِهم بَِوكِيلٍ 

َ
ۖۡ َوَمآ أ  ٤١ َعلَيحَها

42. ආත්මාවන්ව ඒවා මරණයට පත් වන 

ගමාගහාගත් ද නින්වගද්දී මරණයට පත් 

ගනාවූ දෑ  ද අත්පත් කර ෙන්වගන්ව 

අල්ලාහය්. කවර ආත්මයක් මත මරණය 

තීන්වදු කග ්ද එය (ආපසු ගනායවා) ඔහු 

රඳවා තබා ෙනී. ගසසු දෑ නියම කරන ලද 

කාලයක් දක්වා ඔහු එවනු ඇත. වටහා 

ෙන්වනා ජනයාට නියත වශගයන්වම එහි 

සංඥා ඇත. 

تَِها َوٱلهِِت لَمح َتُمتح   نُفَس ِحَي َموح
َ ُ َيَتَوِفه ٱۡلح ٱَّلله

حَموحَت   ِسُك ٱلهِِت قَََضَٰ َعلَيحَها ٱل ۖۡ َفُيمح ِِف َمَناِمَها
ِۚ إِنه ِِف  َسۡمًّ َجٖل مُّ

َ
َرىَٰٓ إََِلَٰٓ أ خح

ُ َٰلَِك  َويُرحِسُل ٱۡلح َذ
ُرونَ  ٖم َيَتَفكه  ٤٢ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوح

43. එගස ්නැතගහාත් ඔවුහු 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව මැදිහත්කරුවන්ව 

ෙත්ගතෝ ද? “ඔවුන්ව කිසිවකට හිමිකම් 

ගනාදරමින්ව බුද්ධිමත් ගනාවන්වනන්ව ගලස 

සිටිය ද (ඔවුන්ව මැදිහත්කරුවන්ව ගලස 

ෙන්වගනහු ද)“ යැයි (නබිවරය) ඔබ 

පවසනු. 

َُذواْ ِمن دُ  ِم ٱَّته
َ
َولَوح ََكنُواْ  أ

َ
ْۚ قُلح أ ِ ُشَفَعآَء وِن ٱَّلله

ِقلُونَ  ا َوََل َيعح لُِكوَن َشيحـ ٗ  ٤٣ ََل َيمح



 

සූරා අස් සුමර් 

 

850 

 

 الزمر

44. “සියලු මැදිහත්වීම් අල්ලාහ ්සතුය. 

අහස් හා මහගපාග ාගව් ආධිපතයය ඔහු 

සතුය. පසු ව නුඹලා නැවත ගයාමු කරනු 

ලබනුගේ ඔහු ගවතය”. යැයි (නබි 

මුහම්මද්) ඔබ පවසනු. 

 ِ ه ِ َِٰت   قُل َّلل  َمََٰو ُۥ ُملحُك ٱلسه ۖۡ َله َفََٰعُة ََجِيٗعا ٱلشه
ۡرِضِۖ ُثمه إََِلحهِ تُرحَجُعونَ 

َ  ٤٤ َوٱۡلح

45. අල්ලාහ ්පමණක් ගමගනහි කරනු 

ලැබූ ිට මතු ගලාව ිශ්වාස 

ගනාකරන්වනන්වගේ හදවත් හැකිලී යයි. 

ඔහුගෙන්ව ගතාරවූවන්ව ගමගනහි කරනු 

ලබන ිට එිට ඔවුහු සතුටු ගවති. 

ِيَن ََل  ِإَوَذا ُذكَِر   زهتح قُلُوُب ٱَّله
َ
َمأ َدهُ ٱشح ُ وَحح ٱَّلله

ِيَن ِمن ُدونِهِۦٓ   ِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِِۖ ِإَوَذا ُذكَِر ٱَّله يُؤح
ونَ  َتبحِّشُ  ٤٥ إَِذا ُهمح يَسح

46. අදෘශයමාන දෑ හා පිටතට ගපගනන 

දෑ ෙැන දන්වනා වූ අහස ්හා 

මහගපාග ාගව් මැවුම්කරුවාගණනි! 

ඔගේ ෙැත්තන්ව කවර ිෂයක් තු  

මතගේද ඇති කර ෙනිමින්ව සිටිගේ ද ඒ 

ෙැන ඔවුන්ව අතර තීන්වදු ගදනුගේ ඔබ යැයි 

(නබි මුහම්මද්)  පවසනු. 

َٰلَِم   ۡرِض َع
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو قُِل ٱللهُهمه فَاِطَر ٱلسه

َ ِعَبادَِك ِِف   نَت ََتحُكُم بَيح
َ
َهََٰدةِ أ ٱلحَغيحِب َوٱلشه

 ٤٦ ََيحَتلُِفونَ َما ََكنُواْ فِيهِ 

47. අපරාධ ක වුනට මහගපාග ාගව් 

ඇති සියල්ල ද ඒ සමෙම ඒ හා සමාන ව 

තවත් තිබුණ ද ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දිනගේ දඬුවගම් 

බිහිසුණුභාවගයන්ව මිදීම සඳහා වන්වදි 

වශගයන්ව ඒවා ගදනු ඇත. ඔවුන්ව 

අගේක්ෂා ගනාකරමින්ව සිටී දෑ 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ඔවුනට ගහළිවනු ඇත. 

نه 
َ
ۡرِض ََجِيٗعا   َولَوح أ

َ ِيَن َظلَُمواْ َما ِِف ٱۡلح لَِّله
اْ بِهِۦ ِمن ُسوٓءِ ٱلحَعَذاِب   َتَدوح َوِمثحلَُهۥ َمَعُهۥ ََلفح

ِ َما لَمح يَُكونُواْ   َِن ٱَّلله يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِِۚ َوبََدا لَُهم م 
 ٤٧ َُيحتَِسُبونَ 

48. ඔවුන්ව උපයා ෙත් දෑහි නපුරුකම් 

ඔවුනට ගහළිවනු ඇත. තවද ඔවුන්ව කවර 

ගදයක් පිළිබඳ ව සරදම් කරමින්ව සිටිගේ ද 

එය ඔවුන්ව වටලා ෙනු ඇත. 

ا   ِـ َاُت َما َكَسُبواْ وََحاَق بِِهم مه َوبََدا لَُهمح َسي 
زُِءونَ  َتهح  ٤٨ ََكنُواْ بِهِۦ يَسح
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49. මිනිසාට යම් හානියක් ස්පර්ශ වූ ිට 

ඔහු අපට කන්වනලව් කරයි. පසු ව 

අපගෙන්ව වූ දයාවක් අපි ඔහුට පිරිනැමූ 

ිට, “නියත වශගයන්වම එය මට ගදනු 

ලැබුගව් (මාගේ) දැනුම අනුවය” යැයි 

පවසයි. නැත එය පරීක්ෂණයකි. නමුත් 

ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා (ඒ බව) 

ගනාදනිති. 

لحَنَُٰه   نَسََٰن ُۡض   َدََعنَا ُثمه إَِذا َخوه ِ
فَإَِذا َمسه ٱۡلح

 َٰ وتِيُتُهۥ لََعَ
ُ
َمآ أ ِنها قَاَل إِنه َمٗة م   ِعلحِۭمْۚ بَلح ِهَ  نِعح

لَُمونَ  ََثَُهمح ََل َيعح كح
َ
 ٤٩ فِتحَنة  َوَلَِٰكنه أ

50. සැබැින්වම ඔවුනට ගපර සිටියවුන්ව ද 

එය පැවසුගව්ය. නමුත් ඔවුන්ව උපයමින්ව 

සිටි දෑ ඔවුනට ඵලක් ගනාවීය. 

ا   َّنَٰ َعنحُهم مه غح
َ
ِيَن ِمن َقبحلِِهمح َفَمآ أ قَدح قَالََها ٱَّله

ِسبُ   ٥٠ ونَ ََكنُواْ يَكح

51. එගහයින්ව ඔවුන්ව ඉපැයූ දෑහි නපුරු 

ිපාකය ඔවුන්වව අල්වාෙත්ගත්ය. ඔවුන්ව 

අතුරින්ව අපරාධ ක වුන්ව ඔවුන්ව ඉපැයූ දෑහි 

නපුරු ිපාක ඔවුන්වව මතු 

අල්වාෙන්වගන්වය. තවද ඔවුහු (සතයය) 

පරාජයට පත් කරන්වනන්ව ගනාගවති. 

ِيَن َظلَمُ  ْْۚ َوٱَّله ِـ َاُت َما َكَسُبوا َصاَبُهمح َسي 
َ
واْ  فَأ

ِـ َاُت َما َكَسُبواْ َوَما   ِمنح َهَُٰٓؤََلٓءِ َسُيِصيُبُهمح َسي 
ِجزِينَ   ٥١ ُهم بُِمعح

52. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්තමන්ව 

අභිමත කරන අයට ගපෝෂණ සම්පත් 

වයාේත කර ගදන බවත් එගමන්වම ඔහු 

එය සීමා කර ගදන බවත් ඔවුහු 

ගනාදන්වගනෝ ද? නියත වශගයන්වම 

ිශව්ාස කරන ජනයාට එහි සාධක ඇත. 

َق لَِمن يََشآُء   ِزح َ يَبحُسُط ٱلر  نه ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ َولَمح َيعح

َ
أ

ِمُنونَ  ٖم يُؤح َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوح ْۚ إِنه ِِف َذ ِدُر  ٥٢ َويَقح

53. අගහෝ තමන්ව ිසින්ව තමන්වව නසා 

ෙත් මාගේ ෙැත්තනි! අල්ලාහ්ගේ 

කරුණාව ෙැන නුඹලා අගේක්ෂා රහිත 

ගනාවනු. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

සියලු පාපයන්වට සමාව ගදනු ඇත. නියත 

වශගයන්වම ඔහු අතික්ෂමාශීලීය. මහා 

කරුණාන්විතය. 

نُفِسِهمح ََل  
َ
َٰٓ أ ُفواْ لََعَ َ َسح

َ
ِيَن أ ۞قُلح َيَٰعَِبادَِي ٱَّله

نُوَب   فُِر ٱَّلُّ َ َيغح ِْۚ إِنه ٱَّلله َةِ ٱَّلله َنُطواْ ِمن رهۡحح َتقح
ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلحَغُفوُر    ٥٣ ٱلرهِحيمُ ََجِيًعا
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54. තවද දඬුවම නුඹලා ගවත පැමිණීමට 

ගපර නුඹලා නුඹලාගේ පරමාධිපති ගවත 

නැඹුරු වනු. තවද ඔහුට යටහත් වනු. පසු 

ව නුඹලා උදව් කරනු ගනාලබන්වගනහුය. 

ن  
َ
لُِمواْ ََلُۥ ِمن َقبحِل أ سح

َ
نِيُبٓواْ إََِلَٰ َرب ُِكمح َوأ

َ
َوأ

ونَ  تَِيُكُم ٱلحَعَذاُب ُثمه ََل تُنَِصُ
ح
 ٥٤ يَأ

55. නුඹලා ගනාදැගනන තත්වගයහි 

සිටිය දී ක්ෂණික ව නුඹලා ගවත දඬුවම 

පැමිණීමට ගපර නුඹලාගේ පරමාධිති 

ිසින්ව නුඹලා ගවත පහ  කරනු ලැබූ 

වඩාත් අලංකාර දෑ පිළිපදිනු. 

ب ُِكم   ِن ره نزَِل إََِلحُكم م 
ُ
َسَن َمآ أ حح

َ
َوٱتهبُِعٓواْ أ

تَِيُكُم ٱلحَعَذاُب 
ح
ن يَأ

َ
ِن َقبحِل أ نُتمح ََل  م 

َ
َتٗة َوأ  َبغح

ُعُرونَ   ٥٥ تَشح

56. අල්ලාහ ්සම්බන්වධගයන්ව මා වැරදි 

කර තිබීම ගහ්තුගවන්ව මට ිනාශයයි. 

තවද නියත වශගයන්වම මම සමච්චල් 

කරන්වනන්ව අතුරින්ව වූගයමි යැයි 

ගකගනකු පවසා සිටීමට ගපර (නුඹලා 

ගවත පහ  කරනු ලැබූ වඩාත් අලංකාර 

දෑ පිළිපදිනු.) 

س   ن َتُقوَل َنفح
َ
َٰ َما فَرهطُت ِِف  أ ََتَٰ لََعَ َ َيََٰحِسح

َِٰخرِينَ  ِ ِإَون ُكنُت لَِمَن ٱلسه  ٥٦ َجۢنِب ٱَّلله

57. එගස ්නැතගහාත් නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්මට මෙ ගපන්වවූගේ නම් මම බිය 

බැතිමතුන්ව අතුරින්ව වන්වනට තිබුණි යැයි 

ගකගනකු පවසා සිටීමට ගපර ද, 

َِّٰن  َ َهَدى نه ٱَّلله
َ
وح َتُقوَل لَوح أ

َ
لَُكنُت ِمَن   أ

حُمتهِقيَ   ٥٧ ٱل

58. එගස ්නැතගහාත්  දඬුවම දකින ිට 

“මට තවත් වාරයක් වී නම් මම 

දැහැමියන්ව අතුරින්ව ගවමි” යැයි ගකගනකු 

පවසා සිටීමට ගපර ( නුඹලා ගවත පහ  

කරනු ලැබූ වඩාත් අලංකාර දෑ පිළිපදිනු.) 

ٗة   نه َِل َكره
َ
وح َتُقوَل ِحَي تََرى ٱلحَعَذاَب لَوح أ

َ
أ
ِسنِيَ فَ  حُمحح ُكوَن ِمَن ٱل

َ
 ٥٨ أ

59. “එගස ්ගනාව, සැබැින්වම මාගේ 

වදන්ව ඔබ ගවත පැමිණිගේය. එිට ඔබ 

ඒවා ගබාරු කග හිය. තවද ඔබ උඩඟු 

වූගයහිය. තවද ඔබ ප්රතික්ගෂ්ප 

කරන්වනන්ව අතුරින්ව වූගයහිය.” 

بحَت بَِها   بََلَٰ قَدح َجآَءتحَك َءاَيَِِٰت فََكذه
ََبحَت َوُكنَت ِمَن   َتكح َٰفِرِينَ َوٱسح  ٥٩ ٱلحَك
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60. තවද අල්ලාහ් ගකගරහි ගබාරු 

පැවසූවන්ව, ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු 

ලබන දිනගේ ඔවුන්වගේ මුහුණු කළු පැහැ 

ෙැන්වවී තිබීම ඔබ දකිනු ඇත. උඩඟු 

වූවන්වට නිරගේ නවාතැනක් ගනාගව්ද? 

  ِ ِيَن َكَذبُواْ لََعَ ٱَّلله َويَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ تََرى ٱَّله
لَيحَس ِِف َجَهنهَم َمثحٗوى  وُُجوُهُهم 

َ
ْۚ أ ةٌ َوده سح مُّ

ِينَ  ِ  ٦٠ ل ِلحُمَتَكَب 

61. තවද බිය බැතිමත් වූවන්ව ඔවුන්වගේ 

ජයග්රහණයන්ව ගහත්ුගවන්ව අල්ලාහ ්ඔවුන්ව 

මුදවා ෙනු ඇත. ඔවුනට නපුර හට 

ගනාෙනී. එගමන්වම ඔවුහු දුකට පත් 

ගනාගවති. 

اْ بَِمَفاَزتِهِ  َقوح ِيَن ٱته ُ ٱَّله ُهُم  َويَُنّج ِ ٱَّلله مح ََل َيَمسُّ
وُٓء َوََل ُهمح َُيحَزنُونَ   ٦١ ٱلسُّ

62. අල්ලාහ ්සියලු දෑහි මැවුම්කරුය. 

තවද ඔහු සියලු දෑ ගකගරහි භාරකරුය. 
ءٖ   ِ ََشح

َٰ ُك  ءِٖۖ وَُهَو لََعَ ِ ََشح
ُ َخَٰلُِق ُك  ٱَّلله

 ٦٢ َوكِيل  

63. අහස ්හා මහගපාග ාගව් යතුරු ඔහු 

සතුය. අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ප්රතික්ගෂප් ක  

ඔවුහුමය පරාජිතගයෝ. 

ِيَن َكَفُرواْ   ۡرِضِۗ َوٱَّله
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُۥ َمَقاَِلُد ٱلسه َله

ونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَخَِِٰسُ
ُ
ِ أ  ٦٣ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

64. “අගහෝ අඥාන ජනයිනි! අල්ලාහ් 

ගනාවන දෑට මා ෙැතිකම් ක  යුතු යැයි 

නුඹලා මට අණ කරන්වගනහු දැ” යි 

(නබිවරය) ඔබ ිමසනු. 

َها   يُّ
َ
ُبُد أ عح

َ
ٓ أ ِ

ُمُرٓوِن 
ح
ِ تَأ َ ٱَّلله َفَغۡيح

َ
قُلح أ

 ٦٤ ٱلحَجَِٰهلُونَ 

65. “ඔබ ආගද්ශ කග හි නම් ඔබගේ 

ක්රියා සැබැින්වම නිෂඵ්ල වී යනු ඇත. 

තවද ඔබ පරාජිතයින්ව අතුරින්ව වනු 

ඇතැ”යි ඔබ ගවත හා ඔබට ගපර ිසූවන්ව 

ගවත ගද්ව පණිිඩ එවනු ලැබීය. 

وِۡحَ إََِلحَك  
ُ
ِيَن ِمن َقبحلَِك لَئِنح  َولََقدح أ ِإَوََل ٱَّله

َبَطنه َعَملَُك َوتَلَُكوَننه ِمَن   َت ََلَحح كح َ ۡشح
َ
أ

 ٦٥ ٱلحَخَِِٰسِينَ 

66. එගසය්. ඔබ අල්ලාහ්ට ෙැතිකම් 

කරනු. තවද ඔබ ගුණෙරුකයින්ව අතුරින්ව 

වනු. 

َِٰكرِينَ  َِن ٱلشه ُبدح َوُكن م  َ فَٱعح  ٦٦ بَِل ٱَّلله
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67. තවද අල්ලාහ් ව නියම අයුරින්ව 

මහිමයට පත් ක  යුතු ආකාරයට ඔවුහු 

ඔහව මහිමයට පත් ගනාක හ. තවද 

ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ මහගපාග ාව මුළුමණින්වම 

ඔහුගේ ග්රහණගේ පවතී. තවද අහස ්

ඔහුගේ දකුණගතහි ඔතනු ලැබ තිගේ. 

ඔවුන්ව ආගද්ශ කරන දැයින්ව ඔහු 

උත්තරීතරය. සුිශුද්ධය. 

 َ ۡرُض ََجِيٗعا  َوَما قََدُرواْ ٱَّلله
َ رِهِۦ َوٱۡلح َحقه قَدح

َُٰتُۢ   وِيه َُٰت َمطح َمََٰو َقبحَضُتُهۥ يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ َوٱلسه
ُِكونَ  ا يُّشح  ٦٧ بَِيِمينِهِۚۦْ ُسبحَحََٰنُهۥ َوتََعََٰلَٰ َعمه

68. සූර් (නම් ගහාරණෑගව)හි පිඹිනු 

ලැගේ. එිට අල්ලාහ් අභිමත ක  අය 

හැර අහස ්තු  ඇති අය හා 

මහගපාග ාගවහි ඇති අය මරණයට පත් 

ගවති. පසු ව එහි තවත් වාරයක් පිඹිනු 

ලැගේ. එිට ඔවුහු නැගී සිටිමින්ව 

අවධානගයන්ව බලා සිටිති. 

َِٰت َوَمن   َمََٰو ورِ فََصعَِق َمن ِِف ٱلسه َونُِفَخ ِِف ٱلصُّ
ۖۡ ُثمه نُفَِخ فِيهِ   ُ ۡرِض إَِله َمن َشآَء ٱَّلله

َ ِِف ٱۡلح
َرىَٰ فَإَِذا ُهمح قَِيام    خح

ُ
 ٦٨ يَنُظُرونَ أ

69. මහගපාග ාව, එහි පරමාධිපතිගේ 

ආගලෝකගයන්ව උදා ගවයි. තවද ප්රෙති 

ගල්ඛන තබනු ලැගේ. නබිවරුන්ව හා 

සාක්ෂිකරුවන්ව ගෙන එනු ලැගේ. ඔවුන්ව 

අතර සතයගයන්ව යුතු ව තීන්වදු ගදනු 

ලැගේ. ඔවුනට අසාධාරණයක් සිදු කරනු 

ගනාලබති. 

ۡرُض بُِنورِ َرب َِها َوُوضِ 
َ َقِت ٱۡلح َ ۡشح

َ
َع ٱلحِكَتَُٰب  َوأ

َهَدآءِ َوُقَِضَ بَيحَنُهم   وَِجآْيَء بِٱنلهبِي ِـَۧن َوٱلشُّ
لَُمونَ  ِ وَُهمح ََل ُيظح َق   ٦٩ بِٱۡلح

70. සෑම ආත්මයක්ම ඒවා සිදු ක  දෑට 

ූර්ණ ව (ප්රතිඵල) ගදනු ලැගේ. තවද 

ඔවුන්ව සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව ඔහු 

මැනින්ව දන්වනාය. 

َِيتح ُكُّ  لَُم بَِما  َوُوف  عح
َ
ا َعِملَتح وَُهَو أ ٖس مه َنفح

َعلُونَ   ٧٠ َيفح
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71. ගදියන්ව ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව නිරය 

ගවත කේඩායම් වශගයන්ව ගමගහයවා 

ගෙන යනු ලැගේ. ඔවුහු ඒ දක්වා පැමිණි 

ිට එහි ගදාරටු ිවෘත කරනු ලැගේ. 

නුඹලාගේ පරමාධිපතිගේ වදන්ව 

පාරායනය කරන දහම් දූතවරුන්ව නුඹලා 

අතුරින්ව නුඹලා ගවත ගනාපැමිණිගේ ද? 

තවද නුඹලාගේ ගමම දිනගේ හමුව 

පිළිබඳ නුඹලාට අවවාද ගනාකග ් දැ?යි 

එහි භාරකරුවන්ව ඔවුන්වගෙන්ව ිමසනු 

ඇත. එගසය්. යැයි ඔවුහු පවසති. එනමුත් 

ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව ගවත 

දඬුවගම් ප්රකාශය නියම ිය. 

ِيَن َكَفُرٓواْ إََِلَٰ َجَهنهَم ُزَمرً  َٰٓ إَِذا  وَِسيَق ٱَّله اۖۡ َحِته
لَمح  

َ
َُٰبَها َوقَاَل لَُهمح َخَزَنُتَهآ أ بحَو

َ
َجآُءوَها فُتَِحتح أ

ِنُكمح َيتحلُوَن َعلَيحُكمح َءاَيَِٰت   تُِكمح رُُسل  م 
ح
يَأ

َرب ُِكمح َويُنِذُرونَُكمح لَِقآَء يَوحِمُكمح َهََٰذاْۚ قَالُواْ  
تح َُكَِمُة ٱلحَعَذاِب لََعَ    بََلَٰ َوَلَِٰكنح َحقه

َٰفِرِينَ   ٧١ ٱلحَك

72. නුඹලා එහි සදාතනිකයින්ව ගලසින්ව 

නිරගේ ගදාරටු වලින්ව ඇතුළු වනු.  

උඩඟුවූවන්වගේ නවාතැන නපුරු ිය. 

  ۡۖ ََٰب َجَهنهَم َخَِِٰلِيَن فِيَها بحَو
َ
ُخلُٓواْ أ قِيَل ٱدح

ِينَ  ِ حُمَتَكَب   ٧٢ فَبِئحَس َمثحَوى ٱل

73. තම පරමාධිපතිට බිය බැතිමත් වූවන්ව 

ස්වර්ෙය ගවත කේඩායම් වශගයන්ව 

ගමගහයවා ගෙන යනු ලැගේ. ඔවුහු ඒ 

දක්වා පැමිණි ිට එහි ගදාරටු ිවෘත 

කරනු ලැගේ. “නුඹලාට සලාම් 

(ශාන්වතියයි.) නුඹලා යහපත් අයුරින්ව 

කටුයුතු කර ඇත. එගහයින්ව 

සදාතනිකයින්ව ගලසින්ව එහි නුඹලා 

පිිගසනු.” යැයි එහි භාරකරුවන්ව ඔවුනට 

පවසනු ඇත. 

ِيَن ٱته  َٰٓ  وَِسيَق ٱَّله َنهةِ ُزَمًراۖۡ َحِته اْ َربهُهمح إََِل ٱۡلح َقوح
َُٰبَها َوقَاَل لَُهمح َخَزَنُتَها   بحَو

َ
إَِذا َجآُءوَها َوُفتَِحتح أ

 ٧٣ َسَلٌَٰم َعلَيحُكمح ِطبحُتمح فَٱدحُخلُوَها َخَِِٰلِينَ 

74. “තම ගපාගරාන්වදුව අපට සැබෑ ක , 

තවද මහගපාග ා ව අපට උරුමකර දුන්ව 

අල්ලාහ්ටම සියලු ප්රශංසා. අපි කැමති 

පරිදි සව්ර්ෙගේ වාසය කරන්වගනමු” යැයි 

ඔවුහු පවසනු ඇත. එගහයින්ව 

ක්රියාකාරීන්වගේ ප්රතිඵල යහපත් ිය. 

َرَثَنا   وح
َ
َدهُۥ َوأ ِي َصَدَقَنا وَعح ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح َوقَالُواْ ٱۡلح

َم  ۖۡ فَنِعح َنهةِ َحيحُث نََشآُء  ِمَن ٱۡلح
ُ
أ ۡرَض نَتََبوه

َ ُر  ٱۡلح جح
َ
أ

 ٧٤ ٱلحَعَِٰملِيَ 
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75. තවද අර්ෂ් අවට පිරිවරාගෙන තම 

පරමාධිපතිගේ ප්රශංසාව තුළින්ව ඔහු ව 

පිිතුරු කරමින්ව සිටින මලක්වරුන්ව ඔබ 

දකිනු ඇත. ඔවුන්ව අතර සතයගයන්ව යුතු 

ව තීන්වදු ගදනු ලැගේ. සකල ගලෝකයන්වහි 

පරමාධිපති වූ අල්ලාහට්ම සියලු ප්රශංසා 

යැයි පවසනු ලැගේ. 

ِل ٱلحَعرحِش  َوتَرَ  حَمَلَٰٓئَِكَة َحٓاف َِي ِمنح َحوح ى ٱل
  ِۚ ِ َق  ْۚ َوُقَِضَ بَيحَنُهم بِٱۡلح ِد َرب ِِهمح يَُسب ُِحوَن ِِبَمح

ِ ٱلحَعَٰلَِميَ  ِ َرب  ُد َّلِله َمح  ٧٥ َوقِيَل ٱۡلح
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සූරා ොෆිර්  غافر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හා මීම්  ٓ١ حم 

2. ගද්ව ග්රන්වථගේ පහ  කිරීම සර්ව 

බලධාරී, සර්වඥානී, අල්ලාහ්ගෙනි. 
ِ ٱلحَعزِيزِ ٱلحَعلِيمِ   ٢ تََنِيُل ٱلحِكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

3. (ඔහු) පාපයට සමාව ගදන්වනාය. 

පාපක්ෂමාව පිළිෙන්වනාය. දැඩි ගලස 

දඬුවම් කරන්වනාය. තයාෙශීලීය. ඔහු හැර 

ගවනත් ගදිගඳකු නැත. නැවත ගයාමු 

වීම ඔහු ගවතමය. 

ۢنِب َوقَابِِل ٱتلهوحِب َشِديِد ٱلحعَِقاِب ذِي   ََغفِرِ ٱَّله
حَمِصۡيُ  ِلِۖ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَوۖۡ إََِلحهِ ٱل وح  ٣ ٱلطه

4. ගදියන්ව ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව හැර 

(ගවනත් කිසිවකු) අල්ලාහ්ගේ වදන්ව 

සම්බන්වධගයන්ව තර්ක ගනාකරනු ඇත. 

එගහයින්ව නෙරවල්වල ඔවුන්වගේ 

සැරිසැරීම ඔබ ව ගනාරැවටිය යුතුය. 

ِيَن َكَفُرواْ   ِ إَِله ٱَّله َما يَُجَِٰدُل ِِفٓ َءاَيَِٰت ٱَّلله
َِلَٰدِ  ُررحَك َتَقلُُّبُهمح ِِف ٱِلح  ٤ فَََل َيغح

5. ඔවුනට ගපර වූ නූහග්ේ ජනයා ද 

ඔවුනට පසු වූ සතුරු කේඩායම් ද 

(ඔවුන්වගේ දහම් දූතවරුන්ව) ගබාරු 

කග ෝය. සෑම සමූහයක්ම තමන්වගේ 

දහම් දූතයාණන්වව ග්රහණය කිරීමට තැත් 

කග ෝය. තවද ඔවුන්ව සතයය ිනාශ 

කරනු පිණිස අසතයය ගෙන එමගින්ව 

තර්ක කග ෝය. එගහයින්ව මම ඔවුන්ව 

ග්රහණය කග මි. එිට මාගේ දඬුවම 

ගකගස් වීද? 

 
َ بَتح َقبحلَُهمح قَوحُم نُوٖح َوٱۡلح َزاُب ِمنُۢ  َكذه حح

ُخُذوُهۖۡ  
ح
ِۭ بَِرُسولِِهمح َِلَأ ة مه

ُ
تح ُكُّ أ ۖۡ وََهمه ِدهِمح َبعح

َقه   ِحُضواْ بِهِ ٱۡلح َوَجََٰدلُواْ بِٱلحَبَِٰطِل َِلُدح
ۖۡ فََكيحَف ََكَن ِعَقابِ  ُتُهمح َخذح

َ
 ٥ فَأ

6. එගලසම නියත වශගයන්වම ඔවුහු 

(නිරා) ගින්වගන්ව සෙගයෝ ගවතැයි ගදියන්ව 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව ගකගරහි ඔගේ 

පරමාධිපතිගේ ප්රකාශය නියම ිය. 

ِيَن   تح َُكَِمُت َرب َِك لََعَ ٱَّله َوَكَذَٰلَِك َحقه
َحَُٰب ٱنلهارِ  صح

َ
نهُهمح أ

َ
 ٦ َكَفُرٓواْ أ
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7. අර්ෂය උසුලා ගෙන සිටින්වනන්ව හා ඒ 

අවට සිටින්වනන්ව ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගේ 

ප්රශංසාව තුළින්ව සුිශුද්ධ කරති. තවද 

ඔහුව ිශව්ාස කරති. තවද අපගේ 

පරමාධිපතියාගණනි! දයාගවන්ව හා 

දැනුගමන්ව සියලු දෑ ඔබ පුළුල් ගලස 

ආවරණය කර සිටින්වගනහිය. එගහයින්ව 

පසුතැිලි වී ඔබගේ මාර්ෙය අනුෙමනය 

ක වුන්වහට ඔබ සමාව ගදනු මැනව! තවද 

නිරගේ ගව්දනාගවන්ව ඔබ ඔවුන්ව ආරක්ෂා 

කරනු මැනව! යැයි ිශව්ාස ක වුනට 

සමාව අයැද සිටිති. 

 ِ ََلُۥ يَُسب ُِحوَن  ٱَّله يَن َُيحِملُوَن ٱلحَعرحَش َوَمنح َحوح
ِيَن   فُِروَن لَِّله َتغح ِمُنوَن بِهِۦ َويَسح ِد َرب ِِهمح َويُؤح ِِبَمح

َٗة وَِعلحٗما   ءٖ رهۡحح َت ُكه ََشح ْۖۡ َربهَنا َوِسعح َءاَمُنوا
َبُعواْ َسبِيلََك َوقِِهمح   ِيَن تَابُواْ َوٱته فِرح لَِّله فَٱغح

َِحيمِ عَ   ٧ َذاَب ٱۡلح

8. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! ඔබ 

ඔවුනට ප්රතිඥා දුන්ව සදාතනික ස්වර්ෙ 

උයන්ව තු ට ඔවුන්ව හා ඔවුන්වගේ මුතුන්ව 

මිත්තන්ව ඔවුන්වගේ බිරියන්ව හා ඔවුන්වගේ 

පරපුරින්ව දැහැමි දෑ ක වුන්ව ද ඇතු ත් 

කරනු මැනව! නියත වශගයන්වම ඔබ 

සර්ව බලධාරීය. මහා ප්රඥාවන්වතය. 

ٍن ٱلهِِت وََعدتهُهمح  َربهَنا وَ  َِٰت َعدح دحِخلحُهمح َجنه
َ
أ

  ْۚ َٰتِِهمح ِيه َوَِٰجِهمح َوُذر  زح
َ
َوَمن َصلََح ِمنح َءابَآئِِهمح َوأ
َِكيمُ  نَت ٱلحَعزِيُز ٱۡلح

َ
 ٨ إِنهَك أ

9. තවද ඔබ ඔවුන්ව නපුරු වලින්ව ආරක්ෂා 

කරනු. තවද ඔබ කවගරකු එදින නපුරු 

වලින්ව ආරක්ෂා කරන්වගන්ව ද සැබැින්ව 

ඔබ ඔහුට කරුණාව දැක්වූගයහිය. තවද 

එයයි අතිමහත් ජයග්රහණය. 

ِـ َاِت يَوحَمئِٖذ َفَقدح   ي  ِـ َاِتِۚ َوَمن تَِق ٱلسه ي  َوقِِهُم ٱلسه
ُز ٱلحَعِظيمُ  َٰلَِك ُهَو ٱلحَفوح ۚۥْ َوَذ  ٩ رَِۡححَتُه

10. ‘ගද්ව ිශව්ාසය ගවත නුඹලා ඇරයුම් 

කරනු ලබන ිට නුඹලා ප්රතික්ගෂ්ප 

කරමින්ව සිටි අවසථ්ාගව් නුඹලා තු  වූ 

පිළිකුලට වඩා අල්ලාහග්ේ පිළිකුල 

ඉමහත්ය.’ යැයි නියත වශගයන්වම 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව වන ඔවුනට ඇරයුම් 

කරනු ලැබීය. 

ََبُ   كح
َ
ِ أ ُت ٱَّلله َن لََمقح ِيَن َكَفُرواْ ُيَناَدوح إِنه ٱَّله
َن إََِل   َعوح نُفَسُكمح إِذح تُدح

َ
تُِكمح أ قح ِمن مه

يَمَٰ  ِ
ُفُرونَ ٱۡلح  ١٠ ِن َفَتكح
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11. අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, ඔබ අප 

ගදවතාවක් මරණයට පත් කග හිය. 

තවද ඔබ අපට ගදවතාවක් ජීවය 

දුන්වගනහිය. එගහයින්ව අපගේ පාපයන්ව 

අපි පිළිෙන්වගනමු. එගහයින්ව බැහැර වීමට 

කිසියම් මෙක් ඇත් දැ?යි ඔවුහු 

(ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වනන්ව) ිමසා සිටිති. 

ِ  قَالُواْ   َييحَتَنا ٱثحنََتيح حح
َ
ِ َوأ َمتهَنا ٱثحنََتيح

َ
َربهَنآ أ

ِن   َنا بُِذنُوبَِنا َفَهلح إََِلَٰ ُخُروٖج م  ََتَفح فَٱعح
 ١١ َسبِيلٖ 

12. එය (වූ කලී), අල්ලාහ් පමණක් 

ඇරයුම් කරනු ලබන ිට නුඹලා 

ප්රතික්ගෂප් කග හුය. ඔහුට ආගද්ශ 

කරනු ලබන්වගන්ව නම් නුඹලා ිශව්ාස 

කග හුය. එගහයින්ව තීන්වදුව අතිමහත් වූ 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්සතුය. 

ُتمح   َدهُۥ َكَفرح ُ وَحح ۥٓ إَِذا ُدِِعَ ٱَّلله نهُه
َ
َٰلُِكم بِأ َذ

ِ ٱلحَعِل ِ   ُم َّلِله ُكح ْْۚ فَٱۡلح ِمُنوا َكح بِهِۦ تُؤح ِإَون يُّشح
 ١٢ ٱلحَكبِۡيِ 

13. ඔහු වනාහි ඔහු ඔහුගේ සංඥාවන්ව 

නුඹලාට ගපන්වවයි. තවද නුඹලාට අහසින්ව 

ගපෝෂණ සම්පත් පහ  කරයි. (ඔහු ගවත) 

ගයාමුවන්වනන්ව හැර (ගවනත් කිසිවකු) 

උපගදස් ගනාලබන්වගනෝය. 

َِن   ُِل لَُكم م  ِي يُرِيُكمح َءاَيَٰتِهِۦ َويََُن  ُهَو ٱَّله
ُر إَِله َمن يُنِيُب  ْۚ َوَما َيَتَذكه َمآءِ رِزحٗقا  ١٣ ٱلسه

14. එගහයින්ව ගද්ව ප්රතික්ගෂ්පකගයෝ 

පිළිකුල් ක  ද නුඹලා අල්ලාහ්ට පමණක් 

දහම පුද කරමින්ව අවංකයින්ව ගලස ඔහුට 

කන්වනලව් කරනු. 

ِيَن َولَوح َكرِهَ   َ ُُمحلِِصَي ََلُ ٱل  فَٱدحُعواْ ٱَّلله
َٰفُِرونَ   ١٤ ٱلحَك

15. (ඔහු ඔහුගේ) තරාතිරම්හි 

උත්කෘෂ්ටය. අර්ෂ ්(ගහවත් 

සිංහාසනගය)හි හිමිපාණන්වය. එකිගනකා 

හමුවන දිනය පිළිබඳ අවවාද කරනු 

පිණිස ඔහු තම ෙැත්තන්ව අතුරින්ව අභිමත 

කරන්වනන්ව ගවත තම නිගයෝෙගයන්ව වූ 

ගද්ව පණිිඩ පහ  කරයි. 

وَح ِمنح   َرَجَِٰت ُذو ٱلحَعرحِش يُلحَِّق ٱلرُّ َرفِيُع ٱله
َٰ َمن يََشآُء ِمنح ِعَبادِهِۦ َِلُنِذَر يَوحَم   رِهِۦ لََعَ مح

َ
أ

 ١٥ ٱتلهََلقِ 
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16. එදින ඔවුහු එළිමහගන්ව ඉදිරියට 

පැමිනැන්වනන්ව ගවති. ඔවුන්වගෙන්ව කිසිවක් 

අල්ලාහ ්ගවතින්ව ගනාසැඟගවයි. එදින 

ආධිපතයය කවුරුන්ව සතු ද? යටහත් 

ගකාට පාලනය කරන්වනා වූ ඒකීය වූ 

අල්ලාහ්ට පමණය. 

  ْۚ ء  ِ ِمنحُهمح ََشح يَوحَم ُهم َبَٰرُِزوَنۖۡ ََل ََيحََفَٰ لََعَ ٱَّلله
ارِ  َِٰحِد ٱلحَقهه ِ ٱلحَو ۖۡ َّلِله َوحَم حُملحُك ٱَلح  ١٦ ل َِمِن ٱل

17. අද දින සෑම ආත්මයක්ම ඔවුන්ව 

උපයා ෙත් දෑ ගවනුගවන්ව ප්රතිඵල ගදනු 

ලබති. අද දින කිසිදු අපරාධයක් නැත. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් ිනිශච්ය 

කිරීගමහි ගව්ෙවත්ය. 

ْۚ ََل ُظلحَم   ِۭس بَِما َكَسَبتح َوحَم َُتحَزىَٰ ُكُّ َنفح ٱَلح
َِسابِ  َ ََسِيُع ٱۡلح ْۚ إِنه ٱَّلله َوحَم  ١٧ ٱَلح

18. තවද ඔබ ශීඝ්රගයන්ව පැමිගණන දිනය 

ෙැන ඔවුනට අවවාද කරනු. එිට හදවත් 

උගුරුට  ඟා වී (ගිල ෙත ගනාහැකිව)  

හිර වී පවතී. කිසිදු උදව්කරුවකු ගහෝ 

පිළිෙනු ලබන කිසිදු මැදිහත්කරුවකු 

ගහෝ අපරාධකරුවන්වහට ගනාමැත. 

ى  نِذرحُهمح يَوحَم ٱٓأۡلزَِفةِ إِذِ ٱلحُقلُوُب َلَ
َ
ََناِجرِ  َوأ ٱۡلح

َٰلِِمَي ِمنح َۡحِيٖم َوََل َشِفيٖع   َكَِٰظِمَيْۚ َما لِلظه
 ١٨ ُيَطاعُ 

19. ඇස් වල පවතින වංචාව හා හදවත් 

සඟවා ඇති දෑද ඔහු (අල්ලාහ්) දනී. 
ُدورُ  ُيِ َوَما َُّتحَِف ٱلصُّ عح

َ لَُم َخآئَِنَة ٱۡلح  ١٩ َيعح

20. තවද අල්ලාහ් යුක්තිසහෙතව තීන්වදු 

ගදයි. ඔහු හැර ඔවුන්ව ඇරයුම් කරන අය 

කිසිවක් සම්බන්වධගයන්ව ගහෝ තීන්වදු 

ගනාගදති. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

වන ඔහුමය සර්ව ශ්රාවක සර්ව නිරීක්ෂක 

වනුගේ. 

ُعوَن ِمن ُدونِهِۦ   ِيَن يَدح ِۖ َوٱَّله ِ َق  َِض بِٱۡلح ُ َيقح َوٱَّلله
ِميُع   َ ُهَو ٱلسه ٍءِۗ إِنه ٱَّلله ُضوَن بََِشح ََل َيقح

َِصۡيُ   ٢٠ ٱِلح
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21. තවද ඔවුහු මහගපාග ාගව් සැරිසරා 

ඔවුනට ගපර සිටියවුන්වගේ අවසානය 

ගකගස් වීදැයි ඔවුහු අධීක්ෂණගයන්ව 

ගනාබැලුගවෝ ද? ඔවුහු ගමාවුනට වඩා 

මහගපාග ාගව් බලගයන්ව හා සලකුණු 

තැබීගමන්ව අධික වූහ. එිට ඔවුන්වගේ 

පාපකම් ගහත්ුගවන්ව අල්ලාහ ්ඔවුන්ව 

ග්රහණය කග ්ය. තවද අල්ලාහ්ගෙන්ව 

(ඔවුන්ව) මුදවාෙන්වගනකු ඔවුනට ගනාවීය. 

ۡرِض َفَينُظُرواْ َكيحَف ََكَن  
َ َولَمح يَِسُۡيواْ ِِف ٱۡلح

َ
۞أ

َشده  
َ
ْۚ ََكنُواْ ُهمح أ ِيَن ََكنُواْ ِمن َقبحلِِهمح َِٰقَبُة ٱَّله َع

  ُ َخَذُهُم ٱَّلله
َ
ۡرِض فَأ

َ ِمنحُهمح قُوهٗة َوَءاثَاٗرا ِِف ٱۡلح
ِ مِ  َِن ٱَّلله  ٢١ ن َواقٖ بُِذنُوبِِهمح َوَما ََكَن لَُهم م 

22. එය ඔවුන්ව ගවත ඔවුන්වගේ දහම් 

දූතවරුන්ව පැහැදිලි සාධක සමෙ පැමිණිය 

ද ඔවුහු ප්රතික්ගෂ්ප ක  බැිනි. එගහයින්ව 

අල්ලාහ ්ඔවුන්ව ග්රහණය කග ්ය. නියත 

වශගයන්වම ඔහු බලවත්ය. දඬුවම් දීගමහි 

දැඩිය. 

َي َِنَِٰت   تِيِهمح رُُسلُُهم بِٱِلح
ح
نهُهمح ََكنَت تهأ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ْۚ إِنهُهۥ قَوِي   َشِديُد   ُ َخَذُهُم ٱَّلله
َ
فََكَفُرواْ فَأ

 ٢٢ ٱلحعَِقابِ 

23. තවද සැබැින්වම අපි මූසා ව අපගේ 

සංඥා හා පැහැදිලි අනුබලයක් සමෙ 

යැව්ගවමු. 

بِيٍ  رحَسلحَنا ُموََسَٰ أَـِبَيَٰتَِنا وَُسلحَطَٰٖن مُّ
َ
 ٢٣ َولََقدح أ

24. ෆිර්අවුන්ව හාමාන්ව හා කාරූන්ව ගවත 

යැව්ගවමු. එිට ඔවුහු (ගමාහු) 

හූනියම්කරුගවකි. මහා ගබාරුකාරගයකි 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َُٰروَن َفَقالُواْ َسَِٰحر    َن َوَهََٰمََٰن َوَق إََِلَٰ فِرحَعوح
اب    ٢٤ َكذه

25. අප ගවතින්ව වූ සතයය සමෙ ඔහු 

ඔවුන්ව ගවත පැමිණි කල්හි “ඔහු සමෙ වූ 

ගදියන්ව ිශව්ාස ක වුන්වගේ පිරිමි 

දරුවන්ව මරා දමනු. ඔවුන්වගේ ෙැහැනුන්වට 

ජීිත දානය ගදනු.” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වනන්වගේ 

කුමන්වත්රණය මු ාගවහි මිස නැත. 

ُتلُٓواْ   ِ ِمنح ِعنِدنَا قَالُواْ ٱقح َق  ا َجآَءُهم بِٱۡلح فَلَمه
ُيواْ  َتحح ِيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َوٱسح بحَنآَء ٱَّله

َ
ْۚ  أ نَِسآَءُهمح

َٰفِرِيَن إَِله ِِف َضَلَٰلٖ   ٢٥ َوَما َكيحُد ٱلحَك
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26. “නුඹලා මා අතහැර දමනු. මම මූසා 

ව මරා දමමි. තවද ඔහු ඔහුගේ 

පරමාධිපතිට ඇරයුම් කරත්වා! නුඹලාගේ 

දහම ඔහු ගවනස් කරනු ඇත, එගස ්

නැතගහාත් මහ ගපාග ාගව් ඔහු අර්බුධ 

ඇති කරනු ඇතැයි සැබැින්වම මම බිය 

ගවමි” යැයි ෆිර්අවුන්ව පැවසීය. 

ۥٓۖۡ   ُع َربهُه َدح ُتلح ُموََسَٰ َوَلح قح
َ
ُن َذُروِِنٓ أ َوقَاَل فِرحَعوح

ِهَر ِِف   ن ُيظح
َ
وح أ

َ
َل دِيَنُكمح أ ِ ن ُيَبد 

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ إِّن ِ

ۡرِض ٱلحَفَسادَ 
َ  ٢٦ ٱۡلح

27. “ිනිශ්චය දිනය පිළිබඳ ිශ්වාස 

ගනාකරන සෑම අහංකාරයකුගෙන්වම, මම 

මාගේ පරමාධිපති හා නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව ආරක්ෂාව පතමි“ යැයි 

මූසා පැවසුගව්ය. 

  ِ
ِن ُك  ِ َوَرب ُِكم م  ُت بَِرَب  َوقَاَل ُموََسَٰٓ إِّن ِ ُعذح

َِسابِ  ِمُن بَِيوحِم ٱۡلح ٖ َله يُؤح ِ  ٢٧ ُمَتَكَب 

28. “මාගේ පරමාධිපති අල්ලාහ් යැයි 

පැවසීම ගහ්තුගවන්ව නුඹලා මිනිගසකු 

මරා දමන්වගනහු ද? නුඹලාගේ 

පරමාධිපති ගවතින්ව පැහැදිලි සාධක සමෙ 

සැබැින්වම ඔහු නුඹලා ගවත පැමිණ 

ඇත. තවද ඔහු ගබාරුකාරයකු වන්වගන්ව 

නම් ඔහුගේ ගබාරුව ඔහුට එගරහිවමය. 

තවද ඔහු සතයවාදිගයකු වන්වගන්ව නම් 

නුඹලාට ප්රතිඥා දුන්ව ඇතැම් දෑ නුඹලාට 

හට ෙනු ඇත. කවගරකු සීමාව ඉක්මවා 

යමින්ව මහා ගබාරුකාරයකු ගලස සිටිගේ 

ද සැබැින්වම අල්ලාහ් ඔහුට මෙ 

ගපන්වවන්වගන්ව නැතැ” යි ෆිර්අවුන්වගේ 

පවුල අතුරින්ව තම ිශව්ාසය සඟවා සිටි 

මිනිගසකු පැවසීය. 

ُتُم   َن يَكح ِنح َءاِل فِرحَعوح ِمن  م  ؤح َوقَاَل رَُجل  مُّ
ُ َوَقدح   َ ٱَّلله ِ ن َيُقوَل َرَب 

َ
ُتلُوَن رَُجًَل أ َتقح

َ
ۥٓ أ إِيَمََٰنُه

 ِ َي  ۖۡ ِإَون يَُك  َجآَءُكم بِٱِلح ب ُِكمح َنَِٰت ِمن ره
ۖۥۡ ِإَون يَُك َصادِٗقا   َكَِٰذٗبا َفَعلَيحهِ َكِذبُُه

َ ََل   ۖۡ إِنه ٱَّلله ِي يَعُِدُكمح ُض ٱَّله يُِصبحُكم َبعح
اب   ِف  َكذه ِدي َمنح ُهَو ُمِسح  ٢٨ َيهح
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29. අගහෝ ජනයිනි! අද දින නුඹලා 

මහගපාග ාගව් අබිබවා යමින්ව 

ආධිපතයය නුඹලා සතු කර ගෙන ඇත. 

නමුත් අල්ලාහ්ගේ දඬුවම අප ගවත 

පැමිණිගේ නම් ඉන්ව අපට උපකාර 

කරනුගේ කවු ද? (යැයි ඔහු තවදුරටත් 

ිමසීය.) මා දකින දෑ හැර ගවගනකක් 

මම නුඹලාට ගනාගපන්වවමි. එගමන්වම 

යහමෙ හැර ගවනත් මෙක් මම නුඹලාට 

ගනාගපන්වවමි” යැයි ෆිර්අවුන්ව පැවසීය. 

َوحمَ  حُملحُك ٱَلح ۡرِض    َيََٰقوحِم لَُكُم ٱل
َ َظَِٰهرِيَن ِِف ٱۡلح

ْۚ قَاَل   ِ إِن َجآَءنَا ِس ٱَّلله
ح
نَا ِمنُۢ بَأ َفَمن يَنُِصُ

ِديُكمح   هح
َ
َرىَٰ َوَمآ أ

َ
رِيُكمح إَِله َمآ أ

ُ
ُن َمآ أ فِرحَعوح

 ٢٩ إَِله َسبِيَل ٱلرهَشادِ 

30. අගහෝ මාගේ ජනයිනි! 

ගස්නාංකයන්වගේ දින ගමන්ව නුඹලා ගවත 

සිදුවීම ෙැන නියත වශගයන්වම මම බිය 

ගවමි යැයි බියබැති ිශව්ාසවන්වත ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

َخاُف َعلَيحُكم  
َ
ٓ أ ِٓي َءاَمَن َيََٰقوحِم إِّن ِ َوقَاَل ٱَّله

َزابِ  حح
َ ِثحَل يَوحِم ٱۡلح  ٣٠ م 

31. නූහ්ගේ ජනයා, ආද්, සමූද් හා 

ඔවුනට ගපර සිටි කේඩායම් වැනි අයට 

සිදුවූවාක් ගමන්ව (යමක්  නුඹලා ගවත 

සිදුවීම ෙැන නියත වශගයන්වම මම බිය 

ගවමි)   තවද ෙැත්තන්ව හට අපරාධයක් 

සිදු කිරීමට අල්ලාහ් අගේක්ෂා 

ගනාකරයි.” යැයි ිශ්වාස ක  එම 

පුද්ෙලයා පැවසීය. 

ِيَن ِمنُۢ   ِب قَوحِم نُوٖح وَََعدٖ َوَثُموَد َوٱَّله
ح
ِمثحَل َدأ

ُ يُرِيُد ُظلحٗما ل ِلحعَِبادِ ْۚ َوَما ٱَّلله ِدهِمح  ٣١ َبعح

32. “තවද, අගහෝ මාගේ ජනයිනි! 

කන්වනලව් කරන දිනය නුඹලාගවත 

පැමිණීම ෙැන මම බිය ගවමි.” 

َخاُف َعلَيحُكمح يَوحَم ٱتلهَنادِ
َ
ٓ أ  ٣٢ َوَيََٰقوحِم إِّن ِ

33. “නුඹලා පිටුපාමින්ව පලා යන දිනගේ 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ආරක්ෂා කරන කිසිගවකු 

නුඹලාට නැත. තවද අල්ලාහ ්කවගරකු 

ගනාමෙ හරින්වගන්ව ද එිට ඔහුට කිසිදු 

මෙ ගපන්වවන්වගනකු නැත.” 

ِ ِمنح   َِن ٱَّلله بِرِيَن َما لَُكم م  ُّوَن ُمدح يَوحَم تَُول
ُ َفَما ََلُۥ ِمنح َهادٖ  لِِل ٱَّلله  ٣٣ ََعِصٖمِۗ َوَمن يُضح
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34. “තවද මීට ගපර සැබැින්වම යූසුෆ් 

පැහැදිලි සාධක සමෙ නුඹලා ගවත 

පැමිණිගේය. නමුත් ඔහු කවර ගදයක් 

නුඹලා ගවත ගෙන ආගව් ද ඒ ෙැන 

සැකගයහි නුඹලා ඉවත් ගනාවී 

සිටිගයහුය. ඔහු මිය ගිය ිට ඔහුගෙන්ව 

පසු ව ‘අල්ලාහ් රසූල්වරයකු එවන්වගන්වම 

නැතැයි’ නුඹලා පැවසූගවහුය. කවගරකු 

සීමාව ඉක්මවා යමින්ව සැක ඇති 

කරන්වගන්ව ද එවැන්වනන්ව අල්ලාහ් ගනාමෙ 

යවනුගේ එගලසය.” 

 ِ َي  َنَِٰت َفَما  َولََقدح َجآَءُكمح يُوُسُف ِمن َقبحُل بِٱِلح
َٰٓ إَِذا   ا َجآَءُكم بِهِۖۦۡ َحِته ِمه ُمح ِِف َشك ٖ م  زتِلح

ِدهِۦ رَُسوَٗلْۚ   ُ ِمنُۢ َبعح َهلََك قُلحُتمح لَن َيبحَعَث ٱَّلله
تَاٌب  رح ِف  مُّ ُ َمنح ُهَو ُمِسح  ٣٤ َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله

35. “ඔවුහු වනාහි ඔවුනට පැමිණි කිසිදු 

බල සාධකයක් ගනාමැතිව ඔවුහු 

අල්ලාහ්ගේ වදන්ව සම්බන්වධගයන්ව තර්ක 

කරති. අල්ලාහ ්අබියස හා ිශ්වාස 

ක වුන්ව අබියස ධවරය  අතිමහත් ිය. 

අහංකාර  බලාධිකාරී සෑම හදවතක් මත 

ම අල්ලාහ ්මුද්රා තබනුගේ එගලසය.” 

ِ ُسلحَطٍَٰن   ِ بَِغۡيح ِيَن يَُجَِٰدلُوَن ِِفٓ َءاَيَِٰت ٱَّلله ٱَّله
ًتا ِعندَ  ۖۡ َكَُبَ َمقح َُٰهمح تَى

َ
ْْۚ    أ ِيَن َءاَمُنوا ِ وَِعنَد ٱَّله ٱَّلله

  ٖ ِ ِ قَلحِب ُمَتَكَب 
َٰ ُك  ُ لََعَ َبُع ٱَّلله َكَذَٰلَِك َيطح

 ٣٥ َجبهارٖ 

36. ෆිර්අවුන්ව ගමගස් පැවසීය “අගහෝ 

හාමාන්ව!  මා ගවනුගවන්ව උස ්

ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරනු මැනව! එනම් 

අහස්හි මාර්ෙ ගවත මා පිිසීමට හැකි 

ගවනු පිණිස. 

بحلُُغ  َوقَاَل فِ 
َ
ٓ أ ِ

ََٰهََٰمَُٰن ٱبحِن َِل َۡصحٗحا لهَعل  ُن َي رحَعوح
َبََٰب  سح

َ  ٣٦ ٱۡلح

37. තවද අහසහ්ි මාර්ෙ ගවත මා පිිස 

මූසාගේ ගදියා මා දැකබලා ෙත යුතුයි. 

"එනමුත් නියත වශගයන්වම ඔහු 

ගබාරුකාරගයකු ගලස මම සිතමි”  

ෆිර්අවුන්වගේ නපුරු ක්රියාවන්ව ඔහුට 

අලංකාර කර ගපන්වවනු ලැබුගව් 

එගලසය. තවද ඍජු මාර්ෙගයන්ව ඔහු 

ව ක්වනු ලැබීය. ෆිර්අවුන්වගේ 

කුමන්වත්රණය ිනාශය තු  මිස ගනාවීය. 

لَِع إََِلَٰٓ إَِلَٰهِ ُموََسَٰ ِإَوّن ِ   طه
َ
َِٰت فَأ َمََٰو َبََٰب ٱلسه سح

َ
أ

َن ُسوُٓء   ْۚ َوَكَذَٰلَِك ُزي َِن لِفِرحَعوح ُظنُُّهۥ َكَِٰذٗبا
َ
َۡل

بِيِلِۚ  َن    َعَملِهِۦ َوُصده َعِن ٱلسه َوَما َكيحُد فِرحَعوح
 ٣٧ إَِله ِِف َتَبابٖ 
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38. “අගහෝ මාගේ ජනයිනි! මා 

අනුෙමනය කරනු මැනව, මම නුඹලාට 

ඍජු මාර්ෙය ගවත මෙ ගපන්වවමි” යැයි 

ිශව්ාස ක  එම තැනැත්තා පැවසීය. 

ِدُكمح َسبِيَل   هح
َ
ِٓي َءاَمَن َيََٰقوحِم ٱتهبُِعوِن أ َوقَاَل ٱَّله

 ٣٨ ٱلرهَشادِ 

39. “අගහෝ මාගේ ජනයිනි! නියත 

වශගයන්වම ගම් ගමගලාව ජීිතය සුළු 

භුක්ති ිඳීමක් පමණි. තවද නියත 

වශගයන්වම මතු ගලාව සදා නිවහනයි.” 

نحَيا َمَتَٰع  ِإَونه   ةُ ٱلُّ ََيوَٰ َيََٰقوحِم إِنهَما َهَِٰذهِ ٱۡلح
 ٣٩ ٱٓأۡلِخَرةَ ِهَ َداُر ٱلحَقَرارِ 

40. “කවගරකු යම් නපුරක් සිදු කග  ්ද ඒ 

හා සමාන ගදයක් මිස ඔහුට ප්රතිඵල 

වශගයන්ව ගදනු ගනාලැගේ. තවද යම් 

පිරිමියකු ගහෝ ගව්වා කාන්වතවක ගහෝ 

ගව්වා තමන්ව ිශව්ාසවන්වතයකු ව සිට 

දැහැමි ක්රියාවක් සිදු කග ් ද ස්වර්ෙයට 

පිිස, එහි කිසිදු ෙණනයකින්ව ගතාර ව 

ගපෝෂණය ගදනු ලබන අය වනුගේ 

ඔවුහුමය.” 

ۖۡ َوَمنح  َمنح َعِمَل َسي ِئَٗة فَََل َُيحزَ  ىَٰٓ إَِله ِمثحلََها
ِمن    نََثَٰ وَُهَو ُمؤح

ُ
وح أ

َ
ِن َذَكٍر أ َعِمَل َصَٰلِٗحا م 

  ِ زَُقوَن فِيَها بَِغۡيح َنهَة يُرح ُخلُوَن ٱۡلح ْوَلَٰٓئَِك يَدح
ُ
فَأ

 ٤٠ ِحَسابٖ 

41. “අගහෝ මාගේ ජනයිනි! මට තිගබන 

අවශයතාව කුමක්ද? මම නුඹලා 

ජයග්රහණය ගවත ඇරයුම් කරමි. නමුත් 

නුඹලා (නිරගේ) ගින්වන ගවත මා ඇරයුම් 

කරන්වගනහුය.” 

ُعونَِّنٓ   ةِ َوتَدح ُعوُكمح إََِل ٱنلهَجوَٰ دح
َ
۞َوَيََٰقوحِم َما َِلٓ أ

 ٤١ إََِل ٱنلهارِ 

42. “මා අල්ලාහ ්ප්රතික්ගෂ්ප කරනු 

පිණිසත් කවර ගදයක් පිළිබඳ මට 

දැනුමක් ගනාමැත්ගත් ද එවන්ව ගදයක් 

ඔහුට මා ආගද්ශ කරනු පිණිසත් නුඹලා 

මාහට ඇරයුම් කරන්වගනහුය. තවද මම 

නුඹලා ඇරයුම් කරනුගේ අති ක්ෂමාශීලී 

සර්ව බලධාරියාණන්ව ගවතය.” 

َِك بِهِۦ َما لَيحَس   ۡشح
ُ
ِ َوأ ُفَر بِٱَّلله كح

َ
ُعونَِّن ِۡل تَدح

َٰرِ  دحُعوُكمح إََِل ٱلحَعزِيزِ ٱلحَغفه
َ
نَا۠ أ

َ
 ٤٢ َِل بِهِۦ ِعلحم  َوأ
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43. “නියත වශගයන්වම නුඹලා කවර 

ගකගනකු ගවත මා ඇරයුම් කරන්වගන්ව ද 

ඔහුට ගමගලාව ගහෝ මතු ගලාව (ඇරයුම් 

කිරීගම්) කිසිදු උරුමයක් නැතැයි 

යන්වනටත් සැබැින්වම අපගේ නැවත 

ගයාමු වීගම් සථ්ානය අල්ලාහ ්ගවතය 

යන්වනටත් තවද නියත වශගයන්වම සීමාව 

ඉක්මවා ගියවුන්ව වන ඔවුහු (නිරා) 

ගින්වගන්ව සෙයින්ව වන්වගන්වය යන්වනටත් 

කිසිදු සැකයක් නැත.” 

َوة  ِِف  ََل جَ  ُعونَِّنٓ إََِلحهِ لَيحَس ََلُۥ َدعح نهَما تَدح
َ
َرَم أ

نه  
َ
ِ َوأ نَآ إََِل ٱَّلله نه َمَرده

َ
نحَيا َوََل ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ٱلُّ

َحَُٰب ٱنلهارِ  صح
َ
ِفَِي ُهمح أ حُمِسح  ٤٣ ٱل

44. මා නුඹලා ගවත පවසන දෑ ෙැන 

නුඹලා මතු සිහිපත් කරනු ඇත. තවද 

මාගේ කරුණ මම අල්ලාහ් ගවත ගයාමු 

කරමි. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

ෙැත්තන්ව පිළිබඳ ව සර්ව නිරීක්ෂකය. 

رِٓي إََِل  مح
َ
فَو ُِض أ

ُ
ْۚ َوأ قُوُل لَُكمح

َ
ُكُروَن َمآ أ فََسَتذح

ُۢ بِٱلحعَِبادِ  َ بَِصُۡي ِْۚ إِنه ٱَّلله  ٤٤ ٱَّلله

45. ඔවුන්ව කුමන්වත්රණ ක  දෑහි (සියලු) 

නපුරුකම් වලින්ව අල්ලාහ් ඔහු ආරක්ෂා 

කග ්ය. තවද දඬුවගම් බිහිසුණුකම 

ෆිර්අවුන්වගේ ගසන්ාව වැටලීය. 

ْۖۡ وََحاَق أَـِبِل   ِـ َاِت َما َمَكُروا ُ َسي  َُٰه ٱَّلله فََوَقى
َن ُسوُٓء ٱلحَعَذابِ   ٤٥ فِرحَعوح

46. (නිරගේ) ගින්වන, ඒ ගවත ඔවුන්ව 

උගද් සවස ඉදිරිපත් කරනු ලබති. අවසන්ව 

ගහෝරාව සිදුවන දින “ෆිර්අවුන්වගේ 

ගස්නාව දැඩි දඬුවම ගවත ඇතු ත් 

කරනු.” (යැයි අණ කරනු ලැගේ.) 

ْۚ َويَوحَم   ا ا وََعِشي ٗ َرُضوَن َعلَيحَها ُغُدو ٗ ٱنلهاُر ُيعح
َشده  

َ
َن أ دحِخلُٓواْ َءاَل فِرحَعوح

َ
اَعُة أ َتُقوُم ٱلسه

 ٤٦ ٱلحَعَذابِ 

47. තවද (නිරා) ගින්වගන්ව ඔවුන්ව 

එකිගනකා වාද කරමින්ව සිටින ිට “නියත 

වශගයන්වම අපි නුඹලා අනුෙමනය 

කරමින්ව සිටිගයමු. එගහයින්ව (නිරා) 

ගින්වගනන්ව ගකාටසක් අපගෙන්ව ඉවත් 

කරන්වනන්ව ගලස නුඹලා සිටින්වගනහු” දැයි 

දුබලගයෝ උඩඟු වූ අයගෙන්ව ිමසනු ඇත. 

ُؤاْ   َعَفَٰٓ وَن ِِف ٱنلهارِ َفَيُقوُل ٱلضُّ ِإَوذح َيَتَحآجُّ
ٓواْ إِنها ُكنها  ََبُ َتكح ِيَن ٱسح نُتم  لَِّله

َ
لَُكمح َتَبٗعا َفَهلح أ

َِن ٱنلهارِ  ُنوَن َعنها نَِصيٗبا م  غح  ٤٧ مُّ
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48. “නියත වශගයන්වම අපි සියල්ගලෝම 

සිටින්වගන්ව එහිය. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්ෙැත්තන්ව අතර තීන්වදු දී ඇතැ”යි 

උඩඟු වූගවෝ පවසති. 

َ قَ  ٓواْ إِنها ُك   فِيَهآ إِنه ٱَّلله ََبُ َتكح ِيَن ٱسح دح  قَاَل ٱَّله
َ ٱلحعَِبادِ   ٤٨ َحَكَم بَيح

49. “දඬුවමින්ව දිනක් අප ගවතින්ව ඔහු 

සැහැල්ලු කිරීමට නුඹලා නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිට කන්වනලව් කරනු.”  යැයි 

(නිරා) ගින්වගන්ව සිටින්වගනෝ නිරගේ 

භාරකරුවන්වට පවසති. 

ِيَن ِِف ٱنلهارِ ِۡلََزنَةِ َجَهنهَم ٱدحُعواْ   َوقَاَل ٱَّله
ِفح  َِن ٱلحَعَذابِ  َربهُكمح َُيَف   ٤٩ َعنها يَوحٗما م 

50. “නුඹලාගේ දහම් දූතවරුන්ව පැහැදිලි 

සාධක සමෙ ගනාපැමිණිගේ දැ”යි ඔවුහු 

ිමසති. “එගසය්” යැයි ඔවුහු පවසති. 

“එගස ්නම් නුඹලා ඇරයුම් කරනු” යැයි 

ඔවුහු කියති. තවද ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්වගේ ඇරයුම මු ාගවහි 

මිස නැත. 

َولَمح تَ 
َ
َي َِنَِٰتِۖ  قَالُٓواْ أ تِيُكمح رُُسلُُكم بِٱِلح

ح
ُك تَأ

َٰفِرِيَن   ُْۗ َوَما ُدَعَُٰٓؤاْ ٱلحَك ُعوا ِۚ قَالُواْ فَٱدح قَالُواْ بََلَٰ
 ٥٠ إَِله ِِف َضَلَٰلٍ 

51. ගමගලාව ජීිතගේ හා 

සාක්ෂිකරුගවෝ නැගී සිටින (මතු ගලාව) 

දිනගයහි සැබැින්වම අපි අපගේ දහම් 

දූතවරුන්වට හා ිශව්ාස ක වුන්වට උදව් 

කරන්වගනමු. 

ةِ   ََيوَٰ ِيَن َءاَمُنواْ ِِف ٱۡلح إِنها نَلَنُِصُ رُُسلََنا َوٱَّله
َهَٰدُ  شح

َ نحَيا َويَوحَم َيُقوُم ٱۡلح  ٥١ ٱلُّ

52. එදින අපරාධකරුවන්වට ඔවුන්වගේ 

නිදහසට කරුණු පැවසීම ඵලක් ගනාවනු 

ඇත. තවද ඔවුනට ශාපය ඇත. එගමන්වම 

නපුරු නිවහනද ඔවුනට ඇත. 

 َٰ َنُة  يَوحَم ََل يَنَفُع ٱلظه ۖۡ َولَُهُم ٱللهعح ِذَرُتُهمح لِِمَي َمعح
ارِ   ٥٢ َولَُهمح ُسوُٓء ٱله

53. තවද අපි සැබැින්වම මූසාට යහමෙ 

පිරිනැමුගවමු. තවද අපි ඉස්රාඊල් 

දරුවන්වට ගද්ව ග්රන්වථය උරුම කග මු. 

َرثحَنا بَِّنٓ   وح
َ
حُهَدىَٰ َوأ َولََقدح َءاتَيحَنا ُموََس ٱل

َٰٓءِيَل ٱلحِكَتََٰب  َر  ٥٣ إِسح

54. (එය) ප්රබුද්ධිමත් අයට මෙ 

ගපන්වවීමක් හා ගමගනහි කිරීමක් 

වශගයනි. 

لحَبَٰبِ 
َ ْوِل ٱۡلح

ُ
َرىَٰ ِۡل  ٥٤ ُهٗدى َوذِكح
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55. එගහයින්ව (නබිවරය) ඔබ ඉවසනු. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ ප්රතිඥාව 

සැබෑවකි. තවද ඔගේ පාපය සඳහා ඔබ 

සමාව අයදිනු. තවද ඔගේ පරමාධිපතිගේ 

ප්රශංසාව තුළින්ව සවස ්කාලගේ හා 

උදෑසන පිිතුරු කරනු. 

ۢنبَِك   فِرح َِّلَ َتغح ِ َحق   َوٱسح َد ٱَّلله َِبح إِنه وَعح فَٱصح
َٰرِ  بحَك ِ

ِد َرب َِك بِٱلحَعَِش ِ َوٱۡلح  ٥٥ وََسب ِحح ِِبَمح

56. නියත වශගයන්වම තමන්ව ගවත 

පැමිණි කිසිදු අධිකාරී බලයක් ගනාතිබිය 

දී අල්ලාහ්ගේ වදන්ව සම්බන්වධගයන්ව 

තර්ක කරන්වනන්ව වන ඔවුන්වගේ සිත් තු  

උඩඟුකම මිස ගවගනකක් නැත. ඔවුහු 

එය ලබන්වනන්ව ගනාගවති. එගහයින්ව ඔබ 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ආරක්ෂාව අයැද සිටිනු. 

නියත වශගයන්වම ඔහු සර්ව ශ්රාවකය. 

සර්ව ඥානීය. 

  ِ ِ بَِغۡيح ِيَن يَُجَِٰدلُوَن ِِفٓ َءاَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱَّله
ا ُهم  ُسلحَطَٰ  َُٰهمح إِن ِِف ُصُدورِهِمح إَِله كَِبح  مه تَى

َ
ٍن أ

ِميُع   ِۖۡ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه َتعِذح بِٱَّلله بَِبَٰلِغِيهِِۚ فَٱسح
َِصۡيُ   ٥٦ ٱِلح

57. මිනිසා මැවීමට වඩා අහස ්හා 

මහගපාග ාව මැවීම අති මහත්ය. නමුත් 

ජනයාගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා (ඒ බව) 

ගනාදනිති. 

 َٰ َمََٰو ََبُ ِمنح َخلحِق  َۡلَلحُق ٱلسه كح
َ
ۡرِض أ

َ ِت َوٱۡلح
لَُمونَ  ََثَ ٱنلهاِس ََل َيعح كح

َ
 ٥٧ ٱنلهاِس َوَلَِٰكنه أ

58. තවද අන්වධයා හා ගපනුමැත්තා 

සමාන ගනාගවති. තවද ිශ්වාස ගකාට 

යහකම් සිදු ක වුන්ව හා දුෂ්ටකම් 

කරන්වනා ද (සමාන) ගනාගවති. 

ස්වල්පයකි නුඹලා ගමගනහි කරනුගේ. 

 
َ َتوِي ٱۡلح ِيَن َءاَمُنواْ  َوَما يَسح َِصُۡي َوٱَّله َۡمَٰ َوٱِلح عح

ا   ْۚ قَلِيَٗل مه ُء حُمَِسٓ َٰلَِحَِٰت َوََل ٱل وََعِملُواْ ٱلصه
ُرونَ   ٥٨ َتَتَذكه

59. නියත වශගයන්වම අවසන්ව ගහෝරාව 

පැමිගණන්වනක්මය. එහි කිසිදු සැකයක් 

නැත. නමුත් ජනයාගෙන්ව බහුතරයක් 

ගදනා (එය) ිශ්වාස ගනාකරති. 

اَعةَ  ٓأَلتَِية  َله َريحَب فِيَها َوَلَِٰكنه   إِنه ٱلسه
ِمُنونَ  ََثَ ٱنلهاِس ََل يُؤح كح

َ
 ٥٩ أ
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60. “නුඹලා මා අමතනු. මම නුඹලා(ගේ 

ප්රාර්ථනාව) පිළිෙනිමි. නියත වශගයන්වම 

මට ප්රාර්ථනා කිරීගමන්ව (ඈත් වී) 

උඩඟුකම් පාමින්ව සිටියවුන්ව අවමානයට 

පත් වූවන්ව ගලසින්ව නිරයට මතු පිිගසනු 

ඇත.” යැයි නුඹලාගේ පරමාධිපති 

පවසයි. 

ْۚ إِنه   َتِجبح لَُكمح سح
َ
َوقَاَل َربُُّكُم ٱدحُعوِِنٓ أ

ُخلُوَن   وَن َعنح ِعَباَدِِت َسَيدح َِبُ َتكح ِيَن يَسح ٱَّله
 ٦٠ َجَهنهَم َداِخرِينَ 

61. රාත්රිය එහි නුඹලා සැනසුම ලබනු 

පිණිසත් දහවල ගපගනන්වනට හැකි 

ගලසත් නුඹලා ගවනුගවන්ව ඇති කග ් 

අල්ලාහය්. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

ජනයා ගවත භාෙයය පිරිනමන්වනාය. 

නමුත් ජනයාගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා 

කෘතගව්දී ගනාගවති. 

ُكُنواْ فِيهِ   حَل لِتَسح ِي َجَعَل لَُكُم ٱَله ُ ٱَّله ٱَّلله
ٍل لََعَ ٱنلهاِس   و فَضح َ ََّلُ اْۚ إِنه ٱَّلله َوٱنلهَهاَر ُمبحِِصً

ََثَ ٱ  كح
َ
ُكُرونَ َوَلَِٰكنه أ  ٦١ نلهاِس ََل يَشح

62. එයයි නුඹලාගේ පරමාධිපති වූ 

අල්ලාහ.් (ඔහු) සියලු දෑහි මැවුම්කරුය. 

ඔහු හැර ගවනත් ගදියකු නැත. එගස ්

නම් නුඹලා (මු ා කරනු ලැබ) 

ගවනතකට ගයාමු කරනු ලබනුගේ 

ගකගස් ද? 

ٓ إَِلََٰه   ءٖ َله ِ ََشح
ُ َربُُّكمح َخَٰلُِق ُك  َٰلُِكُم ٱَّلله َذ

َفُكونَ إَِله هُ  َٰ تُؤح ّنه
َ
 ٦٢ َوۖۡ فَأ

63. අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ගහ ා දකිමින්ව සිටි 

අය ගවනතකට හරවනු ලබනුගේ 

එගලසය. 

  ِ ِيَن ََكنُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َفُك ٱَّله َكَذَٰلَِك يُؤح
 ٦٣ ََيحَحُدونَ 

64. මහගපාග ාව වාසස් ස්ථානයක් 

ගලස ද අහස ියනක් ගලස ද නුඹලා 

ගවනුගවන්ව ඇති කග  ්අල්ලාහය්. තවද 

නුඹලාගේ හැඩරුව  ඔහු අලංකාර 

කග ්ය. තවද නුඹලාව ඔහු හැඩ 

ෙැන්වවීය. තවද යහපත් දැයින්ව නුඹලාට 

ඔහු ගපෝෂණ සම්පත් පිරිනැමීය. එයයි 

නුඹලාගේ පරමාධිපති වූ අල්ලාහ.් 

එගහයින්ව ගලෝකයන්වහි පරමාධිපති වූ 

අල්ලාහ ්අතිඋත්කෘෂ්ට ිය. 

ۡرَض قََراٗرا وَ 
َ ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡلح ُ ٱَّله َمآَء  ٱَّلله ٱلسه

َِن   َسَن ُصَوَرُكمح َوَرَزَقُكم م  حح
َ
َرُكمح فَأ بَِناٗٓء َوَصوه

  ُ ۖۡ َفَتَباَرَك ٱَّلله ُ َربُُّكمح َٰلُِكُم ٱَّلله ي َِبَِٰتِۚ َذ ٱلطه
 ٦٤ َربُّ ٱلحَعَٰلَِميَ 
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65. ඔහු ජීවමානයාය. ඔහු හැර ගවනත් 

ගදියකු නැත. එගහයින්ව නුඹලා ඔහුට 

පමණක් දහම පුද කර අවංකයින්ව ගලසින්ව 

ඔහු ඇරයුම් කරනු. ගලෝකයන්වහි 

පරමාධිපති වූ අල්ලාහට්ම සියලු ප්රශංසා. 

ُعوهُ ُُمحلِِصَي ََلُ   ُهَو ٱلحَۡحُّ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو فَٱدح
ِ ٱلحَعَٰلَِميَ  ِ َرب  ُد َّلِله َمح ِيَنُۗ ٱۡلح  ٦٥ ٱل 

66. මාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව පැහැදිලි 

සංඥා මා ගවත පැමිණි කල්හි 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව නුඹලා ඇරයුම් 

කරන අයට මා නැමදුම් කිරීගමන්ව නියත 

වශගයන්වම මම තහනම් කරනු ලැබුගවමි. 

තවද ගලෝකයන්වහි පරමාධිපතිට මා 

යටහත් වන්වනටත් මම අණ කරනු 

ලැබුගවමි. යැයි (නබිවරය) ඔබ පවසනු. 

ُعوَن ِمن   ِيَن تَدح ُبَد ٱَّله عح
َ
نح أ

َ
۞قُلح إِّن ِ نُِهيُت أ
 ٓ ا َجا ِ لَمه ِمرحُت  ُدوِن ٱَّلله

ُ
ِ َوأ َب  َي َِنَُٰت ِمن ره َءِّنَ ٱِلح

ِ ٱلحَعَٰلَِميَ  لَِم لَِرب  سح
ُ
نح أ

َ
 ٦٦ أ

67. මැටිගයන්ව ද පසු ව ශුරාණු බිඳුවකින්ව 

ද පසු ව එල්ලී පවතින කැටියකින්ව ද 

නුඹලා මැව්ගව් ඔහුය. පසු ව ඔහු නුඹලා 

බිළිගදකු වශගයන්ව බැහැර කරයි. පසු ව 

නුඹලා වැඩිියට පත්වන්වනටත් පසුව 

වගයෝවෘද්ධභාවයට පත්වන්වනටත් ඔහු 

සලසව්යි. නුඹලා අතුරින්ව ඊට ගපර 

මරණයට පත් කරනු ලබන්වනන්ව ද ගවති. 

නුඹලා වටහා ෙත හැකි වනු පිණිස 

(ගමගස්) නියමිත කාලයක් දක්වා නුඹලා 

 ඟා වන්වනට ඉඩ හරියි. 

َفةٖ   ِن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّطح ِي َخلََقُكم م  ُهَو ٱَّله
َٗل ُثمه تِلَبحلُُغٓواْ  ُثمه ِمنح َعلََقةٖ  ُثمه َُيحرُِجُكمح ِطفح

ن   ْۚ َوِمنُكم مه ُكمح ُثمه تِلَُكونُواْ ُشُيوٗخا ُشده
َ
أ

َسۡم ٗ   َجَٗل مُّ
َ
ۖۡ َوتِلَبحلُُغٓواْ أ َٰ ِمن َقبحُل ُيَتَوِفه

ِقلُونَ   ٦٧ َولََعلهُكمح َتعح

68. ජීවය ගදන්වගන්වත් මරණයට පත් 

කරන්වගන්වත් ඔහුය. එගහයින්ව ඔහු යම් 

කරුණක් සිදුවීමට තීන්වදු කග ් නම් එිට 

‘සිදුගවනු’ යැයි එයට පවසනවා පමණි. 

එිට එය සිදුගවනු ඇත. 

ٗرا فَإِنهَما   مح
َ
ۦ َويُِميُتۖۡ فَإَِذا قَََضَٰٓ أ ِ ِي يُۡحح ُهَو ٱَّله

 ٦٨ َيُقوُل ََلُۥ ُكن َفَيُكونُ 

69. අල්ලාහ්ගේ වදන්ව සම්බන්වධගයන්ව 

තර්ක කරන්වනන්වව ඔබ දුටුගව් නැද්ද?, 

ඔවුන්ව (සතය මාර්ෙගයන්ව ) ගවනතකට 

හරවනු ලබන්වගන්ව ගකගස් ද? 

  َٰ ّنه
َ
ِ أ ِيَن يَُجَِٰدلُوَن ِِفٓ َءاَيَِٰت ٱَّلله لَمح تََر إََِل ٱَّله

َ
أ

ُفونَ  َ  ٦٩ يُِصح
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70. ඔවුන්ව වනාහි, ගද්ව ග්රන්වථය හා අප 

කවර ගදයක් සමෙ අපගේ දහම් දූතවරු 

එව්ගවමු ද එය ද ගබාරුක වුන්වය. 

එගහත් ඔවුහු මතු දැන ෙනු ඇත. 

 ِ ۖۡ  ٱَّله رحَسلحَنا بِهِۦ رُُسلََنا
َ
بُواْ بِٱلحِكَتَِٰب َوبَِمآ أ يَن َكذه

لَُمونَ   ٧٠ فََسوحَف َيعح

71. එිට ඔවුන්වගේ ගෙලවල් වල ිලංගු 

හා දම්වැල් තිගේ. නිරය තු ට ඔවුන්ව 

ඇදගෙන යනු ලබති. 

َلَِٰسُل   َنَِٰقِهمح َوٱلسه عح
َ
َلَُٰل ِِفٓ أ غح

َ إِذِ ٱۡلح
َحُبونَ   ٧١ يُسح

72. නටන ජලගයහි ද පසු ව ඔවුන්ව 

(නිරා) ගින්වගනහි ද දවනු ලබති. 
َجُرونَ  َِميِم ُثمه ِِف ٱنلهارِ يُسح  ٧٢ ِِف ٱۡلح

73. පසු ව “අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව 

නුඹලා ආගද්ශ කරමින්ව සිටි දෑ 

ගකාගහ්දැ?”යි ඔවුනට පවසනු ලබයි. 

ُِكونَ  َن َما ُكنُتمح تُّشح يح
َ
 ٧٣ ُثمه قِيَل لَُهمح أ

74. “ඔවුන්ව අපගෙන්ව මු ා වී ඇත. නමුදු 

මීට ගපර අපි කිසිවක් ඇරයුම් කරමින්ව 

ගනාසිටිගයමු” යැයි ඔවුහු පවසති. 

එගලසය ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වනන්ව අල්ලාහ ්

ගනාමෙ යන්වනට හරිනුගේ 

همح نَُكن   ِۖۡ قَالُواْ َضلُّواْ َعنها بَل ل ِمن ُدوِن ٱَّلله
ْۚ َكَذَٰلَِك يُِضلُّ  ا ُعواْ ِمن َقبحُل َشيحـ ٗ ُ  نهدح ٱَّلله

َٰفِرِينَ   ٧٤ ٱلحَك

75. එය, යුක්තිගයන්ව ගතාර ව 

මහගපාග ාගව් නුඹලා සතුටු ගවමින්ව සිටි 

බැින්ව ද නුඹලා සතුටින්ව ඉහ වහා ගිය 

බැින්ව ද ගව්. 

  ِ ۡرِض بَِغۡيح
َ رَُحوَن ِِف ٱۡلح َٰلُِكم بَِما ُكنُتمح َتفح َذ

رَُحونَ  ِ َوبَِما ُكنُتمح َتمح َق   ٧٥ ٱۡلح

76. නුඹලා එහි සදාතනිකයින්ව ගලසින්ව 

නිරගේ ගදාරටු වලට ඇතුළු වනු. 

උඩඟුවූවන්වගේ නවාතැන නපුරු ිය. 

ۖۡ فَبِئحَس   ََٰب َجَهنهَم َخَِِٰلِيَن فِيَها بحَو
َ
ٱدحُخلُٓواْ أ

ِينَ  ِ حُمَتَكَب   ٧٦ َمثحَوى ٱل
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77. එගහයින්ව (නබිවරය) ඔබ ඉවසීගමන්ව 

සිටිනු. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ 

ප්රතිඥාව සැබෑවකි. එගහයින්ව සැබැින්වම 

අපි ඔබට ගපන්වවනුගේ අප ඔවුනට 

ප්රතිඥා දුන්ව දෑ හි සමහරක් පමණි. එගස ්

නැතගහාත්, අපි ඔබ මරණයට පත් 

කරන්වගනමු. එිට ඔවුන්ව නැවත ගයාමු 

කරනු ලබනුගේ අප ගවතමය. 

ا نُرِيَنهَك َبعحَض   ْۚ فَإِمه ِ َحق   َد ٱَّلله َِبح إِنه وَعح فَٱصح
َينه  وح َنَتوَفه

َ
ِي نَعُِدُهمح أ  ٧٧ َك فَإََِلحَنا يُرحَجُعونَ ٱَّله

78. ඔබට ගපර දහම් දූතවරු සැබැින්වම 

අපි එව්ගවමු. ඔවුන්ව අතුරින්ව අපි ඔබ ගවත 

කතා ිස්තර ක  අය ගවති. තවද ඔබ 

ගවත අපි කතා ිසත්ර ගනාක  අය ද 

ගවති. අල්ලාහ්ගේ අනුමැතිගයන්ව ගතාර 

ව කිසිදු සාධකයක් ගෙන ඒමට කිසිදු 

දහම් දූතයකුට ගනාවීය. අල්ලාහ්ගේ 

නිගයෝෙය පැමිණි ිට යුක්තිසහෙත ව 

තීන්වදු කරනු ලැබීය. එහි දී වැරදි ක වුන්ව 

පරාජිත වුහ. 

ن   ِن َقبحلَِك ِمنحُهم مه رحَسلحَنا رُُسَٗل م 
َ
َولََقدح أ

ُصصح َعلَيحَكُۗ   همح َنقح ن ل َنا َعلَيحَك َوِمنحُهم مه قََصصح
ِِتَ أَـِبيٍَة إَِله بِإِذح 

ح
ن يَأ

َ
ِْۚ  َوَما ََكَن لِرَُسوٍل أ ِن ٱَّلله

ِ وََخِِسَ ُهَنالَِك   َق  ِ قَُِضَ بِٱۡلح ُر ٱَّلله مح
َ
فَإَِذا َجآَء أ
حُمبحِطلُونَ   ٧٨ ٱل

79. ඒවාගයහි නුඹලා ප්රවාහනය කරනු 

පිණිසත් ඒවායින්ව නුඹලා අනුභව කරනු 

පිණිසත් නුඹලා ගවනුගවන්ව ගොිප  

සතුන්ව ඇති කග  ්අල්ලාහ්ය. 

نح 
َ ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡلح ُ ٱَّله َكُبواْ ِمنحَها  ٱَّلله َعََٰم لََِتح

ُكلُونَ 
ح
 ٧٩ َوِمنحَها تَأ

80. තවද නුඹලාට එහි ප්රගයෝජන ද ඇත. 

තවද නුඹලාගේ හදවත් තු  ඇති 

අවශයතා ඒවා ගවතින්ව ලබා ෙනු පිණිසත් 

(ඇති කග  ්අල්ලාහය්.) තවද ඒවා මත 

හා නැව් මත නුඹලා උසුලනු 

ලබන්වගනහුය. 

 ْ  َعلَيحَها َحاَجٗة ِِف  َولَُكمح فِيَها َمَنَِٰفُع َوتِلَبحلُُغوا
 ٨٠ ُصُدورُِكمح وََعلَيحَها َولََعَ ٱلحُفلحِك َُتحَملُونَ 

81. (අල්ලාහ්) ඔහුගේ සංඥා ඔහු 

(මනුෂයයිනි) නුඹලාට ගපන්වවයි. එිට 

නුඹලා පිළිකුල් කරන්වගන්ව අල්ලාහ්ගේ 

කවර සංඥාවන්ව ද? 

  ِ يه َءاَيَِٰت ٱَّلله
َ
َويُرِيُكمح َءاَيَٰتِهِۦ فَأ

 ٨١ تُنِكُرونَ 
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82. ඔවුහු මහගපාග ාගව් සැරිසරා 

ඔවුනට ගපර සිටියවුන්වගේ අවසානය 

ගකගස් වී දැයි අධීක්ෂණය ගනාකග ෝද? 

ගමාවුනට වඩා ඔවුහු මහගපාග ාගව් 

(සංඛයාවන්ව) අධික ගමන්වම බලගයන්ව සහ 

(හැර දමා ගිය) සලකුණු වලින්ව ඉතා 

බලවත් වූහ. නමුත් ඔවුන්ව උපයමින්ව සිටි 

දෑ ඔවුනට ඵලක් ගනාවීය. 

فَلَمح 
َ
ۡرِض َفَينُظُرواْ َكيحَف ََكَن  أ

َ  يَِسُۡيواْ ِِف ٱۡلح
ََثَ ِمنحُهمح   كح

َ
ْۚ ََكنُٓواْ أ ِيَن ِمن َقبحلِِهمح َِٰقَبُة ٱَّله َع

َّنَٰ َعنحُهم   غح
َ
ۡرِض َفَمآ أ

َ َشده قُوهٗة َوَءاثَاٗرا ِِف ٱۡلح
َ
َوأ

ِسُبونَ  ا ََكنُواْ يَكح  ٨٢ مه

83. එිට ඔවුන්ව ගවත ඔවුන්වගේ දහම් 

දූතවරුන්ව පැහැදිලි සාධක සමෙ පැමිණි 

කල්හි, තමන්ව  ඟ තිගබන දැනුම ෙැන 

ඔවුහු (අහංකාරගයන්ව යුතු ව) සතුටු වූහ. 

ඔවුන්ව කවර ගදයක් පිළිබඳ සමච්චල් 

කරමින්ව සිටිගේ ද එය ඔවුන්ව වටකර 

ෙත්ගත්ය. 

َِنَِٰت فَرُِحواْ بَِما   َي  ا َجآَءتحُهمح رُُسلُُهم بِٱِلح فَلَمه
َِن ٱلحعِلحِم وََحا ا ََكنُواْ بِهِۦ  ِعنَدُهم م  َق بِِهم مه

زُِءونَ  َتهح  ٨٣ يَسح

84. එිට අපගේ දඬුවම ඔවුන්ව දුටු කල්හි 

“අපි අල්ලාහ ්වන ඔහු පමණක් ිශව්ාස 

කග මු. අපි කවර ගදයක් ආගද්ශ 

කරන්වනන්ව ගලස සිටිගයමු ද එය අපි 

ප්රතික්ගෂප් කග මු” යැයි ඔවුහු පවසනු 

ඇත. 

َسَنا قَالُٓواْ ءَ 
ح
اْ بَأ وح

َ
ا َرأ َدهُۥ  فَلَمه ِ وَحح اَمنها بِٱَّلله

ِكِيَ  نَا بَِما ُكنها بِهِۦ ُمّشح  ٨٤ َوَكَفرح

85. නමුත් ඔවුන්ව අපගේ දඬුවම දුටු 

කල්හි ඔවුන්වගේ ිශව්ාසය ඔවුනට 

ප්රගයෝජනවත් ගනාවීය. (එය) තම 

ෙැත්තන්ව අතගරහි ඉකුත් ව ගිය 

අල්ලාහ්ගේ පිළිගවතය. එහිදී ගදියන්ව 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වගනෝ පරාජිත වූහ. 

ۖۡ ُسنهَت  فَ  َسَنا
ح
اْ بَأ وح

َ
ا َرأ لَمح يَُك يَنَفُعُهمح إِيَمَُٰنُهمح لَمه

ِ ٱلهِِت قَدح َخلَتح ِِف ِعَبادِهۖۦِۡ وََخِِسَ ُهَنالَِك   ٱَّلله
َٰفُِرونَ   ٨٥ ٱلحَك
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හා මීම්  ٓ١ حم 

2. (ගමය) අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විතයාණන්වගෙන්ව වූ පහ  

කිරීමකි. 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  َِن ٱلره  ٢ تََنِيل  م 

3. දැනමුතුකම් ලබන ජනයාට එහි වදන්ව 

ිස්තර කරනු ලැබූ අරාබි කියවීමකින්ව යුතු 

ග්රන්වථයකි. 

ٖم   ا ل َِقوح لَتح َءاَيَُٰتُهۥ قُرحَءانًا َعَربِي ٗ ِ كَِتَٰب  فُص 
لَُمونَ   ٣ َيعح

4. (එය) ශුභාරාංචි දැනුම් දීමක් හා අවවාද 

කරන්වනක් වශගයනි. නමුත් ඔවුන්වගෙන්ව 

(ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වනන්වගෙන්ව) බහුතරයක් 

ගදනා පිටුපෑහ. එගහයින්ව ඔවුහු සවන්ව 

ගනාගදති. 

ََثُُهمح َفُهمح ََل   بَِشۡٗيا َونَِذيٗرا كح
َ
َرَض أ عح

َ
فَأ

َمُعونَ   ٤ يَسح

5. ඔබ අප කවර ගදයක් ගවත ඇරයුම් 

කරන්වගනහි ද ඒ සම්බන්වධගයන්ව අපගේ 

හදවත් තිරය මත තිගේ. තවද අපගේ කන්ව 

තු  බිහිරිය. අප අතර හා ඔබ අතර 

තිරයකි. එගහයින්ව නුඹලා ක්රියා කරනු. 

නියත වශගයන්වම අප ද ක්රියා කරන්වගනෝ 

ගවමු. යැයි ද පවසති. 

ُعونَآ إََِلحهِ َوِِفٓ   ا تَدح ِمه ِكنهةٖ م 
َ
َوقَالُواْ قُلُوبَُنا ِِفٓ أ

َءاَذانَِنا َوقحر  َوِمنُۢ بَيحنَِنا َوبَيحنَِك ِحَجاب   
َِٰملُونَ  َنا َع َملح إِنه  ٥ فَٱعح

6. නියත වශගයන්වම මම නුඹලා ගමන්ව 

මිනිගසකි. නුඹලාගේ ගදිඳුන්ව එකම 

ගදිඳා යැයි මට පණිිඩ ගදන ලදී. 

එගහයින්ව නුඹලා ඔහු ගවත ස්ථාවර ව 

සිටිනු. තවද නුඹලා ඔහුගෙන්ව සමාව 

අයැදිනු. ආගද්ශ කරන්වනන්වහට දැඩි 

දඬුවමක් ඇත යැයි (නබිවරය) පවසන්වන. 

َمآ  نه
َ
ِثحلُُكمح يُوَۡحَٰٓ إََِله أ نَا۠ بََّش  م 

َ
َمآ أ قُلح إِنه

َتِقيُمٓواْ إََِلحهِ   إَِلَُٰهُكمح إَِلَٰه  َوَِٰحد  فَٱسح
ِكِيَ  ِفُروُهُۗ َوَويحل  ل ِلحُمّشح َتغح  ٦ َوٱسح
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7. ඔවුහු වනාහි zසකාත් (අනිවාර්ය බද්ධ) 

ගනාගදති. තවද මතු ගලාව පිළිබඳ ව 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වගනෝ ඔවුහුමය. 

ةَ وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهمح   َكوَٰ تُوَن ٱلزه ِيَن ََل يُؤح ٱَّله
 ٧ َكَِٰفُرونَ 

8. නියත වශගයන්වම ිශ්වාස ගකාට 

යහකම් ක වුන්ව වන ඔවුනට අවසන්ව 

ගනාවන (නිතය) ප්රතිඵලයක් ඇත. 

َٰلَِحَِٰت لَُهمح   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱَّله
ُنونٖ  ُ َممح ٌر َغۡيح جح

َ
 ٨ أ

9. දින ගදකක් තු  මහගපාග ාව මැවූ ඔහු 

ව නුඹලා ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වගනහු ද? තවද 

නුඹලා ඔහුට සමානයන්ව තබන්වගනහුය. 

ගලෝකයන්වහි පරමාධිපති ඔහුය යැයි 

(නබිවරය) පවසනු. 

ِي َخلََق  ُفُروَن بِٱَّله ئِنهُكمح تَلَكح
َ
۞قُلح أ

َٰلَِك   نَداٗداْۚ َذ
َ
ۥٓ أ ِ َوََتحَعلُوَن ََلُ ۡرَض ِِف يَوحَميح

َ ٱۡلح
 ٩ َربُّ ٱلحَعَٰلَِميَ 

10. තවද ඊට ඉහළින්ව එහි (ගපාග ාගවහි) 

කඳු ඇති කග ය්. ඉල්ලන්වනන්වහට එක 

සමාන ගලසින්ව දින හතරක් තු  එහි 

සමෘද්ධිය ඇති කග ය්. එහි ගපෝෂණය ඒ 

තු  නිර්ණය කග ය්. 

وََجَعَل فِيَها َرَوََِٰسَ ِمن فَوحقَِها َوَبََٰرَك فِيَها  
يهاٖم َسَواٗٓء  

َ
بََعةِ أ رح

َ
ََٰتَها ِِفٓ أ قحَو

َ
َر فِيَهآ أ َوقَده

آئِلِيَ   ١٠ ل ِلسه

11. පසු ව ඔහු අහස ගදසට ගයාමු ිය. 

එය දුමක් ගමන්ව තිබීය. එිට “ඔබ ගදගදනා 

කැමැත්ගතන්ව ගහෝ අකැමැත්ගතන්ව ගහෝ 

පැමිගණනුයි” එයට හා මහගපාග ාවට ඔහු 

පැවසීය. “අපි අවනත වන්වනන්ව ගලසින්ව 

පැමිණිගයමු” යැයි ඒ ගදක පැවසීය. 

َمآءِ َوِهَ ُدَخان  َفَقاَل لََها   َتَوىَٰٓ إََِل ٱلسه ُثمه ٱسح
تَيحَنا  

َ
وح َكرحٗها قَاتَلَآ أ

َ
ۡرِض ٱئحتَِيا َطوحًَع أ

َ َولِِلح
 ١١ َطآئِعِيَ 

12. පසු ව දින ගදකක් තු  අහස ්හතක් 

ගලස ඒවාට ඔහු තීන්වදු කග ්ය. තවද සෑම 

අහසකටම එහි නයායය දන්වවා සිටිගේය. 

තවද පහ  අහස අපි පහන්ව මගින්ව 

අලංකාරවත් කග මු. තවද (එය) 

ආරක්ෂාවක් වශගයනි. එය සර්ව ඥානී 

සර්ව බලධාරියාණන්වගේ සැකසුමයි. 

َُٰهنه َسبحَع َسَمَٰ  وحَۡحَٰ ِِف  َفَقَضى
َ
ِ َوأ َواٖت ِِف يَوحَميح

نحَيا   َمآَء ٱلُّ ْۚ َوَزيهنها ٱلسه رََها مح
َ
ِ َسَمآٍء أ

ُك 
ِديُر ٱلحَعزِيزِ   َٰلَِك َتقح ْۚ َذ ٗظا بَِمَصَٰبِيَح وَِحفح

 ١٢ ٱلحَعلِيمِ 
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13. එගහයින්ව ඔවුහු පිටුපැගව් නම්, “ආද් 

හා සමූද් ජනයාගේ අකුණු දඬුවම ගමන්ව 

අකුණු දඬුවමක් ෙැන මම නුඹලාට අවවාද 

කර සිටිමි” යැයි ඔබ පවසනු. 

ِثحَل   تُُكمح َصَٰعَِقٗة م  نَذرح
َ
َرُضواْ َفُقلح أ عح

َ
فَإِنح أ

 ١٣ َصَٰعَِقةِ ََعدٖ َوَثُمودَ 

14. “නුඹලා අල්ලාහ්ට හැර (ගවනත් 

කිසිවකුට) නැමඳුම් ගනාකරනු” යැයි 

පවසමින්ව ඔවුනට ඉදිරිගයන්ව ද ඔවුනට පසු 

පසින්ව ද දහම් දූතවරුන්ව ඔවුන්ව ගවත 

පැමිණි අවස්ථාගව්, “අපගේ පරමාධිපති 

අභිමත කග  ්නම් මලක්වරුන්ව ඔහු පහ  

කරන්වනට තිබුණි. එගහයින්ව නුඹලා කවර 

කරුණක් සමෙ එවනු ලැබුගවහු ද නියත 

වශගයන්වම අපි එය ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වගනෝ 

ගවමු” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

يحِديِهمح َوِمنح  
َ
ِ أ إِذح َجآَءتحُهُم ٱلرُُّسُل ِمنُۢ بَيح

ۖۡ قَالُواْ لَوح َشآَء َربَُّنا  َخلحِف  َ ُبُدٓواْ إَِله ٱَّلله َله َتعح
َ
ِهمح أ

رحِسلحُتم بِهِۦ  
ُ
نَزَل َمَلَٰٓئَِكٗة فَإِنها بَِمآ أ

َ
َۡل

 ١٤ َكَِٰفُرونَ 

15. ආද් ජනයා වූ කලී යුක්තිගයන්ව ගතාර 

ව ඔවුහු මහගපාග ාගව් උඩඟුකම් 

පෑහ.“අපට වඩා බලගයන්ව දැඩි වූගවෝ 

කවුරුන්වදැයි” ඔවුහු පැවසූහ. නියත 

වශගයන්වම ඔවුන්ව මැවූ අල්ලාහ ්ඔවුනට 

වඩා බලගයන්ව ඉතා දැඩි බව ඔවුහු 

ගනාදුටුගවෝද? තවද ඔවුහු අපගේ 

සංඥාවන්ව ප්රතික්ගෂප් කරමින්ව සිටියහ. 

  ِ َق  ِ ٱۡلح ۡرِض بَِغۡيح
َ واْ ِِف ٱۡلح ََبُ َتكح ا ََعد  فَٱسح مه

َ
فَأ

 
َ
اْ أ َولَمح يََروح

َ
ۖۡ أ ًة َشدُّ ِمنها قُوه

َ
َ  َوقَالُواْ َمنح أ نه ٱَّلله

ۖۡ َوََكنُواْ   ٗة َشدُّ ِمنحُهمح قُوه
َ
ِي َخلََقُهمح ُهَو أ ٱَّله

 ١٥ أَـِبَيَٰتَِنا ََيحَحُدونَ 

16. එිට ගමගලාව ජීිතගේ නින්වදිත 

දඬුවම අප ඔවුනට භුක්ති ිඳවනු පිණිස 

අසුබ දිනයන්වහි දැඩි හඬ සහිත සුළි 

සු ඟක් අපි ඔවුන්ව ගවත එව්ගවමු. තවද 

මතු ගලාව දඬුවම වඩාත් නින්වදනීයය. තවද 

ඔවුහු උදව් කරනු ගනාලබති. 

يهاٖم  
َ
ا ِِفٓ أ َۡصٗ رحَسلحَنا َعلَيحِهمح رِيٗحا َۡصح

َ
فَأ

ةِ   ََيوَٰ ِي ِِف ٱۡلح ِزح ُِذيَقُهمح َعَذاَب ٱۡلح ِ َِساٖت نل  َنه
ۖۡ وَُهمح ََل   َزىَٰ خح

َ
ۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ نحَيا ٱلُّ

ونَ   ١٦ يُنَِصُ
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17. තවද සමූද් ජනයා වූ කලී අපි ඔවුනට 

යහමෙ ගපන්වවූගයමු. නමුත් ඔවුහු 

යහමෙට ඉහළින්ව අන්වධබව ප්රිය කග ෝය. 

එගහයින්ව ඔවුන්ව උපයමින්ව සිටි දෑ 

ගහ්තුගකාට නින්වදිත දඬුවගම් මහා හඬ 

ඔවුන්ව හසුකර ෙත්ගත්ය. 

َتَحبُّواْ ٱلحَعَۡمَٰ لََعَ   ا َثُموُد َفَهَديحَنَُٰهمح فَٱسح مه
َ
َوأ

َخَذتحُهمح َصَٰعَِقُة ٱلحعَ 
َ
حُهَدىَٰ فَأ حُهوِن بَِما  ٱل َذاِب ٱل

ِسُبونَ   ١٧ ََكنُواْ يَكح

18. තවද ගදියන්ව ිශව්ාස ගකාට 

(පාපකම් සිදුකිරීගමන්ව) වැ කී සිටියවුන්ව 

අපි මුදවා ෙත්ගතමු. 

ِيَن َءاَمُنواْ َوََكنُواْ َيتهُقونَ   ١٨ َوََنهيحَنا ٱَّله

19. අල්ලාහ්ගේ සතුරන්ව (නිරා) ගින්වන 

ගවත එක්රැස් කරනු ලබන දින එිට ඔවුහු 

ගප  ෙසා රැගෙන යනු ලබති. 

ِ إََِل ٱنلهارِ َفُهمح   َدآُء ٱَّلله عح
َ
َويَوحَم ُُيحَّشُ أ

 ١٩ يُوزَُعونَ 

20. ඔවුන්ව ඒ (ගින්වන) ගවත පැමිගණන 

අවස්ථාව වන ිට ඔවුන්වගේ සවන්ව 

ඔවුන්වගේ දෘෂ්ටීන්ව හා ඔවුන්වගේ හම් ඔවුන්ව 

කරමින්ව සිටි දෑ ගහ්තුගවන්ව ඔවුනට එගරහි 

ව සාක්ෂි දරනු ඇත. 

ُعُهمح   َٰٓ إَِذا َما َجآُءوَها َشِهَد َعلَيحِهمح َسمح َحِته
َملُونَ  بحَصَٰرُُهمح وَُجلُوُدُهم بَِما ََكنُواْ َيعح

َ
 ٢٠ َوأ

21. “අපට එගරහි ව නුඹලා සාක්ෂි දැරුගව් 

ඇයි?” දැයි ඔවුහු ඔවුන්වගේ හම් වලින්ව 

ිමසති. “සියලු දෑ කතා ගකගරව්වා වූ 

අල්ලාහ ්අපවද කතා ගකගරව්ගව්ය. තවද 

නුඹලා මුල්වරට මැව්ගව් ඔහුය. තවද ඔහු 

ගවතමය නුඹලා නැවත ගයාමු කරනු 

ලබනුගේ” යැයි ඒවා පවසා සිටිනු ඇත. 

ۖۡ قَالُٓواْ   َوقَالُواْ ِۡلُلُودِهِمح لَِم َشِهدتُّمح َعلَيحَنا
ِۚ وَُهَو   ءٖ نَطَق ُكه ََشح

َ
ِٓي أ ُ ٱَّله نَطَقَنا ٱَّلله

َ
أ

ةٖ ِإَوََلحهِ تُرح  َل َمره وه
َ
 ٢١ َجُعونَ َخلََقُكمح أ

22. නුඹලාගේ සවන්ව ගහෝ නුඹලාගේ 

දෘෂ්ටීන්ව ගහෝ නුඹලාගේ හම් ගහෝ නුඹලාට 

එගරහි ව සාක්ෂි දැරීගමන්ව නුඹලා සැඟ වී 

සිටින්වනන්ව ගනාවීය. එනමුත් නියත 

වශගයන්වම නුඹලා සිදුකරන දැයින්ව 

ගබාගහෝ දෑ අල්ලාහ ්ගනාදන්වගන්ව යැයි 

නුඹලා සිතුගවහුය. 

َهدَ  ن يَشح
َ
وَن أ َتَِتُ َعلَيحُكمح   َوَما ُكنُتمح تَسح

بحَصَٰرُُكمح َوََل ُجلُوُدُكمح  
َ
ُعُكمح َوََلٓ أ َسمح

ا   ِمه لَُم َكثِۡٗيا م  َ ََل َيعح نه ٱَّلله
َ
َوَلَِٰكن َظَننُتمح أ

َملُونَ   ٢٢ َتعح
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23. තවද ඒවා නුඹලා නුඹලාගේ 

පරමාධිපති පිළිබඳ සිතූ නුඹලාගේ 

සිතුිල්ලය. එය නුඹලා ිනාශ කර 

දැමුගවහුය. එගහයින්ව නුඹලා පරාජිතයින්ව 

අතුරින්ව වූගයහුය. 

ِي َظَننُتم بَِرب ُِكمح   َٰلُِكمح َظنُُّكُم ٱَّله َوَذ
َِن ٱلحَخَِِٰسِينَ  ُتم م  َبحح صح

َ
َُٰكمح فَأ َدى رح

َ
 ٢٣ أ

24. එගහයින්ව ඔවුහු ඉවසිලිවන්වත වුව ද 

නිරා ගින්වන ඔවුනට සතු නිවහන වී ඇත. 

තවද ඔවුහු නැවත පිහිට පැතුව ද (එගස්) 

පිහිට ගදනු ලබන්වනන්ව අතුරින්ව ඔවුහු නැත. 

تُِبواْ   َتعح ۖۡ ِإَون يَسح هُهمح واْ فَٱنلهاُر َمثحٗوى ل َِبُ فَإِن يَصح
َتبِيَ  حُمعح َِن ٱل  ٢٤ َفَما ُهم م 

25. තවද අපි ඔවුනට සහචරයින්ව පත් 

කග මු. එිට ඔවුහු ඔවුන්වගේ අත් ඉදිරිගේ 

ඇති දෑ ද ඔවුන්වගේ පසුපසින්ව ඇති දෑ ද 

ඔවුනට අලංකාර කර ගපන්වවූහ. තවද 

ඔවුනට ගපර සිටි ජින්වනුන්ව හා මිනිසුන්ව 

අතුරින්ව ඉකුත් ව ගිය සමූහයන්ව තු  තිබූ 

(දඬුවගම්) ප්රකාශය ඔවුන්ව ගවත නියම ිය. 

නියත වශගයන්වම ඔවුහු පරාජිතයින්ව වූහ. 

  َ ا بَيح َنا لَُهمح قَُرنَآَء فََزيهُنواْ لَُهم مه ۞َوَقيهضح
يحِديِهمح َوَما َخلحَفُهمح وََحقه َعلَيحِهُم 

َ
ُل ِِفٓ  أ ٱلحَقوح

نِسِۖ   ِ
ن ِ َوٱۡلح ِ

َِن ٱۡلح َمٖم قَدح َخلَتح ِمن َقبحلِِهم م 
ُ
أ

 ٢٥ إِنهُهمح ََكنُواْ َخَِِٰسِينَ 

26. “ගමම කුර්ආනයට සවන්ව ගනාගදනු. 

(එය පාරායනය කරනු ලබන ිට ශේද 

නො කෑ ගකෝ ෙසමින්ව) එහි කුකුසක් ඇති 

කරනු. (එිට) නුඹලා අබිබවා යා හැකිය” 

යැයි ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව පැවසීය. 

َمُعواْ لَِهََٰذا   ِيَن َكَفُرواْ ََل تَسح َوقَاَل ٱَّله
لُِبونَ  اْ فِيهِ لََعلهُكمح َتغح  ٢٦ ٱلحُقرحَءاِن َوٱلحَغوح

27. එගහයින්ව සැබැින්වම අපි ප්රතික්ගෂ්ප 

ක වුනට දැඩි දඬුවමක් ිඳින්වනට 

සලසව්මු. තවද ඔවුන්ව සිදු කරමින්ව සිටි දෑහි 

නපුරට අපි ඔවුනට ප්රතිිපාක 

පිරිනමන්වගනමු. 

ِيَن َكَفُرواْ َعَذاٗبا َشِديٗدا   فَلَُنِذيَقنه ٱَّله
َملُونَ  ِي ََكنُواْ َيعح  ٱَّله

َ
َوأ سح

َ
زِيَنهُهمح أ  ٢٧ َونَلَجح

28. එය අල්ලාහ්ගේ සතුරන්වගේ 

ප්රතිිපාකය වූ (නිරා) ගින්වනය. ඔවුන්ව 

අපගේ වදන්ව ගහ ා දකිමින්ව සිටි බැින්ව 

ප්රතිිපාක වශගයන්ව එහි ඔවුනට සදා 

නිවහන ඇත. 

ۖۡ لَُهمح فِيَها َداُر   ِ ٱنلهاُر َدآءِ ٱَّلله عح
َ
َٰلَِك َجَزآُء أ َذ

ُۢ بَِما ََكنُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ََيحَحُدونَ  ِ َجَزآَء ُِلح  ٢٨ ٱۡلح
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29. “අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! 

ජින්වවරුන්ව හා මිනිසුන්වගෙන්ව අප ව 

ගනාමෙ යැවූ ගදවර්ෙය අපහට ගපන්වවනු 

මැනව! ඔවුන්ව ගදවර්ෙය පහත් වූවන්ව 

අතරට පත්වනු පිණිස අපි අපගේ ගදපා 

යටට පත් කරන්වගනමු” යැයි ප්රතික්ගෂ්ප 

ක වුන්ව පැවසූහ. 

نَا   َضَله
َ
يحِن أ َ رِنَا ٱَّله

َ
ِيَن َكَفُرواْ َربهَنآ أ َوقَاَل ٱَّله

قحَداِمَنا  
َ
نِس ََنحَعلحُهَما ََتحَت أ ِ

ن ِ َوٱۡلح ِ
ِمَن ٱۡلح

َفلِيَ َِلَُكو سح
َ  ٢٩ نَا ِمَن ٱۡلح

30. “නියත වශගයන්වම අපගේ පරමාධිපති 

අල්ලාහ ්යැයි පවසා පසු ව (එහි) ස්ථාවර ව 

සිටියවුන්ව වන ඔවුන්ව ගවත නුඹලා බිය 

ගනාවනු. තවද දුක් ගනාවනු. තවද 

නුඹලාට ප්රතිඥා ගදනු ලබමින්ව සිටි 

ස්වර්ෙය පිළිබඳ ප්රීති වනු” යැයි (පවසමින්ව) 

මලක්වරුන්ව පහ  වනු ඇත. 

ُل   َتَقَُٰمواْ َتَتََنه ُ ُثمه ٱسح ِيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱَّلله إِنه ٱَّله
َله ََّتَافُواْ َوََل ََتحَزنُواْ  

َ
حَمَلَٰٓئَِكُة أ َعلَيحِهُم ٱل

َنهةِ ٱلهِِت ُكنُتمح تُوَعُدونَ  واْ بِٱۡلح حِّشُ ب
َ
 ٣٠ َوأ

31. ගමගලාව ජීිතගේ හා මතු ගලාගවහි 

නුඹලාගේ මිතුරන්ව අපි ගවමු. නුඹලාගේ 

සිත් ආශා කරන දෑ එහි නුඹලාට ඇත. 

තවද නුඹලා පතන දෑ ද එහි නුඹලාට ඇත. 

نحَيا َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِِۖ   ةِ ٱلُّ ََيوَٰ َِلَآؤُُكمح ِِف ٱۡلح وح
َ
ََنحُن أ

نُفُسُكمح َولَُكمح 
َ
َتِِهٓ أ َولَُكمح فِيَها َما تَشح

ُعونَ   ٣١ فِيَها َما تَده

32. එය අතික්ෂමාශීලී 

මහාකරුණාන්විතයාණන්වගෙන්ව වූ 

සංග්රහයක් වශගයනි. 

ِنح َغُفورٖ رهِحيمٖ   ٣٢ نُُزَٗل م 

33. “අල්ලාහ් ගවත ඇරයුම් ගකාට දැහැමි 

දෑ සිදු ගකාට නියත වශගයන්වම මම 

මුස්ලිම්වරුන්ව අතුරින්ව ගවමි” යැයි පවසන 

අයට වඩා කතාගවන්ව වඩාත් අලංකාර 

වනුගේ කවගරකු ද? 

ن َدََعٓ  ِمه َٗل م  َسُن قَوح حح
َ
ِ وََعِمَل  َوَمنح أ إََِل ٱَّلله

لِِميَ  حُمسح  ٣٣ َصَٰلِٗحا َوَقاَل إِنهِّن ِمَن ٱل

34. යහපත හා අයහපත සමාන ගනාගවයි. 

වඩාත් අලංකාර දැයින්ව (අයහපත) 

ව ක්වනු. එිට ඔබ අතර හා ඔහු අතර 

සතුරුකමක් තිබුණ අය සමීප මිතුගරකු 

ගමන්ව පත්වනු ඇත. 

ي ِئَ  ََسَنُة َوََل ٱلسه َتوِي ٱۡلح َفعح بِٱلهِِت  َوََل تَسح ْۚ ٱدح ُة
ِي بَيحَنَك َوبَيحَنُهۥ َعَدََٰوة    َسُن فَإَِذا ٱَّله حح

َ
ِهَ أ

نهُهۥ َوِلٌّ َۡحِيم  
َ
 ٣٤ َكأ
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35. තවද ඉවසිලිවන්වත වූවන්වට හැර එය 

පිරිනමනු ගනාලැගේ. තවද මහත් 

භාෙයයක් හිමි අයට හැර එය පිරිනමනු 

ගනාලැගේ. 

ِيَن َص  ََٰهآ إَِله ٱَّله ى ََٰهآ إَِله  َوَما يُلَقه ى واْ َوَما يُلَقه ََبُ
ٍ َعِظيمٖ   ٣٥ ُذو َحظ 

36. ගෂයිතතාන්වගෙන්ව වූ යම් ගපාලඹවීමක් 

ඔබ ගපාලඹවීමට ලක් කග ් නම් එිට 

ඔබ අල්ලාහ් ගවතින්ව ආරක්ෂාව පතනු. 

නියත වශගයන්වම ඔහු සර්ව ශ්රාවකය. සර්ව 

ඥානීය. 

َتعِذح   غ  فَٱسح يحَطَِٰن نَزح ا يََنََغنهَك ِمَن ٱلشه ِإَومه
ِميُع ٱلحَعلِيمُ  ِۖۡ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه  ٣٦ بِٱَّلله

37. රාත්රිය හා දහවල ද හිරු හා සඳු ද 

ඔහුගේ සංඥා අතුරිනි. නුඹලා හිරුට ගහෝ 

සඳුට (හිස පහත් කරමින්ව) සුජූද් 

ගනාකරනු. තවද නුඹලා ඔහුට (අල්ලාහට්) 

පමණක් ෙැතිකම් කරමින්ව සිටිගයහු නම් 

ඒවා මැවූ අල්ලාහ්ට පමණක් (හිස පහත් 

කරමින්ව) සුජූද් කරනු. 

  ْۚ ُس َوٱلحَقَمُر مح حُل َوٱنلهَهاُر َوٱلشه َوِمنح َءاَيَٰتِهِ ٱَله
ِس َوََل لِلحَقَمرِ َوْۤاوُدُجۡسٱ   مح ُجُدواْ لِلشه ََل تَسح

ُبُدونَ  ِي َخلََقُهنه إِن ُكنُتمح إِيهاهُ َتعح  ٣٧ ِۤهَّلِل ٱَّله

38. එගහයින්ව ඔවුහු උඩඟු වූගයහු නම් 

(දැන ෙනු) ඔගේ පරමාධිපති අබියස 

සිටින්වනවුන්ව රාත්රිගේ හා දහවගල් ඔහු 

පිිතුරු කරති. තවද ඔවුහු ගවගහසට පත් 

ගනාගවති. 

ِيَن ِعنَد َرب َِك يَُسب ُِحوَن   واْ فَٱَّله ََبُ َتكح فَإِِن ٱسح
ـ َُموَن۩ حِل َوٱنلهَهارِ وَُهمح ََل يَسح  ٣٨ ََلُۥ بِٱَله

39. මුඩු ගලස ඔබ දකින මහගපාග ාව ද 

ඔහුගේ සංඥා අතුරිනි. අපි ඒ මත ජලය 

පහ  ක  ිට එය ිකසිත වී වැගඩයි. 

නියත වශගයන්වම ඒවාට ජීවය දුන්ව අය 

ම වුනට ද ජීවය ගදන්වනාමය. නියත 

වශගයන්වම ඔහු සියලු දෑ ගකගරහි ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

ۡرَض َخَِٰشَعٗة فَإَِذآ  
َ نهَك تََرى ٱۡلح

َ
َوِمنح َءاَيَٰتِهِۦٓ أ

حَمآَء   َا َعلَيحَها ٱل نَزنلح
َ
ِٓي  أ ْۚ إِنه ٱَّله ََتهتح َوَربَتح ٱهح

ءٖ   ِ ََشح
َٰ ُك  ْۚ إِنهُهۥ لََعَ ََتَٰٓ حَموح ِ ٱل َياَها لَُمۡحح حح

َ
أ

 ٣٩ قَِديرٌ 
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40. නියත වශගයන්වම අපගේ වදන්වහි 

ිකෘති කරන්වනවුන්ව අප ගවතින්ව සැඟ ව 

යන්වනන්ව ගනාගවති. වඩාත් ගශ්ර්ෂඨ් වනුගේ 

(නිරා) ගින්වනට ගහ නු ලබන්වනා ද එගස ්

නැතගහාත් ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු 

ලබන දිනගේ සුරක්ෂිත ව පැමිගණන්වනා 

ද? නුඹලා කැමති ගද් කරනු. නියත 

වශගයන්වම ඔහු නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳව සර්ව නිරීක්ෂකය. 

َن   ِيَن يُلحِحُدوَن ِِفٓ َءاَيَٰتَِنا ََل ََيحَفوح إِنه ٱَّله
ِِتٓ 

ح
ن يَأ م مه

َ
ٌ أ َفَمن يُلحََّقَٰ ِِف ٱنلهارِ َخۡيح

َ
ُٓۗ أ   َعلَيحَنا

َملُواْ َما ِشئحُتمح إِنهُهۥ بَِما   َءاِمٗنا يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِِۚ ٱعح
َملُوَن بَِصۡيٌ   ٤٠ َتعح

41. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව ගවත 

උපගදස් සහිත ග්රන්වථය පැමිණ කල්හි එය 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව (මතු වටහා ෙනු ඇත.) 

තවද නියත වශගයන්වම එය අති බලවත් 

ග්රන්වථයකි. 

ِيَن   ۖۡ ِإَونهُهۥ  إِنه ٱَّله ا َجآَءُهمح رِ لَمه ِكح َكَفُرواْ بِٱَّل 
 ٤١ لَِكَتٌَٰب َعزِيز  

42. එය(උපගදස ්සහිත ග්රන්වථය)ට 

ඉදිරිගයන්ව ගහෝ එයට පසුපසින්ව ගහෝ 

අසතය දෑ ඒ ගවත ගනාපැමිගණනු ඇත. 

එය මහා ප්රඥාවන්වත ප්රශංසා ලාභියාගෙන්ව 

වූ පහ  කිරීමකි. 

 ِ تِيهِ ٱلحَبَِٰطُل ِمنُۢ بَيح
ح
يََديحهِ َوََل ِمنح  َله يَأ

ِنح َحِكيٍم َۡحِيدٖ   ٤٢ َخلحفِهِۖۦۡ تََنِيل  م 

43. ඔබට ගපර සිටි දහම් දූතවරුන්වට 

පවසනු ලැබූ දෑ මිස (ගවගනකක්) ඔබ 

ගවත පවසනු ගනාලැගබයි. නියත 

වශගයන්වම ඔගේ පරමාධිපති සමාව සතු හා 

ගව්දනීය දඬුවම සතු අයයි. 

ا ُيَقاُل لََك إَِله َما قَدح قِيَل لِلرُّ  ُسِل ِمن  مه
فَِرةٖ َوُذو ِعَقاٍب   و َمغح َقبحلَِكْۚ إِنه َربهَك ََّلُ

َِلمٖ 
َ
 ٤٣ أ
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44. තවද එය අරාබි ගනාවන ිගද්ශිය 

කුර්ආනයක් බවට අපි පත් කග  ්නම්, 

“එහි වදන්ව ිස්තර කරනු ලැබිය යුතු 

ගනාගව් ද? (නබිවරයා) අරාබිවරගයකු 

ගලස සිටියදී එය අරාබි ගනාවන්වනක් ද? 

(යැයි ඔවුහු ිමසති). “එය ිශ්වාස 

ක වුනට මෙ ගපන්වවීමක් හා සහනයකි. 

තවද ිශව්ාස ගනාකරන්වනන්ව වන 

ඔවුන්වගේ කන්ව තු  බිහිරිභාවය ඇත. 

එගමන්වම එය (කුර්ආනය) ඔවුන්ව ගවත 

අන්වධභාවයක් ගමන්ව ගපගන්ව.  දූර 

ස්ථානයකින්ව ඇරයුම් කරනු ලබන්වගනෝ 

ඔවුහුමය.”යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

َجمِ  عح
َ
ََل  َولَوح َجَعلحَنَُٰه قُرحَءانًا أ ا لهَقالُواْ لَوح ي ٗ

ُۗ قُلح ُهَو   َجِۡم   وََعَرَِب   ۥٓۖۡ َءا۬عح َُٰتُه لَتح َءاَي ِ فُص 
ِيَن ََل   ْۚ َوٱَّله ِيَن َءاَمُنواْ ُهٗدى وَِشَفآء  لَِّله

ِمُنوَن ِِفٓ َءاَذانِِهمح َوقحر  وَُهَو َعلَيحِهمح َعًۡمِۚ   يُؤح
ََّكنِۭ بَعِيدٖ  َن ِمن مه ْوَلَٰٓئَِك ُيَناَدوح

ُ
 ٤٤ أ

45. තවද සැබැින්වම අපි මූසාට ගද්ව 

ග්රන්වථය පිරිනැමුගවමු. එිට එහි මතගේද 

ඇති ිය. ඔගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ 

ප්රකාශයක් ගපරටු ගනාවී නම්, ඔවුන්ව අතර 

තීන්වදු කරනු ලබන්වනට තිබුණි. තවද නියත 

වශගයන්වම ඔවුන්ව ඒ (කුර්ආනය) ෙැන 

කුතුහලයක් ඇති කරන සැකගයහි 

සිටින්වනන්ව ගවති. 

ُتلَِف فِيهِِۚ  َولََقدح ءَ  اتَيحَنا ُموََس ٱلحِكَتََٰب فَٱخح
  ْۚ ب َِك لَُقَِضَ بَيحَنُهمح ََل َُكَِمة  َسَبَقتح ِمن ره َولَوح

ِنحُه ُمرِيبٖ   ٤٥ ِإَونهُهمح لََِف َشك ٖ م 

46. කවගරකු යහකමක් සිදු කග ් ද එය 

ඔහු ගවනුගවන්වමය. තවද කවගරකු 

නපුරක් කග ්ද එය ඔහුට එගරහිවය. ඔගේ 

පරමාධිපති ෙැත්තන්වහට අපරාධ 

කරන්වගනකු ගනාගව්. 

َسآَء  
َ
ِسهِۖۦۡ َوَمنح أ نح َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنفح مه

َٰٖم ل ِلحَعبِيدِ  ُۗ َوَما َربَُّك بَِظله  ٤٦ َفَعلَيحَها
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 فصلت 

47. අවසන්ව ගහෝරාව පිළිබඳ දැනුම ගයාමු 

කරනු ලබනුගේ (අල්ලාහ් වන) ඔහු 

ගවතමය. ඔහුගේ දැනුගමන්ව ගතාර ව 

පලතුරු කිසිවක් එහි ගකෝෂ වලින්ව පිට 

ගනාගවයි. තවද කිසිදු කාන්වතාවක් පිළිසිඳ 

ගනාෙනියි. එගමන්වම ඇය ප්රසූත 

ගනාකරයි. “මට ආගද්ශ ක වුන්ව ගකාගහ ්

දැ?යි” එදින අල්ලාහ ්ඔවුන්ව අමතයි. 

(එිට) “අපහට කිසිදු සාක්ෂිකරුගවකු 

නැතැයි” ඔවුහු පවසා සිටිති. 

اَعةِِۚ َوَما ََّتحُرُج ِمن   ۞إََِلحهِ يَُردُّ ِعلحُم ٱلسه
نََثَٰ  َثَمَرَٰتٖ 

ُ
َماِمَها َوَما ََتحِمُل ِمنح أ كح

َ
ِنح أ  م 

َن   يح
َ
َوََل تََضُع إَِله بِعِلحِمهِۚۦْ َويَوحَم ُيَنادِيِهمح أ

ََٰك َماِمنها ِمن َشِهيدٖ  ََكٓءِي قَالُٓواْ َءاَذنه  ٤٧ ُۡشَ

48. මීට ගපර ඔවුන්ව ඇරයුම් කරමින්ව සිටි 

දෑ ඔවුන්වගෙන්ව මු ා වී ඇත. තමන්වහට 

පලායන කිසිදු සථ්ානයක් නැතැයි ඔවුහු 

වටහා ෙන්වගනෝය. 

ۖۡ َوَظنُّواْ   ُعوَن ِمن َقبحُل ا ََكنُواْ يَدح َوَضله َعنحُهم مه
ِيٖص  ِن ُمه  ٤٨ َما لَُهم م 

49. යහපත පැතීගමන්ව මිනිසා ගවගහසට 

පත් ගනාගවයි. තවද ඔහුට නපුර වැ ඳුණු 

ිට බලාගපාගරාත්තු සුන්ව කර ෙනිමින්ව 

නිරායාසයට පත් වනු ඇත. 

ـ َمُ  ُه  َله يَسح سه ِ ِإَون مه َۡيح نَسَُٰن ِمن ُدََعٓءِ ٱۡلح ِ
 ٱۡلح

ُّ َفَيـ ُوس  َقُنوط    ٤٩ ٱلّشه

50. ඔහුට වැලඳුණු පීඩිත තත්ත්වගයන්ව 

පසු ව අපගෙන්ව වූ ආශිර්වාදයක් අපි ඔහුට 

ිඳින්වනට සැලැස්වූගේ නම් “ගමය 

මාගේය. අවසන්ව ගහෝරාව සිදුවන්වනක් බව 

මම ගනාසිතමි. මාගේ පරමාධිපති ගවත 

මම ගයාමු කරනු ලැබුගව් නම් නියත 

වශගයන්වම ඔහු අබියස මට යහපත 

ඇතැ”යි ඔහු පවසනු ඇත. ප්රතික්ගෂප් 

ක වුනට ඔවුන්ව සිදු ක  දෑ නියත 

වශගයන්වම අපි දන්වවන්වගනමු. තවද දැඩි 

දඬුවමක් භුක්ති ිඳින්වනට අපි ඔවුනට 

සලසව්මු. 

تح  آَء َمسه ِد َۡضه ِنها ِمنُۢ َبعح َٗة م  َذقحَنَُٰه رَۡحح
َ
ُه  َولَئِنح أ

اَعَة قَآئَِمٗة   ُظنُّ ٱلسه
َ
ََلَُقولَنه َهََٰذا َِل َوَمآ أ

  ِۚ َّنَٰ ٓ إِنه َِل ِعنَدهُۥ لَلحُحسح ِ ُت إََِلَٰ َرَب  َولَئِن رُِّجعح
ِيَن َكَفُرواْ بَِما َعِملُواْ   فَلَُننَب ََِئه ٱَّله

ِنح َعَذاٍب َغلِيٖظ   ٥٠ َونَلُِذيَقنهُهم م 
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51. තවද අපි මිනිසාට ආශිර්වාද ක  ිට 

ඔහු එය පිටුපා ගවනත් ගදසකට හැරී (දුරස ්

වී) යයි. තවද ඔහුට නපුර ස්පර්ශ වූ ිට 

ඔහු අධික ප්රාර්ථනාගවන්ව යුක්ත වූවකු 

ගවයි. 

َرَض َونَـ َا   عح
َ
نَسَِٰن أ ِ

َنا لََعَ ٱۡلح نحَعمح
َ
ِإَوَذآ أ

ُّ فَُذو ُدََعٍٓء   ُه ٱلّشه ِِبَانِبِهِۦ ِإَوَذا َمسه
 ٥١ َعرِيٖض 

52. “එය (අල් කුර්ආනය) අල්ලාහ ්ගවතින්ව 

පැමිණ පසුව නුඹලා එය ප්රතික්ගෂ්ප 

කරන්වගන්ව නම්, අන්වත ගේද වල සිටින 

ඔහුට වඩා ගනාමෙ ගියවුන්ව කවුරුන්ව ද” 

යන්වන නුඹලා සිතා ගනාබැලුගවහු දැයි 

(නබිවරය) ඔබ ිමසනු. 

ِ ُثمه   ُتمح إِن ََكَن ِمنح ِعنِد ٱَّلله رََءيح
َ
قُلح أ

 
َ
تُم بِهِۦ َمنح أ نح ُهَو ِِف ِشَقاقِۭ  َكَفرح َضلُّ ِممه

 ٥٢ بَعِيدٖ 

53. නියත වශගයන්වම (අල් කුර්ආනය 

වන) එය සතයය බව ඔවුනට පැහැදිලි වන 

ගතක් ක්ෂිතිජය තු  හා ඔවුන්ව තු  අපගේ 

සාධක ඔවුනට අපි මතු ගපන්වවන්වගනමු. 

නියත වශගයන්වම ඔහු සියලු දෑ ගකගරහි 

සාක්ෂිකරුය යන්වන ඔගේ පරමාධිපති 

සම්බන්වධව ප්රමාණවත් ගනාවීද? 

  َٰ نُفِسِهمح َحِته
َ
َسَُنِيِهمح َءاَيَٰتَِنا ِِف ٱٓأۡلفَاِق َوِِفٓ أ

نهُهۥ  
َ
ِف بَِرب َِك أ َولَمح يَكح

َ
ُۗ أ َقُّ نهُه ٱۡلح

َ
َ لَُهمح أ يَتََبيه

ءٖ َشِهيدٌ  ِ ََشح
َٰ ُك   ٥٣ لََعَ

54. දැන ෙනු! නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගේ හමුව පිළිබඳ 

සැකගයහිය. දැන ෙනු ! නියත වශගයන්වම 

ඔහු සියලු දෑ පිළිබඳ සර්ව ප්රකාරගයන්ව 

දන්වනාය. 

ََلٓ إِنهُهۥ  
َ
ُۗ أ ِن ل َِقآءِ َرب ِِهمح يَةٖ م  ََلٓ إِنهُهمح ِِف ِمرح

َ
أ

ِيُۢط  ءٖ ُمُّ ِ ََشح
 ٥٤ بُِكل 
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 الشورى 

සූරා අෂ් ෂූරා  الشورى 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හා මීම්  ٓ١ حم 

2. අයින්ව සීන්ව කාෆ ්  ٢ ٓعٓسقٓ 

3. මහා ප්රඥාවන්වත සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් 

ඔබ ගවත හා ඔබට ගපර වූ අය ගවත 

ගද්ව පණිිඩ දන්වවා සිටිනුගේ එගලසය. 

  ُ ِيَن ِمن َقبحلَِك ٱَّلله َكَذَٰلَِك يُوِۡحٓ إََِلحَك ِإَوََل ٱَّله
َِكيمُ ٱلحعَ   ٣ زِيُز ٱۡلح

4. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහගපාග ාගවහි 

ඇති දෑ ඔහු සතුය. තවද ඔහු අති 

උත්තරීතරය. සර්වබලධාරීය. 

ۡرِضِۖ وَُهَو ٱلحَعِلُّ  
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ََلُۥ َما ِِف ٱلسه

 ٤ ٱلحَعِظيمُ 

5. අහස,් ඒවාට මතුපිටින්ව පැළී යන්වනට 

තැත් කරයි. තවද මලක්වරුන්ව ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපතිගේ ප්රශංසාව තුළින්ව සුිශුද්ධ 

කරති. තවද මහගපාග ාගව් සිටින අය 

ගවනුගවන්ව ඔවුහු සමාව ඇයද සිටිති. දැන 

ෙනු නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්වන ඔහු 

අති ක්ෂමාශීලීය. මහාකරුණාන්විතය. 

  ْۚ َن ِمن فَوحقِِهنه رح َُٰت َيَتَفطه َمََٰو تََكاُد ٱلسه
حَمَلَٰٓئَِكُة يَُسب ُِحو فُِروَن  َوٱل َتغح ِد َرب ِِهمح َويَسح َن ِِبَمح

َ ُهَو ٱلحَغُفوُر   ََلٓ إِنه ٱَّلله
َ
ۡرِضِۗ أ

َ لَِمن ِِف ٱۡلح
 ٥ ٱلرهِحيمُ 

6. ඔහුගෙන්ව ගතාර ව භාරකරුවන්ව ගලස 

ෙත් අය වනාහි අල්ලාහ් ඔවුන්ව ගකගරහි 

අවධානගයන්ව බලා සිටින්වනාය. තවද ඔබ 

ඔවුන්ව ගවත භාරකරුවකු ගලසින්ව 

ගනාමැත. 

ِيَن ٱ ُ َحِفيٌظ  َوٱَّله َِلَآَء ٱَّلله وح
َ
َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ َّته

نَت َعلَيحِهم بَِوكِيلٖ 
َ
 ٦ َعلَيحِهمح َوَمآ أ
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7. මව් නෙරයට හා ඒ අවට සිටින්වනන්ව 

හට ඔබ අවවාද කරනු පිණිසද එහි කිසිදු 

සැකයක් නැති එක්රැස් කරන දිනය ෙැන 

ඔබ අවවාද කරනු පිණිස ද අපි ඔබ ගවත 

අරාබි බසින්ව වූ පාරායනයක් දන්වවා 

සිටිගේ එගලසය. (එදින) පිරිසක් 

ස්වර්ෙගයහිය. තවත් පිරිසක් ඇිග න 

(නිරා) ගින්වගනහිය. 

مه  
ُ
ُنِذَر أ ِ ا تل  وحَحيحَنآ إََِلحَك قُرحَءانًا َعَربِي ٗ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ِع ََل َريحَب   َمح لََها َوتُنِذَر يَوحَم ٱۡلح ٱلحُقَرىَٰ َوَمنح َحوح
َنهةِ عِۡيِ  فِيهِِۚ فَرِيق  ِِف ٱۡلح  ٧ َوفَرِيق  ِِف ٱلسه

8. තවද අල්ලාහ් අභිමත කග  ්නම් 

ඔවුන්ව එකම සමූහයක් බවට පත් 

කරන්වනට තිබුණි. නමුත් ඔහු අභිමත 

කරන අය ඔහුගේ කරුණාව තු ට 

ඇතු ත් කරනු ඇත. තවද, 

අපරාධකරුවන්වහට කිසිදු ආරක්ෂකගයකු 

ගහෝ උදව්කරුගවකු ගහෝ නැත. 

مه 
ُ
ُ َۡلََعلَُهمح أ ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن  َولَوح َشآَء ٱَّلله

َٰلُِموَن َما لَُهم   َتِهِۚۦْ َوٱلظه ِخُل َمن يََشآُء ِِف رَۡحح يُدح
ٖ َوََل نَِصۡيٍ  ِن َوِل   ٨ م 

9. එගස ්නැතගහාත් ඔහු හැර ගසසු අය 

භාරකරුවන්ව ගලස ෙත්ගතෝ ද? අල්ලාහ් 

වන ඔහුමය භාරකරු, තවද ඔහු ම වුනට 

ජීවය ගදයි. තවද ඔහු සියලු දෑ ගකගරහි 

ශක්තිය ඇත්තාය. 

حَوِلُّ   ُ ُهَو ٱل ۖۡ فَٱَّلله َِلَآَء وح
َ
َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِم ٱَّته

َ
أ

ءٖ قَِدير   ِ ََشح
َٰ ُك  ََتَٰ وَُهَو لََعَ حَموح ِ ٱل  ٩ وَُهَو يُۡحح

10. නුඹලා එහි කවර ගදයක් 

සම්බන්වධගයන්ව මතගේද ඇති කරෙත්ගත් 

ද එහි තීන්වදුව අල්ලාහ් ගවතය. එයයි 

මාගේ පරමාධිපති වන අල්ලාහ.් ඔහු 

ගකගරහි මම භාර කග මි. තවද ඔහු 

ගවතම මම ගයාමු ගවමි. 

  ِْۚ ۥٓ إََِل ٱَّلله ُمُه ءٖ فَُحكح ُتمح فِيهِ ِمن ََشح َتلَفح َوَما ٱخح
نِيُب 

ُ
حُت ِإَوََلحهِ أ ِ َعلَيحهِ تََوُكه ُ َرَب  َٰلُِكُم ٱَّلله  ١٠ َذ

11. (ඔහු) අහස ්හා මහගපාග ාගව් 

නිර්මාපකයාය. නුඹලා තුළින්වම නුඹලා 

සඳහා වූ ගජෝඩු ද එගමන්වම ගොිප  

සතුන්ව අතුරින්ව ගජෝඩු ද ඔහු ඇති කග ්ය. 

එහි නුඹලා ව ඔහු බිහි කරයි. ඔහු ගමන්ව 

කිසිගවක් නැත. තවද ඔහු සර්ව ශ්රාවකය. 

සර්ව නිරීක්ෂකය. 

ِنح   ۡرِضِۚ َجَعَل لَُكم م 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو فَاِطُر ٱلسه

َوَٰٗجا َوِمَن  زح
َ
نُفِسُكمح أ

َ
َوَٰٗجا  أ زح

َ
نحَعَِٰم أ

َ ٱۡلح
ۖۡ وَُهَو   ء  َرؤُُكمح فِيهِِۚ لَيحَس َكِمثحلِهِۦ ََشح يَذح

َِصۡيُ  ِميُع ٱِلح  ١١ ٱلسه
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12. අහස ්හා මහගපාග ාගව් යතුරු ඔහු 

සතුය. ඔහු අභිමත කරන අයට ගපෝෂණ 

සම්පත් වයාේත කරයි. තවද ඔහු සීමා ද 

කරයි. නියත වශගයන්වම ඔහු සියලු දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

َق  ََلُ  ِزح ۡرِضِۖ يَبحُسُط ٱلر 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ۥ َمَقاَِلُد ٱلسه

ٍء َعلِيم   ِ ََشح
ْۚ إِنهُهۥ بُِكل  ِدُر  ١٢ لَِمن يََشآُء َويَقح

13. කවර ගදයක් පිළිබඳ ව ඔහු නූහ්ට 

උපගදස් දුන්වගන්ව ද එය නුඹලාට ඔහු 

දහම්ෙත කග ්ය. ඔබ ගවත දන්වවා සිටි දෑ 

ද ඉබ්රාහීම් ගවත ද මූසා ගවත ද ඊසා ගවත 

ද අපි කවර ගදයක් උපගදස් දුන්වගන්ව ද එය 

ද දහම්ෙත කග මු. මන්වද  නුඹලා දහම 

ඍජු ගලස සථ්ාපිත ගකාට එහි නුඹලා 

ගවන්ව ව ගනායෑම සඳහාය. ඔබ කවර 

ගදයක් ගවත ඔවුන්ව ඇරයුම් කරන්වගන්ව ද 

එය ආගද්ශකයින්වට බැරූරැම් ිය. තමන්ව 

අභිමත කරන අය අල්ලාහ් ඔහු ගවත 

(දූතයන්ව වශගයන්ව) ගතෝරා ෙනී. තවද 

(පසුතැිලි වී) හැගරන අයට ඔහු ගවතට 

ඔහු මෙ ගපන්වවයි. 

َٰ بِهِۦ نُوٗحا   ِيِن َما َوَّصه َِن ٱل  َع لَُكم م  ۞َۡشَ
يحَنا بِهِۦٓ إِبحَرَٰهِيَم   وحَحيحَنآ إََِلحَك َوَما َوصه

َ
ِٓي أ َوٱَّله

ُقواْ   ِيَن َوََل َتَتَفره قِيُمواْ ٱل 
َ
نح أ

َ
ۖۡ أ َوُموََسَٰ وَِعيََسَٰٓ

ُ    فِيهِِۚ َكَُبَ لََعَ  ُعوُهمح إََِلحهِِۚ ٱَّلله ِكَِي َما تَدح حُمّشح ٱل
ِدٓي إََِلحهِ َمن   ََيحَتِبٓ إََِلحهِ َمن يََشآُء َويَهح

 ١٣ يُنِيُب 

14. ඔවුන්ව ගවත ඥානය පැමිණීගමන්ව පසු 

ව ඔවුන්ව අතර තිබූ ඊර්ෂයාව (ගරෝධය) 

ගහ්තුගවන්ව මිස ඔවුහු ගවන්ව ව 

ගනාගිගයෝය. ඔගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ 

ප්රකාශයක් නියමිත කාලයක් දක්වා 

ගපරටු ගනාවූගේ නම් ඔවුන්ව අතර තීන්වදු 

කරනු ලබන්වනට තිබුණි. තවද 

ඔවුන්වගෙන්ව පසු ව ගද්ව ග්රන්වථය උරුම 

කරනු ලැබූ අය ඒ පිළිබඳ ව සැකගයහි 

ගදගිඩියාගවන්ව සිටියි. 

ُۢا   َي ِد َما َجآَءُهُم ٱلحعِلحُم َبغح ُقٓواْ إَِله ِمنُۢ َبعح َوَما َتَفره
ْۚ َولَوح  َجٖل  بَيحَنُهمح

َ
ب َِك إََِلَٰٓ أ ََل َُكَِمة  َسَبَقتح ِمن ره

ورِثُواْ  
ُ
ِيَن أ ْۚ ِإَونه ٱَّله َسۡم ٗ لهُقَِضَ بَيحَنُهمح مُّ

ِنحُه ُمرِيبٖ  ِدهِمح لََِف َشك ٖ م   ١٤ ٱلحِكَتََٰب ِمنُۢ َبعح
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15. එගහයින්ව (නබිවරය) ඔබ ඒ (ගද්ව 

ිශව්ාසය) ගවත ඇරයුම් කරනු. තවද ඔබ 

අණ කරනු ලැබූ ගසම් ස්ථාවර ව සිටිනු. 

ඔවුන්වගේ ආශාවන්ව ඔබ අනුෙමනය 

ගනාකරනු. ‘ගද්ව ග්රන්වථගයන්ව අල්ලාහ් 

පහ  ක  දෑ පිළිබඳ ව මම ිශ්වාස කර 

ඇත්ගතමි. තවද නුඹලා අතර යුක්තිෙරුක 

ව කටයුතු කිරීමට මම අණ කරනු 

ලැබුගවමි. අල්ලාහ් අපගේ පරමාධිපතිය. 

තවද නුඹලාගේද පරමාධිපතිය. අපට 

අපගේ ක්රියාවන්ව. තවද නුඹලාට 

නුඹලාගේ ක්රියාවන්ව. ගමහි අප අතර හා 

නුඹලා අතර කිසිදු තර්කයක් නැත. 

අල්ලාහ ්අප එක්රැස ්කරයි. තවද නැවත 

ගයාමු කරනු ලබන ස්ථානය ඔහු 

ගවතමය.’ යැයි පවසනු. 

ِمرحَتۖۡ َوََل تَتهبِعح  
ُ
َتِقمح َكَمآ أ ُعۖۡ َوٱسح َٰلَِك فَٱدح فَلَِذ

نزَ 
َ
ۖۡ َوُقلح َءاَمنُت بَِمآ أ َوآَءُهمح هح

َ
ُ ِمن  أ َل ٱَّلله

ُ َربَُّنا   ِدَل بَيحَنُكُمۖۡ ٱَّلله عح
َ
ِمرحُت ِۡل

ُ
كَِتَٰٖبِۖ َوأ

ۖۡ ََل   َمَٰلُُكمح عح
َ
َمَٰلَُنا َولَُكمح أ عح

َ
ۖۡ نَلَآ أ َوَربُُّكمح

ۖۡ ِإَوََلحهِ   ُ ََيحَمُع بَيحَنَنا َة بَيحَنَنا َوبَيحَنُكُمۖۡ ٱَّلله ُحجه
حَمِصۡيُ   ١٥ ٱل

16. ඔහුට පිළිතුරු ගදනු ලැබුවායින්ව පසු 

අල්ලාහ ්ිෂයගයහි වාද කරන්වගනෝ 

වනාහි ඔවුන්වගේ වාදය ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති අබියස නිෂඵ්ලය. තවද ඔවුන්ව 

ගවත ගකෝපය ඇත. තවද ඔවුනට දැඩි 

දඬුවමක් ද ඇත. 

ُتِجيَب   ِد َما ٱسح ِ ِمنُۢ َبعح وَن ِِف ٱَّلله ِيَن ُُيَآجُّ َوٱَّله
ُتُهمح َداِحَضٌة ِعنَد َرب ِِهمح وََعلَيحِهمح    ََلُۥ ُحجه

 ١٦ َغَضب  َولَُهمح َعَذاب  َشِديدٌ 

17. සතයගයන්ව යුතු ව ගද්ව ග්රන්වථය හා 

තුලාව පහ  කග  ්අල්ලාහ්ය. අවසන්ව 

ගහෝරාව සමීපගයන්ව ිය හැකි යැයි නුඹ 

ව දැනුවත් කරනුගේ කුමක් ද? 

حِمََياَنُۗ َوَما   ِ َوٱل َق  نَزَل ٱلحِكَتََٰب بِٱۡلح
َ
ِٓي أ ُ ٱَّله ٱَّلله

ا  رِيَك لََعله ٱلسه  ١٧ َعَة قَرِيب  يُدح

18. ඒ (අවසන්ව ගහෝරාව)  පිළිබඳ ිශ්වාස 

ගනාකරන්වගනෝ එය ඉක්මණින්ව පතති. 

තවද ිශව්ාස කරන්වගනෝ ඒ ෙැන බිය 

වන්වගනෝ ගවති. නියත වශගයන්වම එය 

සැබෑවක් යැයි ඔවුහු දනිති. දැන ෙනු. 

නියත වශගයන්වම අවසන්ව ගහෝරාව 

පිළිබඳ තර්ක කරන්වගනෝ අන්වත 

මු ාගවහිය. 

ِجُل بَِها  َتعح ِيَن  يَسح ۖۡ َوٱَّله ِمُنوَن بَِها ِيَن ََل يُؤح ٱَّله
  ُۗ َقُّ نهَها ٱۡلح

َ
لَُموَن أ ِفُقوَن ِمنحَها َويَعح َءاَمُنواْ ُمشح

اَعةِ لََِف َضَلَِٰۭل   ِيَن ُيَماُروَن ِِف ٱلسه ََلٓ إِنه ٱَّله
َ
أ

 ١٨ بَعِيدٍ 
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19. අල්ලාහ ්තම ෙැත්තන්වහට ධමත්රිය. 

ඔහු අභිමත කරන අයට ගපෝෂණය 

පිරිනමයි. තවද ඔහු සර්ව ශක්තිය ඇති 

සර්ව බලධාරියාණන්වය. 

ۖۡ وَُهَو   ُزُق َمن يََشآُء ُ لَِطيُفُۢ بِعَِبادِهِۦ يَرح ٱَّلله
 ١٩ ٱلحَقوِيُّ ٱلحَعزِيزُ 

20. කවගරකු මතු ගලාගවහි ඵලදාව 

අගේක්ෂා කරමින්ව සිටිගේ ද අපි ඔහුගේ 

ඵලදාගවහි වර්ධනය ඇති කරමු. තවද 

කවගරකු ගමගලාව ඵලදාව අගේක්ෂා 

කරමින්ව සිටිගේ ද අපි ඔහුට එයින්ව 

පිරිනමන්වගනමු. නමුත් මතු ගලාගවහි 

ඔහුට කිසිදු ගකාටසක් නැත. 

َمن ََكَن يُرِيُد َحرحَث ٱٓأۡلِخَرةِ نَزِدح ََلُۥ ِِف  
تِهِۦ   نحَيا نُؤح ثِهِۖۦۡ َوَمن ََكَن يُرِيُد َحرحَث ٱلُّ َحرح

 ٢٠ ِمنحَها َوَما ََلُۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمن نهِصيٍب 

21. අල්ලාහ ්කවර ගදයක් 

සම්බන්වධගයන්ව අනුමැතිය ගනාදුන්වගන්ව ද 

එවන්ව ගදයක් ඔවුන්ව සඳහා දහම්ෙත ක  

හවුල්කරුගවෝ ඔවුනට ගවත් ද? තවද 

පැහැදිලි ප්රකාශය ගනාවී නම් ඔවුන්ව අතර 

තීන්වදු කරනු ලබන්වනට තිබුණි. තවද 

නියත වශගයන්වම අපරාධකරුවන්ව වන 

ඔවුනට ගව්දනීය දඬුවමක් ඇත. 

 ْ َُٰٓؤاْ َۡشَُعوا مح لَُهمح ُۡشََك
َ
ِيِن َما لَمح    أ َِن ٱل  لَُهم م 

  ُۗ ِل لَُقَِضَ بَيحَنُهمح ََل َُكَِمُة ٱلحَفصح ْۚ َولَوح ُ َذنُۢ بِهِ ٱَّلله
ح
يَأ

َِلم  
َ
َٰلِِمَي لَُهمح َعَذاٌب أ  ٢١ ِإَونه ٱلظه

22. අපරාධකරුවන්ව තමන්ව ඉපැයූ දෑ 

පිළිබඳ බිගයන්ව පසුවන්වනන්ව ගලස ඔබ 

දකින්වගනහිය. තවද එය ඔවුනට 

සිදුවන්වනකි. තවද ගදියන්ව ිශව්ාස 

ගකාට යහකම් ක වුන්ව වනාහි ඔවුහු 

ස්වර්ෙ උයන්ව වලය. ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති අබියස ඔවුන්ව අභිමත කරන 

දෑ ඔවුනට ඇත. එයයි අතිමහත් භාෙයය. 

ا َكَسُبواْ وَُهَو   ِفِقَي ِممه َٰلِِمَي ُمشح تََرى ٱلظه
َٰلَِحَِٰت  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ُۗ َوٱَّله ُۢ بِِهمح   َواقُِع

ا يََشآُءوَن ِعنَد   َنهاِتِۖ لَُهم مه ِِف َروحَضاِت ٱۡلح
ُل ٱلحَكبِۡيُ  َٰلَِك ُهَو ٱلحَفضح ْۚ َذ  ٢٢ َرب ِِهمح
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23. එය ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක  තම 

ෙැත්තන්වහට අල්ලාහ ්ශුභාරංචි දන්වවා සිටී 

දෑය. “සමීප ඥාතීත්වය තු  ආදරය 

දැක්වීමට මිස ඒ ගවනුගවන්ව කිසිදු 

කුලියක් මම ගනාඉල්ලමි” යැයි 

(නබිවරය) ඔබ පවසනු. තවද කවගරකු 

යහපතක් උපයන්වගන්ව ද අපි ඔහුට එහි 

යහකම වර්ධනය කරමු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලීය. 

ගුණෙරුකය. 

ِيَن َءاَمُنواْ   ُ ِعَباَدهُ ٱَّله ُ ٱَّلله ِ ِي يُبَّش  َٰلَِك ٱَّله َذ
ـ َلُُكمح َعلَيحهِ   سح

َ
ٓ أ َٰلَِحَِٰتِۗ قُل َله وََعِملُواْ ٱلصه

 
َ
ََتِفح  أ ِۗ َوَمن َيقح ََبَٰ ةَ ِِف ٱلحُقرح حَمَوده ًرا إَِله ٱل جح

َ َغُفور    ْۚ إِنه ٱَّلله ًنا َحَسَنٗة نهزِدح ََلُۥ فِيَها ُحسح
 ٢٣ َشُكورٌ 

24. එගස ්නැතගහාත් “ඔහු (නබිවරයා) 

අල්ලාහ ්ගවත ගබාරුවක් ගෙතුගව් යැ”යි 

ඔවුහු පවසන්වගනෝද? එගහයින්ව අල්ලාහ් 

අභිමත කරන්වගන්ව නම් ඔගේ හදවත මත 

ඔහු මුද්රා තබයි. තවද අල්ලාහ ්අසතයය 

මකා දමයි. තවද ඔහුගේ වදන්ව තුළින්ව 

සතයය තහවුරු කරයි. නියත වශගයන්වම 

ඔහු හදවත් තු  ඇති දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

ඥානීය. 

  ُ ۖۡ فَإِن يََشإِ ٱَّلله ِ َكِذٗبا ىَٰ لََعَ ٱَّلله مح َيُقولُوَن ٱفحََتَ
َ
أ

 ُ ُح ٱَّلله َٰ قَلحبَِكُۗ َويَمح  ٱلحَبَِٰطَل َويُِحقُّ  ََيحتِمح لََعَ
ُۢ بَِذاِت   َقه بَِكلَِمَٰتِهِۦْٓۚ إِنهُهۥ َعلِيُم ٱۡلح

ُدورِ   ٢٤ ٱلصُّ

25. තවද ඔහු තම ෙැත්තන්වගෙන්ව 

පශච්ාත්තාපය පිළිෙන්වනාය. තවද ඔහු 

පාපකම් වලට සමාව ගදයි. තවද නුඹලා 

සිදු කරන දෑ ඔහු දනී. 

بََة َعنح  َبُل ٱتلهوح ِي َيقح ُفواْ  وَُهَو ٱَّله ِعَبادِهِۦ َويَعح
َعلُونَ  لَُم َما َتفح ِـ َاِت َويَعح ي   ٢٥ َعِن ٱلسه

26. ිශව්ාස ගකාට යහකම් සිදු ක වුන්ව 

ඔහු පිළිෙනී. තවද ඔහුගේ භාෙයගයන්ව 

ඔහු ඔවුනට අධික කරයි. තවද 

ප්රතික්ගෂප්කගයෝ වන ඔවුනට දැඩි 

දඬුවමක් ඇත. 

ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱ َتِجيُب ٱَّله َٰلَِحَِٰت  َويَسح لصه
َٰفُِروَن لَُهمح َعَذاب    لِهِۚۦْ َوٱلحَك ِن فَضح َويَزِيُدُهم م 

 ٢٦ َشِديد  
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27. තවද අල්ලාහ් තම ෙැත්තන්වහට 

ගපෝෂණ සම්පත් ිස්තීරණ කග  ්නම් 

මහගපාග ාගවහි ඔවුහු සීමාව ඉක්මවා 

යනු ඇත. නමුත් ඔහු අභිමත කරන 

ප්රමාණයක් පහ  කරනු ඇත. නියත 

වශගයන්වම ඔහු තම ෙැත්තන්ව පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්වතය. සර්ව නිරීක්ෂකය. 

اْ ِِف   َق لِعَِبادِهِۦ َِلََغوح ِزح ُ ٱلر  ۞َولَوح بََسَط ٱَّلله
ْۚ إِنهُهۥ   ا يََشآُء ُِل بَِقَدرٖ مه ۡرِض َوَلَِٰكن يََُن 

َ ٱۡلح
ُۢ بَِصۡي    ٢٧ بِعَِبادِهِۦ َخبُِۡي

28. ඔවුන්ව (මිනිසුන්ව) බලාගපාගරාත්තු 

සුන්ව කර ෙත් පසු වර්ෂාව පහ  කරනුගේ 

ඔහුය. තවද ඔහුගේ කරුණාව ඔහු 

පතුරුවයි. තවද ප්රශංසාලාභී භාරකරු 

ඔහුය. 

ِد َما َقَنُطواْ   ُِل ٱلحَغيحَث ِمنُۢ َبعح ِي يََُن  وَُهَو ٱَّله
َِميدُ  حَوِلُّ ٱۡلح ۚۥْ وَُهَو ٱل ََتُه  ٢٨ َويَنُّشُ رَۡحح

29. අහස ්හා මහගපාග ාව මැවීමත් ඒ 

ගදක තු  ජීවීන්ව ිසිරුවා හැර තිබීමත් 

ඔහුගේ සංඥා අතුරිනි. තවද ඔහු අභිමත 

කරන ිට ඔවුන්ව රැස ්කිරීමට ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

ۡرِض َوَما بَثه  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َوِمنح َءاَيَٰتِهِۦ َخلحُق ٱلسه

َٰ ََجحعِِهمح إَِذا يََشآُء   فِيِهَما ِمن َدآبهةِٖۚ وَُهَو لََعَ
 ٢٩ قَِدير  

30. යම් දුර්භාෙයයක් නුඹලාට ඇති වූගේ 

ද එය නුඹලාගේ අත් ඉපැයූ දෑ 

ගහ්තුගවනි. තවද ඔහු ගබාගහෝ දෑට 

සමාව ගදයි. 

ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبتح   ِن مُّ َصََٰبُكم م 
َ
َوَمآ أ

ُفواْ َعن َكثِۡيٖ  يحِديُكمح َويَعح
َ
 ٣٠ أ

31. තවද නුඹලා මහගපාග ාගව් අබිබවා 

යන්වනන්ව ගනාගව්. තවද අල්ලාහ්ගෙන්ව 

ගතාර ව නුඹලාට කිසිදු ආරක්ෂකගයකු 

ගහෝ උදව් කරුගවකු ගහෝ නැත. 

ِن   ۡرِضِۖ َوَما لَُكم م 
َ ِجزِيَن ِِف ٱۡلح نُتم بُِمعح

َ
َوَمآ أ

ٖ َوََل نَِصۡيٖ  ِ ِمن َوِل   ٣١ ُدوِن ٱَّلله

32. තවද මහා කඳු ගමන්ව මුහුගදහි ෙමන්ව 

කරන යාත්රාද ඔහුගේ සංඥා අතුරිනි. 
َلَٰمِ  عح

َ رِ َكٱۡلح َحح ََوارِ ِِف ٱِلح  ٣٢ َوِمنح َءاَيَٰتِهِ ٱۡلح
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33. ඔහු අභිමත කරන්වගන්ව නම් සු ඟ 

නවතාලයි. එිට ඒ මතු පිට ඒවා 

නිසංසල බවට පත් වනු ඇත. නියත 

වශගයන්වම ගුණෙරුක ඉවසිලිවන්වත 

සියල්ලන්ව හට එහි සංඥා ඇත. 

  َٰ لَلحَن َرَواكَِد لََعَ ِيَح َفَيظح ِكِن ٱلر   يُسح
ح
إِن يََشأ

ِ َصبهارٖ  
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ُِك  رِهِۦْٓۚ إِنه ِِف َذ َظهح

 ٣٣ َشُكورٍ 

34. එගස ්නැතගහාත් ඔවුන්ව 

(පාපතරයින්ව) උපයා ෙත් දෑ ගහ්තුගවන්ව 

ඔහු ඒවා ිනාශ කර දමනු ඇත. ඔහු 

ගබගහෝ දෑට සමාව ගදයි. 

ُف َعن َكثِۡيٖ  ُهنه بَِما َكَسُبواْ َويَعح وح يُوبِقح
َ
 ٣٤ أ

35. තවද අපගේ වදන්ව සම්බන්වධගයන්ව 

තර්ක කරන්වනන්ව ෙැන ඔහු දනී. ඔවුනට 

කිසිදු මිදීමක් නැත. 

لَ  ِن  َويَعح ِيَن يَُجَِٰدلُوَن ِِفٓ َءاَيَٰتَِنا َما لَُهم م  َم ٱَّله
ِيٖص   ٣٥ ُمه

36. එගහයින්ව නුඹලාට යමක් ගදනු 

ලැබුගව් නම් එය ගමගලාව ජීිතගේ 

භුක්ති ිඳීමකි. නමුත් අල්ලාහ ්අබියස 

ඇති දෑ ගදියන්ව ිශව්ාස ක වුනට 

ගශ්ර්ෂ්ඨය. තවද එය සදා පවතින්වනකි. 

තවද ඔවුහු ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ගවත 

සියල්ල භාර කරති. 

ْۚ َوَما   نحَيا ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ءٖ َفَمَتَُٰع ٱۡلح ِن ََشح وتِيُتم م 
ُ
َفَمآ أ

َٰ َرب ِِهمح   ِيَن َءاَمُنواْ َولََعَ بحََّقَٰ لَِّله
َ
ِ َخۡيح  َوأ ِعنَد ٱَّلله

ُونَ   ٣٦ َيَتَوُكه

37. තවද ඔවුන්ව වනාහි බරපත  

පාපයන්වගෙන්ව හා අශීලාචාර දැයින්ව 

වැ කි සිටින්වනන්ව ගවති. තවද ඔවුන්ව 

ගකෝප වූ ිට සමාව ගදන්වගනෝ ඔවුහුමය. 

َِٰحَش ِإَوَذا   ثحِم َوٱلحَفَو ِ
ئَِر ٱۡلح ِيَن ََيحَتنُِبوَن َكَبَٰٓ َوٱَّله

ِفُرونَ   ٣٧ َما َغِضُبواْ ُهمح َيغح

38. තවද ඔවුන්ව වනාහි ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපතිට පිළිතුරු දුන්ව අය ගවති. තවද 

සලාතය ිධිමත් ව ඉටු ක  අය ගවති. 

තවද ඔවුන්වගේ කරුණු ඔවුන්ව අතර 

සාකච්ඡා අනුවය. තවද අපි ඔවුනට 

ගපෝෂණය ක  දැයින්ව ඔවුහු ියදම් 

කරති. 

ةَ   لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
َتَجابُواْ لَِرب ِِهمح َوأ ِيَن ٱسح َوٱَّله

ا َرَزقحَنَُٰهمح   رُُهمح ُشوَرىَٰ بَيحَنُهمح َوِممه مح
َ
َوأ

 ٣٨ يُنِفُقونَ 
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39. තවද ඔවුන්ව වනාහි ඔවුනට අපරාධ 

ඇති වූ ිට ඔවුහු (සාධාරණ ගලසින්ව) 

උදව් ලබන්වගනෝ ගවති. 

ونَ  ُ ُهمح يَنَتِِصُ َغح َصاَبُهُم ٱِلح
َ
ِيَن إَِذآ أ  ٣٩ َوٱَّله

40. අයහපතට ප්රතිිපාකය ඒ හා සමාන 

අයහපතකි. එගහයින්ව කවගරකු සමාව දී 

හැඩෙැගසන්වගන්වද එිට ඔහුගේ ප්රතිඵලය 

අල්ලාහ ්ගවතය. නියත වශගයන්වම ඔහු 

අපරාධකරුවන්ව ප්රිය ගනාකරයි. 

لََح   صح
َ
ۖۡ َفَمنح َعَفا َوأ ِثحلَُها وََجَزَُٰٓؤاْ َسي ِئَةٖ َسي ِئَة  م 
َٰلِِميَ  ِْۚ إِنهُهۥ ََل ُُيِبُّ ٱلظه ُرُهۥ لََعَ ٱَّلله جح

َ
 ٤٠ فَأ

41. තවද කවගරකු තමාට සිදු වූ 

අපරාධගයන්ව පසු ව උදව් ලැබුගව් ද එිට 

ඔවුනට එගරහි ව කිසිදු මාර්ෙයන්ව 

නැත්ගතෝ ඔවුහුමය. 

ْوَلَٰٓئَِك َما َعلَيحِهم  
ُ
َد ُظلحِمهِۦ فَأ َولََمِن ٱنَتَِصَ َبعح

ِن َسبِيلٍ   ٤١ م 

42. නියත වශගයන්වම ක්රියාමාර්ෙය (ෙත 

යුතුව) ඇත්ගත් ජනයාට අපරාධ කරමින්ව 

යුක්තිගයන්ව ගතාර ව මහගපාග ාගව් 

සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කරන්වනන්වට 

එගරහිව පමණය. ගව්දනීය දඬුවමක් 

තමන්වට ඇත්ගතෝ ඔවුහුමය. 

لُِموَن ٱنلهاَس   ِيَن َيظح بِيُل لََعَ ٱَّله إِنهَما ٱلسه
ْوَلَٰٓئَِك لَُهمح  

ُ
ِۚ أ ِ َق  ِ ٱۡلح ۡرِض بَِغۡيح

َ َويَبحُغوَن ِِف ٱۡلح
َِلم  

َ
 ٤٢ َعَذاٌب أ

43. තවද කවගරකු ඉවසා සමාව දුන්වගන්ව 

ද නියත වශගයන්වම එය සථ්ාවර ක්රියාවන්ව 

අතුරිනි. 

َٰلَِك لَِمنح َعزحِم  َولََمن َصََبَ وََغَفَر إِ  نه َذ
ُمورِ 

ُ  ٤٣ ٱۡلح

44. තවද අල්ලාහ් කවගරකු ගනාමෙ 

යන්වනට ඉඩ හරින්වගන්ව ද එිට (අල්ලාහ ්

වන) ඔහුගෙන්ව පසු ව කිසිදු භාරකරුවකු 

ඔහුට නැත. අපරාධකරුවන්ව දඬුවම දුටු 

කල්හි ‘මිදීමට මෙක් ඇත්දැ?’යි ිමසා 

සිටිනු ඔබ දකිනු ඇත. 

ُ َفَما ََلُ  لِِل ٱَّلله ِدهۗۦُِ  َوَمن يُضح ِنُۢ َبعح ٖ م  ۥ ِمن َوِل 
ُواْ ٱلحَعَذاَب َيُقولُوَن َهلح  

َ
ا َرأ َٰلِِمَي لَمه َوتََرى ٱلظه

ِن َسبِيلٖ  ٖ م   ٤٤ إََِلَٰ َمَرد 
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45. තවද ඒ ගවත ඔවුන්ව ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන ිට, අවමානගයන්ව යුතු ව ගහාර 

ඇසින්ව බලමින්ව ඔවුන්ව බිගයන්ව සිටිනු ඔබ 

දකිනු ඇත. “නියත වශගයන්වම 

අලාභවන්වතයින්ව වනුගේ ම වුන්ව 

ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන දිනගේ තමන්ව 

හා තම පවුලට අලාභහානි කර 

ෙත්තවුන්වය“ යැයි ිශ්වාස ක වුන්ව 

පවසන්වගනෝය. දැන ෙනු. නියත 

වශගයන්වම අපරාධකරුවන්ව ස්ීර 

දඬුවගමහි ගවති. 

  ِ ل  َرُضوَن َعلَيحَها َخَِٰشعَِي ِمَن ٱَّلُّ َُٰهمح ُيعح َوتََرى
ِيَن َءاَمُنٓواْ  يَنُظُروَن ِمن َطرحٍف  ُۗ َوقَاَل ٱَّله ٖ  َخَِف 

نُفَسُهمح  
َ
ٓواْ أ ِيَن َخِِسُ إِنه ٱلحَخَِِٰسِيَن ٱَّله

َٰلِِمَي ِِف   ََلٓ إِنه ٱلظه
َ
لِيِهمح يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِِۗ أ هح

َ
َوأ

ِقيمٖ   ٤٥ َعَذاٖب مُّ

46. තවද අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව ඔවුනට 

උදව් කරන ආරක්ෂකයින්ව කිසිගවකු 

ඔවුනට ගනාමැත. තවද අල්ලාහ් 

කවගරකු ගනාමෙ යන්වනට ඉඩ හරින්වගන්ව 

ද එිට කිසිදු මෙක් ඔහුට නැත. 

ِن ُدوِن   وَنُهم م  َِلَآَء يَنُِصُ وح
َ
ِنح أ َوَما ََكَن لَُهم م 

ُ َفَما ََلُۥ ِمن َسبِيلٍ  لِِل ٱَّلله ُِۗ َوَمن يُضح  ٤٦ ٱَّلله

47. අල්ලාහ ්ගවතින්ව එයට නැවත 

හැරීමක් නැති දිනයක් පැමිණීමට ගපර 

නුඹලාගේ පරමාධිපතිට නුඹලා ප්රතිචාර 

ගදනු. එදින කිසිදු සරණාෙත සථ්ානයන්ව 

නුඹලාට නැත. තවද (නුඹලාගේ 

පාපයන්ව) ප්රතිගශ්ධනය කිරිමට නුඹලාට 

අවකාශය නැත. 

ِِتَ يَوحم  َله  
ح
ن يَأ

َ
ِن َقبحِل أ َتِجيُبواْ لَِرب ُِكم م  ٱسح

لحَجإٖ يَ  ِن مه ِْۚ َما لَُكم م  وحَمئِٖذ  َمَرده ََلُۥ ِمَن ٱَّلله
ِن نهِكۡيٖ   ٤٧ َوَما لَُكم م 

48. එගහයින්ව ඔවුන්ව පිටුපෑගව් නම් එිට 

(දැන ෙනු) ඔවුනට ආරක්ෂකයකු ගලස 

අපි ඔබව යැව්ගව් නැත.  (පණිිඩය) 

දන්වවා සිටීම හැර ගවගනකක් ඔබ ගවත 

පැවරී නැත. තවද නියත වශගයන්වම අපි 

මිනිසාට අපගෙන්ව වූ ආශිර්වාදයක් භුක්ති 

ිඳින්වනට සැලැස්වූගේ නම් ඔහු ඒ පිළිබඳ 

සතුටු ිය. නමුත් ඔවුනට ඔවුන්වගේ දෑත් 

ඉදිරිපත් ක  දෑ ගහත්ුගවන්ව යම් නපුරක් 

ඇති වන්වගන්ව නම් එිට නියත වශගයන්වම 

මිනිසා ගුණමකුය. 

ۖۡ إِنح   رحَسلحَنََٰك َعلَيحِهمح َحِفيًظا
َ
َرُضواْ َفَمآ أ عح

َ
فَإِنح أ

نَ  َذقح
َ
ََلَُٰغُۗ ِإَونهآ إَِذآ أ نَسََٰن ِمنها  َعلَيحَك إَِله ٱِلح ِ

ا ٱۡلح
َمتح   ۖۡ ِإَون تُِصبحُهمح َسي ِئَُۢة بَِما قَده َٗة فَرَِح بَِها رَۡحح

نَسََٰن َكُفور   ِ
يحِديِهمح فَإِنه ٱۡلح

َ
 ٤٨ أ
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49. අහස ්හි හා මහගපාග ාගවහි 

ආධිපතයය අල්ලාහ් සතුය. ඔහු අභිමත 

කරන දෑ මවනු ඇත. තවද ඔහු අභිමත 

කරන අයට ෙැහැනු දරුවන්ව පිරිනමනු 

ඇත. තවද ඔහු අභිමත කරන අයට පිරිමි 

දරුවන්ව පිරිනමනු ඇත. 

  ْۚ ۡرِضِۚ ََيحلُُق َما يََشآُء
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ُملحُك ٱلسه ه ِ َّلل 

َيَهُب لَِمن يََشآُء إَِنَٰٗثا َويََهُب لَِمن يََشآُء  
ُكورَ   ٤٩ ٱَّلُّ

50. එගස ්නැතගහාත් ඔවුනට පිරිමි හා 

ෙැහැනු දරුවන්ව වශගයන්ව යුෙල ගලස 

පිරිනමයි. තවද ඔහු අභිමත කරන අය වඳ 

බවට පත් කරයි. නියත වශගයන්වම ඔහු 

සර්ව ඥානීය. සර්ව ශක්තිය ඇත්තාය. 

َعُل َمن يََشآُء   ۖۡ َويَجح َراٗنا ِإَوَنَٰٗثا وح يَُزو ُِجُهمح ُذكح
َ
أ

ْۚ إِنهُهۥ َعلِيم  قَِدير    ٥٠ َعِقيًما

51. ගද්ව පණිිඩයක් වශගයන්ව ගහෝ 

තිරයක් පිටුපසින්ව සිට ගහෝ දූතයකු යවා 

තමන්ව අභිමත කරන දෑ තම 

නිගයෝෙගයන්ව ඔහු දන්වවා සිටීගමන්ව මිස 

ගහෝ අල්ලාහ ්තමන්ව සමෙ කතා 

කරන්වනට කිසිදු මිනිගසකු  සුදුසු ගනාවීය. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් උත්තරීතරය 

මහා ප්රඥාවන්වතය. 

وح  
َ
ًيا أ ُ إَِله وَحح ن يَُكل َِمُه ٱَّلله

َ
۞َوَما ََكَن لِبََّشٍ أ

وح 
َ
 يُرحِسَل رَُسوَٗل َفُيوِۡحَ  ِمن َوَرآيِٕ ِحَجاٍب أ

ٌّ َحِكيم   ْۚ إِنهُهۥ لََعِ  ٥١ بِإِذحنِهِۦ َما يََشآُء

52. තවද එගලස අපි අපගේ 

නිගයෝෙගයන්ව වූ ආත්මයක් ඔබ ගවත වහී 

වශගයන්ව එව්ගවමු. ගද්ව ග්රන්වථය කුමක්ද 

යන්වන ගහෝ ගද්ව ිශව්ාසය කුමක්ද 

යන්වන ෙැන ඔබ දැන සිටිගේ නැත. 

නමුත් අපගේ ෙැත්තන්ව අතුරින්ව අප 

අභිමත කරන අයට එමගින්ව අපි මෙ 

ගපන්වවන ආගලෝකයක් බවට අපි එය 

ඇති කග මු. තවද නියත වශගයන්වම ඔබ 

ඍජු මාර්ෙය ගවත මෙ ගපන්වවන්වගනහිය. 

ْۚ َما   رِنَا مح
َ
ِنح أ وحَحيحَنآ إََِلحَك ُروٗحا م 

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

يَمَُٰن َوَلَِٰكن   ِ
رِي َما ٱلحِكَتَُٰب َوََل ٱۡلح ُكنَت تَدح

ْۚ  َجَعلحَنَُٰه نُورٗ  هَشآُء ِمنح ِعَبادِنَا ِدي بِهِۦ َمن ن ا نههح
َتِقيمٖ  سح ِدٓي إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ  ٥٢ ِإَونهَك تَلَهح

53. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහගපාග ාගවහි 

ඇති දෑ තමන්ව සතු වූ අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙය 

ගව්. දැන ෙනු සියලු කරුණු ගයාමු 

වනුගේ අල්ලාහ් ගවතය. 

ِي ََلُۥ َما  ِ ٱَّله َِٰت َوَما ِِف  ِصَرَِٰط ٱَّلله َمََٰو ِِف ٱلسه
ُمورُ 

ُ ِ تَِصُۡي ٱۡلح ََلٓ إََِل ٱَّلله
َ
ۡرِضِۗ أ

َ  ٥٣ ٱۡلح



 

සූරා අස් සුක්රුෆ ්

 

896 

 

 الزخرف 

සූරා අස් සුක්රුෆ ් الزخرف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හා මීම්  ٓ١ حم 

2. පැහැදිලි ගද්ව ග්රන්වථය මත දිවුරමින්ව,  ِحُمبِي  ٢ َوٱلحِكَتَِٰب ٱل

3. නුඹලා වටහා ෙත හැකි වනු පිණිස 

අරාබි බසින්ව වූ පාරායනයක් බවට නියත 

වශගයන්වම අපි එය පත් කග මු. 

ِقلُونَ  ا لهَعلهُكمح َتعح َٰءنًا َعَربِي ٗ  ٣ إِنها َجَعلحَنَُٰه قُرح

4. තවද නියත වශගයන්වම එය අප අබියස 

ඇති ප්රඥාගවන්ව සපිරුණු උත්කෘෂට් මව් 

ග්රන්වථගේ ිය. 

َنا لََعِلٌّ َحِكيمٌ  يح م ِ ٱلحِكَتَِٰب َلَ
ُ
 ٤ ِإَونهُهۥ ِِفٓ أ

5. නුඹලා සීමාව ඉක්මවා ගිය පිරිසක් 

ගලස සිටි බැින්ව උපගදස් කිරීම 

නුඹලාගෙන්ව ව ක්වා අපි රඳවා ෙන්වගනමු 

ද? 

ن ُكنُتمح  
َ
ًحا أ َر َصفح ِكح ُِب َعنُكُم ٱَّل  َفَنۡضح

َ
أ

 ِ ِسح  ٥ فِيَ قَوحٗما مُّ

6. අපි ගකාපමණක් නබිවරුන්ව මුතුන්ව 

මිත්තන්ව අතරට එවා ඇත්ගතමු ද? 

لِيَ  وه
َ ِب ٖ ِِف ٱۡلح

رحَسلحَنا ِمن نه
َ
 ٦ َوَكمح أ

7. කිසියම් නබිවරයකු ඔවුන්ව ගවත 

පැමිණි ිට ඔවුන්ව ඔහුට සරදම් කරමින්ව 

සිටියා මිස නැත. 

ِب ٍ إَِله ََكنُواْ 
ِن نه تِيِهم م 

ح
بِهِۦ  َوَما يَأ

زُِءونَ  َتهح  ٧ يَسح

8. එගහයින්ව අපි ඔවුනට වඩා දරුණු අය 

ග්රහණය ගකාට ිනාශ කග මු. මුතුන්ව 

මිත්තන්වගේ උපමාව ඉකුත් ව ගොස ්ඇත. 

ٗشا َوَمََضَٰ َمَثُل   َشده ِمنحُهم َبطح
َ
َنآ أ لَكح هح

َ
فَأ

لِيَ  وه
َ  ٨ ٱۡلح
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9. අහස ්හා මහගපාග ාව මැව්ගව් 

කවුරුන්වදැයි ඔබ ඔවුන්වගෙන්ව ිමසා 

සිටිගයහි නම්. සර්වඥ සර්ව 

බලධාරියාණන්ව ඒවා මැව්ගව් යැයි 

සැබැින්වම ඔවුන්ව පවසනු ඇත. 

ۡرَض  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو نح َخلََق ٱلسه َُهم مه تلح

َ
َولَئِن َسأ

 ٩ ََلَُقولُنه َخلََقُهنه ٱلحَعزِيُز ٱلحَعلِيمُ 

10. ඔහු වනාහි ඔහු නුඹලාට 

මහගපාග ාව ඇතිරිල්ලක් බවට පත් 

කග ්ය. තවද නුඹලා මෙ ලැබිය හැකි 

වනු පිණිස නුඹලා ගවනුගවන්ව එහි 

මංමාවත් ඇති කග ය්. 

ٗدا وََجَعَل لَُكمح   ۡرَض َمهح
َ ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡلح ٱَّله

َتُدونَ   ١٠ فِيَها ُسُبَٗل لهَعلهُكمح َتهح

11. තවද ඔහු වනාහි ඔහු අහසින්ව ජලය 

ප්රමාණ ගකාට පහ  කරයි. එිට අපි 

මියැදුණු භූමියක් එමගින්ව පුබුදුමත් 

කග මු. එගලසය නුඹලා බැහැර කරනු 

ලබනුගේ. 

نَا   نَّشح
َ
ُۢ بَِقَدرٖ فَأ َمآءِ َمآَء َل ِمَن ٱلسه ِي نَزه َوٱَّله

ْۚ َكَذَٰلَِك َُّتحرَُجونَ  يحٗتا ٗة مه َ  ١١ بِهِۦ بَِلح

12. තවද ඔහු වනාහි ගජෝඩු සියල්ල 

මැව්ගව්ය. තවද නැව් හා ගොිප  

සතුන්වගෙන්ව නුඹලා ප්රවාහනය කරන දෑ 

ඇති කග ය්. 

َِن  وَ  َوََٰج ُُكهَها وََجَعَل لَُكم م  زح
َ ِي َخلََق ٱۡلح ٱَّله

َكُبونَ  نحَعَِٰم َما تَرح
َ  ١٢ ٱلحُفلحِك َوٱۡلح

13. එහි පිට මත නුඹලා අසුන්ව ගෙන යනු 

පිණිසත් පසු ව ඒ මත නුඹලා නැෙ යන 

ිට නුඹලාගේ පරමාධිපතිගේ ආශිර්වාදය 

ගමගනහි කරනු පිණිසත් ‘අපට ගමය 

වසඟ කර දුන්ව ඔහු සුිශුද්ධය. අපි එයට 

ශතක්තිමත් අය ගනාගවමු යැයි නුඹලා 

කිව යුතු පිණිසත් (ඇති කග ්ය). 

َمَة   ُكُرواْ نِعح َٰ ُظُهورِهِۦ ُثمه تَذح َتوُۥاْ لََعَ لِتَسح
َتَويحُتمح َعلَيحهِ َوَتُقولُواْ ُسبحَحََٰن   َرب ُِكمح إَِذا ٱسح

رِنِيَ  َر نَلَا َهََٰذا َوَما ُكنها ََلُۥ ُمقح ِي َسخه  ١٣ ٱَّله

14. තවද නියත වශගයන්වම අපි අපගේ 

පරමාධිපති ගවත හැරී යන්වගනෝමය’ යැයි 

ඔවුන්ව පවසනු පිණිසත්ය. 

 ١٤ ِإَونهآ إََِلَٰ َرب َِنا لَُمنَقلُِبونَ 
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15. නමුත් ඔවුහු ඔහුගේ ෙැත්තන්වගෙන්ව 

පිරිසකට ඔහු(ගේ ගද්වත්වය) සතු 

ගකාටසක් පත් කග ෝය.  නියත 

වශගයන්වම මිනිසා පැහැදිලි 

ගුණමකුගවකි. 

نَسََٰن   ِ
وََجَعلُواْ ََلُۥ ِمنح ِعَبادِهِۦ ُجزحًءاْۚ إِنه ٱۡلح

بِيٌ   ١٥ لََكُفور  مُّ

16. එගස ්නැතගහාත් ඔහු මවන දැයින්ව 

ඔහු දූවරුන්ව ගෙන නුඹලාට ඔහු පුතුන්ව 

ගතෝරා දුන්වගන්ව ද? 

َُٰكم   َفى صح
َ
ا ََيحلُُق َبَناٖت َوأ ََذ ِممه ِم ٱَّته

َ
أ

َنِيَ   ١٦ بِٱِلح

17. මහා කරුණාන්විතයාණන්වහට 

උපමාවක් ගලස ගෙන හැර දැක් වූ ගදයක් 

පිළිබඳ ව ඔවුන්වගෙන්ව කිසිවකුට ශුභාරංචි 

වශගයන්ව දන්වවනු ලැබූ ිට ඔහු ගකෝපයට 

පත් ව ඔහුගේ මුහුණ කළු පැහැ ෙැන්ව ිය. 

ِنَٰمۡح َمَثَٗل   َحُدُهم بَِما َۡضََب لِلره
َ
َ أ ِ ِإَوَذا بُّش 

ا وَُهَو َكِظي َود ٗ ُهُهۥ ُمسح  ١٧ مٌ َظله وَجح

18. ඔහු වාද කිරීගමහි පැහැදිලි ක  

ගනාහැකි ව සිටිය දී ආභරණයන්වගෙන්ව 

(සරසවමින්ව) වැඩී එන ඔවුන්වටද? (ඔවුහු 

ෙැතිකම් කරන්වගන්ව) 

  ُ َِصاِم َغۡيح ِلحَيةِ وَُهَو ِِف ٱۡلح ُؤاْ ِِف ٱۡلح َوَمن يُنَشه
َ
أ

 ١٨ ُمبِيٖ 

19. මලක්වරුන්ව මහා 

කරුණාන්විතයාණන්වගේ ෙැත්තන්ව ව 

සිටියදී ඔවුන්ව  ෙැහැනුන්ව බවට ගමාවුහු 

පත් කර ෙත්ගතෝය. ඔවුන්ව මැවීගම් දී 

ගමාවුහු ගපනී සිටිගයෝ ද? ගමාවුන්වගේ 

සාක්ෂිය සටහන්ව කරනු ලැගේ. තවද ඔවුහු 

ප්රශ්න කරනු ලබති. 

ِنَٰمۡح   ِيَن ُهمح ِعَبَُٰد ٱلره حَمَلَٰٓئَِكَة ٱَّله وََجَعلُواْ ٱل
َتُب َشَهََٰدتُ  ْۚ َسُتكح َشِهُدواْ َخلحَقُهمح

َ
ْۚ أ ُهمح  إَِنًَٰثا

ـ َلُونَ   ١٩ َويُسح

20. තවද “මහා කරුණාන්විතයාණන්ව 

අභිමත කර තිබුගේ නම් අපි ඔවුනට 

ෙැතිකම් ගනාකරන්වනට තිබුණි.” යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. ඒ පිළිබඳ ඔවුනට දැනුමක් 

නැත. ඔවුන්ව අනුමාන කරනු මිස නැත. 

ا لَُهم   َنَُٰهمِۗ مه َمَُٰن َما َعَبدح َوقَالُواْ لَوح َشآَء ٱلرهحح
 ِ َٰل  ٢٠ َك ِمنح ِعلحٍمِۖ إِنح ُهمح إَِله ََيحُرُصونَ بَِذ
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21. එගස ්නැතගහාත් මීට ගපර ගද්ව 

ග්රන්වථයක් අපි ඔවුනට පිරිනමා ඔවුහු එය 

ග්රහණය කර ගෙන සිටිගයෝ ද? 

ِن َقبحلِهِۦ َفُهم بِهِۦ   مح َءاَتيحَنَُٰهمح كَِتَٰٗبا م 
َ
أ

ِسُكونَ  َتمح  ٢١ ُمسح

22. එගස ්ගනාව, “නියත වශගයන්වම 

අපගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව යම් පිළිගවතක 

සිටිනු අපි දුටුගවමු. තවද නියත 

වශගයන්වම අපි ඔවුන්වගේ පා සලකුණු මත 

මෙ ලැබූවන්ව වූගයමු.” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

  َٰٓ ةٖ ِإَونها لََعَ مه
ُ
َٰٓ أ نَآ َءابَآَءنَا لََعَ بَلح قَالُٓواْ إِنها وََجدح

َتُدونَ  هح  ٢٢ َءاَثَٰرِهِم مُّ

23. එගලසය ඔබට ගපර ද ෙම්මානයක් 

ගවත අවවාද කරන්වගනකු අපි එවූ ිට එහි 

සිටි ප්රභූවරුන්ව “නියත වශගයන්වම අපගේ 

මුතුන්ව මිත්තන්ව එක් පිළිගවතක සිටිනු අපි 

දුටුගවමු. තවද නියත වශගයන්වම අපි 

ඔවුන්වගේ පා සලකුණු මත අනුෙමනය 

කරනු ලැබූගවෝ ගවමු” යැයි පවසා සිටියා 

මිස (ගවනත් ගදයක් සිදුවූගේ) නැත. 

ِن  َوَكَذَٰ  يَةٖ م  رحَسلحَنا ِمن َقبحلَِك ِِف قَرح
َ
لَِك َمآ أ

  َٰٓ نَآ َءابَآَءنَا لََعَ َُفوَهآ إِنها وََجدح نهِذيٍر إَِله قَاَل ُمَتح
َتُدونَ  قح َٰٓ َءاَثَٰرِهِم مُّ ةٖ ِإَونها لََعَ مه

ُ
 ٢٣ أ

24. කවර ගදයක් මත නුඹලාගේ මුතුන්ව 

මිත්තන්ව සිටිනු නුඹලා දුටුගව් ද ඊට වඩා 

නිවැරදි දෑ මම නුඹලා ගවත 

ගනාගෙනාගවම් දැයි ඔහු ිමසීය. එයට 

“කවර ගදයක් සමෙ නුඹලා එවනු ලැබුගව් 

ද නියත වශගයන්වම අපි එය ප්රතික්ගෂ්ප 

කරන්වගනෝ ගවමු.” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ا وََجدتُّمح   َدىَٰ ِممه هح
َ
َولَوح ِجئحُتُكم بِأ

َ
ََٰل أ ۞َق

 
ُ
ۖۡ قَالُٓواْ إِنها بَِمآ أ رحِسلحُتم بِهِۦ  َعلَيحهِ َءابَآَءُكمح

 ٢٤ َكَِٰفُرونَ 

25. එිට අපි ඔවුනට දඬුවම් කග මු. 

එගහයින්ව ගබාරු ක වුන්වගේ අවසානය 

ගකගස් වී දැ?යි ඔබ අධීක්ෂණගයන්ව 

බලනු. 

َِٰقَبُة   ۖۡ فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن َع َنا ِمنحُهمح فَٱنَتَقمح
بِيَ  ِ حُمَكذ   ٢٥ ٱل

26. තවද “නියත වශගයන්වම  නුඹලා 

නමදින දැයින්ව මම ඉවත් වූගයක්මි යැයි 

ඉබ්රාහීම් තම පියා හා තම ජනයාට පැවසූ 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

ا   ِمه بِيهِ َوَقوحِمهِۦٓ إِنهِّن بََرآء  م 
َ
ِإَوذح قَاَل إِبحَرَٰهِيُم ِۡل

ُبُدونَ   ٢٦ َتعح
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27. මා මැවූ අය හැර, නියත වශගයන්වම 

ඔහු මට මෙ ගපන්වවනු ඇත. 
ِي َفَطَرِِن فَإِنهُهۥ َسيَ  ِدينِ إَِله ٱَّله  ٢٧ هح

28. තවද ඔවුන්ව නැවත හැරිය හැකි වනු 

පිණිස ඔහු එය(එම ප්රකාශය) ඔහුගෙන්ව 

පැවත එන්වනන්ව අතර පවතින ප්රකාශයක් 

බවට පත් කග ්ය. 

وََجَعلََها َُكَِمة بَاقَِيٗة ِِف َعِقبِهِۦ لََعلهُهمح  
 ٢٨ يَرحِجُعونَ 

29. නමුත් ගමාවුන්ව හා ගමාවුන්වගේ මුතුන්ව 

මිත්තන්වහට ඔවුන්ව ගවත සතයය හා 

පැහැදිලි දහම් දූතයකු පැමිගණන ගතක් 

භුක්ති ිඳින්වනට මම සැලැස්වූගයමි. 

َٰ َجآَءُهُم   ُت َهَُٰٓؤََلِٓء َوَءابَآَءُهمح َحِته بَلح َمتهعح
بِي   َقُّ َورَُسول  مُّ  ٢٩ ٱۡلح

30. තවද ඔවුන්ව ගවත සතයය පැමිණි 

කල්හි ‘ගමය හූනියමකි. තවද නියත 

වශගයන්වම අපි එය ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වගනෝ 

ගවමු.’ යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ر  ِإَونها بِهِۦ   َقُّ قَالُواْ َهََٰذا ِسحح ا َجآَءُهُم ٱۡلح َولَمه
 ٣٠ َكَِٰفُرونَ 

31. තවද “ගමම කුර්ආනය ෙම්මාන 

ගදගකහි ප්රබල මිනිගසකු ගවත පහ  

කරනු ලැබිය යුතු ගනාගව්ද?” යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ََل نُز ِ  َِن  َوقَالُواْ لَوح َٰ رَُجٖل م  َل َهََٰذا ٱلحُقرحَءاُن لََعَ
ِ َعِظيمٍ  يََتيح  ٣١ ٱلحَقرح

32. ඔගේ පරමාධිපතිගේ ආශිර්වාදය 

ගබදා හරිනුගේ ඔවුන්ව ද? ගමගලාව 

ජීිතගේ දී ඔවුන්වගේ ජීවන සම්පත් ඔවුන්ව 

අතර ගබදා හැරිගේ අපය. තවද 

ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමකු ඇතැගමකුගෙන්ව 

ගස්වා සලසා ෙැනීම සඳහා ඔවුන්වගෙන්ව 

ඇතැගමකු ඇතැගමකුට වඩා ඉහළින්ව 

තරාතිරම් වලින්ව උසස් කග මු. ඔගේ 

පරමාධිපතිගේ ආශිර්වාදය ඔවුන්ව රැස ්

කරන දෑට වඩා ගශ්රෂ්්ඨය. 

َنا بَيحَنُهم   ََت َرب َِكْۚ ََنحُن قََسمح ِسُموَن رَۡحح ُهمح َيقح
َ
أ

َضُهمح   َنا َبعح ْۚ َوَرَفعح نحَيا ةِ ٱلُّ ََيوَٰ عِيَشَتُهمح ِِف ٱۡلح مه
َق َبعحٖض دَ  ٗضا  فَوح ُضُهم َبعح َتهِخَذ َبعح ِ َرَجَٰٖت َل 

ا ََيحَمُعونَ  ِمه َُت َرب َِك َخۡيح  م  ُۗ َورَۡحح ا رِي ٗ  ٣٢ ُسخح
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33. ජනයා එකම සමූහයක් ගනාවන්වගන්ව 

නම් මහා කරුණාන්විතයාණන්ව 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වනන්වහට ඔවුන්වගේ 

නිගවස ්රිදිගයන්ව වූ ියනින්ව ද ඒ මත 

ඔවුන්ව නැෙ යන පියෙැට ගපළින්ව ද, 

ََلٓ  ََعلحَنا  َولَوح ٗة َوَِٰحَدٗة ۡله مه
ُ
ن يَُكوَن ٱنلهاُس أ

َ
 أ

ةٖ   ِن فِضه ِنَٰمۡح ِِلُُيوتِِهمح ُسُقٗفا م  ُفُر بِٱلره لَِمن يَكح
َهُرونَ   ٣٣ َوَمَعارَِج َعلَيحَها َيظح

34. තවද ඔවුන්වගේ නිගවස් ගදාරටු වලින්ව 

ද ඔවුන්ව ඒ මත හාන්වසි ව සිටින කිච්චි 

වලින්ව ද අපි ඇති කරන්වනට තිබුණි. 

ًرا َعلَيحَها َيتهِكـ ُونَ  َٰٗبا َوَُسُ بحَو
َ
 ٣٤ َوِِلُُيوتِِهمح أ

35. තවද ිසිතුරු භාේඩ වලින්වද (අපි 

ඇති කරන්වනට තිබුණි.) ගම් සියල්ල 

ගමගලාව ජීිතගේ (සුළු) භුක්ති ිඳීමක් 

මිස නැත. තවද ඔගේ පරමාධිපති අබියස 

මතු ගලාව පිහිටනුගේ බිය 

බැතිමතුන්වහටය. 

  ْۚ نحَيا ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ا َمَتَُٰع ٱۡلح َٰلَِك لَمه ْۚ ِإَون ُكُّ َذ ُرٗفا َوزُخح
 ٣٥ َوٱٓأۡلِخَرةُ ِعنَد َرب َِك لِلحُمتهِقيَ 

36. මහා කරුණාන්විතයාණන්ව ගමගනහි 

කිරීම කවගරකු පිටුපාන්වගන්ව ද අපි ඔහුට 

ගෂයිතානුගවකු පවරන්වගනමු. එිට ඔහු 

ඔහුට සමීප මිතුගරකු ගවයි. 

ُش   ِنَٰمۡح ُنَقي ِضح ََلُۥ  َوَمن َيعح رِ ٱلره َعن ذِكح
 ٣٦ َشيحَطَٰٗنا َفُهَو ََلُۥ قَرِين  

37. තවද නියත වශගයන්වම ඔවුහු 

(ගෂයිතානුන්ව) ඔවුන්ව යහ මාර්ෙගයන්ව 

ව ක්වති. තවද නියත වශගයන්වම තමන්ව 

යහ මෙ ලැබූගවෝ යැයි ඔවුහු සිතති. 

بِيِل  وَنُهمح َعِن ٱلسه َسُبوَن  ِإَونهُهمح ََلَُصدُّ َويَحح
َتُدونَ  هح نهُهم مُّ

َ
 ٣٧ أ

38. ඔහු අප ගවත පැමිණි අවසථ්ාගව් ‘මා 

අතර හා ඔබ අතර නැගෙනහිර හා බටහිර 

ගමන්ව දුරසථ්භාවයක් තිබුණා ිය යුතු 

ගනාගව් ද?’ යැයි ඔහු පවසයි. එගහයින්ව 

එම සමීප මිතුරා නපුරුය. 

َٰٓ إَِذا َجآَءنَا قَاَل َيَٰلَيحَت َبيحِّن َوبَيحَنَك  َد   َحِته ُبعح
ِ فَبِئحَس ٱلحَقرِينُ  َِقيح حَمّشح  ٣٨ ٱل

39. නුඹලා අපරාධ කර ඇති බැින්ව අද 

දින නුඹලාට ප්රගයෝජනවත් 

ගනාවන්වගන්වමය. නියත වශගයන්වම 

නුඹලා දඬුවගමහි සහකාරගයෝය. 

نهُكمح ِِف  
َ
ُتمح أ لَمح َوحَم إِذ ظه َولَن يَنَفَعُكُم ٱَلح

ََتُِكونَ   ٣٩ ٱلحَعَذاِب ُمشح
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40. ඔබ බිහිරාට සවන්ව වැගකන්වනට 

සලසව්න්වගනහි ද? එගස් නැතගහාත් 

අන්වධයාට හා පැහැදිලි මු ාගවහි 

සිටින්වනාට ඔබ මෙ ගපන්වවන්වගනහි ද? 

َ َوَمن   ِدي ٱلحُعۡمح وح َتهح
َ
مه أ ِمُع ٱلصُّ نَت تُسح

َ
فَأ

َ
أ

بِيٖ   ٤٠ ََكَن ِِف َضَلَٰٖل مُّ

41. එගහයින්ව (මුහම්මද්) අපි ඔබ 

(ගමගලාින්ව) ඉවත් ක  ද, සැබැින්වම 

අපි ඔවුනට දඬුවම් කරන්වනන්ව ගවමු. 

نَتِقُمونَ  َهََبه بَِك فَإِنها ِمنحُهم مُّ ا نَذح  ٤١ فَإِمه

42. එගස ්නැතගහාත් ඔවුනට අපි ප්රතිඥා 

දුන්ව දෑ, අපි ඔබට ගපන්වවන්වගනමු. 

සැබැින්වම අපි ඔවුන්ව මත බලය 

දරන්වගනෝ ගවමු. 

َنَُٰهمح فَإِنها  ِي وََعدح وح نُرِيَنهَك ٱَّله
َ
َعلَيحِهم  أ

َتِدُرونَ  قح  ٤٢ مُّ

43. එගහයින්ව ඔබ ගවත ගහළිදරව් කරනු 

ලැබූ දෑ ඔබ ග්රහණය කර ෙනු. නියත 

වශගයන්වම ඔබ ඍජු මාර්ෙය මතය. 

  َٰ وِۡحَ إََِلحَكۖۡ إِنهَك لََعَ
ُ
ِٓي أ ِسكح بِٱَّله َتمح فَٱسح

َتِقيمٖ  سح  ٤٣ ِصَرَٰٖط مُّ

44. තවද නියත වශගයන්වම ගමය ඔබට 

හා ඔගේ සමූහයාට ගමගනහි කිරීමකි. 

තවද නුඹලා මතු ප්රශ්න කරනු ලබනු ඇත. 

ـ َلُونَ  ِمَكۖۡ َوَسوحَف تُسح هَك َولَِقوح ر  ل  ٤٤ ِإَونهُهۥ ََّلِكح

45. මහා කරුණාන්විතයාණන්වගෙන්ව 

ගතාර ව ෙැතිකම් කරනු ලබන්වනට 

ගවනත් ගදිවරුන්ව අප පත් කග මු දැයි 

ඔබට ගපර අප එවූ අපගේ දූතවරුන්වගෙන්ව 

ඔබ ිමසනු. 

ـ َلح َمنح  رحَسلحَنا ِمن َقبحلَِك ِمن رُُّسلَِنآ   وَسح
َ
أ

َبُدونَ  ِنَٰمۡح َءالَِهٗة ُيعح َجَعلحَنا ِمن ُدوِن ٱلره
َ
 ٤٥ أ

46. ෆිර්අවුන්ව හා ඔහුගේ පිරිස ගවත 

සැබැින්වම අපි අපගේ සාධක සමෙ මූසා 

ව එව්ගවමු. එිට “ඔහු නියත වශගයන්වම 

මම ගලෝකයන්වහි පරමාධිපතිගේ දහම් 

දූතයා ගවමි” යැයි පැවසීය. 

َن   رحَسلحَنا ُموََسَٰ أَـِبَيَٰتَِنآ إََِلَٰ فِرحَعوح
َ
َولََقدح أ

ِ ٱلحَعَٰلَِميَ  يْهِۦ َفَقاَل إِّن ِ رَُسوُل َرب   ٤٦ َوَمََلِ

47. අපගේ සාධක සමෙ ඔහු ඔවුන්ව ගවත 

පැමිණි කල්හි එිට ඒ ෙැන ඔවුහු 

(සමච්චලයට) සිනහසුනහ. 

ا َجآَءُهم أَـِبَيَٰتَِنآ إَِذا ُهم م ِ  نحَها  فَلَمه
َحُكونَ   ٤٧ يَضح
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48. අපි ඔවුනට කවර සාධකයක් 

ගපන්වවුව ද එවැන්වනට වඩා ිශාල ගදයක් 

මිස ගවනකක් ගනාවීය. තවද ඔවුන්ව 

නැවත හැරිය හැකි වනු පිණිස අපි ඔවුන්ව 

දඬුවමින්ව හසු කර ෙත්ගතමු. 

  ۡۖ تَِها خح
ُ
ََبُ ِمنح أ كح

َ
ِنح َءايٍَة إَِله ِهَ أ َوَما نُرِيِهم م 

َنَُٰهم بِٱلح  َخذح
َ
 ٤٨ َعَذاِب لََعلهُهمح يَرحِجُعونَ َوأ

49. “අගහෝ හූනියම් කරුව! ඔබ අබියස 

ගිිස ෙත් දෑ අනුව ඔබ අප ගවනුගවන්ව 

ඔගේ පරමාධිපතිගෙන්ව අයැද සිටිනු. 

නියත වශගයන්වම අපි යහ මෙ ලැබූගවෝ 

වන්වගනමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ُع نَلَا َربهَك بَِما  اِحُر ٱدح يَُّه ٱلسه
َ
أ َعِهَد  َوقَالُواْ َيَٰٓ

َتُدونَ  َنا لَُمهح  ٤٩ ِعنَدَك إِنه

50. ඔවුන්වගෙන්ව එම දඬුවම අපි ඉවත් ක  

කල්හි එිට ඔවුහු (දිවුරුම) කඩ කරති. 
َنا َعنحُهُم ٱلحَعَذاَب إَِذا ُهمح   ا َكَشفح فَلَمه

 ٥٠ يَنُكُثونَ 

51. තවද ෆිර්අවුන්ව තම සමූහයා අතර 

අමතා “අගහෝ ජනයිනි! මිසරගේ 

ආධිපතයය මා සතු ගනාගව් ද? ගමම 

ෙංොවන්ව මාගේ (පාලනය) යටගත් ෙලා 

යයි. එගහයින්ව නුඹලා ගනාදකින්වගනහු ද? 

لَيحَس َِل  
َ
ُن ِِف قَوحِمهِۦ قَاَل َيََٰقوحِم أ َونَاَدىَٰ فِرحَعوح

  ِۚ نحَهَُٰر ََتحرِي ِمن ََتحِِتٓ
َ َ َوَهَِٰذهِ ٱۡلح ُملحُك ِمِصح

ونَ  فَََل ُتبحِِصُ
َ
 ٥١ أ

52. එගස ්නැතගහාත් පැහැදිලි ව කතා 

ක  ගනාහැකි ගම් නින්වදිත පුද්ෙලයාට 

වඩා මා ගශ්ර්ෂඨ් ගනාගව් ද? 

ِي ُهَو َمِهي  َوََل   ِنح َهََٰذا ٱَّله نَا۠ َخۡيح  م 
َ
مح أ

َ
أ

 ٥٢ يََكاُد يُبِيُ 

53. එගස්නම් රනින්ව වූ ව ලු ඔහු ගවත 

පලඳවනු ලැබිය යුතු ගනාගව් ද? එගස ්

නැතගහාත් ඔහු සමෙ පරිවාරකයින්ව ගලස 

මලක්වරුන්ව පැමිණිගේ ද?” 

ََلٓ  وح َجآَء   فَلَوح
َ
ِن َذَهٍب أ وَِرة  م  سح

َ
لحَِّقَ َعلَيحهِ أ

ُ
أ

ََتِنِيَ  حَمَلَٰٓئَِكُة ُمقح  ٥٣ َمَعُه ٱل

54. එිට ඔහු තම ජනයා සුළුගකාට 

සැලකුගව්ය. එගහයින්ව ඔවුහු ඔහුට අවනත 

වූහ. නියත වශගයන්වම ඔවුහු (අල්ලාහට් 

එගරහි වු) කලහකාරී පිරිසක් වූහ. 

َطاُعو
َ
َتَخفه قَوحَمُهۥ فَأ ُهْۚ إِنهُهمح ََكنُواْ قَوحٗما  فَٱسح

َِٰسِقيَ   ٥٤ َف
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55. ඔවුහු අප ගකෝපයට පත් ක  කල්හි 

අපි ඔවුනට දඬුවම් කග මු. එිට අපි 

ඔවුන්ව සියලු ගදනා (දිගේ) ගිල්වූගයමු. 

َرقحَنَُٰهمح   غح
َ
َنا ِمنحُهمح فَأ آ َءاَسُفونَا ٱنَتَقمح فَلَمه

َعِيَ  َجح
َ
 ٥٥ أ

56. එිට ඉකුත් ව ගිය පරපුරක් ගලසත් 

පසු පැමිගණන්වනන්වහට උපමාවක් ගලසත් 

අපි ඔවුන්ව පත් කග මු. 

 ٥٦ فََجَعلحَنَُٰهمح َسلَٗفا َوَمَثَٗل ل ٓأِۡلِخرِينَ 

57. මර්යම්ගේ පුතණුවන්ව උපමාවක් 

ගලස ගෙන හැර ගපන්වවනු ලැබූ කල්හි 

එිට ඔගේ ජනයා ඒ ෙැන (අපහාස ගලස) 

සිනහසුනහ. 

يََم  ا ُۡضَِب ٱبحُن َمرح ُمَك ِمنحُه  ۞َولَمه َمَثًَل إَِذا قَوح
ونَ   ٥٧ يَِصدُّ

58. තවද “ගශ්රෂ්්ඨ වනුගේ අපගේ 

ගදියන්ව ද එගස් නැතගහාත් ඔහු දැ?”යි 

ඔවුහු ිමසූහ. තර්කයක් ගලසින්ව මිස 

ඔවුහු එය ඔබට ඉදිරිපත් ගනාකග ෝය. 

එගස්ය. ඔවුහු තර්ක කරන පිරිසකි. 

بُو مح ُهَوْۚ َما َۡضَ
َ
ٌ أ َٰلَِهُتَنا َخۡيح

َ
ُه لََك إَِله  َوقَالُٓواْ َءأ

ْۚ بَلح ُهمح قَوحٌم َخِصُمونَ   ٥٨ َجَدََلُۢ

59. අපි ඔහුට ආශිර්වාද ක  ෙැත්ගතකු 

මිස ඔහු නැත. ඉස්රාඊල් දරුවන්වට 

උදාහරණයක් ගලස අපි ඔහු පත් කග මු. 

َنا َعلَيحهِ وََجَعلحَنَُٰه َمَثَٗل   نحَعمح
َ
إِنح ُهَو إَِله َعبحٌد أ

َٰٓءِيَل  َر َِّنٓ إِسح ِ  ٥٩ ِل 

60. තවද අපි අභිමත කර තිබුගේ නම් 

නුඹලා අතුරින්ව මහගපාග ාගව් 

නිගයෝජනය කරමින්ව පැමිගණන 

මලක්වරුන්ව පත් කරන්වනට තිබුණි. 

ۡرِض  
َ َلَٰٓئَِكٗة ِِف ٱۡلح َولَوح نََشآُء َۡلََعلحَنا ِمنُكم مه

 ٦٠ ََيحلُُفونَ 

61. තවද නියත වශගයන්වම (ගේසුස ්වන) 

ඔහු (පැමිණීමට ඇති) අවසන්ව ගහෝරාගව් 

සංඥාවයි. එගහයින්ව ඒ ෙැන නුඹලා සැක 

ගනාකරනු. තවද නුඹලා මා අනුෙමනය 

කරනු. ගමය ඍජු මාර්ෙයයි. 

نه بَِها َوٱتهبُِعوِنِۚ   ََتُ اَعةِ فَََل َتمح ِإَونهُهۥ لَعِلحم  ل ِلسه
َتِقيم   سح  ٦١ َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ
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62. ගෂයිතාන්ව නුඹලා ගනාවැ ක්ිය 

යුතුය, නියත වශගයන්වම ඔහු නුඹලාට 

ප්රකට සතුගරකි. 

يحَطَُٰنۖۡ إِنهُهۥ لَُكمح َعُدو     نهُكُم ٱلشه َوََل يَُصده
بِي    ٦٢ مُّ

63. ඊසා පැහැදිලි සාධක සමෙ පැමිණි 

කල්හි, “මම නුඹලා ගවත ප්රඥාව සමෙ 

පැමිණිගයමි. තවද නුඹලා කවර ගදයක් 

සම්බන්වධගයන්ව මතගේද ඇති 

කරෙන්වගනහු ද එහි ඇතැම් දෑ මම 

නුඹලාට පැහැදිලි කරනු පිණිස 

(පැමිණිගයමි.) එගහයින්ව නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා 

මට අවනත වනු.” යැයි ඔහු පැවසීය. 

َي َِنَِٰت قَاَل قَدح ِجئحُتُكم   ا َجآَء ِعيََسَٰ بِٱِلح َولَمه
ِي   َض ٱَّله َ لَُكم َبعح ِ بَي 

ُ
َمةِ َوِۡل ِكح بِٱۡلح

 َ ِطيُعونِ ََّتحَتلُِفوَن فِيهِِۖ فَٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
 ٦٣ َوأ

64. “නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් වන ඔහු 

මාගේ පරමාධිපතිය. තවද නුඹලාගේද 

පරමාධිපතිය. එගහයින්ව නුඹලා ඔහුට 

ෙැතිකම් කරනු. ගමය ඍජු මාර්ෙයයි.” 

ُبُدوُهْۚ َهََٰذا   ِ َوَربُُّكمح فَٱعح َ ُهَو َرَب  إِنه ٱَّلله
َتِقيم   سح  ٦٤ ِصَرَٰط  مُّ

65. එිට ඔවුන්ව අතුරින්ව වූ කේඩායම් 

මත ගේද ඇති කර ෙත්ගතෝය. එගහයින්ව 

අපරාධ ක වුන්වට ගව්දනීය දිනගේ 

දඬුවමින්ව ිනාශ අත්ගව්වා! 

ِيَن   ۖۡ فََويحل  ل َِّله َزاُب ِمنُۢ بَيحنِِهمح حح
َ َتلََف ٱۡلح فَٱخح

َِلمٍ 
َ
ٍم أ  ٦٥ َظلَُمواْ ِمنح َعَذاِب يَوح

66. ඔවුන්ව ගනාහෙමින්ව සිටිය දී ක්ෂණික 

ව ඔවුන්ව ගවත පැමිගණන අවසන්ව 

ගහෝරාව ෙැන හැර (ගවනත් කිසිවක්) 

ඔවුහු බලාගපාගරාත්තු වන්වගනහු ද? 

َتٗة   تَِيُهم َبغح
ح
ن تَأ

َ
اَعَة أ َهلح يَنُظُروَن إَِله ٱلسه

ُعُرونَ   ٦٦ وَُهمح ََل يَشح

67. ගද්ව බිය බැතිමතුන්ව හැර, එම 

මිතුරන්ව එදින ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමකු 

ඇතැගමකුට සතුරු ගවති. 

ُٓء يَوحَمئِذِۭ َبعح  ِخَله
َ ُضُهمح ِِلَعحٍض َعُدوٌّ إَِله  ٱۡلح

حُمتهِقيَ   ٦٧ ٱل

68. අගහෝ මාගේ ෙැත්තනි! අද දින 

නුඹලා ගවත කිසිදු බියක් නැත. තවද 

නුඹලා දුකට පත් ගනාවන්වගනහුය. 

نُتمح  
َ
َوحَم َوََلٓ أ َيَٰعَِبادِ ََل َخوحٌف َعلَيحُكُم ٱَلح

 ٦٨ ََتحَزنُونَ 
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69. ඔවුහු වනාහි අපගේ වදන්ව ිශව්ාස 

ගකාට අවනත වන්වනන්ව වූහ. 
لِِميَ  ِيَن َءاَمُنواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوََكنُواْ ُمسح  ٦٩ ٱَّله

70. නුඹලා හා නුඹලාගේ බිරියන්ව සතුටු 

කරවනු ලබන තත්ත්වගේ නුඹලා 

ස්වර්ෙයට පිිගසනු (යැයි එදින ඔවුනට 

කියනු ලැගේ.) 

ونَ  َوَُٰجُكمح َُتحََبُ زح
َ
نُتمح َوأ

َ
َنهَة أ  ٧٠ ٱدحُخلُواْ ٱۡلح

71. රනින්ව වූ තැටි හා බදුන්ව ඔවුන්ව වටා 

ගෙන යනු ලැගේ. සිත් ආශා කරන දෑ ද 

ඇස ්පිනවන දෑ ද එහි ඇත.  තවද නුඹලා 

එහි සදාතනිකගයෝය. 

َواٖبِۖ   كح
َ
ِن َذَهٖب َوأ ُيَطاُف َعلَيحِهم بِِصَحاٖف م 

نُتمح  
َ
ۖۡ َوأ ُيُ عح

َ نُفُس َوتَََّلُّ ٱۡلح
َ َتِهيهِ ٱۡلح َوفِيَها َما تَشح

ونَ   ٧١ فِيَها َخَِِٰلُ

72. නුඹලා සිදු කරමින්ව සිටි දෑ ගහත්ුගවන්ව 

නුඹලාට උරුම කර ගදනු ලැබූ සව්ර්ෙය 

එයයි. 

ورِثحُتُموَها بَِما ُكنُتمح  
ُ
َنهُة ٱلهِِتٓ أ َوتِلحَك ٱۡلح

َملُونَ   ٧٢ َتعح

73. නුඹලාට එහි ගබාගහෝමයක් පලතුරු 

ඇත. එයින්ව නුඹලා අනුභව කරන්වගනහුය 

යැයි (කියනු ලැගේ.) 

َٰكِ  ُكلُونَ لَُكمح فِيَها َف
ح
ِنحَها تَأ  ٧٣ َهة  َكثَِۡية  م 

74. නියත වශගයන්වම වැරදිකරුවන්ව 

නිරගේ දඬුවගමහි සදාතනිකගයෝ ගවති. 
ونَ  رِِمَي ِِف َعَذاِب َجَهنهَم َخَِِٰلُ حُمجح  ٧٤ إِنه ٱل

75. ඔවුන්වගෙන්ව (දඬුවම) ලිහිල් කරනු 

ගනාලැගේ.ඔවුහු එහි බලාගපාගරාත්තු 

සුන්ව වී සිටිති. 

ُ َعنح   ٧٥ ُهمح وَُهمح فِيهِ ُمبحلُِسونَ ََل ُيَفَته

76. තවද අපි ඔවුනට අපරාධ 

ගනාකග මු. නමුත් ඔවුහු තමන්ව ිසින්වම 

තමන්වට අපරාධකර ෙත්හ. 

َٰلِِميَ  َنَُٰهمح َوَلَِٰكن ََكنُواْ ُهُم ٱلظه  ٧٦ َوَما َظلَمح
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77. අගහෝ (නිරගේ භාරකරු වන) 

“මාලික්! ඔගේ පරමාධිපති (අගේ 

අවසානය) අප ගවත තීන්වදු කරත්වා ! යැයි 

ඔවුහු අමතති. (එිට) “නියත වශගයන්ව 

නුඹලා රැඳී සිටින්වගනෝ ගවති” යැයි ඔහු 

පවසයි. 

ِض َعلَيحَنا َربَُّكۖۡ قَاَل إِنهُكم   اْ َيََٰمَٰلُِك َِلَقح َونَاَدوح
َِٰكُثونَ   ٧٧ مه

78. සැබැින්වම අපි සතයය සමෙ නුඹලා 

ගවත පැමිණිගයමු. නමුත් නුඹලාගෙන්ව 

බහුතරයක් ගදනා සතයය පිළිකුල් 

කරන්වගනෝ ගවති. 

ُكمح   ََثَ كح
َ
ِ َوَلَِٰكنه أ َق  لََقدح ِجئحَنَُٰكم بِٱۡلح

ِ َكَٰرُِهونَ   ٧٨ لِلحَحق 

79. එගස ්නැතගහාත් ඔවුහු යම් කරුණක් 

තීන්වදු කග ෝ ද? එිට නියත වශගයන්වම 

අපි ද තීන්වදු කරන්වගනෝ ගවමු. 

ُِمونَ  ٗرا فَإِنها ُمَبح مح
َ
بحَرُمٓواْ أ

َ
مح أ

َ
 ٧٩ أ

80. ඔවුන්ව රහසින්ව පවසන දෑට හා 

ඔවුන්වගේ රහස ්සාකච්ඡා වලට සැබැින්වම 

අප සවන්ව ගනාගදනු ඇතැයි ඔවුහු 

සිතන්වගනෝ ද? එගස ්ගනාව ඔවුන්ව 

අබියසට වී අපගේ දූතවරු (සියල්ල) 

සටහන්ව කරති. 

َُٰهمِۚ بََلَٰ   َمُع َِسهُهمح َوََنحَوى نها ََل نَسح
َ
مح َُيحَسُبوَن أ

َ
أ

ُتُبونَ  يحِهمح يَكح  ٨٠ َورُُسلَُنا َلَ

81. “මහා කරුණාන්විතයාණන්ව හට 

දරුවකු වී නම් ෙැතිකම් කරන්වනන්ව 

අතුරින්ව ප මුවැන්වනා මම ගවමි” යැයි 

(නබිවරය,) ඔබ පවසනු. 

ُل   وه
َ
نَا۠ أ

َ
ِنَٰمۡح َوَل  فَأ قُلح إِن ََكَن لِلره

 ٨١ ٱلحَعَٰبِِدينَ 

82. අහස ්හි හා මහගපාග ාගව් 

හිමිපාණන්ව වූ  එගමන්වම අර්ෂහ්ි  

හිමිපාණන්ව (වූ ඔහු) ඔවුන්ව වර්ණනා කරන 

දැයින්ව සුිශුද්ධය. 

ِ ٱلحَعرحِش   ۡرِض َرب 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ٱلسه ُسبحَحََٰن َرب 

ا يَِصُفونَ   ٨٢ َعمه

83. එගහයින්ව ඔවුනට ප්රතිඥා ගදනු ලබන 

ඔවුන්වගේ දිනය හමුවන ගතක් එගස ්ඔවුන්ව 

නිරත වන්වනටත් ගසල්ලම් කරන්වනටත් 

ඔබ ඔවුන්ව අත්හැර දමනු. 

َمُهُم   َٰ يَُلَُٰقواْ يَوح فََذرحُهمح ََيُوُضواْ َويَلحَعُبواْ َحِته
ِي يُوَعُدونَ   ٨٣ ٱَّله
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84. ඔහු වනාහි අහස ්හි ගදිඳාය. 

මහගපාග ාගවහි ද ගදිඳාය. තවද මහා 

ප්රඥාවන්වතය. සර්වඥානීය. 

ۡرِض إَِلَٰه ْۚ  
َ َمآءِ إَِلَٰه  َوِِف ٱۡلح ِي ِِف ٱلسه وَُهَو ٱَّله

َِكيُم ٱلحَعلِيمُ وَُهَو   ٨٤ ٱۡلح

85. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් ද ඒ ගදක 

අතර ඇති දෑහි ද ආධිපතයය තමන්ව සතු වූ 

ඔහු අති උත්කෘෂ්ඨ ිය. තවද අවසන්ව 

ගහෝරාව පිළිබඳ දැනුම ඔහු ගවතය. තවද 

නුඹලා නැවත ගයාමු කරනු ලබනුගේ ඔහු 

ගවතමය. 

ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي ََلُۥ ُملحُك ٱلسه   َوَتَباَرَك ٱَّله

اَعةِ ِإَوََلحهِ   َوَما بَيحَنُهَما وَِعنَدهُۥ ِعلحُم ٱلسه
 ٨٥ تُرحَجُعونَ 

86. ඔහු හැර ඔවුන්ව ඇරයුම් කරන අයට 

මැදිහත් වීමට බලය ගනාමැත. නමුත්, 

ඔවුන්ව දැනුවත්ව සතයයට සාක්ෂි දැරූවන්ව 

හැර. 

َفََٰعَة   ُعوَن ِمن ُدونِهِ ٱلشه ِيَن يَدح لُِك ٱَّله َوََل َيمح
لَُمونَ إَِله َمن َشهِ  ِ وَُهمح َيعح َق   ٨٦ َد بِٱۡلح

87. තවද ඔවුන්ව මැව්ගව් කවුදැයි ඔබ 

ඔවුන්වගෙන්ව ිමසූ ිට අල්ලාහ ්යැයි 

සැබැින්වම ඔවුහු පවසනු ඇත. එගස ්නම් 

ඔවුන්ව ගවනතකට හරවනු ලබනුගේ 

ගකගස් ද? 

 َٰ ّنه
َ
ۖۡ فَأ ُ نح َخلََقُهمح ََلَُقولُنه ٱَّلله َُهم مه تلح

َ
َولَئِن َسأ
فَُكونَ   ٨٧ يُؤح

88. තවද ‘අගහෝ මාගේ 

පරමාධිපතියාගණනි, නියත වශගයන්වම 

ගමාවුහු ිශ්වාස ගනාකරන පිරිසකි යන  

(නබිවරයාගේ) ප්රකාශයද (අල්ලාහ ්දනී). 

ِمُنونَ  ُؤََلٓءِ قَوحم  َله يُؤح ِ إِنه َهَٰٓ  ٨٨ َوقِيلِهِۦ َيََٰرب 

89. එගහයින්ව ඔබ ඔවුන්ව ගනාස කා 

හරිනු. තවද සලාම් (ශාන්වතිය) යැයි 

පවසනු. එිට ඔවුහු මතු දැන ෙනු ඇත. 

لَُمونَ  َفحح َعنحُهمح َوُقلح َسَلَٰم ْۚ فََسوحَف َيعح  ٨٩ فَٱصح
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හා මීම්  ٓ١ حم 

2. පැහැදිලි ගද්ව ග්රන්වථය මත දිවුරමින්ව  ِحُمبِي  ٢ َوٱلحِكَتَِٰب ٱل

3. නියත වශගයන්වම භාෙයමත් රාත්රියක 

අපි එය පහ  කග මු. නියත වශගයන්වම 

අපි අවවාද කරන්වනන්ව වූගයමු. 

َبََٰرَكٍةِۚ إِنها ُكنها ُمنِذرِينَ  نَزلحَنَُٰه ِِف ََلحلَةٖ مُّ
َ
 ٣ إِنهآ أ

4. එහි ප්රඥාගවන්ව යුක්ත සෑම 

නිගයෝෙයක්ම තීරණය කරනු ලබයි. 
ٍر َحِكيمٍ  مح

َ
َرُق ُكُّ أ  ٤ فِيَها ُيفح

5. (එය) අප අබියසින්ව වූ ආඥාවක් 

වශගයනි. නියත වශගයන්වම අපි (දහම් 

දූතයින්ව) එවන්වනන්ව වූගයමු. 

ْٓۚ إِنها ُكنها ُمرحِسلِيَ  ِنح ِعنِدنَا ٗرا م  مح
َ
 ٥ أ

6. (එය) ඔගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ 

ආශිර්වාදයක් වශගයනි. නියත 

වශගයන්වම ඔහු සර්ව ශ්රාවකය. සර්ව 

ඥානීය. 

ِميُع ٱلحَعلِيمُ  ب َِكْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه ِن ره َٗة م   ٦ رَۡحح

7. නුඹලා තරගේ ිශ්වාස කරන්වනන්ව 

ගලස සිටිගයහු නම් (දැන ෙනු. ඔහු) 

අහස්හි හා මහගපා ගව් ද ඒ ගදක අතර 

ඇති දෑහි ද පරමාධිපතිය. 

ۡرِض َوَما 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ٱلسه ٓۖۡ إِن ُكنُتم  َرب  بَيحَنُهَما

وقِنِيَ   ٧ مُّ

8. ඔහු හැර ගවනත් ගදිගඳකු නැත. ඔහු 

ජීවත් කරවයි. තවද මරණයට පත් කරයි. 

නුඹලාගේ පරමාධිපතිය. තවද නුඹලාගේ 

ප්රාරම්භක මුතුන්ව මිත්තන්වගේ ද 

පරමාධිපතිය. 

ۦ َويُِميُتۖۡ َربُُّكمح َوَربُّ   ِ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو يُۡحح
لِيَ َءابَآئُِكمُ  وه

َ  ٨  ٱۡلح
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9. එගස ්ගනාව ඔවුහු සැකගයහි 

ගකළිගදග න්ව ෙත කරති. 
 ٩ بَلح ُهمح ِِف َشك ٖ يَلحَعُبونَ 

10. එගහයින්ව පැහැදිලි ව ගපගනන 

දුමාරයකින්ව යුතු ව අහස පැමිගණන දිනය 

(නබිවරය) ඔබ බලාගපගරාත්තුගවන්ව 

සිටිනු. 

َمآُء بُِدَخاٖن   ِِت ٱلسه
ح
تَِقبح يَوحَم تَأ بِيٖ فَٱرح  ١٠ مُّ

11. එය මිනිසුන්ව ආවරණය කර ෙනියි. 

ගමය ගව්දනීය දඬුවමකි. 
َِلم  

َ
 ١١ َيغحََش ٱنلهاَسۖۡ َهََٰذا َعَذاٌب أ

12. “අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! එම 

දඬුවම අපගෙන්ව ඉවත් කරනු මැනව! 

නියත වශගයන්වම අපි ිශව්ාස කරන්වගනෝ 

ගවමු.” (යැයි ඔවුන්ව පවසති.) 

ِشفح َعنها ٱلح  بهَنا ٱكح ِمُنونَ ره  ١٢ َعَذاَب إِنها ُمؤح

13. ඔවුනට උපගදස ගකගස් නම් 

වන්වගන්ව ද? තවද සැබැින්වම ඔවුන්ව ගවත 

පැහැදිලි දූතයකු පැමිණ ඇත. 

بِي   َرىَٰ َوقَدح َجآَءُهمح رَُسول  مُّ ِكح َٰ لَُهُم ٱَّل  ّنه
َ
 ١٣ أ

14. පසු ව ඔවුහු ඔහුගෙන්ව හැරී ගොස් 

“(අන්ව අය ිසින්ව ගමාහු) පුහුණු කරනු 

ලැබූ තැනැත්තා;  උම්මත්තකගයකි” යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 

حُنونٌ  اْ َعنحُه َوقَالُواْ ُمَعلهم  ُمه هوح  ١٤ ُثمه تََول

15. නියත වශගයන්වම අපි ස්වල්ප 

වශගයන්ව දඬුවම ඉවත් කරන්වගනෝ ගවමු. 

(එිට) නියත වශගයන්වම නුඹලා නැවත 

හැරී යන්වගනෝය. 

 ١٥ ئُِدونَ إِنها ََكِشُفواْ ٱلحَعَذاِب قَلِيًَلْۚ إِنهُكمح ََعٓ 

16. දැඩි ග්රහණයකින්ව අප ග්රහණය කරන 

දින නියත වශගයන්වම අපි දඬුවම් 

කරන්වගනෝ ගවමු. 

ىَٰٓ إِنها ُمنَتِقُمونَ  َ َشَة ٱلحُكَبح َطح  ١٦ يَوحَم َنبحِطُش ٱِلح
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17. තවද ඔවුනට ගපර වූ ෆිර්අවුන්වගේ 

ජනයා අපි පරීක්ෂණයට ලක් කග මු. 

තවද ඔවුන්ව ගවත ගෙෞරවනීය දහම් 

දූතයකු පැමිණිගේය. 

َن وََجآَءُهمح   ۞َولََقدح َفَتنها َقبحلَُهمح قَوحَم فِرحَعوح
 ١٧ رَُسول  َكرِيمٌ 

18. “අල්ලාහ්ගේ ෙැත්තන්ව මා ගවත 

නුඹලා භාර කරනු. නියත වශගයන්වම මම 

නුඹලා සඳහා වූ ිශ්වාසනීය දහම් දූතයකු 

ගවමි” (යැයි ඔහු පැවසීය.) 

 ِۡۖ ٓواْ إََِله ِعَباَد ٱَّلله دُّ
َ
نح أ

َ
 إِّن ِ لَُكمح رَُسوٌل  أ

ِمي  
َ
 ١٨ أ

19. “තවද අල්ලාහ් ගවත නුඹලා 

හිතුවක්කාර ගනාවනු. නියත වශගයන්වම 

මම නුඹලා ගවත පැහැදිලි සාධකයක් 

ගෙන ආගවමි.” 

ٓ َءاتِيُكم بُِسلحَطَٰٖن   ِۖۡ إِّن ِ لُواْ لََعَ ٱَّلله ن َله َتعح
َ
َوأ

بِيٖ   ١٩ مُّ

20. “තවද නුඹලා මා ෙල් ෙසා මැරීම 

සම්බන්වධගයන්ව නියත වශගයන්වම මම 

මාගේ පරමාධිපති ගවතින්වද, එගමන්වම 

නුඹලාගේ පරමාධිපති ගවතින්වද, 

ආරක්ෂාව පතමි.” 

ن تَرحَُجُونِ 
َ
ِ َوَرب ُِكمح أ ُت بَِرَب   ٢٠ ِإَوّن ِ ُعذح

21. “තවද නුඹලා මා ිශ්වාස ගනාකග  ්

නම් එිට නුඹලා මගෙන්ව ඉවත් ව සිටිනු.” 

ِمُنواْ َِل فَٱعح  همح تُؤح  ٢١ ََتِلُونِ ِإَون ل

22. (ඔවුන්ව කලහකම් ක හ) එිට ඔහු 

‘නියත වශගයන්වම ගමාවුහු අපරාධකාරී 

පිරිසක්’ යැයි ඔහුගේ පරමාධිපතිට අමතා 

සිටිගේය. 

حرُِمونَ  نه َهَُٰٓؤََلٓءِ قَوحم  ُمُّ
َ
ۥٓ أ  ٢٢ فََدََع َربهُه

23. (ඔහුට ගමගස ්පිළිතුරු ලැබුණි.) 

“එගහයින්ව මාගේ ෙැත්තන්ව සමඟ ඔබ 

රාත්රිගේ ෙමන්ව ෙනු. නියත වශගයන්වම 

නුඹලා ලුහුබඳිනු ලබන්වනන්වය.” 

تهَبُعونَ  ِ بِعَِبادِي ََلحًَل إِنهُكم مُّ َسح
َ
 ٢٣ فَأ

24. “මුහුද ඒ  අයුරින්වම (පැළී ිවර ව) 

තිගබන්වනට ඔබ හරිනු. නියත වශගයන්වම 

ඔවුහු ගිල්වනු ලබන ගස්නාවකි.” 

ًواۖۡ إِنهُهمح ُجند   َر رَهح َحح َرُقونَ  َوٱتحُرِك ٱِلح غح  ٢٤ مُّ
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25. ඔවුහු උයන්ව වතු හා දිය උල්පත් 

ගකාපමණක් අතහැර දමා ගිගයෝ ද? 

َٰٖت وَُعُيونٖ   ٢٥ َكمح تََرُكواْ ِمن َجنه

26. තවද ගකත්යායන්ව හා ගෙෞරවනීය 

ස්ථාන, 
 ٢٦ َوُزُروٖع َوَمَقاٖم َكرِيمٖ 

27. තවද එහි සතුටු ිඳින්වනන්ව ගලස සිටි 

සැප සම්පත් (අතහැර දමා ගිගයෝ ද?) 

َِٰكِهيَ وَ  َمةٖ ََكنُواْ فِيَها َف  ٢٧ َنعح

28. එගලසය ! තවද අපි ගවනත් පිරිසකට 

ඒවා උරුම කග මු. 
َرثحَنََٰها قَوحًما َءاَخرِينَ  وح

َ
 ٢٨ َكَذَٰلَِكۖۡ َوأ

29. එිට අහස හා මහගපාග ාව ඔවුන්ව 

ෙැන  කඳුළු සැළුගව් නැත. තවද ඔවුහු 

කල් ගදනු ලබන්වනන්ව ගනාවූහ. 

ۡرُض َوَما ََكنُواْ  َفَما بََكتح 
َ َمآُء َوٱۡلح َعلَيحِهُم ٱلسه

 ٢٩ ُمنَظرِينَ 

30. තවද ඉස්රාඊල් දරුවන්ව නින්වදිත 

දඬුවමින්ව සැබැින්වම අපි මුදවා ෙත්ගතමු. 
َٰٓءِيَل ِمَن ٱلحَعَذاِب   َر َولََقدح ََنهيحَنا بَِّنٓ إِسح

حُمِهيِ   ٣٠ ٱل

31. ෆිර්අවුන්වගෙන්ව (අපි මුදවා ෙත්ගතමු). 

නියත වශගයන්වම ඔහු සීමාව ඉක්මවා 

කටයුතු කරන්වනන්ව අතුරින්ව උද්දච්ච 

ප්රධානියකු ිය. 

ِفِيَ  حُمِسح َِن ٱل ا م  َنْۚ إِنهُهۥ ََكَن ََعَِلٗ  ٣١ ِمن فِرحَعوح

32. (එකල ිසූ) ගලෝවැසියනට දැනුවත් 

ව සැබැින්වම අපි ඔවුන්ව ගතෝරා 

ෙත්ගතමු. 

َٰ ِعلحٍم لََعَ ٱلحَعَٰ  َنَُٰهمح لََعَ ََتح  ٣٢ لَِميَ َولََقِد ٱخح

33. තවද සංඥාවන්ව අපි ඔවුනට 

පිරිනැමුගවමු. එහි පැහැදිලි පරීක්ෂණයක් 

ිය. 

بِيٌ  َِن ٱٓأۡلَيَِٰت َما فِيهِ بََلَٰٓؤ اْ مُّ  ٣٣ َوَءاَتيحَنَُٰهم م 

34. නියත වශගයන්වම ගමාවුහු ගමගස ්

පවසති. 
 ٣٤ إِنه َهَُٰٓؤََلٓءِ ََلَُقولُونَ 
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35. “ගමය අපගේ මුල් මරණය මිස නැත. 

තවද අපි නැවත නැගිටුවනු ලබන්වනන්ව 

ගනාගවමු.” 

وَلَٰ َوَما ََنحُن  
ُ تَتَُنا ٱۡلح إِنح ِهَ إَِله َموح

 ٣٥ بُِمنَّشِينَ 

36. එගස ්නුඹලා සතයවාදීන්ව ගලස 

සිටිගයහු නම් අපගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව 

නුඹලා නැවත ගෙන එනු.” 

تُواْ أَـِببَآئَِنآ إِن ُكنُتمح َصَِٰدقِيَ 
ح
 ٣٦ فَأ

37. ගශ්ර්ෂඨ් වනුගේ ඔවුන්ව ද එගස ්

නැතගහාත් තුේබඃ ජනයා හා ඔවුනට 

ගපර සිටියවුන්ව ද? අපි ඔවුන්ව ිනාශ 

කග මු. නියත වශගයන්වම ඔවුහු 

අපරාධකරුවන්ව වූහ. 

ِيَن ِمن َقبحلِِهمح   مح قَوحُم ُتبهٖع َوٱَّله
َ
ٌ أ ُهمح َخۡيح

َ
أ

ْۚ إِنهُهمح ََكنُواْ ُُمحرِِميَ  َنَُٰهمح لَكح هح
َ
 ٣٧ أ

38. තවද අහස ්හා මහගපාග ාව ද ඒ 

ගදක අතර ඇති දෑ ද ගකළි ගලාල් සඳහා 

අපි ගනාමැව්ගවමු. 

ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َنا ٱلسه َوَما َخلَقح

 ٣٨ َلَٰعِبِيَ 

39. ඒ ගදක සතයගයන්ව යුතු ව මිස අපි 

ගනාමැව්ගවමු. නමුත් ඔවුන්වගෙන්ව 

බහුතරයක් ගදනා (ඒ බව) ගනාදනිති. 

َنَُٰهَمآ إَِله  ََثَُهمح ََل  َما َخلَقح كح
َ
ِ َوَلَِٰكنه أ َق   بِٱۡلح

لَُمونَ   ٣٩ َيعح

40. නියත වශගයන්වම ිනිශච්ය දිනය 

ඔවුන්ව සියලු ගදනාගේ නියමිත කාලයයි. 
َعِيَ  َجح

َ
ِل ِميَقَُٰتُهمح أ  ٤٠ إِنه يَوحَم ٱلحَفصح

41. එදින කිසිදු සෙගයකුගෙන්ව 

සෙගයකුට කිසිවකින්ව ප්රගයෝජනවත් 

ගනාවනු ඇත. තවද ඔවුහු උදව් කරනු 

ගනාලබති. 

ا َوََل ُهمح   ٗل َشيحـ ٗ وح ًل َعن مه ِّن َموح يَوحَم ََل ُيغح
ونَ   ٤١ يُنَِصُ

42. නමුත් අල්ලාහ ්කරුණාව ගපන්ව වූ 

අය හැර. නියත වශගයන්වම ඔහුමය සර්ව 

බලධාරී මහා කරුණාවන්වත වනුගේ. 

ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلحَعزِيُز ٱلرهِحيمُ  ُ  ٤٢ إَِله َمن رهِحَم ٱَّلله

43. නියත වශගයන්වම zසක්කූම් ෙස 

වනාහි, 
 ٤٣ إِنه َشَجَرَت ٱلزهقُّومِ 
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44. පාපතරයින්වගේ ආහාරයයි.  ِثِيم
َ  ٤٤ َطَعاُم ٱۡلح

45. (එය) එය උණු ක  තඹ ගමන්වය. එය 

උදර තු  උණුගවමින්ව පවතින්වගන්වය. 
ُُطونِ  ِل ِِف ٱِلح ِل َيغح حُمهح  ٤٥ َكٱل

46. ගලෝ දිය උතුරන්වනාක් ගමනි.   ِ
َِميمِ َكَغلح  ٤٦ ٱۡلح

47. (නිරගේ ආරක්ෂකයින්ව වන) නුඹලා 

ඔහු (අධර්මිෂ්ඨයා) හසු කරනු. පසු ව 

නුඹලා ඔහු නිරය මැදට ඇද ගෙන යනු. 

َِحيمِ  تِلُوهُ إََِلَٰ َسَوآءِ ٱۡلح  ٤٧ ُخُذوُه فَٱعح

48. පසු ව ඔහුගේ හිසට ඉහළින්ව නුඹලා 

ගව්දනාව ඇති කරන ගලෝ දිය වක් කරනු. 
 
ح
َق َرأ َِميمِ ُثمه ُصبُّواْ فَوح  ٤٨ ِسهِۦ ِمنح َعَذاِب ٱۡلح

49. ඔබ ිඳිනු. නියත වශගයන්වම ඔබ 

ෙරුසරු ඇති බලධාරිගයකි. 
نَت ٱلحَعزِيُز ٱلحَكرِيمُ 

َ
 ٤٩ ُذقح إِنهَك أ

50. නියත වශගයන්වම ගමය නුඹලා කවර 

ගදයක් පිළිබඳ සැක කරමින්ව සිටිගයහු ද 

එයයි (යැයි කියනු ලැගේ.) 

ونَ إِنه َهََٰذا َما ُكنُتم بِهِۦ تَ  ََتُ  ٥٠ مح

51. නියත වශගයන්වම බිය බැතිමතුන්ව 

ආරක්ෂිත සථ්ානයක ගවති. 
ِميٖ 

َ
حُمتهِقَي ِِف َمَقاٍم أ  ٥١ إِنه ٱل

52. උයන්ව වතු හා දිය උල්පත් අතරය.  َٰٖٖت وَُعُيون  ٥٢ ِِف َجنه

53. ඔවුහු සිනිඳු ගස්ද හා ඝන ගස්ද වලින්ව 

ඇඳ පැ ඳ එකිගනකා මුහුණලමින්ව සිටිති. 
َتَقَٰبِلِيَ  ٖق مُّ َ َتَبح  ٥٣ يَلحبَُسوَن ِمن ُسنُدٖس ِإَوسح

54. එගලසය. තවද අපි ඔවුනට ගනත් 

පිනවන කුමරියන්ව ිවාහ කර ගදමු. 
َنَُٰهم ِِبُوٍر ِعيٖ   ٥٤ َكَذَٰلَِك َوَزوهجح

55. ඔවුහු බිගයන්ව ගතාර වූවන්ව ගලසින්ව 

සෑම පලතුරක්ම එහි පතති. 
َِٰكَهٍة ءَ  ِ َف

ُعوَن فِيَها بُِكل   ٥٥ اِمنِيَ يَدح
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56. මුල් මරණය හැර (ගවනත්) 

මරණයක් ඔවුහු එහි ගනාිඳිති. තවද නිරා 

ගින්වගන්ව දඬුවමින්ව ඔහු ඔවුන්ව ආරක්ෂා 

කර ඇත. 

  ِۖ وَلَٰ
ُ تََة ٱۡلح حَموح حَموحَت إَِله ٱل ََل يَُذوُقوَن فِيَها ٱل

َِحيمِ  َُٰهمح َعَذاَب ٱۡلح  ٥٦ َوَوَقى

57. (එය) ඔගේ පරමාධිපතිගේ භාෙයයක් 

ගලසිනි. එයයි අතිමහත් ජයග්රහණය. 
ُز ٱلحَعِظيمُ  َٰلَِك ُهَو ٱلحَفوح ب َِكْۚ َذ ِن ره َٗل م   ٥٧ فَضح

58. එගහයින්ව ඔවුන්ව උපගදස් ලැබිය හැකි 

වනු පිණිස අපි එය ඔගේ දිවට පහසු 

කග මු. 

ُرونَ  َنَُٰه بِلَِسانَِك لََعلهُهمح َيَتَذكه ح  ٥٨ فَإِنهَما يَِسه

59. එගහයින්ව ඔබ අගේක්ෂාගවන්ව සිටිනු. 

නියත වශගයන්වම ඔවුහු ද  

අගේක්ෂාගවන්ව සිටින්වගනෝ ගවති. 

تَِقُبونَ  رح تَِقبح إِنهُهم مُّ  ٥٩ فَٱرح
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සූරා අල් ජාසියා  الجاثية 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හා මීම්  ٓ١ حم 

2. ගමම ග්රන්වථගේ පහ  කිරීම මහා 

ප්රඥාවන්වත සර්ව බලධාරියාණන්ව වූ 

අල්ලාහ්ගෙනි. 

َِكيمِ  ِ ٱلحَعزِيزِ ٱۡلح  ٢ تََنِيُل ٱلحِكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

3. නියත වශගයන්වම අහස ්හා 

මහගපාග ාගවහි ගදියන්ව ිශව්ාස 

කරන්වනන්වහට සංඥා ඇත. 

ِمنِيَ  ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت ل ِلحُمؤح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو  ٣ إِنه ِِف ٱلسه

4. නුඹලා මැවීගමහි ද සත්වයින්ව ඔහු 

ිසුරුවා ඇති ආකාරගයහි ද තරගේ 

ිශව්ාස කරන ජනයාට සංඥා ඇත. 

ٖم   َوِِف َخلحِقُكمح َوَما َيُبثُّ ِمن َدآبهٍة َءاَيَٰت  ل َِقوح
 ٤ يُوقُِنونَ 

5. රාත්රිය හා දහවල ගවනස්වීගමහි ද, 

අල්ලාහ ්අහසින්ව ගපෝෂණ සම්පත් පහ  

ගකාට මහගපා ව මිය ගිය පසු එමගින්ව 

එය නැවත ප්රාණවත් කිරීගමහි ද, සු ං 

හැමීගමහි ද, වටහා ෙන්වනා ජනයාට 

සංඥාවන්ව ඇත. 

ُ ِمَن   نَزَل ٱَّلله
َ
حِل َوٱنلهَهارِ َوَمآ أ تَِلَِٰف ٱَله َوٱخح

ٖق  ِزح َمآءِ ِمن ر  تَِها  ٱلسه َد َموح ۡرَض َبعح
َ َيا بِهِ ٱۡلح حح

َ
فَأ

ِقلُونَ  ٖم َيعح َِيَِٰح َءاَيَٰت  ل َِقوح ِيِف ٱلر   ٥ َوتَِصح

6. ඒවා අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ගව්. අපි ඔබට 

ඒවා සතයගයන්ව යුතු ව පාරායනය කර 

ගපන්වවමු. එගහයින්ව අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ 

වදන්ව වලට පසු ව කවර ප්රකාශයක් ඔවුහු 

ිශව්ාස කරන්වගනෝ ද? 

ي ِ  
َ
ِۖ فَبِأ ِ َق  ِ َنتحلُوَها َعلَيحَك بِٱۡلح تِلحَك َءاَيَُٰت ٱَّلله

ِمُنونَ  ِ َوَءاَيَٰتِهِۦ يُؤح َد ٱَّلله  ٦ َحِديثِۭ َبعح

7. සෑම මහා ගබාරුකාර පාපතරයකුටම 

ිනාශය අත් ගව්වා! 
ثِيمٖ 

َ
فهاٍك أ

َ
ِ أ

 ٧ َويحل  ل ُِك 
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8. ඔහු ගවත කියවා ගපන්වවන ලද 

අල්ලාහ්ගේ වදන්ව වලට ඔහු සවන්ව ගදයි. 

පසු ව ඔහු එයට සවන්ව ගනාදුන්වනාක් 

ගමන්ව උඩඟුගවන්ව හිතුවක්කාර ගලස 

හැසිගරයි. එගහයින්ව ගව්දනීය දඬුවම 

පිළිබඳ ව (නබිතුමනි!) ඔබ ඔහුට 

ශුභාරංචි ගදනු. 

ِ ُتتحَلَٰ َعلَيحهِ ُثمه يُِِصُّ   َمُع َءاَيَِٰت ٱَّلله يَسح
هُ بَِعذَ  ح ِ ۖۡ فَبَّش  َها َمعح همح يَسح ن ل

َ
ا َكأ َِبٗ َتكح اٍب  ُمسح

َِلمٖ 
َ
 ٨ أ

9. ඔහු අපගේ වදන්ව අතුරින්ව කිසිවක් 

ගහෝ දැන ෙත් ිට එය ඔහු ිහිළුවට 

ෙත්ගත්ය. නින්වදා සහෙත දඬුවමක් තමන්ව 

සතු කර ෙත්ගතෝ ඔවුහුමය. 

ََذَها ُهُزًواْۚ   ِإَوَذا َعلَِم ِمنح َءاَيَٰتَِنا َشيحـ ًا ٱَّته
ِهي   ْوَلَٰٓئَِك لَُهمح َعَذاب  مُّ

ُ
 ٩ أ

10. ඔවුනට පසුපසින්ව නිරය ඇත. ඔවුහු 

කවර ගදයක් උපයා ෙත්ගත් ද එය ගහෝ 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව ඔවුහු 

භාරකරුවන්ව ගලස ෙත් දෑ ගහෝ ඔවුනට 

ඵලක් ගනාවනු ඇත. තවද ඔවුනට මහත් 

දඬුවමක් ඇත. 

ا َكَسُبواْ   ِّن َعنحُهم مه ِن َوَرآئِِهمح َجَهنهُمۖۡ َوََل ُيغح م 
 
َ
ِ أ َُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله ا َوََل َما ٱَّته ۖۡ َولَُهمح  َشيحـ ٗ َِلَآَء وح

 ١٠ َعَذاٌب َعِظيمٌ 

11. ගමය යහ මාර්ෙයයි. තවද ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපතිගේ වදන්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව 

වන ඔවුනට ඉතා දරුණු ගව්දනා ගෙන 

ගදන දඬුවම් ඇත. 

ِيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهمح لَُهمح   َهََٰذا ُهٗدىۖۡ َوٱَّله
ٍز   ِن ر ِجح َِلمٌ َعَذاب  م 

َ
 ١١ أ

12. නුඹලා කෘතගව්දී ිය හැකි වනු 

පිණිසත් ඔහුගේ නිගයෝෙය අනුව නැව් 

එහි යාත්රා කරනු පිණිසත් ඔහුගේ 

භාෙයයන්ව නුඹලා ගසායනු පිණිසත් 

නුඹලා ගවනුගවන්ව මුහුද වසඟ කර 

දුන්වගන්ව අල්ලාහ්ය. 

رَِي   َر تِلَجح َحح َر لَُكُم ٱِلح ِي َسخه ُ ٱَّله ۞ٱَّلله
رِ  مح

َ
لِهِۦ  ٱلحُفلحُك فِيهِ بِأ هِۦ َوتِلَبحَتُغواْ ِمن فَضح

ُكُرونَ   ١٢ َولََعلهُكمح تَشح

13. තවද අහසහ්ි ඇති දෑ හා 

මහගපාග ාගව් ඇති දෑ සියල්ල ඔහු 

ිසින්ව නුඹලාට ඔහු වසඟ කර දුන්වගන්වය. 

නියත වශගයන්වම සිතිය හැකි ජනයාට 

ගමහි සංඥා ඇත. 

ۡرِض  
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ا ِِف ٱلسه َر لَُكم مه وََسخه

ٖم  ََجِ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوح ِنحُهْۚ إِنه ِِف َذ يٗعا م 
ُرونَ   ١٣ َيَتَفكه
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14. තමන්ව උපයමින්ව සිටි දෑ ගහත්ුගවන්ව 

පිරිසකට ප්රතිිපාක පිරිනැමීම සඳහා 

අල්ලාහ්ගේ දඬුවම් දිනයන්ව අගේක්ෂා 

ගනාකරන්වනන්වහට සමාව ගදන්වනැයි 

ිශව්ාස ක වුනට (නබිවරය,) ඔබ 

පවසනු. 

ِيَن َءامَ  يهاَم  قُل ل َِّله
َ
ِيَن ََل يَرحُجوَن أ ِفُرواْ لَِّله ُنواْ َيغح

ِسُبونَ  زَِي قَوحَمُۢا بَِما ََكنُواْ يَكح ِ َِلَجح  ١٤ ٱَّلله

15. කවගරකු යම් යහපතක් සිදු කග ්ද  

එය ඔහු ගවනුගවනි. තවද කවගරකු 

නපුරක් සිදු කග  ්ද (එය) එයට 

එගරහිවය. පසු ව නුඹලාගේ පරමාධිපති 

ගවත නුඹලා නැවත ගයාමු කරනු 

ලබන්වගනහුය. 

  ۡۖ َسآَء َفَعلَيحَها
َ
ِسهِۖۦۡ َوَمنح أ َمنح َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنفح

 ١٥ ُثمه إََِلَٰ َرب ُِكمح تُرحَجُعونَ 

16. තවද සැබැින්වම අපි ඉසර්ාඊල් 

දරුවනට ගද්ව ග්රන්වථය ද ප්රඥාව ද 

නබිත්වය ද පිරිනැමුගවමු. තවද අපි 

ඔවුනට යහපත් දැයින්ව ගපෝෂණ සම්පත් 

ලබා දුනිමු. තවද අපි ගලෝවැසියන්ව අතර 

ඔවුන්ව උසස ්කග මු. 

َم   ُكح َٰٓءِيَل ٱلحِكَتََٰب َوٱۡلح َر َولََقدح َءاتَيحَنا بَِّنٓ إِسح
لحَنَُٰهمح   َِبَِٰت َوفَضه ي  َِن ٱلطه َوٱنلُُّبوهةَ َوَرزَقحَنَُٰهم م 

 ١٦ لََعَ ٱلحَعَٰلَِميَ 

17. සියලු (ආෙමික) කරුණු වල 

පැහැදිලිතාවන්ව අපි ඔවුනට පිරිනැමුගවමු. 

නමුත් ඔවුන්ව ගවත ඥානය පැමිණිගමන්ව 

පසුව ඔවුන්ව අතර වූ (ඊර්ෂයා සහෙත) 

අසාධාරණකම් ගහත්ුගවන්ව මිස (ගවනත් 

කිසිවක් සඳහා) ඔවුහු මතගේද ඇති කර 

ෙත්ගත් නැත. ඔවුන්ව මතගේද ඇති කර 

ෙනිමින්ව සිටි ිෂය පිළිබඳ නියත 

වශගයන්වම ඔගේ පරමාධිපති 

මතුගලාගවහි  ිනිශච්ය කරනු ඇත. 

َتلَُفٓواْ إَِله  َوَءاَتيحَنَٰهُ  رِِۖ َفَما ٱخح مح
َ َِن ٱۡلح م َبي َِنَٰٖت م 

ْۚ إِنه   ُۢا بَيحَنُهمح َي ِد َما َجآَءُهُم ٱلحعِلحُم َبغح ِمنُۢ َبعح
َِض بَيحَنُهمح يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ فِيَما ََكنُواْ فِيهِ   َربهَك َيقح

 ١٧ ََيحَتلُِفونَ 

18. පසු ව එම කරුණ තුළින්ව යම් 

පිළිගවතක් මත අපි ඔබ ව පත් කග මු. 

එගහයින්ව ඔබ එය අනුෙමනය කරනු. 

තවද දැනුමකින්ව ගතාර සිටින්වනන්වගේ 

ආශාවන්ව ඔබ අනුෙමනය ගනාකරනු. 

َها   رِ فَٱتهبِعح مح
َ َِن ٱۡلح َٰ َۡشِيَعةٖ م  ُثمه َجَعلحَنََٰك لََعَ

لَُمونَ  ِيَن ََل َيعح َوآَء ٱَّله هح
َ
 ١٨ َوََل تَتهبِعح أ
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19. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව 

අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ කිසිවකින්ව (ඔබ මුදවා 

ගෙන) ඔබට ප්රගයාජනයක් සලසන්වගන්වම 

නැත. තවද නියත වශගයන්වම 

අපරාධකරුවන්ව ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමකු 

ඇතැගමකුගේ භාරකරුගවෝය. තවද 

අල්ලාහ ්බිය බැතිමතුන්වගේ භාරකරුය. 

ْۚ ِإَونه   ا ِ َشيحـ ٗ ُنواْ َعنَك ِمَن ٱَّلله إِنهُهمح لَن ُيغح
َٰلِِمَي َبعحضُ  ُ َوِلُّ  ٱلظه َِلَآُء َبعحٖضِۖ َوٱَّلله وح

َ
ُهمح أ

حُمتهِقيَ   ١٩ ٱل

20. ගමය මිනිස් සංහතිය සඳහා වූ 

පැහැදිලි සාධක ගවයි. තවද තරගේ 

ිශව්ාස කරන ජනයාට මෙ ගපන්වවීමක් 

හා ආශිර්වාදයකි. 

ٖم   َة  ل َِقوح ئُِر لِلنهاِس وَُهٗدى َورَۡحح َهََٰذا بََصَٰٓ
 ٢٠ يُوقُِنونَ 

21. ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක වුන්ව 

ගමන්ව පාපකම් උපයා ෙත් අය ඔවුන්වගේ 

ජීිතය හා ඔවුන්වගේ මරණය අපි එක 

සමාන ගලස පත් කරන්වගනමු යැයි 

සිතුගවෝ ද? ඔවුන්ව තීන්වදු කරන දෑ නපුරු 

ිය. 

ن  
َ
ِـ َاِت أ ي  ََتَُحواْ ٱلسه ِيَن ٱجح مح َحِسَب ٱَّله

َ
أ

َٰلَِحَٰ  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه حَعلَُهمح َكٱَّله ِت  َنه
ْۚ َسآَء َما َُيحُكُمونَ  حَياُهمح َوَمَماُتُهمح  ٢١ َسَواٗٓء ُمه

22. තවද අල්ලාහ් අහස් හා 

මහගපාග ාව සතයගයන්ව යුතු ව 

මැව්ගව්ය. සෑම ආත්මයක්ම එය උපයා 

ෙත් දෑ එයට පිරිනමනු ලබනු ඇත. තවද 

ඔවුහු අපරාධ කරනු ගනාලබති. 

َق ِ  ۡرَض بِٱۡلح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُ ٱلسه   وََخلََق ٱَّلله

ِۭس بَِما َكَسَبتح وَُهمح ََل   َزىَٰ ُكُّ َنفح َوتِلُجح
لَُمونَ   ٢٢ ُيظح

23. (නබිවරය) කවුරුන්ව තම 

මගනෝභාවය ගදියන්ව බවට පත් කර 

ෙත්ගත්ද. ඔහුව ඔබ දුටුගවහි ද? 

දැනුවත්වම අල්ලාහ ්ඔහු ගනාමෙ 

හැරිගේය. ඔහුගේ සවන හා ඔහුගේ 

හදවත මත මුද්රා තැබුගව්ය. ඔහුගේ 

බැල්ම මත ආවරණයක් තැබුගව්ය. 

අල්ලාහ්ගෙන්ව පසු ව ඔහුට මෙ 

ගපන්වවනුගේ කවගරකු ද? නුඹලා 

ගමගනහි ගනාකරන්වගනහු ද? 

  َٰ ُ لََعَ َضلهُه ٱَّلله
َ
َُٰه َوأ ََذ إَِلََٰهُهۥ َهَوى فََرَءيحَت َمِن ٱَّته

َ
أ

  َٰ عِهِۦ َوَقلحبِهِۦ وََجَعَل لََعَ َٰ َسمح ِعلحٖم وََخَتَم لََعَ
ِديهِ ِمنُۢ  فَََل   بََِصِهِۦ ِغَشََٰوٗة َفَمن َيهح

َ
ِْۚ أ ِد ٱَّلله َبعح

ُرونَ   ٢٣ تََذكه
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24. “ගමය අපගේ ගමගලාව ජීිතය මිස 

නැත. අපි මරණයට පත් ගවමු. තවද අපි 

ජීවත් ගවමු. කාලය මිස ගවන කිසිවක් 

අප ිනාශ ගනාකරනු ඇත” යැයි ඔවුහු 

පවසති. එගහත්  ඒ පිළිබඳ ව ඔවුනට 

කිසිදු දැනුමක් නැත. ඔවුහු අනුමාන 

කරනු මිස නැත. 

نحَيا َنُموُت َوََنحَيا  َوقَالُو اْ َما ِهَ إَِله َحَياُتَنا ٱلُّ
َٰلَِك ِمنح ِعلحٍمِۖ   ْۚ َوَما لَُهم بَِذ ُر هح لُِكَنآ إَِله ٱله َوَما ُيهح

 ٢٤ إِنح ُهمح إَِله َيُظنُّونَ 

25. අපගේ වදන්ව ඔවුන්ව ගවත පැහැදිලි 

ගලසින්ව පාරායනය කරනු ලබන ිට, 

“නුඹලා සතයවාදීන්ව ගලස සිටිගයහු නම් 

අපගේ මුතුන්ව මිත්තන්ව ගෙන එනු යැයි” 

ඔවුහු පවසා සිටියා මිස ඔවුන්වගේ 

සාධකය ගනාවීය. 

ا ََكَن   َِنَٰٖت مه َُٰتَنا َبي  ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَيحِهمح َءاَي
ن قَالُواْ ٱئحُتواْ أَـِببَآئَِنآ إِن ُكنُتمح  

َ
ٓ أ َتُهمح إَِله ُحجه

 ٢٥ َصَِٰدقِيَ 

26. (නබිවරය) ඔබ පවසන්වන. අල්ලාහ ්

නුඹලා ජීවත් කරවයි, පසු ව නුඹලා 

මරණයට පත් කරයි, පසු ව ම වුන්ව 

ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන දිනය ගවත 

නුඹලා එක්රැස් කරයි, එහි කිසිදු සැකයක් 

නැත. නමුත් ජනයා අතුරින්ව බහුතරයක් 

ගදනා ගනාදනිති. 

ُ ُُيحيِيُكمح ُثمه يُِميُتُكمح ُثمه ََيحَمُعُكمح   قُِل ٱَّلله
ََثَ  إََِلَٰ  كح

َ
 يَوحِم ٱلحِقَيََٰمةِ ََل َريحَب فِيهِ َوَلَِٰكنه أ

لَُمونَ   ٢٦ ٱنلهاِس ََل َيعح

27. අහස ්හා මහගපාග ාව අල්ලාහ ්

සතුය. එම ගහෝරාව ක්රියාත්මක වන දින, 

එදින අසතයකරුගවෝ පරාජයට පත් 

ගවති. 

ۡرِضِۚ َويَوحَم َتُقوُم  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ُملحُك ٱلسه َوَّلِله

اعَ  حُمبحِطلُونَ ٱلسه  ٢٧ ُة يَوحَمئِٖذ ََيحَِسُ ٱل

28. සෑම සමූහයක්ම දණින්ව වැටී සිටිනු 

ඔබ දකිනු ඇත. සෑම සමූහයක්ම 

ඔවුන්වගේ වාර්තාව ගවත ඇරයුම් කරනු 

ලබති. “අද දින නුඹලා කරමින්ව සිටි දෑ 

සඳහා ප්රතිඵල ගදනු ලබන්වගනහුය.” (යැයි 

කියනු ලැගේ.) 

ْۚ ُكُّ  ةٖ َجاثَِيٗة مه
ُ
َِعَٰٓ إََِلَٰ كَِتَٰبَِها  َوتََرىَٰ ُكه أ ةٖ تُدح مه

ُ
 أ

َملُونَ  َن َما ُكنُتمح َتعح َوحَم َُتحَزوح  ٢٨ ٱَلح
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29. ගමය නුඹලාට එගරහි ව සතයගයන්ව 

යුතු ව කතා කරන අපගේ වාර්තාවයි. 

නියත වශගයන්වම අපි නුඹලා සිදු කරමින්ව 

සිටි දෑ පිළිබඳ සටහන්ව කරමින්ව සිටිගයමු. 

ِۚ إِنها ُكنها  َهََٰذا كَِتَُٰبَنا  ِ َق  يَنِطُق َعلَيحُكم بِٱۡلح
َملُونَ  َتنِسُخ َما ُكنُتمح َتعح  ٢٩ نَسح

30. ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක වුන්ව වූ 

කලී ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ඔහුගේ 

කරුණාව තු ට ඔවුන්ව ඇතු ත් කරනු 

ඇත. එයයි පැහැදිලි ජයග්රහණය වනුගේ. 

 َٰ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱَّله مه
َ
لَِحَِٰت  فَأ

ُز   َٰلَِك ُهَو ٱلحَفوح َتِهِۚۦْ َذ ِخلُُهمح َربُُّهمح ِِف رَۡحح َفُيدح
حُمبِيُ   ٣٠ ٱل

31. තවද ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව වූ කලී, 

(ඔවුන්වහට) “නුඹලා ගවත මාගේ වදන්ව 

පාරායනය කරමින්ව ගනාතිබුගේ ද? 

එිට නුඹලා උඩගු වූහ. තවද නුඹලා 

වැරදි කරන පිරිසක් වූහ. (යැයි කියනු 

ලැගේ.) 

فَلَمح تَُكنح َءاَيَِِٰت ُتتحَلَٰ  وَ 
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ ا ٱَّله مه

َ
أ

حرِِميَ  ُتمح َوُكنُتمح قَوحٗما ُمُّ ََبح َتكح  ٣١ َعلَيحُكمح فَٱسح

32. “තවද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ 

ප්රතිඥාව සැබෑවකි. තවද අවසන්ව ගහෝරාව 

එහි කිසිදු සැකයක් නැත” යැයි කියනු 

ලැබූ ිට අවසන්ව ගහෝරාව කුමක් දැයි අපි 

ගනාදනිමු. එය අනුමානයක් ගලසින්ව මිස 

අපි ගනාසිතමු. තවද අපි එය තරගේ 

ිශව්ාස කරන්වනන්ව ගනාවූගයමු යැයි 

නුඹලා පැවසුගවහුය. 

اَعُة ََل َريحَب   ِ َحق   َوٱلسه َد ٱَّلله ِإَوَذا قِيَل إِنه وَعح
اَعُة إِن نهُظنُّ إَِله   رِي َما ٱلسه ا نَدح فِيَها قُلحُتم مه

تَيحِقنِيَ  ا َوَما ََنحُن بُِمسح  ٣٢ َظن ٗ

33. ඔවුන්ව සිදු ක  දෑහි නපුර ඔවුනට 

ගහළි ිය. ඔවුන්ව කවර ගදයක් සමච්චල් 

කරමින්ව සිටිගේ ද එය ඔවුන්ව වටලා 

ෙත්ගත්ය. 

ا   ِـ َاُت َما َعِملُواْ وََحاَق بِِهم مه َوبََدا لَُهمح َسي 
زُِءونَ  َتهح  ٣٣ ََكنُواْ بِهِۦ يَسح
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34. “නුඹලාගේ ගමම දිනගේ හමුව 

නුඹලා අමතක ක ාක් ගමන්ව අද දින අපි 

නුඹලා අමතක කරන්වගනමු. තවද 

නුඹලාගේ නවාතැන (නිරා) ගින්වනය. 

තවද නුඹලාට උදව්කරුවන්ව කිසිගවකු 

ගනාමැත.” යැයි පවසනු ලැගේ. 

َُٰكمح َكَما نَِسيُتمح لَِقآَء   َوحَم نَنَسى َوقِيَل ٱَلح
َُٰكُم ٱنلهاُر  َوى

ح
ِن  يَوحِمُكمح َهََٰذا َوَمأ َوَما لَُكم م 

َِِٰصِينَ   ٣٤ نه

35. “ගමයට ගහත්ුව, නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ්ගේ වදන්ව නුඹලා සරදමට ෙත් 

බැින්ව හා ගමගලාව ජීිතය නුඹලා මු ා 

කර ඇති බැිනි.” එගහයින්ව අද දින ඔවුහු 

එයින්ව බැහැර ගනාගවති. තවද ඔවුහු 

සමාව පිළිෙනු ලබන්වනන්ව ගනාගවති. 

ُتمح  َذح نهُكُم ٱَّته
َ
َٰلُِكم بِأ ِ ُهُزٗوا  َذ  َءاَيَِٰت ٱَّلله

َوحَم ََل َُيحرَُجوَن   ْۚ فَٱَلح نحَيا ةُ ٱلُّ ََيوَٰ تحُكُم ٱۡلح وََغره
َتُبونَ  َتعح  ٣٥ ِمنحَها َوََل ُهمح يُسح

36. අහසහ්ි පරමාධිපති වූ ද 

මහගපාග ාගව් පරමාධිපති වූ ද 

ගලෝකයන්වහි පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්ටම 

සියලු ප්රශංසා! 

 ِ ُد َرب  َمح ِ  ِهَّلِلَف ٱۡلح ۡرِض َرب 
َ ِ ٱۡلح َِٰت َوَرب  َمََٰو ٱلسه

 ٣٦ ٱلحَعَٰلَِميَ 

37. තවද අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් 

සියලු ගශ්රෂ්්ඨත්වයන්ව ඔහු සතුය. තවද 

ඔහු මහා ප්රඥාවන්වත සර්ව බලධාරීය. 

ۡرِضِۖ وَُهَو  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِيَآُء ِِف ٱلسه َوََلُ ٱلحِكَبح

َِكيمُ   ٣٧ ٱلحَعزِيُز ٱۡلح
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හා මීම්  ٓ١ حم 

2. ගමම ගද්ව ග්රන්වථගේ පහ  කිරීම මහා 

ප්රඥාවන්වත සර්ව බලධාරී අල්ලාහ්ගෙන්ව 

වූවකි. 

ِ ٱلحَعزِيزِ  َِكيمِ تََنِيُل ٱلحِكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله  ٢ ٱۡلح

3. සතයගයන්ව යුතුව හා නියමිත කාලයක් 

සඳහා මිස අහස් හා මහගපාග ාව ද ඒ 

ගදක අතර ඇති දෑ ද අපි ගනාමැව්ගවමු. 

තවද ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව ඔවුනට අවවාද 

කරනු ලැබූ දෑ පිටුපාන්වනන්වය. 

ۡرَض َوَما بَيحَنُهَمآ إَِله  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َنا ٱلسه َما َخلَقح

جَ 
َ
ِ َوأ َق  آ  بِٱۡلح ِيَن َكَفُرواْ َعمه ِۚ َوٱَّله َسۡم ٗ ٖل مُّ

نِذُرواْ ُمعحرُِضونَ 
ُ
 ٣ أ

4. අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව නුඹලා ඇරයුම් 

කරන දෑ ගදස නුඹලා බැලුගවහු ද? ඔවුන්ව 

මහගපාග ාගවන්ව මවා ඇත්ගත් කුමක් 

දැයි මට නුඹලා ගපන්වවනු. එගස ්

නැතගහාත් අහස්(මැවීගම)හි යම් හවුලක් 

ඔවුනට තිගේ ද? නුඹලා සතයවාදීන්ව 

ගලස සිටිගයහු නම් මීට ගපර වූ 

ග්රන්වථයක් ගහෝ ඥානාන්විත සලකුණක් 

ගහෝ මා ගවත ගෙන එනු.” යැයි නුඹ 

පවසනු. 

ُروِِن  
َ
ِ أ ُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ا تَدح ُتم مه رََءيح

َ
قُلح أ

مح لَُهمح ِۡشحك  ِِف  
َ
ۡرِض أ

َ َماَذا َخلَُقواْ ِمَن ٱۡلح
ِن قَ  َِٰتِۖ ٱئحُتوِِن بِِكَتَٰٖب م  َمََٰو وح  ٱلسه

َ
بحِل َهََٰذآ أ

ِنح ِعلحٍم إِن ُكنُتمح َصَِٰدقِيَ  َثََٰرةٖ م 
َ
 ٤ أ

5. ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනය ගතක් අල්ලාහ ්හැර තමන්වට 

පිළිතුරු ගනාසපයන අයට ඇරයුම් 

කරන්වනාට වඩා ගනාමෙ ගිය අය කවුද? 

තවද ගමාවුන්වගේ ඇරයුම ෙැන ඔවුහු 

වැටහීමක් නැත්ගතෝය. 

َضلُّ 
َ
ِ َمن َله  َوَمنح أ ُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله ن يَدح ِممه

ۥٓ إََِلَٰ يَوحِم ٱلحِقَيََٰمةِ وَُهمح َعن   َتِجيُب ََلُ يَسح
 ٥ ُدََعٓئِِهمح َغَِٰفلُونَ 
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6. තවද ජනයා එක්රැස ්කරනු ලැබූ ිට 

ඔවුහු ගමාවුනට සතුරු වනු ඇත. 

ගමාවුන්වගේ ඇදහීම පිළිබඳ ව ඔවුහු 

ප්රතික්ගෂප් කරන්වනන්ව වනු ඇත. 

َداٗٓء َوََكنُواْ  ِإَوَذا حُ  عح
َ
ِّشَ ٱنلهاُس ََكنُواْ لَُهمح أ

 ٦ بِعَِباَدتِِهمح َكَٰفِرِينَ 

7. තවද අපගේ වදන්ව පැහැදිලිව ඔවුන්ව 

ගවත පාරායනය කරනු ලැබුගව් නම්, 

සතයය ප්රතික්ගෂප් ක  ඔවුන්ව, එය එම 

සතය ඔවුන්ව ගවත පැමිණි කල්හි “ගමය 

පැහැදිලි හූනියමක්” යැයි පැවසූහ. 

ِيَن  ِإَوَذا تُ  َِنَٰٖت قَاَل ٱَّله َُٰتَنا َبي  تحَلَٰ َعلَيحِهمح َءاَي
ر    ا َجآَءُهمح َهََٰذا ِسحح ِ لَمه َكَفُرواْ لِلحَحق 

بِيٌ   ٧ مُّ

8. එගස ්නැතගහාත් “ඔහු එය ගෙතුගව් 

යැයි පවසන්වගනෝ ද? මම එය ගෙතුගව් 

නම් අල්ලාහ්ගෙන්ව (වූ දඬුවමින්ව) මා 

වැ ැක්වීමට නුඹලා ශක්තිය ගනාදරනු 

ඇත. නුඹලා කවර කරුණක ගිලී 

සිටින්වගනහු ද ඒ පිළිබඳ ව ඔහු මැනින්ව 

දන්වනාය. මා අතර හා නුඹ අතර 

සාක්ෂිකරුගවකු වශගයන්ව ඔහු 

ප්රමාණවත්ය. තවද ඔහු අතික්ෂමාශීලීය. 

අසමසම කරුණාන්විතය” යැයි නුඹ 

පවසනු. 

يحُتُهۥ فَََل  َُٰهۖۡ قُلح إِِن ٱفحََتَ ى مح َيُقولُوَن ٱفحََتَ
َ
أ

 ِ لُِكوَن َِل ِمَن ٱَّلله لَُم بَِما  َتمح عح
َ
ۖۡ ُهَو أ  َشيحـ ًا

  ۡۖ تُِفيُضوَن فِيهِِۚ َكََفَٰ بِهِۦ َشِهيَدُۢا َبيحِّن َوبَيحَنُكمح
 ٨ وَُهَو ٱلحَغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

9. “දහම් දූතවරුන්ව අතුරින්ව මා 

නවකගයකු ගනාවූගයමි. තවද මට ගහෝ 

නුඹලාට කුමක් සිදු කරනු ලබන්වගන්ව දැයි 

මම ගනාදනිමි. මා ගවත ගහළිදරව් කරනු 

ලබන දෑ හැර මම ගනාපිළිපදිමි. තවද 

මම පැහැදිලි අවවාද කරන්වගනකු මිස 

නැතැ”යි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

دحرِي َما  
َ
َِن ٱلرُُّسِل َوَمآ أ َٗع م  قُلح َما ُكنُت بِدح

تهبُِع إَِله َما يُوَۡحَٰٓ إََِله  
َ
ۖۡ إِنح أ َعُل َِب َوََل بُِكمح ُيفح

بِ  نَا۠ إَِله نَِذير  مُّ
َ
 ٩ ي  َوَمآ أ
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10. “එය අල්ලාහ ්ගවතින්ව පැමිණ 

තිබියදීත්, ඉසර්ාඊල් දරුවන්ව අතුරින්ව 

සාක්ෂිකරුවකු එයට සමාන ගදයක් මත 

සාක්ෂිද දරා, පසු ව ඔහු ිශ්වාස කර 

සිටිය දී නුඹලා එය ප්රතික්ගෂ්ප ගකාට 

උඩගු වූගේ නම් (ඒ ෙැන) නුඹලා කුමක් 

සිතන්වගනහුද? නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

අපරාධකාරී ජනයාට මෙ ගපන්වවන්වගන්ව 

නැත.” යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

تُم بِهِۦ   ِ َوَكَفرح ُتمح إِن ََكَن ِمنح ِعنِد ٱَّلله رََءيح
َ
قُلح أ

َٰ ِمثحلِهِۦ   َٰٓءِيَل لََعَ َر ِنُۢ بَِّنٓ إِسح وََشِهَد َشاهِد  م 
ِدي ٱلحَقوحَم   َ ََل َيهح ْۚ إِنه ٱَّلله ُتمح ََبح َتكح فَـ َاَمَن َوٱسح

َٰلِِميَ   ١٠ ٱلظه

11. “එය යහපතක් වී නම් ඔවුහු ඒ 

ගකගරහි අපට ඉදිරිගයන්ව ගොස් නැතැයි 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව ිශව්ාස ක වුන්ව 

හමුගව් පැවසූහ. තවද එමගින්ව ඔවුහු 

යහමෙ ගනාලැබූ ිට ‘ගමය පුරාණ 

ප්රබන්වධයක්’ යැයි ඔවුහු පවසනු ඇත. 

ِيَن َءاَمُنواْ لَوح ََكَن   ِيَن َكَفُرواْ لَِّله َوقَاَل ٱَّله
ا مه  ٗ َتُدواْ بِهِۦ  َخۡيح ا َسَبُقونَآ إََِلحهِِۚ ِإَوذح لَمح َيهح

 ١١ فََسَيُقولُوَن َهََٰذآ إِفحك  قَِديم  

12. තවද එයට ගපර මෙ ගපන්වවන්වනක් 

වශගයන්ව හා ආශිර්වාදයක් වශගයන්ව 

මූසාගේ ග්රන්වථය ිය. ගමය අරාබි බසින්ව 

වූ (එය) තහවුරු කරන ග්රන්වථයයි. ගමය 

අපරාධ කරන්වනන්වහට අවවාද කරනු 

පිණිස ද දැහැමියන්වට ශුභාරංචි 

දන්වවන්වනක් පිණිස ද ගව්. 

ْۚ َوَهََٰذا   َٗة َوِمن َقبحلِهِۦ كَِتَُٰب ُموََسَٰٓ إَِماٗما َورَۡحح
ِيَن   ُنِذَر ٱَّله ِ ق  ل َِسانًا َعَربِي ٗا َل  ِ َصد  كَِتَٰب  مُّ

ِسنِيَ  ىَٰ لِلحُمحح َ  ١٢ َظلَُمواْ َوبُّشح

13. ‘අපගේ පරමාධිපති අල්ලාහ්’ යැයි 

ප්රකාශ ගකාට පසුව (එහි) ස්ථාවර ව 

සිටියවුන්ව වන ඔවුනට කිසිදු බියක් නැත. 

එගමන්වම ඔවුහු දුකට පත්වන්වගනෝ ද 

ගනාගවති. 

َتَقَُٰمواْ فَََل   ُ ُثمه ٱسح ِيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱَّلله إِنه ٱَّله
 ١٣ َخوحٌف َعلَيحِهمح َوََل ُهمح َُيحَزنُونَ 

14. ඔවුහු ස්වර්ෙ වැසිගයෝය. එහි 

සදාතනිකයින්වය. (එය) ඔවුන්ව සිදු කරමින්ව 

සිටි දෑට ප්රතිඵලයක් වශගයනි. 

  ُۢ َنهةِ َخَِِٰلِيَن فِيَها َجَزآَء َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

َملُونَ   ١٤ بَِما ََكنُواْ َيعح
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15. තවද මිනිසාට තම ගදමාපියන්වහට 

ඇප උපසථ්ාන කරන ගමන්ව අපි උපගදස් 

දුනිමු. ඔහුගේ මව ඔහු දුෂ්කරත්වගයන්ව 

යුතු ව ඉසිලුවාය. තවද දුෂ්කරත්වගයන්ව 

යුතු ව ඇය ඔහු ප්රසූත ක ාය. ඔහු ව (මව් 

කුස තු ) ඉසිලීම හා ඔහුට කිරි වැරීම 

මාස තිහකි.  ඔහු වැඩි ියට පත් ව අවුරුදු 

හතළිහට  ඟා වූ ිට “මාගේ 

පරමාධිපතියාගණනි! නුඹ මා ගවත හා 

මාගේ ගදමව්පියන්ව ගවත දායාද ක  

නුඹගේ ආශිර්වාදය සඳහා කෘතගව්දී 

වීමටත් නුඹ තෘේතියට පත් වන අයුරින්ව 

දැහැමි දෑ සිදු කිරීමටත් මට භාෙයය ලබා 

ගදනු මැනව! තවද මාගේ පරපුර තු  ද 

මාහට දැහැමි බව ඇති කරනු මැනව! 

නියත වශගයන්වම මම පාප සමාව ඇයැද 

නුඹ ගවත නැඹුරු ගවමි. තවද නියත 

වශගයන්වම මම මුසල්ිම්වරුන්ව (අල්ලාහ්ට 

අවනත වන්වනන්ව) අතුරිනි යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

ُهۥ   مُّ
ُ
ۖۡ َۡحَلَتحُه أ َسًَٰنا يحهِ إِحح َِٰلَ نَسََٰن بَِو ِ

يحَنا ٱۡلح َوَوصه
ۖۡ وََۡححلُُهۥ َوفَِصَٰلُُهۥ ثََلَُٰثوَن   ُكرحٗها َوَوَضَعتحُه ُكرحٗها

بَعَِي َسَنٗة   رح
َ
هُۥ َوبَلََغ أ ُشده

َ
َٰٓ إَِذا بَلََغ أ ًراْۚ َحِته َشهح

ُكَر نِعح  شح
َ
نح أ

َ
ِّنٓ أ زِعح وح

َ
ِ أ َمَتَك ٱلهِِتٓ  قَاَل َرب 

َمَل َصَٰلِٗحا   عح
َ
نح أ

َ
يه َوأ َٰ َوَِٰلَ ه َولََعَ َت لََعَ نحَعمح

َ
أ

ِۖ إِّن ِ ُتبحُت إََِلحَك   ِيهِِتٓ لِحح َِل ِِف ُذر  صح
َ
َُٰه َوأ تَرحَضى

لِِميَ  حُمسح  ١٥ ِإَوّن ِ ِمَن ٱل

16. ඔවුන්ව සිදු ක  අලංකාර දෑ 

ඔවුන්වගෙන්ව අප පිළිෙත් අය ඔවුහුමය. 

තවද අපි ඔවුන්වගේ පාපකම් ගනාස කා 

හරිමු. (ඔවුහු) ස්වර්ෙවාසීහු අතරය. (එය) 

ඔවුනට ප්රතිඥා ගදනු ලබමින්ව සිටි 

සතයගේ ප්රතිඥාවක් වශගයනි. 

َسَن َما َعِملُواْ   حح
َ
ِيَن َنَتَقبهُل َعنحُهمح أ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
أ

َنهةِِۖ   َحَِٰب ٱۡلح صح
َ
ِـ َاتِِهمح ِِفٓ أ َوَنَتَجاَوُز َعن َسي 

َد   ِي ََكنُواْ يُوَعُدونَ وَعح ِق ٱَّله دح ِ  ١٦ ٱلص 
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17. තම ගදමාපියන්වට (අකීකරු 

වචනගයන්ව) ‘චී’ යැයි පැවසූ ගකගනකු 

“නුඹ ගදගදනා මා (මිනි වග න්ව) ගොඩ 

ෙනු ලබනු ඇතැයි පවසා මා බිය 

වද්දන්වගනහු ද? මට ගපර ද පරම්පරාවන්ව 

ඉකුත් ව ගොස් ඇතැ”යි පැවසීය. තවද 

ඔවුන්ව ගදගදනා අල්ලාහ්ගෙන්ව උදව් 

පතමින්ව “නුඹට ිනාශයයි. නුඹ ිශව්ාස 

කරනු. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ 

ප්රතිඥාව සතයයකි.” පැවසූ ිට ඔහු “ගමය 

මුතුන්ව මිත්තන්වගේ ප්රබන්වධයන්ව මිස 

නැතැ”යි පැවසීය. 

نح  
َ
تَعَِدانِِّنٓ أ

َ
ٖ لهُكَمآ أ ف 

ُ
يحهِ أ َِٰلَ ِي قَاَل لَِو َوٱَّله

َرَج َوَقدح َخلَِت ٱلحُقُروُن ِمن خح
ُ
َقبحِل وَُهَما   أ

ِ َحق     َد ٱَّلله َ َويحلََك َءاِمنح إِنه وَعح َتغِيَثاِن ٱَّلله يَسح
لِيَ  وه

َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح
َ
ٓ أ  ١٧ َفَيُقوُل َما َهََٰذآ إَِله

18. තමන්ව ගවත (දඬුවගම්) ප්රකාශය 

නියම වූ ඔවුහු ඔවුනට ගපර ඉකුත් ව ගිය 

ජින්වනුන්ව හා මිනිසුන්ව අතුරින්ව වූ සමූහයන්ව 

අතරය. නියත වශගයන්වම ඔවුහු 

පරාජිතයින්ව වූහ. 

َمٖم قَدح  
ُ
ُل ِِفٓ أ ِيَن َحقه َعلَيحِهُم ٱلحَقوح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
أ

نِسِۖ إِنهُهمح  ِ
ن ِ َوٱۡلح ِ

َِن ٱۡلح َخلَتح ِمن َقبحلِِهم م 
 ١٨ ََكنُواْ َخَِِٰسِينَ 

19. සෑම ගකගනකුටම ඔවුන්ව සිදු ක  

දැයින්ව තරාතිරම් ඇත. තවද ඔවුන්වගේ 

ක්රියාවන්වට අනුව ඔවුනට ූර්ණ ව ප්රතිඵල 

ගදනු ඇත. තවද ඔවුහු අපරාධ සිදු කරනු 

ගනාලබති. 

َمَٰلَُهمح   عح
َ
َِيُهمح أ ْۖۡ َوَِلُوَف  ا َعِملُوا ِمه ٖ َدَرَجَٰت  م 

َولُِك 
لَُمونَ   ١٩ وَُهمح ََل ُيظح

20. තවද ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව (නිරා) 

ගින්වනට ඉදිරිපත් කරනු ලබන දින, 

නුඹලාගේ ගමගලාව ජීිතගේ දී 

නුඹලාගේ යහපත් දෑ නුඹලා ඉවත් කර 

ගෙන ඇත. තවද නුඹලා ඒවා භුක්ති ිඳ 

ඇත. එගහයින්ව අද දින නුඹලා කිසිදු 

සාධාරණයකින්ව ගතාර ව උඩගුකම් පෑ 

ගහ්තුගවන්ව ද නුඹලා පාපකම් සිදුකරමින්ව 

සිටි ගහ්තුගවන්ව ද නින්වදිත දඬුවම ප්රතිඵල 

වශගයන්ව ගදනු ලබන්වගනහුය. 

ِيَن كَ  َرُض ٱَّله ذحَهبحُتمح  َويَوحَم ُيعح
َ
َفُرواْ لََعَ ٱنلهارِ أ

ُتم بَِها   َتعح َتمح نحَيا َوٱسح َطي َِبَٰتُِكمح ِِف َحَياتُِكُم ٱلُّ
حُهوِن بَِما ُكنُتمح   َن َعَذاَب ٱل َوحَم َُتحَزوح فَٱَلح

ِ َوبَِما ُكنُتمح   َق  ِ ٱۡلح ۡرِض بَِغۡيح
َ وَن ِِف ٱۡلح َِبُ َتكح تَسح

ُسُقونَ   ٢٠ َتفح
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21. තවද ආද්ගේ සගහෝදරයා අහ්කාෆහ්ි 

(වැලිකඳු මත) සිට තම ජනයාට අවවාද 

ක  අවසථ්ාව නුඹ ගමගනහි කරනු. 

ඔහුට ගපර ද ඔහුට පසු ද ගමවන්ව අවවාද 

කරන්වනන්ව ඉකුත් ව ගොස් ඇත. 

“අල්ලාහ ්හැර  නුඹලා (ගවනත් 

කිසිවකුට) ෙැතිකම් ගනාකරනු. නියත 

වශගයන්වම මහත් වූ දිනයක දඬුවම 

නුඹලා ගවත පැමිණීම ෙැන නියත 

වශගයන්වම මම බිය ගවමි” (යැයි ඔහු 

පැවසීය). 

َقاِف   حح
َ نَذَر قَوحَمُهۥ بِٱۡلح

َ
َخا ََعٍد إِذح أ

َ
۞َوٱذحُكرح أ

ِ يََديحهِ َوِمنح َخلحفِهِۦٓ   َوقَدح َخلَِت ٱنلُُّذُر ِمنُۢ بَيح
َخاُف َعلَيحُكمح  

َ
ٓ أ َ إِّن ِ ُبُدٓواْ إَِله ٱَّلله َله َتعح

َ
أ

ٍم َعِظيمٖ   ٢١ َعَذاَب يَوح

22. “අපගේ ගදිවරුන්වගෙන්ව අප 

ගවනතකට ගයාමු කිරීම සඳහා නුඹ අප 

ගවත පැමිණිගයහි ද? එගස් නම්, නුඹ 

සතයවාදීන්ව අතුරින්ව ගකගනකු වී නම් නුඹ 

අපට ප්රතිඥා ගදන දෑ අප ගවත ගෙන 

එනු” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

تَِنا بَِما  
ح
فَِكَنا َعنح َءالَِهتَِنا فَأ

ح
ِجئحتََنا تِلَأ

َ
قَالُٓواْ أ

َِٰدقِيَ  تَعُِدنَآ إِن ُكنَت   ٢٢ ِمَن ٱلصه

23. “නියත වශගයන්වම එම දැනුම 

අල්ලාහ ්අබියසය. තවද කවර ගදයක් 

සමෙ මා එවනු ලැබුගව් ද එය මා 

නුඹලාට දැනුම් ගදමි. නමුත් නුඹලා 

වටහා ගනාෙන්වනා පිරිසක් ගලස මම 

නුඹලා දකිමි” යැයි ඔහු පැවසීය. 

  ِ آ  قَاَل إِنهَما ٱلحعِلحُم ِعنَد ٱَّلله بَل ُِغُكم مه
ُ
َوأ

َُٰكمح قَوحٗما ََتحَهلُونَ  َرى
َ
ٓ أ ِ رحِسلحُت بِهِۦ َوَلَِٰكّن 

ُ
 ٢٣ أ

24. ඔවුන්වගේ මිටියාවත ගදසට එය 

වලාකු ක් ගස ් ඟා වනු ඔවුහු දුටු 

කල්හි, “ගමය අපට වැසි ගෙන ගදන 

වලාකු කි” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. “එගස ්

ගනාව, එය නුඹලා කවර ගදයක් 

ඉක්මණින්ව පැතුගවහු ද එයයි. දැඩි 

සු ෙකි. එහි ගව්දනීය දඬුවමක් ඇත.” 

دِيَتِِهمح قَالُواْ َهََٰذا   وح
َ
بَِل أ َتقح سح هُ ََعرِٗضا مُّ وح

َ
ا َرأ فَلَمه

َجلحُتم بِهِۖۦۡ رِيح    َتعح ْۚ بَلح ُهَو َما ٱسح ِطُرنَا مح ََعرِض  مُّ
َِلم  

َ
 ٢٤ فِيَها َعَذاٌب أ
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25. “එය එහි පරමාධිපතිගේ නිගයෝෙය 

අනුව සියලු දෑ සුනු ිසුනු කරනු ඇත.” 

එිට ඔවුන්වගේ වාසස්ථාන හැර 

(කිසිගවකු) දකින්වනට ගනාලබන 

තත්ත්වයට ඔවුහු පත් වූහ. අපරාධකාරී 

ජනයාට අපි ප්රතිිපාක පිරිනමනුගේ 

එගලසය. 

َبُحواْ ََل يَُرىَٰٓ   صح
َ
رِ َرب َِها فَأ مح

َ
ِۭ بِأ ء ُِر ُكه ََشح تَُدم 

ْۚ َكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱلحَقوحمَ    إَِله َمَسَِٰكُنُهمح
رِِميَ  حُمجح  ٢٥ ٱل

26. කවර ිෂයක අපි නුඹලාට පහසුකම් 

ලබා ගනාදුන්වගනමු ද එවන්ව දෑහි 

සැබැින්වම අපි ඔවුනට පහසුකම් ලබා 

දුනිමු. තවද අපි ඔවුනට සවන්ව, බැල්ම හා 

හදවත් ද ඇති කග මු. නමුත් අල්ලාහ්ගේ 

වදන්ව ඔවුන්ව ප්රතික්ගෂ්ප කරමින්ව සිටි 

බැින්ව ඔවුන්වගේ සවන්ව ගහෝ ඔවුන්වගේ 

බැල්ම ගහෝ ඔවුන්වගේ හදවත් කිසිවකින්ව 

ගහෝ ඔවුනට ඵලක් ගනාවීය. තවද ඔවුන්ව 

කවර ගදයක් පිළිබඳ සමච්චල් කරමින්ව 

සිටිගේ ද එය ඔවුන්ව වටකරෙත්ගත්ය. 

َُٰكمح فِيهِ   نه كه َُٰهمح فِيَمآ إِن مه نه َولََقدح َمكه
َّنَٰ   غح

َ
فحـ َِدٗة َفَمآ أ

َ
بحَصَٰٗرا َوأ

َ
ٗعا َوأ وََجَعلحَنا لَُهمح َسمح

ِن  َعنحُهمح سَ  فحـ َِدُتُهم م 
َ
بحَصَٰرُُهمح َوََلٓ أ

َ
ُعُهمح َوََلٓ أ مح

ِ وََحاَق   ٍء إِذح ََكنُواْ ََيحَحُدوَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ََشح
زُِءونَ  َتهح ا ََكنُواْ بِهِۦ يَسح  ٢٦ بِِهم مه

27. තවද නුඹලා අවට පිහිටි ෙම්මාන 

(රාශියක්) සැබැින්වම අපි ිනාශ කග මු. 

ඔවුන්ව නැවත ගයාමු ිය හැකි වනු පිණිස 

එම සංඥා අපි ිිධාකාරගයන්ව ගෙන 

හැර පෑගවමු. 

َِن ٱلحُقَرىَٰ   لَُكم م  َنا َما َحوح لَكح هح
َ
َولََقدح أ

َنا ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُهمح يَرحِجُعونَ  فح  ٢٧ َوَۡصه

28. අල්ලාහට් අමතර ව  සමීපවීගම් 

මාර්ෙයක් ගලස ඔවුන්ව ෙත් (ගවනත්) 

ගදිවරුන්ව ඔවුනට උදව් කර තිබිය යුතු 

ගනාගව් ද? එගස ්ගනාගව්. ඔවුහු 

ඔවුන්වගෙන්ව මු ා වී ඇත. තවද එය 

ඔවුන්වගේ ගබාරුවය. තවද ඔවුන්ව 

ගොතමින්ව සිටි දෑය. 

  ِ َُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله ِيَن ٱَّته ََل نََِصَُهُم ٱَّله فَلَوح
َٰلَِك إِفحُكُهمح   ْۚ َوَذ ۖۡ بَلح َضلُّواْ َعنحُهمح بَانًا َءالَِهة قُرح

ونَ  ََتُ  ٢٨ َوَما ََكنُواْ َيفح
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29. අප නුඹ ගවත අල් කුර්ආනය සවන්ව 

ගදන්වනට ජින්ව වර්ෙයාගෙන්ව පිරිසක් 

ගයාමු ක  අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

එිට ඔවුන්ව ඔහු ගවත පැමිණි කල්හි 

“නුඹලා නිහඬ ව සවන්ව ගදනු” යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. පසු ව (පාරායනය)අවසන්ව වූ 

කල්හි ඔවුහු තම සමූහයා ගවත අවවාද 

කරන්වනන්ව ගලස හැරී ගියහ. 

َتِمُعوَن  ِإَو ن ِ يَسح ِ
َِن ٱۡلح َنآ إََِلحَك َنَفٗرا م  ذح َۡصَفح

ا قَُِضَ   ْۖۡ فَلَمه نِصُتوا
َ
وهُ قَالُٓواْ أ ا َحَۡضُ ٱلحُقرحَءاَن فَلَمه

نِذرِينَ  ِمِهم مُّ اْ إََِلَٰ قَوح هوح  ٢٩ َول

30. අගහෝ අපගේ ජනයිනි! මූසාගෙන්ව 

පසු ව, (එයට ගපර) තමන්ව අතර පැවති දෑ 

තහවුරු කරමින්ව පහ  කරන ලද ගද්ව 

ග්රන්වථයකට නියත වශගයන්වම අපි සවන්ව 

දුනිමු. එය සතයය ගවත හා ඍජු මාර්ෙය 

ගවත මෙ ගපන්වවනු ඇත. 

ِد   نزَِل ِمنُۢ َبعح
ُ
َنا كَِتًَٰبا أ قَالُواْ َيََٰقوحَمَنآ إِنها َسِمعح

  ِ َق  ِدٓي إََِل ٱۡلح َ يََديحهِ َيهح ٗقا ل َِما بَيح ِ ُموََسَٰ ُمَصد 
َتِقيمٖ ِإَوََلَٰ طَ  سح  ٣٠ رِيٖق مُّ

31. “අගහෝ අපගේ ජනයිනි! අල්ලාහ්ගේ 

කැඳවුම්කරුට නුඹලා ප්රතිචාර දක්වනු. 

තවද නුඹලා ඔහු ිශව්ාස කරනු. 

නුඹලාගේ පාපයන්වට ඔහු නුඹලාට සමාව 

ගදන්වගන්වය. තවද ගව්දනීය දඬුවමින්ව ඔහු 

නුඹලා මුදවා ෙන්වගන්වය. 

 ْ ِ َوَءاِمُنوا ِجيُبواْ َداِِعَ ٱَّلله
َ
ِفرح  َيََٰقوحَمَنآ أ  بِهِۦ َيغح

ِنح َعَذاٍب   ِن ُذنُوبُِكمح َويُِجرحُكم م  لَُكم م 
َِلمٖ 

َ
 ٣١ أ

32. “තවද, කවගරකු අල්ලාහ්ගේ 

කැඳවුම්කරුට ප්රතිචාර ගනාදක්වන්වගන්ව ද 

එිට ඔහු මහගපාග ාගව් (අල්ලාහව් 

අබිබවා යන්වනට) හැකියාව ඇත්ගතක් 

ගනාගව්. තවද ඔහුගෙන්ව ගතාර ව ඔහුට 

ආරක්ෂකගයක්  ගනාමැත. ඔවුහු පැහැදිලි 

මු ාගවහිය. 

ِجزٖ ِِف   ِ فَلَيحَس بُِمعح َوَمن َله َُيِبح َداِِعَ ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ْۚ أ َِلَآُء وح

َ
ۡرِض َولَيحَس ََلُۥ ِمن ُدونِهِۦٓ أ

َ ٱۡلح
بِيٍ   ٣٢ ِِف َضَلَٰٖل مُّ

33. නියත වශගයන්වම අහස් හා 

මහගපාග ාව මවා, ඒවා මැවීගමන්ව 

නිරායාසයට පත් ගනාවූ අල්ලාහ ්

ම වුනට යළි ජීවය ගදන්වනට ශක්තිය 

ඇත්තා බව ඔවුහු ගනාදුටුගවෝ ද? එගසය් 

නියත වශගයන්වම ඔහු සියලු දෑ ගකගරහි 

ශක්තිය ඇත්තාය. 

َِٰت   َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه َ ٱَّله نه ٱَّلله
َ
اْ أ َولَمح يََروح

َ
أ

ن ُُيحـَِۧي  
َ
َٰٓ أ َ ِِبَلحِقِهنه بَِقَِٰدٍر لََعَ ۡرَض َولَمح َيَعح

َ َوٱۡلح
ْۚ إِنه  ِۚ بََلَٰٓ ََتَٰ حَموح ءٖ قَِدير  ٱل ِ ََشح

َٰ ُك   ٣٣ ُهۥ لََعَ



 

සූරා අල් අහ්කාෆ ්

 

931 

 

 األحقاف 

34. තවද ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව (නිරා) 

ගින්වන ගවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

දිනගේ “ගමය සතයය ගනාගව් ද” (යැයි 

ිමසනු ලබති). “අපගේ පරමාධිපති මත 

දිවුරා (එය) එගසය්” යැයි ඔවුහු පවසති. 

“එගස ්නම් නුඹලා ප්රතික්ගෂ්ප කරමින්ව 

සිටි දෑ ගහ්තුගවන්ව එම දඬුවම නුඹලා 

භුක්ති ිඳිනු” යැයි ඔහු පවසයි. 

لَيحَس  
َ
ِيَن َكَفُرواْ لََعَ ٱنلهارِ أ َرُض ٱَّله َويَوحَم ُيعح
ْۚ قَاَل فَُذوُقواْ   ِۖ قَالُواْ بََلَٰ َوَرب َِنا ِ َق  َهََٰذا بِٱۡلح

ُفُرونَ   ٣٤ ٱلحَعَذاَب بَِما ُكنُتمح تَكح

35. එගහයින්ව දහම් දූතවරුන්ව අතුරින්ව දැඩි 

අධිෂ්ඨානගයන්ව වූවන්ව ඉවසුවාක් ගමන්ව 

නුඹ ද ඉවසනු. තවද ඔවුන්ව සඳහා නුඹ 

ඉක්මන්ව ගනාවනු. ඔවුනට ප්රතිඥා ගදනු 

ලැබූ දෑ ඔවුන්ව දකින දින දහවල් කාලගේ 

ගහෝරාවක් මිස තමන්ව නතර ගනාවූවාක් 

ගමනි. (නුගේ කාර්යය) දැනුම් දීමකි. 

පාපතර ජනයා හැර (ගවනත් කිසිගවකු) 

ිනාශ කරනු ලබන්වගන්වද? 

َِبح َكَما ْولُواْ ٱلحَعزحِم ِمَن ٱلرُُّسِل َوََل   فَٱصح
ُ
َصََبَ أ

َن َما يُوَعُدوَن   نهُهمح يَوحَم يََروح
َ
ْۚ َكأ هُهمح َتعحِجل ل تَسح

لَُك   ْۚ َفَهلح ُيهح ِن نهَهارْۚ بََلَٰغ  لَمح يَلحَبُثٓواْ إَِله َساَعٗة م 
 ٣٥ إَِله ٱلحَقوحُم ٱلحَفَِٰسُقونَ 
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සූරා මුහම්මද්  محمد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ප්රතික්ගෂ්ප ගකාට අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගයන්ව (මිනිසුන්ව)  වැ ැක්වූවන්ව 

වනාහි ඔවුන්වගේ ක්රියාවන්ව ඔහු (අල්ලාහ්) 

නැතිකර දැමීය. 

َضله  
َ
ِ أ واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله ِيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ ٱَّله

 
َ
َمَٰلَُهمح أ  ١ عح

2. තවද ිශව්ාස ගකාට යහකම් සිදු ගකාට 

මුහම්මද් ගවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ එය 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ සතයයකි 

යැයි ිශව්ාස ක වුන්ව වනාහි ඔවුන්වගේ 

පාපයන්ව ඔවුන්වගෙන්ව ඔහු ඉවත් කරයි. 

තවද ඔවුන්වගේ තත්ත්වය ඔහු ිධිමත් කර 

ගදයි. 

ِيَن َءاَمُنواْ   َٰلَِحَِٰت َوَءاَمُنواْ  َوٱَّله وََعِملُواْ ٱلصه
ب ِِهمح   َقُّ ِمن ره ٖد وَُهَو ٱۡلح َٰ ُُمَمه َِل لََعَ بَِما نُز 

لََح بَالَُهمح  صح
َ
ِـ َاتِِهمح َوأ َر َعنحُهمح َسي   ٢ َكفه

3. එයට ගහත්ුව නියත වශගයන්වම 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව නිෂ්ඵල දෑ අනුෙමනය 

ක  බැින්ව හා ිශ්වාස ක වුන්ව ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ සතයය අනුෙමනය 

ක  බැිණි. මිනිසුනට ඔවුන්වගේ 

උපමාවන්ව අල්ලාහ ්ගෙන හැර පානුගේ 

එගලසය. 

نه  
َ
َبُعواْ ٱلحَبَِٰطَل َوأ ِيَن َكَفُرواْ ٱته نه ٱَّله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ْۚ َكَذَٰلَِك   ب ِِهمح َقه ِمن ره َبُعواْ ٱۡلح ِيَن َءاَمُنواْ ٱته ٱَّله
ُ لِلنه  ُِب ٱَّلله َثَٰلَُهمح يَۡضح مح

َ
 ٣ اِس أ
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4. එගහයින්ව ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව නුඹලා 

(යුද බිගම්) හමු වූ ිට (ඔවුන්වගේ) 

ගෙලවල් ගවතට පහර ගදනු. අවසානගේ 

නුඹලා ඔවුන්ව අභිභවනය කර ෙත් ිට 

යුද්ධය තම ආයුධ බිම තබන ගතක්  

(ඔවුන්ව) ග්රහණය කිරීම නුඹලා තදින්වම සිදු 

කරනු. එය පසු අනුග්රහ දැක්වීමක් ගහෝ 

වන්වදි ලබා ෙැනීමක් ිය හැක. ගමය 

(අල්ලාහ්ගේ නිගයෝෙය) ගව්. අල්ලාහ ්

අභිමත කරන්වගන්ව නම් ඔවුන්වගෙන්ව ඔහුම 

ිපාකඵලය ෙනු ඇත. නමුත් (ඔහු එගස ්

සිදු ගනාකග ්) නුඹලාගෙන්ව ඇතැගමක් 

ඇතැගමකු ිසින්ව ඔහු පරීක්ෂාවට පත් 

කරනු පිණිසය.  තවද අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගේ ඝාතනය කරනු ලැබූවන්ව වනාහි 

ඔවුන්වගේ ක්රියාවන්ව අහිමි වී යන්වනට ඔහු 

ඉඩ හරින්වගන්ව නැත. 

ِقَاِب   ِيَن َكَفُرواْ فََۡضحَب ٱلر  فَإَِذا لَِقيُتُم ٱَّله
ُۢا  ا َمنه حَوثَاَق فَإِمه واْ ٱل َنُتُموُهمح فَُشدُّ ۡثح

َ
َٰٓ إَِذآ أ َحِته

  ْۚ َزارََها وح
َ
َرحُب أ َٰ تََضَع ٱۡلح ا فَِدآًء َحِته ُد ِإَومه َبعح

َٰلَِكۖۡ َولَوح  ُ ََلنَتَِصَ ِمنحُهمح َوَلَِٰكن    َذ يََشآُء ٱَّلله
ِيَن قُتِلُواْ ِِف   ٖضِۗ َوٱَّله َضُكم بَِبعح َبحلَُواْ َبعح ِ َل 

َمَٰلَُهمح  عح
َ
ِ فَلَن يُِضله أ  ٤ َسبِيِل ٱَّلله

5. ඔහු ඔවුනට මතු මෙ ගපන්වවනු ඇත. 

තවද ඔවුන්වගේ තත්ත්වයන්ව ඔහු ිධිමත් 

කරනු ඇත. 

لُِح بَ  ِديِهمح َويُصح  ٥ الَُهمح َسَيهح

6. ඔවුනට ඔහු (හඳුන්වවා දී) දැනුවත් ක  

(ස්වර්ෙ) උයනට ඔහු ඔවුන්ව ඇතු ත් 

කරනු ඇත. 

َفَها لَُهمح  َنهَة َعره ِخلُُهُم ٱۡلح  ٦ َويُدح

7. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට උදව් කග  ්නම් ඔහු නුඹලාට 

උදව් කරනු ඇත. තවද නුඹලාගේ පාද ඔහු 

ස්ථාවර කරනු ඇත. 

  َ واْ ٱَّلله ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن تَنُِصُ َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

قحَداَمُكمح 
َ
 ٧ يَنُِصحُكمح َويُثَب ِتح أ

8. තවද ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව වන ඔවුනට 

ිනාශයයි. තවද ඔහු ඔවුන්වගේ ක්රියාවන්ව  

ඔහු නැතිකර දැමීය. 

َضله  
َ
هُهمح َوأ ٗسا ل ِيَن َكَفُرواْ َفَتعح َوٱَّله

َمَٰلَُهمح  عح
َ
 ٨ أ
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9. එය නියත වශගයන්වම ඔවුහු අල්ලාහ ්

පහ  ක  දෑ පිළිකුල් ක  බැිනි. 

එගහයින්ව අල්ලාහ ්ඔවුන්වගේ ක්රියාවන්ව 

නිෂ්ඵල කග ්ය. 

َبَط   حح
َ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
نهُهمح َكرُِهواْ َمآ أ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َمَٰلَُهمح  عح
َ
 ٩ أ

10. මහගපාග ාගව් ෙමන්ව කර ඔවුනට 

ගපර සිටියවුන්වගේ අවසානය ගකගස් වී 

දැයි ඔවුහු අධීක්ෂණගයන්ව 

ගනාබලන්වගනෝද? අල්ලාහ් ඔවුන්ව 

මුළුමණින්වම ිනාශ කග ්ය. තවද ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්වට ද ඒ හා සමානය. 

ۡرِض َفَينُظُرواْ َكيحَف ََكَن  
َ فَلَمح يَِسُۡيواْ ِِف ٱۡلح

َ
۞أ

  ۡۖ ُ َعلَيحِهمح َر ٱَّلله ۖۡ َدمه ِيَن ِمن َقبحلِِهمح َِٰقَبُة ٱَّله َع
َثَٰلُهَ  مح

َ
َٰفِرِيَن أ  ١٠ ا َولِلحَك

11. එය, ිශ්වාස ක වුන්වගේ 

ආරක්ෂකයා නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

වන බැින්ව ද නියත වශගයන්වම ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්වට ආරක්ෂකයකු  නැති 

බැින්ව ද ගව්. 

نه  
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َوأ َل ٱَّله َ َموح نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َلَٰ لَُهمح  َٰفِرِيَن ََل َموح  ١١ ٱلحَك

12. ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක වුන්ව, 

ඒවාට පහළින්ව ෙංො ෙලා බස්නා (ස්වර්ෙ) 

උයන්ව වලට නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් 

ඇතු ත් කරයි. තවද ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව 

වන ඔවුහු (දඬුවම) භුක්ති ිඳිති. තවද 

(ගමාගලාව භුක්ති ිඳින්වනන්ව) ගොිප  

සතුන්ව අනුභව කරන්වනාක් ගමන්ව අනුභව 

කරති. තවද (නිරා) ගින්වන ඔවුනට හිමි 

නවාතැනයි. 

ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ِخُل ٱَّله َ يُدح إِنه ٱَّلله
  ۡۖ نحَهَُٰر

َ َٰٖت ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح َٰلَِحَِٰت َجنه ٱلصه
ُكلُوَن َكَما  

ح
ِيَن َكَفُرواْ َيَتَمتهُعوَن َويَأ َوٱَّله

هُهمح  نحَعَُٰم َوٱنلهاُر َمثحٗوى ل
َ ُكُل ٱۡلح

ح
 ١٢ تَأ

13. නුඹ ව පිටමං ක  ඔගේ ෙම්මානයට 

වඩා, වඩාත් බලවත් වූ ෙම්මාන 

ගකාපමණක් අපි ිනාශ කග මුද? එිට 

ඔවුනට කිසිදු උදව්කරුගවකු ගනාවීය. 

يَتَِك   ِن قَرح َشدُّ قُوهٗة م 
َ
يٍَة ِهَ أ ِن قَرح ي ِن م 

َ
َوَكأ

َنَُٰهمح فَََل نَاِۡصَ لَُهمح  لَكح هح
َ
رََجتحَك أ خح

َ
 ١٣ ٱلهِِتٓ أ

14. තම පරමාධිපතිගෙන්ව වූ පැහැදිලි 

සාධක මත සිටින්වනා, තම නපුරු ක්රියාව 

ඔහුට අලංකාර කර ගපන්වවනු ලැබ තම 

ආශාවන්ව අනුෙමනය ක  අය ගමන්ව ද? 

ب ِهِۦ َكَمن ُزي َِن ََلُۥ   ِن ره َٰ بَي َِنةٖ م  َفَمن ََكَن لََعَ
َ
أ

َوآَءُهم هح
َ
َبُعٓواْ أ  ١٤ ُسوُٓء َعَملِهِۦ َوٱته
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15. බිය බැතිමතුන්වහට ප්රතිඥා ගදනු ලැබූ 

ස්වර්ෙගේ ස්වභාවය නම්, එහි පල් 

ගනාවන ජලගයන්ව යුත් ෙංො ද, එහි රසය 

ගවනස ්ගනාවන කිරි පානගයන්ව යුත් 

ෙංො ද, පානය කරන්වනන්වහට රසවත් 

මුිකපානගයන්ව යුත් ෙංො ද, පිරිසිදු 

කරන ලද මී පැණිගයන්ව යුත් ෙංො ද ඇත. 

තවද ඔවුනට එහි සියලු පලතුරු ද, 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ සමාව ද 

ඇත. ඔහු (නිරා) ගින්වගන්ව සදාතනිකගයකු 

ගමන්ව ද? තවද (එවන්ව නිරාවාසීන්ව වන) 

ඔවුනට ගලෝ දිය ගපාවනු ලැගේ. එිට 

එය ඔවුන්වගේ බඩවැල් කැබලි කරයි. 

ِن   نحَهَٰر  م 
َ
حُمتهُقوَنۖۡ فِيَهآ أ َنهةِ ٱلهِِت وُِعَد ٱل َثُل ٱۡلح مه

ح   همح َيَتَغۡيه ََبٖ ل
ِن له نحَهَٰر  م 

َ
ِ َءاِسٖن َوأ آٍء َغۡيح مه

نحَهَٰر   َطعح 
َ
َٰرِبَِي َوأ ةٖ ل ِلشه ه ِنح َُخحرٖ َّله نحَهَٰر  م 

َ
ُمُهۥ َوأ

ِ ٱثلهَمَرَِٰت  
ِۖ َولَُهمح فِيَها ِمن ُك  َصَف ٗ ِنح َعَسٖل مُّ م 

ۖۡ َكَمنح ُهَو َخَِِٰل  ِِف ٱنلهارِ   ب ِِهمح ِن ره ِفَرة  م  َوَمغح
َعآَءُهمح  مح

َ
َع أ  ١٥ وَُسُقواْ َمآًء َۡحِيٗما َفَقطه

16. තවද ඔවුන්ව අතුරින්ව නුඹ ගවත සවන්ව 

ගදන්වනන්ව ද ගවති. නුඹ ගවතින්ව ඔවුන්ව පිට 

ව ගිය ිට ගමාහු ගමාගහාතකට ගපර 

කුමක් පැවසුගව් දැ?යි ඥානය ගදනු 

ලැබූවනට ඔවුහු (සමච්චලගයන්ව යුතු ව) 

ිමසති. තම හදවත් මත අල්ලාහ ්මුද්රා 

තැබූ හා තම ආශාවන්ව අනුෙමනය 

ක වුන්ව ගමාවුහුමය. 

ن يَسح  َٰٓ إَِذا َخرَُجواْ ِمنح  َوِمنحُهم مه َتِمُع إََِلحَك َحِته
  ْۚ وتُواْ ٱلحعِلحَم َماَذا قَاَل َءانًِفا

ُ
ِيَن أ ِعنِدَك قَالُواْ لَِّله

َبُعٓواْ   َٰ قُلُوبِِهمح َوٱته ُ لََعَ ِيَن َطَبَع ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
أ

َوآَءُهمح  هح
َ
 ١٦ أ

17. තවද යහමෙ ලැබූවන්ව වන ඔවුන්වහට 

ඔහු යහමෙ අධික කග ්ය. තවද ඔහු 

ඔවුනට ඔවුන්වගේ බිය බැතිමත්කම 

පිරිනමනු ඇත. 

َُٰهمح   اْ َزاَدُهمح ُهٗدى َوَءاتَى َتَدوح ِيَن ٱهح َوٱَّله
َُٰهمح  َوى  ١٧ َتقح

18. අවසන්ව ගහෝරාව එසැණින්ව ඔවුන්ව 

ගවත පැමිණීම මිස ගවගනකක් ඔවුහු 

බලාගපාගරාත්තු වන්වගනහු ද? සැබැින්වම 

එහි සලකුණු පැමිණ ඇත. එගස ්නම් 

ඔවුන්ව ගවත ඔවුන්වගේ උපගදස පැමිණි ිට 

ගකගස් නම් ඔවුනට (ඵලක්) ගවත් ද? 

  ۡۖ َتٗة تَِيُهم َبغح
ح
ن تَأ

َ
اَعَة أ َفَهلح يَنُظُروَن إَِله ٱلسه

َٰ لَُهمح إَِذا َجآَءتحُهمح   ّنه
َ
ْۚ فَأ اُطَها َ ۡشح

َ
َفَقدح َجآَء أ

َُٰهمح  َرى  ١٨ ذِكح
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19. එගහයින්ව දැන ෙනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් හැර ගවනත් 

ගදිගඳකු නැත. ඔගේ පාපයන්වටත් ගද්ව 

ිශව්ාසකරන්වනන්ව හා ගද්ව 

ිශව්ාසකරන්වනියන්වහටත් සමාව අයැදිනු. 

තවද අල්ලාහ ්නුඹලාගේ ක්රියාකාරකම් හා 

නුඹලාගේ නවාතැන දනී. 

ۢنبَِك   فِرح َِّلَ َتغح ُ َوٱسح نهُهۥ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ٱَّلله
َ
لَمح أ فَٱعح

 ُ ِمَنَِٰتِۗ َوٱَّلله حُمؤح ِمنَِي َوٱل لَُم  َولِلحُمؤح  َيعح
َُٰكمح   ١٩ ُمَتَقلهَبُكمح َوَمثحَوى

20. (යුද්ධය සම්බන්වධ ව) සූරතයක් 

(පරිච්ගේදයක්) පහ  කරනු ලැබිය යුතු 

ගනාගව් දැ?යි ිශව්ාස ක වුන්ව ිමසති. 

නමුත් තීරණාත්මක සූරතයක් පහ  කරනු 

ලැබ එහි යුද්ධය සම්බන්වධ ව සඳහන්ව 

කරනු ලැබූ ිට තම හදවත් තු  ගරෝෙ 

ඇත්තවුන්ව මරණය තමන්ව ගවත ගව ා 

ෙත් ගකගනකු සිහි නැතිවී බලන්වනාක් 

ගමන්ව නුඹ ගවත ඔවුහු බලති. එගහයින්ව 

ඔවුනට (ිනාශය) වඩාත් ගයෝෙයය. 

ِلَتح ُسوَرة ۖۡ فَإَِذآ   ََل نُز  ِيَن َءاَمُنواْ لَوح َويَُقوُل ٱَّله
حَكَمة  َوُذكَِر فِيَها ٱلحِقَتاُل   نزِلَتح ُسوَرة  ُمُّ

ُ
أ

ِيَن ِِف قُ  يحَت ٱَّله
َ
َرض  يَنُظُروَن إََِلحَك  َرأ لُوبِِهم مه

َلَٰ لَُهمح  وح
َ
حَموحِتِۖ فَأ َِش ِ َعلَيحهِ ِمَن ٱل حَمغح  ٢٠ َنَظَر ٱل

21. (නබිවරය!) අවනතභාවය හා යහපත් 

ප්රකාශය ඔවුනට සුදුසුය. එගහයින්ව 

(යුද්ධය පිළිබඳව) එම නිගයෝෙ ස්ී ර වූ 

ිට ඔවුන්ව අල්ලාහ ්ට සැබෑ වන්වගන්ව නම් 

එය ඔවුනට යහපත් වනු ඇත. 

ُر فَلَوح  مح
َ ْۚ فَإَِذا َعَزَم ٱۡلح ُروف  عح ل  مه َطاَعة  َوَقوح

هُهمح  ا ل ٗ َ لَََّكَن َخۡيح  ٢١ َصَدقُواْ ٱَّلله

22. නුඹලාට  (යුද්ධය)  පිටුපෑමට බලය 

ගදනු ලැබුගව් නම්, මහගපාග ාගව් 

නුඹලා කලහකම් සිදු ගකාට නුඹලාගේ 

ඥාතී සම්බන්වධකම් බිඳ ගහ න්වනට තැත් 

කරන්වගනහු ද? 

ِسُدواْ ِِف  َفَهلح عَ  ن ُتفح
َ
حُتمح أ َسيحُتمح إِن تََوَله

رحَحاَمُكمح 
َ
ُعٓواْ أ ِ ۡرِض َوُتَقط 

َ  ٢٢ ٱۡلح

23. අල්ලාහ ්ශාප ක වුන්ව ඔවුහුමය. 

එිට ඔහු ඔවුනට බිහිරිභාවය ඇති 

කග ්ය. තවද ඔවුන්වගේ දෘෂ්ටිය 

අන්වධභාවයට පත් කග ්ය. 

 ُ ِيَن لََعَنُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
َۡمَٰٓ  أ عح

َ
ُهمح َوأ َصمه

َ
فَأ

بحَصَٰرَُهمح 
َ
 ٢٣ أ
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24. එගහයින්ව ඔවුන්ව අල් කුර්ආනය 

පරිශීලනය ගනාකරන්වගනෝ ද? එගස ්

නැතගහාත් (ඔවුන්වගේ) හදවත් මත ඒවාට 

අගුලු දමා තිගේද? 

َٰ قُلُوٍب   مح لََعَ
َ
فَََل َيَتَدبهُروَن ٱلحُقرحَءاَن أ

َ
أ

 ٓ َفالَُها قح
َ
 ٢٤ أ

25. ඔවුනට මෙ ගපන්වවීම පැහැදිලි වූ පසු 

ව නියත වශගයන්වම ඔවුන්වගේ පසුපස මත 

හැරී ගියවුන්ව වනාහි ගෂයිතාන්ව (එගස් හැරී 

යාම) ඔවුනට අලංකාර කග ්ය. තවද ඔහු 

ඔවුනට මගනෝ ආශාවන්ව ඇති කග ය්. 

ِد َما   ِنُۢ َبعح َبَٰرِهِم م  دح
َ
َٰٓ أ واْ لََعَ تَدُّ ِيَن ٱرح إِنه ٱَّله

 
َ
َل لَُهمح َوأ يحَطَُٰن َسوه حُهَدى ٱلشه َ لَُهُم ٱل َلَٰ  َتَبيه مح

 ٢٥ لَُهمح 

26. එය, අල්ලාහ් පහ  ක  දෑ පිළිකුල් 

ක වුන්ව හමුගවහි " (ගම්) කරුණු අතුරින්ව 

ඇතැම් දෑහි අපි නුඹලාට අවනත 

වන්වගනමු" යැයි නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව 

පැවසූ ගහත්ුගවනි. තවද අල්ලාහ් 

ඔවුන්වගේ රහස ්දනී. 

َل  ِيَن َكرُِهواْ َما نَزه نهُهمح قَالُواْ لَِّله
َ
َٰلَِك بِأ ُ   َذ ٱَّلله

لَُم   ُ َيعح رِِۖ َوٱَّلله مح
َ َسُنِطيُعُكمح ِِف َبعحِض ٱۡلح

ارَُهمح  َ  ٢٦ إَِسح

27. නමුත් ඔවුන්වගේ මුහුණු වලට හා 

පිටවල් වලට පහර ගදමින්ව මලක්වරුන්ව 

ඔවුන්ව(ගේ ප්රාණය) අත්පත් කර ෙන්වනා 

ිට ගකගස් වීද? 

ِبُوَن   حَمَلَٰٓئَِكُة يَۡضح تحُهُم ٱل فََكيحَف إَِذا تَوَفه
َبَٰرَُهمح وُُجو دح

َ
 ٢٧ َهُهمح َوأ

28. ගමයට ගහත්ුව එය නියත වශගයන්වම 

ඔවුන්ව අල්ලාහ ්ගකෝප කරවන දෑ 

අනුෙමනය ගකාට ඔහුගේ තෘේතිය ඔවුන්ව 

පිළිකුල් කිරිමය. එගහයින්ව ඔවුන්වගේ 

ක්රියාවන්ව ඔහු නිෂඵ්ල කග ්ය. 

َ َوَكرُِهواْ   َخَط ٱَّلله سح
َ
َبُعواْ َمآ أ نهُهُم ٱته

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َٰنَُهۥ  َو َمَٰلَُهمح رِضح عح
َ
َبَط أ حح

َ
 ٢٨ فَأ

29. එගස ්නැතගහාත් ඔවුන්වගේ ගරෝධය 

අල්ලාහ ්ගහළි ගනාකරන්වගන්වම යැයි 

හදවත් තු  ගරෝෙ ඇත්තවුන්ව සිතුගව් ද? 

ن لهن  
َ
َرٌض أ ِيَن ِِف قُلُوبِِهم مه مح َحِسَب ٱَّله

َ
أ

َغََٰنُهمح  ضح
َ
ُ أ  ٢٩ َُيحرَِج ٱَّلله
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30. තවද අප අභිමත කරන්වගන්ව නම් අපි 

නුඹට ඔවුන්ව ගපන්වවන්වනට තිබුණි. එිට 

නුඹ ඔවුන්වගේ සලකුණු මගින්ව හඳුනා ෙනු 

ඇත.   සැබැින්වම කතා ිලාසගයන්ව නුඹ 

ඔවුන්ව හඳුනා ෙන්වනට පුළුවන. තවද 

නුඹලාගේ ක්රියාවන්ව අල්ලාහ ්දනී. 

  ْۚ َتُهم بِِسيَمَُٰهمح َريحَنََٰكُهمح فَلََعَرفح
َ
َولَوح نََشآُء َۡل

رَِفنهُهمح ِِف َۡلحِن ٱ لَُم  َوتَلَعح ُ َيعح ِلِۚ َوٱَّلله لحَقوح
َمَٰلَُكمح  عح

َ
 ٣٠ أ

31. තවද නුඹලා අතුරින්ව කැපවන්වනන්ව හා 

ඉවසිලිවන්වතයින්ව අප හඳුනා ෙනු පිණිසත් 

නුඹලාගේ ගතාරතුරු අප පරීක්ෂා කරනු 

පිණිසත් නියත වශගයන්වම අපි නුඹලා 

පරීක්ෂාවට ලක් කරන්වගනමු. 

حُمَجَِٰهِدينَ  لََم ٱل َٰ َنعح  ِمنُكمح  َونَلَبحلَُونهُكمح َحِته
َباَرُكمح  خح

َ
ََِٰبِيَن َوَنبحلَُواْ أ  ٣١ َوٱلصه

32. නියත වශගයන්වම ප්රතික්ගෂප් ගකාට, 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව ව ක්වා, තමන්වට 

යහමෙ පැහැදිලි වූවායින්ව පසු ව 

රසූල්වරයාට ිරුද්ධවන්වනන්ව වනාහි 

ඔවුනට කිසිවකින්ව අල්ලාහ්ට හානි සිදු 

ක  ගනාහැක්ගක්මය. තවද ඔහු ඔවුන්වගේ 

ක්රියාවන්ව නිෂ්ඵල කරනු ඇත. 

  ِ واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله ِيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ إِنه ٱَّله
حُهَدىَٰ   َ لَُهُم ٱل ِد َما َتَبيه وََشآقُّواْ ٱلرهُسوَل ِمنُۢ َبعح

َمَٰلَُهمح  عح
َ
بُِط أ ا وََسُيحح َ َشيحـ ٗ واْ ٱَّلله  ٣٢ لَن يَُۡضُّ

33. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට අවනත වනු. තවද රසූල්වරයාට 

ද අවනත වනු. තවද නුඹලාගේ ක්රියාවන්ව 

නිෂ්ඵල කර ගනාෙනු. 

ِطيُعواْ  
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ

َمَٰلَُكمح  عح
َ
 ٣٣ ٱلرهُسوَل َوََل ُتبحِطلُٓواْ أ

34. නියත වශගයන්වම ප්රතික්ගෂප් ගකාට, 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව (ජනයා) 

ව ක්වා, පසු ව ප්රතික්ගෂ්පකයින්ව 

ගලසින්වම මිය යන්වනන්ව වන ඔවුනට 

අල්ලාහ ්සමාව ගනාගදන්වගන්වමය. 

ِ ُثمه   واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله ِيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ إِنه ٱَّله
ُ لَُهمح  ِفَر ٱَّلله ار  فَلَن َيغح  ٣٤ َماتُواْ وَُهمح ُكفه

35. එගහයින්ව නුඹලා අධධර්යමත්ව බිය 

සුළු වී සාමය ගවත ඇරයුම් ගනාකරනු. 

නුඹලාය උසස ්වනුගේ. තවද අල්ලාහ් 

නුඹලා සමෙය. නුඹලාගේ ක්රියාවන්ව ඔහු 

නුඹලාට අහිමි ගනාකරන්වගන්වමය. 

َن   لَوح عح
َ نُتُم ٱۡلح

َ
لحِم َوأ ُعٓواْ إََِل ٱلسه فَََل تَِهُنواْ َوتَدح

َمَٰلَُكمح  عح
َ
ُكمح أ ُ َمَعُكمح َولَن يََِتَ  ٣٥ َوٱَّلله
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 محمد

36. නියත වශගයන්වම ගමගලාව ජීිතය 

ගකළි ගසල්ලමකි, ිගනෝදජනකයකි. 

තවද නුඹලා ිශ්වාස කර, බිය බැතිමත් 

වන්වගනහු නම් නුඹලාගේ කුලිය ඔහු 

නුඹලාට පිරිනමනු ඇත. තවද නුඹලාගේ 

ධනය ඔහු නුඹලාගෙන්ව ඉල්ලා ගනාසිටියි. 

ِمُنواْ   و ْۚ ِإَون تُؤح نحَيا لَعِب  َولَهح ُة ٱلُّ ََيوَٰ إِنهَما ٱۡلح
ُجوَرُكمح وَ 

ُ
تُِكمح أ ـ َلحُكمح َوَتتهُقواْ يُؤح ََل يَسح

َٰلَُكمح  َو مح
َ
 ٣٦ أ

37. ඔහු නුඹලාගෙන්ව එය (ධනය) ඉල්ලා 

බල කරන්වගන්ව නම් නුඹලා මසුරු 

වන්වගනහුය. තවද නුඹලාගේ ගරෝධය ඔහු 

ගහළි කරන්වගන්වය. 

رِجح   ِفُكمح َتبحَخلُواْ َويُخح ـ َلحُكُموَها َفُيحح إِن يَسح
َغََٰنُكمح  ضح

َ
 ٣٧ أ

38. අගහෝ! ගමන්වන! නුඹලා අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගේ ියදම් කරනු පිණිස නුඹලා 

ඇරයුම් කරනු ලැබුවන්වය. එගහත් නුඹලා 

අතුරින්ව මසුරු වන්වනන්වද ගවති. තවද 

කවගරකු මසුරු වන්වගන්වද එගස ්ඔහු මසුරු 

වනුගේ ඔහු ගවනුගවනි. නමුත් අල්ලාහ ්

අවශයතාගවන්ව ගතාරය. තවද නුඹලා 

දිළින්වගදෝය. තවද නුඹලා පිටු පා යන්වගන්ව 

නම් (නුඹලා ගවනුවට) නුඹලා හැර 

ගවනත් පිරිසක් ඔහු පත් කරනු ඇත. එිට 

ඔවුහු නුඹලා ගමන්ව ගනාවනු ඇත. 

  ِ َن تِلُنِفُقواْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله َعوح ُؤََلٓءِ تُدح نُتمح َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

ۖۡ َوَمن َيبحَخلح فَإِنهَما َيبحَخُل   ن َيبحَخُل فَِمنُكم مه
نُتُم ٱلحفُ 

َ
ُ ٱلحَغِّنُّ َوأ ِسهِۚۦْ َوٱَّلله ْۚ ِإَون  َعن نهفح َقَرآُء

ُكمح ُثمه ََل يَُكونُٓواْ   َ تَبحِدلح قَوحًما َغۡيح اْ يَسح هوح َتَتَول
َثَٰلَُكم مح

َ
 ٣٨ أ
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 الفتح 

සූරා අල් ෆත්හ් الفتح 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (අගහෝ! නබිවරය!)නියත වශගයන්වම 

අපි නුඹට ප්රකට ජයකින්ව ජයක් ලබා 

දුනිමු. 

بِيٗنا  َنا لََك َفتحٗحا مُّ  ١ إِنها َفَتحح

2. නුගේ පාපගයන්ව ගපර සිදු වූ දෑ හා පසු 

සිදු වූ දෑ සඳහා අල්ලාහ ්නුඹට සමාව 

ගදනු පිණිසත් ඔහුගේ ආශිර්වාදය නුඹ 

ගවත සම්ූර්ණ කරනු පිණිසත් ඍජු 

මාර්ෙය ගවත නුඹට ඔහු මෙ ගපන්වවනු 

පිණිසත්ය. 

َغح  ِ َر  َل  خه
َ
َم ِمن َذۢنبَِك َوَما تَأ ُ َما َتَقده فَِر لََك ٱَّلله

ِديََك ِصَرَٰٗطا   َمَتُهۥ َعلَيحَك َويَهح َويُتِمه نِعح
َتِقيٗما  سح  ٢ مُّ

3. තවද අති බලවත් උපකාරයකින්ව 

අල්ලාහ ්නුඹට උදව් කරනු ඇත. 
ا َعزِيًزا  ً ُ نَِصح  ٣ َويَنُِصََك ٱَّلله

4. ගද්ව ිශ්වාසවන්වතයින්වගේ සිත් තු ට 

ඔවුන්වගේ ිශ්වාසය සමෙම ිශව්ාසය 

වැඩි කර ෙනු පිණිස ශාන්වතභාවය පහ  

කග ් ඔහුය. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් 

ගස්නාවන්ව අල්ලාහ් සතුය. තවද අල්ලාහ ්

සර්ව ඥානී මහා ප්රඥාවන්වත ිය. 

ِمنَِي   حُمؤح ِكيَنَة ِِف قُلُوِب ٱل نَزَل ٱلسه
َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّله

ِ ُجُنوُد  لََِيحَداُدٓواْ  ُۗ َوَّلِله َع إِيَمَٰنِِهمح إِيَمَٰٗنا مه
ُ َعلِيًما   ۡرِضِۚ َوََكَن ٱَّلله

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ٱلسه
 ٤ َحِكيٗما 

5. තවද ඔහු ගද්ව ිශ්වාස කරන්වනන්ව හා 

ිශව්ාස කරන්වනියන්ව ඒවාට පහළින්ව 

ෙංොගවෝ ෙලා බස්නා (ස්වර්ෙ) උයන්ව 

වලට ඇතු ත් කරනු පිණිසය. ඔවුන්ව එහි 

සදාතනිකයින්වය. ඔවුන්වගේ පාපයන්ව 

ඔවුන්වගෙන්ව ඔහු පහ කරනු ඇත. එය 

අල්ලාහ ්අබියස අතිමහත් ජයග්රහණයයි. 

َٰٖت ََتحرِي   ِمَنَِٰت َجنه حُمؤح ِمنَِي َوٱل حُمؤح ِخَل ٱل ُدح ِ َل 
َِر   نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها َويَُكف 

َ ِمن ََتحتَِها ٱۡلح
ِ فَوح  َٰلَِك ِعنَد ٱَّلله ْۚ َوََكَن َذ ِـ َاتِِهمح ًزا  َعنحُهمح َسي 

 ٥ َعِظيٗما 
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6. තවද අල්ලාහ් පිළිබඳ නරක සිතුිලි 

ඇති කර ෙත් කුහකයින්ව හා කුහක 

කාන්වතාවන්වටත් ගදියන්වට ආගද්ශ 

තබන්වනන්ව හා ආගද්ශ තබන්වනියන්වටත් 

ඔහු දඬුවම් කරනු ඇත. ඔවුන්ව ගවත නපුර 

ගව ා ෙනු ඇත. අල්ලාහ් ඔවුන්ව ගකගරහි 

ගකෝප ිය. තවද ඔවුනට ඔහු ශාප 

කග ්ය. තවද ඔවුනට නිරය සූදානම් 

කග ්ය. තවද ගයාමු වන සථ්ානගයන්ව 

එය නපුරු ිය. 

ِكَِي   حُمّشح حُمَنَِٰفَقَِٰت َوٱل حُمَنَِٰفِقَي َوٱل َب ٱل ِ َويَُعذ 
  ِۚ وحِء ِ َظنه ٱلسه ٓان َِي بِٱَّلله َِكَِٰت ٱلظه حُمّشح َوٱل

ُ َعلَيحِهمح   وحءِِۖ وََغِضَب ٱَّلله َعلَيحِهمح َدآئَِرُة ٱلسه
َعده لَُهمح 

َ
 ٦  َجَهنهَمۖۡ َوَسآَءتح َمِصۡٗياَولََعَنُهمح َوأ

7. අහස ්හා මහගපාග ාගව් ගස්නාවන්ව 

අල්ලාහ ්සතුය. තවද අල්ලාහ ්මහා 

ප්රඥාවන්වත සර්ව බලධාරියා ිය. 

  ُ ۡرِضِۚ َوََكَن ٱَّلله
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ُجُنوُد ٱلسه َوَّلِله

 ٧ َعزِيًزا َحِكيًما

8. නියත වශගයන්වම අපි නුඹ 

සාක්ෂිකරුගවකු හා ශුභාරංචි 

පවසන්වගනකු හා අවවාද කරන්වගනකු 

වශගයන්ව එව්ගවමු. 

ا َونَِذيٗرا ٗ ِ رحَسلحَنََٰك َشَِٰهٗدا َوُمبَّش 
َ
 ٨ إِنهآ أ

9. නුඹලා අල්ලාහ්වද, ඔහුගේ 

දූතයාණන්වවද, ිශ්වාස කර, තවද ඔහුට 

උදව් කර, ඔහුට ෙරුබුහුමන්ව කර, තවද 

නුඹලා ඔහු (අල්ලාහ)් උගද් සවස 

සුිශුද්ධ කරනු පිණිසය. 

ِمنُ  ُؤح ِ ُِروهُ َوتَُوق ُِروُهْۚ  تل  ِ َورَُسوَِلِۦ َوُتَعز  واْ بِٱَّلله
ِصيًَل 

َ
َرٗة َوأ  ٩ َوتَُسب ُِحوهُ بُكح

10. නියත වශගයන්වම නුඹට ප්රතිඥා 

ගදන්වනන්ව වනාහි ඔවුහු ප්රතිඥා ගදනුගේ 

අල්ලාහ්ටය. අල්ලාහ්ගේ අත ඔවුන්වගේ 

අත් වලට ඉහළිනි. එගහයින්ව කවගරකු 

(ප්රතිඥාව) කඩ කග ් ද නියත වශගයන්වම 

එගස් ඔවුන්ව ප්රතිඥාව කඩ කරනුගේ 

තමන්වට එගරහිවය. තවද කවර ගදයක් 

ගවත තමන්ව අල්ලාහ්ට ප්රතිඥා දුන්වගන්ව ද 

එය ඉටු ක  ිට ඔහු මහත් වූ තිළිණයක් 

ඔහුට පිරිනමනු ඇත. 

  ِ َ يَُد ٱَّلله ِيَن ُيَبايُِعونََك إِنهَما ُيَبايُِعوَن ٱَّلله إِنه ٱَّله
ْۚ َفَمن نهكَ  يحِديِهمح

َ
َق أ َٰ  فَوح َث فَإِنهَما يَنُكُث لََعَ

  َ ََٰهَد َعلَيحُه ٱَّلله َِفَٰ بَِما َع وح
َ
ِسهِۖۦۡ َوَمنح أ َنفح

ًرا َعِظيٗما جح
َ
تِيهِ أ  ١٠ فََسُيؤح
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11. අපගේ ධනසම්පත් හා අපගේ පවුල් 

අප ව නිරත කරවීය. එගහයින්ව අපට 

සමාව ගදනු යැයි ෙැමි අරාබිවරුන්ව 

අතුරින්ව පමාවී රැඳී සිටියවුන්ව නුඹට මතු 

පවසනු ඇත.  ඔවුන්වගේ සිත් තු  නැති දෑ 

ඔවුන්වගේ දිවවල් වලින්ව ඔවුහු පවසති. ඔහු 

නුඹලාට යම් හානියක් අගේක්ෂා කග ් 

නම් ගහෝ නුඹලාට යම් ප්රගයෝජනයක් 

අගේක්ෂා කග ් නම් ගහෝ අල්ලාහ ්ගවත 

(මැදිහත් වීමට) ශක්තිය දරනුගේ කවුරුන්ව 

ද? එගස ්ගනාව, නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්ප්රඥාවන්වතය. 

َراِب َشَغلَتحَنآ   عح
َ حُمَخلهُفوَن ِمَن ٱۡلح َسَيُقوُل لََك ٱل

ْۚ َيُقولُوَن   ِفرح نَلَا َتغح لُونَا فَٱسح هح
َ
َٰنُلَا َوأ َو مح

َ
أ

لُِك   ْۚ قُلح َفَمن َيمح ا لَيحَس ِِف قُلُوبِِهمح حِسنَتِِهم مه ل
َ
بِأ

وح  
َ
ا أ َراَد بُِكمح َۡضًّ

َ
ِ َشيحـ ًا إِنح أ َِن ٱَّلله لَُكم م 

َملُوَن   ُ بَِما َتعح ُۢاْۚ بَلح ََكَن ٱَّلله َع َراَد بُِكمح َنفح
َ
أ

ُۢا  ١١ َخبَِۡي

12. එගස ්ගනාව, රසූල්වරයා හා 

ිශව්ාසවන්වතගයෝ ඔවුන්වගේ පවුල් ගවත 

කිසිිගටක නැවත හැරී ගනාඑන්වගන්වම 

යැයි නුඹලා සිතුගවහුය. එය නුඹලාගේ 

සිත් තු  අලංකාර කර ගපන්වවන ලදී. 

තවද නුඹලා සිතුගව් නරක සිකිිල්ලකි. 

තවද නුඹලා ිනාශ කරනු ලබන පිරිසක් 

බවට පත්වූගයහුය. 

ِمُنوَن   حُمؤح ن لهن يَنَقلَِب ٱلرهُسوُل َوٱل
َ
بَلح َظَننُتمح أ

َٰلَِك ِِف قُلُوبُِكمح   بَٗدا َوُزي َِن َذ
َ
لِيِهمح أ هح

َ
إََِلَٰٓ أ

وحِء َوُكنُتمح قَوحَمُۢا بُوٗرا  ١٢ َوَظَننُتمح َظنه ٱلسه

13. කවගරකු අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ දහම් 

දූතයාණන්ව ිශ්වාස ගනාකග ් ද එිට 

නියත වශගයන්වම එම ප්රතික්ගෂප්කයින්වට 

අපි ඇිග න ගින්වනක් සූදානම් කග මු. 

نَا   َتدح عح
َ
ِ َورَُسوَِلِۦ فَإِنهآ أ ِمنُۢ بِٱَّلله همح يُؤح َوَمن ل

َٰفِرِيَن َسعِۡٗيا  ١٣ لِلحَك

14. තවද අහස ්හා මහගපාග ාගවහි 

ආධිපතයය අල්ලාහ් සතුය. ඔහු අභිමත 

කරන අයට සමාව ගදයි. තවද ඔහු අභිමත 

කරන අයට දඬුවම් කරයි. තවද අල්ලාහ ්

අතික්ෂමාශීලී මහා කරුණාන්විතයාණන්ව 

ිය. 

فُِر لَِمن يََشآُء   ۡرِضِۚ َيغح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ُملحُك ٱلسه َوَّلِله

ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما ْۚ َوََكَن ٱَّلله ُب َمن يََشآُء ِ  ١٤ َويَُعذ 
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15. යුද බිගම් (සතුරා දමා ගිය) වස්තුව 

ෙැනීම සඳහා අපත් නුඹලා පසුපසින්ව 

එන්වනට නුඹලා අපට ඉඩ ගදනුයි පමාවී 

රැඳී සිටියවුන්ව කියති. අල්ලාහ්ගේ වදන 

ගවනස ්කිරීමට ඔවුහු අගේක්ෂා කරති. 

“නුඹලා අප පසුපසින්ව 

ගනාපැමිගණන්වගන්වය. මීට ගපර අල්ලාහ ්

පවසා සිටිගේ ද එගලසය” යැයි 

(නබිවරය) නුඹ පවසනු. එිට ඔවුහු, 

“එගස ්ගනාව නුඹලා අපට ඊර්ෂයා 

කරන්වගනහුය” යැයි පවසනු ඇත. එගස් 

ගනාව සව්ල්පයක් මිස ඔවුහු වටහා 

ගනාෙන්වනන්ව වූහ. 

ُتمح إََِلَٰ َمَغانَِم   حُمَخلهُفوَن إَِذا ٱنَطلَقح َسَيُقوُل ٱل
لُواْ   ِ ن ُيَبد 

َ
ۖۡ يُرِيُدوَن أ ُكمح ُخُذوَها َذُرونَا نَتهبِعح

ح
تِلَأ

 ِْۚ ُ  َكَلََٰم ٱَّلله  قُل لهن تَتهبُِعونَا َكَذَٰلُِكمح قَاَل ٱَّلله
ْۚ بَلح ََكنُواْ   ۖۡ فََسَيُقولُوَن بَلح ََتحُسُدوَنَنا ِمن َقبحُل

َقُهوَن إَِله قَلِيَٗل   ١٥ ََل َيفح

16. නුඹලා වඩාත් බලාධිකාරගයන්ව යුත් 

පිරිසකට එගරහිව කැඳවනු ලබන්වගන්වය. 

නුඹලා ඔවුන්ව සමෙ සටන්ව කරනු ඇත, 

එගස් නැතගහාත් ඔවුන්ව යටත් වනු ඇත 

යැයි ෙැමි අරාබිවරුන්ව අතුරින්ව පමාවී රැඳී 

සිටියවුන්වහට (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

එගහයින්ව නුඹලා (නිගයෝෙයට) අවනත 

වූගයහු නම් අල්ලාහ ්නුඹලාට යහපත් 

කුලියක් පිරිනමනු ඇත. නමුත් නුඹලා 

මීට ගපර හැරී ගියාක් ගමන්ව නුඹලා 

හැරුගේ නම් ඔහු නුඹලාට ගව්දනීය 

දඬුවමකින්ව දඬුවම් කරනු ඇත. 

َن إََِلَٰ   َعوح َراِب َسُتدح عح
َ قُل ل ِلحُمَخلهِفَي ِمَن ٱۡلح

لُِموَنۖۡ   وح يُسح
َ
ٖس َشِديٖد تَُقَٰتِلُوَنُهمح أ

ح
ْوِل بَأ

ُ
ٍم أ قَوح

ۖۡ ِإَون   ًرا َحَسٗنا جح
َ
ُ أ تُِكُم ٱَّلله فَإِن تُِطيُعواْ يُؤح

بحُكمح  ِ ِن َقبحُل ُيَعذ  حُتم م  اْ َكَما تََوَله هوح َعَذابًا    َتَتَول
َِلٗما 

َ
 ١٦ أ

17. (සටනට සහභාගී ගනාවීම) අන්වධයා 

මත වරදක් ගනාගව්. තවද ආබාධිතයා  

මත ද වරදක් ගනාගව්. ගරෝගියා මත ද 

වරදක් ගනාගව්. තවද කවගරකු අල්ලාහ ්

හා ඔහුගේ දූතයාණන්වට අවනත වන්වගන්ව 

ද ඒවාට පහළින්ව ෙංොගවෝ ෙලා බසන්ා 

(ස්වර්ෙ) උයන්ව වලට ඔහු ඔහු ව ඇතු ත් 

කරයි. නමුත් කවගරකු පිටුපාන්වගන්ව ද ඔහු 

ගව්දනීය දඬුවමකින්ව ඔහුට දඬුවම් කරයි. 

َرِج   عح
َ َۡمَٰ َحَرج  َوََل لََعَ ٱۡلح عح

َ لهيحَس لََعَ ٱۡلح
  َ ُۗ َوَمن يُِطِع ٱَّلله حَمرِيِض َحَرج  َحَرج  َوََل لََعَ ٱل

َٰٖت ََتحرِي ِمن ََتحتَِها   ِخلحُه َجنه َورَُسوََلُۥ يُدح
ۖۡ َوَمن َيَتَوله يُ  نحَهَُٰر

َ َِلٗما ٱۡلح
َ
بحُه َعَذابًا أ ِ  ١٧ َعذ 
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18. ෙස යට සිට ගද්ව ිශව්ාසීන්ව නුඹට 

ප්රතිඥා දුන්ව ිට අල්ලාහ් ඔවුන්ව සැබැින්වම 

පිළිෙත්ගත්ය. එිට ඔවුන්වගේ හදවත් තු  

ඇති දෑ ඔහු දැන සිටිගේය. එිට ඔවුන්ව 

ගවත ශාන්වතභාවය පහ  කග ය්. තවද 

සමීපගයන්ව පවත්නා ජයග්රහණයක්  

ඔවුනට ඇති කග ය්. 

ِمنَِي إِذح ُيَبايُِعونََك   حُمؤح ُ َعِن ٱل ۞لهَقدح َرَِضَ ٱَّلله
نَزَل  

َ
َجَرةِ َفَعلَِم َما ِِف قُلُوبِِهمح فَأ ََتحَت ٱلشه
َثََٰبُهمح َفتحٗحا قَرِيٗبا

َ
ِكيَنَة َعلَيحِهمح َوأ  ١٨ ٱلسه

19. (යුද පිටිගේ හැර දමා යන) අධික යුද 

සම්පත් ද (පිරිනැමීය.) ඔවුහු එය ෙනු 

ඇත. තවද අල්ලාහ් සර්ව බලධාරී මහා 

ප්රඥාවන්වත ිය. 

ُ َعزِيًزا   ُۗ َوََكَن ٱَّلله ُخُذوَنَها
ح
َوَمَغانَِم َكثَِۡيٗة يَأ

 ١٩ َحِكيٗما 

20. අධික ගලසින්ව (සතුරන්ව ිසින්ව යුද 

පිටිගේ හැර දමා ගිය) යුද සම්පත්, නුඹලා 

එය ලබාෙනු ඇතැයි අල්ලාහ ්නුඹලාට 

ප්රතිඥා දුන්වගන්වය. එගමන්වම නුඹලාට ඔහු 

ගමය කල් ඇති ව ද දී ඇත. තවද ඔහු 

ජනයාගේ අත් නුඹලාගෙන්ව වැ ැක්වීය. 

තවද එය ිශ්වාස කරන්වනන්ව හට 

සංඥාවක් වනු පිණිස හා ඔහු නුඹලාට 

ඍජු මාර්ෙය ගපන්වවනු පිණිසය. 

َل   ُخُذوَنَها َفَعجه
ح
ُ َمَغانَِم َكثَِۡيٗة تَأ وََعَدُكُم ٱَّلله
يحِدَي ٱنلها

َ
ِس َعنُكمح  لَُكمح َهَِٰذهِۦ َوَكفه أ

ِديَُكمح ِصَرَٰٗطا   ِمنَِي َويَهح َوتِلَُكوَن َءايَٗة ل ِلحُمؤح
َتِقيٗما  سح  ٢٠ مُّ

21. නුඹලා (තවමත්) ඒ මත බලය 

ගනාමැති තවත් (ජයග්රාහී) දෑ ද ඇත. 

අල්ලාහ ්ඒවා සැබැින්වම වට කරගෙන 

සිටියි. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ ගකගරහි 

බලාධිකාරිගයකු ිය. 

َرىَٰ لَمح َتقح  خح
ُ
ْۚ  َوأ ُ بَِها َحاَط ٱَّلله

َ
ِدُرواْ َعلَيحَها قَدح أ

ءٖ قَِديٗرا ِ ََشح
َٰ ُك  ُ لََعَ  ٢١ َوََكَن ٱَّلله

22. තවද ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව නුඹලා 

සමෙ සටන්ව වැදුගේ නම් ඔවුන්ව පසුපස 

හැරී (දුව) යනු ඇත. පසු ව ඔවුන්ව කිසිදු 

ආරක්ෂකයකු ගහෝ උදව්කරුගවකු ගහෝ 

ගනාලබනු ඇත. 

ََٰتلَُكُم  َبََٰر ُثمه  َولَوح َق دح
َ هُواْ ٱۡلح ِيَن َكَفُرواْ لََول ٱَّله

 ٢٢ ََل ََيُِدوَن َوَِل ٗا َوََل نَِصۡٗيا
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23. (එය) මීට ගපර ඉකුත් ව ගිය 

අල්ලාහ්ගේ පිළිගවතයි. තවද අල්ලාහ්ගේ 

පිළිගවගතහි කිසිදු ගවනස් කිරීමක් නුඹ 

ගනාදකින්වගන්වමය. 

ۖۡ وَ  ِ ٱلهِِت قَدح َخلَتح ِمن َقبحُل لَن ََتَِد  ُسنهَة ٱَّلله
ِ َتبحِديَٗل   ٢٣ لُِسنهةِ ٱَّلله

24. ඔවුනට එගරහි ව ඔහු නුඹලාට ජය 

ලබා දුන්ව පසුව මක්කාව තු  ඔවුන්වගේ 

අත් නුඹලාගෙන්ව ද නුඹලාගේ අත් 

ඔවුන්වගෙන්ව ද වැ ැක්වූගේ ඔහුය. තවද 

නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් 

සර්ව නිරීක්ෂක ිය. 

يحِدَيُهمح 
َ
ِي َكفه أ يحِديَُكمح  وَُهَو ٱَّله

َ
 َعنُكمح َوأ

َفَرُكمح   ظح
َ
نح أ

َ
ِد أ َة ِمنُۢ َبعح ِن َمكه َعنحُهم بَِبطح

َملُوَن بَِصًۡيا ُ بَِما َتعح ْۚ َوََكَن ٱَّلله  ٢٤ َعلَيحِهمح

25. මසජ්ිදුල් හරාම් (ගහවත් ශුද්ධ 

ගද්වස්ථානගයන්ව) හා රඳවා තබනු ලැබූ 

සත්ව කැපයන්ව එම සථ්ානයට  ඟා 

වීගමන්ව නුඹලා ව වැ ැක්වූගේ ප්රතික්ගෂප් 

ක වුන්ව වන ඔවුහුමය. නුඹලා 

ගනාදන්වනා ිශව්ාස කරන පිරිමින්ව හා 

ිශව්ාස කරන කාන්වතාවන්ව එහි 

(මක්කාගවහි) ගනාවී නම්, නුඹලා ඔවුන්ව 

පාො දමන්වනට අවස්ථා  තිබුණි. එිට 

ඔවුන්ව ගහත්ුගවන්ව ගනාදැනුවත්වම  

නුඹලාට පාපයක් ඇතිවන්වනට තිබුණි. 

(එය මක්කාව තු  සිටි අය අතුරින්ව) 

අල්ලාහ ්අභිමත කරන අයට ඔහුගේ 

දයාව තු  ඔහු ඇතු ත් කරනු පිණිසය. 

ඔවුන්ව (ිශව්ාස ක වුන්ව) ගමාවුන්වගෙන්ව 

ගවන්ව ව සිටියා නම් ගමාවුන්ව අතුරින්ව වු 

ප්රතික්ගෂප් ක වුනට සැබැින්ව දැඩි 

දඬුවමකින්ව අපි දඬුවම් කරන්වනට තිබුණි. 

وُكمح َعِن  ِيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ ِجِد  ُهُم ٱَّله حَمسح ٱل
ََل   ۚۥْ َولَوح ن َيبحلَُغ َُمِلهُه

َ
ُكوًفا أ َي َمعح حَهدح ََراِم َوٱل ٱۡلح

لَُموُهمح   همح َتعح ِمَنَٰت  ل ؤح ِمُنوَن َونَِسآء  مُّ ؤح رَِجال  مُّ
  ِ ُۢ بَِغۡيح ُة َعره ِنحُهم مه ن َتَطـ ُوُهمح َفُتِصيَبُكم م 

َ
أ

 َ َتِهِۦ َمن ي ُ ِِف رَۡحح ِخَل ٱَّلله ُدح ِ ْۚ لَوح  ِعلحمِٖۖ َل  َشآُء
ِيَن َكَفُرواْ ِمنحُهمح َعَذابًا   بحَنا ٱَّله تََزيهلُواْ لََعذه

َِلًما 
َ
 ٢٥ أ
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26. අඥාන කාලගේ පිළිකුල ගමන්ව 

පි කුල තම හදවත් තු  ප්රතික්ගෂප් 

ක වුන්ව ඇති කර ෙත් අවස්ථාගව් 

අල්ලාහ ්තම දූතයාණන්ව හා ිශ්වාසීන්ව 

ගකගරහි තම ශාන්වතභාවය පහ  කග ්ය. 

බිය බැතිමත්භාවගේ ප්රකාශය ඔවුන්ව ගවත 

ස්ථාවර කග ්ය. තවද ඔවුහු එයට වඩාත් 

සුදුස්ගසෝ හා එහි හිමිකරුගවෝ වූහ. තවද 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

ඥානිගයකු ිය. 

َِميهَة   ِيَن َكَفُرواْ ِِف قُلُوبِِهُم ٱۡلح إِذح َجَعَل ٱَّله
 َٰ ُ َسِكينََتُهۥ لََعَ نَزَل ٱَّلله

َ
  َۡحِيهَة ٱلحَجَِٰهلِيهةِ فَأ

َوىَٰ   حَزَمُهمح َُكَِمَة ٱتلهقح ل
َ
ِمنَِي َوأ حُمؤح رَُسوَِلِۦ َولََعَ ٱل

ٍء   ِ ََشح
ُ بُِكل  ْۚ َوََكَن ٱَّلله لََها هح

َ
َحقه بَِها َوأ

َ
َوََكنُٓواْ أ
 ٢٦ َعلِيٗما

27. ඇත්ත වශගයන්ව ම අල්ලාහ් ඔහුගේ 

දූතයාණන්වහට සැබෑ ගලසින්වම හීනය 

සතයය කග ්ය. අල්ලාහ් අභිමත කග  ්

නම් බියකින්ව ගතාර ව නුඹලාගේ හිස්මුඩු  

ගකාටෙත් ගලසින්ව හා (හිසගකස)් 

ගකාටකර ෙත් ගලසින්ව ද ආරක්ෂා 

සහෙත ගලසින්ව ද මසජ්ිදුල් හරාමය ගවත 

පිිගසනු ඇත. නුඹලා ගනාදන්වනා දෑ ඔහු 

දැන සිටී. ඊට අමතර ව සමීප 

ජයග්රහණයක් ඔහු ඇති කග ්ය. 

 ِۖ ِ َق  يَا بِٱۡلح ُ رَُسوََلُ ٱلرُّءح ُخلُنه  لهَقدح َصَدَق ٱَّلله  تَلَدح
ُ َءاِمنَِي ُُمَل ِِقَي   ََراَم إِن َشآَء ٱَّلله ِجَد ٱۡلح حَمسح ٱل
ِيَن ََل ََّتَافُوَنۖۡ َفَعلَِم َما لَمح   ِ رُُءوَسُكمح َوُمَقِص 

َٰلَِك َفتحٗحا قَرِيًبا لَُمواْ فََجَعَل ِمن ُدوِن َذ  ٢٧ َتعح

28. ඔහු වනාහි, එය ඒ සියලු දහම් වලට 

ඉහළින්ව පිහිටීම පිණිස යහමෙ හා සතයය 

දහම සමෙ ඔහුගේ දූතයාණන්ව එව්ගව්ය. 

අල්ලාහ ්සාක්ෂිකරුගවකු වශගයන්ව 

ප්රමාණවත්ය. 

  ِ َق  حُهَدىَٰ َودِيِن ٱۡلح رحَسَل رَُسوََلُۥ بِٱل
َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّله

  ِ ِيِن ُُك ِهِۚۦْ َوَكََفَٰ بِٱَّلله ِهَرُهۥ لََعَ ٱل  َِلُظح
 ٢٨ َشِهيٗدا
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29. මුහම්මද් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්වය. 

තවද ඔහු සමෙ සිටින්වනවුන්ව ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව මත දැඩි ව කටයුතු 

කරන්වගනෝ ගවති. තමන්ව අතර කාරුණික 

ව කටයුතු කරන්වගනෝ ගවති. ඔවුන්ව රුකූඃ 

කරන්වනන්ව ගලසින්ව ද සුජූද් කරන්වනන්ව 

ගලසින්ව ද අල්ලාහ්ගේ භාෙයය හා ඔහුගේ 

තෘේතිය ගසායනු නුඹ දකිනු ඇත. සුජූද් 

ගහ්තුගවන්ව ඔවුන්වගේ මුහුණු මත 

ඔවුන්වගේ සලකුණු පවතී. එය තව්රාත්හි 

සඳහන්ව ඔවුන්වගේ උපමාවයි. ඉන්වජීලගේ 

සඳහන්ව ඔවුන්වගේ උපමාව ගභෝෙයක් 

ගමනි.  එය එහි දලු ගහළිකරයි. පසු ව 

එය ශක්තිමත් කරයි. පසු ව එය ිශාල 

ගවයි. පසුව ගොවීන්ව මිත කරන අයුරින්ව 

එහි කඳන්ව  මත සථ්ාවර ව පිහිටයි. එය 

ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව එමගින්ව ඔහු 

ගකෝප කරවනු පිණිසය. ඔවුන්ව අතුරින්ව 

ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක වුන්වට සමාව 

හා අතිමහත් ප්රතිඵල ඇති බව අල්ලාහ් 

ප්රතිඥා දුන්වගන්වය. 

آُء لََعَ   ِشده
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِْۚ َوٱَّله د  رهُسوُل ٱَّلله َمه ُمُّ

دٗ  ٗعا ُسجه َُٰهمح ُركه ۖۡ تََرى ارِ رَُۡحَآُء بَيحَنُهمح ا  ٱلحُكفه
ۖۡ ِسيَماُهمح ِِف   َٰٗنا َو ِ َورِضح َِن ٱَّلله َٗل م  يَبحَتُغوَن فَضح

َٰلَِك َمَثلُُهمح ِِف   ِۚ َذ ُجودِ ثَرِ ٱلسُّ
َ
ِنح أ وُُجوهِِهم م 

َرَج   خح
َ
ٍع أ َِنيِل َكَزرح ِ

َٰةِِۚ َوَمَثلُُهمح ِِف ٱۡلح َرى ٱتلهوح
  َٰ َتَوىَٰ لََعَ لََظ فَٱسح َتغح ـ َُهۥ فَـ َاَزَرُهۥ فَٱسح َشطح

ُۗ  ُسوقِهِۦ ُيعح  اَر اَع َِلَغِيَظ بِِهُم ٱلحُكفه ره ِجُب ٱلزُّ
َٰلَِحَِٰت   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ُ ٱَّله وََعَد ٱَّلله

ًرا َعِظيَمُۢا  جح
َ
فَِرٗة َوأ غح  ٢٩ ِمنحُهم مه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව ඉදිරිගේ 

අබිබවා ගනායනු. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට 

බිය බැතිමත් වනු. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්සර්ව ශ්රාවකය. සර්ව ඥානීය. 

 َ ُمواْ بَيح ِ ِيَن َءاَمُنواْ ََل ُتَقد  َها ٱَّله يُّ
َ
أ ِ  َيَٰٓ  يََدِي ٱَّلله

َ َسِميٌع َعلِيم   ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ١ َورَُسوَِلۖۦِۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

2. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලාගේ 

හඬවල් නබිවරයාගේ හඬට වඩා වැඩි 

ගනාකරනු. නුඹලා ඇතැගමකු 

ඇතැගමකුට සැගරන්ව කතා කරනවාක් 

ගමන්ව ඔහුට හඬා නො සැගරන්ව කතා 

ගනාකරනු. එිට නුඹලා ගනාදැනුවත්වම 

නුඹලාගේ ක්රියාවන්ව නිෂ්ඵල වී යනු ඇත. 

َٰتَُكمح   َو صح
َ
َفُعٓواْ أ ِيَن َءاَمُنواْ ََل تَرح َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِل   َق َصوحِت ٱنلهِب ِ َوََل ََتحَهُرواْ ََلُۥ بِٱلحَقوح فَوح
َمَٰلُُكمح  عح

َ
ن ََتحَبَط أ

َ
ِضُكمح ِِلَعحٍض أ رِ َبعح َكَجهح

ُعُرونَ  نُتمح ََل تَشح
َ
 ٢ َوأ

3. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ 

දූතයාණන්ව අබියස ඔවුන්වගේ හඬ පහත් 

කරන්වනන්ව වනාහි තම හදවත් බිය 

බැතිමත්භාවය සඳහා පරීක්ෂාවට ලක් 

ක වුන්ව ඔවුහුමය. ඔවුනට සමාව හා 

මහත් වූ ප්රතිඵල ඇත. 

  ِ ََٰتُهمح ِعنَد رَُسوِل ٱَّلله َو صح
َ
وَن أ ِيَن َيُغضُّ إِنه ٱَّله

َتحَ  ِيَن ٱمح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
ْۚ  أ َوىَٰ ُ قُلُوبَُهمح لِلتهقح َن ٱَّلله

ٌر َعِظيمٌ  جح
َ
ِفَرة  َوأ غح  ٣ لَُهم مه

4. නියත වශගයන්වම නවාතැන්ව වලට 

පසුපසින්ව සිට නුඹ ව අමතන්වනන්ව වනාහි 

ඔවුන්වගෙන්ව බහුතරයක් ගදනා වටහා 

ගනාෙනිති. 

ُُجَرَِٰت   ِيَن ُيَناُدونََك ِمن َوَرآءِ ٱۡلح إِنه ٱَّله
ِقلُو ََثُُهمح ََل َيعح كح

َ
 ٤ نَ أ

5. තවද නුඹ ඔවුන්ව ගවත (නිවසින්ව) 

බැහැර ව පැමිගණන ගතක් නියත 

වශගයන්වම ඔවුන්ව ඉවසා සිටිගේ නම් එය 

ඔවුනට යහපත් වනු ඇත.  තවද අල්ලාහ ්

අති ක්ෂමාශීලීය. මහාකරුණාන්විතය. 

ا   ٗ َٰ ََّتحُرَج إََِلحِهمح لَََّكَن َخۡيح واْ َحِته نهُهمح َصََبُ
َ
َولَوح أ

ُ َغُفو ْۚ َوٱَّلله هُهمح  ٥ ر  رهِحيم  ل
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6. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා ගවත 

පාපිගයකු පුවතක් ගෙන ආගව් නම්, 

ගනාදැනුවත් ගලසින්ව නුඹලා පිරිසකට 

හානියක් සිදු ගකාට පසු ව නුඹලා සිදු 

ක  දෑ ෙැන පසුතැිලිවන්වනන්ව බවට පත් 

ගනාවනු පිණිස, නුඹලා (එය) පැහැදිලි 

කර ෙනු. 

ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن  َها ٱَّله يُّ
َ
أ َجآَءُكمح فَاِسُقُۢ بِنََبإٖ  َيَٰٓ

  َٰ بُِحواْ لََعَ ن تُِصيُبواْ قَوحَمُۢا ِِبََهَٰلَةٖ َفُتصح
َ
َفَتبَيهُنٓواْ أ

 ٦ َما َفَعلحُتمح َنَِٰدِميَ 

7. තවද නියත වශගයන්වම නුඹලා අතර 

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්ව සිටින බව දැන 

ෙනු. කරුණු ගබාගහෝමයක ඔහු නුඹලාට 

අවනත වූගේ නම් නුඹලා පීඩාවට ගොදුරු 

වනු ඇත. එනමුත් නුඹලා ගවත අල්ලාහ ්

ගද්ව ිශ්වාසය පිළිබඳ කැමැත්ත ඇති 

කග ්ය. තවද එය නුඹලාගේ හදවත් තු  

අලංකාරවත් කග ය්. තවද නුඹලා ගවත 

ගද්ව ප්රතික්ගෂප්ය, පාපකම හා පිටුපෑම 

ඔහු පිළිකුල් ගකගරව්ගව්ය. යහමෙ 

සිටින්වගනෝ ඔවුහුමය. 

 َ ِْۚ ل نه فِيُكمح رَُسوَل ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ وح يُِطيُعُكمح  َوٱعح

َ َحبهَب   رِ لََعنِتُّمح َوَلَِٰكنه ٱَّلله مح
َ َِن ٱۡلح ِِف َكثِۡيٖ م 

هَ   يَمََٰن َوَزيهَنُهۥ ِِف قُلُوبُِكمح َوَكره ِ
إََِلحُكُم ٱۡلح

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َياَنْۚ أ َر َوٱلحُفُسوَق َوٱلحعِصح إََِلحُكُم ٱلحُكفح

َِٰشُدونَ   ٧ ُهُم ٱلره

8. (එය) අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ අනුග්රහයක්  හා 

ආශිර්වාදයක් වශගයනි. තවද අල්ලාහ ්

සියුම් ඥානය ඇති සර්ව ඥානීය. 

ُ َعلِيٌم َحِكيم   ْۚ َوٱَّلله َمٗة ِ َونِعح َِن ٱَّلله َٗل م   ٨ فَضح

9. ගද්ව ිශ්වාසවන්වතයින්ව අතුරින්ව 

ගදපිරිසක් සටන්ව ඇරඹුගව් නම්, ඒ ගදක 

අතර නුඹ සමාදානය ඇති කරනු. ඒ 

ගදපිරිගසන්ව එකක් අගනකා මත සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු කග  ්නම් අල්ලාහ්ගේ 

නිගයෝෙය ගවත නැඹුරු වන ගතක් සීමාව 

ඉක්මවා ගියවුන්වට එගරහිව නුඹලා සටන්ව 

කරනු. නමුත්  එය එකඟ වූගේ නම් ඒ 

ගදපිරිස අතර සාධාරණ ගලසින්ව සමථය 

කරනු. තවද නුඹලා යුක්ති ෙරුක ව 

කටයුතු කරනු. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්යුක්තිෙරුක ව කටයුතු 

කරන්වනන්වව ප්රිය කරයි. 

لُِحواْ   صح
َ
َتَتلُواْ فَأ ِمنَِي ٱقح حُمؤح ِإَون َطآئَِفَتاِن ِمَن ٱل

َرىَٰ   خح
ُ َُٰهَما لََعَ ٱۡلح َدى ۖۡ فَإِنُۢ َبَغتح إِحح بَيحَنُهَما

ِْۚ فَإِن   رِ ٱَّلله مح
َ
َء إََِلَٰٓ أ َٰ تََِفٓ فََقَٰتِلُواْ ٱلهِِت َتبحِغ َحِته

لُِحواْ بَيحَنُهَما بِٱلحعَ  صح
َ
ْۖۡ إِنه  فَآَءتح فَأ قحِسُطٓوا

َ
ِل َوأ دح

ِسِطيَ  حُمقح َ ُُيِبُّ ٱل  ٩ ٱَّلله
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10. නියත වශගයන්වම ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතගයෝ සගහෝදරගයෝය. 

එගහයින්ව නුඹලාගේ (ිවාද කරන) 

සගහෝදරයින්ව අතර සමථය කරනු. තවද 

නුඹලා කරුණාව ලැබිය අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. 

َوة   ِمُنوَن إِخح حُمؤح ْۚ  إِنهَما ٱل َخَويحُكمح
َ
َ أ لُِحواْ بَيح صح

َ
فَأ

َ لََعلهُكمح تُرحَۡحُونَ   ١٠ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

11. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! පිරිසක් 

තවත් පිරිසක් ෙැන සමච්චල් ගනාකරනු. 

ඔවුන්ව ගමාවුනට වඩා යහපත් ිය හැක. 

එගමන්වම කාන්වතාගවෝ ද කාන්වතාවන්ව 

ෙැන සමච්චල් ගනාකරනු. ඔවුන්ව 

ගමාවුනට වඩා ගහාඳ ිය හැක. තවද 

නුඹලා අපහාස ගනාකරනු. තවද පටබැඳි 

නම් වලින්ව නුඹලා එකිගනකා 

ආමන්වත්රණය ගනාකරනු. ගද්ව 

ිශව්ාසගයන්ව පසු ව එවන්ව පාපතර 

නාමයන්ව (පවසා ඇමතීම) නපුරුය. තවද 

කවගරකු පාප සමාව අයැද ගනාසිටිගේද 

එිට ඔවුහුමය අපරාධකරුගවෝ. 

َخرح  ِيَن َءاَمُنواْ ََل يَسح َها ٱَّله يُّ
َ
أ ٍم  َيَٰٓ ِن قَوح قَوحم  م 

ِن   ِنحُهمح َوََل نَِسآء  م  ا م  ٗ ن يَُكونُواْ َخۡيح
َ
َعََسَٰٓ أ

ۖۡ َوََل تَلحِمُزٓواْ   ِنحُهنه ا م  ٗ ن يَُكنه َخۡيح
َ
ن َِسآٍء َعََسَٰٓ أ

ُم   لحَقَِٰبِۖ بِئحَس ٱَِلسح
َ نُفَسُكمح َوََل َتَنابَُزواْ بِٱۡلح

َ
أ

همح يَ  يَمَِٰنِۚ َوَمن ل ِ
َد ٱۡلح ْوَلَٰٓئَِك  ٱلحُفُسوُق َبعح

ُ
ُتبح فَأ

َٰلُِمونَ   ١١ ُهُم ٱلظه

12. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! 

සැකයන්වගෙන්ව ගබාගහෝ ගදයින්ව නුඹලා 

වැ කී සිටිනු. නියත වශගයන්වම සමහර  

සැකකිරීම් පාපයකි. තවද නුඹලා ඔත්තු 

ගනාගසායනු. තවද නුඹලාගෙන්ව 

ඇතැගමක් ඇතැගමකු ෙැන ගක්ලාම් 

ගනාකිව යුතුය. නුඹලා අතුරින්ව කිසිගවකු 

ගහෝ මිය ගිය තම සගහෝදරයාගේ මාංශ 

අනුභව කිරීමට ප්රිය කරන්වගන්ව ද? නුඹලා 

එය පිළිකුල් කරන්වගනහුය. තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් පශ්චාත්තාපය 

පිළිෙන්වනා මහා කරුණාන්විතය. 

ن ِ   َِن ٱلظه َتنُِبواْ َكثِۡٗيا م  ِيَن َءاَمُنواْ ٱجح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َتب  إِنه بَ  ُسواْ َوََل َيغح ِ إِثحم ۖۡ َوََل ََتَسه ن  عحَض ٱلظه
ُكَل  

ح
ن يَأ

َ
َحُدُكمح أ

َ
ُُيِبُّ أ

َ
ْۚ أ ًضا بهعحُضُكم َبعح

  َ ْۚ إِنه ٱَّلله َ ُتُموُهْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ِخيهِ َميحٗتا فََكرِهح
َ
َۡلحَم أ

 ١٢ تَوهاب  رهِحيم  
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13. අගහෝ මිනිසුනි! නියත වශගයන්වම 

අපි පිරිමියකුගෙන්ව හා කාන්වතාවකගෙන්ව 

නුඹලා ව මවා ඇත්ගතමු. තවද නුඹලා 

එකිගනකා හඳුනා ෙනු පිණිස ඔහු නුඹලා 

ිවධ ජනවාර්ගිකයින්ව හා ගෙෝත්රිකයින්ව 

බවට පත් කග ්ය. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්අබියස නුඹලාගෙන්ව වඩාත් 

උතුම් වනුගේ නුඹලා අතුරින්ව වඩාත් 

බියබැතිමත් වූවන්වය. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය. අභිඥානවන්වතය. 

نََثَٰ  
ُ
ِن َذَكرٖ َوأ َنَُٰكم م  َها ٱنلهاُس إِنها َخلَقح يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ْْۚ إِنه   وََجَعلحَنَُٰكمح ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل تِلََعاَرُفٓوا
َ َعلِيٌم   ْۚ إِنه ٱَّلله َُٰكمح تحَقى

َ
ِ أ َرَمُكمح ِعنَد ٱَّلله كح

َ
أ

 ١٣ َخبِۡي  

14. “අපි ිශ්වාස කග මු” යැයි ෙැමි 

අරාබිවරුන්ව පැවසූහ. “නුඹලා ිශව්ාස 

ගනාකග ්මය. නමුත් අපි අවනත වූගයමු 

යැයි නුඹලා පවසනු. නුඹලාගේ සිත් 

තු ට ගද්ව ිශව්ාසය ඇතුළු වූගේ නැත. 

තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්වට අවනත වන්වගනහු නම් 

නුඹලාගේ ක්රියාවන්වගෙන්ව කිසිවක් ඔහු 

අඩු ගනාකරනු ඇත. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය. 

මහාකරුණාන්විතය.” 

ِمُنواْ َوَلَِٰكن   همح تُؤح ۖۡ قُل ل َراُب َءاَمنها عح
َ ۞قَالَِت ٱۡلح

يَمَُٰن ِِف   ِ
ُخِل ٱۡلح ا يَدح َنا َولَمه لَمح سح

َ
قُولُٓواْ أ

َ َورَُسوََلُۥ ََل   ۖۡ ِإَون تُِطيُعواْ ٱَّلله قُلُوبُِكمح
َ غَ  ْۚ إِنه ٱَّلله َمَٰلُِكمح َشيحـ ًا عح

َ
ِنح أ ُفور   يَلِتحُكم م 

 ١٤ رهِحيمٌ 

15. නියත වශගයන්වම ගද්ව ිශ්වාසීන්ව 

වනුගේ අල්ලාහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව 

ෙැන ිශව්ාස ගකාට පසු ව (ඒ ෙැන) 

සැක ගනාකර තම ධනය හා තම ජීිත 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ කැප ක වුන්ව 

ගවති. ඔවුහුමය සතයවාදීහු. 

ِ َورَ  ِيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله ِمُنوَن ٱَّله حُمؤح ُسوَِلِۦ  إِنهَما ٱل
نُفِسِهمح ِِف  

َ
َٰلِِهمح َوأ َو مح

َ
تَابُواْ َوَجََٰهُدواْ بِأ ُثمه لَمح يَرح

َِٰدقُونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلصه
ُ
ِْۚ أ  ١٥ َسبِيِل ٱَّلله

16. “නුඹලාගේ දහම නුඹලා අල්ලාහට් 

උෙන්වවන්වගනහු දැ”යි (නබිවරය) නුඹ 

ිමසනු. තවද අල්ලාහ ්අහස්හි ඇති දෑ හා 

මහගපාග ාගව් ඇති දෑ දනී. තවද 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්වඥය. 

لَُم َما ِِف   ُ َيعح َ بِِدينُِكمح َوٱَّلله ُتَعل ُِموَن ٱَّلله
َ
قُلح أ

ٍء   ِ ََشح
ُ بُِكل  ۡرِضِۚ َوٱَّلله

َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ٱلسه
 ١٦ َعلِيم  
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17. (නබිවරය,) ඔවුන්ව ඉස්ලාමය වැලඳ 

ෙැනීම නුඹ ගවත කරන උපකාරයක් 

ගලස ඔවුහු සලකති. නමුත්. “නුඹලා 

නුඹලාගේ ඉස්ලාමය මා ගවත කරන 

උපකාරයක් ගලස ගනාසලකනු. නමුත් 

නුඹලා (ක  ප්රකාශගේ) සතයවාදීන්ව නම් 

(දැන ෙනු) ගද්ව ිශව්ාසය ගවත නුඹලාට 

අල්ලාහ ්මෙ ගපන්වවීගමන්ව නුඹලා ගවත 

උපකාර කර ඇතැ”යි නුඹ පවසනු. 

ْۖۡ قُل َله َتمُ  لَُموا سح
َ
نح أ

َ
ه  َيُمنُّوَن َعلَيحَك أ نُّواْ لََعَ

نح 
َ
ُ َيُمنُّ َعلَيحُكمح أ َلََٰمُكمِۖ بَِل ٱَّلله إِسح

يَمَِٰن إِن ُكنُتمح َصَِٰدقِيَ  ِ
َُٰكمح لَِلح  ١٧ َهَدى

18. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්අහස්හි හා 

මහගපාග ාගව් අදෘශයමාන දෑ පිළිබඳ ව 

දනී. තවද නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අල්ලාහ ්සර්ව නිරීක්ෂකය. 

 َ ُ  إِنه ٱَّلله ۡرِضِۚ َوٱَّلله
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو لَُم َغيحَب ٱلسه  َيعح

َملُونَ  ُۢ بَِما َتعح  ١٨ بَِصُۡي
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. කාෆ්, කීර්තිමත් අල් කුර්ආනය මත 

දිවුරමින්ව. 
حَمِجيدِ ٓقْۚ   ١ َوٱلحُقرحَءاِن ٱل

2. නමුත් අවවාද කරන්වගනකු ඔවුන්ව 

අතුරින්වම ඔවුන්ව ගවත පැමිණීම ෙැන 

ඔවුහු පුදුමයට පත් වූහ. එිට “ගමය පුදුම 

සහෙත කරුණකි”යැයි ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කගයෝ පැවසූහ. 

ِنحُهمح َفَقاَل   نِذر  م  ن َجآَءُهم مُّ
َ
بَلح َعِجُبٓواْ أ

ءٌ  َٰفُِروَن َهََٰذا ََشح  ٢  َعِجيٌب ٱلحَك

3. “අප මිය ගොස් පස ්බවට පත් වූ ිට 

(යළි ජීවය ගදනු ලබන්වගන්ව) ද? එය අන්වත 

හැරී ඒමකි. 

ُۢ بَعِيد   ُع َٰلَِك رَجح ۖۡ َذ ءَِذا ِمتحَنا َوُكنها تَُراٗبا
َ
 ٣ أ

4. මහගපාග ාව ඔවුන්වගෙන්ව අඩු කර 

දමන දෑ ෙැන සැබැින්වම අපි දනිමු. තවද 

අප අබියස ආරක්ෂිත පුස්තකයක් ඇත. 

ۖۡ وَِعنَدنَا   ۡرُض ِمنحُهمح
َ َنا َما تَنُقُص ٱۡلح قَدح َعلِمح

 ٤ كَِتٌَٰب َحِفيظ 

5. නමුත් ඔවුන්ව ගවත සතයය පැමිණි 

කල්හි ඔවුහු එය ගබාරු කග ෝය. එිට 

ඔවුහු අවුල් සහෙත තත්ත්වයක වූහ. 

رٖ   مح
َ
ا َجآَءُهمح َفُهمح ِِفٓ أ ِ لَمه َق  بُواْ بِٱۡلح بَلح َكذه

رِيٍج   ٥ مه

6. ඔවුනට ඉහළින්ව ඇති අහස ගදස අපි 

එය ඉදි කර ඇත්ගත් ගකගස් දැයි ද තවද 

අපි එය අලංකාර කර ඇත්ගත් ගකගස් 

දැයි ද ඔවුහු ගනාබැලුගවෝ ද? තවද පලුදු 

කිසිවක් එයට නැත. 

َمآءِ فَوحَقُهمح َكيحَف بَنَيحَنََٰها   فَلَمح يَنُظُرٓواْ إََِل ٱلسه
َ
أ

ََٰها َوَما لََها ِمن فُُروٖج   ٦ َوَزيهنه

7. තවද මහගපාග ාව අපි එය දිගු හැර 

එහි කදු ස්ීරව ගහළුගවමු. තවද අපි ඒ 

තු  මනහර සෑම වර්ෙයක්ම යුෙල 

වශගයන්ව හට ෙැන්වවූගයමු. 

ۢنَبتحَنا  
َ
لحَقيحَنا فِيَها َرَوََِٰسَ َوأ

َ
َنََٰها َوأ ۡرَض َمَددح

َ َوٱۡلح
ِۭج بَِهيجٖ  ِ َزوح

 ٧ فِيَها ِمن ُك 
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8. (එගස ්කග  ්තම පරමාධිපති ගවතට) 

ගයාමු වන සෑම ෙැත්ගතකුටම ගපන්වවා 

දීමක් හා ගමගනහි කිරීමක් වශගයනි. 

نِيبٖ  ِ َعبحٖد مُّ
َرىَٰ لُِك  ٗة َوذِكح  ٨ َتبحِِصَ

9. තවද අපි අහසින්ව ආශීර්වාද ලත් ජලය 

පහ  කග මු. එමගින්ව අපි වතු යායන්ව හා 

අස්වැනු ගන නු ලබන බීජ ද හට 

ෙැන්වවූගයමු. 

َبَٰ  َمآءِ َماٗٓء مُّ َا ِمَن ٱلسه نلح ۢنَبتحَنا بِهِۦ  َونَزه
َ
َرَٗك فَأ

َِصيدِ  َٰٖت وََحبه ٱۡلح  ٩ َجنه

10. තවද එහි එකිගනකට ඇමුණුනු වලු 

සහිත උසින්ව පවතින ඉඳි ෙස් ද (අපි හට 

ෙැන්වවූගයමු.) 

هَها َطلحع  نهِضيد   َل بَاِسَقَٰٖت ل  ١٠ َوٱنلهخح

11. (එය) ෙැත්තන්වහට ගපෝෂණයක් 

වශගයනි. තවද අපි එමගින්ව මියගිය 

භූමියක් ජීවමාන කග මු. (මිනි වග න්ව) 

බැහැර වීම ද එගලසය. 

ْۚ َكَذَٰلَِك   يحٗتا ٗة مه َ َييحَنا بِهِۦ بَِلح حح
َ
ِزحٗقا ل ِلحعَِبادِِۖ َوأ ر 

ُُروجُ   ١١ ٱۡلح

12. ඔවුනට ගපර සිටි නූහ්ගේ ජනයා ද 

රස ්වාසීහු ද සමූද් ජනයා ද 
َحَُٰب ٱلرهس ِ   صح

َ
بَتح َقبحلَُهمح قَوحُم نُوٖح َوأ َكذه

 ١٢ َوَثُمودُ 

13. ආද් ජනයා ද ෆිර්අවුන්ව ද ලූත්ගේ 

සගහෝදරගයෝ ද, 
َُٰن لُوٖط  َو ُن ِإَوخح  ١٣ وَََعد  َوفِرحَعوح

14. අයිකා වාසීහු ද තුේබඃ ජනයා ද 

ගබාරු කග ෝය. ගම් සියල්ගලෝම දහම් 

දූතයින්ව ගබාරු කග ෝය. එගහයින්ව මාගේ 

අවවාදය ඉෂ්ට ිය. 

يحَكةِ َوَقوحُم ُتبهٖعِۚ ُك   
َ َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
َب  َوأ  َكذه

 ١٤ ٱلرُُّسَل فََحقه وَِعيدِ 

15. මුල් මැවීගමන්ව අපි ආයාසයට 

පත්වූගයමු ද? නැත, (මිය ගිය පසු) නව 

මැවීම ෙැන ඔවුහු සැකගයහි ගවති. 

ِنح   ِلِۚ بَلح ُهمح ِِف لَبحٖس م  وه
َ َلحِق ٱۡلح َفَعيِيَنا بِٱۡلح

َ
أ

 ١٥ َخلحٖق َجِديدٖ 
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16. සැබැින්වම අපි මිනිසා මැව්ගවමු. 

තවද ඔහුගේ සිත කවර ගදයක් 

ගකාඳුරන්වගන්ව ද එය අපි දන්වගනමු. තවද 

ගෙල නහරට වඩා අප ඔහු ගවත සමීපය. 

وُِس بِهِۦ   لَُم َما تُوَسح نَسََٰن َوَنعح ِ
َنا ٱۡلح َولََقدح َخلَقح

حَورِيدِ  قحَرُب إََِلحهِ ِمنح َحبحِل ٱل
َ
ۖۥۡ َوََنحُن أ ُسُه  ١٦ َنفح

17. එිට දකුණු පසින්ව හා වම් පසින්ව වාඩි 

වී සිටින වාර්තාකරුවන්ව ගදගදනා සටහන්ව 

කර ෙනිති. 

َماِل   ِ َِمِي وََعِن ٱلش  َِياِن َعِن ٱَلح حُمَتلَق  إِذح َيَتلََّقه ٱل
 ١٧ قَعِيد  

18. ඔහු අසලින්ව සිට (සියල්ල) නිරීක්ෂා 

කරන අයගෙන්ව ගතාර ව කිසිදු වදනක් 

ඔහු උච්චාරණය ගනාකරයි. 

ٍل إَِله  ا يَلحِفُظ ِمن قَوح يحهِ َرقِيٌب َعتِيد  مه  ١٨ َلَ

19. මරණගේ ගව්දනාව සැබෑ ගලසින්ව 

පැමිණ ඇත. “නුඹ ඉන්ව මඟ හරිමින්ව සිටි 

දෑ එයයි. 

َٰلَِك َما ُكنَت   ِۖ َذ ِ َق  حَموحِت بِٱۡلح َرةُ ٱل وََجآَءتح َسكح
 ١٩ ِمنحُه ََتِيدُ 

20. තවද ගහාරණෑගවහි පිඹිනු ලැගේ. 

අවවාදගේ දිනය එයයි. 
 َٰ ِۚ َذ ورِ حوَِعيدِ َونُِفَخ ِِف ٱلصُّ  ٢٠ لَِك يَوحُم ٱل

21. තවද සෑම ආත්මයක්ම එය 

ගමගහයවන්වගනකු හා සාක්ෂිකරුගවකු 

සමෙ පැමිණ ඇත. 

َعَها َسآئِق  وََشِهيد   ٖس مه  ٢١ وََجآَءتح ُكُّ َنفح

22. “සැබැින්වම නුඹ ගම් ෙැන 

ගනාසැලකිලිමත් කගමහි සිටිගයහිය. 

(දැන්ව) අපි නුගේ තිරය නුගඹන්ව ඉවත් 

කග මු. එගහයින්ව අද දින නුගේ බැල්ම 

(සැලකිලිමත් කමින්ව) තියුණුය.” 

َنا َعنَك   ِنح َهََٰذا فََكَشفح لَةٖ م  لهَقدح ُكنَت ِِف َغفح
َوحَم َحِديد   َك ٱَلح  ٢٢ ِغَطآَءَك َفَبَِصُ

23. “ගමය මා සතු ව සටහන්ව කරනු 

ලැබූවක්” යැයි ඔහුට සමීපගයන්ව සිටින්වනා 

පවසනු ඇත. 

 ٢٣ يه َعتِيدٌ َوقَاَل قَرِيُنُهۥ َهََٰذا َما َلَ 

24. “හිතුවක්කාර ගලස ප්රතික්ගෂප් කරන 

සියල්ලන්වව නුඹලා ගදගදනා නිරගේ 

දමනු, 

اٍر َعنِيدٖ  لحِقَيا ِِف َجَهنهَم ُكه َكفه
َ
 ٢٤ أ
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25. (ඔවුන්ව) යහපත දැඩි ගලස 

ව ක්වාලන, සීමාව ඉක්මවා ගිය, 

සැකගයන්ව පසුවන (අය වූහ). 

  ِ نهاٖع ل ِلحَخۡيح رِيٍب مه َتٖد مُّ  ٢٥ ُمعح

26. අල්ලාහ ්සමෙ ගවනත් ගදිගඳකු පත් 

කර ෙත් සෑම ගකගනකුවම දැඩි දඬුවමට  

(නිරය තු ට) නුඹලා ගදගදනා ගහ නු. 

لحِقَياهُ ِِف  
َ
ِ إَِلًَٰها َءاَخَر فَأ ِي َجَعَل َمَع ٱَّلله ٱَّله

ِديدِ   ٢٦ ٱلحَعَذاِب ٱلشه

27. “අපගේ පරමාධිපතියාගණනි, මා 

ඔහුව ගනාමෙ යැව්ගව් නැත. නමුත් ඔහු 

අන්වත මු ාගවහි ිය” යැයි ඔහුට සමීපත 

මිතුරා (ගෂයිතාන්ව) පවසනු ඇත. 

َغيحُتُهۥ َوَلَِٰكن ََكَن   طح
َ
۞قَاَل قَرِيُنُهۥ َربهَنا َمآ أ

 ٢٧ ِِف َضَلَِٰۭل بَعِيدٖ 

28. “මා ඉදිරිගේ නුඹලා තර්ක 

ගනාකරනු. සැබැින්වම ගමම අවවාදය 

නුඹලා ගවත මම ඉදිරිපත් කර ඇත්ගතමි. 

ُت إََِلحُكم   مح يه َوَقدح قَده قَاَل ََل ََّتحَتِصُمواْ َلَ
حوَِعيدِ   ٢٨ بِٱل

29. මා ඉදිරිගේ එම ප්රකාශය ගවනස් 

කරනු ලබන්වනක් ගනාගවයි. තවද මම 

ෙැත්තන්වහට අපරාධ කරන්වගනකු 

ගනාගවමි.” 

َٰٖم   نَا۠ بَِظله
َ
يه َوَمآ أ ُل َلَ ُل ٱلحَقوح َما ُيَبده

 ٢٩ ل ِلحَعبِيدِ 

30. එදින  “නුඹ පිරුගණහිදැ?”යි අපි 

නිරය අමතා පවසමු. “(මීට අමතර ව) 

තවත් යමක් වැඩිගයන්ව තිගේ දැ”යි එය 

ිමසයි. 

ِت َوَتُقوُل َهلح  
ح
َتَِل يَوحَم َنُقوُل ِۡلََهنهَم َهِل ٱمح

زِيدٖ   ٣٠ ِمن مه

31. තවද දුරසථ්භාවයකින්ව ගතාර ව බිය 

බැතිමතුන්ව හට (සව්ර්ෙ) උයන සමීප 

කරවනු ලැගේ. 

َ بَعِيدٍ  َنهُة لِلحُمتهِقَي َغۡيح لَِفِت ٱۡلح زح
ُ
 ٣١ َوأ

32. ප්රගව්ශම් වූ, නැඹුරු වූ සෑම ගකගනකු 

සඳහා නුඹලාට ප්රතිඥා ගදනු ලැබූ දෑ 

ගමයයි. 

اٍب َحِفيٖظ  وه
َ
ِ أ

 ٣٢ َهََٰذا َما تُوَعُدوَن لُِك 
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33. කව්රුන්ව අදෘශයමාන තත්වගේදී  මහා 

කරුණාන්විතයාණන්වට බිය වී (ඔහු ගවත) 

හැගරන හදවතකින්ව පැමිගණන්වගන්වද ( 

ඔවුන්ව ගවත ස්වර්ෙය ලඟා කර, ඔවුන්ව 

අමතා) 

َمََٰن بِٱلحَغيحِب وََجآَء بَِقلحٖب   نح َخَِشَ ٱلرهحح مه
نِيٍب   ٣٣ مُّ

34. නුඹලා එහි සාමගයන්ව ඇතුළු වනු. 

එය සදාකාලික දිනයයි. (යනුගවන්ව 

පවසනු ලැගේ) 

ُلُودِٱدحُخلُوَها   َٰلَِك يَوحُم ٱۡلح  ٣٤ بَِسَلَٰمِٖۖ َذ

35. ඔවුනට එහි ඔවුන්ව කැමති දෑ ඇත. 

තවද (ඊට) අමතර දෑ ද අප අබියස ඇත. 
َنا َمزِيد   يح ا يََشآُءوَن فِيَها َوَلَ  ٣٥ لَُهم مه

36. ගමාවුනට ගපර පරම්පරාවන්ව 

ගකාපමණක් අපි ිනාශ කග මු ද? 

ගමාවුනට වඩා ඔවුන්ව බලගයන්ව වඩාත් 

ශක්තිමත් වූහ. එිට ඔවුහු (ඉන්ව ප ා 

යන්වනට) ගද්ශයන්වහි සැරිසරන්වනට වූහ. 

(ඔවුනට) කිසිදු පිළිසරණක් වී ද? 

َشدُّ ِمنحُهم  
َ
ٍن ُهمح أ ِن قَرح َنا َقبحلَُهم م  لَكح هح

َ
َوَكمح أ

ِيٍص  َِلَِٰد َهلح ِمن ُمه ُبواْ ِِف ٱِلح ٗشا َفَنقه  ٣٦ َبطح

37. කවගරකුට හදවතක් වී ද එගස ්

නැතගහාත් කවගරකු සාවධානගයන්ව 

සවන්ව ගයාමු කග ් ද ඔහුට නියත 

වශගයන්වම එහි ගමගනහි කිරීමක් 

(උපගදසක්) ඇත. 

وح  
َ
َرىَٰ لَِمن ََكَن ََلُۥ قَلحٌب أ َٰلَِك ََّلِكح إِنه ِِف َذ

َع وَُهَو َشِهيد   مح لحََّق ٱلسه
َ
 ٣٧ أ

38. තවද සැබැින්වම අපි අහස ්හා 

මහගපාග ාව ද ඒ ගදක අතර ඇති දෑ ද 

දින හයක් තු  මැව්ගවමු. තවද කිසිදු 

ගවගහසක් අපට ඇති ගනාවීය. 

ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َنا ٱلسه َولََقدح َخلَقح

َنا ِمن لُُّغوبٖ  يهاٖم َوَما َمسه
َ
 ٣٨ ِِف ِستهةِ أ

39. එගහයින්ව ඔවුන්ව (යුගදව්වන්ව හා 

ගවනත් අයවලුන්ව) පවසන දෑ මත 

(මුහම්මද්) නුඹ ඉවසීගමන්ව සිටිනු. හිරු 

උදාවීමට ගපර ද එය අවරට යෑමට ගපර ද 

නුඹ නුගේ පරමාධිපතිගේ ප්රශංසා ව 

තුළින්ව සුිශුද්ධ කරනු. 

ِد َرب َِك َقبحَل   َٰ َما َيُقولُوَن وََسب ِحح ِِبَمح َِبح لََعَ فَٱصح
ِس َوَقبحَل ٱلحُغُروبِ  مح  ٣٩ ُطلُوِع ٱلشه
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40. තවද රාත්රිගේ ද සුජූද් කිරීගමන්ව පසු ව 

ද නුඹ ඔහු සුිශුද්ධ කරනු. 
ُجودَِوِمَن   َبََٰر ٱلسُّ دح

َ
ُه َوأ حِل فََسب ِحح  ٤٠ ٱَله

41. තවද සමීප සථ්ානයක සිට අමතන්වනා 

අමතන දිනයට නුඹ සවන්ව ගදනු. 
ََّكٖن قَرِيبٖ  حُمَنادِ ِمن مه َتِمعح يَوحَم ُيَنادِ ٱل  ٤١ َوٱسح

42. සැබෑ ගලසින්වම මහා හඬට ඔවුන්ව 

සවන්ව ගදන දිනයයි. එය බැහැර වීගම් 

දිනයයි. 

َمُعو َٰلَِك يَوحُم  يَوحَم يَسح ِۚ َذ ِ َق  يحَحَة بِٱۡلح َن ٱلصه
ُُروجِ   ٤٢ ٱۡلح

43. නියත වශගයන්වම අපි ජීවය 

ගදන්වගනමු. තවද අපි මරණයට පත් 

කරන්වගනමු. තවද අප ගවතය නැවත 

ගයාමු වීගම් සථ්ානය ඇත්ගත්. 

حَمِصۡيُ  ۦ َونُِميُت ِإَوََلحَنا ٱل ِ  ٤٣ إِنها ََنحُن نُۡحح

44. මහගපාග ාව ඔවුන්වගෙන්ව පැළී 

කඩිනමින්ව ගවන්ව ව යන දිනයයි. එක්රැස ්

කිරීම වනුගේ එයයි. එය අප ගවත 

පහසුය. 

  ٌ َٰلَِك َحّشح ْۚ َذ اَٗع ۡرُض َعنحُهمح َِسَ
َ ُق ٱۡلح يَوحَم تََشقه

 ٤٤ َعلَيحَنا يَِسۡي  

45. ඔවුන්ව පවසන දෑ පිළිබඳ මැනින්ව අපි 

දැන සිටිමු. නුඹ ඔවුන්ව ගවත 

(බලහත්කාරගයන්ව) බලකරන්වගනකු 

ගනාගව්. එගහයින්ව මාගේ අවවාදයට බිය 

වන්වනන්වහට නුඹ අල් කුර්ආනය ගමගනහි 

කරනු. 

نَت َعلَيحِهم ِِبَبهارِٖۖ  
َ
لَُم بَِما َيُقولُوَنۖۡ َوَمآ أ عح

َ
حُن أ َنه

ِرح بِٱلحُقرحَءاِن َمن ََيَاُف وَِعيدِ   ٤٥ فََذك 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. දූිලි ිසුරුවමින්ව දූිලි නංවන සු ං 

මත දිවුරමින්ව. 
ٗوا َٰرَِيَِٰت َذرح  ١ َوٱلذه

2. (වැසි) බර උසුලන ව ාකුළු මත 

දිවුරමින්ව. 
 ٢ فَٱلحَحَِٰمَلَِٰت وِقحٗرا

3. පහසුගවන්ව යාත්රා කරන නැව් මත 

දිවුරමින්ව. 
ا ٗ  ٣ فَٱلحَجَٰرَِيَِٰت يُِسح

4. (වැසි) කටයුතු ගබදා හරින 

මලාඉකාවරුන්ව මත දිවුරමින්ව. 
ًرا  مح

َ
َمَِٰت أ ِ حُمَقس   ٤ فَٱل

5. නියත වශගයන්වම නුඹලාට 

ගපාගරාන්වදු ගදනු ලැබූ දෑ සතයයක්මය. 
 ٥ إِنهَما تُوَعُدوَن لََصادِق  

6. තවද නියත වශගයන්වම ිනිශ්චය 

සිදුවන්වනක්මය. 
ِي  َٰقِع  ِإَونه ٱل   ٦ َن لََو

7. ිිධ මාර්ෙවලින්ව යුත් අහස මත 

දිවුරමින්ව. 
ُُبِك  َمآءِ َذاِت ٱۡلح  ٧ َوٱلسه

8. නියත වශගයන්වම නුඹලා 

(එකිගනකට)  පටහැනි වූ ප්රකාශ අතරය. 
حَتلِٖف  ٖل ُمُّ  ٨ إِنهُكمح لََِف قَوح

9. (ගද්ව ධර්මගයන්ව) හරවනු ලැබූවන්ව 

ගවනතකට එයින්ව හරවනු ලබති. 
فَِك 

ُ
َفُك َعنحُه َمنح أ  ٩ يُؤح

10. ගබාරුකාරයින්ව ශාප කරනු ලැබීය.  ََُٰصون َره  ١٠ قُتَِل ٱۡلح

11. ඔවුන්ව වනාහි ගනාදැනුවත් කමහි 

ෙැලි (මරණින්ව මතු දිනය ෙැන) 

ගනාසැලකිලිමත් වූගවෝ ගවති. 

َرةٖ َساُهونَ  ِيَن ُهمح ِِف َغمح  ١١ ٱَّله
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12. ිනිශ්චය දිනය කවදා දැයි ඔවුහු 

ිමසති. 
 َ ِينِ ي يهاَن يَوحُم ٱل 

َ
ـ َلُوَن أ  ١٢ سح

13. එදින (නිරා) ගින්වගන්ව ඔවුහු දඬුවම් 

කරනු ලබයි. 
َتُنونَ   ١٣ يَوحَم ُهمح لََعَ ٱنلهارِ ُيفح

14. කවර ගදයක් පිළිබඳ නුඹලා 

ඉක්මණින්ව පතමින්ව සිටියහු ද එවන්ව 

නුඹලාගේ පරීක්ෂණය නුඹලා රස ිඳිනු. 

 ِ ي ُكنُتم بِهِۦ  ُذوُقواْ فِتحنََتُكمح َهََٰذا ٱَّله
ِجلُونَ  َتعح  ١٤ تَسح

15. නියත වශගයන්වම බිය බැතිමතුන්ව 

(ස්වර්ෙ) උයන්වහි හා (ජල) උල්පත් 

වලය. 

َٰٖت وَُعُيونٍ  حُمتهِقَي ِِف َجنه  ١٥ إِنه ٱل

16. ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ඔවුනට 

පිරිනැමූ දෑ ලබා ෙන්වනන්ව වශගයනි. 

නියත වශගයන්වම ඔවුහු එයට ගපර 

දැහැමියන්ව ගලස සිටිගයෝය. 

َٰلَِك   ْۚ إِنهُهمح ََكنُواْ َقبحَل َذ َُٰهمح َربُُّهمح َءاِخِذيَن َمآ َءاتَى
 ١٦ ُُمحِسنِيَ 

17. ඔවුහු (සලාතය සඳහා අවදි ව) 

රාත්රිගයහි ස්වල්ප කාලයක් නිදාෙන්වනන්ව 

වූහ. 

َجُعونَ  حِل َما َيهح َِن ٱَله  ١٧ ََكنُواْ قَلِيَٗل م 

18. තවද අලුයම් කාලයන්වහි ඔවුහු 

(පාගපාච්චාරණය කරමින්ව) සමාව 

අයැදිති. 

فُِرونَ  َتغح َحارِ ُهمح يَسح سح
َ  ١٨ َوبِٱۡلح

19. තවද ඉල්ලා සිටින්වනාට හා (ධනය) 

ව ක්වනු ලැබූවන්වට ඔවුන්වගේ ධනගයන්ව 

(දන්වදීම) උරුමයක් ිය. 

ُرومِ  حَمحح آئِِل َوٱل َٰلِِهمح َحق   ل ِلسه َو مح
َ
 ١٩ َوِِفٓ أ

20. තවද තරගේ ිශ්වාස කරන්වනන්වහට 

මහගපාග ාගව් සංඥාවන්ව ඇත. 
ۡرِض َءاَيَٰت  ل ِلحُموقِنِيَ 

َ  ٢٠ َوِِف ٱۡلح

21. තවද නුඹලා තු  ද (සංඥාවන්ව ඇත). 

එගහයින්ව නුඹලා අවධානගයන්ව 

ගනාබලන්වගනහු ද? 

ونَ  فَََل ُتبحِِصُ
َ
ْۚ أ نُفِسُكمح

َ
 ٢١ َوِِفٓ أ
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22. තවද නුඹලාගේ ගපෝෂණය හා 

නුඹලාට ප්රතිඥා ගදනු ලැබු දෑ අහස තු  

තිගේ. 

َمآءِ رِزحُقُكمح َوَما تُوَعُدونَ   ٢٢ َوِِف ٱلسه

23. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් 

හිමිපාණන්ව මත දිවුරමින්ව. නියත 

වශගයන්වම නුඹලා කතා කරනවාක් 

ගමන්ව සැබැින්වම එය සතයයක්මය. 

ِثحَل َمآ   ۡرِض إِنهُهۥ َۡلَق   م 
َ َمآءِ َوٱۡلح ِ ٱلسه فََوَرب 

نهُكمح 
َ
 ٢٣ تَنِطُقونَ أ

24. ඉබ්රාහීම්ගේ සම්භාවනීය 

ආෙන්වතුකයින්වගේ කතාව නුඹ ගවත 

පැමිණිගේ ද? 

ََٰك َحِديُث َضيحِف إِبحَرَٰهِيَم   تَى
َ
َهلح أ

َرِميَ  حُمكح  ٢٤ ٱل

25. ඔවුහු ඔහු ගවත පිිසුණු අවසථ්ාගව් 

ඔවුහු සලාම් (සාමය) යැයි පැවසූහ. ඔහු ද 

සලාම් (සාමයයි) පැවසීය. ( ගමාවුහු) 

නාඳුනන පිරිසකි (යැයි ඉේරාහීම් 

සිතුගව්ය.) 

ۖۡ قَاَل َسَلَٰم  قَوحم    إِذح َدَخلُواْ َعلَيحهِ َفَقالُواْ َسَلَٰٗما
نَكُرونَ   ٢٥ مُّ

26. එසැණින්ව ඔහු තම පවුල ගවත ගොස ්

බැඳපු (පුෂ්ටිමත්) වසුපැටවකු ගෙන 

ආගව්ය. 

ٖل َسِميٖ  لِهِۦ فََجآَء بِعِجح هح
َ
 ٢٦ فََراَغ إََِلَٰٓ أ

27. ඔහු එය ඔවුන්ව ගවත සමීප කරවීය. 

(ඔවුන්ව එයින්ව වැ කී සිටිනු දැක) “නුඹලා 

අනුභව ගනාකරන්වගනහු දැ”යි ඔහු 

ිමසීය. 

ُكلُونَ 
ح
ََل تَأ

َ
ۥٓ إََِلحِهمح قَاَل أ بَُه  ٢٧ َفَقره

28. ඔවුන්ව ෙැන බියක් ඔහු තු  දැනුනි. 

(එිට) “නුඹ බිය ගනාවනු”යි ඔවුහු 

පැවසූහ. තවද ඥානවන්වත දරුවකු පිළිබඳ 

ව ඔවුහු ඔහුට ශුභාරංචි දන්වවා සිටියහ. 

وهُ   ُ ۖۡ َوبَّشه ۖۡ قَالُواْ ََل ََّتَفح وحَجَس ِمنحُهمح ِخيَفٗة
َ
فَأ

 ٢٨ بُِغَلٍَٰم َعلِيمٖ 

29. එිට ඔහුගේ බිරිය හඬ නෙමින්ව 

ඉදිරියට පැමිණ ඇයගේ මුහුණට ඇය 

ෙසා ෙනිමින්ව (තමන්ව) “වගයෝවෘද්ධ වඳ 

කතක්” යැයි පැවසුවාය. 

تُُهۥ ِِف َۡصه 
َ
َرأ َبلَِت ٱمح قح

َ
َهَها  فَأ تح وَجح ةٖ فََصكه

 ٢٩ َوقَالَتح َعُجوٌز َعِقيم  
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30. “නුඹලාගේ පරමාධිපති පැවසුගව් 

එගලසය. නියත වශගයන්වම ඔහු සර්ව 

ඥානී මහා ප්රඥාවන්වතයාය.” යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

َِكيُم   قَالُواْ َكَذَٰلِِك قَاَل َربُِّكِۖ إِنهُهۥ ُهَو ٱۡلح
 ٣٠ ٱلحَعلِيمُ 

31. අගහෝ එවනු ලැබූ දූතයිනි! එගස්නම් 

නුඹලාගේ දූත පණිිඩය කුමක් දැ?යි ඔහු 

(ඉබ්රාහීම්) ිමසීය. 

حُمرحَسلُونَ  َها ٱل يُّ
َ
ُبُكمح أ  ٣١ ۞قَاَل َفَما َخطح

32. “සාපරාධි පිරිසක් ගවත නියත 

වශගයන්වම අපි එවනු ලැබුගවමු” යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 

حرِِميَ  ٖم ُمُّ رحِسلحَنآ إََِلَٰ قَوح
ُ
 ٣٢ قَالُٓواْ إِنهآ أ

33. “මැටිගයන්ව යුත් ෙල් (වර්ෂාවක්) 

ඔවුන්ව ගවත අප එවනු පිණිස.” 

ِن ِطيٖ   ٣٣ لَُِنحِسَل َعلَيحِهمح ِحَجاَرٗة م 

34. “සීමාව ඉක්මවා ගියවුන්ව සඳහා 

නුඹගේ පරමාධිපති ගවතින්ව සලකුණු 

තබනු ලැබූවක් ගලසින්ව” 

ِفِيَ  َسوهَمًة ِعنَد َرب َِك لِلحُمِسح  ٣٤ مُّ

35. එිට එහි සිටියවුන්ව අතරින්ව ගදියන්ව 

ිශව්ාස කරන්වනන්ව අපි බැහැර කග මු. 
ِمنِيَ  حُمؤح َنا َمن ََكَن فِيَها ِمَن ٱل رَجح خح

َ
 ٣٥ فَأ

36. එගහයින්ව අවනතවන්වනන්ව අතුරින්ව 

එක් නිවසක් හැර එහි (ගවනත් කිසිදු 

නිවසක්) ගනාදුටුගවමු. 

لِِميَ  حُمسح َِن ٱل َ َبيحٖت م  نَا فِيَها َغۡيح  ٣٦ َفَما وََجدح

37. තවද ගව්දනීය දඬුවමට බියවන්වනන්ව 

හට අපි එහි සංඥාවක් (අත හැර දමා) 

ඉතිරි කග මු. 

ِيَن ََيَافُوَن ٱلحَعَذاَب   َنا فِيَهآ َءايَٗة ل َِّله َوتََركح
َِلمَ 

َ  ٣٧ ٱۡلح

38. තවද මූසා තු  ද අපි ඔහු ෆිර්අවුන්ව 

ගවත පැහැදිලි බලයක් සමෙ එවූ 

අවස්ථාගව් (සාධකයක්) ිය. 

َن بُِسلحَطَٰٖن  َوِِف  رحَسلحَنَُٰه إََِلَٰ فِرحَعوح
َ
ُموََسَٰٓ إِذح أ

بِيٖ   ٣٨ مُّ
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39. එිට ඔහු (ෆිර්අවුන්ව) ඔහුගේ බල 

ඇණිය ගහ්තුගවන්ව (ිශව්ාස කිරීමට) 

පිටුපෑගව්ය. තවද (මූසා) “හූනියම් 

කරුගවකි. එගස ්නැතගහාත් 

උම්මත්තකගයකි” යැයි ඔහු පැවසීය. 

نِهِۦ َوَقاَل َسَٰحِ  َٰ بُِركح وح َُمحُنون  َفَتَوله
َ
 ٣٩ ٌر أ

40. එිට අපි ඔහු හා ඔහුගේ ගස්නාව 

ග්රහණය කග මු. එිට ඔහු ගදාස ්නෙනු 

ලැබූගවකු ගලසින්ව අපි ඔවුන්ව මුහුදට 

ගහළුගවමු. 

َم ِ وَُهَو   َنَُٰهمح ِِف ٱَلح َنَُٰه وَُجُنوَدهُۥ َفَنَبذح َخذح
َ
فَأ

 ٤٠ ُملِيم  

41. තවද ආද් ජනයා තු  ද (සංඥාවන්ව 

ඇත) ඔවුන්ව ගවත අපි වනසන සු ඟක් 

එවූ අවස්ථාගව් ද (සංඥාවක්  ිය.) 

ِيَح ٱلحَعِقيمَ  رحَسلحَنا َعلَيحِهُم ٱلر 
َ
 ٤١ َوِِف ََعٍد إِذح أ

42. ඒ ගවත පැමිණි කිසිගවක් ගහෝ එය 

දිරාපත් නටබුන්ව ගමන්ව පත් ක ාක් මිස 

අත්හැරිගේ නැත. 

تَتح َعلَيحهِ إَِله َجَعلَتحُه  
َ
ٍء أ َما تََذُر ِمن ََشح

ِميمِ   ٤٢ َكٱلره

43. තවද සමූද් ජනයා තු  ද “නුඹලා 

ටික කලකට භුක්ති ිඳිනු” යැයි කියනු 

ලැබූ අවසථ්ාගව් ද (සංඥාවක්) ිය. 

َٰ ِحيٖ   ٤٣ َوِِف َثُموَد إِذح قِيَل لَُهمح َتَمتهُعواْ َحِته

44. නමුත් ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගේ 

නිගයෝෙයට ඔවුහු අකීකරු වූහ. එිට 

ඔවුන්ව බලා සිටියදීම අකුණු පහර ඔවුන්ව 

ග්රහණය කග ්ය. 

َٰعَِقُة وَُهمح   َخَذتحُهُم ٱلصه
َ
رِ َرب ِِهمح فَأ مح

َ
اْ َعنح أ َفَعَتوح

 ٤٤ يَنُظُرونَ 

45. එිට සිට ෙැනීමට පවා ඔවුනට 

ගනාහැකි ිය. තවද ඔවුහු තමන්වටම උදව් 

කරෙන්වනන්ව ගනාවූහ. 

َتَطَُٰعواْ ِمن قَِياٖم َوَما ََكنُواْ   َفَما ٱسح
 ٤٥ ينَ ُمنَتِِصِ 

46. තවද මීට ගපර නූහග්ේ ජනයා ද (අපි 

ග්රහණය කග මු.) නියත වශගයන්වම 

ඔවුහු පාපිත සමාජයක් වූහ. 

ۖۡ إِنهُهمح ََكنُواْ قَوحٗما   ِن َقبحُل َوَقوحَم نُوٖح م 
َِٰسِقيَ   ٤٦ َف
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47. තවද අපි අහස එය (අපගේ) බල 

ශක්තිය ගයාදා ඉදි කග මු. තවද නියත 

වශගයන්වම අපි වයාේත කරන්වනන්ව ගවමු. 

يْٖد ِإَونها لَُموِسُعونَ  يح
َ
َمآَء بَنَيحَنََٰها بِأ  ٤٧ َوٱلسه

48. තවද මහගපාග ාව, අපි එය දිෙ 

හැරිගයමු. (ිධිමත් ව) දිෙ හැරියවුන්ව 

යහපත් ිය. 

َم ٱلحَمَِٰهُدونَ  َنََٰها فَنِعح ۡرَض فََرشح
َ  ٤٨ َوٱۡلح

49. නුඹලා ගමගනහි ක  හැකි වනු 

පිණිස සෑම ගදයක්ම යුෙල වශගයන්වම 

අපි මැව්ගවමු. 

ِ لََعلهُكمح  َنا َزوحَجيح ٍء َخلَقح ِ ََشح
َوِمن ُك 

ُرونَ   ٤٩ تََذكه

50. එගහයින්ව නුඹලා අල්ලාහ ්ගවත 

ගව්ෙගයන්ව යනු. නියත වශගයන්වම මම 

නුඹලා සඳහා පැමිණි ඔහුගෙන්ව වූ 

පැහැදිලි අනතුරු හඟවන්වගනකි. 

ِنحُه نَِذير   ِۖۡ إِّن ِ لَُكم م  ٓواْ إََِل ٱَّلله بِي    فَفِرُّ  ٥٠ مُّ

51. තවද නුඹලා අල්ලාහ් සමෙ ගවනත් 

ගදිගයකු පත් ගනාකරනු. නියත 

වශගයන්වම මම ඔහුගෙන්ව නුඹලා සඳහා 

පැමිණි පැහැදිලි අවවාද කරන්වගනකු 

ගවමි. 

ِنحُه   ۖۡ إِّن ِ لَُكم م  ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َوََل ََتحَعلُواْ َمَع ٱَّلله
بِي    ٥١ نَِذير  مُّ

52. එගලසය ඔවුනට ගපර සිටියවුන්ව 

ගවත යම් දහම් දූතයකු පැමිණි ිට 

හූනියම් කරුගවකි නැතගහාත් 

උම්මත්තකගයකි යැයි ඔවුහු පැවසුවා මිස 

ගනාවීය. 

ِن رهُسوٍل إَِله   ِيَن ِمن َقبحلِِهم م  َِت ٱَّله
َ
َكَذَٰلَِك َمآ أ

وح َُمحُنونٌ 
َ
 ٥٢ قَالُواْ َساِحٌر أ

53. ඔවුන්ව එකිගනකා ගම් ෙැන උපගදස් 

ගදන්වගනෝ ද? එගස් ගනාව ඔවුන්ව සීමාව 

ඉක්මවා ගිය පිරිසකි. 

اْ بِهِۚۦْ بَلح ُهمح قَوحم  َطاُغونَ  تََواَصوح
َ
 ٥٣ أ

54. එගහයින්ව නුඹ ඔවුන්වගෙන්ව හැරී යනු. 

ගහ්තුව නුඹ ගදාස ්නෙනු ලබන්වගනකු 

ගනාවනු ඇත. 

نَت بَِملُومٖ 
َ
 ٥٤ َفَتَوله َعنحُهمح َفَمآ أ
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55. තවද නුඹ ගමගනහි කරනු. ගහත්ුව 

නියත වශගයන්වම ගමගනහි කිරීම ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්වට ප්රගයෝජනවත් වනු 

ඇත. 

ِمنِيَ  حُمؤح َرىَٰ تَنَفُع ٱل ِكح ِرح فَإِنه ٱَّل   ٥٥ َوَذك 

56. තවද ජින්ව වර්ෙයා හා මානව වර්ෙයා 

වන ඔවුන්ව මට ෙැතිකම් කිරීමට මිස මම 

ගනාමැව්ගවමි. 

ُبُدونِ  نَس إَِله َِلَعح ِ
نه َوٱۡلح ِ

ُت ٱۡلح  ٥٦ َوَما َخلَقح

57. ඔවුන්වගෙන්ව මම කිසිදු ගපෝෂණයක් 

අගේක්ෂා ගනාකරමි. එගමන්වම ඔවුන්ව 

මට ආහාර සැපයිය යුතු යැයි ද මම 

අගේක්ෂා ගනාකරමි. 

ن  
َ
رِيُد أ

ُ
ٖق َوَمآ أ ِزح ِن ر  رِيُد ِمنحُهم م 

ُ
َمآ أ

عُِمونِ   ٥٧ ُيطح

58. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්වන ඔහු 

ස්ථාවර බලය ඇති මහා ගපෝෂකයාය. 
َ ُهَو   حَمتِيُ إِنه ٱَّلله زهاُق ُذو ٱلحُقوهةِ ٱل  ٥٨ ٱلره

59. එගහයින්ව නියත වශගයන්වම අපරාධ 

ක වුන්ව වනාහි ඔවුන්වගේ සෙයින්වගේ 

පාපයන්ව ගමන්ව පාපයන්ව ඔවුනට ඇත. 

එගහයින්ව ඔවුහු (දඬුවම) ඉක්මන්ව 

කරන්වනැයි මගෙන්ව ගනාපැතිය යුතුය. 

َحَٰبِهِ  صح
َ
ِثحَل َذنُوِب أ ِيَن َظلَُمواْ َذنُوٗبا م  مح  فَإِنه لَِّله

ِجلُونِ  َتعح  ٥٩ فَََل يَسح

60. ප්රතික්ගෂ්ප ක වුනට, ඔවුනට 

ප්රතිඥා ගදනු ලැබුනු ඔවුන්වගේ දිනගේ 

ිනාශය ඇත. 

ِي   ِمِهُم ٱَّله ِيَن َكَفُرواْ ِمن يَوح فََويحل  ل َِّله
 ٦٠ يُوَعُدونَ 
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සූරා අත් තූර්  الطور 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තූර් කන්වද මත දිවුරමින්ව,  ِور  ١ َوٱلطُّ

2. ලියන ලද ග්රන්වථය මත දිවුරමින්ව,  ُٖطور سح  ٢ َوكَِتَٰٖب مه

3. දිගු හරින ලද ගල්ඛණගයහි.  ٖنُشور ٖ مه  ٣ ِِف َرق 

4. බයිතුල් මඃමූර් (ගහවත් සත් අහසට 

ඉහළින්ව ඇති ම ක්වරුන්වගේ නැමැදුම් 

ප ) මත දිවුරමින්ව, 

ُمورِ  حَمعح َيحِت ٱل  ٤ َوٱِلح

5. ඉහ ට ඔසවන ලද ියන මත 

දිවුරමින්ව 
ُفوعِ  حَمرح ِف ٱل قح  ٥ َوٱلسه

6. ගිනි ගමා වනු ලබන (රැලිවලින්ව යුත්) 

මුහුද මත දිවුරමින්ව, 
ُجورِ  حَمسح رِ ٱل َحح  ٦ َوٱِلح

7. නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ බරපතල දඬුවම 

සිදුවන්වනක්මය. 

َٰقِع    ٧ إِنه َعَذاَب َرب َِك لََو

8. එය ව ක්වන කිසිගවකු  නැත.  ٖا ََلُۥ ِمن َدافِع  ٨ مه

9. එදින අහස තදබල චලනයකින්ව 

චලනය වන දිනයයි. 
ٗرا  َمآُء َموح  ٩ يَوحَم َتُموُر ٱلسه

10. තවද කඳු භයානක සලිතයකින්ව 

සලිත ගවයි. 
ا ٗ َباُل َسۡيح ِ

 ١٠ َوتَِسُۡي ٱۡلح

11. එගහයින්ව ගබාරු ක වුනට එදින 

ිනාශයයි. 
بِيَ  ِ  ١١ فََويحل  يَوحَمئِٖذ ل ِلحُمَكذ 
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12. ඔවුහු වනාහි (පුහු කටයුතු වල) නිරත 

ව ගකළිගලාල් කරමින්ව සිටින්වගනෝ ගවති. 
ِيَن ُهمح ِِف َخوحٖض يَلحَعُبونَ   ١٢ ٱَّله

13. එදින නිරගේ ගින්වන ගවත 

දක්කාගෙන යමින්ව වැගරන්ව තල්ලු කරනු 

ලැගේ. 

وَن إََِلَٰ نَارِ َجَهنهَم َدَعًّ   ١٣ يَوحَم يَُدعُّ

14. “ගමය නුඹලා කවර ගින්වනක් ගබාරු 

කරමින්ව සිටිගයහු ද එම ගින්වනයි.” 

بُونَ  ِ  ١٤ َهَِٰذهِ ٱنلهاُر ٱلهِِت ُكنُتم بَِها تَُكذ 

15. ගමය හූනියමක් ද? එගස ්නැතගහාත් 

නුඹලා ගනාදකින්වගනහු ද? 

ن
َ
مح أ

َ
ٌر َهََٰذآ أ فَِسحح

َ
ونَ أ  ١٥ ُتمح ََل ُتبحِِصُ

16. නුඹලා එහි පිිස දැගවනු. එිට 

නුඹලා ඉවසා ිඳ දරා ෙත්ත ද ගනාඉවසුව 

ද නුඹලාට එක සමානය. නියත 

වශගයන්වම නුඹලාට ප්රතිඵල පිරිනමනු 

ලබනුගේ නුඹලා සිදු කරමින්ව සිටි දෑ 

සඳහාය. 

واْ َسَوآٌء   َِبُ وح ََل تَصح
َ
ٓواْ أ َِبُ لَوحَها فَٱصح ٱصح

 ۡۖ َملُونَ  َعلَيحُكمح َن َما ُكنُتمح َتعح  ١٦ إِنهَما َُتحَزوح

17. නියත වශගයන්වම බිය බැතිමතුන්ව 

(ස්වර්ෙ) උයන්වහි හා සැපගතහි 

සිටින්වගනෝය. 

َٰٖت َونَعِيمٖ  حُمتهِقَي ِِف َجنه  ١٧ إِنه ٱل

18. ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ඔවුනට 

පිරිනැමූ දෑ පිළිබඳ ව සතුටු වන්වනන්ව 

ගලස සිටින්වගනෝය. තවද ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති නිරගේ දඬුවමින්ව ඔවුන්ව 

ආරක්ෂා කග ්ය. 

َُٰهمح َربُُّهمح   َُٰهمح َربُُّهمح َوَوَقى َِٰكِهَي بَِمآ َءاتَى َف
َِحيمِ   ١٨ َعَذاَب ٱۡلح

19. නුඹලා (ගමගලාව) සිදු කරමින්ව සිටි 

දෑ ගහ්තුගවන්ව සතුටින්ව අනුභව කරනු. 

තවද පානය කරනු.(යැයි පවසනු ලැගේ) 

َملُونَ ُُكُواْ  ُۢا بَِما ُكنُتمح َتعح بُواْ َهنِيٓـ َ َ  ١٩ َوٱۡشح
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20. ගප ට තබන ලද ඇඳන්ව මත 

හාන්වසිගවමින්ව (සිටිති). තවද අපි ඔවුනට 

හූරුන්ව ඊන්ව (ගහවත් දැකුම් කලු 

යුවතියන්ව) සරණපාවා ගදන්වගනමු. 

َنَُٰهم ِِبُوٍر   ُفوَفةِٖۖ َوَزوهجح صح رٖ مه َٰ َُسُ ُمتهِكـ َِي لََعَ
 ٢٠ ِعيٖ 

21. තවද කව්රුන්ව ිශව්ාස කග ෝද, තවද  

ඔවුන්වගේ පරපුර ිශව්ාසගයන්ව යුතු ව 

ඔවුන්වව අනුෙමනය කරන්වගන්වද, 

ඔවුන්වගේ පරපුර අපි ඔවුන්ව සමෙ එක් 

කරන්වගනමු. තවද ඔවුන්වගේ ක්රියාගවන්ව 

අපි ඔවුනට කිසිවක් අඩු ගනාකරන්වගනමු. 

සෑම පුද්ෙලයකුම ඔහු උපයා ෙත් දෑට 

ඇපයක් ගලස සිටින්වගන්වය. 

ِيَن َءاَمنُ  ِيهُتُهم بِإِيَمٍَٰن  َوٱَّله َبَعتحُهمح ُذر  واْ َوٱته
ِنح َعَملِِهم   تَلحَنَُٰهم م 

َ
ِيهَتُهمح َوَمآ أ َنا بِِهمح ُذر  َقح ۡلح

َ
أ

رِِۭٕي بَِما َكَسَب رَهِي   ِۚ ُكُّ ٱمح ءٖ ِن ََشح  ٢١ م 

22. ඔවුන්ව ප්රිය කරන දැයින්ව පලතුරු හා 

මාංශ අපි ඔවුනට සපයන්වගනමු. 
َنَُٰهم بَِفَٰ  َددح مح

َ
َتُهونَ َوأ ا يَشح ِمه  ٢٢ ِكَهةٖ َوَۡلحٖم م 

23. ඔවුහු එහි (පැන්ව) කුසලාන හුවමාරු 

කර ෙනිති. කිසිදු නිෂඵ්ල දැයක් ගහෝ 

පාපයට ගපාලඹවීමක් ගහෝ එහි නැත. 

و  فِيَها َوََل   ٗسا َله لَغح
ح
َيَتَنَٰزَُعوَن فِيَها َكأ

ثِيم  
ح
 ٢٣ تَأ

24. තවද ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව (ගස්වගේ 

නිරත) සිටින  මුන්ව ඔවුන්ව වටා යති. 

නියත වශගයන්වම ඔවුහු සුරක්ෂා කරන 

ලද මුතු ගමන්ව ගවති. 

لُؤ    نهُهمح لُؤح
َ
هُهمح َكأ ۞َويَُطوُف َعلَيحِهمح ِغلحَمان  ل

ُنون   كح  ٢٤ مه

25. ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමක් ඇතැගමකු 

ගවතට මුහුණලමින්ව එකිගනකා ිමසා 

ෙනිති. 

َٰ َبعحٖض   ُضُهمح لََعَ َبَل َبعح قح
َ
 ٢٥ يَتََسآَءلُونَ َوأ

26. “මීට ගපර නියත වශගයන්වම අපි 

අපගේ පවුල සම්බන්වධගයන්ව බියට 

පත්වන්වනන්ව ගලස සිටිගයමු” යැයි ඔවුහු 

පවසති. 

ِفِقيَ  لَِنا ُمشح هح
َ
 ٢٦ قَالُٓواْ إِنها ُكنها َقبحُل ِِفٓ أ
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27. “එිට අල්ලාහ ්අප ගවත උපකාර 

කග ්ය. තවද පිලිස්ගසන ගින්වගන්ව 

ගව්දනාගවන්ව ඔහු අප මුදවා ෙත්ගත්ය.” 

ُمومِ  ََٰنا َعَذاَب ٱلسه ُ َعلَيحَنا َوَوَقى  ٢٧ َفَمنه ٱَّلله

28. “නියත වශගයන්වම අපි ගපර සිටම 

ඔහුට අයැදිමින්ව සිටිගයමු. නියත 

වශගයන්වම ඔහු උපාකාරශීලී මහා 

කරුණාවන්වතය.” 

حََبُّ   ُعوُهۖۡ إِنهُهۥ ُهَو ٱل إِنها ُكنها ِمن َقبحُل نَدح
 ٢٨ ٱلرهِحيمُ 

29. එගහයින්ව නුඹ උපගදස් ගදනු. නුගේ 

පරමාධිපතිගේ ආශිර්වාදගයන්ව නුඹ ගේන 

කියන්වගනකු ගහෝ උම්මත්තකයකු ගහෝ 

ගනාගව්. 

َمِت َرب َِك بَِكاهِٖن َوََل   نَت بِنِعح
َ
ِرح َفَمآ أ فََذك 

 ٢٩ َُمحُنونٍ 

30. “එගස ්නැතගහාත් ඔහු කිගයකි. 

කාලයාගේ ඇවෑම (ඔහු ිනාශ කරනු 

ඇතැයි) අපි ඔහු ෙැන බලාගපාගරාත්තු 

වන්වගනමු” යැයි ඔවුහු පවසන්වගනෝ ද? 

بهُص بِهِۦ َريحَب   مح َيُقولُوَن َشاِعر  نهََتَ
َ
أ

حَمُنونِ   ٣٠ ٱل

31. “නුඹලා බලාගපාගරාත්තුගවන්ව 

සිටිනු. එිට නියත වශගයන්වම මම ද 

බලාගපගරාත්තු වන්වනන්ව අතුරින්ව ගවමි” 

යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

َِن ٱ ب ِِصيَ قُلح تََربهُصواْ فَإِّن ِ َمَعُكم م  حُمََتَ  ٣١ ل

32. එගස ්නැතගහාත් ඔවුන්වගේ සිතුිලි 

ඔවුනට ගම් ෙැන නිගයෝෙ කරන්වගන්ව ද? 

එගස් නැතගහාත් ඔවුහු සීමාව ඉක්මවා 

ගිය පිරිසක් ද? 

مح ُهمح قَوحم   
َ
ْٓۚ أ َلَُٰمُهم بَِهََٰذا حح

َ
ُمرُُهمح أ

ح
مح تَأ

َ
أ

 ٣٢ َطاُغونَ 

33. එගස ්නැතගහාත් “ගමය ඔහු 

ගෙතුගව්යැ”යි ඔවුහු පවසන්වගනෝ ද? 

එගස් ගනාව ඔවුහු ිශව්ාස ගනාකරති. 

ِمُنونَ  ۚۥْ بَل َله يُؤح ََلُ مح َيُقولُوَن َتَقوه
َ
 ٣٣ أ

34. ඔවුන්ව සතයවාදීන්ව ගලස සිටිගයහු 

නම් ගම් හා සමාන ප්රකාශයක් ඔවුහු 

ගෙන ආ යුතුය. 

ِثحلِهِۦٓ إِن ََكنُواْ َصَِٰدقِيَ  تُواْ ِِبَِديٖث م 
ح
 ٣٤ فَلحَيأ
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35. එගස ්නැතගහාත් කිසිවක් ගනාමැති 

ව ඔවුන්ව මවනු ලැබුගවෝ ද? එගස ්

නැතගහාත් මවන්වගනෝ ඔවුහු ද? 

مح ُهُم ٱلحَخَٰلُِقونَ 
َ
ٍء أ ِ ََشح مح ُخلُِقواْ ِمنح َغۡيح

َ
 ٣٥ أ

36. එගස ්නැතගහාත් ඔවුහු අහස ්හා 

මහගපාග ාව මැව්ගවෝද? එගස ්ගනාව 

ඔවුහු ිශව්ාස ගනාකරති. 

ۡرَضْۚ بَل َله  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو مح َخلَُقواْ ٱلسه

َ
أ

 ٣٦ يُوقُِنونَ 

37. එගස ්නැතගහාත් ඔවුන්ව අබියස 

නුඹගේ පරමාධිපතිගේ නිදානයන්ව තිගේ 

ද? එගස ්නැතගහාත් (ඒ මත) ආධිපතයය 

දරන්වගනෝ ඔවුහු ද? 

مح ُهُم  
َ
مح ِعنَدُهمح َخَزآئُِن َرب َِك أ

َ
أ

حُمصَۜيحِطُرونَ   ٣٧ ٱل

38. නැත්නම් ඔවුන්වට ඉණිමෙක් තිබී එහි 

( අහගස ්ගද්ව පණිිඩවලට) ඇහුම්කන්ව 

ගදත්ද? එගස ්නම් ඔවුන්වගෙන්ව 

සවන්වගදන්වනා පැහැදිලි සාධකයක් 

ගෙගනත්වා ! 

َتِمُعُهم   ِت ُمسح
ح
َتِمُعوَن فِيهِِۖ فَلحَيأ مح لَُهمح ُسلهم  يَسح

َ
أ

بِيٍ   ٣٨ بُِسلحَطَٰٖن مُّ

39. එගස ්නැතගහාත් (අල්ලාහ ්වන) 

ඔහුට දූවරුන්ව වී නුඹලාට (පමණක්) 

පුතුන්ව වීද? 

مح ََلُ 
َ
َُنونَ أ ََنَُٰت َولَُكُم ٱِلح  ٣٩ ٱِلح

40. එගස ්නැතගහාත් නුඹ ඔවුන්වගෙන්ව 

යම්කිසි කුලියක් ඉල්ලන්වගනහි ද? ඒ 

ගහ්තුගවන්ව ඔවුහු ණය බර උසුලන්වගනෝ 

ද? 

ثحَقلُونَ  َرٖم مُّ غح ِن مه ٗرا َفُهم م  جح
َ
ـ َلُُهمح أ مح تَسح

َ
 ٤٠ أ

41. එගස ්නැතගහාත් ඔවුන්ව අබියස 

අදෘශයමාන දෑ (පිළිබඳ ඥානය) තිබී ඔවුහු 

සටහන්ව කරන්වගනෝ ද? 

ُتُبونَ  مح ِعنَدُهُم ٱلحَغيحُب َفُهمح يَكح
َ
 ٤١ أ

42. එගස ්නැතගහාත් ඔවුහු 

කුමන්වත්රණයක් (නුඹට එගරහිව කිරීමට) 

අදහස් කරන්වගනෝ ද? ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව 

වන ඔවුහුමය කුමන්වත්රණගේ හසු වී 

සිටින්වගනෝ. 

ِيَن َكَفُرواْ هُ  مح يُرِيُدوَن َكيحٗداۖۡ فَٱَّله
َ
ُم  أ

حَمِكيُدونَ   ٤٢ ٱل
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43. එගස ්නැතගහාත් අල්ලාහ්ගෙන්ව 

ගතාර ව (ගවනත්) ගදිගඳකු ඔවුනට 

සිටිත් ද? ඔවුන්ව ආගද්ශ තබන දැයින්ව 

අල්ලාහ ්සුිශුද්ධය. 

ا   ِ َعمه ِْۚ ُسبحَحََٰن ٱَّلله ُ ٱَّلله مح لَُهمح إَِلٌَٰه َغۡيح
َ
أ

ُِكونَ   ٤٣ يُّشح

44. තවද අහසින්ව කැබැල්ලක් වැගටනු 

ඔවුහු දුටුවා වුවද  (ඒවා) ගොඩෙැසුනු 

වලාකුළු සමූහයක් යැයි ඔවුහු පවසති. 

َمآءِ َساقِٗطا َيُقولُواْ   َِن ٱلسه ٗفا م  اْ كِسح ِإَون يََروح
ُكوم   رح  ٤٤ َسَحاب  مه

45. එගහයින්ව එහි ඔවුන්ව ිනාශ කරනු 

ලබන ඔවුන්වගේ දිනය ඔවුන්ව හමු වන 

ගතක් නුඹ ඔවුන්ව අතහැර දමනු. 

 ْ َٰ يَُلَُٰقوا ِي فِيهِ    فََذرحُهمح َحِته َمُهُم ٱَّله يَوح
َعُقونَ   ٤٥ يُصح

46. එදින ඔවුන්වගේ කුමන්වත්රණය ඔවුනට 

කිසිවකින්ව ප්රගයෝජනවත් ගනාගවයි. තවද 

ඔවුහු උදව් කරනු ගනාලබති. 

ا َوََل ُهمح   ِّن َعنحُهمح َكيحُدُهمح َشيحـ ٗ يَوحَم ََل ُيغح
ونَ   ٤٦ يُنَِصُ

47. තවද නියත වශගයන්වම අපරාධ 

ක වුනට ඒ (ගලාගව් දඬුවම) හැර තවත් 

දඬුවමක් ඇත. නමුත් ඔවුන්වගෙන්ව 

බහුතරයක් ගදනා ගනාදනිති. 

َٰلَِك َوَلَِٰكنه   ِيَن َظلَُمواْ َعَذاٗبا ُدوَن َذ ِإَونه لَِّله
لَُمونَ  ََثَُهمح ََل َيعح كح

َ
 ٤٧ أ

48. නුඹගේ පරමාධිපතිගේ නිගයෝෙය 

උගදසා ඉවසා සිටිනු. මන්වද නියත 

වශගයන්වම නුඹ සිටිනුගේ අපගේ ඇස ්

ඉදිරිපිටය. තවද නුඹ අවදි වන අවසථ්ාගව් 

නුඹගේ පරමාධිපතිගේ ප්රශංසා ව තුළින්ව 

නුඹ සුිශුද්ධ කරනු. 

ۖۡ َوَسب ِحح   ُينَِنا عح
َ
ِم َرب َِك فَإِنهَك بِأ َِبح ِۡلُكح َوٱصح

ِد َرب َِك ِحَي َتُقومُ   ٤٨ ِِبَمح

49. තවද රාත්රිගයහි ද තරු බැස යන 

අවස්ථාගවහි ද නුඹ ඔහු සුිශුද්ධ කරනු. 
َبََٰر ٱنلُُّجومِ وَ  ُه ِإَودح حِل فََسب ِحح  ٤٩ ِمَن ٱَله
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සූරා අන්ව නේම්  النجم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තවද වැටී (සැඟවී) යන තරු මත 

දිවුරමින්ව, 
ِم إَِذا َهَوىَٰ   ١ َوٱنلهجح

2. තවද නුඹලාගේ සහචරයා (වන 

මුහම්මද්)  මංමු ා ගනාවීය. තවද ඔහු 

ගනාමෙ ගනාගිගේය. 

 ٢ َما َضله َصاِحُبُكمح َوَما َغَوىَٰ 

3. තවද ඔහු මගනෝ ඉච්ඡාගවන්ව කතා 

ගනාකරයි. 
حَهَوىَٰٓ   ٣ َوَما يَنِطُق َعِن ٱل

4. එය ගහළි දරව් කරන ලද ගද්ව 

පණිිඩ මිස නැත. 
 ٤ إِنح ُهَو إَِله وَۡحح  يُوَۡحَٰ 

5. අති බලවත් ගකගනකු (වන ජිේරයීල්) 

එය ඉෙැන්වවීය. 
 ٥ َعلهَمُهۥ َشِديُد ٱلحُقَوىَٰ 

6. (ඔහු අලංකාර) පරිූර්ණ හැඩගයන්ව 

යුක්ත ිය. තවද ඔහු (ඉහ ට නැෙ නබි 

ඉදිරිගේ) දිස් වූගව්ය. 

َتَوىَٰ  ةٖ فَٱسح  ٦ ُذو ِمره

7. තවද ඔහු ඉහ ම ක්ෂතිජගයහි ිය.  َٰ َ لَعح
َ ُفِق ٱۡلح

ُ  ٧ وَُهَو بِٱۡلح

8. පසු ව ඔහු පහ ට පැමිණ (ඔහු) 

අස ටම පැමිණිගේය. 
 َٰ  ٨ ُثمه َدنَا َفَتَدَله

9. එිට ඔහු දුනු ගදකක දුර ප්රමාණයට 

ිය. එගස ්නැතගහාත් ඊටත් වඩා සමීප 

ිය. 

َّنَٰ  دح
َ
وح أ

َ
ِ أ  ٩ فَََّكَن قَاَب قَوحَسيح

10. එිට (අල්ලාහ)් ඔහුට ගහළි ක  ගද්, 

ඔහු ඔහුගේ ෙැත්තා ( වූ නබිවරයා) ට 

ගහළි කග ්ය. 

وحَۡحَٰ 
َ
وحَۡحَٰٓ إََِلَٰ َعبحِدهِۦ َمآ أ

َ
 ١٠ فَأ
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11. ඔහු (නබිවරයා) දුටු දෑ (ඔහුගේ)  සිත 

ගබාරු ගනාකග ය්. 
ىَٰٓ 

َ
 ١١ َما َكَذَب ٱلحُفَؤاُد َما َرأ

12. එගහයින්ව ඔහු දුටු දෑ සම්බන්වධගයන්ව 

නුඹලා ඔහු සමෙ වාද කරන්වගනහු ද? 

َٰ َما   َفُتَمَُٰرونَُهۥ لََعَ
َ
 ١٢ يََرىَٰ أ

13. තවද, නිසකවම ඔහු (නබිවරයා) 

තවත් වතාවක් ඔහු (ජිේරයීල්ව සිය සැබෑ 

ස්වරූපගයන්ව) පහ  වනු දුටුගව්ය. 

َرىَٰ  خح
ُ
لًَة أ  ١٣ َولََقدح رََءاهُ نَزح

14. සිද්රතුල් මුන්වතහා (ගහවත් මායිම 

පිහිටි ෙසක්) අබියසය. 
حُمنَتَِهَٰ  َرةِ ٱل  ١٤ ِعنَد ِسدح

15. ඒ අබියස ජන්වනතුල් මඃවා (ගහවත් 

ස්වර්ෙ උයන) ිය. 
َوىَٰٓ 

ح
حَمأ  ١٥ ِعنَدَها َجنهُة ٱل

16. සිද්රා ෙස ආවරණය කරන දෑ 

ආවරණය කරන ිට. 
ََشَٰ  َرةَ َما َيغح دح ِ  ١٦ إِذح َيغحََش ٱلس 

17. බැල්ම ඉවත් ගනාවීය. එගසම් එය 

සීමාව ඉක්ම ගනාවීය. 
ََِصُ َوَما َطَغَٰ   ١٧ َما َزاَغ ٱِلح

18. තම උත්තම පරමාධිපතිගේ ඉමහත් 

සංඥාවන්ව කිහිපයක් සැබැින්වම ඔහු 

දුටුගව්ය. 

ىَٰٓ  َ ىَٰ ِمنح َءاَيَِٰت َرب ِهِ ٱلحُكَبح
َ
 ١٨ لََقدح َرأ

19. ලාත් හා උzසz්සා නුඹලා දුටුගවහු 

ද? 

ىَٰ  ََٰت َوٱلحُعزه ُتُم ٱلله فََرَءيح
َ
 ١٩ أ

20. අගනක් තුන්වවැනියා මනාත්ය   َة ٱثلهاثِلََة َرىَٰٓ َوَمَنوَٰ خح
ُ  ٢٠ ٱۡلح

21. නුඹලාට පිරිමි(දරුව)න්ව හා ඔහුට 

ෙැහැනු(දරුව)න්ව ද? 

نََثَٰ 
ُ َكُر َوََلُ ٱۡلح لَُكُم ٱَّله

َ
 ٢١ أ

22. එිට එය අසාධාරණ ගබදීමකි.  ََٰٓمة  ِضََيى  ٢٢ تِلحَك إِٗذا قِسح
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23. ඒවා නුඹලා හා නුඹලාගේ මුතුන්ව 

මිත්තන්ව ඒවාට නම් තැබූ  (හිස් අර්ථ)  

නාමයන්ව මිස නැත. ඒවා පිළිබඳ කිසිදු 

බලතල අල්ලාහ ්පහ  ගනාකග ්ය. 

ඔවුහු අනුමානය හා සිත් ආශා කරන දෑ 

මිස (ගවගනකක්) අනුෙමනය ගනාකරති. 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගෙන්ව ඔවුන්ව ගවත 

සැබැින්වම යහමෙ පැමිණ ඇත. 

نُتمح َوَءابَآؤُُكم  
َ
يحُتُموَهآ أ َمآء  َسمه سح

َ
ٓ أ إِنح ِهَ إَِله

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
آ أ بَِها ِمن ُسلحَطٍَٰنِۚ إِن يَتهبُِعوَن إَِله  مه

ِن   نُفُسۖۡ َولََقدح َجآَءُهم م 
َ َوى ٱۡلح نه َوَما َتهح ٱلظه

حُهَدىَٰٓ  ب ِِهُم ٱل  ٢٣ ره

24. එගස ්නැතගහාත් තමන්ව කැමති දෑ 

මිනිසාට තිගේ ද? 

 َٰ نَسَِٰن َما َتَمّنه ِ
مح لَِلح

َ
 ٢٤ أ

25. එගහත් මතු ගලාව හා ගමගලාව 

අල්ලාහ ්සතුය. 
وَلَٰ 

ُ  ٢٥ ِهَّلِلَف ٱٓأۡلِخَرةُ َوٱۡلح

26. අහසහ්ි මලක්වරුන්ව ගකාපමණගදෝ 

සිටින්වනාහ. ඔවුන්වගේ මැදිහත්වීම 

කිසිවකින්ව ප්රගයෝජනවත් ගනාගවයි. 

තමන්ව අභිමත ගකාට පිළිෙත් අයට 

අල්ලාහ ්අනුමැතිය දීගමන්ව පසු ව මිස. 

ِّن   َِٰت ََل ُتغح َمََٰو لَٖك ِِف ٱلسه ِن مه ۞َوَكم م 
ُ لَِمن  َشَفََٰعُتُهمح شَ  َذَن ٱَّلله

ح
ن يَأ

َ
ِد أ يحـ ًا إَِله ِمنُۢ َبعح

 ٢٦ يََشآُء َويَرحََضَٰٓ 

27. නියත වශගයන්වම කව්රුන්ව මතු 

ගලාව පිළිබඳ ිශව්ාස ගනාකරන්වගන්වද 

ඔවුන්ව මලක්වරුන්වට ෙැහැනුන්වගේ 

නාමගයන්ව නම් තබති. 

وَن   ِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ لَيَُسمُّ ِيَن ََل يُؤح إِنه ٱَّله
نََثَٰ 

ُ ِمَيَة ٱۡلح حَمَلَٰٓئَِكَة تَسح  ٢٧ ٱل

28. තවද ඒ පිළිබඳ ව ඔවුනට කිසිදු 

දැනුමක් නැත. ඔවුහු අනුමානය මිස 

ගවනත් කිසිවක් අනුෙමනය ගනාකරති. 

තවද නියත වශගයන්වම අනුමානය 

සතයයට එගරහිව වූ කිසිවකට 

ප්රගයෝජනවත් ගනාවනු ඇත. 

ۖۡ  َوَما لَُهم بِهِۦ ِمنح ِعلحٍمِۖ إِن يَتهبُِعوَن  نه إَِله ٱلظه
ا ِ َشيحـ ٗ َق  ِّن ِمَن ٱۡلح نه ََل ُيغح  ٢٨ ِإَونه ٱلظه

29. එගහයින්ව අප ගමගනහි කිරීගමන්ව 

පිටුපා ගමගලාව ජීිතය හැර ගවගනකක් 

අගේක්ෂා ගනාකරන අය ඔබ ගනාසලකා 

හරිනු. 

رِنَا َولَمح يُرِدح إَِله  
َٰ َعن ذِكح ن تََوله رِضح َعن مه عح

َ
فَأ

نحيَ  َة ٱلُّ ََيوَٰ  ٢٩ اٱۡلح
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30. එය ඔවුන්වගේ දැනුගම් ප්රමාණයයි. 

ඔහුගේ මාර්ෙගයන්ව ගනාමෙ ගියවුන්ව 

ෙැන නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපති වන ඔහු මැනින්ව දන්වනාය. 

එගමන්වම යහමෙ ලැබූවන්ව ෙැන ද ඔහු 

මැනින්ව දන්වනාය. 

لَُم   عح
َ
َِن ٱلحعِلحِمِۚ إِنه َربهَك ُهَو أ َٰلَِك َمبحلَُغُهم م  َذ

لَُم بَِمِن  بَِمن َضله َعن َسبِ  عح
َ
يلِهِۦ وَُهَو أ

َتَدىَٰ   ٣٠ ٱهح

31. තවද අහස ්හි ඇති දෑ හා 

මහගපාග ාගව් ඇති දෑ අල්ලාහ් සතුය. 

නපුරුකම් ක වුනට ඔවුන්ව සිදු ක  දෑ 

අනුව ප්රතිිපාක ගදනු පිණිසත් යහපත් 

අයුරින්ව යහකම් ක වුනට ප්රතිඵල ගදනු 

පිණිසත්ය. 

َِٰت َوَما ِِف  َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه زَِي  َوَّلِله ۡرِض َِلَجح
َ ٱۡلح

ِيَن   زَِي ٱَّله ـ ُواْ بَِما َعِملُواْ َويَجح َسَٰٓ
َ
ِيَن أ ٱَّله

َّن  ُسح َسُنواْ بِٱۡلح حح
َ
 ٣١ أ

32. ඔවුහු වනාහි සුළු වැරදි හැර මහා 

පාපයන්වගෙන්ව හා අශීලාචාර දැයින්ව 

වැ කී සිටියවුන්ව ගවති. නියත වශගයන්වම 

නුඹගේ පරමාධිපති සමාව දීගම් දී 

අප්රමාණය. ඔහු නුඹලා මහගපාග ාගව් 

බිහි ක  ිට ද නුඹලාගේ මව්වරුන්වගේ 

කුසවල් තු  නුඹලා කලලයක් ගලස සිටි 

ිට ද නුඹලා ෙැන මැනින්ව දැන සිටිගේ 

ඔහුය. එගහයින්ව නුඹලා නුඹලා ෙැන ම 

ශුද්ධවන්වතයින්ව යැයි ගනාසලකනු. බිය 

බැතිමතුන්ව පිළිබඳ ව මැනින්ව දන්වනා 

ඔහුය. 

ِيَن ََيحَتنُِبوَن   َِٰحَش إَِله  ٱَّله ثحِم َوٱلحَفَو ِ
ئَِر ٱۡلح َكَبَٰٓ

لَُم بُِكمح   عح
َ
ِفَرةِِۚ ُهَو أ حَمغح ٱللهَمَمْۚ إِنه َربهَك َوَِٰسُع ٱل

ِجنهة  ِِف  
َ
نُتمح أ

َ
ۡرِض ِإَوذح أ

َ َِن ٱۡلح ُكم م 
َ
نَشأ

َ
إِذح أ

ۖۡ ُهَو   نُفَسُكمح
َ
ٓواْ أ ۖۡ فَََل تَُزكُّ َهَٰتُِكمح مه

ُ
ُبُطوِن أ

لَُم بَِمِن ٱتهََّقَٰٓ  عح
َ
 ٣٢ أ

33. (සතයය මාර්ෙගයන්ව) හැරී ගොස,්  َٰ ِي تََوله فََرَءيحَت ٱَّله
َ
 ٣٣ أ

34. ස්වල්පයක් පිරිනමා (ඉතිරිය) 

ව ක්වා ෙත් අය ව නුඹ ගනාදුටුගවහි ද? 

َدىَٰٓ  كح
َ
َطيَٰ قَلِيَٗل َوأ عح

َ
 ٣٤ َوأ

35. ඔහු දකින්වනට නම්, ඔහු ගවත 

සැඟැවුණු ඥානය තිගේද? 

ِعنَدهُۥ ِعلحُم ٱلحَغيحِب فَ 
َ
 ٣٥ ُهَو يََرىَٰٓ أ

36. එගස ්නැතගහාත් මූසාගේ ග්රන්වථගේ 

ඇති දෑ ඔහු දන්වවනු ගනාලැබුගව් ද? 

 بَِما ِِف ُصُحِف ُموََسَٰ 
ح
مح لَمح يُنَبهأ

َ
 ٣٦ أ
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37. (ආඥාවන්ව) ූර්ණ ව ඉටු ක  

ඉබ්රාහීම්ගේ ග්රන්වථගේ ඇති දෑ ඔහු දන්වවනු 

ගනාලැබුගව් ද? 

 َٰٓ ِي َوِفه  ٣٧ ِإَوبحَرَٰهِيَم ٱَّله

38. එනම්, බර උසුලන්වනා තවගකකුගේ 

බර උසු න්වගන්ව නැත. 
َرىَٰ  خح

ُ
َر أ َله تَزُِر َوازَِرة  وِزح

َ
 ٣٨ أ

39. මිනිසාට ඔහු උත්සාහ ක  දෑ හැර 

ගවන කසිවක් ගනාමැත. 
نَسَِٰن إَِله َما َسََعَٰ  ِ

ن لهيحَس لَِلح
َ
 ٣٩ َوأ

40. තවද නියත වශගයන්වම ඔහුගේ 

උත්සාහය මතු ගපන්වවනු ලැගේ. 
نه 

َ
َيُهۥ َسوحَف يَُرىَٰ َوأ  ٤٠ َسعح

41. පසු ව ූර්ණවත් ප්රතිඵල ඔහුට 

පිරිනමනු ලබන්වගන්වය. (යනුගවන්ව මූසා 

හා ඉබ්රාහීම්ගේ ග්රන්වථගේ ිය.) 

َِفَٰ  وح
َ ََزآَء ٱۡلح َُٰه ٱۡلح  ٤١ ُثمه َُيحَزى

42. තවද නියත වශගයන්වම, අවසානගේදී 

(සියලු ගදනාගේ) නැවත හැරීයාම, 

නුඹගේ පරමාධිපති ගවතයි. 

حُمنَتَِهَٰ وَ  نه إََِلَٰ َرب َِك ٱل
َ
 ٤٢ أ

43. තවද නියත වශගයන්වම ඔහු සිනහව 

ඇති කරන්වගන්වය. ඇඬීමටද 

සලසව්න්වගන්වය. 

بحَكيَٰ 
َ
َحَك َوأ ضح

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٣ َوأ

44. තවද නියත වශගයන්වම ඔහු 

මරණයට පත් කරවන්වගන්වය. තවද නැවත 

ප්රාණය ගදන්වගන්වය. 

َيا  حح
َ
َماَت َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٤ َوأ

45. නියත වශගයන්වම ඔහු ස්ී පුරුෂ 

ගලසින්ව යුවල මවා ඇත්ගත්ය. 
نََثَٰ 

ُ َكَر َوٱۡلح ِ ٱَّله وحَجيح نهُهۥ َخلََق ٱلزه
َ
 ٤٥ َوأ

46. නියත වශගයන්වම ඔහු ශුරාණු 

බිඳුවකින්ව එය ිදින ිට ( නුඹලාව 

නිර්මාණය කරන්වගන්වය). 

َّنَٰ  َفٍة إَِذا ُتمح  ٤٦ ِمن نُّطح
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47. තවද නියත වශගයන්වම නැවතත් 

නිර්මාණය කිරීම ඔහු ගකගරහි (වූ 

වෙකීමක්) ය. 

َرىَٰ  خح
ُ ةَ ٱۡلح

َ
أ نه َعلَيحهِ ٱلنهشح

َ
 ٤٧ َوأ

48. තවද නියත වශගයන්වම ඔහු 

ගපාගහාසත් කරවන්වගන්වය. සෑහීමට පත් 

කරවන්වගන්වය. 

قحَّنَٰ 
َ
َّنَٰ َوأ غح

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٨ َوأ

49. තවද නියත වශගයන්වම ඔහු ෂිඃරා 

(නම් දීේතිමත් තාරකාගව)හි හිමිපාණන්ව 

ගව්. 

َرىَٰ  عح ِ نهُهۥ ُهَو َربُّ ٱلش 
َ
 ٤٩ َوأ

50. තවද නියත වශගයන්වම ගපර ිසූ 

ආද් ජනයා ිනාශ කග ් ද ඔහුය. 
وَلَٰ 

ُ لََك ََعًدا ٱۡلح هح
َ
ۥٓ أ نهُه

َ
 ٥٠ َوأ

51. තවද සමූද් ජනයා ද (ිනාශ කග ය්) 

එිට ඔහු (කිසිගවකු) ඉතිරි ගනාකග ්ය. 
بحََّقَٰ َوَثُموَداْ َفَمآ 

َ
 ٥١ أ

52. තවද ගපර සිටි නූහග්ේ ජනයා ද (ඔහු 

ිනාශ කග ්ය.) නියත වශගයන්වම ඔවුහු 

දරුණු ගලස අපරාධ ගකාට සීමාව 

ඉක්මවා ගිය පිරිසක් වූහ. 

لََم   ظح
َ
ۖۡ إِنهُهمح ََكنُواْ ُهمح أ ِن َقبحُل َوَقوحَم نُوٖح م 

َغَٰ  طح
َ
 ٥٢ َوأ

53. තවද උඩු යටිකුරු කරනු ලැබූ 

නෙරය ද ඔහු බිමට ගහළුගව් ය. 
َوىَٰ  هح

َ
تَفَِكَة أ حُمؤح  ٥٣ َوٱل

54. එිට ආවරණය ක  දෑ (ගව්දනාව) 

එය ආවරණය කග ය්. 
 َٰ ََٰها َما َغَشه ى  ٥٤ َفَغشه

55. එගහයින්ව නුඹගේ පරමාධිපතිගේ 

කවර අනුග්රහයක් නුඹ සැක කරන්වගනහි 

ද? 

ي ِ َءاََلٓءِ َرب َِك َتَتَماَرىَٰ 
َ
 ٥٥ فَبِأ

56. ගමය ගපර පැවති අවවාද අතුරින්ව වූ 

අවවාදයකි. 
وَلَٰٓ 

ُ َِن ٱنلُُّذرِ ٱۡلح  ٥٦ َهََٰذا نَِذير  م 
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57. සමීප වන දෑ (ිනිශ්චය දිනය) සමීප 

වී ඇත. 
زَِفِت ٱٓأۡلزِفَةُ 

َ
 ٥٧ أ

58. අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව නිරාවරණය 

කරන්වගනකු එයට නැත. 
ِ ََكِشَفةٌ   ٥٨ لَيحَس لََها ِمن ُدوِن ٱَّلله

59. එගහයින්ව ගමම පුවත ෙැන නුඹලා 

පුදුම වන්වගනහුද ? 

َجُبونَ  َِديِث َتعح فَِمنح َهََٰذا ٱۡلح
َ
 ٥٩ أ

60. තවද  නුඹලා සිනහ ගසන්වගනහුය. 

තවද නුඹලා ගනාහඬා සිටින්වගනහුය. 
َحُكوَن َوََل َتبحُكونَ   ٦٠ َوتَضح

61. නුඹලා ගනාසැලකිල්ගලන්ව  සිටිහුය.  َنُتمح َسَِٰمُدون
َ
 ٦١ َوأ

62. එගහයින්ව නුඹලා අල්ලාහ්ට සුජූද් 

ගකාට නැමදුම් කරනු. 
ُبُدواْ۩   ٦٢ ْۤاوُدُجۡسٱَف ِۤهَّلِل َوٱعح
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අවසන්ව ගහෝරාව සමීප වී ඇත. තවද 

චන්වද්රයා පැළී ගොස් ඇත. 
بَِت  اَعُة َوٱنَشقه ٱلحَقَمرُ ٱقحََتَ  ١ ٱلسه

2. තවද යම් සංඥාවක් ඔවුන්ව දුටුවා වුවද, 

ඔවුන්ව පිටුපා (ගමය) ‘පැවත එන 

හූනියමක්’ යැයි පවසති. 

ر    رُِضواْ َويَُقولُواْ ِسحح اْ َءايَٗة ُيعح ِإَون يََروح
َتِمر    سح  ٢ مُّ

3. තවද ඔවුහු ගබාරු යැයි පවසා තම 

ආශාවන්ව අනුෙමනය කරති. තවද 

(යහපත් හා අයහපත් යන) සෑම 

කරුණක්ම සිදුවන්වනකි. 

َتقِر    سح رٖ مُّ مح
َ
ْۚ َوَُّكُّ أ َوآَءُهمح هح

َ
َبُعٓواْ أ بُواْ َوٱته  ٣ َوَكذه

4. තවද ව ක්වාලන අවවාදයන්ව සහිත 

ගතාරතුරු ඔවුන්ව ගවත සැබැින්වම 

පැමිණ ඇත. 

َدَجرٌ  ۢنَبآءِ َما فِيهِ ُمزح
َ َِن ٱۡلح  ٤ َولََقدح َجآَءُهم م 

5. එහි ෙැඹුරු ප්රඥාව ඇත. නමුත් එම 

අවවාදය ඵලක් ගනාවීය. 
ِن ٱنلُُّذرُ  ۖۡ َفَما ُتغح َمُۢة َبَٰلَِغة   ٥ ِحكح

6. එගහයින්ව (නබිවරය) නුඹ ඔවුන්වගෙන්ව 

ඉවත් වනු (ඉස්රාෆීල් ගහවත්) 

කැඳවන්වනා පිළිකුල් කරුණක් ගවත 

කැඳවන දිනගයහි; 

ءٖ  اِع إََِلَٰ ََشح ُع ٱله ۘ يَوحَم يَدح َفَتَوله َعنحُهمح
 ٦ نُُّكرٍ 

7. ඔවුන්වගේ බැල්ම පහත ගහ මින්ව, 

නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව ිසිරී සිටින 

ප ඟැටියන්ව ගමන්ව මිනිව  වල් ගවතින්ව 

බැහැර ගවති. 

َداِث   جح
َ بحَصَٰرُُهمح ََيحرُُجوَن ِمَن ٱۡلح

َ
ًعا أ ُخشه

نتَِّش   نهُهمح َجَراد  مُّ
َ
 ٧ َكأ
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8. කැඳවන්වනා ගවත (ගබලි දිගු කරමින්ව) 

ගව්ෙගයන්ව පැමිගණන්වනන්ව ගලසින්ව 

(ඔවුහු බැහැර ගවති.) “ගමය දුෂ්කර 

දිනයකි” යැයි ප්රතික්ගෂප්කගයෝ පවසති. 

َٰفُِروَن َهََٰذا يَوحٌم   اِعِۖ َيُقوُل ٱلحَك ِطعَِي إََِل ٱله هح مُّ
 ٨ َعِِس  

9. ඔවුනට ගපර සිටි නූහ්ගේ ජනයා ද 

ගබාරු කග ෝය. එගසම් ඔවුහු අපගේ 

ෙැත්තා ගබාරු ගකාට උම්මත්තකගයකු 

යැයි පැවසූහ. තවද ඔහු පලවා හරිනු 

ලැබීය. 

بُواْ َعبحَدنَا   بَتح َقبحلَُهمح قَوحُم نُوٖح فََكذه ۞َكذه
 ٩ َوقَالُواْ َُمحُنون  َوٱزحُدِجرَ 

10. එිට ඔහු නියත වශගයන්වම “මා 

අබිබවා යනු ලැබුගවමි. එගහයින්ව මට 

උදව් කරනු මැනව!” යැයි ඔහුගේ 

පරමාධිපතිට ප්රාර්ථනා කග ්ය. 

 
َ
ۥٓ أ لُوب  فَٱنَتِِصح فََدََع َربهُه  ١٠ ّن ِ َمغح

11. එිට අපි ධාරානිපාත වැසි ජලගයන්ව 

අහස්හි ගදාරවල් ිවෘත කග මු. 
نحَهِمرٖ  َمآءِ بَِمآءٖ مُّ ََٰب ٱلسه بحَو

َ
َنآ أ  ١١ َفَفَتحح

12. තවද අපි මහගපාග ාගවහි උල්පත් 

හට ෙැන්වවූගයමු. එිට ගපර නිර්ණය 

කරන ලද කරුණක් අනුව එම ජලය 

(වැසි ජලය සමෙ) එකතු ිය. 

رٖ   مح
َ
َٰٓ أ حَمآُء لََعَ َََّق ٱل ۡرَض ُعُيوٗنا فَٱتلح

َ نَا ٱۡلح رح َوفَجه
 ١٢ قَدح قُِدرَ 

13. තවද ලෑලිවලින්වද, ඇනවලින්වද 

සකස්කරන ලද දෑ (නැව) මත උසු ා ( 

නූහ් සහ ඔහුගේ ජනයා ආරක්ෂාකර) 

ෙත්ගතමු. 

َٰٖح َوُدَُسٖ  لحَو
َ
َٰ َذاِت أ  ١٣ وََۡحَلحَنَُٰه لََعَ

14. ප්රතික්ගෂ්ප කරනු ලැබ සිටි අයට 

ිපාකයක්  වශගයන්ව අපගේ ඇස ්ඉදිරිපිට 

එය යාත්රා ිය. 

ُينَِنا َجَزاٗٓء ل َِمن ََكَن ُكفِرَ  عح
َ
 ١٤ ََتحرِي بِأ

15. තවද සැබැින්වම අපි එය (පසුකාලීන 

ජනයාට) සංඥාවක් වශගයන්ව ඉතිරි 

කග මු. එගහයින්ව උපගදස් ලබන 

කිසිවකු ගහෝ ගවත් ද? 

َنَٰ  كِرٖ َولََقد تهَركح ده  ١٥ َهآ َءايَٗة َفَهلح ِمن مُّ
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16. එිට මාගේ දඬුවම හා මාගේ 

අවවාදය ගකගස් වීද? 

 ١٦ فََكيحَف ََكَن َعَذاَِب َونُُذرِ 

17. තවද අල් කුර්ආනය ගමගනහි කිරීම 

සඳහා සැබැින්වම අපි පහසු කග මු. 

එගහයින්ව ගමගනහි කරන කිසිවකු ගහෝ 

ගවත් ද? 

نَا ٱلحُقرحَءانَ  ح رِ َفَهلح ِمن   َولََقدح يَِسه ِكح لَِّل 
كِرٖ  ده  ١٧ مُّ

18. ආද් සමූහයා ගබාරු කග ෝය. 

එගහයින්ව මාගේ දඬුවම හා මාගේ 

අනතුරු ඇඟවීම ගකගස් වී ද? 

بَتح ََعد  فََكيحَف ََكَن َعَذاَِب َونُُذرِ   ١٨ َكذه

19. අභාෙයයමත් දිනක නියත 

වශගයන්වම අපි ඔවුන්ව ගවත මහා 

ශේදයකින්ව යුත් සු ෙක් අඛේඩව 

එව්ගවමු. 

ا ِِف يَوحِم ََنحٖس   َۡصٗ رحَسلحَنا َعلَيحِهمح رِيٗحا َۡصح
َ
إِنهآ أ

 ٖ َتِمر  سح  ١٩ مُّ

20. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව මුලිනුදුරන 

ලද රටඉඳි ෙස් කදන්ව ගමන්ව එය 

මිනිසුන්වව උගුලා (ිසිකර) දැමීය. 

نَقعِرٖ  َجاُز ََّنحٖل مُّ عح
َ
نهُهمح أ

َ
 ٢٠ تََنُِع ٱنلهاَس َكأ

21. එිට මාගේ දඬුවම හා මාගේ 

අවවාදය ගකගස් වී ද? 

 ٢١ فََكيحَف ََكَن َعَذاَِب َونُُذرِ 

22. තවද අල් කුර්ආනය ගමගනහි කිරීම 

සඳහා සැබැින්වම අපි පහසු කග මු. 

එගහයින්ව ගමගනහි කරන කිසිවකු ගහෝ 

ගවත් ද? 

رِ َفَهلح ِمن   ِكح نَا ٱلحُقرحَءاَن لَِّل  ح َولََقدح يَِسه
كِرٖ  ده  ٢٢ مُّ

23. සමූද් ජනයා එම අවවාදය ගබාරු 

කග ෝය. 
بَتح َثُموُد بِٱنلُُّذرِ   ٢٣ َكذه

24. අපගෙන්ව එක් මිනිගසකු වූ ඔහු ව ද 

අපි අනුෙමනය ක  යුත්ගත්? නියත 

වශගයන්වම අපි එිට ගනාමගෙහි හා 

දුෂ්කරත්වය තු  වන්වගනමු. 

ۥٓ إِنهآ إِٗذا لهَِف   ِنها َوَِٰحٗدا نهتهبُِعُه ا م  بََّشٗ
َ
َفَقالُٓواْ أ

 ٢٤ َضَلَٰٖل وَُسُعرٍ 
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25. “අප අතුරින්ව ඔහු ගවත උපගදස 

ඉදිරිපත් කරනු ලැබුගව් ද? එගස් ගනාව 

ඔහු ෙර්වගයන්ව යුත් මහා 

ගබාරුකාරගයකි.” 

اٌب   ُر َعلَيحهِ ِمنُۢ بَيحنَِنا بَلح ُهَو َكذه ِكح ُءلحَِّقَ ٱَّل 
َ
أ

ِۡش  
َ
 ٢٥ أ

26. ෙර්වගයන්ව යුත් මහා ගබාරුකාරයා 

කවුරුන්ව දැයි ගහට (ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන) දින ඔවුහු දැන ෙනු 

ඇත. 

ِۡشُ 
َ اُب ٱۡلح ِن ٱلحَكذه لَُموَن َغٗدا مه  ٢٦ َسَيعح

27. නියත වශගයන්වම අපි ඔටු ගදන 

ඔවුනට පරීක්ෂණයක් ගලසින්ව එවන්වගනෝ 

වූගයමු. එගහයින්ව (සාලිහ්!) නුඹ ඔවුන්ව 

ෙැන ිමසිල්ගලන්ව සිටිනු. තවද 

ඉවසීගමන්ව සිටිනු. 

تَِقبحُهمح  إِنها ُمرح  هُهمح فَٱرح ِسلُواْ ٱنلهاقَةِ فِتحَنٗة ل
َطَِبح   ٢٧ َوٱصح

28. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව අතර (හා 

ඔටු ගදන අතර ලිගඳ ්ඇති) ජලයට 

ගකාටසක් ඇත. සෑම පාන වාරයක්ම 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන්වනකි. 

ۖۡ ُكُّ ِۡشحٖب   َمُۢة بَيحَنُهمح حَمآَء قِسح نه ٱل
َ
َونَب ِئحُهمح أ

حَتَۡض    ٢٨ ُمُّ

29. එිට ඔවුහු ඔවුන්වගෙන්ව වූ සෙයකු 

කැඳවූහ. එිට ඔහු (කඩුව) අගමෝරා 

ගෙන ( ඔටු ගදනගේ) ගෙල නහර කපා 

හැරිගේය. 

اْ َصاِحَبُهمح َفَتَعاَِطَٰ َفَعَقرَ   ٢٩ َفَناَدوح

30. එිට මාගේ දඬුවම හා මාගේ 

අවවාදය ගකගස් වී ද? 

 ٣٠ فََكيحَف ََكَن َعَذاَِب َونُُذرِ 

31. නියත වශගයන්වම අපි ඔවුන්ව ගවත 

එක් ගිගුරුම් හඬක් එව්ගවමු. එිට ඔවුහු 

සත්ව ොලක පෑගුණු පිදුරු ගමන්ව වූහ. 

رحَسلحَنا َعلَيحِهمح َصيحَحٗة َوَِٰحَدٗة فَََّكنُواْ  
َ
إِنهآ أ

َتِظرِ  حُمحح  ٣١ َكَهِشيِم ٱل

32. තවද අල් කුර්ආනය අවවාද ලබා 

ෙැනීම සඳහා සැබැින්වම අපි පහසු 

කග මු. එගහයින්ව අවවාද ලබා ෙන්වනා  

කිසිවකු ගහෝ ගවත් ද? 

رِ َفَهلح ِمن   ِكح نَا ٱلحُقرحَءاَن لَِّل  ح َولََقدح يَِسه
كِرٖ  ده  ٣٢ مُّ
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33. ලූත්ගේ ජනයා ද එම අවවාදය 

ගබාරු කග ෝය. 
بَتح قَوحُم لُوطِۭ بِٱنلُُّذرِ   ٣٣ َكذه

34. නියත වශගයන්වම අපි ඔවුන්ව ගවත 

ෙල් කුණාටුවක් එව්ගවමු. (එය ඔවුන්ව 

ිනාශ කග ්ය.) නමුත් ලූත්ගේ ජනයා 

ගවත හැර. අපි ඔවුන්ව අලුයම් කාලගේ 

මුදවා ෙත්ගතමු. 

ٓ َءاَل لُوٖطِۖ   رحَسلحَنا َعلَيحِهمح َحاِصًبا إَِله
َ
إِنهآ أ

هيحَنَُٰهم بَِسَحرٖ   ٣٤ َنه

35. (ගමය) අප ගවතින්ව වූ ආශිර්වාදයක් 

වශගයනි. අපි ගුණෙරුක වූවනට ප්රතිඵල 

පිරිනමනුගේ එගලසය. 

مَ  ْۚ َكَذَٰلَِك ََنحزِي َمن َشَكرَ ن ِعح ِنح ِعنِدنَا  ٣٥ ٗة م 

36. තවද අපගේ ග්රහණය පිළිබඳ 

සැබැින්වම ඔහු(ලූත්) ඔවුනට අවවාද 

කග ්ය. නමුත් එම අවවාදය පිළිබඳ 

ඔවුහු සැක (ගකාට තර්ක) කග ෝය. 

اْ بِٱنلُُّذرِ  َشتََنا َفَتَماَروح نَذرَُهم َبطح
َ
 ٣٦ َولََقدح أ

37. ඔහුගේ ආෙන්වතුකයින්ව පිළිබඳ 

අශීලාචාර ගලස හැසිරීමට ඔවුහු ඔහුට 

සැල කග ෝය. එිට අපි ඔවුන්වගේ ඇස ්

අන්වධ කග මු. එගහයින්ව “මාගේ දඬුවම 

හා මාගේ අවවාදය නුඹලා භුක්ති ිඳිනු” 

(යැයි පැවසුගවමු.) 

ُيَنُهمح   عح
َ
َنآ أ َولََقدح َرََٰوُدوُه َعن َضيحفِهِۦ َفَطَمسح

 ٣٧ فَُذوُقواْ َعَذاَِب َونُُذرِ 

38. තවද ස්ී ර දඬුවමක් උදෑසන 

සැබැින්වම ඔවුනට උදා ිය. 
َتِقر    سح َرةً َعَذاب  مُّ  ٣٨ َولََقدح َصبهَحُهم بُكح

39. එගහයින්ව මාගේ දඬුවම හා මාගේ 

අවවාදය නුඹලා භුක්ති ිඳිනු. 
 ٣٩ فَُذوُقواْ َعَذاَِب َونُُذرِ 

40. තවද අල් කුර්ආනය ගමගනහි කිරීම 

සඳහා සැබැින්වම අපි පහසු කග මු. 

එගහයින්ව ගමගනහි කරන කිසිවකු ගහෝ 

ගවත් ද? 

رِ َفَهلح ِمن   ِكح نَا ٱلحُقرحَءاَن لَِّل  ح َولََقدح يَِسه
كِرٖ  ده  ٤٠ مُّ
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41. තවද ෆිර්අවුන්වගේ ජනයා ගවත ද 

අවවාදය සැබැින්වම පැමිණීගේය. 
َن ٱنلُُّذرُ   ٤١ َولََقدح َجآَء َءاَل فِرحَعوح

42. ඔවුහු අපගේ වදන්ව සියල්ල ගබාරු 

කග ෝය. එිට අපි බලවත් 

බලධාරියාගේ ග්රහණගයන්ව අපි ඔවුන්ව 

ග්රහණය කග මු. 

َذ َعزِيزٖ   خح
َ
َنَُٰهمح أ َخذح

َ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُُك َِها فَأ َكذه

َتِدرٍ  قح  ٤٢ مُّ

43. (මක්කා වැසිගයනි)  නුඹලා අතර 

සිටින ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව (ගපර ිසූ) 

ජනයාට වඩා ගශ්රෂ්්ඨ ද? එගස් 

නැතගහාත් (දඬුවමින්ව මිදීමට) ග්රන්වථයන්ව 

හි නුඹලාට (යම්කිසි) නිදහසක් ලබා දී 

තිගේද? 

مح لَُكم  
َ
ْوَلَٰٓئُِكمح أ

ُ
ِنح أ ارُُكمح َخۡيح  م  ُكفه

َ
أ

بُرِ   ٤٣ بََرآَءة  ِِف ٱلزُّ

44. එගස ්නැතගහාත් “අපි සියල්ගලෝම 

එකිගනකාට උදව් කරන සමුහයකි” 

(එයින්ව ජය ලබන්වගනෝ ගවමු) යැයි ඔවුහු 

පවසන්වගනෝ ද? 

مح 
َ
نَتِِص  أ  ٤٤ َيُقولُوَن ََنحُن ََجِيع  مُّ

45. ගමම පිරිස පරාජයට පත් කරනු 

ලබනු ඇත. තවද ඔවුහු පසුපස හැරී යනු 

ඇත. 

بُرَ  ُّوَن ٱلُّ ُع َويَُول َمح َزُم ٱۡلح  ٤٥ َسُيهح

46. නමුත් අවසන්ව ගහෝරාව ඔවුනට 

ප්රතිඥා ගදනු ලැබූවකි. තවද අවසන්ව 

ගහෝරාව වඩාත් බිහිසුණුය. තවද වඩාත් 

අමිහිරිය. 

َمرُّ 
َ
َهَٰ َوأ دح

َ
اَعُة أ اَعُة َموحِعُدُهمح َوٱلسه  ٤٦ بَِل ٱلسه

47. නියත වශගයන්වම වැරදි කරුගවෝ 

ගනාමගෙහිද, තවද (නිරා ගින්වගන්ව) 

ගව්දනාගවහිද සිටින්වනාහ. 

رِِمَي ِِف َضَلَٰٖل َوُسُعرٖ  حُمجح  ٤٧ إِنه ٱل

48. එදින ඔවුන්වගේ මුහුණු නිරගේ ගින්වන 

ගවත ඇදගෙන යනු ලැගේ  නිරා ගින්වගන්ව 

ස්පර්ශය නුඹලා භුක්ති ිදිනු (යැයි 

පවසනු ලැගේ.) 

َٰ وُُجوهِِهمح ُذوُقواْ   َحُبوَن ِِف ٱنلهارِ لََعَ يَوحَم يُسح
 ٤٨ َمسه َسَقرَ 



 

සූරා අල් කමර් 

 

985 

 

 القمر

49. නියත වශගයන්වම අපි සෑම ගදයක්ම 

එය ප්රමාණයකින්ව යුතු ව මැව්ගවමු. 
َنَُٰه بَِقَدرٖ  ٍء َخلَقح  ٤٩ إِنها ُكه ََشح

50. තවද අපගේ නිගයෝෙය එක් වරක් 

පමණි. (එය) ඇසි පිය ෙසන්වනාක් ගමනි. 
ََِصِ  ِۭح بِٱِلح ُرنَآ إَِله َوَِٰحَدة  َُكَمح مح

َ
 ٥٠ َوَمآ أ

51. තවද සැබැින්වම අපි නුඹලා ගමන්ව 

වූවන්ව ිනාශ කග මු. එගහයින්ව ගමගනහි 

කරන කිසිගවකු ගහෝ ගවත් ද? 

َياَعُكمح َفَهلح مِ  شح
َ
َنآ أ لَكح هح

َ
كِرٖ َولََقدح أ ده  ٥١ ن مُّ

52. තවද ඔවුන්ව සිදු ක  සියලු දෑ ගල්ඛන 

වල (ලියවී) ඇත. 
بُرِ  ءٖ َفَعلُوُه ِِف ٱلزُّ  ٥٢ َوَُّكُّ ََشح

53. තවද කුඩා හා ිශාල සියලු දෑ ලියා 

තබනු ලැබීය. 
َتَطرٌ  سح  ٥٣ َوَُّكُّ َصغِۡيٖ َوَكبِۡيٖ مُّ

54. නියත වශගයන්වම බිය බැතිමතුන්ව ( 

ස්වර්ෙ) උයන්වහි හා (එහි) ෙඟ අතර 

සිටින්වගනෝය. 

َٰٖت َوَنَهرٖ  حُمتهِقَي ِِف َجنه  ٥٤ إِنه ٱل

55. සර්ව බලාධිකාරී රජු අබියස සතයය 

ස්ථානගයහිය. 
َتِدر  قح ٍق ِعنَد َملِيٖك مُّ َعِد ِصدح  ٥٥ ِِف َمقح
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සූරා අර් රහ්මාන්ව  الرحمن 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අපරිමිත දයාන්විතයාගණෝ  َُمَٰن  ١ ٱلرهحح

2. ඔහු අල් කුර්ආනය ඉෙැන්වවීය.  َ٢ َعلهَم ٱلحُقرحَءان 

3. ඔහු මිනිසා ව මැව්ගව්ය.  َنَسَٰن ِ
 ٣ َخلََق ٱۡلح

4. ඔහු ඔහුට පැහැදිලිව කතා කිරීමට 

ඉගෙන්වවූගව්ය. 
ََيانَ َعلهَمُه   ٤ ٱِلح

5. හිරු හා සඳු නියමිත ෙණන්ව 

ිලාසයකට අනුව ෙෙනය කරයි. 
َبانٖ  ُس َوٱلحَقَمُر ِِبُسح مح  ٥ ٱلشه

6. තවද තරු හා ෙස යන ගදක ඔහුට 

සුජූද් කරති. 
ُجَدانِ  َجُر يَسح ُم َوٱلشه  ٦ َوٱنلهجح

7. තවද අහස ඔහු එය උස් කග ්ය. තවද 

(යුක්තිගේ) තුලාව පිහිටුගව්ය. 
َمآءَ  حِمََيانَ َوٱلسه  ٧  َرَفَعَها َوَوَضَع ٱل

8. යුක්තිගේ තුලාව නුඹලා උල්ලංඝනය 

ගනාකරනු පිණිස. 
حِمََيانِ  اْ ِِف ٱل َغوح َله َتطح

َ
 ٨ أ

9. තවද නුඹලා සාධාරණගයන්ව යුතු ව 

තුලනය ක්රියාත්මක කරනු. තවද නුඹලා 

තුලාගවහි අඩු ගනාකරනු. 

و  ِط َوََل َُّتحِِسُ َن بِٱلحِقسح حَوزح قِيُمواْ ٱل
َ
اْ  َوأ

حِمََيانَ   ٩ ٱل

10. තවද මහගපාග ාව එය සියලු ජීවීන්ව 

සඳහා (පහසුගවන්ව) තැබුගව් ය. 
نَامِ 

َ ۡرَض َوَضَعَها لِِلح
َ  ١٠ َوٱۡلح

11. එහි පලතුරු ද ගකාපු සහිත රටඉඳි 

ෙස ්ද ඇත. 
َمامِ  كح

َ ُل َذاُت ٱۡلح َِٰكَهة  َوٱنلهخح  ١١ فِيَها َف
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12. තවද ගපාතු සහිත ධානය ද සුවඳැති 

පැ ෑටි ද ඇත. 
يحَحانُ  ِف َوٱلره َبُّ ُذو ٱلحَعصح  ١٢ َوٱۡلح

13. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ١٣ فَبِأ

14. ව න්ව ගමන්ව ියළි මැටිගයන්ව ඔහු 

මිනිසා මැව්ගව්ය. 
ارِ  نَسََٰن ِمن َصلحَصَٰٖل َكٱلحَفخه ِ

 ١٤ َخلََق ٱۡلح

15. තවද ගින්වගනන්ව වූ දැල්ගලන්ව ඔහු 

ජින්ව වර්ෙයා මැව්ගව්ය. 
ِن نهارٖ  ارِٖج م  َآنه ِمن مه  ١٥ وََخلََق ٱۡلح

16. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ١٦ فَبِأ

17. (ඔහු) නැගෙනහිරවල් ගදගකහි 

හිමිපාණන්ව හා බටහිරවල් ගදගකහි 

හිමිපාණන්වය. 

 ِ رِبَيح حَمغح ِ َوَربُّ ٱل َِقيح حَمّشح  ١٧ َربُّ ٱل

18. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ١٨ فَبِأ

19. ඔහු මුහුදු ගදක එකිගනකට 

යාවන්වනට හැරීය. 
َريحِن يَلحَتِقَيانِ  َحح  ١٩ َمَرَج ٱِلح

20. ඒ ගදක අබිබවා ගනායන අයුරින්ව ඒ 

ගදක අතර බාධකයක් ිය. 
َزخ  َله َيبحغَِيانِ بَيحَنُهَما   ٢٠ بَرح

21. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٢١ فَبِأ
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22. ඒ ගදකින්ව මුතු හා පබළු මතු ගවයි.  حَمرحَجانُ ََيحُرُج ِمنحُهَما ٱللُّؤح  ٢٢ لُُؤ َوٱل

23. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٢٣ فَبِأ

24. තවද කඳු ගමන්ව මුහුගදහි උසින්ව 

ෙමන්ව කරනු ලබන යාත්රා ද ඔහුට ඇත. 
َلَٰمِ َوََلُ  عح

َ رِ َكٱۡلح َحح حُمنَشـ َاُت ِِف ٱِلح ََوارِ ٱل  ٢٤  ٱۡلح

25. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٢٥ فَبِأ

26. ඒ (මහගපාග ාව) මත ඇති සියල්ල 

ිනාශ වී යන්වනක්ය. 
 ٢٦ ُكُّ َمنح َعلَيحَها فَانٖ 

27. තවද ගත්ජාන්විතභාවගයන්ව හා 

ගෙෞරවාන්විතභාවගයන්ව යුක්ත නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ මුහුණ  නිතයයව පවතී. 

َرامِ  كح ِ
َلَِٰل َوٱۡلح َ ُه َرب َِك ُذو ٱۡلح  ٢٧ َويَبحََّقَٰ وَجح

28. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ කවර 

ආශිර්වාදයන්ව  නුඹලා ගදගදනා ගබාරු 

කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٢٨ فَبِأ

29. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගවහි 

සිටින්වගනෝ(තම අවශයතාව) ඔහුගෙන්ව 

ඉල්ලා සිටිති. සෑම දිනකම ඔහු (තම) 

කටයුත්ගතහි නිරත ව සිටියි. 

ـ َلُُهۥ َمن ِِف ٱلسه  ٍم ُهَو  يَسح ۡرِضِۚ ُكه يَوح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو

نٖ 
ح
 ٢٩ ِِف َشأ

30. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٣٠ فَبِأ
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31. අගහෝ (මිනිස් හා ජින්ව) ගදවර්ෙයනි! 

අපි නුඹලා ගවනුගවන්ව (ිනිශච්ය සඳහා වූ 

කාලය) ගවන්ව කරන්වගනමු. 

يَُّه ٱثلهَقََلنِ 
َ
ُرُغ لَُكمح أ  ٣١ َسَنفح

32. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

ي ِ َءاََلٓءِ  
َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٣٢ َرب ُِكَما تَُكذ 

33. අගහෝ ජින්ව හා මිනිස් සමූහයනි! අහස ්

හා මහගපාග ාගව් පැතිකඩ වලින්ව පලා 

යෑමට නුඹලා හැකියාව දරන්වගන්ව නම් 

නුඹලා පලා යනු. මහා බලයකින්ව මිස 

නුඹලා පලා ගනායනු ඇත. 

ن  
َ
ُتمح أ َتَطعح نِس إِِن ٱسح ِ

ن ِ َوٱۡلح ِ
َّشَ ٱۡلح َيََٰمعح

َطارِ   قح
َ
ْْۚ  تَنُفُذواْ ِمنح أ ۡرِض فَٱنُفُذوا

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ٱلسه
 ٣٣ ََل تَنُفُذوَن إَِله بُِسلحَطَٰنٖ 

34. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٣٤ فَبِأ

35. නුඹලා (අයහපත්) ගදවර්ෙයට 

එගරහිව  ගිනි ජාලා හා දුමාරයක් එවනු 

ලැගේ. එිට නුඹලා ගදවර්ෙය (ඉන්ව 

ආරක්ෂා වන්වනට) උදව් ගනාලබනු ඇත. 

ِن نهارٖ َوَُنَاس  فَََل   يُرحَسُل َعلَيحُكَما ُشَواظ  م 
انِ   ٣٥ تَنَتِِصَ

36. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٣٦ فَبِأ

37. එගහයින්ව අහස පැළී ගිය ිට එය 

ගතල් ගමන්ව රතු පැහැ ෙැගණනු ඇත. 
َدٗة   َمآُء فَََّكنَتح َورح ِت ٱلسه فَإَِذا ٱنَشقه

َِهانِ   ٣٧ َكٱل 
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38. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٣٨ فَبِأ

39. එගහයින්ව එදින මිනිගසකු ගහෝ 

ජින්වවරගයකු ගහෝ ඔහුගේ පාපය ෙැන 

ිමසනු ගනාලබයි. 

ـ َُل َعن َذۢنبِهِۦٓ إِنس    َوََل  َفَيوحَمئِٖذ َله يُسح
 ٣٩ َجآن   

40. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٤٠ فَبِأ

41. වැරදි කරුගවෝ ඔවුන්වගේ සලකුණු 

වලින්ව හඳුනා ෙනු ලබති. එිට ඉදිරි 

න ල් ගකස ්ගරාද හා පාද වලින්ව ග්රහණය 

කරනු ලබති. 

رُِموَن بِِسيَمَُٰهمح َفُيؤحَخُذ بِٱنلهَوََِّٰص   حُمجح َرُف ٱل ُيعح
قحَدامِ 

َ  ٤١ َوٱۡلح

42. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

 ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب 
َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٤٢ ُكَما تَُكذ 

43. වැරදි කරුවන්ව එය ගබාරු යැයි 

පවසන නිරය ගමය ගව්. 
ُب بَِها   ِ َهَِٰذهِۦ َجَهنهُم ٱلهِِت يَُكذ 

رُِمونَ  حُمجح  ٤٣ ٱل

44. ඒ අතර හා දැඩි රශ්මීය ගලෝදිය අතර 

ඔවුහු කැරගකති. 
َ َۡحِيٍم َءانٖ   ٤٤ َيُطوُفوَن بَيحَنَها َوبَيح

45. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٤٥ فَبِأ
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46. තම පරමාධිපතිගේ සන්වනිධානගේ 

ගපනී සිටීමට බිය වූවන්වට (ස්වර්ෙ) උයන්ව 

ගදකක් ඇත. 

 ٤٦ َرب ِهِۦ َجنهَتانِ َولَِمنح َخاَف َمَقاَم 

47. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٤٧ فَبِأ

48. සාරවත් අතුවලින්ව යුක්ත (උයන්ව) 

ගදකකි. 
َنانٖ  فح

َ
 ٤٨ َذَواتَآ أ

49. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٤٩ فَبِأ

50. ඒ ගදගකහි ෙලා යන උල්පත් 

ගදකකි. 
 ٥٠ فِيِهَما َعيحَناِن ََتحرِيَانِ 

51. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٥١ فَبِأ

52. සෑම පලතුරකින්වම ගජෝඩුවක් බැගින්ව 

ඒ ගදකහි ඇත. 
َِٰكَهةٖ َزوحَجانِ  ِ َف

 ٥٢ فِيِهَما ِمن ُك 

53. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٥٣ فَبِأ

54. ඇතිරිලි මත හාන්වසි වන්වනන්ව 

ගලසිනි. එහි ඇතු ත (ඉස්තේරක් 

වර්ෙගේ) ගස්ද ගරද්ගදන්ව යුක්තය. එම 

උයන්ව ගදගකහි පලතුරු සමීපගයන්ව 

පිහිටයි. 

ٖقِۚ   َ َتَبح َٰ فُُرِۭش َبَطآئُِنَها ِمنح إِسح ُمتهِكـ َِي لََعَ
ِ َدانٖ  َنهَتيح  ٥٤ وََجَّن ٱۡلح
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55. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِكُ 
َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٥٥ َما تَُكذ 

56. ඒවාගයහි දමිත බැල්මැති පිරිසිදු 

කනයා කුමරියන්ව ගවති. ඔවුනට ගපර 

කිසිදු මිනිගසකු ගහෝ ජින්වනුගවකු ගහෝ 

ඔවුන්ව සප්ර්ශ කර නැත. 

ِمثحُهنه إِنس    رحِف لَمح َيطح َِٰصَرَُٰت ٱلطه فِيِهنه َق
 ٥٦ َقبحلَُهمح َوََل َجآن   

57. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٥٧ فَبِأ

58. නියත වශගයන්වම ඔවුහු මැණික් හා 

පබළු ගමන්ව ගවති. 
حَمرحَجانُ  َاقُوُت َوٱل نهُهنه ٱَلح

َ
 ٥٨ َكأ

59. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٥٩ فَبِأ

60. යහපතට යහපත මිස ගවනත් 

ප්රතිඵලයක් ඇත් ද? 

َسَٰنُ  ِحح
َسَِٰن إَِله ٱۡلح ِحح

 ٦٠ َهلح َجَزآُء ٱۡلح

61. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٦١ فَبِأ

62. ඒ ගදකට අමතරව (තවත්) උයන්ව 

ගදකකි. 
 ٦٢ َوِمن ُدونِِهَما َجنهَتانِ 

63. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٦٣ فَبِأ
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64. (ඒ ගදක) තද ගකා  පැහැගයන්ව 

යුක්තය. 
َتانِ  َهآمه  ٦٤ ُمدح

65. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٦٥ فَبِأ

66. ඒ ගදගකහි උතුරා ෙලා යන උල්පත් 

ගදකකි. 
اَخَتانِ   ٦٦ فِيِهَما َعيحَناِن نَضه

67. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٦٧ فَبِأ

68. ඒ ගදගකහි පලතුරු ද රටඉඳි ද ගදළුම් 

ද ඇත. 
ان   َِٰكَهة  َوََّنحل  َوُرمه  ٦٨ فِيِهَما َف

69. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٦٩ فَبِأ

70. රූමත් යහපත් කාන්වතාගවෝ ඒවාගයහි 

ගවති. 
 ٧٠ فِيِهنه َخيحَرٌَٰت ِحَسان  

71. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٧١ فَبِأ

72. කූඩාරම් තු  සඟවා තබන ලද 

ලලනාගවෝ ගවති. 
َِيامِ  ُصوَرَٰت  ِِف ٱۡلح قح  ٧٢ ُحور  مه
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73. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٧٣ فَبِأ

74. ඔවුනට ගපර කිසිදු මිනිගසකු ගහෝ 

ජින්වනුගවකු ගහෝ ඔවුන්ව සප්ර්ශ කර නැත. 
ِمثحُهنه إِنس  َقبحلَُهمح َوََل َجآن     ٧٤ لَمح َيطح

75. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٧٥ فَبِأ

76. ගකා  පැහැති ගමට්ට මත ද 

අලංකාර බුමුතුරුණු මත ද 

හාන්වසිවන්වනන්ව ගලස සිටිති. 

ٖ وََعبحَقرِي ٍ   َٰ َرفحَرٍف ُخۡضح ُمتهِكـ َِي لََعَ
 ٧٦ ِحَسانٖ 

77. එගහයින්ව (මිනිස ්හා ජින්ව යන) නුඹලා 

ගදගදනාගේ පරමාධිපතිගේ  

ආශිර්වාදයන්ව අතරින්ව කවරක්  නුඹලා 

ගදගදනා ගබාරු කරන්වගනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٧٧ فَبِأ

78. ගත්ජාන්විතභාවගයන්ව හා 

ගෙෞරවාන්විතභාවගයන්ව යුත් නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ නාමය අති උත්කෘෂ්ට ිය. 

َلَٰلِ  َ ُم َرب َِك ذِي ٱۡلح َرامِ  تََبََٰرَك ٱسح كح ِ
 ٧٨ َوٱۡلح
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සූරා අල් වාකිආ  الواقعة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. සිදු වන දෑ (එනම් නැගිටවනු දිනය) 

සිදු වූ ිට, 
حَواقَِعةُ   ١ إَِذا َوَقَعِت ٱل

2. එම සිදුවීම ගබාරුවක් ගනාගවයි.  ٌَعتَِها ََكذِبَة  ٢ لَيحَس لِوَقح

3. (එය අපරාධකරුවන්ව) පහත් 

කරවන්වනකි. (දැහැමියන්ව) උසස ්

කරවන්වනකි. 

افَِعةٌ   ٣ َخافَِضة  ره

4. මහගපාග ාව කම්පනයකින්ව කම්පනය 

කරනු ලැබූ ිට, 
ا  ۡرُض رَج ٗ

َ ِت ٱۡلح  ٤ إَِذا رُجه

5. තවද කඳු සුනු ිසුනු කිරීගමන්ව සුනු 

ිසුනු කරනු ලැබූ ිට, 
ا  َباُل بَس ٗ ِ

ِت ٱۡلح  ٥ َوبُسه

6. එිට එය ිසිරුණු දූිලි බවට පත් වනු 

ඇත. 
ا ۢنَبث ٗ  ٦ فَََّكنَتح َهَباٗٓء مُّ

7. එිට නුඹලා වර්ෙ තුනක් වන්වගනහුය.  ََٰٗثة َوَٰٗجا ثََل زح
َ
 ٧ َوُكنُتمح أ

8. එනම් දකුණු පසට වූ ජනයා. එම 

දකුණු පසට වූ ජනයා යනු කවගරක් ද? 

حَميحَمَنةِ َحَُٰب ٱل صح
َ
حَميحَمَنةِ َمآ أ َحَُٰب ٱل صح

َ
 ٨ فَأ

9. තවද වම් පසට වූ ජනයා. එම වම් 

පසට වූ ජනයා යනු කවගරක් ද? 

ـ ََمةِ حَمشح َحَُٰب ٱل صح
َ
ـ ََمةِ َمآ أ حَمشح َحَُٰب ٱل صح

َ
 ٩ َوأ

10. ගපරටුොමීහු ගපරටු ොමීහුය.  ََٰبُِقون َٰبُِقوَن ٱلسه  ١٠ َوٱلسه

11. ඔවුහු (අල්ලාහ්ට) සමීපතගයෝ ගවති.  َبُون حُمَقره ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
 ١١ أ
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12. (ඔවුන්ව) සැපවත් උයන්වහි සිටිති.  َِِٰت ٱنلهعِيم  ١٢ ِِف َجنه

13. මුල් අයගෙන්ව වූ පිරිසකි.  َلِي وه
َ َِن ٱۡلح  ١٣ ثُلهة  م 

14. තවද පසු පැවත එන්වනන්වගෙන්ව වූ 

ස්වල්පයකි. 
َِن ٱٓأۡلِخرِينَ   ١٤ َوَقلِيل  م 

15. (ඔවුන්ව) අලංකාර කරන ලද ඇඳන්ව 

මත සිටිති. 
وحُضونَةٖ  رٖ مه َٰ َُسُ  ١٥ لََعَ

16. ඒ මත එකිගනකාට මුහුණලමින්ව 

හාන්වසිවන්වනන්ව ගලස සිටිති. 
تهِكـ َِي َعلَيحَها ُمَتَقَٰبِلِيَ   ١٦ مُّ

17.  මා ිය සදාතනික වූ  මුන්ව ( සංග්රහ 

කිරීම සඳහා) ඔවුන්ව වටා යති. 
ونَ َيُطوُف  ُ َِله  ١٧ َعلَيحِهمح وِلحَدَٰن  ُمُّ

18. දිය දහරාගවන්ව පුරවනු ලැබූ ගුරු 

ගල්ත්තු, ගක්තල් හා කුසලාන සමෙ 

(ඔවුන්ව වටා යති.) 

عِيٖ  ِن مه ٖس م 
ح
بَارِيَق َوَكأ

َ
َواٖب َوأ كح

َ
 ١٨ بِأ

19. එයින්ව ඔවුනට හිගස් රුදාව ඇති 

ගනාගව්. තවද ඔවුන්ව මත් ගනාගවති. 
ُعوَن َعنحَها وَ   ١٩ ََل يَُنُِفونَ َله يَُصده

20. ඔවුන්ව ගතෝරා ෙන්වනා පරිදි පලතුරු 

සමෙ 
ونَ  ُ ا َيَتَخۡيه ِمه َِٰكَهةٖ م   ٢٠ َوَف

21. ඔවුන්ව ආශා කරන පරිදි කුරුලු මාංශ 

සමෙ 
َتُهونَ  ا يَشح ِمه ٖ م   ٢١ َوَۡلحِم َطۡيح

22. තවද දැකුම්කලු කනයා කුමරිගයෝ ද 

ගවති. 
 ٢٢ وَُحوٌر ِعي  

23. (ඔවුන්ව) සඟවා තබන ලද මුතු වලට 

සමානය 
ُنونِ  حَمكح لُوِٕ ٱل َثَِٰل ٱللُّؤح مح

َ
 ٢٣ َكأ
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24. ඔවුන්ව (ගමාගලාගවහි) සිදු කරමින්ව 

සිටි දෑ සඳහා ප්රතිඵලයක් වශගයනි. 
َملُونَ  ُۢ بَِما ََكنُواْ َيعح  ٢٤ َجَزآَء

25. ඔවුහු එහි පුහු දැයකට ගහෝ පාපය 

ඇති කරන කතාවකට ගහෝ සවන්ව 

ගනාගදති. 

ثِيًماََل 
ح
ٗوا َوََل تَأ َمُعوَن فِيَها لَغح  ٢٥ يَسح

26. ශාන්වතියයි ශාන්වතියයි යනුගවන්ව 

පවසනු ලැබීම මිස. (ගවන කිසිවකට 

සවන්ව ගනාගදති.) 

 ٢٦ إَِله قِيَٗل َسَلَٰٗما َسَلَٰٗما

27. දකුණු පස ජනයා, දකුණු පස ජනයා 

යනු කවගරක් ද? 

َِميِ  َحَُٰب ٱَلح صح
َ
َِمِي َمآ أ َحَُٰب ٱَلح صح

َ
 ٢٧ َوأ

28. (ඔවුන්ව) කටු ගනාමැති මසන්ව ෙස ්

අතගරහිය. 
حُضودٖ  رٖ ُمه  ٢٨ ِِف ِسدح

29. තවද කැන්ව එල්ගලන ගකගසල් ෙස ්

අතරය. 
نُضودٖ   ٢٩ َوَطلحٖح مه

30. දිගු කරනු ලැබූ ගසවණැලි අතරය.  ُٖدود مح ٖ مه
 ٣٠ َوِظل 

31. ෙලා යවනු ලබන ජලය අතරය.  ُٖكوب سح  ٣١ َوَمآءٖ مه

32. ගබාගහෝ පලතුරු අතරය.  َِٰٖكَهةٖ َكثَِۡية  ٣٢ َوَف

33. කිසිදු කේපාදුවක් නැත. එගමන්වම 

කිසිදු තහනම් කිරීමක් ද නැත. 
ُنوَعةٖ  ُطوَعةٖ َوََل َممح  ٣٣ َله َمقح

34. උස ්ව තබන ලද ඇතිරිලි අතරය.  ٍُفوَعة رح  ٣٤ َوفُُرٖش مه

35. නියත වශගයන්වම අපි ඔවුන්ව 

(අලංකාර) නිර්මාණයකින්ව නිර්මාණය 

කග මු. 

َنَُٰهنه إِنَشآءٗ 
ح
نَشأ

َ
 ٣٥ إِنهآ أ
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36. අපි ඔවුන්ව  කනයා කුමරියන්ව බවට 

පත් කග මු. 
بحَكاًرا 

َ
 ٣٦ فََجَعلحَنَُٰهنه أ

37. ගපම්බර සම වයසැති, تحَراٗبا
َ
 ٣٧ ُعُربًا أ

38. දකුණු පස ජනයා සඳහා (ගම්වා 

සූදානම් කර තිගේ.) 

َِميِ  َحَِٰب ٱَلح صح
َ
ِ  ٣٨ ۡل 

39. (ඔවුන්ව) මුල් අයගෙන්ව වූ පිරිසකි.  َلِي وه
َ َِن ٱۡلح  ٣٩ ثُلهة  م 

40. තවද පසු පැවත එන්වනන්වගෙන්ව වූ 

පිරිසකි. 
َِن ٱٓأۡلِخرِينَ   ٤٠ َوثُلهة  م 

41. තවද වම් පස ජනයා. වම් පස ජනයා 

යනු කවගරක් ද? 

َمالِ  ِ َحَُٰب ٱلش  صح
َ
َماِل َمآ أ ِ َحَُٰب ٱلش  صح

َ
 ٤١ َوأ

42. (ඔවුන්ව) ගලෝ දිය හා ගිනි දැලි සු ං 

අතරය. 
 ٤٢ ِِف َسُموٖم وََۡحِيمٖ 

43. කළු දුමාරගයන්ව යුත් ගහවණ අතරය.  ِٖن َُيحُموم ٖ م 
 ٤٣ َوِظل 

44. තවද (එහි) කිසිදු සිසිලක් ගහෝ 

අලංකාර දර්ශනයක් ගහෝ නැත. 
 ٤٤ َله بَارِٖد َوََل َكرِيمٍ 

45. නියත වශගයන්වම ඔවුහු එයට ගපර 

(ගමගලාගවහි) සැප ිඳින්වනන්ව ගලස 

සිටියහ. 

َفِيَ  َٰلَِك ُمَتح  ٤٥ إِنهُهمح ََكنُواْ َقبحَل َذ

46. තවද ඔවුහු මහත් පාපයන්ව මත 

හිතුවක්කාර ගලස රැඳී සිටින්වනන්ව වූහ. 
ِنِث ٱلحَعِظيمِ  وَن لََعَ ٱۡلح  ٤٦ َوََكنُواْ يُِِصُّ

47. තවද “අපි මිය ගොස් පස ්හා අස්ි 

බවට පත් වූ පසු නියත වශගයන්වම අපි 

නැවත නැගිටුවනු ලබන්වගනෝ ගවමු දැ” යි 

ඔවුහු පවසමින්ව සිටියහ. 

ئَِذا ِمتحَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما  
َ
َوََكنُواْ َيُقولُوَن أ
ءِنها لََمبحُعوثُونَ 

َ
 ٤٧ أ
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48. “අපගේ මූලාරම්භක මුතුන්ව මිත්තන්ව 

ද?” (යනුගවන්ව ද පැවසූහ.) 

لُونَ  وه
َ َوَءابَآُؤنَا ٱۡلح

َ
 ٤٨ أ

49. “නියත වශගයන්වම මූලාරම්භකයින්ව 

හා පසු පැවත එන්වනන්ව (යන 

සියල්ලන්වහට) (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

لَِي َوٱٓأۡلِخرِينَ  وه
َ  ٤٩ قُلح إِنه ٱۡلح

50. නියමිත දිනක නියමිත ගව්ලාවක 

එක් රැස් කරනු ලබන්වගනෝ ගවති. 
لُومٖ  عح ٖم مه ُموُعوَن إََِلَٰ ِميَقَِٰت يَوح  ٥٠ لََمجح

51. ඉන්ව පසු: අගහෝ ගබාරුකාරයන්ව වූ 

ගනාමෙ ගියවුනි! නිසකවම නුඹලාමය, 
بُونَ  ِ حُمَكذ  ُّوَن ٱل آل َها ٱلضه يُّ

َ
 ٥١ ُثمه إِنهُكمح أ

52. නියත වශගයන්වම නුඹලා zසක්කූම් 

ෙසින්ව අනුභව කරන්වගනෝ ගවති. 
ِن زَقُّومٖ   ٥٢ ٓأَلُِكُوَن ِمن َشَجرٖ م 

53. එිට එයින්ව කුසවල් පුරවා ෙන්වගනෝ 

ගවති. 
ُُطونَ   ٥٣ َفَمالِـ ُوَن ِمنحَها ٱِلح

54. ඒ මත ගලෝ දිගයන්ව පානය 

කරන්වගනෝ ගවති. 
َِميمِ   ٥٤ فََشَٰرِبُوَن َعلَيحهِ ِمَن ٱۡلح

55. පිපාසිත ඔටුවන්ව පානය කරන්වනාක් 

ගමන්ව පානය කරන්වගනෝ ගවති. 
حِهيمِ   ٥٥ فََشَٰرِبُوَن ُۡشحَب ٱل

56. ගමය ිනිශ්චය දිනගේ ඔවුන්වගේ 

සංග්රහය ගව්. 
ِينِ َهََٰذا   ٥٦ نُُزلُُهمح يَوحَم ٱل 

57. අපය නුඹලා ව මැව්ගව්. එගහයින්ව ( 

නුඹලාව නැවත නැගිටුවන්වගනමු 

යනුගවන්ව)  නුඹලා සතයය ක  යුතු 

ගනාගව් ද? 

قُونَ  ِ ََل تَُصد  َنَُٰكمح فَلَوح  ٥٧ ََنحُن َخلَقح

58. නුඹලා ශුරාණු ගලස පිට කරන දෑ 

ෙැන නුඹලා සිතා බැලුගවහු ද? 

ُتم مه  فََرَءيح
َ
ُنونَ أ  ٥٨ ا ُتمح
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59. එය මැව්ගව් නුඹලා ද එගස් 

නැතගහාත් (එහි) මැවුම්කරුගවෝ වන්වගන්ව 

අප ද? 

مح ََنحُن ٱلحَخَٰلُِقونَ 
َ
ۥٓ أ نُتمح ََّتحلُُقونَُه

َ
 ٥٩ َءأ

60. නුඹලා අතර මරණය නිර්ණය කග ් 

අපය. අපව අභිබවා යාමට (කිසිගවකුට) 

ගනාහැක.. 

حَموحَت  نَا بَيحَنُكُم ٱل رح َوَما ََنحُن  ََنحُن قَده
ُبوقِيَ   ٦٠ بَِمسح

61. නුඹලාගේ හැඩරුව ගවනස ්කිරීමටත් 

නුඹලා ගනාදන්වනා සව්රූපයක නුඹලා ව 

(යළි) බිහි කිරීමටත් (අපි ශක්තිය ලද්ගදෝ 

ගවමු). 

َثَٰلَُكمح َونُنِشئَُكمح ِِف َما ََل   مح
َ
َل أ ِ َبد  ن نُّ

َ
َٰٓ أ لََعَ

لَُمونَ   ٦١ َتعح

62. තවද මුල් මැවීම ෙැන සැබැින්වම 

නුඹලා දන්වගනහුය. එගහයින්ව නුඹලා 

ගමගනහි ක  යුතු ගනාගව් ද? 

ََل  وَلَٰ فَلَوح
ُ ةَ ٱۡلح

َ
أ ُتُم ٱلنهشح َولََقدح َعلِمح

ُرونَ   ٦٢ تََذكه

63. නුඹලා වපුරන දෑ ෙැන නුඹලා සිතා 

බැලුගවහු ද? 

ا ََتحُرثُونَ  ُتم مه فََرَءيح
َ
 ٦٣ أ

64. එය වො කරනුගේ නුඹලා ද? එගස ්

නැතගහාත් (එහි) වොකරුගවෝ අප ද? 

َٰرُِعونَ  مح ََنحُن ٱلزه
َ
ۥٓ أ رَُعونَُه نُتمح تَزح

َ
 ٦٤ َءأ

65. අපි අභිමත කරන්වගන්ව නම් එය 

ියැළුණු ඉපැණිලි බවට පත් කරන්වනට 

තිබුණි. එිට නුඹලා පුදුමයට පත් වනු 

ඇත. 

ُهونَ   ٦٥ لَوح نََشآُء َۡلََعلحَنَُٰه ُحَطَٰٗما َفَظلحُتمح َتَفكه

66. “නියත වශගයන්වම අපි ණය කාරගයෝ 

ගවමු.” 

َرُمونَ   ٦٦ إِنها لَُمغح

67. “එගස ්ගනාව අපි ව ක්වනු ලැබූගවෝ 

ගවමු.” යැයි පවසමින්ව (නුඹලා පුදුමයට 

පත් වනු ඇත.) 

 ٦٧ بَلح ََنحُن َُمحُروُمونَ 
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68. නුඹලා පානය කරන ජලය ගදස 

නුඹලා නිරීක්ෂා ගකාට බැලුගවහු ද? 

بُونَ  َ ِي تَّشح حَمآَء ٱَّله ُتُم ٱل فََرَءيح
َ
 ٦٨ أ

69. එය වලාකුග න්ව පහ  කග ් නුඹලා 

ද? එගස ්නැතගහාත් (එය) පහ  

කරන්වගනෝ අපද? 

مح ََنحُن  
َ
ِن أ حُمزح ُُموهُ ِمَن ٱل نَزتلح

َ
نُتمح أ

َ
َءأ

حُمَنِلُونَ   ٦٩ ٱل

70. අපි අභිමත කර ඇත්නම් එය ලුණු 

බවට පත් කරන්වනට තිබුණි. එගහයින්ව 

නුඹලා ගුණෙරුක ිය යුතු ගනාගව් ද? 

 
ُ
ُكُرونَ لَوح نََشآُء َجَعلحَنَُٰه أ ََل تَشح  ٧٠ َجاٗجا فَلَوح

71. නුඹලා දල්වන ගින්වන ිමසිල්ගලන්ව 

බැලුගවහු ද? 

ُتُم ٱنلهاَر ٱلهِِت تُوُرونَ  فََرَءيح
َ
 ٧١ أ

72. (එම ගින්වන නිපද වන) ෙස 

නිර්මාණය කග  ්නුඹලා ද? එගස ්

නැතගහාත් (එහි) නිර්මාණකරුගවෝ අප 

ද? 

مح ََنحنُ 
َ
ُتمح َشَجَرَتَهآ أ

ح
نَشأ

َ
نُتمح أ

َ
حُمنِشـ ُونَ  َءأ  ٧٢ ٱل

73. අපි එය ගමගනහි කිරීමක් ගලසින්ව හා 

මගීන්වට (ප්රගයෝජනවත්) භාේඩයක් 

ගලසින්ව පත් කග මු. 

وِينَ  كَِرٗة َوَمَتَٰٗعا ل ِلحُمقح  ٧٣ ََنحُن َجَعلحَنََٰها تَذح

74. එගහයින්ව නුඹගේ අති මහත් 

පරමාධිපතියාණන්වගේ නාමගයන්ව නුඹ 

සුිශුද්ධ කරනු. 

ِم َرب َِك ٱلحَعِظيمِ فََسب ِحح   ٧٤ بِٱسح

75. එගහයින්ව තාරකා රැගඳන තැන්ව මත 

මම දිවුරමි. 
َٰقِِع ٱنلُُّجومِ  قحِسُم بَِمَو

ُ
 ٧٥ ۞فَََلٓ أ

76. තවද නුඹලා දන්වගනහු නම් නියත 

වශගයන්වම එය ඉමහත් දිවුරුමකි. 
لَُموَن َعِظيمٌ  هوح َتعح  ٧٦ ِإَونهُهۥ لََقَسم  ل

77. නියත වශගයන්වම එය ගෙෞරවනීය 

කුර්ආනයකි. 
 ٧٧ إِنهُهۥ لَُقرحَءان  َكرِيم  
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78. ආරක්ෂා කරනු ලැබූ ගල්ඛනගයහිය.  ُٖنون كح  ٧٨ ِِف كَِتَٰٖب مه

79. එය පිිතුරු අය හැර ගවනත් කිසිවකු 

ස්පර්ශ ගනාකරති. 
ُرونَ  حُمَطهه ۥٓ إَِله ٱل ُه  ٧٩ َله َيَمسُّ

80. ගලෝවැසියන්වගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ 

පහ  කිරීමකි. 
ِ ٱلحَعَٰلَِميَ  ِن رهب   ٨٠ تََنِيل  م 

81. නුඹලා ගමම ප්රකාශය ෙැන ද 

ගනාසලකා හරින්වනන්ව ගලස සිටිනුගේ 

එගහයින්ව ද? 

هُِنونَ  دح نُتم مُّ
َ
َِديِث أ فَبَِهََٰذا ٱۡلح

َ
 ٨١ أ

82. තවද නුඹලාගේ ගපෝෂණය සඳහා 

(කෘතගුණ සලකන්වනක් වශගයන්ව) නියත 

වශගයන්වම නුඹලා ගබාරු කිරීම (ගතෝරා) 

ෙන්වගනහු ද? 

بُونَ  ِ نهُكمح تَُكذ 
َ
 ٨٢ َوََتحَعلُوَن رِزحَقُكمح أ

83. (ගකගනකුගේ ප්රාණය) උගුරු 

දේඩට  ඟා වූ ිට, 
ُلحُقومَ  ََلٓ إَِذا بَلََغِت ٱۡلح  ٨٣ فَلَوح

84. නුඹලා එම අවසථ්ාගව් බලමින්ව 

සිටින්වගනහුය. 
نُتمح ِحيَنئِٖذ تَنُظُرونَ 

َ
 ٨٤ َوأ

85. තවද ඔහු ගවත අපි නුඹලාට වඩා 

සමීපගයන්ව ගවමු. නමුත් නුඹලා 

ගනාදකිනු ඇත. 

قحَرُب إََِلحهِ ِمنُكمح َوَلَِٰكن َله 
َ
َوََنحُن أ

ونَ   ٨٥ ُتبحِِصُ

86. එගහයින්ව නුඹලා වෙකිව යුත්තන්ව 

ගනාවන්වගනහු නම්, 
َ َمِدينِيَ  ََلٓ إِن ُكنُتمح َغۡيح  ٨٦ فَلَوح

87. (නුඹලා සිතන පරිදි) නුඹලා 

සතයවාදීන්ව නම් නුඹලා එය නැවත ගෙන 

එනු. 

 ٨٧ تَرحِجُعوَنَهآ إِن ُكنُتمح َصَِٰدقِيَ 

88. එගහයින්ව ඔහු (අල්ලාහ්ට) 

සමීපතයින්ව අතුරින්ව වූගේ නම්, 
بِيَ  حُمَقره آ إِن ََكَن ِمَن ٱل مه

َ
 ٨٨ فَأ
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89. සැනසුම ද ප්රණීත ආහාර ද සැපවත් 

(ස්වර්ෙ) උයන්ව ද ඇත. 
ح  َوَريحَحان  وََجنهُت نَعِيمٖ   ٨٩ فََروح

90. ඔහු දකුණු පස ජනයා අතුරින්ව වූ 

ගකගනකු වූගේ නම්, 
َِميِ  َحَِٰب ٱَلح صح

َ
آ إِن ََكَن ِمنح أ مه

َ
 ٩٠ َوأ

91. එගස ්නම් දකුණු පස ජනයා අතුරින්ව 

වූ ඔබට ශාන්වතියයි. 
َِميِ  َحَِٰب ٱَلح صح

َ
هَك ِمنح أ  ٩١ فََسَلَٰم  ل

92. ඔහු ගනාමෙ ගිය ගබාරු කරන්වනන්ව 

අතුරින්ව වූගේ නම්, 
آ إِ  مه

َ
ٓال ِيَ َوأ بَِي ٱلضه ِ حُمَكذ   ٩٢ ن ََكَن ِمَن ٱل

93. එිට ගලෝ දිගයන්ව වූ නවාතැනකි.  ِٖنح َۡحِيم ل  م   ٩٣ فََُنُ

94. තවද නිරා ගින්වගනහි දැවීමකි.  ٍلَِيُة َجِحيم  ٩٤ َوتَصح

95. ස්ීර සතයය වනුගේ නියත 

වශගයන්වම ගමයමය. 
َِقيِ إِنه َهََٰذا لَُهَو َحقُّ   ٩٥ ٱَلح

96. එගහයින්ව නුඹගේ අතිමහත් වූ 

පරමාධිපතිගේ නාමගයන්ව සුිශුද්ධ 

කරනු. 

ِم َرب َِك ٱلحَعِظيمِ   ٩٦ فََسب ِحح بِٱسح
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සූරා අල් හදීද්  الحديد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් ඇති දෑ 

අල්ලාහ ්ව සුිශුද්ධ කරති. තවද ඔහු මහා 

ප්රඥාවන්වත සර්ව බලධාරීය. 

ۡرِضِۖ وَُهَو ٱلحَعزِيُز  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه َسبهَح َّلِله

َِكيمُ   ١ ٱۡلح

2. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් ආධිපතයය 

ඔහු සතුය.  ඔහු ප්රාණය ගදන්වගන්වය. තවද 

මරණයට පත් කරන්වගන්වය. තවද ඔහු 

සියලු දෑ ගකගරහි ශක්තිය ඇත්තාය. 

ۦ َويُِميُتۖۡ   ِ ۡرِضِۖ يُۡحح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ََلُۥ ُملحُك ٱلسه
ءٖ قَِديرٌ  ِ ََشح

َٰ ُك   ٢ وَُهَو لََعَ

3. ඔහු ප්රාරම්භකයාය. අවසානයාය. 

ිදයාමානයාය. (අදෘෂයමාන) 

අභයන්වතරයාය. තවද ඔහු සියලු දෑ පිළිබඳ 

සර්ව ඥානීය. 

َاِطُنۖۡ وَُهَو   َِٰهُر َوٱِلح ُل َوٱٓأۡلِخُر َوٱلظه وه
َ ُهَو ٱۡلح

ٍء َعلِيمٌ  ِ ََشح
 ٣ بُِكل 

4. ඔහු වනාහි අහස ්හා මහගපාග ාව දින 

හයක් තු  මවා අර්ෂ් මත සථ්ාපිත ිය. 

මහගපාග ාව තු ට පිිගසන දෑ ද ඉන්ව 

බැහැර වන දෑ ද අහසින්ව පහ  වන දෑ ද 

එහි ඉහ ට යන දෑ ද ඔහු දනී. තවද 

නුඹලා ගකාතැනක සිටිය ද ඔහු නුඹලා 

සමෙය. තවද අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන 

දෑ පිළිබඳ ව සර්ව නිරීක්ෂකය. 

ۡرَض ِِف ِستهةِ  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه ُهَو ٱَّله

لَُم َما يَلُِج ِِف   َتَوىَٰ لََعَ ٱلحَعرحِشِۖ َيعح يهاٖم ُثمه ٱسح
َ
أ

َمآءِ   ۡرِض َوَما ََيحُرُج ِمنحَها َوَما يََنُِل ِمَن ٱلسه
َ ٱۡلح

  ْۚ َن َما ُكنُتمح يح
َ
ۖۡ وَُهَو َمَعُكمح أ ُرُج فِيَها َوَما َيعح

َملُوَن بَِصۡي   ُ بَِما َتعح  ٤ َوٱَّلله

5. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් ආධිපතයය 

ඔහු සතුය. තවද සියලු කරුණු ගයාමු 

කරනු ලබනුගේ අල්ලාහ් ගවතය. 

 ُ ِ تُرحَجُع  َله ۡرِضِۚ ِإَوََل ٱَّلله
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ۥ ُملحُك ٱلسه

ُمورُ 
ُ  ٥ ٱۡلح

6. ඔහු රාත්රිය දහවගලහි ඇතුඵ කරයි. 

තවද දහවල රාත්රිගයහි ඇතුඵ කරයි. තවද 

ඔහු හදවත් තු  පවතින දෑ පිළිබඳ සර්ව 

ඥානීය. 

حِلِۚ   حَل ِِف ٱنلهَهارِ َويُولُِج ٱنلهَهاَر ِِف ٱَله يُولُِج ٱَله
ُدورِ وَ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٦ ُهَو َعلِيُم
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7. අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ දහම් දූතයාණන්ව 

පිළිබඳ නුඹලා ිශව්ාස කරනු. තවද කවර 

ිෂයයක නුඹලා ව (භාරකාර) 

නිගයෝජිතයින්ව බවට ඔහු පත් කග  ්ද 

එවන්ව දැයින්ව නුඹලා ියදම් කරනු. 

එගහයින්ව නුඹලා අතුරින්ව ිශ්වාස ගකාට 

ියපැහැදම් ක වුන්ව වන ඔවුනට මහත් 

කුලියක් ඇත. 

ا َجَعلَُكم   نِفُقواْ ِممه
َ
ِ َورَُسوَِلِۦ َوأ َءاِمُنواْ بِٱَّلله

ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكمح   لَِفَي فِيهِِۖ فَٱَّله َتخح سح مُّ
ر  َكبِۡي   جح

َ
نَفُقواْ لَُهمح أ

َ
 ٧ َوأ

8. නුඹලා ිශ්වාස කරන්වනවුන්ව නම්, 

නුඹලාගේ පරමාධිපති පිළිබඳ නුඹලා 

ිශව්ාස කරනු පිණිස නුඹලා ව 

රසූල්වරයා ඇරයුම් කරමින්ව සිටිය දී හා 

නුඹලාගේ ප්රතිඥාව ඔහු ගෙන තිබිය දී, 

නුඹලා අල්ලාහ ්ව ිශව්ාස ගනාකිරීමට 

නුඹලාට කුමක් වීද? 

ُعوُكمح   ِ َوٱلرهُسوُل يَدح ِمُنوَن بِٱَّلله َوَما لَُكمح ََل تُؤح
َخَذ ِميَثََٰقُكمح إِن  

َ
ِمُنواْ بَِرب ُِكمح َوقَدح أ تِلُؤح

ِمنِيَ ُكنُتم مُّ   ٨ ؤح

9. ඔහු වනාහි නුඹලා ව 

අන්වධකාරයන්වගෙන්ව ආගලෝකය ගවත 

බැහැර කරනු පිණිස පැහැදිලි සංඥා තම 

ෙැත්තා ගවත පහ  කරන්වගන්වය. තවද 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් නුඹලාට 

ගසගනගහවන්වතය. මහා කාරුණිකය. 

َٰ َعبحِدهِۦٓ َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت   ُِل لََعَ ِي يََُن  ُهَو ٱَّله
رَِجُكم م ِ  ُخح ِ َ  َل  لَُمَِٰت إََِل ٱنلُّورِِۚ ِإَونه ٱَّلله َن ٱلظُّ

 ٩ بُِكمح لََرُءوف  رهِحيم  

10. අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගේ ියදම් 

ගනාකර සිටීමට නුඹලාට කුමක් වීද? 

අහස්හි හා මහගපාග ාගව් උරුමයන්ව 

අල්ලාහ්ට හිමිය. ජයග්රහණයට ගපර 

ියදම් ගකාට සටන්ව වැදුණවුන්ව 

(පසුොමීන්වට) සමාන ගනාගව්. ඔවුහු ඉන්ව 

පසු ව ියදම් ගකාට සටන්ව වැදුණවුන්වට 

වඩා තරාතිරමින්ව අති මහත් වූගවෝ ගවති. 

තවද සියල්ලන්වට අල්ලාහ් යහපත ප්රතිඥා 

කග ්ය. තවද නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ 

ව අල්ලාහ ්අභිඥානවන්වතය. 

  ِ ِ َوَّلِله َله تُنِفُقواْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله
َ
َوَما لَُكمح أ

ۡرِضِۚ 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َتوِي ِمنُكم  ِميَرَُٰث ٱلسه  ََل يَسح

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ْۚ أ ََٰتَل نَفَق ِمن َقبحِل ٱلحَفتحِح َوَق

َ
نح أ مه

ُد   نَفُقواْ ِمنُۢ َبعح
َ
ِيَن أ َِن ٱَّله َظُم َدرََجٗة م  عح

َ
أ

ُ بَِما   ِۚ َوٱَّلله َّنَٰ ُسح ُ ٱۡلح  وََعَد ٱَّلله
ْْۚ َولُُك ٗ ََٰتلُوا َوَق

َملُوَن َخبِۡي    ١٠ َتعح
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11. කවගරකු අල්ලාහට් අලංකාර ණයක් 

පිරිනමන්වගන්ව ද එිට ඔහු එය ඔහුට ගුණ 

කර ගදනු ඇත. තවද ගෙෞරවණී ය 

කුලියක් ඔහුට හිමිය. 

َ قَرحًضا َحَسٗنا   رُِض ٱَّلله ِي ُيقح ن َذا ٱَّله مه
ر  َكرِيم   جح

َ
ۥٓ أ  ١١ َفُيَضَٰعَِفُهۥ ََلُۥ َوََلُ

12. එදින ඔවුන්ව ඉදිරිපසින්ව ද ඔවුන්වගේ 

දකුණු පසින්ව ද, ඔවුන්වගේ ආගලෝකය 

ගව්ෙගයන්ව ෙමන්ව කරන ගද්ව ිශව්ාස 

කරන්වනන්ව හා ිශව්ාස කරන්වනියන්ව දකිනු 

ඇත. එදින නුඹලාගේ සුබ පැතුම “ඒවාට 

පහළින්ව ෙංොවන්ව ෙලා බස්නා (සව්ර්ෙ) 

උයන්වය. එහි සදාතනිකයින්වය. අතිමහත් 

ජයග්රහණය එයමය.” 

ََعَٰ نُورُُهم   ِمَنَِٰت يَسح حُمؤح ِمنَِي َوٱل حُمؤح يَوحَم تََرى ٱل
يحدِ 

َ
َ أ َٰت   بَيح َوحَم َجنه َُٰكُم ٱَلح ى َ يحَمَٰنِِهمِۖ بُّشح

َ
يِهمح َوبِأ

َٰلَِك   ْۚ َذ نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها
َ ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح

ُز ٱلحَعِظيمُ   ١٢ ُهَو ٱلحَفوح

13. එදින කුහක පිරිමින්ව හා කුහක 

කාන්වතාගවෝ ිශ්වාස ක වුන්ව ගදස බලා 

“නුඹලා අප ගදස බලනු. නුඹලාගේ 

ආගලෝකගයන්ව යමක් අප ද ලබා 

ෙන්වගනමු” යැයි පවසති. (එිට) 

“නුඹලාගේ පසුපසට නුඹලා හැරී ගොස ්

නුඹලා ආගලෝකය ගසායා ෙනු” යැයි 

කියනු ලැගේ. එිට ඔවුන්ව අතර 

බිත්තියක් තබනු ලැගේ. එයට ගදාරක් 

ඇත. එහි අභයන්වතරය, එතු  

කරුණාවයි. එහි පිටත, එහි ඉදිරිපසින්ව 

දඬුවමයි. 

ح  حُمَنَِٰفُقوَن َوٱل ِيَن  يَوحَم َيُقوُل ٱل ُمَنَٰفَِقَُٰت لَِّله
َتبِسح ِمن نُّورُِكمح قِيَل   َءاَمُنواْ ٱنُظُرونَا َنقح

َِمُسواْ نُوٗراۖۡ فَُۡضَِب   ٱرحِجُعواْ َوَرآَءُكمح فَٱتلح
َُة   ُۥ بَاُبُۢ بَاِطُنُهۥ فِيهِ ٱلرهۡحح بَيحَنُهم بُِسورٖ َله

 ١٣ َوَظَِٰهُرُهۥ ِمن قَِبلِهِ ٱلحَعَذاُب 

14. “අපි නුඹලා සමෙ ගනාසිටිගයමු දැයි” 

(පිටත සිටින) ඔවුහු ඔවුන්ව අමතති. 

“එගස්ය නමුත් නුඹලා නුඹලාටම අර්බුද 

ඇති කර ෙත්ගතහුය. නුඹලා (ිනාශය) 

බලාගපාගරාත්තු වූහ. තවද නුඹලා සැක 

කග හුය. අල්ලාහ්ගේ නිගයෝෙය 

පැමිගණන ගතක් එම ආශාවන්ව නුඹලා ව 

රවටා දැමීය. එගමන්වම අල්ලාහ ්

සම්බන්වධගයන්ව රවටාලන දෑ නුඹලාව 

රවටා දැමුගව්ය. 

ۖۡ قَالُواْ بََلَٰ   َعُكمح لَمح نَُكن مه
َ
ُيَناُدوَنُهمح أ

ُتمح   نُفَسُكمح َوتََربهصح
َ
َوَلَِٰكنهُكمح َفَتنُتمح أ

  ِ ُر ٱَّلله مح
َ
َٰ َجآَء أ َماِّنُّ َحِته

َ تحُكُم ٱۡلح تَبحُتمح وََغره َوٱرح
ِ ٱلحَغُرورُ   ١٤ وََغرهُكم بِٱَّلله
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15. එගහයින්ව අද දින නුඹලාගෙන්ව ගහෝ 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්වගෙන්ව ගහෝ කිසිදු 

වන්වදියක් (නිදහස සඳහා)  ෙනු 

ගනාලැගේ. තවද නුඹලාගේ නවාතැන 

(නිරා) ගින්වනය. එය නුඹලාගේ 

භාරකරුය. තවද ගයාමු වන සථ්ානය 

නපුරු ිය. 

ِيَن   يَة  َوََل ِمَن ٱَّله َوحَم ََل يُؤحَخُذ ِمنُكمح فِدح فَٱَلح
َُٰكُم ٱنله  َوى

ح
ْْۚ َمأ ۖۡ َوبِئحَس  َكَفُروا َُٰكمح لَى ۖۡ ِهَ َموح اُر

حَمِصۡيُ   ١٥ ٱل

16. අල්ලාහ ්ගමගනහි කිරීම ගහත්ුගවන්ව 

ද සතයගයන්ව පහ  වූ දෑ (ගමගනහි කිරීම) 

ගහ්තුගවන්ව ද  ඔවුන්වගේ හදවත් බියට පත් 

ව තැති ෙන්වනා ගමාගහාත ගනාපැමිණිගේ 

ද? මීට ගපර ගද්ව ග්රන්වථ පිරිනමනු ලැබූ 

අය ගමන්ව ඔවුහු ගනාිය යුතුය. ඔවුන්ව 

ගවත කාලය දිගු ව පැවතිණි. එිට 

ඔවුන්වගේ හදවත් දරුණු ිය. ඔවුන්වගෙන්ව 

බහුතරයක් ගදනා පාපතරගයෝය. 

ن ََّتحَشَع قُلُوبُُهمح 
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِن لَِّله

ح
لَمح يَأ

َ
۞أ

ِ َوََل يَُكونُواْ   َق  ِ َوَما نََزَل ِمَن ٱۡلح رِ ٱَّلله َِّلِكح
وتُواْ ٱلحِكَتََٰب ِمن َقبحُل فَ 

ُ
ِيَن أ َطاَل َعلَيحِهُم  َكٱَّله

ِنحُهمح   ۖۡ َوَكثِۡي  م  َمُد َفَقَستح قُلُوبُُهمح
َ ٱۡلح

َِٰسُقونَ   ١٦ َف

17. මහගපාග ාව මිය ගිය පසු ව නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් එය ප්රාණවත් කරන 

බව නුඹලා දැන ෙනු. නුඹලා වටහා ෙත 

හැකි වනු පිණිස නුඹලාට එම සාධක 

සැබැින්වම අපි පැහැදිලි කග මු. 

نه 
َ
لَُمٓواْ أ ْۚ قَدح  ٱعح تَِها َد َموح ۡرَض َبعح

َ ِ ٱۡلح َ يُۡحح  ٱَّلله
ِقلُونَ   ١٧ بَيهنها لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكمح َتعح

18. නියත වශගයන්වම දන්ව ගදන්වනන්ව හා 

දන්ව ගදන්වනියන්ව ද අලංකාර ණයක් 

ගලසින්ව අල්ලාහ්ට ණය දුන්ව අය ද වනාහි 

ඔවුනට එය ගුණ කර ගදනු ලැගේ. තවද 

ඔවුනට ගෙෞරවනීය ප්රතිඵල ඇත. 

  َ قحَرُضواْ ٱَّلله
َ
َِٰت َوأ َق ِ د  حُمصه قَِي َوٱل ِ د  حُمصه إِنه ٱل

ر  َكرِيم   جح
َ
 ١٨ قَرحًضا َحَسٗنا يَُضََٰعُف لَُهمح َولَُهمح أ

19. තවද අල්ලාහ් හා ඔහුගේ දූතවරුන්ව 

ිශව්ාස ක වුන්ව වනාහි ඔවුහුමය 

සතයවාදීහු. එගමන්වම ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති අබියස සාක්ෂි කරුගවෝ. 

ඔවුන්වගේ කුලිය හා ඔවුන්වගේ ආගලෝකය 

ඔවුනට ඇත. තවද ප්රතික්ගෂ්ප ගකාට 

අපගේ වදන්ව ගබාරුක වුන්ව වනාහි 

ඔවුහුමය නිරා වාසීහු. 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ِ َورُُسلِهِۦٓ أ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله َوٱَّله

رُُهمح   جح
َ
َهَدآُء ِعنَد َرب ِِهمح لَُهمح أ يُقوَنۖۡ َوٱلشُّ ِ د  ِ ٱلص 

 ِ ۖۡ َوٱَّله بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ  َونُورُُهمح يَن َكَفُرواْ َوَكذه
َِحيمِ  َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٩ أ
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20. නියත වශගයන්වම ගමගලාව ජීිතය 

වනාහි ගකළියකි. තවද ිගනෝදයකි. තවද 

අලංකාරයකි. තවද නුඹලා එකිගනකා 

අතර පුරසාරම් ගදාඩන්වනකි. තවද ධනය 

හා දරුවන්ව සම්බන්වධගයන්ව (තරඟකාරී 

ගලස) වැඩි කර ෙන්වනකි. (එය) වර්ෂාවක් 

ගමනි. එය පැ ෑටි හට ෙන්වවා සාරවත් 

බවට පත් වීම (ගදියන්ව ප්රතික්ගෂප් 

කරන) ගොියන්ව සතුටට පත් කග ්ය. 

පසු ව එය ියළී කහ පැහැ ෙැන්වගවනු 

නුඹ දකිනු ඇත. නමුත් මතු ගලාගවහි දැඩි 

දඬුවමක් හා අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ සමාව හා 

තෘේතිය ඇත. ගමගලාව ජීිතය 

රවටාලන භාේඩයක් මිස නැත. 

و  َوزِيَنة    نحَيا لَعِب  َولَهح ةُ ٱلُّ ََيوَٰ نهَما ٱۡلح
َ
لَُمٓواْ أ ٱعح

َِٰل   َو مح
َ ُۢ بَيحَنُكمح َوتََكاثُر  ِِف ٱۡلح َوَتَفاُخُر

اَر َنَباتُُهۥ   َجَب ٱلحُكفه عح
َ
َلَٰدِِۖ َكَمَثِل َغيحٍث أ وح

َ َوٱۡلح
ۖۡ وَ  ا ُثمه يَُكوُن ُحَطَٰٗما َفر ٗ َُٰه ُمصح ى ِِف  ُثمه يَِهيُج فَََتَ

  ِ َِن ٱَّلله فَِرة  م  ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاب  َشِديد  َوَمغح
نحَيآ إَِله َمَتَُٰع   ُة ٱلُّ ََيوَٰ ْۚ َوَما ٱۡلح َٰن  َو َورِضح

 ٢٠ ٱلحُغُرورِ 

21. නුඹලාගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ සමාව 

ගවත හා ස්වර්ෙය ගවත නුඹලා 

ගපරටුොමී වනු. එහි ප්රමාණය අහගසහි 

හා මහ ගපාග ාගවහි ප්රමාණය ගමනි. 

අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව ව ිශ්වාස 

ක වුනට සූදානම් කරනු ලැබ ඇත. එය 

අල්ලාහ්ගේ  අනුග්රහය ගව්. ඔහු අභිමත 

කරන අයට එය පිරිනමයි. තවද අල්ලාහ ්

අතිමහත් අනුග්රහගයන්ව යුක්තය. 

ب ُِكمح وََجنهٍة َعرحُضَها   ِن ره فَِرةٖ م  َسابُِقٓواْ إََِلَٰ َمغح
 
َ َمآءِ َوٱۡلح ِيَن َءاَمُنواْ  َكَعرحِض ٱلسه تح لَِّله ِعده

ُ
ۡرِض أ

تِيهِ َمن   ِ يُؤح ُل ٱَّلله َٰلَِك فَضح ِ َورُُسلِهِۚۦْ َذ بِٱَّلله
ِل ٱلحَعِظيمِ  ُ ُذو ٱلحَفضح ْۚ َوٱَّلله  ٢١ يََشآُء

22. මහගපාග ාගවහි ගහෝ නුඹලා තු  

ගහෝ කවර ිපතක් සිදු වුවද ඒවා මැවීමට 

ගපරම ග්රන්වථගේ ලියා තිබීගමන්ව මිස 

(ඒවා) නැත. නියත වශගයන්වම එය 

අල්ලාහ ්ගවත පහසු කාර්යයකි. 

ۡرِض َوََل ِِفٓ  
َ ِصيَبةٖ ِِف ٱۡلح َصاَب ِمن مُّ

َ
َمآ أ

  ْۚٓ َها
َ
َأ ن نهَبح

َ
ِن َقبحِل أ نُفِسُكمح إَِله ِِف كَِتَٰٖب م 

َ
أ

ِ يَِسۡي   َٰلَِك لََعَ ٱَّلله  ٢٢ إِنه َذ

23. නුඹලාට අතපසු වූ දෑ ෙැන නුඹලා 

දුක් ගනාවනු පිණිසත් ඔහු නුඹලාට පිරි 

නැමූ දෑ ෙැන නුඹලා සතුටු ගනාවනු 

පිණිසත්ය. තවද පුරසාරම් ගදාඩන සෑම 

ගකගනකුව ම අල්ලාහ ්ප්රිය ගනාකරයි. 

رَُحواْ بَِمآ   َٰ َما فَاتَُكمح َوََل َتفح اْ لََعَ َسوح
ح
ل َِكيحََل تَأ

ُ ََل ُُيِبُّ ُكه ُُمحَتاٖل فَُخورٍ  ُۗ َوٱَّلله َُٰكمح  ٢٣ َءاتَى
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24. ඔවුහු වනාහි මසුරුකම් පාමින්ව 

ජනයාට ද මසුරකම නියම කරන්වනන්ව 

ගවති. තවද කවගරකු ගහෝ (ගද්ව 

ිශව්ාසගයන්ව) හැගරන්වගන්ව ද එිට නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් අවශයතාගවන්ව 

ගතාරය, ප්රශංසාලාභීය (යැයි දැනෙනු.) 

ِلِۗ َوَمن   ُخح ُمُروَن ٱنلهاَس بِٱِلح
ح
ِيَن َيبحَخلُوَن َويَأ ٱَّله

َ ُهوَ  َِميدُ َيَتَوله فَإِنه ٱَّلله  ٢٤  ٱلحَغِّنُّ ٱۡلح

25. සැබැින්වම අපි අපගේ දහම් 

දූතවරුන්ව පැහැදිලි සාධක සමෙ එව්ගවමු. 

තවද ජනයා යුක්තිය ඉටු කරනු පිණිස 

ඔවුන්ව සමෙ ගද්ව ග්රන්වථය හා තුලාව ද 

පහ  කග මු. තවද අපි යකඩ පහ  

කග මු. එහි දැඩි ශක්තිය ද මිනිසුනට 

ප්රගයෝජන ද ඇත. තවද අදෘශයමාන 

තත්ත්වගේ තමන්ව හා තම දූතවරුන්වට 

උදව් කරනුගේ කවුරුන්ව දැයි අල්ලාහ් 

දැන ෙනු පිණිසය. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්මහා බලවත් සර්ව බලධාරියාය. 

َا َمَعُهُم   نَزنلح
َ
َي َِنَِٰت َوأ رحَسلحَنا رُُسلََنا بِٱِلح

َ
لََقدح أ

ِطِۖ   حِمََياَن َِلَُقوَم ٱنلهاُس بِٱلحِقسح ٱلحِكَتََٰب َوٱل
س  َشِديد  َوَمَنَِٰفُع  

ح
َِديَد فِيهِ بَأ َا ٱۡلح نَزنلح

َ
َوأ

ُهۥ َورُُسلَُهۥ   ُ َمن يَنُِصُ لََم ٱَّلله لِلنهاِس َوَِلَعح
َ قَوِيٌّ َعزِيز    ٢٥ بِٱلحَغيحِبِۚ إِنه ٱَّلله

26. තවද සැබැින්වම අපි නූහ් හා ඉබ්රාහීම් 

(දහම් දූතයින්ව ගලස) එව්ගවමු. තවද 

ඔවුන්ව ගදගදනාගේ පරපුර තු  දූත 

ගමගහවර හා ගද්ව ග්රන්වථය පත් කග මු. 

එිට ඔවුන්ව අතුරින්ව මෙ ලබන්වනන්ව වූහ. 

එගමන්වම ඔවුන්ව අතුරින්ව බහුතරයක් ගදනා 

පාපතරගයෝ වූහ. 

رحَسلحَنا نُوٗحا ِإَوبحَرَٰهِيَم وََجَعلحَنا ِِف  
َ
َولََقدح أ

َتدِٖۖ َوَكثِۡي   هح ِيهتِِهَما ٱنلُُّبوهةَ َوٱلحِكَتََٰبۖۡ فَِمنحُهم مُّ   ُذر 
َِٰسُقونَ  ِنحُهمح َف  ٢٦ م 
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27. පසු ව අපි ඔවුන්වගේ පිය සටහන්ව 

අනුෙමනය කරවමින්ව අපගේ තවත් 

දූතවරුන්ව එව්ගවමු. තවද මර්යම්ගේ පුත් 

ඊසාවද අනුෙමනය කරන්වනට 

සැලැස්වූගයමු. තවද අපි ඔහුට ඉන්වජීලය 

පිරිනැමුගවමු. තවද ඔහු ව අනුෙමනය 

ක වුන්වගේ හදවත් තු  ආදරය හා 

කරුණාව ඇති කග මු. ඔවුහු (කිතුනු) 

ශ්රමණ වෘත්තියට පත්වීම අලුතින්ව ඇති 

කර ෙත්ගතෝය. අල්ලාහ්ගේ තෘේතිය 

ගසායනු පිණිස මිස අපි ඔවුන්ව ගවත එය 

නියම ගනාකග මු. එගහයින්ව ඔවුන්ව එය 

පිළිපැදිය යුතු නියම අයුරින්ව එය 

පිළිගනාපැද්ගදෝය. එගහයින්ව ඔවුන්ව 

අතුරින්ව ිශ්වාස ක වුනට ඔවුන්වගේ 

කුලිය අපි පිරිනැමුගවමු. තවද ඔවුන්ව 

අතුරින්ව බහුතරයක් ගදනා පාපතරගයෝය. 

يحَنا بِعِيََس   َٰٓ َءاَثَٰرِهِم بُِرُسلَِنا َوَقفه يحَنا لََعَ ُثمه َقفه
ۖۡ وََجَعلحَنا ِِف قُلُوِب   َِنيَل ِ

يََم َوَءاَتيحَنَُٰه ٱۡلح ٱبحِن َمرح
َبانِيهًة ٱبحَتَدُعوَها   ْۚ َورَهح َٗة فَٗة َورَۡحح

ح
َبُعوُه َرأ ِيَن ٱته ٱَّله

ِ َفَما  مَ  َِٰن ٱَّلله َو ا َكَتبحَنََٰها َعلَيحِهمح إَِله ٱبحتَِغآَء رِضح
ِيَن َءاَمُنواْ ِمنحُهمح   ۖۡ فَـ َاتَيحَنا ٱَّله رََعوحَها َحقه رََِعيَتَِها

َِٰسُقونَ  ِنحُهمح َف ۖۡ َوَكثِۡي  م  رَُهمح جح
َ
 ٢٧ أ

28. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. තවද ඔහුගේ 

දූතයාණන්ව ිශ්වාස කරනු. ඔහුගේ 

කරුණාගවන්ව ගදගුණයක් ඔහු නුඹලාට 

පිරිනමනු ඇත. තවද නුඹලා එමගින්ව 

ෙමන්ව කරන ආගලෝකයක් ද ඔහු නුඹලාට 

ඇති කරයි. තවද ඔහු නුඹලාට සමාව 

ගදයි. තවද අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය. 

මහා කරුණාන්විතය. 

َ َوءَ  ِيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ اِمُنواْ  َيَٰٓ

َعل   َتِهِۦ َويَجح ِ ِمن رهۡحح لَيح تُِكمح كِفح بِرَُسوَِلِۦ يُؤح
  ُ ْۚ َوٱَّلله ِفرح لَُكمح ُشوَن بِهِۦ َويَغح لهُكمح نُوٗرا َتمح

 ٢٨ َغُفور  رهِحيم  

29. අල්ලාහ්ගේ අනුග්රහයට වඩා කිසිවක් 

මත තමන්ව ශක්තිය ගනාදරන බවත් 

නියත වශගයන්වම භාෙයය අල්ලාහ්ගේ 

අගතහි ඇති බවත් ඔහු අභිමත කරන 

අයට එය පිරිනමන බවත් ආෙම් ලත් 

ජනයා දැන ෙනු පිණිසය. තවද අල්ලාහ ්

අතිමහත් භාෙයය සම්පන්වනය. 

  َٰ ِدُروَن لََعَ َله َيقح
َ
ُل ٱلحِكَتَِٰب أ هح

َ
لََم أ ََله َيعح ِ ِل 

  ِ َل بَِيِد ٱَّلله نه ٱلحَفضح
َ
ِ َوأ ِل ٱَّلله ِن فَضح ءٖ م  ََشح

ْۚ وَ  تِيهِ َمن يََشآُء ِل ٱلحَعِظيمِ يُؤح ُ ُذو ٱلحَفضح  ٢٩ ٱَّلله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයා ිෂයගයහි නුඹ 

සමෙ වාද ගකාට අල්ලාහ් ගවත පැමිණිලි 

ක  තැනැත්තියගේ ප්රකාශයට 

සැබැින්වම අල්ලාහ් සවන්ව දුන්වගන්වය. 

තවද අල්ලාහ ්නුඹලා ගදගදනාගේ 

කතාවට ද සවන්ව ගදයි. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්සර්ව ශ්රාවකය. සර්ව 

නිරීක්ෂකය. 

َل ٱلهِِت تَُجَِٰدلَُك ِِف َزوحِجَها   ُ قَوح قَدح َسِمَع ٱَّلله
ْٓۚ إِ  َمُع ََتَاُوَرُكَما ُ يَسح ِ َوٱَّلله َتِِكٓ إََِل ٱَّلله َ  َوتَشح نه ٱَّلله

 ١ َسِميُعُۢ بَِصۡيٌ 

2. නුඹලා අතුරින්ව තම බිරියන්වට 

(ඔවුන්වගේ  මව්වරුන්වට  සමාන ගකාට) 

ළිහාර් ප්රකාශ කරන්වගනෝ (අඹුසැමි 

ඇසුගරන්ව ගවන්ව ව සිටින්වගනෝ) නියත 

වශගයන්වම ඔවුන්ව ගමාවුන්වගේ මව්වරුන්ව 

ගනාගවති. ගමාවුන්වගේ මව්වරු ගමාවුන්ව 

ප්රසූත ක  අය මිස නැත. තවද නියත 

වශගයන්වම ගමාවුහු පිළිකුල් සහෙත 

ප්රකාශයක් හා මුසාවක් පවසති. තවද 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් සමාව 

ගදන්වනාය. අති ක්ෂමාශීලීය. 

ا ُهنه   ِن ن َِسآئِِهم مه ِيَن يَُظَِٰهُروَن ِمنُكم م  ٱَّله
ْۚ ِإَونهُهمح   َنُهمح ـ ِي َوَلح َٰٓ َهَُٰتُهمح إَِله ٱله مه

ُ
ۖۡ إِنح أ َهَٰتِِهمح مه

ُ
أ

َ   ََلَُقولُونَ  ِل َوُزوٗراْۚ ِإَونه ٱَّلله َِن ٱلحَقوح ُمنَكٗرا م 
 ٢ لََعُفوٌّ َغُفور  

3. තම බිරියන්වට (ඔවුන්වගේ  මව්වරුන්වට 

සමාන ගකාට) ළිහාර් කරමින්ව (අඹුසැමි 

ඇසුගරන්ව ගවන්ව ව සිට) පසු ව, ඔවුන්ව 

පැවසූ ප්රකාශගයන්ව (මිදී) නැවැත 

හැගරන්වගන්ව නම්, එිට ඔවුන්ව එකිගනකා 

පහස ිඳීමට ගපර වහගලකු නිදහස් ක  

යුතු ව ඇත. ගම්වා නුඹලාට කවර ගදයක් 

සම්බන්වධ ව උපගදස් ගදනු ලබන්වගන්ව ද 

ඒවාය. තවද අල්ලාහ් නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අභිඥානවන්වතය. 

ِيَن يَُظَِٰهُروَن ِمن ن َِسآئِِهمح ُثمه َيُعوُدوَن لَِما   َوٱَّله
ن َيَتمَ 

َ
ِن َقبحِل أ رِيُر َرَقَبةٖ م  ْۚ  قَالُواْ َفَتحح ا آسه

َملُوَن   ُ بَِما َتعح َٰلُِكمح تُوَعُظوَن بِهِۚۦْ َوٱَّلله َذ
 ٣ َخبِۡي  
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4. එිට කවගරකු එය (වහගලක් නිදහස් 

කිරීමට වත්කම්) ගනාලැබුගව් ද, එිට 

ඔවුන්ව එකිගනකා පහස ිඳීමට ගපර 

අඛේඩ ව මාස ගදකක් උපවාසගේ නිරත 

ිය යුතු ව ඇත. එයට ඔහු ශක්තිය 

ගනාදැරුගව් නම් දුගියන්ව හැට ගදගනකුට 

ආහාර සැපයිය යුතු ව ඇත. එය අල්ලාහ ්

හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව ව නුඹලා ිශ්වාස 

කරනු පිණිසය. තවද ගම්වා අල්ලාහ්ගේ 

සීමාවන්වය. තවද ප්රතික්ගෂ්පකයින්වට 

ගව්දනීය දඬුවමක් ඇත. 

ِ ِمن   َريحِن ُمَتَتابَِعيح همح ََيِدح فَِصَياُم َشهح َفَمن ل
همح  ۖۡ َفَمن ل ا ن َيَتَمآسه

َ
َعاُم ِست َِي  َقبحِل أ َتِطعح فَإِطح يَسح

ِ َورَُسوَِلِۚۦْ َوتِلحَك   ِمُنواْ بِٱَّلله َٰلَِك تِلُؤح ْۚ َذ ِكيٗنا ِمسح
َِلمٌ 

َ
َٰفِرِيَن َعَذاٌب أ ُِۗ َولِلحَك  ٤ ُحُدوُد ٱَّلله

5. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්ව(ගේ නිගයෝෙය) ට ිරුද්ධ 

වන්වනන්ව වනාහි ඔවුනට ගපර සිටියවුන්ව 

නින්වදාවට පත් කරනු ලැබුවාක් ගමන්වම 

ඔවුන්වද නින්වදාවට පත් කරනු 

ලබන්වගනෝය. තවද සැබැින්වම අපි 

පැහැදිලි වදන්ව පහ  කග මු. තවද ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්වට නින්වදනීය දඬුවමක් 

ඇත. 

َ َورَُسوََلُۥ ُكبُِتواْ َكَما   ِيَن ُُيَآدُّوَن ٱَّلله إِنه ٱَّله
 
َ
ْۚ َوَقدح أ ِيَن ِمن َقبحلِِهمح َآ َءاَيَٰتِۭ  ُكبَِت ٱَّله نَزنلح

ِهي   َٰفِرِيَن َعَذاب  مُّ  ٥ َبي َِنَٰٖتِۚ َولِلحَك

6. එදින අල්ලාහ් ඔවුන්ව සියලු ගදනා 

නැගිටුවා ඔවුන්ව සිදු ක  දෑ පිළිබඳ ව 

දන්වවා සිටියි. අල්ලාහ ්එය ෙණන්ව ගෙන 

ඇත. නමුත් ඔවුහු එය අමතක කග ෝය. 

තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ ගකගරහි 

සාක්ෂිකරුය. 

ْْۚ  يَوحَم َيبحَعثُ  ُ ََجِيٗعا َفُينَب ِئُُهم بَِما َعِملُٓوا ُهُم ٱَّلله
ءٖ   ِ ََشح

َٰ ُك  ُ لََعَ ُ َونَُسوُهْۚ َوٱَّلله َُٰه ٱَّلله َصى حح
َ
أ

 ٦ َشِهيدٌ 
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7. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්අහස්හි 

ඇති දෑ හා මහගපාග ාගවහි ඇති දෑ 

දන්වනා බව නුඹ ගනාදුටුගවහි ද? 

තිගදගනකුගේ සාකච්ඡාවක් ඔහු සිව් 

වැන්වනා ගලස සිටිමින්ව මිස සිදු ගනාවනු 

ඇත. එගමන්වම පස් ගදගනකු අතර ඔහු 

ඔවුන්වගේ සයවැන්වනා ගලස සිටිමින්ව මිස 

නැත. ඊට වඩා අඩු ගහෝ ගව්වා වැඩි ගහෝ 

ගව්වා ඔවුන්ව ගකාතැනක සිටිය ද ඔහු 

ඔවුන්ව සමෙ මිස නැත. පසු ව ඔවුන්ව සිදු 

ක  දෑ පිළිබඳ ව ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දිනගේ ඔවුනට දන්වවනු 

ඇත. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් සියලු දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

َِٰت َوَما ِِف   َمََٰو لَُم َما ِِف ٱلسه َ َيعح نه ٱَّلله
َ
لَمح تََر أ

َ
أ

ََٰثٍة إَِله ُهَو   حَوىَٰ ثََل ۡرِضِۖ َما يَُكوُن ِمن َنه
َ ٱۡلح

َّنَٰ   دح
َ
َرابُِعُهمح َوََل َُخحَسٍة إَِله ُهَو َسادُِسُهمح َوََلٓ أ

َٰلَِك َوََلٓ  َن َما  ِمن َذ يح
َ
ََثَ إَِله ُهَو َمَعُهمح أ كح

َ
 أ

ْۖۡ ُثمه يُنَب ِئُُهم بَِما َعِملُواْ يَوحَم ٱلحِقَيََٰمةِِۚ إِنه   ََكنُوا
ٍء َعلِيمٌ  ِ ََشح

َ بُِكل   ٧ ٱَّلله

8. රහස් සාකච්ඡා කිරීගමන්ව ව ක්වනු 

ලැබූවන්ව නුඹ ගනාදුටුගවහි ද? ඔවුන්ව 

කවර ගදයකින්ව ව ක්වනු ලැබුගව් ද ඒ 

ගද් ගවත ඔවුහු නැවත හැරී යති. පාපය, 

සතුරුකම හා රසූල්වරයාට පිටුපෑම සඳහා 

ඔවුහු සාකච්ඡා කරති. ඔවුහු නුඹ ගවත 

පැමිණි ිට අල්ලාහ ්නුඹට සුබ ගනාපැතූ 

දැයින්ව ඔවුහු නුඹට ආචාර කරති. තවද 

අප පවසන දෑට අල්ලාහ් අපට දඬුවම් 

ක  යුතු ගනාගව් දැයි ඔවුන්ව තුල පවසා 

ෙනිති. ඔවුනට නිරය ප්රමාණවත්ය. ඔවුහු 

එහි පිිස දැගවති. එගහයින්ව ගයාමු වන 

ස්ථානය නපුරු ිය. 

َوىَٰ ُثمه   ِيَن ُنُهواْ َعِن ٱنلهجح لَمح تََر إََِل ٱَّله
َ
أ

ثحِم   ِ
َن بِٱۡلح َيُعوُدوَن لَِما ُنُهواْ َعنحُه َويََتَنََٰجوح

ِصَيِت ٱلرهُسوِلِۖ ِإَوَذا َجآُءوَك   َوَِٰن َوَمعح َوٱلحُعدح
ُ َويَُقولُوَن ِِفٓ  َحيهوحَك بَِما لَمح ُُيَ  ي َِك بِهِ ٱَّلله

ُبُهمح   ْۚ َحسح ُ بَِما َنُقوُل ُبَنا ٱَّلله ِ ََل ُيَعذ  نُفِسِهمح لَوح
َ
أ

حَمِصۡيُ  ۖۡ فَبِئحَس ٱل َنَها لَوح  ٨ َجَهنهُم يَصح

9. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා රහස් 

සාකච්ඡා ක  ිට පාපය, සතුරුකම හා 

රසූල්වරයාට පිටුපෑම සඳහා සාකච්ඡා 

ගනාකරනු. එගහත් යහපත හා බැතිමත් 

භාවය සඳහා සාකච්ඡා කරනු. තවද 

නුඹලා ඔහු ගවත රැස් කරනු ලබන 

අල්ලාහ්ට නුඹලා බිය බැතිමත් වනු. 

اْ   ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََنََٰجيحُتمح فَََل َتَتَنََٰجوح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

اْ   ِصَيِت ٱلرهُسوِل َوتََنََٰجوح َوَِٰن َوَمعح ثحِم َوٱلحُعدح ِ
بِٱۡلح

 ِ ِٓي إََِلحهِ  ب َ ٱَّله ۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َوىَٰ ِ َوٱتلهقح حَِب  ٱل
ونَ   ٩ َُتحَّشُ



 

සූරා අල් මුජාදලා 

 

1014 

 

 المجادلة 

10. නියත වශගයන්වම රහස් සාකච්ඡා 

කිරීම ිශ්වාස ක වුන්ව දුකට පත් කිරීම 

සඳහා ගෂයිතාන්වගෙන්ව වූවකි. එගහත්, 

අල්ලාහ්ගේ අනුමැතිගයන්ව ගතාර ව 

කිසිවකින්ව ඔවුනට හිංසා කිරීමක් නැත. 

එගහයින්ව ිශව්ාස කරන්වගනෝ (සියල්ල) 

භාර ක  යුත්ගත් අල්ලාහ් ගවතය. 

ِيَن   ُزَن ٱَّله يحَطَِٰن َِلَحح َوىَٰ ِمَن ٱلشه إِنهَما ٱنلهجح
  ِْۚ َءاَمُنواْ َولَيحَس بَِضآر ِهِمح َشيحـ ًا إَِله بِإِذحِن ٱَّلله

ِمُنونَ  حُمؤح ِ ٱل
ِ فَلحَيَتَوَّكه  ١٠ َولََعَ ٱَّلله

11. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා 

සභාවන්වහි ඉඩ ගදනුයි කියනු ලැබූ ිට 

නුඹලා ඉඩ ගදනු. අල්ලාහ් නුඹලාට ඉඩ 

ගදනු ඇත. තවද නුඹලා නැගී සිටිනු යැයි 

කියනු ලැබූ ිට නුඹලා නැගී සිටිනු. 

නුඹලා අතුරින්ව ිශව්ාස ක වුන්ව හා 

ඥානය ගදනු ලැබූවන්ව තරාතිරම් වලින්ව 

අල්ලාහ ්උසස් කරයි. තවද අල්ලාහ ්

නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්වතය. 

ُحواْ   ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا قِيَل لَُكمح َتَفسه َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۖۡ ِإَوَذا   ُ لَُكمح َسِح ٱَّلله حَمَجَٰلِِس فَٱفحَسُحواْ َيفح ِِف ٱل
ِيَن َءاَمُنواْ   ُ ٱَّله َفِع ٱَّلله واْ يَرح واْ فَٱنُِشُ قِيَل ٱنُِشُ

وتُواْ ٱلحعِلحمَ 
ُ
ِيَن أ ُ بَِما   ِمنُكمح َوٱَّله َدَرَجَٰٖتِۚ َوٱَّلله

َملُوَن َخبِۡي    ١١ َتعح

12. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා 

රසූල්වරයා සමෙ ගපෞද්ෙලික කතාවක 

නිරත වන්වගන්ව නම් නුඹලාගේ 

ගපෞද්ෙලික කතාවට ගපර  දානයක් 

ඉදිරිපත් කරනු. එය නුඹලාට යහපතකි. 

තවද වඩාත් පිිතුරුය. එගස් නුඹලා 

(හැකියාව) ගනාලැබුගව් නම් (එය පවක් 

ගනාගව්.) එිට නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය මහා 

කරුණාන්විතය. 

ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َنََٰجيحُتُم ٱلرهُسوَل   َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َٰلَِك َخۡيح    ْۚ َذ َُٰكمح َصَدقَٗة َ يََديح ََنحَوى ُمواْ بَيح ِ َفَقد 
َ َغفُ  همح ََتُِدواْ فَإِنه ٱَّلله ْۚ فَإِن ل َهُر طح

َ
ور   لهُكمح َوأ

 ١٢ رهِحيمٌ 
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13. (දිළිඳුකම ගහත්ුගවන්ව) නුඹලාගේ 

ගපෞද්ෙලික සාකච්ඡාවට ගපර දානයන්ව 

ඉදිරිපත් කිරීමට නුඹලා බියවන්වගනහු ද? 

එගස් නුඹලා සිදු ගනාක  ද අල්ලාහ ්

නුඹලා ගවත පාප ක්ෂමාව ගදනු ඇත. 

එගහයින්ව නුඹලා සලාතය ඉටු කරනු. 

තවද zසකාත් ගදනු. තවද අල්ලාහ් හා 

ඔහුගේ දූතයාණන්වට අවනත වනු. තවද 

අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්වතය. 

َُٰكمح   َ يََديح ََنحَوى ُمواْ بَيح ِ ن ُتَقد 
َ
ُتمح أ َفقح شح

َ
َءأ

ُ َعلَيحُكمح   َعلُواْ َوتَاَب ٱَّلله َٰٖتِۚ فَإِذح لَمح َتفح َصَدَق
  َ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
ةَ َوأ َكوَٰ ةَ َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
فَأ

َملُونَ َورَسُ  ُۢ بَِما َتعح ُ َخبُِۡي ۚۥْ َوٱَّلله  ١٣ وََلُ

14. අල්ලාහ ්ඔවුන්ව ගවත ගකෝප වූ 

පිරිසක් තම මිතුරන්ව ගලස ෙත් අය නුඹ 

ගනාදුටුගවහි ද? ඔවුහු නුඹලාගෙන්ව 

ගනාගවති. එගමන්වම ඔවුන්වගෙන්ව ද 

ගනාගවති. ඔවුහු දැන දැනම (ඔවුන්ව සමෙ 

ඇති) වයාජත්වයට දිවුරති. 

ِينَ  لَمح تََر إََِل ٱَّله
َ
ُ  ۞أ اْ قَوحًما َغِضَب ٱَّلله هوح  تََول

لُِفوَن   ِنُكمح َوََل ِمنحُهمح َويَحح ا ُهم م  َعلَيحِهم مه
لَُمونَ   ١٤ لََعَ ٱلحَكِذِب وَُهمح َيعح

15. අල්ලාහ ්ඔවුනට දැඩි දඬුවමක් 

සූදානම් කග ්ය. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව 

සිදු කරමින්ව සිටි දෑ නපුරු ිය. 

ُ لَُهمح َعَذا َعده ٱَّلله
َ
ٗبا َشِديًداۖۡ إِنهُهمح َسآَء َما ََكنُواْ  أ

َملُونَ   ١٥ َيعح

16. ඔවුහු තම දිවුරුම පලිහක් වශගයන්ව 

ෙත්ගතෝය. තවද අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව 

(ජනයා ව) වැ ැක්වූහ. එගහයින්ව 

නින්වදනීය දඬුවමක් ඔවුනට ඇත. 

  ِ واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله يحَمََٰنُهمح ُجنهٗة فََصدُّ
َ
َُذٓواْ أ ٱَّته

ِهي   فَلَُهمح   ١٦ َعَذاب  مُّ

17. ඔවුන්වගේ ධනය ගහෝ ඔවුන්වගේ 

දරුවන්ව ගහෝ අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ කිසිවකට 

ඔවුනට ඵලක් ගනාවන්වගන්වමය. (නිරා) 

ගින්වගන්ව සෙගයෝ ඔවුහුමය. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකගයෝය. 

  ِ َِن ٱَّلله َلَُٰدُهم م  وح
َ
َٰلُُهمح َوََلٓ أ َو مح

َ
ِّنَ َعنحُهمح أ لهن ُتغح

 ْۚ َحَُٰب ٱنلهارِِۖ ُهمح فِيَها  َشيحـ ًا صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

ونَ   ١٧ َخَِِٰلُ
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18. ඔවුන්ව සියලු ගදනා අල්ලාහ් 

නැගිටුවන දිනගේ ඔවුන්ව නුඹලාට දිවුරා 

සිටියාක් ගමන්ව ඔහුට ද දිවුරති. නියත 

වශගයන්වම තමන්වට (සාධකව) යමක් 

ඇතැයි ඔවුහු සිතති. දැන ෙනු. නියත 

වශගයන්වම ඔවුහු ගබාරුකාරගයෝය. 

لُِفوَن ََلُۥ َكَما  يَوحَم َيبح  ُ ََجِيٗعا َفَيحح َعُثُهُم ٱَّلله
ََلٓ  

َ
ِۚ أ ٍء َٰ ََشح نهُهمح لََعَ

َ
َسُبوَن أ َُيحلُِفوَن لَُكمح َويَحح

َِٰذبُونَ   ١٨ إِنهُهمح ُهُم ٱلحَك

19. ගෂයිතාන්ව ඔවුන්ව පරදවා ඇත. 

එගහයින්ව අල්ලාහ ්ගමගනහි කිරීගමන්ව 

ඔහු ඔවුන්ව වැ ැක්වීය. ගෂයිතාන්වගේ 

පිරිස ඔවුහුමය. දැන ෙනු. නියත 

වශගයන්වම ගෂයිතාන්වගේ පිරිස වන 

ඔවුහුමය පරාද වන්වගනෝ. 

  ِْۚ َر ٱَّلله َُٰهمح ذِكح نَسى
َ
يحَطَُٰن فَأ َوَذ َعلَيحِهُم ٱلشه َتحح ٱسح

ََلٓ إِنه ِحزحَب  
َ
يحَطَِٰنِۚ أ ْوَلَٰٓئَِك ِحزحُب ٱلشه

ُ
أ

ونَ  يحَطَِٰن ُهُم ٱلحَخَِِٰسُ  ١٩ ٱلشه

20. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ට හා 

ඔහුගේ දූතයාණන්වට ිරුද්ධ වූවන්ව 

වනාහි ඔවුහු නින්වදිතයින්ව අතරය. 

ْوَلَٰٓئَِك ِِف  
ُ
ۥٓ أ َ َورَُسوََلُ ِيَن ُُيَآدُّوَن ٱَّلله إِنه ٱَّله

َذل ِيَ 
َ  ٢٠ ٱۡلح

21. සැබැින්වම මම අබිබවා යන්වගනමි. 

මාගේ දූතයාණන්ව ද (එගලසය) යැයි 

අල්ලාහ ්නියම කග ්ය. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් බලසම්පන්වනය  

සර්ව බලධාරියාය. 

َ قَوِيٌّ   ِۚ إِنه ٱَّلله نَا۠ َورُُسِلٓ
َ
لََِبه أ غح

َ
ُ َۡل َكَتَب ٱَّلله

 ٢١ َعزِيز  
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22. අල්ලාහ ්හා අවසන්ව දිනය ිශව්ාස 

කරන පිරිසක් අල්ලාහට් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්වට ිරුද්ධ වූවන්ව හට ප්රිය 

කරනු නුඹ ගනාදකිනු ඇත. ඔවුහු 

ඔවුන්වගේ පියවරුන්ව ගහෝ ඔවුන්වගේ 

දරුවන්ව ගහෝ ඔවුන්වගේ සගහෝදරයින්ව ගහෝ 

ඔවුන්වගේ පවුගල් ඥාතීන්ව වුවද. ඔවුන්වගේ 

හදවත් තු  ඔහු ගද්ව ිශ්වාසය නියම 

ගකාට ඔහුගෙන්ව වූ ආත්මගයන්ව ඔවුන්ව 

ශක්තිමත් ක  අය ඔවුහු ගවති. තවද 

ඒවාට යටින්ව ෙංොවන්ව ෙලා බස්නා 

(ස්වර්ෙ) උයන්ව වලට ඔහු ඔවුන්ව ඇතුළු 

කරයි. එහි ඔවුන්ව සදාතනිකයින්වය. 

අල්ලාහ ්ඔවුන්ව ෙැන තෘේතිමත් ිය. 

ඔවුහු ද ඔහු ෙැන තෘේතිමත් වූහ. 

අල්ලාහ්ගේ පිරිස ඔවුහුය. දැන ෙනු. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ පිරිස වන 

ඔවුහුමය ජයග්රාහකගයෝ. 

َوحِم ٱٓأۡلِخرِ   ِ َوٱَلح ِمُنوَن بِٱَّلله َله ََتُِد قَوحٗما يُؤح
َ َورَُسوََلُۥ َولَوح ََكنُٓواْ   يَُوآدُّوَن َمنح َحآده ٱَّلله

  ْۚ وح َعِشَۡيَتُهمح
َ
ََٰنُهمح أ َو وح إِخح

َ
بحَنآَءُهمح أ

َ
وح أ

َ
َءابَآَءُهمح أ

يهَدُهم  
َ
يَمََٰن َوأ ِ

ْوَلَٰٓئَِك َكَتَب ِِف قُلُوبِِهُم ٱۡلح
ُ
أ

َٰٖت ََتحرِي ِمن ََتحتَِها   ِخلُُهمح َجنه ِنحُهۖۡ َويُدح بُِروٖح م 
 ُ ْۚ رََِضَ ٱَّلله نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها

َ  َعنحُهمح َورَُضواْ  ٱۡلح
ِ ُهُم   ََلٓ إِنه ِحزحَب ٱَّلله

َ
ِْۚ أ ْوَلَٰٓئَِك ِحزحُب ٱَّلله

ُ
َعنحُهْۚ أ

لُِحونَ  حُمفح  ٢٢ ٱل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහගපාග ාගවහි 

ඇති දෑ අල්ලාහ ්ව සුිශුද්ධ කරති. තවද 

ඔහු මහා ප්රඥාවන්වත සර්ව 

බලධාරියාණන්වය. 

ۡرِضِۖ وَُهَو  
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه َسبهَح َّلِله

َِكيمُ   ١ ٱلحَعزِيُز ٱۡلح

2. ගස්නාගව් ප මු රැසව්ීගම්දී ගද්ව ග්රන්වථ 

ලත් ජනයා අතුරින්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව 

ඔවුන්වගේ නිගවස් වලින්ව පිටුවහල් කග  ්

ඔහුය. ඔවුන්ව පිටුවහල් වී යනු ඇතැයි 

නුඹලා ගනාසිතූහ. තවද තම බලගකාටු 

අල්ලාගෙන්ව තමන්ව ආරක්ෂා කරනු 

ඇතැයි ඔවුහු සිතුගවෝය. එිට  

අල්ලාහ්(ගේ ප්රගකෝපය) ඔවුන්ව ගනාසිතූ 

පරිදි ඔවුන්ව ගවත පැමිණිගේය. ඔවුන්වගේ 

සිත් තු  බිය ඇති කග ්ය. එගහයින්ව 

ඔවුන්වගේ නිගවස් ඔවුන්වගේම අත්වලින්ව 

හා ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්වගේ අත්වලින්ව 

ිනාශ කර දැමුගවෝය. අගහෝ 

ප්රඥසම්පන්වන අයලුවනි! (ගමයින්ව) නුඹලා 

පාඩමක් ලබා ෙනු. 

ِل   هح
َ
ِيَن َكَفُرواْ ِمنح أ َرَج ٱَّله خح

َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّله

ِِۚ َما َظَننُتمح  ٱلحكِ  َّشح ِل ٱۡلح وه
َ
َتَِٰب ِمن دَِيَٰرِهِمح ِۡل

انَِعُتُهمح ُحُصوُنُهم   نهُهم مه
َ
ْۖۡ َوَظنُّٓواْ أ ن ََيحرُُجوا

َ
أ

  ْۡۖ ُ ِمنح َحيحُث لَمح َُيحتَِسُبوا َُٰهُم ٱَّلله تَى
َ
ِ فَأ َِن ٱَّلله م 

َبْۚ َُيحرِبُوَن ُبُيوَتُهم   َوقََذَف ِِف قُلُوبِِهُم ٱلرُّعح
يحِدي

َ
ْوِل  بِأ

ُ
أ واْ َيَٰٓ َتَِبُ ِمنَِي فَٱعح حُمؤح يحِدي ٱل

َ
ِهمح َوأ

بحَصَٰرِ 
َ  ٢ ٱۡلح

3. එගස ්පිටුවහල් කිරීම ඔවුනට අල්ලාහ ්

නියම කර ගනාතිබුගේ නම් 

ගමගලාගවහිම ඔහු ඔවුනට සැබැින්වම 

දඬුවම් කරන්වනට තිබුණි. තවද ඔවුනට 

මතු ගලාගවහි (නිරා) ගින්වගන්ව දඬුවම 

ඇත. 

 ُ ن َكَتَب ٱَّلله
َ
ََلٓ أ َبُهمح    َولَوح َََلَٓء لََعذه َعلَيحِهُم ٱۡلح

ۖۡ َولَُهمح ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاُب ٱنلهارِ  نحَيا  ٣ ِِف ٱلُّ

4. එය ඔවුහු අල්ලාහ්ට හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්වට ිරුද්ධ ව ක්රියා ක  බැිණි. 

තවද කවගරකු අල්ලාහට් ිරුද්ධ වන්වගන්ව 

ද එිට නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්දඬුවම් 

දීගමහි දැඩිය. 

 ِ َٰل ِ  َذ ۖۥۡ َوَمن يَُشآق  َ َورَُسوََلُ نهُهمح َشآقُّواْ ٱَّلله
َ
َك بِأ

َ َشِديُد ٱلحعَِقابِ  َ فَإِنه ٱَّلله  ٤ ٱَّلله
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5. නුඹලා යම් රට ඉඳි ෙසක් කපා දැමුව ද 

එගස් නැතගහාත් එය එහි මුල් මත 

තිගබන්වනට හැරිය ද එය අල්ලාහ්ගේ 

අනුමැතිගයනි. තවද පාපතරයින්වව 

නින්වදාවට පත් කිරීම පිණිසය. 

  َٰٓ ُتُموَها قَآئَِمًة لََعَ وح تََركح
َ
َنٍة أ ِ ِن َل  ُتم م  َما َقَطعح

زَِي ٱلحَفَِٰسِقيَ  ِ َوَِلُخح ُصولَِها فَبِإِذحِن ٱَّلله
ُ
 ٥ أ

6. ඔවුන්වගෙන්ව තම දූතයාණන්වහට 

අල්ලාහ ්කවර ගදයක් පිරිනැමූගව්ද ඒ(වා 

ලබා ෙැනීම) සඳහා නුඹලා අශ්වයින්ව ගහෝ 

ඔටුවන්ව ගහෝ දක්කාගෙන ගිගේ නැත. 

නමුත් අල්ලාහ ්තමන්ව අභිමත කරන අය 

ගවත තම දූතවරුන්ව පවරනු ඇත. තවද 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ කිරීගමහි ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

ُتمح   وحَجفح
َ
َٰ رَُسوَِلِۦ ِمنحُهمح َفَمآ أ ُ لََعَ فَآَء ٱَّلله

َ
َوَمآ أ

َ يَُسل ُِط  َعلَيحهِ ِمنح َخيحٖل َوََل رََِكٖب َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َٰ مَ  ءٖ  رُُسلَُهۥ لََعَ ِ ََشح

َٰ ُك  ُ لََعَ ْۚ َوٱَّلله ن يََشآُء
 ٦ قَِدير  

7. ෙම් වාසීන්වගෙන්ව අල්ලාහ ්තම 

දූතයාණන්වට යුද සම්පත් වශගයන්ව ලබා 

දුන්ව දෑ වනාහි එය අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ 

දූතයාණන්වට ද සමීප ඥාතීන්වට ද 

අනාථයින්වට ද දුගියන්වට ද මගියන්වට ද 

හිමිය. එය නුඹලා අතුරින්ව වූ ධනවතුන්ව 

අතර පමණක් පරිහරණය ගනාවනු 

පිණිසය. තවද රසූල්වරයා නුඹලාට 

කුමක් පිරිනැමුගව් ද එය නුඹලා ෙනු. 

තවද ඔහු නුඹලාට කුමක් වැ ැක්වූගේ ද 

නුඹලා වැ කී සිටිනු. තවද අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

දඬුවම් දීගමහි දැඩිය. 

ِل ٱلحقُ  هح
َ
َٰ رَُسوَِلِۦ ِمنح أ ُ لََعَ فَآَء ٱَّلله

َ
آ أ َرىَٰ ِهَّلِلَف  مه

حَمَسَِٰكِي   ََتََٰۡمَٰ َوٱل ََبَٰ َوٱَلح َولِلرهُسوِل َوَِّلِي ٱلحُقرح
  َ بِيِل ََكح ََل يَُكوَن ُدولَة بَيح َوٱبحِن ٱلسه

َُٰكُم ٱلرهُسوُل   ْۚ َوَمآ َءاتَى نَِيآءِ ِمنُكمح غح
َ ٱۡلح

  ۡۖ َ ْْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َُٰكمح َعنحُه فَٱنَتُهوا فَُخُذوهُ َوَما َنَهى
َ َشِديُد ٱلحعَِقاِب   ٧ إِنه ٱَّلله

8. ඔවුන්වගේ (උපන්ව) නිගවස් වලින්ව හා 

ඔවුන්වගේ වස්තුගවන්ව  පිටුවහල් කරනු 

ලැබූ දිළිඳු (මුහාජිර්වරු) න්වට ද ගකාටසක් 

හිමිය. ඔවුහු අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ අනුග්රහය 

හා තෘේතිය ගසායති. තවද ඔවුහු 

අල්ලාහ්ට හා ඔහුගේ දූතයාණන්වට උදව් 

කරති. ඔවුහුමය සතයවාදීහු. 

رُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِمح   خح
ُ
ِيَن أ حُمَهَِٰجرِيَن ٱَّله لِلحُفَقَرآءِ ٱل

َٰٗنا   َو ِ َورِضح َِن ٱَّلله َٗل م  َٰلِِهمح يَبحَتُغوَن فَضح َو مح
َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ۥْٓۚ أ َ َورَُسوََلُ وَن ٱَّلله َويَنُِصُ

َِٰدقُونَ   ٨ ٱلصه
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9. තවද (මදීනාගවහි) වාසසථ්ානය හා  

ඔවුනට ගපර ිශ්වාසය සලසා 

ෙත්තවුන්වට ද (අන්වසාරිවරුන්වටද) 

ගකාටසක් හිමිය. උපන්ව ගද්ශගයන්ව 

නික්ම වී ඔවුන්ව ගවත පැමිණි (මුහාජිර්) 

අය ව ඔවුහු ප්රිය කරති. ඔවුනට ගදනු 

ලැබූ දෑ පිළිබඳ ව අවශයතාවක් ඔවුන්වගේ 

සිත් තු  දකින්වනට ගනාවීය. තමන්වට 

අවශයතාවක් තිබුණ ද, තමන්වට වඩා 

ඔවුනට මුල්තැන ගදති. කවගරකු තම සිත 

මසුරුකමින්ව ආරක්ෂා කරනු ලබන්වගන්ව ද 

එිට ඔවුහුමය ජයග්රාහකගයෝ වන්වගන්ව. 

يَمََٰن ِمن َقبحلِِهمح   ِ
اَر َوٱۡلح ِيَن َتَبوهُءو ٱله َوٱَّله

ُُيِبُّوَن َمنح َهاَجَر إََِلحِهمح َوََل ََيُِدوَن ِِف  
ثِرُ  وتُواْ َويُؤح

ُ
آ أ ِمه َٰٓ  ُصُدورِهِمح َحاَجٗة م  وَن لََعَ

ْۚ َوَمن يُوَق ُشحه   نُفِسِهمح َولَوح ََكَن بِِهمح َخَصاَصة 
َ
أ

لُِحونَ  حُمفح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل
ُ
ِسهِۦ فَأ  ٩ َنفح

10. ඔවුනට පසු ව පැමිණියවුන්ව ‘අපගේ 

පරමාධිපතියාගණනි! අප හා ගද්ව 

ිශව්ාසගයන්ව අපට ගපර ඉකුත් ව ගිය 

අපගේ සගහෝදරයින්වට සමාව ගදනු 

මැනව! ිශව්ාස ක වුන්ව පිළිබඳ ව 

ද්ගව්ෂයක් අපගේ සිත් තු  ඇති 

ගනාකරනු මැනව! අපගේ 

පරමාධිපතියාගණනි! නියත වශගයන්වම 

නුඹ ගසගනගහවන්වතය මහා 

කාරුණාන්විතය යැයි පවසති. 

فِرح   ِدهِمح َيُقولُوَن َربهَنا ٱغح ِيَن َجآُءو ِمنُۢ َبعح َوٱَّله
يَمَِٰن  ِ

ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡلح َٰنَِنا ٱَّله َو َوََل  نَلَا َوِۡلِخح
ِيَن َءاَمُنواْ َربهَنآ إِنهَك   ََتحَعلح ِِف قُلُوبَِنا ِغَل ٗ ل َِّله

 ١٠ رَُءوف  رهِحيمٌ 

11. “නුඹලා බැහැර කරනු ලබන්වගනහු 

නම් අප ද නුඹලා සමෙ බැහැර වන්වගනමු. 

නුඹලා ිෂයගයහි කිසිිගටක කිසිවකුට 

අපි අවනත ගනාවන්වගනමු. නුඹලා පහර 

ගදනු ලැබුගවහු නම් අපි නුඹලාට උදව් 

කරන්වගනමු” යැයි ගද්ව ග්රන්වථ ලැබූවන්ව 

අතුරින්ව ප්රතික්ගෂප් ක ා වූ ඔවුන්වගේ 

සගහෝදරයින්වට පවසන කුහකයින්ව ගදස 

නුඹ ගනාදුටුගවහි ද? තවද නියත 

වශගයන්වම ඔවුහු ගබාරුකාරගයෝ යැයි 

අල්ලාහ ්සාක්ෂි දරයි. 

َٰنِِهُم   َو ِيَن نَاَفُقواْ َيُقولُوَن ِۡلِخح لَمح تََر إََِل ٱَّله
َ
۞أ

ِي  ِل ٱلحِكَتَِٰب لَئِنح  ٱَّله هح
َ
َن َكَفُرواْ ِمنح أ

رَُجنه َمَعُكمح َوََل نُِطيُع فِيُكمح   ُتمح نَلَخح رِجح خح
ُ
أ

  ُ نهُكمح َوٱَّلله بَٗدا ِإَون قُوتِلحُتمح نَلَنُِصَ
َ
َحًدا أ

َ
أ

َِٰذبُونَ  َهُد إِنهُهمح لََك  ١١ يَشح
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12. ඔවුන්ව බැහැර කරනු ලැබුගව් නම් 

ඔවුන්ව සමෙ (කුහකයින්ව වන) ගමාවුහු 

බැහැර ගනාගවති. තවද ඔවුනට පහර 

ගදනු ලැබුගව් නම් ගමාවුහු ඔවුනට උදව් 

ගනාකරති. සැබැින්වම ඔවුන්ව උදව් කග  ්

නම්, තවද ඔවුහු ආපසස්ට හැරී යනු ඇත. 

පසු ව ඔවුහු උදව් කරනු ගනාලබති. 

رُِجواْ ََل ََيحرُُجوَن َمَعُهمح َولَئِن قُوتِلُواْ   خح
ُ
لَئِنح أ

وَنُهمح َولَئِن نه  َبََٰر  ََل يَنُِصُ دح
َ وُهمح ََلَُولُّنه ٱۡلح َِصُ

ونَ   ١٢ ُثمه ََل يُنَِصُ

13. අල්ලාහට් වඩා නුඹලා ගකගරහි දැඩි 

බියක් ඔවුන්වගේ හදවත් තු  පවතී. එය 

නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව වටහා 

ගනාෙන්වනා පිරිසක් බැිනි. 

َٰلَِك   ِْۚ َذ َِن ٱَّلله َبٗة ِِف ُصُدورِهِم م  َشدُّ رَهح
َ
نُتمح أ

َ
َۡل

َقُهونَ  نهُهمح قَوحم  َله َيفح
َ
 ١٣ بِأ

14. ආරක්ෂිත ෙම්මානයන්ව තු  සිට ගහෝ 

බැමි වලට පසුපසින්ව සිට ගහෝ මිස නුඹලා 

සමෙ එක් ව ඔවුහු සටන්ව ගනාකරති. 

ඔවුන්වගේ සතුරුකම ඔවුන්ව අතර ප්රබලය. 

ඔවුන්ව එක් ව සිටිනු ඇතැයි නුඹ 

සිතන්වගනහිය. නමුත් ඔවුන්වගේ හදවත් 

භින්වන වී ඇත. එය ඔවුන්ව අවගබෝධ කර 

ෙන්වනා පිරිසක් ගනාවන බැිනි. 

وح  
َ
َنٍة أ َصه ََل يَُقَٰتِلُونَُكمح ََجِيًعا إَِله ِِف قُٗرى ُمُّ

ْۚ ََتحَسُبُهمح   ُسُهم بَيحَنُهمح َشِديد 
ح
ِمن َوَرآءِ ُجُدرْۚ بَأ

نهُهمح قَوحم  َله  
َ
َٰلَِك بِأ ِۚ َذ َٰ ََجِيٗعا َوُقلُوبُُهمح َشِته

ِقلُونَ   ١٤ َيعح

15. ඔවුහු ඔවුනට ගපර සමීපගයන්ව 

බැහැරවූවන්ව ගමනි. ඔවුන්වගේ ිෂයගයහි 

වූ දඬුවම ඔවුහු භුක්ති ින්වගදෝය. තවද 

(මතු ජීිගයහි) ඔවුනට ගව්දනීය දඬුවමක් 

ද ඇත. 

ۖۡ َذاقُواْ َوبَاَل   ِيَن ِمن َقبحلِِهمح قَرِيٗبا َكَمَثِل ٱَّله
َِلم  

َ
رِهِمح َولَُهمح َعَذاٌب أ مح

َ
 ١٥ أ

16. (කුහකගයෝ) ගෂයිතාන්වගේ උපමාවට 

සමානය. එනම් “නුඹ ප්රතික්ගෂ්ප කරනු” 

යැයි ඔහු මිනිසාට කී ිට එගස් (මිනිසා 

වන) ඔහු ප්රතික්ගෂප් ක  කල්හි “නියත 

වශගයන්වම මම නුගඹන්ව ඉවත් වූගයක්මි. 

ගලෝකයන්වහි පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්ට 

නියත වශගයන්වම මම බිය ගවමි” යැයි 

ඔහු (ගෂයිතාන්ව) පවසයි. 

يح  ا  َكَمَثِل ٱلشه ُفرح فَلَمه نَسَِٰن ٱكح ِ
َطَِٰن إِذح قَاَل لَِلح

  َ َخاُف ٱَّلله
َ
ٓ أ ِنَك إِّن ِ َكَفَر قَاَل إِّن ِ بَرِٓيء  م 

 ١٦ َربه ٱلحَعَٰلَِميَ 
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17. ඔවුන්ව ගදගදනාගේ අවසානය, නියත 

වශගයන්වම ඔවුන්ව ගදගදනා (නිරා) 

ගින්වනට වනු ඇත. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකයින්වය. තවද එය 

අපරාධකරුවන්වගේ ප්රතිිපාකයයි. 

  ْۚ يحِن فِيَها نهُهَما ِِف ٱنلهارِ َخَِِٰلَ
َ
َِٰقَبَتُهَمآ أ فَََّكَن َع

َٰلِِميَ  ُؤاْ ٱلظه َٰلَِك َجَزَٰٓ  ١٧ َوَذ

18. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. සෑම 

ආත්මයක්ම ගහට දිනට තමා ඉදිරිපත් 

කග ් කුමක්දැ යි බලත්වා ! තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අභිඥානවන්වතය. 

س    َنُظرح َنفح َ َوتلح ِيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُۢ بَِما   َ َخبُِۡي ْۚ إِنه ٱَّلله َ ُقواْ ٱَّلله َمتح لَِغدِٖۖ َوٱته ا قَده مه
َملُونَ   ١٨ َتعح

19. තවද නුඹලා අල්ලාහ් ව අමතක 

ක වුන්ව ගමන්ව ගනාවනු. එගහයින්ව ඔහු 

ඔවුන්ව ෙැන ඔවුනටම අමතක 

ගකගරව්ගව්ය. ඔවුහුමය (අකීකරු) 

පාපතරයින්ව වන්වගනෝ. 

َُٰهمح   نَسى
َ
َ فَأ ِيَن نَُسواْ ٱَّلله َوََل تَُكونُواْ َكٱَّله

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَفَِٰسُقونَ 
ُ
ْۚ أ نُفَسُهمح

َ
 ١٩ أ

20. (නිරා) ගින්වගන්ව වාසීහු හා (සව්ර්ෙ) 

උයගන්ව වාසීහු සමාන ගනාගවති. සව්ර්ෙ 

උයගන්ව වාසීහු වන ඔවුහුමය 

ජයග්රහකගයෝ. 

َنهةِِۚ   َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
َحَُٰب ٱنلهارِ َوأ صح

َ
َتوِٓي أ ََل يَسح

َنهةِ ُهُم ٱلحَفآئُِزونَ  َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
 ٢٠ أ

21. ගමම කුර්ආනය අපි කන්වදක් මතට 

පහ  කග මු නම් අල්ලාහ් ෙැන වූ බිය 

ගහ්තුගවන්ව එය ගදදරා යමින්ව යටහත් වනු 

නුඹ දකිනු ඇත. එම උපමාවන්ව ඔවුන්ව 

වටහා ෙත හැකි වනු පිණිස ඒවා අපි 

ඔවුනට ඉදිරිපත් කරන්වගනමු. 

َتُهۥ   يح
َ
هَرأ َٰ َجَبٖل ل َا َهََٰذا ٱلحُقرحَءاَن لََعَ نَزنلح

َ
لَوح أ

ِْۚ َوتِلحَك   َيةِ ٱَّلله ِنح َخشح َٗع م  ِ َتَصد  َخَِٰشٗعا مُّ
ِبَُها لِلنهاِس لََعله  َثَُٰل نَۡضح مح

َ ُرونَ ٱۡلح  ٢١ ُهمح َيَتَفكه

22. ඔහුය අල්ලාහ්. ඔහු වනාහි ඔහු හැර 

ගවනත් කිසිදු ගදිගඳකු ගනාමැත. 

ගුේතය හා දෘශයමාන දෑ පිළිබඳ සර්ව 

ඥානීය. ඔහු අපරමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විතය. 

َٰلُِم ٱلحَغيحِب   ِي ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَوۖۡ َع ُ ٱَّله ُهَو ٱَّلله
َهََٰدةِِۖ ُهوَ  َمَُٰن ٱلرهِحيمُ  َوٱلشه  ٢٢ ٱلرهحح
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23. ඔහුය අල්ලාහ්. ඔහු වනාහි ඔහු හැර 

ගවනත් කිසිදු ගදිගඳකු ගනාමැත. ඔහු 

රජුය. පාරිශුද්ධය. සාමය ඇති 

කරන්වනාය. අභයදායීය. සංරක්ෂකය. 

සර්ව බලධාරීය. මගහෝදරයාණන්වය. 

ඔවුන්ව ආගද්ශ කරන දැයින්ව අල්ලාහ ්

සුිශුද්ධය. 

ِي ََلٓ  ُ ٱَّله وُس  ُهَو ٱَّلله حَملُِك ٱلحُقدُّ إَِلََٰه إَِله ُهَو ٱل
َبهاُر   حُمَهيحِمُن ٱلحَعزِيُز ٱۡلح ِمُن ٱل حُمؤح َلَُٰم ٱل ٱلسه

ُِكونَ  ا يُّشح ِ َعمه ْۚ ُسبحَحََٰن ٱَّلله ُ ِ حُمَتَكَب   ٢٣ ٱل

24. ඔහු අල්ලාහය්. මැවුම්කරුය. 

උත්පාදකය. මූර්තිකරුය. ඔහුට අලංකාර 

නාමයන්ව ඇත. අහසහ්ි හා මහගපාග ාගව් 

ඇති දෑ ඔහු  සුිශුද්ධ කරති. තවද ඔහු 

සර්ව බලධාරීය. මහා ප්රඥාවන්වතය. 

َمآُء   سح
َ ۖۡ ََلُ ٱۡلح ُِر حُمَصو  َارُِئ ٱل ُ ٱلحَخَٰلُِق ٱِلح ُهَو ٱَّلله

ۡرِضِۖ  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِۚ يَُسب ُِح ََلُۥ َما ِِف ٱلسه َّنَٰ ُسح ٱۡلح

َِكيمُ   ٢٤ وَُهَو ٱلحَعزِيُز ٱۡلح
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සූරා අල් මුම්තහිනා  الممتحنة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! මාගේ සතුරා 

හා නුඹලාගේ සතුරා වන ඔවුන්ව ගවත 

නුඹලා ආදරය දක්වමින්ව මිතුරන්ව ගලස 

ගනාෙනු. තවද සතයගයන්ව යුතු ව නුඹලා 

ගවත පැමිණි දෑ ඔවුහු ප්රතික්ගෂප් 

කග ෝය. නුඹලාගේ පරමාධිපති වූ 

අල්ලාහ ්ව නුඹලා ිශව්ාස කිරීම 

ගහ්තුගවන්ව රසූල්වරයා හා නුඹලා ව ඔවුහු 

පිටුවහල් කරති. මාගේ මාර්ෙගේ 

කැපගවමින්ව ද මාගේ තෘේතිය 

බලාගපාගරාත්තුගවන්ව ද නුඹලා පිටත් 

වූගයහු නම් ආදරය ගපන්වවමින්ව නුඹලා 

ඔවුන්ව ගවත රහසින්ව සම්බන්වධකම් 

පාන්වගනහුය. නුඹලා සැඟ වූ දෑ ද නුඹලා 

ගහළි ක  දෑ ද අල්ලාහ් මැනින්ව 

දන්වනාය. තවද නුඹලා අතුරින්ව කවගරකු 

එය සිදු කරන්වගන්ව ද සැබැින්වම ඔහු ඍජු 

මාර්ෙගයන්ව ගනාමෙ ගිගේය. 

ِي   ِيَن َءاَمُنواْ ََل َتتهِخُذواْ َعُدو  َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َِلَآَء تُلحُقوَن إََِلحِهم بِٱ وح
َ
ةِ َوقَدح  وََعُدوهُكمح أ حَمَوده ل

ِ َُيحرُِجوَن   َق  َِن ٱۡلح َكَفُرواْ بَِما َجآَءُكم م 
ِ َرب ُِكمح إِن  ِمُنواْ بِٱَّلله ن تُؤح

َ
ٱلرهُسوَل ِإَويهاُكمح أ

ُتمح ِجَهَٰٗدا ِِف َسبِيِل َوٱبحتَِغآَء   ُكنُتمح َخرَجح
لَمُ  عح

َ
نَا۠ أ

َ
ةِ َوأ حَمَوده وَن إََِلحِهم بِٱل ِۚ تُِِسُّ بَِمآ   َمرحَضاِِت

َعلحُه ِمنُكمح َفَقدح   ْۚ َوَمن َيفح لَنُتمح عح
َ
َفيحُتمح َوَمآ أ خح

َ
أ

بِيلِ   ١ َضله َسَوآَء ٱلسه

2. ඔවුන්ව නුඹලාව ජයෙත්ගත් නම් 

නුඹලාට ඔවුහු සතුරන්ව වන්වගන්වය. තවද 

නපුරකම් කරමින්ව තම අත් හා තම දිවවල් 

නුඹලා ගවත දිගු කරන්වගනෝය. තවද 

නුඹලා ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වගන්ව නම් යැයි 

ඔවුහු ප්රිය කරති. 

َداٗٓء َويَبحُسُطٓواْ   عح
َ
إِن َيثحَقُفوُكمح يَُكونُواْ لَُكمح أ

وٓءِ َوَودُّواْ لَوح   حِسنََتُهم بِٱلسُّ ل
َ
يحِدَيُهمح َوأ

َ
إََِلحُكمح أ

ُفُرونَ   ٢ تَكح

3. ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනගේ නුඹලාගේ ඥාතීන්ව ගහෝ 

නුඹලාගේ දරුවන්ව ගහෝ නුඹලාට 

ප්රගයෝජනවත් ගනාවන්වගන්වමය. (එදින) 

ඔහු නුඹලා අතර ිනිශච්ය කරයි. තවද 

අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

සර්ව නිරීක්ෂකය. 

ْۚ يَوحَم   َلَُٰدُكمح وح
َ
رحَحاُمُكمح َوََلٓ أ

َ
لَن تَنَفَعُكمح أ

َملُوَن   ُ بَِما َتعح ْۚ َوٱَّلله ِصُل بَيحَنُكمح ٱلحِقَيََٰمةِ َيفح
 ٣ بَِصۡي  
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4. ඉබ්රාහීම් හා ඔහු සමෙ වූවන්ව තු  

අලංකාර ආදර්ශයන්ව සැබැින්වම නුඹලාට 

ිය. ඔවුහු ඔවුන්වගේ ජනතාවට ‘නියත 

වශගයන්වම අපි නුඹලාගෙන්ව ද 

අල්ලාහ්ගෙන්ව ගතාර ව නුඹලා නැමඳුම් 

කරන දැයින්ව ද අපි ඉවත් වූවන්ව ගවමු. අපි 

නුඹලා ප්රතික්ගෂ්ප කග මු. අල්ලාහ ්වන 

ඔහු ව පමණක් නුඹලා ිශව්ාස කරන 

ගතක් අප අතර හා නුඹලා අතර 

සතුරුකම හා ගරෝධය ඉසම්තු වී ඇත.’ 

නමුත් ‘මම ඔබ ගවනුගවන්ව සමාව 

අයැදිමි. අල්ලාහ්ගෙන්ව කිසිවක් (ලබා 

දීම) මා සතු නැත’ යැයි ඉබ්රාහීම් තම 

පියාණන්වට ක  ප්රකාශය හැර. ( අනිකුත් 

කරුණුවල ආදර්ශයක් ඇත්ගත්ය. තවද 

ඉබ්රාහීම්)   “අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! 

ඔබ ගවත අපි (සියල්ල) භාර කග මු. 

තවද ඔබ ගවතම අපි ගයාමු වූගයමු. තවද 

නැවත ගයාමු වන සථ්ානය ද ඇත්ගත් 

ඔබ ගවතය.” 

َوةٌ َحَسَنة  ِِفٓ إِبحَرَٰهِيَم   سح
ُ
قَدح ََكنَتح لَُكمح أ

ِمِهمح إِنها بَُرَٰٓءُؤاْ   ۥٓ إِذح قَالُواْ لَِقوح ِيَن َمَعُه َوٱَّله
ا  نَا  ِمنُكمح َوِممه ِ َكَفرح ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َتعح

َضآُء   َغح بُِكمح َوبََدا بَيحَنَنا َوبَيحَنُكُم ٱلحَعَدََٰوةُ َوٱِلح
َل   ۥٓ إَِله قَوح َدهُ ِ وَحح ِمُنواْ بِٱَّلله َٰ تُؤح بًَدا َحِته

َ
أ

لُِك لََك   مح
َ
فَِرنه لََك َوَمآ أ َتغح سح

َ
بِيهِ َۡل

َ
إِبحَرَٰهِيَم ِۡل

ِ ِمن ََشح  حَنا ِإَوََلحَك  ِمَن ٱَّلله بهَنا َعلَيحَك تََوُكه ءِٖۖ ره
حَمِصۡيُ  نَبحَنا ِإَوََلحَك ٱل

َ
 ٤ أ

5. “අපගේ පරමාධිපතියාගණනි! 

ප්රතික්ගෂප් ක වුනට පරීක්ෂණයක් 

ගලසින්ව අප පත් ගනාකරනු මැනව! තවද 

අපට සමාව ගදනු මැනව! අපගේ 

පරමාධිපතියාගණනි! නියත වශගයන්වම 

නුඹ සර්ව බලධාරීය. මහා ප්රඥාවන්වතය. 

فِرح نَلَا   ِيَن َكَفُرواْ َوٱغح َربهَنا ََل ََتحَعلحَنا فِتحَنٗة ل َِّله
َِكيمُ  نَت ٱلحَعزِيُز ٱۡلح

َ
ٓۖۡ إِنهَك أ  ٥ َربهَنا

6. අල්ලාහ ්හා මතු ගලාව අගේක්ෂා 

කරන අයට අලංකාර (යහපත්) 

ආදර්ශයක් සැබැින්වම ඔවුන්ව තු  

නුඹලාට ිය. තවද කවගරකු පිටුපාන්වගන්ව 

ද එිට නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්වන 

ඔහු අවශයතාවන්වගෙන්ව ගතාරය. 

ප්රසංශාලාභීය. 

َوٌة َحَسَنة  ل َِمن ََكَن   سح
ُ
لََقدح ََكَن لَُكمح فِيِهمح أ

  َ ْۚ َوَمن َيَتَوله فَإِنه ٱَّلله َوحَم ٱٓأۡلِخَر َ َوٱَلح يَرحُجواْ ٱَّلله
َِميدُ   ٦ ُهَو ٱلحَغِّنُّ ٱۡلح
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7. නුඹලා අතර හා නුඹලා සමෙ 

සතුරුකම ඇති කර ෙත්තවුන්ව අතර 

ගසගනහස ඇති කරවීමට අල්ලාහ්ට 

පුළුවන. තවද අල්ලාහ ්සර්ව ශක්තිය 

ඇත්තාය. තවද අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලීය. 

මහා කරුණාන්විතය. 

ِيَن   َ ٱَّله ن ََيحَعَل بَيحَنُكمح َوبَيح
َ
ُ أ ۞َعََس ٱَّلله

ُ َغُفور   ْۚ َوٱَّلله ُ قَِدير  ْۚ َوٱَّلله ٗة َوده ِنحُهم مه ُتم م    ََعَديح
 ٧ رهِحيم  

8. දහම සම්බන්වධව නුඹලා සමෙ සටන්ව 

ගනාවදින, තවද නුඹලාගේ නිගවස ්වලින්ව 

නුඹලා ව පිටුවහල් ගනාකරන අය සමෙ 

යහ අයුරින්ව කටයුතු කිරීමටත් ඔවුන්ව 

ගවත සාධාරණීය අයුරින්ව කටයුතු 

කිරීමටත් අල්ලාහ් නුඹලා 

ගනාවැ ැක්වීය. සාධාරණීය ගලසින්ව 

කටුයුතු කරන්වනන්වහට නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්ප්රිය කරයි. 

ِيَن لَمح يَُقَٰتِلُوُكمح ِِف   ُ َعِن ٱَّله َُٰكُم ٱَّلله َله َينحَهى
وُهمح   ن تَََبُّ

َ
ِن دَِيَٰرُِكمح أ ِيِن َولَمح َُيحرُِجوُكم م  ٱل 

ِسِطيَ  حُمقح َ ُُيِبُّ ٱل ْۚ إِنه ٱَّلله ِسُطٓواْ إََِلحِهمح  ٨ َوُتقح

9. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

ව ක්වනුගේ දහම සම්බන්වධව නුඹලා 

සමෙ සටන්ව වැද නුඹලාගේ නිගවස ්වලින්ව 

නුඹලා පිටුවහල් ගකාට නුඹලා ව 

පිටුවහල් කිරීමට උරදුන්ව අයගෙනි. තවද 

නුඹලා ඔවුන්ව මිතුරන්ව ගලස ෙැනීමත්ය. 

තවද කවගරකු ඔවුන්ව මිතුරන්ව ගලස 

ෙන්වගන්ව ද ඔවුහුමය අපරාධකරුගවෝ. 

ََٰتلُوُكمح ِِف  ِيَن َق ُ َعِن ٱَّله َُٰكُم ٱَّلله   إِنهَما َينحَهى
  َٰٓ ِن دَِيَٰرُِكمح َوَظََٰهُرواْ لََعَ رَُجوُكم م  خح

َ
ِيِن َوأ ٱل 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
هُهمح فَأ ْۚ َوَمن َيَتَول هوحُهمح ن تََول

َ
َراِجُكمح أ إِخح
َٰلُِمونَ   ٩ ُهُم ٱلظه
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10. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! 

ිශව්ාසවන්වත කාන්වතාවන්ව (උපන්ව 

ගද්ශගයන්ව) නික්මවූවන්ව ගලස නුඹලා 

ගවත පැමිණිගේ නම් නුඹලා ඔවුන්ව(ගේ 

ිශව්ාසය) පරීක්ෂා කර බලනු. ඔවුන්වගේ 

ිශව්ාසය පිළිබඳ (සතය තත්වය) 

මැනින්ව දන්වනා අල්ලාහ්ය. ඔවුන්ව ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වත කාන්වතාවන්ව බව නුඹලා 

හඳුනා ෙත්ගත් නම් එිට ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ගවත නුඹලා ඔවුන්ව 

හරවා ගනායවනු. ගමාවුන්ව ඔවුනට 

අනුමත ගනාගව්. තවද ඔවුහු ගමාවුනට 

අනුමත ගනාගවති. ඔවුන්ව ියදම් ක  දෑ 

ඔවුනට නුඹලා ගෙවනු. ගමාවුන්වට හිමි 

ිවාහ තයාෙ මුදල නුඹලා ගමාවුනට 

පිරිනැමූ ිට නුඹලා ගමාවුන්ව ිවාහ කර 

ෙැනීම නුඹලා ගකගරහි වරදක් නැත. 

තවද ගද්ව ප්රතික්ගෂප්ිත කාන්වතාවන්ව 

සමෙ වූ ිවාහ බන්වධනය පවත්වාගෙන 

ගනායනු. නුඹලා ඔවුනට (මහර් 

වශගයන්ව) ියදම් ක  දෑ නුඹලා නැවත 

ඉල්ලා ෙනු. (ගද්ව ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වනන්ව 

වන) ඔවුහු ද ඔවුන්ව ියදම් ක  දෑ ඉල්ලා 

ෙනිත්වා! එය අල්ලාහග්ේ තීන්වදුවයි. ඔහු 

නුඹලා අතර තීන්වදු ගදයි. තවද අල්ලාහ ්

සර්ව ඥානීය. මහා ප්රඥාවන්වතය. 

مِ  حُمؤح ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َجآَءُكُم ٱل َها ٱَّله يُّ
َ
أ َنَُٰت  َيَٰٓ

  ۡۖ لَُم بِإِيَمَٰنِِهنه عح
َ
ُ أ ۖۡ ٱَّلله َتِحُنوُهنه ُمَهَِٰجَرَٰٖت فَٱمح

ِمَنَٰٖت فَََل تَرحِجُعوُهنه إََِل  ُتُموُهنه ُمؤح فَإِنح َعلِمح
  ۡۖ هُهمح َوََل ُهمح َُيِلُّوَن لَُهنه ارِِۖ ََل ُهنه ِحل   ل ٱلحُكفه

ْْۚ َوََل ُجَناَح َعلَيحكُ  نَفُقوا
َ
آ أ ن  َوَءاتُوُهم مه

َ
مح أ
ْۚ َوََل   ُجورَُهنه

ُ
تَنِكُحوُهنه إَِذآ َءاتَيحُتُموُهنه أ

ُتمح   نَفقح
َ
ـ َلُواْ َمآ أ ِسُكواْ بِعَِصِم ٱلحَكَوافِرِ َوسح ُتمح

  ِ ُم ٱَّلله َٰلُِكمح ُحكح ْْۚ َذ نَفُقوا
َ
ـ َلُواْ َمآ أ َولحيَسح

ُ َعلِيٌم َحِكيم   ۖۡ َوٱَّلله  ١٠ َُيحُكُم بَيحَنُكمح

11. තවද, නුඹලාගේ බිරියන්ව අතුරින්ව 

කිසිගවක් (ආෙගමන්ව ඉවත්ව) නුඹලා හැර 

දමා  ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්ව ගවත ගිගේ 

නම් පසුව (යුද්ධයකදී) නුඹලා ජය  

ෙත්ගතහු නම් (නුඹලාගේ) බිරියන්ව හැර 

දමා ගිය ඔවුනට ඔවුන්ව  ියදම් ක  හා 

සමාන ගදයක් ලබා ගදනු. තවද නුඹලා 

කවර අයකු ිශව්ාස කරන්වනන්ව ගලස 

සිටින්වගනෝද එවන්ව අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. 

ارِ   َوَِٰجُكمح إََِل ٱلحُكفه زح
َ
ِنح أ ء  م  ِإَون فَاتَُكمح ََشح

ِثحَل َمآ   َوَُٰجُهم م  زح
َ
ِيَن َذَهَبتح أ َفَعاَقبحُتمح فَـ َاتُواْ ٱَّله

ِمُنونَ  نُتم بِهِۦ ُمؤح
َ
ِٓي أ َ ٱَّله ْْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله نَفُقوا

َ
 ١١ أ
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12. අගහෝ නබිවරය! ගදියන්ව ිශ්වාස 

කරන කාන්වතාගවෝ නුඹට ප්රතිඥා 

ගදන්වනට නුඹ ගවත පැමිණ, ඔවුන්ව 

අල්ලාහ්ට කිසිවක් ආගද්ශ ගනාකරන 

බවටත්, ඔවුන්ව ගසාරකම් ගනාකරන 

බවටත්, ඔවුන්ව කාම අපචාරගේ නිරත 

ගනාවන බවටත්, ඔවුන්ව තම දරුවන්ව 

ඝාතනය ගනාකරන බවටත්, ඔවුන්වගේ 

අත් හා ඔවුන්වගේ පාද අතර ඔවුන්ව කවර 

කරුණක් ගෙතුගව් ද එවන්ව අවලාදයක් 

ඔවුන්ව ගනාගෙනන බවටත්, යහපත් 

කටයුතු වලදී ඔවුන්ව නුඹට පිටු ගනාපාන 

බවට ප්රතිඥා දුන්ව ිට එය පිළිෙනු. තවද 

නුඹ ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව අල්ලාහ්ගෙන්ව 

සමාව ඉල්ලනු. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්අතික්ෂමාශීලීය. මහා 

කරුණාන්විතය. 

حمُ  َها ٱنلهِبُّ إَِذا َجآَءَك ٱل يُّ
َ
أ َنَك  َيَٰٓ ِمَنَُٰت ُيَبايِعح ؤح

َن َوََل   ِقح ا َوََل يَِسح ِ َشيحـ ٗ َن بِٱَّلله ِكح ن َله يُّشح
َ
َٰٓ أ لََعَ

َتَٰٖن   تَِي بُِبهح
ح
َلََٰدُهنه َوََل يَأ وح

َ
ُتلحَن أ نَِي َوََل َيقح يَزح

رحُجلِِهنه َوََل  
َ
يحِديِهنه َوأ

َ
َ أ ََتِيَنُهۥ بَيح َيفح

ُروٖف َفَبايِعح  ِصيَنَك ِِف َمعح ِفرح لَُهنه  َيعح َتغح ُهنه َوٱسح
َ َغُفور  رهِحيم   ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ١٢ ٱَّلله

13. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! අල්ලාහ ්

කවුරුන්ව ගවත ගකෝප වූගේද එවන්ව 

පිරිසක් නුඹලා මිතුරන්ව කර ගනාෙනු. 

මිනී ව වල්හී තබන ලැබුවන්ව (නැවත 

නැගිට්ටවනු ලැබීම) ෙැන ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කගයෝ බලාගපාගරාත්තු සුන්ව 

කර ෙත්තාක් ගමන්ව සැබැින්වම ගමාවුන්ව 

මතු ගලාව පිළිබඳ බලාගපාගරාත්තු සුන්ව 

කර ගෙන ඇත. 

اْ قَوحًما َغِضَب   هوح ِيَن َءاَمُنواْ ََل َتَتَول َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُ َعلَيحِهمح قَدح يَئُِسواْ ِمَن ٱٓأۡلِخَرةِ َكَما يَئَِس   ٱَّلله
َحَِٰب ٱلحُقُبورِ  صح

َ
اُر ِمنح أ  ١٣ ٱلحُكفه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහගපාග ාගවහි 

ඇති දෑ අල්ලාහ ්ව සුිශුද්ධ කරති. තවද 

ඔහු මහා ප්රඥාවන්වත සර්ව 

බලධාරියාණන්වය. 

ِ َما ِِف   ۡرِضِۖ وَُهَو  َسبهَح َّلِله
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ٱلسه

َِكيمُ   ١ ٱلحَعزِيُز ٱۡلح

2. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා සිදු 

ගනාකරන ගදයක්  නුඹලා පවසනුගේ 

ඇයි? 

ِيَن َءاَمُنواْ لَِم َتُقولُوَن َما ََل   َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َعلُونَ   ٢ َتفح

3. නුඹලා සිදු ගනාකරන ගදයක් ෙැන 

පැවසීම අල්ලාහ් අබියස ගකෝපගයන්ව 

ඉමහත් ිය. 

ن َتُقولُواْ َما ََل  
َ
ِ أ ًتا ِعنَد ٱَّلله َكَُبَ َمقح

َعلُونَ   ٣ َتفح

4. එකිගනක ස්ී ර ගලස සම්බන්වධ කරනු 

ලැබූ ගොඩනැගිල්ලක් ගස් ගප  ෙැසී 

ඔහුගේ මාර්ෙගේ සටන්ව කරන්වනන්ව 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් ප්රිය කරයි. 

َ ُُيِبُّ   ا  إِنه ٱَّلله ِيَن يَُقَٰتِلُوَن ِِف َسبِيلِهِۦ َصف ٗ ٱَّله
رحُصوص   نهُهم ُبنحَيَٰن  مه

َ
 ٤ َكأ

5. “අගහෝ මාගේ ජනයිනි! නියත 

වශගයන්වම මම නුඹලා ගවත පැමිණි 

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්ව බව නුඹලා දැන 

දැනම නුඹලා මට හිංසා කරනුගේ ඇයි 

දැ”යි මූසා ඔහුගේ ජනයාගෙන්ව ිමසූ 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. එගහයින්ව ඔවුන්ව 

(සතය මාර්ෙගයන්ව) ඉවත්ව ගිය කල්හි, 

අල්ලාහ ්ඔවුන්වගේ හදවත් ද (සතය 

මාර්ෙගයන්ව)  ඉවත්ව යන්වනට 

සැලසුගව්ය. තවද අල්ලාහ් පාපතර 

ජනයාට මෙ ගනාගපන්වවයි. 

ُذونَِّن َوَقد   ِإَوذح قَاَل ُموََسَٰ لَِقوحِمهِۦ َيََٰقوحِم لَِم تُؤح
ِ إََِلح  ّن ِ رَُسوُل ٱَّلله

َ
لَُموَن أ ا َزاُغٓواْ  تهعح ۖۡ فَلَمه ُكمح

ِدي ٱلحَقوحَم   ُ ََل َيهح ْۚ َوٱَّلله ُ قُلُوبَُهمح َزاَغ ٱَّلله
َ
أ

 ٥ ٱلحَفَِٰسِقيَ 
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6. “ඉසර්ාඊල් දරුවනි! මා ඉදිරිගේ ඇති 

තව්රාතය තහවුරු කරන්වගනකු ගලසින්ව ද 

මගෙන්ව පසු ව පැමිගණන තම නාමය 

අහ්මද් නමැති (මුහම්මද් නම්) දූතගයකු 

ෙැන ශුභාරංචි දන්වවන්වනකු ගලසින්ව ද මම 

නුඹලා ගවත පැමිණ ඇති අල්ලාහ්ගේ 

දූතගයකු ගවමි” යැයි, මර්යම්ගේ පුත් 

ඊසා පැවසූ අවසථ්ා ව සිහියට නෙනු. 

නමුත් ඔවුන්ව ගවත පැහැදිලි සාධක සමෙ 

ඔහු පැමිණි කල්හි ගමය පැහැදිලි 

හූනියමකි යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

 َٰٓ َر يََم َيََٰبِّنٓ إِسح ءِيَل إِّن ِ ِإَوذح قَاَل ِعيََس ٱبحُن َمرح
َ يََديه ِمَن   ٗقا ل َِما بَيح ِ َصد  ِ إََِلحُكم مُّ رَُسوُل ٱَّلله

ِِت ِمنُۢ َبعحِدي  
ح
ُۢا بِرَُسوٖل يَأ َ ِ َٰةِ َوُمبَّش  َرى ٱتلهوح

َي َِنَِٰت قَالُواْ َهََٰذا   ا َجآَءُهم بِٱِلح َُدۖۡ فَلَمه ۡحح
َ
ۥٓ أ ُمُه ٱسح

بِي   ر  مُّ  ٦ ِسحح

7. තවද ඉසල්ාමය ගවත ඇරයුම් කරනු 

ලබමින්ව සිටිය දී අල්ලාහ් ගවත ගබාරු 

ගොතන්වනාට වඩා මහා අපරාධකරු 

කවගරකු ද? තවද අල්ලාහ් අපරාධකාරී 

ජනයාට මෙ ගපන්වවන්වගන්ව නැත. 

ِ ٱلحَكِذَب وَُهَو   ىَٰ لََعَ ٱَّلله ِن ٱفحََتَ لَُم ِممه ظح
َ
َوَمنح أ

ِدي ٱلحَقوحَم   ُ ََل َيهح َلَِٰمِۚ َوٱَّلله ِسح
َِعَٰٓ إََِل ٱۡلح يُدح

َٰلِِميَ   ٧ ٱلظه

8. අල්ලාහ්ගේ ආගලෝකය ඔවුන්ව 

ඔවුන්වගේ මුඛවල් වලින්ව (පිඹ) නිවා 

දැමීමට අගේක්ෂා කරති. තවද ප්රතික්ගෂප් 

ක වුන්ව පිළිකුල් ක  ද අල්ලාහ් තම 

අගලෝකය ූර්ණවත් කරන්වනාය. 

ُ ُمتِمُّ   َٰهِِهمح َوٱَّلله فحَو
َ
ِ بِأ ِفـ ُواْ نُوَر ٱَّلله يُرِيُدوَن َِلُطح

 َٰ  ٨ ِفُرونَ نُورِهِۦ َولَوح َكرِهَ ٱلحَك

9. ගද්ව ආගද්ශකයින්ව පිළිකුල් ක  ද 

යහමෙ හා සතයය දහම සමෙ එය සියලු 

දහම් වලට වඩා ප්රකට කරනු පිණිස තම 

දූතයාණන්ව (මුහම්මද්) එවා සිටිගේ ඔහුය. 

  ِ َق  حُهَدىَٰ َودِيِن ٱۡلح رحَسَل رَُسوََلُۥ بِٱل
َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّله

ِيِن ُُك ِهِۦ َولَوح كَ  ِهَرُهۥ لََعَ ٱل  رِهَ  َِلُظح
ُِكونَ  حُمّشح  ٩ ٱل

10. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! ගව්දනීය 

දඬුවමකින්ව නුඹලා ව ආරක්ෂා කරන 

වයාපාරයක් මම නුඹලාට ගපන්වවා 

ගදන්වනද? 

َٰ تَِجََٰرةٖ   ُدلُُّكمح لََعَ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َهلح أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َِلمٖ 
َ
ِنح َعَذاٍب أ  ١٠ تُنِجيُكم م 
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11. (එය) නුඹලා අල්ලාහ් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්ව ව ිශ්වාස කිරීමය. නුඹලාගේ 

ධනය හා නුඹලාගේ ජීිත අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගයහි කැප කිරීමය. නුඹලා දැන 

සිටින්වගනහු නම් එය නුඹලාට ගශ්ර්ෂඨ්ය. 

ِ َورَُسوَِلِۦ َوتَُجَِٰهُدوَن ِِف َسبِيِل   ِمُنوَن بِٱَّلله تُؤح
َٰلُِكمح  ْۚ َذ نُفِسُكمح

َ
َٰلُِكمح َوأ َو مح

َ
ِ بِأ َخۡيح   ٱَّلله

لَُمونَ   ١١ لهُكمح إِن ُكنُتمح َتعح

12. නුඹලාගේ පාපයන්ව වලට ඔහු 

නුඹලාට සමාව ගදයි.  තවද ඔහු නුඹලා 

(ස්වර්ෙ) උයන්ව වලට ඇතු ත් කරයි. 

ඒවාට යටින්ව ෙංොගවෝ ෙලා බසිති. 

(අද්න්ව නම්) සදා සව්ර්ෙ උයන්වහි යහපත් 

වාසසථ්ාන ඇත. එයයි අතිමහත් 

ජයග්රහණය. 

فِرح لَُكمح ُذنُ  َٰٖت  َيغح ِخلحُكمح َجنه وبَُكمح َويُدح
نحَهَُٰر َوَمَسَِٰكَن َطي َِبٗة ِِف  

َ ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح
ُز ٱلحَعِظيمُ  َٰلَِك ٱلحَفوح ٖنِۚ َذ َِٰت َعدح  ١٢ َجنه

13. නුඹලා එහි ප්රිය කරන තවත් දෑ ඇත. 

(එය) අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ උපකාරයකි. තවද 

සමීප ජයග්රහණයක් ඇත. තවද නුඹ ගද්ව 

ිශව්ාස කරන්වනන්වහට ශුභාරංචි දන්වවනු. 

  ُۗ ِ َوَفتحح  قَرِيب  َِن ٱَّلله ۖۡ نَِصح  م  َرىَٰ َُتِبُّوَنَها خح
ُ
َوأ

ِمنِيَ  حُمؤح ِ ٱل ِ  ١٣ َوبَّش 

14. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ගේ උදව්කරුවන්ව ගලස සිටිනු. 

“අල්ලාහ ්ගවත මට උදව් කරන්වගනෝ 

කවුරුන්ව දැ?” යි මර්යම්ගේ පුත් ඊසා 

(තම) ගෙෝලබාලයින්වට පැවසුවාක් ගමන්ව. 

“අපි අල්ලාහ්ගේ උදව්කරුගවෝ ගවමු” 

යැයි හවාරිේවරුන්ව (ගෙෝල ශ්රාවකගයෝ) 

පැවසූහ.  (පසුව)  ඉස්රාඊල් දරුවන්වගෙන්ව 

පිරිසක් ිශව්ාස ක  අතර තවත් පිරිසක් 

ප්රතික්ගෂප් කග ෝය. එිට අපි ිශව්ාස 

ක වුන්ව ව ඔවුන්වගේ සතුරන්වට එගරහි ව 

අපි ශක්තිමත් කග මු. 

يُّ 
َ
أ ِ َكَما  َيَٰٓ نَصاَر ٱَّلله

َ
ِيَن َءاَمُنواْ ُكونُٓواْ أ َها ٱَّله

يََم لِلحَحَوارِي ِـَۧن َمنح   قَاَل ِعيََس ٱبحُن َمرح
نَصاُر  

َ
َوارِيُّوَن ََنحُن أ َ ِۖۡ قَاَل ٱۡلح نَصارِٓي إََِل ٱَّلله

َ
أ

َٰٓءِيَل َوَكَفَرت   َر ِنُۢ بَِّنٓ إِسح آئَِفة  م  ِۖۡ فَـ َاَمَنت طه ٱَّلله
 ۡۖ آئَِفة  َٰ َعُدو ِهِمح  طه ِيَن َءاَمُنواْ لََعَ نَا ٱَّله يهدح

َ
 فَأ

َبُحواْ َظَِٰهرِينَ  صح
َ
 ١٤ فَأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහගපාග ාගවහි 

ඇති දෑ අල්ලාහ්ට සුිශුද්ධ කරයි. (ඔහු) 

රජුය. පාරිශුද්ධය. සර්ව බලධාරීය. මහා 

ප්රඥාවන්වතය. 

ۡرِض  
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه يَُسب ُِح َّلِله

َِكيمِ  وِس ٱلحَعزِيزِ ٱۡلح حَملِِك ٱلحُقدُّ  ١ ٱل

2. ඔහු වනාහි ලිවීමට ගහෝ කියවීමට 

ගනාහැකි අය අතරට ඔහුගේ වදන්ව 

ඔවුනට පාරායනය කර ගපන්වවන, තවද 

ඔවුන්ව පිිතුරු කරන, එගමන්වම ගද්ව 

ග්රන්වථය හා ප්රඥාව උෙන්වවන දහම් 

දූතයකු එවීය. මීට ගපර ඔවුහු පැහැදිලි 

මු ාවක සිටිගයෝ ය. 

ِنحُهمح َيتحلُواْ   ِي ِـَۧن رَُسوَٗل م  م 
ُ ِي َبَعَث ِِف ٱۡلح ُهَو ٱَّله

ِيِهمح  َويَُعل ُِمُهُم ٱلحِكَتََٰب  َعلَيحِهمح َءاَيَٰتِهِۦ َويَُزك 
َمَة ِإَون ََكنُواْ ِمن َقبحُل لََِف َضَلَٰٖل   ِكح َوٱۡلح

بِيٖ   ٢ مُّ

3. තවද ඔවුන්ව සමෙ ගමගතක් එකතු 

ගනාවූ, ඔවුන්ව අතර සිටි පසුොමීන්ව 

අතරට ද (එවීය.) තවද ඔහු සර්ව 

බලධාරීය. මහා ප්රඥාවන්වතය. 

  ْۚ ا يَلحَحُقواْ بِِهمح وَُهَو ٱلحَعزِيُز  َوَءاَخرِيَن ِمنحُهمح لَمه
َِكيمُ   ٣ ٱۡلح

4. එය අල්ලාහ්ගේ (අමතර) භාෙයයකි. 

ඔහු අභිමත කරන අයට එය පිරිනමයි. 

තවද අල්ලාහ ්අතිමහත් වූ භාෙයය 

සම්පන්වනය. 

ُ ُذو   ْۚ َوٱَّلله تِيهِ َمن يََشآُء ِ يُؤح ُل ٱَّلله َٰلَِك فَضح َذ
ِل ٱلحَعِظيمِ   ٤ ٱلحَفضح

5. තව්රාතය උසුලන්වනට සලසව්නු ලැබ, 

පසු ව එය ගනාඉසිලූ අයට උපමාව 

ගපාත් ගපාදියක් උසුලන බූරුවාගේ 

උපමාව වැනිය. අල්ලාහ්ගේ වදන්ව ගබාරු 

ක  ජනයාගේ උපමා ව නපුරුය. තවද 

අල්ලාහ ්අපරාධකාරී ජනයාට මෙ 

ගනාගපන්වවයි. 

ََٰة ُثمه لَمح َُيحِملُوَها   َرى ِيَن ُۡح ِلُواْ ٱتلهوح َمَثُل ٱَّله
َِمارِ َُيح  َفاَرُۢاْۚ بِئحَس َمَثُل ٱلحَقوحِم  َكَمَثِل ٱۡلح سح

َ
ِمُل أ

ِدي ٱلحَقوحَم   ُ ََل َيهح ِْۚ َوٱَّلله بُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ِيَن َكذه ٱَّله
َٰلِِميَ   ٥ ٱلظه
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6. “අගහෝ යුගදව්වූවනි! ගසසු ජනයාට 

වඩා නියත වශගයන්වම නුඹලා 

අල්ලාහ්ගේ සුමිතුරන්ව යැයි තරගේ 

ිශව්ාස කග හු නම් එගස්ම නුඹලා 

සතයවාදීන්ව ගලස සිටිගයහු නම් නුඹලා 

මරණයට ආශා කරනු” යැයි නුඹ පවසනු. 

نهُكمح  
َ
ُتمح أ ِيَن َهاُدٓواْ إِن زََعمح َها ٱَّله يُّ

َ
أ قُلح َيَٰٓ

حَموحَت إِن   ِ ِمن ُدوِن ٱنلهاِس َفَتَمنهُواْ ٱل َِلَآُء َّلِله وح
َ
أ

 ٦ ُكنُتمح َصَِٰدقِيَ 

7. ඔවුන්වගේ අත් ඉදිරිපත් ක  දෑ 

ගහ්තුගවන්ව ඔවුහු එය (මරණය) 

කිසිිගටක ආශා ගනාකරති. තවද 

අල්ලාහ ්අපරාධකරුවන්ව පිළිබඳ ව සර්ව 

ඥානීය. 

  ُ ْۚ َوٱَّلله يحِديِهمح
َ
َمتح أ بََدُۢا بَِما قَده

َ
ۥٓ أ نَُه َوََل َيَتَمنهوح

َٰلِِميَ  ُۢ بِٱلظه  ٧ َعلِيُم

8. “නියත වශගයන්වම නුඹලා එයින්ව පලා 

යන මරණය වනාහි සැබැින්වම එය 

නුඹලා ව හමුවනු ඇත. පසු ව ගුේත දෑ හා 

දෘශයමාන දෑ පිළිබඳ සර්වඥයාණන්ව 

ගවත නුඹලා නැවත ගයාමු කරනු 

ලබන්වගනහුය. එිට නුඹලා සිදු කරමින්ව 

සිටි දෑ පිළිබඳ ව ඔහු නුඹලාට දන්වවනු 

ඇත. 

وَن ِمنحُه فَإِنهُهۥ   ِي تَفِرُّ حَموحَت ٱَّله قُلح إِنه ٱل
َٰلِِم ٱلح  ۖۡ ُثمه تَُردُّوَن إََِلَٰ َع َغيحِب  ُمَلَِٰقيُكمح

َملُونَ  َهََٰدةِ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتمح َتعح  ٨ َوٱلشه

9. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! ජුමුආ දින 

සලාතය සඳහා ඇරයුම් කරනු ලැබූ ිට 

අල්ලාහ ්ගමගනහි කිරීම සඳහා යුහුසුලු ව 

යනු. තවද වයාපාරය නුඹලා අත හැර 

දමනු. නුඹලා දැන සිටිගයහු නම් එය 

නුඹලාට යහපත්ය. 

يُّ 
َ
أ ةِ ِمن يَوحِم  َيَٰٓ لَوَٰ ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصه َها ٱَّله

َيحَعْۚ   ِ َوَذُرواْ ٱِلح رِ ٱَّلله
اْ إََِلَٰ ذِكح َعوح ُُمَعةِ فَٱسح ٱۡلح

لَُمونَ  َٰلُِكمح َخۡيح  لهُكمح إِن ُكنُتمح َتعح  ٩ َذ

10. සලාතය ඉටු කිරීම අවසන්ව කරනු 

ලැබූ ිට නුඹලා මහගපාග ාගව් ිසිර 

ගොස් අල්ලාහ්ගේ භාෙයය ගසායනු. 

තවද නුඹලා ජය ලැබිය හැකි වනු පිණිස 

අල්ලාහ ්ව අධික ගලස ගමගනහි කරනු. 

ۡرِض  
َ واْ ِِف ٱۡلح ُة فَٱنتَِّشُ لَوَٰ فَإَِذا قُِضَيِت ٱلصه

َ َكثِۡٗيا   ِ َوٱذحُكُرواْ ٱَّلله ِل ٱَّلله َوٱبحَتُغواْ ِمن فَضح
لُِحونَ   ١٠ لهَعلهُكمح ُتفح
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11. එගහත්, ඔවුහු යම් ගව ඳාමක් ගහෝ 

යම් ිගනෝදයක් දුටු ිට, (කුත්බා ගද්ශනා 

කරන)  නුඹ ව සිටෙත් තත්ත්වගේම අත 

හැර දමා ඒ ගවත ඔවුහු යති. අල්ලාහ් 

අබියස ඇති දෑ ිගනෝදයට හා ගව ඳාමට  

වඩා ගශ්ර්ෂඨ්ය. තවද අල්ලාහ ්

ගපෝෂකයින්වගෙන්ව වඩාත් ගශ්ර්ෂඨ්ය. 

ًوا   وح لَهح
َ
اْ تَِجََٰرةً أ وح

َ
ٓواْ إََِلحَها َوتََرُكوَك  ِإَوَذا َرأ ٱنَفضُّ

وِ َوِمَن   َِن ٱللههح ِ َخۡيح  م  ْۚ قُلح َما ِعنَد ٱَّلله قَآئِٗما
َٰزِقِيَ  ُ ٱلره ُ َخۡيح  ١١ ٱتل َِجََٰرةِِۚ َوٱَّلله
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සූරා අල් මුනාෆිකූන්ව المنافقون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. කුහකගයෝ නුඹ ගවත පැමිණි ිට 

“නියත වශගයන්වම නුඹ අල්ලාහ්ගේ 

දූතයාණන්ව යැයි අපි සාක්ෂි දරන්වගනමු” 

යැයි ඔවුහු පවසති. තවද නියත 

වශගයන්වම නුඹ ඔහුගේ ෙැත්තා බව 

අල්ලාහ ්දනී. නියත වශගයන්වම 

කුහකගයෝ ගබාරුකාරයින්ව බව අල්ලාහ ්

සාක්ෂි දරයි. 

َهُد إِنهَك لَرَُسوُل   حُمَنَِٰفُقوَن قَالُواْ نَشح إَِذا َجآَءَك ٱل
َهُد إِنه   ُ يَشح لَُم إِنهَك لََرُسوَُلُۥ َوٱَّلله ُ َيعح ُِۗ َوٱَّلله ٱَّلله

َِٰذبُونَ  حُمَنَِٰفِقَي لََك  ١ ٱل

2. ඔවුන්වගේ දිවුරීම් ඔවුන්ව (තම අයහපත් 

කාර්යයන්වට) පලිහක් ගලස ගෙන 

(ජනයා) අල්ලාහ්ගේ මාර්ෙගයන්ව ව කා 

සිටියහ. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව සිදු 

කරමින්ව සිටි දෑ නපුරු ිය. 

  ِْۚ واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله يحَمََٰنُهمح ُجنهٗة فََصدُّ
َ
َُذٓواْ أ ٱَّته

َملُونَ   ٢ إِنهُهمح َسآَء َما ََكنُواْ َيعح

3. එය නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව ිශව්ාස 

ගකාට පසු ව ප්රතික්ගෂප් ක  ගහ්තුගවනි. 

එිට ඔවුන්වගේ හදවත් මත මුද්රා තබනු 

ලැබීය. එගහයින්ව ඔවුහු වටහා ගනාෙනු 

ඇත. 

  َٰ نهُهمح َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ َفُطبَِع لََعَ
َ
َٰلَِك بِأ َذ

َقُهونَ   ٣ قُلُوبِِهمح َفُهمح ََل َيفح

4. තවද නුඹ ඔවුන්ව දුටු ිට ඔවුන්වගේ 

ශරීර(හැඩරුව) නුඹව ිශ්මයට පත් 

කරන්වගන්වය. ඔවුන්ව (යමක්) පවසන්වගන්ව 

නම් ඔවුන්වගේ ප්රකාශයට නුඹ සවන්ව ගදනු 

ඇත. නියත වශගයන්වම ඔවුන්ව ගහ්ත්තු 

කර තැබු ලී ගකාටක් ගමනි. සෑම හඬක්ම 

තමන්වට එගරහි වූවක් යැයි ඔවුහු සිතති. 

ඔවුහුමය සතුගරෝ. එගහයින්ව නුඹ 

ඔවුන්වගෙන්ව ප්රගව්ශම් වනු. අල්ලාහ ්ඔවුන්ව 

ිනාශ කරත්වා ! ඔවුන්ව (සතයගයන්ව) 

ගවනතකට ගයාමු කරනු ලබනුගේ 

ගකගස් ද? 

ۖۡ ِإَون َيُقولُواْ   َساُمُهمح جح
َ
ِجُبَك أ َتُهمح ُتعح يح

َ
۞ِإَوَذا َرأ

َسنهَدة ۖۡ َُيحَسُبوَن   نهُهمح ُخُشب  مُّ
َ
ۖۡ َكأ لِِهمح َمعح لَِقوح تَسح

  ْۚ َذرحُهمح ْۚ ُهُم ٱلحَعُدوُّ فَٱحح ُكه َصيحَحٍة َعلَيحِهمح
َفُكونَ  َٰ يُؤح ّنه

َ
ۖۡ أ ُ ََٰتلَُهُم ٱَّلله  ٤ َق



 

සූරා අල් මුනාෆිකූන්ව 

 

1036 

 

 المنافقون

5. “නුඹලා එනු. අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්ව 

නුඹලා ගවනුගවන්ව සමාව අයැදිනු 

ඇතැයි” ඔවුනට කියනු ලැබූ ිට ඔවුහු 

ඔවුන්වගේ හිස ්හරවා ෙනිති. ඔවුන්ව උඩඟු 

වූවන්ව ගලස සිට (අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගයන්ව) ඔවුන්ව වැ ැක්වීම නුඹ දකිනු 

ඇත. 

ِفرح لَُكمح رَُسوُل   َتغح اْ يَسح ِ  ِإَوَذا قِيَل لَُهمح َتَعالَوح ٱَّلله
وَن وَُهم  َتُهمح يَُصدُّ يح

َ
اْ رُُءوَسُهمح َوَرأ وح لَوه

ونَ  َِبُ َتكح سح  ٥ مُّ

6. නුඹ ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව සමාව අයැද 

සිටිය ද ඔවුන්ව ගවනුගවන්ව නුඹ සමාව 

ගනාඇයද සිටිය ද ඔවුන්ව ගවත එක 

සමානය. අල්ලාහ් ඔවුනට සමාව 

ගනාගදන්වගන්වමය. නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්පාපතර ජනයාට මෙ 

ගනාගපන්වවයි. 

فِرح لَُهمح   َتغح مح لَمح تَسح
َ
َفرحَت لَُهمح أ َتغح سح

َ
َسَوآٌء َعلَيحِهمح أ

ِدي ٱلحَقوحَم   َ ََل َيهح ْۚ إِنه ٱَّلله ُ لَُهمح فَِر ٱَّلله لَن َيغح
 ٦ ٱلحَفَِٰسِقيَ 

7. ඔවුන්ව වනාහි ‘අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්ව 

අබියස සිටින්වනන්ව ගකගරහි ඔවුන්ව ගවන්ව 

ව යන තුරු නුඹලා ියදම් ගනාකරනු’ 

යැයි (අන්ව අයට) පවසන්වගනෝ ගවති. 

අහස් හා මහගපාග ාගවහි සම්පත් 

අල්ලාහ ්සතුය. එනමුත් කුහකයින්ව වටහා 

ගනාෙනිති. 

َٰ َمنح ِعنَد   ِيَن َيُقولُوَن ََل تُنِفُقواْ لََعَ ُهُم ٱَّله
ِ َخَزآئُِن   ُْۗ َوَّلِله وا َٰ يَنَفضُّ ِ َحِته رَُسوِل ٱَّلله

ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو حُمَنَِٰفِقَي ََل  ٱلسه َوَلَِٰكنه ٱل

َقُهونَ   ٧ َيفح

8. “අප මදීනාව ගවත හැරී ආගවහු නම් 

උසස ්අය පහත් අය ව එයින්ව පිටුවහල් 

කරනු ඇතැ”යි ඔවුහු පවසති. සියලු 

ගෙෞරවයන්ව අල්ලාහ් සතුය. තවද ඔහුගේ 

දූතයාණන්ව හා ගද්ව ිශ්වාසවන්වතයින්ව 

සතුය. නමුත් කුහකයින්ව වටහා 

ගනාෙනිති. 

 ِ رَِجنه  َيُقولُوَن لَئ حَمِديَنةِ ََلُخح َنآ إََِل ٱل ن رهَجعح
ِ ٱلحعِزهةُ َولَِرُسوَِلِۦ   ْۚ َوَّلِله َذله

َ َعزُّ ِمنحَها ٱۡلح
َ ٱۡلح

لَُمونَ  حُمَنَِٰفِقَي ََل َيعح ِمنَِي َوَلَِٰكنه ٱل  ٨ َولِلحُمؤح

9. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලාගේ 

වස්තුව ගහෝ නුඹලාගේ දරුවන්ව අල්ලාහ ්

ගමගනහි කිරීගමන්ව නුඹලා ගවනතකට 

ගයාමු ගනාකරත්වා ! කවගරකු එය සිදු 

කරන්වගන්ව ද එිට ඔවුහුමය 

අලාභවන්වතගයෝ. 

َٰلُُكمح َوََلٓ   َو مح
َ
ِيَن َءاَمُنواْ ََل تُلحِهُكمح أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َٰلَِك   َعلح َذ ِْۚ َوَمن َيفح رِ ٱَّلله
َلَُٰدُكمح َعن ذِكح وح

َ
أ

ونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَخَِِٰسُ
ُ
 ٩ فَأ
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10. නුඹලා අතුරින්ව ගකගනකුට මරණය 

පැමිණීමට ගපර අපි නුඹලාට ගපෝෂණය 

ක  දැයින්ව නුඹලා ියදම් කරනු. එිට 

“මාගේ පරමාධිපතියාගණනි! මද කලකට 

ඔබ මා ප්රමාද ක  යුතු ගනාගව් ද? එිට 

මම පරිතයාෙ කරමි .තවද දැහැමියන්ව 

අතුරින්ව ගකගනකු ගවමි” යැයි ඔහු 

පවසයි. 

ا َرَزقحَنَُٰكم م ِ  نِفُقواْ ِمن مه
َ
ِِتَ  َوأ

ح
ن يَأ

َ
ن َقبحِل أ

تَِّنٓ إََِلَٰٓ   رح خه
َ
ََلٓ أ ِ لَوح حَموحُت َفَيُقوَل َرب  َحَدُكُم ٱل

َ
أ

َِن   ُكن م 
َ
َق َوأ ده صه

َ
َجٖل قَرِيٖب فَأ

َ
أ

َٰلِِحيَ   ١٠ ٱلصه

11. තවද එහි අවසන්ව කාලය පැමිණි ිට 

කිසිදු ආත්මයක් අල්ලාහ් ප්රමාද 

ගනාකරන්වගන්වමය. තවද අල්ලාහ ්නුඹලා 

සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව අභිඥානවන්වතය. 

  ُ ْۚ َوٱَّلله َجلَُها
َ
ًسا إَِذا َجآَء أ ُ َنفح َر ٱَّلله ِ َولَن يَُؤخ 

َملُونَ  ُۢ بَِما َتعح  ١١ َخبُِۡي
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සූරා අත් තාඝාබුන්ව  التغابن 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහගපාග ාගවහි 

ඇති දෑ අල්ලාහ්ට සුිශුද්ධ කරයි. සියලු 

ආධිපතයය ඔහු සතුය. තවද සියලු ප්රශංසා 

ඔහු සතුය. තවද ඔහු සියලු දෑ ගකගරහි 

ශක්තිය ඇත්තාය. 

ۡرِضِۖ 
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه  ََلُ  يَُسب ُِح َّلِله

ءٖ قَِديرٌ  ِ ََشح
َٰ ُك  ُدۖۡ وَُهَو لََعَ َمح حُملحُك َوََلُ ٱۡلح  ١ ٱل

2. ඔහු වනාහි නුඹලා මැව්ගව්ය. තවද 

නුඹලා අතුරින්ව ප්රතික්ගෂ්ප කරන්වනන්ව ද 

නුඹලා අතුරින්ව ිශව්ාස කරන්වනන්ව ද 

සිටිති. තවද අල්ලාහ් නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ සර්ව නිරීක්ෂකය. 

ِي َخلََقُكمح   فَِمنُكمح ََكفِر  َوِمنُكم  ُهَو ٱَّله
َملُوَن بَِصۡيٌ  ُ بَِما َتعح ْۚ َوٱَّلله ِمن  ؤح  ٢ مُّ

3. ඔහු අහස් හා මහගපාග ාව 

සතයගයන්ව යුතු ව මැව්ගව්ය. තවද ඔහු 

නුඹලා හැඩෙැන්වනුගව්ය. එිට නුඹලාගේ 

හැඩරුව ඔහු අලංකාර කග ්ය. තවද 

නැවත ගයාමු වීගම් ස්ථානය ඔහු ගවතය. 

َرُكمح  َخلََق  ِ َوَصوه َق  ۡرَض بِٱۡلح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ٱلسه

حَمِصۡيُ  ۖۡ ِإَوََلحهِ ٱل َسَن ُصَوَرُكمح حح
َ
 ٣ فَأ

4. අහස ්හි හා මහගපාග ාගවහි ඇති දෑ 

ඔහු දනී. තවද නුඹලා සඟවන දෑ ද 

නුඹලා ගහළි කරන දෑ ද ඔහු දනී. තවද 

අල්ලාහ ්හදවත් සතු දෑ පිළිබඳ ව 

සර්වඥානීය. 

لَُم َما ِِف ٱلسه  لَُم َما  َيعح ۡرِض َويَعح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو

ُۢ بَِذاِت   ُ َعلِيُم لُِنوَنْۚ َوٱَّلله وَن َوَما ُتعح تُِِسُّ
ُدورِ   ٤ ٱلصُّ

5. මීට ගපර ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්වගේ 

පුවත නුඹලා ගවත ගනාපැමිණිගේ ද? 

එිට ඔවුන්වගේ ිෂයගයහි ිපාකය ඔවුහු 

භුක්ති ින්වගදෝය. තවද ඔවුනට ගව්දනීය 

දඬුවමක් ද ිය. 

لَمح 
َ
ِيَن َكَفُرواْ ِمن َقبحُل  أ تُِكمح َنَبُؤاْ ٱَّله

ح
 يَأ

َِلم  
َ
رِهِمح َولَُهمح َعَذاٌب أ مح

َ
 ٥ فََذاقُواْ َوبَاَل أ
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6. එය ඔවුන්වගේ දූතවරුන්ව පැහැදිලි 

සාධක සමෙ ඔවුන්ව ගවත පැමිණි ිට 

“අපට මෙ ගපන්වවනුගේ මිනිගසකු දැ”යි 

පවසා ප්රතික්ගෂප් ගකාට පිටුපා ගිය 

බැිණි. තවද අල්ලාහ් ස්වයං ගපෝෂිතය. 

තවද අල්ලාහ ්අවශයතාවන්වගෙන්ව 

ගතාරය. ප්රසංශාලාභීය. 

َي َِنَِٰت   تِيِهمح رُُسلُُهم بِٱِلح
ح
نهُهۥ ََكنَت تهأ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

  ْۡۖ هوا ُدوَنَنا فََكَفُرواْ َوتََول بََّش  َيهح
َ
َفَقالُٓواْ أ

ُ َغِّنٌّ َۡحِيد   ْۚ َوٱَّلله ُ َّن ٱَّلله َتغح  ٦ وهٱسح

7. තමන්ව (ම වුන්ව ගකගරන්ව) අවදි කරනු 

ගනාලබන්වගනෝම යැයි ප්රතික්ගෂප් 

ක වුන්ව තරගේම සිතුගවෝය. “එගස ්

ගනාව මාගේ පරමාධිපති මත දිවුරමින්ව 

නියත වශගයන්වම නුඹලා අවදි කරනු 

ලබනු ඇත. පසු ව නුඹලා සිදු ක  දෑ 

පිළිබඳ ව නුඹලාට දන්වවනු ලබනු ඇත” 

යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. තවද එය 

අල්ලාහ ්ගවත පහසුය. 

ْْۚ قُلح بََلَٰ   ن لهن ُيبحَعُثوا
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ زََعَم ٱَّله

َٰلَِك   ْۚ َوَذ ِ تَلُبحَعَُثه ُثمه تَلُنَبهُؤنه بَِما َعِملحُتمح َوَرَب 
ِ يَِسۡي    ٧ لََعَ ٱَّلله

8. එගහයින්ව නුඹලා අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්ව පිළිබඳ ව ද අපි පහ  ක  

ආගලෝකය පිළිබඳ ව ද ිශව්ාස කරනු. 

තවද අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ 

ව අභිඥානවන්වතය. 

  ْۚ َا نَزنلح
َ
ِٓي أ ِ َورَُسوَِلِۦ َوٱنلُّورِ ٱَّله فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله

َملُوَن َخبِۡي   ُ بَِما َتعح  ٨ َوٱَّلله

9. එදින එක් රැස ්කරන දිනය සඳහා 

නුඹලා ව එක් රැස ්කරනු ඇත. එය පාඩු 

ලබන දිනයයි. තවද කවගරකු අල්ලාහ් ව 

ිශව්ාස කර යහකම් කරන්වගන්ව ද ඔහුගේ 

පාපයන්ව ඔහුගෙන්ව ඔහු ඉවත් කරයි. තවද 

ඒවාට පහළින්ව ෙංොගවෝ ෙලා බස්නා 

(ස්වර්ෙ) උයන්ව වලට ඔහු ඔහු ව ඇතු ත් 

කරයි. එහි ඔවුන්ව නිරන්වතරගයන්වම 

සාදතනිකයින්ව ගවති. එය අතිමහත් වූ 

ජයග්රහණයයි. 

َٰلَِك يَوح  ِعِۖ َذ َمح ُم ٱتلهَغابُِنِۗ  يَوحَم ََيحَمُعُكمح َِلَوحِم ٱۡلح
ِرح َعنحُه   َملح َصَٰلِٗحا يَُكف  ِ َويَعح ِمنُۢ بِٱَّلله َوَمن يُؤح

َٰٖت ََتحرِي ِمن ََتحتَِها   ِخلحُه َجنه ِـ َاتِهِۦ َويُدح َسي 
ُز   َٰلَِك ٱلحَفوح بَٗداْۚ َذ

َ
نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ

َ ٱۡلح
 ٩ ٱلحَعِظيمُ 
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10. තවද අපගේ වදන්ව ගබාරු ගකාට 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව වනාහි ඔවුහු (නිරා) 

ගින්වගන්ව වාසීහුය. එහි ඔවුන්ව 

සදාතනිකයින්වය. නැවත ගයාමු වන 

ස්ථානය නපුරු ිය. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ ِيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱَّله

ۖۡ َوبِئحَس   َحَُٰب ٱنلهارِ َخَِِٰلِيَن فِيَها صح
َ
أ

حَمِصۡيُ   ١٠ ٱل

11. අල්ලාහ්ගේ අනුමැතිගයන්ව ගතාර ව 

කිසිදු ආපදාවක් සිදු ගනාගව්. තවද 

කවගරකු අල්ලාහ ්ව ිශ්වාස කරන්වගන්ව ද 

ඔහුගේ හදවතට ඔහු(අල්ලාහ්) මෙ 

ගපන්වවයි. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ පිළිබඳ 

ව සර්වඥය. 

ُِۗ َوَمن   ِصيَبٍة إَِله بِإِذحِن ٱَّلله َصاَب ِمن مُّ
َ
َمآ أ

 ُ ۚۥْ َوٱَّلله ِد قَلحَبُه ِ َيهح ِمنُۢ بِٱَّلله ٍء  يُؤح ِ ََشح
بُِكل 

 ١١ َعلِيم  

12. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට අවනත වනු. 

එගමන්වම රසූල්වරයාට ද අවනත වනු. 

නමුත් නුඹලා පිටුපෑගවහු නම් එිට (දැන 

ෙනු) නියත වශගයන්වම අපගේ දහම් 

දූතයාණන්ව ගවත පැවගරනුගේ පැහැදිලි ව 

ප්රචාරය කිරීම පමණය. 

 ْۚ ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
حُتمح  َوأ فَإِن تََوَله

حُمبِيُ  ََلَُٰغ ٱل َٰ رَُسونِلَا ٱِلح  ١٢ فَإِنهَما لََعَ

13. අල්ලාහ!් ඔහු හැර ගවනත් ගදිගඳකු 

නැත. තවද ිශ්වාසවන්වතගයෝ අල්ලාහ් 

ගවතම (සියල්ල) භාර කරත්වා! 

  ِ
ِ فَلحَيَتَوَّكه ُ ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَوْۚ َولََعَ ٱَّلله ٱَّلله

ِمُنونَ  حُمؤح  ١٣ ٱل

14. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නියත 

වශගයන්වම නුඹලාගේ බිරියන්වගෙන්ව හා 

නුඹලාගේ දරුවන්වගෙන්වද නුඹලාට 

සතුරන්ව ගවති. එගහයින්ව නුඹලා 

ඔවුන්වගෙන්ව ප්රගව්ශම් වනු. තවද නුඹලා 

ගනාසලකා හැර ෙණන්ව ගනාගෙන සමාව 

දුන්වගනහු නම් එිට නියත වශගයන්වම 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය. මහා 

කරුණාන්විතය. 

هَ  يُّ
َ
أ َوَِٰجُكمح  َيَٰٓ زح

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنه ِمنح أ ا ٱَّله

ُفواْ   ْۚ ِإَون َتعح َذُروُهمح ا لهُكمح فَٱحح َلَِٰدُكمح َعُدو ٗ وح
َ
َوأ

َ َغُفور  رهِحيمٌ  فُِرواْ فَإِنه ٱَّلله َفُحواْ َوَتغح  ١٤ َوتَصح
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15. නියත වශගයන්වම නුඹලාගේ ධනය ද 

නුඹලාගේ දරුවන්ව ද පරීක්ෂණයකි. තවද 

අල්ලාහ ්වන ඔහු අබියස මහත් වූ 

කුලියක් ඇත. 

ۥٓ   ُ ِعنَدهُ ْۚ َوٱَّلله َلَُٰدُكمح فِتحَنة  وح
َ
َٰلُُكمح َوأ َو مح

َ
َمآ أ إِنه

ٌر َعِظيم   جح
َ
 ١٥ أ

16. එගහයින්ව නුඹලාට හැකි පමණින්ව 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා 

සවන්ව ගදනු. තවද නුඹලා අවනත වනු. 

තවද නුඹලා ියදම් කරනු. එය නුඹලාට 

යහපතකි. තවද කවගරකු තම සිත 

මසුරුකමින්ව ආරක්ෂා කරනු ලබන්වගන්ව ද 

එිට ඔවුහුමය ජයග්රාහකගයෝ. 

ِطيُعواْ  
َ
َمُعواْ َوأ ُتمح َوٱسح َتَطعح َ َما ٱسح فَٱتهُقواْ ٱَّلله

ُۗ َوَمن يُوَق ُشحه   نُفِسُكمح
َ
ِ ا ۡل  ٗ نِفُقواْ َخۡيح

َ
َوأ

لُِحونَ  حُمفح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل
ُ
ِسهِۦ فَأ  ١٦ َنفح

17. නුඹලා අල්ලාහ්ට අලංකාර ණයක් 

දුන්වගනහු නම් ඔහු එය නුඹලාට ගුණ කර 

ගදයි. තවද නුඹලාට සමාව ගදයි. තවද 

අල්ලාහ ්ගුණ ෙරුකය. ඉවසිලිවන්වතය. 

ُه لَُكمح   َ قَرحًضا َحَسٗنا يَُضَٰعِفح رُِضواْ ٱَّلله إِن ُتقح
ُ َشُكوٌر َحلِيمٌ  ْۚ َوٱَّلله فِرح لَُكمح  ١٧ َويَغح

18. (ඔහු) අදෘශයමාන දෑ හා එළිදරව් දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. සර්ව බලධාරීය. 

මහා ප්රඥාවන්වතය. 

َِكيمُ  َهََٰدةِ ٱلحَعزِيُز ٱۡلح َٰلُِم ٱلحَغيحِب َوٱلشه  ١٨ َع
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අගහෝ නබිවරය! (ිශ්වාසවන්වතයින්වට 

ගමගස් පවසන්වන) නුඹලා බිරියන්ව 

දික්කසාද කරන ිට ඔවුන්වගේ ඉද්දා ව 

(ගපාගරාත්තු කාලය) ෙණන්ව කිරීමට 

පහසු වන අයුරින්ව නුඹලා ඔවුන්ව දික්කසාද 

කරනු. තවද ඉද්දා කාලය ෙණනය 

කරනු. තවද නුඹලාගේ පරමාධිපති වූ 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. පැහැදිලි 

දුරාචාරයක් සමෙ ඔවුන්ව පැමිණියා නම් 

මිස ඔවුන්වගේ නිගවස ්වලින්ව නුඹලා 

ඔවුන්ව පිටුවහල් ගනාකරනු. එගමන්වම 

ඔවුන්ව ද පිටිය ගනායුතුය. තවද එය 

අල්ලාහ්ගේ සීමාවන්වය. තවද කවගරකු 

අල්ලාහ්ගේ සීමාවන්ව ඉක්මවා යන්වගන්ව ද 

එිට සැබැින්වම ඔහු ඔහුටම අපරාධ කර 

ෙත්ගත්ය. මින්ව පසු ව යම් කරුණක් 

අල්ලාහ ්ඇති කරන්වනට පුළුවණ යන වෙ 

නුඹ ගනාදන්වගනහිය. 

ُتُم ٱلن َِسآَء َفَطل ُِقوُهنه   َها ٱنلهِبُّ إَِذا َطلهقح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۖۡ ََل   َ َربهُكمح ۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ةَ ُصواْ ٱلحعِده حح
َ
تِِهنه َوأ لِعِده

ن   َُّتحرُِجوُهنه ِمنُۢ ُبُيوتِِهنه 
َ
ٓ أ َن إَِله َوََل ََيحرُجح

ِْۚ َوَمن   َبي َِنةِٖۚ َوتِلحَك ُحُدوُد ٱَّلله تَِي بَِفَِٰحَشةٖ مُّ
ح
يَأ

رِي   ۚۥْ ََل تَدح َسُه ِ َفَقدح َظلََم َنفح َيَتَعده ُحُدوَد ٱَّلله
ٗرا مح

َ
َٰلَِك أ َد َذ َ ُُيحِدُث َبعح  ١ لََعله ٱَّلله
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2. එිට (දික්කසාදයට පත්) ඔවුන්වගේ 

නියමිත (ඉද්දා) කාල සීමාවට ඔවුන්ව  ඟා 

වූ ිට නුඹලා යහපත් අයුරින්ව ඔවුන්වව 

(භාර්යාවන්ව ගලස) රඳවා ෙනු. එගස් 

නැතගහාත් නුඹලා යහපත් අයුරින්ව 

ඔවුන්වගෙන්ව ගවන්ව වනු. තවද නුඹලා 

අතුරින්ව යුක්තිෙරුක ගදගදගනකු 

සාක්ෂියට පත් කරනු. අල්ලාහ ්

ගවනුගවන්ව එම සාක්ෂිය නුඹලා ඉටු 

කරනු. අල්ලාහ ්හා පරමාන්වත දිනය 

ිශව්ාස කරමින්ව සිටින්වනාට ගමමගින්ව 

උපගදස් ගදනු ලබනුගේ එගලසයි. තවද 

කවගරකු අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වන්වගන්ව 

ද ඔහු ඔහුට (ෙැටලු වලින්ව ) බැහැර වීගම් 

මෙක් ඇති කරයි. 

وح  
َ
ُروٍف أ ِسُكوُهنه بَِمعح مح

َ
َجلَُهنه فَأ

َ
َن أ فَإَِذا بَلَغح

ِهُدو شح
َ
ُروٖف َوأ ٖل  فَارُِقوُهنه بَِمعح اْ َذَويح َعدح

َٰلُِكمح يُوَعُظ   ِْۚ َذ َهََٰدةَ َّلِله قِيُمواْ ٱلشه
َ
ِنُكمح َوأ م 

َوحِم ٱٓأۡلِخرِِۚ َوَمن   ِ َوٱَلح ِمُن بِٱَّلله بِهِۦ َمن ََكَن يُؤح
ُۥ َُمحرَٗجا َ ََيحَعل َله  ٢ َيتهِق ٱَّلله

3. තවද ඔහු ගනාසිතූ අයුරින්ව 

ඔහු(අල්ලාහ)් ඔහුට ගපෝෂණය කරයි. 

තවද කවගරකු අල්ලාහ ්ගවත (සියල්ල) 

භාර කරන්වගන්ව ද එිට ඔහු ඔහුට 

ප්රමාණවත්ය. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්

ඔහුගේ කාර්යය සිදු කරන්වනාය. සෑම 

ගදයකටම නියමිත ප්රමාණයක් අල්ලාහ් 

ඇති කග ය්. 

ح لََعَ   زُقحُه ِمنح َحيحُث ََل َُيحتَِسُبْۚ َوَمن َيَتَوَّكه َويَرح
ۥْٓۚ إِ  ُبُه ِ َفُهَو َحسح ِۚۦْ قَدح َجَعَل  ٱَّلله رِه مح

َ
َ َبَٰلُِغ أ نه ٱَّلله

ٗرا ءٖ قَدح ِ ََشح
ُ لُِك   ٣ ٱَّلله

4. නුඹලාගේ බිරියන්වගෙන්ව ඔසේ වීගම් 

තත්ත්වය ෙැන (බලාගපාගරාත්තු) සුන්ව 

කර  ෙත්තවුන්ව වනාහි නුඹලා ඔවුන්ව ෙැන 

සැක කග හු නම් ඔවුන්වගේ ඉද්දා කාලය 

මාස තුනකි. ඔසේ තත්ත්වයට පත් ගනාවූ 

කාන්වතාවන්වට ද (එගලසමය.) ෙර්භිණී 

මාතාවන්ව වනාහි ඔවුන්වගේ (ඉද්දා) කාල 

සීමාව ඔවුන්වගේ ෙැබිනි තත්ත්වය බහා 

ලීමයි. තවද කවගරකු අල්ලාහ්ට බිය 

වන්වගන්ව ද ඔහුගේ කාර්යය ඔහුට ඔහු 

පහසු කර ගදනු ඇත. 

حَمِحيِض ِمن ن َِسآئُِكمح إِِن   َن ِمَن ٱل َٰٓـ ِي يَئِسح َوٱله
تَبحُتمح  َنْۚ  ٱرح َٰٓـ ِي لَمح َُيِضح ُهرٖ َوٱله شح

َ
ََٰثُة أ ُتُهنه ثََل فَعِده

  ْۚ َن َۡححلَُهنه ن يََضعح
َ
َجلُُهنه أ

َ
َاِل أ ۡحح

َ ْوَلَُٰت ٱۡلح
ُ
َوأ

ا ٗ رِهِۦ يُِسح مح
َ
ُۥ ِمنح أ َ ََيحَعل َله  ٤ َوَمن َيتهِق ٱَّلله
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5. එය අල්ලාහ්ගේ නිගයෝෙයයි. ඔහු එය 

නුඹලා ගවත පහ  කග ්ය. තවද 

කවගරකු අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වන්වගන්ව 

ද ඔහු ඔහුගේ පාපයන්ව ඔහුගෙන්ව ඉවත් 

කරයි. තවද ඔහුට කුලිය මහත් ගස් 

පිරිනමයි. 

  َ ْۚ َوَمن َيتهِق ٱَّلله ۥٓ إََِلحُكمح نَزََلُ
َ
ِ أ ُر ٱَّلله مح

َ
َٰلَِك أ َذ

ًرا  جح
َ
ۥٓ أ ِظمح ََلُ ِـ َاتِهِۦ َويُعح ِرح َعنحُه َسي   ٥ يَُكف 

6. නුඹලාගේ (ආර්ික) පැවැත්ම අනුව 

නුඹලා වාසය ක  අයුරින්වම ඔවුන්ව ව ද 

නුඹලා වාසය කරවනු. තවද නුඹලා ඔවුන්ව 

ගකගරහි පීඩනය ඇති කරනු පිණිස 

නුඹලා ඔවුනට හිංසා ගනාකරනු. ඔවුන්ව 

ෙර්භිණී මව්වරුන්ව ගලස සිටිගේ නම් 

ඔවුන්වගේ ෙැේ (ගෙන ඇති දරුවා) ප්රසූත 

කරන ගතක් ඔවුන්ව ගකගරහි නුඹලා 

ියදම් කරනු. නුඹලා (ගේ දරුවන්ව) 

ගවනුගවන්ව ඔවුන්ව කිරි ගපාවන්වගන්ව නම් 

එිට ඔවුන්වගේ කුලී නුඹලා ඔවුනට 

පිරිනමනු. නුඹලා අතර (එය) යහපත් 

අයුරින්ව ක මනා කරණය කරනු. නුඹලා 

අපහසු තත්ත්වයකට පත් වූගයහු නම් ඔහු 

(පියා) ගවනුගවන්ව කිරි ගපවීම සඳහා 

ගවනත් එකිගයකු ගසිය යුතුය. 

ِكُنوُهنه ِمنح َحيحُث َسَكنُتم م ِ  سح
َ
ِدُكمح َوََل  أ ن وُجح

ْوَلَِٰت  
ُ
ْۚ ِإَون ُكنه أ وُهنه تِلَُضي ُِقواْ َعلَيحِهنه تَُضآرُّ

ْۚ فَإِنح   َن َۡححلَُهنه َٰ يََضعح نِفُقواْ َعلَيحِهنه َحِته
َ
َۡححٖل فَأ

تَِمُرواْ  
ح
ُجورَُهنه َوأ

ُ
َن لَُكمح فَـ َاتُوُهنه أ ۡرَضعح

َ
أ

ُتمح  ُروٖفِۖ ِإَون َتَعاََسح ۥٓ  بَيحَنُكم بَِمعح  فََسَُتحِضُع ََلُ
َرىَٰ  خح

ُ
 ٦ أ

7. වත්කම් ඇත්ගතෝ තම වත්කම අනුව 

ියදම් කරත්වා! තවද කවුරුන්ව ගවත තම 

ගපෝෂණ සම්පත් සීමා කරනු ලැබුගව් ද 

එිට අල්ලාහ ්ඔහුට කවර ගදයක් 

පිරිනමා ඇත්ගත් ද එයින්ව ඔහු ියදම් 

කරත්වා! අල්ලාහ ්ලබා දී ඇති දැයට වඩා 

වැඩිගයන්ව (ගදන ගමන්ව) කවර ජීියකුට 

වුවද බල කරන්වගන්ව නැත. 

දුෂ්කරත්වගයන්ව පසු ව අල්ලාහ ්පහසු ව 

ඇති කරයි. 

ِن َسَعتِهِۖۦۡ َوَمن قُِدَر َعلَيحهِ   َِلُنِفقح ُذو َسَعةٖ م 
  ُ ْۚ ََل يَُكل ُِف ٱَّلله ُ َُٰه ٱَّلله آ َءاتَى رِزحقُُهۥ فَلحُينِفقح ِممه

َد  ُ َبعح َعُل ٱَّلله ْۚ َسَيجح ََٰها ًسا إَِله َمآ َءاتَى ٖ  َنفح ُعِسح
ا ٗ  ٧ يُِسح
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8. තම පරමාධිපතිගේ නිගයෝෙයට හා 

ඔහුගේ දූතයාණන්වට පිටුපෑ ෙම්මාන 

ගකාපමණක් වී ද? එිට අපි දැඩි 

ිනිශච්යකින්ව එය ිනිශ්චය කග මු. 

තවද දරුණු දඬුවමකින්ව අපි එයට දඬුවම් 

කග මු. 

رِ َرب َِها َورُُسلِهِۦ   مح
َ
يٍَة َعَتتح َعنح أ ِن قَرح ي ِن م 

َ
َوَكأ

بحَنََٰها َعَذاٗبا  فََحاَسبحَنَٰ  َها ِحَساٗبا َشِديٗدا وََعذه
ٗرا  ٨ نُّكح

9. එිට එය එහි ක්රියාගවහි ිපාකය 

භුක්ති ින්වගදෝය. තවද එහි ක්රියාගවහි 

අවසානය පරාජයක් ිය. 

رَِها   مح
َ
َِٰقَبُة أ رَِها َوََكَن َع مح

َ
فََذاقَتح َوبَاَل أ

ا  ً  ٩ ُخِسح

10. අල්ලාහ ්ඔවුනට දැඩි දඬුවමක් 

සූදානම් කග ්ය. එගහයින්ව ිශව්ාස ක  

ප්රබුද්ධිමත් ජනයිනි! නුඹලා අල්ලාහට් 

බිය බැතිමත් වනු. සැබැින්වම අල්ලාහ් 

නුඹලා ගවත ගමගනහි කිරීමක් පහ  කර 

ඇත. 

ْوِل  
ُ
أ َ َيَٰٓ ُ لَُهمح َعَذاٗبا َشِديٗداۖۡ فَٱتهُقواْ ٱَّلله َعده ٱَّلله

َ
أ

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
ْْۚ قَدح أ ِيَن َءاَمُنوا لحَبَِٰب ٱَّله

َ  إََِلحُكمح  ٱۡلح
ٗرا  ١٠ ذِكح

11. ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක වුන්ව 

අන්වධකාරයන්වගෙන්ව ආගලෝකය ගවත 

බැහැර කරනු පිණිස අල්ලාහ්ගේ වදන්ව 

නුඹලා ගවත පාරායනය කරන 

රසූල්වරයකු ද (යැව්ගව්ය.) කවගරකු 

අල්ලාහ ්ව ිශ්වාස ගකාට යහකම් 

කරන්වගන්ව ද ඔහු ව ඒවාට පහළින්ව 

ෙංොගවෝ ෙලා බස්නා උයන්ව වලට ඔහු 

ඇතු ත් කරනු ඇත. (ඔවුන්ව) එහි සදහටම 

සදාතනිකයින්ව ගවති. අල්ලාහ ්ඔහුට 

ගපෝෂණ සම්පත් අලංකාරවත් කග ්ය. 

ِ ُمَبي َِنَٰٖت   رهُسوَٗل َيتحلُواْ َعلَيحُكمح َءاَيَِٰت ٱَّلله
َٰلَِحَِٰت ِمَن   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه رَِج ٱَّله ُخح ِ َل 

ِۚ َوَمن   لَُمَِٰت إََِل ٱنلُّورِ َملح  ٱلظُّ ِ َويَعح ِمنُۢ بِٱَّلله يُؤح
َٰٖت ََتحرِي ِمن ََتحتَِها   ِخلحُه َجنه َصَٰلِٗحا يُدح

ُ ََلُۥ   َسَن ٱَّلله حح
َ
بَٗداۖۡ قَدح أ

َ
نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ

َ ٱۡلح
 ١١ رِزحقًا 
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12. අහස ්හතක් හා මහගපාග ාගවන්ව 

ඒවාට සමාන දෑ ද මැව්ගව් අල්ලාහය්. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ් සියලු දෑ 

ගකගරහි ශක්තිය ඇත්තාය. එගමන්වම 

සියලු දෑ පිළිබඳ ව දැනුගමන්ව ඔහු සර්ව 

ප්රකාරගයන්ව වටලාගෙන සිටියි යැයි 

නුඹලා දැන ෙනු පිණිස ඒවා අතරට 

(ඔහුගේ) නිගයෝෙය පහ  වනු ඇත. 

ۡرِض  
َ َٰٖت َوِمَن ٱۡلح ِي َخلََق َسبحَع َسَمََٰو ُ ٱَّله ٱَّلله

ُر بَيحَنُهنه تِلَ  مح
َ ُل ٱۡلح ۖۡ َيَتََنه َ  ِمثحلَُهنه نه ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ عح

  ِ
َحاَط بُِكل 

َ
َ قَدح أ نه ٱَّلله

َ
ءٖ قَِدير  َوأ ِ ََشح

َٰ ُك  لََعَ
ٍء ِعلحَمُۢا  ١٢ ََشح
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සූරා අත් තහ්රීම්  التحريم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අගහෝ නබිවරය! නුඹ නුඹගේ 

බිරියන්වගේ තෘේතිය ගසායමින්ව නුඹට 

අල්ලාහ ්අනුමත ක  දෑ නුඹ තහනම් කර 

ෙනුගේ ඇයි? තවද අල්ලාහ් අති 

ක්ෂමාශීලීය. මහා කරුණාන්විතය. 

ُ لََكۖۡ تَبحتَ  َحله ٱَّلله
َ
ُِم َمآ أ َها ٱنلهِبُّ لَِم َُتَر  يُّ

َ
أ ِغ  َيَٰٓ

ُ َغُفور  رهِحيم   َوَِٰجَكْۚ َوٱَّلله زح
َ
 ١ َمرحَضاَت أ

2. නුඹලාගේ දිවුරුම් වලින්ව මිදීගම් 

රමයක් අල්ලාහ ්නුඹලාට නියම කග ්ය. 

තවද අල්ලාහ ්නුඹලාගේ ආරක්ෂකය. 

තවද ඔහු සර්ව ඥානීය මහා ප්රඥාවන්වතය. 

  ُ ْۚ َوٱَّلله يحَمَٰنُِكمح
َ
ُ لَُكمح ََتِلهَة أ قَدح فََرَض ٱَّلله

َِكيمُ َموح  ۖۡ وَُهَو ٱلحَعلِيُم ٱۡلح َُٰكمح  ٢ لَى

3. නබිවරයා ඔහුගේ බිරියන්වගෙන්ව 

ඇතැගමකුට කතාවක් රහසින්ව කියූ 

අවස්ථාගව් එක් බිරියකු (අන්ව අය ගවත)  

එය දන්වවා සිටි කල්හි (ගමගස් රහස 

ගහළිදරව් වීම) අල්ලාහ ්එය නබිවරයා 

ගවත ගහළි කග ය්. ඉන්ව ගකාටසක් 

නබිවරයා ඇයට දන්වවා සිට ගකාටසක් 

ගනාසලකා හැරිගේය. ඔහු එය ඇයට 

දන්වවා සිටි කල්හි “ගමය ඔබට දන්වවා 

සිටිගේ කවුදැයි” ඇය ඇසුවාය. 

“අභිඥානවන්වතවූ සර්ව ඥානියාගණෝ මට 

දැනුම් දුන්වගන්වය”යැයි ඔහු පැවසීය. 

َوَِٰجهِۦ َحِديٗثا   زح
َ
ِض أ ََسه ٱنلهِبُّ إََِلَٰ َبعح

َ
ِإَوذح أ

ُ عَ  َهَرُه ٱَّلله ظح
َ
تح بِهِۦ َوأ

َ
ا َنبهأ لَيحهِ َعرهَف  فَلَمه

َها بِهِۦ  
َ
ا َنبهأ ٖضِۖ فَلَمه َرَض َعنُۢ َبعح عح

َ
َضُهۥ َوأ َبعح

ِّنَ ٱلحَعلِيُم  
َ
َك َهََٰذاۖۡ قَاَل َنبهأ

َ
ۢنَبأ

َ
قَالَتح َمنح أ

َبِۡيُ   ٣ ٱۡلح
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4. (නබිවරයාගේ භාර්යාවන්ව වන)  නුඹලා 

ගදගදනාම අල්ලාහ ්ගවත පශච්ාත්තාප 

වූවා නම් (මැනි!) ගහත්ුව නුඹලා 

ගදගදනාගේ හදවත් සැබැින්වම ිනාශ වී 

ඇත. ඔහුට එගරහි ව නුඹලා ගදගදනා 

එකිගනකාට උර දුන්වගනහු නම් එිට 

(දැනෙනු) නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්වන 

ඔහු ඔහුගේ භාරකරුය. ජිේරීල් ද ගද්ව 

ිශව්ාසවන්වතයින්වගෙන්ව දැහැමියා ද  ඉන්ව 

පසු ව මලක්වරු ද උර ගදන්වනන්වය. 

ِ َفَقدح  ۖۡ ِإَون  إِن َتُتوبَآ إََِل ٱَّلله َصَغتح قُلُوبُُكَما
ِيُل   َُٰه وَِجَبح لَى َ ُهَو َموح تََظََٰهَرا َعلَيحهِ فَإِنه ٱَّلله

َٰلَِك   َد َذ حَمَلَٰٓئَِكُة َبعح ِمنَِيۖۡ َوٱل حُمؤح َوَصَٰلُِح ٱل
 ٤ َظِهۡيٌ 

5. ඔහු නුඹලා ව දික්කසාද කග  ්නම් 

නුඹලාට වඩා යහපත් අවනත වන, 

ිශව්ාස කරන, යටහත් වන, පාප 

ක්ෂමාගවහි නිරත වන, ෙැතිකම් කරන, 

උපවාසගේ නිරත වන, වැන්වදඹුවන්ව හා 

කනයාියන්ව බිරියන්ව වශගයන්ව ඔහුගේ 

පරමාධිපති ඔහුට ගවනස් කර ගදන්වනට 

පුළුවණ. 

َوًَٰجا   زح
َ
ۥٓ أ ن ُيبحِدََلُ

َ
ۥٓ إِن َطلهَقُكنه أ َعََسَٰ َربُُّه

َٰنَِتَٰٖت   ِمَنَٰٖت َق ؤح لَِمَٰٖت مُّ ِنُكنه ُمسح ا م  ٗ َخۡيح
 َٰ ئَِبٍَٰت َع ئَِحَٰٖت َثي َِبَٰٖت َتَٰٓ بَِدَٰٖت َسَٰٓ

بحَكاٗرا 
َ
 ٥ َوأ

6. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! නුඹලා හා 

නුඹලාගේ පවුල (නිරා) ගින්වගනන්ව 

ආරක්ෂා කර ෙනු. එහි ඉන්වධන මිනිසුන්ව 

හා ෙල්ය. එහි දරුණු කුරීරු මලක්වරුන්ව 

ගවති. ඔහු ඔවුනට අණ කරන දෑ 

සම්බන්වධගයන්ව ඔවුහු අල්ලාහ්ට පිටු 

ගනාපාති. තවද ඔවුනට අණ කරනු ලබන 

දෑ ඔවුහු (එගලසම) ඉටු කරති. 

لِيُكمح   هح
َ
نُفَسُكمح َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َِجاَرةُ َعلَيحَها َمَلَٰٓئَِكٌة   نَاٗرا َوُقوُدَها ٱنلهاُس َوٱۡلح
َمرَُهمح  

َ
َ َمآ أ ُصوَن ٱَّلله ِغََلظ  ِشَداد  َله َيعح

َمُرونَ  َعلُوَن َما يُؤح  ٦ َويَفح

7. අගහෝ ප්රතික්ගෂ්ප ක වුනි! අද දින 

නුඹලා නිදහසට කරුණු ගනාදක්වනු. 

නියත වශගයන්වම නුඹලාට ප්රතිඵල 

වශගයන්ව පිරිනමනු ලබනුගේ නුඹලා සිදු 

කරමින්ව සිටි දෑය. 

ۖۡ إِنهَما   َوحَم َتِذُرواْ ٱَلح ِيَن َكَفُرواْ ََل َتعح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َملُونَ  َن َما ُكنُتمح َتعح  ٧ َُتحَزوح
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8. අගහෝ ිශව්ාස ක වුනි! අල්ලාහ ්ගවත 

අවංක පශ්චාත්තාපයකින්ව පශ්චාත්තාප වී 

ගයාමු වනු. නුඹලාගේ පරමාධිපති 

නුඹලාගේ පාපයන්ව නුඹලාගෙන්ව පහ 

ගකාට ඒවාට පහළින්ව ෙංොගවෝ ෙලා 

බස්නා (සව්ර්ෙ) උයන්ව වලට නුඹලා ව 

ඇතු ත් කරන්වනට පුළුවණ. එදින 

නබිවරයාට හා ඔහු සමෙ වූ ිශව්ාස 

ක වුනට අල්ලාහ ්අවමන්ව ගනාකරයි. 

ඔවුන්වගේ ආගලෝකය ඔවුන්ව ඉදිරිපසින්ව ද 

ඔවුන්වගේ දකුණුපසින්ව ද දිව යයි. “අපගේ 

පරමාධිපතියාගණනි, අපගේ ආගලෝකය 

අපට ූර්ණවත් කර ගදනු මැනව! තවද 

අපහට සමාව ගදනු මැනව! නියත 

වශගයන්වම නුඹ සියලු දෑ ගකගරහි 

ශක්තිය ඇත්තාය.” යැයි ඔවුන්ව පවසනු 

ඇත. 

ِيَن ءَ  َها ٱَّله يُّ
َ
أ بَٗة  َيَٰٓ ِ تَوح اَمُنواْ تُوبُٓواْ إََِل ٱَّلله

َِر َعنُكمح   ن يَُكف 
َ
نهُصوًحا َعََسَٰ َربُُّكمح أ

َٰٖت ََتحرِي ِمن   ِخلَُكمح َجنه ِـ َاتُِكمح َويُدح َسي 
ِيَن   ُ ٱنلهِبه َوٱَّله نحَهَُٰر يَوحَم ََل َُيحزِي ٱَّلله

َ ََتحتَِها ٱۡلح
ََعَٰ   ۖۥۡ نُورُُهمح يَسح يحِديِهمح  َءاَمُنواْ َمَعُه

َ
َ أ بَيح

فِرح   تحِممح نَلَا نُوَرنَا َوٱغح
َ
يحَمَٰنِِهمح َيُقولُوَن َربهَنآ أ

َ
َوبِأ

ءٖ قَِدير   ِ ََشح
َٰ ُك  ٓۖۡ إِنهَك لََعَ  ٨ نَلَا

9. අගහෝ නබිවරය! ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව හා කුහකයින්ව සමෙ නුඹ 

මහත් ගස් පරිශ්රම දරනු. තවද ඔවුනට 

එගරහි ව දැඩි ව කටයුතු කරනු. තවද 

ඔවුන්වගේ නවාතැන නිරයයි. තවද ගයාමු 

වන ස්ථානය නපුරු ිය. 

حُمَنَِٰفِقَي   اَر َوٱل َها ٱنلهِبُّ َجَِٰهِد ٱلحُكفه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َُٰهمح َجَهنهُمۖۡ َوبِئحَس   َوى
ح
ْۚ َوَمأ لُظح َعلَيحِهمح َوٱغح

حَمِصۡيُ   ٩ ٱل

10. නූහ්ගේ බිරිය හා ලූත්ගේ බිරිය 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව සඳහා උපමාවක් 

ගලස අල්ලාහ ්ඉදිරිපත් කග ්ය. ඔවුන්ව 

ගදගදනා අපගේ දැහැමි ෙැත්තන්ව අතුරින්ව 

ෙැත්තන්ව ගදගදගනකු යටගත් වූහ. නමුත් 

ඔවුන්ව ගදගදනා ගමාවුන්ව (සැමියන්ව) 

ගදගදනා ව පාවා දුන්වගනෝය. එිට 

අල්ලාහ්ගෙන්ව වූ කිසිවකින්ව ඔවුන්ව 

ගදගදනාට (රැකවරණය ගදන්වනට) 

ගමාවුන්ව ගදගදනාට කිසිිගටක 

ප්රගයෝජනවත් ගනාවීය. තවද නුඹලා 

පිිගසන්වනන්ව සමෙ නිරයට පිිගසනු 

යැයි කියනු ලැබීය. 

َت نُوٖح  
َ
َرأ ِيَن َكَفُرواْ ٱمح ُ َمَثَٗل ل َِّله َۡضََب ٱَّلله

َت لُوٖطِۖ ََكَنَتا ََتحَت َعبحَديحِن ِمنح ِعَبادِنَا  
َ
َرأ َوٱمح

نَِيا َعنحُهَما ِمَن   ِ فََخاَنَتاُهَما فَلَمح ُيغح َصَٰلَِحيح
ِ َشيح  َِٰخلِيَ ٱَّلله ا َوقِيَل ٱدحُخََل ٱنلهاَر َمَع ٱلده  ١٠ ـ ٗ
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11. තවද ිශ්වාස ක වුන්ව සදහා 

උපමාවක් ගලස අල්ලාහ් ෆිර්අවුන්වගේ 

බිරිය ඉදිරිපත් කග ය්. “මාගේ 

පරමාධිපතියාගණනි, නුඹ අබියස 

(ස්වර්ෙ) උයගන්ව නිවසක් මා ගවනුගවන්ව 

ඉදි කර ගදනු මැනව ! තවද 

ෆිර්අවුන්වගෙන්ව ද ඔහුගේ (නපුරු) 

ක්රියාගවන්ව ද මා මුදවා ෙනු මැනව ! තවද 

අපරාධකාරී ජනයාගෙන්ව මා මුදවා ෙනු 

මැනව !” යැයි ඇය පවසා සිටියාය. 

َت  
َ
َرأ ِيَن َءاَمُنواْ ٱمح ُ َمَثَٗل ل َِّله َوَۡضََب ٱَّلله

ِ ٱبحِن َِل ِعنَدَك بَيحٗتا ِِف   َن إِذح قَالَتح َرب  فِرحَعوح
َنهةِ َوََن ِِّن ِمن  َن وََعَملِهِۦ َوََن ِِّن ِمَن  ٱۡلح فِرحَعوح

َٰلِِميَ   ١١ ٱلحَقوحِم ٱلظه

12. තවද තම පතිවත සුරක්ෂා කර ෙත් 

ඉම්රාන්වගේ දියණිය වූ මර්යම් (ගේ 

උපමාව ද ගෙන හැර දක්වීය) අපගේ 

ආත්මගයන්ව ඒ ගවත අපි පිඹුගවමු. තවද 

ඇයගේ පරමාධිපතිගේ වදන්ව හා ඔහුගේ 

ග්රන්වථ ඇය තහවුරු ක ාය. තවද ඇය 

යටහත් වන්වනන්ව අතුරින්ව වූවාය. 

َصَنتح فَرحَجَها   حح
َ
َرََٰن ٱلهِِتٓ أ يََم ٱبحَنَت ِعمح َوَمرح

قَتح بَِكلَِمَِٰت   وِحَنا َوَصده َنا فِيهِ ِمن رُّ َفَنَفخح
 ١٢ َرب َِها َوُكُتبِهِۦ َوََكنَتح ِمَن ٱلحَقَٰنِتِيَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (සියලු) පාලන බලය කව්රුන්ව අගතහි 

ඇත්ගත්ද ඔහු භාෙයගයන්ව යුක්ත ිය. 

තවද ඔහු සියලු දෑ ගකගරහි 

බලසම්පන්වනය. 

ءٖ   ِ ََشح
َٰ ُك  حُملحُك َوُهَو لََعَ ِي بَِيِدهِ ٱل تََبََٰرَك ٱَّله

 ١ قَِديرٌ 

2. ඔහු වනාහි මරණය සහ ජීවය මැව්ගව්  

ය. (මන්වද) නුඹලා අතුරින්ව කවගරකු 

ක්රියාගවන්ව වඩාත් දැහැමි දැයි ඔහු නුඹලා 

ව පරීක්ෂා කරනු පිණිසය. තවද ඔහු සර්ව 

බලධාරීය. අතික්ෂමාශීලීය. 

يُُّكمح  
َ
َة َِلَبحلَُوُكمح أ ََيوَٰ حَموحَت َوٱۡلح ِي َخلََق ٱل ٱَّله

َسُن َعَمَٗلْۚ وَُهَو ٱلحَعزِيُز ٱلحَغفُ  حح
َ
 ٢ ورُ أ

3. ඔහු වනාහි අහස ්සතම (එකිගනක උඩ 

පිහිටන ගස්) තට්ටු වශගයන්ව මැව්ගව්ය. 

කරුණාවන්වතයාගේ මැවීම්හි පලුදු 

කිසිවක් නුඹ ගනාදකිනු ඇත. එගහයින්ව 

යම් පලුද්දක් නුඹ දකින්වගන්ව දැයි ගනත් 

ගයාමු කර බලනු. 

ا تََرىَٰ ِِف   ۖۡ مه َٰٖت ِطَباٗقا ِي َخلََق َسبحَع َسَمََٰو ٱَّله
ِنَٰمۡح ََِصَ َهلح  َخلحِق ٱلره  ِمن تََفَُٰوٖتِۖ فَٱرحِجِع ٱِلح

 ٣ تََرىَٰ ِمن ُفُطورٖ 

4. පසුවද  නුඹ ගදවරක් ගනත් ගයාමු කර 

බලනු. එම ගනත් නුඹ ගවත එය 

ගවගහසට පත් තත්ත්වගේ අවමානගයන්ව 

යුතු ව  හැගරනු ඇත. 

ََِصُ   ِ يَنَقلِبح إََِلحَك ٱِلح تَيح ََِصَ َكره ُثمه ٱرحِجِع ٱِلح
 ٤ َخاِسٗئا وَُهَو َحِسۡي  

5. තවද සැබැින්වම අපි ගමගලාව අහස 

පහන්ව මගින්ව අලංකාරවත් කග මු. ඒවා 

ගෂයිතානුන්වට දමා ෙසනු ලබන 

ගමවලමක් බවට අපි පත් කග මු. තවද 

අපි ඔවුනට ඇිග න ගින්වගන්ව දඬුවම ද 

සූදානම් කර ඇත්ගතමු. 

نحَيا بَِمَصَٰبِيَح وَجَ  َمآَء ٱلُّ َعلحَنََٰها  َولََقدح َزيهنها ٱلسه
نَا لَُهمح َعَذاَب   َتدح عح

َ
َيَِٰطِيِۖ َوأ رُُجوٗما ل ِلشه

عِۡيِ   ٥ ٱلسه
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6. එගමන්වම තම පරමාධිපති ව 

ප්රතික්ගෂප් ක වුනට නිරගේ දඬුවම ඇත. 

තවද (ඔවුහු) ගයාමු වන සථ්ානය නපුරු 

ිය. 

ِيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهمح َعَذاُب َجَهنهَمۖۡ َوبِئحَس   َولَِّله
حَمِصۡيُ   ٦ ٱل

7. ඔවුන්ව එහි දමනු ලැබූ කල්හි ඔවුහු එහි 

(බූරු හඬ ගමන්ව) හුස්ම ෙන්වනා පිළිකුල් 

හඬකට සවන්ව ගදති. තවද එය උතුරමින්ව 

පවතී. 

لحُقواْ فِيَها َسِمُعواْ لََها َشِهيٗقا َوِهَ َتُفورُ 
ُ
 ٧ إَِذآ أ

8. එය ගකෝපගයන්ව පිපිගරන්වනාක් ගමනි. 

එහි පිරිසක් දමනු ලැබූ සෑම ිටකම 

“අවවාද කරන්වගනකු නුඹලා ගවත 

ගනාපැමිණිගේ දැ?”යි එහි භාරකරුගවෝ 

ඔවුන්වගෙන්ව ිමසති. 

ج    لحَِّقَ فِيَها فَوح
ُ
ُ ِمَن ٱلحَغيحِظِۖ ُُكهَمآ أ تََكاُد َتَمَيه

تُِكمح نَِذير  
ح
لَمح يَأ

َ
لَُهمح َخَزَنُتَهآ أ

َ
 ٨ َسأ

9. “එගසය්. අප ගවත අනතුරු 

අඟවන්වගනකු සැබැින්වම පැමිණිගේය. 

එිට අපි ගබාරු යැයි පැවසුගවමු තවද 

අල්ලාහ ්කිසිදු ගදයක් පහ  කර නැත. 

නුඹලා මහත් වූ මු ාගව් මිස නැතැයි” අපි 

කීගවමුයි ඔවුහු පවසති. 

َل   بحَنا َوُقلحَنا َما نَزه قَالُواْ بََلَٰ قَدح َجآَءنَا نَِذير  فََكذه
نُتمح إَِله ِِف َضَلَٰٖل َكبِۡيٖ 

َ
ٍء إِنح أ ُ ِمن ََشح  ٩ ٱَّلله

10. අප සවන්ව ගදමින්ව ගහෝ අවගබෝධ කර 

ෙනිමින්ව සිටිගයමු නම් දැගවන ගින්වගන්ව 

සහකාරයින්වගෙන්ව අප ගනාවන්වගනමුයි 

ඔවුහු කියති. 

ِقُل َما ُكنها ِِفٓ   وح َنعح
َ
َمُع أ َوقَالُواْ لَوح ُكنها نَسح

عِۡيِ  َحَِٰب ٱلسه صح
َ
 ١٠ أ

11. එිට ඔවුහු තම වරද පිළිෙනිති. 

එගහයින්ව දැගවන ගින්වගන්ව සහකාරයින්වට 

ශාපය ගව්වා! 

َحَِٰب   صح
َ
ِ ٗقا ۡل  ََتَُفواْ بَِذۢنبِِهمح فَُسحح فَٱعح

عِۡيِ   ١١ ٱلسه

12. නියත වශගයන්වම අදෘශයමානගයහි 

තම පරමාධිපතිට බිය වන අය වනාහි 

ඔවුනට සමාව හා මහත් වූ තිළිණයක් 

ඇත. 

ِفَرة    غح َن َربهُهم بِٱلحَغيحِب لَُهم مه ِيَن ََيحَشوح إِنه ٱَّله
ر  َكبِۡي   جح

َ
 ١٢ َوأ
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13. නුඹලාගේ ප්රකාශයන්ව රහසිෙත ව 

කියනු. නැතගහාත් එය හඬ නො කියනු. 

නියත වශගයන්වම ඔහු සිත්හි ඇති දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

  ُۢ َهُرواْ بِهِۦٓۖۡ إِنهُهۥ َعلِيُم وِ ٱجح
َ
لَُكمح أ واْ قَوح َِسُّ

َ
َوأ

ُدورِ   ١٣ بَِذاِت ٱلصُّ

14. (සියල්ල) මැවූ ඔහු (අභයන්වතරය 

පිළිබඳ ව) ගනාදන්වගන්වද?  ඔහු සියුම් 

ඥානීය. අභිඥානවන්වතය යැයි දැනෙනු. 

َبِۡيُ  لَُم َمنح َخلََق وَُهَو ٱللهِطيُف ٱۡلح ََل َيعح
َ
 ١٤ أ

15. නුඹලාට මහගපාග ාව (ෙමන්ව 

කිරීමට) පහසු අයුරින්ව පිහිටුවාලූගේ 

ඔහුය. එගහයින්ව එහි පැතිකඩ වල නුඹලා 

ෙමන්ව කරනු. තවද ඔහුගේ ගපෝෂණගයන්ව 

අනුභව කරනු. තවද ඔහු ගවතය නැවත 

නැගිටුවනු ලබනුගේ. 

ُشواْ   ۡرَض َذلُوَٗل فَٱمح
َ ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡلح ُهَو ٱَّله

ِزحقِهِۖۦۡ ِإَوََلحهِ ٱلنُُّشورُ   ١٥ ِِف َمَناكِبَِها َوُُكُواْ ِمن ر 

16. මහගපාග ාව ගදදරී යන ිට අහගස ්

සිටින්වනා නුඹලා එය තු ට ගිල්වීගමන්ව 

නුඹලා සුරක්ෂිත දැයි  සිතන්වගනහිද? 

ن ََيحِسَف بُِكُم  
َ
َمآءِ أ ن ِِف ٱلسه ِمنُتم مه

َ
َءأ

ۡرَض فَإَِذا ِهَ َتُمورُ 
َ  ١٦ ٱۡلح

17. එගස ්නැතගහාත් අහගසහි සිටින්වනා 

ෙල් කුණාටුවක් නුඹලා ගවත එවීගමන්ව 

නුඹලා සුරක්ෂිත දැයි සිතන්වගනහු ද? 

එිට මාගේ අනතුරු ඇඟවීම ගකගස් දැයි 

නුඹලා මතු දැන ෙනු ඇත. 

 
َ
مح أ

َ
ن يُرحِسَل َعلَيحُكمح أ

َ
َمآءِ أ ن ِِف ٱلسه ِمنُتم مه

لَُموَن َكيحَف نَِذيرِ  ۖۡ فََسَتعح  ١٧ َحاِصٗبا

18. තවද සැබැින්වම ඔවුනට ගපර 

සිටියවුන්ව ගබාරු ක හ. එිට මාගේ 

උදහස ගකගස් වී ද? 

ِيَن ِمن َقبحلِِهمح فََكيحَف ََكَن   َب ٱَّله َولََقدح َكذه
 ١٨ نَِكۡيِ 

19. ඔවුනට ඉහළින්ව පක්ීන්ව තම පියාපත් 

දිගු හරිමින්ව හා හකුළුවාලමින්ව සිටිනු 

ඔවුහු නුදුටුගවෝද ? උන්ව රඳවා තබනුගේ 

අපරිමිත දයාන්විතයාණන්ව මිස අන්ව 

කිසිගවකු ගනාගවයි. නියත වශගයන්වම 

ඔහු සෑම ගදයක් පිළිබඳ ව සර්ව 

නිරීක්ෂකය. 

َٰٖت َويَقح  فه ِ فَوحَقُهمح َصَٰٓ ۡيح اْ إََِل ٱلطه َولَمح يََروح
َ
َنْۚ  أ بِضح

  ِۭ ء ِ ََشح
َمَُٰنْۚ إِنهُهۥ بُِكل  ِسُكُهنه إَِله ٱلرهحح َما ُيمح

 ١٩ بَِصۡيٌ 
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20. අපරිමිත දායන්විතයාණන්ව හැර  

නුඹලාට උදව් කරන ගස්නාව කවගරකු 

ද? ප්රතික්ගෂ්පකයින්ව මු ාගවහි මිස නැත. 

ِن   ِي ُهَو ُجند  لهُكمح يَنُِصُُكم م  نح َهََٰذا ٱَّله مه
َ
أ

ِنَٰمۡحْۚ  َٰفُِروَن إَِله ِِف ُغُرورٍ ُدوِن ٱلره  ٢٠  إِِن ٱلحَك

21. නැතගහාත් ඔහුගේ ගපෝෂණය ඔහු 

නතර කග  ්නම් නුඹලාට ගපෝෂණය 

සපයනුගේ කවගරකු ද? නමුත් ඔවුහු 

සතය ගයන්ව දුරස ්ව සීමාව ඉක්මවීගමහි 

හා (සතයගයන්ව) පලා යෑගමහි එල්බගෙන 

සිටිති. 

َسَك  مح
َ
زُُقُكمح إِنح أ ِي يَرح نح َهََٰذا ٱَّله مه

َ
ۚۥْ  أ  رِزحَقُه

ٖ َوُنُفورٍ  ُّواْ ِِف ُعُتو   ٢١ بَل ۡله

22. තම මුහුණ මුණින්ව අතට වැටී 

ඇිදින්වනා ද එගස ්නැතගහාත් ගකළින්ව 

ඍජු මාර්ෙය මත ඇිදින්වනා ද ඍජු 

මාර්ෙයක සිටිනුගේ ? 

ن   مه
َ
َدىَٰٓ أ هح

َ
ِههِۦٓ أ َٰ وَجح َِش ُمِكبًّا لََعَ َفَمن َيمح

َ
أ

َٰ ِصَرَٰٖط مُّ  َتِقيمٖ َيمحَِش َسوِيًّا لََعَ  ٢٢ سح

23. නුඹලා මවා නුඹලාට ශරවණය ද 

දෘෂ්ටි ද හදවත් ද ඇති කග ් ඔහුය. 

නුඹලා ගුණ ෙරුක වනුගේ  සව්ල්පයකි 

යැයි (නබිවරය) නුඹ කියනු. 

َع   مح ُكمح وََجَعَل لَُكُم ٱلسه
َ
نَشأ

َ
ِٓي أ قُلح ُهَو ٱَّله

ُكُرونَ  ا تَشح ْۚ قَلِيَٗل مه فحـ َِدةَ
َ بحَصََٰر َوٱۡلح

َ  ٢٣ َوٱۡلح

24. නුඹලා මහගපාග ාගවහි ිසුරුවා 

හැරිගේ ඔහුය. තවද ඔහු ගවතය නුඹලා 

එක්රැස ්කරනු ලබනුගේ යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. 

ۡرِض ِإَوََلحهِ  
َ ُكمح ِِف ٱۡلح

َ
ِي َذَرأ قُلح ُهَو ٱَّله

ونَ   ٢٤ َُتحَّشُ

25. තවද නුඹලා සතයවාදීන්ව ගලස 

සිටිගයහු නම් ගමම ගපාගරාන්වදුව (ඉටු 

කරනු ලබනුගේ) කවදා දැ?යි ඔවුහු ප්රශන් 

කරති. 

ُد إِن ُكنُتمح   حوَعح َويَُقولُوَن َمَِتَٰ َهََٰذا ٱل
 ٢٥ َصَِٰدقِيَ 

26. (එයට) නියත වශගයන්වම (ගම් ෙැන) 

දැනුම ඇත්ගත් අල්ලාහ ්ගවතය. තවද 

නියත වශගයන්වම මම පැහැදිලි අනතුරු 

අඟවන්වගනකු පමණකියි (නබිවරය) නුඹ 

කියනු. 

نَا۠ نَِذير   قُلح إِنهَما ٱلحعِلحُم ِعنَد  
َ
َمآ أ ِ ِإَونه ٱَّلله

بِي    ٢٦ مُّ
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27. එය කිට්ටුගවන්වම ඔවුන්ව දකින කල්හි 

පරතික්ගෂප් ක වුන්වගේ මුහුණු නරක් වී 

යයි. තවද ගමය නුඹලා (ඉක්මන්ව 

කරන්වනැයි) වාද කරමින්ව සිටි දෑ යැයි 

එිට ඔවුනට කියනු ලැගේ. 

 ِ هُ ُزلحَفٗة ِسيٓـ َتح وُُجوهُ ٱَّله وح
َ
ا َرأ يَن َكَفُرواْ  فَلَمه

ُعونَ  ِي ُكنُتم بِهِۦ تَده  ٢٧ َوقِيَل َهََٰذا ٱَّله

28. (නබි මුහම්මද්) මා හා මා සමෙ 

සිටින අය අල්ලාහ ්ිනාශ කග  ්නම් 

ගහෝ නැතගහාත් අප ගවත ඔහු දයාව දැක් 

වූගේ නම් ගහෝ ගව්දනීය දඬුවමින්ව 

පරතික්ගෂප්කයින්ව ෙලවා ෙන්වගන්ව කවුරුන්ව 

දැයි නුඹලා සිතා බැලුගවහු දැ?යි 

(ඔවුන්වගෙන්ව) අසනු. 

وح  
َ
َِعَ أ ُ َوَمن مه لََكِّنَ ٱَّلله هح

َ
ُتمح إِنح أ رََءيح

َ
قُلح أ

َٰفِرِيَن ِمنح َعَذاٍب   رَِۡحََنا َفَمن َُيُِۡي ٱلحَك
َِلمٖ 

َ
 ٢٨ أ

29. (අපිරිමිත දයාන්විතයා ඔහුය. අපි ඔහු 

ෙැන ිශව්ාස කග මු. තවද ඔහු ගවතම 

බලාගපාගරාත්තු තබන්වගනමු. එගහයින්ව 

කවගරකු පරකට ගනාමගෙහි දැයි නුඹලා 

මතු දැන ෙනු ඇත. යැයි (නබි මුහම්මද්) 

කියනු. 

  ۡۖ حَنا َمَُٰن َءاَمنها بِهِۦ وََعلَيحهِ تََوُكه قُلح ُهَو ٱلرهحح
بِيٖ  لَُموَن َمنح ُهَو ِِف َضَلَٰٖل مُّ  ٢٩ فََسَتعح

30. නුඹලාගේ ජලය (මහගපාග ාව 

තු ට) කිඳා බැස්ගස ්නම් ෙලා යන දිය 

දහර නුඹලාට ලබා ගදන්වගන්ව කවුරුන්ව 

දැ?යි නුඹලා සිතා බැලුගවහු දැ?යි (නබි 

මුහම්මද්) අසනු. 

ٗرا َفَمن   َبَح َمآؤُُكمح َغوح صح
َ
ُتمح إِنح أ رََءيح

َ
قُلح أ

عِيِۭن تِيُكم بَِمآءٖ مه
ح
 ٣٠ يَأ
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සූරා අල් කලම් القلم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. නූන්ව, පෑන හා ඔවුන්ව ලියන දෑ මත 

දිවුරමින්ව, 
ُطُرونَ   ١ ٓنْۚ َوٱلحَقلَِم َوَما يَسح

2. නුගේ පරමාධිපතිගේ පිහිගටන්ව නුඹ 

උන්වමත්තකයකු ගනාගව්. 
ُنونٖ  َمةِ َرب َِك بَِمجح نَت بِنِعح

َ
 ٢ َمآ أ

3. තවද සැබැින්වම නුඹට නිමක් 

ගනාමැති ප්රතිඵලයක් ඇත. 
ُنونٖ  َ َممح ًرا َغۡيح جح

َ
 ٣ ِإَونه لََك َۡل

4. තවද නියත වශගයන්වම නුඹ අති උතුම් 

ෙතිගුණ මත සිටින්වගනහිය. 
 ٤ ِإَونهَك لََعَلَٰ ُخلٍُق َعِظيمٖ 

5. නුඹ මතු දකිනු ඇත. තවද ඔවුහුද මතු 

දකිනු ඇත. 
ونَ   ٥ فََستُبحِِصُ َويُبحِِصُ

6. නුඹලා අතුරින්ව කවගරකු පීඩාගවන්ව 

ගපග න්වගන්වදැයි (මතු දකිනු ඇත). 
ُتونُ  حَمفح يي ُِكُم ٱل

َ
 ٦ بِأ

7. නියත වශගයන්වම නුඹගේ පරමාධිපති 

වන ඔහු ඔහුගේ මාර්ෙගයන්ව මූ ා වී ගිය 

අය පිළිබඳ මැනැින්ව දන්වනාය. තවද 

යහමෙ ලද්දවුන්ව පිළිබඳ ව ද මැනැින්ව 

දන්වනාය. 

لَُم بَِمن َضله َعن سَ  عح
َ
بِيلِهِۦ وَُهَو  إِنه َربهَك ُهَو أ

َتِدينَ  حُمهح لَُم بِٱل عح
َ
 ٧ أ

8. එගහයින්ව නුඹ ගබාරු ක වුනට 

අවනත ගනාවනු. 
بِيَ  ِ حُمَكذ   ٨ فَََل تُِطِع ٱل

9. නුඹ ලිහිල් කග හි නම් එිට ඔවුහුද 

ලිහිල් කරන්වනට කැමති ගවති. 
هُِنونَ  هُِن َفُيدح  ٩ َودُّواْ لَوح تُدح

10. තවද අධික වශගයන්ව දිවුරා සිටින 

නීච සෑම ගකගනකුටම නුඹ අවනත 

ගනාවනු. 

ِهيٍ  ٖف مه  ١٠ َوََل تُِطعح ُكه َحَله
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11. ඔහු ගදාස ්නෙන්වගනකි. ගක්ලාම් 

කියමින්ව සැරිසරන්වගනකි. 
ِۭ بَِنِميمٖ  آء شه ازٖ مه  ١١ َهمه

12. යහපත ව ක්වන්වගනකි. සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු කරන්වගනකි. 

පාපිෂඨ්ගයකි. 

نهاٖع  ثِيمٍ مه
َ
َتٍد أ ِ ُمعح  ١٢ ل ِلحَخۡيح

13. හිතුවක්කාරගයකි. ඊටත් වඩා ඔහු 

අවජාතකගයකි. 
َٰلَِك َزنِيمٍ  َد َذ  ١٣ ُعُتِّۭل َبعح

14. ඔහු වස්තුව හා දරුවන්ව සතු ව සිටි 

ගකගනකු වූ බැින්ව, 
ن ََكَن َذا َماٖل َوبَنِيَ 

َ
 ١٤ أ

15. ඔහු ගවත අපගේ වදන්ව පරායනය 

කරනු ලැබූ ිට “ගමය පැරැන්වනන්වගේ 

ගොතපු කතා යැ”යි කියයි. 

لِيَ  وه
َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح

َ
َُٰتَنا قَاَل أ  ١٥ إَِذا ُتتحَلَٰ َعلَيحهِ َءاَي

16. ගහාඬවැල මත අපි ඔහුට සලකුණු 

තබන්වගනමු. 
ُرحُطومِ   ١٦ َسنَِسُمُهۥ لََعَ ٱۡلح

17. උයන්ව වැසියන්ව අපි පරීක්ෂාවට ලක් 

ක ාක් ගමන්වම නියත වශගයන්වම අපි 

(මක්කාවාසීන්ව වන) ගමාවුන්ව ව ද 

පරීක්ෂාවට ලක් කග මු. තමන්ව 

උදෑසනම එය (අසව්ැනු) ගන න්වනට 

දිවුරුම් කර ෙත්ගතෝය. 

َنهةِ إِذح   َحََٰب ٱۡلح صح
َ
نَآ أ َنَُٰهمح َكَما بَلَوح إِنها بَلَوح

بِِحيَ  ُِمنهَها ُمصح قحَسُمواْ ََلَِصح
َ
 ١٧ أ

18. ඔවුන්ව අල්ලාහ ්අභිමත කග ් නම් ( 

එනම් ඉන්වශා අල්ලාහ් ) යැයි ඔවුන්ව 

පැවැසුගව් නැත. 

تَثحُنونَ   ١٨ َوََل يَسح

19. ඔවුන්ව නිදමින්ව සිටිය දී නුඹගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව වූ වැටලීමක් එය වටලා 

ෙත්ගත්ය. 

ب َِك وَُهمح   ِن ره َفَطاَف َعلَيحَها َطآئِف  م 
 ١٩ نَآئُِمونَ 

20. එිට එය (ගිනිබත් වී) 

ඝනාන්වධකාරයක් ගමන්ව ිය. 
َبحَ  صح

َ
ِيمِ فَأ  ٢٠ تح َكٱلِصه
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21. ඔවුහු උදෑසන එකිගනකා 

අමතන්වනන්ව වූහ. 
بِِحيَ  اْ ُمصح  ٢١ َفَتَناَدوح

22. නුඹලා ගන න්වනන්ව වූගයහු නම් 

නුඹලාගේ ගොි බිමට උදෑසන යා යුතු 

යැයි (අමතන්වනන්ව වූහ.) 

ثُِكمح إِن ُكنُتمح َصَٰرِِميَ  َٰ َحرح ُدواْ لََعَ ِن ٱغح
َ
 ٢٢ أ

23. (ඔවුන්ව) රහසිෙත ව කතා කරමින්ව 

ෙමන්ව කග ෝය. 
 ٢٣ فَٱنَطلَُقواْ وَُهمح َيَتَخََٰفُتونَ 

24. එිට අද දින නුඹලා ගවත කිසිදු 

දිළිගඳකු එයට ඇතුළු ගනාිය යුතු යැයි 

(ඔවුන්ව අතර කතා කරෙත්හ). 

ِكي   ِسح َوحَم َعلَيحُكم م  ُخلَنهَها ٱَلح ن َله يَدح
َ
 ٢٤ أ

25. තවද ගනළීමට ශක්තිය ඇත්තන්ව 

ගලසින්ව ඔවුහු උදෑසන පිටත් වූහ. 
َِٰدرِينَ  ٖد َق َٰ َحرح اْ لََعَ  ٢٥ وََغَدوح

26. එිට ඔවුහු එය දුටු කල්හි නියත 

වශගයන්වම අපි මු ා වූගවෝ ගවමු යැයි 

පැවැසූහ. 

ُّونَ  وحَها قَالُٓواْ إِنها لََضآل
َ
ا َرأ  ٢٦ فَلَمه

27. එගස ්ගනාව අපි අහිමි කරනු 

ලැබූගවෝ ගවමු. 
 ٢٧ بَلح ََنحُن َُمحُروُمونَ 

28. නුඹලා (අල්ලාහ්ට) සුිශුද්ධ ක  

යුතු ගනාගව් දැයි මම නුඹලාට 

ගනාකීගවම් දැ?යි ඔවුන්ව අතුරින්ව 

මධයසථ් අගයකු කීගව්ය. 

ََل تَُسب ُِحونَ  قُل لهُكمح لَوح
َ
لَمح أ

َ
وحَسُطُهمح أ

َ
 ٢٨ قَاَل أ

29. “අපගේ පරමාධිපති සුිශුද්ධය. 

නියත වශගයන්වම අපි අපරාධකරුවන්ව 

වූගයමු” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

 ٢٩ قَالُواْ ُسبحَحََٰن َرب َِنآ إِنها ُكنها َظَٰلِِميَ 

30. එිට ඔවුන්වගෙන්ව ඇතැගමකු 

ඇතැගමකුට ගදාස ්නෙමින්ව ඉදිරියට 

ආහ. 

ٖض َيَتَلََٰوُمونَ  َٰ َبعح ُضُهمح لََعَ َبَل َبعح قح
َ
 ٣٠ فَأ
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31. “අගහෝ! අපගේ ිනාශය. නියත 

වශගයන්වම අපි සීමාව ඉක්මවා යන්වනන්ව 

වූගයමු” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

 ٣١ قَالُواْ َيََٰويحلََنآ إِنها ُكنها َطَٰغِيَ 

32. “මීට වඩා යහපත් ගදයක් අපගේ 

පරමාධිපති අපට ගපර ා ගදන්වනට 

පුළුවන. නියත වශගයන්ව අපි අපගේ 

පරමාධිපති ගවත අගේක්ෂා කරන්වනන්ව 

ගවමු.” 

 ِ ِنحَهآ إِنهآ إََِلَٰ َرب  ا م  ٗ ن ُيبحِدنَلَا َخۡيح
َ
َنا  َعََسَٰ َربَُّنآ أ

 ٣٢ َرَِٰغُبونَ 

33. එම දඬුවම එගලසමය. තවද මතු 

ගලාගවහි දඬුවම අති බිහිසුණුය. ඒ ෙැන 

ඔවුහු දැන සිටියාහු නම්. 

ْۚ لَوح   ََبُ كح
َ
َكَذَٰلَِك ٱلحَعَذاُبۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ

لَُمونَ   ٣٣ ََكنُواْ َيعح

34. නියත වශගයන්වම බිය බැතිමතුන්වට 

සැප පහසුකම් සහිත සව්ර්ෙ උයන්ව 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපති අබියස ඇත. 

َِٰت ٱنلهعِيمِ   ٣٤ إِنه لِلحُمتهِقَي ِعنَد َرب ِِهمح َجنه

35. එගහයින්ව අවනත වූවන්ව 

වැරදිකරුවන්ව ගමන්ව අපි පත් 

කරන්වගනමුද? 

رِِميَ  حُمجح لِِمَي َكٱل حُمسح َعُل ٱل َفَنجح
َ
 ٣٥ أ

36. නුඹලාට කුමක්වීද? නුඹලා තීන්වදු 

කරනුගේ ගකගස්ද? 

 ٣٦ ُكمح َكيحَف ََتحُكُمونَ َما لَ 

37. (ආගද්ශ කරන්වනන්ව වන) නුඹලා 

හදාරන පුසත්කයක් නුඹලාට එහි වීද? 

رُُسونَ  مح لَُكمح كَِتَٰب  فِيهِ تَدح
َ
 ٣٧ أ

38. නුඹලා ගතෝරා ෙන්වනා දෑ එහි 

නුඹලාට ඇතැයි සඳහන්ව වී තිගේ. 
ونَ  ُ  ٣٨ إِنه لَُكمح فِيهِ لََما ََّتَۡيه

39. එගස ්නැතගහාත් නුඹලා තීන්වදු 

කරන දෑ නියත වශගයන්වම නුඹලාට සතු 

යැයි පවසන ම වුන්ව ගකගරන්ව 

නැගිටුවනු ලබන දින ගතක් පවතින 

ගිිසුමක් අප ගවතින්ව නුඹලාට තිගේද? ( 

අප සතුව එවැනි ගදයක් නැත.) 

يحَمٌَٰن َعلَيحَنا َبَٰلَِغٌة إََِلَٰ يَوحِم ٱلحِقَيََٰمةِ  
َ
مح لَُكمح أ

َ
أ

 ٣٩ إِنه لَُكمح لََما ََتحُكُمونَ 
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40. ගමයට ඇප වන්වගන්ව ඔවුන්වගෙන්ව 

කවගරකු දැයි නුඹ ඔවුන්වගෙන්ව ිමසනු. 
َٰلَِك زَِعيمٌ  ُهم بَِذ يُّ

َ
 ٤٠ َسلحُهمح أ

41. එගස ්ගනාමැතිනම් ඔවුනට 

හවුල්කරුවන්ව සිටිත් ද? ඔවුහු 

සතයවාදීන්ව ගලස සිටිගයහු නම් ඔවුන්වගේ 

එම හවුල්කරුවන්ව ඔවුන්ව ගෙගනත්වා! 

تُ 
ح
ََكُٓء فَلحَيأ مح لَُهمح ُۡشَ

َ
ََكٓئِِهمح إِن ََكنُواْ  أ واْ بُِّشَ

 ٤١ َصَِٰدقِيَ 

42. එදින ගකේඩගයන්ව නිරාවරණය 

කරනු ලැගේ. තවද සුජූද් කිරීම සඳහා 

ඇරයුම් කරනු ලැගේ. එිට ඔවුහු (ඒ 

සඳහා) හැකියාව ගනාදරති. 

ُجودِ   َن إََِل ٱلسُّ َعوح َشُف َعن َساٖق َويُدح يَوحَم يُكح
َتِطيُعونَ   ٤٢ فَََل يَسح

43. ඔවුන්වගේ බැල්ම පහත ගහළී පවතී. 

නින්වදාව ඔවුන්ව ගව ා ෙනී. ඔවුන්ව 

නිගරෝගිව සිටිය දී සුජූද් කිරීම සඳහා 

ඇරයුම් කරනු ලබන්වනන්ව වූහ. (නමුත් 

ඔවුහු එය ප්රතික්ගෂප්  ක හ.) 

ۖۡ َوَقدح ََكنُواْ   بحَصَٰرُُهمح تَرحَهُقُهمح ذِلهة 
َ
َخَِٰشَعًة أ

ُجودِ وَُهمح َسَٰلُِمونَ  َن إََِل ٱلسُّ َعوح  ٤٣ يُدح

44. එගහයින්ව නුඹ මා හා ගමම ප්රකාශය 

ගබාරු ක වුන්ව අතහැර දමනු. ඔවුන්ව 

ගනාදන්වනා පරිදි පියවගරන්ව පියවර අපි 

ඔවුන්ව හසු කර ෙන්වගනමු. 

َِديِثِۖ   ُب بَِهََٰذا ٱۡلح ِ ِِن َوَمن يَُكذ  فََذرح
لَُمونَ  ِنح َحيحُث ََل َيعح رُِجُهم م  َتدح  ٤٤ َسنَسح

45. තවද මම ඔවුනට කාල අවකාශය 

ගදමි. නියත වශගයන්වම මාගේ උපරමය 

තිරසාරය. 

ْۚ إِنه َكيحِدي َمتِيٌ  ِل لَُهمح مح
ُ
 ٤٥ َوأ

46. එගස ්නැතගහාත් ඔවුන්වගෙන්ව නුඹ 

යම් කුලියක් ඉල්ලන්වගනහි ද?   ඔවුන්ව 

ණය බරින්ව ගපග න්වනන්ව ගවත්ද? 

ثحَقلُونَ  َرٖم مُّ غح ِن مه ٗرا َفُهم م  جح
َ
ـ َلُُهمح أ مح تَسح

َ
 ٤٦ أ

47. එගස ්නැතගහාත් ඔවුන්ව ගවත ගුේත 

ඥානය තිබී ඔවුහු එය ලියන්වගනෝද? 

ُتُبونَ  مح ِعنَدُهُم ٱلحَغيحُب َفُهمح يَكح
َ
 ٤٧ أ
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48. එගහයින්ව නුඹගේ පරමාධිපතිගේ 

තීන්වදුවට නුඹ ඉවසීගමන්ව සිටිනු. තවද 

නුඹ මත්සයා හා සම්බන්වධ පුද්ෙලයා 

ගමන්ව ගනාවනු. ඔහු ගශෝකයට පත් 

කරනු ලැබූගවකු ගලසින්ව (තම 

පරමාධිපති) ඇමතූ අවස්ථාව සිහියට 

නෙනු. 

ِم َرب َِك َوََل تَُكن َكَصاِحِب   َِبح ِۡلُكح فَٱصح
ُظوم   ُوِت إِذح نَاَدىَٰ وَُهَو َمكح  ٤٨ ٱۡلح

49. ඔහුගේ පරමාධිපතිගේ පිහිට ඔහු 

ගවත  ඟා ගනාවූගේ නම් ඔහු 

අවමානයට ලක් කරනු ලැබූ තත්ත්වගේ 

නිසරු ගවර ට ිසි කරනු ලබන්වනට 

තිබුණි. 

َٰرَ  ن تََد
َ
ََلٓ أ هوح ب ِهِۦ نَلُبَِذ بِٱلحَعَرآءِ  ل ِن ره َمة  م  َكُهۥ نِعح

ُموم    ٤٩ وَُهَو َمذح

50. නමුත් ඔහුගේ පරමාධිපති ඔහු ව 

ගතෝරා ෙත්ගත්ය. තවද ඔහු ව දැහැමියන්ව 

අතරට පත් කග ්ය. 

َٰلِِحيَ  َتَبَُٰه َربُُّهۥ فََجَعلَُهۥ ِمَن ٱلصه  ٥٠ فَٱجح

51. තවද ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව 

අනුශාසනාවට සවන්ව දුන්ව කල්හි 

ඔවුන්වගේ බැල්ගමන්ව ඔවුහු නුඹ ව ලිස්සා 

වට්ටන්වනට තැත් කරති. “නියත 

වශගයන්වම ඔහු උම්මත්තකයකු යැ”යි 

ඔවුහු පවසති. 

لُِقونََك   ِيَن َكَفُرواْ لََُيح ِإَون يََكاُد ٱَّله
َر َويَُقولُوَن إِنهُهۥ   ِكح ا َسِمُعواْ ٱَّل  بحَصَٰرِهِمح لَمه

َ
بِأ

ُنو  ٥١ ن  لََمجح

52. එගහත් එය ගලෝවැසියන්වට 

උපගදසක් මිස නැත. 
ر  ل ِلحَعَٰلَِميَ   ٥٢ َوَما ُهَو إَِله ذِكح



 

සූරා අල් හාක්කා 

 

1062 

 

 الحاقة 

සූරා අල් හාක්කා  الحاقة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තිරසාර සිදුවීම වනාහි,  َُآقهة  ١ ٱۡلح

2. එම තිරසාර සිදුවීම යනු කුමක් ද?  َُآقهة  ٢ َما ٱۡلح

3. තිරසාර සිදුවීම යනු කුමක්දැයි නුඹට 

දැනුම් දුන්වගන්ව කුමක් ද? 

َآقهةُ  ََٰك َما ٱۡلح َرى دح
َ
 ٣ َوَمآ أ

4. (හදවත්) තිෙැස්සීමට පත් කරවන 

දිනය  පිළිබඳ සමූද් ජනයා හා ආද් ජනයා 

ගබාරු කග ෝය. 

ُۢ بِٱلحَقارَِعةِ بَتح َثُموُد وَََعُد  ٤ َكذه

5. සමූද් ජනයා වූ කලී ඔවුහු මහා 

හඬකින්ව ිනාශ කරනු ලැබූහ. 
اِغَيةِ لُِكواْ بِٱلطه هح

ُ
ا َثُموُد فَأ مه

َ
 ٥ فَأ

6. තවද ආද් ජනයා වූ කලී ඔවුන්ව දැඩි 

හඬකින්ව යුත් සුළී සු ඟකින්ව ිනාශ කරනු 

ලැබීය. 

 ْ لُِكوا هح
ُ
ا ََعد  فَأ مه

َ
َۡصٍ ََعتَِيةٖ   َوأ  ٦ بِرِيٖح َۡصح

7. එය ඔවුන්ව ගවත රාී හතක් හා දහවල් 

අටක් අඛේඩ ව ඔහු එවීය. එිට ඔවුන්ව 

ගබාල් වූ ඉඳි ෙස ්වල කඳන්ව ගමන්ව එහි 

ිනාශයට පත් ව සිටිනු නුඹ දකින්වනට 

තිබුණි. 

يهاٍم  
َ
رََها َعلَيحِهمح َسبحَع ََلَاٖل َوثََمَٰنَِيَة أ َسخه

ۖۡ فَََتَى ٱ نهُهمح  ُحُسوٗما
َ
َِعَٰ َكأ لحَقوحَم فِيَها َۡصح

َجاُز ََّنحٍل َخاوِيَةٖ  عح
َ
 ٧ أ

8. එිට ඔවුන්වගෙන්ව ඉතිරි ව සිටින 

කිසිවකු ගහෝ නුඹ දුටුගව්ද? 

ِنُۢ بَاقَِيةٖ   ٨ َفَهلح تََرىَٰ لَُهم م 

9. ෆිර්අවුන්ව හා ඔහුට ගපර වූවන්ව ද 

උඩුයටිකුරු ගපර ා දමනු ලැබූවන්ව ද 

වැරදි කරමින්ව පැමිණිගයෝය. 

 ٓ َُٰت  وََجا تَِفَك حُمؤح ُن َوَمن َقبحلَُهۥ َوٱل َء فِرحَعوح
َاِطئَةِ  ٩ بِٱۡلح
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10. ඔවුහු ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගේ 

දූතයාණන්වට පිටුපෑහ. එගහයින්ව බිහිසුණු 

ග්රහණයකින්ව ඔහු ඔවුන්ව හසු කග ්ය. 

ابَِيةً  َذٗة ره خح
َ
َخَذُهمح أ

َ
اْ رَُسوَل َرب ِِهمح فَأ  ١٠ َفَعَصوح

11. ජලය ඉක්මවා ගිය කල්හි නියත 

වශගයන්වම අපි නුඹලා ව යාත්රාගව් 

ඉසිලුගවමු. 

َارِيَةِ حَمآُء َۡحَلحَنَُٰكمح ِِف ٱۡلح ا َطَغا ٱل  ١١ إِنها لَمه

12. එය අපි නුඹලාට ගමගනහි කිරීමක් 

බවට පත් කරනු පිණිස හා ධාරණය 

කරන සවන්ව එය ධාරණය කරනු 

පිණිසය. 

كَِرٗة   َعلََها لَُكمح تَذح ُذن  َوَِٰعَية  نِلَجح
ُ
 ١٢ َوتَعَِيَهآ أ

13. ගහාරණෑගවහි එක් පිඹුමක් පිඹිනු 

ලැබූ ිට, 
َخة  َوَِٰحَدة   ورِ َنفح  ١٣ فَإَِذا نُِفَخ ِِف ٱلصُّ

14. තවද මහගපාග ාව හා කඳු ඔසවනු 

ලැබ ඒ ගදක එක පහරින්ව ගහ නු ලබන 

ිට, 

ٗة   َتا َدكه َباُل فَُدكه ِ
ۡرُض َوٱۡلح

َ وَُۡحِلَِت ٱۡلح
 ١٤ َوَِٰحَدةٗ 

15. එදින සිදු වන දෑ සිදු වනු ඇත.  ُحَواقَِعة  ١٥ َفَيوحَمئِٖذ َوَقَعِت ٱل

16. තවද අහස පැළී යනු ඇත. එිට එය 

එදින දුර්වල ව පවතී. 
َمآُء فَِِهَ يَوحَمئِٖذ َواهَِية   ِت ٱلسه  ١٦ َوٱنَشقه

17. තවද ඒ අවට පැතිවල මලක්වරුන්ව 

ගවති. එදින ඔවුනට ඉහළින්ව (ප්රබල 

මලක්වරුන්ව) අට ගදගනකු නුගේ 

පරමාධිපතිගේ අර්ෂ ්(ගහවත් රාජධානිය) 

ඔසවා ගෙන සිටිති. 

ِمُل َعرحَش َرب َِك   ْۚ َويَحح رحَجآئَِها
َ
َٰٓ أ حَملَُك لََعَ َوٱل

 ١٧ فَوحَقُهمح يَوحَمئِٖذ ثََمَٰنَِية  

18. එදින නුඹලා ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන්වගනහුය. සඟවන කිසිවක් නුඹලා 

අතුරින්ව සැඟගවන්වගන්ව නැත. 

َرُضوَن ََل ََّتحََفَٰ ِمنُكمح َخافَِية    ١٨ يَوحَمئِٖذ ُتعح
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19. තම වාර්තාව තම දකුණතට ගදනු 

ලැබූ අය වූ කලී “ඕ ගමන්වන! මාගේ 

වාර්තාව නුඹලා කියවා බලනු. 

وَِتَ كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ َفَيُقوُل َهآُؤُم  
ُ
ا َمنح أ مه

َ
فَأ

 ١٩ ٱقحَرُءواْ كَِتَٰبَِيهح 

20. නියත වශගයන්වම මාගේ ිනිශ්චයට 

මම මුහුණ ගදන  බව සැබැින්වම මම 

සිතුගවමි” යැයි පවසයි. 

ّن ِ ُمَلٍَٰق ِحَسابَِيهح 
َ
 ٢٠ إِّن ِ َظَننُت أ

21. එිට ඔහු තෘේතිමත් ජීිතගයහි 

සිටියි. 
اِضَيةٖ   ٢١ َفُهَو ِِف ِعيَشةٖ ره

22. උසස ්(ස්වර්ෙ) උයගනහි ගවයි.  ٖ٢٢ ِِف َجنهٍة ََعَِلَة 

23. එහි වලුබරින්ව යුත් පලතුරු 

සමීපගයන්ව පවතියි. 
 ٢٣ ُقُطوُفَها َدانَِية  

24. “පසු ගිය දින වල ( ගලාගව්දී) නුඹලා 

ෙත ක  (ගහාඳ දෑ) ගහත්ුගවන්ව නුඹලා 

සතුටින්ව අනුභව කරනු. තවද පානය 

කරනු” (යැයි පවසනු ලැගේ.) 

يهاِم  
َ ُتمح ِِف ٱۡلح لَفح سح

َ
ُۢا بَِمآ أ بُواْ َهنِيٓـ َ َ ُُكُواْ َوٱۡشح

َاَِلَ   ٢٤ ةِٱۡلح

25. තවද තම වාර්තා ගපාත තම වමතට 

ගදනු ලැබූ අය වූ කලී, “අගහෝ ! මාගේ 

ිනාශය ! මාගේ වාර්තාව මට ගදනු 

ගනාලැබුගව් නම් !” යැයි පවසයි. 

وَِتَ كَِتََٰبُهۥ بِِشَماَِلِۦ َفَيُقوُل َيَٰلَيحَتِّن  
ُ
ا َمنح أ مه

َ
َوأ

وَت كَِتَٰبَِيهح 
ُ
 ٢٥ لَمح أ

26. “තවද මාගේ ිනිශච්ය කුමක්දැයි මා 

ගනාදනී නම් !” (ගකාතරම් අෙගන්වද?) 

رِ َما ِحَسابَِيهح  دح
َ
 ٢٦ َولَمح أ

27. “අගහෝ ගේදය! එය(මරණය) අවසන්ව 

තීන්වදුව වූගේ නම්” (ගකාතරම් අෙගන්වද?) 

යැයි පවසයි. 

 ٢٧ َيَٰلَيحَتَها ََكنَِت ٱلحَقاِضَيةَ 

28. “මාගේ ධනය මට කිසිදු ඵලක් 

ගනාදුන්වගන්වය.” 

ِ َماَِلَ  َّنَٰ َعّن  غح
َ
 ٢٨ هح  َمآ أ



 

සූරා අල් හාක්කා 

 

1065 

 

 الحاقة 

29. “මාගේ බලය මගෙන්ව පහ ව ගොස ්

ඇත.” (යැයි තවදුරටත් පවසයි.) 

ِ ُسلحَطَٰنَِيهح   ٢٩ َهلََك َعّن 

30. “නුඹලා ඔහු ව ග්රහණය කරනු. තවද 

ඔහුට ිලංගු දමනු.” 

 ٣٠ ُخُذوُه َفُغلُّوُه 

31. පසු ව ඔහු ව නිරයට ඇද දමා 

පුළුස්සනු. 
َِحيَم َصلُّوُه   ٣١ ُثمه ٱۡلح

32. ඔහු රියන්ව හැත්තෑවක් දිගු දම්වැලක් 

තු  ගවයි. නුඹලා ඔහු ව එහි බැඳ දමනු. 
ُثمه ِِف ِسلحِسلَةٖ َذرحُعَها َسبحُعوَن ذَِراَٗع  

لُُكوُه   ٣٢ فَٱسح

33. නියත වශගයන්වම ඔහු සර්ව බලධාරී 

අල්ලාහ ්ිශ්වාස ගනාකරන්වගනකු ිය. 
 ِ ِمُن بِٱَّلله  ٣٣ ٱلحَعِظيمِ إِنهُهۥ ََكَن ََل يُؤح

34. තවද දිළිඳුන්වට ආහාර සැපයීමට දිරි 

ෙැන්වවූගේ ද නැත. 
ِكيِ  حِمسح َٰ َطَعاِم ٱل  ٣٤ َوََل َُيُضُّ لََعَ

35. එගහයින්ව අද දින ඔහුට ගමහි කිසිදු 

සමීප මිතුගරකු නැත. 
َوحَم َهَُٰهَنا َۡحِيم    ٣٥ فَلَيحَس ََلُ ٱَلح

36. මාගේ (තුවාලවල) සැරව මිස 

ගවනත් කිසිදු ආහාරයක් ද නැත. 
لِيٖ   ٣٦ َوََل َطَعاٌم إَِله ِمنح ِغسح

37. වැරදි ක වුන්ව මිස එය කිසිවකු 

අනුභව ගනාකරයි. 
ۥٓ إَِله ٱلحَخَِٰطـ ُونَ  ُكلُُه

ح
 ٣٧ َله يَأ

38. නුඹලා දකින දෑ මත ද මම දිවුරමි.  َون قحِسُم بَِما ُتبحِِصُ
ُ
 ٣٨ فَََلٓ أ

39. නුඹලා ගනාදකින දෑ මත ද මම 

දිවුරමි. 
ونَ   ٣٩ َوَما ََل ُتبحِِصُ

40. නියත වශගයන්වම ගමය ගෙෞරවනීය 

දූතයකුගේ ප්රකාශයකි. 
ُل رَُسوٖل َكرِيمٖ   ٤٠ إِنهُهۥ لََقوح
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41. තවද එය කියකුගේ ප්රකාශයක් ද 

ගනාගවයි. නුඹලා ිශව්ාස කරනුගේ 

ස්වල්පයකි. 

ا   ِل َشاِعرِٖۚ قَلِيَٗل مه ِمُنونَ َوَما ُهَو بَِقوح  ٤١ تُؤح

42. එය හූනියම්කරුවකුගේ ප්රකාශයක් ද 

ගනාගවයි. නුඹලා ගමගනහි කරන්වගන්ව 

ස්වල්පයකි. 

ُرونَ  ا تََذكه ِل ََكهِٖنِۚ قَلِيَٗل مه  ٤٢ َوََل بَِقوح

43. (එය) සකල ගලෝකයන්වගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව පහ  කරනු ලැබූවකි. 
ِ ٱلحَعَٰلَِميَ  ِن رهب   ٤٣ تََنِيل  م 

44. ප්රබන්වධයන්ව සමහරක් අප ගවත ඔහු 

ගොතා පැවසුගව් නම්, 
قَاوِيلِ 

َ َض ٱۡلح َل َعلَيحَنا َبعح  ٤٤ َولَوح َتَقوه

45. අපි ඔහු ව දකුණතින්ව හසුකර 

ෙන්වගනමු. 
َِميِ  نَا ِمنحُه بِٱَلح َخذح

َ
 ٤٥ َۡل

46. පසු ව ප්රාණ නා ය ඔහුගෙන්ව අපි 

කපා හරින්වගනමු. 
َنا ِمنحُه   حَوتِيَ ُثمه لََقَطعح  ٤٦ ٱل

47. එිට නුඹලා අතුරින්ව කිසිගවකු ගහෝ 

(අපගෙන්ව) ඔහුව ව ක්වන්වනන්ව ගලස 

ගනාසිටියි. 

َحٍد َعنحُه َحَِٰجزِينَ 
َ
ِنح أ  ٤٧ َفَما ِمنُكم م 

48. තවද නියත වශගයන්වම එය බිය 

බැතිමතුන්වහට ගමගනහි කිරීමකි. 
كَِرة  ل ِلحُمتهِقيَ   ٤٨ ِإَونهُهۥ تَلَذح

49. නියත වශගයන්වම නුඹලා අතුරින්ව 

මුසාවාදීන්ව සිටින බව සැබැින්වම අපි 

දනිමු. 

بِيَ  ِ َكذ  نه ِمنُكم مُّ
َ
لَُم أ  ٤٩ ِإَونها نَلَعح

50. තවද නියත වශගයන්වම එය ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්වහට බලවත් ගශෝකයකි. 
َٰفِرِينَ  ةٌ لََعَ ٱلحَك َ  ٥٠ ِإَونهُهۥ َۡلَِسح

51. තවද නියත වශගයන්වම එය ස්ී ර 

සතයයකි. 
َِقيِ ِإَونه   ٥١ ُهۥ َۡلَقُّ ٱَلح



 

සූරා අල් හාක්කා 

 

1067 

 

 الحاقة 

52. එගහයින්ව නුඹගේ සර්ව බලධාරී 

පරමාධිපතිගේ නාමගයන්ව සුිශුද්ධ 

කරනු. 

ِم َرب َِك ٱلحَعِظيمِ   ٥٢ فََسب ِحح بِٱسح
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සූරා අල් මආරිේ المعارج 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. සිදු වන දඬුවමක් පිළිබඳ ිමසන්වගනකු 

ිමසුගව්ය. 
َل َسآئُِلُۢ بَِعَذاٖب َواقِعٖ 

َ
 ١ َسأ

2. ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්වහට එය 

ව ක්වන කිසිගවකු ගහෝ ගනාමැත. 
َٰفِرِيَن لَيحَس ََلُۥ َدافِع    ٢ ل ِلحَك

3. (එම දඬුවම) උසස්ථාන හිමි 

අල්ලාහ්ගෙන්ව (සිදුගවයි). 
حَمَعارِجِ  ِ ذِي ٱل َِن ٱَّلله  ٣ م 

4. එහි කාල ප්රමාණය වසර පනස ්දහසක් 

වන දිනයක මලක්වරුන්වද, ආත්මයද 

(ජිේරීල් ද) ඔහු (අල්ලාහ්) ගවත 

ආගරෝහණය ගවති. 

ٖم ََكَن   وُح إََِلحهِ ِِف يَوح حَمَلَٰٓئَِكُة َوٱلرُّ ُرُج ٱل َتعح
لحَف 

َ
َداُرُهۥ َُخحِسَي أ  ٤ َسَنةٖ  ِمقح

5. එගහයින්ව ඔබ අලංකාර අයුරින්ව ඉවසා 

දරා ෙනු. 
ا ََجِيًَل  ٗ َِبح َصَبح  ٥ فَٱصح

6. නියත වශගයන්වම එය (දඬුවම) අධික 

දුරින්ව ඇති බව ඔවුහු සිතති. 
نَُهۥ بَعِيٗدا  ٦ إِنهُهمح يََروح

7. නමුත් අපි එය සමීපගයන්ව දකිමු.  َُٰه قَرِيٗبا  ٧ َونََرى

8. එදින අහස උණු වූ තඹ ගමන්ව වනු 

ඇත. 
لِ  حُمهح َمآُء َكٱل  ٨ يَوحَم تَُكوُن ٱلسه

9. තවද කඳු ගලාම් ගමන්ව වනු ඇත.  ِن َباُل َكٱلحعِهح ِ
 ٩ َوتَُكوُن ٱۡلح

10. මිතුගරක් මිතුගරකු ෙැන ප්රශ්න 

ගනාකරයි. 
ـ َُل َۡحِيٌم َۡحِيٗما  ١٠ َوََل يَسح
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11. ඔවුන්ව එකිගනකා දකිනු ඇත. එිට 

අපරාධකරුවා එදින දඬුවමින්ව මිදීම සඳහා 

(වන්වදියක් වශගයන්ව) තම දරුවන්ව; 

َتِدي ِمنح َعَذاِب   رُِم لَوح َيفح حُمجح ْۚ يََودُّ ٱل وَنُهمح ُ ُيَبِصه
 ١١ يَوحِمئِذِۭ بِبَنِيهِ 

12. තම බිරිය තම ගසාගහායුරන්ව; ِِخيه
َ
 ١٢ َوَصَِٰحَبتِهِۦ َوأ

13. ඔහු සමඟ සම්බන්වධකම් පැවැත් වූ 

තම ඥාතීන්ව; 
 ١٣ لهِِت تُـ حوِيهِ َوفَِصيلَتِهِ ٱ

14. තවද  මහගපාග ාගව් සිටින සියලු 

ගදනා ගහෝ වන්වදි වශගයන්ව ලබා දී පසු 

තමන්ව මුදවා ෙත යුතු යැයි ප්රිය කරයි. 

ۡرِض ََجِيٗعا ُثمه يُنِجيهِ 
َ  ١٤ َوَمن ِِف ٱۡلح

15. එගස ්ගනාව නියත වශගයන්වම එය 

දවා න ගින්වනය. 
ۖۡ إِنهَها لََظيَٰ  ٓ  ١٥ لَُكه

16. (එය හිස්කබගල්) හම (පුඵසස්ා) 

ෙලවා දමන්වනකි. 
َوىَٰ  اَعٗة ل ِلشه  ١٦ نَزه

17. එය (සතය ප්රතික්ගෂ්ප කර ) පසුපස 

හැරී පලා ගිය අයලුවන්වව අඬෙසයි. 
 َٰ بََر َوتََوله دح

َ
ُعواْ َمنح أ  ١٧ تَدح

18. (වස්තුව) රැස් ගකාට එය තැන්වපත් 

කර (සඟවා) තැබු අයට ආරාධනා කරයි. 
َِعَٰٓ  وح

َ
 ١٨ وَََجََع فَأ

19. නියත වශගයන්වම මිනිසා 

කලබලකාරී ගලසින්ව මවනු ලැබීය. 
نَسََٰن ُخلَِق َهلُوَعً  ِ

 ١٩ ۞إِنه ٱۡلح

20. ඔහුට අයහපතක් වැලඳුණු ිට 

ගනාසන්වසුන්වවන්වනකු ගලස සිටියි. 
ُّ َجُزوَٗع  ُه ٱلّشه  ٢٠ إَِذا َمسه

21. තවද ඔහුට යහපත වැලඳුණු ිට 

(ගනාදී) රඳවා ෙන්වනකු ගලස සිටියි. 
ُ َمُنوَعً ِإَوذَ  َۡيح ُه ٱۡلح  ٢١ ا َمسه

22. නමුත් සලාතය ඉටු කරන්වනන්ව හැර.  َحُمَصل ِي  ٢٢ إَِله ٱل
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23. ඔවුන්ව වනාහි ඔවුන්වගේ සලාතගයහි 

නිරතුරුවම නිරතවන්වනන්ව ගවති. 
َٰ َصََلتِِهمح َدآئُِمونَ  ِيَن ُهمح لََعَ  ٢٣ ٱَّله

24. තවද ඔවුන්ව වනාහි ඔවුන්වගේ 

ධනගයහි නියමිත ගකාටසක් ඇත. 
لُوم   عح َٰلِِهمح َحق   مه َو مح

َ
ِيَن ِِفٓ أ  ٢٤ َوٱَّله

25. අයදින්වනන්වට හා (අයදීගමන්ව) 

ව ක්වනු ලැබූවන්වට (ගකාටසක් ඇත.) 

ُرومِ  حَمحح آئِِل َوٱل  ٢٥ ل ِلسه

26. තවද ඔවුන්ව වනාහි ිනිශච්ය දිනය 

පිළිබඳ ව සතයය කරති. 
ِينِ  قُوَن بَِيوحِم ٱل  ِ ِيَن يَُصد   ٢٦ َوٱَّله

27. තවද ඔවුන්ව වනාහි ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපතිගේ දඬුවම පිළිබඳ ව බිගයන්ව 

සිටිති. 

ِفُقونَ  شح ِنح َعَذاِب َرب ِِهم مُّ ِيَن ُهم م   ٢٧ َوٱَّله

28. නියත වශගයන්වම ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපතිගේ දඬුවම බිය ගනාවී සිටිය 

හැකි කරුණක් ගනාගව්. 

ُمونٖ 
ح
ُ َمأ  ٢٨ إِنه َعَذاَب َرب ِِهمح َغۡيح

29. තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්වගේ පතිවත 

සුරක්ෂා කර ෙන්වගනෝ ගවති. 
ِيَن ُهمح لُِفُروِجِهمح َحَِٰفُظونَ   ٢٩ َوٱَّله

30. නමුත් ඔවුන්වගේ බිරියන්ව හා 

ඔවුන්වගේ දකුණත් හිමි කර ෙත් 

කාන්වතාවන්වට හැර. ඒ ගහ්තුගවන්ව නියත 

වශගයන්වම ඔවුන්ව ගදාස ්නෙනු ලබන්වනන්ව 

ගනාගවති. 

وح َما 
َ
َوَِٰجِهمح أ زح

َ
َٰٓ أ ُهمح  إَِله لََعَ يحَمَُٰنُهمح فَإِنه

َ
َملََكتح أ

ُ َملُوِميَ   ٣٠ َغۡيح

31. එගහයින්ව කවගරකු ඉන්ව ඔේබට 

(අයුතු ගලස) ගසායන්වගන්ව ද එිට 

ඔවුහුමය උල්ලංඝනය කරන්වගනෝ. 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
َٰلَِك فَأ َفَمِن ٱبحَتَغَٰ َوَرآَء َذ

 ٣١ ٱلحَعاُدونَ 

32. තවද ඔවුහු (ිශ්වාසවන්වතයින්ව) ඔවුන්ව 

ගවත පැවරුණු ිශ්වාසභාරය හා 

ඔවුන්වගේ ගිිසුම් (නිසි අයුරින්ව) 

රකින්වනන්ව ගවති. 

ِدهِمح َرَُٰعونَ  َمََٰنَٰتِِهمح وََعهح
َ
ِيَن ُهمح ِۡل  ٣٢ َوٱَّله



 

සූරා අල් මආරිේ 

 

1071 

 

 المعارج

33. තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්වගේ සාක්ෂි 

ෙැන සථ්ාවර ව සිටින්වනන්ව ගවති. 
ِيَن ُهم بَِشَهََٰدَٰتِِهمح قَآئُِمونَ   ٣٣ َوٱَّله

34. තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්වගේ 

සලාතයන්ව මත සුරක්ෂා (කර ඉටු) 

කරන්වගනෝ ගවති. 

َٰ َصََلتِِهمح ُُيَافُِظونَ  ِيَن ُهمح لََعَ  ٣٤ َوٱَّله

35. ස්වර්ෙ උයන්වහි සම්භාවනීය අය 

ඔවුහුමය. 
َرُمونَ  كح َٰٖت مُّ ْوَلَٰٓئَِك ِِف َجنه

ُ
 ٣٥ أ

36. ගමම ප්රතික්ගෂප් ක වුන්වට සිදුවී 

ඇත්ගත් කුමක්ද? ඔවුන්ව නුඹ ඉදිරිටයට 

කඩිනමින්ව පැමිගණති. 

ِطعِيَ  ِيَن َكَفُرواْ قَِبلََك ُمهح  ٣٦ َفَماِل ٱَّله

37. දකුණු පැත්ගතන්ව හා වම් පැත්ගතන්ව 

කේඩායම් වශගයන්ව (පැමිගණති). 
َماِل ِعزِينَ  ِ َِمِي وََعِن ٱلش   ٣٧ َعِن ٱَلح

38. ඔවුන්ව අතුරින්ව සෑම ගකගනකුම සුව 

පහසුකම් ඇති සව්ර්ෙ උයනට ඇතුළු 

කරනු ලැබීම ෙැන ආශා කරන්වගන්ව ද? 

َخَل َجنهَة   ن يُدح
َ
ِنحُهمح أ رِيٖٕ م  َمُع ُكُّ ٱمح َيطح

َ
أ

 ٣٨ نَعِيمٖ 

39. එගස ්ගනාගව්. ඔවුන්ව දන්වනා දැයින්ව 

නියත වශගයන්වම අපි ඔවුන්ව මැව්ගවමු. 
لَُمونَ  ا َيعح ِمه َنَُٰهم م  ۖۡ إِنها َخلَقح ٓ  ٣٩ لَُكه

40. ගපරදිෙවල් හා අපරදිෙවල්හි 

පරමාධිපති මත දිවුරා පවසමි.  නියත 

වශගයන්වම අපි බලය දරන්වගනෝ ගවමු. 

حَمَغَٰرِِب إِنها   حَمَشَٰرِِق َوٱل ِ ٱل قحِسُم بَِرب 
ُ
فَََلٓ أ

 ٤٠ لََقَِٰدُرونَ 

41. (ඔවුන්ව ගවනුවට) ඔවුනට වඩා 

යහපත් අයවලුන්ව (ඔවුන්ව ගවනුවට) බිහි 

කිරීම ගකගරහි හැකියාව ඇත්තන්ව ගවමු. 

මන්වද කිසිගවකුට අප අබිබවා යාමට 

ගනාහැක.. 

ِنحُهمح َوَما ََنحُن   ا م  ٗ َل َخۡيح ِ ن نَُّبد 
َ
َٰٓ أ لََعَ

ُبوقِيَ   ٤١ بَِمسح
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42. ඔවුනට ප්රතිඥා ගදනු ලැබූ ඔවුන්වගේ 

දිනය ඔවුන්ව හමු වන තුරු ඔවුන්ව  ඔවුන්ව 

නිෂ්ඵල කතාගවහි නිරත වීමට ද ගකළි 

ගලාල් කිරීමට ද ඔවුනට ඉඩ ගදනු. 

َٰ يَُلَٰ  َمُهُم  فََذرحُهمح ََيُوُضواْ َويَلحَعُبواْ َحِته ُقواْ يَوح
ِي يُوَعُدونَ   ٤٢ ٱَّله

43. පිළිම ගවත ඔවුන්ව ගව්ෙගයන්ව 

දුවන්වනාක් ගමන්ව ඉතා ගව්ෙගයන්ව එදින 

මිනී ව වල් වලින්ව ඔවුහු බැහැර ගවති. 

نهُهمح إََِلَٰ  
َ
اَٗع َكأ َداِث َِسَ جح

َ يَوحَم ََيحرُُجوَن ِمَن ٱۡلح
 ٤٣ نُُصٖب يُوفُِضونَ 

44. ඔවුන්වගේ බැල්ම පහත් ව පවතී. 

අවමානය ඔවුන්ව ගව ා ෙනු ඇත. ඔවුන්ව 

ප්රතිඥා ගදනු ලබමින්ව සිටි දිනය එය ගව්. 

َوحُم   َٰلَِك ٱَلح ْۚ َذ بحَصَٰرُُهمح تَرحَهُقُهمح ذِلهة 
َ
َخَِٰشَعًة أ

ِي ََكنُواْ يُوَعُدونَ   ٤٤ ٱَّله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ගව්දනීය දඬුවම ඔවුන්ව ගවත 

පැමිණීමට ගපර නුඹ නුගේ ජනයාට 

අනතුරු ඇඟවීමට අපි නූහ් ඔහුගේ ජනයා 

ගවත සැබැින්වම එව්ගවමු. 

َمَك ِمن   نِذرح قَوح
َ
نح أ

َ
رحَسلحَنا نُوًحا إََِلَٰ قَوحِمهِۦٓ أ

َ
إِنهآ أ

 
َ
تَِيُهمح َعَذاٌب أ

ح
ن يَأ

َ
 ١ َِلم  َقبحِل أ

2. “අගහෝ! මාගේ ජනයිනි, නියත 

වශගයන්වම මම නුඹලා ගවනුගවන්ව ප්රකට 

අනතුරු අඟවන්වගනකු ගවමි” යැයි ඔහු 

පැවසුගව්ය. 

بِيٌ   ٢ قَاَل َيََٰقوحِم إِّن ِ لَُكمح نَِذير  مُّ

3. “නුඹලා අල්ලාහ්ට වන්වදනාමානය 

කරනු. තවද ඔහුට බිය බැතිමත් වනු. 

තවද නුඹලා මට අවනත වනු” 

بُ  ِن ٱعح
َ
ِطيُعونِ أ

َ
َ َوٱتهُقوهُ َوأ  ٣ ُدواْ ٱَّلله

4. “නුඹලාගේ පාපයන්වට ඔහු නුඹලාට 

සමාව ගදනු ඇත. නියමිත කාලයක් 

දක්වා නුඹලා ව ඔහු ප්රමාද කරනු ඇත. 

නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ නිශච්ිත 

කාලය පැමිණි ිට එය කල් දමනු 

ගනාලැගේ. නුඹලා දැන සිටියාහු නම්!” 

ِن ُذنُوبِكُ  فِرح لَُكم م  ِرحُكمح إََِلَٰٓ  َيغح مح َويَُؤخ 
ْۚ لَوح   ُر ِ إَِذا َجآَء ََل يَُؤخه َجَل ٱَّلله

َ
ِۚ إِنه أ َسۡمًّ َجٖل مُّ

َ
أ

لَُمونَ   ٤ ُكنُتمح َتعح

5. “මාගේ පරමාධිපතියාගණනි! දිවා රාත්රි 

ගදගක්ම නියත වශගයන්වම මම මාගේ 

ජනයාට ඇරයුම් කග මි” යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

ِ إِّن ِ َدَعوحُت قَ  ِّم ََلحَٗل َوَنَهاٗراقَاَل َرب   ٥ وح

6. “නමුත් මාගේ ඇරයුම පලා යෑම මිස 

ඔවුනට අධික ගනාකග ්ය.” 

 ٦ فَلَمح يَزِدحُهمح ُدََعٓءِٓي إَِله فَِراٗرا
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7. “තවද නුඹ ඔවුනට සමාව ගදනු පිණිස  

නියත වශගයන්වම මම ඔවුනට ඇරයුම් 

ක  සෑම කල්හිම ඔවුහු අඛේඩව 

ඔවුන්වගේ ඇඟිලි කන්ව තු  ඔබා 

ෙත්ගතෝය. ඔවුන්වගේ ඇඳුමින්ව ඔවුහු 

ආවරණය කර ෙත්ගතෝය. පාපකම්හි 

නිරත වූගවෝය. අහංකාරගයන්ව උඩඟුකම් 

පෑහ.” 

َصَٰبَِعُهمح  
َ
فَِر لَُهمح َجَعلُٓواْ أ ُتُهمح تِلَغح ِإَوّن ِ ُُكهَما َدَعوح
واْ   َۡصُّ

َ
اْ ثَِياَبُهمح َوأ َشوح َتغح ِِفٓ َءاَذانِِهمح َوٱسح

َباٗرا تِكح واْ ٱسح ََبُ َتكح  ٧ َوٱسح

8. පසු ව නියත වශගයන්වම මම ඔවුනට 

ිවෘත ව ඇරයුම් කග මි. 
ُتُهمح ِجَهاٗرا  ٨ ُثمه إِّن ِ َدَعوح

9. “පසු ව නියත වශගයන්වම මම 

ප්රසිද්ධිගේ ඔවුනට දැනුම් දුනිමි. තවද 

රහිසෙත ව ද  ඔවුනට රහසින්ව දැනුම් 

දුනිමි.” 

 َ رحُت لَُهمح إَِسح َ َسح
َ
لَنُت لَُهمح َوأ عح

َ
ٓ أ  ٩ اٗراُثمه إِّن ِ

10. “එිට නුඹලා නුඹලාගේ 

පරමාධිපතිගෙන්ව සමාව අයැද සිටිනු. 

නියත වශගයන්වම ඔහු අතික්ෂමාශීලී ිය 

යැයි මම පැවසුගවමි.” 

اٗرا ِفُرواْ َربهُكمح إِنهُهۥ ََكَن َغفه َتغح  ١٠ َفُقلحُت ٱسح

11. “ඔහු නුඹලා ගවත අහසින්ව (වැසි) 

නිරතුරු ව එවනු ඇත.” 

َمآَء  َراٗرايُرحِسِل ٱلسه ِدح  ١١ َعلَيحُكم م 

12. “ධනය හා දරුවන්ව ඔහු නුඹලාට 

පිරිනමනු ඇත. තවද නුඹලා ගවනුගවන්ව 

උයන්ව ඇති කරනු ඇත. තවද නුඹලා 

ගවනුගවන්ව ෙංොවන්ව ද ඇති කරනු ඇත”. 

َعل لهُكمح   َٰٖل َوبَنَِي َويَجح َو مح
َ
ِددحُكم بِأ َويُمح

نحَهَٰٗرا
َ
َعل لهُكمح أ َٰٖت َويَجح  ١٢ َجنه

13. “අල්ලාහ් සතු ොම්භීරත්වය නුඹලා 

අගේක්ෂා ගනාකිරීමට නුඹලාට කුමක් 

වීද?” 

ِ َوَقاٗرا ا لَُكمح ََل تَرحُجوَن َّلِله  ١٣ مه

14. “තවද සැබැින්වම ඔහු නුඹලා ව ිිධ 

අදියරයන්වගෙන්ව මැව්ගව්ය.” 

َواًرا  طح
َ
 ١٤ َوقَدح َخلََقُكمح أ
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15. “තල වශගයන්ව අහස් හත අල්ලාහ් 

මවා ඇත්ගත් ගකගස්දැයි නුඹලා 

ගනාදුටුගවහු ද?” 

َٰٖت   ُ َسبحَع َسَمََٰو اْ َكيحَف َخلََق ٱَّلله لَمح تََروح
َ
أ

 ١٥ ِطَباٗقا

16. “තවද ඔහු එහි සඳු ආගලෝකයක් 

බවට පත් කග ්ය. තවද හිරු පහනක් 

බවට පත් කග ්ය.” 

َس   مح وََجَعَل ٱلحَقَمَر فِيِهنه نُوٗرا وََجَعَل ٱلشه
اٗجا  ١٦ َِسَ

17. “තවද අල්ලාහ් මහගපාග ාගවන්ව 

පැ ෑටි ගමන්ව නුඹලා ව හට ෙැන්වවීය.” 

ۡرِض َنَباٗتا
َ َِن ٱۡلح ۢنَبَتُكم م 

َ
ُ أ  ١٧ َوٱَّلله

18. “පසු ව ඒ තු ට ඔහු නුඹලා ව 

නැවතත් එවන්වගන්වය. තවද නුඹලා ව 

බැහැර කිරීමකින්ව බැහැර කරන්වගන්වය.” 

َراٗجا رُِجُكمح إِخح  ١٨ ُثمه يُعِيُدُكمح فِيَها َويُخح

19. තවද නුඹලාට මහගපාග ාව 

ඇතිරිල්ලක් ගමන්ව අල්ලාහ් ඇති කග ්ය. 
ۡرَض بَِساٗطا

َ ُ َجَعَل لَُكُم ٱۡلح  ١٩ َوٱَّلله

20. නුඹලා එහි ිවෘත මංමාවත් වල 

ෙමන්ව කිරීම පිණිස. 
لُُكواْ ِمنحَها ُسُبَٗل فَِجاٗجا  ٢٠ ل ِتَسح

21. “මාගේ පරමාධිපතියාගණනි! නියත 

වශගයන්වම ඔවුන්ව මට පිටුපෑහ. තවද තම 

ධනය හා තම දරුවන්ව අලාභය මිස 

ගවගනකක් ඔහුට අධික ගනාක  අය 

ඔවුහු අනුෙමනය කග ෝය” යැයි නූහ ්

පැවසීය. 

همح   َبُعواْ َمن ل ِِن َوٱته ِ إِنهُهمح َعَصوح قَاَل نُوح  رهب 
ۥٓ إَِله َخَساٗرا هُ هُ َماَُلُۥ َوَوَلُ  ٢١ يَزِدح

22. “තවද ඔවුහු මහත් කුමන්වත්රණයක් 

ගලස  කුමන්වත්රණය කග ෝය.” 

ٗرا ُكبهاٗرا   ٢٢ َوَمَكُرواْ َمكح

23. “නුඹලාගේ ගදියන්ව අත් ගනාහරිනු. 

තවද වද්, සුවාඃ, යගූස්, යඌක්, හා නසර්් 

(වැනි පිළිම) අත් ගනාහරිනු යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ.” 

ا َوََل   َوقَالُواْ ََل تََذُرنه َءالَِهَتُكمح َوََل تََذُرنه َود ٗ
اُسَواَٗع َوََل َيُغوَث َويَُعو ٗ  ٢٣ َق َونَِسح
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24. “තවද ඔවුහු ගබාගහෝ ගදනා ගනාමෙ 

යැවූහ. අපරාධකරුවන්වට මු ා ව මිස 

ගවනත් කිසිවක් ඔබ අධික ගනාකරනු 

මැනව!” 

َٰلِِمَي إَِله  َضلُّواْ َكثِۡٗياۖۡ َوََل تَزِدِ ٱلظه
َ
َوقَدح أ

 ٢٤ َضَلََٰٗل 

25. ඔවුන්වගේ වැරදි ක්රියා ගහත්ුගවන්ව 

ඔවුහු ගිල්වනු ලැබූහ. පසු ව නිරා 

ගින්වනට ඇතු ත් කරනු ලැබූහ. ඔවුන්ව 

ගවනුගවන්ව අල්ලාහ් හැර උදව්කරුවන්ව 

කිසිගවකු ගහෝ ඔවුහු ගනාලැබූහ. 

ِخلُواْ نَاٗرا فَلَمح  دح
ُ
رُِقواْ فَأ غح

ُ
ا َخِطئَٰٓـتِِهمح أ ِمه م 

نَصاٗرا
َ
ِ أ ِن ُدوِن ٱَّلله  ٢٥ ََيُِدواْ لَُهم م 

26. “මාගේ පරමාධිපතියාගණනි! ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව අතුරින්ව මහගපාග ාව 

මත කිසිදු නිවසක් ගහෝ අත් ගනාහරිනු 

මැනව!” යැයි නූහ ්පැවසීය. 

ۡرِض ِمَن  
َ ِ ََل تََذرح لََعَ ٱۡلح َوقَاَل نُوح  رهب 

َٰفِرِيَن َديهاًرا  ٢٦ ٱلحَك

27. “නියත වශගයන්වම ඔබ ඔවුන්ව 

අතහැරිගේ නම් ඔගේ ෙැත්තන්ව ව ඔවුහු 

ගනාමෙ යවනු ඇත. තවද ඔවුහු ගුණමකු 

පාපතරයකු හැර බිහි ගනාකරනු ඇත.” 

ٓواْ إَِله   إِنهَك إِن تََذرحُهمح يُِضلُّواْ ِعَباَدَك َوََل يَِِلُ
اٗرا  ٢٧ فَاِجٗرا َكفه

28. “මාගේ පරමාධිපතියාගණනි! මට හා 

මාගේ ගදමව්පියන්වටත් ිශව්ාස 

කරන්වගනකු ගස ්මාගේ නිවසට 

ඇතු ත්වූවන්වහටත් ගද්ව ිශව්ාස 

කරන්වනන්ව හා ගද්ව ිශව්ාස කරන්වනියන්ව 

හටත් සමාව ගදනු මැනව! 

අපරාධකරුවන්වහට ිනාශය මිස අධික 

ගනාකරනු මැනව!” 

ِمٗنا   يه َولَِمن َدَخَل َبيحِِتَ ُمؤح َِٰلَ ِفرح َِل َولَِو ِ ٱغح رهب 
َٰلِِمَي إَِله   ِمَنَِٰتِۖ َوََل تَزِدِ ٱلظه حُمؤح ِمنَِي َوٱل َولِلحُمؤح

 ٢٨ َتَباَرُۢا
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සූරා අල් ජින්ව  الجن 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. නියත වශගයන්වම ජින්වනුන්වගෙන්ව 

පිරිසක් (අල් කුර්ආනයට)  සවන්ව දී 

"සැබැින්වම අපි පුදුමාකාර කුර්ආනයකට 

සවන්ව දුන්වගනමු ; 

ن ِ   ِ
َِن ٱۡلح َتَمَع َنَفر  م  نهُه ٱسح

َ
وِۡحَ إََِله أ

ُ
َفَقالُٓواْ  قُلح أ

َنا قُرحَءانًا َعَجٗبا  ١ إِنها َسِمعح

2. එය ඍජු මාර්ෙය ගවත මෙ ගපන්වවයි. 

එගහයින්ව අපි එය ිශ්වාස කග මු. 

අපගේ පරමාධිපතිට කිසිවකු ගහෝ 

ආගද්ශ ගනාකරන්වගනමු යැයි  ඔවුහු 

පැවසූ බව මා ගවත ගද්ව පණිිඩය මගින්ව  

දන්වවනු ලැබීය” යැයි (නබිවරයාගණනි) 

නුඹ පවසනු. 

ِديٓ  َِك بَِرب َِنآ   َيهح ُّّشح ِد فَـ َاَمنها بِهِۖۦۡ َولَن ن إََِل ٱلرُّشح
َحٗدا 

َ
 ٢ أ

3. “තවද නියත වශගයන්වම අපගේ 

පරමාධිපතිගේ කීර්තිය උත්තරීතර ිය. 

ඔහු සහකාරියක ගහෝ දරුගවකු ගහෝ 

ගනාෙත්ගත්ය.” 

ََذ َصَِٰحَبٗة َوََل   نهُهۥ تََعََٰلَٰ َجدُّ َرب َِنا َما ٱَّته
َ
َوأ

ا  ٣ َوَلٗ

4. තවද අප අතර සිටි අඥානයකු 

අල්ලාහ්ට එගරහි ව ප්රබන්වධ කතා පවසා 

සිටිගේය. 

ِ َشَطٗطا  نهُهۥ ََكَن َيُقوُل َسِفيُهَنا لََعَ ٱَّلله
َ
 ٤ َوأ

5. “මිනිස් වර්ෙයා හා ජින්ව වර්ෙයා 

අල්ලාහ්ට එගරහි ව ගබාරුවක් 

කිසිිගටක ගනාපවසනු ඇතැයි නියත 

වශගයන්වම අපි සිතුගවමු.” 

نها 
َ
ِ  َوأ نُّ لََعَ ٱَّلله ِ

نُس َوٱۡلح ِ
ن لهن َتُقوَل ٱۡلح

َ
َظَننهآ أ

 ٥ َكِذٗبا 

6. තවද නියත වශගයන්වම මිනිස් 

වර්ෙයාගෙන්ව පිරිසක් ජින්ව වර්ෙයාගෙන්ව 

වූ පිරිසකගෙන්ව ආරක්ෂාව පැතුගවෝය. 

එගහයින්ව ඔවුහු ඔවුනට උඩඟුකම අධික 

කග ෝය. 

 ِ نِس َيُعوُذوَن ب ِ
َِن ٱۡلح نهُهۥ ََكَن رَِجال  م 

َ
رَِجاٖل  َوأ

ن ِ فََزاُدوُهمح رََهٗقا  ِ
َِن ٱۡلح  ٦ م 
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7. අල්ලාහ ්කිසිවකු ගහෝ නැවත (පණ  

දී) එවන්වගන්වම නැතැයි නුඹලා සිතුවාක් 

ගමන්ව සැබැින්වම ඔවුහු ද සිතුගවෝය. 

  ُ ن لهن َيبحَعَث ٱَّلله
َ
نهُهمح َظنُّواْ َكَما َظَننُتمح أ

َ
َوأ

َحٗدا 
َ
 ٧ أ

8. තවද නියත වශගයන්වම අපි 

(ජින්වවරුන්ව) අහස සප්ර්ශ කිරිමට 

අගේක්ෂා කග මු. එිට එය දැඩි 

ආරක්ෂාගවන්ව හා ගිනි පන්වදම්වලින්ව පිරී 

තිගබනු අපි දුටුගවමු. 

َنََٰها ُملِئَتح َحرَٗسا   َمآَء فَوََجدح َنا ٱلسه نها لََمسح
َ
َوأ

 ٨ َشِديٗدا وَُشُهٗبا

9. (අහගස ්සිදුවන කතා බහ)  සවන්ව දීම 

සඳහා අසුන්ව ෙන්වනා සථ්ානයන්වහි අසුන්ව 

ෙන්වනට අපි පුරුදුව සිටිගයමු. දැන්ව 

කවගරකු ගහෝ එගස් සවන්ව දුන්වගන්ව නම් 

එිට උල්කා ප්රහාර ඔහු දකිනු  ඇත. 

ِعِۖ َفَمن   مح ُعُد ِمنحَها َمَقَٰعَِد لِلسه نها ُكنها َنقح
َ
َوأ

َتِمِع ٱٓأۡلَن ََيِدح ََلُۥ ِشَهاٗبا رهَصٗدا  ٩ يَسح

10. තවද මහගපාග ාගව් ගවගසන්වනන්ව 

හට නපුරක් අගේක්ෂා කරනු ලබන්වගන්ව ද 

එගස් නැතගහාත් ඔවුන්වගේ පරමාධිපති 

ඔවුනට යහමෙ අගේක්ෂා කරන්වගන්ව දැයි 

නියත වශගයන්වම අපි ගනාදනිමු. 

مح  
َ
ۡرِض أ

َ رِيَد بَِمن ِِف ٱۡلح
ُ
َۡشٌّ أ

َ
رِٓي أ نها ََل نَدح

َ
َوأ

َراَد بِِهمح َربُُّهمح رََشٗدا
َ
 ١٠ أ

11. තවද නියත වශගයන්වම අප අතුරින්ව 

දැහැමිගයෝ ද ගවති. එගමන්වම අප අතුරින්ව 

එගස් ගනාවන්වනන්ව ද ගවති. අපි ිිධ 

මාර්ෙ වල ගවන්ව ව සිටිගයමු. 

َٰلَِكۖۡ ُكنها   َٰلُِحوَن َوِمنها ُدوَن َذ نها ِمنها ٱلصه
َ
َوأ

 ١١ َطَرآئَِق قَِدٗدا

12. තවද මහගපාග ාගව් අල්ලාහ ්

පරාජය කිරීමට අපට ගනාහැකි බවත් 

පලා යෑගමන්ව ඔහු පරාජයට පත් ක  

ගනාහැකි බවත් සැබැින්වම අපි සිතුගවමු. 

ۡرِض َولَن  
َ َ ِِف ٱۡلح ِجَز ٱَّلله ن لهن نُّعح

َ
نها َظَننهآ أ

َ
َوأ

ِجَزُهۥ َهَرٗبا  ١٢ نُّعح
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13. තවද නියත වශගයන්වම අපි යහමෙට 

සවන්ව දුන්ව කල්හි අපි එය ිශව්ාස 

කග මු. එගහයින්ව කවගරකු තම 

පරමාධිපති ිශව්ාස කරන්වගන්ව ද එිට 

පාඩුවක් ෙැන ගහෝ අසාධාරණයක් ෙැන 

ගහෝ ඔහු බිය ගනාවනු ඇත. 

ِمنُۢ   حُهَدىَٰٓ َءاَمنها بِهِۖۦۡ َفَمن يُؤح َنا ٱل ا َسِمعح نها لَمه
َ
َوأ

 ١٣ بَِرب ِهِۦ فَََل ََيَاُف َِبحٗسا َوََل رََهٗقا

14. තවද නියත වශගයන්වම අප වනාහි 

අප අතුරින්ව මුස්ලිම්වරුන්වද ගවති. 

එගමන්වම අප අතුරින්ව (සතයගයන්ව) 

බැහැර වූවන්වද ගවති. එගහයින්ව කවුරුන්ව 

අවනත වන්වගනෝ ද ඔවුහු ඍජු මෙ ගසායා 

ෙත්ගතෝය. 

لُِموَن َوِمنها ٱلحَقَِٰسُطوَنۖۡ َفَمنح   حُمسح نها ِمنها ٱل
َ
َوأ

اْ رََشٗدا  وح ْوَلَٰٓئَِك ََتَره
ُ
لََم فَأ سح

َ
 ١٤ أ

15. තවද (සතයගයන්ව) බැහැර වූවන්ව වූ 

කලී නිරය සඳහා ඉන්වධන බවට ඔවුහු පත් 

වූහ. 

ا ٱلحَقَٰ  مه
َ
 ١٥ ِسُطوَن فَََّكنُواْ ِۡلََهنهَم َحَطٗبا َوأ

16. එම (යහ) මාර්ෙගේ ඔවුන්ව ස්ථාවර ව 

සිටිගේ නම් අපි ඔවුනට ජලය බහුල 

වශගයන්ව සපයන්වගනමු. 

آًء   َقيحَنَُٰهم مه سح
َ
رِيَقةِ َۡل َتَقَُٰمواْ لََعَ ٱلطه هوِ ٱسح ل

َ
َوأ

 ١٦ َغَدٗقا

17. එය අපි ඔවුන්ව එහි පරීක්ෂාවට ලක් 

කරනු පිණිසය. තවද කවගරකු තම 

පරමාධිපති ගමගනහි කිරීගමන්ව ඉවත් 

වූගේ ද ඔහු ඔහු ව දරුණු දඬුවමට ගයාමු 

කරනු ඇත. 

رِ َرب ِهِۦ  
تَِنُهمح فِيهِِۚ َوَمن ُيعحرِضح َعن ذِكح َفح ِ نل 

ُه َعَذاٗبا َصَعٗدا  لُكح  ١٧ يَسح

18. තවද නියත වශගයන්වම මසජ්ිදයන්ව 

අල්ලාහ්ට අයත් ය. එගහයින්ව නුඹලා 

අල්ලාහ ්සමෙ කිසිගවක් ගනාඅයදිනු. 

  ِ ُعواْ َمَع ٱَّلله ِ فَََل تَدح حَمَسَِٰجَد َّلِله نه ٱل
َ
َوأ

َحٗدا 
َ
 ١٨ أ

19. තවද නියත වශගයන්වම අල්ලාහ්ගේ 

ෙැත්තා (නබිවරයා) ඔහු ගවත ඇරයුම් 

කිරීමට නැගී සිටී කල්හි ඔවුහු කේඩායම් 

වශගයන්ව ඔහු ගවත සමීපවන්වනට වූහ. 

ا قَاَم َعبحُد  نهُهۥ لَمه
َ
ُعوهُ ََكُدواْ  َوأ ِ يَدح ٱَّلله

 ١٩ يَُكونُوَن َعلَيحهِ ِِلَٗدا
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20. “නියත වශගයන්වම මා ඇරයුම් 

කරනුගේ මාගේ පරමාධිපතිටය. තවද 

මම ඔහුට කිසිවකු ගහෝ ආගද්ශ 

ගනාකරමි” යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

َحٗدا
َ
ُِك بِهِۦٓ أ ۡشح

ُ
ِ َوََلٓ أ دحُعواْ َرَب 

َ
َمآ أ  ٢٠ قُلح إِنه

21. “නුඹලාට යම් හානියක් ගහෝ යම් මෙ 

ගපන්වවීමක් ගහෝ සිදු කරන්වනට නියත 

වශගයන්වම මා බලය ගනාදරමි” යැයි නුඹ 

පවසනු. 

ا َوََل رََشٗدا لُِك لَُكمح َۡض ٗ مح
َ
 ٢١ قُلح إِّن ِ ََلٓ أ

22. “(මා අවනත ගනාවුගේ නම්) 

අල්ලාහ්ගෙන්ව මා ආරක්ෂා කරන්වනට 

කිසිවකුට  ගනාහැක්ගක්මය. තවද ඔහු 

හැර ගවනත් පිළිසරණක් මම කිසිිගටක 

ගනාලබමි” යැයි නුඹ පවසනු. 

ِجَد ِمن  
َ
َحد  َولَنح أ

َ
ِ أ قُلح إِّن ِ لَن َُيَِۡيِِن ِمَن ٱَّلله

 ٢٢ ُدونِهِۦ ُملحَتَحًدا

23. අල්ලාහ්ගෙන්ව හා ඔහුගේ දූත 

පණිිඩයන්වගෙන්ව දැනුම් දීම මිස (ගවනත් 

කිසිවක් මා සතු ගනාගව්.) කවගරකු 

අල්ලාහ්ට හා ඔහුගේ දූතයාණන්වහට 

පිටුපාන්වගන්වද එිට නියත වශගයන්වම 

ඔහුට නිරා ගින්වන ඇත. ඔවුහු එහි 

නිරන්වතරගයන්වම සදාතනිකයින්ව ගවති. 

  َ َلَٰتِهِۚۦْ َوَمن َيعحِص ٱَّلله ِ َورَِسَٰ َِن ٱَّلله َٰٗغا م  إَِله بََل
َورَُسوََلُۥ فَإِنه ََلُۥ نَاَر َجَهنهَم َخَِِٰلِيَن فِيَهآ  

بًَدا
َ
 ٢٣ أ

24. අවසානගේ ප්රතිඥා ගදනු ලබන දෑ 

ඔවුහු දුටු ිට උදව්කරුගෙන්ව වඩාත් 

දුර්වල කවුරුන්ව දැයි ද සංඛයාගවන්ව 

වඩාත් අඩු කවුරුන්ව දැයි ද ඔවුහු මතු දැන 

ෙනු ඇත. 

لَُموَن َمنح   اْ َما يُوَعُدوَن فََسَيعح وح
َ
َٰٓ إَِذا َرأ َحِته

قَلُّ َعَدٗدا 
َ
ا َوأ َعُف نَاِۡصٗ ضح

َ
 ٢٤ أ

25. “නුඹලාට ප්රතිඥා ගදනු ලබන දෑ 

සමීප ද? එගස ්නැතගහාත් මාගේ 

පරමාධිපති එයට දිගු කලක් තබා 

ඇත්ගත්දැයි ද මම ගනාදනිමි” යැයි නුඹ 

පවසනු. 

مح ََيحَعُل ََلُۥ  
َ
ا تُوَعُدوَن أ قَرِيب  مه

َ
دحرِٓي أ

َ
قُلح إِنح أ

َمًدا 
َ
ٓ أ ِ  ٢٥ َرَب 
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26. ඔහු ගුේත දෑ දන්වනාය. එගහයින්ව 

ඔහුගේ ගුේත දෑ කිසිවකුට ඔහු ගහළිදරව් 

ගනාකරයි. 

َحًدا
َ
َٰ َغيحبِهِۦٓ أ ِهُر لََعَ َٰلُِم ٱلحَغيحِب فَََل ُيظح  ٢٦ َع

27. නමුත් රසූල්වරයකුගෙන්ව ඔහු ගතෝරා 

ෙත් අයට හැර. එිට ඔහු ඉදිරිගයන්ව හා 

ඔහු පසුපසින්ව නියත වශගයන්වම ඔහු 

ආරක්ෂකයින්ව ෙමන්ව කරවනු ඇත. 

لُ  تَََضَٰ ِمن رهُسوٖل فَإِنهُهۥ يَسح ُك ِمنُۢ  إَِله َمِن ٱرح
ِ يََديحهِ َوِمنح َخلحِفهِۦ َرَصٗدا  ٢٧ بَيح

28. ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගේ දූත පණිිඩ 

ඔවුන්වට දැනුම් දී ඇත්ගත්දැයි ඔහු දැන 

ෙනු පිණිසය. ඔවුන්ව සමෙ ඇති දෑ පිළිබඳ 

ව ඔහු සර්ව ප්රකාරගයන්ව දැන සිටියි. තවද 

සියලු දෑ ෙණන්ව ගකාට තබා ඇත. 

 ْ بحلَُغوا
َ
ن قَدح أ

َ
لََم أ َعح ِ َحاَط بَِما  َل 

َ
 رَِسََٰلَِٰت َرب ِِهمح َوأ

ُۢا ٍء َعَدَد َِصَٰ ُكه ََشح حح
َ
يحِهمح َوأ  ٢٨ َلَ
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සූරා අල් මුස්සම්මිල්  المزمل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අගහෝ ගපාරවා ගෙන සිටින්වනාගණනි!  ُِل حُمزهم  َها ٱل يُّ
َ
أ  ١ َيَٰٓ

2. සුළු කාලයක් හැර රාත්රිගයහි නැගිට 

සිට නැමදුම් කරනු. 
حَل إَِله قَلِيَٗل   ٢ قُِم ٱَله

3. එයින්ව අඩක් ගහෝ එයින්ව ස්වල්පයක් 

ගහෝ නුඹ අඩු කර ෙනු. 
وِ ٱنُقصح ِمنحُه قَلِيًَل 

َ
ۥٓ أ َفُه  ٣ ن ِصح

4. නැතගහාත් ඊට වඩා වැඩි කර ෙනු. 

තවද අල් කුර්ආනය තාලයට 

(පිළිගව ට) පද ෙලපා පාරායනය කරනු. 

تِيًَل  وح زِدح َعلَيحهِ َوَرت ِِل ٱلحُقرحَءاَن تَرح
َ
 ٤ أ

5. නියත වශගයන්වම අපි නුඹ ගවත බරැති 

ප්රකාශයක් (ගද්ව වචන මගින්ව) මතු 

ගහ න්වගනමු. 

َٗل ثَِقيًَل   ٥ إِنها َسُنلحَِّق َعلَيحَك قَوح

6. නියත වශගයන්වම රාත්රිගේ අවදිවීම 

සිත් දමනයට වඩාත් බලෙතුය. තවද 

කියවීමට වඩාත් උචිතය. 

قحَوُم قِيًَل 
َ
ا َوأ ـ ٗ َشدُّ َوطح

َ
حِل ِهَ أ  ٦ إِنه نَاِشئََة ٱَله

7. දහවල් කාලගේ නියත වශගයන්වම 

ඔබට දිගු කාර්ය භාරයක් ඇත. 
 ٧ إِنه لََك ِِف ٱنلهَهارِ َسبحٗحا َطوِيَٗل 

8. තවද ඔගේ පරමාධිපතිගේ නාමය ඔබ 

ගමගනහි කරනු. තවද (නැමදුගමහි) ඔහු 

ගවත ූර්ණ ව ගයාමු වනු. 

َم َرب َِك َوتَبَتهلح إََِلحهِ تَبحتِيَٗل   ٨ َوٱذحُكرِ ٱسح

9. ඔහු නැගෙනහිර හා බටහිගරහි 

හිමිපාණන්වය. ඔහු හැර ගවනත් ගදිගඳකු 

ගනාමැත. එගහයින්ව භාරකරුවකු 

වශගයන්ව ඔබ ඔහු ෙනු. 

 ِ حَمّشح هُ  رهبُّ ٱل ِذح رِِب ََلٓ إَِلََٰه إَِله ُهَو فَٱَّته حَمغح ِق َوٱل
 ٩ َوكِيَٗل 
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10. තවද ඔවුන්ව පවසන දෑ ෙැන නුඹ 

ඉවසනු. තවද අලංකාර මෙ හැරීමකින්ව 

ඔවුන්ව මෙ හරිනු. 

ٗرا   ُجرحُهمح َهجح َٰ َما َيُقولُوَن َوٱهح َِبح لََعَ َوٱصح
 ١٠ ََجِيَٗل 

11. මාවද, සැප පහසුකමින්ව යුත් ගබාරු 

පවසන්වනන්ව  නුඹ අත්හැර දමනු. තවද 

ඔවුනට සව්ල්ප කාලයක් අවකාශ ගදනු. 

ِلحُهمح   َمةِ َوَمه  ْوِل ٱنلهعح
ُ
بَِي أ ِ حُمَكذ  ِِن َوٱل َوَذرح

 ١١ قَلِيًَل 

12. නියත වශගයන්වම අප ගවත (ඔවුන්ව 

සඳහා) ිලංගු හා නිරය ද ඇත. 
نَكاَٗل وََجِحيٗما

َ
َنآ أ يح  ١٢ إِنه َلَ

13. උගුර හිර කරන ආහාර හා ගව්දනීය 

දඬුවම ද (ඇත). 
َِلٗما

َ
ةٖ وََعَذابًا أ  ١٣ َوَطَعاٗما َذا ُغصه

14. එදින මහගපාග ාව හා කඳු 

කම්පනය ගවයි. තවද කඳු හැග න සුළු 

ගොඩ ෙසා ඇති පස ්බවට පත් වනු ඇත. 

َباُل   ِ
َباُل َوََكنَِت ٱۡلح ِ

ۡرُض َوٱۡلح
َ يَوحَم تَرحُجُف ٱۡلح

ِهيًَل   ١٤ َكثِيٗبا مه

15. ෆිර්අවුන්ව ගවත අපි දූතයකු එව්වාක් 

ගමන්ව නුඹලා මත සාක්ෂි දරන දූතයකු 

නුඹලා ගවත සැබැින්වම අපි එව්ගවමු. 

رحَسلحَنآ إََِلحُكمح رَُسوَٗل َشَِٰهًدا َعلَيحُكمح َكَمآ  
َ
إِنهآ أ

َن رَُسوَٗل  رحَسلحَنآ إََِلَٰ فِرحَعوح
َ
 ١٥ أ

16. නමුත් ෆිර්අවුන්ව එම දූතයාණන්වට 

පිටුපෑගව්ය. එගහයින්ව අපි ඔහු දරුණු 

ග්රහණයකින්ව ග්රහණය කග මු. 

ٗذا   خح
َ
َنَُٰه أ َخذح

َ
ُن ٱلرهُسوَل فَأ َفَعَِصَٰ فِرحَعوح

 ١٦ َوبِيَٗل 

17. නුඹලා ප්රතික්ගෂප් කග ් නම් 

දරුවන්ව පවා මහලුන්ව බවට පත් කරන 

දිනගයහි නුඹලා ගකගස් නම් ආරක්ෂා 

වන්වගනහු ද? 

ُتمح يَوحٗما ََيحَعُل   فََكيحَف َتتهُقوَن إِن َكَفرح
ح   ١٧ وِلحَدََٰن ِشيًباٱل

18. අහස ඒ ගහත්ුගවන්ව පිපිරී යන්වනකි. 

ඔහුගේ ප්රතිඥාව සිදු කරනු ලබන්වනක් 

ිය. 

ُعوًَل  ُدهُۥ َمفح ُۢ بِهِۚۦْ ََكَن وَعح َمآُء ُمنَفِطُر  ١٨ ٱلسه
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19. නියත වශගයන්වම ගමය ගමගනහි 

කිරීමකි. එගහයින්ව කවගරකු අභිමත 

කරන්වගන්ව ද ඔහු එය තම පරමාධිපති 

ගවත වූ මාර්ෙයක් ගලස ෙනිත්වා ! 

ََذ إََِلَٰ َرب ِهِۦ   كَِرة ۖۡ َفَمن َشآَء ٱَّته إِنه َهَِٰذهِۦ تَذح
 ١٩ َسبِيًَل 

20. නියත වශගයන්වම නුඹ රාත්රිගයන්ව 

තුගනන්ව ගදකකට වඩා අඩු කාලයක් ද 

ඉන්ව අඩක් ද  තුගනන්ව එකක ගකාටසක් ද 

නැගී සිටින බවත් නුඹ සමෙ සිටින අය 

අතුරින්ව පිරිසක් ද (එගස්) සිටින බවත් 

නියත වශගයන්වම නුඹගේ පරමාධිපති 

දන්වගන්වය. අල්ලාහ ්රාත්රිය හා දහවල 

නිර්ණය කරන්වගන්වය. නුඹලා එය 

(නිවැරදිව) ෙණන්ව ගනාකරන බව ඔහු 

දන්වගන්වය. එිට ඔහු නුඹලාට සමාව 

දුන්වගන්වය. එගහයින්ව අල් කුර්ආනගයන්ව 

පහසු  දෑ  නුඹලා පාරායනය කරනු. 

නුඹලා අතර ගරෝගීන්ව හා අල්ලාහ්ගේ 

භාෙයයන්ව ගසායා මහගපාග ාගව් 

සැරිසරන ගවනත් අය හා අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ෙගේ සටන්ව වදින තවත් අයද සිටින 

බව ඔහු දන්වගන්වය. එගහයින්ව එයින්ව පහසු 

දෑ  නුඹලා පාරායනය කරනු. තවද 

සලාතය නිසි අයුරින්ව ඉටු කරනු. zසකාත් 

ද ගදනු. අල්ලාහ්ට අලංකාර ණයක් 

ගදනු. නුඹලා ගවනුගවන්ව කවර යහපතක් 

නුඹලා ඉදිරිපත් කරන්වගන්ව ද නුඹලා එය 

අල්ලාහ ්අබියස දැක ෙනු ඇත. එය 

ගශ්ර්ෂ්ඨය. ප්රතිඵලගයන්ව වඩාත් ඉමහත්ය. 

තවද නුඹලා අල්ලාහ්ගෙන්ව සමාව අයැද 

සිටිනු. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්අති 

ක්ෂමාශීලීය. මහා කරුණාන්විතය. 

ََثِ  
َّنَٰ ِمن ثُلُ دح

َ
نهَك َتُقوُم أ

َ
لَُم أ ۞إِنه َربهَك َيعح

َفُهۥ   حِل َونِصح ِيَن َمَعَكْۚ  ٱَله َِن ٱَّله َوثُلَُثُهۥ َوَطآئَِفة  م 
ن لهن َُتحُصوهُ  

َ
ْۚ َعلَِم أ حَل َوٱنلهَهاَر ُر ٱَله ِ ُ ُيَقد  َوٱَّلله

َ ِمَن ٱلحُقرحَءاِنِۚ   ۖۡ فَٱقحَرُءواْ َما تَيَِسه َفَتاَب َعلَيحُكمح
رحََضَٰ َوَءاَخُروَن   ن َسَيُكوُن ِمنُكم مه

َ
َعلَِم أ

 
َ ِبُوَن ِِف ٱۡلح ِ  يَۡضح ِل ٱَّلله ۡرِض يَبحَتُغوَن ِمن فَضح

ِۖۡ فَٱقحَرُءواْ َما   َوَءاَخُروَن يَُقَٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل ٱَّلله
ةَ   َكوَٰ ةَ َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
َ ِمنحُهْۚ َوأ تَيَِسه

ُمواْ   ِ ْۚ َوَما ُتَقد  َ قَرحًضا َحَسٗنا قحرُِضواْ ٱَّلله
َ
َوأ

ٖ ََتِدُ  ِنح َخۡيح نُفِسُكم م 
َ
ِ ُهَو  ِۡل وهُ ِعنَد ٱَّلله

  َ ۖۡ إِنه ٱَّلله َ ِفُرواْ ٱَّلله َتغح ٗراْۚ َوٱسح جح
َ
َظَم أ عح

َ
ا َوأ ٗ َخۡيح

 ُۢ  ٢٠ َغُفور  رهِحيُم
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සූරා අල් මුද්දස්සිර්  المدثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අගහෝ ගපාරවා ගෙන සිටින්වනාගණනි!  ُث ِر حُمده َها ٱل يُّ
َ
أ  ١ َيَٰٓ

2. නුඹ නැගී සිට, අවවාද කරනු.  نِذرح
َ
 ٢ ُقمح فَأ

3. තවද නුඹගේ පරමාධිපතිව උත්කෘෂ්ට 

කරනු. 
ح  ِ  ٣ َوَربهَك فََكَب 

4. තවද නුඹගේ වසත්්රය පිරිසිදු කරනු.  ِرح  ٤ َوثَِيابََك َفَطه 

5. තවද කිලිට්ගටන්ව ව කිනු.  ُجرح َز فَٱهح  ٥ َوٱلرُّجح

6. නුඹ අධික වශගයන්ව ලබන්වනට 

බලාගපාගරාත්තු වී උපකාර ගනාකරනු. 
َِثُ  َتكح ُُن تَسح  ٦ َوََل َتمح

7. තවද නුගේ පරමාධිපති ගවනුගවන්ව 

නුඹ ඉවසනු. 
َِبح   ٧ َولَِرب َِك فَٱصح

8. ගහාරණෑගවහි හඬ නිකුත් කරනු ලැබූ 

ිට, 
 ٨ فَإَِذا نُِقَر ِِف ٱنلهاقُورِ 

9. එය දුෂ්කර දිනයක් වනු ඇත.  ٌَٰلَِك يَوحَمئِٖذ يَوحٌم َعِسۡي  ٩ فََذ

10. ගද්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්වට එදින පහසු 

ගනාවනු ඇත. 
ُ يَِسۡيٖ  َٰفِرِيَن َغۡيح  ١٠ لََعَ ٱلحَك

11. මා හා මා මැවූ අය නුඹ තනි ව අත 

හැර දමනු. 
ِِن  ُت وَِحيٗدا َذرح  ١١ َوَمنح َخلَقح
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12. තවද මම ඔහුට ගබාගහෝ ගස ්ධනය 

ඇති කර දුනිමි. 
ُدوٗدا  مح  ١٢ وََجَعلحُت ََلُۥ َماَٗل مه

13. ඉදිරිගේ සිටින දරුවන්ව ද (ඇති 

කග මි.) 

 ١٣ َوبَنَِي ُشُهوٗدا

14. තවද (සියල්ල) පහසු කරමින්ව මම 

ඔහුට දිගු හැර දුනිමි. 
ِهيدٗ  دتُّ ََلُۥ َتمح  ١٤ اَوَمهه

15. පසු ව ද මම වැඩිගයන්ව දිය යුතු යැයි 

ඔහු ප්රිය කරන්වගන්වය. 
زِيدَ 

َ
نح أ

َ
َمُع أ  ١٥ ُثمه َيطح

16. එගස ්ගනාව නියත වශගයන්වම ඔහු 

අපගේ වදන්ව වලට ිරුද්ධ ිය. 
ۖۡ إِنهُهۥ ََكَن ٓأِلَيَٰتَِنا َعنِيٗدا  ٓ  ١٦ لَُكه

17. ඔහුට දරුණු දඬුවමක් මම මතු 

පටවන්වගනමි. 
رحهُِقُهۥ

ُ
 ١٧ َصُعوًدا  َسأ

18. නියත වශගයන්වම ඔහු කල්පනා 

ගකාට සැලසුම් ගයදුගව්ය. 
رَ  َر َوقَده  ١٨ إِنهُهۥ فَكه

19. ඔහු ිනාශ කරනු ලැබීය. ඔහු 

ගකගස් නම් සැලසුම් කග ්ද? 

رَ   ١٩ َفُقتَِل َكيحَف قَده

20. පසු ව ද ඔහු ිනාශ කරනු ලැබීය. 

ඔහු ගකගස් නම් සැලසුම් කග ්ද? 

رَ ُثمه قُتَِل   ٢٠ َكيحَف قَده

21. පසු ව ඔහු අධීක්ෂණය කර බැලීය.  َ٢١ ُثمه َنَظر 

22. පසු ව ඔහු රවා කිපුගේය.  َ٢٢ ُثمه َعبََس َوبََِس 

23. පසු ව ඔහු පිටු පා උඩඟු ිය.  َََب َتكح بََر َوٱسح دح
َ
 ٢٣ ُثمه أ

24. එිට ගමය පැවත එන හූනියමක් මිස 

නැත. 
ثَرُ َفَقاَل إِنح َهََٰذآ  ر  يُؤح  ٢٤ إَِله ِسحح
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25. ගමය මිනිසාගේ ප්රකාශයක් මිස 

නැතැයි” ඔහු පැවසුගව්ය. 
ُل ٱلحبََّشِ   ٢٥ إِنح َهََٰذآ إَِله قَوح

26. මම ඔහු සකර්(නම් නිරය)ට මතු 

ඇතු ත් කරමි. 
لِيهِ َسَقرَ  صح

ُ
 ٢٦ َسأ

27. සකර් යනු කුමක්දැ?යි නුඹට දැනුම් 

දුන්වගන්ව කුමක් ද? 

ََٰك َما َسَقرُ َوَمآ  َرى دح
َ
 ٢٧ أ

28. එය (කිසිවක්) ඉතිරි ගනාකරයි. තවද 

අත් හැර ගනාදමයි. 
 ٢٨ ََل ُتبحَِّق َوََل تََذرُ 

29. සම දැඩි ගලස දවාලන්වනකි.  ِاَحة  ل ِلحبََّش  ٢٩ لَوه

30. ඒ මත දහනව ගදගනකි.  ََعَة َعَّش  ٣٠ َعلَيحَها تِسح
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31. නිරගේ සෙයින්ව මලක්වරුන්ව මිස 

(ගවනත් අය) අපි පත් ගනාකග මු. 

ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක වුනට 

ගමාවුන්වගේ සංඛයාව පරීක්ෂණයක් 

ගලසින්ව මිස අපි පත් ගනාකග මු. එය 

ගද්ව ග්රන්වථ ගදනු ලැබූවන්ව ස්ථාවරත්වයට 

පත් වනු පිණිසත්ය. තවද ගදියන්ව 

ගකගරහි ිශ්වාසය තැබූවන්වගේ 

ිශව්ාසය වර්ධනය කරනු පිණිසත් ගද්ව 

ග්රන්වථ ගදනු ලැබූවන්ව හා ගදියන්ව 

ගකගරහි ිශ්වාසය තැබූවන්ව සැක 

ගනාකරනු පිණිසත්ය. එගමන්වම 

"ගමමගින්ව උපමාවක් ගලසින්ව අල්ලාහ් 

අදහස් කරනුගේ කුමක්දැ"යි තම සිත් තු  

ගරෝෙ ඇතිවුන්ව හා ගදියන්ව ෙැන 

ප්රතික්ගෂප් ක වුන්ව පවසනු පිණිසත්ය. 

එගලස අල්ලාහ ්තමන්ව අභිමත කරන අය 

ගනාමෙ යවයි. තවද තමන්ව අභිමත කරන 

අයට මෙ ගපන්වවයි. නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ ගස්නාව ෙැන ඔහු හැර 

ගවනත් කිසිගවක් ගනාදනී. ගමය 

මිනිසුනට ගමගනහි කිරීමක් මිස නැත. 

ۖۡ َوَما   َحََٰب ٱنلهارِ إَِله َمَلَٰٓئَِكٗة صح
َ
َوَما َجَعلحَنآ أ

ِيَن َكَفُرواْ   َتُهمح إَِله فِتحَنٗة ل َِّله َجَعلحَنا ِعده
وتُو 

ُ
ِيَن أ تَيحِقَن ٱَّله ِيَن  لِيَسح َداَد ٱَّله اْ ٱلحِكَتََٰب َويَزح

وتُواْ ٱلحِكَتََٰب  
ُ
ِيَن أ تَاَب ٱَّله َءاَمُنٓواْ إِيَمَٰٗنا َوََل يَرح

َرض    ِيَن ِِف قُلُوبِِهم مه ِمُنوَن َوَِلَُقوَل ٱَّله حُمؤح َوٱل
ُ بَِهََٰذا َمَثَٗلْۚ َكَذَٰلَِك   َراَد ٱَّلله

َ
َِٰفُروَن َماَذآ أ َوٱلحَك

 َ ُ َمن ي ْۚ َوَما  يُِضلُّ ٱَّلله ِدي َمن يََشآُء َشآُء َويَهح
َرىَٰ   لَُم ُجُنوَد َرب َِك إَِله ُهَوْۚ َوَما ِهَ إَِله ذِكح َيعح

 ٣١ لِلحبََّشِ 

32. එගස ්ගනාව සඳු මත දිවුරමින්ව.  ِ٣٢ لَُكه َوٱلحَقَمر 

33. රාත්රිය ගෙවී යන ිට එය මත 

දිවුරමින්ව. 
بَرَ  دح

َ
حِل إِذح أ  ٣٣ َوٱَله

34. අරුගණෝදය උදා වන ිට එය මත 

දිවුරමින්ව. 
َفرَ  سح

َ
بحِح إَِذآ أ  ٣٤ َوٱلصُّ

35. නියත වශගයන්වම එය (නිරය) 

බලවත් දැයින්ව එකකි. 
َدى ٱلحُكََبِ   ٣٥ إِنهَها َۡلِحح

36. මිනිසාට අනතුරු අඟවන්වනක් 

වශගයනි. 
 ٣٦ نَِذيٗرا ل ِلحبََّشِ 
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37. එය නුඹලා අතුරින්ව ගපරට යාමට 

ගහෝ පසුබැස රැගඳන්වනට කැමති අය 

ගවනුගවනි. 

رَ  خه
َ
وح َيَتأ

َ
َم أ ن َيَتَقده

َ
 ٣٧ لَِمن َشآَء ِمنُكمح أ

38. සෑම ආත්මයක්ම තමන්ව උපයා ෙත් 

දෑ ගවනුගවන්ව ඇපකරුගවකු ගලස 

සිටින්වගන්වය. 

ِۭس بَِما َكَسَبتح رَهِيَنةٌ   ٣٨ ُكُّ َنفح

39. නමුත් දකුණුපස ජනයා හැර.  َحََٰب صح
َ
ٓ أ َِميِ إَِله  ٣٩ ٱَلح

40. ඔවුන්ව ස්වර්ෙ උයන්ව මත සිට ිමසති.  ََٰٖت يَتََسآَءلُون  ٤٠ ِِف َجنه

41. වැරදි කරුවන්වගෙන්ව (ගමගස් ප්රශ්න 

කරන ලදි). 
رِِميَ  حُمجح  ٤١ َعِن ٱل

42. "නුඹලා සකර් තු ට ගෙන ආගව් 

කුමක්ද?" 

 ٤٢ َما َسلََكُكمح ِِف َسَقرَ 

43. "අපි සලාත් ඉටු කරන්වනන්ව අතුරින්ව 

ගනාවූගයමු" යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 
حُمَصل ِيَ   ٤٣ قَالُواْ لَمح نَُك ِمَن ٱل

44. තවද අපි දිළිඳුන්වට ආහාර සපයමින්ව 

ගනාසිටිගයමු. 
ِكيَ  حِمسح عُِم ٱل  ٤٤ َولَمح نَُك ُنطح

45. "(නිෂ්ඵල කටයුතු වල) ගිලී 

සිටින්වනන්ව සමෙ අපද ගිලී සිටිගයමු". 
َآئِِضيَ َوُكنها ََّنُوُض َمَع   ٤٥ ٱۡلح

46. තවද අපි ිනිශ්චය දිනය ගබාරු 

කරමින්ව සිටිගයමු. 
ِينِ  ُب بَِيوحِم ٱل  ِ  ٤٦ َوُكنها نَُكذ 

47. ස්ීර දෑ (මරණය) අප ගවත 

පැමිගණන ගතක්. 
َِقيُ  ََٰنا ٱَلح تَى

َ
َٰٓ أ  ٤٧ َحِته

48. එගහයින්ව මැදිහත්වන්වනන්වගේ 

මැදිහත්වීම ඔවුනට ඵලක් ගනාවන්වගන්වය. 
َِٰفعِيَ َفَما    ٤٨ تَنَفُعُهمح َشَفََٰعُة ٱلشه
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49. එගහයින්ව ඔවුනට කුමක් වී ද? ඔවුන්ව 

ගමගනහි කිරීම පිටුදකින්වගන්වය. 
رِِضيَ  كَِرةِ ُمعح  ٤٩ َفَما لَُهمح َعِن ٱتلهذح

50. ඔවුන්ව තැති ෙත් බූරුවන්ව ගමනි.   تَنفَِرة سح نهُهمح ُۡحُر  مُّ
َ
 ٥٠ َكأ

51. සිංහ ගොදුරින්ව පලා යන (වන සතුන්ව 

ගමනි). 
 ِۭ َوَرة  ٥١ فَرهتح ِمن قَسح

52. එගස ්ගනාව දිගු හරින ලද පත්රිකාවන්ව 

තමන්වට ද ගදනු ලැබිය යුතු යැයි ඔවුන්ව 

අතුරින්ව සෑම ගකගනකුම අගේක්ෂා කරනු 

ඇත. 

ََتَٰ ُصُحٗفا   ن يُؤح
َ
ِنحُهمح أ رِيٖٕ م  بَلح يُرِيُد ُكُّ ٱمح

ةٗ  َ نَّشه  ٥٢ مُّ

53. එගස ්ගනාව ඔවුන්ව මතු ගලාව පිළිබඳ 

බිය ගනාගවති. 
ۖۡ بَل َله ََيَافُوَن ٱٓأۡلِخَرةَ   ٥٣ لَُكه

54. එගස ්ගනාව නියත වශගයන්වම එය 

උපගදසකි. 
كَِرة   ٓ إِنهُهۥ تَذح  ٥٤ لَُكه

55. එගහයින්ව කවගරකු අභිමත 

කරන්වගන්ව ද ඔහු එයින්ව උපගදස් ලබත්වා! 
 ٥٥ َفَمن َشآَء َذَكَرُهۥ

56. අල්ලාහ ්අභිමත කරන්වගන්ව නම් මිස 

ඔවුහු උපගදස් ගනාලබති. ඔහු 

බැතිමත්කම ලබන්වනට සුදුසස්ාය. 

එගමන්වම සමාව දායාද කරන්වනට ද 

සුදුස්සාය. 

ُل   هح
َ
ْۚ ُهَو أ ُ ن يََشآَء ٱَّلله

َ
ٓ أ ُكُروَن إَِله َوَما يَذح

ِفَرةِ  حَمغح ُل ٱل هح
َ
َوىَٰ َوأ  ٥٦ ٱتلهقح
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සූරා අල් කියාමා  القيامة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනය මත දිවුරා පවසමි. 
قحِسُم بَِيوحِم ٱلحِقَيََٰمةِ

ُ
 ١ ََلٓ أ

2. තවද තමන්ව මත අවලාද නෙන 

ආත්මය මත දිවුරමි. 
اَمةِ  ِس ٱللهوه قحِسُم بِٱنلهفح

ُ
 ٢ َوََلٓ أ

3. ඔහුගේ අස්ි අපි එක්රැස් 

ගනාකරන්වගන්වම යැයි මිනිසා 

සිතන්වගන්වද? 

حَمَع ِعَظاَمُهۥ لهن َنه
َ
نَسَُٰن أ ِ

َُيحَسُب ٱۡلح
َ
 ٣ أ

4. එගස ්ගනාව ඔහුගේ ඇඟිලි තුඩු පවා 

සකස ්කිරීමට අපි ශක්තිවන්වතයින්ව ගවමු. 
َِي َبَنانَُهۥ َُّسو  ن ن

َ
َٰٓ أ َِٰدرِيَن لََعَ  ٤ بََلَٰ َق

5. නමුත් මිනිසා ඔහු ඉදිරිගේ පාපයන්ව 

කිරීමට සිතයි. 
َماَمُهۥ

َ
ُجَر أ نَسَُٰن َِلَفح ِ

 ٥ بَلح يُرِيُد ٱۡلح

6. “ම වුන්ව ගකගරන්ව නැගිටුවනු ලබන 

දිනය කවදා දැ”යි ඔහු ිමසා සිටියි. 
يهاَن يَوحُم ٱلحِقَيََٰمةِ

َ
ـ َُل أ  ٦ يَسح

7. දෘෂට්ිය (නීලංකාරවී) මු ාවී ගිය ිට,  ََُِص  ٧ فَإَِذا بَرَِق ٱِلح

8. තවද සඳු(ගේ අගලෝකය) ගිලුනු ිට,  ُ٨ وََخَسَف ٱلحَقَمر 

9. තවද හිරු හා සඳු එක් කරනු ලැබූ ිට,  ُُس َوٱلحَقَمر مح  ٩ وََُجَِع ٱلشه

10. පලා යන තැන ගකාතැනදැයි එදින 

මිනිසා ිමසනු ඇත. 
حَمَفرُّ  َن ٱل يح

َ
نَسَُٰن يَوحَمئٍِذ أ ِ

 ١٠ َيُقوُل ٱۡلح

11. එගස ්ගනාව සරණ පතන තැනක් 

(ඔහුට) ගනාමැත. 
 ١١ لَُكه ََل َوَزرَ 



 

සූරා අල් කියාමා 

 

1092 

 

 القيامة

12. එදින වාසස්ථානය නුඹගේ 

පරමාධිපති ගවත පිහිටයි. 
َتَقرُّ  حُمسح  ١٢ إََِلَٰ َرب َِك يَوحَمئٍِذ ٱل

13. ඔහු කලින්ව ක  දෑ හා ඔහු ප්රමාද 

ගකාට ක  දෑ සම්බන්වධගයන්ව එදින 

මිනිසාට දන්වවනු ලැගේ. 

َم   نَسَُٰن يَوحَمئِذِۭ بَِما قَده ِ
رَ يُنَبهُؤاْ ٱۡلح خه

َ
 ١٣ َوأ

14. එගස ්ගනාව, තමන්ව ෙැන මිනිසා 

සාක්ෂි දරන්වගන්වය. 
ِسهِۦ بَِصَۡية   َٰ َنفح نَسَُٰن لََعَ ِ

 ١٤ بَِل ٱۡلح

15. ඔහු සමාවට ගහත්ූන්ව ඉදිරිපත් ක  ද لحََّقَٰ َمَعاذِيَرُهۥ
َ
 ١٥ َولَوح أ

16. එය (කුර්ආනය කියවීමට) ඉක්මන්ව 

කරනු පිණිස නුඹගේ දිව එයින්ව 

ගනාගසාල්වනු. 

 ِ َجَل بِهِۦٓ ََل َُتَر   ١٦ كح بِهِۦ لَِسانََك تِلَعح

17. එය ගොනු කිරීම ද එය පාරායනය 

කරවීම ද නියත වශගයන්වම අප ගවත වූ 

වෙකීමකි. 

 ١٧ إِنه َعلَيحَنا ََجحَعُهۥ َوُقرحَءانَُهۥ

18. එගහයින්ව අපි එය පාරායනය ක  

ිට නුඹ එහි පාරායනය අනුෙමනය 

කරනු. 

َنَُٰه 
ح
ۥ فَإَِذا قََرأ  ١٨ فَٱتهبِعح قُرحَءانَُه

19. පසු ව එය පැහැදිලි කිරීම ද නියත 

වශගයන්වම අප ගවත පැවරුණු 

වෙකීමකි. 

 ١٩ ُثمه إِنه َعلَيحَنا َبَيانَُهۥ

20. නමුත් නුඹලා ගමගලාව ප්රිය 

කරන්වගනහුය. 
 ٢٠ لَُكه بَلح َُتِبُّوَن ٱلحَعاِجلَةَ 

21. තවද නුඹලා මතු ගලාව අත හැර 

දමන්වගනහුය. 
 ٢١ َذُروَن ٱٓأۡلِخَرَة َوتَ 

22. එදින ඇතැම් මුහුණු  දීේතිමත්ව 

පවතී. 
ٌة   ٢٢ وُُجوه  يَوحَمئِٖذ نهاِۡضَ
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23. තම පරමාධිපති ගදස බලමින්ව සිටිති.   ٢٣ إََِلَٰ َرب َِها نَاِظَرة 

24. තවද එදින ඇතැම් මුහුණු (අඳුරින්ව 

ගවළී) ිරූප ව පවතී. 
ة  َووُُجوه  يَوحَمئِذِۭ    ٢٤ بَاَِسَ

25. ගකාඳු ඇට ගප  කඩා දමන යමක් 

එයට සිදු කරනු ලබනු ඇතැයි සිතති. 
َعَل بَِها فَاقَِرة   ن ُيفح

َ
 ٢٥ َتُظنُّ أ

26. එගස ්ගනාව (ප්රාණය) උගුරු දේඩ 

දක්වා  ඟා වූ ිට 
اِِقَ  َ ٓ إَِذا بَلََغِت ٱلَته  ٢٦ لَُكه

27. තවද ආරක්ෂා කරන්වනා කවුරුන්ව 

දැයි ිමසනු ලැබු ිට 
 ٢٧ َوقِيَل َمنح  َراقٖ 

28. නියත වශගයන්වම තමන්ව ගවන්ව ව 

යෑම එය ගව් යැයි ඔහු සිතූ ිට 
نهُه ٱلحفَِراُق 

َ
 ٢٨ َوَظنه أ

29. ගකේඩය ගකේඩය සමෙ ඇමුණුනු 

ිට 
اقِ  اُق بِٱلسه ِت ٱلسه َفه  ٢٩ َوٱتلح

30. එදින ගමගහය වනු ලබන ස්ථානය 

නුඹගේ පරමාධිපති ගවතය. 
حَمَساُق إََِلَٰ َرب َِك يَ   ٣٠ وحَمئٍِذ ٱل

31. තවද ඔහු සතය තහවුරු කග  ් නැත. 

තවද ඔහු සලාතය ඉටු කග ් ද නැත. 
 َٰ َق َوََل َصله  ٣١ فَََل َصده

32. නමුත් ඔහු ගබාරු කග ්ය. තවද 

පිටුපෑගව්ය. 
 َٰ َب َوتََوله  ٣٢ َوَلَِٰكن َكذه

33. පසු ව ඔහු තම පවුල ගවත 

අහංකාරකම් පාමින්ව ගිගේය. 
يَٰٓ ُثمه  لِهِۦ َيَتَمطه هح

َ
 ٣٣ َذَهَب إََِلَٰٓ أ

34. නුඹට ගේදයයි. නුඹට ගේදයමයි!  ََٰل وح
َ
َلَٰ لََك فَأ وح

َ
 ٣٤ أ

35. පසු ව ද නුඹට ගේදයයි!  නුඹට 

ගේදයමයි! 
َلَٰٓ  وح

َ
َلَٰ لََك فَأ وح

َ
 ٣٥ ُثمه أ
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36. නිකරුගේ ඔහු අත හැර දමනු ලබනු 

ඇතැයි මිනිසා සිතන්වගන්ව ද? 

نَسَٰنُ  ِ
َُيحَسُب ٱۡلح

َ
ََك ُسًدىأ ن يَُتح

َ
 ٣٦  أ

37. ිදිනු ලබන ශුරාණු බිඳුවක් ගලස 

ඔහු ගනාසිටිගේ ද? 

َّنَٰ  ٖ ُيمح ِّن  ِن مه َفٗة م  لَمح يَُك ُنطح
َ
 ٣٧ أ

38. පසු ව ඔහු එල්ලී පවතින ගල් 

කැටියක් බවට පත් ිය. පසු ව ඔහු මවා 

සැකසුගව්ය. 

ىَٰ   ٣٨ ُثمه ََكَن َعلََقٗة فََخلََق فََسوه

39. පසු ව එයින්ව ස්ත්රිය හා පිරිමියා යන 

යුෙලය ඇති කග ්ය. 
نََثَٰٓ 

ُ َكَر َوٱۡلح ِ ٱَّله وحَجيح  ٣٩ فََجَعَل ِمنحُه ٱلزه

40. (ගම් සියලු ගද් ක ) ඔහු, ම වුන්ව 

නැගිටුවීමට හැකියාව ඇත්තා  බවට 

(සාක්ෂියක් ගලස) පිහිටා ගනාමැති ද? 

ن ُُيحـَِۧي 
َ
َٰٓ أ َٰلَِك بَِقَِٰدٍر لََعَ لَيحَس َذ

َ
ََتَٰ أ حَموح  ٤٠ ٱل
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සූරා අල් ඉන්වසාන්ව  االنسان 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. මිනිසා ගවත නිසැකවම කාලයක් 

පැමිණ තිගේ, එහි ඔහු ෙැන (ගමගස් යැයි 

) පවසන්වනට තරම් වසත්ුවක් ගලස 

(මිනිසා) ගනාසිටිගේය. 

رِ لَمح  َهلح  هح َِن ٱله نَسَِٰن ِحي  م  ِ
َِتَٰ لََعَ ٱۡلح

َ
أ

ُكوًرا ذح ا مه  ١ يَُكن َشيحـ ٗ

2. නියත වශගයන්වම මුසු වූ ශුරාණු 

බිඳුවකින්ව අපි මිනිසා මැව්ගවමු. අපි ඔහු 

පරීක්ෂණයට ලක් කරන්වගනමු.  

එගහයින්ව අපි ඔහු සවන්ව දිය හැකි  හා 

බැලිය හැකි ගකගනකු බවට පත් 

කග මු. 

َشاٖج نهبحَتلِيهِ  إِنها خَ  مح
َ
َفٍة أ نَسََٰن ِمن نُّطح ِ

َنا ٱۡلح لَقح
ُۢا بَِصًۡيا  ٢ فََجَعلحَنَُٰه َسِميَع

3. එම මාර්ෙය ගවත නියත වශගයන්වම 

අපි ඔහුට මෙ ගපන්වවූගයමු. ඔහු 

කෘතගව්දිගයකු ගලස ගහෝ ගුණමකුගවකු 

ගලස ගහෝ සිටිය හැක. 

ا كَ  ا َشاكِٗرا ِإَومه بِيَل إِمه  ٣ ُفوًرا إِنها َهَديحَنَُٰه ٱلسه

4. නියත වශගයන්වම අපි ගදියන්ව 

ප්රතික්ගෂප් ක වුනට දම්වැල් ද ගෙල 

ිලංගු ද ඇිග න ගින්වන ද සූදානම් 

කග මු. 

َلََٰٗل   غح
َ
َٰفِرِيَن َسَلَِٰسََلْ َوأ نَا لِلحَك َتدح عح

َ
إِنهآ أ

 ٤ وََسعًِۡيا 

5. නියත වශගයන්වම දැහැමිගයෝ එහි 

කපුරු මිශ්රැති (කුසලාන ගමන්ව වූ) භාජන 

වලින්ව පානය කරති. 

ٖس ََكَن ِمَزاُجَها  
ح
بُوَن ِمن َكأ َ بحَراَر يَّشح

َ إِنه ٱۡلح
 ٥ ََكفُوًرا 

6. (එය) උල්පතකි. එමගින්ව අල්ලාහ්ගේ 

ෙැත්තන්ව පානය කරති. එය ඔවුන්ව 

(කැමැති තැනකට නදියක් ගස්) ෙලා 

යන්වනට සලසව්ති. 

ُروَنَها   ِ ِ ُيَفج  َُب بَِها ِعَباُد ٱَّلله َعيحٗنا يَّشح
جِ   ٦ ۡٗياَتفح
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7. ඔවුහු (තමන්වගේ) භාරය ඉටු කරති. 

තවද එහි හානිය පැතිර පවතින දිනයට 

ඔවුහු බිය ගවති. 

ُهۥ   رِ َويََخافُوَن يَوحٗما ََكَن َۡشُّ يُوُفوَن بِٱنلهذح
َتِطۡٗيا  ٧ ُمسح

8. තවද ඒ (ආහාර) ගකගරහි වූ ඇල්මක් 

(ඔවුන්ව තු  තිබුනද) දිළින්වදාට ද 

අනාථයාට ද සිරකරුවාට ද ඔවුහු ආහාර 

සපයති. 

ِكيٗنا َويَتِيٗما   َٰ ُحب ِهِۦ ِمسح َعاَم لََعَ عُِموَن ٱلطه َويُطح
ِسًۡيا

َ
 ٨ َوأ

9. “අපි නුඹලාට ආහාර සපයනුගේ 

අල්ලාහ්ගේ තෘේතිය ගවනුගවනි. 

නුඹලාගෙන්ව කිසිදු ප්රතිඵලයක් ගහෝ කිසිදු 

තුති පිදුමක් ගහෝ අපි අගේක්ෂා 

ගනාකරමු” (යැයි පවසති.) 

 ِ عُِمُكمح ل ِ ََل نُرِيُد ِمنُكمح  إِنهَما ُنطح هِ ٱَّلله وَجح
 ٩ َجَزاٗٓء َوََل ُشُكوًرا 

10. අපගේ පරමාධිපති ගවතින්ව  

මුහුගණහි අප්රසන්වන හා පිළිකුල ිදහා 

පාන දිනයකට නියත වශගයන්වම අපි 

බියගවමු. 

َطرِيٗرا ب َِنا يَوحًما َعُبوٗسا َقمح  ١٠ إِنها ََّنَاُف ِمن ره

11. එගහයින්ව අල්ලාහ් එදින නපුගරන්ව 

ඔවුන්ව මුදවා ෙන්වගන්වය. තවද සතුට හා 

ගසාම්නස ඔවුන්ව හමුවන්වනට 

සලසන්වගන්වය. 

ٗة   َ َُٰهمح نَۡضح ى َوحِم َولَقه َٰلَِك ٱَلح ُ َۡشه َذ َُٰهُم ٱَّلله فََوَقى
وٗرا   ١١ َوَُسُ

12. ඔවුන්ව ඉවසා සිටි බැින්ව ස්වර්ෙ 

උයන හා ගස්ද ගරදි ඔවුනට ඔහු ප්රතිඵල 

වශගයන්ව පිරිනැමුගව්ය. 

واْ َجنهٗة وََحرِيٗرا َُٰهم بَِما َصََبُ  ١٢ وََجَزى

13. ඔවුහු ඇදන්ව මත හාන්වසිගවමින්ව 

සිටිති. ඔවුහු එහි හිරු රශ්මිය ගහෝ අධික 

සීතල ගහෝ ගනාදකිනු ඇත. 

َن فِيَها   َرآئِِكِۖ ََل يََروح
َ تهِكـ َِي فِيَها لََعَ ٱۡلح مُّ

َهرِيٗرا ٗسا َوََل َزمح  ١٣ َشمح

14. තවද එහි ගහවණ ඔවුන්ව මත පහත් ව 

පවතී. වලු බර පලතුරු ගපාකුරුද එහි 

එල්ලී පවතී. 

َوَدانَِيًة َعلَيحِهمح ِظَلَٰلَُها َوُذل ِلَتح ُقُطوُفَها  
َِلَٗل   ١٤ تَذح
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15. රිදිගයන්ව වූ භාජන හා පළිඟු වලින්ව 

යුත් ගුරුගල්ත්තු රැගෙන ඔවුන්ව වටා 

ෙමන්ව කරවනු ලබති. 

ةٖ  ِن فِضه َواٖب  َويَُطاُف َعلَيحِهم أَـِبنَِيةٖ م  كح
َ
 َوأ

 ۠  ١٥ ََكنَتح قََوارِيَرا

16. එය රිදිගයන්ව වූ පළිඟුය. ඔවුහු එහි  

ප්රමාණය සකස් කර ෙන්වගනෝය. 
ِديٗرا ُروَها َتقح ةٖ قَده  ١٦ قََوارِيَراْ ِمن فِضه

17. සන්වජබීල් (ඉඟුරු) මිශ්රැති පානගයන්ව 

යුත් කුසලාන එහි ඔවුනට පානය සඳහා 

ගදනු ලබති. 

َن فِيَها  َقوح ٗسا ََكَن ِمَزاُجَها َزَنَبِيًَل َويُسح
ح
 ١٧ َكأ

18. එහි සල්සබීල් යැයි හඳුන්වවනු ලබන 

උල්පතක්ද ගවයි. 
َٰ َسلحَسبِيَٗل   ١٨ َعيحٗنا فِيَها تَُسۡمه

19. සදා ගයෞවනගේ පසු වන දරුවන්ව 

ඔවුන්ව වටා යති. නුඹ ඔවුන්ව දුටු ිට එය 

ිසිරනු ලැබූ මුතු යැයි සිතනු ඇත. 

َتُهمح  ۞َويَُطوُف  يح
َ
وَن إَِذا َرأ ُ َِله َعلَيحِهمح وِلحَدَٰن  ُمُّ

نُثوٗرا لُٗؤا مه  ١٩ َحِسبحَتُهمح لُؤح

20. තවද නුඹ එහි දුටු ිට අතිශය ප්රීතිය 

හා ිශාල රාජයයක් ගලස නුඹ දකිනු 

ඇත. 

يحَت نَعِيٗما َوُملحَّٗك َكبًِۡيا 
َ
يحَت َثمه َرأ

َ
 ٢٠ ِإَوَذا َرأ

21. සිනිඳු හා ගකා  පැහැති ඝන ගස්ද 

ඇඟලුම් ඔවුන්ව මත ගවයි. ඔවුනට 

රිදිගයන්ව වූ ව ලු පලන්වඳවනු ලබති. තවද 

ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ඔවුනට පිරිසිදු 

පානය සපයනු ඇත. 

ۖۡ وَُحلُّٓواْ   ق  َ َتَبح َٰلَِيُهمح ثَِياُب ُسنُدٍس ُخۡضح  ِإَوسح َع
اٗبا   َُٰهمح َربُُّهمح َۡشَ ةٖ َوَسَقى َساوَِر ِمن فِضه

َ
أ

 ٢١ َطُهوًرا 

22. නියත වශගයන්වම ගමය නුඹලා 

සඳහා වූ ප්රතිඵලයක් ිය. තවද නුඹලාගේ 

උත්සාහය තුති පුද කරනු ලබන්වනක් ිය. 

ُيُكم   إِنه َهََٰذا ََكَن لَُكمح َجَزاٗٓء َوََكَن َسعح
ُكوًرا شح  ٢٢ مه

23. නියත වශගයන්වම අල් කුර්ආනය අපි 

නුඹ ගවත ගකාටස ්වශගයන්ව පහ  

කග මු. 

َا َعلَ  نلح  ٢٣ يحَك ٱلحُقرحَءاَن تََنِيَٗل إِنها ََنحُن نَزه
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24. එගහයින්ව නුඹගේ පරමාධිපතිගේ 

නීතිය ගවනුගවන්ව ඉවසීගමන්ව සිටිනු. 

ඔවුන්ව අතුරින්ව කිසිදු පාපිගයකුට ගහෝ 

ගදියන්ව ප්රතික්ගෂ්ප ක  කිසිදු අයකුට 

ගහෝ නුඹ අවනත ගනාවනු. 

وح  
َ
ِم َرب َِك َوََل تُِطعح ِمنحُهمح َءاثًِما أ َِبح ِۡلُكح فَٱصح

 ٢٤ َكُفوٗرا

25. තවද උගද් සවස නුගේ 

පරමාධිපතිගේ නාමය සුිශුද්ධ කරනු. 
ِصيَٗل 

َ
َرٗة َوأ َم َرب َِك بُكح  ٢٥ َوٱذحُكرِ ٱسح

26. තවද රාත්රිගේදී ඔහුට සුජූද් කරනු. 

තවද රාත්රිගේදී දිගු ගව්ලාවක් නුඹ ඔහු 

සුිශුද්ධ කරනු. 

ُه ََلحَٗل  ُجدح ََلُۥ َوَسب ِحح حِل فَٱسح  ٢٦ َطوِيًَل َوِمَن ٱَله

27. නියත වශගයන්වම ඔවුහු ගමගලාවට 

ප්රිය කරති. නමුත් ඔවුනට පසු ව ඇති 

බැරෑරුම් දිනය අත හැර දමති. 

إِنه َهَُٰٓؤََلٓءِ ُُيِبُّوَن ٱلحَعاِجلََة َويََذُروَن َوَرآَءُهمح  
 ٢٧ يَوحٗما ثَِقيَٗل 

28. අපි ඔවුන්ව මැව්ගවමු. තවද ඔවුන්වගේ 

හන්වදිපත් ශක්තිමත් කග මු. තවද අප 

අභිමත කග  ්නම්  ඔවුන්ව ගවනුවට ඔවුන්ව 

ගමන්ව වූවන්ව අපි ගවනස් ගකාට පත් 

කරන්වගනමු. 

ۖۡ ِإَوَذا ِشئحَنا   َُهمح َسح
َ
نَآ أ َنَُٰهمح َوَشَددح حُن َخلَقح َنه

َثَٰلَُهمح َتبحِديًَل  مح
َ
َآ أ نلح  ٢٨ بَده

29. නියත වශගයන්වම ගමය උපගදසකි. 

එගහයින්ව කවගරකු අභිමත කරන්වගන්ව ද 

තම පරමාධිපති ගවත මාර්ෙයක් ගලස 

ෙනිත්වා ! 

ََذ إََِلَٰ َرب ِهِۦ   كَِرة ۖۡ َفَمن َشآَء ٱَّته إِنه َهَِٰذهِۦ تَذح
 ٢٩ َسبِيَٗل 

30. අල්ලාහ ්අභිමත කරන්වගන්ව නම් මිස 

නුඹලා අභිමත ගනාකරන්වගනහුය. නියත 

වශගයන්වම අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය. අති 

සියුම් ඥානවන්වතය. 

ن يََشآَء 
َ
ٓ أ َ ََكَن  َوَما تََشآُءوَن إَِله ْۚ إِنه ٱَّلله ُ ٱَّلله

 ٣٠ َعلِيًما َحِكيٗما

31. ඔහු අභිමත කරන අය ඔහුගේ 

කරුණාව තු ට ඇතු ත් කරනු ඇත. 

තවද අපරාධකරුවන්ව වනාහි ඔවුනට 

ගව්දනීය දඬුවමක් ඔහු සූදානම් කර ඇත. 

َعده  
َ
َٰلِِمَي أ َتِهِۚۦْ َوٱلظه ِخُل َمن يََشآُء ِِف رَۡحح يُدح

ُۢا َِلَم
َ
 ٣١ لَُهمح َعَذابًا أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අඛේඩ ව එවනු ලබන සු ං මත 

දිවුරමින්ව, 
ٗفا حُمرحَسَلَِٰت ُعرح  ١ َوٱل

2. දැඩි ගලස හමන සැඩ සු ං මත 

දිවුරමින්ව, 
ٗفا   ٢ فَٱلحَعَِٰصَفَِٰت َعصح

3. (වලාවන්ව) ිසිරුවා හරින සු ං මත 

දිවුරමින්ව. 
ا ٗ َِٰشَرَِٰت نَّشح  ٣ َوٱلنه

4. ගවන්ව ගවන්ව ව ගවන්ව කරන දෑ මත 

දිවුරමින්ව, 
ٗقا َِٰت فَرح  ٤ فَٱلحَفَٰرَِق

5. ගමගනහි කිරීමක් වශගයන්ව (හදවතට) 

ගහ න දෑ මත දිවුරමින්ව, 
ًرا  حُملحِقَيَِٰت ذِكح  ٥ فَٱل

6. (එම ගමගනහි කිරීම) සමාවක් 

වශගයන්ව නැතගහාත් අවවාදයක් 

වශගයන්ව ගහෝ පවතී. 

ًرا  وح نُذح
َ
ًرا أ  ٦ ُعذح

7. නියත වශගයන්වම නුඹලාට ප්රතිඥා 

ගදනු ලබන දෑ සිදුවන්වනකි. 
َٰقِع    ٧ إِنهَما تُوَعُدوَن لََو

8. තරු එහි ආගලෝකය මකා දමනු ලබන 

ිට, 
 ٨ فَإَِذا ٱنلُُّجوُم ُطِمَستح 

9. තවද අහස පුපුරා හරිනු ලබන ිට,  َمآُء فُرَِجتح  ٩ ِإَوَذا ٱلسه

10. කඳු දූිලි බවට පත් කරනු ලබන 

ිට, 
َباُل نُِسَفتح  ِ

 ١٠ ِإَوَذا ٱۡلح

11. තවද ධර්ම දූතවරුන්ව එක් රැස් කරනු 

ලබන ිට, 
َِتتح  ق 

ُ
 ١١ ِإَوَذا ٱلرُُّسُل أ
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12. කවර දිනයක් සඳහා ගමය කල් දමනු 

ලද්ගද් ද? 

مٍ  ي ِ يَوح
َ
لَتح  ِۡل ِ ج 

ُ
 ١٢ أ

13. (එය) ිනිශච්ය දිනය සඳහාය.  ِل  ١٣ َِلَوحِم ٱلحَفصح

14. ිනිශ්චය දිනය යනු කුමක්දැයි නුඹට 

දැනුම් දුන්වගන්ව කුමක් ද? 

لِ  ََٰك َما يَوحُم ٱلحَفصح َرى دح
َ
 ١٤ َوَمآ أ

15. ගබාරු ක වුනට එදින ිනාශයයි.  َبِي ِ  ١٥ َويحل  يَوحَمئِٖذ ل ِلحُمَكذ 

16. මුල සිටියවුන්ව අපි ිනාශ 

ගනාකග මු ද? 

لِيَ  وه
َ لِِك ٱۡلح لَمح ُنهح

َ
 ١٦ أ

17. පසු ව අපි ඔවුන්ව සමෙ පසු 

පැමිණියවුන්ව ද අනුෙමනය කග මු. 
 ١٧ ُثمه نُتحبُِعُهُم ٱٓأۡلِخرِينَ 

18. අපරාධකරුවන්වට අපි සිදු කරනුගේ 

එගලසය. 
رِِميَ  حُمجح َعُل بِٱل  ١٨ َكَذَٰلَِك َنفح

19. ගබාරු ක වුනට එදින ිනාශයයි.  َبِي ِ  ١٩ َويحل  يَوحَمئِٖذ ل ِلحُمَكذ 

20. ඉතා පහත් වූ ද්රාවණයකින්ව අපි 

නුඹලා ගනාමැව්ගවමු ද? 

ِهيٖ  آءٖ مه ِن مه م م  لَمح ََّنحلُقكُّ
َ
 ٢٠ أ

21. එිට ආරක්ෂිත සථ්ානයක අපි එය 

තැන්වපත් කග මු. 
ِكيٍ   ٢١ فََجَعلحَنَُٰه ِِف قََرارٖ مه

22. නියමිත කාල පරිච්ගේදයක් දක්වා.  ٖلُوم عح  ٢٢ إََِلَٰ قََدرٖ مه

23. එගසම් අපිම එය නියම කග මු. 

එගහයින්ව අපි නියම කරන්වනන්වගෙන්ව 

ිශිෂ්ටයන්ව ගවමු. 

َم ٱلحَقَِٰدُرونَ  نَا فَنِعح  ٢٣ َفَقَدرح

24. ගබාරු ක වුනට එදින ිනාශයයි.  َبِي ِ  ٢٤ َويحل  يَوحَمئِٖذ ل ِلحُمَكذ 
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25. මහගපාග ාව ප්රමාණවත් ගලස අපි 

පත් ගනාකග මු ද? 

ۡرَض كَِفاتًا
َ لَمح ََنحَعِل ٱۡلح

َ
 ٢٥ أ

26. ජීවත් වන්වනන්වට හා ම වුන්වට. َٰٗتا َو مح
َ
َياٗٓء َوأ حح

َ
 ٢٦ أ

27. තවද එහි අපි උස් කඳු මුදුන්ව ඇති 

කග මු. තවද ඉමිහිරි ජලයද ගපව්ගවමු. 
َقيحَنَُٰكم سح

َ
  وََجَعلحَنا فِيَها َرَوََِٰسَ َشَِٰمَخَٰٖت َوأ

اٗٓء فَُراٗتا  ٢٧ مه

28. ගබාරු ක වුනට එදින ිනාශයයි.  َبِي ِ  ٢٨ َويحل  يَوحَمئِٖذ ل ِلحُمَكذ 

29. නුඹලා කවර ගදයක් ගබාරු කරමින්ව 

සිටිගේ ද ඒ ගවතට නුඹලා ෙමන්ව කරනු. 
بُونَ  ِ  ٢٩ ٱنَطلُِقٓواْ إََِلَٰ َما ُكنُتم بِهِۦ تَُكذ 

30. ශාඛා තුනකින්ව සමන්විත ගහවණ 

ගවත ෙමන්ව කරනු. 
ٖ ذِي ثََلَِٰث ُشَعبٖ 

 ٣٠ ٱنَطلُِقٓواْ إََِلَٰ ِظل 

31. එය ගහවණ ලබා ගදන්වනක් ගලසින්ව 

නැත. එගමන්වම එය ගිනි දැල්ගලන්ව 

ආරක්ෂා කරන්වනක් ද ගනාගවයි. 

ِّن ِمَن ٱللهَهبِ   ٣١ َله َظلِيٖل َوََل ُيغح

32. නියත වශගයන්වම එය මාලිො ගමන්ව 

(උසට) දරුණු ගලස ගිනි දැල් ගහ යි. 
ِ إِنه  رٖ َكٱلحَقِصح ِّم بَِّشَ  ٣٢ َها تَرح

33. එය කහ පැහැති ඔටු රංචුවක් ගමන්ව 

පවතී. 
ر   نهُهۥ ِجَمَٰلَت  ُصفح

َ
 ٣٣ َكأ

34. ගබාරු ක වුනට එදින ිනාශයයි.  َبِي ِ  ٣٤ َويحل  يَوحَمئِٖذ ل ِلحُمَكذ 

35. එය ඔවුන්ව කතා ගනාකරන දිනයකි.  َ٣٥ َهََٰذا يَوحُم ََل يَنِطُقون 

36. ඔවුන්ව නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් 

කිරීම සඳහා ඔවුනට අනුමැතිය ගදනු 

ගනාලැගේ. 

َتِذُرونَ  َذُن لَُهمح َفَيعح  ٣٦ َوََل يُؤح
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37. ගබාරු ක වුනට එදින ිනාශයයි.  َبِي ِ  ٣٧ َويحل  يَوحَمئِٖذ ل ِلحُمَكذ 

38. ගමය ිනිශ්චගේ දිනයයි. අපි නුඹලා 

හා මුතුන්ව මිත්තන්ව එක් රැස් කග මු. 
لِيَ َهََٰذا  وه

َ َنَُٰكمح َوٱۡلح ِلِۖ ََجَعح  ٣٨ يَوحُم ٱلحَفصح

39. එගහයින්ව නුඹලාට යම් 

කුමන්වත්රණයක් තිගේ නම් නුඹලා මට 

කුමන්වත්රණය කරනු. 

 ٣٩ فَإِن ََكَن لَُكمح َكيحد  فَِكيُدونِ 

40. ගබාරු ක වුනට එදින ිනාශයයි.  َبِي ِ  ٤٠ َويحل  يَوحَمئِٖذ ل ِلحُمَكذ 

41. නියත වශගයන්වම බිය බැතිමතුන්ව 

ගහවණ හා උල්පත් අතර ගවති. 
حُمتهِقَي ِِف ِظَلَٰٖل وَُعُيونٖ   ٤١ إِنه ٱل

42. තවද ඔවුන්ව ආශා කරන පලතුරු 

අතර ද (ගවති). 
َتُهونَ  ا يَشح َٰكَِه ِممه  ٤٢ َوَفَو

43. නුඹලා සිදු කරමින්ව සිටි දෑ 

ගහ්තුගවන්ව නුඹලා සැපගස් අනුභව 

කරනු. තවද පානය කරනු (යැයි කියනු 

ලැගේ.) 

َملُونَ  ُۢا بَِما ُكنُتمح َتعح بُواْ َهنِيٓـ َ َ  ٤٣ ُُكُواْ َوٱۡشح

44. නියත වශගයන්වම ගමගලසය අපි 

දැහැමියන්වට ප්රතිඵල පිරිනමනුගේ. 
ِسنِيَ  حُمحح  ٤٤ إِنها َكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱل

45. ගබාරු ක වුනට එදින ිනාශයයි.  بِيَ َويحل  يَوحَمئِٖذ ِ  ٤٥ ل ِلحُمَكذ 

46. නුඹලා අනුභව කරනු. තවද මද 

කලක් භුක්ති ිඳිනු. නියත වශගයන්වම 

නුඹලා අපරාධකරුවන්වය. 

حرُِمونَ   ٤٦ ُُكُواْ َوَتَمتهُعواْ قَلِيًَل إِنهُكم ُمُّ

47. ගබාරු ක වුනට එදින ිනාශයයි.  َبِي ِ  ٤٧ َويحل  يَوحَمئِٖذ ل ِلحُمَكذ 



 

සූරා අල් මුර්සලාත් 

 

1103 

 

 المرسالت 

48. (ගමගලාගවහි) ඔවුනට (දණින්ව 

අල්ලමින්ව නැවී) රුකූඋ කරන්වනැයි 

පවසනු ලබන ිට ඔවුහු රුකූඋ 

ගනාකරති. 

َكُعونَ  َكُعواْ ََل يَرح  ٤٨ ِإَوَذا قِيَل لَُهُم ٱرح

49. ගබාරු ක වුනට එදින ිනාශයයි.  َبِي ِ  ٤٩ َويحل  يَوحَمئِٖذ ل ِلحُمَكذ 

50. මින්ව පසු ව ඔවුන්ව ිශව්ාස කරනුගේ 

කවර ප්රකාශයක් ද? 

ِمُنونَ  َدهُۥ يُؤح ي ِ َحِديثِۭ َبعح
َ
 ٥٠ فَبِأ
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සූරා අන්ව නබඋ النبإ 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (නබිවරය) කුමක් පිළිබඳව ද ඔවුන්ව 

තමන්ව අතර ිමසා සිටිනුගේ. 
 ١ يَتََسآَءلُونَ َعمه 

2. මහඟු වූ ආරංචිය පිළිබඳව ය.  ِ٢ َعِن ٱنلهَبإِ ٱلحَعِظيم 

3. එය ඔවුන්ව ගේද බින්වන වී සිටි දෑය.  َِي ُهمح فِيهِ ُُمحَتلُِفون  ٣ ٱَّله

4. ගනාඑගස්ය. ඔවුහු මතු දැන 

ෙන්වගනෝය. 
لَُمونَ   ٤ لَُكه َسَيعح

5. යළි ගනාඑගසය්. ඔවුහු මතු දැන 

ෙන්වගනෝය. 
لَُمونَ ُثمه لَُكه سَ   ٥ َيعح

6. අපි මහගපාග ාව ඇතිරිල්ලක් ගලස 

පත් ගනාකග මු ද? 

ۡرَض ِمَهَٰٗدا 
َ لَمح ََنحَعِل ٱۡلح

َ
 ٦ أ

7. තවද කඳු, කූඤ්ඤ ගලස ද (පත් 

ගනාකග මු ද?) 

تَاٗدا  وح
َ
َباَل أ ِ

 ٧ َوٱۡلح

8. තවද අපි නුඹලා ව (ස්ී පුරුෂ ගලස) 

යුෙල වශගයන්ව ගනාමැව්ගවමු ද? 

َوَٰٗجا  زح
َ
َنَُٰكمح أ  ٨ وََخلَقح

9. තවද අපි නුඹලාගේ නින්වද ිගව්කයක් 

බවට පත් ගනාකග මු ද? 

 ٩ وََجَعلحَنا نَوحَمُكمح ُسَباٗتا

10. තවද අපි රාත්රිය ආවරණයක් බවට 

පත් ගනාකග මු ද? 

حَل ِِلَاٗسا   ١٠ وََجَعلحَنا ٱَله

11. තවද අපි දහවල ජීවගනෝපාය (සලසා 

ෙන්වනක්) බවට පත් ගනාකග මු ද? 

 ١١ وََجَعلحَنا ٱنلهَهاَر َمَعاٗشا
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12. තවද අපි නුඹලාට ඉහළින්ව ශක්තිමත් 

(අහස්) හතක් ඉදි ගනාකග මු ද? 

 ١٢ َوبَنَيحَنا فَوحَقُكمح َسبحٗعا ِشَداٗدا

13. තවද අපි දීේතිගයන්ව දැල්ගවන 

පහනක් බවට (සූර්යයා) පත් ගනාකග මු 

ද? 

اٗجا  اٗجا وَهه  ١٣ وََجَعلحَنا َِسَ

14. තවද අපි ගම්ඝ වලාවන්වගෙන්ව (වැසි) 

ජලය අධික ගලස පහ  ගනාකග මු ද? 

ِصَرَِٰت َماٗٓء ََثهاٗجا  حُمعح َا ِمَن ٱل نَزنلح
َ
 ١٤ َوأ

15. එමගින්ව ධානය (වර්ෙ) හා වෘක්ෂලතා 

ද හට ෙනු පිණිස. 
ا َوَنَباٗتا  رَِج بِهِۦ َحب ٗ ُخح ِ  ١٥ نل 

16. තුරු පතරින්ව ෙහන (සරුසාර) උයන්ව 

ද (හට ෙනු පිණිස.) 

لحَفافًا 
َ
ٍَٰت أ  ١٦ وََجنه

17. නියත වශගයන්වම තීරණාත්මක 

දිනයට (අදා ) කාලය නියම වී ඇත. 
ِل ََكَن ِميَقَٰٗتا   ١٧ إِنه يَوحَم ٱلحَفصح

18. සූර් (ගහාරණෑව) පිඹිනු ලබන දිනගේ 

දී නුඹලා කේඩායම් වශගයන්ව පැමිගණනු 

ඇත. 

فحَواجٗ 
َ
تُوَن أ

ح
ورِ َفَتأ  ١٨ ايَوحَم يُنَفُخ ِِف ٱلصُّ

19. තවද අහස ිවෘත කරනු ලැගේ. එිට 

එය ගදාරටු බවට පත් වනු ඇත. 
َٰٗبا بحَو

َ
َمآُء فَََّكنَتح أ  ١٩ َوُفتَِحِت ٱلسه

20. කඳු  (තිබූ තැන්ව වලින්ව) ඉවත් කරනු 

ලැගේ. එිට එය මිරිඟුවක් ගමන්ව වනු 

ඇත. 

ابًا َباُل فَََّكنَتح ََسَ ِ
َِت ٱۡلح ِ  ٢٠ وَُسۡي 

21. නියත වශගයන්වම නිරය පහර ගදන 

ස්ථානයක් ිය. 
 ٢١ إِنه َجَهنهَم ََكنَتح ِمرحَصاٗدا

22. (එය) සීමාව ඉක්මවා යන්වනවුන්ව 

සඳහා නවාතැනක් වශගයනි. 
َٰغَِي َمـ َاٗبا   ٢٢ ل ِلطه
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23. එහි ඔවුහු යුෙ ෙණනාවක්ම ගවගසති.  َقاٗبا حح
َ
َٰبِثَِي فِيَهآ أ  ٢٣ له

24. ඔවුහු එහි සිසිල ගහෝ පානය ගහෝ රස 

ගනාිඳිති. 
ابًا ٗدا َوََل َۡشَ  ٢٤ َله يَُذوُقوَن فِيَها بَرح

25. නටන උණු දිය සහ (නිරගේ 

වැසියන්වගේ වණ) සැරව මිස. (ගවන 

කිසිවක් නැත) 

اٗقا  ٢٥ إَِله َۡحِيٗما وََغسه

26. (එගස ්ඔවුනට ලැගබනුගේ) සුදුසු 

ප්රතිඵලයක් වශගයනි. 
 ٢٦ َجَزاٗٓء وِفَاقًا

27. නියත වශගයන්වම ඔවුහු ිනිශච්ය 

අගේක්ෂා ගනාකරමින්ව සිටියහ. 
 ٢٧ إِنهُهمح ََكنُواْ ََل يَرحُجوَن ِحَساٗبا

28. තවද ඔවුහු අපගේ වදන්ව දැඩි ගලස 

ගබාරු යැයි පවසමින්ව ප්රතික්ගෂප් 

කග ෝය. 

اٗبا بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا كِذه  ٢٨ َوَكذه

29. තවද අපි සෑම ගදයක්ම ලිඛිත ව 

ගල්ඛණගයහි සටහන්ව කග මු. 
َصيحَنَُٰه كَِتَٰٗبا حح

َ
ٍء أ  ٢٩ َوَُّكه ََشح

30. “එබැින්ව නුඹලා රස ිඳිනු. එිට 

කිසිිගටක දඬුවම මිස (අන්ව කිසිවක්) අපි 

නුඹලාට වැඩි ගනාකරන්වගනමු.” (යැයි 

නිරගේ වැසියන්වට පවසනු ලැගේ.) 

 ٣٠ فَُذوُقواْ فَلَن نهزِيَدُكمح إَِله َعَذابًا

31. නියත වශගයන්වම බිය බැතිමතුන්වට 

ජයග්රහණය ද ඇත. 
 ٣١ إِنه لِلحُمتهِقَي َمَفاًزا

32. වතු හා මිදි ද (ඇත.)  َنَٰٗبا عح
َ
 ٣٢ َحَدآئَِق َوأ

33. තවද පියයුරු ගනරා ගිය සම වයගස් 

කනයාවන්ව ද (සිටිති). 
تحَراٗبا

َ
 ٣٣ َوَكَواِعَب أ
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34. (පානවලින්ව) පිරුණු කුසලාන ද ඇත.  ٗسا دَِهاٗقا
ح
 ٣٤ َوَكأ

35. නිෂඵ්ල කථා බහක් ගහෝ 

(ඔවුගනාවුන්ව අතර) කිසිදු ගබාරු කිරීමක් 

ගහෝ එහි ඔවුහු ශ්රවණය ගනාකරති. 

َٰٗبا  ٗوا َوََل كِذه َمُعوَن فِيَها لَغح  ٣٥ َله يَسح

36. (එය) නුඹගේ පරමාධිපතිගෙන්ව වූ 

ප්රමාණවත් දායාදයක් වන ප්රතිඵලයකි. 
ب َِك َعَطآًء  ِن ره  ٣٦ ِحَساٗباَجَزاٗٓء م 

37. (එය) අහසහ්ි ද මහගපාග ාගවහි ද ඒ 

ගදක අතර පවතින දෑහි ද 

පරමාධිපතියාණන්ව වන අපරිමිත 

දයාන්විතයාණන්වගෙනි. (ඔහු ඉදිරිගේ) 

කථා කිරීමට ඔහුගෙන්ව ඔවුන්ව 

(කිසිගවකු)ට බලය ගනාමැත. 

ِنَٰمۡحۖۡ ََل   ۡرِض َوَما بَيحَنُهَما ٱلره
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ٱلسه رهب 

لُِكوَن مِ   ٣٧ نحُه ِخَطاٗباَيمح

38. රූහ ්(ජිේරීල්) හා මලක් 

(ගද්වදූත)වරුන්ව ගප  ෙැසී නැගිට සිටින 

දින. (එදින)  අපරිමිත දයාන්විතයා 

අනුමැතිය දුන්ව ගකගනකු හා සතය දෑ 

කථා කරන්වගනකු මිස (අන්ව කිසිගවක්) 

කථා ගනාකරයි. 

ۖۡ َله َيَتَُكهمُ  ا حَمَلَٰٓئَِكُة َصف ٗ وُح َوٱل وَن  يَوحَم َيُقوُم ٱلرُّ
َمَُٰن َوقَاَل َصَواٗبا ذَِن ََلُ ٱلرهحح

َ
 ٣٨ إَِله َمنح أ

39. එයමය සතයය වූ දිනයයි. එබැින්ව 

යගමක් අභිමත කරන්වගන්වද ඔහු තම රේ 

(පරමාධිපති) ගවත ආපසු යන මාර්ෙය 

ගතෝරා ෙනිත්වා ! 

ََذ إََِلَٰ َرب ِهِۦ   ۖۡ َفَمن َشآَء ٱَّته َقُّ َوحُم ٱۡلح َٰلَِك ٱَلح َذ
 ٣٩ َمـ َابًا

40. නියත වශගයන්වම සමීපගයන්ව පවතින 

දඬුවම පිළිබඳ ව අපි නුඹලාට අවවාද 

කග මු. එදින මිනිසා තම ගදඅත් ගපරටු 

ක  දෑ දැක ෙනී. තවද ප්රතික්ගෂප් 

කරන්වනා, “අගහෝ ! මා පස ්බවට පත් ිය 

යුතු ගනාගවම් දැ”යි පවසයි. 

حَمرحُء   َنَُٰكمح َعَذاٗبا قَرِيٗبا يَوحَم يَنُظُر ٱل نَذرح
َ
إِنهآ أ

َمتح يََداهُ َويَُقوُل ٱلحََّكفُِر َيَٰلَيحَتِّن ُكنُت   َما قَده
ُۢا َٰبَ  ٤٠ تَُر
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සූරා අන්ව නාසිආත් النازعات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. සාහසික ගලස (දුෂ්ටයන්වගේ ප්රාණය) 

ෙලවන්වනන්ව මත දිවුරමින්ව. 
ٗقا َِٰت َغرح َٰزَِع  ١ َوٱلنه

2. තවද මෘදු ගලස ෙලවන්වනන්ව මත ද 

දිවුරමින්ව. 
ٗطا  َِٰشَطَِٰت نَشح  ٢ َوٱلنه

3. (කැරුණික ක්රියාවන්වහි) පාගවමින්ව 

පිහිනන්වනන්ව මත ද දිවුරමින්ව. 
َٰبَِحَِٰت َسبحٗحا  ٣ َوٱلسه

4. තරඟකාරී ගලස තරඟ වදින්වනන්ව මත 

ද (දිවුරමින්ව) 

َٰبَِقَِٰت َسبحٗقا   ٤ فَٱلسه

5. තවද කටයුතු සැලසුම් කරන්වනන්ව මත 

ද (දිවුරමින්ව) 

ٗرا مح
َ
َِٰت أ حُمَدب َِر  ٥ فَٱل

6. එදින මහත් කම්පනයකින්ව (ගලාව) 

කම්පනය ගව්. 
اِجَفةُ   ٦ يَوحَم تَرحُجُف ٱلره

7. එයට අනුපිළිගවළින්ව කම්පනය නැවත 

සිදු වනු ඇත. 
ادِفَةُ تَتحَبُعَها    ٧ ٱلره

8. එදින හදවත් (බිගයන්ව) තැති ෙනියි.  ٌ٨ قُلُوب  يَوحَمئِٖذ َواِجَفة 

9. ඔවුන්වගේ බැල්ම බිගයන්ව පවතී.   بحَصَٰرَُها َخَِٰشَعة
َ
 ٩ أ

10. “නියත වශගයන්වම අපි ගපර 

තත්ත්වයටම නැවත හරවනු 

ලබන්වන්වගනෝ වන්වගනමුදැ” යි ඔවුහු 

පවසති. 

ءِنها 
َ
َافَِرةِ َيُقولُوَن أ ُدوُدوَن ِِف ٱۡلح  ١٠ لََمرح
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11. “අප දිරා ගිය අස්ි  බවට පත්වූගේ 

නම් ද?” 

َِرةٗ  ءَِذا ُكنها ِعَظَٰٗما َّنه
َ
 ١١ أ

12. “එගස ්නම් එය අලාභවන්වත 

හැරීමකි” යැයි ඔවුහු පවසති. 
ة   ةٌ َخاَِسَ  ١٢ قَالُواْ تِلحَك إِٗذا َكره

13. එගහත් එය එක් භයානක හඬක් 

පමණි. 
َرة  َوَِٰحَدة  فَإِنهمَ   ١٣ ا ِهَ زَجح

14. එිට ඔවුහු (ිනිශච්ය සඳහා) 

එළිමහන්ව තැනක සිටිති. 
اهَِرةِ   ١٤ فَإَِذا ُهم بِٱلسه

15. මූසාගේ ගතාරතුරු (නබිවරය) ඔබට 

ලැබුගේද? 

ََٰك َحِديُث ُموََسَٰٓ  تَى
َ
 ١٥ َهلح أ

16. ඔහුගේ පරමාධිපති ඔහු ව තුවා නම් 

පාරිශුද්ධ නිම්නගයහි ඇමතූ ිට, 
ِس ُطًوىإِ  حُمَقده حَوادِ ٱل َُٰه َربُُّهۥ بِٱل  ١٦ ذح نَاَدى

17. ඔබ ෆිර්අවුන්ව ගවත යනු. නියත 

වශගයන්වම ඔහු සීමාව ඉක්මවා ගොස් 

ඇත. 

َن إِنهُهۥ َطَغَٰ   ١٧ ٱذحَهبح إََِلَٰ فِرحَعوح

18. එිට ඔබ පිිතුරු වීමට ඔබට 

(කැමැත්තක්) ඇත්දැයි ිමසනු. 
ن  

َ
هَك إََِلَٰٓ أ َٰ َفُقلح َهل ل  ١٨ تََزَكه

19. තවද මා නුඹට මඟ ගපන්වවන්වගනමි. 

එිට නුඹ නුඹගේ පරමාධිපතිට 

බියබැතිමත් ගවයි. 

ََشَٰ  ِديََك إََِلَٰ َرب َِك َفَتخح هح
َ
 ١٩ َوأ

20. එිට ඔහු (මූසා) ඔහුට මහා ස කුණ 

ගපන්වවීය. 
ىَٰ  َ َُٰه ٱٓأۡليََة ٱلحُكَبح َرى

َ
 ٢٠ فَأ

21. නමුත් ඔහු (ෆිර්අවුන්ව එය)ගබාරු 

යැයි පවසා (ඔහුට)පිටුපෑගව්ය. 
َب وََعَِصَٰ   ٢١ فََكذه
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22. පසු ව (ඔහුගෙන්ව ගවන්ව වී) පසු බැස 

ගොස් (ඔහුට හානි කිරීමට) වෑයම් 

කග ්ය. 

ََعَٰ  بََر يَسح دح
َ
 ٢٢ ُثمه أ

23. එිට ඔහු (ඔහුගේ ජනයා) රැස ්

ගකාට (ඔවුන්ව ව) ඇමතුගව්ය. 
 ٢٣ فََحَّشَ َفَناَدىَٰ 

24. එිට “මම නුඹලාගේ උසස ්

පරමාධිපති ගවමි“ යැයි ඔහු පැවසුගව්ය. 
 َٰ َ لَعح

َ نَا۠ َربُُّكُم ٱۡلح
َ
 ٢٤ َفَقاَل أ

25. එගහයින්ව අල්ලාහ් ගමගලාව හා 

පරගලාව දඬුවමට ඔහු ව හසු කර 

ෙත්ගත්ය. 

وَلَٰٓ 
ُ ُ نََكاَل ٱٓأۡلِخَرةِ َوٱۡلح َخَذهُ ٱَّلله

َ
 ٢٥ فَأ

26. නියත වශගයන්වම (අල්ලාහ්ට) 

බියවන්වගනකුට එහි පාඩමක් ඇත. 
َٗة ل َِمن ََيحََشَٰٓ  إِنه  َٰلَِك لَعَِبح  ٢٦ ِِف َذ

27. මැවීමට බලවත් වන්වගන්ව නුඹලා ද 

නැතගහාත් අහස ද? එය ඔහු(අල්ලාහ)් 

නිර්මාණය කග ය්. 

ََٰها  ْۚ بَنَى َمآُء ِم ٱلسه
َ
َشدُّ َخلحًقا أ

َ
نُتمح أ

َ
 ٢٧ َءأ

28. ඔහු එහි ියන ඔසවා පසු ව එය 

නිවැරදි ව සැකසුගව්ය. 
َكَها  ََٰهاَرَفَع َسمح ى  ٢٨ فََسوه

29. තවද ඔහු එහි රාත්රිය (අඳුගරන්ව) 

ආවරණය කර එහි දහවල ගහළි කග ය්. 
ََٰها  َرَج ُضَحى خح

َ
َطَش ََلحلََها َوأ غح

َ
 ٢٩ َوأ

30. තවද මහගපාග ාව ඉන්ව පසුව 

(නියමාකාරගයන්ව) ඔහු එය දිෙ 

හැරිගේය. 

 ٓ ََٰها َٰلَِك َدَحى َد َذ ۡرَض َبعح
َ  ٣٠ َوٱۡلح

31. ඔහු එයින්ව එහි ඇති ජලය ද එහි ඇති 

තණබිම් ද බිහි කග ්ය. 
ََٰها َرَج ِمنحَها َمآَءَها َوَمرحَعى خح

َ
 ٣١ أ

32. තවද කඳු එය ඔහු ස්ථාවරව ස්ථාපිත 

කග ්ය. 
ََٰها رحَسى

َ
َباَل أ ِ

 ٣٢ َوٱۡلح
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33. (එය) නුඹලාට හා නුඹලාගේ 

ගොිප  සතුන්වට භුක්ති ිඳීමක් 

වශගයනි. 

نحَعَِٰمُكمح 
َ
 ٣٣ َمَتَٰٗعا لهُكمح َوِۡل

34. එගහත් මහත් වයසනය පැමිණි ිට,  َٰى َ ُة ٱلحُكَبح آمه  ٣٤ فَإَِذا َجآَءِت ٱلطه

35. එදින මිනිසා තමන්ව (ගමගලාව) 

ප්රයත්න දැරූ දෑ සිහිපත් කරන්වගන්වය. 
نَسَُٰن َما َسََعَٰ  ِ

ُر ٱۡلح  ٣٥ يَوحَم َيَتَذكه

36. තවද නරඹන්වනන්වහට නිරය ප්රතයක්ෂ 

කරනු ලබයි. 
َِحيمُ  ِزَِت ٱۡلح  ٣٦ لَِمن يََرىَٰ  َوبُر 

37. "එගහයින්ව සීමාව උල්ලංඝනය කර"  َٰا َمن َطَغ مه
َ
 ٣٧ فَأ

38. "ගමගලාව ජීිතය ගතෝරා ෙත් අය වූ 

කලී" 

نحَيا ةَ ٱلُّ ََيوَٰ  ٣٨ َوَءاثََر ٱۡلح

39. සැබැින්වම නිරය වන එයමය  

(ඔවුන්වගේ) නිවහන වන්වගන්ව. 
َوىَٰ 

ح
حَمأ َِحيَم ِهَ ٱل  ٣٩ فَإِنه ٱۡلح

40. "තවද තම පරමාධිපතිගේ 

සන්වනිධාන(ගේ ගපනී සිටීම)ට බිය වී තම 

ආත්මය ආශාවන්වගෙන්ව ව ක්වා ෙත් අය 

වූ කලී" 

َس َعِن   ا َمنح َخاَف َمَقاَم َرب ِهِۦ َوَنَِه ٱنلهفح مه
َ
َوأ

حَهَوىَٰ   ٤٠ ٱل

41. සැබැින්වම සව්ර්ෙය වන එයමය 

(ඔවුන්වගේ) නිවහන වන්වගන්ව. 
َوىَٰ 

ح
حَمأ َنهَة ِهَ ٱل  ٤١ فَإِنه ٱۡلح

42. එම ගහෝරාව එය කවදා සිදුවන්වගන්ව 

දැයි ඔවුහු ඔබගෙන්ව ිමසති. 
ََٰها  يهاَن ُمرحَسى

َ
اَعةِ أ ـ َلُونََك َعِن ٱلسه  ٤٢ يَسح

43. ඒ පිළිබඳ පැවසීමට ඔබට කුම(න 

බලය)ක් තිගේද? 

 ٓ ََٰها َرى نَت ِمن ذِكح
َ
 ٤٣ فِيَم أ

44. එහි අවසන්ව තීන්වදුව නුඹගේ 

පරමාධිපති ගවත ය. 
 َٰ ٓ إََِلَٰ َرب َِك ُمنَتَهى  ٤٤ َها
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45. ඒ පිළිබඳ බිය වන්වනන්වට සැබැින්වම 

නුඹ අවවාද කරන්වගනක් පමණි. 
ََٰها نَت ُمنِذُر َمن ََيحَشى

َ
َمآ أ  ٤٥ إِنه

46. සැබැින්වම ඔවුන්ව එදින (එය දකින 

ිට) සවස ්කාලයක් ගහෝ දිවා කාලයක් 

ගහෝ මිස (ගලාගවහි) රැඳී ගනාසිටියාක් 

ගමන්ව සිතනු ඇත. 

نهُهمح يَوحَم  
َ
وح  َكأ

َ
َنَها لَمح يَلحَبُثٓواْ إَِله َعِشيهًة أ يََروح

ََٰها   ٤٦ ُضَحى
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සූරා අබස  عبس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ඔහු මුහුණ හකු ා හැරුගන්වය.  َٰٓ  ١ َعبََس َوتََوله

2. (එගස ්සිදු කග ්) අන්වධගයකු තමන්ව 

ගවත පැමිණීම ගහත්ු ගකාටගෙන (ය.) 

َۡمَٰ  عح
َ ن َجآَءهُ ٱۡلح

َ
 ٢ أ

3. ඔහු පිිතුරු  වනු ඇතැයි ඔබ ව 

දැනුවත් කරනුගේ කුමක් ද? 

 َٰٓ َكه رِيَك لََعلهُهۥ يَزه  ٣ َوَما يُدح

4. එගස ්නැතගහාත් ඔහු (ඔගේ උපගදස්)  

ගමගනහි කර එම ගමගනහි කිරීම ඔහුට 

යහපතක් වනු ඇතැයි (ඔබ ව දැනුවත් 

කරනුගේ කුමක් ද?) 

َرىَٰٓ  ِكح ُر َفَتنَفَعُه ٱَّل  كه وح يَذه
َ
 ٤ أ

5. (යහමෙ පිළිබඳ) අවශයතාව ගනාමැති 

අය වූ කලී, 
َّنَٰ  َتغح ا َمِن ٱسح مه

َ
 ٥ أ

6. නුඹ ඔහු ගවතට අවධානය ගයාමු 

කරන්වගනහිය. 
ىَٰ  نَت ََلُۥ تََصده

َ
 ٦ فَأ

7. තවද ඔහු පිිතුරු ගනාවීම ෙැන ඔබ 

ගකගරහි ගදාසක් ගනාමැත. 
 َٰ َكه َله يَزه

َ
 ٧ َوَما َعلَيحَك أ

8. "තවද ඔබ ගවත කැපවීගමන්ව පැමිණි 

අය පිළිබඳ වූ කලී" 

ََعَٰ  ا َمن َجآَءَك يَسح مه
َ
 ٨ َوأ

9. "බිය බැතිමත් වී"  َٰ٩ وَُهَو ََيحََش 

10. ඔබ ඔහු පිළිබඳ ගනාසලකා 

හැරිගයහි ය. 
 َٰ نَت َعنحُه تَلَِهه

َ
 ١٠ فَأ
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11. එගස ්ගනාව සැබැින්වම එය 

සිහිවටනයකි. 
كَِرة   ٓ إِنهَها تَذح  ١١ لَُكه

12. එගහයින්ව කවගරක් (සුමෙ යන්වනට) 

අභිමත කග ්ද ඔහු එය ගමගනහි 

කරත්වා! 

 ١٢ َفَمن َشآَء َذَكَرُهۥ

13. (ගමම වදන්ව) ගෙෞරවනීය 

පුස්තකගයහි ය. 
َمةٖ  َكره  ١٣ ِِف ُصُحٖف مُّ

14. පිත්ර වූ උසස් (පුසත්කගයහි ය.)  ِۭ َرة َطهه ُفوَعةٖ مُّ رح  ١٤ مه

15. (මලක්වරුන්වගේ) අත්වලින්ව (ලියන 

ලද්දකි.) 

يحِدي َسَفَرةٖ 
َ
 ١٥ بِأ

16. ගෙෞරවාන්විත, පිිතුරු දැහැමි 

(මලක්වරුන්වගේ) අත්වලින්ව (ලියන 

ලද්දකි.) 

 ١٦ كَِراِۭم بََرَرةٖ 

17. මිනිසාට ශාපය අත් ගව්වා ! ඔහු ව 

ප්රතික්ගෂප්කගයකු බවට පත් කග ් 

කුමක් ද? 

ۥ  َفَرُه كح
َ
نَسَُٰن َمآ أ ِ

 ١٧ قُتَِل ٱۡلح

18. කුමන ගදයකින්ව ඔහු ව ඔහු(අල්ලාහ)් 

මැව්ගව් ද? 

ۥ  ٍء َخلََقُه ي ِ ََشح
َ
 ١٨ ِمنح أ

19. ඔහු(අල්ලාහ් මිනිසා වන) ඔහු ව 

ශුරාණු බිඳුවකින්ව මවා පසුව ඔහු ව 

ප්රමාණවත් ගලස සැකසුගව්ය. 

َفٍة َخلََقُهۥ   ۥ ِمن نُّطح َرُه  ١٩ َفَقده

20. අනතුරුව ඔහුට (ජීවන) මාර්ෙය 

පහසු කග ය්. 
ُهۥ َ بِيَل يَِسه  ٢٠ ُثمه ٱلسه

21. පසු ව ඔහු ඔහු ව මරණයට පත් 

කග ්ය. ඉන්වපසුව ඔහු ඔහු ව ව  

දැමුගව්ය. 

ۥ  ُه قحََبَ
َ
َماتَُهۥ فَأ

َ
 ٢١ ُثمه أ
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22. පසු ව ඔහු අභිමත වූ ිට ඔහු ඔහු ව 

නැගිටුවන්වගන්වය. 
ۥ ُثمه إَِذا شَ  ُه نَّشَ

َ
 ٢٢ آَء أ

23. ගනාඑගසය්. ඔහු ඔහුට අණ ක  දෑ 

ඔහු ඉටු ගනාකග ය්. 
َمَرُهۥ

َ
ِض َمآ أ ا َيقح  ٢٣ لَُكه لَمه

24. එබැින්ව මිනිසා ඔහුගේ ආහාරය 

ගදස බලත්වා ! 
نَسَُٰن إََِلَٰ َطَعاِمهِۦٓ  ِ

 ٢٤ فَلحَينُظرِ ٱۡلح

25. සැබැින්වම අපි (වර්ෂා) ජලය අධික 

වශගයන්ව හැළුගවමු. 
ا حَمآَء َصب ٗ نها َصَببحَنا ٱل

َ
 ٢٥ أ

26. පසු ව අපි ගපාග ාව පැල්මක් 

වශගයන්ව පැළුගවමු. 
ا  ۡرَض َشق ٗ

َ َنا ٱۡلح  ٢٦ ُثمه َشَققح

27. එහි  බීජ ද අපි හට ෙැන්වවූගයමු. ا ۢنَبتحَنا فِيَها َحب ٗ
َ
 ٢٧ فَأ

28. මිදි හා එ වළු ද (හට ෙැන්වවූගයමු)  ٗبا  ٢٨ وَِعَنٗبا َوَقضح

29. "ඔලිව් හා රටඉඳි ෙස් ද"  ٢٩ َوَزيحُتوٗنا َوََّنحَٗل 

30. "ඝණ උයන්ව ද" ٣٠ وََحَدآئَِق ُغلحٗبا 

31. පලතුරු හා උදුපියලිය ද (අපි හට 

ෙැන්වවූගයමු.) 

ب ٗا
َ
َِٰكَهٗة َوأ  ٣١ َوَف

32. (ගම් සියල්ල) නුඹලාට ද නුඹලාගේ 

ගොිප  සතුන්වට ද රස ිඳීමක් 

වශගයනි. 

َتَٰٗعا لهُكمح   نحَعَِٰمُكمح مه
َ
 ٣٢ َوِۡل

33. එබැින්ව මහා හඬ පැමිණි ිට,  ُة آخه  ٣٣ فَإَِذا َجآَءِت ٱلصه

34. එදින මිනිසා ඔහුගේ 

සගහෝදරයාගෙන්ව ද පලා යනු ඇත. 
ِخيهِ

َ
حَمرحُء ِمنح أ  ٣٤ يَوحَم يَفِرُّ ٱل
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35. ඔහුගේ මව හා ඔහුගේ පියාගෙන්ව ද 

(පලා යනු ඇත.) 

بِيهِ
َ
ِهِۦ َوأ م 

ُ
 ٣٥ َوأ

36. ඔහුගේ භාර්යාව හා ඔහුගේ 

දරුවන්වගෙන්ව ද (පලා යනු ඇත.) 

 ٣٦ َوَصَِٰحَبتِهِۦ َوبَنِيهِ 

37. එදින ඔවුන්ව අතුරින්ව සෑම 

මිනිගසකුටම ඔහු ව නිරත කරවන 

කරුණු ඇත. 

نِيهِ  ن  ُيغح
ح
ِنحُهمح يَوحَمئِٖذ َشأ رِيٖٕ م  ِ ٱمح

 ٣٧ لُِك 

38. එදින (ඇතැම්) මුහුණු පැහැපත් ව 

පවතී. 
ِفَرة  وُُجوه  يَوحَمئِذٖ  سح  ٣٨  مُّ

39. සිනහ මුසු ව ප්රීතිගයන්ව (පවතී.)   ة َتبحِّشَ سح  ٣٩ َضاِحَكة  مُّ

40. තවද (ඇතැම්) මුහුණු එදින ඒවා මත 

දූිලි පවතී. 
 ٤٠ َووُُجوه  يَوحَمئٍِذ َعلَيحَها َغََبَة  

41. අඳුර ඒවා වසා ෙනු ඇත.  ٌ٤١ تَرحَهُقَها قَََتَة 

42. ඔවුහුමය ප්රතික්ගෂප් ක  දුෂට්ගයෝ.  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَكَفَرةُ ٱلحَفَجَرُة
ُ
 ٤٢ أ
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සූරා අත් තක්වීර්  التكوير 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හිරු හකු නු ලබන ිට,  َِرتح ُس ُكو  مح  ١ إَِذا ٱلشه

2. තවද තරු කඩා හැළුණු ිට,  ٢ ِإَوَذا ٱنلُُّجوُم ٱنَكَدَرتح 

3. තවද කඳු ෙමන්ව කරවනු ලබන ිට,  َتح ِ َباُل ُسۡي  ِ
 ٣ ِإَوَذا ٱۡلح

4. තවද ෙැේබර ඔටු ගදනුන්ව අතහැර 

දමනු ලබන ිට, 
لَتح  ِ  ٤ ِإَوَذا ٱلحعَِشاُر ُعط 

5. තවද වන සතුන්ව රැස ්කරනු ලබන ිට,   حوُُحوُش  ٥ ُحِّشَتح ِإَوَذا ٱل

6. තවද මුහුදු ගිනිෙනු ලබන ිට,  َرتح ِ َِحاُر ُسج   ٦ ِإَوَذا ٱِلح

7. තවද ආත්මාගවෝ (එයට සමාන 

ආත්මාවන්ව සමඟ) සම්බන්වධ කරනු ලබන 

ිට, 

 ٧ ِإَوَذا ٱنلُُّفوُس ُزو َِجتح 

8. තවද පණ පිටින්ව ව ලනු ලැබූ ෙැහැණු 

දරුගවෝ  ිමසනු ලැබූ ිට, 
حَموحُءۥَدةُ ُسئِلَ   ٨ تح ِإَوَذا ٱل

9. තමන්ව කුමන පාපයක් නිසා ඝාතනය 

කරනු ලැබුගවෝ දැයි? ිමසනු ලබන ිට, 
ي ِ َذۢنٖب قُتِلَتح 

َ
 ٩ بِأ

10. තවද (ගහාඳ නරක ලියවුණු) ගල්ඛන 

දිෙ හරිනු ලැබූ ිට, 
ُحُف نُِّشَتح   ١٠ ِإَوَذا ٱلصُّ

11. තවද අහස නිරාවරණය කරනු ලැබූ 

ිට, 
َمآُء    ١١ ُكِشَطتح ِإَوَذا ٱلسه
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12. තවද නිරය ගමාලවනු ලැබූ ිට,  َِرتح َِحيُم ُسع   ١٢ ِإَوَذا ٱۡلح

13. තවද (ගද්ව ිශව්ාසවන්වතයින්ව ගවත) 

ස්වර්ෙය සමීප කරවනු ලැබූ ිට, 
لَِفتح  زح

ُ
َنهُة أ  ١٣ ِإَوَذا ٱۡلح

14. ආත්මය තමන්ව ඉදිරිපත් කර ඇති දෑ 

කුමක්දැයි දැන ෙනු ඇත. 
َۡضَ  حح

َ
آ أ س  مه  ١٤ تح َعلَِمتح َنفح

15. එබැින්ව ෙමන්ව කරන ග්රහතාරකාව 

මත දිවුරමි. 
ُنهِس  قحِسُم بِٱۡلح

ُ
 ١٥ فَََلٓ أ

16. සැඟ වී ගනාගපනී (යන ග්රහතාරකාව 

මත දිවුරමි.) 

ََوارِ ٱلحُكنهِس   ١٦ ٱۡلح

17. රාත්රිය එය ගෙවී යන ිට ඒ මත 

දිවුරමින්ව, 
َعَس  حِل إَِذا َعسح  ١٧ َوٱَله

18. ගපරවරුව එය උදා වී පවතින ිට ඒ 

මත දිවුරමින්ව, 
َس  بحِح إَِذا َتَنفه  ١٨ َوٱلصُّ

19. නියත වශගයන්වම ගමය ගෙෞරවනීය 

දූතයකුගේ වදන ගව්. 
ُل رَُسوٖل َكرِيمٖ   ١٩ إِنهُهۥ لََقوح

20. (ඔහු) බලගයන්ව යුක්ත (ය.) ස්ථාවර 

ව පවතින අර්ෂහ්ි හිමිකරු අබියස සිටින, 
ٍة ِعنَد ذِي ٱلحَعرحِش    ٢٠ َمِكيٖ ذِي قُوه

21. තවද යටහත් වනු ලබන 

ිශව්ාසවන්වත, (දූතයකුගේ වදන ගව්.) 

ِميٖ 
َ
َطاٖع َثمه أ  ٢١ مُّ

22. තවද (ජනයිනි) නුඹලාගේ සෙයා 

(මුහම්මද්) උන්වමත්තකගයකු ගනාගව්. 
ُنونٖ   ٢٢ َوَما َصاِحُبُكم بَِمجح

23. තවද සැබැින්වම ඔහු ඔහු ව පැහැදිලි 

ක්ෂිතිජගයහි දුටුගව්ය. 
حُمبِيِ َولََقدح رَ  ُفِق ٱل

ُ  ٢٣ َءاهُ بِٱۡلح
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24. තවද ඔහු (ගුේත දෑ) සඟවන 

මසුගරකු ගනාගව්. 
 ٢٤ َوَما ُهَو لََعَ ٱلحَغيحِب بَِضنِيٖ 

25. තවද එය පලවා හරින ලද 

ගෂයිතාන්වගේ වදනක් ගනාගව්. 
ِل َشيحَطَٰٖن رهِجيمٖ   ٢٥ َوَما ُهَو بَِقوح

26. එබැින්ව නුඹලා ගකාගහ් යන්වගනහු 

ද? 

َن  يح
َ
َهُبونَ فَأ  ٢٦ تَذح

27. එය ගලෝවැසියනට ගමගනහි කිරීමක් 

මිස නැත. 
ر  ل ِلحَعَٰلَِميَ   ٢٧ إِنح ُهَو إَِله ذِكح

28. නුඹලා අතුරින්ව කවගරක් සෘජු 

මාර්ෙය පැතීමට අභිමත කරන්වගන්ව ද 

ඔහුටය. 

َتِقيمَ  ن يَسح
َ
 ٢٨ لَِمن َشآَء ِمنُكمح أ

29. තවද ගලෝ වැසියන්වගේ පරමාධිපති 

වන අල්ලාහ ්අභිමත කරන්වගන්ව නම් මිස, 

නුඹලා අභිමත ගනාකරන්වගනහුය. 

ُ َربُّ   ن يََشآَء ٱَّلله
َ
ٓ أ َوَما تََشآُءوَن إَِله

 ٢٩ ٱلحَعَٰلَِميَ 
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සූරා අල් ඉන්වෆිතාර් اإلنفطار 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහස පිපිරී ගවන්ව ව ගිය ිට,  َمآُء ٱنَفَطَرتح  ١ إَِذا ٱلسه

2. තවද තාරුකාවන්ව වැටී ිසිරී ගිය ිට,  ٢ ِإَوَذا ٱلحَكَواكُِب ٱنَتََثَتح 

3. තවද සමුද්රයන්ව පුපුරා යන ිට,  َرتح ِ َِحاُر فُج   ٣ ِإَوَذا ٱِلح

4. තවද මිනී ව වල් (ඒ තු  තැන්වපත් 

කර ඇති ම  මිනී) ගපර ා දමනු ලබන 

ිට, 

َِثَتح   ٤ ِإَوَذا ٱلحُقُبوُر ُبعح

5. සෑම ආත්මයක් ම තමන්ව ඉදිරිපත් ක  

හා පසුවට ඉතිරි ක  දෑ දැන ෙනු ඇත. 
َرتح  خه

َ
َمتح َوأ ا قَده س  مه  ٥ َعلَِمتح َنفح

6. අගහෝ මිනිස! ගෙෞරවනීය නුඹගේ 

පරමාධිපති පිළිබඳ ව නුඹ ව මංමු ා 

කග ් කුමක් ද? 

َك بَِرب َِك ٱلحَكرِيمِ  نَسَُٰن َما َغره ِ
َها ٱۡلح يُّ

َ
أ  ٦ َيَٰٓ

7. (නුඹගේ පරමාධිපතිවූ) ඔහු නුඹ ව 

මවා පසුව නුඹව උසස ්අන්වදමට 

නිර්මාණය කර  (ඔගේ හැඩරුව) නියමිත 

ආකාරයට සැකසුගව්ය. 

ََٰك َفَعَدلََك  ى ِي َخلََقَك فََسوه  ٧ ٱَّله

8. කවර රූපයකින්ව නුඹ ව හැඩ 

ෙැස්වීමට ඔහු අභිමත කග ් ද ඒ අයුරින්ව 

නුඹව මැව්ගව්ය. 

َبَك  ا َشآَء َركه ي ِ ُصوَرةٖ مه
َ
 ٨ ِِفٓ أ

9. ගනා එගස්ය, නමුත් නුඹලා ිනිශ්චය 

පිළිබඳ ගබාරු කරන්වගනහුය. 
ِينِ  بُوَن بِٱل  ِ  ٩ لَُكه بَلح تَُكذ 
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10. නියත වශගයන්වම නුඹලා මත 

(මලාඉකාවරුන්ව වන) ආරක්ෂකයින්ව 

ඇත. 

 ١٠ ِإَونه َعلَيحُكمح لََحَٰفِِظيَ 

11. (ඔවුහු) ගෙෞරවනීය ගල්ඛකගයෝ 

ගවති. 
 ١١ كَِراٗما َكَٰتِبِيَ 

12. ඔවුහු නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ 

දන්වගනෝය. 
َعلُونَ  لَُموَن َما َتفح  ١٢ َيعح

13. නියත වශගයන්වම දැහැමියන්ව සුව 

සැපගයහි ය. 
بحَراَر لََِف نَعِيمٖ 

َ  ١٣ إِنه ٱۡلح

14. තවද නියත වශගයන්වම 

අධර්මිෂඨ්යින්ව නිරගයහි ය. 
اَر لََِف َجِحيمٖ   ١٤ ِإَونه ٱلحُفجه

15. ිනිශ්චය දිනගේ ඔවුහු එහි 

පිිගසන්වගනෝය. 
ِينِ  َنَها يَوحَم ٱل  لَوح  ١٥ يَصح

16. තවද ඔවුහු (ගනාපැමිණ) එයින්ව 

සැඟවී සිටින්වනන්ව ගනාගවති. 
 ١٦ َوَما ُهمح َعنحَها بَِغآئِبِيَ 

17. ිනිශ්ච දිනය කුමක් දැයි නුඹ ව 

දැනුවත් කග ් කුමක් ද? 

ِينِ  ََٰك َما يَوحُم ٱل  َرى دح
َ
 ١٧ َوَمآ أ

18. පසු ව ද ිනිශ්ච දිනය කුමක් දැයි 

නුඹ ව දැනුවත් කග  ්කුමක් ද? 

ِينِ  ََٰك َما يَوحُم ٱل  َرى دح
َ
 ١٨ ُثمه َمآ أ

19. එදින ආත්මයක් තවත් ආත්මයකට 

කිසිවකින්ව (ගහෝ පිහිටවීගම්) බලය 

ගනාදරනු ඇත. එදින සියලු කරුණු 

අල්ලාහ ්ගවත ය. 

ُر   مح
َ ۖۡ َوٱۡلح ا ٖس َشيحـ ٗ َفح ِ س  نل  لُِك َنفح يَوحَم ََل َتمح

 ِ ه ِ  ١٩ يَوحَمئِٖذ َّلل 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. කිරුම් මිනුම් වල වංචා කරන්වනන්වහට 

ිනාශයමය. 
ِِفيَ   ١ َويحل  ل ِلحُمَطف 

2. තමන්ව මිනිසුන්වගෙන්ව කිරා ෙන්වනා ිට 

සම්ූර්ණගයන්වම කිරාෙන්වගනෝය. , 
َتوحُفونَ  َتالُواْ لََعَ ٱنلهاِس يَسح ِيَن إَِذا ٱكح  ٢ ٱَّله

3. කිරා ගදන ිට ගහෝ මැන ගදන ිට 

අඩු කර ගදති. 
ونَ  َزنُوُهمح َُيحِِسُ و وه

َ
 ٣ ِإَوَذا ََكلُوُهمح أ

4. නියත වශගයන්වම තමන්ව නැගිටුවනු 

ලබන්වනන්ව බව ඔවුහු ගනාසිතන්වගනෝ ද? 

بحُعوثُونَ  نهُهم مه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ََل َيُظنُّ أ

َ
 ٤ أ

5. මහත් වූ දිනයක.  ٍٖم َعِظيم  ٥ َِلَوح

6. එදින මිනිස්සු සකල ගලෝකගේ  

පරමාධිපති ඉදිරිගේ නැගී සිටිනු ඇත. 
ِ ٱلحَعَٰلَِميَ   ٦ يَوحَم َيُقوُم ٱنلهاُس لَِرب 

7. ගනාඑගස්ය. නියත වශගයන්වම 

අපරාධකරුවන්වගේ ගල්ඛනය සිේජීන්වහි 

ඇත්ගත්ය. 

يٖ  ارِ لََِف ِسج ِ ٓ إِنه كَِتََٰب ٱلحُفجه  ٧ لَُكه

8. (නබිවරයාණනි!) සිේජීන්ව යනු කුමක් 

දැයි නුඹ ව දැනුවත් කග ් කුමක් ද? 

ي   ََٰك َما ِسج ِ َرى دح
َ
 ٨ َوَمآ أ

9. (එය මිනිසාගේ සියලු ක්රියාවන්ව ෙැන) 

ලියන ලද වාර්තා ගපාතකි. 
ُقوم   رح  ٩ كَِتَٰب  مه

10. මුසා බස් පවසන්වනන්ව හට එදින 

ිනාශයය. 
بِيَ  ِ  ١٠ َويحل  يَوحَمئِٖذ ل ِلحُمَكذ 

11. ගමාවුන්ව වූ කලී ිනිශ්චය දිනය 

ගබාරු කරමින්ව සිටිති. 
ِينِ  بُوَن بَِيوحِم ٱل  ِ ِيَن يَُكذ   ١١ ٱَّله
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12. සීමාව ඉක්මවා ගිය සෑම 

පාපතරයකුම මිස ගවනත් කිසිගවක් එය 

ගබාරු ගනාකරන්වගන්වය. 

ثِيمٍ 
َ
َتٍد أ ُب بِهِۦٓ إَِله ُكُّ ُمعح ِ  ١٢ َوَما يَُكذ 

13. අපගේ වදන්ව ඔහු ගවත පාරායනා 

කරනු ලබන ිට (ගමය) පැරැේනන්වගේ 

මනඃකල්පිත කතා යැයි ඔහු පවසයි. 

لِيَ  وه
َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح

َ
َُٰتَنا قَاَل أ  ١٣ إَِذا ُتتحَلَٰ َعلَيحهِ َءاَي

14. ගනාඑගසය්. නමුත් ඔවුන්ව උපයමින්ව 

සිටි දෑ (මගින්ව) ඔවුන්වගේ හදවත් මත මල 

බැඳී ඇත. 

ا ََكنُواْ   َٰ قُلُوبِِهم مه ۖۡ بَلح  َراَن لََعَ لَُكه
ِسُبونَ   ١٤ يَكح

15. ගනාඑගසය්. නියත වශගයන්වම ඔවුහු 

එදින ඔවුන්වගේ පරමාධිපතිගෙන්ව තිර 

දම(මින්ව ගවන්ව කර)නු ලබන්වගනෝය. 

ُجوبُونَ  هَمحح ب ِِهمح يَوحَمئِٖذ ل ٓ إِنهُهمح َعن ره  ١٥ لَُكه

16. තවද නියත වශගයන්වම ඔවුහු 

නිරගයහි පිිගසන්වගනෝ ගවති. 
َِحيمِ   ١٦ ُثمه إِنهُهمح لََصالُواْ ٱۡلح

17. ඉන්වපසුව “නුඹලා ගබාරු කරමින්ව 

සිටි දෑ ගමය ගව්” යැයි කියනු ලැගේ. 
بُونَ  ِ ِي ُكنُتم بِهِۦ تَُكذ   ١٧ ُثمه ُيَقاُل َهََٰذا ٱَّله

18. ගනාඑගසය්. නියත වශගයන්වම 

දැහැමියන්වගේ ගල්ඛනය 

ඉල්ලීයියීන්වහිමය. 

بحَرارِ لََِف ِعل ِي ِيَ 
َ ٓ إِنه كَِتََٰب ٱۡلح  ١٨ لَُكه

19. තවද ඉල්ලීයියීන්ව යනු කුමක් දැයි 

නුඹ ව දැනුවත් කග  ්කුමක් ද? 

ََٰك َما ِعل ِيُّونَ  َرى دح
َ
 ١٩ َوَمآ أ

20. (එය) ලියන ලද වාර්තා ගපාතකි.   ُقوم رح  ٢٠ كَِتَٰب  مه

21. (ගද්ව) සමීපතගයෝ එයට සාක්ෂි 

දරන්වගනෝය. 
بُونَ  حُمَقره َهُدهُ ٱل  ٢١ يَشح

22. නියත වශගයන්වම දැහැමිගයෝ  සැප 

පහසුකම් පිරුණු සව්ර්ෙයන්වහි ගවති. 
بحَراَر لََِف نَعِيمٍ 

َ  ٢٢ إِنه ٱۡلح
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23. කිච්චි මතට වී (සිරි) නරඹමින්ව 

සිටින්වගනෝය. 
َرآئِِك يَنُظُرونَ 

َ  ٢٣ لََعَ ٱۡلح

24. (ඔවුනට ලැබුණු) සැප පහසුකම් හි 

සිරියාව නුඹ ඔවුන්වගේ මුහුණු තුළින්ව දැන 

ෙනු ඇත. 

ةَ ٱنلهعِيمِ  َ رُِف ِِف وُُجوهِِهمح نَۡضح  ٢٤ َتعح

25. මුද්රා කරන ලද අමෘතගයන්ව ඔවුහු 

ගපාවනු ලබන්වගනෝය. 
حُتومٍ  َن ِمن رهِحيٖق ُمه َقوح  ٢٥ يُسح

26. එහි මුද්රාව කස්තූරි ය. එගහයින්ව තරඟ 

වදින්වනට අගේක්ෂා කරන්වනන්ව ඒ තු  

තරඟ වදිත්වා. 

َٰلَِك فَلحَيتََنافَِس   ْۚ َوِِف َذ ك  ِخَتَُٰمُهۥ ِمسح
حُمَتَنَِٰفُسونَ   ٢٦ ٱل

27. තවද එහි මිශ්රණය තස්නීම්ගෙන්වය.  ٍنِيم  ٢٧ َوِمَزاُجُهۥ ِمن تَسح

28. එය ගද්ව සමීපතයින්ව එයින්ව පානය 

කරන උල්පතක්ය. 
بُونَ  حُمَقره َُب بَِها ٱل  ٢٨ َعيحٗنا يَّشح

29. නියත වශගයන්වම අපරාධ ක  අය 

ිශව්ාස ක වුන්ව පිළිබඳ ව සිනහගසමින්ව 

සිටිගයෝය. 

َرُمواْ ََكنُواْ ِمنَ  جح
َ
ِيَن أ ِيَن َءاَمُنواْ  إِنه ٱَّله  ٱَّله
َحُكونَ   ٢٩ يَضح

30. තවද ඔවුන්ව පසු කරමින්ව ගිය ිට 

ඔවුහු එකිගනකා අතර ඇස ්ගකාණින්ව 

ඉඟි ගකාට සමච්චල් කර ෙන්වගනෝය. 

واْ بِِهمح َيَتَغاَمُزونَ   ٣٠ ِإَوَذا َمرُّ

31. තවද ඔවුහු ඔවුන්වගේ ජනයා ගවත 

හැරී ගිය ිට සමච්චල් කරමින්ව සතුටු 

වන්වනන්ව ගලස හැරී ගිගයෝය. 

لِِهُم ٱنَقلَُبواْ فَِكِهيَ  هح
َ
 ٣١ ِإَوَذا ٱنَقلَُبٓواْ إََِلَٰٓ أ

32. තවද ඔවුහු ඔවුන්ව ව දුටු ිට 

“සැබැින්වම ගමාවුන්ව මු ාවූවන්වමය” යැයි 

පවසති. 

ُّونَ  وحُهمح قَالُٓواْ إِنه َهَُٰٓؤََلٓءِ لََضآل
َ
 ٣٢ ِإَوَذا َرأ
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33. තවද ඔවුන්ව මත ආරක්ෂකයින්ව ගලස 

ගමාවුහු එවනු ගනාලැබුගවෝය. 
رحِسلُواْ َعلَيحِهمح َحَٰفِِظيَ 

ُ
 ٣٣ َوَمآ أ

34. එගහයින්ව අද දින ිශව්ාස ක  අය, ( 

ප්රතික්ගෂප්කයින්ව  ගමගලාගව්දී ිශව්ාස 

වන්වතයින්වට සිනාසුනාක් ගමන්ව ඔවුන්ව) 

ගදස බලා සිනාගසන්වගනෝය. 

ارِ   ِيَن َءاَمُنواْ ِمَن ٱلحُكفه َوحَم ٱَّله فَٱَلح
َحُكونَ   ٣٤ يَضح

35. සුව පහසු කිච්චි මත වී (සිරි) 

නරඹන්වගනෝය. 
َرآئِِك يَنُظُرونَ 

َ  ٣٥ لََعَ ٱۡلح

36. ප්රතික්ගෂ්පකගයෝ තමන්ව කරමින්ව සිටි 

දෑ සඳහා ප්රතිිපාක ගදනු ලැබුගවෝ ද? 

(යැයි ිමසනු ලබනන්වගන්වය.) 

َعلُونَ  اُر َما ََكنُواْ َيفح  ٣٦ َهلح ثُو َِب ٱلحُكفه
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සූරා අල් ඉන්වෂිකාක්  اإلنشقاق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහස පැළී යන ිට,  تح َمآُء ٱنَشقه  ١ إَِذا ٱلسه

2. එය එහි පරමාධිපතිට අවනත වූ ිට. 

එයට (එගස් සිදු වීම) නියම කරන ලදී. 
ذِنَتح 

َ
تح َوأ  ٢ لَِرب َِها وَُحقه

3. මහගපාග ාව සමතලා කරනු ලැබ,  تح ۡرُض ُمده
َ  ٣ ِإَوَذا ٱۡلح

4. එය එහි තු  ඇති දෑ බැහැර කර හිස ්

වී, 
لحَقتح َما فِيَها َوََّتَلهتح 

َ
 ٤ َوأ

5. එය එහි පරමාධිපතිට අවනත වූ ිට. 

එයට (එගස් සිදු වීම) නියම කරන ලදී. 
ذِنَتح لَِرب َِها 

َ
تح َوأ  ٥ وَُحقه

6. අගහෝ මිනිස! නියත වශගයන්වම 

නුඹගේ පරමාධිපති ගවත නුඹ දැඩි ගස ්

ප්රයත්න දරන්වගනකි. එබැින්ව නුඹ ඔහු ව 

මුණෙැගසන්වගනහිය. 

ٗحا   نَسَُٰن إِنهَك ََكدٌِح إََِلَٰ َرب َِك َكدح ِ
َها ٱۡلح يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ٦ َفُمَلَِٰقيهِ 

7. එිට තම වාර්තා ගපාත තමන්වගේ 

දකුණතට ගදනු ලැබූ අය වූ කලී, 
وَِتَ كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ

ُ
ا َمنح أ مه

َ
 ٧ فَأ

8. ඔහු පහසු ිමසුමකින්ව මතු ිමසනු 

ලබනු ඇත. 
 ٨ فََسوحَف ُُيَاَسُب ِحَساٗبا يَِسۡٗيا

9. තවද ඔහු තම ජනයා ගවත ප්රීතියට පත් 

ව හැරී යනු ඇත. 
وٗرا ُ لِهِۦ َمِسح هح

َ
 ٩ َويَنَقلُِب إََِلَٰٓ أ

10. තවද තම වාර්තා ගපාත තමන්වගේ 

ගකාන්වද පිටුපසට ගදනු ලැබූ අය වූ කලී, 
ۦ  ِ رِه وَِتَ كَِتََٰبُهۥ َوَرآَء َظهح

ُ
ا َمنح أ مه

َ
 ١٠ َوأ



 

සූරා අල් ඉන්වෂිකාක් 

 

1127 

 

 اإلنشقاق 

11. ඔහු ිනාශය යැයි මතු වැලගපනු 

ඇත. 
ُعواْ ُثُبوٗرا  ١١ فََسوحَف يَدح

12. තවද ඔහු (නිරගේ) ඇිග න 

ගින්වනට පිිගසනු ඇත. 
َلَٰ    ١٢ َسعًِۡيا َويَصح

13. නියත වශගයන්වම ඔහු තම පවුගලහි 

ප්රීතියට පත් වූගවකු ගලස සිටිගේය. 
وًرا  ُ لِهِۦ َمِسح هح

َ
 ١٣ إِنهُهۥ ََكَن ِِفٓ أ

14. නියත වශගයන්වම ඔහු (මරණගයන්ව 

පසු) කිසිිගටක ආපසු 

ගනාපැමිගණන්වගන්වමය යැයි සිතුගව්ය. 

ن لهن َُيُورَ 
َ
 ١٤ إِنهُهۥ َظنه أ

15. එගස ්ගනාව, සැබැින්වම ඔහුගේ 

පරමාධිපති ඔහු පිළිබඳව නිතය 

නිරීක්ෂකගයකු ගලස සිටිගේය. 

ْۚ إِنه َربهُهۥ ََكَن بِهِۦ بَِصۡٗيا  ١٥ بََلَٰٓ

16. තවද ගොම්මන මත ද මම දිවුරමි.  َِفق قحِسُم بِٱلشه
ُ
 ١٦ فَََلٓ أ

17. රාත්රිය හා එය වැලඳ ෙත් දෑ මත ද, 

(මම දිවුරමි.) 

حِل َوَما   ١٧ َوَسقَ َوٱَله

18. චන්වද්රයා ූර්ණත්වයට පත් වන ිට ඒ 

මත ද මම (දිවුරමි.) 

هَسقَ   ١٨ َوٱلحَقَمرِ إَِذا ٱت

19. සැබැින්වම පියවගරන්ව පියවර නුඹලා 

(ඉදිරියට) ෙමන්ව කරන්වගනහුමය. 
َكَُبه َطَبًقا َعن َطَبقٖ   ١٩ لَََتح

20. එගහයින්ව ඔවුහු ිශ්වාස ගනාකර 

සිටීමට ඔවුනට කුමක් සිදු වී ද? 

ِمُنونَ   ٢٠ َفَما لَُهمح ََل يُؤح

21. තවද ඔවුනට අල්කුර්ආනය 

පාරායනය කරනු ලැබූ ිට ඔවුහු 

(අල්ලාහ්ට සිරස නමා) සුජූද් ගනාකරති. 

 ٢١ ِإَوَذا قُرَِئ َعلَيحِهُم ٱلحُقرحَءاُن ََل َۤنوُدُجۡسَي۩

22. නමුත් (ගද්ව ිශව්ාසය) ප්රතික්ගෂප් 

ක  අය එය ගබාරු යැයි පවසන්වගනෝය. 
بُونَ بَِل  ِ ِيَن َكَفُرواْ يَُكذ   ٢٢ ٱَّله
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23. තවද ඔවුන්ව (තම හදවත් තු ) 

සඟවන දෑ පිළිබඳ අල්ලාහ් මැනින්ව 

දන්වනාය. 

لَُم بَِما يُوُعونَ  عح
َ
ُ أ  ٢٣ َوٱَّلله

24. එගහයින්ව ගව්දනීය දඬුවමක් පිළිබඳ 

නුඹ ඔවුනට ශුභාරංචි පවසනු. 
َِلمٍ 

َ
حُهم بَِعَذاٍب أ ِ  ٢٤ فَبَّش 

25. නමුත් ිශව්ාස කර දැහැමි දෑ  

ක වුන්ව හැර ඔවුනට අඛේඩ  (යහ) 

ප්රතිඵල ඇත. 

ٌر   جح
َ
َٰلَِحَِٰت لَُهمح أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إَِله ٱَّله

ُنونِۭ  ُ َممح  ٢٥ َغۡيح
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සූරා අල් බුරූේ البروج 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ග්රහ මේඩලයන්ව ගෙන්ව යුත් අහස මත 

ද, 
وِج  حَُبُ َمآءِ َذاِت ٱل  ١ َوٱلسه

2. ප්රතිඥා ගදනු ලැබූ දිනය මත ද,  ِحَموحُعود َوحِم ٱل  ٢ َوٱَلح

3. සාක්ෂි දරන්වනා හා සාක්ෂි දරනු ලබන 

ගද් මත ද දිවුරමින්ව.(පවසමි) 

ُهودٖ وََشاهِٖد    ٣ َوَمشح

4. අෙල් වැසිගයෝ (අල්ලාහ් ිසින්ව) 

ිනාශ කරනු ලැබුගවෝය. 
ُدودِ خح

ُ َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
 ٤ قُتَِل أ

5. ඉන්වධන වලින්ව යුක්ත ගින්වනක් ගව්.  ِحَوُقود  ٥ ٱنلهارِ َذاِت ٱل

6. ඔවුහු ඒ මත වාඩි වී සිටිගයෝය.   ٦ إِذح ُهمح َعلَيحَها ُقُعود 

7. එකල් හි  ිශ්වාස ක වුන්වහට ඔවුන්ව 

කරමින්ව සිටි දෑ ඔවුහු නරඹමින්ව (ඒ මත 

වාඩි වී සිටිගයෝය.) 

ِمنَِي ُشُهود   حُمؤح َعلُوَن بِٱل َٰ َما َيفح  ٧ وَُهمح لََعَ

8. ප්රශංසාලාභී සර්ව බලපරාරම අල්ලාහ් 

ව ඔවුන්ව ිශව්ාස කිරීගම් ගහත්ුගවන්ව මිස 

ඔවුහු ඔවුන්වගෙන්ව පළි ගනාෙත්ගතෝය. 

ِ ٱلحَعزِيزِ   َوَما َنَقُمواْ ِمنحُهمح  ِمُنواْ بِٱَّلله ن يُؤح
َ
ٓ أ إَِله

َِميدِ   ٨ ٱۡلح

9. අහස ්හා මහගපාග ාගවහි රාජය බලය 

සතු (අල්ලාහ් ව ඔවුන්ව ිශව්ාස කිරීගම් 

ගහ්තුගවන්ව) තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ 

ගකගරහි සාක්ෂි දරන්වනා ය. 

  َٰ ُ لََعَ ۡرِضِۚ َوٱَّلله
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي ََلُۥ ُملحُك ٱلسه ٱَّله

ِ ََشح 
 ٩ ءٖ َشِهيدٌ ُك 
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10. නියත වශගයන්වම ිශව්ාස කරන 

පිරිමින්වට හා ිශ්වාස කරන 

කාන්වතාවන්වට හිංසා කර, පසු ව 

පශච්ාත්තාප ගනාවූවන්ව වන ඔවුනට 

නිරගේ දඬුවම ද තවද ඔවුනට පිලිස්ගසන 

ගින්වගනහි දඬුවම ද ඇත. 

ِمَنَِٰت ُثمه لَمح   حُمؤح ِمنَِي َوٱل حُمؤح ِيَن َفَتُنواْ ٱل إِنه ٱَّله
واْ فَلَُهمح َعَذاُب َجَهنهَم َولَُهمح َعَذاُب  َيُتوبُ 

َرِيقِ   ١٠ ٱۡلح

11. සැබැින්වම ිශ්වාස ගකාට යහකම් 

ක වුන්ව වන ඔවුනට ඊට පහළින්ව 

ෙංොවන්ව ෙලා බසින (ස්වර්ෙ) උයන්ව 

ඇත. එයයි අති මහත් ජයග්රහණය. 

َٰلَِحَِٰت لَُهمح   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱَّله
ُز   َٰلَِك ٱلحَفوح ْۚ َذ نحَهَُٰر

َ َٰت  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح َجنه
 ١١ ٱلحَكبِۡيُ 

12. නියත වශගයන්වම නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ ග්රහණය ඉතා දැඩි ය. 
َش َرب َِك لََشِديدٌ   ١٢ إِنه َبطح

13. (ූර්වාදර්ශයක් ගනාමැති ව) 

නිර්මාණය කරන්වගන්ව ද යළි සකස ්

කරන්වගන්ව ද ඔහුමය. 

 ١٣ بحِدُئ َويُعِيدُ إِنهُهۥ ُهَو يُ 

14. ඔහු අති ක්ෂමාශීලී ය. මහත් දයාලු 

ය. 
حَوُدودُ   ١٤ وَُهَو ٱلحَغُفوُر ٱل

15. කීර්තිමත් අර්ෂහ්ි (රාජයගයහි) 

හිමිකරු ඔහු ය. 
حَمِجيدُ   ١٥ ُذو ٱلحَعرحِش ٱل

16. ඔහු සිතන ගද් මැනින්ව කරන්වනා ය.  ُال  ل َِما يُرِيد  ١٦ َفعه

17. (නබිවරය) නුඹට ප්රජාවන්වගේ පුවත 

පැමිණිගේ ද? 

ُُنودِ ََٰك َحِديُث ٱۡلح تَى
َ
 ١٧ َهلح أ

18. ෆිර්අවුන්ව හා සමූද්  (ප්රජාවන්වගේ 

පුවත පැමිණිගේ ද?) 

َن َوَثُمودَ   ١٨ فِرحَعوح

19. නමුත් ප්රතික්ගෂ්ප ක වුන්ව ගබාරු 

කිරීගමහි ය. 
ِذيبٖ  ِيَن َكَفُرواْ ِِف تَكح  ١٩ بَِل ٱَّله
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20. තවද අල්ලාහ් ඔවුන්වගේ පසුපසින්ව 

ගව ාෙන්වනා ය. 
ِيُۢط ُ ِمن َوَرآئِِهم ُمُّ  ٢٠ َوٱَّلله

21. නමුත් එය කීර්තිමත් කුර්ආනය ගව්.   ِيد  ٢١ بَلح ُهَو قُرحَءان  ُمه

22. (කිසිඳු ගවනසකට බඳුන්ව ගනාගවන 

ආකාරයට) ඵලකගයහි ගල්ඛණ ෙත කර 

ආරක්ෂා කර ඇත. 

حُفوظِۭ  ٖح ُمه  ٢٢ ِِف لَوح
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සූරා අත් තාරික්  الطارق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහස මත ද තාරික් මත ද දිවුරමින්ව,  ِارِق َمآءِ َوٱلطه  ١ َوٱلسه

2. තාරික් යනු කුමක් දැයි නුඹට දැනුම් 

දුන්වගන්ව කුමක් ද? 

ََٰك َما   َرى دح
َ
ارُِق َوَمآ أ  ٢ ٱلطه

3. (එය) අඳුර පසාරු කරමින්ව බැබග න 

තාරකාවකි. 
ُم ٱثلهاقُِب   ٣ ٱنلهجح

4. නිරීක්ෂකගයකුගෙන්ව ගතාර ව කිසිදු 

ආත්මයක් ගනාමැත. 
ا َعلَيحَها َحافِظ   همه ٖس ل  ٤ إِن ُكُّ َنفح

5. මිනිසා තමන්ව මවනු ලැබුගව් කුමකින්ව 

දැයි සිතා බලත්වා ! 
نَسَُٰن ِممه ُخلِقَ فَلحَينُظرِ  ِ

 ٥ ٱۡلح

6. ිදින ජලගයන්ව ඔහු මවනු ලැබුගව්ය.  ٖآءٖ َدافِق  ٦ ُخلَِق ِمن مه

7. ගකාන්වද හා පපු ගපගදස අතරින්ව එය 

පිට ගව්. 
آئِبِ  َ لحِب َوٱلَته ِ ٱلصُّ  ٧ ََيحُرُج ِمنُۢ بَيح

8. සැබැින්වම ඔහු නැවත ඔහු ව ගෙන්වවා 

ෙැනීමට ශක්තිවන්වතයා ය. 
َٰ رَ  عِهِۦ لََقادِر  إِنهُهۥ لََعَ  ٨ جح

9. රහසය දෑ පිරික්සනු ලබන දින,  ُآئِر َ  ٩ يَوحَم ُتبحَل ٱلِسه

10. එිට කිසිදු බලයක් ගහෝ කිසිදු උදව් 

කරුගවකු ගහෝ ඔහුට ගනාමැත. 
ةٖ َوََل نَاِۡصٖ   ١٠ َفَما ََلُۥ ِمن قُوه

11. තවද (වර්ෂාව නැවත) නැවත ලබා 

ගදන ස්වභාවගයන්ව යුත් අහස මත ද 

දිවුරමින්ව, 

عِ  َمآءِ َذاِت ٱلرهجح  ١١ َوٱلسه
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12. පැළීම් ස්වභාවගයන්ව යුත් 

මහගපාග ාව මත ද දිවුරමින්ව, 
عِ  دح ۡرِض َذاِت ٱلصه

َ  ١٢ َوٱۡلح

13. සැබැින්වම එය තීරණාත්මක වදනකි.   ل ل  فَصح  ١٣ إِنهُهۥ لََقوح

14. තවද එය සරදමක් ගනාගව්.  ِل حَهزح  ١٤ َوَما ُهَو بِٱل

15. සැබැින්වම ඔවුන්ව කුමන්වත්රණයක් 

කුමන්වත්රණය කරති. 
 ١٥ إِنهُهمح يَِكيُدوَن َكيحٗدا

16. මම ද සැලසුමක් සැලසුම් කරමි.  ِكيُد َكيحٗدا
َ
 ١٦ َوأ

17. එබැින්ව ප්රතික්ගෂප්කයින්වට නුඹ 

අවකාශය ගදනු. තවද ඔවුනට සව්ල්ප 

කලකට අවකාශය සලසා ගදනු. 

ِِل   ِهلحُهمح ُرَويحَدُۢاَفَمه  مح
َ
َِٰفرِيَن أ  ١٧ ٱلحَك
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සූරා අල් අඃලා  األعلى 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. නුඹගේ උත්කෘෂ්ට පරමාධිපතිගේ 

නාමය පිිතුරු කරනු. 
 َ لَعح

َ َم َرب َِك ٱۡلح  ١ َسب ِِح ٱسح

2. ඔහු (සියල්ල) මවා නිසි ගලස සකස් 

කග ්ය. 
ىَٰ  ِي َخلََق فََسوه  ٢ ٱَّله

3. තවද ඔහු(සියල්ල) නිර්ණය කර (ඒවා 

ලබාෙැනීමට) මඟද ගපන්ව වූගේය. 
َر َفَهَدىَٰ  ِي قَده  ٣ َوٱَّله

4. තවද (සිව්පාවන්ව සඳහා) තණ බිම් පිට 

කග ් ඔහුය. 
َِعَٰ  حَمرح َرَج ٱل خح

َ
ِٓي أ  ٤ َوٱَّله

5. පසු ව එය (ියැළුණු) කළු පැහැති 

ඉපැනලි බවට පත් කග ්ය. 
َوىَٰ  حح

َ
 ٥ فََجَعلَُهۥ ُغَثآًء أ

6. අපි ඔබට (අල්කුර්ආනය) මතුවට 

කියවා ගපන්වවන්වගනමු. එබැින්ව නුඹ එය 

අමතක ගනාකරන්වගනහිය. 

رِئَُك فَََل تَنََسَٰٓ   ٦ َسُنقح

7. අල්ලාහ ්අභිමත වූ දෑ හැර (අන්ව 

කිසිවක්) නුඹ අමතක ගනාකරන්වගනහිය. 

සැබැින්වම ඔහු සැඟවුණු දෑ ද ප්රකට දෑ ද 

දන්වනා ය. 

َر َوَما ََيحََفَٰ  َهح لَُم ٱۡلح ْۚ إِنهُهۥ َيعح ُ  ٧ إَِله َما َشآَء ٱَّلله

8. තවද අපි පහසු ව ගවත නුඹට පහසු 

කරවන්වගනමු. 
ىَٰ  َ َك لِلحيُِسح ُ ِ  ٨ َونُيَِس 

9. එබැින්ව සිහිපත් කිරීම (අසන්වනාට) 

ප්රගයෝජනවත් ගව් නම් නුඹ සිහිපත් 

කරනු. 

َرىَٰ  ِكح َفَعِت ٱَّل  ِرح إِن نه  ٩ فََذك 
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10. කවගරකු (අල්ලාහට්) බිය වන්වගන්ව ද 

ඔහු සිහිපත් කර ෙනු ඇත. 
ُر َمن ََيحََشَٰ  كه  ١٠ َسَيذه

11. තවද අභාෙයවන්වතයා එය ව ක්වා 

ෙන්වගන්වය. 
ََّق  شح

َ  ١١ َويََتَجنهُبَها ٱۡلح

12. ඔහු (නිරගේ) මහත් ගින්වනට 

පිිගසයි. 
ىَٰ  َ َل ٱنلهاَر ٱلحُكَبح ِي يَصح  ١٢ ٱَّله

13. පසු ව ඔහු එහි මරණයට පත් 

ගනාගවයි. ජීවත් ද ගනාගවයි. 
 ١٣ ُثمه ََل َيُموُت فِيَها َوََل َُيحََيَٰ 

14. සැබැින්වම (කුර්ආනගේ උපගදස 

මගින්ව) පිිතුරු කර ෙත් අය ජයග්රහණය 

කග ්ය. 

 َٰ فحلََح َمن تََزَكه
َ
 ١٤ قَدح أ

15. තවද ඔහු තම පරමාධිපතිගේ නාමය 

සිහිපත් කර පසු ව සලාතය ද ඉටු 

කග ්ය. 

 َٰ َم َرب ِهِۦ فََصله  ١٥ َوَذَكَر ٱسح

16. නමුත් නුඹලා ගමගලාව ජීිතය 

ගතෝරා ෙන්වගනහුය. 
نحَيا ةَ ٱلُّ ََيوَٰ ثُِروَن ٱۡلح  ١٦ بَلح تُؤح

17. (ගමගලාව ජීිතයට වඩා) මතු ගලාව 

උතුම් ය. තවද සදා පවතින්වනකි. 
بحََّقَٰٓ َوٱٓأۡلِخَرةُ خَ 

َ
 ١٧ ۡيح  َوأ

18. සතය වශගයන්වම ගමය ූර්ව 

ගල්ඛනයන්වහි (සඳහන්ව ව) ඇත. 
وَلَٰ 

ُ ُحِف ٱۡلح  ١٨ إِنه َهََٰذا لََِف ٱلصُّ

19. ඉබ්රාහීම් හා මූසාගේ ගල්ඛනයන්වහි 

(සඳහන්ව ව) ඇත. 
 ١٩ ُصُحِف إِبحَرَٰهِيَم َوُموََسَٰ 
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සූරා අල් ඝාෂියා الغاشية 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (ිනාශය) ආවරණය කරන සිද්ධිය 

පිළිබඳ පුවත නුඹ ගවත පැමිණිගේද? 

ََٰك َحِديُث ٱلحَغَِٰشَيةِ  تَى
َ
 ١ َهلح أ

2. එදින (ඇතැම් අයගේ) මුහුණු යටහත් 

පහත් ව, 
 ٢ وُُجوه  يَوحَمئٍِذ َخَِٰشَعةٌ 

3. ගවගහස ව ිඩාවට පත් ව තිගේ.   ٣ ََعِملَة  نهاِصَبة 

4. ඇිග න ගින්වනට ඒවා(එම මුහුණු) 

පිිගසයි. 
َلَٰ نَاًرا َحاِمَيةٗ   ٤ تَصح

5. (ඔවුන්ව) උණු දිය උල්පතින්ව ගපාවනු 

ලබයි. 
ٍ َءانَِيةٖ  ََّقَٰ ِمنح َعيح  ٥ تُسح

6. ඔවුනට කටු සහිත ශාක මිස ගවනත් 

කිසිවක් ගනාමැත. 
 ٦ َطَعاٌم إَِله ِمن َۡضِيعٖ لهيحَس لَُهمح 

7. එය (ඔවුන්ව ව) පුෂ්ටිමත් ගනාකරයි. 

තවද කුසගින්වන (නිවන්වන)ට උපාකර 

ගනාගවයි. 

ِّن ِمن ُجوعٖ  ِمُن َوََل ُيغح  ٧ َله يُسح

8. (ඇතැම්) මුහුණු සතුටින්ව පිරී තිගේ.   ٨ وُُجوه  يَوحَمئِٖذ نهاِعَمة 

9. ඒවාගයහි ශ්රමයන්ව පිළිබඳ ව තෘේතියට 

පත් ව, 
يَِها َراِضَية    ٩ ل َِسعح

10. උසස ්ස්වර්ෙ උයන්වහි (සතුටින්ව 

සිටිති.) 

 ١٠ ِِف َجنهٍة ََعَِلَةٖ 

11. එහි පුහු වදන්ව ශ්රවණය ගනාකරති.  َٗمُع فِيَها َلَٰغَِية  ١١ َله تَسح
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12. එහි ෙලා යන උල්පත් ද,   ١٢ فِيَها َعيح  َجارِيَة 

13. එහි ෙලා යන උල්පත් ද,   ُفوَعة رح ر  مه  ١٣ فِيَها َُسُ

14. (බීමට) තබන ලද ගුරුගල්ත්තු ද,   وحُضوَعة َواب  مه كح
َ
 ١٤ َوأ

15. ියන ලද ගකාට්ට ද,   ُفوفَة  ١٥ َوَنَمارُِق َمصح

16. දිෙ හරින ලද බුමුතුරුණු ද ඇත.  ٌ١٦ َوَزَراَِبُّ َمبحُثوثَة 

17. ඔටුවා ගදස එය  ගකගස් මවනු 

ලැබුගව් දැයි ද, ඔවුහු නිරීක්ෂා ගකාට 

බැලිය යුතු ගනාගව්ද? 

بِِل َكيحَف ُخلَِقتح  ِ
فَََل يَنُظُروَن إََِل ٱۡلح

َ
 ١٧ أ

18. අහස ගදස එය ගකගස් ඔසවනු 

ලැබුගව් දැයි ද, (ඔවුහු නිරීක්ෂා ගකාට 

බැලිය යුතු ගනාගව්ද?) 

َمآءِ َكيحَف ُرفَِعتح   ١٨ ِإَوََل ٱلسه

19. කඳු ගදස එය ගකගස් සි කරනු  

ලැබුගව් දැයි ද (ඔවුහු නිරීක්ෂා ගකාට 

බැලිය යුතු ගනාගව්ද?) 

َباِل َكيحَف نُِصَبتح  ِ
 ١٩ ِإَوََل ٱۡلح

20. මහගපාග ාව ගදස එය ගකගස් 

වයාේත කරනු ලැබුගව් දැයි ද ඔවුහු 

නිරීක්ෂා ගකාට බැලිය යුතු ගනාගව්ද? 

ۡرِض َكيحَف ُسِطَحتح 
َ  ٢٠ ِإَوََل ٱۡلح

21. එගහයින්ව නුඹ සිහිපත් කරනු. නියත 

වශගයන්වම නුඹ සිහිපත් කරන්වගනකු 

පමණි. 

ِر   نَت ُمَذك 
َ
َمآ أ ِرح إِنه  ٢١ فََذك 

22. නුඹ ඔවුන්ව ගකගරහි බලය 

දරන්වගනක් ගනාවන්වගනහිය. 
َت َعلَيحِهم بُِمَصيحِطرٍ   ٢٢ لهسح
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23. කවගරකු පිටුපාමින්ව ප්රතික්ගෂප් 

කග ් ද ඔහු ගකගරහි පමණක් මිස. 
َٰ َوَكَفرَ   ٢٣ إَِله َمن تََوله

24. සැබැින්වම අල්ලාහ් (පිටුපාමින්ව 

ප්රතික්ගෂප් ක ) ඔහුට අතිමහත් 

දඬුවමකින්ව දඬුවම් කරන්වගන්වය. 

ََبَ  كح
َ ُ ٱلحَعَذاَب ٱۡلح بُُه ٱَّلله ِ  ٢٤ َفُيَعذ 

25. සැබැින්වම ඔවුන්වගේ නැවත 

පැමිණීම අප ගවත ය. 
 ٢٥ إِنه إََِلحَنآ إِيَاَبُهمح 

26. පසුව සැබැින්වම ඔවුන්ව (ක  

ක්රියාවන්ව) ගේ ෙණනය  අප මත ය. 
 ٢٦ ُثمه إِنه َعلَيحَنا ِحَساَبُهم
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සූරා අල් ෆේර්  الفجر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අරුගණෝදය  මත ද දිවුරමින්ව.  ِر  ١ َوٱلحَفجح

2. දස රාත්රියන්ව මත ද (දිවුරමින්ව.)  َوََلَاٍل ٖ  ٢ َعّشح

3. ඉරට්ගට් හා ඔත්ගත් මත ද (දිවුරමින්ව.)  ِحَوتحر ِع َوٱل فح  ٣ َوٱلشه

4. රාත්රිය ගෙවී යන ිට ඒ මත ද 

දිවුරමින්ව. 
 ِ حِل إَِذا يَِسح  ٤ َوٱَله

5. නුවණ ඇති අයට එහි (ප්රමාණවත්) 

දිවුරුමක් ඇත් ද? 

رٍ  ِي ِحجح ِ َٰلَِك قََسم  َّل   ٥ َهلح ِِف َذ

6. ඉරම් නෙරගේ ආද් ජනයාට නුඹගේ 

පරමාධිපති කවර අයුරින්ව කටයුතු කග  ්

දැයි නුඹ ගනාදුටුගවහි ද ? 

لَمح تََر َكيحَف َفَعَل َربَُّك بَِعادٍ 
َ
 ٦ أ

7. එය කුලුනු වලින්ව යුක්තය. ِ٧ إَِرَم َذاِت ٱلحعَِماد 

8. ඒවා ගමන්ව කිසිවක් (ගවනත්) 

ගද්ශයන්වහි නිර්මාණය කරනු ගනාලැබූ 

(හ). 

َِلَٰدِ ٱلهِِت لَمح َُيحلَقح ِمثح   ٨ لَُها ِِف ٱِلح

9. නිම්නයන්වහි ෙල් පර්වත කැනූ සමූද් 

ජනයාටත්, (නුඹගේ පරමාධිපති කවර 

අයුරින්ව කටයුතු කග  ්දැයි නුඹ 

ගනාදුටුගවහි ද ?) 

حَوادِ َر بِٱل خح ِيَن َجابُواْ ٱلصه  ٩ َوَثُموَد ٱَّله
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10. රිටි වලට හිමිකම් පෑ  ෆිර්අවුන්ව(ගේ 

වර්ෙයාට)ත් (නුඹගේ පරමාධිපති කවර 

අයුරින්ව කටයුතු කග  ්දැයි නුඹ 

ගනාදුටුගවහි ද ? ) 

تَادِ  وح
َ َن ذِي ٱۡلح  ١٠ َوفِرحَعوح

11. ඔවුහු ගද්ශයන්වහි සීමා ව ඉක්මවා  

සැරිසැරූහ. 
َِلَٰدِ  اْ ِِف ٱِلح ِيَن َطَغوح  ١١ ٱَّله

12. ඔවුහු එහි කලහකම් අධික ගලස සිදු 

කග ෝය. 
واْ فِيَها ٱلحَفَسادَ  ََثُ كح

َ
 ١٢ فَأ

13. එගහයින්ව නුඹගේ පරමාධිපති ඔවුන්ව 

මත ගව්දනාගව් කසය (දඬුවම) 

ගහළුගව්ය. 

 ١٣ فََصبه َعلَيحِهمح َربَُّك َسوحَط َعَذاٍب 

14. සැබැින්වම නුඹගේ පරමාධිපති 

සුපරික්ෂාකාරී ව සිටින්වනාය. 
حِمرحَصادِ   ١٤ إِنه َربهَك َِلِٱل

15. එනමුත් මිනිසා වූ කලී, ඔහුගේ 

පරමාධිපති ඔහු ව පරීක්ෂාවට ලක් කර, 

පසු ව ඔහුට උපකාර කර ඔහුට දායාදයන්ව 

පිරිනැමූ කල්හි “මාගේ පරමාධිපති මට 

උපකාර කග ය්” යැයි ඔහු පවසයි. 

َرَمُهۥ   كح
َ
َُٰه َربُُّهۥ فَأ نَسَُٰن إَِذا َما ٱبحَتلَى ِ

ا ٱۡلح مه
َ
فَأ

َرَمنِ  كح
َ
ٓ أ ِ َمُهۥ َفَيُقوُل َرَب   ١٥ َوَنعه

16. තවද ඔහු ව පරීක්ෂාවට ලක් කර පසු 

ව ඔහුගේ ජීවන සම්පත් ඔහුට සීමා ක  

කල්හි එිට ඔහු “මාගේ පරමාධිපති මට 

අවමන්ව කග ය්” යැයි පවසයි. 

َُٰه َفَقَدَر َعلَيحهِ رِزحَقُهۥ َفَيُقوُل   آ إَِذا َما ٱبحَتلَى مه
َ
َوأ

َهََُٰنِ 
َ
ٓ أ ِ  ١٦ َرَب 

17. ගනාඑගසය්, නුඹලා අනාථයාට 

උපකාර ගනාකරන්වගනහුය. 
ۖۡ بَل َله   َتِيمَ لَُكه رُِموَن ٱَلح  ١٧ تُكح

18. තවද නුඹලා දුගියාට ආහාර සැපයීම 

ගකගරහි දිරි ගනාෙන්වවන්වගනහුය. 
ِكيِ  حِمسح َٰ َطَعاِم ٱل وَن لََعَ  ١٨ َوََل تََحَٰٓضُّ
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19. තවද නුඹලා උරුමයන්ව (නීතයනුකූල 

ගනාවන පරිදි) දැඩි ගලස අනුභව 

කරන්වගනහුය. 

ا هم ٗ َٗل ل كح
َ
َاَث أ ُكلُوَن ٱلَتُّ

ح
 ١٩ َوتَأ

20. එගමන්වම අප්රමාණ  ැදියාවකින්ව 

ධනයට ඇලුම් කරන්වගනහුය. 
ا  ا ََج ٗ حَماَل ُحب ٗ  ٢٠ َوَُتِبُّوَن ٱل

21. එගස ්ගනාව, මහගපාග ාව කැබලි 

කැබලි වශගයන්ව සුනු ිසුනු කරනු ලැබූ 

කල්හි, 

ا ا َدك ٗ ۡرُض َدك ٗ
َ ِت ٱۡلح ۖۡ إَِذا ُدكه ٓ  ٢١ لَُكه

22. තවද මලක්වරු ගපළින්ව ගප ට 

(ගප  ෙැසී) සිටියදී නුඹගේ පරමාධිපති 

පැමිගණන්වගන්වය. 

ا ا َصف ٗ حَملَُك َصف ٗ  ٢٢ وََجآَء َربَُّك َوٱل

23. තවද එදින නිරය ගෙන එනු ලැගේ. 

එදින මිනිසා සිහිපත් කරයි. එම සිහිපත් 

කිරීම ඔහුට ගකගස් (නම් ඵලක්) වන්වගන්ව 

ද? 

نَسَٰنُ  ِ
ُر ٱۡلح   وَِجآْيَء يَوحَمئِذِۭ ِِبََهنهَمْۚ يَوحَمئِٖذ َيَتَذكه

َرىَٰ  ِكح َٰ ََلُ ٱَّل  ّنه
َ
 ٢٣ َوأ

24. “අගහෝ! මම මාගේ ජීිතය 

ගවනුගවන්ව කල් ඇති ව (යහකම්) සිදු 

කරන්වනට  තිබුණා ගනාගව්” දැයි ඔහු 

පවසයි. 

ُت ِۡلََياِِت  مح  ٢٤ َيُقوُل َيَٰلَيحَتِّن قَده

25. එදින ඔහුගේ දඬුවම ගමන්ව කිසිගවක් 

දඬුවම් ගනාකරයි. 
َحد  َفَيوحَمئِٖذ َله 

َ
ۥٓ أ ُب َعَذابَُه ِ  ٢٥ ُيَعذ 

26. තවද ඔහුගේ බැඳීම ගමන්ව කිසිගවක් 

(අපරාධකරුවන්ව ව) බැඳ 

ගනාතබන්වගන්වය. 

َحد  
َ
ۥٓ أ  ٢٦ َوََل يُوثُِق َوثَاقَُه

27. “අගහෝ සැනසුමට පත් ආත්මය!  َُمئِنهة حُمطح ُس ٱل ُتَها ٱنلهفح يه
َ
أ  ٢٧ َيَٰٓ

28. නුඹ තෘේතියට පත් වන්වගනකු ගලස 

ද තෘේතියට පත් කරනු ලබන්වගනකු ගලස 

ද නුඹගේ පරමාධිපති ගවත හැරී යනු. 

رحِضيهةٗ   ٢٨ ٱرحِجَِعٓ إََِلَٰ َرب ِِك َراِضَيٗة مه
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29. එිට (අල්ලාහ ්ගමගස් පවසයි) නුඹ 

මාගේ ෙැත්තන්ව අතරට යනු. 
 ٢٩ فَٱدحُخِل ِِف ِعَبَِٰدي

30. තවද මාගේ ස්වර්ෙයට පිිගසනු.  ٣٠ َوٱدحُخِل َجنهِِت 
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සූරා අල් බලද් البلد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ගමම නෙරය (මක්කාහ් ව) මත ද 

දිවුරමි. 
ََِلِ  قحِسُم بَِهََٰذا ٱِلح

ُ
 ١ ََلٓ أ

2. නුඹ ගමම නෙරගේ රැඳී සිටිය දී,  ََِِل نَت ِحُّۢل بَِهََٰذا ٱِلح
َ
 ٢ َوأ

3. පියා හා ඔහු ජනිත ක  දෑ මත ද 

දිවුරමි. 
 ٣ َوَواِلٖ َوَما َوَلَ 

4. සැබැින්වම අපි මිනිසා ව දැඩි 

දුෂ්කරතාවක මැව්ගවමු. 
نَسََٰن ِِف َكَبدٍ  ِ

َنا ٱۡلح  ٤ لََقدح َخلَقح

5. ඔහු ගකගරහි කිසිගවකු බලය 

ගනාදරනු ඇතැයි ඔහු සිතන්වගන්ව ද? 

َحد  
َ
ِدَر َعلَيحهِ أ ن لهن َيقح

َ
َُيحَسُب أ

َ
 ٥ أ

6. මම අධික වශගයන්ව ධනය නාසත්ි 

කග මි යැයි ඔහු පවසයි. 
ًَدا ُت َماَٗل ِلُّ لَكح هح

َ
 ٦ َيُقوُل أ

7. ඔහු ව කිසිගවක් ගනාදුටුගව් යැයි ඔහු 

සිතන්වගන්ව ද? 

َحدٌ 
َ
ۥٓ أ همح يََرُه ن ل

َ
َُيحَسُب أ

َ
 ٧ أ

8. අපි ඔහුට ඇස ්ගදක ඇති ගනාකග මු 

ද? 

 ِ ُۥ َعيحَنيح لَمح ََنحَعل َله
َ
 ٨ أ

9. දිව ද ගදගතාල් ද (ඇති ගනාකග මු 

ද?) 

 ِ  ٩ َولَِساٗنا وََشَفَتيح

10. තවද අපි ඔහුට (ගහාඳ නරක යන) 

මාවත් ගදක ගවත මඟ ගපන්වවූගයමු. 
َديحنِ   ١٠ وََهَديحَنَُٰه ٱنلهجح

11. එනමුත් ඔහු අකබා ව තරණය 

කිරීමට වෑයම් ගනාකග ්ය. 
َتَحَم ٱلحَعَقَبةَ   ١١ فَََل ٱقح



 

සූරා අල් බලද් 

 

1144 

 

 البلد

12. අකබා ව යනු කුමක්දැයි නුඹ ව 

දැනුවත් කග ් කුමක්ද? 

ََٰك َما ٱلحَعَقَبةُ  َرى دح
َ
 ١٢ َوَمآ أ

13. (එය) වහගලකු නිදහස් කිරීම ගහෝ,  ٍ١٣ فَكُّ َرَقَبة 

14. සාගින්වගනන්ව යුත් දිනක  ආහාර 

සැපයීම ගව්. 
َغَبةٖ  ٖم ذِي َمسح َعَٰم  ِِف يَوح وح إِطح

َ
 ١٤ أ

15. සමීපකම් ඇති අනාථ ඥාතිගයකුට 

ගහෝ  (ආහාර සැපයීම ගව්). 
َربَةٍ يَ   ١٥ تِيٗما َذا َمقح

16. අසරණ වූ දුගිගයකුට (ආහාර 

සැපයීම ගව්.) 

بَةٖ  َ ِكيٗنا َذا َمَتح وح ِمسح
َ
 ١٦ أ

17. පසු ව ඔහු ිශ්වාස කර ඉවසීම 

පිළිබඳ එකිගනකාට උපගදස් ගදමින්ව 

කරුණා දයාව පිළිබඳව ද එකිගනකාට 

උපගදස් දුන්ව අය අතුරින්ව ගකගනකු බවට 

පත් ගව්. 

ِ  ُثمه ََكَن ِمَن  َبح اْ بِٱلصه ِيَن َءاَمُنواْ َوتََواَصوح ٱَّله
حَمرحَۡحَةِ اْ بِٱل  ١٧ َوتََواَصوح

18. ඔවුහුමය දකුණත පාර්ශවයින්ව 

වන්වගනෝ. 
حَميحَمَنةِ َحَُٰب ٱل صح

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٨ أ

19. තවද අපගේ වදන්ව ප්රතික්ගෂප් 

ක වුන්ව වන ඔවුහුමය වමත් පාර්ශවයින්ව 

වන්වගනෝ. 

ِيَن  َحَُٰب  َوٱَّله صح
َ
َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُهمح أ

ـ ََمةِ حَمشح  ١٩ ٱل

20. ඔවුන්වහට ගමා වන ලද (නිරගේ) 

ගින්වන ඇත. 
 ُۢ َصَدةُ ؤح  ٢٠ َعلَيحِهمح نَار  مُّ
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සූරා අෂ් ෂම්ෂ ් الشمس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හිරු හා එහි ප්රභාව මත දිවුරමින්ව.  ََٰها ِس َوُضَحى مح  ١ َوٱلشه

2. එය පසුපසින්ව හඹා යන සඳු මත ද, ََٰها  ٢ َوٱلحَقَمرِ إَِذا تَلَى

3. දහවල එය ඔේ නංවන ිට එය මත ද,  ََٰها  ٣ َوٱنلهَهارِ إَِذا َجلهى

4. රාත්රිය එය ආවරණය කරන ිට එය 

මත ද, 
ََٰها َشى حِل إَِذا َيغح  ٤ َوٱَله

5. අහස හා එය ගොඩ නැගූ දෑ මත ද, ََٰها َمآءِ َوَما بَنَى  ٥ َوٱلسه

6. ගපාග ාව හා එය වයාේත ක  දෑ මත 

ද, 
ََٰها ۡرِض َوَما َطَحى

َ  ٦ َوٱۡلح

7. ආත්මය හා එය සැකසූ දෑ මත ද 

දිවුරමින්ව, 
ََٰها  ى ٖس َوَما َسوه  ٧ َوَنفح

8. ඔහු එ(ම ආත්ම)යට එහි නපුර ෙැනද, 

එහි ධාර්මිකතාව ෙැනද හැඟීම ඇති 

කග ්ය. 

ََٰها َوى حَهَمَها فُُجورََها َوَتقح ل
َ
 ٨ فَأ

9. සැබැින්වම කවගරක් එ(ම ආත්ම)ය 

පිත්ර කර ෙත්ගත් ද ඔහු ජය ලැබීය. 
ََٰها  ى فحلََح َمن َزكه

َ
 ٩ قَدح أ

10. තවද සැබැින්වම කවගරක් එය 

පාපගයහි ගිල් වූගේ ද ඔහු පරාජයට පත් 

ිය. 

ََٰها ى  ١٠ َوقَدح َخاَب َمن َدسه
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11. සමූද් ජනයා තම සීමා ඉක්මවා 

අපරාධ කරමින්ව (එය) ගබාරු යැයි 

පැවසුගවෝය. 

 ٓ ََٰها َوى بَتح َثُموُد بَِطغح  ١١ َكذه

12. ඔවුන්වගේ අභාෙයවන්වතයා නැගී සිටි 

ිට, 
ََٰها َقى شح

َ
 ١٢ إِذِ ٱۢنَبَعَث أ

13. ගමය අල්ලාහ්ගේ ඔටු ගදනය. 

(ගමයට හිංසා ගනාකරනු) යැයි ද උගේ 

පැන්ව ස්ථානය (පැන්ව බීගමන්ව 

ගනාව ක්වන්වන) යැයි” ද අල්ලාහ්ගේ 

දූතයා පැවසුගව්ය. 

َيََٰها ِ وَُسقح ِ نَاقََة ٱَّلله  ١٣ َفَقاَل لَُهمح رَُسوُل ٱَّلله

14. එිට ඔවුහු ඔහු ව ගබාරු කග ෝය. 

පසුව උගේ නහර කපා දැමුගවෝය. 

එබැින්ව ඔවුන්වගේ පරමාධිපති ඔවුන්වගේ 

පාපය ගහත්ුගවන්ව ඔවුන්ව මත ගව්දනාව 

පහ  කර සුනු ිසුනු කග ්ය. එගමන්වම 

ඔවුන්ව ව සමතලා කර දැමුගව්ය. 

َدَم َعلَيحِهمح َربُُّهم   بُوُه َفَعَقُروَها فََدمح فََكذه
ََٰها ى  ١٤ بَِذۢنبِِهمح فََسوه

15. තවද ඔවුන්වගේ අවසානය ෙැන ඔහු 

බියවන්වගන්ව නැත. 
َبََٰها  ١٥ َوََل ََيَاُف ُعقح
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සූරා අල් ගලේල්  الليل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. රාත්රිය ආවරණය වන ිට ඒ මත 

දිවුරමින්ව, 
ََشَٰ  حِل إَِذا َيغح  ١ َوٱَله

2. දහවල (දීේතිය) ගහළි වන ිට ඒ මත 

ද, 
َٰ َوٱنلهَهارِ إَِذا   ٢ ََتَله

3. පිරිමියා හා ෙැහැනිය මැවූ ඔහු මත ද 

දිවුරමින්ව, 
نََثَٰٓ 

ُ َكَر َوٱۡلح  ٣ َوَما َخلََق ٱَّله

4. නියත වශගයන්වම නුඹලාගේ 

උත්සාහයන්ව ිිධය. 
 َٰ َيُكمح لََشِته  ٤ إِنه َسعح

5. එගහයින්ව පරිතයාෙ කර, බිය බැතිමත් 

වී, 
َطيَٰ َوٱتهََّقَٰ  عح

َ
ا َمنح أ مه

َ
 ٥ فَأ

6. යහපත ගෙන සාක්ෂාත් ක  

ගකගනකු වූ කලී, 
َّنَٰ  ُسح َق بِٱۡلح  ٦ َوَصده

7. අපි ඔහුට පහසුව ගවතට පහසු 

කරන්වගනමු. 
ىَٰ  َ ُهۥ لِلحيُِسح ُ ِ  ٧ فََسُنيَِس 

8. තවද මසුරු වී, තමන්ව 

අවශයතාවන්වගෙන්ව ගතාර (ස්වයං ූරිත) 

යැයි සිතා, 

َّنَٰ  َتغح ا َمنُۢ َِبَِل َوٱسح مه
َ
 ٨ َوأ

9. ිශිෂ්ට ගද් අසතයය ක  ගකගනකු වූ 

කලී, 
َّنَٰ  ُسح َب بِٱۡلح  ٩ َوَكذه

10. අපි ඔහු ව දුෂ්කරතාව ගවතට පහසු 

කරන්වගනමු. 
ىَٰ  َ ُهۥ لِلحُعِسح ُ ِ  ١٠ فََسُنيَِس 
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11. තවද ඔහු (නිරයට) ඇද වැටුණු ිට 

ඔහුගේ ධනය ඔහුට ප්රගයෝජනය ගෙන 

ගදන්වගන්ව නැත. 

ۥٓ إَِذا   ِّن َعنحُه َماَُلُ  ١١ تََردهىَٰٓ َوَما ُيغح

12. නියත වශගයන්වම යහමඟ ඇත්ගත් 

අප ගවතය. 
 ١٢ إِنه َعلَيحَنا لَلحُهَدىَٰ 

13. තවද නියත වශගයන්වම එගලාව හා 

ගමගලාව ඇත්ගත් අපහට ය. 
وَلَٰ 

ُ  ١٣ ِإَونه نَلَا لٓأَۡلِخَرةَ َوٱۡلح

14. එගහයින්ව මම නුඹලාට ඇිග න 

ගින්වන පිළිබඳ ව අනතුරු අඟවමි. 
تُُكمح نَاٗرا نَذرح

َ
يَٰ   فَأ  ١٤ تَلَظه

15. අභාෙයවන්වතයා හැර ගවන කිසිගවක් 

එහි පිිස දැගවන්වගන්ව නැත. 
ََّق  شح

َ ََٰهآ إَِله ٱۡلح لَى  ١٥ ََل يَصح

16. ඔහු (අපගේ ගද්්ව වදන්ව) අසතය 

කර පිටුපෑගව්ය. 
 َٰ َب َوتََوله ِي َكذه  ١٦ ٱَّله

17. තවද බිය බැතිමත් අය ව සැබැින්වම 

අපි  මුදවා ෙන්වගනමු. 
تحََّق 

َ  ١٧ وََسُيَجنهُبَها ٱۡلح

18. (ඔවුහු කව්රුන්වද යත්) තමන්ව පිිතුරු 

ගවමින්ව තම ධනය ( අල්ලාහ ්උගදසා) 

පිරිනමා පිිතුරු ගවති. 

 َٰ َكه َِت َماََلُۥ يَََتَ ِي يُؤح  ١٨ ٱَّله

19. තමා අසල තිබී පිරිනමනු ලැබූ කිසිදු 

සම්පතක් (ගවන) කිසිගවකු ගවනුගවන්ව 

ගනාවීය. 

َحدٍ 
َ
َمةٖ َُتحَزىَٰٓ َوَما ِۡل  ١٩  ِعنَدهُۥ ِمن ن ِعح

20. උත්තරීතර තම පරමාධිපතිගේ 

මුහුණට (තෘේතිය අගේක්ෂාගවන්ව) මිස. 
 َٰ َ لَعح

َ هِ َرب ِهِ ٱۡلح  ٢٠ إَِله ٱبحتَِغآَء وَجح

21. තවද ඔහු මතු තෘේතියට පත් වනු 

ඇත. 
 ٢١ َولََسوحَف يَرحََضَٰ 
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සූරා අල් ළුහා الضحى 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ගපරවරු ව මත දිවුරා (පවසමි) .  ََٰۡح  ١ َوٱلضُّ

2. තවද රාත්රිය (දහවල) ආවරණය කරන 

ිට, ඒ මත දිවුරමින්ව (පවසමි). 
حِل إَِذا َسَّجَٰ   ٢ َوٱَله

3. නුඹගේ පරමාධිපති නුඹ ව අතහැර 

දැමුගව් නැත. එගමන්වම ඔහු අමනාප 

වූගේ ද නැත. 

 ٣ َما َودهَعَك َربَُّك َوَما قََلَٰ 

4. සැබැින්වම, ආරම්භයට වඩා 

අවසානය නුඹට වඩාත් යහපත් ය. 
وَلَٰ 

ُ هَك ِمَن ٱۡلح  ٤ َولٓأَۡلِخَرةُ َخۡيح  ل

5. තවද නුඹගේ පරමාධිපති නුඹට 

මතුවට පිරිනමනු ඇත. එිට නුඹ 

තෘේතියට පත් වනු ඇත. 

ِطيَك َربَُّك فَََتحََضَٰٓ   ٥ َولََسوحَف ُيعح

6. ඔහු නුඹ ව අනාථගයකු ගලස දැක 

නුඹට රැකවරණය ගනාදුන්වගන්වද? 

َك يَتِيٗما فَـ َاَوىَٰ  لَمح ََيِدح
َ
 ٦ أ

7. තවද නුඹ ව අතරමං වූගවකු ගලස 

දුටුගව්ය. එිට ඔහු මඟ ගපන්වවූගේය. 
 َفَهَدىَٰ 

 ٧ َووََجَدَك َضٓاَل ٗ

8. තවද ඔහු නුඹ ව අවශයතාව 

ඇත්ගතකු ගලස දුටුගව්ය. එිට ඔහු 

ස්වයංගපෝෂිත කග ය්. 

َّنَٰ  غح
َ
 ٨ َووََجَدَك ََعٓئَِٗل فَأ

9. එගහයින්ව අනාථයාට කටුක ගලස 

ගනාස කනු. 
َهرح  َتِيَم فَََل َتقح ا ٱَلح مه

َ
 ٩ فَأ

10. තවද අයදින්වනා ව පලවා ගනාහරිනු.  آئَِل فَََل َتنحَهرح ا ٱلسه مه
َ
 ١٠ َوأ
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11. තවද නුඹගේ පරමාධිපතිගේ 

ආශිර්වාදයන්ව ෙැන නුඹ ප්රකාශ කරනු. 
ِثح  َمةِ َرب َِك فََحد  ا بِنِعح مه

َ
 ١١ َوأ
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සූරා අෂ් ෂර්හ ්الشرح 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අපි නුඹගේ හදවත නුඹට පුළුල් 

ගනාකග මු ද? 

لَمح 
َ
َركَ أ حح لََك َصدح َ  ١ نَّشح

2. නුඹගේ බර අපි නුඹගෙන්ව ඉවත් 

කග මු. 
َركَ  َنا َعنَك وِزح  ٢ َوَوَضعح

3. (එය) නුගේ පිට ත මින්ව තිබූණි.  ََرك نَقَض َظهح
َ
ِٓي أ  ٣ ٱَّله

4. තවද නුඹගේ කීර්තිය අපි නුඹට උසස් 

කග මු. 
َركَ  َنا لََك ذِكح  ٤ َوَرَفعح

5. එබැින්ව නියත වශගයන්වම දුෂ්කරතාව 

සමඟ පහසු ව ඇත. 
ا  ً ِ يُِسح  ٥ فَإِنه َمَع ٱلحُعِسح

6. සැබැින්වම දුෂ්කාරතාව සමඟ පහසු ව 

ඇත. 
ا ٗ ِ يُِسح  ٦ إِنه َمَع ٱلحُعِسح

7. එබැින්ව, නුඹ (නුඹගේ ගලෞකික 

කටයුතු) අවසන්ව ක  ිට (මතුගලාව 

කටයුතු සඳහා) නැගී සිටිනු. 

َت فَٱنَصبح   ٧ فَإَِذا فَرَغح

8. තවද නුඹගේ පරමාධිපති ගවත ගයාමු 

වනු. 
 ٨ ِإَوََلَٰ َرب َِك فَٱرحَغب
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සූරා අත් තීන්ව  التين 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අත්තික්කා හා ඔලිව් මත ද,  ِيحُتون  ١ َوٱتل ِِي َوٱلزه

2. සිනායි කන්වද මත ද,  َ٢ َوُطورِ ِسينِي 

3. අභයදායී ගමම නෙරය මත ද 

දිවුරමින්ව. 
ِميِ 

َ ََِلِ ٱۡلح  ٣ َوَهََٰذا ٱِلح

4. සැබැින්වම අපි මිනිසා ව ඉතා 

අලංකාර හැඩයකින්ව මැව්ගවමු. 
وِيمٖ  َسِن َتقح حح

َ
نَسََٰن ِِفٓ أ ِ

َنا ٱۡلح  ٤ لََقدح َخلَقح

5. පසු ව පහත්වූවන්වගෙන්ව වඩා පහත් වු 

අගයකු බවට අපි නැවත පත් කග මු. 
َفَل َسَِٰفلِيَ  سح

َ
َنَُٰه أ  ٥ ُثمه َرَددح

6. ිශව්ාස ගකාට යහකම් ක වුන්ව හැර, 

ඔවුනට අවසන්ව ගනාවන ප්රතිඵල ඇත. 
َٰلَِحَِٰت فَلَُهمح   ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إَِله ٱَّله

ُنونٖ  ُ َممح ٌر َغۡيح جح
َ
 ٦ أ

7. ඉන්ව පසු ව ිනිශ්චය ගබාරු යැයි 

නුඹට පැවසුගව් කුමක් ද? 

ِينِ  ُد بِٱل  بَُك َبعح ِ  ٧ َفَما يَُكذ 

8. ිනිශච්කරුවන්වගෙන්ව මහා 

ිනිශච්යකරු අල්ලාහ ්ගනාගව්ද? 

َكِم ٱلحَحَِٰكِميَ  حح
َ
ُ بِأ لَيحَس ٱَّلله

َ
 ٨ أ
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සූරා අල් අලක්  العلق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. මැවූ නුඹගේ පරමාධිපතිගේ 

නාමගයන්ව කියවනු. 
ِي َخلَقَ  ِم َرب َِك ٱَّله  بِٱسح

ح
 ١ ٱقحَرأ

2. ඔහු මිනිසා ව ගල් කැටිගයන්ව 

මැව්ගව්ය. 
نَسََٰن ِمنح َعلَقٍ  ِ

 ٢ َخلََق ٱۡلح

3. අති ගෙෞරවනීය නුඹගේ 

පරමාධිපතිගේ නාමගයන්ව කියවනු. 
َرمُ  كح

َ  َوَربَُّك ٱۡلح
ح
 ٣ ٱقحَرأ

4. ඔහු පන්වහිගඳන්ව (ලිවීමට) 

ඉෙැන්වවූගේය. 
ِي َعلهَم بِٱلحَقلَمِ   ٤ ٱَّله

5. ඔහු මිනිසාට තමන්ව ගනාදැන සිටි දෑ 

ඉෙැන්වවූගේය. 
لَمح  نَسََٰن َما لَمح َيعح ِ

 ٥ َعلهَم ٱۡلح

6. ගනාඑගස්ය, නියත වශගයන්වම මිනිසා 

සීමාව ඉක්මවා යන්වගන්වය. 
ٓ إِنه ٱ َغَٰٓ لَُكه نَسََٰن ََلَطح ِ

 ٦ ۡلح

7. තමන්ව ස්වාධීන යැයි  ඔහු සිතන්වගන්වය.  ََّٰٓن َتغح ن رهَءاهُ ٱسح
َ
 ٧ أ

8. නියත වශගයන්වම නැවත හැරී යනුගේ 

නුඹගේ පරමාධිපති ගවතය. 
ََعَٰٓ   ٨ إِنه إََِلَٰ َرب َِك ٱلرُّجح

9. ඔහු ව ව ක්වන අය ව නුඹ 

දුටුගවහිද? 

ِي  رََءيحَت ٱَّله
َ
 ٩ َينحَِهَٰ أ

10. ෙැත්තා සලාතය ඉටු කරන ිට,  َٰٓ  ١٠ َعبحًدا إَِذا َصله

11. ඔහු යහමගඟහි සිටීම නුඹ දුටුගවහිද?  َٰٓحُهَدى رََءيحَت إِن ََكَن لََعَ ٱل
َ
 ١١ أ
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12. නැතගහාත් බිය බැතිමත්භාවය 

පිළිබඳ අණ කර සිටීම (නුඹ දුටුගවහිද?) 

َوىَٰٓ  َمَر بِٱتلهقح
َ
وح أ

َ
 ١٢ أ

13. තවද ඔහු (සතයය) ගබාරු කර 

පිටුපෑම නුඹ දුටුගවහි ද? 

 َٰٓ َب َوتََوله رََءيحَت إِن َكذه
َ
 ١٣ أ

14. නියත වශගයන්වම අල්ලාහ ්දකින්වගන්ව 

යැයි ඔහු ගනාදැන සිටිගේද? 

َ يََرىَٰ  نه ٱَّلله
َ
لَم بِأ لَمح َيعح

َ
 ١٤ أ

15. ගනාඑගසය්. ඔහු එයින්ව 

ගනාවැ කුගේ නම් අපි ඉදිරි න ල් 

ගකස් ගරාදින්ව (ඔහු ව) ඇදගෙන 

එන්වගනමු. 

ُۢا بِٱنلهاِصَيةِ َفَع همح يَنَتهِ لَنَسح  ١٥ لَُكه لَئِن ل

16. එනම් වැරදි කරමින්ව ද ගබාරුකරමින්ව 

ද සිටි (ඔහුගේ) න ල් ගකස් ගරාදිනි. 
 ١٦ نَاِصَيةٖ َكَِٰذبٍَة َخاِطئَةٖ 

17. එබැින්ව ඔහු ඔහුගේ කැඳවුම් 

කරුවන්ව(වන උදව්කරුවන්ව)ව 

කැඳවත්වා! 

ُع  ۥ فَلحَيدح  ١٧ نَادِيَُه

18. මතුවට අපි ද අපගේ (නිරගේ 

භාරකාර මලක්වරුන්ව වන) 

zසබානියාවරුන්ව ව කැඳවන්වගනමු. 

بَانَِيةَ  ُع ٱلزه  ١٨ َسَندح

19. ගනාඑගසය්. නුඹ ඔහුට අවනත 

ගනාවනු. නුඹගේ (පරමාධිපතිට) සජදා 

කරනු. තවද ඔහුට සමීප ගවනු. 

ُه َوۤۡدُجۡسٱ    ١٩ َوٱقحََتِب۩لَُكه ََل تُِطعح
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සූරා අල් කද්ර්  القدر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. නියත වශගයන්වම අපි එය බලෙතු 

රාත්රිගයහි පහ  කග මු. 
رِ  نَزلحَنَُٰه ِِف ََلحلَةِ ٱلحَقدح

َ
 ١ إِنهآ أ

2. බලෙතු රාත්රිය කුමක්දැ යි නුඹ ව 

දැනුවත් කග ් කුමක්ද? 

رِ  ََٰك َما ََلحلَُة ٱلحَقدح َرى دح
َ
 ٢ َوَمآ أ

3. බලෙතු රාත්රිය මාස දහසකට වඩා 

උතුම්ය. 
رٖ  لحِف َشهح

َ
ِنح أ رِ َخۡيح  م   ٣ ََلحلَُة ٱلحَقدح

4. මලක්වරුන්ව හා මහා ආත්මය 

(ජිේරීල්) තම පරමාධිපතිගේ 

අනුමැතිගයන්ව සෑම කරුණක්ම ගෙන එහි 

පහ  වන්වගන්වය. 

ِن   وُح فِيَها بِإِذحِن َرب ِِهم م  حَمَلَٰٓئَِكُة َوٱلرُّ ُل ٱل تَََنه
رٖ  مح

َ
ِ أ

 ٤ ُك 

5. ශාන්වතියයි ! එය අරුගණෝදය උදා වන 

කාලය ගතක් පවතියි. 
رِ  لَِع ٱلحَفجح َٰ َمطح  ٥ َسَلٌَٰم ِهَ َحِته
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සූරා අල් බේයිනා  البينة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ගව්ද ග්රන්වථ සතු ජනයා හා ආගද්ශ 

තබන්වනන්ව අතුරින්ව වූ ප්රතික්ගෂ්ප ක  අය 

තමන්ව ගවත පැහැදිලි සාධකය පැමිගණන 

ගතක් (ප්රතික්ගෂ්ප කිරීගමන්ව) 

ඉවත්වන්වගනෝ ගනාවූහ. 

ِل ٱلحِكَتَِٰب   هح
َ
ِيَن َكَفُرواْ ِمنح أ لَمح يَُكِن ٱَّله

َي َِنةُ  تَِيُهُم ٱِلح
ح
َٰ تَأ َِي َحِته ِكَِي ُمنَفك  حُمّشح  ١ َوٱل

2. එනම් පිිතුරු කරන ලද පත්රිකා 

කියවන අල්ලාහ්ගෙන්ව (එම පැහැදිලි 

සාධකය) වූ ගද්ව දූතයා ය. 

َرةٗ  َطهه ِ َيتحلُواْ ُصُحٗفا مُّ َِن ٱَّلله  ٢ رَُسول  م 

3. එහි නිවැරදි නීති රීති ඇත.  ِ  ٣ َمة  فِيَها ُكُتب  َقي 

4. තවද ගව්ද ග්රන්වථය පිරිනමනු ලැබූ 

ජනයා ඔවුනට පැහැදිලි සාධකය 

පැමිණීගමන්ව පසු ව මිස ඔවුහු ගවන්ව ව 

ගනාගියහ. 

ِد َما   وتُواْ ٱلحِكَتََٰب إَِله ِمنُۢ َبعح
ُ
ِيَن أ َق ٱَّله َوَما َتَفره

َي َِنةُ   ٤ َجآَءتحُهُم ٱِلح

5. පිිතුරු දහම අල්ලාහ්ට පුද කරමින්ව 

ඔහු ව නැමදීමටත් සලාතය ස්ථාපිත 

කිරීමටත් zසකාත් පිරිනැමීමටත් මිස 

ඔවුහු අණ කරනු ගනාලැබුගවෝය. තවද 

ඍජු දහම වනුගේ එයයි. 

ِيَن   َ ُُمحلِِصَي ََلُ ٱل  ُبُدواْ ٱَّلله ِمُرٓواْ إَِله َِلَعح
ُ
َوَمآ أ

َٰلَِك   ْۚ َوَذ َة َكوَٰ تُواْ ٱلزه ةَ َويُؤح لَوَٰ ُحَنَفآَء َويُِقيُمواْ ٱلصه
 ٥ ٱلحَقي َِمةِ دِيُن 

6. සැබැින්වම පුස්තක ලත් ජනයා හා 

ආගද්ශ තබන්වනන්ව අතුරින්ව වූ ප්රතික්ගෂප් 

ක වුන්ව නිරා ගින්වගනහිය. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකගයෝ ගවති. ඔවුන්වමය මැවීම් 

අතුරින්ව ඉතා අයහපත්ම මැවීම වනුගේ. 

ِل ٱلحِكَتَِٰب   هح
َ
ِيَن َكَفُرواْ ِمنح أ إِنه ٱَّله

ِكَِي ِِف نَارِ  حُمّشح ْٓۚ   َوٱل َجَهنهَم َخَِِٰلِيَن فِيَها
ََبِيهةِ

ح ْوَلَٰٓئَِك ُهمح َۡشُّ ٱل
ُ
 ٦ أ
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 البينة

7. සැබැින්වම ිශ්වාස ගකාට දැහැමි 

ක්රියාවන්ව ක වුන්ව වන ඔවුහුමය මැවීම් 

අතුරින්ව ගශ්රෂ්්ඨ වන්වගනෝ. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َٰلَِحَِٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱَّله

ََبِيهةِ
ح ُ ٱل  ٧ ُهمح َخۡيح

8. ඔවුන්වගේ පරමාධිපති අබියස වූ 

ඔවුන්වගේ ප්රතිඵල වනුගේ පහළින්ව 

ෙංොවන්ව ෙලා බස්නා අද්න්ව නම් සව්ර්ෙ 

උයන්වය. ඔවුහු එහි සදහටම 

සදාතනිකගයෝ ගවති. අල්ලාහ ්ඔවුන්ව ව 

පිළිෙත්ගත්ය. ඔවුහුද ඔහු ව 

පිළිෙත්ගතෝය. එය තම පරමාධිපතිට බිය 

වූ අයටය. 

َُٰت  ٖن ََتحرِي ِمن  َجَزآؤُُهمح ِعنَد َرب ِِهمح َجنه َعدح
  ُ بَٗداۖۡ رهَِضَ ٱَّلله

َ
نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ

َ ََتحتَِها ٱۡلح
َٰلَِك لَِمنح َخَِشَ َربهُهۥ  ٨ َعنحُهمح َوَرُضواْ َعنحُهْۚ َذ
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 الزلزلة 

සූරා අස් සල්සලා  الزلزلة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. මහගපාග ාව එහි කම්පනගයන්ව 

කම්පනය කරනු ලැබූ ිට, 
حَزالََها  ۡرُض زِل

َ زِلَِت ٱۡلح
ح  ١ إَِذا ُزل

2. මහගපාග ාව එහි ඇති බර බැහැර 

ක  ිට, 
ثحَقالََها

َ
ۡرُض أ

َ رََجِت ٱۡلح خح
َ
 ٢ َوأ

3. එයට කුමක් වී ඇත්දැ යි මිනිසා 

පවසයි. 
نَسَُٰن َما لََها ِ

 ٣ َوقَاَل ٱۡلح

4. එදින එය එහි ගතාරතුරු පිළිබඳ 

දන්වවා සිටියි. 
َبارََها خح

َ
ُث أ ِ  ٤ يَوحَمئِٖذ َُتَد 

5. සැබැින්වම නුගේ පරමාධිපති එයට 

දැනුම් දුන්ව බවට, 
وحَۡحَٰ لََها 

َ
نه َربهَك أ

َ
 ٥ بِأ

6. එදින තම ක්රියාවන්ව දැක ෙනු පිණිස 

ජනයා කේඩායම් වශගයන්ව පිටත් ව 

පැමිගණයි. 

َمَٰلَُهمح  عح
َ
اْ أ وح َتاٗتا ل ُِۡيَ شح

َ
ُدُر ٱنلهاُس أ  ٦ يَوحَمئِٖذ يَصح

7. එගහයින්ව කවගරක් අණුවක් තරම් 

ප්රමාණයකින්ව යහපතක් කර ඇත්ගත් ද 

ඔහු එය දැක ෙනී. 

ۥ  ا يََرُه ٗ ٍة َخۡيح َملح ِمثحَقاَل َذره  ٧ َفَمن َيعح

8. කවගරක් අණුවක් තරම් ප්රමාණයකින්ව 

අයහපතක් කර ඇත්ගත්ද ඔහු එය දැක 

ෙනී. 

ۥ  ا يََرُه ةٖ َۡش ٗ َملح ِمثحَقاَل َذره  ٨ َوَمن َيعح
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 العاديات

සූරා අල් ආදියා العاديات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හති දමමින්ව ගව්ෙගයන්ව දිව යන දෑ 

මත දිවුරමින්ව, 
 ١ َوٱلحَعَِٰدَيَِٰت َضبحٗحا 

2. කුර ෙැටීගමන්ව ගිනි පුපුරු නංවන දෑ 

මතද, 
ٗحا َِٰت قَدح حُمورَِي  ٢ فَٱل

3. තවද අලුයගමහි ආරමණය කරන දෑ 

මතද දිවුරමින්ව, 
حُمغِيَرَِٰت ُصبحٗحا   ٣ فَٱل

4. එිට එමගින්ව උන්ව දූිලි නංවමින්ව, ٗعا َن بِهِۦ َنقح ثَرح
َ
 ٤ فَأ

5. කේඩායම් වශගයන්ව (සතුරන්ව) මැදට 

පිිගසති. 
َن بِهِۦ ََجحًعا   ٥ فَوََسطح

6. නියත වශගයන්වම මිනිසා තම 

පරමාධිපතිට ගුණමකුය. 
نَسََٰن لَِرب ِهِۦ لََكُنود   ِ

 ٦ إِنه ٱۡلح

7. තවද ඇත්ගතන්වම ඔහු එයට 

සාක්ෂිකරුගවක් ගව්. 
َٰلَِك لََشِهيد   َٰ َذ  ٧ ِإَونهُهۥ لََعَ

8. තවද ඇත්ගතන්වම ඔහු වස්තුවට දැඩි 

ගලස ඇලුම් කරන්වගනක් ගව්. 
ِ لََشِديدٌ  َۡيح ِ ٱۡلح  ٨ ِإَونهُهۥ ِۡلُب 

9. නමුත් මිනීව වල් තු  ඇති දෑ පිට 

කරනු ලබන වෙ ඔහු ගනාදන්වගන්ව ද? 

َِثَ َما ِِف ٱلحُقُبورِ  لَُم إَِذا ُبعح فَََل َيعح
َ
 ٩ ۞أ

10. තවද හදවත් තු  ඇති දෑ ගහළි කරනු 

ලබන වෙ (ඔහු ගනාදන්වගන්ව) ද? 

َل َما  ِ ُدورِ وَُحص   ١٠ ِِف ٱلصُّ

11. නියත වශගයන්වම එදින ඔවුන්වගේ 

පරමාධිපති ඔවුන්ව පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 
 ُۢ َبُِۡي  ١١ إِنه َربهُهم بِِهمح يَوحَمئِٖذ ۡله
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 القارعة 

සූරා අල් කාරිආ القارعة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. කම්පනය ඇති කරන සිදුවීමකි.  ُ١ ٱلحَقارَِعة 

2. කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම කුමක් 

ද? 

 ٢ َما ٱلحَقارَِعةُ 

3. කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම කුමක්දැ 

යි නුඹට දැනුම් දුන්වගන්ව කුමක්ද? 

ََٰك َما ٱلحَقارَِعةُ  َرى دح
َ
 ٣ َوَمآ أ

4. එදින මිනිසා ිසිරී යන ගම්රුන්ව ගමන්ව 

වනු ඇත. 
حَمبحُثوثِ   ٤ يَوحَم يَُكوُن ٱنلهاُس َكٱلحَفَراِش ٱل

5. තවද කඳු පීරනු ලැබූ ගලාම් ගමන්ව 

වනු ඇත. 
حَمنُفوِش  ِن ٱل َباُل َكٱلحعِهح ِ

 ٥ َوتَُكوُن ٱۡلح

6. එබැින්ව තම (යහකම්හි) තුලාව බරින්ව 

වැඩි වූ අය නම්, 
ا َمن  مه

َ
ۥ فَأ َٰزِيُنُه  ٦ َثُقلَتح َمَو

7. ඔහු තෘේතිමත් ජීිතගයහි පසු ගවයි.  ٖاِضَية  ٧ َفُهَو ِِف ِعيَشةٖ ره

8. තවද තම (යහකම්හි) තුලාව බරින්ව 

සැහැල්ලු වී ගිය අය නම්, 
َٰزِيُنُهۥ تح َمَو ا َمنح َخفه مه

َ
 ٨ َوأ

9. ඔහුගේ වාසස්ථානය හාියා ගව්.   ُهۥ َهاوِيَة مُّ
ُ
 ٩ فَأ

10. තවද එය (හාියා) කුමක්දැ යි ඔබ ව 

දැනුවත් කග ් කුමක්ද? 

ََٰك َما هَِيهح  َرى دح
َ
 ١٠ َوَمآ أ

11. (එය) දැඩි උෂණ්ගයන්ව යුත් 

ගින්වනකි. 
 ١١ نَاٌر َحاِمَيُۢة 
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 التكاثر 

සූරා අත් තකාසුර්  التكاثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තරඟ වදිමින්ව (වස්තුව) අධික ගලස 

රැස් කිරීම (අල්ලාහ ්ව සිහිපත් කිරීගමන්ව) 

නුඹලා ව ගවනතකට ගයාමු කර ඇත. 

َُٰكُم ٱتلهََّكثُرُ  حَهى ل
َ
 ١ أ

2. නුඹලා මිනීව වල් හමු වන තුරු,  َحَمَقابِر ُتُم ٱل َٰ ُزرح  ٢ َحِته

3. එගස ්ගනාව, නුඹලා මතු දැන 

ෙන්වගනහුය. 
لَُمونَ   ٣ لَُكه َسوحَف َتعح

4. යළි එගස් ගනාව, නුඹලා මතු දැන 

ෙන්වගනහුය. 
لَُمونَ   ٤ ُثمه لَُكه َسوحَف َتعح

5. එගස ්ගනාව නුඹලා ස්ථාවර දැනුමින්ව 

දැන ෙන්වගනහු නම්, 
َِقيِ  لَُموَن ِعلحَم ٱَلح  ٥ لَُكه لَوح َتعح

6. නුඹලා සැබැින්වම නිරය දකිනු ඇත.  ََِحيم ُونه ٱۡلح  ٦ لَََتَ

7. පසුව  නුඹලා එය තිරසාර ගලස දකිනු 

ඇත. 
َِقيِ  َ ٱَلح ُونهَها َعيح  ٧ ُثمه لَََتَ

8. තවද එදින නුඹලා (භුක්ති ින්වදා වූ) 

සැප සම්පත් පිළිබඳ ව ිමසනු ලබනු 

ඇත. 

ـ َلُنه يَوحَمئٍِذ َعِن ٱنلهعِيمِ   ٨ ُثمه لَتُسح
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 العصر 

සූරා අල් අස්ර්  العصر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. කාලය මත දිවුරමින්ව.  ِ  ١ َوٱلحَعِصح

2. සැබැින්වම මිනිස් වර්ෙයා අලාභගයහි 

පසු ගවති. 
 ٍ نَسََٰن لََِف ُخِسح ِ

 ٢ إِنه ٱۡلح

3. නමුත් (සතයය) ිශව්ාස කර, දැහැමි 

ක්රියාවන්ව ඉටු කර, තවද සතය පිළිබඳ 

එකිගනකාට උපගදස ්දී, තවද ඉවසීම 

පිළිබඳව ද එකිගනකාට උපගදස ්දුන්ව අය 

හැර. 

اْ   َٰلَِحَِٰت َوتََواَصوح ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إَِله ٱَّله
 ِ َبح اْ بِٱلصه ِ َوتََواَصوح َق   ٣ بِٱۡلح
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 الهمزة

සූරා අල් හුමසා الهمزة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ගදාස ්නෙමින්ව නින්වදා බස ්කියන  

අපහාස කරමින්ව ගක් ාම් කියන සෑම 

ගකගනකුටම ිනාශය අත් ගව්වා! 

َُّمَزةٍ  ِ ُهَمَزةٖ ل
 ١ َويحل  ل ُِك 

2. ඔහු ධනය රැස ්ගකාට එය ෙණන්ව 

කරන්වගනක්ය. 
ِي  َدهُۥٱَّله  ٢ ََجََع َماَٗل وََعده

3. නියත වශගයන්වම ඔහුගේ ධනය ඔහු 

ව සදාකල් ජීවත් කරනු ඇතැ යි ඔහු 

සිතයි. 

ۥ  هُ َِلَ خح
َ
ۥٓ أ نه َماََلُ

َ
 ٣ َُيحَسُب أ

4. එගස ්ගනාව සැබැින්වම ඔහු හුතමාගව 

හි ගහ නු ලබයි. 
َُطَمةِ ۖۡ ََلُۢنَبَذنه ِِف ٱۡلح  ٤ لَُكه

5. හුතමා ව යනු කුමක්දැ යි නුඹලා 

දැනුවත් කග ් කුමක්ද? 

َُطَمةُ  ََٰك َما ٱۡلح َرى دح
َ
 ٥ َوَمآ أ

6. එය අවු නු ලැබූ අල්ලාහ්ගේ 

ගින්වනය. 
حُموَقَدةُ  ِ ٱل  ٦ نَاُر ٱَّلله

7. එය සිත් මත එබිකම් කරයි.  ِفحـ َِدة
َ لُِع لََعَ ٱۡلح  ٧ ٱلهِِت َتطه

8. සැබැින්වම එය ඔවුන්ව වට කර 

ෙන්වනකි. 
ؤحَص   ٨ َدة  إِنهَها َعلَيحِهم مُّ

9. උස් කුලුනු තු  (හිරකර).  ِۭ َدة َمده  ٩ ِِف َعَمٖد مُّ
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 الفيل

සූරා අල් ෆීල්  الفيل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. නුඹගේ පරමාධිපති ඇත් ගසන්ාව 

සමඟ කටයුතු කග  ්ගකගස්දැ යි නුඹ 

නුදුටුගවහිද? 

َحَِٰب ٱلحِفيلِ  صح
َ
لَمح تََر َكيحَف َفَعَل َربَُّك بِأ

َ
 ١ أ

2. ඔවුන්වගේ කුමන්වත්රණය මු ා කිරීගමහි 

පත් ගනාකග ්ද? 

لِيلٖ  لَمح ََيحَعلح َكيحَدُهمح ِِف تَضح
َ
 ٢ أ

3. තවද ඔහු ඔවුන්ව මත රංචු වශගයන්ව 

කුරුල්ලන්ව එව්ගව්ය. 
بَابِيَل 

َ
ا أ ً رحَسَل َعلَيحِهمح َطۡيح

َ
 ٣ َوأ

4. උන්ව ඔවුන්ව මත පුලුස්සන ලද මැටි 

වලින්ව වූ ෙල් ගහළුගව්ය. 
يلٖ  ِ ِن ِسج  ِميِهم ِِبَِجاَرةٖ م   ٤ تَرح

5. එිට ඔවුන්ව ව කා දමන ලද පිදුරු 

ගමන්ව ඔහු පත් කග ්ය. 
ُكولِۭ 

ح
أ ٖف مه  ٥ فََجَعلَُهمح َكَعصح
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 قريش 

සූරා කුගරේෂ ් قريش 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. කුගරයිෂ්වරුන්වහට හුරුපුරුදුකම් ඇති 

කිරීම ගවනුගවන්ව ද, 
حٍش  يَلَِٰف قَُري  ١ ِۡلِ

2. ශීත හා ග්රීෂ්ම ඍතුවන්ව හි (වයාපාර 

කටයුතු සඳහා) තවලගමහි යෑමට 

ඔවුන්වහට හුරුපුරුදුකම් ඇති කිරීම 

ගවනුගවන්ව ද, 

يحِف إِۦَلَٰفِِهمح  َتآءِ َوٱلصه ِ لََة ٱلش   ٢ رِحح

3. ගමම නිවගස් පරමාධිපතිට ඔවුන්ව 

නැමදුම් කරත්වා ! 
َيحتِ  ُبُدواْ َربه َهََٰذا ٱِلح  ٣ فَلحَيعح

4. කුසගින්වගනන්ව (සිටි) ඔවුනට ආහාර 

පිරිනමා බිගයන්ව (සිටි) ඔවුනට ආරක්ෂාව 

පිරිනැමුගව් ඔහුය. 

ِن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم  َعَمُهم م  طح
َ
ِٓي أ ِنح  ٱَّله م 
 ٤ َخوحفِۭ 
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 الماعون

සූරා අල් මාඌන්ව  الماعون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ිනිශච්ය දිනය ගබාරු කරන අය නුඹ 

දුටුගවහි ද? 

ِينِ  ُب بِٱل  ِ ِي يَُكذ  رََءيحَت ٱَّله
َ
 ١ أ

2. එනම් ඔහු කවගරක්ද යත් අනාථයා ව 

පලවා හරියි. 
َتِيمَ  ِي يَُدعُّ ٱَلح َٰلَِك ٱَّله  ٢ فََذ

3. තවද දුේපතාගේ ආහාරය (ලබා දීම) 

පිළිබඳ ව දිරි ගනාෙන්වවයි. 
ِكيِ  حِمسح َٰ َطَعاِم ٱل  ٣ َوََل َُيُضُّ لََعَ

4. එගමන්වම සලාතය ඉටු කරන්වනන්වහට 

ිනාශය අත් ගව්වා! 
 ٤ فََويحل  ل ِلحُمَصل ِيَ 

5. ඔවුහු කවරහු ද යත් ඔවුහු තමන්වගේ 

සලාතය පිළිබඳ ව සැලකිල්ලක් 

දක්වන්වගනෝ ගනාවූහ. 

ِيَن ُهمح َعن َصََلتِِهمح َساُهونَ   ٥ ٱَّله

6. අන්ව අයට ගපන්වවා (පුරසාරම් 

ගදාඩ)න්වනන්ව වූහ. 
ِيَن ُهمح يَُرآُءونَ   ٦ ٱَّله

7. ගනාවටිනා අල්ප වස්තූන්ව (පිරි 

නැමීම) පවා ව ක්වන්වගනෝ වූහ. 
َنُعوَن   حَماُعونَ َويَمح  ٧ ٱل
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 الكوثر

සූරා අල් කව්සර්  الكوثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. නියත වශගයන්වම අපි නුඹට අසීමිත 

සම්පත් පිරිනැමුගවමු. 
ثَرَ  َطيحَنََٰك ٱلحَكوح عح

َ
 ١ إِنهآ أ

2. එබැින්ව නුඹ නුඹගේ පරමාධිපතිට 

සලාතය ඉටු කර නුඹ (අල්ලාහ ්

ගවනුගවන්වම) සගතකුගේ ගෙල කපා 

හරිනු. 

َرح  ِ لَِرب َِك َوٱَنح
 ٢ فََصل 

3. නියත වශගයන්වම නුඹට ගදාස ්

පවරන්වනා වන ඔහුමය ගප පත 

ගනාමැත්තා. 

بحََتُ 
َ  ٣ إِنه َشانِئََك ُهَو ٱۡلح
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 الكافرون 

සූරා අල් කාෆිරූන්ව  الكافرون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (නබි මුහම්මද්) පවසනු අගහෝ ගද්ව 

ප්රතික්ගෂප්කයිනි! 
َِٰفُرونَ  َها ٱلحَك يُّ

َ
أ  ١ قُلح َيَٰٓ

2. නුඹලා නමදින දෑ මම ගනානමදිමි.  َُبُدون ُبُد َما َتعح عح
َ
 ٢ ََلٓ أ

3. තවද නුඹලා ද  මා නමදින දෑ 

නමදින්වගනෝ ගනාවන්වගනහුය. 
ُبدُ  عح

َ
َٰبُِدوَن َمآ أ نُتمح َع

َ
 ٣ َوََلٓ أ

4. තවද නුඹලා නැමදූ දෑ මම 

නමදින්වගනක් ගනාවූගයමි. 
ا َعَبدتُّمح  نَا۠ ََعبِد  مه

َ
 ٤ َوََلٓ أ

5. මා නමදින දෑ නුඹලා ද නමදින්වගනෝ 

ගනාවූහ. 
ُبدُ  عح

َ
َٰبُِدوَن َمآ أ نُتمح َع

َ
 ٥ َوََلٓ أ

6. නුඹලාට නුඹලාගේ දහමය. මට මාගේ 

දහමය. 
 ٦ لَُكمح دِيُنُكمح َوِلَ دِينِ 
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 النصر

සූරා අන්ව නස්ර් النصر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අල්ලාහ්ගේ උපකාරය හා (මක්කා) 

ජයග්රහණය පැමිණි ිටද, 
 ِ ُ ٱَّلله  ١ َوٱلحَفتححُ إَِذا َجآَء نَِصح

2. තවද අල්ලාහ්ගේ දහමට ජනයා 

කේඩායම් වශගයන්ව පිිගසනු නුඹ 

දකින ිට ද, 

  ِ ُخلُوَن ِِف دِيِن ٱَّلله يحَت ٱنلهاَس يَدح
َ
َوَرأ

فحَواٗجا
َ
 ٢ أ

3. නුඹ නුඹගේ පරමාධිපතිගේ ප්රශංසාව 

තුළින්ව ඔහු ව පිිතුරු කරනු. තවද 

ඔහුගෙන්ව සමාව අයැද සිටිනු. නියත 

වශගයන්වම ඔහු අතික්ෂමාශීලී ිය. 

ُهْۚ إِنهُهۥ ََكَن   ِفرح َتغح ِد َرب َِك َوٱسح فََسب ِحح ِِبَمح
ُۢا ابَ  ٣ تَوه
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 المسد

සූරා අල් මසද්  المسد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අබූ ලහේගේ දෑත් ිනාශ ගව්වා! ඔහු 

ද ිනාශ ගව්වා ! 
َِب لََهٖب َوتَبه 

َ
 ١ َتبهتح يََدآ أ

2. ඔහුගේ ධනය ද ඔහු ඉපැයූ දෑ ද ඔහුට 

ඵලක් ගෙන දුන්වගන්ව නැත. 
َّنَٰ َعنحُه َماَُلُۥ َوَما َكَسَب  غح

َ
 ٢ َمآ أ

3. මතුවට ඔහු අේනි ජාලාගවන්ව යුත් 

නිරයට පිිස දැගවනු  ඇත. 
َلَٰ نَاٗرا َذاَت لََهبٖ   ٣ َسَيصح

4. (ඔහු ද) දර උසුලන්වනියක් වූ ඔහුගේ 

බිරිය ද (අේනි ජාලාගවන්ව යුත් නිරයට 

පිිස දැගවනු  ඇත). 

ََطبِ  تُُهۥ َۡحهالََة ٱۡلح
َ
َرأ  ٤ َوٱمح

5. ඇයගේ ගෙගලහි ඉඳි ගකඳි වලින්ව යුත් 

කඹයකි. 
َسدِۭ  ِن مه  ٥ ِِف ِجيِدَها َحبحل  م 
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 اإلخالص 

සූරා අල් ඉක්ලාස්  اإلخالص 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (නබි මුහම්මද්) පවසනු. ඔහු එනම් 

අල්ලාහ ්ඒකීයය. 
َحدٌ 

َ
ُ أ  ١ قُلح ُهَو ٱَّلله

2. අල්ලාහ ්සව්ාධීනය. (කිසිම 

අවශයතාවයක් ගනාමැත්තාය.) 

َمدُ  ُ ٱلصه  ٢ ٱَّلله

3. ඔහු ජනිත ගනාකග ්ය. තවද ජනිත 

කරනු ගනාලැබුගව්ය. 
 ٣ يَِِلح َولَمح يُوَلح  لَمح 

4. තවද ඔහුට සමාන කිසිගවකු ගනාවීය.  َُۢحُد
َ
ُۥ ُكُفًوا أ  ٤ َولَمح يَُكن َله
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 الفلق 

සූරා අල් ෆලක් الفلق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (නබි මුහම්මද්) නුඹ පවසනු. 

අරුගණෝදගේ පරමාධිපති ගවතින්ව මම 

ආරක්ෂාව පතමි. 

ِ ٱلحَفلَقِ  ُعوُذ بَِرب 
َ
 ١ قُلح أ

2. ඔහු මැවූ දෑහි හානිගයන්ව ද,  ََما َخلَق ِ  ٢ ِمن َۡش 

3. තවද අඳුර ිහිදුණු ිට එහි හානිගයන්ව 

ද, 
ِ ََغِسٍق إَِذا َوَقَب   ٣ َوِمن َۡش 

4. තවද ෙැට මත පිඹින්වනියන්වගේ 

හානිගයන්ව ද, 
ََٰثَِٰت ِِف ٱلحُعَقدِ َوِمن َۡش ِ   ٤  ٱنلهفه

5. ඊර්ෂයා කරන්වනා ඊර්ෂයා ක  ිට එහි 

හානිගයන්ව ද (ආරක්ෂාව පතමි.) 

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ   ٥ َوِمن َۡش 



 

සූරා අන්ව නාස් 

 

1173 

 

 الناس

සූරා අන්ව නාස්  الناس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (නබි මුහම්මද්) නුඹ පවසනු. 

මිනිසුන්වගේ පරමාධිපති ගවතින්ව මම 

ආරක්ෂාව පතමි. 

ِ ٱنلهاِس  ُعوُذ بَِرب 
َ
 ١ قُلح أ

2. (ඔහු) මිනිසුන්වගේ රජු  (ගව්).  ٢ َملِِك ٱنلهاِس 

3. (ඔහු) මිනිසුන්වගේ ගදියා (ද ගව්).  ِ٣ ٱنلهاِس إَِلَٰه 

4. (නපුරු) කිලිටි කුකුස් 

ඇතිකරන්වනාගේ හානිගයන්ව (ඔහුගෙන්ව 

ආරක්ෂාව  පතමි.) 

َنهاِس  َواِس ٱۡلح حوَسح ِ ٱل  ٤ ِمن َۡش 

5. ඔහු මිනිසුන්වගේ සිත් තු  කුතුහලයන්ව 

ඇති කරයි. 
وُِس ِِف ُصُدورِ ٱنلهاِس  ِي يُوَسح  ٥ ٱَّله

6. (ගමවන්වනන්ව) ජින්වනුන්ව හා මිනිසුන්ව 

අතරද සිටිති. 
نهةِ َوٱنلهاِس  ِ

 ٦ ِمَن ٱۡلح

 


