
  



 







 مقـدمة 

 أما بعد.    احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

الكريم اهلل،   فالقرآن  واجلنكالم  اإلنس  على  القائمة  واحلجة  الباقية  غاية  املعجزة  وفيه  لإلسالم،  األول  املصدر  وهو  أمجعني، 

للناس، بإبالغه  سبحانه  اهلل  أمرنا  وقد  املكلفني،  على  احلجة  تقوم  وبه  والبيان،  واإلعجاز  والعظمة  قال  الكمال 

ويقول  ،) هَذَا باَلغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ....(ويقول تعاىل (، هِ وَمَن بَلَغَ...وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِ ).... تعاىل

هَادًا  وقال تعاىل: )وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِ (، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَُه ....(تعاىل  

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )بلغوا عين ولو آية( رواه البخاري، وقال صلى اهلل عليه وسلم )خريكم من   كَبِريًا(،

 تعلم القرآن وعلمه( رواه البخاري.

غ ويتحقق إيصال من البشرية، فلن حيصل البال املئة تسعني يف   وحيث أن الناطقني بغري اللغة العربية يف هذا الزمان يزيدون على 

 نور القرآن الكريم ومعانيه وحججه وبراهينه وإعجازه للناطقني بغري العربية، إال بإجياد ترمجات متقنة بلغاهتم.

من  كثري  يف  العناية  من  حقه  يعط  ومل  كبري،  وقصور  ضعف  فيه  الكريم  القرآن  معاني  ترمجات  على  العمل  ألن  ونظراً 

فق اللغات، الواجب،  من  بشيء  اإلسالم  وللقيام  دار  موقع  مع  بالشراكة  الرتمجة  رواد  مركز  بادر  د 

(www.islamhouse.com  التابع للمكتب التعاوني للدعوة وتوعية اجلاليات بالربوة بتنفيذ مبادرة للعناية بالقرآن )

وموثوقة ومتطورة  ترمجات متقنة  توفري  باللغات اليت هتدف إىل  وبيان معانيه ونشرها، من خالل جمموعة من املشاريع  الكريم 

بل  الكريم  القرآن  على ملعاني  ونشرها  جماناً،  وإتاحتها  طباعتها  ثم  العامل،  الكريم   موقع  غات  القرآن  موسوعة 

(www.quranenc.com) 

للناطقني هبذه اللغة، وحنمد اهلل  ، خدمة لية سنهاويطيب لنا أن نقدم هذه الرتمجة اجلديدة ملعاني القرآن الكريم باللغة ال 

سبحانه أن يسر ووفق إلجناز هذا العمل الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به، ونشكر كل من قام بأي جهد  

 إلجناز هذا املشروع الكبري.

ن قاصرة عن أداء املعاني العظيمة اليت يدل ستكو -مهما بلغت دقتها -وقبل اخلتام فإننا لندرك أن ترمجة معاني القرآن الكريم 

عليها النص القرآني املعجز، وأن املعاني اليت تؤديها الرتمجة إمنا هي حصيلة ما بلغه علم فريق العمل يف فهم كتاب اهلل الكريم، 

 ومعلوم أنه يعرتيها ما يعرتي كل عمل بشري. 

http://www.islamhouse.com/
http://www.quranenc.com/


حال وجود أي مالحظات إرساهلا من خالل نافذة املالحظات  وحيث نسعى دائماً إىل التطوير املستمر للرتمجات، فنأمل 

(، وألي  www.quranenc.comأمام كل آية ضمن هذه الرتمجة يف موقع موسوعة القرآن الكريم ) املوجودة

   info@quranenc.comعرب الربيد اإللكرتوني:   مقرتحات أو استفسارات أخرى ميكن مراسلتنا

 . والعمل، وصلى اهلل على نبينا حممد النية  صالح  وونسأل اهلل العون و التوفيق و السداد، 

http://www.quranenc.com/
mailto:info@quranenc.com


පෙරවදන 

සියලු පැසසුම් විශ්වයේ පරමාධිපති අල්ලාහ්ට ම හිමි ය. අපයේ නබිවරයාණන් වූ 

ධර්ම දූත මුහම්මද් තුමාණන්ටත් එතුමාණන්යේ පවුයල් උදවියටත් එතුමාණන්යේ 

හිත මිතුරන්ටත් ශාන්තිය හා සමාදානය අත් යේවා! 

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය අල්ලාහය්ේ වදන්ය. එය සදා ජීවමාන ප්රාතිහාර්යයකි. සමස්ත 

මිනිස ්වර්ගයා හා ජින් වර්ගයාට තිරසාර සාධකයකි. ඉස්ලාමයේ මුල්ම පදනම එයයි. 

එහි පරිපූර්ණත්වය, යර්ෂ්ඨත්වය, ප්රාතිහාර්යය සහ පැහැදිලි කිරීම යනාදී කරුණු 

උපරිමයයන්ම පිහිටා ඇත. එය වගකිව යුත්තන් හට සාධක යලස ක්රියා කරයි. යමය 

මිනිස ්සමාජයට දන්වා සිටින යමන් අල්ලාහ් අපට නියයෝග කර ඇත. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස ්ප්රකාශ කරයි. “යමම අල් කුර්ආනය මා යවත යදනු ලැබුයේ එමගින් 

මම නුඹලාට හා මා හමුවන්නන් හට අවවාද කිරීමටය.” උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස ්

ද ප්රකාශ කරයි. “යමය ජනයාට දැනුම් දීමකි. එමගින් ඔවුන් අවවාද ලැබිය යුතු යේ.” 

තවත් වදනක “අයහෝ දූතය, ඔයේ පරමාධිපතියගන් ඔබ යවත පහළ කරනු ලැබ ඇති 

දෑ දන්වා සිටිනු. ඔබ එයස ් යනාකයළහි නම් ඔහුයේ දූතත්වය ඔබ දන්වා 

යනාසිටියයහිය.” තවත් වදනක “තවද නුඹ ඔවුන් සමග එමගින් දැඩි පරිරමයකින් 

යුතුව කැපවීම් කරනු.” අල්ලාහය්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමා 

යමයස් පැවසූහ: “මා ගැන එක වැකියක් යහෝ දන්යන් නම් එය නුඹලා දැනුම් 

යදන්න.” මූලාරය: බුහාරි. එයමන්ම “නුඹලා අතර යර්ෂ්ඨ වනුයේ අල් කුර්ආනය 

හදාරා එය උගන්වන්නාය” යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) පවසා 

ඇත්තාහ. මූලාරය: බුහාරි. 

වර්තමානයේ අරාබි භාෂාව යනාවන අනය භාෂාව කතා කරන ජනයා ගැන සලකා 

බැලීයම් දී අරාබි කතා කරන ජනයාට වඩා සියයට අනූවක් පමණ සංඛ්යාවකින් 

ඔවුන් ඉදිරියයන් සිටී. ඔවුන් හට ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ ආයලෝකය එහි අර්ථය එහි 

සාක්ි හා සාධක යමන් ම එහි ප්රාතිහාර්යය දැන ගැනීම සඳහා ඔවුන්යේ භාෂායවන් 

ම  පූර්ණ පරිවර්තන ලැයබන්නට සැළැස්වීයමන් මිස ඔවුනට එය ලැබීම ගැන 

තහවුරු කළ යනා හැක. එයමන්ම එය ඔවුන් යවත ළඟා වන්යන් ද නැත. 

උතුම් වූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය පරිවර්තනය කිරීයම් දී විශාල දුර්වලතා හා 

අඩුපාඩු දකින්නට තියේ. යබායහෝ භාෂාවන් තුළ එයට ලබා දිය යුතු නියම සථ්ානය 

පිරිනමා නැත. එම පුරප්පාඩුව පිරවීම සදහා ‘මර්කස ් රුේවාද් අත් -තර්ජමා’ නම් 

රුේවාද් පරිවර්තන මධයස්ථානය, රේවාහි පිහිටි ප්රජා සම්බන්ධතා හා මඟයපන්වීයම් 

කාර්යාලය විසින් පවත්වා යගන යන දාරුල් ඉස්ලාම් (www.islamhouse.com) 

නම් ඉස්ලාම් හේස ් යවේ අඩවිය සමග එක් ව ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය පිළිබඳ තම 

අවධානය යයාමු කර යලාව පවතින විවිධ භාෂාවන්ට එහි අර්ථ කථනය පරිවර්තනය 

කිරීම සඳහා යපරමුණ යගන ඇත. විශ්වාසනීය යමන් ම වැඩි දියුණු වූ නවීනතම 

පරිවර්තන ක්රමයේදයකින් එය සම්පූර්ණ කිරීයම් අරමුණින් ආරම්භ කළ වයාපෘතිය 

හරහා අල් කුර්ආනයේ අර්ථ පැහැදිලි කිරීමටත් පසුව ඒවා මුද්රණය යකාට යනාමියල් 

යබදා හැරීමටත් (www.quranenc.com) යවේ අඩවිය හරහා එය පළ කිරීමටත් 

ඉදිරිපත් වී ඇත. 



 
අල් කුර්ආන් අර්ථකථනය සඳහා සිංහල බසින් වූ යමම නව පරිවර්තන කෘතිය එම 

භාෂාව කතා කරන අය හට පුදන කර්තවයයක් වශයයන් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අප 

සතුටු වන්යනමු. යමම කටයුත්ත නිර්මානය කිරීම සඳහා භාගය හා ආශිර්වාදය ලබා 

දුන් අල්ලාහ්ට අපි ප්රශංසා කර සිටින්යනමු. යමය යගෞරවණීය අල්ලාහය්ේ තෘප්තිය 

උයදසා අවංක සිතින් කළ සත් ක්රියාවක් බවට හා ප්රයයෝජනවත් කාර්යයක් බවට 

අල්ලාහ ් පත් කරනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරන්යනමු. යමම මහඟු වයාපෘතිය බිහි 

කිරීමට නන් අයුරින් කැප වූ සෑම යකයනකුට ම අපයේ කෘතඥතාව පුද කරන්යනමු. 

අවසන් කිරීමට යපර , උතුම් අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් පරිවර්තනය කිරීම - එය 

යකතරම් නිවැරදි වුවත් - ආශ්චර්යමත් කුර්ආන් පාඨයයන් දක්වා ඇති උසස ්

අර්ථයන් හුවා දැක්වීයම්දී සියලු පාර්ශවයන් තුළ අසමත් වීයම් ප්රවනතාවයක් ඇති 

වන බවත්, පරිවර්තනය මගින් සිදු කරන අර්ථයන් එම කටයුත්යතහි නිරත ව සිටින 

පිරිස සතුව ඇති අල් කුර්ආනය පිළිබඳ වූ දැනුම හා අවයබෝධයේ ප්රතිඵලයක් බවත් 

අපි යත්රුම් ගත යුතුය. එයහයින් සියලු මිනිස් ක්රියාකාරකම්හි සිදු විය හැකි සුලු 

අඩුපාඩු වැනි දෑ පරිවර්තන කටයුතුවලදී ද සිදුවන බව අප කවුරුත් දන්නා 

යනාරහසකි. පරිවර්තන කටයුතු අඛ්ණ්ඩව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අප 

නිරන්තරයයන්ම කැප වී සිටින්යනමු. එයහයින් (www.quranenc.com) ශුද්ධ වූ 

අල් කුර්ආන් යවේ අඩවියේ විශ්වයකෝෂයේ පළ කර ඇති යමම පරිවර්තනය තුළ 

සෑම වැකියක් ඉදිරියේම ඔබට දැක ගත හැකි සටහන් තීරුව ඔසය්ස් කවර යහෝ 

සටහනක් ඇත්නම් එය අප යවත ඔබ එවා සිටීම අපි අගය කරන්යනමු. එයමන්ම 

යවනත් යයෝජනා යහෝ විමසීම් ඇයතාත් කරුණාකර info@quranenc.com යන 

විදුත් තැපෑල හරහා ඔබට ඒවා අප යවත එවිය හැක. 

උදේ උපකාරය, සාර්ථකත්වය හා ආශිර්වාදය යමන්ම දැහැමි යේතනාව හා ක්රියාව 

අල්ලාහය්ගන් ඉල්ලා සිටින්යනමු. අපයේ නබි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලේහි 

වසල්ලම්) තුමාණන් හට ශාන්තිය හා සමාදානය අත්යේවා! 

 



සූරා අල් ෆාතිහා 1 الفاتحة 

   සූරා අල් ෆාතිහා الفاتحة 

1. අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත වූ 

අල්ලාහ ්යේ නාමයයනි. 
 ِ ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله  ١ ٱلره

2. සියලු ප්රශංසා යලෝකයන් හි පරමාධිපති වූ 

අල්ලාහ්ට ම ය. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٢ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

3. අපරිමිත දයාන්විතය අසමසම කරුණාන්විත ය.  ِِنَٰمۡح ٱلرهِحيم  ٣ ٱلره

4. විනිශ්චය දිනයේ රජු ය.  ِِين  ٤ َمَٰلِِك يَۡوِم ٱلد 

5. ඔබට ම අපි නමදිමු. ඔබයගන් ම අපි උදේ පතමු.  ُ٥ إِيهاَك َنۡعبُُد َوِإيهاَك نَۡستَعِين 

6. අපට ඍජු මඟ යපන්වනු මැනව.  ََرََٰط ٱلُۡمۡستَقِيم ِ  ٦ ٱۡهِدنَا ٱلص 

7. ඔබ කවයරකු ට ආශිර්වාද කයළ් ද එම මාර්ගයයි. 

තමන් යකයරහි යකෝපය ට ලක් වූවන් යහෝ 

මුළාවූවන් යේ මාර්ගය යනාව. 

ۡنَعۡمَت َعلَيۡهِۡم َغيۡرِ  
َ
ِصَرََٰط ٱلهِذيَن أ

ٓال ِينَ   ٧ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَيۡهِۡم َولَا ٱلضه



සූරා අල් බකරා 2 البقرة 

සූරා අල් බකරා  البقرة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, මීම්. (යම් ආකාරයට අරාබි අක්ෂර 

කිහිපයකින් පසු අල් කුර්ආනයේ සමහර පරිේයේද 

ආරම්භ යේ. විද්වතුන්යේ අදහස ්අනුව, යමහි අපි 

යනාදන්නා ගැඹුරු අර්ථයක් අන්තර් ගතවී ඇත.) 

 ١ الٓمٓ 

2. එයයි පුස්තකය, එහි කිසිදු සැකයක් නැත. බිය 

බැතිමතුන් හට (එය) මඟ යපන්වන්නකි. 
َذَٰلَِك ٱلِۡكَتَُٰب لَا َريَۡبَۛ فِيهِِۛ ُهٗدى  

 ٢ ل ِلُۡمتهقِينَ 

3. ඔවුහු කවරහු ද යත් අදෘශයමාන දෑ පිළිබඳ ව විශ්වාස 

කරති. තවද සලාතය විදිමත්ව ඉටු කරති. තවද අප 

ඔවුනට ලබා දුන් දැයින් වියදම් කරති. 

هِذيَن يُۡؤمِنُوَن بِٱلَۡغيِۡب َويُقِيُموَن   ٱل
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ  لَوَٰةَ َومِمه  ٣ ٱلصه

4. තවද ඔවුහු කවරහු ද යත් නුඹ යවත පහළ කරනු ලැබූ 

දෑ ද නුඹට යපර පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද විශ්වාස කරති. 

තවද පරමාන්ත දිනය ගැන ද ඔවුහු තරයේ ම විශ්වාස 

කරති. 

نزَِل إِلَۡيَك 
ُ
هِذيَن يُۡؤمِنُوَن بَِمآ أ َوٱل

نزَِل مِن َقبۡلَِك َوبِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم  
ُ
َوَمآ أ

 ٤ يُوقِنُونَ 

5. ඔවුහු තම පරමාධිපතියගන් වූ යහ මඟ මත සිටිනවුන් 

ය. තවද ඔවුහුම ය ජයග්රාහකයයෝ. 
ب ِهِۡمۖۡ   ِن ره ْوَلَٰٓئَِك عَلَىَٰ ُهٗدى م 

ُ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلۡمُ 
ُ
 ٥ ۡفلُِحونَ َوأ

6. නියත වශයයන් ම ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වන ඔවුනට 

නුඹ අවවාද කළ ද නැතිනම් අවවාද යනාකළ ද එක 

සමාන ය. ඔවුහු විශ්වාස යනාකරති. 

هِذيَن َكَفُرواْ َسَوآٌء َعلَيۡهِۡم   إِنه ٱل
ۡم لَۡم تُنِذۡرُهۡم لَا  

َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
َءأ

 ٦ يُۡؤمِنُونَ 

7. අල්ලාහ් ඔවුන්යේ හදවත් මත ද ඔවුන්යේ සවන් මත ද 

මුද්රා තැබීය. තවද ඔවුන්යේ යපනීම මත ආවරණයක් ඇත. 

තවද ඔවුනට බිහිසුනු ඳඬුවම් ඇත. 

 

ُ عَلَىَٰ قُلُوبِهِۡم وَعَلَىَٰ   َختََم ٱَّلله
بَۡصَٰرِهِۡم ِغَشَٰوَة ۖۡ  

َ
َسۡمعِهِۡمۖۡ وَعَلَىَٰٓ أ

 ٧ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيم  
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8. තවද ජනයා අතරින් "සැබැවින්ම අපි අල්ලාහ්ව හා 

පරමාන්ත දිනය විශ්වාස කයළමු" යැයි පවසන ඇතැමුන් 

සිටිති. නමුත් ඔවුහු යද්වත්වය විශ්වාස කළ අය 

යනායවති. 

  ِ َومَِن ٱلنهاِس َمن َيُقوُل َءاَمنها بِٱَّلله
َوبِٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وََما ُهم  

 ٨ بُِمۡؤمِنِينَ 

9. ඔවුහු අල්ලාහ්ට හා යදවියන් විශ්වාස කළවුන් ට වංචා 

කරති. (සතය වශයයන්ම) ඔවුහු තමන්ට ම මිස වංචා 

යනාකරන්යනෝ ය. තවද ඔවුන් (යම් බව) වටහා ගන්යන් 

නැත. 

هِذيَن َءاَمنُواْ َوَما   َ َوٱل يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله
نُفَسُهۡم وََما  

َ
هآ أ َيخَۡدُعوَن إِل

 ٩ يَۡشُعُرونَ 

10. ඔවුන්යේ හදවත් තුළ (සැකයයන් පිරිණු) යරෝගයක් 

ඇත. එබැවින් අල්ලාහ් ඔවුන ට යරෝගය වර්ධනය 

කයළය්. ඔවුන් යබාරු කරමින් සිටි බැවින් ඔවුනට 

යේදනීය දඬුවමක් ඇත. 

  ُ رَض  فََزاَدُهُم ٱَّلله فِي قُلُوبِهِم مه
ُۢ بَِما كَانُواْ   لِيُم

َ
ۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب أ َمَرٗضا

 ١٠ يَۡكِذبُونَ 

11. තවද නුඹලා භූමියයහි දූිතකම් යනාකරනු යැයි 

ඔවුනට පවසනු ලැබූ විට "සැබැවින් ම අපිමය 

සංයශෝධකයයෝ" යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

َوِإذَا قِيَل لَُهۡم لَا ُتۡفِسُدواْ فِي 
ۡرِض قَالُٓواْ إِنهَما َنحُۡن 

َ
ٱلۡأ

 ١١ ُمۡصلُِحونَ 

12. අවධානය ට ගනු. සැබැවින් ම ඔවුන් ම ය දූිතයින් 

වන්යන්. නමුත් ඔවුහු (ඒ බව) වටහා යනාගනිති. 
لَآ إِنهُهۡم ُهُم ٱلُۡمۡفِسُدوَن َوَلَِٰكن 

َ
أ

ها يَۡشُعُرونَ   ١٢ ل

13. තවද "(දැහැමි) ජනයා විශ්වාස කළාක් යමන් නුඹලා ද 

විශ්වාස කරනු" යැයි ඔවුන ට කියනු ලැබූ කල්හි 

"අඥානයින් විශ්වාස කළාක් යමන් අපත් විශ්වාස කළ යුතු 

දැ? " යි විමසති. අවධානය ට ගනු. සැබැවින් ම 

අඥානයයෝ ඔවුහු ම ය. නමුත් ඔවුහු (ඒ බව) යනාදනිති. 

َوِإذَا قِيَل لَُهۡم َءامِنُواْ َكَمآ َءاَمَن 
نُۡؤمُِن َكَمآ َءاَمَن  

َ
اُس قَالُٓواْ أ ٱلنه

َفَهآُء   لَآ إِنهُهۡم ُهُم ٱلسُّ
َ
ُۗ أ َفَهآُء ٱلسُّ

ها َيۡعلَُمونَ   ١٣ َوَلَِٰكن ل

14. තවද ඔවුහු විශ්වාස කළවුන් හමු වූ විට "අපි විශ්වාස 

කයළමු" යැයි පවසති. නමුත් ඔවුහු ඔවුන්යේ යෂයිතානුන් 

(ප්රධානීන්) සමඟ තනි වූ විට "සැබැවින් ම අපි නුඹලා 

සමඟ ය, නිසකව ම අපි (විශ්වාස කළවුන් සමඟ) 

සමේචල් කරන්යනෝ යවමු" යැයි පැවසුයවෝය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ  قَالُٓواْ َءاَمنها  َوِإذَا لَُقواْ ٱل
َوِإذَا َخلَۡواْ إِلَيَٰ َشَيَِٰطينِهِۡم قَالُٓواْ إِنها 

 ١٤ َمَعُكۡم إِنهَما َنحُۡن ُمۡستَۡهزُِءونَ 

15. අල්ලාහ් ඔවුන් ව අපහාසයට ලක් කරනු ඇත. තවද 

ඔවුන් ව සීමාව ඉක්මවීයමහි සැරිසැරීමට ඉඩ හරිනු ඇත. 
ُ يَۡستَۡهزُِئ بِهِۡم  ُهۡم فِي  ٱَّلله َويَُمدُّ
 ١٥ ُطۡغَيَٰنِهِۡم َيۡعَمُهونَ 
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16. ඔවුහු ම ය යහ මඟ යවනුව ට මුළා ව මිල ට ගත්යතෝ 

වන්යන්. එබැවින් ඔවුන් යේ වයාපාරය ලාබදායී යනාවී ය. 

තවද ඔවුහු යහ මඟ ගිය අය යනාවූහ. 

َلَٰلََة   هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلضه ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

بِٱلُۡهَدىَٰ َفَما َربَِحت ت َِجََٰرُتُهۡم َوَما  
 ١٦ كَانُواْ ُمۡهتَِدينَ 

17. ඔවුනට උපමාව වන්යන් (අඳුර මකා ලීමට ) ගිනි 

ඇවිළ වූ යකයනකුයේ උපමාවක් යමනි . එය ඒ අවට ඇති 

දෑ ආයලෝකමත් කළ විට විට අල්ලාහ ්ඔවුන් යේ එළිය 

ඉවත් කයළය්. තවද ඔවුනට දැකිය යනාහැකි වන පරිදි 

අන්ධකාරයන් හි ඔවුන් ව අත හැර දැමීය. 

هِذي ٱۡستَۡوَقَد نَاٗرا   َمثَلُُهۡم َكَمثَِل ٱل
 ُ َضآَءۡت َما َحۡولَُهۥ ذََهَب ٱَّلله

َ
آ أ فَلَمه

ها   بِنُورِِهۡم َوتََرَكُهۡم فِي ُظلَُمَٰٖت ل
 ١٧ ُيبِۡصُرونَ 

18. බිහිරි ය, යගාළු ය, අන්ධ ය. එබැවින් ඔවුහු (යහමඟ 

ට) යනාහැයරනු ඇත. 
ُۢ بُۡكٌم ُعۡمي  َفُهۡم لَا   ُصمُّ

 ١٨ يَرِۡجُعونَ 

19. නැතයහාත් අහසින් (වැයටන) වර්ෂාවක් යමනි. එහි 

අන්ධ කාරයන් ද අකුණු ද අකුණු එළිය ද ඇත. ගිගුරුම් 

හඬ යහත්ුයවන් මර බියයන් ඔවුන්යේ ඇඟිලි ඔවුන්යේ 

කන් තුළ ඔබා ගනිති. තවද යද්ව ප්රතික්යෂ්පකයින් පිළිබඳ 

ව අල්ලාහ් සර්ව ප්රකාරයයන් දන්නා ය. 

َمآءِ فِيهِ   َِن ٱلسه ۡو َكَصي ِٖب م 
َ
أ

ُظلَُمَٰت  َورَۡعد  َوبَۡرق  َيجَۡعلُوَن 
َوَِٰعِق   َِن ٱلصه َصَٰبَِعُهۡم فِٓي َءاذَانِهِم م 

َ
أ

ُ ُمحِيُۢط  َحَذَر ٱلَۡمۡوِتِۚ َوٱَّلله
 ١٩ بِٱلَۡكَٰفِرِينَ 

20. අකුණු එළිය ඔවුන් යේ බැල්ම පැහැර ගනන්නට යයි. 

එය ආයලෝකවත් කළ සෑම විටක ම ඔවුහු ඒ මත 

ඇවිදින්යනෝය. එය ඔවුන් මත අඳුරු කළ විට ඔවුහු සිට 

ගත්හ. අල්ලාහ් අභිමත කයළ් නම් ඔවුන්යේ රවණය ද 

ඔවුන්යේ බැල්ම ද ඉවත් කරන්න ට තිබුණි. සැබැවින් ම 

අල්ලාහ ්සෑම යදයක් යකයරහි ම අති බලවත්ය. 

بَۡصََٰرُهۡمۖۡ كُلهَمآ  
َ
يَكَاُد ٱلۡبَۡرُق َيخَۡطُف أ

ۡظلََم 
َ
َشۡواْ فِيهِ َوِإذَآ أ َضآَء لَُهم مه

َ
أ

ُ لََذَهَب   َعلَيۡهِۡم قَاُمواْْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
َ عَلَىَٰ  بَۡصَٰرِهِۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َ
بَِسۡمعِهِۡم َوأ

ِ َشۡيءٖ قَِدير  
 ٢٠ كُل 

21. අයහෝ ජනයිනි! නුඹලා හා නුඹලාට යපර සිටි අය 

මැේවා වූ නුඹලායේ පරමාධිපතිට නමදිනු. නුඹලා බිය 

බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිස. 

 

اُس ٱۡعبُُدواْ َربهُكُم   َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

هِذيَن مِن   هِذي َخلََقُكۡم َوٱل ٱل
 ٢١ َقبۡلُِكۡم لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 
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22. ඔහු නුඹලාට මහයපායළාව ඇතිරිල්ලක් බව ට ද 

අහස වියනක් බව ට ද නිර්මානය කයළය්. තවද අහසින් 

(වැසි) ජලය පහළ කර එමගින් නුඹලායේ යපෝෂණය 

පිණිස පලතුරු හට ගැන්වීය. එබැවින් දැනුවත් ව ම 

නුඹලා අල්ලාහ් ට සමානයන් යනාතබනු. 

َٰٗشا   ۡرَض فَِر
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ٱل

َمآءِ  نَزَل مَِن ٱلسه
َ
َمآَء بِنَاٗٓء َوأ َوٱلسه

َمَرَِٰت رِۡزٗقا   ۡخَرَج بِهِۦ مَِن ٱلثه
َ
َماٗٓء فَأ

نتُۡم  
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ لهُكۡمۖۡ فَلَا َتجَۡعلُواْ َّلِله

 ٢٢ َتۡعلَُمونَ 

23. අපයේ ගැත්තාට අප පහළ කළ දෑ හි නුඹලා 

සැකයයහි පසු වූයයහු නම් එවැනි පරිේයේදයක් යගන 

එනු. තවද අල්ලාහ් හැර නුඹලායේ සාක්ිකරුවන් 

(හවුල්කරුවන්) කැඳවනු. නුඹලා සතයවාදීහු නම්. 

لَۡنا عَلَىَٰ   ا نَزه ِمه َوِإن ُكنتُۡم فِي َريٖۡب م 
ِثۡلِهِۦ   ِن م  تُواْ بُِسوَرةٖ م 

ۡ
َعبِۡدنَا فَأ

ِ َوٱۡدُعواْ  ِن ُدوِن ٱَّلله ُشَهَدآَءُكم م 
 ٢٣ إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقِينَ 

24. නමුත් නුඹලා (එයස්) යනාකයළහු නම්, නුඹලා විසින් 

(යමය) කිසියස්ත් ම කළ යනාහැකිය. එයස ්නම් එහි 

(නිරයේ) මිනිසුන් හා ගල් ඉන්ධන වූ ගින්න ට බිය වනු. 

එය යද්ව ප්රතික්යෂ්පකයින්ට සූදානම් කරනු ලැබ ඇත. 

هۡم َتۡفَعلُواْ َولَن َتۡفَعلُواْ فَٱتهُقواْ  فَإِن  ل
اُس   اَر ٱلهتِي َوُقوُدَها ٱلنه ٱلنه

ۡت لِلَۡكَٰفِرِينَ  ِعده
ُ
ۖۡ أ  ٢٤ َوٱلۡحَِجاَرةُ

25. තවද විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුනට සැබැවින් ම 

පහළින් ගංගාවන් ගලා යන උයන් ඇතැයි සුබාරංචි 

දන්වනු. එහි පලතුරු වලින් ඔවුන් යපෝෂණය කරනු ලබන 

සෑම විටක ම මීට යපර අප යපෝෂණය කරනු ලැබුයේ ද 

යමය ම යැයි පවසති.  තවද එකියනක ට සමාන වූ දෑ 

ඔවුනට යගන යදනු ලැයේ. තවද ඔවුනට එහි පිවිතුරු 

බිරින්දෑවරුන් ඇත. ඔවුහු එහි සදාතනිකයයෝ යවති. 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ  ِر ٱل ِ َوبَش 
 َٰ نه لَُهۡم َجنه

َ
َٰلَِحَِٰت أ ٖت َتجۡرِي ٱلصه

ۖۡ كُلهَما ُرِزُقواْ مِنَۡها  نَۡهَُٰر
َ
مِن َتحۡتَِها ٱلۡأ

هِذي   ِۡزٗقا قَالُواْ َهََٰذا ٱل مِن ثََمَرةٖ ر 
 ۡۖ تُواْ بِهِۦ ُمتََشَٰبِٗها

ُ
ۖۡ َوأ ُرزِۡقنَا مِن َقبُۡل

َرة ۖۡ َوُهۡم فِيَها   َطهه ۡزَوَٰج  مُّ
َ
َولَُهۡم فِيَهآ أ

 ٢٥ َخَٰلُِدونَ 

26. නියත වශයයන් ම යකෝඳුරුවකුයේ යහෝ ඊට වඩා 

ඉහළින් ඇති යදයක උපමාවක් යගන හැර පෑම ට අල්ලාහ් 

ලැේජා යනාවන්යන් ය. එවිට විශ්වාස කළවුන් වූ කලි, 

සැබැවින් ම යමය තම පරමාධිපතියගන් වූ සතයයක් බව 

වටහා ගනිති. ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වූ කලි, අල්ලාහ් යමම 

උපමායවන් කුමක් අයප්ක්ෂා කයළ් දැයි විමසති. එමගින් 

යබායහෝ යදනා යනාමඟ හරී. තවද එමගින් යබායහෝ 

යදනා යහ මඟට යයාමු කරයි. ඔහු දුෂ්ඨයින් හැර අන් 

ن يَۡضرَِب 
َ
ۦٓ أ َ لَا يَۡستَۡحِي ۞إِنه ٱَّلله

ا  مه
َ
ْۚ فَأ ا َبُعوَضٗة َفَما فَۡوَقَها َمثَلٗا مه

نه 
َ
هِذيَن َءاَمنُواْ َفيَۡعلَُموَن أ ُه ٱلۡحَقُّ ٱل

هِذيَن َكَفُرواْ  ا ٱل مه
َ
ب ِهِۡمۖۡ َوأ مِن ره

ُ بَِهََٰذا َمثَلٗاۘ   َراَد ٱَّلله
َ
َفيَُقولُوَن َماذَآ أ
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කිසියවකු එමගින් යනාමඟ යනාහරී.   يُِضلُّ بِهِۦ َكثِيٗرا َويَۡهِدي بِهِۦ
ها   ۦٓ إِل َكثِيٗراْۚ َوَما يُِضلُّ بِهِ

 ٢٦ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

27. ඔවුහු කවරහු ද යත් අල්ලාහ ්යේ ගිවිසුම, එය තහවුරු 

කිරීයමන් පසු කඩ කරන, ඥාතී සම්බන්ධ කම් පැවැත්වීම 

පිළිබඳ ව අල්ලාහ් නියයෝග කළ දෑ විසන්ධි කරන, 

මහයපායළායේ කලහකම් කරන අය යවති. ඔවුහුම ය 

අලාභවන්තයයෝ. 

ِ مِنُۢ َبۡعِد  هِذيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱَّلله ٱل
ۦٓ   ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
مِيَثَٰقِهِۦ َويَۡقَطُعوَن َمآ أ

ن 
َ
ۡرِضِۚ  أ

َ
يُوَصَل َويُۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
 ٢٧ أ

28. නුඹලා අල්ලාහ් ව ප්රතික්යෂ්ප කළ හැක්යක් යකයස ්

ද? නුඹලා අජීවී ව සිටිය දී නුඹලා ට ඔහු ප්රාණය දුන්යන් 

ය. පසු ව නුඹලා ව ඔහු මරණය ට පත් කරන්යන් ය. පසු 

ව නුඹලා ට ඔහු (යළි) ප්රාණය යදන්යන් ය. පසු ව ඔහු 

යවත ම නුඹලා (නැවත) යයාමු කරනු ලබන්යනහු ය. 

ِ َوُكنتُۡم  َكيَۡف تَۡكُفُروَن بِٱَّلله
ۡحَيَُٰكۡمۖۡ ثُمه يُِميتُُكۡم ثُمه  

َ
ۡمَوَٰتٗا فَأ

َ
أ

 ٢٨ ُيحۡيِيُكۡم ثُمه إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

29. නුඹලා යවනුයවන් මහ යපායළායේ ඇති සියල්ල 

මැේයේ ඔහු ය. පසු ව අහස යදසට හැරී ඒවා අහස් හතක් 

යලස සැකසුයේ ය. තවද ඔහු සියලු දෑ පිළිබඳ සර්වඥානී 

ය. 

ا فِي   هِذي َخلََق لَُكم مه ُهَو ٱل
ۡرِض َجمِيٗعا ثُمه ٱۡستََوىَٰٓ إِلَي  

َ
ٱلۡأ

َُٰهنه َسبَۡع َسَمََٰوَٰٖتِۚ  ى َمآءِ فََسوه ٱلسه
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

 ٢٩ َوُهَو بِكُل 

30. තවද නුඹ යේ පරමාධිපති මලක් වරුන් (යද්ව 

දූතයින්) අමතා  "සැබැවින් ම මම මහයපායළායේ 

නියයෝජිතයකු පත් කරන්න ට යමි" යැයි පැවසූ අවසථ්ාව 

සිහිපත් කරනු. අපි ඔබ ව ඔබ යේ ප්රශංසාව තුළින් පිවිතුරු 

කරමින්, ඔබ ව සුවිශුද්ධ කරමින් සිටිය දී ඔබ එහි 

කලහකම් කරන, තවද රුධිරය හළන පිරිසක් පත් 

කරන්යනහි දැයි ඔවුහු පැවසූහ. නුඹලා යනාදන්නා දෑ 

සැබැවින් ම මම දනිමි යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

َوِإذۡ قَاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي 
ۖۡ قَالُٓواْ   ۡرِض َخلِيَفٗة

َ
َجاِعل  فِي ٱلۡأ

َتجَۡعُل فِيَها َمن ُيۡفِسُد فِيَها  
َ
أ

َِمآَء َوَنحُۡن  نَُسب ُِح  َويَۡسفُِك ٱلد 
ۡعلَُم  

َ
ُِس لََكۖۡ قَاَل إِن ِٓي أ ِبحَۡمِدَك َوُنَقد 

 ٣٠ َما لَا َتۡعلَُمونَ 

31. ආදම් ට සියලු නාමයන් ඔහු ඉගැන් වීය. පසු ව ඒවා 

මලක් වරුන් යවත යගන හැර පා නුඹලා සතයවාදීහු නම් 

යම්වායය හි නාමයන් මට දැනුම් යදනු යි ඔහු පැවසීය. 

ۡسَمآَء كُلهَها ثُمه  وََعلهَم َءاَدَم 
َ
ٱلۡأ

َعَرَضُهۡم عَلَى ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َفَقاَل 
ۡسَمآءِ َهَُٰٓؤلَآءِ إِن ُكنتُۡم 

َ
ۢنبِـ ُونِي بِأ

َ
أ
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 ٣١ َصَِٰدقِينَ 

32. ඔබ සුපිවිතුරු ය. ඔබ අප ට ඉගැන් වූ දෑ හැර යවනත් 

දැනුමක් අප ට නැත. සැබැවින් ම ඔබ සර්වඥානී සර්ව 

ප්රඥාවන්ත යැයි (මලක්වරුන්) පැවසූහ. 

ها َما   قَالُواْ ُسبَۡحَٰنََك لَا ِعلَۡم لََنآ إِل
نَت ٱلَۡعلِيُم  

َ
ۖۡ إِنهَك أ َعلهۡمتَنَآ

 ٣٢ ٱلۡحَِكيمُ 

33. අයහෝ ආදම්! ඒවායය හි නාමයන් ඔවුන ට දන්වනු 

යැයි ඔහු පැවසීය. ඔවුන ට ඔහු ඒවායය හි නාමයන් දැන් 

වූ කල් හි අහස් හි හා මහයපායළායේ අදෘශයමාන දෑ  

සැබැවින් ම මම දනිමි. තවද නුඹලා යහළිදරේ කරන දෑ ද, 

නුඹලා වසං කරමින් සිටින දෑ ද මම දනිමි යැයි 

යනාකීයවම් ද? යනුයවන් (අල්ලාහ්) පැවැසුයේය. 

ۡسَمآئِهِۡمۖۡ  
َ
ۢنبِئُۡهم بِأ

َ
قَاَل َيَٰٓـ َاَدُم أ

لَۡم  
َ
ۡسَمآئِهِۡم قَاَل أ

َ
ُهم بِأ

َ
ۢنبَأ

َ
آ أ فَلَمه

قُل 
َ
ۡعلَُم َغيَۡب أ

َ
لهُكۡم إِن ِٓي أ

ۡعلَُم َما  
َ
ۡرِض َوأ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ٣٣ ُتبُۡدوَن َوَما ُكنتُۡم تَۡكتُُمونَ 

34. පසුව අපි මලක්වරුන්ට  "ආදම් ට සිරස නමනු" යි  

පැවසූ විට ඉේලීස ් (යෂයිතාන්) හැර ඔවුන් (සියල්යලෝම) 

සිරස නැමූහ. ඔහු (එය ට) පිටුපෑයේ ය. උඩඟු විය. තවද 

ඔහු යද්ව ප්රතික්යෂ්පකයින් අතුරින් යකයනකු විය. 

َوِإذۡ قُلۡنَا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم  
بَيَٰ َوٱۡستَۡكبََر  

َ
هآ إِبۡلِيَس أ فََسَجُدٓواْ إِل

 ٣٤ وَكَاَن مَِن ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

35. තවද අයහෝ ආදම්! නුඹ ද නුඹ යේ සහකාරිය ද 

ස්වර්ගයේ වාසය කරනු. නුඹලා යදයදනා එහි සිට කැමති 

දෑ කැමති පරිදි අනුභව කරනු. තවද නුඹලා යදයදනා යමම 

ගස ට ළං යනාවනු. එවිට නුඹලා යදයදනා 

අපරාධකරුවන් අතුරින් වන්යනහු යැයි අපි පැවසුයවමු. 

نَت  
َ
َوُقلۡنَا َيَٰٓـ َاَدُم ٱۡسُكۡن أ

َوَزوُۡجَك ٱلۡجَنهَة وَكُلَا مِنَۡها رََغًدا  
ِشئۡتَُما َولَا َتۡقَربَا َهَِٰذهِ  َحيُۡث 

َٰلِِمينَ  َجَرةَ َفتَُكونَا مَِن ٱلظه  ٣٥ ٱلشه

36. එවිට යෂයිතාන් ඔවුන් යදයදනා ව එයින් පිටමං කර 

යැවීමට සැලැස්සුයේය. ඔවුන් යදයදනා සිටි තත්වයයන් 

ඔහු ඔවුන් යදයදනා ව බැහැර කයළය්. තවද නුඹලා පහළ 

ට බසිනු. නුඹලායගන් ඇතැයමකු ඇතැයමකු ට සතුරු ය. 

නුඹලා ට කාලයක් දක්වා මහයපායළායේ වාසසථ්ානය ද 

භුක්ති විඳීම ද ඇත යැයි අපි පැවසුයවමු. 

ۡخرََجُهَما 
َ
يَۡطَُٰن َعنَۡها فَأ هُهَما ٱلشه َزل

َ
فَأ

ا كَانَا فِيهِِۖ َوُقلۡنَا ٱۡهبُِطواْ  مِمه
ۖۡ َولَُكۡم فِي   َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٍض َعُدو  

ۡرِض ُمۡستََقر   
َ
 ٣٦ َوَمَتٌَٰع إِلَيَٰ ِحينٖ  ٱلۡأ

37. පසු ව ආදම් තම පරමාධිපති යගන් වදන් (කිහිපයක්) 

ලබා ගත්යත්ය. පසු ව ඔහු ඔහු ට පාප ක්ෂමා ව දුන්යන්ය. 

සැබැවින් ම ඔහු පශ්චාත්තාපය පිළිගන්නා  අසීමිත 

කරුණා වන්තයා ය. 

ب ِهِۦ كَلَِمَٰٖت   ىَٰٓ َءاَدُم مِن ره َفتَلَقه
اُب  َفتَاَب  وه َعلَيۡهِِۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلته

 ٣٧ ٱلرهِحيمُ 
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38. නුඹලා සියල්යලෝ ම එයින් පහළ ට බසිනු. මායගන් 

නුඹලා ට යහ මඟ පැමියණනු ඇත. එවිට කවයරකු මායේ 

මඟ යපන්වීම අනුගමනය කයළ් ද ඔවුන් ට බියක් 

යනාමැත. තවද ඔවුන් දුක ට පත් වන්යන් ද නැත යැයි අපි 

පැවසුයවමු. 

ا   ۖۡ فَإِمه قُلۡنَا ٱۡهبُِطواْ مِنَۡها َجمِيٗعا
ِن ِي ُهٗدى َفَمن تَبَِع  تِيَنهُكم م 

ۡ
يَأ

ُهَداَي فَلَا َخۡوٌف َعلَيۡهِۡم َولَا ُهۡم  
 ٣٨ َيحَۡزنُونَ 

39. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප යකාට අපයේ වදන් යබාරු 

කළවුන් වන ඔවුහු ම ය නිරා ගින්යන හි සගයයෝ. ඔවුහු 

එහි සදාතනිකයයෝ යවති. 

بُواْ أَـِبَيَٰتِنَآ   هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل
ارِِۖ ُهۡم فِيَها  ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

 ٣٩ َخَٰلُِدونَ 

40. අයහෝ ! ඉස්රාඊල් දරුවනි, මා නුඹලා ට දායාද කළ 

මායේ දායාදය නුඹලා සිහිපත් කර බලනු. තවද නුඹලා 

මායේ ගිවිසුම ඉටු කරනු. මම නුඹලා යේ ගිවිසුම ඉටු 

කරමි. තවද නුඹලා මට ම බිය වනු. 

َيَٰبَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل ٱذُۡكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي  
ۡوُفواْ بَِعۡهِدٓي  

َ
ۡنَعۡمُت َعلَيُۡكۡم َوأ

َ
أ

ََٰي فَٱۡرَهبُونِ  وِف بَِعۡهِدُكۡم َوِإيه
ُ
 ٤٠ أ

41. නුඹලා සමඟ ඇති දෑ තහවුරු කරමින් මා පහළ කළ 

දෑ පිළිබඳ ව නුඹලා විශ්වාස කරනු. තවද ඒ ගැන 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්නා යගන් පළමුවැන්නා යනාවනු. තවද 

මායේ වදන් අල්ප මිලක ට යනාවිකුණනු. තවද මට ම 

නුඹලා බිය බැතිමත් වනු. 

ٗقا ل َِما   ِ نَزلُۡت ُمَصد 
َ
َوَءامِنُواْ بَِمآ أ

َل كَافِِۭر   وه
َ
َمَعُكۡم َولَا تَُكونُٓواْ أ

ۖۦۡ َولَا  تَۡشتَُرواْ أَـِبَيَٰتِي ثََمٗنا قَلِيلٗا  بِهِ
ََٰي فَٱتهُقونِ   ٤١ َوِإيه

42. තවද නුඹලා සතයය අසතයය සමඟ මුසු යනාකරනු. 

තවද නුඹලා දැනුවත්ව ම සතයය වසන් යනාකරනු. 
َولَا تَلۡبُِسواْ ٱلۡحَقه بِٱلَۡبَِٰطِل  

نتُۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
 ٤٢ َوتَۡكتُُمواْ ٱلۡحَقه َوأ

43. තවද නුඹලා සලාතය සථ්ාපිත කර zසකාත් (යහවත් 

අනිවාර්ය බද්ද) ද යදනු. තවද (දණහිස මත අත් තබා නැමී) 

රුකූඋ කරන්නන් සමඟ රුකූඋ කරනු. 

َكوَٰةَ  لَوَٰةَ َوَءاتُواْ ٱلزه قِيُمواْ ٱلصه
َ
َوأ

َٰكِعِينَ   ٤٣ َوٱۡرَكُعواْ َمَع ٱلره

44. නුඹලා යද්ව ග්රන්ථය කියවමින් ම නුඹලා නුඹලා ව 

අමතක කර දමා ජනයා ට යහපත විධානය කරන්යනහු ද 

? (ඒ බව) නුඹලා වටහා යනාගන්යනහු ද? 

ِ َوتَنَسۡوَن   اَس بِٱلۡبِر  ُمُروَن ٱلنه
ۡ
تَأ

َ
۞أ

نتُۡم َتتۡلُوَن ٱلِۡكَتََٰبْۚ  
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
 ٤٤ أ

45. තවද නුඹලා ඉවසීයමන් හා සලාතය ඉටු කිරීයමන් 

උදේ පතනු. සැබැවින් ම එය (සලාතය) යද්ව බියයන් 

යටහත් වන්නන් ට හැර යසසු අය ට බැරෑරුම් ය. 

لَوَٰةِِۚ َوِإنهَها   بۡرِ َوٱلصه َوٱۡستَعِينُواْ بِٱلصه
ها عَلَى ٱلَۡخَِٰشعِينَ   ٤٥ لََكبِيرَةٌ إِل
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46. ඔවුහු කවරහු ද යත් සැබැවින් ම තමන් තම 

පරමාධිපති ව මුණ ගැයසන්නන් බවත් තවද සැබැවින් ම 

තමන් ඔහු යවත නැවත යයාමු වන්නන් බවත් වටහා 

ගනිති. 

َلَُٰقواْ َرب ِهِۡم   نهُهم مُّ
َ
هِذيَن َيُظنُّوَن أ ٱل

نهُهۡم إِلَۡيهِ َرَِٰجُعونَ 
َ
 ٤٦ َوأ

47. ඉස්රාඊල් දරුවනි, මා නුඹලා ට දායාද කළ මායේ 

දායාදය සිහිපත් කරනු. තවද සැබැවින් ම මම නුඹලා ව 

සියලු යලෝවැසියන ට වඩා උසස ්කයළමි. 

َيَٰبَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل ٱذُۡكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي  
لۡتُُكۡم   ن ِي فَضه

َ
ۡنَعۡمُت َعلَيُۡكۡم َوأ

َ
أ

 ٤٧ عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

48. තවද කිසිදු ආත්මයක් කිසිදු ආත්මයක ට කිසිවක් 

කිරීම ට හැකියාවක් යනාමැති, එයින් කිසිදු මැදිහත් වීමක් 

පිළි ගනු යනාලබන, එයින් කිසිදු වන්දියන් භාර ගනු 

යනාලබන දිනයක ට නුඹලා බිය වනු. ඔවුහු (එදින) උදේ 

කරනු යනාලබන්යනෝය. 

ها َتجۡزِي َنۡفٌس َعن   َوٱتهُقواْ يَۡوٗما ل
ا َولَا ُيۡقبَُل مِنَۡها َشَفََٰعة   نهۡفٖس َشيۡـ ٗ

َولَا يُۡؤَخُذ مِنَۡها َعۡدل  َولَا ُهۡم  
 ٤٨ يُنَصُرونَ 

49. නුඹලා ට දැඩි වධ යේදනා දී හිංසා කරමින් ද, නුඹලා 

යේ පිරිමි දරුවන් මරා දමමින් ද, නුඹලායේ ගැහැනු 

දරුවන් ට ජීවිත දානය යදමින් ද සිටි ෆිර්අවුන් යේ 

පරපුයරන් නුඹලා ව අපි මුදවා ගත් අවසථ්ා ව සිහිපත් 

කරනු. තවද ඒවායය හි නුඹලා යේ පරමාධිපතියගන් වූ 

අතිමහත් පිරික්සුමක් තිබිණ. 

ِۡن َءاِل فِۡرَعۡوَن  َوِإذۡ َنجهيَۡنَُٰكم م 
يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب  

ۡبنَآَءُكۡم َويَۡستَۡحيُوَن 
َ
حُوَن أ يَُذب ِ

ِن   نَِسآَءُكۡمْۚ َوفِي َذَٰلُِكم بَلَآء  م 
ب ُِكۡم َعِظيم    ٤٩ ره

50. තවද අපි නුඹලා ට මුහුද යදබෑ කර, පසු ව එයින් 

නුඹලා ව මුදවා යගන නුඹලා බලමින් සිටියදී ම ෆිර්අවුන් 

යේ පිරිස (මුහුයදහි) ගිල්වා දැමූ සැටි සිහිපත් කරනු. 

َوِإذۡ فََرۡقنَا بُِكُم ٱلَۡبۡحَر  
ۡغَرۡقنَآ َءاَل فِۡرَعۡوَن 

َ
نجَيَۡنَُٰكۡم َوأ

َ
فَأ

نتُۡم تَنُظُرونَ 
َ
 ٥٠ َوأ

51. තවද අප මූසා ට හතළිස් රැයක් ප්රතිඥා දුන් අවස්ථා ව 

සිහිපත් කරනු. අනතුරු ව නුඹලා ඔහුයගන් පසු ව (ඔහු 

ගිය පසු ව) වසු පැටවා ව (නැමදුම ට) ගත්යතහු ය. නුඹලා 

අපරාධකරුයවෝම ය. 

ۡربَعِيَن لَۡيلَٗة ثُمه  
َ
َوِإذۡ َوََٰعۡدنَا ُموَسيَٰٓ أ

نتُۡم  
َ
خَۡذُتُم ٱلۡعِۡجَل مِنُۢ َبۡعِدهِۦ َوأ ٱته

 ٥١ َظَٰلُِمونَ 

52. පසුව නුඹලා කෘතයේදී විය හැකි වනු පිණිස, ඉන් 

පසුවද අපි නුඹලා ට සමාව දුනිමු. 
ِنُۢ َبۡعِد َذَٰلَِك  ثُمه َعَفۡونَا َعنُكم م 

 ٥٢ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 
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53. තවද අප නුඹලා යහ මඟ ලැබිය හැකි වනු පිණිස මූසා 

ට යද්ව ග්රන්ථය ද (සතය හා අසතය යවන් කර දක්වන) 

නිර්ණායකය ද පිරිනැමූ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

َوِإذۡ َءاتَيۡنَا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب  
 ٥٣ َوٱلُۡفۡرَقاَن لََعلهُكۡم َتۡهتَُدونَ 

54. මායේ ජනයිනි, සැබැවින් ම නුඹලා වසු පැටවා 

(නැමදුම ට) ගැනීයමන් මහත් අපරාධයක් කයළහු ය. 

එබැවින් නුඹලා නුඹලා යේ උත්පාදකයා යවත 

පශ්චාත්තාප වී යයාමු වනු. එයස්නම් නුඹලා (සීමාව 

ඉක්මවූවන්ව) නුඹලාම  ඝාතනය කරනු. එය නුඹලා යේ 

උත්පාදකයා අබියස නුඹලා ට යර්ෂ්ඨ යවයි. එවිට ඔහු 

නුඹලා ට සමාව යදයි. සැබැවින් ම ඔහු පශ්චාත්තාපය 

පිළිගන්නා ය. අසීමිත කරුණාවන්තයා ය යැයි මූසා තම 

ජනයා ට පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

َوِإذۡ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡومِهِۦ َيََٰقۡوِم  
نُفَسُكم  

َ
إِنهُكۡم َظلَۡمتُۡم أ

خَاذُِكُم ٱلۡعِۡجَل َفتُوبُٓواْ إِلَيَٰ   بِٱت ِ
نُفَسُكۡم  

َ
بَارِئُِكۡم فَٱۡقتُلُٓواْ أ

َذَٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم ِعنَد بَارِئُِكۡم  
وه  اُب َفتَاَب َعلَيُۡكۡمْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلته

 ٥٤ ٱلرهِحيمُ 

55. තවද අයහෝ මූසා! අප අල්ලාහ ්ව එළිමහයන් දකින 

තුරු ඔබ ව අප විශ්වාස යනාකරන්යන් ම යැයි නුඹලා 

පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. එවිට නුඹලා බලා සිටිය දී 

ම අකුණු සැර නුඹලා ව ග්රහණය කයළ්ය. 

َوِإذۡ قُلۡتُۡم َيَُٰموَسيَٰ لَن نُّۡؤمَِن لََك  
َخَذتُۡكُم  َحتهيَٰ 

َ
َ َجۡهَرٗة فَأ نََرى ٱَّلله
نتُۡم تَنُظُرونَ 

َ
َٰعَِقُة َوأ  ٥٥ ٱلصه

56. පසු ව නුඹලා කෘතයේදී වනු හැකි පිණිස නුඹලා යේ 

මරණයයන් පසු අපි නුඹලා ව අවදි කයළමු. 
ِنُۢ َبۡعِد َمۡوتُِكۡم   ثُمه َبَعثَۡنَُٰكم م 

 ٥٦ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

57. තවද අපි නුඹලා ට වලාකුළින් යසවණ ලබා දුනිමු. 

තවද මන්නු, සල්වා (නම් ආහාර) ද  අපි නුඹලා ට පහළ 

කයළමු. අප නුඹලා ට ආහාර වශයයන් ලබා දුන් දැයින් 

යහපත් දෑ නුඹලා අනුභව කරනු. ඔවුහු අප ට අපරාධ 

යනාකයළෝය. නමුත් ඔවුහු තමන්ට ම අපරාධ කර 

ගනිමින් සිටියයෝය. 

نَزلَۡنا  وََظلهلۡنَا َعلَيُۡكُم 
َ
ٱلَۡغَماَم َوأ

لَۡوىَِٰۖ كُلُواْ مِن   َعلَيُۡكُم ٱلَۡمنه َوٱلسه
َطي َِبَِٰت َما َرَزقَۡنَُٰكۡمْۚ َوَما َظلَُمونَا 

نُفَسُهۡم 
َ
َوَلَِٰكن كَانُٓواْ أ

 ٥٧ َيۡظلُِمونَ 

58. නුඹලා යමම නගරය ට පිවියසනු. එහි ඇති දැයින් 

කැමති දෑ කැමති තැනක අනුභව කරනු. සිරස නමමින් 

යදාරටුයවන් ඇතුළු වනු. හිත්තතුන් (අප ට සමාව යදනු 

මැනව) යැයි පවසනු. නුඹලා යේ වැරදි වල ට අපි සමාව 

යදන්යනමු. යහ වැඩ කළවුන් ට අපි අධික කරන්යනමු, 

යැයි  අප පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

َوِإذۡ قُلۡنَا ٱۡدُخلُواْ َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريََة فَكُلُواْ  
ئۡتُۡم رََغٗدا َوٱۡدُخلُواْ  مِنَۡها َحيُۡث شِ 

ة  نهۡغفِۡر  ٗدا َوُقولُواْ ِحطه ٱلَۡباَب ُسجه
لَُكۡم َخَطََٰيَُٰكۡمْۚ وََسنَزِيُد  

 ٥٨ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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59. එවිට අපරාධ කළවුන් ඔවුන ට පවසනු ලැබූ දෑ 

යනාවන යවනත් වදනක් යවනසක්ර පැවසූහ. එවිට 

අපරාධ කළවුන් ට ඔවුන් කලහකම් කරමින් සිටි 

යහත්ුයවන් අහසින් වයසනයක් අපි පහළ කයළමු. 

هِذيَن َظلَُمواْ قَۡولًا َغيَۡر  َل ٱل َفبَده
هِذيَن  نَزلَۡنا عَلَى ٱل

َ
هِذي قِيَل لَُهۡم فَأ ٱل

َمآءِ بَِما كَانُواْ  َِن ٱلسه َظلَُمواْ رِۡجٗزا م 
 ٥٩ َيۡفُسُقونَ 

60. තවද මූසා තම ජනයා යවනු යවන් ජලය පැතූ 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. එවිට නුඹ නුඹ යේ සැරයටියයන් 

ගල ට ගසනු යැයි අපි පැවසුයවමු. එවිට උල්පත් 

යදායළාසක් එයින් පිපිරී මතු විය. සෑම ජන සමූහයක් ම 

ඔවුන් පානය කළ යුතු සථ්ානය දැන ගත්හ. නුඹලා 

අල්ලාහ ්පිරිනැමූ යපෝෂණයයන් අනුභව කරනු. තවද 

පානය කරනු. කලහ කරන්නන් යලස මහයපායළායේ 

සීමාව ඉක්මවා  සැරි යනාසරනු. 

۞َوِإذِ ٱۡستَۡسَقىَٰ ُموَسيَٰ لَِقۡومِهِۦ  
 ۡۖ َفُقلۡنَا ٱۡضرِب ب َِعَصاَك ٱلۡحََجَر

 ۡۖ فَٱنَفَجَرۡت مِنُۡه ٱثۡنَتَا َعۡشَرةَ َعيٗۡنا
ۡشَربَُهۡمۖۡ كُلُواْ  نَاٖس مه

ُ
قَۡد َعلَِم كُلُّ أ

ِ َولَا َتۡعثَ  ِۡزِق ٱَّلله ۡواْ َوٱۡشَربُواْ مِن ر 
ۡرِض ُمۡفِسِدينَ 

َ
 ٦٠ فِي ٱلۡأ

61. අයහෝ මූසා! අප ට එකම (ආකාරයේ) ආහාරයක් මත 

පමණක් ඉවසා සිටිය යනාහැක. එබැවින් අපට 

මහයපායළායවන් හට ගැන් වන පලා වර්ග, කැකිරි, සුදු 

ලූනු, පරිප්පු හා ලූනු වැනි දෑ අප යවනුයවන් මතු කරන්නැ 

යි නුඹ යේ පරමාධිපතියගන් අයැද සිටිනු යැයි නුඹලා 

පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. ඔහු යමයස් කීය. කවර 

යදයක් යර්ෂ්ඨ ද, ඒ යවනුව ට කවර යදයක් පහත්  ද එය 

මාරු කර යදන යමන් නුඹලා පතන්යනහු ද? නුඹලා 

නගරයක ට යගාඩ බසිනු. එවිට නුඹලා ඉල්ලන දෑ නුඹලා 

ට හිමි යේ. තවද ඔවුන් යවත අවමානය ද දිළිඳුකම ද 

යවළා ගනු ලැබීය. අල්ලාහ් යේ යකෝපය ට ලක් වූහ. 

යමයට යහ්තුව ඔවුන් අල්ලාහ් යේ වදන් ප්රතික්යෂ්ප 

කරමින් සිටි යහ්තුයවන් හා යුක්තියයන් යතාර ව නබි 

වරුන් ව ඝාතනය කරමින් සිටි යහ්තුයවනි. එය ඔවුන් පිටු 

පා සීමාව ඉක්මවා යමින් සිටි යහත්ුයවනි. 

عَلَىَٰ  َوِإذۡ قُلۡتُۡم َيَُٰموَسيَٰ لَن نهۡصبَِر 
َطَعامٖ َوَِٰحٖد فَٱۡدُع لََنا َربهَك ُيخۡرِۡج  

ۡرُض مِنُۢ َبۡقلَِها  
َ
ا تُۢنبُِت ٱلۡأ لََنا مِمه

  ۡۖ َوقِثهآئَِها َوُفومَِها وََعَدِسَها َوبََصلَِها
ۡدنَيَٰ  

َ
هِذي ُهَو أ تَۡستَبِۡدلُوَن ٱل

َ
قَاَل أ

هِذي ُهَو َخيٌۡرْۚ ٱۡهبُِطواْ مِۡصٗرا فَإِنه   بِٱل
لُۡتۡمُۗ َوُضِربَۡت َعلَيۡهُِم  لَُكم مه 

َ
ا َسأ

لهُة َوٱلَۡمۡسَكنَُة َوبَآُءو بَِغَضٖب  ِ ٱلذ 
نهُهۡم كَانُواْ 

َ
ِْۚ َذَٰلَِك بِأ َِن ٱَّلله م 

ِ َويَۡقتُلُوَن  يَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
ِۚ َذَٰلَِك بَِما  ِ بِي ِـَۧن بَِغيۡرِ ٱلۡحَق  ٱلنه

 ٦١ َعَصواْ وهكَانُواْ َيۡعتَُدونَ 

62. නියත වශයයන්ම විශ්වාස කළ වුන් ද යුයදේ වූවන් ද 

කිතුනුවන් ද සාබිඊන් වරුන් (නබිවරුන්ව අනුගමනය කළ 

අය) ද  ඔවුන් අතුරින් අල්ලාහ ්හා පරමාන්ත දිනය 

විශ්වාස යකාට දැහැමි ක්රියාවන් කළ අය ට තම 

هِذيَن َهاُدواْ   هِذيَن َءاَمنُواْ َوٱل إِنه ٱل
َٰبِـ ِيَن َمۡن َءاَمَن   َوٱلنهَصََٰرىَٰ َوٱلصه
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පරමාධිපති අබියසින් වූ ඔවුන් යේ ප්රතිඵල ඔවුන ට ඇත. 

ඔවුන ට (මරණින් මතු ජීවිතය පිළිබඳ ව) කිසිදු බියක් 

යනාමැත. තවද ඔවුහු (යමයලාව අත හැර ගිය දෑ පිළිබඳ 

ව) දුක ට පත්වන්යන් ද නැත.. 

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا   بِٱَّلله
ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِهِۡم َولَا  فَلَُهمۡ 

َ
 أ

 ٦٢ َخۡوٌف َعلَيۡهِۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

63. "නුඹලා බිය බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිස, අපි 

නුඹලා ට පිරිනැමූ දෑ නුඹලා ඉතා බලවත් යලස ග්රහණය 

කර ගනු. තවද  එහි (සඳහන් ව) ඇති දෑ සිහිපත් කරනු" 

යනුයවන් අපි නුඹලා ට ඉහළින් තූර් කන්ද ඔසවා තබා, 

අපි නුඹලායගන් ප්රතිඥා ගත් අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

َخۡذنَا مِيَثََٰقُكۡم َوَرَفۡعنَا 
َ
َوِإذۡ أ

وَر ُخُذواْ َمآ  فَۡوقَُكُم ٱلطُّ
ةٖ َوٱذُۡكُرواْ َما فِيهِ   َءاَتيَۡنَُٰكم بُِقوه

 ٦٣ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 

64. අනතුරුව, ඉන් පසුවද නුඹලා (ප්රතිඥාවට) 

පිටුපෑයවහුය. එවිට නුඹලා ට අල්ලාහ් යේ භාගයය හා 

ඔහුයේ කරුණාව යනාවී නම් නුඹලා අලාභවන්තයින් 

අතුරින් වන්නට තිබුණි. 

ِنُۢ َبۡعِد َذَٰلَِكۖۡ فَلَۡولَا   هۡيتُم م  ثُمه تََول
ِ َعلَيُۡكۡم َوَرۡحمَتُُهۥ  فَۡضُل ٱَّلله

َِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ   ٦٤ لَُكنتُم م 

65. යසනසුරාදායව හි නුඹලා අතුරින් සීමාව ඉක්මවා 

ගියවුන් (ට සිදු වූ විපාකය) පිළිබඳ ව  නුඹලා මැනවින් 

දැනයගන සිටින්යනහුය. එවිට අපි " නුඹලා අවමානයට 

ලක්වූවන් යලසින් වඳුරන් වනු" යැයි පැවසුයවමු. 

هِذيَن ٱۡعتََدۡواْ   َولََقۡد َعلِۡمتُُم ٱل
بِۡت  َفُقلۡنَا لَُهۡم مِنُكۡم فِي ٱلسه

 ٦٥ ُكونُواْ قَِرَدةً َخَِٰسـ ِينَ 

66. යමය  (එවකට) ඔවුන් අවට සිටියවුන් ට හා පසුව 

පැවත එන්නන් ට පාඩමක් වශයයන් ද, බිය බැතිමතුන් ට 

උපයදසක් වශයයන් ද අපි පත් කයළමු. 

فََجَعلَۡنََٰها نََكَٰلٗا ل َِما َبيَۡن يََدۡيَها  
 ٦٦ َوَموِۡعَظٗة ل ِلُۡمتهقِينَ َوَما َخلَۡفَها 

67. නුඹලා එළයදනකු කැපිය යුතු යැයි නිසකව ම 

අල්ලාහ ්නුඹලා ට අණ කරන්යන් යැයි මූසා තම ජනයා ට 

පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. නුඹ අප ව විහිළුව ට 

ගන්යනහි ද යැයි ඔවුහු පැවසූහ. අඥානයින්යගන් 

යකයනකු වීයමන් මම අල්ලායගන් රැකවරණය පතමි 

යැයි ඔහු (මූසා) කීය. 

 َ ۦٓ إِنه ٱَّلله َوِإذۡ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡومِهِ
ۖۡ قَالُٓواْ  ن تَۡذَبحُواْ َبَقَرٗة

َ
ُمُرُكۡم أ

ۡ
يَأ

ۡن 
َ
ِ أ ُعوذُ بِٱَّلله

َ
َتتهِخُذنَا ُهُزٗواۖۡ قَاَل أ

َ
أ

ُكوَن مَِن ٱلَۡجَٰهِلِينَ 
َ
 ٦٧ أ

68. එය කවරක් දැයි අප ට පැහැදිලි කරන යමන් නුඹ යේ 

පරමාධිපතියගන් අප යවනුයවන් අයැද සිටින්නැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. නියත වශයයන් ම ඔහු (පරමාධිපති) සැබවින් ම 

එය (වයසින්) මුහුකුරා යනාගිය ළපටි ද යනාවූ ඒ අතර 

මැදිවියේ පසුවන එළයදනකි යැයි නිසකවම  ඔහු පවසයි. 

එබැවින් නුඹලා අණ කරනු ලබන දෑ සිදු කරනු යැයි ඔහු 

(මූසා) පැවසීය. 

 ُ هَنا َما ِهَيْۚ  قَال واْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
ها فَارِض    قَاَل إِنهُهۥ َيُقوُل إِنهَها َبَقَرة  ل
َولَا بِۡكٌر َعَواُنُۢ َبيَۡن َذَٰلَِكۖۡ فَٱۡفَعلُواْ 

 ٦٨ َما تُۡؤَمُرونَ 



සූරා අල් බකරා 13 البقرة 

69. එහි වර්ණය  යකබඳුද යන්න අප ට පැහැදිලි කරන 

යමන් නුඹ යේ පරමාධිපතියගන් අප යවනුයවන් අයැද 

සිටින්නැයි ඔවුහු පැවසූහ. නියත වශයයන් ම එය, 

දකින්නන් සතුට ට පත් කරවන කහ පැහැති එම වර්ණය ද 

වඩා පැහැදිලි එළයදනක යැයි සැබැවින්ම ඔහු පවසයි 

යනුයවන් (මූසා) පැවසුයේය. 

هَنا َما   قَالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
ْۚ قَاَل إِنهُهۥ َيُقوُل إِنهَها َبَقَرة   لَۡوُنَها

هۡوُنَها تَُسرُّ   َصۡفَرآُء فَاقِع  ل
َِٰظرِينَ   ٦٩ ٱلنه

70. එය කවරක් දැයි අප ට පැහැදිලි කරන යමන් නුඹ යේ 

පරමාධිපතියගන් අප යවනුයවන් අයැද සිටින්න. 

සැබවින්ම අපට සියලුම එළයදන්නු එකියනකට  සමාන 

බව යපයන්. තවද අල්ලාහ් අභිමත කයළ ්නම් සැබැවින් ම 

අපි යහ මඟ ලබන්නන් වන්යනමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

هَنا َما ِهَي   قَالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
إِنه ٱلَۡبَقَر تََشَٰبََه َعلَيۡنَا َوِإنهآ إِن َشآَء  

 ُ  ٧٠ لَُمۡهتَُدونَ ٱَّلله

71. සැබැවින් ම එය යපායළාව සී සාන්නට යහෝ යගාවි 

බිම ට ජලය සපයන්න ට යහෝ පුහුණු යනාකළ, වර්ණයය 

හි කිසිදු යවනසක් යනාමැති, නිකැළැල් එළයදනකු බව 

ඔහු පවසා සිටින්යන් යැයි පැවසීය. දැන් ය ඔබ සතයය 

යගන ආයේ යැයි ඔවුහු පැවසූහ. (එයස්) සිදු කරන්නට 

(එතරම් කැමැත්තකින්) යනාසිටිය ද ඔවුහු උයේ යගල 

කපා හැරියහ. 

ها ذَلُول   قَاَل إِنهُهۥ َيُقوُل إِنهَها َبَقَرة  ل
ۡرَض َولَا تَۡسقِى ٱلۡحَۡرَث 

َ
تُثِيُر ٱلۡأ

ْۚ قَالُواْ ٱلَٰٔۡـَن  ها ِشيََة فِيَها ُمَسلهَمة  ل
ِۚ فََذَبحُوَها وََما كَاُدواْ  ِ ِجئَۡت بِٱلۡحَق 

 ٧١ َيۡفَعلُونَ 

72. තවද නුඹලා ආත්මයක් ඝාතනය යකාට පසු ව එම 

විෂයය හි නුඹලා එකියනකා අතර (වරද පටවා) වාද 

කරමින් සිටි අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. නුඹලා වසන් 

කරමින් සිටි දෑ අල්ලාහ් යහළි කරන්නා ය. 

 ۡۖ ََٰرَُٰٔتۡم فِيَها َوِإذۡ َقتَلۡتُۡم َنۡفٗسا فَٱده
ا  ُ ُمخۡرِج  مه  ٧٢ ُكنتُۡم تَۡكتُُمونَ َوٱَّلله

73. එවිට එහි ( කපන ලද එළයදන යේ) යකාටසකින් 

නුඹලා (මිය ගිය) ඔහු ට ගසනු යැයි අපි කීයවමු. 

මියගියවුන් ට අල්ලාහ් ප්රාණය යදන්යන් එයලස ය. තවද 

නුඹලා ට වටහා ගත හැකි වනු පිණිස ඔහු නුඹලා ට 

ඔහුයේ සාධකයන් යපන්වන්යන් ය. 

ْۚ َكَذَٰلَِك َفُقلۡنَا  ٱۡضِربُوهُ بِبَۡعِضَها
ُ ٱلَۡمۡوتَيَٰ َويُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ   يُۡحِي ٱَّلله

 ٧٣ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 

74. අනතුරු ව, ඉන් පසු ව පවා නුඹලා යේ හදවත් දැඩි 

විය. ඒවා ගල් යමන්ය.  එයස් යනාමැති නම් ඊටත් වඩා 

දැඩි ය. ගල් අතුරින් පිපිරී එමගින් ගංගාවන් ගලන දෑ 

ඇත. සැබැවින් ම ඒ අතුරින් පැළී විවර වී එමගින් ජලය 

පිට කරන දෑ ද ඇත. සැබැවින් ම ඒ අතුරින් අල්ලාහ් ට 

බියයන් ඇද හැයළන දෑ ද ඇත. එයමන් ම නුඹලා කරමින් 

සිටින දෑ ගැන අල්ලාහ ්අනවධානියයකු යනායේ. 

ِنُۢ َبۡعِد َذَٰلَِك  ثُمه قََسۡت قُلُوبُُكم م 
ْۚ َوِإنه  فَِهَي  َشدُّ قَۡسوَٗة

َ
ۡو أ

َ
َكٱلۡحَِجاَرةِ أ

ُر مِنُۡه   مَِن ٱلۡحَِجاَرةِ لََما َيتََفجه
ُق  قه ْۚ َوِإنه مِنَۡها لََما يَشه نَۡهَُٰر

َ
ٱلۡأ

ْۚ َوِإنه مِنَۡها لََما   َفيَۡخُرُج مِنُۡه ٱلَۡمآُء
 ُ ُِۗ َوَما ٱَّلله َيۡهبُِط مِۡن َخۡشيَةِ ٱَّلله
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ا َتۡعمَ   ٧٤ لُونَ بَِغَٰفٍِل َعمه

75. (විශ්වාස කළවුනි!) නුඹලා ව ඔවුන් විශ්වාස කරනු 

ඇතැයි නුඹලා ප්රිය කරන්යනහුද ? තවද සැබැවින්ම ඔවුන් 

අතුරින් පිරිසක් අල්ලාහ් යේ වදන්වලට සවන් දී අනතුරු 

ව එය වටහා ගත් පසු ව පවා ඔවුන් දැනුවත්ව ම එය 

යවනස ්කළහ. 

ن يُۡؤمِنُواْ لَُكۡم َوَقۡد 
َ
َفتَۡطَمُعوَن أ

َ
۞أ

ِنُۡهۡم يَۡسَمُعوَن َكَلََٰم   كَاَن فَرِيق  م 
ُِفونَُهۥ مِنُۢ َبۡعِد َما  ِ ثُمه ُيحَر  ٱَّلله

 ٧٥ َعَقلُوهُ َوُهۡم َيۡعلَُمونَ 

76. ඔවුහු විශ්වාස කළවුන් හමු වූ විට "අපි විශ්වාස 

කයළමු" යැයි පවසති. ඔවුන්යගන් ඇතැම් හු ඇතැමුන් 

සමඟ යවන් ව ගිය විට " ඒ මගින්  නුඹලා යේ පරමාධිපති 

ඉදිරියේ ඔවුන් නුඹලා සමඟ වාද කරනු පිණිස, අල්ලාහ්  

නුඹලාට නිරාවරණය කළ දැය  නුඹලා ඔවුන ට 

දන්වන්යනහු ද? (යම් ගැන) නුඹලා දැන ගත යුතු 

යනායේද ? යැයි පැවසූහ. 

هِذيَن  َءاَمنُواْ قَالُٓواْ َءاَمنها  َوِإذَا لَُقواْ ٱل
َوِإذَا َخلَا َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض قَالُٓواْ  

ُ َعلَيُۡكۡم   ثُوَنُهم بَِما َفتََح ٱَّلله ِ ُتحَد 
َ
أ

فَلَا 
َ
وُكم بِهِۦ ِعنَد َرب ُِكۡمْۚ أ لُِيَحآجُّ

 ٧٦ َتۡعقِلُونَ 

77. සැබැවින් ම ඔවුන් සඟවන දැයද,  තවද ඔවුන් යහළි 

කරන දැයද අල්ලාහ් දන්යන්ය යැයි ඔවුහු යනාදන්යනෝ 

ද? 

َ َيۡعلَُم َما   نه ٱَّلله
َ
َولَا َيۡعلَُموَن أ

َ
أ

وَن َوَما ُيۡعلِنُونَ   ٧٧ يُِسرُّ

78. ඔවුන් අතුරින් ලිවීම ට කියවීම ට යනාහැකි (යද්ව 

ග්රන්ථ යනාලත්) අය ද යවති. ඔවුහු මනඃකල්පිතය හැර 

යද්ව ග්රන්ථ ය පිළිබඳ යනාදනිති. තවද  ඔවුන් අනුමාන 

කරනවා මිස නැත. 

ِيُّوَن لَا َيۡعلَُموَن ٱلِۡكَتََٰب  م 
ُ
َومِنُۡهۡم أ

ها َيُظنُّونَ  َمانِيه َوِإۡن ُهۡم إِل
َ
هآ أ  ٧٨ إِل

79. එබැවින් තම දෑත් වලින් ග්රන්ථ ය ලියා පසු ව එය සුළු 

මිලක ට විකුණනු පිණිස, යමය අල්ලාහ් යවතින් යැයි 

පවසන අය ට විනාශ ය අත් යේවා! එබැවින් ඔවුන් යේ 

දෑත් ලියූ දැයින් ඔවුනට විනාශ ය අත් යේවා! තවද ඔවුන් 

උපයන දැයින් ද ඔවුන ට විනාශ ය අත් යේවා! 

هِذيَن يَۡكتُبُوَن ٱلِۡكَتََٰب  فََويۡل  ل ِل
يِۡديهِۡم ثُمه َيُقولُوَن َهََٰذا مِۡن ِعنِد  

َ
بِأ

ِ لِيَۡشتَُرواْ بِهِۦ ثََمٗنا قَلِيلٗاۖۡ فََويۡل    ٱَّلله
يِۡديهِۡم َوَويۡل  لهُهم  له 

َ
ا َكتَبَۡت أ ِمه ُهم م 

ا يَۡكِسبُونَ  ِمه  ٧٩ م 

80. තවද නිරා ගින්න සීමිත දින ගණනක ට මිස අප ව 

ස්පර්ශ යනාකරන්යන්ම ය යැයි ඔවුහු පැවසූහ. (නබිවරය) 

පවසනු. (ඒ බව ට) නුඹලා අල්ලාහ් යවතින් ගිවිසුමක් 

යගන ඇත්යතහු ද? එයස ්නම් අල්ලාහ ්ඔහුයේ ගිවිසුම 

කිසි විටක කඩ යනාකරන්යන්ම ය. නැතයහාත් නුඹලා 

යනාදන්නා දෑ අල්ලාහ ්මත යගාතා පවසන්යනහු ද? 

يهاٗما  
َ
هآ أ اُر إِل نَا ٱلنه َوَقالُواْ لَن َتَمسه

  ِ خَۡذُتۡم ِعنَد ٱَّلله ته
َ
ْۚ قُۡل أ ۡعُدوَدٗة مه

ۡم  
َ
ۥٓۖۡ أ ُ َعۡهَدهُ َعۡهٗدا فَلَن ُيخۡلَِف ٱَّلله

 ِ  ٨٠  َما لَا َتۡعلَُمونَ َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
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81. එයස් යනාව කවයරකු පාපයක් උපයා ඔහුයේ වැරදි 

ඔහු ව යවළායගන ඇත්යත් ද ඔවුහුම ය නිරා ගින්යන් 

සගයයෝ. ඔවුහු එහි සදාතනිකයයෝ යවති. 

َحََٰطۡت 
َ
ِۚ َمن َكَسَب َسي ِئَٗة َوأ بَلَىَٰ

ۡصَحَُٰب 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
بِهِۦ َخِطيٓـ َتُُهۥ فَأ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ   ٨١ ٱلنه

82. තවද විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් වන ඔවුහුම ය 

ස්වර්ග උයයන හි සගයයෝ. ඔවුහු එහි සදාතනිකයයෝ 

යවති. 

هِذيَن َءاَمنُواْ  َٰلَِحَِٰت َوٱل وََعِملُواْ ٱلصه
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها  

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

 ٨٢ َخَٰلُِدونَ 

83. තවද නුඹලා අල්ලාහ් හැර (යවන කිසියවකු ට) 

නැමදුම් යනාකරනු. යදමේපියන් සමඟ යහ අයුරින් 

කටයුතු කරනු. එයමන් ම ඥාතීන්, අනාථයින් හා දුගියන් 

සමඟ ද (යහ අයුරින් කටයුතු කරනු) තවද ජනයා ට යහ 

වදනින් අමතනු. තවද සලාතය ස්ථාපිත කරනු. සකාත් 

(අනිවාර්ය  බද්ධ) ද යදනු යැයි ඉස්රාඊල් දරුවන් යගන් 

අප ප්රතිඥාවක් ගත් සැටි සිහිපත් කරනු. පසු ව නුඹලා 

අතුරින් ස්වල්ප යදයනකු හැර නුඹලා යනාසලකා 

හරින්නන් යලසින් එය ට පිටු පෑයවහු ය. 

َخۡذنَا مِيَثَٰ 
َ
َق بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل لَا  َوِإذۡ أ

َٰلَِديِۡن   َ َوبِٱلَۡو ها ٱَّلله َتۡعبُُدوَن إِل
إِۡحَساٗنا َوذِي ٱلُۡقۡربَيَٰ وَٱلَۡيَتََٰميَٰ  

َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوُقولُواْ لِلنهاِس ُحۡسٗنا 
َكوَٰةَ ثُمه   لَوَٰةَ َوَءاتُواْ ٱلزه قِيُمواْ ٱلصه

َ
َوأ

ِنُكۡم   ها قَلِيلٗا م  هۡيتُۡم إِل نتُم  تََول
َ
َوأ

ۡعرُِضونَ   ٨٣ مُّ

84. තවද නුඹලා නුඹලා යේ රුධිරය යනාහළනු. තවද 

නුඹලා අතුරින් වූවන් ව නුඹලා යේ නියවස් වලින් බැහැර 

යනාකරනු යැයි නුඹලායගන් අප ප්රතිඥා ගත් සැටි සිහිපත් 

කරනු. එවිට නුඹලා (එයට) සාක්ි දරමින් ම එය සනාථ 

කයළහුය. 

َخۡذنَا 
َ
مِيَثََٰقُكۡم لَا تَۡسفُِكوَن  َوِإذۡ أ

نُفَسُكم  
َ
دَِمآَءُكۡم َولَا ُتخۡرُِجوَن أ

نتُۡم  
َ
قَۡرۡرُتۡم َوأ

َ
ِن دَِيَٰرُِكۡم ثُمه أ م 

 ٨٤ تَۡشَهُدونَ 

85. පසු ව (යමයස ්ප්රතිඥා දීයමන් පසු)  නුඹලා නුඹලාව 

ම ඝාතන ය කරන්යනහු ය. නුඹලා අතුරින් පිරිසක් ව 

ඔවුන් යේ නියවස් වලින් නුඹලා බැහැර කරන්යනහුය. 

පාපී යලස හා සතුරුකමින් ඔවුන ට එයරහි ව නුඹලා 

එකියනකා උදේ කරගන්යනහුය. නුඹලා යවත 

සිරකරුවන් යලස ඔවුන් පැමිණි විට නුඹලා වන්දි ලබා දී 

ඔවුන් ව මුදවා ගන්යනහුය. එයස ්නුඹලා ඔවුන් ව බැහැර 

කිරීම පවා තහනම් ව තිබීය. නුඹලා යද්ව ග්රන්ථ යයන් 

යකාටසක් විශ්වාස කර තවත් යකාටසක් ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්යනහු ද? නුඹලා අතුරින් එයස් කරන්නන් හට 

යමයලාව ජීවිතයේ අවමාන ය මිස යවනත් ප්රතිඵලයක් 

යනා මැත. තවද මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන 

نُفَسُكۡم  
َ
نتُۡم َهَُٰٓؤلَآءِ َتۡقتُلُوَن أ

َ
ثُمه أ

ِن  ِنُكم م  َوُتخۡرُِجوَن فَرِيٗقا م 
دَِيَٰرِِهۡم تََظََٰهُروَن َعلَيۡهِم بِٱلِۡإثِۡم  

َسََٰرىَٰ  
ُ
تُوُكۡم أ

ۡ
َوٱلُۡعۡدَوَِٰن َوِإن يَأ

ٌم َعلَيُۡكۡم   تَُفَُٰدوُهۡم َوُهَو ُمحَره
َفتُۡؤمِنُوَن بِبَۡعِض إِۡخَرا 

َ
ُجُهۡمْۚ أ

ٱلِۡكَتَِٰب َوتَۡكُفُروَن بِبَۡعٖضِۚ َفَما  
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දිනයේ දඬුවයම් දැඩි යේදනාව ට ඔවුහු යයාමු කරනු 

ලැයබති. එයමන් ම නුඹලා කරමින් සිටින දෑ ගැන 

අල්ලාහ ්යනාසලකා හරින්යනකු යනායේ. 

ها   َجَزآُء َمن َيۡفَعُل َذَٰلَِك مِنُكۡم إِل
ۖۡ َويَۡوَم   ۡنيَا ِخۡزي  فِي ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ

ِ ٱلَۡعَذاِبِۗ  َشد 
َ
وَن إِلَيَٰٓ أ ٱلۡقَِيََٰمةِ يَُردُّ

ا َتۡعَملُونَ  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه  ٨٥ َوَما ٱَّلله

86. ඔවුහුම ය මතු යලාව යවනුව ට යමයලාව ජීවිතය මිල 

ට ගත්යතෝ. එබැවින් ඔවුන් යගන් දඬුවම සැහැල්ලු කරනු 

යනාලැයේ. තවද ඔවුහු උදේ කරනු ද යනාලබති. 

هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلۡحَيَوَٰةَ  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ُف َعنُۡهُم   ۡنيَا بِٱٓأۡلِخَرةِِۖ فَلَا ُيخَفه ٱلدُّ
 ٨٦ ٱلَۡعَذاُب َولَا ُهۡم يُنَصُرونَ 

87. තවද නියත වශයයන් ම අපි මූසා ට ග්රන්ථය 

පිරිනැමුයවමු. තවද ඔහුයගන් පසු ව ධර්ම දූත යින් ව 

අනුපිළියවළින් යැේයවමු. තවද මර්යම් යේ පුත් ඊසා ට 

පැහැදිලි සාධකයන් පිරිනැමු යවමු. තවද පිවිතුරු ආත්මය 

තුළින් ඔහු ව අපි බලවත් කයළමු. නුඹලා ප්රිය යනාකරන 

යමක් ධර්ම දූතයයකු  නුඹලා යවත යගන ආ සෑම විටක 

ම නුඹලා උඩඟුකම් පෑයවහුය. එවිට නුඹලා පිරිසක් 

යබාරු කළ අතර තවත් පිරිසක්  ඝාතනය කළාහුය. 

َولََقۡد َءاتَيۡنَا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب  
يۡنَا مِنُۢ َبۡعِدهِۦ بِٱلرُُّسِلِۖ  َوَءاتَيۡنَا  َوَقفه

يهۡدَنَُٰه  
َ
ِعيَسي ٱۡبَن َمۡريََم ٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ

فَكُلهَما َجآَءُكۡم  
َ
بُِروِح ٱلُۡقُدِسِۗ أ

نُفُسُكُم 
َ
رَُسوُلُۢ بَِما لَا َتۡهَوىَٰٓ أ

ۡبتُۡم َوفَرِيٗقا   ٱۡستَۡكبَۡرُتۡم َفَفرِيٗقا َكذه
 ٨٧ َتۡقتُلُونَ 

88. අපයේ හදවත් ආවරණය වී ඇතැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

එයස ්යනාව ඔවුන් යේ ප්රතික්යෂ්පය යහ්තුයවන් අල්ලාහ ්

ඔවුන ට ශාප කයළය්. එයහයින් (යද්ව ග්රන්ථයේ සඳහන් 

යබායහෝ දෑ අත හැර දමා එයින්) ඔවුන් විශ්වාස කරනු යේ 

ස්වල්ප ප්රමාණයකි. 

ْۚۚ بَل لهَعنَُهُم   َوَقالُواْ قُلُوبُنَا ُغلُۡفُۢ
ا   ُ بُِكۡفرِِهۡم َفَقلِيلٗا مه ٱَّلله

 ٨٨ يُۡؤمِنُونَ 

89. ඔවුන් සමඟ වූ දැය සතය කරවන ග්රන්ථයක් අල්ලාහ ්

යවතින් ඔවුන් යවත පැමිණි කල් හි ඔවුන් ඊට යපර 

සිටියේ ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ට එයරහි ව ජය පතමිනි. පසු 

ව ඔවුන් යවත ඔවුන් දත් දෑ පැමිණි කල් හි ඔවුහු එය 

ප්රතික්යෂ්ප කළහ. එබැවින් යද්ව ප්රතික්යෂ්පකයින් 

යකයරහි අල්ලාහ් යේ ශාපය අත් විය. 

  ِ ِۡن ِعنِد ٱَّلله ا َجآَءُهۡم كَِتَٰب  م  َولَمه
ِق  ل َِما َمَعُهۡم وَكَانُواْ مِن َقبُۡل  ُمَصد 

هِذيَن َكَفُرواْ   يَۡستَۡفتُِحوَن عَلَى ٱل
ا َعَرُفواْ َكَفُرواْ  ا َجآَءُهم مه فَلَمه

ِ عَ  ۚۦْ فَلَۡعنَُة ٱَّلله  ٨٩ لَى ٱلَۡكَٰفِرِينَ بِهِ

90. අල්ලාහ් තම ගැත්තන් අතුරින් තමන් අභිමත කළ අය 

ට තම භාගයය පහළ කිරීම සම්බන්ධ යයන් ඊර්ෂයායවන් 

යුතු ව අල්ලාහ ්පහළ කළ දෑ ප්රතික්යෂ්ප කර ඔවුන් යේ 

ن  
َ
نُفَسُهۡم أ

َ
ۦٓ أ بِئَۡسَما ٱۡشتََرۡواْ بِهِ
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ආත්මාවන් මිල ට ගත්  දෑ නපුරු විය. එවිට ඔවුහු 

යකෝපයයන් යකෝපය ට භාජනය වූහ. තවද (යමවැනි) 

යද්ව ප්රතික්යෂ්පකයින් ට නින්දා සහගත දඬුවම් ඇත. 

ن  
َ
ُ َبۡغيًا أ نَزَل ٱَّلله

َ
يَۡكُفُرواْ بَِمآ أ

ُ مِن فَۡضلِهِۦ عَلَىَٰ َمن   َِل ٱَّلله ُينَز 
يََشآُء مِۡن ِعبَادِهۖۦِۡ َفبَآُءو بَِغَضٍب 

فِرِيَن َعَذاب  عَلَىَٰ َغَضٖبِۚ َولِلَۡكَٰ 
هِين    ٩٠ مُّ

91. අල්ලාහ් පහළ කළ දෑ නුඹලා විශ්වාස කරනු යැයි 

ඔවුන ට පවසනු ලැබූ විට අප යවත පහළ කරනු ලැබූ දෑ 

අපි විශ්වාස කරන්යනමු යැයි ඔවුහු පවසති. එය ට 

බාහිරින් ඇති දෑ ඔවුහු ප්රතික්යෂ්ප කරති.  එය 

(අල්කුර්ආනය) ඔවුන් සමඟ ඇති දෑ තහවුරු කරන බැවින්  

යමය ම සතයය වන්යන්ය. එබැවින් “නුඹලා විශ්වාස 

වන්තයින් ව සිටියයහු නම් මීට යපර අල්ලාහ ්යේ නබි 

වරුන් ව ඝාතනය කයළ ්මන්දැ” යි අසනු. 

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإذَا قِيَل لَُهۡم َءامِنُواْ بَِمآ أ

نزَِل َعلَيۡنَا 
ُ
قَالُواْ نُۡؤمُِن بَِمآ أ

َءهُۥ َوُهَو ٱلۡحَقُّ َويَۡكُفُروَن بَِما َوَرآ 
ٗقا ل َِما َمَعُهۡمُۗ قُۡل فَلَِم َتۡقتُلُوَن   ِ ُمَصد 

ِ مِن َقبُۡل إِن ُكنتُم   ۢنبِيَآَء ٱَّلله
َ
أ

ۡؤمِنِينَ   ٩١ مُّ

92. නියත වශයයන් ම මූසා පැහැදිලි සාධක සමඟ නුඹලා 

යවත පැමිණියේ ය. අනතුරු ව නුඹලා ඔහු(ගියා) ට පසු ව 

වසු පැටවා (නැමදුම ට) ගත්යතහු ය. තවද නුඹලා 

අපරාධකරුයවෝම ය. 

وَسيَٰ بِٱلَۡبي َِنَِٰت  ۞َولََقۡد َجآَءُكم مُّ
خَۡذُتُم ٱلۡعِۡجَل مِنُۢ َبۡعِدهِۦ   ثُمه ٱته

نتُۡم َظَٰلُِمونَ 
َ
 ٩٢ َوأ

93. නුඹලා මත තූර් කන්ද ඔසවා නුඹලා අප පිරිනැමූ දෑ 

බලවත් යලස ග්රහණය කර ගනු. තවද සවන් යදනු යැයි 

අප නුඹලා යගන් ප්රතිඥා ගත් සැටි සිහිපත් කරනු. (එවිට)  

ඔවුහු අප සවන් දී පිටුපෑයවමු යැයි පැවසූහ. ඔවුන් යේ 

ප්රතික්යෂ්පය යහත්ුයවන් වසු පැටවා (නැමදීම)  ඔවුන්යේ 

සිත් තුළ යපාවනු ලැබීය. “නුඹලා විශ්වාසවන්තයින් නම් 

නුඹලා යේ විශ්වාස ය කවර කරුණක් පිළිබඳ නුඹලා ට 

අණ කරන්යන් ද එය නපුරු විය” යැයි (නබිවරය) පවසනු. 

َخۡذنَا مِيَثََٰقُكۡم َوَرَفۡعنَا 
َ
َوِإذۡ أ

وَر ُخُذواْ َمآ  فَۡوقَُكُم ٱلطُّ
ةٖ َوٱۡسَمُعواْۖۡ قَالُواْ  َءاَتيَۡنَُٰكم بُِقوه

ۡشِربُواْ فِي  
ُ
َسِمۡعنَا وََعَصيۡنَا َوأ

قُلُوبِهُِم ٱلۡعِۡجَل بُِكۡفرِهِۡمْۚ قُۡل  
ۦٓ إِيَمَٰنُُكۡم إِن   بِئَۡسَما ُمُرُكم بِهِ

ۡ
يَأ

ۡؤمِنِينَ   ٩٣ ُكنتُم مُّ

94. “අල්ලාහ් අබියස (අන්) ජනයායගන් යතාර ව, නුඹලා 

ට පමණක් පරයලාව නිවහන හිමි යවත් නම් (එයස් 

පවසන දෑ හි) නුඹලා සතයවන්තයින් නම් නුඹලා මරණය 

ප්රිය කරනු.”යැයි (නබිවරය) පවසනු. 

اُر ٱٓأۡلِخَرةُ  قُۡل إِن كَانَۡت  لَُكُم ٱلده
اِس   ِن ُدوِن ٱلنه ِ َخالَِصٗة م  ِعنَد ٱَّلله

َفتََمنهُواْ ٱلَۡمۡوَت إِن ُكنتُۡم  



සූරා අල් බකරා 18 البقرة 

 ٩٤ َصَِٰدقِينَ 

95. තවද ඔවුන් යේ දෑත් ඉදිරිපත් යකාට ඇති දෑ  

යහත්ුයවන් කිසිවිටක එය(මරණය) ඔවුහු ප්රිය 

යනාකරන්යන්ම ය. තවද අල්ලාහ් අපරාධකරුවන් පිළිබඳ 

ව සර්වඥානී ය. 

َمۡت  بََدُۢا بَِما قَده
َ
َولَن َيتََمنهۡوهُ أ

َٰلِِمينَ  ُۢ بِٱلظه ُ َعلِيُم يِۡديهِۡمْۚ َوٱَّلله
َ
 ٩٥ أ

96. ඔවුන් අන් මිනිසුන්ට වඩා, තවද (වියශ්ෂයයන්) 

ආයද්ශ කළවුන ට වඩා යමයලාව ජීවිතය යකයරහි  දැඩි 

ඇල්මක් දක්වන්නන් යලස නුඹ ඔවුන් ව දකිනු ඇත.  

ඔවුන්යගන් යකයනක් තමන් ට වසර දහසක් ආයුෂ යදනු 

යනාලබන්යන් දැයි ආශා කරයි. නමුත් ඔහු ට ආයුෂ යදනු 

ලැබුව ද එම දඬුවමින් ඔහු දුරස්වන්යනක් යනායවයි. 

ඔවුන් කරන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් සර්ව නිරීක්ෂක ය. 

اِس عَلَىَٰ   ۡحرََص ٱلنه
َ
َولََتِجَدنهُهۡم أ

ۡشرَ 
َ
هِذيَن أ ةٖ َومَِن ٱل ُكواْْۚ يََودُّ  َحيَوَٰ

لَۡف َسنَةٖ َوَما ُهَو  
َ
ُر أ َحُدُهۡم لَۡو ُيَعمه

َ
أ

  ُۗ َر ن ُيَعمه
َ
بُِمزَۡحزِِحهِۦ مَِن ٱلَۡعَذاِب أ

ُۢ بَِما َيۡعَملُونَ  ُ بَِصيُر  ٩٦ َوٱَّلله

97. කවයරක් ජිේරීල් ට සතුරු වන්යන් ද ඔහු ට පවසනු. 

සැබැවින් ම (ජිේරීල් වන) ඔහු තමන් අතර පවතින දෑ 

තහවුරු කරන්නක් යලස ද, මඟ යපන් වීමක් යලස ද, 

විශ්වාස කළවුන් ට සුබාරංචියක් යලස ද, එය (කුර්ආනය) 

අල්ලාහය්ේ අනුබලයයන් නුයේ සිතට පහළ කයළ් ය. 

ا ل ِـِجبۡرِيَل فَإِنهُهۥ  قُۡل َمن كَاَن َعُدو ٗ
  ِ لَُهۥ عَلَىَٰ قَلۡبَِك بِإِذِۡن ٱَّلله نَزه

ٗقا ل َِما َبيَۡن  ِ يََديۡهِ َوُهٗدى  ُمَصد 
 ٩٧ َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡؤمِنِينَ 

98. කවයරක් අල්ලාහ් ට ද ඔහුයේ යද්ව දූතයින්ට ද 

ඔහුයේ ධර්ම දූතයින්ට ද ජිේරීල්, මීකාල් (නම් යද්ව 

දූතයින් ට)  ද සතුරු වන්යන් ද එයස් නම් සැබැවින් ම 

අල්ලාහ ්යද්ව ප්රතික්යෂ්පකයින් ට සතුරා ය (යන වග දැන 

ගනු). 

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ  َمن  ه ِ ا َّلل  كَاَن َعُدو ٗ
ََٰل فَإِنه   َورُُسلِهِۦ وَِجبۡرِيَل وَمِيَكى

َٰفِرِينَ  َ َعُدو   ل ِلَۡك  ٩٨ ٱَّلله

99. තවද සැබැවින් ම අපි ඔබ යවත පැහැදිලි වදන් පහළ 

කයළමු. පාපිෂ්ඨයින් මිස යවන කිසියවක් ඒවා ප්රතික්යෂ්ප 

යනාකරති. 

 َ نَزلَۡنآ إِل
َ
ۡيَك َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۖ  َولََقۡد أ

ها ٱلَۡفَِٰسُقونَ   ٩٩ َوَما يَۡكُفُر بَِهآ إِل

100. ඔවුන් එකියනකා ගිවිසුමක් ගිවිස ගත් සෑම 

අවසථ්ාවක ම ඔවුන්යගන් පිරිසක් එය ඉවත යහළුවා 

යනායේ ද? නමුත් ඔවුන්යගන් බහුතරය විශ්වාස 

යනාකරති. 

ََٰهُدواْ َعۡهٗدا  وَُكلهَما َع
َ
نهبََذهُۥ فَرِيق   أ

ۡكثَرُُهۡم لَا يُۡؤمِنُونَ 
َ
ِنُۡهمِۚ بَۡل أ  ١٠٠ م 

101. ඔවුන් සතුව ඇති දැය තහවුරු කරන ධර්ම දූතයයකු 

අල්ලාහ ්යවතින් ඔවුන් යවත පැමිණි කල් හි,  ග්රන්ථය 

යදනු ලැබූ අයවලුන් අතුරින් පිරිසක්, ඔවුන් යනාදන්නවුන් 

යමන් අල්ලාහ ්යේ  ග්රන්ථය ඔවුන්යේ පිටු පසට විසි 

කළහ. 

 ِ ِۡن ِعنِد ٱَّلله ا َجآَءُهۡم رَُسول  م  َولَمه
َِن  ِق  ل َِما َمَعُهۡم َنبََذ فَرِيق  م  ُمَصد 
 ِ وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب كَِتََٰب ٱَّلله

ُ
هِذيَن أ ٱل
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نهُهۡم لَا  
َ
َوَرآَء ُظُهورِِهۡم َكأ

 ١٠١ َيۡعلَُمونَ 

102. ඔවුහු සුයලයිමාන් යේ පාලන සමයේ යෂයිතානුන් 

පාරායනා කළ දෑ අනුගමනය කයළෝය. සුයලයිමාන් 

ප්රතික්යෂ්ප යනාකයළ් ය. නමුත් ප්රතික්යෂ්ප කයළ ්

යෂයිතානුන් ය. ඔවුහු ජනයා ට හූනියම ද 

බැබියලෝනියායේ හාරූත් මාරූත් යන මලක් වරුන් 

යදයදනා ට පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද ජනයා ට ඉගැන් වූහ. 

නමුත් ඔවුන් යදයදනා සැබැවින් ම “අපි පරීක්ෂණයකි. 

එබැවින් නුඹ ප්රතික්යෂ්ප යනාකරනු”යි පවසා සිටීයමන් 

මිස කිසියවකු ට ඉගැන්නුයේ නැත. එවිට ඔවුන් 

යදයදනායගන් සැමියා හා තම බිරිය අතර යවන් කරවන 

දෑ ඔවුහු ඉයගන ගනිති. අල්ලාහ් යේ අනුබල යයන් මිස 

කිසියවකු ට කිසි වකින් හානි පමුණුවන්නන් යලස ඔවුහු 

යනාවූහ. තවද ඔවුන ට හානි පමුණු වන ඔවුන ට 

ප්රයයෝජනවත් යනාවන දෑ ඉයගන ගනිති. තවද එය මිල ට 

ගත් අය ට පර යලායව හි කිසිදු යකාටසක් යනාමැති බව 

සැබැවින් ම ඔවුහු දැන සිටියහ. ඔවුහු කවර යදයක් ඒ 

යවනුවට තමන්ව විකුණා දැමුයේ ද සැබැවින් ම එය නපුරු 

විය. ඔවුහු (යම් ගැන) දැන සිටියාහු නම්. 

َيَِٰطيُن عَلَىَٰ   َوٱتهبَُعواْ َما َتتۡلُواْ ٱلشه
ُملِۡك ُسلَيَۡمََٰنۖۡ َوَما َكَفَر ُسلَيَۡمَُٰن  

َيَِٰطيَن َكَفُرواْ  َوَلَِٰكنه ٱلشه
نزَِل  

ُ
ۡحَر َوَمآ أ ِ اَس ٱلس  ُيَعل ُِموَن ٱلنه
عَلَى ٱلَۡملََكيِۡن بِبَابَِل َهَُٰروَت 

َحدٍ 
َ
 َوَمَُٰروَتْۚ َوَما ُيَعل َِماِن مِۡن أ

َحتهيَٰ َيُقولَآ إِنهَما َنحُۡن فِتۡنَة  فَلَا  
ۖۡ َفيَتََعلهُموَن مِنُۡهَما َما  تَۡكُفۡر

ۚۦْ   ُِقوَن بِهِۦ َبيَۡن ٱلَۡمۡرءِ َوَزوِۡجهِ ُيَفر 
ها   َحٍد إِل

َ
ِيَن بِهِۦ مِۡن أ َوَما ُهم بَِضآر 

ُهۡم  ِْۚ َويَتََعلهُموَن َما يَُضرُّ بِإِذِۡن ٱَّلله
 َولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن َولَا يَنَفُعُهۡمْۚ 

َُٰه َما لَُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ مِۡن َخَلَٰٖقِۚ   ٱۡشتََرى
نُفَسُهۡمْۚ لَۡو 

َ
ۦٓ أ َولَبِئَۡس َما َشَرۡواْ بِهِ

 ١٠٢ كَانُواْ َيۡعلَُمونَ 

103. නියත වශයයන් ම ඔවුන් විශ්වාස යකාට බිය 

බැතිමත් වූයේ නම් අල්ලාහ් අබියසින් ලැයබන කුසල් 

යර්ෂ්ඨ ය. ඔවුහු (ඒ බව) දැන සිටියාහු නම්. 

ِۡن   نهُهۡم َءاَمنُواْ َوٱتهَقۡواْ لََمثُوبَة  م 
َ
َولَۡو أ

هۡو كَانُواْ َيۡعلَُمونَ  ْۚ ل ِ َخيۡر   ١٠٣ ِعنِد ٱَّلله

104. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා (විකෘති අදහසක් 

යගන යදන) රාඉනා (යන යයදුම) යනාපවසනු. උන්ළුර්නා 

(අප ගැන සැලකිලිමත් වනු) යැයි පවසනු. තවද නුඹලා 

(ඔවුන් යේ ප්රකාශය ට) සවන් යදනු. ප්රතික්යෂ්පකයින් ට 

යේදනා සහගත දඬුවමක් ඇත. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا َتُقولُواْ  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َرَِٰعنَا َوُقولُواْ ٱنُظۡرنَا وَٱۡسَمُعواُْۗ 
لِيم  

َ
 ١٠٤ َولِلَۡكَٰفِرِيَن َعَذاٌب أ

105. නුඹලා යේ පරමාධිපතියගන් යම් යහපතක් නුඹලා 

යවත පහළ කරනු ලැබීම ගැන, යද්ව ග්රන්ථය ලත් ජනයා 

අතුරින් ප්රතික්යෂ්ප කළ අය ද  යද්ව ආයද්ශකයයෝ ද ප්රිය 

ۡهِل 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ مِۡن أ ا يََودُّ ٱل مه

َل   ن ُينَزه
َ
ٱلِۡكَتَِٰب َولَا ٱلُۡمۡشِركِيَن أ
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යනාකරති. අල්ලාහ් තමන් අභිමත කරන අය ට ඔහුයේ 

කරුණා ව නියම කරයි. තවද අල්ලාහ් අති මහත් 

භාගයයේ හිමිකරු ය. 

ب ُِكۡمْۚ   ِن ره ِۡن َخيۡرٖ م  َعلَيُۡكم م 
  ْۚ ُ َيخۡتَصُّ بَِرۡحمَتِهِۦ َمن يََشآُء َوٱَّلله

ُ ذُو ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ   ١٠٥ َوٱَّلله

106. අප යම් වදනක් යවනස් කරන්යන් නම් යහෝ එය 

අමතක කර දමන්යන් නම් යහෝ ඊට වඩා යහපත් එයස්ත් 

යනාමැති නම් ඊට සමාන යදයක් අපි යගන එන්යනමු. 

නියත වශයයන් ම අල්ලාහ ්සියලු දෑ යකයරහි අති 

බලසම්පන්න බව නුඹ යනාදන්යනහි ද? 

ۡو نُنِسَها  
َ
۞َما نَنَسۡخ مِۡن َءايٍَة أ

لَۡم َتۡعلَ 
َ
ُۗ أ ۡو مِثۡلَِهآ

َ
ِنَۡهآ أ ِت ِبخَيۡرٖ م 

ۡ
ۡم  نَأ

ِ َشۡيءٖ قَِديرٌ 
َ عَلَىَٰ كُل  نه ٱَّلله

َ
 ١٠٦ أ

107. නියත වශයයන් ම අල්ලාහ් ඔහු ට අහස ්හි හා 

මහයපායළායේ පාලනය හිමි බවත් අල්ලාහ් යගන් යතාර 

කිසිදු භාරකරු යවක් යහෝ කිසිදු උදේ කරුයවක් යහෝ 

නුඹලා ට යනාමැති බවත් නුඹ යනාදන්යනහි ද? 

 َ نه ٱَّلله
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
لَُهۥ ُملُۡك  أ

ِن  ۡرِضِۗ َوَما لَُكم م 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ِ مِن َولِي ٖ َولَا نَِصيرٍ   ١٠٧ ُدوِن ٱَّلله

108. එයස ්යනාමැති නම් මීට යපර මූසායගන් ප්රශ්න 

කරනු ලැබුවාක් යමන් නුඹලා ද නුඹලා යේ ධර්ම 

දූතයාණන්යගන් ප්රශන් කිරීම ට අයප්ක්ෂා කරන්යනහු ද? 

තවද කවයරක් විශ්වාසය යවනුව ට ප්රතික්යෂ්ප ය හුවමාරු 

කරන්යන් ද එවිට සැබැවින් ම ඔහු නිවැරදි මාර්ගයයන් 

යනාමඟ ගියේ ය. 

ن تَۡسـ َلُواْ رَُسولَُكۡم  
َ
ۡم تُرِيُدوَن أ

َ
أ

ُۗ َوَمن   َكَما ُسئَِل ُموَسيَٰ مِن َقبُۡل
ِل ٱلُۡكۡفَر بِٱلِۡإيَمَِٰن َفَقۡد َضله   يَتَبَده

بِيلِ   ١٠٨ َسَوآَء ٱلسه

109. පුස්තක ලත් ජනයින් අතුරින් යබායහෝ යදනා තමන් 

ට සතයය පැහැදිලි වූවායින් පසුව ද තමන් තුළ ඇති 

ඊර්ෂයාව යහ්තුයවන් නුඹලා යේ විශ්වාසයයන් පසු ව 

ඔවුහු නුඹලා ව ප්රතික්යෂ්පකයින් බව ට නැවත පත් 

කරන්න ට හැකි නම් යැයි ආශා කරති. එබැවින් අල්ලාහ් 

තම නියයෝගය යගන එන යතක් (ඔවුන ට) සමාව දී අත 

හැර දමනු. සැබැවින් ම අල්ලාහ ්සියලු දෑ යකයරහි අති 

බල සම්පන්න ය. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡو  
َ
ِۡن أ َوده َكثِير  م 

ِنُۢ َبۡعِد إِيَمَٰنُِكۡم   يَُردُّونَُكم م 
نُفِسهِم  

َ
ِۡن ِعنِد أ اًرا َحَسٗدا م  ُكفه

  ۡۖ ِنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُهُم ٱلۡحَقُّ فَٱۡعُفواْ م 
ۦُٓۗ  ۡمرِهِ

َ
ُ بِأ تَِي ٱَّلله

ۡ
َوٱۡصَفُحواْ َحتهيَٰ يَأ

ِ َشۡيءٖ قَِدير  
َ عَلَىَٰ كُل   ١٠٩ إِنه ٱَّلله

110. තවද නුඹලා සලාත ය ස්ථාපිත කරනු. සකාතය ද 

යදනු. නුඹලා යවනුයවන් නුඹලා යම් යහපතක් ඉදිරිපත් 

කර ඇත්නම් අල්ලාහ් අබියස එය නුඹලා දැක ගනු ඇත. 

සැබැවින් ම අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

නිරීක්ෂකයා ය. 

ْۚ َوَما   َكوَٰةَ لَوَٰةَ َوَءاتُواْ ٱلزه قِيُمواْ ٱلصه
َ
َوأ

ِۡن َخيۡرٖ   نُفِسُكم م 
َ
ُمواْ لِأ ِ ُتَقد 

َ بَِما  ُِۗ إِنه ٱَّلله َتجُِدوهُ ِعنَد ٱَّلله
 ١١٠ َتۡعَملُوَن بَِصير  
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111. යුයදේයවකු ව යහෝ කිතුනුයවකු ව යහෝ සිටි අය මිස 

යවන  කිසියවකු ස්වර්ග උයන ට පිවියසන්යන්  නැතැ යි 

ඔවුහු පැවසූහ. එය ඔවුන් යේ මනඃකල්පිතය යි. 

(නබිවරය) නුඹලා සතයවාදීන් ව සිටියයහු නම් නුඹලා යේ 

සාධක යගන එන්නැ යි පවසනු. 

ها َمن   َوَقالُواْ لَن يَۡدُخَل ٱلۡجَنهَة إِل
َمانِيُُّهۡمُۗ  

َ
ۡو نََصََٰرىَِٰۗ تِلَۡك أ

َ
كَاَن ُهوًدا أ

قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهَٰنَُكۡم إِن ُكنتُۡم 
 ١١١ َصَِٰدقِينَ 

112. එයස ්යනාව කවයරක් දැහැමියයකු ව සිට තම 

මුහුණ (මුළුමනින් ම) අල්ලාහ් ට අවනත කයළ් ද එවිට 

ඔහු ට ඔහුයේ ප්රතිඵල ඔහුයේ පරමාධිපති අබියස හිමි වනු 

ඇත. ඔවුන ට කිසිදු බියක් යනාමැත. තවද ඔවුන් දුක ට 

පත් වන්යන් ද නැත. 

ِ َوُهَو  ۡسلََم وَۡجَهُهۥ َّلِله
َ
ِۚ َمۡن أ بَلَىَٰ

ۡجُرُهۥ ِعنَد َرب ِهِۦ َولَا  
َ
ۥٓ أ ُمحِۡسن  فَلَُه

 ١١٢ َخۡوٌف َعلَيۡهِۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

113. කිතුනුවන්  කිසිදු පදනමක් මත යනාමැති බව 

යුයදේයවෝ පවසති. යුයදේවන් කිසිදු පදනමක් මත 

යනාමැති බව කිතුනුයවෝ ද පවසති. ඔවුන්  යද්ව ග්රන්ථ ය 

කියවමින් සිටිය දී.  ඔවුන් යේ ප්රකාශ යමන් ම 

අවයබෝධයක් යනාමැත්යතෝ ද යමයලස පවසති. එබැවින් 

මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයය හි ඔවුන් කවර 

යදයක් පිළිබඳ මත යේද ඇති කර ගනිමින් සිටියේ ද එම 

විෂයය සම්බන්ධයයන් ඔවුන් අතර අල්ලාහ් තීන්දු කරනු 

ඇත. 

َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد لَيَۡسِت ٱلنهَصََٰرىَٰ  
عَلَىَٰ َشۡيءٖ َوَقالَِت ٱلنهَصََٰرىَٰ لَيَۡسِت  

َيتۡلُوَن  ٱلَۡيُهوُد عَلَىَٰ َشۡيءٖ َوُهۡم  
هِذيَن لَا   ٱلِۡكَتََٰبُۗ َكَذَٰلَِك قَاَل ٱل

ُ َيحُۡكُم  َيۡعلَُموَن مِثَۡل قَۡولِهِۡمْۚ فَٱَّلله
بَيۡنَُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما كَانُواْ فِيهِ  

 ١١٣ َيخۡتَلُِفونَ 

114. අල්ලාහ් යේ මස්ජිදයන් හි ඔහුයේ නාමය යමයනහි 

කරනු ලැබීයමන් වළක්වාලන, තවද එය විනාශ කිරීම ට 

වෑයම් කරන අය ට වඩා මහා අපරාධකරු කවයරක් ද? 

ඔවුන් බිය ට පත් වූවන් යලසම මිස එහි පිවිසීම ට ඔවුන ට 

සුදුසු යනාවීය. ඔවුන ට යමයලායව හි අවමානය ඇත. 

තවද පරයලායව හි ඔවුන ට අතිමහත් දඬුවමක් ඇත. 

  ِ نََع َمَسَِٰجَد ٱَّلله ن مه ۡظلَُم مِمه
َ
َوَمۡن أ

ن 
َ
يُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ وََسَعىَٰ فِي أ

ن 
َ
ْوَلَٰٓئَِك َما كَاَن لَُهۡم أ

ُ
ْۚ أ َخَرابَِهآ

ها َخآئِفِيَنْۚ لَُهۡم فِي   يَۡدُخلُوَهآ إِل
ۡنيَا ِخۡزي  َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ  ٱلدُّ

 ١١٤ َعَذاٌب َعِظيم  

115. තවද නැයගනහිර හා බටහිර අල්ලාහ් සතු ය. 

එබැවින් නුඹලා කවර යදසක ට හැරුණ ද එහි අල්ලාහ ්

යේ මුහුණ යේ. සැබැවින් ම අල්ලාහ ්සර්ව වයාපක ය. 

සර්ව ඥානී ය. 

ۡينََما 
َ
ِ ٱلَۡمۡشِرُق َوٱلَۡمۡغرُِبْۚ فَأ َوَّلِله

َ َوَِٰسٌع   ِْۚ إِنه ٱَّلله تَُولُّواْ َفثَمه وَۡجُه ٱَّلله
 ١١٥ َعلِيم  
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116. තවද අල්ලාහ ්පුයතකු ගත්යත් යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

(ඔවුන් පවසන දැයින්) ඔහු සුවිශුද්ධ ය. එයස ්යනාව අහස් 

හි හා මහයපායළායව හි ඇති දෑ ඔහු සතු ය. සියල්ල ඔහු ට 

අවනත වන්යනෝය. 

ۖۥۡ بَل  ُ َولَٗداُۗ ُسبَۡحَٰنَُه خََذ ٱَّلله َوَقالُواْ ٱته
ۡرِضِۖ كُل   

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هُهۥ َما فِي ٱلسه ل

َٰنِتُونَ  هُهۥ َق  ١١٦ ل

117. (අල්ලාහ)් අහස ්හි හා මහයපායළායේ උත්පාදකයා 

ය. ඔහු යම් කරුණක් තීන්දු කළ විට එය ට වනු යැයි 

පවසනවා පමණ ය, එවිට එය සිදු වන්යන් ය. 

ۡرِضِۖ َوِإذَا قََضيَٰٓ  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ بَِديُع ٱلسه

ۡمٗرا فَإِنهَما َيُقوُل لَُهۥ ُكن 
َ
أ

 ١١٧ َفيَُكونُ 

118. තවද දැනුම යනාමැත්යතෝ “අල්ලාහ ්අප සමඟ කතා 

කළ යුතු යනායේ ද? නැතිනම් අප යවත ප්රාතිහාර්යයක් 

පැමිණිය යුතු යනායේ දැ”යි අසති. ඔවුන ට යපර සිටි අය ද 

යමාවුන් පවසනවාක් යමන් ම පැවසූහ. ඔවුන්යේ හදවත් 

එකියනක ට ඒකාකාර විය. සැබැවින් ම තරයේ විශ්වාස 

කරන පිරිස ට අපි යමම වැකි පැහැදිලි කරන්යනමු. 

هِذيَن لَا َيۡعلَُموَن لَۡولَا  َوَقاَل ٱل
ُۗ َكَذَٰلَِك   تِينَآ َءايَة 

ۡ
ۡو تَأ

َ
ُ أ يُكَل ُِمنَا ٱَّلله

ِثَۡل قَۡولِهِۡمۘ   هِذيَن مِن َقبۡلِهِم م  قَاَل ٱل
تََشَٰبََهۡت قُلُوبُُهۡمُۗ قَۡد بَيهنها ٱٓأۡلَيَِٰت  

 ١١٨ لَِقۡومٖ يُوقِنُونَ 

119. නියත වශයයන් ම අපි නුඹ ව සුබාරංචි 

පවසන්යනකු යලස ද අවවාද කරන්යනකු යලස ද සතය 

සමඟ යැේයවමු. නිරයේ සගයින් පිළිබඳ ව නුඹ ප්රශ්න 

කරනු යනාලබන්යනහි ය. 

ِ بَِشيٗرا َونَِذيٗراۖۡ   رَۡسلَۡنََٰك بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ۡصَحَِٰب 
َ
َولَا تُۡسـ َُل َعۡن أ

 ١١٩ ٱلۡجَِحيمِ 

120. යුයදේයවෝ ද කිතුනුයවෝ ද ඔවුන් යේ පිළියවත නුඹ 

අනුගමනය කරන යතක් නුඹ ගැන තෘප්තිය ට පත් 

යනායවති. (නබිවරය) පවසනු. සැබැවින් ම අල්ලාහ ්යේ 

යහ මග,  එයම ය යහ මග වනුයේ. ඥානය නුඹ යවත 

පැමිණි පසුව ද නුඹ ඔවුන් යේ මයනෝ ආශාවන් 

පිළිපදින්යන හි නම් අල්ලාහය්ගන් කිසිදු භාරකරුයවක් 

යහෝ උදේකරු යවක් යහෝ නුඹ ට යනාමැත. 

َولَن تَۡرَضيَٰ َعنَك ٱلَۡيُهوُد َولَا  
َصََٰرىَٰ َحتهيَٰ تَتهبَِع مِلهتَُهۡمُۗ قُۡل إِنه  ٱلنه

ِ ُهَو ٱلُۡهَدىَِٰۗ َولَئِِن  ُهَدى ٱَّلله
هِذي َجآَءَك   ۡهَوآَءُهم َبۡعَد ٱل

َ
ٱتهبَۡعَت أ

ِ مِن  َولِي ٖ  مَِن ٱلۡعِلِۡم َما لََك مَِن ٱَّلله
 ١٢٠ َولَا نَِصيرٍ 

121. කවයරකු ට අප යද්ව ග්රන්ථය පිරිනැමුයේ ද ඔවුන් 

එය පාරායනය කළ යුතු නියම අයුරින් පාරායනය කරති. 

ඔවුහු එය විශ්වාස කරති. තවද කවයරක් එය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්යන් ද එවැන්නන් වන ඔවුහුම ය අලාභවන්තයයෝ. 

هِذيَن َءاَتيَۡنَُٰهُم  ٱلِۡكَتََٰب َيتۡلُونَُهۥ  ٱل
ۗۦُ  ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤمِنُوَن بِهِ

ُ
ۦٓ أ َحقه تِلَاَوتِهِ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
َوَمن يَۡكُفۡر بِهِۦ فَأ

 ١٢١ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
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122. අයහෝ ඉස්රාඊල් දරුවනි! මා නුඹලා ට දායාද කළ 

මායේ දායාද ය යමයනහි කරනු. තවද සැබැවින් ම මම 

නුඹලා ව යලෝ වැසියන්ට වඩා උසස් කයළමි. 

َيَٰبَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل ٱذُۡكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي  
لۡتُُكۡم   ن ِي فَضه

َ
ۡنَعۡمُت َعلَيُۡكۡم َوأ

َ
أ

 ١٢٢ عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

123. තවද කිසිදු ආත්මයක් කිසිදු ආත්මයක ට කිසිවක් 

කිරීම ට හැකියාවක් යනාමැති, එයින් කිසිදු වන්දියක් පිළි 

ගනු යනාලබන, එයින් කිසිදු මැදිහත් වීමක් ප්රයයෝජනවත් 

යනාවන ඔවුහු (එදින) උදේ කරනු යනාලබන දිනයක ට 

නුඹලා බිය වනු. 

ها َتجۡزِي َنۡفٌس َعن   َوٱتهُقواْ يَۡوٗما ل
ا َولَا ُيۡقبَُل مِنَۡها َعۡدل   نهۡفٖس َشيۡـ ٗ

َولَا تَنَفُعَها َشَفََٰعة  َولَا ُهۡم  
 ١٢٣ يُنَصُرونَ 

124. ඉබ්රාහීම් ව ඔහුයේ පරමාධිපති වදන් කිහිපයකින් 

පිරික්සුම ට ලක් කළ අවසථ්ා ව (සිහිපත් කරනු.) එවිට 

ඔහු ඒවා සම්පූර්ණ කයළ ්ය. සැබැවින් ම මම නුඹ ව 

ජනයා ට යමයහයුම් කරුයවකු යලස පත් කරන්යනමි 

යැයි ඔහු (අල්ලාහ)් පැවසීය. මායේ පරපුරින් ද (එයස් පත් 

කරනු මැනව!) යැයි ඔහු (ඉබ්රාහීම්) පැවසීය. 

අපරාධකරුවන් ට මායේ ගිවිසුම හිමි යනාවන්යන් යැයි 

ඔහු පැවසීය. 

َٰهِـَۧم َربُُّهۥ بِكَلَِمَٰٖت  ۞َوِإذِ ٱۡبتَلَىَٰٓ إِبَۡر
ۖۡ قَاَل إِن ِي َجاِعلَُك لِلنهاِس   ُهنه َتمه

َ
فَأ

ِيهتِيِۖ قَاَل لَا َينَاُل  ۖۡ قَاَل َومِن ذُر  إَِماٗما
َٰلِِمينَ   ١٢٤ َعۡهِدي ٱلظه

125. තවද සිහිපත් කරනු. එම නිවස ( මක්කායේ පිහිටි 

කඃබාව) ජනයා ට සක්මන් කරන සථ්ානයක් යලස ද, 

අභයදායී යලස ද අපි පත් කයළමු.  තවද නුඹලා ඉබ්රාහීම් 

යේ සථ්ානය නැමදුම් ස්ථානයක් යලස ගනු. මායේ නිවස 

තවාෆ ්(කඃබාව වටා ගමන්) කරන්නන් ට ද, ඉඃතිකාෆ් 

(රැඳී) සිටින්නන් ට ද, රුකූඋ කරන්නන් ට ද, සුජූද් 

කරන්නන් ට ද පවිත්ර කර තබන යමන් ඉබ්රාහීම් හා 

ඉස්මාඊල් යන යදයදනායගන් අපි යපායරාන්දු ලබා 

ගත්යතමු. 

َوِإذۡ َجَعلۡنَا ٱلَۡبيَۡت َمثَابَٗة ل ِلنهاِس  
َقاِم إِبَۡرَٰهِـَۧم   خُِذواْ مِن مه ۡمٗنا َوٱته

َ
َوأ

َٰهِـَۧم  ُمَصل ٗىِۖ وََعهِۡدنَآ   إِلَيَٰٓ إِبَۡر
آئِفِيَن   َِرا بَيۡتَِي لِلطه ن َطه 

َ
َوِإۡسَمَٰعِيَل أ

ُجودِ ِع ٱلسُّ كه  ١٢٥ َوٱلَۡعَِٰكفِيَن َوٱلرُّ

126. “මායේ පරමාධිපතියාණනි, යමය අභයදායී 

නගරයක් බවට පත් කරනු මැනව! එහි වැසියන් අතුරින් 

අල්ලාහ ්ව හා පරමාන්ත දිනය ගැන විශ්වාස කළවුන් ට 

බවයභෝග වලින් යපෝෂණය කරනු මැනව!” යැයි ඉබ්රාහීම් 

පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. ඔහු (අල්ලාහ් යමයස්) 

පැවසී ය. “තවද කවයරකු ප්රතික්යෂ්ප කයළ ්ද එවිට මම 

ස්වල්ප කලක ට ඔහු ට බුක්ති විඳින්න ට ඉඩ හරිමි. පසු ව 

ඔහු ව මම නිරා ගින්යන් දඬුවම ට යයාමු කරන්යනමි. එම 

පිවිසුම් සථ්ානය නපුරු විය. 

ِ ٱۡجَعۡل َهََٰذا   َٰهِـُۧم َرب  َوِإذۡ قَاَل إِبَۡر
ۡهلَُهۥ مَِن 

َ
بَلًَدا َءامِٗنا َوٱۡرُزۡق أ

 ِ َمَرَِٰت َمۡن َءاَمَن مِنُۡهم بِٱَّلله ٱلثه
َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ قَاَل َوَمن َكَفَر  

ۥٓ إِلَيَٰ  ُه ۡضَطرُّ
َ
َمت ُِعُهۥ قَلِيلٗا ثُمه أ

ُ
فَأ
ارِِۖ َوبِئَۡس ٱلَۡمِصيرُ عَ   ١٢٦ َذاِب ٱلنه
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127. ඉබ්රාහීම් හා ඉසම්ාඊල් (කඃබාව නම්) නිවයස් 

අත්තිවාරම එස වූ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. “අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි, (අප කළ ක්රියාවන්) අපයගන් පිළි ගනු 

මැනව! නියත වශයයන් ම සර්ව රාවක සර්ව ඥානී 

වන්යන් ඔබම ය.” 

َٰهِـُۧم ٱلَۡقَواِعَد مَِن َوِإذۡ  يَۡرَفُع إِبَۡر
  ۡۖ ٱلَۡبيِۡت َوِإۡسَمَٰعِيُل َربهنَا َتَقبهۡل مِنهآ

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  نَت ٱلسه
َ
 ١٢٧ إِنهَك أ

128. “අපයේ පරමාධිපතියාණනි,  අප ව ඔබ ට අවනත 

වන (මුස්ලිම්වරුන්) යදයදයනකු බව ට පත් කරනු මැනව! 

තවද අපයේ පරපුරින් ද ඔබ ට අවනත වන සමූහයක් ඇති 

කරනු මැනව ! අපයේ (හේ) වත් පිළියවත් අප ට යපන්වා 

යදනු මැනව ! තවද අප යවත පාප ක්ෂමා ව පිරි නමනු 

මැනව! සැබැවින් ම අති ක්ෂමාශීලී අසමසම කරුණාන්විත 

වන්යන් ඔබම ය.” 

َربهنَا َوٱۡجَعلۡنَا ُمۡسلَِميِۡن لََك َومِن  
ٗة  مه

ُ
ِيهتِنَآ أ رِنَا ذُر 

َ
ۡسلَِمٗة لهَك َوأ مُّ

نَت  
َ
ۖۡ إِنهَك أ َمنَاِسَكنَا َوتُۡب َعلَيۡنَآ

اُب ٱلرهِحيمُ  وه  ١٢٨ ٱلته

129. “අපයේ පරමාධිපතියාණනි! තවද ඔබ යේ වැකි 

ඔවුන ට පාරායනය කර යපන් වන, යද්ව ග්රන්ථය හා ප්රඥා 

ව ඔවුන ට උගන් වන, ඔවුන් ව පිවිතුරු කරන, 

ඔවුන්යගන් ම වූ ධර්ම දූතයයකු ඔවුන් අතර ට එවනු 

මැනව! සැබැවින් ම සර්ව බලධාරී මහා ප්රඥාවන්ත 

වන්යන් ඔබම ය.” (යනුයවන් ඉබ්රාහීම් නබි තුමා ප්රාර්ථනා 

කළහ.) 

ِنُۡهۡم   َربهنَا َوٱۡبَعۡث فِيهِۡم رَُسولٗا م 
َيتۡلُواْ َعلَيۡهِۡم َءاَيَٰتَِك َويَُعل ُِمُهُم  

ِيهِۡمۖۡ إِنهَك  ٱلِۡكَتََٰب  َوٱلۡحِۡكَمَة َويَُزك 
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

َ
 ١٢٩ أ

130. තමන් ව අඥාන භාවය ට පත් කර ගත්යතකු මිස 

ඉබ්රාහීම් යේ පිළියවතින් ඉවත් වනුයේ කවයරක් ද? තවද 

සැබැවින් ම යමයලායව හි අපි ඔහු ව යතෝරා ගත්යතමු. 

තවද සැබැවින් ම ඔහු පරයලායව හි දැහැමියන් අතර 

සිටින්යන්ය. 

ها   َٰهِـَۧم إِل ِلهةِ إِبَۡر َوَمن يَۡرَغُب َعن م 
ۚۥْ َولََقِد ٱۡصَطَفيَۡنَُٰه   َمن َسفَِه َنۡفَسُه

ۖۡ َوِإنهُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن  ۡنيَا فِي ٱلدُّ
َٰلِِحينَ   ١٣٠ ٱلصه

131. ඔහුයේ පරමාධිපති “නුඹ අවනත වනු“ යැයි ඔහු ට 

පැවසූ අවසථ්ා ව සිහිපත් කරනු. “මම යලෝ වැසියන් යේ 

පරමාධිපති ට  අවනත වූයයමි” යැයි ඔහු පැවසීය. 

ۡسلَۡمُت  
َ
ۡسلِۡمۖۡ قَاَل أ

َ
ۥٓ أ إِذۡ قَاَل لَُهۥ َربُُّه

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٣١ لَِرب 

132. යමය ම ඉබ්රාහීම් තම පුතුන් ට ද, (එයස්ම)  යඃකූේ ද 

යමයස් උපයදස් දුන්හ. “අයහෝ මායේ පුත්රයිනි! සැබැවින් ම 

අල්ලාහ ්නුඹලා ට යමම දහම යතෝරා දී ඇත. එබැවින් 

නුඹලා (අල්ලාහ් ට) අවනත  වූ තත්ත්වයයන් මිස මරණය 

ට පත් යනාවනු.” 

َٰهِـُۧم بَنِيهِ َويَۡعُقوُب  يَٰ بَِهآ إِبَۡر َوَوصه
ِيَن   َ ٱۡصَطَفىَٰ لَُكُم ٱلد  َيَٰبَنِيه إِنه ٱَّلله

نتُم 
َ
ها َوأ ۡسلُِمونَ فَلَا َتُموُتنه إِل  ١٣٢ مُّ

133. නැතයහාත් යඃකූේ ට මරණය පැමිණි අවසථ්ායේ 

නුඹලා එහි යපනී සිටියාහු ද? “මයගන් පසු ව නුඹලා 

නමදිනුයේ කුමක් දැ” යි තම දරුවන්යගන් ඔහු ඇසූ විට 

“ඔබ යේ යදවියා වූ ද ඔබ යේ මුතුන් මිත්තන් වන ඉබ්රාහීම්  

ඉස්මාඊල් හා ඉසහ්ාක් යේ යදවියා වූ ද එකම යදවියා ව 

ۡم ُكنتُۡم ُشَهَدآَء إِذۡ َحَضَر َيۡعُقوَب 
َ
أ

ٱلَۡمۡوُت إِذۡ قَاَل لَِبنِيهِ َما َتۡعبُُدوَن 
مِنُۢ َبۡعِديِۖ قَالُواْ َنۡعبُُد إَِلََٰهَك َوِإَلََٰه 
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අපි නමදිමු. තවද අපි ඔහු ට අවනත වන්යනෝ යවමු” යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 
َٰهِـَۧم  َوِإۡسَمَٰعِيَل  َءابَآئَِك إِبَۡر

َوِإۡسَحََٰق إَِلَٰٗها َوَِٰحٗدا َوَنحُۡن لَُهۥ 
 ١٣٣ ُمۡسلُِمونَ 

134. එය ඉකුත් වී ගිය සමූහයකි. එය ඉපැයූ දෑ එය ට 

ඇත. එයමන් ම නුඹලා ඉපැයූ දෑ නුඹලා ට ඇත. ඔවුන් 

කරමින් සිටි දෑ ගැන නුඹලා විමසනු යනාලබන්යනහුය. 

ة  قَۡد َخلَۡتۖۡ لََها َما َكسَ  مه
ُ
بَۡت تِلَۡك أ

ا َكَسبۡتُۡمۖۡ َولَا تُۡسـ َلُوَن   َولَُكم مه
ا كَانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٣٤ َعمه

135. “නුඹලා යුයදේවන් වනු. එයස් යනාමැති නම් 

කිතුනුවන් වනු. නුඹලා යහ මඟ ලබනු ඇතැ“යි ඔවුහු ( 

යුයදේවන් හා කිතුනුවන්) තව දුරටත් පැවසූහ. එයස් 

යනාව “(නබිවරය) පිවිතුරු ඉබ්රාහීම් යේ පිළියවත ම 

(නුඹලා පිළිපදිනු.)  තවද ඔහු ආයද්ශ තබන්නන් අතුරින් 

යකයනක් යනාවීය” යැයි පවසනු. 

ۡو نََصََٰرىَٰ  
َ
َوَقالُواْ ُكونُواْ ُهوًدا أ

  ۡۖ َٰهِـَۧم َحنِيٗفا َتۡهتَُدواُْۗ قُۡل بَۡل مِلهَة إِبَۡر
 ١٣٥ َوَما كَاَن مَِن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

136. “අපි අල්ලාහ ්ව විශ්වාස කයළමු. තවද අප යවත 

පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද ඉබ්රාහීම්, ඉසම්ාඊල්, ඉසහ්ාක්, 

යඃකූේ හා ඔවුන් යේ පරපුර යවත පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද 

මූසා හා ඊසා යවත පිරිනමනු ලැබූ දෑ ද තම 

පරමාධිපතියගන් නබි වරුන් ට පිරිනමනු ලැබූ දෑ ද 

විශ්වාස කයළමු. ඔවුන් අතුරින් කිසියවකු ව අපි යවන් 

යනාකයළමු තවද අපි ඔහු ට අවනත වූයවෝ යවමු.” යැයි 

නුඹලා පවසනු. 

نزَِل إِلَۡينَا  
ُ
ِ َوَمآ أ قُولُٓواْ َءاَمنها بِٱَّلله

َٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل   نزَِل إِلَيَٰٓ إِبَۡر
ُ
َوَمآ أ

ۡسبَاِط َوَمآ 
َ
َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

وتَِي  
ُ
وتَِي ُموَسيَٰ وَِعيَسيَٰ َوَمآ أ

ُ
أ

ُِق َبيَۡن  ٱلنه  ب ِهِۡم لَا ُنَفر  بِيُّوَن مِن ره
ِنُۡهۡم َوَنحُۡن لَُهۥ ُمۡسلُِمونَ  َحٖد م 

َ
 ١٣٦ أ

137. එබැවින් නුඹලා යමය (ධර්මය) ගැන විශ්වාස 

කළාක් යමන් ඔවුන් ද විශ්වාස කයළ් නම් නියතව ඔවුන් ද 

යහ මඟ ලබන්යනෝය. ඔවුහු පිටු පෑයවහු නම් එවිට 

සැබැවින් ම ඔවුහු යේද යයහි ය. ඔවුන් සම්බන්ධයයන් 

අල්ලාහ ්නුඹ ට ප්රමාණවත් යේ. තවද ඔහු සර්ව රාවක ය. 

සර්ව ඥානී ය. 

فَإِۡن َءاَمنُواْ بِِمثِۡل َمآ َءاَمنتُم بِهِۦ  
هۡواْ فَإِنهَما ُهۡم فِي   ِإن تََول َفَقِد ٱۡهتََدواْۖۡ وه

ْۚ وَُهَو   ُ ِشَقاقِٖۖ فََسيَۡكفِيَكُهُم ٱَّلله
ِميُع ٱلۡ   ١٣٧ َعلِيمُ ٱلسه

138. (අපව වර්ණවත් කරවන) අල්ලාහ් යේ රන්ජනය 

(පිළිපදිනු). රන්ජනයයන් අල්ලාහ් ට වඩා කවයරක් 

අලංකාරමත් යේ ද? තවද අපි ඔහු ට යටහත් වන්යනෝ 

යවමු. 

 ِ ۡحَسُن مَِن ٱَّلله
َ
ِ َوَمۡن أ ِصبَۡغَة ٱَّلله

ۖۡ َوَنحُۡن لَُهۥ َعَٰبُِدونَ   ١٣٨ ِصبَۡغٗة

139. “අපයේ ද නුඹලායේ ද පරමාධිපති යලස අල්ලාහ් 

සිටිය දී නුඹලා ඔහු සම්බන්ධයයන් අප සමඟ වාද 
ِ َوُهَو َربُّنَا   وَننَا فِي ٱَّلله ُتحَآجُّ

َ
قُۡل أ
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කරන්යනහු ද? අපයේ ක්රියාවන් අපට ය නුඹලා යේ 

ක්රියාවන් නුඹලාට ය. තවද අපි ඔහු ට අවංකයයෝ යවමු.” 

යැයි නුඹ පවසනු. 

ۡعَمَٰلُنَا َولَُكۡم  
َ
َوَربُُّكۡم َولََنآ أ

ۡعَمَٰلُُكۡم َوَنحُۡن لَُهۥ ُمخۡلُِصونَ 
َ
 ١٣٩ أ

140. “නැතයහාත් සැබැවින් ම  ඉබ්රාහීම්, ඉසම්ාඊල්, 

ඉස්හාක්, යඃකූේ හා ඔවුන් යේ පරපුර යුයදේවන් යලසින් 

යහෝ කිතුනුවන් යලසින් සිටි බව නුඹලා පවසන්යනහු ද? 

මැනවින් දන්නා නුඹලා ද නැතයහාත් අල්ලාහ් දැ” යි 

(නබිවරය!)  අසනු. ඔහු අබියස වූ අල්ලාහ ්යේ සාධකයක් 

වසන් කරන්නන් ට වඩා මහා අපරාධකරුවා කවයරක් ද? 

තවද නුඹලා කරමින් සිටින දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්

අනවධානියයකු යනායේ. 

ۡم 
َ
َٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل  أ َتُقولُوَن إِنه إِبَۡر

ۡسبَاَط كَانُواْ  
َ
َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

ِم  
َ
ۡعلَُم أ

َ
نتُۡم أ

َ
ۡو نََصََٰرىَِٰۗ قُۡل َءأ

َ
ُهوًدا أ

ن َكتََم َشَهََٰدةً  ۡظلَُم مِمه
َ
ُۗ َوَمۡن أ ُ ٱَّلله

ُ بَِغَٰفٍِل   ُِۗ َوَما ٱَّلله ِعنَدهُۥ مَِن ٱَّلله
ا َتۡعَملُ   ١٤٠ ونَ َعمه

141. එය ඉකුත් වී ගිය සමූහයකි. එය ඉපැයූ දෑ එය ට 

ඇත. එයමන් ම නුඹලා ඉපැයූ දෑ නුඹලා ට ඇත. ඔවුන් 

කරමින් සිටි දෑ ගැන නුඹලා විමසනු යනාලබන්යනහු ය. 

ة  قَۡد َخلَۡتۖۡ لََها َما َكَسبَۡت  مه
ُ
تِلَۡك أ

ا َكَسبۡتُۡمۖۡ َولَا تُۡسـ َلُوَن   َولَُكم مه
ا كَانُواْ يَ   ١٤١ ۡعَملُونَ َعمه

142. ඔවුන් කවර යදයක් මත සිටියයෝ ද එවන් ඔවුන්යේ 

දිශායවන් ඔවුන් ව හැර වූයේ කුමක් දැ යි ජනයා අතුරින් 

අඥානයයෝ විමසා සිටිති. නැයගනහිරත් බටහිරත් 

අල්ලාහ්ට ම සතු ය. ඔහු අභිමත කරන්නන් හට ඍජු 

මාර්ගය යවත මඟ යපන්වනු ඇතැයි (නබිවරය) පවසනු. 

اِس َما   َفَهآُء مَِن ٱلنه ۞َسيَُقوُل ٱلسُّ
َُٰهۡم َعن قِبۡلَتِهُِم ٱلهتِي كَانُواْ   َولهى

ِ ٱلَۡمۡشِرُق َوٱلَۡمۡغرُِبْۚ   ه ِ َعلَيَۡهاْۚ قُل َّلل 
َيۡهِدي َمن يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  

ۡستَقِيمٖ   ١٤٢ مُّ

143. නුඹලා ජනයාට සාක්ිකරුවන් වනු පිණිසත්, ධර්ම 

දූතයාණන් නුඹලාට සාක්ිකරුයවකු වනු පිණිසත්, අප 

නුඹලා ව මධයසථ් (ජන) සමූහයක් යලස පත් කයළ ්

එයලස ය. තම විලුඹ යදක මත හැරී යන්නන් අතුරින් 

ධර්ම දූතයාණන් ව අනුගමනය කරන්නන් කවයරකු දැ යි 

අපි දැන ගනු පිණිස මිස ඔබ කවර යදයක් මත (දැන්) 

සිටින්යන් ද එවන් දිශාව අපි පත් යනාකයළමු. එය 

අල්ලාහ ්මඟ යපන් වූ අය යකයරහි හැර (අන් අයට) 

භාරදූර යදයක් විය. නුඹලායේ විශ්වාසය නිශ්ඵල කිරීමට 

අල්ලාහ්ට (අවශය) යනාවීය. සැබැවින් ම අල්ලාහ් සකල 

ජනයාටම යසයනයහවන්තය අසමසම කරුණාවන්තය. 

ٗة وََسٗطا  مه
ُ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنَُٰكۡم أ

عَلَى ٱلنهاِس  ل َِتُكونُواْ ُشَهَدآَء 
َويَُكوَن ٱلرهُسوُل َعلَيُۡكۡم َشهِيٗداُۗ 

َوَما َجَعلۡنَا ٱلۡقِبۡلََة ٱلهتِي ُكنَت 
ها لَِنۡعلََم َمن يَتهبُِع ٱلرهُسوَل  َعلَيَۡهآ إِل

ن يَنَقلُِب عَلَىَٰ َعقِبَيۡهِِۚ َوِإن   مِمه
هِذيَن َهَدى   ها عَلَى ٱل كَانَۡت لََكبِيرَةً إِل

ُۗ َومَ  ُ ُ لُِيِضيَع  ٱَّلله ا كَاَن ٱَّلله
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اِس لََرُءوف   َ بِٱلنه إِيَمَٰنَُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله
 ١٤٣ رهِحيم  

144. නුඹයේ මුහුණ ඇතැම් විට අහස යදසට හැරවීම 

සැබැවින් ම අපි දකින්යනමු. නුඹ ප්රිය කරන දිශාව යදස 

සැබැවින් ම අපි නුඹ ව හරවන්යනමු. එයහයින් නුඹයේ 

මුහුණ ශුද්ධ මස්ජිදය යවත හරවනු. (ජනයිනි) නුඹලා 

යකාතැනක සිටිය ද (සලාතයේ දී) නුඹලායේ මුහුණු ඒ 

යදසට හරවනු. තවද නියත වශයයන් ම යද්ව ග්රන්ථය 

යදනු ලැබූවන් සැබැවින් ම යමය තම පරමාධිපතියගන් වූ 

සතයයක් බව වටහා ගනු ඇත. ඔවුන් කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අල්ලාහ ්අනවධානියයකු යනායේ. 

َمآءِِۖ  قَۡد نََرىَٰ  َتَقلَُّب وَۡجهَِك فِي ٱلسه
  ِ ْۚ فََول  ََٰها فَلَنَُول َِينهَك قِبۡلَٗة تَۡرَضى

وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۚ 
وََحيُۡث َما ُكنتُۡم فََولُّواْ وُُجوَهُكۡم  
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب  

ُ
هِذيَن أ َشۡطَرُهۗۥُ َوِإنه ٱل

نهُه ٱلۡحَقُّ مِن ره 
َ
ب ِهِۡمُۗ وََما  لََيۡعلَُموَن أ

ا َيۡعَملُونَ  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه  ١٤٤ ٱَّلله

145. තවද යද්ව ග්රන්ථය යදනු ලැබූවනට නුඹ සෑම 

සාධකයක්ම යගන හැරපෑව ද ඔවුහු නුඹයේ දිශාව 

අනුගමනය යනාකයළෝය. එයසම් නුඹ ද ඔවුන්යේ කිේලා 

ව අනුගමනය කරන්යනකු යනායේ. තවද ඔවුන්යගන් 

සමහයරකු සමහයරකුයේ දිශාව අනුගමනය කරන්නන් 

යනායවති. තවද නුඹට ඥානය පැමිණි පසුව නුඹ 

ඔවුන්යේ මයනෝ ආශාවන් අනුගමනය කයළහි නම් එවිට 

නියත වශයයන්ම නුඹ අපරාධකරුවන් අතුරින් 

වන්යනහිය. 

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب  
ُ
هِذيَن أ َتيَۡت ٱل

َ
َولَئِۡن أ

نَت  
َ
ا تَبُِعواْ قِبۡلَتََكْۚ َوَمآ أ ِ َءايَةٖ مه

بِكُل 
بِتَابِٖع قِبۡلَتَُهۡمْۚ َوَما َبۡعُضُهم بِتَابِٖع  

ۡهَوآَءُهم  
َ
قِبۡلََة َبۡعٖضِۚ َولَئِِن ٱتهبَۡعَت أ

ِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءَك مَِن ٱلۡعِلِۡم إِنهَك   م 
َٰلِِمينَ   ١٤٥ إِٗذا لهِمَن ٱلظه

146. යද්ව ග්රන්ථය අප ඔවුනට පිරිනැමූ අය වනාහි, ඔවුන් 

තම දරුවන් හඳුනනවාක් යමන් එය මැනවින් හඳුනති. 

තවද සැබැවින් ම ඔවුන් අතුරින් පිරිසක් තමන් දැන දැන 

ම සතයය වසන් කරනු ඇත. 

هِذيَن َءاَتيَۡنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡعرُِفونَُهۥ   ٱل
ۡبنَآَءُهۡمۖۡ َوِإنه فَرِيٗقا 

َ
َكَما َيۡعرُِفوَن أ

ِنُۡهۡم لََيۡكتُُموَن ٱلۡحَقه َوُهۡم   م 
 ١٤٦ َيۡعلَُمونَ 

147. සතයය නුඹයේ පරමාධිපතියගනි. එබැවින් නුඹ 

සැක කරන්නන් අතුරින් යනාවනු. 
ب َِك فَلَا تَُكوَننه مَِن   ٱلۡحَقُّ مِن ره

 ١٤٧ ٱلُۡمۡمتَرِينَ 

148. තවද සෑම යකයනකුට ම ඔහු ඒ යවත හැයරන 

දිශාවක් ඇත. එබැවින් යහකම් කිරීමට නුඹලා යුහුසුලු 

වනු. නුඹලා යකාතැනක සිටිය ද අල්ලාහ ්නුඹලා සියල්ල 

යගන එනු ඇත. නියත වශයයන් ම අල්ලාහ් සියලු දෑ 

ۖۡ فَٱۡستَبُِقواْ   ٖ وِۡجَهٌة ُهَو ُمَول ِيَها
َولِكُل 

ِت  
ۡ
ۡيَن َما تَُكونُواْ يَأ

َ
َِٰتِۚ أ ٱلۡخَيَۡر

 ِ
َ عَلَىَٰ كُل  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َجمِيًعا بُِكُم ٱَّلله
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යකයරහි ශක්තිවන්තය.  ِ١٤٨ ير  َشۡيءٖ قَد 

149. තවද නුඹ යකාතැනක සිට පිට ව ගිය ද එවිට 

නුඹයේ මුහුණ ශුද්ධ යද්වසථ්ානය යදසට හරවනු. 

සැබැවින්ම එය නුඹයේ පරමාධිපතියගන් වූ සතයයක්ම ය. 

තවද නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් 

අනවධානියයකු යනායේ. 

ِ وَۡجَهَك  َومِۡن َحيُۡث َخرَۡجَت فََول 
ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۖ َوِإنهُهۥ لَلَۡحقُّ َشۡطَر 

ا   ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ب َِكُۗ َوَما ٱَّلله مِن ره
 ١٤٩ َتۡعَملُونَ 

150. තවද නුඹ යකාතැනක සිට පිට ව ගිය ද එවිට 

නුඹයේ මුහුණ ශුද්ධ යද්වසථ්ානය යදසට හරවනු. තවද 

ඔවුන් අතුරින් අපරාධ කළවුන් හැර නුඹලාට එයරහි ව 

ජනයිනට සාධකයක් යනාවනු පිණිස නුඹලා යකාතැනක 

සිටිය ද නුඹලා නුඹලායේ මුහුණු ඒ යදසටම හරවනු. 

නුඹලා ඔවුනට බිය යනාවනු. මටම බිය වනු. තවද මම 

මායේ දායාදයන් නුඹලාට පරිපූර්ණ කරන්යනමි. නුඹලා 

යහ මඟ ලබන්නට හැකිය. 

ِ وَۡجَهَك  َومِۡن َحيُۡث َخرَۡجَت فََول 
وََحيُۡث َما   َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۚ 

ُكنتُۡم فََولُّواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرُهۥ 
لَِئلها يَُكوَن لِلنهاِس َعلَيُۡكۡم  

هِذيَن َظلَُمواْ مِنُۡهۡم فَلَا   ها ٱل ٌة إِل ُحجه
تِمه نِۡعَمتِي  

ُ
َتخَۡشۡوُهۡم َوٱۡخَشۡونِي َولِأ

 ١٥٠ َعلَيُۡكۡم َولََعلهُكۡم َتۡهتَُدونَ 

151. නුඹලා යවත අපයේ වදන් පාරායනය කර 

යපන්වන, නුඹලා ව පිවිතුරු කරන, නුඹලාට යද්ව 

ග්රන්ථය හා ප්රඥාව උගන්වන, නුඹලා යනාදැන සිටි දෑ 

නුඹලාට උගන්වන නුඹලා අතුරින්ම වූ ධර්ම දූතයයකු 

නුඹලා යවත අපි එවා ඇත්යතමු. 

ِنُكۡم   رَۡسلۡنَا فِيُكۡم رَُسولٗا م 
َ
َكَمآ أ

ِيُكۡم  َيتۡلُواْ َعلَيُۡكۡم  َءاَيَٰتِنَا َويَُزك 
َويَُعل ُِمُكُم ٱلِۡكَتََٰب وَٱلۡحِۡكَمَة 

ا لَۡم تَُكونُواْ   َويَُعل ُِمُكم مه
 ١٥١ َتۡعلَُمونَ 

152. එබැවින් නුඹලා මා යමයනහි කරනු. මම නුඹලා ව 

යමයනහි කරන්යනමි. නුඹලා මට කෘතඥ වනු. තවද මා 

ප්රතික්යෂ්ප යනාකරනු. 

ذُۡكۡرُكمۡ 
َ
 َوٱۡشُكُرواْ لِي فَٱذُۡكُرونِٓي أ

 ١٥٢ َولَا تَۡكُفُرونِ 

153. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා ඉවසීම හා සලාතය 

තුළින් උදේ පතනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

ඉවසිලිවන්තයින් සමඟය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ ٱۡستَعِينُواْ  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َ َمَع  لَوَٰةِِۚ إِنه ٱَّلله بۡرِ َوٱلصه بِٱلصه
َٰبِرِينَ   ١٥٣ ٱلصه

154. තවද අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ ඝාතනය කරනු 

ලැබූවන්ට මළවුන් යැයි නුඹලා යනාපවසනු. ඔවුන් 
َولَا َتُقولُواْ لَِمن ُيۡقتَُل فِي َسبِيِل  
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ජීවමානය. එනමුත් නුඹලා (ඒ ගැන) වටහා ගන්යන් නැත.   ها ۡحيَآء  َوَلَِٰكن ل
َ
ْۚۚ بَۡل أ ۡمَوَُٰتُۢ

َ
ِ أ ٱَّلله

 ١٥٤ تَۡشُعُرونَ 

155. තවද බියයන් යහෝ සාගින්යනන් යහෝ වස්තුව, ජීවිත 

හා බවයභෝග හිඟ කරමින් යහෝ යම් යදයකින් අපි නුඹලා 

ව පිරික්සුමට ලක් කරන්යනමු. (නබිවරය) නුඹ 

ඉවසිලිවන්තයිනට ශුභාරංචි දන්වනු. 

َِن ٱلۡخَۡوِف   َولََنبۡلَُونهُكم بَِشۡيءٖ م 
َِن  ۡمَوَِٰل  َوٱلۡجُوِع َوَنۡقٖص م 

َ
ٱلۡأ

ِر  ِ َمَرَِٰتِۗ َوبَش  نُفِس َوٱلثه
َ
َوٱلۡأ

َٰبِرِينَ   ١٥٥ ٱلصه

156. ඔවුහු කවරහු ද යත් යම් අභාගයයක් තමන්ට ඇති වූ 

වියටක සැබැවින්ම අප අල්ලාහ ්සතුය. සැබැවින්ම අපි 

ඔහු යවතම නැවත යයාමුවන්නන් යවමු යැයි පවසන්යනෝ 

යවති. 

هِذيَن إِذَآ  ِصيبَة  قَالُٓواْ إِنها ٱل َصَٰبَتُۡهم مُّ
َ
أ

ِ َوِإنهآ إِلَۡيهِ َرَِٰجُعونَ   ١٥٦ َّلِله

157. තම පරමාධිපතියගන් වූ ආශිර්වාද ද කරුණාව ද 

තමන් යවත ඇත්යතෝ යමාවුන්ය. යමාවුන්මය යහමඟ 

ලැබූයවෝ. 

ب ِهِۡم   ِن ره ْوَلَٰٓئَِك َعلَيۡهِۡم َصلََوَٰت  م 
ُ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهمُ 
ُ
ۖۡ َوأ  ١٥٧ ٱلُۡمۡهتَُدونَ  َوَرۡحمَة 

158. නියත වශයයන්ම සෆා හා මර්වා (නම් කඳු වැටි 

යදක) අල්ලාහ්යේ සංයක්ත අතුරිනි. එබැවින් කවයරකු 

යමම ගෘහය යවත හේ යහෝ උම්රා ඉටු කිරීමට 

පැමියණන්යන් ද එවිට ඒ යදක අතර සක්මන් කිරීම ඔහුට 

වරදක් යනායේ. තවද කවයරකු යම් යහපතක් අමතර ව 

කරන්යන් ද එවිට (දැන ගනු) සැබැවින්ම අල්ලාහ් කෘතඥ 

පූර්වකය. සර්වඥානීය. 

َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ مِن َشَعآئِرِ  ۞إِنه ٱلصه
وِ ٱۡعتََمَر 

َ
ِۖۡ َفَمۡن َحجه ٱلَۡبيَۡت أ ٱَّلله

وهَف بِهَِماْۚ   ن َيطه
َ
فَلَا ُجنَاَح َعلَيۡهِ أ

َ َشاكٌِر   َع َخيٗۡرا فَإِنه ٱَّلله َوَمن َتَطوه
 ١٥٨ َعلِيمٌ 

159. පැහැදිලි සාධක හා යහමඟ තුළින් අප පහළ කළ දෑ 

ජනයාට යද්ව ග්රන්ථයයහි අප පැහැදිලි කළ පසුව පවා එය 

වසන් කරන්නන් වනාහි අල්ලාහ් ශාප කරනුයේ ඔවුනට 

ය. තවද ශාප කරන්නන් ද ඔවුනට ශාප කරනු ඇත. 

نَزلَۡنا مَِن  
َ
هِذيَن يَۡكتُُموَن َمآ أ إِنه ٱل

َُٰه  ٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلُۡهَدىَٰ مِنُۢ َبۡعِد َما َبيهنه
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
لِلنهاِس فِي ٱلِۡكَتَِٰب أ

َٰعِنُونَ  ُ َويَلَۡعنُُهُم ٱلله  ١٥٩ يَلَۡعنُُهُم ٱَّلله

160. නමුත් පශ්චාත්තාප වී, (වරදින් මිදී, ජීවිතය) හැඩ 

ගස්වා  (ධර්මයයහි ඇති යදය)  පැහැදිලි කළ අය හැරය. 

මා සමාව යදන අය ඔවුහුම ය. තවද මම අති ක්ෂමාශීලීය. 

අසමසම කරුණාන්විතය. 

ۡصلَُحواْ َوبَيهنُواْ  
َ
هِذيَن تَابُواْ َوأ ها ٱل إِل

نَا  
َ
تُوُب َعلَيۡهِۡم َوأ

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
فَأ

اُب ٱلرهِحيمُ  وه  ١٦٠ ٱلته
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161. නියත වශයයන්ම ප්රතික්යෂ්ප යකාට යද්ව 

ප්රතික්යෂ්පකයින් යලස සිටිය දී මියගියවුන් වනාහි  ඔවුහු 

ම ය අල්ලාහ්යේ ද, යද්ව දූතයින්යේ ද, මිනිසුන් සියල්ල 

යේ ද, ශාපය ඔවුන් මත වූයවෝ. 

هِذيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهۡم  إِنه ٱل
 ِ ْوَلَٰٓئَِك َعلَيۡهِۡم لَۡعنَُة ٱَّلله

ُ
اٌر أ ُكفه

ۡجمَعِينَ 
َ
اِس أ  ١٦١ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َوٱلنه

162. නියත වශයයන්ම ප්රතික්යෂ්ප යකාට යද්ව 

ප්රතික්යෂ්පකයින් යලස සිටිය දී මියගියවුන් වනාහි  ඔවුහු 

ම ය අල්ලාහ්යේ ද, යද්ව දූතයින්යේ ද, මිනිසුන් සියල්ල 

යේ ද, ශාපය ඔවුන් මත වූයවෝ. 

ُف َعنُۡهُم   َخَٰلِِديَن فِيَها لَا ُيخَفه
 ١٦٢ ٱلَۡعَذاُب َولَا ُهۡم يُنَظُرونَ 

163. නුඹලායේ යදවියා එකම යදවියාය. අපරිමිත 

දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත ඔහු හැර යවනත් 

යදවියයකු නැත. 

ها ُهَو   هآ إَِلََٰه إِل ۖۡ ل َوِإَلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 
 ١٦٣ ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلرهِحيمُ 

164. නියත වශයයන්ම (අල්ලාහ් විසින්) අහස් හා 

මහයපායළාව මැවීයමහි ද රාත්රිය හා දහවල මාරුයවහි ද  

ජනයාට ප්රයයෝජනවත් දෑ රැයගන මුහුයදහි ගමන් කරන 

නැේහි ද අහසින් ජලය පහළ කර මහයපායළාව මිය ගිය 

පසුව එය එමගින් ජීවමාන යකාට එහි සෑම සත්වයයකුම 

වයාප්ත කිරීයමහි ද, සුළං හැමීයමහි ද, අහස හා 

මහයපායළාව අතර වසඟ කරනු ලැබූ වලාවන්හි ද 

අවයබෝධ කරන ජනයාට සාධක ඇත. 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ إِنه فِي َخلِۡق ٱلسه

َهارِ َوٱلُۡفلِۡك   هۡيِل وَٱلنه َوٱۡختَِلَِٰف ٱل
ٱلهتِي َتجۡرِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بَِما يَنَفُع  

َمآءِ  ُ مَِن ٱلسه نَزَل ٱَّلله
َ
اَس وََمآ أ ٱلنه

ۡرَض َبۡعَد  
َ
ۡحيَا بِهِ ٱلۡأ

َ
آءٖ فَأ مِن مه

ِ َدآبهةٖ َمۡوتَِها َوبَثه فِيَها مِن 
كُل 

َحاِب  َِيَِٰح َوٱلسه َوتَۡصِريِف ٱلر 
ۡرِض 

َ
َمآءِ َوٱلۡأ رِ َبيَۡن ٱلسه ٱلُۡمَسخه

 ١٦٤ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ َيۡعقِلُونَ 

165. අල්ලාහ් හැර දමා හවුල්කරුවන් පත් කර ගන්නා 

අය ජනයා අතුරින් යවති. අල්ලාහ්ට ප්රිය කරන්නාක් 

යමන්ම ඔවුහු ඔවුනට ප්රිය කරති. නමුත් විශ්වාස කළවුන් 

අල්ලාහ්ට (පමණක්) දැඩි යලස ප්රිය කරන්නන් යවති. 

අපරාධ කළවුන් දඬුවම දකින විට සියලු බලය අල්ලාහ්ට 

ය. තවද සැබැවින්ම අල්ලාහ් දඬුවම් දීයමහි ඉතා දැඩිය 

යන බව වටහා ගනු ඇත. 

َومَِن ٱلنهاِس َمن َيتهِخُذ مِن ُدوِن  
نَداٗدا 

َ
ِ أ ِۖۡ  ٱَّلله ِ ٱَّلله ُيحِبُّوَنُهۡم َكُحب 

ُِۗ َولَۡو   ه ِ َشدُّ ُحب ٗا َّلل 
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ أ َوٱل

هِذيَن َظلَُمٓواْ إِذۡ يََرۡوَن   يََرى ٱل
نه  

َ
ِ َجمِيٗعا َوأ نه ٱلُۡقوهةَ َّلِله

َ
ٱلَۡعَذاَب أ

َ َشِديُد ٱلَۡعَذابِ   ١٦٥ ٱَّلله
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166. අනුගමනය කරනු ලැබූවන් අනුගමනය 

කළවුන්යගන් යවන් වී ඔවුහු යේදනීය දඬුවම දැක තවද 

ඔවුන් අතර තිබූ සියලු සබඳතා විසන්ධි  වී යන 

යමායහාතක (වටහා ගනු ඇත.) 

هِذيَن   هِذيَن ٱتُّبُِعواْ مَِن ٱل  ٱل
َ
أ إِذۡ َتبَره

َعۡت  ُواْ ٱلَۡعَذاَب َوَتَقطه
َ
ٱتهبَُعواْ َوَرأ

ۡسبَاُب 
َ
 ١٦٦ بِهُِم ٱلۡأ

167. සැබැවින්ම අපටත් වාරයක් ඇත්නම් ඔවුන් 

අපයගන් යවන් වී ගියාක් යමන් අප ද ඔවුන්යගන් යවන් 

වන්යනමු යැයි අනුගමනය කළවුන් පවසති. එයලසය 

අල්ලාහ ්ඔවුන්යේ ක්රියාවන් ඔවුනට  දුකතියක් යලස 

යපන්වනුයේ. තවද ඔවුහු නිරා ගින්යනන් බැහැර වන්නන් 

යනායවති. 

نه 
َ
هِذيَن ٱتهبَُعواْ لَۡو أ ٗة َوَقاَل ٱل لََنا َكره

  ُۗ  مِنُۡهۡم َكَما َتبَرهُءواْ مِنها
َ
أ َفنَتَبَره

ۡعَمَٰلَُهۡم  
َ
ُ أ َكَذَٰلَِك يُرِيهُِم ٱَّلله

َحَسَرٍَٰت َعلَيۡهِۡمۖۡ َوَما ُهم بَِخَٰرِِجيَن  
ارِ   ١٦٧ مَِن ٱلنه

168. අයහෝ ජනයිනි! මහයපායළායේ ඇති දැයින් අනුමත 

පිවිතුරු දෑ අනුභව කරනු. තවද යෂයිතාන්යේ පියවරවල් 

අනුගමනය යනාකරනු. සැබැවින්ම ඔහු නුඹලාට ප්රකට 

සතුයරකි. 

ۡرِض  
َ
ا فِي ٱلۡأ اُس كُلُواْ مِمه َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

َحَلَٰلٗا َطي ِٗبا َولَا تَتهبُِعواْ ُخُطَوَِٰت 
يَۡطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو    ٱلشه

بِينٌ   ١٦٨ مُّ

169. ඔහු නුඹලාට අණ කරනුයේ නපුර හා අශීලාචාරකම 

ද, නුඹලා යනාදන්නා දෑ අල්ලාහ් මත යගාතා පැවසීම ද 

යේ. 

وٓءِ َوٱلَۡفۡحَشآءِ   ُمُرُكم بِٱلسُّ
ۡ
إِنهَما يَأ

ِ َما لَا   ن َتُقولُواْ عَلَى ٱَّلله
َ
َوأ

 ١٦٩ َتۡعلَُمونَ 

170. තවද අල්ලාහ ්පහළ කළ දෑ නුඹලා අනුගමනය 

කරනු යැයි ඔවුනට පවසනු ලැබූ විට, නැත! අපයේ මුතුන් 

මිත්තන් කවර යදයක් මත සිටියයෝ ද එය අපි අනුගමනය 

කරන්යනමු යැයි ඔවුහු පවසති. ඔවුන්යේ මුතුන් මිත්තන් 

කිසිවක් වටහා යනායගන යහමඟ යනාලැබූ තත්වයක 

වූවත් එයසම් ද? 

  ُ نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإذَا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعواْ َمآ أ

لَۡفيۡنَا َعلَيۡهِ قَالُواْ بَۡل نَتهبُِع َمآ  
َ
أ

َولَۡو كَاَن َءابَآُؤُهۡم لَا  
َ
ْۚ أ َءابَآَءنَآ

ا َولَا َيۡهتَُدونَ   ١٧٠ َيۡعقِلُوَن َشيۡـ ٗ

171. ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට උපමාව (සතුන් දක්කන විට) 

ඇමතුම හා කැඳවුම මිස යවනත් කිසිවක් උන්ට 

යනාඇයසන (අර්ථයක් යනාමැති) යදයකින් කෑ ගසන 

යකයනකු යමනි. ඔවුන් යගාළුය. බිහිරිය. අන්ධය. 

එබැවින් ඔවුහු (යථාර්ථය) වටහා යනාගනිති. 

هِذي  هِذيَن َكَفُرواْ َكَمثَِل ٱل َوَمثَُل ٱل
  ْۚ ها ُدعَاٗٓء َونَِداٗٓء َينۡعُِق بَِما لَا يَۡسَمُع إِل

ُۢ بُۡكٌم ُعۡمي  َفُهۡم لَا   ُصمُّ
 ١٧١ َيۡعقِلُونَ 
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172. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! අපි නුඹලාට යපෝෂණය 

කළ දැයින් පිවිතුරු දෑ අනුභව කරනු. තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්ට පමණක් නමදිමින් සිටියයහු නම් ඔහුට කෘතඥ 

වනු. 

هِذيَن َءاَمنُواْ كُلُواْ مِن   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َطي َِبَِٰت َما َرَزقَۡنَُٰكۡم َوٱۡشُكُرواْ  
ِ إِن ُكنتُۡم إِيهاهُ َتۡعبُُدونَ   ١٧٢ َّلِله

173. ඔහු නුඹලාට තහනම් කරනුයේ මළ දෑ ද, රුධිරය ද, 

ශූකර මාංශ ද, අල්ලාහ් යනාවන දෑ යවනුයවන් කැප 

කරන ලද දෑ ද යේ. නමුත් සීමාව ඉක්මවා යෑයමන් 

යතාරව යහෝ පාපයක් සිදු කිරීයම් අරමුණින් යතාරව යහෝ 

කවයරකු බල කරනු ලැබුයේ නම්, එවිට ඔහු යකයරහි 

පාපයක් යනාමැත. සැබැවින්ම අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලීය. 

අසමසම කරුණාන්විතය. 

َم   َم َعلَيُۡكُم ٱلَۡميۡتََة َوٱلده إِنهَما َحره
هِله بِهِۦ لَِغيۡرِ 

ُ
َولَحَۡم ٱلۡخِنزِيرِ وََمآ أ

ِۖۡ َفَمِن ٱۡضُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا عَادٖ  ٱَّلله
َ َغُفور    فَلَآ إِۡثَم َعلَيۡهِِۚ إِنه ٱَّلله

 ١٧٣ رهِحيمٌ 

174. යද්ව ග්රන්ථයයන් අල්ලාහ ්පහළ කළ දෑ කවයරකු 

වසන් කර එමගින් අල්ප මිලක් ලබා ගන්යන් ද ඔවුහු තම 

කුස තුළ (නිරා) ගින්න මිස යවනත් කිසිවක් අනුභව 

යනාකරන්යනෝය. මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනයේ අල්ලාහ් ඔවුන් සමඟ කතා යනාකරයි. තවද ඔවුන් 

ව පිවිතුරු ද යනාකරයි. තවද ඔවුනට යේදනීය දඬුවමක් 

ඇත. 

  ُ نَزَل ٱَّلله
َ
هِذيَن يَۡكتُُموَن َمآ أ إِنه ٱل

مَِن ٱلِۡكَتَِٰب َويَۡشتَُروَن بِهِۦ ثََمٗنا 
ُكلُوَن فِي  

ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َما يَأ

ُ
قَلِيلًا أ

 ُ ها ٱلنهاَر َولَا يُكَل ُِمُهُم ٱَّلله ُبُطونِهِۡم إِل
ِيهِۡم َولَُهمۡ    يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َولَا يَُزك 

لِيمٌ 
َ
 ١٧٤ َعَذاٌب أ

175. ඔවුන් වනාහි, යහමඟ යවනුවට මුළාව ද සමාව 

යවනුවට දඬුවම ද මිලට ගත්තවුන්ය. එබැවින් නිරා 

ගින්යනහි ඔවුන් දරා ගන්නට සලස්වනුයේ කුමක් ද? 

َلَٰلََة   هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلضه ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

بِٱلُۡهَدىَٰ َوٱلَۡعَذاَب بِٱلَۡمۡغفَِرةِِۚ َفَمآ  
ۡصبَ 

َ
ارِ أ  ١٧٥ رَُهۡم عَلَى ٱلنه

176. සතය සමඟ යද්ව ග්රන්ථය සැබවින්ම අල්ලාහ් පහළ 

කර තිබීම යමයට යහ්තුව යේ. එම යද්ව ග්රන්ථය 

සම්බන්ධව මතයේද ඇති කර ගත්තවුන් අන්ත යේදයයහි 

සිටිති. 

 ِۗ ِ َل ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق  َ نَزه نه ٱَّلله
َ
َذَٰلَِك بِأ

هِذيَن  ٱۡختَلَُفواْ فِي ٱلِۡكَتَِٰب  َوِإنه ٱل
 ١٧٦ لَفِى ِشَقاقِۭ بَعِيدٖ 

177. නැයගනහිර හා බටහිර යදසට නුඹලායේ මුහුණ 

හැරවීම පමණක් යහපත යනායේ. නමුත් යහපත වනුයේ 

කවයරකු අල්ලාහ,් අවසන් දිනය, මලක්වරුන්, යද්ව 

ග්රන්ථය සහ වක්තෘවරුන් ව  විශ්වාස යකාට ධනයට 

තමන් ඇලුම් කළ ද එය ඥාතී අයට ද අනාථයින්ට ද 

දුප්පතුන්ට ද මගියන්ට ද යාචකයින්ට ද වහලුන් 

ن تَُولُّواْ وُُجوَهُكۡم  
َ
۞لهيَۡس ٱلۡبِره أ

قِبََل ٱلَۡمۡشِرِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلَِٰكنه 
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ   ٱلۡبِره َمۡن َءاَمَن بِٱَّلله

بِي ِـَۧن   َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َوٱلِۡكَتَِٰب َوٱلنه
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විෂයයයහි ද පිරිනමා සලාතය ද සථ්ාපිත යකාට zසකාත් ද 

පිරිනැමූ අය ද ඔවුන් ගිවිසුමක් කළ විට තම ගිවිසුම ඉටු 

කරන්නන් ද දූගී හා පීඩාකාරී අවසථ්ාවන් හි ද අසහනකාරී 

(යුදමය) අවස්ථායවහි ද ඉවසිල්යලන් සිටින්නන් ද යවති. 

ඔවුන්මය සතය පැවසූ අය වන්යන්. තවද ඔවුන්මය 

බියබැතිමත් අය වන්යන්. 

َوَءاتَي ٱلَۡماَل عَلَىَٰ ُحب ِهِۦ ذَوِي  
 َوٱلَۡمَسَِٰكيَن َوٱۡبَن ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ 

َِقاِب  آئِلِيَن َوفِي ٱلر  بِيِل َوٱلسه ٱلسه
َكوَٰةَ   لَوَٰةَ َوَءاتَي ٱلزه قَاَم ٱلصه

َ
َوأ

ََٰهُدواْۖۡ  َوٱلُۡموُفوَن بَِعۡهِدهِۡم إِذَا َع
آءِ   ره َسآءِ َوٱلضه

ۡ
َٰبِرِيَن فِي ٱلَۡبأ َوٱلصه

هِذيَن   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ِسِۗ أ

ۡ
وَِحيَن ٱلَۡبأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتهُقونَ َصَدقُ 
ُ
 ١٧٧ واْۖۡ َوأ

178. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි ! ඝාතනය කරනු ලැබූවන් 

සම්බන්ධයයන් සමප්රතිචාර දැක්වීම ඔබලාට නියම කරනු 

ලැබ ඇත. ස්වාධීනයයකු ස්වාධීනයයක් යවනුයවන් ද 

වහයලකු වහයලක් යවනුයවන් ද ස්ත්රියක් සත්්රියක 

යවනුයවන් ද (සමප්රතිචාරය) විය යුතුය. එයහයින් ඔහුට 

(ඝාතකයාට) ඔහුයේ සයහෝදරයායගන් (ඝාතනයට ලක් වූ 

තැනැත්තායේ යල් උරුමක්කාරයායගන්) සුලු වශයයන් 

යහෝ ක්ෂමාවක් ලැබුයණාත් යහපත් යලස කටයුතු කළ 

යුතුය. (ඝාතකයා වන්දි මුදල) නිසි යලස ඔවුන් යවත 

භාරදිය යුතුය. එය නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් වූ 

සහනයක් හා දයාවකි. නමුත් කවයරකු ඉන් පසුව සීමාව 

ඉක්මවා යන්යන් ද එවිට ඔහුට යේදනීය දඬුවම ඇත. 

هِذيَن َءاَمنُواْ ُكتَِب  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َعلَيُۡكُم ٱلۡقَِصاُص فِي ٱلَۡقتۡلَىِۖ  
نثَيَٰ  

ُ
ِ َوٱلَۡعبُۡد بِٱلَۡعبِۡد َوٱلۡأ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُر 

ِۚ فَ  نثَيَٰ
ُ
ِخيهِ بِٱلۡأ

َ
َمۡن ُعفَِى لَُهۥ مِۡن أ

َدآٌء 
َ
ُۢ بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ َشۡيء  فَٱت ِبَاُع

ِن  إِلَۡيهِ بِإِۡحَسَٰٖنِۗ َذَٰلَِك َتخۡفِيف  م 
ُۗ َفَمِن ٱۡعتََدىَٰ َبۡعَد  ب ُِكۡم َوَرۡحمَة  ره

لِيم  
َ
 ١٧٨ َذَٰلَِك فَلَُهۥ َعَذاٌب أ

179. (ඝාතනය සඳහා) සමප්රතිචාර දැක්වීයමහි නුඹලාට 

(ආරක්ෂා සහිත) ජීවිතයක් ඇත. අයහෝ බුද්ධිමතුනි ! 

(එමගින්) නුඹලා බියබැතිමතුන් විය හැකිය. 

ْولِي  
ُ
َولَُكۡم فِي ٱلۡقَِصاِص َحيَوَٰة  َيَٰٓأ

لَۡبَِٰب لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 
َ
 ١٧٩ ٱلۡأ

180. නුඹලායගන් යකයනකුට මරණය සමීප වූ විට ඔහු 

යද්පළ හැර දමා යන්යන් නම් යදමේ පියන්ට ද සමීප 

ඥාතීන්ට ද යහපත් අයුරින් අන්තිම කැමැත්ත ප්රකාශ 

කිරීම නියම කරන ලදී. යමය බැතිමතුන් හට වූ 

යුතුකමකි. 

ُكتَِب َعلَيُۡكۡم إِذَا َحَضَر 
َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت إِن تََرَك َخيًۡرا 

َ
أ

قَۡربِيَن  
َ
َٰلَِديِۡن َوٱلۡأ ٱلۡوَِصيهُة لِلَۡو

ا عَلَى ٱلُۡمتهقِينَ   ١٨٠ بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ

181. එයහයින් එයට සවන් දුන් පසුව කවයරකු එය 

යවනස ්කරන්යන් ද එහි පාපය වනුයේ එය යවනස ්

කරන්නන්හටය. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්සර්ව රාවකය; 

لَُهۥ َبۡعَد َما َسِمَعُهۥ فَإِنهَمآ   َفَمنُۢ بَده
َ  إِۡثُمُهۥ عَلَى  ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله لُونَُه ِ هِذيَن ُيبَد  ٱل
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සර්වඥානීය.   ١٨١ َسِميٌع َعلِيم 

182. එයහයින් එයට සවන් දුන් පසුව කවයරකු එය 

යවනස ්කරන්යන් ද එහි පාපය වනුයේ එය යවනස ්

කරන්නන්හටය. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්සර්ව රාවකය; 

සර්වඥානීය. 

ۡو 
َ
وٖص َجنًَفا أ َفَمۡن َخاَف مِن مُّ

ۡصلََح 
َ
بَيۡنَُهۡم فَلَآ إِۡثَم َعلَيۡهِِۚ  إِثٗۡما فَأ

َ َغُفور  رهِحيم    ١٨٢ إِنه ٱَّلله

183. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා බැතිමත් විය හැකි 

වනු පිණිස නුඹලාට යපර වූවන් යකයරහි නියම කරනු 

ලැබුවාක් යමන් නුඹලා යකයරහි ද උපවාසය නියම කරනු 

ලැබීය. 

هِذيَن  َها ٱل يُّ
َ
َءاَمنُواْ ُكتَِب َيَٰٓأ

يَاُم َكَما ُكتَِب عَلَى   ِ َعلَيُۡكُم ٱلص 
هِذيَن مِن َقبۡلُِكۡم لََعلهُكۡم   ٱل

 ١٨٣ َتتهُقونَ 

184. (එය) ගණන් කරනු ලැබූ දින ගණනකි. එයහයින් 

නුඹලා අතුරින් කවයරකු යරෝගියයකු ව යහෝ ගමනක 

නිරත ව සිටියේ නම් යහෝ එවිට ඔහු යවනත් දින ගණන් 

ගණනය කර(උපවාසයේ නියැයළ)ත්වා ! එයට හැකියාව 

ඇති උදවියට (උපවාසය මග හැරීයම්) වන්දිය වනුයේ 

දුගියයකුට ආහාර සැපයීමය. තවද කවයරකු යම් යහපතක් 

අමතර ව ඉටු කයළ් ද එය ඔහුට උතුම් යවයි. නමුත් 

නුඹලා දැන සිටියයහු නම් උපවාසයේ නිරත වීම නුඹලාට 

යර්ෂ්ඨය. 

يهاٗما 
َ
ۡعُدوَدَٰٖتِۚ َفَمن كَاَن مِنُكم أ مه

يهاٍم  
َ
ِۡن أ ة  م  ۡو عَلَىَٰ َسَفرٖ فَعِده

َ
رِيًضا أ مه

هِذيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَة   ْۚ وَعَلَى ٱل َخَر
ُ
أ

َع َخيۡٗرا   َطَعاُم مِۡسِكيٖنِۖ َفَمن َتَطوه
ن تَُصوُمواْ َخيۡر  

َ
ۚۥْ َوأ هُه َفُهَو َخيۡر  ل

 ١٨٤ لهُكۡم إِن ُكنتُۡم َتۡعلَُمونَ 

185. රමළාන් මාසය වනාහි මිනිසාට මඟ යපන්වන්නක් 

යලසත් යහමඟ පැහැදිලි කරන්නක් යලසත් (යහාඳ නරක 

යවන් කර යපන්වන) නිර්ණායකයක් යලසත් එහි අල්-

කුර්ආනය පහළ කරනු ලැබීය. එබැවින් කවයරකු එම 

මාසයට ප්රයේශ වන්යන් ද ඔහු එහි උපවාසය රකිත්වා ! 

තවද කවයරකු යරෝගියයකු ව යහෝ ගමනක නිරත ව 

සිටින්යන් ද එයස ්නම් යවනත් දින ගණන් 

කර(උපවාසයේ නියැයළ)ත්වා ! අල්ලාහ් නුඹලාට පහසු ව 

ප්රිය කරයි. අපහසුව ප්රිය යනාකරයි. (යමම සහනය) 

නුඹලා දින ගණන් සම්පූර්ණ කරනු පිණිස ද අල්ලාහ ්

නුඹලාට මඟ යපන්වූ දෑ සඳහා ඔහු ව විභූතිමත් කරනු 

පිණිස ද නුඹලා කෘතඥතාව පුද කිරීමට හැකි වනු පිණිස ද 

යේ. 

نزَِل فِيهِ 
ُ
هِذٓي أ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱل

َِن   ٱلُۡقۡرَءاُن ُهٗدى ل ِلنهاِس َوبَي َِنَٰٖت م 
ٱلُۡهَدىَٰ َوٱلُۡفۡرَقاِنِۚ َفَمن َشهَِد  

ۡهَر فَلۡيَُصۡمُهۖۡ َوَمن كَاَن  مِنُكُم ٱلشه
ِۡن  ة  م  ۡو عَلَىَٰ َسَفرٖ فَعِده

َ
يهاٍم  َمرِيًضا أ

َ
أ

ُ بُِكُم ٱلۡيُۡسَر َولَا   ُۗ يُرِيُد ٱَّلله َخَر
ُ
أ

يُرِيُد بُِكُم ٱلُۡعۡسَر َولُِتۡكِملُواْ  
َ عَلَىَٰ َما  ةَ َولُِتَكب ُِرواْ ٱَّلله ٱلۡعِده

َُٰكۡم َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ   ١٨٥ َهَدى

186. තවද මායේ ගැත්තන් මා ගැන නුයඹන් විමසූ විට   لََك ِعبَادِي َعن ِي فَإِن ِي
َ
َوِإذَا َسأ
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සැබැවින්ම මම සමීපතය. යදින්නා මයගන් කන්නලේව 

කළයහාත්, ඔහුයේ කන්නලේවට මම පිළිතුරු යදමි.  

එබැවින් ඔවුන් මයගන් පිළිතුරු පතත් වා, ඇරයුමට 

පිළිතුරු යදත්වා, තවද මා විශ්වාස කරත්වා. එමගින් ඔවුන් 

යහමඟ ලබන්නට හැකි වනු ඇත. 

اِع إِذَا  ِجيُب َدۡعوَةَ ٱلده
ُ
قَرِيٌبۖۡ أ

َدعَانِِۖ فَلۡيَۡستَِجيبُواْ لِي َولُۡيۡؤمِنُواْ بِي  
 ١٨٦ لََعلهُهۡم يَرُۡشُدونَ 

187. උපවාස රාත්රියයහි නුඹලායේ භාර්යාවන් සමඟ 

ලිංගික ඇසුර නුඹලාට අනුමත කරනු ලැබීය. ඔවුන් 

නුඹලාට වස්ත්ර (යමන්) යේ. නුඹලා ද ඔවුනට වසත්්ර 

(යමන්) යේ. සැබැවින්ම නුඹලා නුඹලාවම රවටා ගනිමින් 

සිටීම අල්ලාහ ්දන්යන්ය. එබැවින් ඔහු නුඹලා යවත 

පශ්චාත්තාපය පිරිනැමුයේය. නුඹලායේ (වැරැද්ද) 

යනාසලකා හැරියේය. එබැවින් දැන් නුඹලා ඔවුන් සමඟ 

ලිංගික ඇසුයරහි නිරත වනු. තවද නුඹලාට අල්ලාහ ්නියම 

කළ දෑ යසායනු. තවද අලුයයමහි කළු නූයලන් සුදු නූල 

නුඹලාට පැහැදිලි වන යතක් අනුභව කරනු. පානය කරනු. 

පසුව රාත්රිය දක්වා උපවාසය සම්පූර්ණ කරනු. නුඹලා 

මස්ජිදයන්හි රැයඳන්නන් ව (ඉඃතිකාෆ්) සිටිය දී ඔවුන් 

සමඟ ලිංගික ඇසුයරහි නිරත යනාවනු. යම්වා අල්ලාහය්ේ 

සීමාවන්ය. එබැවින් නුඹලා ඒවාට සමීප යනාවනු. ඔවුන් 

බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිස එයලසය අල්ලාහ ්ඔහුයේ 

වදන් ජනයාට පැහැදිලි කරනුයේ. 

فَُث  يَاِم ٱلره ِ ِحله لَُكۡم لَۡيلََة ٱلص 
ُ
أ

إِلَيَٰ نَِسآئُِكۡمْۚ ُهنه لَِباس  لهُكۡم  
 ُۗ نتُۡم لَِباس  لهُهنه

َ
نهُكۡم  َوأ

َ
ُ أ َعلَِم ٱَّلله

نُفَسُكۡم َفتَاَب 
َ
ُكنتُۡم َتخۡتَانُوَن أ

َعلَيُۡكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖۡ فَٱلَٰٔۡـَن  
  ُ َبَِٰشُروُهنه َوٱۡبتَُغواْ َما َكتََب ٱَّلله

لَُكۡمْۚ وَُكلُواْ وَٱۡشَربُواْ َحتهيَٰ يَتَبَيهَن  
ۡبيَُض مَِن ٱلۡخَيِۡط  

َ
لَُكُم ٱلۡخَيُۡط ٱلۡأ

ۡسوَ 
َ
واْ ٱلۡأ تِمُّ

َ
دِ مَِن ٱلَۡفۡجرِِۖ ثُمه أ

هۡيِلِۚ َولَا تَُبَِٰشُروُهنه  يَاَم إِلَي ٱل ِ ٱلص 
نتُۡم َعَِٰكُفوَن فِي ٱلَۡمَسَِٰجدِِۗ تِلَۡك  

َ
َوأ

ُۗ َكَذَٰلَِك  ِ فَلَا َتۡقَربُوَها ُحُدوُد ٱَّلله
ُ َءاَيَٰتِهِۦ لِلنهاِس لََعلهُهۡم   يُبَي ُِن ٱَّلله

 ١٨٧ َيتهُقونَ 

188. තවද නුඹලායේ වසත්ුව නුඹලා අතර අයුක්ති 

සහගත යලස අනුභව යනාකරනු. ජනයායේ වසත්ුයවන් 

යකාටසක් දැනුවත්ව ම නුඹලා භුක්ති විදිනු පිණිස ඒවා 

පාලකයින් යවත යයාමු යනාකරනු. 

ۡمَوَٰلَُكم بَيۡنَُكم  
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
َولَا تَأ

بِٱلَۡبَِٰطِل َوتُۡدلُواْ بَِهآ إِلَي ٱلۡحُكهاِم  
اِس   ۡمَوَِٰل ٱلنه

َ
ِۡن أ ُكلُواْ فَرِيٗقا م 

ۡ
لَِتأ

نتُۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
 ١٨٨ بِٱلِۡإثِۡم َوأ

189. නව සඳ පිළිබඳ ව ඔවුන් නුඹයගන් විමසති. එය 

ජනයාට හා හේ (වන්දනාවන්) හි කාල නියමයන්ය. තවද 

නුඹලායේ නියවස් යවත නුඹලා එහි පිටු පසින් පැමිණීම 

යහපත් යනායේ. නමුත් යහපත වනුයේ බියබැතිමත් 

වන්නාය. තවද නුඹලා නියවස ්තුළට එහි (ප්රධාන) 

යදාරටුයවන් පැමියණනු. තවද නුඹලා ජයග්රහණය ලබා 

هِلهةِِۖ قُۡل ِهَي  
َ
۞يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡأ

ُۗ َولَيَۡس ٱلۡبِرُّ   َمَوَٰقِيُت لِلنهاِس َوٱلۡحَج ِ
تُ 
ۡ
ن تَأ

َ
واْ ٱلُۡبيُوَت مِن ُظُهورَِها  بِأ
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ගත හැකි වනු පිණිස අල්ලාහ්ට බියබැතිමත් වනු .   ْتُوا
ۡ
َوَلَِٰكنه ٱلۡبِره َمِن ٱتهَقىَِٰۗ َوأ

  َ ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َٰبَِها بَۡو
َ
ٱلُۡبيُوَت مِۡن أ

 ١٨٩ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

190. තවද නුඹලා සමඟ සටන් කරන්නන් සමඟ නුඹලා ද 

සටන් කරනු. නුඹලා සීමාව ඉක්මවා යනායනු. සැබැවින් 

අල්ලාහ ්සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කරන්නන් ව ප්රිය 

යනාකරන්යන්ය. 

هِذيَن   ِ ٱل َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوَق
َ لَا  يَُقَٰتِلُونَُكۡم َولَا َتۡعتَُدٓواْْۚ إِنه ٱَّلله

 ١٩٠ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡعتَِدينَ 

191. තවද නුඹලා (යුද බියම්) ඔවුන් ව දුටු තැන මරා 

දමනු. ඔවුන් නුඹලාව පිටුවහල් කළ පරිදිම නුඹලා ඔවුන් 

ව පිටුවහල් කරනු. කලහකාරීත්වය ඝාතනයට වඩා ඉතා 

දුෂ්ටය. ශුද්ධ මස්ජිදය අබියස ඔවුන් නුඹලා සමඟ එහි 

සටන් වදින තුරු නුඹලා ඔවුන් සමඟ සටන් යනාවදිනු. 

එයස ්නුඹලා සමඟ ඔවුන් සටන් වැදුයන් නම් නුඹලා 

ඔවුන් ව ඝාතනය කරනු. එයලසය යද්ව 

ප්රතික්යෂ්පකයින්යේ ප්රතිවිපාකය වනුයේ. 

َوٱۡقتُلُوُهۡم َحيُۡث ثَقِۡفتُُموُهۡم 
ۡخرَُجوُكۡمْۚ 

َ
ِۡن َحيُۡث أ ۡخرُِجوُهم م 

َ
َوأ

َشدُّ مَِن ٱلَۡقتِۡلِۚ َولَا  
َ
َوٱلۡفِتۡنَُة أ

تَُقَٰتِلُوُهۡم ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم 
َٰتَلُوُكۡم   َحتهيَٰ يَُقَٰتِلُوُكۡم فِيهِِۖ فَإِن َق

ٱۡقتُلُوُهۡمُۗ َكَذَٰلَِك َجَزآُء  فَ 
 ١٩١ ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

192. නමුත් ඔවුන් (යුද්ධයයන්) වැළකී සිටියේ නම් එවිට 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලීය අසමසම 

කරුණාන්විතය. 

َ َغُفور   فَإِِن ٱنتََهۡواْ فَإِنه ٱَّلله
 ١٩٢ رهِحيم  

193. තවද කලහකම් ඇති යනාවී සම්පූර්ණ දහම 

අල්ලාහ්ට පමණක් සතු වන යතක්  ඔවුන් සමඟ නුඹලා 

යුද වදිනු. නමුත් ඔවුන් (කලහකම් කිරීයමන්) වැළකී 

සිටියේ නම් එවිට අපරාධකරුවන් යකයරහි මිස යවනත් 

අය යකයරහි කිසිදු සතුරුකමක් යනාවිය යුතුය. 

َٰتِلُوُهۡم َحتهيَٰ لَا تَُكوَن فِتۡنَة   َوَق
 ِۡۖ ِيُن َّلِله فَإِِن ٱنتََهۡواْ فَلَا  َويَُكوَن ٱلد 

َٰلِِمينَ  ها عَلَى ٱلظه  ١٩٣ ُعۡدَوََٰن إِل

194. ශුද්ධ මාසය ශුද්ධ මාසයටම සමානය. තවද සියලු 

තහනම් කරනු ලැබූ දෑ යවනුයවන් සමප්රතිචාර ඇත. 

එබැවින් කවයරකු නුඹලාට එයරහිව සීමාව ඉක්මවා 

කටයුතු කයළ් ද ඔහු නුඹලාට එයරහිව සීමාව ඉක්මවා 

කටයුතු කළා යස්ම නුඹලා ද ඔහුට එයරහිව සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු කරනු. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට 

බියබැතිමත් වනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

බියබැතිමතුන් සමඟ බව දැන ගනු. 

ۡهرِ ٱلۡحََراِم   ۡهُر ٱلۡحََراُم بِٱلشه ٱلشه
ْۚ َفَمِن ٱۡعتََدىَٰ   َوٱلۡحُُرَمَُٰت قَِصاص 

ثِۡل َما  َعلَيُۡكۡم فَٱۡعتَُدواْ َعلَيۡهِ بِمِ 
  َ ٱۡعتََدىَٰ َعلَيُۡكۡمْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

َ َمَع ٱلُۡمتهقِينَ  نه ٱَّلله
َ
 ١٩٤ َوٱۡعلَُمٓواْ أ
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195. තවද අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ විය පැහැදම් කරනු. 

(නුඹලා එයස ්වියදම් යනාකර) නුඹලායේ දෑත් නුඹලා 

විනාශය කරා යනායහළනු. තවද නුඹලා උපකාරශීලී ව 

කටයුතු කරනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්උපකාරශීලී ව 

කටයුතු කරන දැහැමියන් ව ප්රිය කරන්යන්ය. 

ِ َولَا تُلُۡقواْ   نفُِقواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
َوأ

ۡحِسنُٓواْْۚ  
َ
ۡهلَُكةِ َوأ يِۡديُكۡم إِلَي ٱلته

َ
بِأ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ١٩٥ إِنه ٱَّلله

196. තවද අල්ලාහ ්යවනුයවන් හේ හා උම්රා සම්පූර්ණ 

කරනු. නමුත් නුඹලා (ඒවා ඉටු කළ යනාහැකි පරිදි) 

යකාටු කරනු ලැබුයවහු නම් (සත්ව) කැප කිරීයමන් 

තමන්ට පහසු දෑ දිය යුතුය. තවද කැප කිරීමට නියමිත 

සත්වයා එයට නියමිත සථ්ානයට ළඟා වන යතක් 

නුඹලායේ හිස් මුඩු යනාකරනු. නමුත් නුඹලා අතුරින් 

කවයරකු යරෝගියයකු ව යහෝ තම හියසහි තමන්ට 

යේදනාවක් වූයේ නම් යහෝ (හිස මුඩු කිරීමට සිදු වූයේ 

නම්) එවිට උපවාසයේ නියැළීයමන් යහෝ දානයකින් යහෝ 

සත්ව කැප කිරීමකින් යහෝ වන්දියක් ලබා දිය යුතුය. 

නමුත් (හේ සහ උම්රා ව වළක්වන බාධකය ඉවත් වී) 

නුඹලා අභයදායී තත්ත්වයට පත් වූ විට, යයමක් උම්රා 

ඉටු කර (ඉහ්රාමයයන් යතාරව) හේ දක්වා සිටියේ නම් 

සත්ව කැප කිරීයමන් පහසු දෑ ලබා දිය යුතුය. නමුත් ඔහු 

(එය) යනාලැබුයේ නම් එවිට හේ හි දින තුනක් ද නුඹලා 

නැවත (ගම රට බලා) හැරී ආ විට දින හතක් ද (එනම්) 

එය පූර්ණ දින දහයක් යලස උපවාසයේ නියැයළත්වා! එය 

ශුද්ධ මස්ජිදය අවට පදිංචි කරුවන්ට යනායේ. තවද 

නුඹලා අල්ලාහ්ට බියබැතිමත් වනු. තවද සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්දඬුවම් කිරීයමහි දැඩි බව නුඹලා දැන ගනු. 

ِْۚ فَإِۡن  واْ ٱلۡحَجه َوٱلُۡعۡمَرةَ َّلِله تِمُّ
َ
َوأ

ۡحِصۡرُتۡم َفَما ٱۡستَيَۡسَر مَِن ٱلَۡهۡدِيِۖ  
ُ
أ

بۡلَُغ  َولَا َتحۡلُِقواْ ُرُءوَسُكۡم َحتهيَٰ يَ 
ۚۥْ َفَمن كَاَن مِنُكم  ٱلَۡهۡدُي َمحِلهُه
ِسهِۦ 

ۡ
أ ِن ره ٗذى م 

َ
ۦٓ أ ۡو بِهِ

َ
رِيًضا أ مه

ۡو  
َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِن ِصيَاٍم أ فَفِۡديَة  م 

مِنتُۡم َفَمن َتَمتهَع 
َ
نُُسٖكِۚ فَإِذَآ أ

بِٱلُۡعۡمَرةِ إِلَي ٱلۡحَج ِ َفَما ٱۡستَيَۡسَر مَِن 
هۡم َيجِ  ۡد فَِصيَاُم ثََلَٰثَةِ  ٱلَۡهۡدِيِۚ َفَمن ل

يهامٖ فِي ٱلۡحَج ِ وََسبَۡعٍة إِذَا رََجۡعتُۡمُۗ  
َ
أ

هۡم  ُۗ َذَٰلَِك لَِمن ل تِلَۡك َعَشَرة  كَامِلَة 
ۡهلُُهۥ َحاِضِري ٱلَۡمۡسِجِد 

َ
يَُكۡن أ

نه 
َ
َ وَٱۡعلَُمٓواْ أ ٱلۡحََراِمِۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ   ١٩٦ ٱَّلله

197. හේ වන්දනාව හඳුනන මාසයන්හිය. එබැවින් 

ඒවායයහි කවයරකු හේ වන්දනාව අනිවාර්ය කරගත්යත්ද, 

හේ සමයේ දී ඔහු ලිංගික ව යනාහැසිරිය යුතුය. පාපකම් 

යනාකළ යුතුය. තර්කයන්හි  නිරත යනාවිය යුතුය. නුඹලා 

යම් යහපතක් කරන්යන් නම් එය අල්ලාහ් දන්යන්ය. තවද 

නුඹලා (හේ සඳහා අවශය දෑ) යපාදි බැඳ ගනු. නමුත් 

යපාදියයන් වඩාත් යර්ෂ්ඨ වන්යන් බියබැතිමත් භාවයයි. 

තවද අයහෝ බුද්ධිය ඇත්තනි! නුඹලා මට බිය වනු. 

ْۚ َفَمن فَرََض   ۡعلُوَمَٰت  ۡشُهر  مه
َ
ٱلۡحَجُّ أ

فِيهِنه ٱلۡحَجه فَلَا َرفََث َولَا فُُسوَق  
ُۗ َوَما َتۡفَعلُواْ  َولَا ِجَداَل فِي ٱلۡحَج ِ

ُدواْ فَإِنه مِۡن َخيۡرٖ  ُۗ َوتََزوه ُ َيۡعلَۡمُه ٱَّلله
ْولِي  

ُ
ۡقَوىَِٰۖ َوٱتهُقوِن َيَٰٓأ ادِ ٱلته َخيَۡر ٱلزه

لَۡبَٰبِ 
َ
 ١٩٧ ٱلۡأ

198. නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් වූ භාගයය නුඹලා 

යසවීම නුඹලා යකයරහි වරදක් යනාමැත. එබැවින් නුඹලා 
ن تَبۡتَُغواْ 

َ
لَيَۡس َعلَيُۡكۡم ُجنَاٌح أ
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අරෆා ප්රයද්ශයන් හි සිට (බැහැර වී) ගලා ආ විට මෂ්අරුල් 

හරාම් නම් සථ්ානයේ අල්ලාහ ්ව සිහිපත් කරනු.ඔහු 

නුඹලාට මඟයපන් වූ අයුරින් නුඹලා ද ඔහු ව සිහිපත් 

කරනු. තවද මීට යපර නුඹලා යනාමඟ ගියවුන් අතුරින් 

සිටියයහුය. 

ِۡن   فَۡضتُم م 
َ
ب ُِكۡمْۚ فَإِذَآ أ ِن ره فَۡضلٗا م 

َ ِعنَد  َعَرَفَٰٖت فَٱذُۡكُرواْ ٱَّلله
ٱلَۡمۡشَعرِ ٱلۡحََراِمِۖ َوٱذُۡكُروهُ َكَما  

ِن َقبۡلِهِۦ   َُٰكۡم َوِإن ُكنتُم م  َهَدى
ٓال ِينَ   ١٩٨ لَِمَن ٱلضه

199. ජනයා (බැහැර වී) ගලා එන පරිදි ම නුඹලා ද ගලා 

එනු. තවද අල්ලාහය්ගන් පාපක්ෂමාව අයැදිනු. සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය. අසමසම කරුණාන්විතය. 

فَاَض  
َ
فِيُضواْ مِۡن َحيُۡث أ

َ
ثُمه أ

  َ ْۚ إِنه ٱَّلله َ اُس وَٱۡستَۡغفُِرواْ ٱَّلله ٱلنه
 ١٩٩ َغُفور  رهِحيم  

200. නුඹලායේ (හේ) වතාවත් නුඹලා ඉටු කළ විට 

නුඹලා නුඹලායේ මුතුන් මිත්තන් සිහිපත් කරමින් 

සිටියාක් යමන් යහෝ ඊටත් වඩා දැඩි සිහිපත් කිරීමකින් 

අල්ලාහ ්ව සිහිපත් කරනු. ඒ අනුව ජනයා අතුරින් 

ඇතැමුන් අපයේ පරමාධිපතියාණනි! යමයලායවහි අපට 

පිරිනමනු මැනව! යැයි පවසන්නන් යවති. ඔහුට මතු 

යලායවහි කිසිදු යකාටසක් හිමි වන්යන් නැත. 

َنَِٰسَكُكۡم فَٱذُۡكُرواْ  فَإِذَا قََضيۡتُم مه
َشده  

َ
ۡو أ

َ
َ َكِذۡكرُِكۡم َءابَآَءُكۡم أ ٱَّلله

اِس َمن َيُقوُل َربهنَآ   ذِۡكٗراُۗ فَِمَن ٱلنه
ۡنيَا َوَما لَُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ  َءاتِنَا فِي ٱلدُّ

 ٢٠٠ مِۡن َخَلَٰقٖ 

201. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! යමයලායවහි යහපත ද, 

මතු යලායවහි යහපත ද අප හට පිරිනමනු මැනව! තවද 

නිරයේ දඬුවමින් අපව ආරක්ෂා කරනු මැනව! යැයි 

පවසන ඇතැමුන් ද ඔවුන් අතුරින් යවති. 

ن َيُقوُل َربهنَآ َءاتِنَا فِي   َومِنُۡهم مه
ۡنيَا َحَسنَٗة َوفِي  ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسنَٗة ٱلدُّ
ارِ   ٢٠١ َوقِنَا َعَذاَب ٱلنه

202. තමන් ඉපැයූ දැයින් යකාටසක් තමන්ට ඇත්යතෝ 

ඔවුන්මය. තවද අල්ලාහ් විනිශ්චය කිරීයමහි ඉතා 

යේගවත්ය. 

ا َكَسبُواْْۚ  ِمه ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم نَِصيب  م 
ُ
أ

ُ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ   ٢٠٢ َوٱَّلله

203. තවද නියමිත දින ගණනක් තුළ නුඹලා අල්ලාහ් ව 

සිහිපත් කරනු. එබැවින් කවයරකු (මිනායවහි රැඳී 

සිටීයමන්) දින යදකකින් ඉක්මන් වන්යන් ද එවිට ඔහු 

යකයරහි පාපයක් යනාමැත. තවද කවයරකු ප්රමාද වන්යන් 

ද ඔහු යකයරහි ද පාපයක් යනාමැත. එය බිය බැතිමත් 

වූවන් හටය. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බියබැතිමත් වනු. 

සැබැවින්ම නුඹලා ඔහු යවත එක් රැස් කරනු ලබන බව 

දැන ගනු. 

ۡعُدوَدَٰٖتِۚ   يهامٖ مه
َ
َ فِٓي أ ۞َوٱذُۡكُرواْ ٱَّلله

َل فِي يَۡوَميِۡن فَلَآ إِۡثَم   َفَمن َتَعجه
َر فَلَآ إِۡثَم َعلَيۡهِِۖ   خه

َ
َعلَيۡهِ َوَمن تَأ

 َ َوٱۡعلَُمٓواْ لَِمِن ٱتهَقىَِٰۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
نهُكۡم إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ 

َ
 ٢٠٣ أ
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204. යමයලාව ජීවිතයයහි තම ප්රකාශය නුඹ ව පුදුමයට 

පත් කරවන හා තම හදවයතහි ඇති දෑ යකයරහි අල්ලාහ් 

ව සාක්ි වශයයන් තබන අය ද මිනිසුන් අතුරින් යවති. 

තවද ඔහු තර්ක කිරීයමහි ඉතා දැඩි ය. 

َومَِن ٱلنهاِس َمن ُيۡعِجبَُك قَۡولُُهۥ فِي  
َ عَلَىَٰ َما   ۡنيَا َويُۡشهُِد ٱَّلله ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ

لَدُّ ٱلۡخَِصامِ 
َ
 ٢٠٤ فِي قَلۡبِهِۦ َوُهَو أ

205. ඔහු හැරී ගිය විට මහයපායළායවහි කලහකම් 

කිරීමටත් අස්වනු හා සත්ත්ව පරපුර විනාශ කිරීමටත් 

උත්සාහ දැරුයේය. තවද අල්ලාහ ්කලහකම ප්රිය 

යනාකරන්යන්ය. 

ۡرِض لُِيۡفِسَد  
َ
هيَٰ َسَعىَٰ فِي ٱلۡأ َوِإذَا تََول

  ُ ْۚ َوٱَّلله فِيَها َويُۡهلَِك ٱلۡحَۡرَث َوٱلنهۡسَل
 ٢٠٥ لَا ُيحِبُّ ٱلَۡفَسادَ 

206. නුඹ අල්ලාහ්ට බැතිමත් වනු යැයි ඔහුට පවසනු 

ලැබූ විට පාපී යලස ගර්වය ඔහු ව ග්රහණය කයළය්. 

එබැවින් නිරය ඔහුට ප්රමාණවත්ය. තවද (අවසානයේ 

ලගින) යහන නපුරු විය. 

َخَذتُۡه ٱلۡعِزهةُ 
َ
َ أ َوِإذَا قِيَل لَُه ٱتهِق ٱَّلله

بِٱلِۡإثِۡمِۚ فََحۡسبُُهۥ َجَهنهُمۖۡ َولَبِئَۡس  
 ٢٠٦ ٱلِۡمَهادُ 

207. අල්ලාහ්යේ තෘප්තිය අයප්ක්ෂායවන් තම ආත්මය 

මිල කරන්නන් ද මිනිසුන් අතුරින් යවති. තවද අල්ලාහ ් 

ගැත්තන් යකයරහි යසයනයහවන්තය. 

َومَِن ٱلنهاِس َمن يَۡشِري َنۡفَسُه 
ُ َرُءوُفُۢ   ِْۚ َوٱَّلله ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّلله

 ٢٠٧ بِٱلۡعِبَادِ

208. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි!, නුඹලා සාමය (නම් 

ඉස්ලාමය) තුළට මුළුමණින්ම පිවියසනු. තවද 

යෂයිතාන්යේ පියවරවල් අනුගමනය යනාකරනු. 

සැබැවින්ම ඔහු නුඹලාට ප්රකට සතුයරකි. 

هِذيَن َءاَمنُواْ ٱۡدُخلُواْ فِي  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

لِۡم كَآفهٗة َولَا تَتهبُِعواْ ُخُطَوَِٰت  ِ ٱلس 
يَۡطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو    ٱلشه

بِين    ٢٠٨ مُّ

209. නුඹලාට පැහැදිලි සාධක පැමිණි පසු නුඹලා (ඉන් 

මිදී) ලිසස්ී යන්යනහු නම් එවිට සැබැවින්ම අල්ලාහ් සර්ව 

බලධාරී හා සර්ව ප්රඥාවන්ත බව නුඹලා දැන ගනු. 

ِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءتُۡكُم   فَإِن َزلَلۡتُم م 
َ َعزِيٌز  نه ٱَّلله

َ
ٱلَۡبي َِنَُٰت فَٱۡعلَُمٓواْ أ

 ٢٠٩ َحِكيمٌ 

210. වලාකුළු යහවණැලි අතුරින් අල්ලාහ් ද මලක්වරුන් 

ද ඔවුන් යවත පැමිණ කටයුත්ත තීන්දු කරනු ලැබීම ඔවුහු 

අයප්ක්ෂා කරන්යනෝ ද? තවද සියලු කරුණු යයාමු කරනු 

ලබනුයේ අල්ලාහ් යවතය. 

ُ فِي   تِيَُهُم ٱَّلله
ۡ
ن يَأ

َ
هآ أ َهۡل يَنُظُروَن إِل

َِن ٱلَۡغَماِم َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوُقِضَي   ُظلَٖل م 
ْۚ َوِإلَي  ۡمُر

َ
ُمورُ ٱلۡأ

ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ  ٢١٠ ٱَّلله

211. යකතරම් පැහැදිලි සාධක අපි ඔවුනට පිරිනමා 

ඇත්යතමු දැයි ඉස්රාඊල් දරුවන්යගන් (නබිවරය) නුඹ 
إِۡسَرَٰٓءِيَل َكۡم َءاَتيَۡنَُٰهم   َسۡل بَنِيٓ 
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විමසනු. තමන් යවත අල්ලාහ්යේ ආශිර්වාදය පැමිණි 

පසුව කවයරකු එය යවනස ්කරන්යන් ද එවිට සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්දඬුවම් දීයමහි ඉතා දැඩිය. 

ۡل نِۡعَمَة   ِ ِۭ بَي ِنَةِٖۗ َوَمن ُيبَد  ِۡن َءايَة م 
  َ ِ مِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءتُۡه فَإِنه ٱَّلله ٱَّلله

 ٢١١ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

212. ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට යමයලාව ජීවිතය අලංකාර 

කරනු ලැබීය. ඔවුහු විශ්වාස කළවුන්ට අපහාස කරති. 

තවද යද්ව බිය හැඟීම් ඇති කර ගත් අය වනාහි මළවුන් 

යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දින ඔවුනට ඉහළින් සිටිති. 

තමන් අභිමත කරන අයට අල්ලාහ් ගණනයකින් යතාරව 

යපෝෂණය කරන්යන්ය. 

ۡنيَا  هِذيَن َكَفُرواْ ٱلۡحَيَوَٰةُ ٱلدُّ ُزي َِن لِل
هِذيَن َءاَمنُواْۘ  َويَۡسَخُروَن مَِن ٱل

هِذيَن ٱتهَقوۡ  اْ فَۡوَقُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ َوٱل
ُ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغيۡرِ  َوٱَّلله

 ٢١٢ ِحَسابٖ 

213. ජනයා එකම සමූහයක් විය. පසුව අල්ලාහ් ශුභාරංචි 

පවසන්නන් යලස ද අවවාද කරන්නන් යලස ද නබිවරුන් 

ව එවීය. තවද කවර යදයක් මත ඔවුන් මතයේද ඇති කර 

ගත්යත් ද ඒ ගැන ජනයා අතර තීන්දු කිරීම පිණිස ඔවුන් 

සමඟ සතයයයන් යුත් යද්ව ග්රන්ථ ද පහළ කයළය්. තමන් 

යවත පැහැදිලි සාධක පැමිණි පසුව ඔවුන් අතර තිබූ 

ඊර්ෂයාව යහ්තුයවන් යද්ව ග්රන්ථය ලත් ජනයා හැර 

(යවනත් කිසියවක්) ඒ ගැන මතයේද ඇති කර ගත්යත් 

නැත. පසුව සතයයයන් යුත් කවර යදයක් තුළ ඔවුන් මත 

යේද ඇති කර ගත්යත් ද ඒ ගැන අල්ලාහ ්තම 

අනුභාවයයන් විශ්වාස කළවුනට මඟ යපන්වීය. තවද 

අල්ලාහ ්තමන් අභිමත කරන අයට ඍජු මඟ යවත මඟ 

යපන්වන්යන්ය. 

 ُ ٗة َوَِٰحَدٗة َفبََعَث ٱَّلله مه
ُ
اُس أ كَاَن ٱلنه

نَزَل 
َ
ِريَن َوُمنِذرِيَن َوأ ِ بِي ِـَۧن ُمبَش  ٱلنه

ِ لَِيۡحُكَم  َمَعُهُم  ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
اِس فِيَما ٱۡختَلَُفواْ فِيهِِۚ َوَما   َبيَۡن ٱلنه

وتُوهُ مِنُۢ 
ُ
هِذيَن أ ها ٱل ٱۡختَلََف فِيهِ إِل

ُۢا  َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰت َبۡغيَ
هِذيَن َءاَمنُواْ لَِما  ُ ٱل بَيۡنَُهۡمۖۡ َفَهَدى ٱَّلله

ۗۦُ ٱۡختَلَُفواْ فِيهِ مَِن ٱ ِ بِإِذۡنِهِ لۡحَق 
ُ َيۡهِدي َمن يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  َوٱَّلله

ۡستَقِيمٍ   ٢١٣ مُّ

214. නුඹලාට යපර ඉකුත් ව ගිය වුන්ට යමන් නුඹලාට ද 

(දුෂ්කර තත්වයක්) යනාපැමිණ ම නුඹලා ස්වර්ගයට 

පිවියසන්න ට සිතන්යනහු ද? දුෂ්කරතා හා උවදුරු ඔවුන් 

ව ග්රහණය කයළය්. ධර්ම දූතයා හා ඔහු සමඟ වූ විශ්වාස 

කළවුන් ද අල්ලාහ් යේ ජයග්රහණය කවදා දැයි අසන 

තරමට ම ඔවුහු කම්පනය ට පත් කරනු ලැබූහ. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්යේ උපකාරය ඉතා සමීප බව දැන 

ගනු. 

ا  ن تَۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة َولَمه
َ
ۡم َحِسبۡتُۡم أ

َ
أ

هِذيَن َخلَۡواْ مِن   ثَُل ٱل تُِكم مه
ۡ
يَأ

آُء  َقبۡلُِكمِۖ مه  ره َسآُء وَٱلضه
ۡ
تُۡهُم ٱلَۡبأ سه

هِذيَن  َوُزلۡزِلُواْ َحتهيَٰ َيُقوَل ٱلرهُسوُل َوٱل
لَآ إِنه 

َ
ُِۗ أ َءاَمنُواْ َمَعُهۥ َمَتيَٰ نَۡصُر ٱَّلله

ِ قَرِيب    ٢١٤ نَۡصَر ٱَّلله
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215. තමන් වියදම් කළ යුත්යත් කුමක් දැයි ඔවුහු 

නුඹයගන් විමසති. යහපත් දැයින් නුඹලා වියදම් කළ 

යුත්යත් යදමාපියන්, ඥාතීන්, අනාථයින්, දුප්පතුන් සහ 

මගියන්ට යේ යැයි නුඹ පවසනු. තවද නුඹලා සිදු කරන  

යම් යහපත් දැයක් වුව ද ඒ ගැන සැබැවින්ම අල්ලාහ ්සර්ව 

ඥානීය. 

يَۡسـ َلُونََك َماذَا يُنفُِقوَنۖۡ قُۡل َمآ  
ِۡن َخيۡرٖ  نَفۡقتُم م 

َ
َٰلَِديِۡن  أ فَلِلَۡو

قَۡربِيَن َوٱلَۡيَتََٰميَٰ وَٱلَۡمَسَِٰكيِن  
َ
َوٱلۡأ

بِيِلِۗ وََما َتۡفَعلُواْ مِۡن َخيۡرٖ   َوٱبِۡن ٱلسه
َ بِهِۦ َعلِيم    ٢١٥ فَإِنه ٱَّلله

216. සටන් කිරීම, නුඹලාට එය පිළිකුල් වුව ද, නුඹලා 

යකයරහි එය නියම කරන ලදී. නුඹලා යමක් පිළිකුල් කළ 

හැක. නමුත් එය නුඹලාට යහපතක් විය හැකිය. නුඹලා 

යමක් ප්රිය කළ හැක. නමුත් එය නුඹලාට හානිදායක විය 

හැකිය. අල්ලාහ ්(සියල්ල) දන්යන්ය. නමුත් නුඹලා 

යනාදන්යනහුය. 

ُكتَِب َعلَيُۡكُم ٱلۡقِتَاُل َوُهَو ُكۡره   
ا  ن تَۡكَرُهواْ َشيۡـ ٗ

َ
لهُكۡمۖۡ وََعَسيَٰٓ أ

ن ُتحِبُّواْ َوُهَو َخيۡر  
َ
لهُكۡمۖۡ وََعَسيَٰٓ أ

ُ َيۡعلَُم   ا َوُهَو َشر   لهُكۡمْۚ َوٱَّلله َشيۡـ ٗ
نتُۡم لَا َتۡعلَُمونَ 

َ
 ٢١٦ َوأ

217. ශුද්ධ මාසය එහි සටන් කිරීම පිළිබඳ ව ඔවුහු 

නුඹයගන් විමසති. එහි සටන් කිරීම මහත් පාපයකි. තවද 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයන් (ජනයා) වැළැක්වීමත් ඔහු හා 

ශුද්ධ මස්ජිදය ප්රතික්යෂ්ප කිරීමත් එහි වැසියන් එයින් 

පිටුවහල් කිරීමත් අල්ලාහ් අබියස  අති මහත් පාපයකි බව 

පවසන්න. තවද කලහකම ඝාතනයට වඩා අති මහත් 

පාපයකි. ඔවුහු හැකියාව දරන්යනෝ යවත් නම්  නුඹලායේ 

දහමින් නුඹලා ව නැවත හරවන යතක් නුඹලා සමඟ 

සටන් වැදීයමන් ඉවත් යනාවන්යනෝ මය. තවද නුඹලා 

අතුරින් කවයරක් තම දහමින් බැහැර වී පසුව 

ප්රතික්යෂ්පක යයකු යලස සිටිය දී මරණයට පත් යවත් ද 

එවිට ඔවුහුමය යමයලාව හා පරයලාව තම ක්රියාවන් 

නිෂ්ඵල වී ගිය අය වන්යනෝ. තවද ඔවුහුමය (නිරා) 

ගින්යන් සගයන් වන්යනෝ. ඔවුහු එහි සදාතනිකයයෝ 

යවති. 

ۡهرِ ٱلۡحََراِم قِتَاٖل   يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلشه
ْۚ َوَصدٌّ َعن  فِيهِِۖ قُۡل قِتَال  فِيهِ َكبِير 

ُۢ بِهِۦ َوٱلَۡمۡسِجِد   ِ َوُكۡفُر َسبِيِل ٱَّلله
ۡكبَُر  

َ
ۡهلِهِۦ مِنُۡه أ

َ
ٱلۡحََراِم َوِإۡخَراُج أ

ۡكبَُر مَِن  
َ
ِْۚ َوٱلۡفِتۡنَُة أ ِعنَد ٱَّلله

لُوَن يَُقَٰتِلُونَُكۡم  ٱلَۡقتِۡلِۗ َولَا يََزا 
وُكۡم َعن دِينُِكۡم إِِن   َحتهيَٰ يَُردُّ

ٱۡستََطَُٰعواْْۚ َوَمن يَۡرتَِدۡد مِنُكۡم َعن 
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
دِينِهِۦ َفيَُمۡت َوُهَو كَافِر  فَأ

ۡنيَا   ۡعَمَٰلُُهۡم فِي ٱلدُّ
َ
َحبَِطۡت أ

ارِِۖ   ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ

 ٢١٧ لُِدونَ ُهۡم فِيَها َخَٰ 

218. නියත වශයයන්ම විශ්වාස කළවුන් හා යද්ශය අත 

හැර දමා යගාස් අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ කැප වූවන් වන 

ඔවුහුමය අල්ලාහය්ේ ආශිර්වාදය බලායපායරාත්තු 

වන්යනෝ. තවද අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය; අසමසම 

هِذيَن َهاَجُرواْ  هِذيَن َءاَمنُواْ َوٱل إِنه ٱل
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ِ أ َوَجََٰهُدواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
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කරුණාන්විතය.    َغُفور ُ ِْۚ َوٱَّلله يَرُۡجوَن َرۡحمََت ٱَّلله
 ٢١٨ رهِحيم  

219. (නබිවරය) සුරාව හා සූදුව පිළිබඳ ඔවුහු නුඹයගන් 

විමසති. ඒ යදයකහි මහත් පාපය හා ජනයාට යම් 

ප්රයයෝජන ඇති බවත්, නමුත් ඒ යදයකහි ප්රයයෝජනයට 

වඩා ඒ යදයකහි පාපය අති මහත් බවත් පවසනු. තවද 

තමන් වියදම් කළ යුත්යත් කුමක් දැයි ද නුඹයගන් ඔවුහු 

විමසති. අතියර්ක දෑ (වියදම් කරනු) යැයි පවසනු. 

යමයලසය අල්ලාහ් නුඹලාට සිතන්නට හැකි වනු පිණිස 

නුඹලාට යමම වදන් පැහැදිලි කරනුයේ. 

۞يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡخَۡمرِ َوٱلَۡميِۡسرِِۖ  
قُۡل فِيهَِمآ إِثۡم  َكبِير  َوَمَنَٰفُِع لِلنهاِس  

 ُۗ ۡكبَُر مِن نهۡفعِهَِما
َ
َوِإۡثُمُهَمآ أ

َويَۡسـ َلُونََك َماذَا يُنفُِقوَنۖۡ قُِل  
ُ لَُكُم   ٱلَۡعۡفَوُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله

ُرونَ ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكمۡ   ٢١٩  َتتََفكه

220. යමයලාව හා පරයලාව තුළ (සිතන්නට හැකි වනු 

පිණිස) තවද අනාථයින් ගැන ඔවුහු නුඹයගන් 

විමසන්යනෝය. ඔවුන්ට (රැක බලාගනිමින්) යහ අයුරින් 

කටයුතු කිරීම උතුම් ය. නුඹලා ඔවුන් සමඟ මිර වූ විට 

ඔවුහු නුඹලායේ සයහෝදරයයෝ යවති. යහ අයුරින් කටයුතු 

කරන්නායගන් කලහකරුවා කවයරකු දැයි අල්ලාහ ්

හඳුනයි. අල්ලාහ් අභිමත කයළ් නම් නුඹලා ව අපහසුතාව 

ට පත් කරනු ඇත. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්සර්ව 

බලධාරීය. සර්ව ප්රඥාවන්ත ය. 

ۡنيَا وَٱٓأۡلِخَرةِِۗ َويَۡسـ َلُونََك َعِن   فِي ٱلدُّ
ۖۡ َوِإ هُهۡم َخيۡر  ن ٱلَۡيَتََٰميَِٰۖ قُۡل إِۡصلَاح  ل

ُ َيۡعلَُم   ُتخَالُِطوُهۡم فَإِۡخَوَٰنُُكۡمْۚ َوٱَّلله
 ُ ٱلُۡمۡفِسَد مَِن ٱلُۡمۡصلِِحِۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

َ َعزِيٌز  ۡعنَتَُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
لَأ

 ٢٢٠ َحِكيم  

221. යද්ව ආයද්ශ තබන්නියන් ව ඔවුන් විශ්වාස කරන 

යතක් විවාහ කර යනාගනු. ඇය නුඹලාට ආකර්ශනීය වුව 

ද යද්ව විශ්වාසී වහලිය ආයද්ශ තබන්නියට වඩා උතුම් ය. 

තවද ආයද්ශ තබන්නන් හට ඔවුන් විශ්වාස කරන යතක් 

විවාහ කර යනායදනු. ඔහු නුඹලාට ආකර්ශනීය වුව ද 

යද්ව විශ්වාසී වහලා ආයද්ශ තබන්නාට වඩා උතුම් ය. 

යමාවුන් ඇරයුම් කරනුයේ (නිරයේ) ගින්න යවත ය. තවද 

අල්ලාහ ්ඔහුයේ අනුභාවයයන් ඇරයුම් කරනුයේ ස්වර්ගය 

හා සමාව යවත ය. තවද ජනයා යමයනහි කරන්නට හැකි 

වනු පිණිස තම වදන් ජනයාට ඔහු (යමයස්) පැහැදිලි 

කරන්යන්ය. 

َولَا تَنِكُحواْ ٱلُۡمۡشرَِكَِٰت َحتهيَٰ  
ِن   ۡؤمِنٌَة َخيۡر  م  َمة  مُّ

َ
ْۚ َولَأ يُۡؤمِنه

ۡعَجبَتُۡكۡمُۗ َولَا  
َ
ۡشِرَكةٖ َولَۡو أ مُّ

ِركِيَن َحتهيَٰ يُۡؤمِنُواْْۚ تُنِكُحواْ ٱلُۡمشۡ 
ۡشرِٖك َولَۡو   ِن مُّ ۡؤمٌِن َخيۡر  م  َولََعبۡد  مُّ

ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُعوَن إِلَي  
ُ
ۡعَجبَُكۡمُۗ أ

َ
أ

ُ يَۡدُعٓواْ إِلَي ٱلۡجَنهةِ   ارِِۖ َوٱَّلله ٱلنه
ۖۦۡ َويُبَي ُِن َءاَيَٰتِهِۦ  َوٱلَۡمۡغفَِرةِ بِإِذۡنِهِ

رُ   ٢٢١ ونَ لِلنهاِس لََعلهُهۡم َيتََذكه

222. තවද ඔසප්භාවය පිළිබඳ ව ඔවුහු නුඹයගන් විමසති. 

එය (යේදනාකාරී) කිලිටකි. එබැවින් ඔසප් සමයේ බිරියන් 
َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضِۖ قُۡل ُهَو  
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යගන් ඉවත් වනු. ඔවුන් පිරිසිදු වන යතක් නුඹලා ඔවුනට 

(ලිංගික ඇසුරට) සමීප යනාවනු. ඔවුන් පිරිසිදු වූ කල්හි 

අල්ලාහ ්නුඹලාට අණ කළ පරිදි ඔවුන් යවත යනු. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් පශ්චාත්තාපයේ නියැයළන්නන් ප්රිය 

කරන අතර ම පිරිසිදු ව සිටින්නන් ප්රිය කරන්යන්ය යැයි 

පවසනු. 

ٗذى فَٱۡعتَزِلُواْ ٱلن َِسآَء فِي  
َ
أ

ٱلَۡمِحيِض َولَا َتۡقَربُوُهنه َحتهيَٰ  
تُوُهنه مِۡن  َيۡطُهۡرَنۖۡ فَإِذَا 

ۡ
ۡرَن فَأ َتَطهه

َ ُيحِبُّ  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َمَرُكُم ٱَّلله
َ
َحيُۡث أ

ِرِينَ  َٰبِيَن َويُِحبُّ ٱلُۡمتََطه  وه  ٢٢٢ ٱلته

223. නුඹලායේ බිරියන් නුඹලා සතු යකත් බිමකි. 

එබැවින් නුඹලා කැමති පරිදි නුඹලායේ යකත යවතට 

යනු. තවද නුඹලා යවනුයවන් (දැහැමි දෑ) ඉදිරිපත් කරනු. 

අල්ලාහ්ට බැතිමත් වනු. සැබැවින්ම නුඹලා ඔහු ව මුණ 

ගැයසන්නන් බව දැන ගනු. තවද විශ්වාසවන්තයින් ට නුඹ 

ශුභාරංචි පවසනු. 

تُواْ 
ۡ
نَِسآؤُُكۡم َحۡرث  لهُكۡم فَأ

ُمواْ  ِ هيَٰ ِشئۡتُۡمۖۡ َوَقد  ن
َ
َحۡرثَُكۡم أ

 َ نُفِسُكۡمْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
َوٱۡعلَُمٓواْ لِأ

ِر ٱلُۡمۡؤمِنِينَ  ِ َلَُٰقوُهُۗ َوبَش  نهُكم مُّ
َ
 ٢٢٣ أ

224. නුඹලා දැහැමි දෑ කිරීම, (අල්ලාහ්ට) බැතිමත් වීම, 

ජනයා අතර සාමය ඇති කිරීම (වැනි යහකම් යනාකිරීමට) 

නුඹලායේ දිවුරුම් තුළින් අල්ලාහ් ව යහ්තුවක් බවට පත් 

යනාකරනු. තවද අල්ලාහ ්සර්ව රාවකය; සර්ව ඥානීය. 

يَۡمَٰنُِكۡم  
َ
َ ُعۡرَضٗة ل ِأ َولَا َتجَۡعلُواْ ٱَّلله

واْ َوَتتهُقواْ َوتُۡصلُِحواْ َبيَۡن   ن َتبَرُّ
َ
أ

ُ َسِميٌع َعلِيم   اِسِۚ وَٱَّلله  ٢٢٤ ٱلنه

225. පුහු යලස නුඹලා යදන නුඹලායේ දිවුරුම් වලදී 

අල්ලාහ ්නුඹලා ව (වරදකරුවන් යලස) ග්රහනය කරන්යන් 

නැත. නමුත් නුඹලාව ග්රහනය කරනුයේ නුඹලායේ හදවත් 

ඉපැයූ දෑ අනුවය. තවද අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය; 

ඉවසිලිවන්ත ය. 

ُ بِٱللهۡغوِ فِٓي   ها يَُؤاِخُذُكُم ٱَّلله ل
يَۡمَٰنُِكۡم َوَلَِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما  

َ
أ

ُ َغُفوٌر   َكَسبَۡت قُلُوبُُكۡمُۗ َوٱَّلله
 ٢٢٥ َحلِيم  

226. (ලිංගික ඇසුයරන්) තම බිරියන්යගන් තමන් ඉවත් ව 

සිටින බවට දිවුරා සිටින්නවුනට මාස හතරක අවකාශ 

යපායරාත්තු කාලයක් ඇත. එයස ්ඔවුන් (එම කාලය තුළ) 

නැවත හැරුයණ් නම් එවිට නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්අති 

ක්ෂමාශීලීය; අසමසම කරුණාන්විතය. 

هِذيَن يُۡؤلُوَن مِن ن َِسآئِهِۡم  تََربُُّص  ل ِل
  َ ۡشُهرِٖۖ فَإِن فَآُءو فَإِنه ٱَّلله

َ
ۡربََعةِ أ

َ
أ

 ٢٢٦ َغُفور  رهِحيم  

227. (එම කාලය තුළ) ඔවුන් දික්කසාද වීම ස්ීර කර 

ගත්යත් නම් එවිට නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්සර්ව 

රාවකය. සර්ව ඥානීය. 

َ َسِميٌع  َلََٰق فَإِنه ٱَّلله َوِإۡن َعَزُمواْ ٱلطه
 ٢٢٧ َعلِيم  

228. දික්කසාද කරනු ලැබූ තැනැත්තියන් තමන් විසින් 

(මාස් ශුද්ධි) වාර තුනක් බලායපායරාත්තුයවන් සිටිය 

යුතුය. ඔවුන් අල්ලාහ් හා පරමාන්ත දිනය විශ්වාස 

කරන්යන් නම් ඔවුන්යේ ගර්භාෂයන් තුළ අල්ලාහ ්මැවූ දෑ 

نُفِسهِنه 
َ
َوٱلُۡمَطلهَقَُٰت َيتََربهۡصَن بِأ

ن 
َ
ثََلَٰثََة قُُرٓوٖءِۚ َولَا َيحِلُّ لَُهنه أ



සූරා අල් බකරා 44 البقرة 

සැඟවීම ඔවුන්ට අනුමත යනාමැත. එම විෂයයහි ඔවුන් 

යදයදනා සමාදානය අයප්ක්ෂා කරන්යන් නම් ඔවුන් ව 

නැවත (එක්කර) ගැනීමට වඩාත් උචිත වන්යනෝ 

ඔවුන්යේ ස්වාමි පුරුෂයයෝය. ඔවුන් මත (ස්වාමි පුරුෂයා) 

යහ අයුරින් කටයුතු කරන යසම් ඔවුනටත් අයිතීන් ඇත. 

නමුත් ඔවුනට වඩා පිරිමින්ට නිලයක් ඇත. තවද අල්ලාහ් 

සර්ව බලධාරී ය. සර්ව ප්රඥාවන්ත ය 

ُ فِٓي  يَۡكتُۡمَن َما َخلََق ٱَّلله
  ِ رَۡحامِهِنه إِن ُكنه يُۡؤمِنه بِٱَّلله

َ
أ

َحقُّ  
َ
َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ َوبُُعولَُتُهنه أ

َرا 
َ
ْۚ  بَِرد ِهِنه فِي َذَٰلَِك إِۡن أ ُدٓواْ إِۡصَلَٰٗحا

هِذي َعلَيۡهِنه   َولَُهنه مِثُۡل ٱل
  ُۗ بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ َولِلر َِجاِل َعلَيۡهِنه َدرََجة 

ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ   ٢٢٨ َوٱَّلله

229. දික්කසාදය යදමුරයකි. ඉන් පසුව යහපත් අයුරින් 

රඳවා ගැනීම යහෝ කාරුණික අයුරින් මුදවා හැරිය යුතුය. 

අල්ලාහය්ේ සීමාවන් ඉටු කළ යනාහැකි යේවි යැයි 

යදයදනාම බිය යවයතාත් මිස ඔවුනට පිරිනැමූ කිසිවකින් 

නුඹලා නැවත ගැනීම නුඹලාට අනුමත යනායේ. එයස් 

අල්ලාහය්ේ සීමාවන් ඉටු කළ යනාහැකි යේවි යැයි නුඹලා 

බිය යවයතාත් එවිට ඇය ඔහුට යමක් වන්දි වශයයන් ලබා 

දී (යවන් වීම) නුඹලා යකයරහි වරදක් යනාවන්යන්ය. 

යම්වා අල්ලාහය්ේ සීමාවන් ය. ඒවා ඉක්මවා යනායනු. 

එවිට ඔවුහුමය අපරාධකරුයවෝ වන්යනෝ. 

تَانِِۖ فَإِۡمَساُكُۢ بَِمۡعُروٍف   َلَُٰق َمره ٱلطه
ۡو تَۡسِريُحُۢ بِإِۡحَسَٰٖنِۗ َولَا َيحِلُّ لَُكۡم  

َ
أ

آ َءاتَيۡتُُموُهنه َشيۡـ ًا  ُخُذواْ مِمه
ۡ
ن تَأ

َ
أ

ن َيخَافَآ 
َ
هآ أ ِۖۡ  إِل ها يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله ل

َ
أ

  ِ ها يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله ل
َ
فَإِۡن ِخۡفتُۡم أ

فَلَا ُجنَاَح َعلَيۡهَِما فِيَما ٱۡفتََدۡت  
  ْۚ ِ فَلَا َتۡعتَُدوَها ۗۦُ تِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله بِهِ

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ِ فَأ َوَمن َيتََعده ُحُدوَد ٱَّلله

َٰلُِمونَ   ٢٢٩ ُهُم ٱلظه

230. එයස ්ඔහු ඇය ව දික්කසාද කයළ් නම් ඇය යවනත් 

සැමියයකු හා විවාහ වී පසුව ඔහු ඇය ව දික්කසාද කරන 

යතක් ඇය ඔහුට (පළමු සැමියාට) අනුමත යනාවන්නීය. 

ඔවුන් යදයදනාට අල්ලාහ්යේ සීමාවන් ඉටු කළ හැකි යැයි 

යදයදනාම සිතන්යන් නම් ඔවුන් යදයදනා නැවත එක් වීම 

ඔවුන් යදයදනා යකයරහි වරදක් නැත. තවද යමය 

අල්ලාහය්ේ සීමාවන් ය. වටහා ගන්නා ජනයාට ඒවා ඔහු 

පැහැදිලි කරන්යන්ය. 

فَإِن َطلهَقَها فَلَا َتحِلُّ لَُهۥ مِنُۢ َبۡعُد 
َحتهيَٰ تَنِكَح َزوًۡجا َغيَۡرُهۗۥُ فَإِن 
ن 

َ
َطلهَقَها فَلَا ُجنَاَح َعلَيۡهَِمآ أ

ن يُقِيَما ُحُدوَد  
َ
َيتََراَجَعآ إِن َظنهآ أ

 ُِۗ ِ يُبَي ِنَُها لَِقۡومٖ  ٱَّلله  َوتِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله
 ٢٣٠ َيۡعلَُمونَ 

231. තවද නුඹලා බිරියන් ව දික්කසාද යකාට ඔවුන්යේ 

(ඉද්දා හි) අවසන් කාලය ළඟා වූයේ නම් එවිට නුඹලා 

ඔවුන් යහ අයුරින් රඳවා ගනු. එයස් යනාමැති නම් යහ 

අයුරින් ඔවුන් මුදවා හරිනු. සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කිරීම 

َجلَُهنه  
َ
َوِإذَا َطلهۡقتُُم ٱلن َِسآَء َفبَلَۡغَن أ

ۡو  
َ
ۡمِسُكوُهنه بَِمۡعُروٍف أ

َ
فَأ
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පිණිස පීඩාකාරී යලස ඔවුන් රඳවා යනාගනු. කවයරක් 

එයස ්කරන්යන් ද ඔහු තමන්ටම අපරාධ කර ගත්යත්ය. 

තවද අල්ලාහය්ේ වදන් සරදමට යනාගනු. නුඹලා 

යකයරහි වූ අල්ලාහය්ේ ආශිර්වාදය ද යද්ව ග්රන්ථයයන් 

හා ප්රඥායවන් නුඹලා යවත පහළ කළ දෑ ද යමයනහි 

කරනු. ඔහු එමඟින් නුඹලාට උපයදස් යදන්යන්ය. තවද 

නුඹලා අල්ලාහ්ට බැතිමත් වනු. තවද නියත වශයයන් ම 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානී බව නුඹලා දැන 

ගනු. 

ُِحوُهنه بَِمۡعُروٖفِۚ َولَا  َسر 
ُتۡمِسُكوُهنه ِضَراٗرا ل َِتۡعتَُدواْْۚ َوَمن  

ۚۥْ َولَا  َيۡفَعۡل َذَٰلَِك َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه
ِ ُهُزٗواْۚ  َوٱذُۡكُرواْ َتتهِخُذٓواْ َءاَيَِٰت ٱَّلله

نَزَل 
َ
ِ َعلَيُۡكۡم َوَمآ أ نِۡعَمَت ٱَّلله

َِن ٱلِۡكَتَِٰب َوٱلۡحِۡكَمةِ  َعلَيُۡكم م 
َ َوٱۡعلَُمٓواْ  ۚۦْ َوٱتهُقواْ ٱَّلله يَعُِظُكم بِهِ

ِ َشۡيٍء َعلِيم  
َ بِكُل  نه ٱَّلله

َ
 ٢٣١ أ

232. තවද නුඹලා බිරියන් ව දික්කසාද යකාට, ඔවුන් ද 

ඔවුන්යේ (ඉද්දා හි) අවසන් කාලයට ළඟා වූ විට ඔවුන් 

අතර යහ අයුරින් කටයුතු කළ හැකැයි ඔවුන් සෑහීමට පත් 

වන්යන් නම් ඔවුන්යේ ස්වාමි පුරුෂයන් සමඟ ඔවුන් 

නැවත විවාහ දිවියට යෑම පිළිබඳ ව නුඹලා ඔවුන් ව 

යනාවැළැක්විය යුතුය. එය නුඹලා අතුරින් අල්ලාහ් හා 

අවසන් දිනය විශ්වාස කළවුනට යමමගින් යදනු ලබන 

උපයදසකි. එය නුඹලාට පාරිශුද්ධ ය, වඩා පිවිතුරු ය. 

තවද අල්ලාහ ්දන්යන්ය. නමුත් නුඹලා යනාදන්යනහුය. 

َجلَُهنه  
َ
َوِإذَا َطلهۡقتُُم ٱلن َِسآَء َفبَلَۡغَن أ
ن يَنِكۡحَن  

َ
فَلَا َتۡعُضلُوُهنه أ

ََٰضۡواْ بَيۡنَُهم   ۡزَوََٰجُهنه إِذَا تََر
َ
أ

َعُظ بِهِۦ َمن  بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ َذَٰلَِك يُو
ِ َوٱلَۡيۡوِم   كَاَن مِنُكۡم يُۡؤمُِن بِٱَّلله

 ْۚ ۡطَهُر
َ
ۡزكَيَٰ لَُكۡم َوأ

َ
ٱٓأۡلِخرِِۗ َذَٰلُِكۡم أ

نتُۡم لَا َتۡعلَُمونَ 
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ  ٢٣٢ َوٱَّلله

233. තවද කිරි දීම සම්පූර්ණ කිරීමට අයප්ක්ෂා කළ 

අයයකු යවනුයවන් මේවරු තම දරුවන්ට සම්පූර්ණ 

යදවසරක් කිරි යපාවන්යනෝය. ඔවුන්යේ යපෝෂණයත් 

ඔවුන්යේ වස්ත්රත් යහ අයුරින් පිරිනැමීම දරුවායේ පියා 

සතු වගකීම ය. කිසිඳු ආත්මයක් එහි ශක්තියේ ප්රමාණය 

අනුව මිස පවරනු යනාලැයේ. මව තම දරුවා යහත්ුයවන් 

හා දරුවා සතු අය (පියා) තම දරුවා යහ්තුයවන් පීඩා 

කරනු යනාලැයේ. යමයලස උරුමක්කරුටත් (වගකීම) 

පැවයර්. ඔවුන් යදයදනායේ සාකේඡාව හා පිළිගැනීම 

අනුව මේ කිරි නතර කිරීමට අයප්ක්ෂා කයළ් නම් එයස ්

සිදු කිරීම ඔවුන් යදයදනාට වරදක් නැත. නුඹලායේ 

දරුවන්ට කිරි යපාවා ගැනීමට නුඹලා අයප්ක්ෂා කයළ ්

නම් නුඹලා යහපත් අයුරින් යදන දෑ නුඹලා ලබා දී එයස ්

සිදු කර ගැනීම නුඹලා යවත වරදක් නැත. තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බැතිමත් වනු. නුඹලා කරමින් සිටින දෑ පිළිබඳ 

ව අල්ලාහ් සර්ව නිරීක්ෂක බව ද නුඹලා දැන ගනු 

ۡوَلََٰدُهنه  
َ
َٰلَِدَُٰت يُۡرِضۡعَن أ ۞َوٱلَۡو

ن يُتِمه 
َ
َراَد أ

َ
َحۡولَيِۡن كَامِلَيِۡنِۖ لَِمۡن أ

 ُ ْۚ وَعَلَى ٱلَۡمۡول ودِ لَُهۥ رِۡزُقُهنه  ٱلرهَضاَعَة
َوكِۡسَوُتُهنه بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ لَا تُكَلهُف 
 ُۢ ْۚ لَا تَُضآره َوَٰلَِدةُ ها وُۡسَعَها َنۡفٌس إِل

هُهۥ بَِولَِدهِۚۦْ وَعَلَى   بَِولَِدَها َولَا َمۡولُود  ل
َراَدا فَِصالًا  

َ
ٱلَۡوارِِث مِثُۡل َذَٰلَِكُۗ فَإِۡن أ
ِنُۡهَما َوتََشا ُورٖ فَلَا  َعن تََراٖض م 

ن 
َ
َردتُّۡم أ

َ
ُۗ َوِإۡن أ ُجنَاَح َعلَيۡهَِما

ۡوَلََٰدُكۡم فَلَا ُجنَاَح  
َ
تَۡستَۡرِضُعٓواْ أ
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آ َءاتَيۡتُم   َعلَيُۡكۡم إِذَا َسلهۡمتُم مه
نه 

َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

َ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير    ٢٣٣ ٱَّلله

234. නුඹලා අතුරින් බිරියන් හැර දමා මරණයට පත් 

වූවන් ගැන වනාහි ඔවුන් (එම බිරියන්) විසින් මාස 

හතරක් හා (දින) දහයක් ඉද්දා යහවත් යපායරාත්තුයවහි 

සිටිය යුතුය. ඔවුන්යේ කාල අවසානයට ළඟා වූ විට ඔවුන් 

සම්බන්ධයයන් යහපත් අයුරින් සිදු කරගන්නා දෑ පිළිබඳ 

ව නුඹලා යකයරහි වරදක් නැත. නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ 

ව අල්ලාහ් අභිඥානවන්තය. 

هِذيَن ُيتََوفهۡوَن مِنُكۡم َويََذُروَن   َوٱل
ۡربََعَة 

َ
نُفِسهِنه أ

َ
ۡزَوَٰٗجا َيتََربهۡصَن بِأ

َ
أ

َجلَُهنه  
َ
ۡشُهرٖ وََعۡشٗراۖۡ فَإِذَا بَلَۡغَن أ

َ
أ

فَلَا ُجنَاَح َعلَيُۡكۡم فِيَما َفَعلَۡن 
نُفِسهِنه بِٱلَۡمعۡ 

َ
ُ بَِما فِٓي أ ُروِفِۗ َوٱَّلله

 ٢٣٤ َتۡعَملُوَن َخبِير  

235. එම කාන්තාවට යම් (විවාහ) යයෝජනාවක් නුඹලා 

ඉදිරිපත් කළ ද නුඹලායේ හදවත් තුළ නුඹලා (ඔවුන් ගැන 

අදහසක්) සඟවා ගත්ත ද නුඹලා යකයරහි වරදක් නැත. 

සැබැවින්ම නුඹලා ඔවුන් ගැන යමයනහි කරන බව 

අල්ලාහ ්දන්යන්ය. නමුත් ඔවුන් සමඟ නුඹලා යහ 

වචනයයන් කතා කරනවා මිස රහසිගත ව ඔවුනට 

ප්රතිඥාවක් යනායදනු. එහි නියමිත කාලය නිම වන යතක් 

නුඹලා විවාහ ගිවිසුම ස්ී ර යනාකරනු. තවද සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්නුඹලායේ සිත් තුළ ඇති දෑ දන්යන්ය. එබැවින් 

නුඹලා ඔහු ගැන ප්රයේසම් යවනු. සැබැවින් ම අල්ලාහ ්

අතික්ෂමාශීලී හා යසයනයහවන්ත බව නුඹලා දැන ගනු. 

َولَا ُجنَاَح َعلَيُۡكۡم فِيَما َعرهۡضتُم  
ۡكنَنتُۡم  

َ
ۡو أ

َ
بِهِۦ مِۡن ِخۡطبَةِ ٱلن َِسآءِ أ

نهُكۡم 
َ
ُ أ نُفِسُكۡمْۚ َعلَِم ٱَّلله

َ
فِٓي أ

ها  َستَۡذُكُروَنُهنه َوَلَِٰكن ل
ن َتُقولُو

َ
هآ أ ا إِل اْ قَۡولٗا  تَُواِعُدوُهنه ِسرًّ

ْۚ َولَا َتۡعزُِمواْ ُعۡقَدةَ ٱلن ِكَاِح   ۡعُروٗفا مه
ۚۥْ  َجلَُه

َ
َحتهيَٰ َيبۡلَُغ ٱلِۡكَتَُٰب أ

َ َيۡعلَُم َما فِٓي  نه ٱَّلله
َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

نه 
َ
نُفِسُكۡم فَٱۡحَذُروُهْۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

َ َغُفوٌر َحلِيم    ٢٣٥ ٱَّلله

236. නුඹලා ඔවුන් ව ස්පර්ශ යනාකර තිබිය දී යහෝ 

ඔවුනට (මහර්) නියමයක් නියම යනාකර තිබිය දී යහෝ 

කාන්තාවන් ව නුඹලා දික්කසාද කයළහු නම් නුඹලා 

යකයරහි වරදක් නැත. තවද ධනවතා යකයරහි ඔහුයේ 

හැකියාව අනුව ද දුප්පතා යකයරහි ඔහුයේ හැකියාව අනුව 

ද (නඩත්තු මුදල් ලබා දී) ඔවුනට භුක්ති විඳීමට සලස්වනු.  

එය දැහැමියන් යකයරහි වූ යුතුකමකි. 

ها ُجنَاَح َعلَيُۡكۡم إِن َطلهۡقتُُم   ل
ۡو َتۡفرُِضواْ 

َ
وُهنه أ ٱلن َِسآَء َما لَۡم َتَمسُّ

ْۚ َوَمت ُِعوُهنه عَلَى ٱلُۡموِسِع  لَُهنه فَرِيَضٗة
ُۢا  قََدُرُهۥ وَعَلَى ٱلُۡمۡقتِرِ قََدُرُهۥ َمَتََٰع

ا عَلَى  بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ
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 ٢٣٦ ُمۡحِسنِينَ ٱلۡ 

237. ඔවුනට (මහරයයන්) නියමයක් නුඹලා නියම කර 

තිබිය දී ඔවුන් ව නුඹලා ස්පර්ශ කිරීමට යපර නුඹලා 

ඔවුන් ව දික්කසාද කයළ ්නම් එවිට නුඹලා නියම කරන 

දැයින් අඩක් (ඔවුන් විසින් දිය යුතු)ය. නමුත් ඔවුන් එය 

අත හැර දැමුයේ නම් යහෝ විවාහ ගිවිසුම කවර අයයේ 

දෑයතහි ඇත්යත් ද ඔහු එය අත හැර දැමුයේ නම් යහෝ මිස. 

නමුත් නුඹලා එය අත හැර දැමීම බැතිමත්භාවයට ඉතා 

සමීප ය. නුඹලා අතර පවතින මහිමය අමතක යනාකරනු. 

සැබැවින් ම අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

නිරීක්ෂක ය. 

ن  
َ
َوِإن َطلهۡقتُُموُهنه مِن َقبِۡل أ

وُهنه َوَقۡد فََرۡضتُۡم لَُهنه فَرِيَضٗة   َتَمسُّ
ن َيۡعُفوَن 

َ
هآ أ فَنِۡصُف َما فََرۡضتُۡم إِل

هِذي بِيَِدهِۦ ُعۡقَدةُ  ۡو َيۡعُفَواْ ٱل
َ
أ

 ِۚ قَۡرُب لِلتهۡقَوىَٰ
َ
ن َتۡعُفٓواْ أ

َ
ِكَاِحِۚ َوأ ٱلن 

 َ َولَا تَنَسُواْ ٱلَۡفۡضَل بَيۡنَُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله
 ٢٣٧ وَن بَِصيرٌ بَِما َتۡعَملُ 

238. සලාතයන් හා මධයකාල සලාතය මත සුරක්ිත ව 

රැඳී සිටිනු. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට යටහත් වූවන් යලස 

නැගී සිටිනු. 

لَوَٰةِ  َِٰت َوٱلصه لََو َحَٰفُِظواْ عَلَى ٱلصه
َٰنِتِينَ  ِ َق  ٢٣٨ ٱلۡوُۡسَطىَٰ َوُقوُمواْ َّلِله

239. නුඹලා බිය යවයතාත් පා ගමනින් යහෝ වාහනික ව 

යහෝ (සලාතය ඉටු) කළ යුතුය. පසුව නුඹලා සුරක්ිත 

වූයයහු නම් නුඹලා යනාදැන සිටි දෑ නුඹලාට අල්ලාහ ්

ඉගැන් වූවාක් යමන් ඔහු ව නුඹලා යමයනහි කරනු. 

ۖۡ فَإِذَآ   ۡو ُرۡكبَاٗنا
َ
فَإِۡن ِخۡفتُۡم فَرَِجالًا أ

َ َكَما َعلهَمُكم  مِنتُۡم فَٱذُۡكُرواْ ٱَّلله
َ
أ

ا   ٢٣٩ لَۡم تَُكونُواْ َتۡعلَُمونَ مه

240. නුඹලා අතුරින් බිරියන් හැර දමා මරණයට පත් 

වූවන් තම බිරියන්ට වසරක් දක්වා (නිවසින්) ඔවුන් 

පිටුවහල් කිරීමකින් යතාරව (ආහාර ඇඳුම් යනාදිය) භුක්ති 

විඳීමට හැකි වන පරිදි අන්තිම කැමැත්ත ප්රකාශ කළ 

යුතුය. නමුත් ඔවුන් බැහැර ව යගාස ්ඔවුන් 

සම්බන්ධයයන් ඔවුන් යහපත් අන්දමින් යමක් සිදු කර 

ගත්යත් නම් ඒ පිළිබඳ ව නුඹලා යකයරහි වරදක් නැත. 

තවද අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරීය; අභිඥානවන්ත ය. 

هِذيَن ُيتََوفهۡوَن مِنُكۡم َويََذُروَن   َوٱل
َتًَٰعا إِلَي  ۡزَوَِٰجهِم مه

َ
ۡزَوَٰٗجا َوِصيهٗة ل ِأ

َ
أ

 إِۡخَراٖجِۚ فَإِۡن َخرَۡجَن ٱلۡحَۡوِل َغيۡرَ 
فَلَا ُجنَاَح َعلَيُۡكۡم فِي َما َفَعلَۡن  

  ُ ۡعُروٖفِۗ َوٱَّلله نُفِسهِنه مِن مه
َ
فِٓي أ

 ٢٤٠ َعزِيٌز َحِكيم  

241. දික්කසාද කරනු ලැබූ කාන්තාවන්ට (දික්කසාද කළ 

අය විසින්) නඩත්තු වියදම් ලබා දිය යුතු යේ. එය 

බැතිමතුන් යකයරහි වූ වගකීමකි. 

ا   َولِلُۡمَطلهَقَِٰت َمَتَُٰعُۢ بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ
 ٢٤١ عَلَى ٱلُۡمتهقِينَ 

242. නුඹලාට වටහා ගත හැකි වනු පිණිස අල්ලාහ ්

ඔහුයේ වදන් නුඹලාට පැහැදිලි කරනුයේ එයලස ය. 
ُ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ  َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله

 ٢٤٢ َتۡعقِلُونَ لََعلهُكۡم 
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243. ඔවුන් දහස් ගණනින් සිටිය දී මරණයට බියයන් තම 

නියවස ්වලින් බැහැර ව ගියවුන් යදස නුඹ යනාබැලුයවහි 

ද? එවිට නුඹලා මිය යනු යැයි අල්ලාහ ්ඔවුනට 

පැවසුයේය. පසු ව ඔහු ඔවුනට යළි ජීවය දුන්යන්ය. නියත 

වශයයන් ම අල්ලාහ් ජනයා යවත භාගය සම්පන්නයා ය. 

නමුත් ජනයායගන් බහුතරය කෘතයේදී යනායවති. 

هِذيَن َخرَُجواْ مِن  لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
۞أ

لُوٌف َحَذَر ٱلَۡمۡوِت 
ُ
دَِيَٰرِِهۡم وَُهۡم أ

ۡحَيَُٰهۡمْۚ 
َ
ُ ُموتُواْ ثُمه أ َفَقاَل لَُهُم ٱَّلله

اِس   َ لَُذو فَۡضٍل عَلَى ٱلنه إِنه ٱَّلله
اِس لَا  ۡكثََر ٱلنه

َ
َوَلَِٰكنه أ
 ٢٤٣ يَۡشُكُرونَ 

244. අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ නුඹලා සටන් වදිනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්සර්ව රාවක, සර්ව ඥානී බව නුඹලා 

දැන ගනු. 

نه 
َ
ِ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوَق

َ َسِميٌع َعلِيم    ٢٤٤ ٱَّلله

245. කවයරකු අල්ලාහ්ට අලංකාර ණයක් ලබා 

යදන්යනකු වන්යන් ද එවිට ඔහු එය ඔහුට අධික වශයයන් 

ගුණ කර යදයි. තවද අල්ලාහ ්(එය) හකුළයි. තවද දිගු 

හරියි. තවද ඔහු යවතම නුඹලා නැවත යයාමු කරනු 

ලබන්යනහුය. 

َ قَۡرًضا   هِذي ُيۡقرُِض ٱَّلله ن ذَا ٱل مه
ۡضَعاٗفا  

َ
ۥٓ أ َحَسٗنا َفيَُضَٰعَِفُهۥ لَُه

ُ َيۡقبُِض  ْۚ َوٱَّلله ُط َوِإلَۡيهِ  َكثِيرَٗة ُ َويَبۡص 
 ٢٤٥ تُرَۡجُعونَ 

246. මූසායග (කාලයය) න් පසුව  ඉස්රාඊල් දරුවන්යගන් 

වූ ප්රධානීන් පිරිසක් යදස නුඹ යනාබැලුයවහි ද? අප යවත 

රයජකු එවනු මැනව! අපි අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ සටන් 

වදින්යනමු යැයි ඔවුනට අයත් වක්තෘවරයයකුට පැවසූ 

අවසථ්ායේ දී නුඹලාට සටන් කිරීම නියම කරනු 

ලැබුවයහාත් නුඹලා සටන් යනාකර සිටීමට සිතන්යනහු 

ද? යැයි ඔහු ඇසීය. අප ව අපයේ නියවස ්වලින් හා 

අපයේ දරුවන්යගන් අපව බැහැර කරනු ලැබ සිටිය දී අප 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ සටන් යනාවදින්නට අපට කුමක් 

වීදැයි ඔවුහු ඇසූහ. නමුත් සටන් කිරීම ඔවුනට නියම 

කරනු ලැබූ කල්හි ඔවුන් අතුරින් කිහිප යදනකු හැර (අන් 

අය) පිටුපෑයවෝය. තවද අල්ලාහ් අපරාධරකරුවන් පිළිබඳ 

ව සර්ව ඥානීය. 

 

 

 

 

 

لَۡم تََر إِلَي ٱلَۡملَِإ مِنُۢ بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل  
َ
أ

هُهُم   مِنُۢ َبۡعِد ُموَسيَٰٓ إِذۡ قَالُواْ لَِنِبي ٖ ل
َسبِيِل  ٱۡبَعۡث لََنا َملِٗكا نَُّقَٰتِۡل فِي 

ِۖۡ قَاَل َهۡل َعَسيۡتُۡم إِن ُكتَِب  ٱَّلله
ها تَُقَٰتِلُواْۖۡ قَالُواْ  ل

َ
َعلَيُۡكُم ٱلۡقِتَاُل أ

  ِ ها نَُقَٰتَِل فِي َسبِيِل ٱَّلله ل
َ
َوَما لََنآ أ

  ۡۖ ۡبنَآئِنَا
َ
ۡخرِۡجنَا مِن دَِيَٰرِنَا َوأ

ُ
َوَقۡد أ

ه  هۡواْ إِل ا ُكتَِب َعلَيۡهُِم ٱلۡقِتَاُل تََول ا فَلَمه
  ُۢ ُ َعلِيُم ِنُۡهۡمْۚ وَٱَّلله قَلِيلٗا م 

َٰلِِمينَ   ٢٤٦ بِٱلظه

247. තවද සැබැවින් ම අල්ලාහ ්තාලූත් ව නුඹලාට 

රයජකු යලස එවා ඇත්යත් යැයි ඔවුන්යේ නබිවරයා 

ඔවුනට පැවසුයේය. අප ඔහුට වඩා පාලනය 

َ قَۡد َبَعَث  َوَقاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنه ٱَّلله



සූරා අල් බකරා 49 البقرة 

සමබන්ධයයන් සුදුසස්න් ව සිටිය දී හා ධනයයන් කිසිදු 

සමෘද්ධියක් ඔහුට යදනු යනාලැබ තිබිය දී අප පාලනය 

කිරීම ඔහුට යකයස් නම් හැකි යේ දැයි ඔවුහු ඇසූහ. 

සැබැවින් ම අල්ලාහ් නුඹලා යවත ඔහු යතෝරා යගන 

ඇත්යත්ය. තවද දැනුයමහි හා ශරීරයයහි පුළුල් භාවය 

ඔහුට අමතර ව ලබා දී ඇත්යත්ය. තවද අල්ලාහ් ඔහු 

අභිමත කරන අයට තම පාලනය පිරිනමන්යන්ය. තවද 

අල්ලාහ ්සර්ව වයාපක ය; සර්ව ඥානී ය. 

هيَٰ   ن
َ
لَُكۡم َطالُوَت َملِٗكاْۚ قَالُٓواْ أ

يَُكوُن لَُه ٱلُۡملُۡك َعلَيۡنَا َوَنحُۡن  
َحقُّ بِٱلُۡملِۡك مِنُۡه َولَۡم يُۡؤَت َسَعٗة  

َ
أ

َُٰه   َ ٱۡصَطَفى َِن ٱلَۡماِلِۚ قَاَل إِنه ٱَّلله م 
لَيُۡكۡم َوَزاَدهُۥ بَۡسَطٗة فِي ٱلۡعِلِۡم  عَ 

ُ يُۡؤتِي ُملَۡكُهۥ َمن  َوٱلِۡجۡسِمِۖ َوٱَّلله
ُ َوَِٰسٌع َعلِيم   ْۚ وَٱَّلله  ٢٤٧ يََشآُء

248. තවද, සැබැවින් ම ඔහුයේ රජකමට සලකුණ 

වනුයේ නුඹලා යවත මංජුසාවක් පහළ වීමයි. එහි 

නුඹලායේ පරමාධිපති යවතින් ශාන්තිය ද මූසායේ පරපුර 

හා හාරූන් යේ පරපුර අත හැර දමා ගිය දැයින් ඉතිරි ව 

ඇති යදය ද ඇත. එය මලක් වරුන් (විසින්) උසුලා යගන 

එනු ලැයේ. නුඹලා විශ්වාස වන්තයින් නම් නියත 

වශයයන් ම එහි නුඹලාට සාධකයක් ඇත, යැයි ඔවුන්යේ 

නබි ඔවුන් අමතා පැවසුයේය. 

ۦٓ  َوَقاَل لَُهۡم  نَبِيُُّهۡم إِنه َءايََة ُملِۡكهِ
ابُوُت فِيهِ َسِكينَة   تِيَُكُم ٱلته

ۡ
ن يَأ

َ
أ

ا تََرَك َءاُل   ِمه ب ُِكۡم َوبَقِيهة  م  ِن ره م 
ُموَسيَٰ َوَءاُل َهَُٰروَن َتحِۡملُُه 

ْۚ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة لهُكۡم  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة
ۡؤمِنِينَ   ٢٤٨ إِن ُكنتُم مُّ

249. තාලූත් යස්නාව සමඟ පිටත් ව ගිය කල්හි ඔහු (සිය 

යස්නාව අමතා) සැබැවින් ම අල්ලාහ් ගංගාවකින් නුඹලා 

ව පරීක්ෂාවට ලක් කරනු ඇත. එබැවින් කවයරක් එයින් 

පානය කයළ් ද ඔහු මයගන් යකයනකු යනාවන්යන්ය. 

කවයරක් එහි රස යනාවින්යද් ද එවිට සැබැවින් ම ඔහු 

මයගන් යකයනකි. නමුත් තම දෑතින් අහුරක් ගත් අය හැර 

යැයි ඔහු පැවසුයේය. එවිට ඔවුන් අතුරින් ස්වල්ප 

යදයනකු හැර යසසු අය පානය කයළෝය. පසුව ඔහු හා 

ඔහු සමඟ විශ්වාස කළවුන් එය තරණය කළ කල්හි, අද 

දින ජාලූත් හා ඔහුයේ යස්නාව සමඟ (සටන් කිරීමට) 

අපහට ශක්තියක් යනාමැත යැයි පැවසුයවෝය. සැබැවින්ම 

(එක් දිනක) අල්ලාහ් ව හමුවන්යනෝ යැයි තරයේ සිතූ අය 

"අල්ලාහ්යේ අනුමැතියයන් යකතරම්යදෝ ස්වල්ප පිරිස් 

විශාල පිරිස ්ජයග්රහණය කර තියේ, තවද අල්ලාහ් 

ඉවසිලිවන්තයින් සමඟ සිටින්යන්ය." යැයි පැවසුයවෝය. 

ا فََصَل َطالُوُت بِٱلۡجُنُودِ قَاَل إِنه  فَلَمه
َ ُمبۡتَلِيُكم  بِنََهرٖ َفَمن َشرَِب ٱَّلله

هۡم َيۡطَعۡمُه  مِنُۡه فَلَيَۡس مِن ِي َوَمن ل
ها َمِن ٱۡغتَرََف ُغۡرفََۢة  ِٓي إِل فَإِنهُهۥ مِن 

ِنُۡهۡمْۚ   ها قَلِيلٗا م  بِيَِدهِۚۦْ فََشِربُواْ مِنُۡه إِل
هِذيَن َءاَمنُواْ  ا َجاَوَزُهۥ ُهَو َوٱل فَلَمه

ا ٱلَۡيۡوَم  َمَعُهۥ قَالُواْ لَا َطاقََة لَنَ 
هِذيَن   ِۚۦْ قَاَل ٱل ِبجَالُوَت وَُجنُودِه

ِن   ِ َكم م  َلَُٰقواْ ٱَّلله نهُهم مُّ
َ
َيُظنُّوَن أ

 ُۢ فِئَةٖ قَلِيلٍَة َغلَبَۡت فِئَٗة َكثِيرَةَ
َٰبِرِينَ  ُ َمَع ٱلصه ُِۗ َوٱَّلله  ٢٤٩ بِإِذِۡن ٱَّلله
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250. ජාලූත් හා ඔහුයේ යසන්ාව සමඟ ඔවුන් යපාර 

බඳින්නට සූදානම් ව සිටි කල්හි අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි, අප යවත ඉවසීම යහළනු මැනව! තවද 

අපයේ පාදයන් ස්ී ර කරනු මැනව! ප්රතික්යෂ්පිත ජනයාට 

එයරහි ව අපට උදේ කරනු මැනව! යැයි පැවසුයවෝය. 

ا بََرُزواْ ِلجَالُوَت وَُجنُودِهِۦ قَالُواْ  َولَمه
فۡرِۡغ َعلَيۡنَا َصبۡٗرا 

َ
َوثَب ِۡت َربهنَآ أ

قَۡداَمنَا َوٱنُصۡرنَا عَلَى ٱلَۡقۡوِم  
َ
أ

 ٢٥٠ ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

251. එවිට අල්ලාහ්යේ අනුමැතියයන් ඔවුහු ඔවුන් ව 

පරාජය කයළෝය. තවද දාවූද් ජාලූත් ව මරා දැමුයේය. 

තවද අල්ලාහ ්ඔහුට පාලනය හා ප්රඥාව පිරිනැමුයේය. 

තවද ඔහු අභිමත කළ දැයින් ඔහුට ඉගැන්නුයේය. 

අල්ලාහ ්ජනයා ව ඇතැයමකු යගන් ඇතැයමකු ව 

වැළැක්වූයේ නැති නම් මිහිතලය විනාශ වී යන්නට 

තිබුණි. නමුත් අල්ලාහ ්යලෝවැසියන් හට භාගය සම්පන්න 

ය. 

ِ َوَقتََل َداوُۥُد   َفَهَزُموُهم بِإِذِۡن ٱَّلله
ُ ٱلُۡملَۡك  َُٰه ٱَّلله َجالُوَت َوَءاتَى

ا  ُۗ َولَۡولَا  َوٱلۡحِۡكَمَة وََعلهَمُهۥ مِمه يََشآُء
اَس َبۡعَضُهم بِبَۡعٖض  ِ ٱلنه َدۡفُع ٱَّلله

َ ذُو  ۡرُض َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
لهَفَسَدِت ٱلۡأ

 ٢٥١ فَۡضٍل عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

252. යම්වා අල්ලාහ්යේ වදන් ය. අපි ඒවා සතය සමඟ 

නුඹ යවත පාරායනය කර යපන්වන්යනමු. තවද 

සැබැවින්ම නුඹ ධර්ම දූතයින් අතුරින් යකයනකි. 

ِ َنتۡلُوَها َعلَيَۡك   تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله
ِۚ َوِإنهَك لَِمَن ٱلُۡمرَۡسلِينَ  ِ  ٢٥٢ بِٱلۡحَق 

253. යමම ධර්ම දූතවරුන් වනාහි ඔවුන්යගන් ඇතැයමක් 

ඇතැයමකුට වඩා අපි උසස් කයළමු. ඔවුන් අතුරින් 

අල්ලාහ ්සමඟ කතා කළ අය යවති. ඔවුන්යගන් ඇතැමුන් 

ව තරාතිරමින්  උසස ්කයළමු. මර්යම්යේ පුත් ඊසාට 

පැහැදිලි සාධකය පිරිනැමුයවමු. පිවිතුරු ආත්මය තුළින් 

ඔහු ව අපි ශක්තිමත් කයළමු. අල්ලාහ ්අභිමත කයළ් නම් 

ඔවුනට පසු පැමිණි අයවලුන් ඔවුනට පැහැදිලි සාධක 

පැමිණි පසුව මරා යනාගන්නට තිබිණ. නමුත් ඔවුහු මත 

යේද ඇති කර ගත්හ. එනමුත් ඔවුන් අතුරින් විශ්වාස කළ 

අය ද ඔවුන් අතුරින් ප්රතික්යෂ්ප කළ අය ද යවති. අල්ලාහ් 

අභිමත කයළ් නම් ඔවුන් මරා යනාගන්නට තිබුණි. 

එනමුත් අල්ලාහ් තමන් කැමති යද් සිදු කරන්යන්ය. 

 

 

 

 

 

 

لۡنَا َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ   ۞تِلَۡك ٱلرُُّسُل فَضه
ن كَلهَم  ِنُۡهم مه ۖۡ َوَرَفَع َبۡعٖضٖۘ م  ُ ٱَّلله

َبۡعَضُهۡم َدَرَجَٰٖتِۚ َوَءاتَيۡنَا ِعيَسي  
يهۡدَنَُٰه بُِروِح 

َ
ٱۡبَن َمۡريََم ٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ

ُ َما ٱۡقتَتََل   ٱلُۡقُدِسِۗ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
ِنُۢ َبۡعِد َما   هِذيَن مِنُۢ َبۡعِدهِم م  ٱل

َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰت َوَلَِٰكِن ٱۡختَلَُفواْ 
ْۚ فَِمنۡ  ن َكَفَر ۡن َءاَمَن َومِنُۡهم مه ُهم مه

ُ َما ٱۡقتَتَلُواْ َوَلَِٰكنه   َولَۡو َشآَء ٱَّلله
َ َيۡفَعُل َما يُرِيدُ   ٢٥٣ ٱَّلله
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254. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! කිසිදු ගනුයදනුවක් 

යනාමැති කිසිදු මිතු දමක් යනාමැති කිසිදු මැදිහත්වීමක් 

යනාමැති දිනයක් පැමිණීමට යපර අපි නුඹලාට යපෝෂණය 

කළ දැයින් නුඹලා වියදම් කරනු. ප්රතික්යෂ්පකයයෝ වන 

ඔවුහු ම ය අපරාධකරුයවෝ. 

ا  نفُِقواْ مِمه
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ها  تَِي يَۡوم  ل
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقبِۡل أ َرَزقَۡنَُٰكم م 

 ُۗ َبيۡع  فِيهِ َولَا ُخلهة  َولَا َشَفََٰعة 
 َٰ َٰفُِروَن ُهُم ٱلظه  ٢٥٤ لُِمونَ َوٱلَۡك

255. අල්ලාහ් වනාහි ඔහු හැර යවනත් යදවියයක් 

යනාමැත. සදා ජීවමාන ය, සදා පැවැත්ම ඇත්තා ය. මද 

නින්ද යහෝ (තද) නින්ද යහෝ ඔහු ව ග්රහණය යනාකරයි. 

අහස් හි ඇති දෑ ද මහයපායළායේ ඇති දෑ ද ඔහු සතු ය. 

ඔහුයේ අනුමැතියයන් මිස ඔහු අබියස මැදිහත් වන්යනකු 

විය හැක්යක් කවයරකුට ද? ඔවුනට ඉදිරියේ ඇති දෑ ද 

ඔවුනට පසුපසින් ඇති දෑ ද ඔහු දන්යන්ය. ඔහු අභිමත 

කළ පරිදි මිස ඔහුයේ දැනුයමන් කිසිවක් ඔවුහු ග්රහණය 

යනාකරති. ඔහුයේ අසුයන අහස ්හි හා මහයපායළායවහි 

වයාප්ත ව ඇත. ඒ යදක ආරක්ෂා කිරීම ඔහුට දුෂ්කර 

යනායේ. තවද ඔහු අති උත්තරීතර ය. සර්ව බලධාරී ය. 

ْۚ لَا   ها ُهَو ٱلَۡحيُّ ٱلَۡقيُّوُم ُ لَآ إَِلََٰه إِل ٱَّلله
هُهۥ َما فِي  ْۚ ل ُخُذهُۥ ِسنَة  َولَا نَۡوم 

ۡ
تَأ

ۡرِضِۗ َمن ذَا 
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ٱلسه

ۚۦْ   ها بِإِذۡنِهِ ۥٓ إِل هِذي يَۡشَفُع ِعنَدهُ ٱل
يِۡديهِۡم َوَما َخلۡفَ 

َ
ُهۡمۖۡ  َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

ها   ۦٓ إِل ِۡن ِعلِۡمهِ َولَا ُيحِيُطوَن بَِشۡيءٖ م 
َمََٰوَِٰت   ْۚ وَِسَع ُكرِۡسيُُّه ٱلسه بَِما َشآَء

ْۚ َوُهَو   ۡرَضۖۡ َولَا يَـ ُوُدهُۥ ِحۡفُظُهَما
َ
َوٱلۡأ

 ٢٥٥ ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡعِظيمُ 

256. දහම තුළ කිසිදු බල කිරීමක් යනාමැත. අයහමඟින් 

යහමඟ පැහැදිලි විය. එබැවින් කවයරක් නපුරු 

බලයේගයන් ප්රතික්යෂ්ප යකාට අල්ලාහ් ව විශ්වාස 

කරන්යන් ද එවිට ඔහු ශක්තිමත් රැහැනක් අල්ලා 

ගත්යත්ය. එයට විසන්ධි වීමක් යනාමැත. තවද අල්ලාහ ්

සර්ව රාවක ය; සර්ව ඥානී ය. 

ِينِِۖ قَد تهبَيهَن ٱلرُّۡشُد   لَآ إِۡكَراهَ فِي ٱلد 
َُٰغوِت  مَِن  ْۚ َفَمن يَۡكُفۡر بِٱلطه ِ ٱلَۡغى 

ِ َفَقِد ٱۡستَۡمَسَك  َويُۡؤمِنُۢ بِٱَّلله
  ُۗ بِٱلُۡعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثَقىَٰ لَا ٱنفَِصاَم لََها

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   ٢٥٦ َوٱَّلله

257. විශ්වාස කළවුන්යේ භාරකරු අල්ලාහ් ය. ඔහු ඔවුන් 

අන්ධකාරයන්යගන් ආයලෝකය කරා බැහැර කරන්යන්ය. 

තවද ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වනාහි, ඔවුන්යේ භාරකරුවන් 

නපුරු බලයේගයන් ය. ඔවුහු ඔවුන් ව ආයලෝකයයන් 

අන්ධකාරයන් කරා බැහැර කරන්යනෝය. ඔවුහු නිරයේ 

සගයයෝ ය. ඔවුහු එහි සදාතනිකයයෝය. 

َِن   هِذيَن َءاَمنُواْ ُيخۡرُِجُهم م  ُ َولِيُّ ٱل ٱَّلله
لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِِۖ  هِذيَن  ٱلظُّ َوٱل

َُٰغوُت   ۡولَِيآُؤُهُم ٱلطه
َ
َكَفُرٓواْ أ

لَُمَِٰتِۗ   َِن ٱلنُّورِ إِلَي ٱلظُّ ُيخۡرُِجوَنُهم م 
ارِِۖ ُهۡم فِيَها  ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

 ٢٥٧ َخَٰلُِدونَ 
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258. ඉබ්රාහීම් සමඟ ඔහුයේ පරමාධිපති විෂයයහි අල්ලාහ් 

ඔහුට රාජය පාලනය පිරිනමා තිබූ යහ්තුයවන් තර්ක කළ 

අය යදස නුඹ යනාබැලුයවහි ද? මායේ පරමාධිපති ප්රාණය 

ලබා යදන්නා ය. මරණයට පත් කරන්නා ය යැයි පැවසූ 

අවසථ්ායේ ඔහු මම ද ජීවය යදමි. මරණයට ද පත් කරමි 

යැයි පැවසුයේය. එයස්නම් සැබැවින් ම අල්ලාහ ්හිරු 

නැයගනහියරන් යගන එන්යන්ය. එබැවින් (නුඹට හැකි 

නම්) එය බටහියරන් යගන එනු යැයි ඉබ්රාහීම් පැවසුයේය. 

එවිට ප්රතික්යෂ්ප කළ ඔහු තිගැසස්ී ගියේය. අපරාධ කරන 

ජනයාට අල්ලාහ් මඟ යපන්වන්යන් නැත. 

َٰهِـَۧم فِي   هِذي َحآجه إِبَۡر لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
أ

ُ ٱلُۡملَۡك إِذۡ قَاَل   َُٰه ٱَّلله ۡن َءاتَى
َ
ۦٓ أ َرب ِهِ

هِذي يُۡحِيۦ َويُِميُت   َٰهِـُۧم َرب َِي ٱل إِبَۡر
َٰهِـُۧم   مِيُتۖۡ قَاَل إِبَۡر

ُ
ۡحِيۦ َوأ

ُ
نَا۠ أ

َ
قَاَل أ

ۡمِس مَِن  تِي بِٱلشه
ۡ
َ يَأ فَإِنه ٱَّلله

ِت بَِها مَِن ٱلَۡمۡغرِِب  
ۡ
ٱلَۡمۡشِرِق فَأ

ُ لَا   ُۗ َوٱَّلله هِذي َكَفَر َفبُهَِت ٱل
َٰلِِمينَ   ٢٥٨ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

259. එයස ්යනාමැති නම් එහි වහල වල් මත කඩා වැටී 

තිබූ ගමක් මතින් ගමන් ගත් අයයකු යමනි. (ඔහු ගැන ද  

නුඹ යනාබැලුයවහි ද?)  ඔහු යමය මිය ගිය පසු යමයට 

ප්රාණය යදන්යන් යකයස් දැයි විමසුයේය. එවිට අල්ලාහ ්

වසර සියයක් ඔහු ව මරණයට පත් කරවා පසු ව ඔහු ව 

අවදි යකාට නුඹ යකාපමණ කලක් රැඳී සිටියයහි දැයි 

විමසුයේය. දිනක් යහෝ දිනක යකාටසක් මම රැඳී සිටියයමි 

යැයි ඔහු පැවසුයේය. නැත නුඹ වසර සියයක් රැඳී 

සිටියයහිය. දැන් නුඹ නුයේ ආහාරය හා නුයේ පානය 

යදස බලනු. එය නරක් වී නැත. තවද නුයේ බූරුවා යදස 

බලනු. (යමය) ජනයාට නුඹ ව සලකුණක් වශයයන් අප 

පත් කරනු පිණිස ය. තවද අප එම අස්ි  එක් රැස් යකාට 

පසුව එය මසින් අන්දවනුයේ යකයස ්දැයි බලනු. ඔහුට 

පැහැදිලි වූ කල්හි සැබැවින්ම අල්ලාහ් සියලු දෑ යකයරහි 

ශක්තිවන්තයා යැයි මම දැන ගත්යතමි යැයි ඔහු 

පැවසුයේය. 

هِذي َمره عَلَىَٰ قَۡريَةٖ َوِهَي   ۡو َكٱل
َ
أ

هيَٰ يُۡحِيۦ  َخاوِيٌَة  ن
َ
عَلَىَٰ ُعُروِشَها قَاَل أ

  ُ َماتَُه ٱَّلله
َ
ۖۡ فَأ ُ َبۡعَد َمۡوتَِها َهَِٰذهِ ٱَّلله

ۖۥۡ قَاَل َكۡم  مِاْئََة عَامٖ ثُمه َبَعثَُه
ۡو َبۡعَض 

َ
لَبِثَۡتۖۡ قَاَل لَبِثُۡت يَۡوًما أ

هبِثَۡت مِاْئََة عَامٖ  يَۡومِٖۖ قَاَل بَل ل
ابَِك لَۡم  فَٱنُظۡر إِلَيَٰ َطَعامَِك َوَشرَ 

يَتََسنهۡهۖۡ َوٱنُظۡر إِلَيَٰ ِحمَارَِك  
َولَِنۡجَعلََك َءايَٗة ل ِلنهاِسِۖ َوٱنُظۡر إِلَي  

ٱلۡعَِظاِم َكيَۡف نُنِشُزَها ثُمه  
ا تَبَيهَن لَُهۥ قَاَل  ْۚ فَلَمه نَۡكُسوَها لَحٗۡما

ِ َشۡيءٖ  
َ عَلَىَٰ كُل  نه ٱَّلله

َ
ۡعلَُم أ

َ
أ

 ٢٥٩ قَِدير  

260. තවද මායේ පරමාධිපතියාණනි, මියගියවුන්ට නුඹ 

ජීවය යදන්යන් යකයස් දැයි මට යපන්වනු යැයි ඉබ්රාහීම් 

පැවසූ විට, නුඹ විශ්වාස යනාකයළහි දැ යි ඔහු විමසුයේය. 

එයසය් (මම විශ්වාස කයළමි) එනමුත් මායේ හදවත 

සන්සුන් වනු පිණිස යැයි ඔහු පැවසුයේය. එයස් නම් 

පක්ීන් සිේ යදයනකු යගන, උන් කැබලි කර ඔබ යවත 

رِنِي َكيَۡف 
َ
ِ أ َٰهِـُۧم َرب  َوِإذۡ قَاَل إِبَۡر

َولَۡم تُۡؤمِنِۖ قَاَل  
َ
ِۖ قَاَل أ تُۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ

بَلَىَٰ َوَلَِٰكن ل َِيۡطَمئِنه قَلِۡبيِۖ قَاَل  
يۡرِ فَُصۡرُهنه   َِن ٱلطه ۡربََعٗة م 

َ
فَُخۡذ أ
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තබා ගනු. පසු ව ඒවායින් යකාටසක් (බැගින්) සෑම 

කන්දක් මත ම තබනු. පසු ව නුඹ උන් කැඳවනු. ඒවා නුඹ 

යවත කඩිනමින් පැමියණනු ඇත. තවද සැබැවින් ම 

අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරී මහා ප්රඥාවන්ත බව දැන ගනු. 

ِ َجبَٖل  
إِلَۡيَك ثُمه ٱۡجَعۡل عَلَىَٰ كُل 

ِنُۡهنه ُجۡزٗءا ثُمه  تِينََك  م 
ۡ
 ٱۡدُعُهنه يَأ

َ َعزِيٌز   نه ٱَّلله
َ
ْۚ َوٱۡعلَۡم أ َسۡعٗيا

 ٢٦٠ َحِكيم  

261. තම ධන සම්පත අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ වියදම් 

කරන්නන්ට උපමාව බීජයක උපමාව යමනි. එය කරල් 

හතක් හට ගන්වයි. සෑම කරලක ම ධානය සියයක් තියේ. 

තවද අල්ලාහ ්තමන් අභිමත කරන අයට ගුණ කරයි. තවද 

අල්ලාහ ්සර්ව වයාපක ය, සර්ව ඥානී ය. 

ۡمَوَٰلَُهۡم فِي 
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ ثَُل ٱل مه

ۢنبَتَۡت 
َ
ِ َكَمثَِل َحبهٍة أ َسبِيِل ٱَّلله

ِاْئَُة   ِ ُسۢنبُلَةٖ م 
َسبَۡع َسنَابَِل فِي كُل 

 ْۚ ُ يَُضَٰعُِف لَِمن يََشآُء َحبهةِٖۗ َوٱَّلله
ُ َوَِٰسٌع َعلِيمٌ   ٢٦١ َوٱَّلله

262. තම ධන සම්පත අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ වියදම් කර 

පසුව ඔවුන් වියදම් කළ දෑ කියා පෑයමන් යහෝ හිංසා 

කිරීයමන් යහෝ හඹා යනායන්නන් වන ඔවුනට ඔවුන්යේ 

පරමාධිපති අබියස ඔවුන්යේ යේතනය ඇත. ඔවුන් 

යකයරහි කිසිදු බියක් යනාමැත. තවද ඔවුන් දුකට 

පත්වන්යන් ද නැත. 

هِذيَن  ۡمَوَٰلَُهۡم فِي َسبِيِل ٱل
َ
يُنفُِقوَن أ

نَفُقواْ َمن ٗا 
َ
ِ ثُمه لَا يُتۡبُِعوَن َمآ أ ٱَّلله

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِهِۡم  
َ
هُهۡم أ ٗذى ل

َ
َولَآ أ

َولَا َخۡوٌف َعلَيۡهِۡم َولَا ُهۡم  
 ٢٦٢ َيحَۡزنُونَ 

263. යහ වදන හා සමාව හිංසාව පසුපස හඹා යන 

දානයට වඩා අති යර්ෂ්ඨ ය. තවද අල්ලාහ ්

අවශයතාවන්යගන් යතාර ය. යසයනයහවන්ත ය. 

ِن   ۡعُروف  َوَمۡغفَِرةٌ َخيۡر  م  ۞قَۡول  مه
ُ َغنِيٌّ   ٗذىِۗ َوٱَّلله

َ
َصَدقَةٖ يَتۡبَُعَهآ أ

 ٢٦٣ َحلِيم  

264. විශ්වාස කළවුනි! අල්ලාහ් හා පරමාන්ත දිනය 

විශ්වාස යනාකරන, තම ධනය මිනිසුන්යේ ප්රදර්ශනයට 

වියදම් කරන අයයකු යමන්, නුඹලායේ දානයන් කියා 

පෑයමන් හා හිංසා පමුණුවමින් නිෂ්ඵල කර යනාගනු. තවද 

ඔහු (සිදු කරන වියදම) ට උපමාව පස්වලින් වැසී ඇති මුඩු 

ගල් පර්වතයක උපමාව ය. එවිට ඒ මත මහා වර්ෂාවක් 

පතිත වී එය හිස් වූ ගල් තලාවක් බවට අත හැර දැමීය. 

ඔවුන් ඉපයූ දැයින් කිසිදු යහපතක් (අල්ලාහය්ගන්) 

ලබාගැනීමට ඔවුහු ශක්තිය යනාදරන්යනෝය. තවද 

අල්ලාහ ්ප්රතික්යෂ්ප කළ ජනයාට මඟ යපන්වන්යන් 

නැත. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا ُتبِۡطلُواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

هِذي   ذَىَٰ َكٱل
َ
ِ َوٱلۡأ َٰتُِكم بِٱلَۡمن  َصَدَق

اِس َولَا  يُۡؤمُِن  يُنفُِق َمالَُهۥ رِئَآَء ٱلنه
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۖ َفَمثَلُُهۥ َكَمثَِل  بِٱَّلله

َصابَُهۥ َوابِل  
َ
َصۡفَواٍن َعلَيۡهِ تَُراب  فَأ

ها َيۡقِدُروَن عَلَىَٰ   َفتََرَكُهۥ َصلٗۡداۖۡ ل
ُ لَا َيۡهِدي   ا َكَسبُواُْۗ َوٱَّلله ِمه َشۡيءٖ م 
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َٰفِرِينَ   ٢٦٤ ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك

265. අල්ලාහ්යේ තෘප්තිය අයප්ක්ෂායවන් හා තම 

ආත්මය සථ්ාවරවත් කරමින් තම ධන සම්පත වියදම් 

කරන්නවුනට උපමා ව උස් තැනිතලාවක ඇති උයනක් 

යමනි ය. එයට මහා වර්ෂාවක් ඇති විය. එයහයින් එය එහි 

අස්වැන්න යදගුණයක් බැගින් යගන ආයේය. නමුත් එයස ්

එයට මහා වර්ෂාවක් පතිත යනාවූව ද සුළු වර්ෂාවක් වුව ද 

ප්රමාණවත් ය. තවද අල්ලාහ ්නුඹලා කරමින් සිටින දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව නිරීක්ෂක ය. 

ۡمَوَٰلَُهُم  
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ َوَمثَُل ٱل

ِۡن   ِ َوتَثۡبِيٗتا م  ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّلله
َصاَبَها  

َ
نُفِسهِۡم َكَمثَِل َجنهةِۭ بَِربَۡوةٍ أ

َ
أ

ُكلََها ِضۡعَفيِۡن 
ُ
فَإِن  َوابِل  فَـ َاتَۡت أ

ُ بَِما  ُۗ َوٱَّلله هۡم يُِصبَۡها َوابِل  َفَطل   ل
 ٢٦٥ َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ 

266. යකයනකුට එහි යටින් ගංඟාවන් ගලා බසින ඉඳි හා 

මිදි උයනක් ඇත. එහි ඔහුට සියලු වර්ගයේ පලතුරු ද 

ඇත. ඔහුට දුර්වල පරපුරක් සිටිය දී ඔහුට 

වයයෝවෘද්ධභාවය හට ගනී. එවිට (එම උයනට) 

ගින්යනන් යුත් කුණාටුවක් ඇති වී එය ගිනිබත් වී යාමට 

ඔබ අතුරින් කිසියවකු යහෝ ප්රිය කරන්යනහි ද? නුඹලා 

වටහා ගත හැකි වනු පිණිස අල්ලාහ් නුඹලාට යමම වදන් 

පැහැදිලි කරනුයේ යමයලසය. 

ن تَُكوَن لَُهۥ 
َ
َحُدُكۡم أ

َ
يََودُّ أ

َ
أ

ۡعنَاٖب َتجۡرِي مِن 
َ
خِيٖل َوأ ِن نه َجنهة  م 

 ِ
نَۡهَُٰر لَُهۥ فِيَها مِن كُل 

َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

ِيهة   َصابَُه ٱلِۡكبَُر َولَُهۥ ذُر 
َ
َمَرَِٰت َوأ ٱلثه

َصاَبَهآ إِۡعَصار  فِيهِ نَار  
َ
ُضَعَفآُء فَأ

ُ لَُكُم   فَٱۡحتََرقَۡتُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
ُرونَ   ٢٦٦ ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكۡم َتتََفكه

267. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා ඉපැයූ පිවිතුරු 

දැයින් ද අප නුඹලාට මහයපායළායවන් මතු කළ දැයින් ද 

නුඹලා වියදම් කරනු. එයින් අයහපත් දෑ වියදම් කිරීමට 

යනාසිතනු. නුඹලායේ දෑස් වසා ගනිමින් මිස නුඹලා 

එවැනි දෑ ලබා ගන්නන් යනාවන්යනහුය. තවද සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්සියලු අවශයතාවන්යගන් යතාර වූ ප්රශංසාලාභී 

බව නුඹලා දැන ගනු. 

نفُِقواْ مِن 
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ۡخرَۡجنَا 
َ
آ أ َطي َِبَِٰت َما َكَسبۡتُۡم َومِمه

ُمواْ  ۡرِضِۖ َولَا َتيَمه
َ
َِن ٱلۡأ لَُكم م 

ٱلۡخَبِيَث مِنُۡه تُنفُِقوَن َولَۡستُم 
ن ُتۡغِمُضواْ فِيهِِۚ  

َ
هآ أ أَـِبِخِذيهِ إِل

َ َغنِيٌّ َحمِيدٌ َوٱعۡ  نه ٱَّلله
َ
 ٢٦٧ لَُمٓواْ أ

268. යෂයිතාන් නුඹලාට දිළිඳුකම ප්රතිඥා කරන්යන්ය. 

තවද ඔහු නුඹලාට අශික්ිත දෑ නියම කරන්යන්ය. 

එනමුත් අල්ලාහ් ඔහුයගන් වූ සමාව ද භාගයය ද ප්රතිඥා 

යදන්යන්ය. තවද අල්ලාහ් සර්ව වයාපකය, සර්වඥානීය. 

ُمُرُكم 
ۡ
يَۡطَُٰن يَعُِدُكُم ٱلَۡفۡقَر َويَأ ٱلشه

ۡغفَِرٗة   ُ يَعُِدُكم مه بِٱلَۡفۡحَشآءِِۖ َوٱَّلله
ُ َوَِٰسٌع َعلِيم   ِنُۡه َوَفۡضلٗاُۗ َوٱَّلله  ٢٦٨ م 

269. ඔහු තමන් අභිමත කරන අයට ප්රඥාව   َوَمن يُۡؤَت ْۚ يُۡؤتِي ٱلۡحِۡكَمَة َمن يََشآُء
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පිරිනමන්යන්ය. කවයරකුට ප්රඥාව පිරිනමනු ලබන්යන් ද 

සැබැවින්ම ඔහුට අධික යහපත පිරිනමනු ලැබ ඇත. 

බුද්ධියයන් යුත් අය මිස (යවනත් කිසියවකු යමය) 

යමයනහි යනාකරන්යන්ය. 

وتَِي َخيۡٗرا َكثِيٗراُۗ  
ُ
ٱلۡحِۡكَمَة َفَقۡد أ

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
هآ أ ُر إِل كه  ٢٦٩ َوَما يَذه

270. නුඹලා කිසියම් වියදමකින් වියදම් කළ ද නැතයහාත් 

කිසියම් භාරයකින් භාරයක් කළ ද එවිට සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්එය දන්යන්ය. තවද අපරාධකරුවන්ට උදේ 

කරන්නන් කිසියවකු යනාමැත. 

ِن   ۡو نََذۡرتُم م 
َ
ِن نهَفَقٍة أ نَفۡقتُم م 

َ
َوَمآ أ

ۗۥُ َوَما   َ َيۡعلَُمُه نهۡذرٖ فَإِنه ٱَّلله
نَصارٍ 

َ
َٰلِِميَن مِۡن أ  ٢٧٠ لِلظه

271. නුඹලා සදකාවන් යහළි කරන්යන් නම් එවිට එය 

යහපත්ය. තවද නුඹලා එය සඟවා දිළින්ඳන් හට 

පිරිනමන්යන් නම් එවිට එය ද නුඹලාට උතුම්ය. එය 

නුඹලායේ පාපයන් නුඹලායගන් පහ කරවයි. තවද 

අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව අභිඥානවන්තය. 

ا ِهَيۖۡ َوِإن إِن  َِٰت فَنِعِمه َدَق ُتبُۡدواْ ٱلصه
ُتخُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها ٱلُۡفَقَرآَء َفُهَو َخيۡر   

ِن  ُِر َعنُكم م  لهُكۡمْۚ َويَُكف 
ُ بَِما َتۡعَملُوَن  َسي ِـ َاتُِكۡمُۗ َوٱَّلله

 ٢٧١ َخبِير  

272. ඔවුන් ව යහමඟ යයාමු කිරීම නුඹයේ වගකීම 

යනායේ. නමුත් අල්ලාහ ්තමන් අභිමත කරන අයට මඟ 

යපන්වන්යන්ය. තවද යම් යහපතකින් නුඹලා වියදම් 

කරන්යන් ද එය නුඹලායේ ආත්මාවන්ටමය. අල්ලාහ්යේ 

තෘප්තිය අයප්ක්ෂායවන් මිස නුඹලා වියදම් 

යනාකරන්යනහු ය. යම් යහපතකින් නුඹලා වියදම් කළ ද 

නුඹලාට එය පරිපූර්ණ ව යදනු ලබන්යන්ය. තවද නුඹලා 

අපරාධ කරනු යනාලබන්යනහුය. 

َُٰهۡم َوَلَِٰكنه   ۞لهيَۡس َعلَيَۡك ُهَدى
ُۗ َوَما تُنفُِقواْ  َ َيۡهِدي َمن يََشآُء ٱَّلله

مِۡن َخيۡرٖ فَلِأَنُفِسُكۡمْۚ َوَما تُنفُِقوَن 
ِْۚ َوَما تُنفُِقواْ مِۡن   ها ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ ٱَّلله إِل

نتُۡم لَا  
َ
َخيۡرٖ يُوَفه إِلَۡيُكۡم َوأ

 ٢٧٢ ُتۡظلَُمونَ 

273. (නුඹලායේ දානයන් සුදුසු වනුයේ) මහයපායළායේ 

(ජීවයනෝපාය යසායා) ගමන් කිරීමට යනාහැකි; 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ යකාටු කරනු ලැබූ දිළින්ඳන්ටය. 

තැන්පත්භාවය යහත්ුයවන් ඔවුන් ධනවතුන් යැයි 

අවයබෝධයක් යනාමැත්තා ඔවුන් ගැන සිතයි. ඔවුන්යේ 

සලකුණු මගින් නුඹ ඔවුන් ව හඳුනා ගනු ඇත. ඔවුහු 

යාචනය කරමින් ජනයායගන් (කිසිවක්) යනාඉල්ලති. 

තවද නුඹලා වියදම් කරන යම් යහපතක් වුව ද සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්ඒ පිළිබඳ ව සර්වඥානීය. 

ۡحِصُرواْ فِي َسبِيِل  
ُ
هِذيَن أ لِلُۡفَقَرآءِ ٱل

ِ لَا يَۡستَِطيُعوَن َضۡرٗبا فِي   ٱَّلله
ۡرِض َيحَۡسبُُهُم 

َ
ۡغنِيَآَء ٱلۡأ

َ
ٱلۡجَاهُِل أ

ِف َتۡعرُِفُهم بِِسيَمَُٰهۡم لَا   مَِن ٱلتهَعفُّ
اَس إِلۡحَاٗفاُۗ وََما تُنفُِقواْ  يَۡسـ َلُوَن ٱلنه

َ بِهِۦ َعلِيمٌ   ٢٧٣ مِۡن َخيۡرٖ فَإِنه ٱَّلله

274. රාත්රියයහි හා දහවයලහි තම ධන සම්පත රහසිගත ව 

හා එළිපිට වියදම් කරන්නන් වන ඔවුනට ඔවුන්යේ 
هۡيِل  ۡمَوَٰلَُهم بِٱل

َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ ٱل
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පරමාධිපති අබියස ඔවුන්යේ ප්රතිඵල ඇත. තවද ඔවුන්ට 

කිසිදු බියක් යනාමැත. තවද ඔවුහු දුකට පත් වන්යනෝද 

යනායවති. 

ا وََعلَانِيَٗة فَلَُهۡم   َهارِ ِسر ٗ َوٱلنه
ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِهِۡم َولَا َخۡوٌف  

َ
أ

 ٢٧٤ َيحَۡزنُونَ َعلَيۡهِۡم َولَا ُهۡم 

275. යපාලිය අනුභව කරන්නවුන් යෂයිතාන් ස්පර්ශ 

කිරීයමන් ඔහුයේ ප්රහාරයට ලක් වූ යකයනකු යමන් මිස 

(අවසන් දින) යනා නැගිටින්යනෝය. එය සැබැවින්ම ඔවුහු 

ඇත්ත වශයයන්ම වයාපාරය ද යපාලිය යමනි යැයි පවසා 

සිටි යහත්ුයවනි. අල්ලාහ් වයාපාරය අනුමත කළ අතර 

යපාලිය තහනම් කයළය්. කවයරකුට තම 

පරමාධිපතියගන් (ඒ ගැන) උපයදසක් පැමිණ එයින් 

වැළකුයණ් ද එවිට පසු ගිය දෑ ඔහු සතුය. ඔහුයේ විෂය 

අල්ලාහ ්යවතමය. කවයරකු නැවත (එම යපාලිය යවත) 

යයාමු වූයේ ද එවිට ඔවුහු නිරයේ සගයයෝ යවති. ඔවුහු 

එහි සදාතනිකයයෝය. 

ُكلُوَن 
ۡ
هِذيَن يَأ اْ لَا َيُقوُموَن ٱل ِبَوَٰ ٱلر 

هِذي َيتََخبهُطُه  ها َكَما َيُقوُم ٱل إِل
نهُهۡم 

َ
ْۚ َذَٰلَِك بِأ ِ يَۡطَُٰن مَِن ٱلَۡمس  ٱلشه

َحله  
َ
اُْۗ َوأ ِبَوَٰ قَالُٓواْ إِنهَما ٱلَۡبيُۡع مِثُۡل ٱلر 
اْْۚ َفَمن  ِبَوَٰ َم ٱلر  ُ ٱلَۡبيَۡع وََحره ٱَّلله

 ِ ب  ِن ره هِۦ فَٱنتََهيَٰ  َجآَءهُۥ َموِۡعَظة  م 
 ِۡۖ ۥٓ إِلَي ٱَّلله ۡمُرُه

َ
فَلَُهۥ َما َسلََف َوأ

ارِِۖ   ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َوَمۡن عَاَد فَأ

 ٢٧٥ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 

276. අල්ලාහ් යපාලිය විනාශ කරන්යන්ය. සදකා (පුණය 

ක්රියා) වන් වර්ධනය කරන්යන්ය. පාපිෂ්ඨ යද්ව 

ප්රතික්යප්පිත සෑම යකයනකුවම අල්ලාහ් ප්රිය 

යනාකරන්යන්ය. 

َِٰتِۗ   َدَق اْ َويُۡربِي ٱلصه ِبَوَٰ ُ ٱلر  َيۡمَحُق ٱَّلله
ثِيمٍ 

َ
اٍر أ ُ لَا ُيحِبُّ كُله َكفه  ٢٧٦ َوٱَّلله

277. සැබැවින්ම විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් ද 

සලාතය සථ්ාපිත කළවුන් ද zසකාත් පිරිනැමූවන් ද වනාහි 

ඔවුනට ඔවුන්යේ පරමාධිපති අබියස ඔවුන්යේ ප්රතිඵල 

ඇත. ඔවුනට කිසිදු බියක් යනාමැත. ඔවුහු දුකට 

පත්වන්යනෝ ද යනායවති. 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ  إِنه ٱل
لَوَٰةَ وََءاتَُواْ  قَاُمواْ ٱلصه

َ
َٰلَِحَِٰت َوأ ٱلصه

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِهِۡم َولَا  
َ
َكوَٰةَ لَُهۡم أ ٱلزه

 َ  ٢٧٧ ا ُهۡم َيحَۡزنُونَ َخۡوٌف َعلَيۡهِۡم َول

278. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට 

බියබැතිමත් වනු. තවද නුඹලා විශ්වාසවන්තයින් ව 

සිටියයහු නම්, යපාලියයන් ඉතිරි දෑ අත හැර දමනු. 

  َ هِذيَن َءاَمنُواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

اْ إِن  ِبَوَٰٓ ُكنتُم َوذَُرواْ َما بَقَِى مَِن ٱلر 
ۡؤمِنِينَ   ٢٧٨ مُّ

279. එයලස නුඹලා කටයුතු යනාකයළ් නම් එවිට 

අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ දූතයා සමග යුද වැදීමට සූදානම් වනු 

යැයි දන්වා සිටිනු. තවද නුඹලා පශ්චාත්තාප වූයයහු නම් 

එවිට නුඹලායේ ප්රාේධනය නුඹලා සතුය. නුඹලා අපරාධ 

َِن  ذَنُواْ ِبحَۡرٖب م 
ۡ
هۡم َتۡفَعلُواْ فَأ فَإِن ل

ۖۦۡ َوِإن تُبۡتُۡم فَلَُكۡم  ِ َورَُسولِهِ ٱَّلله
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යනාකළ යුතුය. තවද නුඹලා ද අපරාධයට ලක් යනාවිය 

යුතුයි. 
ۡمَوَٰلُِكۡم لَا َتۡظلُِموَن َولَا  

َ
ُرُءوُس أ

 ٢٧٩ ُتۡظلَُمونَ 

280. ඔහු දුෂ්කරත්වයයන් යපයළන අයයකු නම් එවිට 

පහසුකම් ඇති වන යතක් අවකාශයක් (ලබා දිය යුතුව) 

ඇත. තවද නුඹලා (එය) දානයක් යලස පිරිනැමීම නුඹලාට 

යහපතය. නුඹලා (ඒ බව) දැන සිටියයහු නම්. 

َوِإن كَاَن ذُو ُعۡسَرةٖ َفنَِظَرةٌ إِلَيَٰ 
قُواْ َخيۡر  لهُكۡم   ن تََصده

َ
َميَۡسَرةِٖۚ َوأ

 ٢٨٠ إِن ُكنتُۡم َتۡعلَُمونَ 

281. එහි නුඹලා ව අල්ලාහ් යවත නැවත යයාමු කරනු 

ලබන දිනයක් ගැන නුඹලා බියබැතිමත් වනු. පසුව සෑම 

ආත්මයකටම එය ඉපැයූ දෑ පූර්ණ ව යදනු ලබන්යන්ය. 

තවද ඔවුහු අපරාධ කරනු යනාලබන්යනෝය. 

 ِۡۖ َوٱتهُقواْ يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن فِيهِ إِلَي ٱَّلله
ا َكَسبَۡت َوُهۡم   هيَٰ كُلُّ َنۡفٖس مه ثُمه تَُوف

 ٢٨١ لَا ُيۡظلَُمونَ 

282. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! නියමිත කාලයක් දක්වා වූ 

ණයක් සම්බන්ධයයන් නුඹලා ණය ගනු යදනු කර 

ගන්යනහු නම් එය යල්ඛ්න ගත කරනු. නුඹලා අතර 

යල්ඛ්කයකු එය යුක්ති සහගත ව ලියා ගත යුතුය. තවද 

යල්ඛ්කයා අල්ලාහ් තමන්ට ඉගැන් වූ අයුරින් ලිවීමට 

ප්රතික්යෂ්ප යනාකළ යුතුය. එබැවින් (ඒ අනුව) ඔහු ලිවිය 

යුතුය. වගකීම පැවරුණු අය එය ලිවීම පිණිස කියවිය 

යුතුය. ඔහු තම පරමාධිපති වන අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් 

විය යුතුය. තවද ඉන් කිසිවකින් වංචා යනාකළ යුතුය. 

වගකීම පැවරුණු අය අවයබෝධයක් යනාමැත්යතකු යහෝ 

දුර්වලයයකු යහෝ ලිවීම සඳහා කියවීමට යනාහැකි ව යහෝ 

සිටියේ නම් ඔහුයේ භාරකරු සාධාරණ යලසින් කියවිය 

යුතුය. තවද නුඹලායේ පුරුෂ පාර්ශවයයන් සාක්ි 

කරුවන් යදයදනකු සාක්ි වශයයන් තබනු. පුරුෂ 

පාර්ශවයයන් යදයදයනකු යනාවූයේ නම් එක් පුරුෂයයකු 

හා සාක්ිකරුවන් යගන් නුඹලා සෑහීමට පත්වන අය 

අතුරින් ස්ී න් යදයදයනකු විය යුතුය. ඔවුන් 

යදයදනායගන් එක් අයයකුට වැරදුනු විටක ඔවුන් 

යදයදනායගන් අයනක් තැනැත්තිය එය මතක් කර දිය 

හැකිය. තවද කවර යදයක් යවත කැඳවනු ලබන්යන් ද 

එවිට සාක්ිකරුවන් (එය) ප්රතික්යෂ්ප යනාකළ යුතුය. 

සුළු යහෝ මහා (පරිමාණයේ) යදයක් වුව ද නියමිත කලක් 

දක්වා එය ලිවීමට උදාසීන යනාවනු. එයයි අල්ලාහ් 

අබියස ඉතා යුක්ති සහගත වන්යන්. සාක්ියට ද වඩා 

බලවත් වන්යන්. එයමන්ම නුඹලා සැක යනාසිතීමට ද 

වඩා සමීප වන්යන්, නමුත් නුඹලා අතර සිදුවන ක්ෂණික 

වයාපාරයක් හැර. එවිට එය යල්ඛ්නගත යනාකිරීම නුඹලා 

هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا تََدايَنتُم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ي فَٱۡكتُبُوُهْۚ   َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
بَِديٍۡن إِلَيَٰٓ أ

َولَۡيۡكتُب بهيۡنَُكۡم كَاتُِبُۢ بِٱلَۡعۡدِلِۚ 
ن يَۡكتَُب َكَما  

َ
َب كَاتٌِب أ

ۡ
َولَا يَأ

هِذي   ْۚ فَلۡيَۡكتُۡب َولُۡيۡملِِل ٱل ُ َعلهَمُه ٱَّلله
َ َربهُهۥ َولَا  َعلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ   َولَۡيتهِق ٱَّلله

هِذي   ْۚ فَإِن كَاَن ٱل ا َيبَۡخۡس مِنُۡه َشيۡـ ٗ
ۡو لَا  

َ
ۡو َضعِيًفا أ

َ
َعلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ َسفِيًها أ

ن يُِمله ُهَو فَلۡيُۡملِۡل  
َ
يَۡستَِطيُع أ

َولِيُُّهۥ بِٱلَۡعۡدِلِۚ َوٱۡستَۡشهُِدواْ  
  َشهِيَديِۡن مِن ر َِجالُِكۡمۖۡ فَإِن لهمۡ 

تَاِن  
َ
يَُكونَا رَُجلَيِۡن فَرَُجل  َوٱۡمَرأ

ن  
َ
َهَدآءِ أ ن تَۡرَضۡوَن مَِن ٱلشُّ مِمه

َُٰهَما   َِر إِۡحَدى َُٰهَما َفتَُذك  تَِضله إِۡحَدى
َهَدآُء إِذَا َما  َب ٱلشُّ

ۡ
ِۚ َولَا يَأ ۡخَرىَٰ

ُ
ٱلۡأ

ن تَۡكتُبُوهُ 
َ
ُدُعواْْۚ َولَا تَۡسـ َُمٓواْ أ
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යකයරහි වරදක් යනාවන්යන්ය. නමුත් නුඹලා ගනු යදනු 

කරන විට නුඹලා සාක්ිකරුවන් නියම කරනු. තවද 

යල්ඛ්කයා හා සාක්ිකරු පීඩාවට පත් යනාවිය යුතුය. 

එයස ්නුඹලා සිදු කරන්යනහු නම් සැබැවින්ම එය මහා 

පාපයකි. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බැතිමත් වනු. අල්ලාහ ්

නුඹලාට උගන්වන්යන්ය. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ යකයරහි 

සර්ව ඥානීය. 

 َ ۡو َكبِيًرا إِل
َ
ۚۦْ َذَٰلُِكۡم  َصغِيًرا أ َجلِهِ

َ
يَٰٓ أ

َهََٰدةِ  قَۡوُم لِلشه
َ
ِ َوأ قَۡسُط ِعنَد ٱَّلله

َ
أ

ن تَُكوَن 
َ
هآ أ ها تَۡرتَابُٓواْ إِل ل

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َوأ

تَِجََٰرةً َحاِضَرٗة تُِديُروَنَها بَيۡنَُكۡم  
ها  ل

َ
فَلَيَۡس َعلَيُۡكۡم ُجنَاٌح أ

ۡشهُِدٓواْ إِذَا َتبَاَيۡعتُۡمْۚ 
َ
ُۗ َوأ   تَۡكتُبُوَها

ْۚ َوِإن  َولَا يَُضآره كَاتِب  َولَا َشهِيد 
َتۡفَعلُواْ فَإِنهُهۥ فُُسوُقُۢ بُِكۡمُۗ َوٱتهُقواْ 

  ِ
ُ بِكُل  ُۗ َوٱَّلله ُ ۖۡ َويَُعل ُِمُكُم ٱَّلله َ ٱَّلله

 ٢٨٢ َشۡيٍء َعلِيم  

283. නුඹලා ගමනක සිටිය දී යල්ඛ්නගත කරන්යනකු 

නුඹලා යනාලැබුයවහු නම් එවිට උකසක් අත්පත් කර ගනු 

ලැයේ.. නමුත් නුඹලායගන් ඇතැයමකු ඇතැයමකු ව 

විශ්වාස කයළ ්නම් විශ්වාස කරනු ලැබූ අය ඔහුයේ 

වගකීම ඉටු කරත්වා! තවද ඔහුයේ පරමාධිපතිට 

බියබැතිමත් යවත්වා! තවද නුඹලා සාක්ිය වසන් 

යනාකරනු. කවයරකු එය වසන් කරන්යන් ද එවිට 

සැබැවින්ම ඔහු ඔහුයේ හදවත පාපී අයයකි. තවද අල්ලාහ් 

නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

۞َوِإن ُكنتُۡم عَلَىَٰ َسَفرٖ َولَۡم َتجُِدواْ 
مَِن 

َ
ۖۡ فَإِۡن أ ۡقبُوَضة  كَاتِٗبا فَرَِهَٰن  مه

هِذي   َبۡعُضُكم َبۡعٗضا فَلۡيَُؤد ِ ٱل
ۗۥُ  َ َربهُه َمَٰنَتَُهۥ َولَۡيتهِق ٱَّلله

َ
ٱۡؤتُِمَن أ

 ْۚ َهََٰدةَ  َوَمن َولَا تَۡكتُُمواْ ٱلشه
 ُ ۗۥُ َوٱَّلله ۥٓ َءاثِم  قَلۡبُُه يَۡكتُۡمَها فَإِنهُه

 ٢٨٣ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيم  

284. අහස ්තුළ ඇති දෑ ද මහයපායළාව තුළ ඇති දෑ ද 

අල්ලාහ ්සතුය. නුඹලායේ හදවත් තුළ ඇති දෑ නුඹලා 

යහළිදරේ කරන්යන් නම් යහෝ එය නුඹලා සඟවන්යන් 

නම් යහෝ ඒ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් නුඹලායගන් ප්රශන් 

කරන්යන්ය. පසුව ඔහු අභිමත කරන අයට සමාව 

යදන්යන්ය. තවද ඔහු අභිමත කරන අයට දඬුවම් 

කරන්යන්ය. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ යකයරහි 

ශක්තිවන්තය. 

ۡرِضِۗ  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه ه ِ َّلل 

ۡو  
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
َوِإن ُتبُۡدواْ َما فِٓي أ

ۖۡ َفيَۡغفُِر  ُتخُۡفوهُ  ُ ُيحَاِسبُۡكم بِهِ ٱَّلله
  ُ ُۗ َوٱَّلله ُب َمن يََشآُء ِ لَِمن يََشآُء َويَُعذ 

ِ َشۡيءٖ قَِديرٌ 
 ٢٨٤ عَلَىَٰ كُل 

285. තම පරමාධිපතියගන් තමන් යවත පහළ කරනු ලැබූ 

දෑ පිළිබඳ ව ධර්ම දූතයා විශ්වාස කයළය්. විශ්වාස 

කළවුන් ද (විශ්වාස කයළෝය.) සියල්යලෝම අල්ලාහ්ව ද 

ඔහුයේ යද්ව ග්රන්ථ ද ඔහුයේ ධර්ම දූතයින්ව ද විශ්වාස 

نزَِل إِلَۡيهِ مِن  
ُ
َءاَمَن ٱلرهُسوُل بَِمآ أ

 ِ ب ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤمِنُوَنْۚ كُلٌّ َءاَمَن بِٱَّلله ره
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කයළෝය. ඔහුයේ ධර්ම දූතයින් අතුරින් කිසියවකු අතර 

යහෝ අපි යවනස්කම් ඇති යනාකරන්යනමු. තවද අපි 

සවන් දුනිමු. අවනත වූයයමු අපයේ පරමාධිපතියාණනි, 

ඔයබන් සමාව පතන්යනමු. තවද යයාමු වන සථ්ානය 

ඇත්යත් ඔබ යවතය යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكتُبِهِۦ َورُُسلِهِۦ لَا 
ۚۦْ َوَقالُواْ   ِن رُُّسلِهِ َحٖد م 

َ
ُِق َبيَۡن أ ُنَفر 

ۖۡ ُغۡفَرانََك َربهنَا  َطۡعنَا
َ
َسِمۡعنَا َوأ

 َ  ٢٨٥ ۡيَك ٱلَۡمِصيرُ َوِإل

286. අල්ලාහ් කිසිදු ආත්මයකට එහි හැකියාව අනුව මිස 

යවනත් කිසිවක් පටවන්යන් නැත. එය ඉපැයූ දෑ එයටය. 

එයට එයරහිව ඉපැයූ දෑ ද එයටය. අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! අප (යමක්) අමතක කයළ් නම් යහෝ 

අප වරදක් කයළ ්නම් යහෝ අපව දඬුවමට ග්රහණය 

යනාකරනු මැනව! තවද අපට යපර සිටියවුන් මත කවර 

යදයක් ඔබ උසුලන්නට සැලැස්වූයේ ද එවැනි බරක් 

උසුලන්නට යනාසලස්වනු මැනව! කවර යදයක් අපට සිදු 

කිරීමට ශක්තිය යනාමැත්යත් ද එවැන්නක් අප මත 

යනාපටවනු මැනව! (අප කළ වැරදි) අපයගන් යනාසලකා 

හරිනු මැනව! තවද අපට සමාව යදනු මැනව! තවද අපට 

කරුණා කරනු මැනව! ඔබ අපයේ භාරකරුය. එබැවින් 

යද්ව ප්රතික්යෂ්පිත පිරිසට එයරහි ව අපට උදේ කරනු 

මැනව! 

ْۚ لََها   ها وُۡسَعَها ُ َنۡفًسا إِل لَا يُكَل ُِف ٱَّلله
َما َكَسبَۡت وََعلَيَۡها َما ٱۡكتََسبَۡتُۗ  

ۡو  
َ
هِسينَآ أ َربهنَا لَا تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن

ْۚ َربهنَا َولَا َتحِۡمۡل عَ  نَا
ۡ
ۡخَطأ

َ
لَيۡنَآ  أ

هِذيَن مِن   إِۡصٗرا َكَما َحمَلۡتَُهۥ عَلَى ٱل
ِلۡنَا َما لَا َطاقََة   ْۚ َربهنَا َولَا ُتحَم  َقبۡلِنَا

ۖۦۡ َوٱۡعُف َعنها َوٱۡغفِۡر لََنا   لََنا بِهِ
َٰنَا فَٱنُصۡرنَا عَلَى   نَت َمۡولَى

َ
ْۚ أ َوٱۡرَحمۡنَآ

َٰفِرِينَ   ٢٨٦ ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡك
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සූරා ආලු ඉම්රාන් عمران آل   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, මීම්.  ٓ١ الٓم 

2. අල්ලාහ් වනාහි ඔහු හැර යවනත් යදවියයක් 

යනාමැත. සදා ජීවමාන ය, සදා පැවැත්ම ඇත්තා 

ය. 

ها ُهَو  ُ لَآ إَِلََٰه إِل  ٢ ٱلَۡحيُّ ٱلَۡقيُّومُ ٱَّلله

3. (නබිවරය) සතයයයන් යුක්ත වූ යමම යද්ව 

ග්රන්ථය යමයට යපර පැවති දෑ සතය කරවන්නක් 

වශයයන් ඔබ යවත ඔහු පහළ කයළය්. තවද 

තේරාතය ද ඉන්ජීලය ද ඔහු පහළ කයළය්. 

ٗقا ل َِما   ِ ِ ُمَصد  َل َعلَيَۡك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق  نَزه
ََٰة َوٱلِۡإنجِيَل َبيَۡن يََديۡهِ  ۡوَرى نَزَل ٱلته

َ
 ٣ َوأ

4. තවද මීට යපර (විසූ) ජනයාට මඟ යපන්වීමක් 

යලසය. තවද සතයයයයන් අසතයය යවන්කර 

යපන්වන (අල්-කුර්ආනය) ද ඔහු පහළ කයළය්. 

සැබැවින් ම අල්ලාහය්ේ වැකි ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් 

වන ඔවුනට, දැඩි දඬුවම් ඇත. තවද අල්ලාහ ්සර්ව 

බලධාරී ය; සම ප්රතිචාර දක්වන්නාය. 

نَزَل ٱلُۡفۡرَقاَنُۗ 
َ
مِن َقبُۡل ُهٗدى ل ِلنهاِس َوأ

ِ لَُهۡم   هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
ُ َعزِيز  ذُو ٱنتَِقامٍ  ُۗ َوٱَّلله  ٤ َعَذاب  َشِديد 

5. නියත වශයයන් ම අල්ලාහ ්(යේ දැනුම) ට 

අහස්හි යහෝ  මහයපායළායේ යහෝ ඇති කිසිවක් 

සැඟැයවන්යන් නැත. 

ۡرِض 
َ
َ لَا َيخَۡفىَٰ َعلَيۡهِ َشۡيء  فِي ٱلۡأ إِنه ٱَّلله

َمآءِ   ٥ َولَا فِي ٱلسه

6. ගර්භාෂ තුළ නුඹලා ව තමන් කැමති පරිදි හැඩ 

ගන්වන්යන් ඔහු ම ය. සර්ව බලධාරී සියුම් 

ඥානවන්ත වූ ඔහු හැර යවනත් යදවියයක් 

යනාමැත. 

 ِ ُِرُكۡم ف هِذي يَُصو  رَۡحاِم َكيَۡف ُهَو ٱل
َ
ي ٱلۡأ

ها ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  ْۚ لَآ إَِلََٰه إِل  ٦ يََشآُء
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7. ඔහු වනාහි නුඹ යවත ධර්ම ග්රන්ථය පහළ 

කයළය්. එහි පැහැදිලි තීන්දු සහගත වැකි ඇත. 

ඒවා ධර්ම ග්රන්ථයේ මූලය යි. තවද අයනක් ඒවා 

විවිධ වූ අර්ථයන්යගන් සමන්විත වැකි ය. එබැවින් 

තම හදවත් තුළ වයාකූලත්වය ඇත්තන් වූ කලි 

ඔවුන් කලහකම් කිරීයම් අයප්ක්ෂායවන් ද, එහි 

අර්ථ විකෘති කිරීයම් අයප්ක්ෂායවන් ද එයින් විවිධ 

වූ අර්ථයන්යගන් සමන්විත දෑ අනුගමනය කරති. 

එහි යථාර්ථය අල්ලාහ් හා ගැඹුරු ඥානය 

ඇත්තවුන් හැර යවන කිසියවකු යනාදන්යන්ය. 

තවද අපි එය විශ්වාස කයළමු. “‘සියල්ල අපයේ 

පරමාධිපති යවතිනි” යැයි ඔවුහු පවසති. බුද්ධිමත් 

අය හැර යවනත් කිසියවක් යමයනහි කරන්යන් 

නැත. 

نَزَل َعلَيَۡك ٱلِۡكَتََٰب مِنُۡه 
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

َخُر  
ُ
مُّ ٱلِۡكَتَِٰب َوأ

ُ
حَۡكَمٌَٰت ُهنه أ َءاَيَٰت  مُّ

 ِ هِذيَن ف ا ٱل مه
َ
ۖۡ فَأ ي قُلُوبِهِۡم َزيۡغ   ُمتََشَٰبَِهَٰت 

َفيَتهبُِعوَن َما تََشَٰبََه مِنُۡه ٱبۡتَِغآَء ٱلۡفِتۡنَةِ 
ها   ۥٓ إِل وِيلَُه

ۡ
ۖۦۡ َوَما َيۡعلَُم تَأ وِيلِهِ

ۡ
َوٱبۡتَِغآَء تَأ

َِٰسُخوَن فِي ٱلۡعِلِۡم َيُقولُوَن َءاَمنها   ُۗ َوٱلره ُ ٱَّلله
ُر  كه ُۗ َوَما يَذه ِۡن ِعنِد َرب ِنَا هآ بِهِۦ كُل   م  إِل

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
 ٧ أ

8. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! ඔබ අප ව යහමඟ 

යයාමු කළ පසු ව අපයේ හදවත් විකෘතිභාවයට 

පත් යනාකරනු මැනව. තවද අපට ඔබ යවතින් වූ 

දයාව පිරිනමනු මැනව. සැබැවින් ම ඔබ ම ය මහා 

තයාගශීලී. 

َهَديۡتَنَا  َربهنَا لَا تُزِۡغ قُلُوبَنَا َبۡعَد إِذۡ 
نَت 

َ
ْۚ إِنهَك أ هُدنَك َرۡحمًَة َوَهۡب لََنا مِن ل

اُب   ٨ ٱلۡوَهه

9. අපයේ පරමාධිපතියාණනි, කිසිදු සැකයක් 

යනාමැති දිනකට මිනිසුන් එක් රැස් කරන්නා 

නියත වශයයන් ම ඔබම ය. සැබැවින් ම අල්ලාහ ්

ප්රතිඥාවන් කඩ යනාකරන්යන්ය. 

ها َريَۡب  َربهنَآ إِنهَك َجامُِع  اِس لَِيۡومٖ ل ٱلنه
َ لَا ُيخۡلُِف ٱلِۡميَعادَ   ٩ فِيهِِۚ إِنه ٱَّلله

10. නියත වශයයන් ම යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන්ට ඔවුන්යේ ධන සම්පත යහෝ ඔවුන්යේ 

දරු සම්පත යහෝ අල්ලාහය්ගන් පැමියණන 

කිසිවකින් (මිදීමට) ඔවුනට උපකාර යනාවන්යන් 

ම ය. නිරා ගින්යන් ඉන්ධන වනුයේ ඔවුන් ම ය. 

هِذيَن َكَفُرواْ لَن ُتۡغنَِي َعنُۡهۡم  إِنه ٱل
  ۡۖ ا ِ َشيۡـ ٗ َِن ٱَّلله ۡوَلَُٰدُهم م 

َ
ۡمَوَٰلُُهۡم َولَآ أ

َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َوُقوُد ٱلنهارِ 
ُ
 ١٠ َوأ

11. (එය) ෆිර්අවුන්යේ පරපුර හා ඔවුනට යපර 

සිටියවුන්යේ සිරිත යමනි. ඔවුහු අපයේ වදන් 

අසතය කයළෝය. එබැවින් අල්ලාහ ්ඔවුන්යේ 

පාපයන් යහ්තුයවන් ඔවුන් ව (දඬුවමට) හසු 

කයළය්. තවද අල්ලාහ් දඬුවම් කිරීයමහි ඉතා දැඩි 

ය. 

هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡمْۚ   ِب َءاِل فِۡرَعۡوَن َوٱل
ۡ
َكَدأ

ُ بُِذنُوبِهِۡمُۗ   َخَذُهُم ٱَّلله
َ
بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا فَأ َكذه

ُ َشِديُد   ١١ ٱلۡعَِقابِ َوٱَّلله

12. “නුඹලා අබිබවා යනු ලබනු ඇත. තවද නිරය 

යවත ඒකරාශී කරනු ලබනු ඇත” යැයි යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට නුඹ පවසනු. එම නවාතැන 

නපුරු ය. 

هِذيَن َكَفُرواْ َستُۡغلَبُوَن َوُتحَۡشُروَن   قُل ل ِل
 ١٢ إِلَيَٰ َجَهنهَمۖۡ َوبِئَۡس ٱلِۡمَهادُ 
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13. (යුද්ධය සඳහා) හමු වූ යදපිරිස තුළ නුඹලාට 

සංඥාවක් ඇත. පිරිසක් අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ යුද 

වැදුණහ. අයනක් පිරිස, ඔවුන් ව යදගුණයක් යමන් 

පියවි ඇසින් දුටු යද්ව ප්රතික්යෂ්පකයයෝ ය. 

අල්ලාහ ්තමන් අභිමත කරන අයට තම 

උපකාරයයන් (ජයග්රහණය) ස්ී ර කරන්යන්ය. 

මනා දැක්මකින් යුත් අයට යමහි පාඩමක් ඇත. 

ۖۡ فِئَة    قَۡد كَاَن لَُكۡم َءايَة  فِي فِئَتَيِۡن ٱلَۡتَقتَا
ۡخَرىَٰ كَافَِرة   

ُ
ِ َوأ تَُقَٰتُِل فِي َسبِيِل ٱَّلله

ُ يَُؤي ُِد   َي ٱلَۡعيِۡنِۚ َوٱَّلله
ۡ
ِثۡلَيۡهِۡم َرأ يََرۡوَنُهم م 

ْۚ إِنه فِي َذَٰلَِك لَعِبۡرَٗة  بِنَۡصرِهِۦ َمن يََشآُء
 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ١٣ بَۡصَٰرِ ل ِأ

14. කාන්තාවන්, පිරිමි දරුවන්, රන් හා රිදියයන් 

රැස් කර තබන ලද ස්කන්ධ, සළකුණු තබනු ලැබූ 

අශ්වයින්, යගාවිපළ සතුන් හා යකත්වතු යකයරහි 

වූ තෘෂ්ණායවහි ඇල්ම ජනයාට අලංකාරවත් කරන 

ලදී. ඒවා යමයලාව ජීවිතයේ වින්දනයන් ය. තවද 

අලංකාර යයාමු වීයම් සථ්ානය ඇත්යත් අල්ලාහ් 

වන ඔහු යවත ය. 

َهَوَِٰت مَِن ٱلن َِسآءِ   ُزي َِن لِلنهاِس ُحبُّ ٱلشه
َهِب  َوٱلَۡبنِيَن َوٱلَۡقَنَِٰطيرِ ٱلُۡمَقنَطَرةِ مَِن ٱلذه

نَۡعَِٰم  
َ
ةِ َوٱلۡخَيِۡل ٱلُۡمَسوهَمةِ َوٱلۡأ َوٱلۡفِضه

  ُ ۖۡ َوٱَّلله ۡنيَا َوٱلۡحَۡرِثِۗ َذَٰلَِك َمَتَُٰع ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ
 ١٤ َدهُۥ ُحۡسُن ٱلَۡمـ َابِ ِعن

15. යම්වාට වඩා යර්ෂ්ඨ දෑ ගැන මම නුඹලාට 

දන්වන්යනම් දැයි (නබිවරය!) විමසනු.  බිය 

බැතිමතුන්හට ඔවුන්යේ පරමාධිපති අබියස ඊට 

පහළින් ගංගාවන් ගලා බස්නා ස්වර්ග උයන් ඇත. 

ඔවුන් එහි සදාතනිකයින් යවති. පිවිතුරු අඹුවන් ද 

අල්ලාහය්ගන් වූ පිළිගැනීම ද එහි ඇත . තවද 

අල්ලාහ ්එම ගැත්තන් පිළිබඳ ව සර්ව නිරීක්ෂක 

ය. 

هِذيَن  ِن َذَٰلُِكۡمۖۡ لِل ُؤنَب ِئُُكم ِبخَيۡرٖ م 
َ
۞قُۡل أ

َٰت  َتجۡرِي مِن  ٱتهَقۡواْ ِعنَد َرب ِهِۡم َجنه
ۡزَوَٰج  

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها َوأ

َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

ِ َرة  َورِۡضَوَٰن  م  َطهه ُۢ مُّ ُ بَِصيُر ُِۗ َوٱَّلله َن ٱَّلله
 ١٥ بِٱلۡعِبَادِ

16. ඔවුහු වනාහි අපයේ පරමාධිපතියාණනි! 

සැබැවින්ම අපි විශ්වාස කයළමු. එයහයින් ඔබ 

අපට අපයේ පාපකම් සඳහා සමාව යදනු මැනව! 

තවද නිරා ගින්යන් දඬුවමින් අප ආරක්ෂා කරනු 

මැනව! යැයි පවසන්යනෝ ය. 

هِذيَن َيُقولُوَن  َربهنَآ إِنهنَآ َءاَمنها فَٱۡغفِۡر لََنا  ٱل
ارِ   ١٦ ذُنُوبَنَا َوقِنَا َعَذاَب ٱلنه

17. ඔවුන් ඉවසිලිවන්තයින්ය. තවද සතය 

පවසන්නන්ය. තවද යටහත් වන්නන්ය. තවද 

වියදම් කරන්නන්ය. තවද අලුයම් කාලයයහි පාප 

ක්ෂමායවහි නිරත වන්නන්ය. 

َٰبِرِيَن  َِٰدقِيَن َوٱلَۡقَٰنِتِيَن  ٱلصه َوٱلصه
ۡسَحارِ 

َ
 ١٧ َوٱلُۡمنفِقِيَن َوٱلُۡمۡستَۡغفِرِيَن بِٱلۡأ

18. සැබැවින්ම තමන් හැර යවනත් යදවියයක් 

යනාමැත බව අල්ලාහ ්සාක්ි දරයි. එයමන් ම 

මලක්වරුන් ද, යුක්තිය ඉටු කරන ඥානයයන් යුත් 

අය ද (සාක්ි දරති.) මහා ප්රඥාවන්ත සර්ව බලධාරී 

ඔහු හැර යවනත් යදවියයකු යනාමැත. 

ها ُهَو َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة  نهُهۥ لَآ إَِلََٰه إِل
َ
ُ أ َشهَِد ٱَّلله

ها  ُۢا بِٱلۡقِۡسِطِۚ لَآ إَِلََٰه إِل ْولُواْ ٱلۡعِلِۡم قَآئَِم
ُ
َوأ

 ١٨ ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 
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19. නියත වශයයන් ම අල්ලාහ් අබියස වූ දහම 

ඉස්ලාමය යේ. යද්ව ග්රන්ථය පිරිනමනු ලැබූ අය, 

ඔවුන් යවත ඥානය පැමිණි පසු ව ඔවුන් අතර වූ 

ඊර්ෂයාව යහ්තුයවන් මිස ඔවුහු යේද යනාවූහ. තවද 

කවයරකු අල්ලාහය්ේ වැකි ප්රතික්යෂ්ප කරන්යන් ද 

එවිට සැබැවින් ම අල්ලාහ ්විනිශ්චය කිරීයමහි ඉතා 

යේගවත් ය. 

 ِ ِيَن ِعنَد ٱَّلله ٱلۡإِۡسَلَُٰمُۗ َوَما ٱۡختَلََف  إِنه ٱلد 
ها مِنُۢ َبۡعِد َما   وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب إِل

ُ
هِذيَن أ ٱل

ُۢا بَيۡنَُهۡمُۗ َوَمن يَۡكُفۡر  َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم َبۡغيَ
َ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ  ِ فَإِنه ٱَّلله  ١٩ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

20. එබැවින් නුඹ සමඟ ඔවුන් වාද කයළ් නම් 

එවිට මම මායේ මුහුණ අල්ලාහ්ට යටහත් කයළමි. 

තවද මා අනුගමනය කළ අය ද (එයස් යටහත් 

කයළෝය) යැයි නුඹ පවසනු. තවද නුඹලා යටහත් 

වූයයහු දැයි යද්ව ග්රන්ථය පිරිනමනු ලැබූවන්යගන් 

හා ලිවීයම් කියවීයම් හැකියාව යනාමැත්තන්යගන් 

විමසනු. ඔවුහු එයස් යටහත් වූයයහු නම් එවිට 

සැබැවින් ම ඔවුහු යහමඟ ලැබුයවෝය. ඔවුහු 

පිටුපෑයවහු නම් එවිට ඔයේ වගකීම වනුයේ දන්වා 

සිටීම පමණ ය. තවද අල්ලාහ් ගැත්තන් පිළිබඳ ව 

සර්ව නිරීක්ෂක ය. 

  ِ ۡسلَۡمُت وَۡجِهَي َّلِله
َ
وَك َفُقۡل أ فَإِۡن َحآجُّ

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب 
ُ
هِذيَن أ َوَمِن ٱتهبََعِنِۗ َوُقل ل ِل

ِي ِـَۧن   م 
ُ
ۡسلَُمواْ َفَقِد َوٱلۡأ

َ
ۡسلَۡمتُۡمْۚ فَإِۡن أ

َ
َءأ

هۡواْ فَإِنهَما َعلَيَۡك ٱلَۡبَلَُٰغُۗ   ِإن تََول ٱۡهتََدواْۖۡ وه
ُۢ بِٱلۡعِبَادِ ُ بَِصيُر  ٢٠ َوٱَّلله

21. නියත වශයයන් ම අල්ලාහය්ේ වදන් 

ප්රතික්යෂ්ප කරන, කිසිදු යුක්තියයන් යතාර ව නබි 

වරුන් ව ඝාතනය කරන, ජනයා අතරින් සාධාරණ 

යලස (තීන්දු තීරණ) නියයෝග කරන්නන් ඝාතනය 

කරන අය වනාහි ඔවුන්ට යේදනීය දඬුවමක් ඇති 

බව නුඹ ශුභාරංචි පවසනු. 

 ِ هِذيَن يَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
ٖ َويَۡقتُلُوَن   بِي ِـَۧن بَِغيۡرِ َحق  َويَۡقتُلُوَن ٱلنه

ُمُروَن بِٱلۡقِۡسِط مَِن ٱلنه 
ۡ
هِذيَن يَأ اِس  ٱل

لِيمٍ 
َ
ۡرُهم بَِعَذاٍب أ ِ  ٢١ فَبَش 

22. යමයලාව හා මතුයලාව තම ක්රියාවන් නිෂ්ඵල 

වී ගිය අය යමාවුහු ම ය. තවද ඔවුනට උදේ 

කරුවන් අතරින් කිසිවකු යහෝ යනාමැත. 

ۡعَمَٰلُُهۡم فِي  
َ
هِذيَن َحبَِطۡت أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ِن  ۡنيَا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوَما لَُهم م  َِٰصِرينَ ٱلدُّ  ٢٢ نه

23. පුසත්කයයන් යකාටසක් පිරිනමනු ලැබූවන් 

යදස නුඹ යනාබැලුයවහි ද? ඔවුන් අතර තීන්දු 

කරනු පිණිස අල්ලාහය්ේ ග්රන්ථය යවත ඔවුන් 

කැඳවනු ලබන්යනෝය. පසු ව ඔවුන් අතරින් 

පිරිසක් පිටු දකින්නන් යලස හැරී ගියයෝය. 

وتُواْ 
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
َِن  أ نَِصيٗبا م 

 ِ ٱلِۡكَتَِٰب يُۡدَعۡوَن إِلَيَٰ كَِتَِٰب ٱَّلله
ِنُۡهۡم   هيَٰ فَرِيق  م  لَِيۡحُكَم بَيۡنَُهۡم ثُمه َيتََول

ۡعرُِضونَ   ٢٣ َوُهم مُّ

24. එය, නියමිත දින ගණනකට පමණක් මිස 

(නිරා) ගින්න අප ව ස්පර්ශ යනාකරනු ඇතැයි 

ඔවුන් පැවසූ යහත්ුයවනි. තවද ඔවුන් යගාතමින් 

සිටි දෑ ඔවුන් ව ඔවුන්යේ දහම විෂයයහි රවටා 

දැමුයේය. 

هآ   اُر إِل نَا ٱلنه نهُهۡم قَالُواْ لَن َتَمسه
َ
َذَٰلَِك بِأ

ا   ۡعُدوَدَٰٖتِۖ وََغرهُهۡم فِي دِينِهِم مه يهاٗما مه
َ
أ

 ٢٤ كَانُواْ َيۡفتَُرونَ 
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25. ඒ ගැන කිසිදු සැකයක් යනාමැති දිනයක අප 

ඔවුන් ව එක්රැස ්කර සෑම ආත්මයක් සඳහා ම එය 

ඉපැයූ දෑ පූර්ණ ව යදනු ලබන විට එය යකයස ්යේ 

ද? තවද ඔවුහු අපරාධ කරනු යනාලබන්යනෝය. 

ها َريَۡب فِيهِ  فََكيَۡف إِذَا َجمَۡعَنَُٰهۡم لَِيۡومٖ ل
ا َكَسبَۡت َوُهۡم لَا   ِيَۡت كُلُّ َنۡفٖس مه َوُوف 

 ٢٥ ُيۡظلَُمونَ 

26. (නබිවරය) නුඹ පවසනු. සියලු පාලනයන්හි 

පාලකයා  වන අල්ලාහ්, ඔබ අභිමත අයට රාජය 

පාලනය පිරිනමන්යනහිය. ඔබ අභිමත අයයගන් 

රාජය පාලනය උදුරා දමන්යනහිය. තවද ඔබ 

අභිමත අය ව උසස් කරන්යනහිය. ඔබ අභිමත අය 

ව පහත් කරන්යනහිය. සියලු යහපත ඇත්යත් ඔබ 

අයතහි ය. නියත වශයයන්ම ඔබ සියලු දෑ 

යකයරහි ශක්තිවන්තයා ය. 

قُِل ٱللهُهمه َمَٰلَِك ٱلُۡملِۡك تُۡؤتِي ٱلُۡملَۡك َمن  
ن تََشآُء َوتُعِزُّ   تََشآُء َوتَنزُِع ٱلُۡملَۡك مِمه

ۖۡ بِيَِدَك ٱلۡخَيُۡرۖۡ   َمن تََشآُء َوتُِذلُّ َمن تََشآُء
ِ َشۡيءٖ قَِدير  

 ٢٦ إِنهَك عَلَىَٰ كُل 

27. ඔබ රාත්රිය දහවයලහි ඇතුළත් කරන්යනහිය. 

දහවල රාත්රියයහි ඇතුළත් කරන්යනහිය. මළ 

දැයින් ජීවී දෑ පිට කරන්යනහිය. ජීවී දැයින් මළ දෑ 

පිට කරන්යනහිය. තවද ඔබ අභිමත අයට 

ගණනයකින් යතාර ව යපෝෂණය ලබා 

යදන්යනහිය. 

َهاَر فِي   َهارِ َوتُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه تُولُِج ٱل
هۡيِلِۖ َوُتخۡرُِج ٱلَۡحيه مَِن  ٱلَۡمي ِِت َوُتخۡرُِج  ٱل

ۖۡ َوتَۡرُزُق َمن تََشآُء بَِغيۡرِ  ٱلَۡمي َِت مَِن ٱلَۡحي ِ
 ٢٧ ِحَسابٖ 

28. යද්වත්වය විශ්වාස කළවුන් යද්වත්වය 

විශ්වාස කළවුන්ව හැර යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන් ව භාරකරුවන් යලස යනාගත යුතු ය. 

කවයරකු එයස ්කරන්යන් ද එවිට ඔහුට 

අල්ලාහය්ගන් කිසිවක් (කිසිදු ආරක්ෂාවක්) 

යනාවනු ඇත. නමුත් නුඹලා ඔවුන්යගන් (ආත්ම) 

ආරක්ෂාව සපයා ගැනීම උයදසා මිස. තවද 

අල්ලාහ ්තමන් ගැන නුඹලාට අවවාද කරන්යන්ය. 

එයමන්ම ලැඟුම් ගන්නා ස්ථානය ඇත්යත් අල්ලාහ ්

යවත ම ය. 

ۡولَِيآَء  
َ
َٰفِرِيَن أ ها َيتهِخِذ ٱلُۡمۡؤمِنُوَن ٱلَۡك ل

ٱلُۡمۡؤمِنِيَنۖۡ َوَمن َيۡفَعۡل َذَٰلَِك مِن ُدوِن 
ن َتتهُقواْ  

َ
هآ أ ِ فِي َشۡيٍء إِل فَلَيَۡس مَِن ٱَّلله

ۗۥُ َوِإلَي  ُ َنۡفَسُه ُرُكُم ٱَّلله ِ ُۗ َويَُحذ  َٰٗة مِنُۡهۡم ُتَقى
ِ ٱلَۡمِصيرُ   ٢٨ ٱَّلله

29. නුඹලායේ හදවත් තුළ නුඹලා (යමක්) 

සඟවන්යන් නම් යහෝ එය නුඹලා යහළි කරන්යන් 

නම් යහෝ අල්ලාහ ්එය දන්යන්ය. තවද අහස්හි ඇති 

දෑ ද මහයපායළායවහි ඇති දෑ ද ඔහු දන්යන්ය. 

තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ යකයරහි ශක්තිවන්ත ය. 

ۡو ُتبُۡدوهُ 
َ
قُۡل إِن ُتخُۡفواْ َما فِي ُصُدورُِكۡم أ

َمََٰوَِٰت َوَما   ُۗ َويَۡعلَُم َما فِي ٱلسه ُ َيۡعلَۡمُه ٱَّلله
ۡرِضِۗ 

َ
ِ َشۡيءٖ قَِدير  فِي ٱلۡأ

ُ عَلَىَٰ كُل   ٢٩ َوٱَّلله



සූරා ආලු ඉම්රාන් 65  آل عمران 

30. සෑම ආත්මයක් ම, තමන් කළ යහපත් දෑ ද 

තමන් කළ නපුරු දෑ ද (තමන්) ඉදිරියේ දකින 

දිනයේදී, එය අතර හා තමන් අතර ඉතා දිගු දුරසක් 

තිබුයණ් නම් යැයි ප්රිය කරනු ඇත. තවද අල්ලාහ් 

තමන් ගැන නුඹලාට අවවාද කරන්යන්ය. තවද 

අල්ලාහ ්ගැත්තන් යකයරහි යසයනයහවන්ත ය. 

ا َعِملَۡت مِۡن َخيۡرٖ   يَۡوَم َتجُِد كُلُّ َنۡفٖس مه
نه  

َ
حَۡضٗرا َوَما َعِملَۡت مِن ُسوٓءٖ تََودُّ لَۡو أ مُّ

  ُ ُرُكُم ٱَّلله ِ َمَدُۢا بَعِيٗداُۗ َويَُحذ 
َ
ۥٓ أ بَيۡنََها َوبَيۡنَُه

ُ َرُءوُفُۢ بِٱلۡعِبَادِ ۗۥُ َوٱَّلله  ٣٠ َنۡفَسُه

31. නුඹලා අල්ලාහ් ව ප්රිය කරමින්  සිටියයහු නම්, 

එවිට නුඹලා මා අනුගමනය කරනු. අල්ලාහ ්

නුඹලා ව ප්රිය කරනු ඇත. තවද නුඹලායේ 

පාපයන්ට ඔහු  සමාව යදනු ඇත. තවද අල්ලාහ් 

අති ක්ෂමාශීලී ය; අසමසම කරුණාන්විතය යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

َ فَٱتهبُِعونِي قُۡل إِن ُكنتُۡم ُتحِبُّوَن  ٱَّلله
ُ َويَۡغفِۡر لَُكۡم ذُنُوبَُكۡمْۚ   ُيحۡبِبُۡكُم ٱَّلله

ُ َغُفور  رهِحيم    ٣١ َوٱَّلله

32. (තවද) නුඹලා අල්ලාහ්ට හා රසූල්වරයාට 

අවනත වනු යැයි පවසනු. නමුත් ඔවුන් පිටුපෑයේ 

නම් එවිට සැබැවින් ම අල්ලාහ ්යද්ව 

ප්රතික්යෂ්පකයින් ව ප්රිය කරන්යන් නැත. 

هۡواْ فَإِنه  ۖۡ فَإِن تََول َ َوٱلرهُسوَل ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
قُۡل أ

َٰفِرِينَ  َ لَا ُيحِبُّ ٱلَۡك  ٣٢ ٱَّلله

33. සැබැවින් ම අල්ලාහ් ආදම්, නූහ,් ඉබ්රාහීම්යේ 

පවුල හා ඉම්රාන්යේ පවුල යලෝවැසියනට වඩා 

ඉහළින් යතෝරා ගත්යත්ය. 

َ ٱۡصَطَفىَٰٓ  َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل  ۞إِنه ٱَّلله
 ٣٣ إِبَۡرَٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَرََٰن عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

34. ඔවුන්යගන් ඇතැයමක් ඇතැයමකුයගන් 

පැවත එන පරපුරකි. තවද අල්ලාහ ්සර්ව රාවක ය; 

සර්ව ඥානී ය. 

ُ َسِميٌع  ِيهَۢة َبۡعُضَها مِنُۢ َبۡعٖضِۗ َوٱَّلله ذُر 
 ٣٤ َعلِيمٌ 

35. මායේ පරමාධිපතියාණනි! සැබැවින් ම මම 

මායේ කුස තුළ ඇති දෑ කැප කරනු ලබන්නක් 

යලස ඔබ යවනුයවන් භාරයක් තැබුයවමි. එබැවින් 

මයගන් (එය) පිළිගනු මැනව. නියත වශයයන්ම 

ඔබ සර්ව රාවක ය; සර්ව ඥානී ය යැයි 

ඉම්රාන්යේ බිරිය පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

ِ إِن ِي نََذۡرُت  إِذۡ قَالَِت  ُت ِعۡمَرََٰن َرب 
َ
ٱۡمَرأ

ِٓيِۖ إِنهَك   ٗرا َفتََقبهۡل مِن  لََك َما فِي َبۡطنِي ُمحَره
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  نَت ٱلسه

َ
 ٣٥ أ

36. පසුව ඇය එය ප්රසූත කළ කල්හි මායේ 

පරමාධිපතියාණනි! සැබැවින් ම මම එය ප්රසූත 

කයළ ්ගැහැනු දරුවකු යලසිනි. තවද ඇය ප්රසූත 

කළ දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් මැනවින් දන්නා ය. 

පිරිමියා ගැහැනිය යමන් යනායේ. තවද සැබැවින් 

ම ඇයට මම මර්යම් යැයි නම් තැබුයවමි. තවද 

ඇයට හා ඇයයේ පරපුරට පලවා හරින ලද 

යෂයිතාන්යගන් ආරක්ෂාව මම ඔබ යවතින් 

පතන්යනමි යැයි ඇය පැවසුවාය. 

ا َوَضَعتَۡها قَالَۡت   ِ إِن ِي َوَضۡعتَُهآ فَلَمه َرب 
ۡعلَُم بَِما َوَضَعۡت َولَيَۡس  

َ
ُ أ نثَيَٰ َوٱَّلله

ُ
أ

يۡتَُها َمۡريََم َوِإن ِٓي   ِۖ َوِإن ِي َسمه نثَيَٰ
ُ
َكُر َكٱلۡأ ٱلذه

يَۡطَِٰن   ِيهتََها مَِن ٱلشه ِعيُذَها بَِك َوذُر 
ُ
أ

 ٣٦ ٱلرهِجيمِ 
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37. එවිට ඇයයේ පරමාධිපති යහපත් 

පිළිගැනීමකින් ඇය ව පිළිගත්යත්ය. තවද යහපත් 

වැඩීමකින් හදා වඩා ගන්නට සැලැසස්ුයේය. ඇය 

ව zසකරිේයාට භාර කයළය්. නැමදුම් ස්ථානයේ 

ඇය යවත zසකරිේයා පිවියසන සෑම අවස්ථාවක 

ම ඇය අසල ආහාර දුටුයේය. අයහෝ මර්යම්! ඔබට 

යමය යකයස ්(ලැබුයණ්) ද? යැයි ඔහු ඇසුයේය. 

යමය අල්ලාහ් යවතින් යැයි ඇය පැවසුවාය. නියත 

වශයයන් ම අල්ලාහ් තමන් අභිමත අයට 

ගණනයකින් යතාර ව යපෝෂණය ලබා යදන්යන්ය. 

ۢنبَتََها َنبَاتًا  
َ
َفتََقبهلََها َربَُّها بَِقبُوٍل َحَسٖن َوأ

ۖۡ كُلهَما َدَخَل َعلَيَۡها   لََها َزَكرِيها َحَسٗنا َوَكفه
ۖۡ قَا َل َزَكرِيها ٱلِۡمۡحَراَب وََجَد ِعنَدَها رِۡزٗقا

هيَٰ لَِك َهََٰذاۖۡ قَالَۡت ُهَو مِۡن ِعنِد   ن
َ
َيََٰمۡريَُم أ

َ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغيۡرِ   ِۖۡ إِنه ٱَّلله ٱَّلله
 ٣٧ ِحَساٍب 

38. එම අවසථ්ායේ දී Zසකරිේයා තම පරමාධිපති 

ව අයැද සිටියේය. මායේ පරමාධිපතියාණනි! ඔබ 

යවතින් මට දැහැමි පරපුරක් පිරිනමනු මැනව! 

සැබැවින් ම ඔබ ප්රාර්ථනාවට සවන් යදන්නා යැයි 

ඔහු පැවසුයේය. 

ِ َهۡب لِي  ُهنَالَِك َدعَا َزَكرِيها َربهُهۖۥۡ قَاَل َرب 
ۖۡ إِنهَك َسِميُع   ِيهٗة َطي ِبًَة هُدنَك ذُر  مِن ل

عَآءِ   ٣٨ ٱلدُّ

39. එවිට ඔහු නැමදුම් සථ්ානයයහි, සිට යගන 

සලාතය ඉටු කරමින්  සිටිය දී, සැබැවින් ම 

අල්ලාහ ්යගන් වූ වදන සතයය කරවන්යනකු, 

නායකයයකු, (කාන්තාවන් යගන්) වැළකුණු 

අයයකු සහ දැහැමියන් අතුරින් නබිවරයයකු යලස 

වූ යහ්යා පිළිබඳ අල්ලාහ් නුඹට ශුභාරංචිය 

දන්වන්යන් යැයි සුරදූතයින් ඔහු අමතා පැවසුහ. 

 ِ
ى فِي  َفنَاَدتُۡه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوُهَو قَآئِم  يَُصل 

ُرَك بِيَۡحَييَٰ   ِ َ يُبَش  نه ٱَّلله
َ
ٱلِۡمۡحَراِب أ

ِ وََسي ِٗدا وََحُصوٗرا   َِن ٱَّلله ُۢا بِكَلَِمةٖ م  قَ ِ ُمَصد 
َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه  ٣٩ َونَبِي ٗا م 

40. මායේ පරමාධිපතියාණනි! මට දරුයවකු 

ලැබිය හැක්යක් යකයස ්ද? මා වයයෝවෘද්ධ භාවය 

මා යවත ළඟා වී ඇත. එයමන් ම මායේ බිරිය වද 

කතකි යැයි ඔහු පැවසුයේය. එයලස ය අල්ලාහ ්

තමන් අභිමත දෑ සිදු කරනුයේ යැයි ඔහු (අල්ලාහ්) 

පැවසුයේය. 

هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  َوَقۡد بَلََغنَِي   ن
َ
ِ أ قَاَل َرب 

  ُ ۖۡ قَاَل َكَذَٰلَِك ٱَّلله تِي عَاقِر 
َ
ٱلِۡكبَُر َوٱۡمَرأ

 ٤٠ َيۡفَعُل َما يََشآءُ 

41. මායේ පරමාධිපතියාණනි! ඔබ මට සලකුණක් 

ඇති කරනු මැනව! යැයි ඔහු පැවසුයේය. ඔයේ 

සලකුණ වනුයේ ඔබ ජනයා සමඟ සංඥා 

කිරීමකින් හැර දින තුනක් කතා යනාකිරීම ය. 

තවද ඔබ ඔයේ පරමාධිපති ව අධික ව යමයනහි 

කරනු. තවද උයද් සවස පිවිතුරු කරනු යැයි ඔහු 

(අල්ලාහ)් පැවසුයේය. 

 ِ ها  قَاَل َرب  ل
َ
ۖۡ قَاَل َءاَيتَُك أ ٱۡجَعل ل ِٓي َءايَٗة

ها َرۡمٗزاُۗ َوٱذُۡكر   يهاٍم إِل
َ
اَس ثََلَٰثََة أ تُكَل َِم ٱلنه

َٰرِ  بهَك َكثِيٗرا وََسب ِۡح بِٱلَۡعِشي ِ َوٱلِۡإبَۡك  ٤١ ره
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42. අයහෝ මර්යම්! නියත වශයයන් ම අල්ලාහ් ඔබ 

ව යතෝරා ගත්යත්ය. ඔබ ව පිවිතුරු කයළ්ය. තයවද 

යලෝවැසි කාන්තාවන්ට වඩා ඔබ ව (ඉහළින්) 

යතෝරා ගත්යත්ය යැයි මලක්වරුන් පැවසූ 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

 َ َوِإذۡ قَالَِت ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َيََٰمۡريَُم إِنه ٱَّلله
َرِك َوٱۡصَطَفىَِٰك عَلَىَٰ نَِسآءِ   ٱۡصَطَفىَِٰك وََطهه

 ٤٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

43. අයහෝ මර්යම්! ඔබ ඔයේ පරමාධිපතිට අවනත 

වනු. (නළල බිම තබා) සුජූද් කරනු. තවද (නැවී 

තිරස ්ව) රුකූඋ කරන්නන් සමඟ ඔබ ද රුකූඋ 

කරනු. 

َيََٰمۡريَُم ٱۡقنُتِي لَِرب ِِك وَٱۡسُجِدي وَٱۡرَكعِى  
َٰكِعِينَ   ٤٣ َمَع ٱلره

44. යමය අදෘශයමාන පුවත් අතරිනි. අපි එය 

නුඹට යහළිදරේ කරන්යනමු. මර්යම්ට 

භාරකාරත්වය දරනුයේ ඔවුන්යගන් කවුරුන් දැ යි 

යන්න පිළිබඳ ව ඔවුන් ඔවුන්යේ පන්හිදවල් වීසි 

කර (කුසපත්) දමන විට ඔවුන් අසල නුඹ 

යනාසිටියයහිය. එයමන්ම ඔවුන් වාද කරන විට 

ඔබ ඔවුන් අසල යනාසිටියයහිය. 

ۢنبَآءِ ٱلَۡغيِۡب نُوِحيهِ إِلَۡيَكْۚ َوَما  
َ
َذَٰلَِك مِۡن أ

ُهۡم  ُكنَت  يُّ
َ
قَۡلََٰمُهۡم أ

َ
لََديۡهِۡم إِذۡ يُلُۡقوَن أ

يَۡكُفُل َمۡريََم َوَما ُكنَت لََديۡهِۡم إِذۡ 
 ٤٤ َيخۡتَِصُمونَ 

45. අයහෝ මර්යම්! නියත වශයයන් ම අල්ලාහ් 

ඔහුයගන් වූ වදනක් පිළිබඳ ඔබට ශුභාරංචි 

දන්වන්යන්ය. ඔහු නමින් මර්යම්යේ පුත් ඊසා 

යහවත් මසීහ්  වන අතර ඔහු යමයලාව හා 

මතුයලාව ගරුත්වයක් ඇති යද්ව සමීපතයින් 

අතරින් යකයනකි. 

 َ إِذۡ قَالَِت ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َيََٰمۡريَُم إِنه ٱَّلله
ِنُۡه ٱۡسُمُه ٱلَۡمِسيُح  ُرِك بِكَلَِمةٖ م  ِ يُبَش 

ۡنيَا   ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم وَِجيٗها فِي ٱلدُّ
بِينَ   ٤٥ َوٱٓأۡلِخَرةِ َومَِن ٱلُۡمَقره

46. තවද ඔහු යතාටිල්යලහි පසු වන වියේ දී ද 

තුරුණු වියේ දී ද ජනයා සමඟ කතා කරනු ඇත. 

තවද ඔහු දැහැමියන් අතරින් යකයනකි. 

اَس فِي ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهلٗا وَمَِن  َويُكَل ُِم ٱلنه
َٰلِِحينَ   ٤٦ ٱلصه

47. මායේ පරමාධිපතියාණනි! කිසිදු මිනියසකු මා 

ස්පර්ශ යනාකර තිබිය දී මට දරුයවකු ලැබිය 

හැක්යක් යකයස්දැයි ඇය විමසුවාය. එයලසය, 

අල්ලාහ ්තමන් අභිමත දෑ මවන්යන්. ඔහු යම් 

කරුණක් තීන්දු කළ විට එයට ‘වනු‘ යැයි 

පවසනවා පමණ ය, එය වහාම සිදු වන්යන්ය. 

هيَٰ يَُكوُن لِي َولَد  َولَۡم   ن
َ
ِ أ قَالَۡت َرب 

ُ َيخۡلُُق َما  َيۡمَسۡسنِي بََشر ۖۡ قَاَل َكَذَٰلِِك  ٱَّلله
ۡمٗرا فَإِنهَما َيُقوُل لَُهۥ  

َ
ْۚ إِذَا قََضيَٰٓ أ يََشآُء

 ٤٧ ُكن َفيَُكونُ 

48. තවද  ඔහු ඔහුට යද්ව ග්රන්ථය ද ප්රඥාව ද 

තේරාතය ද ඉන්ජීලය ද උගන්වන්යන්ය. 
ََٰة  َويَُعل ُِمُه ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َوٱلتهۡوَرى

 ٤٨ َوٱلِۡإنجِيَل 
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49. ඉස්රාඊල් දරුවන්ට ධර්ම දූතයයකු යලසින් ද 

නියත වශයයන් ම මම නුඹලාට නුඹලායේ 

පරමාධිපතියගන් සංඥාවක් යගන ආයවමි. 

සැබැවින් ම මම නුඹලාට පක්ියයකු හැඩය යමන් 

(ජීවියයකු) මැටියයන් මවා එහි පිඹිමි. එවිට එය 

අල්ලාහය්ේ අනුමැතියයන් පක්ියයකු වනු ඇත. 

තවද මම උපතින් අන්ධ අය ද ළාදුරු යරෝගීන් ද 

සුව කරමි. තවද අල්ලාහ්යේ අනුමැතියයන් මිය 

ගියවුනට ප්රාණය යදමි. නුඹලා අනුභව කරන දෑ 

ගැන ද නුඹලායේ නියවස් තුළ නුඹලා රැස් කර 

තබා ඇති දෑ ගැන ද මම නුඹලාට දන්වා සිටිමි. 

නුඹලා විශ්වාස කරන්නන් යලස සිටියයහු නම් 

සැබැවින් ම නුඹලාට යමහි සාධකයක් ඇත. 

ن ِي قَۡد  
َ
َورَُسولًا إِلَيَٰ بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل أ

ۡخلُُق  
َ
ن ِٓي أ

َ
ب ُِكۡم أ ِن ره ِجئۡتُُكم أَـِبيَةٖ م 

نُفُخ  
َ
يۡرِ فَأ ِيِن َكَهيۡـ َةِ ٱلطه َِن ٱلط  لَُكم م 

بۡرُِئ  
ُ
ِۖۡ َوأ فِيهِ َفيَُكوُن َطيَۡرُۢا بِإِذِۡن ٱَّلله

بۡ 
َ
ۡكَمَه َوٱلۡأ

َ
ۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ بِإِذِۡن ٱلۡأ

ُ
رََص َوأ

ُكلُوَن َوَما  
ۡ
نَب ِئُُكم بَِما تَأ

ُ
ِۖۡ َوأ ٱَّلله

ِخُروَن فِي ُبيُوتُِكۡمْۚ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة   تَده
ۡؤمِنِينَ   ٤٩ لهُكۡم إِن ُكنتُم مُّ

50. තවද මා ඉදිරියේ ඇති තේරාතය තහවුරු 

කරන්යනකු යලසින් ද නුඹලා යවත තහනම් කරනු 

ලැබූ ඇතැම් දෑ නුඹලාට මා අනුමත කරනු පිණිස ද 

යේ. තවද  නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් වූ 

සංඥාවක් මම නුඹලා යවත යගන ආයවමි. 

එබැවින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බැතිමත් වනු. තවද 

නුඹලා මට අවනත වනු. 

َٰةِ  ۡوَرى ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديه مَِن ٱلته ِ َوُمَصد 
ِحله لَُكم 

ُ
َِم  َولِأ هِذي ُحر  َبۡعَض ٱل

ب ُِكۡم   ِن ره َعلَيُۡكۡمْۚ وَِجئۡتُُكم أَـِبيَةٖ م 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ٥٠ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

51. සැබැවින් ම අල්ලාහ් මායේ පරමාධිපති ය. 

නුඹලායේ ද පරමාධිපති ය. එබැවින් නුඹලා ඔහුට 

නැමදුම් ඉටු කරනු. ඍජු මාර්ගය යමයයි. 

َ َرب ِي  َوَربُُّكۡم فَٱۡعبُُدوُهْۚ َهََٰذا  إِنه ٱَّلله
ۡستَقِيم    ٥١ ِصَرَٰط  مُّ

52. ඔවුන්යගන් වූ යද්ව ප්රතික්යෂ්පය ඊසා වටහා 

ගත් කල්හි ''අල්ලාහ ් යවනුයවන් මට උදේ 

කරන්නන් කවුරුන්දැ?'' යි විමසා සිටියේය. 

යගෝලයයෝ ''අල්ලාහය්ේ උදේ කරුයවෝ අපි යවමු. 

අපි අල්ලාහ් ව විශ්වාස කයළමු. තවද නියත 

වශයයන් ම අපි මුසල්ිම්වරුන් බවට ඔබ සාක්ි 

දරනු'' යැයි පවසා සිටියයෝය. 

َحسه ِعيَسيَٰ مِنُۡهُم ٱلُۡكۡفَر قَاَل 
َ
آ أ ۞فَلَمه

ِۖۡ قَاَل ٱلۡحََوارِيُّوَن  نَصارِٓي إِلَي ٱَّلله
َ
َمۡن أ

نها  
َ
ِ وَٱۡشَهۡد بِأ ِ َءاَمنها بِٱَّلله نَصاُر ٱَّلله

َ
َنحُۡن أ

 ٥٢ ُمۡسلُِمونَ 

53. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! ඔබ පහළ කළ දෑ 

අපි විශ්වාස කයළමු. රසූල්වරයා ව ද අපි 

අනුගමනය කයළමු. එබැවින් ඔබ අප ව 

සාක්ිකරුවන් සමඟ සටහන් කර ගනු මැනව! 

نَزلَۡت وَٱتهبَۡعنَا ٱلرهُسوَل 
َ
َربهنَآ َءاَمنها بَِمآ أ

َٰهِِدينَ   ٥٣ فَٱۡكتُبۡنَا َمَع ٱلشه

54. තවද ඔවුහු කුමන්ත්රණ කයළෝය. අල්ලාහ ්ද 

කුමන්ත්රණ කයළය්. තවද අල්ලාහ ්කුමන්ත්රණ 

කරන්නන්යගන් අති යර්ෂ්ඨයා ය. 

ُ َخيُۡر   ۖۡ َوٱَّلله ُ َوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱَّلله
 ٥٤ ٱلَۡمَِٰكرِينَ 
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55. අයහෝ ඊසා! සැබැවින් ම මම නුඹ ව අත්පත් 

කර ගනිමි. නුඹ ව මා යවතට ඔසවා ගනිමි. 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්යගන් මම නුඹ ව පිවිතුරු 

කරමි. මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දින 

දක්වා නුඹ ව ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට වඩා නුඹ ව 

පිළිපැද්දවුන් ව ඉහළින් තබමි. පසු ව මා යවත ය 

නුඹලායේ නැවත යයාමු වන ස්ථානය ඇත්යත්.  

එවිට නුඹලා අතර නුඹලා කවර කරුණක මත 

යේද ඇති කර ගනිමින් සිටියයහු ද එ් ගැන තීන්දු 

යදමි යැයි අල්ලාහ ්පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

ُ َيَٰعِيَسيَٰٓ إِن ِي ُمتََوف ِيَك   إِذۡ قَاَل ٱَّلله
هِذيَن  ُِرَك مَِن ٱل َوَرافُِعَك إِلَيه َوُمَطه 

هِذيَن ٱتهبَُعوَك فَۡوَق   َكَفُرواْ وََجاِعُل ٱل
هِذيَن َكَفُرٓواْ إِلَيَٰ  يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ ثُمه إِلَيه ٱل

ۡحُكُم بَيۡنَُكۡم فِيَما  
َ
َمرِۡجُعُكۡم فَأ

 ٥٥ ُكنتُۡم فِيهِ َتخۡتَلُِفونَ 

56. ප්රතික්යෂප කළවුන් වූ කලි, ඔවුනට 

යමයලායවහි හා මතු යලායවහි දැඩි දඬුවමකින් 

මම දඬුවම් කරමි. තවද ඔවුනට උදේකරුවන්යගන් 

කිසියවක් යනාමැත. 

ُبُهۡم َعَذابٗا   ِ َعذ 
ُ
هِذيَن َكَفُرواْ فَأ ا ٱل مه

َ
فَأ

ِن  ۡنيَا وَٱٓأۡلِخَرةِ َوَما لَُهم م  َشِديٗدا فِي ٱلدُّ
َِٰصِرينَ   ٥٦ نه

57. විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් වූ කලි, 

ඔවුන්යේ ප්රතිඵල ඔවුනට ඔහු පූර්ණ ව පිරිනමයි. 

එයමන්ම අල්ලාහ් අපරාධකරුවන්  ප්රිය යනාකරයි. 

مه 
َ
َٰلَِحَِٰت  َوأ هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل

ُ لَا ُيحِبُّ   ُجوَرُهۡمُۗ َوٱَّلله
ُ
َفيَُوف ِيهِۡم أ
َٰلِِمينَ   ٥٧ ٱلظه

58. එය, යමම වදන් හා සියුම් ඥානාන්විත 

යමයනහි කිරීම තුළින් අපි නුඹට කියවා යපන්වූ දෑ 

ය. 

ِۡكرِ  َذَٰلَِك َنتۡلُوهُ َعلَيَۡك مَِن ٱٓأۡلَيَِٰت   َوٱلذ 
 ٥٨ ٱلۡحَِكيمِ 

59. නියත වශයයන් ම අල්ලාහ් ඉදිරියේ ඊසායේ 

උපමාව ආදම්යේ උපමාව යමනි. ඔහු ව ඔහු පසින් 

මවා පසු ව ඔහුට “වනු” යැයි පැවසුයේය. එවිට ඔහු 

ඇති විය. 

  ۡۖ ِ َكَمثَِل َءاَدَم إِنه َمثََل ِعيَسيَٰ ِعنَد ٱَّلله
لَُهۥ ُكن  َخلََقُهۥ مِن تَُراٖب ثُمه قَاَل 

 ٥٩ َفيَُكونُ 

60. යමම සතයය නුඹයේ පරමාධිපතියගනි. 

එබැවින් නුඹ සැක කරන්නන් අතුරින් යකයනකු 

යනාවනු. 

َِن   ب َِك فَلَا تَُكن م  ٱلۡحَقُّ مِن ره
 ٦٠ ٱلُۡمۡمتَرِينَ 
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61. නුඹ යවත නිවැරදි දැනුම පැමිණි පසුව ඒ 

(ඊසා) සම්බන්ධයයන් කවුරුන් යහෝ නුඹ සමඟ 

වාද කයළ් නම්, එවිට ඔවුනට නුඹ, “නුඹලා එනු. 

අපි අපයේ දරුවන් හා නුඹලායේ දරුවන් ද අපයේ 

කාන්තාවන් හා නුඹලායේ කාන්තාවන් ද අප හා 

නුඹලා ද කැඳවා පසු ව අපි අල්ලාහය්ේ ශාපය 

යබාරු කාරයින් මත පත්  කරමු” යැයි (නබිවරය) 

පවසනු. 

َك فِيهِ مِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءَك  َفَمۡن َحآجه
ۡبنَآَءنَا  مَِن ٱلۡعِلۡ 

َ
ِم َفُقۡل َتَعالَۡواْ نَۡدُع أ

ۡبنَآَءُكۡم َونَِسآَءنَا َونَِسآَءُكۡم  
َ
َوأ

نُفَسُكۡم ثُمه نَبۡتَهِۡل َفنَۡجَعل  
َ
نُفَسنَا َوأ

َ
َوأ

ِ عَلَى ٱلَۡكَِٰذبِينَ   ٦١ لهۡعنََت ٱَّلله

62. සැබැවින් ම සතය කතාන්තරය වනුයේ 

යමයයි. තවද අල්ලාහ් හැර යවනත් යදවියයක් 

යනාමැත. තවද සැබැවින් ම අල්ලාහ ්වන ඔහුම ය 

සර්ව බලධාරී; සර්ව ප්රඥාවන්ත වනුයේ. 

ْۚ َوَما مِۡن إَِلٍَٰه  إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡقَصُص ٱلۡحَقُّ
َ لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  ْۚ َوِإنه ٱَّلله ُ ها ٱَّلله  ٦٢ إِل

63. එබැවින් ඔවුහු පිටුපෑයවහු නම් එවිට නියත 

වශයයන් ම අල්ලාහ් කලහකාරීන් පිළිබඳ ව සර්ව 

ඥානී ය. 

  ُۢ َ َعلِيُم هۡواْ فَإِنه ٱَّلله فَإِن تََول
 ٦٣ بِٱلُۡمۡفِسِدينَ 

64. අයහෝ දහම් ලත් ජනයිනි! අල්ලාහ ්හැර 

යවනත් කිසියවකු අපි යනානමදිමු. ඔහුට කිසිවක් 

ආයද්ශ යනාතබමු. අල්ලාහ ්යගන් යතාර ව අප 

අතරින් ඇතැයමක් ඇතැයමකු ව යදවියන් යලස 

යනාගත යුතු ය යනුයවන් අප හා ඔබ අතර වූ 

යපාදු සම්මත වදනක් යවත පැමියණනු යැයි 

(නබිවරය) පවසනු. එවිට ඔවුහු පිටුපෑයවහු නම් 

සැබැවින් ම අපි අවනත වූවන් බවට නුඹලා සාක්ි 

දරනු යැයි පවසනු. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َتَعالَۡواْ إِلَيَٰ كَلَِمةٖ 
َ
قُۡل َيَٰٓأ

  َ ها ٱَّلله ها َنۡعبَُد إِل ل
َ
ِۭ بَيۡنَنَا َوبَيۡنَُكۡم أ َسَوآء

ا َولَا َيتهِخَذ َبۡعُضنَا   َولَا نُۡشرَِك بِهِۦ َشيۡـ ٗ
هۡواْ  ِْۚ فَإِن تََول ِن ُدوِن ٱَّلله ۡربَاٗبا م 

َ
َبۡعًضا أ

نها ُمۡسلُِمونَ 
َ
 ٦٤ َفُقولُواْ ٱۡشَهُدواْ بِأ

65. දහම් ලත් ජනයිනි! ඉබ්රාහීම් සම්බන්ධයයන් 

නුඹලා වාද කරනුයේ මන් ද? ඔහුයගන් පසු ව මිස 

තේරාතය හා ඉන්ජීලය පහළ වූයේ නැත. (ඒ ගැන) 

නුඹලා වටහා ගන්යන් නැතිද? 

وَن فِٓي إِبَۡرَٰهِيَم   ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم ُتحَآجُّ
َ
َيَٰٓأ

ها مِنُۢ   َُٰة َوٱلِۡإنجِيُل إِل ۡوَرى نزِلَِت ٱلته
ُ
َوَمآ أ

فَلَا تَ 
َ
ۦْٓۚ أ ِ  ٦٥ ۡعقِلُونَ َبۡعِده

66. යමන්න යම් නුඹලා! නුඹලාට කවර යදයක් 

ගැන දැනුමක් ඇත්යත් ද එවැනි යදයක් පිළිබඳ ව 

නුඹලා වාද කර ඇත. නමුත් කවර යදයක් පිළිබඳ 

ව නුඹලාට දැනුමක් යනාමැත්යත් ද එවැනි යදයක් 

පිළිබඳ නුඹලා වාද කරනුයේ මන් ද? තවද 

අල්ලාහ ්දන්යන්ය. නමුත් නුඹලා යනාදන්යනහුය. 

نتُۡم َهَُٰٓؤلَآءِ َحََٰجۡجتُۡم فِيَما لَُكم  
َ
َهَٰٓأ

وَن فِيَما لَيَۡس لَُكم   بِهِۦ ِعلۡم  فَلَِم ُتحَآجُّ
نتُۡم لَا  

َ
ُ َيۡعلَُم َوأ بِهِۦ ِعلۡم ْۚ َوٱَّلله

 ٦٦ َتۡعلَُمونَ 
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67. ඉබ්රාහීම් යුයදේයවකු යහෝ කිතුනුයවකු යහෝ 

යනාවීය. එනමුත් ඔහු අවංක මුස්ලිම්වරයයකු විය. 

තවද ඔහු ආයද්ශ තබන්නන් අතුරින් යකයනක් ද 

යනාවීය. 

َما كَاَن إِبَۡرَٰهِيُم َيُهودِي ٗا َولَا نَۡصَرانِي ٗا  
ۡسلِٗما َوَما كَاَن مَِن  َوَلَِٰكن كَاَن َحنِيٗفا مُّ

 ٦٧ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

68. නියත වශයයන්ම මිනිසුන්යගන් ඉබ්රාහීම්ට  

වඩා සමීපතම අය වනුයේ, ඔහු ව ද, යමම 

නබිවරයා ව ද, අනුගමනය කළවුන් හා විශ්වාස 

කළවුන් ය. තවද අල්ලාහ් විශ්වාස කළවුන්යේ 

භාරකරු ය. 

هِذيَن ٱتهبَُعوهُ   اِس بِإِبَۡرَٰهِيَم لَل ۡولَي ٱلنه
َ
إِنه أ

ُ َولِيُّ   هِذيَن َءاَمنُواُْۗ وَٱَّلله َوَهََٰذا ٱلنهِبيُّ وَٱل
 ٦٨ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

69. නුඹලා ව යනාමඟ යවන්නට ඇත් නම් යැයි 

දහම් ලත් ජනයා අතරින් පිරිසක් ප්රිය කරති. ඔවුන් 

ව ම මිස යවනත් කිසියවකු ව ඔවුන් යනාමඟ 

හැරියේ නැත. නමුත් ඔවුහු (එය) වටහා 

යනාගන්යනෝය. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡو 
َ
ِۡن أ آئَِفة  م  َودهت طه

نُفَسُهۡم  
َ
هآ أ يُِضلُّونَُكۡم وََما يُِضلُّوَن إِل

 ٦٩ َوَما يَۡشُعُرونَ 

70. අයහෝ දහම් ලත් ජනයිනි! නුඹලා සාක්ි 

දරමින් සිටිය දී අල්ලාහ්යේ වැකි නුඹලා 

ප්රතික්යෂ්ප කරනුයේ මන් ද? 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت 
َ
َيَٰٓأ

نتُۡم تَۡشَهُدونَ 
َ
ِ َوأ  ٧٠ ٱَّلله

71. දහම් ලත් ජනයිනි! සතයය සමඟ අසතයය 

නුඹලා මුසු කරනුයේ මන් ද? නුඹලා දැනුවත් ව 

සිටිය දී සතයය වසන් කරන්යනහුය. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَلۡبُِسوَن ٱلۡحَقه  
َ
َيَٰٓأ

نتُۡم  
َ
بِٱلَۡبَِٰطِل َوتَۡكتُُموَن ٱلۡحَقه َوأ

 ٧١ َتۡعلَُمونَ 

72. දහම් ලත් ජනයා අතුරින් පිරිසක් (තම 

වාර්ගිකයින්ට) “විශ්වාස කළවුනට පහළ කළ දෑ 

නුඹලා දහවල් කාලයේ විශ්වාස කර, එහි අවසන් 

භාගයේ නුඹලා ප්රතික්යෂ්ප කරනු. ඔවුන් (යේ 

විශ්වාසයයන්) නැවත හැරී පැමිණිය හැකි” යැයි 

පවසති. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َءامِنُواْ 
َ
ِۡن أ آئَِفة  م  َوَقالَت طه

هِذيَن َءاَمنُواْ وَۡجَه  نزَِل عَلَى ٱل
ُ
هِذٓي أ بِٱل

َهارِ َوٱۡكُفُرٓواْ َءاِخَرُهۥ لََعلهُهۡم   ٱلنه
 ٧٢ يَرِۡجُعونَ 
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73. තවද නුඹලායේ දහම පිළිපදින අය ව පමණක් 

මිස (යවන කිසියවකු) නුඹලා විශ්වාස යනාකරනු. 

(යැයි ද ඔවුහු පවසති.)  සැබැවින් ම සැබෑ මඟ 

යපන්වීම වනුයේ අල්ලාහය්ේ මඟ යපන්වීම යැයි 

(නබිවරය) නුඹ පවසනු. (තවදුරටත්) නුඹලාට 

යදනු ලැබුවක් යමන් (යද්ව ග්රන්ථයක්) කිසියවකුට 

යදනු ලබනු ඇතැ යි යහෝ ඔවුන් නුඹලායේ 

පරමාධිපති අබියස වාද කරනු ඇතැ යි යහෝ නුඹලා 

විශ්වාස යනාකරනු. (යැයි ඔවුහු පවසති)  “සැබෑ 

භාගයය අල්ලාහය්ේ අයතහි ය. එය ඔහු අභිමත 

අයට පිරිනමන්යන්ය. තවද අල්ලාහ් සර්ව වයාපක 

ය; සර්ව ඥානී ය” යැයි (නබිවරය නුඹ) පවසනු. 

ها لَِمن تَبَِع دِينَُكۡم قُۡل إِنه  َولَا تُۡؤمِنُٓواْ إِل
ِثَۡل َمآ   َحد  م 

َ
ن يُۡؤتَيَٰٓ أ

َ
ِ أ ٱلُۡهَدىَٰ ُهَدى ٱَّلله

ۡو 
َ
وتِيتُۡم أ

ُ
وُكۡم ِعنَد َرب ُِكۡمُۗ قُۡل إِنه أ ُيحَآجُّ

  ُ ُۗ َوٱَّلله ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء ٱلَۡفۡضَل بِيَِد ٱَّلله
 ٧٣ َوَِٰسٌع َعلِيم  

74. තමන් අභිමත කරන උදවියට අල්ලාහ් ඔහුයේ 

දයාව නියම කරන්යන්ය. තවද අල්ලාහ් අතිමහත් 

භාගයයයන් යුක්ත ය. 

 ُۗ ُ ذُو  َيخۡتَصُّ بَِرۡحمَتِهِۦ َمن يََشآُء  َوٱَّلله
 ٧٤ ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ 

75. දහම් ලත් ජනයා අතුරින් ඇතැම්හු නුඹ ඔහුට 

රන් යපාදියක් භාර කයළ ්නම් එය නුඹට නැවත 

ලබා යදති. එයමන් ම තවත් ඇතැම්හු නුඹ ඔහුට 

දීනාරයක් භාර කයළ් නම්, ඒ යකයරහි නුඹ 

නිරන්තරයයන් (ඉල්ලා) සිටින යතක් මිස නුඹ 

යවත එය නැවත ලබා යනායදති. එය, ලිවීමට 

කියවීමට යනාදත් අය අතර අපට විරුද්ධව කිසිදු 

මඟක් යනාමැතැ යි ඔවුන් පැවසූ බැවිනි. තවද 

ඔවුහු දැන දැනම අල්ලාහ් ගැන යබාරු ප්රකාශ 

කරති. 

َمنُۡه  
ۡ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
۞َومِۡن أ

ۡن إِن  ۦٓ إِلَۡيَك َومِنُۡهم مه ِ ِه بِقِنَطارٖ يَُؤد 
ها َما   ۦٓ إِلَۡيَك إِل ِ ِه ها يَُؤد  َمنُۡه بِِدينَارٖ ل

ۡ
تَأ

نهُهۡم قَالُواْ  
َ
ُۗ َذَٰلَِك بِأ ُدۡمَت َعلَيۡهِ قَآئِٗما

ِي ِـَۧن َسبِيل  َويَُقولُوَن   م 
ُ
لَيَۡس َعلَيۡنَا فِي ٱلۡأ

ِ ٱلَۡكِذَب وَُهۡم َيۡعلَُمونَ   ٧٥ عَلَى ٱَّلله

76. එයස් යනාව කවයරකු තම ගිවිසුම ඉටු කර 

බැතිමත් වූයේ ද සැබැවින් ම අල්ලාහ ්බැතිමත් අය 

ව ප්රිය කරන්යන්ය. 

 َ ۡوفَيَٰ بَِعۡهِدهِۦ َوٱتهَقىَٰ فَإِنه ٱَّلله
َ
ِۚ َمۡن أ بَلَىَٰ

 ٧٦ ُيحِبُّ ٱلُۡمتهقِينَ 

77. සැබැවින් ම අල්ලාහ්යේ ගිවිසුම ද ඔවුන්යේ 

දිවුරුම් ද සුළු මිලකට විකුණන්නන් වනාහි මතු 

යලායවහි කිසිදු යකාටසක් යනාලබනුයේ 

ඔවුහුමය. එයමන්ම මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනයේ දී අල්ලාහ් ඔවුන් සමඟ කතා 

යනාකරයි. ඔවුන් යදස යනාබලයි. තවද ඔවුන් ව 

පිවිතුරු යනාකරයි. ඔවුනට යේදනීය දඬුවමක් ද 

ඇත. 

يَۡمَٰنِهِۡم 
َ
ِ َوأ هِذيَن يَۡشتَُروَن بَِعۡهِد ٱَّلله إِنه ٱل

ْوَلَٰٓئَِك لَا َخَلََٰق لَُهۡم فِي  ثََمٗنا 
ُ
قَلِيلًا أ

ُ َولَا يَنُظُر إِلَۡيهِۡم   ٱٓأۡلِخَرةِ َولَا يُكَل ُِمُهُم ٱَّلله
ِيهِۡم َولَُهۡم َعَذاٌب   يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َولَا يَُزك 

لِيم  
َ
 ٧٧ أ
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78. තවද නියත වශයයන් ම ඔවුන් අතරින් තවත් 

පිරිසක් ද යවති. ඔවුහු ධර්ම ග්රන්ථය දිවවල් 

හරවමින් කියවති. එය, ධර්ම ග්රන්ථයේ යදයක් බව 

නුඹලා සිතනු පිණිසය. නමුත් එය ධර්ම 

ග්රන්ථයයන් යනායවයි. එයමන් ම එය අල්ලාහ ්

යවතින් යැයි පවසති. එයහත් එය අල්ලාහ ්යවතින් 

ද යනායවයි. තවද ඔවුහු දැනුවත් ව ම අල්ලාහ් 

යකයරහි යබාරු යගාතා පවසති. 

لِۡسنَتَُهم  َوِإنه مِنُۡهۡم 
َ
لََفرِيٗقا يَلۡوُۥَن أ

بِٱلِۡكَتَِٰب لَِتۡحَسبُوهُ مَِن ٱلِۡكَتَِٰب وََما  
ُهَو مَِن ٱلِۡكَتَِٰب َويَُقولُوَن ُهَو مِۡن ِعنِد  

ِۖۡ َويَُقولُوَن عَلَى  ِ َوَما ُهَو مِۡن ِعنِد ٱَّلله ٱَّلله
ِ ٱلَۡكِذَب َوُهۡم َيۡعلَُمونَ   ٧٨ ٱَّلله

79. යකයනකුට ධර්ම ග්රන්ථය ද ප්රඥාව ද 

නබිත්වය ද පිරිනමා තිබියදී, ඉන් අනතුරු ව 

අල්ලාහ්ව හැර දමා මටම දාසයින් වී සිටිනු යැයි 

ජනයාට පැවසීමට කිසිදු මිනියසකුට බලයක් නැත. 

එයහත් යද්ව ග්රන්ථය නුඹලා උගන්වමින් සිටින 

බැවින් ද නුඹලා ඉයගන ගනිමින් සිටින බැවින් ද 

නුඹලා ගැඹුරු ප්රඥායවන් යුත් විද්වතුන් වනු. (යැයි 

ඔහු පවසනු ඇත) 

ُ ٱلِۡكَتََٰب   ن يُۡؤتِيَُه ٱَّلله
َ
َما كَاَن لِبََشٍر أ

بُوهةَ ثُمه َيُقوَل لِلنهاِس ُكونُواْ   َوٱلۡحُۡكَم َوٱلنُّ
ِ َوَلَِٰكن ُكونُواْ   ِعبَاٗدا ل ِي مِن ُدوِن ٱَّلله

َٰنِي ِـَۧن بَِما ُكنتُۡم ُتَعل ُِموَن  ٱلِۡكَتََٰب  َربه
 ٧٩ َوبَِما ُكنتُۡم تَۡدرُُسونَ 

80. තවද නුඹලා මලක්වරුන්  ව හා නබිවරුන් 

යදවිවරුන් යලස ගැනීමට ඔහු නුඹලාට නියයෝග 

යනාකරයි. නුඹලා මුසල්ිම්වරුන් බවට පත් වූ පසු 

යද්ව ප්රතික්යෂ්පය ඔහු නුඹලාට අණ කරනු ඇත් 

ද? 

ن َتتهِخُذواْ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَ 
َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
 َولَا يَأ

ُمُرُكم بِٱلُۡكۡفرِ َبۡعَد  
ۡ
يَأ

َ
ْۚ أ ۡربَابًا

َ
بِي ِـَۧن أ َوٱلنه

ۡسلُِمونَ  نتُم مُّ
َ
 ٨٠ إِذۡ أ

81. තවද අල්ලාහ් නබිවරුන්යගන් ප්රතිඥා ලබා 

ගත් අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු.  (ඔවුන් අමතා) මා 

නුඹලාට යද්ව ග්රන්ථය හා ප්රඥාව ප්රදානය කර 

ඇත්යතමි. ඉන් පසුව නුඹලා සමඟ ඇති දහම් 

කරුණු සතයය කරවන ධර්ම දූතයයකු පැමියණයි. 

නුඹලා ඔහු ව සැබෑ යලස විශ්වාස කළ යුතුය. 

නුඹලා ඔහුට සැබැවින්ම උදේ කළ යුතුය. යමය 

නුඹලා පිළිගත්යතහු ද, ඒ සම්බන්ධයයන් වූ මායේ 

බලවත් ප්රතිඥාව නුඹලා ගත්යතහු ද? යනුයවන් 

ඔහු (අල්ලාහ්) විමසුයේය. අපි "පිළිගත්යතමු" යැයි 

ඔවුහු පැවසුයවෝය. එයස ්නම් නුඹලා එයට සාක්ි 

දරනු. තවද මම ද නුඹලා සමඟ සාක්ි දරන්නන් 

අතුරින් යවමි යැයි පැවසුයේය. 

بِي ِـَۧن لََمآ  ُ مِيَثََٰق ٱلنه َخَذ ٱَّلله
َ
َوِإذۡ أ

ِن كَِتَٰٖب وَِحۡكَمةٖ ثُمه   َءاتَيۡتُُكم م 
ِق  ل َِما َمَعُكۡم َجآَءُكۡم رَُسول   َصد  مُّ

قَۡرۡرُتۡم  
َ
ۚۥْ قَاَل َءأ لَُتۡؤمِنُنه بِهِۦ َولََتنُصُرنهُه

 ْۚ قَۡرۡرنَا
َ
َخۡذُتۡم عَلَىَٰ َذَٰلُِكۡم إِۡصِريِۖ قَالُٓواْ أ

َ
َوأ

َِن   نَا۠ َمَعُكم م 
َ
قَاَل فَٱۡشَهُدواْ َوأ

َٰهِِدينَ   ٨١ ٱلشه

82. එබැවින් කවයරකු ඉන් පසු ව පිටුපෑයේ ද 

එවිට පාපතරයයෝ වන්යනෝ ඔවුහු ම ය. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
هيَٰ َبۡعَد َذَٰلَِك فَأ َفَمن تََول

 ٨٢ ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
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83. අල්ලාහ්යේ දහම හැර ඔවුන් යසායන යවනත් 

යමක් තියේ ද? අහස ්හා මහයපායළාව තුළ ඇති 

අය කැමැත්යතන් යහෝ අකැමැත්යතන් යහෝ 

ඔහුටම යටහත් යවති. යත ද ඔහු යවතම ඔවුහු 

නැවත යයාමු කරනු ලබන්යනෝය. 

ۡسلََم َمن  
َ
ۥٓ أ ِ َيبُۡغوَن َولَُه َفَغيَۡر دِيِن ٱَّلله

َ
أ

ۡرِض َطوٗۡعا َوَكۡرٗها َوِإلَۡيهِ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ فِي ٱلسه

 ٨٣ يُرَۡجُعونَ 

84. අපි අල්ලාහ් ව ද අප යවත පහළ කරනු ලැබූ 

දෑ ද ඉබ්රාහීම්, ඉසම්ාඊල්, ඉසහ්ාක්, යඃකූේ හා 

යඃකූේයේ පරපුරට යදනු ලැබු දෑ ද  තම 

පරමාධිපතියගන් මූසා, ඊසා හා නබිවරුන්ට යදනු 

ලැබූ දෑ ද විශ්වාස කයළමු. ඔවුන් අතරින් 

කිසියවකු අතර යවනසක්ම් ඇති යනාකරමු. තවද 

අපි ඔහුට අවනත වන්යනෝ (මුසල්ිම්වරුන්) යවමු 

යැයි නුඹ පවසනු. 

نزَِل َعلَيۡنَا وََمآ 
ُ
ِ وََمآ أ نزَِل قُۡل َءاَمنها بِٱَّلله

ُ
أ

عَلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق 
وتَِي ُموَسيَٰ  

ُ
ۡسبَاِط َوَمآ أ

َ
َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

ُِق   ب ِهِۡم لَا ُنَفر  بِيُّوَن مِن ره وَِعيَسيَٰ َوٱلنه
ِنُۡهۡم َوَنحُۡن لَُهۥ ُمۡسلُِمونَ  َحٖد م 

َ
 ٨٤ َبيَۡن أ

85. කවයරකු ඉසල්ාමය හැර යවනත් දහමක් 

යසායන්යන් ද එවිට ඔහුයගන් කිසිවක් පිළිගනු 

යනාලබන්යන් ම ය. තවද ඔහු මතු යලායවහි 

අලාභ වන්තයින් අතුරින් යකයනකි. 

َوَمن يَبۡتَِغ َغيَۡر ٱلۡإِۡسَلَِٰم دِيٗنا فَلَن ُيۡقبََل  
 ٨٥ مِنُۡه َوُهَو فِي ٱٓأۡلِخَرةِ مَِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

86. රසූල්වරයා සතයය යැයි සාක්ි දරා ඔහු ව 

ඔවුන් විශ්වාස යකාට ඔවුන් යවත පැහැදිලි සාධක 

පැමිණි පසුවත් ප්රතික්යෂ්ප කළ ජනයා ව අල්ලාහ් 

යහ මඟ යයාමු කරනුයේ යකයස ්ද?  අල්ලාහ් 

යමවැනි අපරාධකාර පිරිසට මඟ යපන්වන්යන් 

නැත. 

ُ قَۡوٗما َكَفُرواْ َبۡعَد  َكيَۡف َيۡهِدي ٱَّلله
نه 

َ
ٱلرهُسوَل َحق   إِيَمَٰنِهِۡم وََشهُِدٓواْ أ

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم   وََجآَءُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰتْۚ َوٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٨٦ ٱلظه

87. සැබැවින් ම ඔවුන් වනාහි ඔවුන් යකයරහි 

අල්ලාහය්ේ ද මලක්වරුන්යේ ද සියලු මිනිසුන්යේ 

ද ශාපය ප්රතිඵල වශයයන් හිමි වන්යනෝ. 

نه 
َ
ْوَلَٰٓئَِك َجَزآُؤُهۡم أ

ُ
ِ أ َعلَيۡهِۡم لَۡعنََة ٱَّلله

ۡجمَعِينَ 
َ
اِس أ  ٨٧ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َوٱلنه

88. එහි (නිරයේ) ඔවුන් සදාතනිකයින් ය. 

ඔවුන්යගන් දඬුවම සැහැල්ලු කරනු යනාලැයේ. 

තවද ඔවුනට අවකාශය යදනු යනාලැයේ. 

ُف َعنُۡهُم ٱلَۡعَذاُب  َخَٰلِِديَن فِيَها لَا ُيخَفه
 ٨٨ َولَا ُهۡم يُنَظُرونَ 

89. නමුත් ඉන්පසු ව පශ්චාත්තාප වී තමන් 

නිවැරදි කර ගත් අය හැර. නියත වශයයන් ම 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලී ය; අසමසම කරුණාන්විත 

ය. 

ۡصلَُحواْ 
َ
هِذيَن تَابُواْ مِنُۢ َبۡعِد َذَٰلَِك َوأ ها ٱل إِل

َ َغُفور  رهِحيمٌ   ٨٩ فَإِنه ٱَّلله
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90. නියත වශයයන් ම තම විශ්වාසයයන් පසු ව 

ප්රතික්යෂ්ප යකාට අනතුරු ව ප්රතික්යෂ්පය අධික 

වූවන් වනාහි ඔවුන්යේ පශ්චාත්තාපය පිළි ගනු 

යනාලබන්යන් ම ය. තවද මුළාවූයවෝ ඔවුහු ම ය. 

هِذيَن َكَفُرواْ َبۡعَد إِيَمَٰنِهِۡم ثُمه   إِنه ٱل
ٱۡزَداُدواْ ُكۡفٗرا لهن ُتۡقبََل تَۡوبَتُُهۡم  

ُّونَ  آل ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلضه
ُ
 ٩٠ َوأ

91. නියත වශයයන් ම ප්රතික්යෂ්ප යකාට 

ප්රතික්යෂ්පකයින් යලස සිටිය දීම මිය ගියවුන් 

වනාහි මහයපායළාව රනින් පිරී එය වන්දි 

වශයයන් යගවනු ලැබුව ද ඔවුන් කිසියවකුයගන් 

එය පිළි ගනු යනාලබන්යන්මය. ඔවුනට යේදනීය 

දඬුවම ඇත. තවද ඔවුනට උදේකරුවන් අතරින් 

කිසියවකු ද යනාමැත. 

ار   هِذيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهۡم ُكفه إِنه ٱل
ۡرِض 

َ
ِۡلُء ٱلۡأ َحِدهِم م 

َ
فَلَن ُيۡقبََل مِۡن أ

ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم  
ُ
ۦُٓۗ أ ذََهٗبا َولَوِ ٱۡفتََدىَٰ بِهِ

َِٰصِرينَ  ِن نه لِيم  وََما لَُهم م 
َ
 ٩١ َعَذاٌب أ

92. නුඹලා ප්රිය කරන දැයින් වියදම් කරන යතක් 

නුඹලා යහපත යනාලබන්යනහු ම ය. තවද කවර 

දැයකින් නුඹලා වියදම් කරන්යන් ද ඒ පිළිබඳ ව 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් සර්ව ඥානී ය. 

ا ُتحِبُّوَنْۚ  لَن َتنَالُواْ ٱلۡبِره َحتهيَٰ تُنفُِقواْ مِمه
َ بِهِۦ  َوَما تُنفُِقواْ مِن َشۡيءٖ فَإِنه ٱَّلله

 ٩٢ َعلِيم  

93. තේරාතය පහළ කරනු ලැබීමට යපර ඉස්රාඊල් 

(යඃකූේ) තමන් යකයරහි තහනම් කර ගත් දෑ හැර 

යසසු ආහාර සියල්ල ඉස්රාඊල් දරුවන්ට අනුමත ව 

තිබිණ යැයි (නබිවරය) පවසනු. එයහයින් නුඹලා 

සතයවාදීන් යලස සිටියයහු නම් තේරාතය 

යගනැවිත් එය කියවා බලනු. 

َعاِم كَاَن ِحل ٗا ل َِبنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل  ۞كُلُّ  ٱلطه
َم إِۡسَرَٰٓءِيُل عَلَىَٰ َنۡفِسهِۦ مِن  ها َما َحره إِل

َٰةِ   ۡوَرى تُواْ بِٱلته
ۡ
ْۚ قُۡل فَأ َُٰة ۡوَرى َل ٱلته ن ُتنَزه

َ
َقبِۡل أ

 ٩٣ فَٱتۡلُوَهآ إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقِينَ 

94. එබැවින් කවයරක් එයට පසු ව (පවා) අල්ලාහ ්

යකයරහි අසතය යගතුයවෝ ද එවිට අපරාධ 

කරුයවෝ ඔවුහු ම ය. 

ِ ٱلَۡكِذَب مِنُۢ َبۡعِد   َفَمِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله
َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه

ُ
 ٩٤ َذَٰلَِك فَأ

95. (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. අල්ලාහ් සතය 

පැවසුයේය. එබැවින් නුඹලා අවංක යලසින් 

ඉබ්රාහීම්යේ පිළියවත පිළිපදිනු. තවද ඔහු ආයද්ශ 

තබන්නන් අතුරින් යකයනක් යනාවීය. 

ُۗ فَٱتهبُِعواْ مِلهَة إِبَۡرَٰهِيَم  ُ قُۡل َصَدَق ٱَّلله
ۖۡ َوَما كَاَن مَِن ٱلُۡمۡشِركِينَ   ٩٥ َحنِيٗفا

96. යලෝ වැසියනට මඟ යපන්වන්නක් හා 

යසෞභාගයක් යලස ජනයාට (නැමදුම සඳහා) තබනු 

ලැබූ ප්රථම ගෘහය බක්කා (යනායහාත් මක්කා) 

යවහි පිහිටා දෑ ය. 

َة  هِذي بِبَكه َل َبيٖۡت ُوِضَع لِلنهاِس لَل وه
َ
إِنه أ

 ٩٦ ُمبَارَٗكا َوُهٗدى ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 
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97. එහි පැහැදිලි සංඥාවන් ඇත. ඉබ්රාහිම් සිට ගත් 

ස්ථානය ද ඇත. තවද කවයරකු එයට ඇතුළත් 

වූයේ ද ඔහු සුරක්ිතයකු යවයි. තවද හේ සඳහා 

පහසුකම් ඇත්තවුනට එම ගෘහයයහි හේ 

වන්දනාමාන කිරීම අල්ලාහ් යවනුයවන් වූ ජනයා 

හට පැවරුණු වගකීමකි. තවද කවයරකු ප්රතික්යෂ්ප 

කයළ ්ද සැබැවින්ම අල්ලාහ් යලෝවැසියන්යගන් 

යපායහාසත්ය. 

َقاُم إِبَۡرَٰهِيَمۖۡ َوَمن   فِيهِ َءاَيَُٰتُۢ َبي َِنَٰت  مه
ِ عَلَى ٱلنهاِس ِحجُّ  َدَخلَُهۥ كَاَن َءامِٗناُۗ  َوَّلِله

ٱلَۡبيِۡت َمِن ٱۡستََطاَع إِلَۡيهِ َسبِيلٗاْۚ َوَمن  
َ َغنِيٌّ َعِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٩٧ َكَفَر فَإِنه ٱَّلله

98. අයහෝ ධර්ම ග්රන්ථ ලත් ජනයිනි! නුඹලා 

අල්ලාහය්ේ වදන් ප්රතික්යෂ්ප කරනුයේ මන් ද? 

තවද අල්ලාහ ්නුඹලා කරන දෑ සඳහා සාක්ිකරුය. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَۡكُفُروَن  
َ
قُۡل َيَٰٓأ

ُ َشهِيٌد عَلَىَٰ َما   ِ َوٱَّلله أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
 ٩٨ َتۡعَملُونَ 

99. ධර්ම ග්රන්ථ ලත් ජනයිනි, නුඹලා (සතයයට) 

සාක්ිකරුවන් ව සිටිය දී නුඹලා එහි යදෝෂ 

යසායමින් විශ්වාස කළවුන් ව අල්ලාහය්ේ 

මාර්ගයයන් වළක්වනුයේ මන්දැ යි (නබිවරය) 

අසනු. තවද අල්ලාහ ්නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අනවධානියයකු යනායේ. 

وَن َعن  ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَُصدُّ
َ
قُۡل َيَٰٓأ

ِ َمۡن َءاَمَن َتبُۡغوَنَها ِعوَٗجا   َسبِيِل ٱَّلله
ا  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ُۗ وََما ٱَّلله نتُۡم ُشَهَدآُء

َ
َوأ

 ٩٩ َتۡعَملُونَ 

100. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! ධර්ම ග්රන්ථය යදනු 

ලැබූ අය අතරින් පිරිසකට නුඹලා අවනත 

වන්යනහු නම් නුඹලායේ විශ්වාසයයන් පසු ව 

නුඹලා ව ඔවුන් නැවත ප්රතික්යෂ්පකයින් බවට 

හරවනු ඇත. 

هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِن تُِطيُعواْ فَرِيٗقا  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َِن  وُكم َبۡعَد م  وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب يَُردُّ
ُ
هِذيَن أ ٱل

 ١٠٠ إِيَمَٰنُِكۡم َكَٰفِرِينَ 

101. තවද නුඹලා හට අල්ලාහ්යේ වැකි පාරායනා 

කරනු ලබමින් නුඹලා සිටිය දී එයමන්ම නුඹලා 

අතර ඔහුයේ ධර්ම දූතයා සිටිය දී නුඹලා 

ප්රතික්යෂ්ප කරනුයේ යකයස් ද? කවයරකු අල්ලාහ් 

ව තදින් ග්රහණය කර ගන්යන් ද එවිට සැබැවින්ම 

ඔහු ඍජු මාර්ගය යවත මඟ යපන්වනු ලැබීය. 

نتُۡم ُتتۡلَىَٰ َعلَيُۡكۡم  
َ
َوَكيَۡف تَۡكُفُروَن َوأ

ۗۥُ َوَمن  ِ َوفِيُكۡم رَُسولُُه َءاَيَُٰت ٱَّلله
ِ َفَقۡد ُهِدَي إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  َيۡعتَِصم بِٱَّلله

ۡستَقِيمٖ   ١٠١ مُّ

102. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට 

බිය බැතිමත් විය යුතු සැබෑ අයුරින්ම නුඹලා ඔහුට 

බිය බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා අවනත වන්නන් 

යලස සිටිය දී මිස මරණයට පත් යනාවනු. 

َ َحقه   هِذيَن َءاَمنُواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

نتُم  
َ
ها َوأ ُتَقاتِهِۦ َولَا َتُموُتنه إِل

ۡسلُِمونَ   ١٠٢ مُّ



සූරා ආලු ඉම්රාන් 77  آل عمران 

103. නුඹලා සියල්ල අල්ලාහය්ේ රැහැන තදින් 

ග්රහණය කර ගනු. තවද නුඹලා යවන් ව යනායනු. 

නුඹලා යකයරහි වූ අල්ලාහය්ේ ආශිර්වාදයන් 

සිහිපත් කරනු. නුඹලා එකියනකා සතුරන් ව සිටි 

විට ඔහු නුඹලායේ හදවත් අතර මිතුරු බන්ධනය 

ඇති කයළ්ය. එවිට නුඹලා ඔහුයේ ආශිර්වාදයයන් 

සයහෝදරයන් බවට පත් වූහ. තවද නුඹලා නිරා 

ගින්යනන් යුත් අගාධ අද්දරයයහි සිටියයහුය. එවිට 

ඔහු නුඹලා ව එයින් මුදවා ගත්යත්ය. එයලසය 

නුඹලා යහ මඟ ලබනු පිණිස අල්ලාහ ්නුඹලාට 

ඔහුයේ වදන් පැහැදිලි කරනුයේ. 

ُقو ِ َجمِيٗعا َولَا َتَفره اْْۚ َوٱۡعتَِصُمواْ ِبحَبِۡل ٱَّلله
ِ َعلَيُۡكۡم إِذۡ ُكنتُۡم  َوٱذُۡكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله
ۡصبَۡحتُم  

َ
لهَف َبيَۡن قُلُوبُِكۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
أ

ۦٓ إِۡخَوَٰنٗا َوُكنتُۡم عَلَىَٰ َشَفا ُحۡفَرةٖ  بِنِۡعَمتِهِ
ُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن   ِنَۡها نَقَذُكم م 

َ
ارِ فَأ َِن ٱلنه م 

ُ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ لَ   ١٠٣ َعلهُكۡم َتۡهتَُدونَ ٱَّلله

104. යහාඳ දෑ යවත ඇරයුම් කරන, යහපත 

නියයෝග කරන, පිළිකුල් දැයින් වළක්වාලන 

සමූහයක් නුඹලා අතරින් සිටිය යුතුයි. තවද 

ජයග්රාහකයයෝ ඔවුහුමය. 

ة  يَۡدُعوَن إِلَي ٱلۡخَيۡرِ   مه
ُ
ِنُكۡم أ َولَۡتُكن م 

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف 
ۡ
َويَنَۡهۡوَن َعِن  َويَأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
 ١٠٤ ٱلُۡمنَكرِِۚ َوأ

105. පැහැදිලි සාධක ඔවුන් යවත පැමිණි පසු ව 

යවන් ව යගාස් මත ගැටුම් ඇති කර ගත් අය යමන් 

නුඹලා යනාවනු. තවද ඔවුහු වනාහි (පරයලාව) අති 

මහත් දඬුවම ඔවුනට ඇත. 

هِذيَن  ُقواْ َوٱۡختَلَُفواْ  َولَا تَُكونُواْ َكٱل َتَفره
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
مِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰتْۚ َوأ

 ١٠٥ لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيم  

106. එදින ඇතැම් මුහුණු සුදු පැහැ ගැන් යවයි. 

තවත් මුහුණු කළු පැහැ ගැන් යවයි. තම මුහුණු 

කළු පැහැ ගැන් වූ අය කලී, "නුඹලා විශ්වාස කළ 

පසු ප්රතික්යෂ්ප කයළහු ද, එයසන්ම් නුඹලා 

ප්රතික්යෂ්ප කරමින් සිටි දෑ යහ්තුයවන් නුඹලා 

යමම දඬුවම විඳිනු". (යැයි කියනු ලැයේ.) 

ا   مه
َ
يَۡوَم تَبۡيَضُّ وُُجوه  َوتَۡسَودُّ وُُجوه ْۚ فَأ

َكَفۡرتُم َبۡعَد  
َ
ۡت وُُجوُهُهۡم أ هِذيَن ٱۡسَوده ٱل

ا ُكنتُۡم إِيَمَٰنُِكۡم فَُذوُقواْ ٱلَۡعَذاَب بِمَ 
 ١٠٦ تَۡكُفُرونَ 

107. තම මුහුණු සුදු පැහැ ගැන් වූවන් වූ කලී, 

ඔවුහු අල්ලාහය්ේ කරුණාව තුළ සිටිති. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකයයෝ ය. 

ۡت وُُجوُهُهۡم فَفِى َرۡحمَةِ  هِذيَن ٱۡبيَضه ا ٱل مه
َ
َوأ

ِۖۡ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ   ١٠٧ ٱَّلله

108. යම්වා අල්ලාහ්යේ වැකි යේ. ඒවා අපි නුඹ 

යවත සතයයයන් යුතු ව පාරායනය කර 

යපන්වන්යනමු. තවද අල්ලාහ් යලෝවැසියනට 

අපරාධයක් අයප්ක්ෂා කරන්යනක් යනායේ. 

  ِۗ ِ ِ َنتۡلُوَها َعلَيَۡك بِٱلۡحَق  تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله
ُ يُرِيُد ُظلٗۡما ل ِلَۡعَٰلَِمينَ   ١٠٨ َوَما ٱَّلله

109. අහස ්හි ඇති දෑ ද මහයපායළායේ ඇති දෑ ද 

අල්ලාහ ්සතු ය. තවද සියලු කරුණු නැවත යයාමු 

කරනු ලබනුයේ අල්ලාහ් යවත ය. 

ۡرِضِۚ  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ُمورُ 
ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ  ١٠٩ َوِإلَي ٱَّلله
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110. ජනයා යවනුයවන් බිහි කරන ලද යර්ෂ්ඨතම 

ජන සමාජය නුඹලා වූයයහුය. නුඹලා යහපත අණ 

කර අයහපතින් වළක් වන්යනහුය. තවද අල්ලාහ් 

ව විශ්වාස කරන්යනහුය. තවද යද්ව ග්රන්ථය ලැබූ 

ජනයා ද විශ්වාස කයළ ්නම් එය ඔවුනට 

යහපතක්ම වනු ඇත. ඔවුන් අතරින් 

විශ්වාසවන්තයයෝ ද සිටිති. තවද ඔවුන්යගන් 

බහුතරය පාපතරයයෝ ය. 

ُمُروَن  
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنهاِس تَأ

ُ
ٍة أ مه

ُ
ُكنتُۡم َخيَۡر أ

بِٱلَۡمۡعُروِف َوَتنَۡهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ 
ۡهُل ٱلِۡكَتَِٰب  

َ
ُِۗ َولَۡو َءاَمَن أ َوتُۡؤمِنُوَن بِٱَّلله

ِنُۡهُم ٱلُۡمۡؤمِنُوَن   لَكَاَن َخيۡٗرا لهُهمِۚ م 
ۡكثَرُُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

َ
 ١١٠ َوأ

111. සුළු යේදනාවක් හැර ඔවුනට නුඹලා යවත 

හිංසා කළ යනාහැක්යක් ම ය. තවද නුඹලා සමඟ 

ඔවුහු සටන් වදින්යන් නම් ඔවුහු නුඹලාට පිටු පස 

හැරී පලා යති. ඉන්පසු ව ඔවුහු උදේ කරනු 

යනාලබති. 

ٗذىِۖ َوِإن يَُقَٰتِلُوُكۡم  
َ
هآ أ وُكۡم إِل لَن يَُضرُّ

ۡدبَاَر ثُمه لَا يُنَصُرونَ 
َ
 ١١١ يَُولُّوُكُم ٱلۡأ

112. ඔවුන් යකාතැනක සිටිය ද ඔවුනට අවමානය 

නියම විය. අල්ලාහ්යේ රැහැනින් හා මිනිසුන්යේ 

රැහැනින් ඔවුහු මිදුයණ් නම් මිස. තවද ඔවුහු 

අල්ලාහය්ගන් වූ යකෝපයට ද ලක් වූහ. එයමන්ම 

ඔවුන් යකයරහි දිළිඳුකම ද නියම විය. එයට 

යහත්ුව ඔවුන් අල්ලාහය්ේ වැකි ප්රතික්යෂ්ප 

කරමින් සිටි බැවින් හා යුක්තියයන් යතාර ව 

නබිවරුන් ඝාතනය කරමින් සිටි බැවිනි. එය ඔවුන් 

පිටුපා සීමාව ඉක්මවා යමින් සිටි බැවින් ද යේ. 

ها   ۡيَن َما ثُقُِفٓواْ إِل
َ
لهُة أ ِ ُضِربَۡت َعلَيۡهُِم ٱلذ 

اِس َوبَآُءو   َِن ٱلنه ِ وََحبٖۡل م  َِن ٱَّلله ِبحَبٖۡل م 
ِ َوُضِربَۡت َعلَيۡهُِم  َِن ٱَّلله بَِغَضٖب م 

ْۚ َذَٰلَِك  نهُهۡم كَانُواْ يَۡكُفُروَن  ٱلَۡمۡسَكنَُة
َ
بِأ

  ِۚ ٖ ۢنبِيَآَء بَِغيۡرِ َحق 
َ
ِ َويَۡقتُلُوَن ٱلۡأ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

 ١١٢ َذَٰلَِك بَِما َعَصواْ وهكَانُواْ َيۡعتَُدونَ 

113. ඔවුහු (සියල්යලෝ ම) එක සමාන යනාවූහ. 

යද්ව ග්රන්ථය ලත් ජනයා අතුරින් (යහ මාර්ගයේ) 

ස්ීර ව සිටින සමාජයක් ද විය. ඔවුහු රාී 

කාලයේ  සුජූද් (හිස නමා නමස්කාර) කරමින් 

අල්ලාහය්ේ වැකි පාරායනය කරති. 

ة   مه
ُ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
ِۡن أ ُۗ م  ۞لَيُۡسواْ َسَواٗٓء

هۡيِل َوُهۡم   ِ َءانَآَء ٱل قَآئَِمة  َيتۡلُوَن َءاَيَِٰت ٱَّلله
 ١١٣ يَۡسُجُدونَ 

114. තවද ඔවුහු අල්ලාහ ්ව ද පරමාන්ත දිනය ද 

විශ්වාස කරති. තවද යහපත විධානය කරති. 

අයහපතින් වළක්වාලති. දැහැමි කටයුතු වල 

යුහුසුලු ව යයයදති. තවද ඔවුහු දැහැමියන් අතරින් 

යවති. 

ُمُروَن 
ۡ
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َويَأ يُۡؤمِنُوَن بِٱَّلله

بِٱلَۡمۡعُروِف َويَنَۡهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ  
ْوَلَٰٓئَِك مَِن  َويَُسَٰرُِعونَ 

ُ
َِٰتِۖ َوأ فِي ٱلۡخَيَۡر

َٰلِِحينَ   ١١٤ ٱلصه

115. තවද ඔවුන් යම් යහපතක් කරන්යන් නම්, 

එවිට එය ඔවුනට ප්රතික්යෂ්ප කරනු යනාලබන්යන් 

ම ය. තවද අල්ලාහ් බිය බැතිමතුන් පිළිබඳ ව සර්ව 

ඥානී ය. 

َوَما َيۡفَعلُواْ مِۡن َخيۡرٖ فَلَن يُۡكَفُروُهُۗ 
 ُ ُۢ بِٱلُۡمتهقِينَ َوٱَّلله  ١١٥ َعلِيُم
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116. නියත වශයයන් ම ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් 

වනාහි අල්ලාහ්යගන් වූ කිසිවකට (දඬුවමකට) 

ඔවුන්යේ ධන සම්පත් යහෝ ඔවුන්යේ දරු සම්පත් 

යහෝ ඔවුනට ප්රයයෝජනවත් යනාවන්යන් ම ය. 

තවද නිරා ගින්යන් සගයයෝ ඔවුහු ම ය. තවද ඔවුහු 

එහි සදාතනිකයයෝ ය. 

هِذيَن َكَفُرواْ لَن ُتۡغنَِي َعنُۡهۡم إِنه  ٱل
  ۡۖ ا ِ َشيۡـ ٗ َِن ٱَّلله ۡوَلَُٰدُهم م 

َ
ۡمَوَٰلُُهۡم َولَآ أ

َ
أ

ۡصَحَُٰب ٱلنهارِِۖ ُهۡم فِيَها 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َوأ

 ١١٦ َخَٰلُِدونَ 

117. යමයලාව ජීවිතයයහි ඔවුන් විදයම් කරන දෑ 

ට උපමාව නම් තමන්ට ම අපරාධ කර ගත් ජන 

පිරිසකයේ යකතට පතිත වී එය විනාශ කර දැමූ 

අධි සීතල සහිත දැඩි සුළඟක් යමනි. අල්ලාහ් 

ඔවුනට අපරාධ යනාකයළය්. නමුත් ඔවුන් 

ඔවුනටම අපරාධ කර ගන්යනෝය. 

ۡنيَا  َمثَُل َما يُنفُِقوَن فِي َهَِٰذهِ ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ
َصابَۡت َحۡرَث قَۡومٖ  

َ
َكَمثَِل رِيٖح فِيَها ِصرٌّ أ

نُفَسُهمۡ 
َ
ۡهلََكتُۡهْۚ َوَما َظلََمُهُم  َظلَُمٓواْ أ

َ
 فَأ

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 
َ
ُ َوَلَِٰكۡن أ  ١١٧ ٱَّلله

118. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලායගන් 

යතාරව යවනත් අය සමීපතම මිතුරන් යලස 

යනාගනු. ඔවුහු නුඹලාට අසාධාරණකම් කිරීයමහි 

අඩුවක් යනාකරති. නුඹලා පීඩා විඳීම ඔවුහු ප්රිය 

කයළෝය. ඔවුන්යේ මුවින් යක්රෝධය යහළි විය. 

ඔවුන්යේ හදවත් සඟවා ඇති දෑ ඉතා දරුණුය. 

සැබැවින්ම නුඹලාට යමම වදන් අපි පැහැදිලි 

කයළමු. නුඹලා වටහා ගන්නන් යලස සිටියයහු 

නම්. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا َتتهِخُذواْ بَِطانَٗة   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

لُونَُكۡم َخبَالٗا 
ۡ
ِن ُدونُِكۡم لَا يَأ َودُّواْ م 

فَۡوَٰهِهِۡم  
َ
َما َعنِتُّۡم قَۡد بََدِت ٱلَۡبۡغَضآُء مِۡن أ

ۡكبَُرْۚ قَۡد بَيهنها  
َ
َوَما ُتخۡفِى ُصُدوُرُهۡم أ

 ١١٨ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۖ إِن ُكنتُۡم َتۡعقِلُونَ 

119. යමන්න! නුඹලා ඔවුන් ව ප්රිය කරන්යනහුය. 

නමුත් ඔවුහු නුඹලා ව ප්රිය යනාකරති. තවද නුඹලා 

ධර්ම ග්රන්ථය මුළුමනි ම විශ්වාස කරන්යනහුය. 

තවද ඔවුන් නුඹලා ව මුණ ගැසුණු විට “අපි 

විශ්වාස කයළමු” යැයි පැවසූ නමුත් ඔවුන් යවන් ව 

ගිය විට යකෝපය යහත්ුයවන් නුඹලාට එයරහි ව 

ඇඟිලි තුඩු විකුයවෝය. නුඹලායේ යකෝපය සමඟ ම 

නුඹලා මිය යනු. නියත වශයයන් ම හදවත් තුළ 

ඇති දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය යැයි 

(නබිවරය!) පවසනු. 

ْولَآءِ ُتحِبُّوَنُهۡم َولَا ُيحِبُّونَُكۡم  
ُ
نتُۡم أ

َ
َهَٰٓأ

َوتُۡؤمِنُوَن بِٱلِۡكَتَِٰب كُل ِهِۦ َوِإذَا لَُقوُكۡم  
واْ َعلَيُۡكُم   قَالُٓواْ َءاَمنها َوِإذَا َخلَۡواْ َعضُّ

نَامَِل مَِن ٱلَۡغيِۡظِۚ قُۡل مُ 
َ
وتُواْ بَِغيِۡظُكۡمُۗ  ٱلۡأ

ُدوِر  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ َ َعلِيُم  ١١٩ إِنه ٱَّلله

120. නුඹලාට යම් යහපතක් ස්පර්ශ කයළ ්නම් 

එය ඔවුන් දුකට පත් කරවයි. තවද නුඹලාට යම් 

අයහපතක් අත් වූයේ නම් එමගින් ඔවුහු සතුටට 

පත් යවති. තවද නුඹලා ඉවසා බිය බැතිමත් 

වන්යන් නම් ඔවුන්යේ කුමන්ත්රණ කිසිවක් 

නුඹලාට හානිදායක යනායවයි. නියත වශයයන් ම 

අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

ප්රකාරයයන්ම දන්නා ය. 

إِن َتۡمَسۡسُكۡم َحَسنَة  تَُسۡؤُهۡم َوِإن 
ۖۡ َوِإن  تُِصبُۡكۡم َسي ِئَة  َيۡفرَُحواْ بَِها

ُكۡم  ُۗ  تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ لَا يَُضرُّ َكيُۡدُهۡم َشيۡـ ًا
َ بَِما َيۡعَملُوَن ُمحِيط    ١٢٠ إِنه ٱَّلله
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121. (නබිවරය! උහද් ) යුද්ධය සඳහා නියමිත 

ස්ථානයන්හි විශ්වාස කළ අයව ව සීරුයවන් තැබීම 

පිණිස නුඹයේ පවුයලන් උදෑසන පිටත් ව ගිය 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. තවද අල්ලාහ ්සර්ව 

රාවක ය; සර්ව ඥානී ය. 

ۡهلَِك ُتبَو ُِئ ٱلُۡمۡؤمِنِيَن  
َ
َوِإذۡ َغَدۡوَت مِۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   ١٢١ َمَقَٰعَِد لِلۡقِتَاِلِۗ َوٱَّلله

122. නුඹලා අතරින් යදපිරිසක් තමන් අධධර්යට 

පත් ව ඇතැයි සිතූ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. තවද 

ඔවුන් යදපිරිසයේ භාරකරු අල්ලාහය්. එබැවින් 

විශ්වාස කළවුන් සියල්ල භාර කළ යුත්යත් 

අල්ලාහ ්යකයරහි ම ය. 

ن َتۡفَشلَا  
َ
آئَِفتَاِن مِنُكۡم أ إِذۡ َهمهت طه

ِ فَلۡيَتَوَكهِل  ُ َولِيُُّهَماُۗ وَعَلَى ٱَّلله َوٱَّلله
 ١٢٢ ٱلُۡمۡؤمِنُونَ 

123. නුඹලා දුබලයින් ව සිටිය දී ඇත්යතන්ම 

අල්ලාහ ්බද්ර් (සටයන) හි නුඹලාට උදේ කයළය්. 

එබැවින් නුඹලා කෘතයේදී විය හැකි වනු පිණිස 

නුඹලා අල්ලාහ් ට බිය බැතිමත් වනු. 

 ۡۖ ذِلهة 
َ
نتُۡم أ

َ
ُ بِبَۡدرٖ َوأ َولََقۡد نََصَرُكُم ٱَّلله

َ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ   ١٢٣ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

124. මලක්වරුන් අතරින් තුන් දහසක පිරිසක් 

පහළ කර නුඹලායේ පරමාධිපති නුඹලාට උපකාර 

කිරීම නුඹලාට ප්රමාණවත් යනාවන්යන් දැ යි යද්ව 

විශ්වාස කළ අයට (නබිවරය) නුඹ පැවසූ අවසථ්ාව 

සිහිපත් කරනු. 

ن  
َ
لَن يَۡكفِيَُكۡم أ

َ
إِذۡ َتُقوُل لِلُۡمۡؤمِنِيَن أ

َِن  ُكۡم َربُُّكم بِثََلَٰثَةِ َءاَلَٰٖف م  يُِمده
 ١٢٤ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ُمنَزلِينَ 

125. යනාඑයස් ය. නුඹලා ඉවසා බිය බැතිමත් වී 

නම් එම අවසථ්ායේ ඔවුන් ක්ෂණික ව (ප්රහාරයක් 

යදනු පිණිස) නුඹලා යවත ඔවුන් පැමිණියේ නම් 

(යුධ) සලකුණු තබනු ලැබූ මලක්වරු පන් දහසක් 

මඟින් නුඹලායේ පරමාධිපති නුඹලාට උදේ කරනු 

ඇත. 

ِن  تُوُكم م 
ۡ
ْۚ إِن تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ َويَأ بَلَىَٰٓ

فَۡورِِهۡم َهََٰذا ُيۡمِدۡدُكۡم َربُُّكم ِبخَۡمَسةِ 
َِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ُمَسو ِمِينَ   ١٢٥ َءاَلَٰٖف م 

126. නුඹලාට ශුභාරංචියක් යලස හා එමගින් 

නුඹලායේ හදවත් සන්සුන් වනු පිණිස මිස 

අල්ලාහ ්එය සිදු කයළ ්නැත. සර්ව බලධාරී 

ප්රඥාවන්ත අල්ලාහ් අබියසින් මිස එම උපකාරය 

යනාවීය. 

ها بُۡشَرىَٰ لَُكۡم   ُ إِل َوَما َجَعلَُه ٱَّلله
ها   ۡصُر إِل ۗۦُ َوَما ٱلنه َولَِتۡطَمئِنه قُلُوبُُكم بِهِ

ِ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ   ١٢٦ مِۡن ِعنِد ٱَّلله

127. (එය) ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්යගන් පිරිසක් 

විනාශ කර දැමීම සඳහා හා ඔවුන් ව නින්දාවට පත් 

කර පසුව ඔවුහු පරාජයට පත්වූවන් යලස හැරී 

යාම සඳහාය. 

ۡو 
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َِن ٱل لَِيۡقَطَع َطَرٗفا م 

 ١٢٧ يَۡكبِتَُهۡم َفيَنَقلِبُواْ َخآئِبِينَ 

128. ඔවුනට ඔහු සමාව දීම ගැන යහෝ ඔවුනට 

ඔහු දඬුවම් කිරීම ගැන යහෝ නුඹට කිසිදු බලයක් 

නැත. යහත්ුව සැබැවින් ම ඔවුහු අපරාධකරුයවෝ 

ය. 

ۡو َيتُوَب 
َ
ۡمرِ َشۡيٌء أ

َ
لَيَۡس لََك مَِن ٱلۡأ

َبُهۡم فَإِنهُهۡم َظَٰلُِمونَ  ِ ۡو ُيَعذ 
َ
 ١٢٨ َعلَيۡهِۡم أ
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129. අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහයපායළායේ ඇති දෑ ද 

අල්ලාහ ්සතු ය. ඔහු අභිමත කළ අයට සමාව 

යදන්යන්ය. අභිමත කළ අයට දඬුවම් කරන්යන්ය. 

තවද අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලී ය; අසමසම 

කරුණාන්විත ය. 

ۡرِضِۚ  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

  ُ ْۚ َوٱَّلله ُب َمن يََشآُء ِ َيۡغفُِر لَِمن يََشآُء َويَُعذ 
 ١٢٩ َغُفور  رهِحيم  

130. අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහයපායළායේ ඇති දෑ ද 

අල්ලාහ ්සතු ය. ඔහු අභිමත කළ අයට සමාව 

යදන්යන්ය. අභිමත කළ අයට දඬුවම් කරන්යන්ය. 

තවද අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලී ය; අසමසම 

කරුණාන්විත ය. 

اْ   ِبَوَٰٓ ُكلُواْ ٱلر 
ۡ
هِذيَن َءاَمنُواْ لَا تَأ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

َ لََعلهُكۡم   ۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َضََٰعَفٗة ۡضَعَٰٗفا مُّ
َ
أ

 ١٣٠ ُتۡفلُِحونَ 

131. තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළ වුනට 

සූදානම් කරනු ලැබූ නිරා ගින්නට නුඹලා බිය වනු. 
ۡت لِلَۡكَٰفِرِينَ  ِعده

ُ
اَر ٱلهتِٓي أ  ١٣١ َوٱتهُقواْ ٱلنه

132. තවද නුඹලා කරුණාවට පාත්ර විය හැකි වනු 

පිණිස නුඹලා අල්ලාහ්ට ද යමම ධර්ම දූතයාට ද 

අවනත වනු. 

َ َوٱلرهُسوَل  ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
لََعلهُكۡم َوأ

 ١٣٢ تُۡرَحمُونَ 

133. නුඹලායේ පරමාධිපති යවතින් වූ සමාව 

යවත ද යද්ව බිය බැතිමතුන් හට සූදානම් කරනු 

ලැබූ අහස් හා යපායළාව තරම් ප්රමාණයයන් වූ 

ස්වර්ග උයනක් යවත ද නුඹලා යුහුසුලු වනු. 

ب ُِكۡم وََجنهٍة   ِن ره ۞وََسارُِعٓواْ إِلَيَٰ َمۡغفَِرةٖ م 
ۡت  ِعده

ُ
ۡرُض أ

َ
َمََٰوَُٰت َوٱلۡأ َعۡرُضَها ٱلسه

 ١٣٣ لِلُۡمتهقِينَ 

134. ඔවුහු වනාහි සැපවත් යමන් ම දුෂ්කර 

අවසථ්ා වන්හි ද වියදම් කරන්යනෝ යවති. තවද 

යකෝපය මැඩ ගන්නන් යවති. තවද මිනිසුනට 

සමාව යදන්නන් යවති. තවද අල්ලාහ ්(යමවැනි) 

දැහැමියන් ව ප්රිය කරන්යන්ය. 

آءِ   ره آءِ َوٱلضه ره هِذيَن يُنفُِقوَن فِي ٱلسه ٱل
اِسِۗ   َِٰظِميَن ٱلَۡغيَۡظ َوٱلَۡعافِيَن َعِن ٱلنه َوٱلَۡك

ُ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ١٣٤ َوٱَّلله

135. තවද ඔවුහු කවරහුද යත් ඔවුහු යම් 

අශීලාචාර යදයක් කළ විට යහෝ තමන්ට ම 

අපරාධයක් කර ගත් විට යහෝ අල්ලාහ් ව යමයනහි 

කරති. එසැණින් ඔවුන්යේ පාපයන්ට ඔවුහු සමාව 

අයැදිති. පාපයන්ට සමාව යදන්නා අල්ලාහ ්හැර 

යවන කවයරක් ද? තවද ඔවුන් දැනුවත් ව සිටිය දී 

ඔවුන් කළ දෑ හී ඔවුහු අඛ්ණ්ඩව නිරත යනායවති. 

ۡو َظلَُمٓواْ  
َ
هِذيَن إِذَا َفَعلُواْ َفَِٰحَشًة أ َوٱل

نُفَسُهۡم 
َ
َ فَٱۡستَۡغَفُرواْ لُِذنُوبِهِۡم  أ ذََكُرواْ ٱَّلله

واْ  ُ َولَۡم يُِصرُّ ها ٱَّلله نُوَب إِل َوَمن َيۡغفُِر ٱلذُّ
 ١٣٥ عَلَىَٰ َما َفَعلُواْ َوُهۡم َيۡعلَُمونَ 

136. තම පරමාධිපතියගන් වූ සමාව හා ඒවාට 

පහළින් ගංගාවන් ගලා බසින ස්වර්ග උයන් තම 

ප්රතිඵල වශයයන් සදාතනිකයින් යලස හිමි 

කරගන්යනෝ ඔවුහු ම ය. යහකම් කළවුන්යේ 

ප්රතිඵල යහපත් විය. 

ب ِهِۡم   ِن ره ۡغفَِرة  م  ْوَلَٰٓئَِك َجَزآُؤُهم مه
ُ
أ

نَۡهَُٰر  
َ
َٰت  َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها ٱلۡأ وََجنه

ۡجُر ٱلَۡعَِٰملِينَ 
َ
ْۚ َونِۡعَم أ  ١٣٦ َخَٰلِِديَن فِيَها
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137. නුඹලාට යපර ද (යමවැනි) පිළියවත් ඉකුත් ව 

යගාස ්හමාරය. එබැවින් නුඹලා මහයපායළායේ 

සැරිසරා යබාරු කළවුන්යේ අවසානය යකයස ්වී 

දැ යි අධීක්ෂණය කරනු. 

قَۡد َخلَۡت مِن َقبۡلُِكۡم ُسنَن  فَِسيُرواْ فِي  
ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكيَۡف كَاَن َعَٰقِبَُة  

َ
ٱلۡأ

بِينَ  ِ  ١٣٧ ٱلُۡمَكذ 

138. යමය ජනයා හට වූ පැහැදිලි කිරීමකි. තවද 

යද්ව බිය බැතිමතුන්ට මඟයපන්වීමක් හා 

උපයදසකි. 

َهََٰذا َبيَان  ل ِلنهاِس َوُهٗدى َوَموِۡعَظة   
 ١٣٨ ل ِلُۡمتهقِينَ 

139. තවද නුඹලා දුර්වල යනාවනු. තවද නුඹලා 

දුක් යනාවනු. නුඹලා විශ්වාස කරන්නන් යලස 

සිටියයහු නම් යර්ෂ්ඨයයෝ නුඹලා ම ය. 

ۡعلَۡوَن إِن َولَا 
َ
نتُُم ٱلۡأ

َ
تَهِنُواْ َولَا َتحَۡزنُواْ َوأ

ۡؤمِنِينَ   ١٣٩ ُكنتُم مُّ

140. නුඹලාට (උහද් සටයනහි) තුවාල ඇති 

වන්යන් නම් දැන ගනු සැබැවින්ම) එවැනි ම 

තුවාල එම පිරිසට ද (බද්ර් සටයනහි) ඇති විය. 

තවද අපි යමවැනි (ජය යහෝ පරාජිත) දිනයන් 

ජනයා අතර මාරුයවන් මාරුවට ලබා යදන්යනමු. 

තවද (එය) විශ්වාස කළවුන් ව අල්ලාහ ්හඳුනා ගනු 

පිණිසත් නුඹලා අතරින් ෂහීද්වරුන් (දිවි 

පුදන්නන්)ව යතෝරා ගනු පිණිසත් ය. තවද අල්ලාහ් 

අපරාධකරුවන් ව ප්රිය යනාකරයි. 

إِن َيۡمَسۡسُكۡم قَۡرح  َفَقۡد َمسه ٱلَۡقۡوَم  
ۚۥْ  ِثۡلُُه يهاُم نَُداوِلَُها َبيَۡن  قَۡرح  م 

َ
َوتِلَۡك ٱلۡأ

هِذيَن َءاَمنُواْ َويَتهِخَذ   ُ ٱل اِس َولَِيۡعلََم ٱَّلله ٱلنه
ُ لَا ُيحِبُّ   ُۗ َوٱَّلله مِنُكۡم ُشَهَدآَء

َٰلِِمينَ   ١٤٠ ٱلظه

141. එයමන්ම විශ්වාස කළවුන් ව අල්ලාහ් 

පිවිතුරු කිරීම පිණිසත් යද්ව ප්රතික්යෂ්පකයින් ව 

විනාශ කරනු පිණිසත් ය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ َويَۡمَحَق   ُ ٱل َص ٱَّلله َولُِيَمح ِ
 ١٤١ ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

142. (විශ්වාස කළවුනි!) නුඹලා අතරන් 

(අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ) සටන් කළවුන් කවුරුන් දැ 

යි අල්ලාහ ්යනාදැන, එයමන් ම ඉවසිලිවන්තයින් 

පිළිබඳ ව ද ඔහු යනාදැන, ස්වර්ග උයනට පිවිසීමට 

නුඹලා සිතන්යනහු ද? 

ا َيۡعلَِم   ن تَۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة َولَمه
َ
ۡم َحِسبۡتُۡم أ

َ
أ

هِذيَن َجََٰهُدواْ مِنُكۡم َويَۡعلََم   ُ ٱل ٱَّلله
َٰبِرِينَ   ١٤٢ ٱلصه

143. නුඹලා (වීර) මරණය හමු වීමට යපර 

සැබැවින්ම එය අයප්ක්ෂා කරමින් සිටියයහු ය. 

(දැන්) නුඹලා එය අධීක්ෂණය කරමින් සියැසින් ම 

දුටුයවහු ය. 

ن 
َ
َولََقۡد ُكنتُۡم َتَمنهۡوَن ٱلَۡمۡوَت مِن َقبِۡل أ

نتُۡم تَنُظُرونَ 
َ
ۡيتُُموهُ َوأ

َ
 ١٤٣ تَلَۡقۡوهُ َفَقۡد َرأ
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144. තවද මුහම්මද් ධර්ම දූතයයකු මිස යවනත් 

යකයනකු යනායේ. ඔහුට යපර ධර්ම දූතයින් 

ඉකුත් වී ගියහ. (ඔවුන් අතුරින්) යකයනක් මිය 

ගියේ නම් යහෝ ඝාතනය කරනු ලැබුයේ නම් යහෝ 

(පසුව) නුඹලා නුඹලායේ විලුඹු මත (දහමින්) 

ආපසු හැරී යන්යනහු ද? තවද කවයරකු තම විලුඹු 

යදක මත (දහමින්) ආපසු හැරී යන්යන් ද එවිට එය 

අල්ලාහ්ට කිසිවකින් හානියක් සිදු යනාකරන්යන් 

ම ය. අල්ලාහ් කෘතයේදීන්ට ප්රතිඵල පිරිනමනු 

ඇත. 

ها رَُسول  قَۡد َخلَۡت مِن َقبۡلِهِ   ٌد إِل َوَما ُمحَمه
ۡو قُتَِل ٱنَقلَبۡتُۡم عَلَىَٰٓ  

َ
اَت أ فَإِيْن مه

َ
ْۚ أ ٱلرُُّسُل

ۡعَقَٰبُِكۡمْۚ وََمن يَنَقلِۡب عَلَىَٰ َعقِبَيۡهِ فَلَن  
َ
أ

 ُ اْۚ وََسيَۡجزِي ٱَّلله َ َشيۡـ ٗ يَُضره ٱَّلله
َِٰكرِينَ   ١٤٤ ٱلشه

145. නියම කරනු ලැබූ නිර්ණිත කාලයක 

අල්ලාහය්ේ අනුමැතියයන් යතාරව මරණයට 

පත්වීම කිසිදු ආත්මයකට යුතු යනාවී ය. තවද 

කවයරකු යමයලාව කුසල් අයප්ක්ෂා කරන්යන් ද 

ඔහුට අපි එයින් පිරිනමන්යනමු. තවද කවයරකු 

මතුයලාව කුසල් අයප්ක්ෂා කරන්යන් ද ඔහුට අපි 

එයින් පිරිනමන්යනමු. තවද කෘතයේදී අයට අපි 

යහපත් ප්රතිඵල පිරිනමන්යනමු. 

 ِ ها بِإِذِۡن ٱَّلله ن َتُموَت إِل
َ
َوَما كَاَن لَِنۡفٍس أ

ۡنيَا  لٗاُۗ َوَمن يُرِۡد ثََواَب ٱلدُّ َؤجه كَِتَٰٗبا مُّ
نُۡؤتِهِۦ مِنَۡها َوَمن يُرِۡد ثََواَب ٱٓأۡلِخَرةِ 

َِٰكرِينَ   ١٤٥ نُۡؤتِهِۦ مِنَۡهاْۚ وََسنَۡجزِي ٱلشه

146. නබිවරුන්යගන් යකාපමණ යදයනක්, ඔවුන් 

සමඟ එක්ව (සතුරන්ට එයරහි ව)  දැහැමියයෝ 

යබායහෝ යදයනක් සටන් කර තියේ ද?. එනමුදු 

ඔවුනට අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ සිදු වූ දුෂ්කරතා 

යහත්ුයවන් ඔවුහු අධධර්ය යනාවූහ. තවද ඔවුහු 

දුර්වල ද යනාවූහ. එයමන්ම (සතුරන්ට) යටහත් ද 

යනාවූහ. තවද අල්ලාහ් ඉවසිලිවන්තයින් ව ප්රිය 

කරයි. 

َٰتََل َمَعُهۥ رِب ِيُّوَن َكثِير   ِن نهِبي ٖ َق ي ِن م 
َ
َوَكأ

ِ وََما   َصاَبُهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
َفَما َوَهنُواْ لَِمآ أ

ُ ُيحِبُّ  َضُعُفواْ َوَما ٱۡستَكَانُواُْۗ وَٱَّلله
َٰبِرِينَ   ١٤٦ ٱلصه

147. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අපයේ 

පාපයන්ටත් අප විෂයයහි සිදු වන සීමාව ඉක්මවීම් 

වලටත් අපට සමාව යදනු මැනව! තවද අපයේ පාද 

ස්ථාවර කරනු මැනව! ප්රතික්යෂ්ප කළ ජනයාට 

එයරහි ව ද අපට උදේ කරනු මැනව! යනුයවන් 

පැවසීම මිස ඔවුන්යේ යවනත් වදනක් යනාවීය. 

ن قَالُواْ 
َ
هآ أ َربهنَا ٱۡغفِۡر  َوَما كَاَن قَۡولَُهۡم إِل

ۡمرِنَا َوثَب ِۡت  
َ
لََنا ذُنُوبَنَا َوِإۡسَراَفنَا فِٓي أ

قَۡداَمنَا َوٱنُصۡرنَا عَلَى ٱلَۡقۡوِم  
َ
أ

 ١٤٧ ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

148. එවිට අල්ලාහ් යමයලාව ප්රතිඵල ද මතු යලාව 

යහපත් ප්රතිඵල ද ඔවුනට පිරිනැමීය. තවද අල්ලාහ ්

දැහැමියන් ව ප්රිය කරයි. 

ۡنيَا وَُحۡسَن ثََواِب  ُ ثََواَب ٱلدُّ َُٰهُم ٱَّلله فَـ َاتَى
ُ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ١٤٨ ٱٓأۡلِخَرةِِۗ َوٱَّلله



සූරා ආලු ඉම්රාන් 84  آل عمران 

149. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුනට අවනත වන්යන් නම් ඔවුන් නුඹලා ව 

නුඹලායේ විලුඹු මත නැවත ආපසස්ට හරවනු 

ඇත. එවිට නුඹලා පරාජතයින් යලස නැවත 

හැයරන්යනහුය. 

هِذيَن   هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِن تُِطيُعواْ ٱل َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡعَقَٰبُِكۡم  
َ
وُكۡم عَلَىَٰٓ أ َكَفُرواْ يَُردُّ

 ١٤٩ َفتَنَقلِبُواْ َخَِٰسِرينَ 

150. නමුත් නුඹලායේ භාරකරු අල්ලාහ් ය. ඔහු 

උදේ කරුවන්යගන් යර්ෂ්ඨයා ය. 
ُ َموۡ  َُٰكۡمۖۡ َوُهَو َخيُۡر  بَِل ٱَّلله لَى
َِٰصِرينَ   ١٥٠ ٱلنه

151. කවර යදයක් සම්බන්ධයයන් පැහැදිලි 

සාධකයක් අල්ලාහ් ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්ට පහළ 

යනාකයළ ්ද, එවැනි යදයක් ඔවුහු ඔහුට ආයද්ශ 

තැබූ යහත්ුයවන්, ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්යේ සිත් තුළ 

අපි භීතිය යහළන්යනමු.  තවද ඔවුන්යේ 

වාසස්ථානය නිරා ගින්න ය. තවද 

අපරාධකරුවන්යේ නවාතැන ඉතා නපුරු ය. 

هِذيَن َكَفُرواْ ٱلرُّۡعَب   قِى فِي قُلُوِب ٱل
َسنُلۡ

 ۡۖ ِۡل بِهِۦ ُسلَۡطَٰٗنا ِ َما لَۡم ُينَز  ۡشَرُكواْ بِٱَّلله
َ
بَِمآ أ

ۖۡ َوبِئَۡس َمثَۡوى   اُر َُٰهُم ٱلنه َوى
ۡ
َوَمأ

َٰلِِمينَ   ١٥١ ٱلظه

152. ඔහුයේ අනුමැතියයන් නුඹලා ඔවුන් ව මරා 

දැමූ අවසථ්ායේදී අල්ලාහ් සැබැවින් ම ඔහුයේ 

ප්රතිඥාව සැබෑ කයළය්. අවසානයේදී නුඹලා 

පරාජයට පත් වී නුඹලා යවත පැනවූ අණ පිළිබඳ 

මත යේද ඇති කරගත්යතෝය. නුඹලා ප්රිය කරන දෑ 

නුඹලාට යපන් වූ පසු ව ද නුඹලා පිටුපෑයවෝය. 

නුඹලා අතුරින් යමයලාව ප්රිය කරන්යනෝ ද යවති. 

තවද නුඹලා අතුරින් පරයලාව ප්රිය කරන්යනෝ ද 

යවති. පසු ව ඔහු නුඹලා පරීක්ෂා කිරීම පිණිස 

නුඹලා ව ඔවුන්යගන් හැයරේයේය. තවද නුඹලාට 

ඔහු සමාව දුන්යන්ය. තවද අල්ලාහ ්විශ්වාස 

කළවුන් යකයරහි භාගයයයන් යුක්ත ය. 

ۥٓ إِذۡ  ُ وَۡعَدهُ َولََقۡد َصَدقَُكُم ٱَّلله
ۖۦۡ َحتهيَٰٓ إِذَا فَِشلۡتُۡم   وَنُهم بِإِذۡنِهِ َتحُسُّ

ِنُۢ َبۡعِد  ۡمرِ وََعَصيۡتُم م 
َ
َوتََنَٰزَۡعتُۡم فِي ٱلۡأ

ن يُرِيُد   ا ُتحِبُّوَنْۚ مِنُكم مه َرىَُٰكم مه
َ
َمآ أ

ْۚ ثُمه   ن يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرةَ ۡنيَا َومِنُكم مه ٱلدُّ
ۡد َعَفا  َصَرفَُكۡم َعنُۡهۡم لَِيبۡتَلِيَُكۡمۖۡ َولَقَ 

ُ ذُو فَۡضٍل عَلَى   َعنُكۡمُۗ َوٱَّلله
 ١٥٢ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

153. ධර්ම දූතයා (මුහම්මද්) නුඹලා පිටුපසින් සිට 

නුඹලා කැඳවමින් සිටිය දී, කිසිවකු යදස හැරී 

යනාබලා නුඹලා (කන්ද ට) නැග ගිය සැටි 

යමයනහි කර බලනු. යම් යහ්තුයවන් නුඹලාට ද 

තැවුයලන් තැවුල විපාක දුන්යන්ය. කුමක් නිසාද 

යත් නුඹලාට අත පසු වූ යදය ගැනද නුඹලාට 

හටගත් සිදුවීම ගැනද නුඹලා යශෝකයට පත් 

යනාවනු පිණිසයි. අල්ලාහ ්නුඹලා කරන යද් ගැන 

මහා ප්රඥාවන්ත ය. 

َحٖد  
َ
۞إِذۡ تُۡصعُِدوَن َولَا تَلۡوُۥَن عَلَىَٰٓ أ

َُٰكۡم   ۡخَرى
ُ
َوٱلرهُسوُل يَۡدُعوُكۡم فِٓي أ

ٖ ل َِكيۡلَا َتحَۡزنُواْ عَلَىَٰ   ُۢا بَِغم  َثَٰبَُكۡم َغمه
َ
فَأ

  ُۢ ُ َخبِيُر َصَٰبَُكۡمُۗ َوٱَّلله
َ
َما فَاتَُكۡم َولَا َمآ أ

 ١٥٣ بَِما َتۡعَملُونَ 
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154. අනතුරු ව එම තැවුයලන් පසුව ඔහු නුඹලා 

යවත සහනයක්  ලබා යදන සුළු නින්දක් පහළ 

කයළය්. එය නුඹලා අතුරින් පිරිසක් ආවරණය 

කරගත්යත්ය. තවද (තවත්) පිරිසක්, ඔවුන්යේ සිත් 

ඔවුන් යකයරහි ම යශෝකය ඇති කයළය්. ඔවුහු 

අඥාන යුගයේ සිතුවිලි යමන් අල්ලාහ ්ගැන සතය 

යනාවන දෑ සිතමින් “යමම විෂයයහි යම් (ජයග්රාහී) 

කරුණක් අපට ඇත්යත් දැ” යි විමසති. සියලු 

කරුණු අල්ලාහ්ට යැයි පවසනු. නුඹට යහළි 

යනාකරන දෑ ඔවුහු ඔවුන්යේ සිත් තුළ සඟවා 

ගනිති. අපට යමම විෂයයහි යම් බලයක් වී නම් අපි 

යමහි මරුමුවට පත් යනාවන්යනමු යැයි පවසති. 

නුඹලා නුඹලායේ නියවස් වල සිටිය ද ඝාතනය 

කරනු ලැබීමට නියම වූවන් ඔවුන් (මැරී) වැටිය 

යුතු සථ්ානයට පැමියණන්යන්මය යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. තවද එය නුඹලායේ හදවත් තුළ ඇති 

දෑ ඔහු පිරික්සනු පිණිස ය. තවද නුඹලායේ සිත් 

තුළ ඇති දෑ පැහැදිලි කරනු පිණිස ය. හදවත් තුළ 

ඇති දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්සර්ව ඥානී ය. 

َمنَٗة 
َ
ِنُۢ َبۡعِد ٱلَۡغم ِ أ نَزَل َعلَيُۡكم م 

َ
ثُمه أ

ِنُكۡمۖۡ  وََطآئَِفة  قَۡد  نَُّعاٗسا َيۡغَشيَٰ َطآئَِفٗة م 
ِ َغيَۡر   نُفُسُهۡم َيُظنُّوَن بِٱَّلله

َ
تُۡهۡم أ َهمه

َ
أ

هَنا مَِن   ِ َظنه ٱلَۡجَٰهِلِيهةِِۖ َيُقولُوَن َهل ل ٱلۡحَق 
 ُِۗ ۡمَر كُلهُهۥ َّلِله

َ
ۡمرِ مِن َشۡيءِٖۗ قُۡل إِنه ٱلۡأ

َ
ٱلۡأ

ا لَا ُيبُۡدوَن لََكۖۡ  نُفِسهِم مه
َ
ُيخُۡفوَن فِٓي أ

 َ ا  َيُقولُوَن ل ۡمرِ َشۡيء  مه
َ
ۡو كَاَن لََنا مَِن ٱلۡأ

هۡو ُكنتُۡم فِي ُبيُوتُِكۡم   قُتِلۡنَا َهَُٰهنَاُۗ قُل ل
هِذيَن ُكتَِب َعلَيۡهُِم ٱلَۡقتُۡل إِلَيَٰ   لَبََرَز ٱل

ُ َما فِي ُصُدورُِكۡم   َمَضاِجعِهِۡمۖۡ َولَِيبۡتَلَِى ٱَّلله
ُ َعلِ  َص َما فِي قُلُوبُِكۡمْۚ َوٱَّلله ُۢ  َولُِيَمح ِ يُم

ُدوِر   ١٥٤ بَِذاِت ٱلصُّ

155. නියත වශයයන් ම යදපිරිස මුණ ගැසුණු දින 

නුඹලා අතරින් පිටු පා හැරී ගියවුන් වන ඔවුනට 

යෂයිතාන් ලිස්සා (මඟ හැර) යන්නට හැරියේ 

ඔවුන් ඉපැයූ ඇතැම් කරුණු යහ්තු යවනි. තවද 

අල්ලාහ ්ඔවුනට සමාව දුන්යන්ය. නියත වශයයන් 

ම අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලී ය; ඉතා ඉවසිලිවන්ත ය. 

هۡواْ مِنُكۡم يَۡوَم ٱلَۡتَقى   هِذيَن تََول إِنه ٱل
يَۡطَُٰن بِبَۡعِض   هُهُم ٱلشه ٱلۡجَۡمَعاِن إِنهَما ٱۡستََزل
 َ ُ َعنُۡهۡمُۗ إِنه ٱَّلله َما َكَسبُواْۖۡ َولََقۡد َعَفا ٱَّلله

 ١٥٥ َغُفوٌر َحلِيم  

156. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් 

යමන් නුඹලා යනාවනු. තවද ඔවුහු තමන්යේ 

සයහෝදරයින් හට; මහයපායළායවහි ඔවුන් ගමන් 

කළ විට යහෝ යුද බටයින් යලස සිටින විට ඔවුන් 

අප සමඟ සිටියේ නම් මරණයට පත් යනාවනු 

ඇත. එයමන්ම ඝාතනය කරනු යනාලබනු ඇත 

යැයි පැවසූහ. අල්ලාහ් යමයස් කරන්යන්, 

ඔවුන්යේ සිත් තුළ යශෝකය ඇති කරනු පිණිස ය. 

තවද අල්ලාහ ්ජීවය යදයි, මරණයට පත් කරයි. 

නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් සර්ව නිරීක්ෂක 

ය. 

هِذيَن   هِذيَن َءاَمنُواْ لَا تَُكونُواْ َكٱل َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َكَفُرواْ َوَقالُواْ لِإِۡخَوَٰنِهِۡم إِذَا َضَربُواْ فِي 
ى  ۡو كَانُواْ ُغز ٗ

َ
ۡرِض أ

َ
هۡو كَانُواْ ِعنَدنَا َما  ٱلۡأ ل

ُ َذَٰلَِك َحۡسَرٗة   َماتُواْ َوَما قُتِلُواْ لَِيۡجَعَل ٱَّلله
ُ بَِما   ُ يُۡحِيۦ َويُِميُتُۗ َوٱَّلله فِي قُلُوبِهِۡمُۗ َوٱَّلله

 ١٥٦ َتۡعَملُوَن بَِصير  
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157. අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ ඝාතනය කරනු 

ලැබුයේ නම් යහෝ නුඹලා මරණයට පත් වූයයහු 

නම් යහෝ අල්ලාහය්ගන් වූ සමාව ද කරුණාව ද 

ඔවුන් රැස් කරන දෑ ට වඩා අති උතුම් ය. 

ۡو ُمتُّۡم  
َ
ِ أ َولَئِن قُتِلۡتُۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله

ا   ِمه ِ َوَرۡحمٌَة َخيۡر  م  َِن ٱَّلله لََمۡغفَِرة  م 
 ١٥٧ َيجَۡمُعونَ 

158. තවද නුඹලා මරණයට පත් වූයයහු නම් යහෝ 

නුඹලා ඝාතනය කරනු ලැබුයවහු නම් යහෝ නුඹලා 

අල්ලාහ ්යවත එක් රැස ්කරනු ලබන්යනහුය. 

  ِ ۡو قُتِلۡتُۡم لَِإلَي ٱَّلله
َ
تُّۡم أ َولَئِن مُّ

 ١٥٨ ُتحَۡشُرونَ 

159. අල්ලාහ්යගන් වූ කරුණාව යහ්තුයවන් නුඹ 

ඔවුනට මෘදු ව කටයුතු කයළහිය. නුඹ දැඩි 

සිතකින් යුත් දරුණු අයයකු වූයයහි නම් නුඹ 

අසලින් ඔවුහු ඉවත් ව යති. එබැවින් නුඹ ඔවුනට 

සමාව යදනු. ඔවුන් යවනුයවන් සමාව අයදිනු. 

(විවිධ) කටයුතු වල දී ඔවුන් සමඟ සාකේඡා 

කරනු. නුඹ ස්ී ර කයළ ්නම් එවිට අල්ලාහ් යවත 

භාර කරනු. නියත වශයයන් ම අල්ලාහ ්(එයස්) 

භාර කරන්නන් ව ප්රිය කරන්යන්ය. 

َِن  ِ لِنَت لَُهۡمۖۡ َولَۡو ُكنَت فَبَِما َرۡحمَةٖ م  ٱَّلله
واْ مِۡن َحۡولَِكۖۡ   ا َغلِيَظ ٱلَۡقلِۡب لَٱنَفضُّ َفظًّ

فَٱۡعُف َعنُۡهۡم َوٱۡستَۡغفِۡر لَُهۡم وََشاوِۡرُهۡم  
ِْۚ إِنه  ۡمرِِۖ فَإِذَا َعَزۡمَت َفتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

َ
فِي ٱلۡأ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمتَوَك ِلِينَ   ١٥٩ ٱَّلله

160. අල්ලාහ් නුඹලාට උදේ කරන්යන් නම් (එය) 

අබිබවා යන්යනක් නුඹලාට නැත. තවද නුඹලා ව 

ඔහු අතහැර දැමුයේ නම් ඉන් පසු ව නුඹලාට උදේ 

කරන්යන් කවයරක් ද? තවද විශ්වාස කළවුන් 

අල්ලාහ ්යවත ම (තම කටයුතු) භාර කළ යුතු ය. 

ُ فَلَا غَالَِب لَُكۡمۖۡ َوِإن  إِن يَنُصۡرُكُم ٱَّلله
ِنُۢ   هِذي يَنُصُرُكم م  َيخُۡذلُۡكۡم َفَمن ذَا ٱل

ِ فَلۡيَتَوَكهِل ٱلُۡمۡؤمِنُونَ   ١٦٠ َبۡعِدهۗۦُِ وَعَلَى ٱَّلله

161. වංචා කිරීම කිසිදු නබිවරයයකුට (සුදුසු) 

යනාවීය. තවද කවයරක් වංචා කරන්යන් ද ඔහු 

වංචා කළ දෑ සමඟ මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනයේ පැමියණනු ඇත. එවිට සෑම 

ආත්මයකට ම එය ඉපැයූ දෑ පූර්ණ ව යදනු ලැයේ. 

තවද ඔවුහු අපරාධ කරනු යනාලබනු ඇත. 

ِت 
ۡ
ْۚ َوَمن َيۡغلُۡل يَأ ن َيُغله

َ
َوَما كَاَن لَِنِبي ٍ أ

هيَٰ كُلُّ َنۡفٖس   بَِما َغله يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ ثُمه تَُوف
ا َكَسبَۡت َوُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ   ١٦١ مه

162. අල්ලාහ්යේ තෘප්තිය අයප්ක්ෂා කයළ ්

කවයරක් ද ඔහු අල්ලාහ්යගන් වූ යකෝපය තමන් 

යවත යගන්වා ගත් අය යමන් වන්යන් ද? 

(යකෝපයට ලක් වූ) ඔහුයේ වාසසථ්ානය නිරය ය. 

තවද ඔහු පිවියසන ස්ථානය ඉතා නපුරු ය. 

ِ َكَمنُۢ بَآَء  َفَمِن ٱتهبََع رِۡضَوََٰن ٱَّلله
َ
أ

 ِ َِن ٱَّلله َُٰه َجَهنهُمۖۡ َوبِئَۡس  بَِسَخٖط م  َوى
ۡ
َوَمأ

 ١٦٢ ٱلَۡمِصيرُ 

163. අල්ලාහ් අබියස (විවිධ) තරාතිරම් ඇත්යතෝ 

ඔවුහු ය. තවද අල්ලාහ ්ඔවුන් කරන දෑ පිළිබඳ ව 

සර්ව නිරීක්ෂක ය. 

ُۢ بَِما   ُ بَِصيُر ُِۗ وَٱَّلله ُهۡم َدَرَجٌَٰت ِعنَد ٱَّلله
 ١٦٣ َيۡعَملُونَ 
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164. තම(අල්ලාහය්ේ) වදන් ඔවුනට කියවා 

යපන්වන තවද ඔවුන් ව පිවිතුරු කරවන තවද 

ඔවුනට ග්රන්ථය(කුර්ආනය) හා ඥානය උගන්වන 

රසූල්වරයයකු ඔවුන් අතරින් ම ඔවුන් යවත 

එවීයමන් ඔවුනට අල්ලාහ් උපකාර කයළය්. 

විශ්වාස කළවුන් මීට යපර පැහැදිලි යනාමයඟහි 

සිටියහ. 

ُ عَلَى ٱلُۡمۡؤمِنِيَن إِذۡ بَ  َعَث  لََقۡد َمنه ٱَّلله
نُفِسهِۡم َيتۡلُواْ َعلَيۡهِۡم  

َ
ِۡن أ فِيهِۡم رَُسولٗا م 

ِيهِۡم َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب  َءاَيَٰتِهِۦ َويَُزك 
َوٱلۡحِۡكَمَة َوِإن كَانُواْ مِن َقبُۡل لَفِى َضَلَٰٖل  

بِينٍ   ١٦٤ مُّ

165. නුඹලාට දුෂ්කර තත්ත්වයක්  ඇති වූ කල්හි 

ඒ හා සමාන යදගුණයක් (බදිර් හි) නුඹලා අත් 

වින්යදහුය. යමය යකයස ්දැ යි නුඹලා ඇසූහ. යමය 

නුඹලා (යේ වරද) තුළින්ම යැයි පවසනු. සැබැවින් 

ම අල්ලාහ ්සියලු දෑ යකයරහි ශක්තිවන්තය. 

َصبۡتُم  
َ
ِصيبَة  قَۡد أ َصَٰبَتُۡكم مُّ

َ
آ أ َولَمه

َ
أ

هيَٰ َهََٰذاۖۡ قُۡل ُهَو مِۡن ِعنِد   ن
َ
ِثۡلَيَۡها قُلۡتُۡم أ م 

ِ َشۡيءٖ  
َ عَلَىَٰ كُل  نُفِسُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

َ
أ

 ١٦٥ قَِدير  

166. තවද යදපිරිස මුණ ගැසුණු දින නුඹලාට ඇති 

වූ (හිංසන වැනි) දෑ (සිිිදුවූයේ) අල්ලාහය්ේ 

අනුමැතියයනි. තවද ඔහු (යමයස් කයළ ්සතය) 

විශ්වාස කළවුන් ව හඳුන්වා යදනු පිණිස ය. 

َصَٰبَُكۡم يَۡوَم ٱلَۡتَقى 
َ
ٱلۡجَۡمَعاِن فَبِإِذِۡن َوَمآ أ

ِ َولَِيۡعلََم ٱلُۡمۡؤمِنِينَ   ١٦٦ ٱَّلله

167. තවද කුහකයින් (කවුරුන් දැ යි) ඔහු හඳුන්වා 

යදනු පිණිස ය. නුඹලා පැමිණ අල්ලාහය්ේ 

මාර්ගයේ සටන් කරනු නැතිනම් මැඩපවත්වනු 

යැයි ඔවුනට පවසනු ලැබූ විට අප (යමය) යුද්ධයක් 

ම යැයි දන්යන් නම් අපි ද නුඹලා ව පිළිපදින්යනමු 

යැයි පැවසූහ. ඔවුන් විශ්වාස කිරීමට වඩා 

ප්රතික්යෂ්ප කිරීමට ඉතා සමීපයයන් එදින සිටිනු 

ඇත. ඔවුන්යේ සිත් තුළ යනාමැති දෑ ඔවුන්යේ 

මුඛ් වලින් පවසති. තවද අල්ලාහ ්ඔවුන් වසන් 

කරන දෑ පිළිබඳ ව මැනවින් දන්නා ය. 

هِذيَن  نَاَفُقواْْۚ َوقِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ  َولَِيۡعلََم ٱل
وِ ٱۡدَفُعواْۖۡ قَالُواْ لَۡو 

َ
ِ أ َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َق

هٱتهبَۡعَنَُٰكۡمُۗ ُهۡم لِلُۡكۡفرِ  َنۡعلَُم قِتَالٗا ل
قَۡرُب مِنُۡهۡم لِلِۡإيَمَِٰنِۚ َيُقولُوَن  

َ
يَۡوَمئٍِذ أ

ا لَيَۡس فِي قُلُوبِهِۡمْۚ َوٱ فَۡوَٰهِهِم مه
َ
ۡعلَُم  بِأ

َ
ُ أ َّلله

 ١٦٧ بَِما يَۡكتُُمونَ 

168. (යුද්ධයට යනායගාස්) වාඩි වී සිටි ඔවුන්යේ 

සයහෝදරයින් හමුයවහි යමාවුහු "අපට අවනත වූයේ 

නම් ඝාතනය කරනු යනාලබන්නට තිබුණි" යැයි 

පැවසූහ. එයස ්(පවසන) නුඹලා සතයවාදීන් ව 

සිටියයහු නම් "මරණය නුඹලායගන් වළක්වා ගනු" 

යැයි (නබිවරය) නුඹ විමසනු. 

َطاُعونَا  
َ
هِذيَن قَالُواْ لِإِۡخَوَٰنِهِۡم َوَقَعُدواْ لَۡو أ ٱل

نُفِسُكُم 
َ
َما قُتِلُواُْۗ قُۡل فَٱۡدَرُءواْ َعۡن أ

 ١٦٨ ٱلَۡمۡوَت إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقِينَ 

169. අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ ඝාතනය කරනු 

ලැබූවන් මිය ගියවුන් යැයි නුඹ යනාසිතනු. ඔවුහු 

යපෝෂණය කරනු ලබමින් ඔවුන්යේ පරමාධිපති 

අබියස ජීවත් ව සිටින්යනෝය. 

  ِ هِذيَن قُتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َولَا َتحَۡسبَنه ٱل
ۡحيَآٌء ِعنَد َرب ِهِۡم يُۡرَزُقونَ 

َ
ُۢاْۚ بَۡل أ َٰتَ ۡمَو

َ
 ١٦٩ أ



සූරා ආලු ඉම්රාන් 88  آل عمران 

170. අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ ඝාතනය කරනු 

ලැබූවන් මිය ගියවුන් යැයි නුඹ යනාසිතනු. ඔවුහු 

යපෝෂණය කරනු ලබමින් ඔවුන්යේ පරමාධිපති 

අබියස ජීවත් ව සිටින්යනෝය. 

ُ مِن فَۡضلِهِۦ   َُٰهُم ٱَّلله فَرِِحيَن بَِمآ َءاتَى
ِۡن  هِذيَن لَۡم يَلَۡحُقواْ بِهِم م  َويَۡستَبِۡشُروَن بِٱل

ها َخۡوٌف َعلَيۡهِۡم َولَا ُهۡم   ل
َ
َخلۡفِهِۡم أ

 ١٧٠ َيحَۡزنُونَ 

171. අල්ලාහ්යගන් වූ සම්පත් හා භාගයයන් 

පිළිබඳ ව ඔවුහු ප්රීතිමත් යවති. තවද නියත 

වශයයන් ම අල්ලාහ් විශ්වාස කළවුන්යේ ප්රතිඵල 

නිෂ්ඵල යනාකරන්යන්ය. 

ِ َوَفۡضٖل   َِن ٱَّلله ۞يَۡستَبِۡشُروَن بِنِۡعَمةٖ م 
ۡجَر ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

َ
َ لَا يُِضيُع أ نه ٱَّلله

َ
 ١٧١ َوأ

172. ඔවුහු තමන්ට තුවාල ඇති වූ පසු ව පවා 

අල්ලාහ්ට ද රසූල්වරයාට ද ප්රතිචාර දැක් වූ අය 

යවති. ඔවුන් අතරින් දැහැමි යලස කටයුතු කර බිය 

බැතිමත් වූවනට මහත් වූ ප්රතිඵල ඇත. 

ِ َوٱلرهُسوِل مِنُۢ َبۡعِد  هِذيَن ٱۡستََجابُواْ َّلِله ٱل
هِذيَن  ْۚ لِل َصاَبُهُم ٱلَۡقۡرُح

َ
ۡحَسنُواْ مِنُۡهۡم  َمآ أ

َ
أ

ۡجٌر َعِظيمٌ 
َ
 ١٧٢ َوٱتهَقۡواْ أ

173. ඔවුහු වනාහි නියත වශයයන්ම ජනයා 

නුඹලාට (එයරහිව) එක් රැස් වී ඇත. එබැවින් 

නුඹලා ඔවුනට බිය වනු යැයි ජනයා ඔවුනට 

පැවසූහ. එවිට එය(එම ප්රකාශය) ඔවුනට විශ්වාසය 

වැඩි කයළ්ය. තවද ඔවුහු අල්ලාහ් අපට ප්රමාණවත් 

ය. තවද භාරකරු වශයයන් ඔහු යහපත් යැයි 

පැවසූහ. 

اُس إِنه ٱلنهاَس قَۡد   هِذيَن قَاَل لَُهُم ٱلنه ٱل
َجمَُعواْ لَُكۡم فَٱۡخَشۡوُهۡم فََزاَدُهۡم إِيَمَٰٗنا  

ُ َونِۡعَم ٱلَۡوكِيُل   ١٧٣ َوَقالُواْ َحۡسبُنَا ٱَّلله

174. එබැවින් අල්ලාහය්ගන් වූ සම්පත හා භාගයය 

සමඟ ඔවුහු හැරී ගියහ. ඔවුනට නපුරක් ස්පර්ශ 

යනාවීය. තවද ඔවුහු අල්ලාහය්ේ තෘප්තිය 

(අයප්ක්ෂායවන්) අනුගමනය කයළෝය. තවද 

අල්ලාහ ්මහත් භාගයයයන් යුක්ත ය. 

ِ َوَفۡضٖل لهۡم  َِن ٱَّلله فَٱنَقلَبُواْ بِنِۡعَمةٖ م 
 ُِۗ ُ  َيۡمَسۡسُهۡم ُسوٓء  َوٱتهبَُعواْ رِۡضَوََٰن ٱَّلله َوٱَّلله

 ١٧٤ ذُو فَۡضٍل َعِظيمٍ 

175. සැබැවින් ම එයලස ය යෂයිතාන් තම 

මිතුරන් ගැන බිය ගන්වනුයේ. එබැවින් නුඹලා 

ඔවුනට බිය යනාවනු. තවද නුඹලා විශ්වාස 

කළවුන් යලස සිටියයහු නම් නුඹලා මට බිය වනු. 

يَۡطَُٰن ُيخَو ُِف  ۡولَِيآَءهُۥ إِنهَما َذَٰلُِكُم ٱلشه
َ
أ

فَلَا َتخَافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنتُم 
ۡؤمِنِينَ   ١٧٥ مُّ
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176. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කිරීයමහි යුහුසුලු ව 

කටයුතු කරන අය නුඹ ව දුකට පත් යනාකළ 

යුතුය. නියත වශයයන් ම ඔවුනට කිසිවකින් 

අල්ලාහ්ට හානි පමුණු විය යනාහැක්යක් ම ය. 

ඔවුනට මතු යලායවහි යකාටසක් ඇති යනාකිරීමට 

අල්ලාහ ්අයප්ක්ෂා කරයි. තවද ඔවුනට මහත් වූ 

දඬුවමක් ඇත. 

هِذيَن يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلُۡكۡفرِِۚ   َولَا َيحُۡزنَك ٱل
ها   ل

َ
ُ أ ْۚ يُرِيُد ٱَّلله ا َ َشيۡـ ٗ واْ ٱَّلله إِنهُهۡم لَن يَُضرُّ

ا فِي ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُهۡم َعَذاٌب   َيجَۡعَل لَُهۡم َحظ ٗ
 ١٧٦ َعِظيمٌ 

177. නියත වශයයන් ම යද්ව විශ්වාසය යවනුවට 

ප්රතික්යෂ්පය මිලට ගත්තවුන් වනාහි අල්ලාහ්ට යම් 

හානියක් සිදු කිරීමට ඔවුන් හට යනාහැක්යක් ම ය. 

තවද ඔවුනට යේදනීය දඬුවමක් ඇත. 

هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلُۡكۡفَر بِٱلِۡإيَمَِٰن لَن  إِنه ٱل
 ۡۖ ا َ َشيۡـ ٗ واْ ٱَّلله لِيم  يَُضرُّ

َ
 ١٧٧ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

178. ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වන ඔවුනට අප කල් දීම 

තමන්ට යහපතක් යැයි ඔවුන් යනාසිතිය යුතුය. අප 

එයස ්ඔවුනට කල් යදනුයේ ඔවුන් අධික ව පාපය 

වර්ධනය කර ගනු පිණිස ය. තවද ඔවුන් හට 

නින්දා සහගත දඬුවම ඇත. 

هِذيَن  نهَما ُنۡملِى  َولَا َيحَۡسبَنه ٱل
َ
َكَفُرٓواْ أ

نُفِسهِۡمْۚ إِنهَما ُنۡملِى لَُهۡم 
َ
لَُهۡم َخيۡر  ل ِأ

هِين   ۖۡ َولَُهۡم َعَذاب  مُّ  ١٧٨ لِيَۡزَداُدٓواْ إِثٗۡما

179. අල්ලාහ් කිලිටි දැයින් පිවිතුරු දෑ යවන් 

කරන යතක් නුඹලා (දැනට) කවර තත්ත්වයක පසු 

වන්යන් ද එවන් තත්ත්වයක ම විශ්වාසවන්තයින් 

ව අතහැර දමන්නට යනාවීය. එයමන් ම 

අදෘශයමාන දෑ නුඹලාට යපන්වා යදන්නට ද 

අල්ලාහ්ට යනාවීය. එනමුත් තම ධර්ම 

දූතයින්යගන් තමන් අභිමත කළ අයව අල්ලාහ ්

යතෝරා ගන්යන් ය. එබැවින් නුඹලා අල්ලාහ ්ව ද 

ඔහුයේ ධර්ම දූතයින් ව ද විශ්වාස කරනු. නුඹලා 

විශ්වාස කර; බිය බැතිමත් වන්යන් නම් එවිට 

නුඹලාට මහත් වූ ප්රතිඵල ඇත. 

نتُۡم  
َ
ُ لَِيَذَر ٱلُۡمۡؤمِنِيَن عَلَىَٰ َمآ أ ا كَاَن ٱَّلله مه

ي ِِبِۗ   َعلَيۡهِ َحتهيَٰ يَِميَز ٱلۡخَبِيَث مَِن ٱلطه
ُ لُِيۡطلَِعُكۡم عَلَى ٱلَۡغيِۡب   َوَما كَاَن ٱَّلله

َ َيجۡتَِبي مِن رُُّسلِهِۦ مَ  ۖۡ  َوَلَِٰكنه ٱَّلله ن يََشآُء
ۚۦْ َوِإن تُۡؤمِنُواْ َوَتتهُقواْ   ِ َورُُسلِهِ فَـ َامِنُواْ بِٱَّلله

ۡجٌر َعِظيم  
َ
 ١٧٩ فَلَُكۡم أ

180. අල්ලාහ් තම භාගයයයන් ඔවුනට පිරිනැමූ දෑ 

පිළිබඳ මසුරු වන්නන්, එය (එයස් මසුරු වීම) 

තමන්ට යහපතක් යැයි යනාසිතිය යුතුය. නමුත් 

එය ඔවුනට නපුරු ය. ඔවුහු කවර යදයක් පිළිබඳ 

මසුරු වූයේ ද එමඟින් මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ ඔවුන් හට යගල මාල 

පලඳවනු ලබන්යන්ය. තවද අහස් හි හා 

මහයපායළායේ උරුමය අල්ලාහ් සතු ය. තවද 

අල්ලාහ ්නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව අභිඥානවන්ත 

ය. 

هِذيَن َيبَۡخلُوَن بَِمآ  َُٰهُم  َولَا َيحَۡسبَنه ٱل َءاتَى
ُ مِن فَۡضلِهِۦ ُهَو َخيٗۡرا لهُهمِۖ بَۡل ُهَو   ٱَّلله
ُقوَن َما َبخِلُواْ بِهِۦ يَۡوَم  هُهۡمۖۡ َسيَُطوه َشر   ل

ۡرِضِۗ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ مِيَرَُٰث ٱلسه ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ َوَّلِله

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير    ١٨٠ َوٱَّلله
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181. සැබැවින් ම අල්ලාහ ්දිළිඳු ය. තවද අපි 

යපායහාසත්හු යවමු යැයි පැවසූ අයයේ ප්රකාශයට 

සැබැවින් ම අල්ලාහ් සවන් දුන්යන්ය. ඔවුන් පැවසූ 

දෑ ද යුක්තියකින් යතාර ව නබි වරුන් ව ඔවුන් 

ඝාතනය කිරීම ද අපි සටහන් කර ගන්යනමු. තවද 

නුඹලා පිලිසය්සන දඬුවම භුක්ති විඳිනු යැයි අපි 

(විනිශ්චය දිනයේදී) පවසන්යනමු. 

 َ هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله ُ قَۡوَل ٱل لهَقۡد َسِمَع ٱَّلله
ۡغنِيَآُءۘ َسنَۡكتُُب َما قَالُواْ  

َ
فَقِير  َوَنحُۡن أ

ٖ َوَنُقوُل ذُوُقواْ  ۢنبِيَآَء بَِغيۡرِ َحق 
َ
َوَقتۡلَُهُم ٱلۡأ

 ١٨١ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ 

182. යමය නුඹලායේ අත් ඉදිරිපත් කළ දෑ 

යහත්ුයවනි. තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

ගැත්තන් හට (කිසිදු අයුරින්) අරපාධ කරන්යනක් 

යනායේ. 

 َ نه ٱَّلله
َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمۡت أ َذَٰلَِك بَِما قَده

 ١٨٢ لَيَۡس بَِظلهامٖ ل ِلَۡعبِيدِ 

183. ඔවුහු  වනාහි කුර්බානයක් (කැපයක්) අප 

යවත රැයගන විත් ගින්න එය ගිල දමන යතක් 

කිසිදු ධර්ම දූතයයකු ව අප විශ්වාස 

යනාකරන්යනමු යැයි අල්ලාහ් අප සමග 

ගිවිසයගන ඇතැයි පැවසුයවෝය. මට යපර ද 

පැහැදිලි සාධක සමඟ හා නුඹලා පවසා සිටි දෑ 

සමඟ ධර්ම දූතයයෝ නුඹලා යවත පැමිණියහ. එයස් 

නුඹලා සතයවාදීන් නම් නුඹලා ඔවුන් ඝාතනය 

කයළ ්මන්දැ යි අසනු. 

هِذيَن  ها نُۡؤمَِن ٱل ل
َ
َ َعهَِد إِلَۡينَآ أ قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله

  ُۗ اُر ُكلُُه ٱلنه
ۡ
تِيَنَا بُِقۡربَاٖن تَأ

ۡ
لِرَُسوٍل َحتهيَٰ يَأ

ِن َقبۡلِى   قُۡل قَۡد َجآَءُكۡم رُُسل  م 
هِذي قُلۡتُۡم فَلَِم َقتَلۡتُُموُهۡم  بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوبِٱل

 ١٨٣ إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقِينَ 

184. එයස ්නුඹ ව ඔවුන් යබාරු කයළ ්නම් එවිට 

(දැන ගනු), නුඹට යපර පැහැදිලි සාධක සමඟ ද 

යල්ඛ්න හා ආයලෝකමත් ධර්ම ග්රන්ථ සමඟ ද 

පැමිණි රසූල්වරු ද නියත වශයයන් ම යබාරු 

කරනු ලැබූහ. 

ِن َقبۡلَِك   َب رُُسل  م  ِ بُوَك َفَقۡد ُكذ  فَإِن َكذه
بُرِ َوٱلۡ  ِكَتَِٰب َجآُءو بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلزُّ

 ١٨٤ ٱلُۡمنِيرِ 

185. සෑම ආත්මයක් ම මරණයේ සුවය 

විඳින්නකි. නුඹලාට නුඹලායේ ප්රතිඵල පූර්ණ ව 

පිරිනමනු ලබනුයේ මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනයයහි ය. එවිට කවයරක් (නිරා) 

ගින්යනන් දුරස් කරනු ලැබ (ස්වර්ග) උයනට 

ඇතුළත් කරනු ලැබුයේ ද සැබැවින් ම ඔහු 

ජයග්රහණය කයළ්ය. තවද යමයලාව ජීවිතය 

රවටාලන හුදු භුක්ති විඳීමක් මිස නැත. 

كُلُّ َنۡفٖس ذَآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۗ َوِإنهَما تَُوفهۡوَن  
ُجوَرُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ َفَمن زُۡحزَِح َعِن  

ُ
أ

ُۗ َوَما ٱلۡحَيَوَٰةُ   ۡدِخَل ٱلۡجَنهَة َفَقۡد فَاَز
ُ
ارِ َوأ ٱلنه

ها َمَتَُٰع ٱلُۡغُروِر  ۡنيَآ إِل  ١٨٥ ٱلدُّ
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186. නුඹලායේ වසත්ු හා නුඹලා තුළ ද සැබැවින් 

ම නුඹලා පරීක්ෂා කරනු ලබන්යනහුය. තවද 

නුඹලාට යපර විසූ ධර්ම ග්රන්ථ පිරිනමනු ලැබූවන් 

හා ආයද්ශ කළ අයයගන් යබායහෝ වද යේදනාවන් 

ගැන නුඹලා සවන් යදන්යනහු ම ය. තවද නුඹලා 

ඉවසා බිය බැතිමත් වූයේ නම් එවිට සැබැවින් ම 

එය ස්ීර කරුණු අතුරින් යවයි. 

نُفِسُكۡم  
َ
ۡمَوَٰلُِكۡم َوأ

َ
۞لَُتبۡلَُونه فِٓي أ

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب مِن  
ُ
هِذيَن أ َولَتَۡسَمُعنه مَِن ٱل

ٗذى َكثِيٗراْۚ  
َ
ۡشَرُكٓواْ أ

َ
هِذيَن أ َقبۡلُِكۡم َومَِن ٱل

نه َذَٰلَِك مِۡن َعۡزِم  َوِإن تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ فَإِ 
ُموِر 

ُ
 ١٨٦ ٱلۡأ

187. සෑම ආත්මයක් ම මරණයේ සුවය 

විඳින්නකි. නුඹලාට නුඹලායේ ප්රතිඵල පූර්ණ ව 

පිරිනමනු ලබනුයේ මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනයයහි ය. එවිට කවයරක් (නිරා) 

ගින්යනන් දුරස් කරනු ලැබ (ස්වර්ග) උයනට 

ඇතුළත් කරනු ලැබුයේ ද සැබැවින් ම ඔහු 

ජයග්රහණය කයළ්ය. තවද යමයලාව ජීවිතය 

රවටාලන හුදු භුක්ති විඳීමක් මිස නැත. 

وتُواْ 
ُ
هِذيَن أ ُ مِيَثََٰق ٱل َخَذ ٱَّلله

َ
َوِإذۡ أ

ٱلِۡكَتََٰب لَُتبَي ِنُنهُهۥ لِلنهاِس َولَا  
تَۡكتُُمونَُهۥ َفنَبَُذوهُ َوَرآَء ُظُهورِِهۡم 

لِيلٗاۖۡ فَبِئَۡس َما  َوٱۡشتََرۡواْ بِهِۦ ثََمٗنا قَ 
 ١٨٧ يَۡشتَُرونَ 

188. (නබිවරය!) තමන් යගන ආ දෑ පිළිබඳ සතුටු 

වන අය ගැන හා තමන් යනාකළ දෑ පිළිබඳ ව 

ප්රශංසා කරනු ලැබීම ප්රිය කරනවුන් ගැන නුඹ 

යනාසිතනු. එයමන්ම දඬුවමින් (මිදී) ජයග්රහණය 

ඔවුනට තියේ යැයි නුඹ යනාසිතනු. තවද ඔවුනට 

යේදනීය දඬුවමක් ද ඇත. 

تَواْ 
َ
هِذيَن َيۡفرَُحوَن بَِمآ أ لَا َتحَۡسبَنه ٱل

ن ُيحَۡمُدواْ بَِما لَۡم َيۡفَعلُواْ فَلَا 
َ
يُِحبُّوَن أ وه

َِن ٱلَۡعَذاِبِۖ َولَُهۡم   َتحَۡسبَنهُهم بَِمَفاَزةٖ م 
لِيم  

َ
 ١٨٨ َعَذاٌب أ

189. අහසහ්ි හා මහයපායළායවහි ආධිපතයය 

අල්ලාහ ්සතුය. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ යකයරහි 

ශක්තිවන්ත ය. 

ُ عَلَىَٰ   ۡرِضِۗ َوٱَّلله
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

ِ َشۡيءٖ قَِديرٌ 
 ١٨٩ كُل 

190. නියත වශයයන් ම අහස ්හා මහයපායළාව 

මැවීයමහි ද රාත්රිය හා දහවල මාරු වීයමහි ද 

බුද්ධිමත් අයට පැහැදිලි සාධක ඇත. 

ۡرِض إِنه فِي 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َخلِۡق ٱلسه

ْولِي  
ُ
َهارِ ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ هۡيِل وَٱلنه َوٱۡختَِلَِٰف ٱل

لَۡبَٰبِ 
َ
 ١٩٠ ٱلۡأ

191. ඔවුහු වනාහි සිට ගනිමින් ද වාඩි යවමින් ද 

ඉලපැති වලට ඇල යවමින් ද අල්ලාහ ්ව යමයනහි 

කරමින් හා අහස් හා මහයපායළාව මැවීම තුළ 

(ඇති යථාර්ථය) කල්පනා කරමින් ‘අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! නුඹ යමය නිකරුයණ් 

යනාමැේයවහිය. නුඹ සුපිවිතුරු ය. එබැවින් අපව 

(නිරා) ගින්යන් දඬුවමින් ආරක්ෂා කරනු මැනව! 

َ قَِيَٰٗما َوُقُعوٗدا وَعَلَىَٰ  هِذيَن يَۡذُكُروَن ٱَّلله ٱل
َمََٰوَِٰت  ُروَن فِي َخلِۡق ٱلسه ُجنُوبِهِۡم َويَتََفكه

ۡرِض َربهنَا َما َخلَۡقَت َهََٰذا َبَِٰطلٗا  
َ
َوٱلۡأ

ارِ   ١٩١ ُسبَۡحَٰنََك فَقِنَا َعَذاَب ٱلنه
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192. ඔවුහු වනාහි සිට ගනිමින් ද වාඩි යවමින් ද 

ඉලපැති වලට ඇල යවමින් ද අල්ලාහ ්ව යමයනහි 

කරමින් හා අහස් හා මහයපායළාව මැවීම තුළ 

(ඇති යථාර්ථය) කල්පනා කරමින් ‘අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! නුඹ යමය නිකරුයණ් 

යනාමැේයවහිය. නුඹ සුපිවිතුරු ය. එබැවින් අපව 

(නිරා) ගින්යන් දඬුවමින් ආරක්ෂා කරනු මැනව! 

ۖۥۡ  ۡخَزيۡتَُه
َ
اَر َفَقۡد أ َربهنَآ إِنهَك َمن تُۡدِخِل ٱلنه

نَصارٖ 
َ
َٰلِِميَن مِۡن أ  ١٩٢ َوَما لِلظه

193. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! “නුඹලායේ 

පරමාධිපති ව නුඹලා විශ්වාස කරනු” යැයි, යද්ව 

විශ්වාසය යවත කැඳවන කැඳවුම් කරුට සැබැවින් 

ම අපි සවන් දුනිමු. එවිට අපි විශ්වාස කයළමු. 

එබැවින් අපයේ පාපයන් සමා කරනු මැනව! 

අපයේ නපුරුකම් අපයගන් පහ කරනු මැනව! 

තවද අප ව දැහැමියන් සමඟ මරණයට පත් කරනු 

මැනව! 

بهنَآ إِنهنَا َسِمۡعنَا ُمنَادِيٗا ُينَادِي لِلِۡإيَمَِٰن   ره
ْۚ َربهنَا فَٱۡغفِۡر   ۡن َءامِنُواْ بَِرب ُِكۡم فَـ َاَمنها

َ
أ

نَا َمَع   ِۡر َعنها َسي ِـ َاتِنَا َوتَوَفه لََنا ذُنُوبَنَا َوَكف 
بَۡرارِ 

َ
 ١٩٣ ٱلۡأ

194. “අපයේ පරමාධිපතියාණනි! තවද නුඹයේ 

ධර්ම දූතයින් යවතින් අපට ප්රතිඥා දුන් දෑ අපට 

පිරිනමනු මැනව! මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනයේ අප ව දුකට පත් යනාකරනු මැනව! 

සැබැවින් ම නුඹ ප්රතිඥාවන් කඩ 

යනාකරන්යනහිය.” (යැයි ප්රාර්ථනා කරති.) 

َربهنَا َوَءاتِنَا َما وََعدتهنَا عَلَىَٰ رُُسلَِك َولَا  
َم ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ إِنهَك لَا ُتخۡلُِف ُتخۡزِنَا يَوۡ 

 ١٩٤ ٱلِۡميَعادَ 

195. එවිට ඔවුන්යේ පරමාධිපති ඔවුනට පිළිතුරු 

දුන්යන්ය. සැබැවින් ම මම නුඹලා අතුරින් 

පිරිමියයකුයගන් යහෝ යේවා ගැහැනියකයගන් යහෝ 

යේවා දැහැමි ක්රියා කරන්නායේ ක්රියාව නිෂ්ඵල 

යනාකරමි. නුඹලායගන් ඇතැමුන් ඇතැමුන්යගන් 

ය. එබැවින් යද්ශ තරණය යකාට තම නියවස් 

වලින් බැහැර කරනු ලදු ව මායේ මාර්ගයේ 

යේදනාව විඳ සටන් වැද ඝාතනය කරනු ලැබූවන් 

වනාහි ඔවුන්යේ නපුරු පාපයන් ඔවුන්යගන් මම 

පහ කරමි. තවද  පහළින් ගංගාවන් ගලා බස්නා 

උයන් හි ඔවුන් ව මම ඇතුළත් කරමි. (එය) 

අල්ලාහ ්අබියසින් වූ තිළිණයක් යලසිනි. තවද   

අල්ලාහ ්වනාහි ඔහු යවත ය අලංකාර කුසල් 

ඇත්යත්. 

ِضيُع َعَمَل  
ُ
ن ِي لَآ أ

َ
فَٱۡستََجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أ

  ِۖ نثَيَٰ
ُ
ۡو أ

َ
ِن ذََكٍر أ ِنُكم م  َِٰمٖل م  َع

هِذيَن َهاَجُرواْ   ِنُۢ َبۡعٖضِۖ فَٱل َبۡعُضُكم م 
ۡخرُِجواْ مِن 

ُ
وذُواْ فِي َسبِيلِى  َوأ

ُ
دَِيَٰرِِهۡم َوأ

َِرنه َعنُۡهۡم َسي ِـ َاتِهِۡم   َكف 
ُ
َٰتَلُواْ َوقُتِلُواْ لَأ َوَق

َٰٖت َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها   ۡدِخلَنهُهۡم َجنه
ُ
َولَأ

ُ ِعنَدهُۥ   ِْۚ َوٱَّلله ِۡن ِعنِد ٱَّلله نَۡهَُٰر ثََوابٗا م 
َ
ٱلۡأ

َوابِ   ١٩٥ ُحۡسُن ٱلثه

196. විවිධ යද්ශයන් හි ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්යේ 

(ආඩම්බර) සැරිසැරීම (නබිවරය!) නුඹ ව රවටා 

යනාදැමිය යුතු ය. 

هِذيَن َكَفُرواْ فِي  نهَك َتَقلُُّب ٱل لَا َيُغره
 ١٩٦ ٱلۡبَِلَٰدِ 
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197. (එය) ස්වල්ප භුක්ති විඳීමකි. පසු ව ඔවුන්යේ 

නවාතැන නිරය ය. තවද (ඔවුන්) ලැගුම් ගන්නා 

ස්ථානය නපුරු විය. 

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِئَۡس   َوى
ۡ
َمَتَٰع  قَلِيل  ثُمه َمأ

 ١٩٧ ٱلِۡمَهادُ 

198. නමුත් තමන්යේ පරමාධිපතිට බිය බැතිමත් 

වූවන් වනාහි ඔවුනට පහළින් ගංගාවන් ගලා බසින 

(ස්වර්ග) උයන් ඇත. එහි ඔවුහු සදාතනිකයින් 

යවති. (එය) අල්ලාහ ්අබියසින් වූ සංග්රහයක් 

වශයයනි. අල්ලාහ ්අබියස ඇති දෑ දැහැමියන්ට 

ඉතා යර්ෂ්ඨය. 

َٰت    هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم لَُهۡم َجنه َلَِٰكِن ٱل
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها  

َ
َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ِ َخيۡر    ُِۗ َوَما ِعنَد ٱَّلله ِۡن ِعنِد ٱَّلله نُُزلٗا م 
 ١٩٨ ل ِلۡأَبَۡرارِ 

199. තවද නියත වශයයන් ම ධර්ම ග්රන්ථ හිමි අය 

අතුරින් අල්ලාහ් ව ද නුඹලා යවත පහළ කරනු 

ලැබූ දෑ ද ඔවුන් යවත පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද 

අල්ලාහ්ට යටහත් පහත් ව විශ්වාස කරන අය 

සිටිති. අල්ලාහය්ේ වදන් යවනුවට ඔවුහු අල්ප 

මිලක් යනාගනිති. ඔවුන්යේ ප්රතිඵල ඔවුන්යේ 

පරමාධිපති අබියසින් හිමි කර ගන්යනෝ ඔවුහුමය. 

නියත වශයයන් ම අල්ලාහ ්විනිශ්චය කිරීයමහි 

ඉතා යේගවත්ය. 

 ِ ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لََمن يُۡؤمُِن بِٱَّلله
َ
َوِإنه مِۡن أ

نزَِل إِلَۡيهِۡم  
ُ
نزَِل إِلَۡيُكۡم َوَمآ أ

ُ
َوَمآ أ

 ِ ِ لَا يَۡشتَُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َخَِٰشعِيَن َّلِله
 
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم أ

ُ
ۡجُرُهۡم ِعنَد  ثََمٗنا قَلِيلًاْۚ أ

َ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ   ١٩٩ َرب ِهِۡمُۗ إِنه ٱَّلله

200. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා ඉවසනු. 

තවද ඉවසීමට නුඹලා එකියනකා දිරිගන් වනු. 

තවද නුඹලා ස්ථාවර ව සිටිනු. තවද අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. නුඹලා ජයග්රහණය ලැබිය හැකි වනු 

පිණිස. 

هِذيَن َءاَمنُواْ ٱۡصبُِرواْ َوَصابُِرواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َ لََعلهُكۡم   َوَرابُِطواْ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
 ٢٠٠ ُتۡفلُِحونَ 
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සූරා අන් නිසා النساء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අයහෝ මිනිසුනි! නුඹලා නුඹලායේ පරමාධිපතිට බිය 

බැතිමත් වනු. ඔහු වනාහි නුඹලාව එක ම ආත්මයකින් 

නිර්මාණය කයළය්. තවද එහි සහකාරිය ද ඉන් නිර්මාණය 

කයළය්. ඒ යදයදනායගන් අධික වශයයන් පිරිමින් හා 

ගැහැණුන් වයාප්ත කයළය්. තවද නුඹලා එකියනකා කවර 

කරුණක (අයිතියක්) ඉල්ලා සිටින්යන් ද ඒ ගැන ද යල් 

ඥාතීත්වය (බිඳ දැමීම) ගැන ද අල්ලාහ්ට බිය වනු. නියත 

වශයයන් ම අල්ලාහ් නුඹලා යකයරහි සර්ව නිරීක්ෂකයා 

විය. 

هِذي   اُس ٱتهُقواْ َربهُكُم ٱل َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِن نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََخلََق   َخلََقُكم م 
مِنَۡها َزوَۡجَها َوبَثه مِنُۡهَما رَِجالٗا  
هِذي   َ ٱل ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َكثِيٗرا َونَِساٗٓء

َ كَاَن  ْۚ إِنه ٱَّلله رَۡحاَم
َ
تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱلۡأ

 ١ َعلَيُۡكۡم َرقِيٗبا

2. තවද අනාථයින්ට ඔවුන්යේ වසත්ුව යදනු. තවද නුඹලා 

පිවිතුරු දෑ යවනුවට කිලිටි දෑ හුවමාරු යනාකරනු. තවද 

ඔවුන්යේ වස්තුව නුඹලායේ වසත්ුව සමඟ එකතු කර කා 

යනාදමනු. සැබැවින්ම එය මහත් වූ පාපයකි. 

لُواْ  ۡمَوَٰلَُهۡمۖۡ َولَا تَتَبَده
َ
َوَءاتُواْ ٱلَۡيَتََٰميَٰٓ أ

ُكلُٓواْ  
ۡ
ي ِِبِۖ َولَا تَأ ٱلۡخَبِيَث بِٱلطه

ۡمَوَٰلُِكۡمْۚ إِنهُهۥ كَا
َ
ۡمَوَٰلَُهۡم إِلَيَٰٓ أ

َ
َن ُحوٗبا أ

 ٢ َكبِيٗرا

3. අනාථයින් විෂයයහි නුඹලා යුක්තිය ඉටු කිරීමට 

යනාහැකි වනු ඇතැයි නුඹලා බිය වූයයහු නම් (ඔවුන් හැර 

යවනත්) කාන්තාවන්යගන් නුඹලාට ප්රිය මනාප 

යදයදයනක යහෝ තියදයනක යහෝ සිේ යදයනක යහෝ 

නුඹලා විවාහ කර ගනු. එනමුත් (ඔවුන් අතර) යුක්ති 

සහගත ව කටයුතු කිරීමට යනාහැකි යේ යැයි නුඹලා බිය 

වූයයහු නම් එක් තැනැත්තියක් යහෝ නුඹලායේ දකුණත 

හිමි (වහල්) කතක් යහෝ  පමණක් විය යුතුය. නුඹලා 

අයුක්තිය ඉටු යනාකිරීමට එය වඩා සමීප මාර්ගයයි. 

ها ُتۡقِسُطواْ فِي ٱلَۡيَتََٰميَٰ   ل
َ
َوِإۡن ِخۡفتُۡم أ

َِن فَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم  م 
ٱلن َِسآءِ َمثۡنَيَٰ َوثَُلََٰث َوُرَبََٰعۖۡ فَإِۡن 
ۡو َما  

َ
َِٰحَدةً أ ها َتۡعِدلُواْ فََو ل

َ
ِخۡفتُۡم أ

ها   ل
َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
يَۡمَٰنُُكۡمْۚ َذَٰلَِك أ

َ
َملََكۡت أ

 ٣ َتُعولُواْ 

4. තවද නුඹලා (විවාහ වන) කාන්තාවන්ට ඔවුන්යේ 

(මහර් යහවත් යුතුකමක් වශයයන් පිරිනමන විවාහ) 

පරිතයාග සිත් මනාපයයන් පිරිනමනු. පසුව ඔවුන් ඉන් 

කිසිවක් නුඹලාට ස්වකැමැත්යතන් පිරිනැමුයේ නම් එවිට 

නුඹලා එය සතුටින් හා (කිසිදු පීඩාවකින් යතාරව) 

පහසුයවන් අනුභව කරනු. 

ْۚ فَإِن   َٰتِهِنه ِنحۡلَٗة َوَءاتُواْ ٱلن َِسآَء َصُدَق
ِنُۡه  َنۡفٗسا  ِطبَۡن لَُكۡم َعن َشۡيءٖ م 

رِيٓـ ٗا ا مه  ٤ فَكُلُوهُ َهنِيٓـ ٗ
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5. තවද නඩත්තුව පිණිස අල්ලාහ් නුඹලාට පැවැරූ 

නුඹලායේ ධන සම්පත් බුද්ධි හීන වූ අයට යනායදනු. තවද 

ඒවායයන් ඔවුනට යපෝෂණය ලබා යදනු. තවද වස්ත්ර ද 

ලබා යදනු. තවද ඔවුනට ප්රිය වදනින් කතා කරනු. 

ۡمَوَٰلَُكُم ٱلهتِي  َولَا تُۡؤتُواْ 
َ
َفَهآَء أ ٱلسُّ

ُ لَُكۡم قَِيَٰٗما وَٱۡرُزُقوُهۡم   َجَعَل ٱَّلله
فِيَها َوٱۡكُسوُهۡم َوُقولُواْ لَُهۡم قَۡولٗا  

ۡعُروٗفا  ٥ مه

6. අනාථයින් විවාහ වියට පත් වූ අනසථ්ාවක ඔවුන් 

පරීක්ෂා කරනු. එවිට ඔවුන් අතුරින් (වගකීම් දරන) නිසි 

මඟක් දුටුයවහු නම් ඔවුනට ඔවුන්යේ වස්තුව නුඹලා බාර 

යදනු. තවද ඔවුන් වැඩිවියට පත්වනු ඇතැයි ඉක්මන් හා 

නාසත්ිකාර යලස ඒවා අනුභව යනාකරනු. තවද කවයරකු 

යපායහාසයතකු වූයේද ඔහු වැළකී සිටිය යුතුය. තවද 

කවයරකු දිළිඳු වූයේ ද ඔහු යහ අයුරින් (සාධාරණ යලස) 

අනුභව කළ යුතු ය. නුඹලා ඔවුන්යේ වස්තුව ඔවුනට 

පවරන විට ඔවුන් යවත සාක්ිකරුවන් ඉදිරිපත් කරනු. 

ගිණුම් බලන්යනක් වශයයන් අල්ලාහ ්ප්රමාණවත් ය. 

َوٱۡبتَلُواْ ٱلَۡيَتََٰميَٰ َحتهيَٰٓ إِذَا بَلَُغواْ  
ِنُۡهۡم رُۡشٗدا   ٱلن ِكَاَح فَإِۡن َءانَۡستُم م 

ۡمَوَٰلَُهۡمۖۡ َولَا
َ
ُكلُوَهآ   فَٱۡدَفُعٓواْ إِلَۡيهِۡم أ

ۡ
تَأ

ن يَۡكبَُرواْْۚ َوَمن كَاَن 
َ
إِۡسَراٗفا َوبَِداًرا أ

َغنِي ٗا فَلۡيَۡستَۡعفِۡفۖۡ َوَمن كَاَن فَقِيٗرا  
ُكۡل بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ فَإِذَا َدَفۡعتُۡم  

ۡ
فَلۡيَأ

ۡشهُِدواْ َعلَيۡهِۡمْۚ َوَكَفىَٰ  
َ
ۡمَوَٰلَُهۡم فَأ

َ
إِلَۡيهِۡم أ

ِ َحِسيٗبا  ٦ بِٱَّلله

7. යදමාපියන් හා සමීප ඥාතීන් අත හැර දමා ගිය දැයින් 

යකාටසක් පිරිමි පාර්ශවයට ඇත. එයමන් ම යදමාපියන් 

හා සමීප ඥාතීන් අත හැර දමා ගිය දැයින් යකාටසක් 

කාන්තා පාර්ශවයට ද ඇත. සුළු ප්රමාණයක් යහෝ වැඩි 

ප්රමාණයක් යහෝ යේවා එයින් නියම කරන ලද යකාටසක් 

ඇත. 

َٰلَِداِن ل ِلر َِجاِل  ا تََرَك ٱلَۡو ِمه نَِصيب  م 
ا   ِمه قَۡربُوَن َولِلن َِسآءِ نَِصيب  م 

َ
َوٱلۡأ

ا قَله مِنُۡه   قَۡربُوَن مِمه
َ
َٰلَِداِن َوٱلۡأ تََرَك ٱلَۡو

ۡفُروٗضا ۡو َكثَُرْۚ نَِصيٗبا مه
َ
 ٧ أ

8. යබදීයම් දී (වස්තුවට උරුමකම් යනාලබන) ඥාතීන්, 

අනාථයින්, දුගියන් පැමිණ සිටියේ නම් එවිට නුඹලා 

එයින් ඔවුන් ව යපෝෂණය කරනු. තවද ප්රිය වදනින් 

ඔවුනට කතා කරනු. 

ْولُواْ ٱلُۡقۡربَيَٰ 
ُ
َوِإذَا َحَضَر ٱلۡقِۡسَمَة أ

ِنُۡه  َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيُن فَٱۡرُزُقوُهم م 
ۡعُروٗفا  ٨ َوُقولُواْ لَُهۡم قَۡولٗا مه

9. තමන්ට පසුව දුර්වල පරපුරක් හැර දමා යගාස් ඔවුන් 

සම්බන්ධයයන් බිය වන අය (අනාථයින් සම්බන්ධව ද) 

ඔවුන් බිය විය යුතුය. තවද අල්ලාහ්ට ඔවුන් බිය බැතිමත් 

විය යුතුය. තවද ඔවුන් පැහැදිලි වදනින් කතා කළ යුතුය. 

هِذيَن لَۡو تََرُكواْ مِۡن َخلۡفِهِۡم  َولَۡيۡخَش ٱل
ِيهٗة ِضَعًَٰفا َخافُواْ  َعلَيۡهِۡم فَلۡيَتهُقواْ  ذُر 

َ َولَۡيُقولُواْ قَۡولٗا َسِديًدا  ٩ ٱَّلله
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10. තමන්ට පසුව දුර්වල පරපුරක් හැර දමා යගාස් ඔවුන් 

සම්බන්ධයයන් බිය වන අය (අනාථයින් සම්බන්ධව ද) 

ඔවුන් බිය විය යුතුය. තවද අල්ලාහ්ට ඔවුන් බිය බැතිමත් 

විය යුතුය. තවද ඔවුන් පැහැදිලි වදනින් කතා කළ යුතුය. 

ۡمَوََٰل ٱلَۡيَتََٰميَٰ 
َ
ُكلُوَن أ

ۡ
هِذيَن يَأ إِنه ٱل

ُكلُوَن فِي ُبُطونِهِۡم نَاٗراۖۡ 
ۡ
ُظلًۡما إِنهَما يَأ

 ١٠ وََسيَۡصلَۡوَن َسعِيٗرا

11. අල්ලාහ් නුඹලායේ දරුවන් විෂයයහි, පිරිමියයකු සතු 

යකාටස කාන්තාවන් යදයදයනකු සතු යකාටස යමන් 

සමාන විය යුතු යැයි උපයදස් යදන්යන්ය. නමුත් (මිය ගිය 

අයට) යදයදයනකුට වඩා කාන්තාවන් සිටියේ නම්, එවිට 

තමන් හැර දමා ගිය දැයින් තුයනන් යදකක් ඔවුනට විය 

යුතු ය. එක් තැනැත්තියක පමණක් වූවා නම් එවිට ඇයට 

අඩකි. තවද තම යදමාපියන් විෂයයහි නම්, ඔහුට 

දරුයවකු වී ඔහු හැර දමා ගිය දැයින් ඔවුන් යදයදනායගන් 

එක් එක් අයයකුට හයයන් එක් යකාටසක් විය යුතුය. 

නමුත් ඔහුට දරුයවකු යනාවී එයට තම යදමාපියන් 

උරුමකම් කියන්යන් නම් එවිට තම මවට තුයනන් එකකි. 

නමුත් ඔහුට සයහෝදරයින් සිටී නම් ඔහු කවර යදයක් 

සම්බන්ධ ව අන්තිම කැමැත්ත ප්රකාශ කර ඇත්යත් ද ඉන් 

පසුව හා ණය පියවීයමන් පසුව තම මවට හයයන් එක් 

යකාටසක් සතු යේ. නුඹලායේ යදමාපියන් හා නුඹලායේ 

දරුවන් වන ඔවුන් අතරින් නුඹලාට ප්රයයෝජනය යගන 

දීමට වඩාත් සමීපතයින් කවුරුන් දැ යි නුඹලා 

යනාදන්යනහුය. (යමය) අල්ලාහය්ගන් වූ නියමයකි. 

නියත වශයයන් ම අල්ලාහ ්සර්වඥානී සර්ව; ප්රඥාවන්ත 

විය. 

َكرِ   ۡوَلَِٰدُكۡمۖۡ لِلذه
َ
ُ فِٓي أ يُوِصيُكُم ٱَّلله

نثَيَيِۡنِۚ فَإِن ُكنه نَِساٗٓء 
ُ
ِ ٱلۡأ مِثُۡل َحظ 

فَۡوَق ٱثۡنَتَيِۡن فَلَُهنه ثُلُثَا َما تَرََكۖۡ َوِإن 
بََويۡهِ  

َ
كَانَۡت َوَِٰحَدٗة فَلََها ٱلن ِۡصُفْۚ َولِأ

ا تََركَ  ُدُس مِمه ِنُۡهَما ٱلسُّ ِ َوَِٰحٖد م 
  لِكُل 

هُهۥ   ْۚ فَإِن لهۡم يَُكن ل إِن كَاَن لَُهۥ َولَد 
لُُثْۚ فَإِن  ِهِ ٱلثُّ بََواهُ فَلِأُم 

َ
ۥٓ أ َولَد  َوَورِثَُه

ُدُسْۚ مِنُۢ   ِهِ ٱلسُّ ۥٓ إِۡخوَة  فَلِأُم  كَاَن لَُه
ۡو َديٍۡنِۗ  

َ
َبۡعِد َوِصيهةٖ يُوِصي بَِهآ أ

ۡبنَآؤُُكۡم لَا تَۡدُروَن 
َ
َءابَآؤُُكۡم َوأ

هُ  يُّ
َ
َِن أ ْۚ فَرِيَضٗة م  قَۡرُب لَُكۡم َنۡفٗعا

َ
ۡم أ

َ كَاَن َعلِيًما َحِكيٗما ُِۗ إِنه ٱَّلله  ١١ ٱَّلله
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12. නුඹලායේ බිරියන් හැර දමා ගිය දැයින් අඩක්, 

ඔවුනට දරුයවකු යනාමැති නම් නුඹලාට හිමි ය. නමුත් 

ඔවුනට දරුයවකු සිටී නම් එවිට ඔවුන් උපයදස් දුන් 

අන්තිම කැමැත්තට පසුව හා ණය පියවීයමන් පසුව ඔවුන් 

හැර දමා ගිය දැයින් හතයරන් එක් යකාටසක් නුඹලාට 

හිමි ය. එයමන් ම නුඹලාට දරුයවකු යනාසිටි නම්, නුඹලා 

හැර දමා ගිය දැයින් හතයරන් එක් යකාටසක් ඔවුනට හිමි 

ය. නමුත් නුඹලාට දරුයවකු සිටී නම් එවිට නුඹලා කවර 

යදයක් ගැන අන්තිම කැමැත්ත ප්රකාශ කරන්යන් ද ඉන් 

පසුව හා ණය පියවීයමන් පසුව අයටන් යකාටසක් ඔවුනට 

හිමි ය. මිනියසකු යහෝ කාන්තාවක් (දරුවන් යහෝ 

යදමාපියින් යනාමැති) කලාලා නම් ගණයට අයත් 

යකයනකු වශයයන් උරුමකම් පාන යකයනකු සිට ඔහුට 

සයහෝදරයයකු යහෝ සයහෝදරියක සිටී නම් ඔවුන් 

යදයදනායගන් එක් එක් යකයනකුට හයයන් යකාටසක් 

දිය යුතුය. නමුත් ඊට වඩා අධික ව ඔවුහු සිටියයහු නම් 

එවිට ඔවුහු තුයනන් යකාටසකට හවුල්කරුයවෝ යවති. 

එය කවර යදයක් ගැන අන්තිම ප්රකාශය කරනු ලබන්යන් 

ද එය හා ණය පිය වීයමන් පසුව ය. (උරුම කරුවන් 

කිසියවකුට) හිංසාවක් යනාවිය යුතුය. යමය අල්ලාහ්යේ 

උපයදසකි. තවද අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය; 

යසයනයහවන්තය. 

ۡزَوَُٰجُكۡم  
َ
۞َولَُكۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

ْۚ فَإِن كَاَن لَُهنه   إِن لهۡم يَُكن لهُهنه َولَد 
ا تََرۡكَنْۚ مِنُۢ  بُُع مِمه َولَد  فَلَُكُم ٱلرُّ

ۡو َديٖۡنِۚ َولَُهنه  
َ
َبۡعِد َوِصيهةٖ يُوِصيَن بَِهآ أ

ا  بُُع مِمه تََرۡكتُۡم إِن لهۡم يَُكن لهُكۡم ٱلرُّ
ُمُن  ْۚ فَإِن كَاَن لَُكۡم َولَد  فَلَُهنه ٱلثُّ َولَد 

ِنُۢ َبۡعِد َوِصيهةٖ تُوُصوَن   ا تََرۡكتُمِۚ م  مِمه
ۡو َديٖۡنِۗ َوِإن كَاَن رَُجل  يُوَرُث  

َ
بَِهآ أ

ۡخت  
ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
ۥٓ أ ة  َولَُه

َ
وِ ٱۡمَرأ

َ
َكَلَٰلًَة أ

ِ ِ َوَِٰحٖد م 
ُدُسْۚ فَإِن فَلِكُل  نُۡهَما ٱلسُّ

ۡكثََر مِن َذَٰلَِك َفُهۡم ُشَركَآُء فِي 
َ
كَانُٓواْ أ

ۡو  
َ
لُِثِۚ مِنُۢ َبۡعِد َوِصيهةٖ يُوَصيَٰ بَِهآ أ ٱلثُّ

 ُِۗ َِن ٱَّلله ْۚ َوِصيهٗة م  ٖ َديٍۡن َغيَۡر ُمَضآر 
ُ َعلِيٌم َحلِيم    ١٢ َوٱَّلله

13. යම්වා අල්ලාහ්යේ සීමාවන් ය. තවද කවයරකු 

අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ දූතයාණන්ට අවනත වන්යන් ද ඔහු 

ව ඊට පහළින් ගංගායවෝ ගලා බසන්ා (ස්වර්ග) උයන් 

වලට ඔහු ඇතුළත් කරයි. ඔවුහු එහි සදාතනිකයින් යවති. 

ඉමහත් ජයග්රහණය එයයි. 

  َ ِْۚ َوَمن يُِطِع ٱَّلله تِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله
َٰٖت َتجۡرِي مِن  َورَُسولَُهۥ يُۡدِخلُۡه َجنه
ْۚ َوَذَٰلَِك  نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها

َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ١٣ ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 

14. තවද කවයරකු අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ දූතයාණන්ට පිටු 

පා ඔහුයේ සීමාවන් ඉක්මවා යන්යන් ද ඔහු ඔහු ව 

ගින්නට ඇතුළත් කරයි. එහි ඔහු සදාතනික ය. තවද ඔහුට 

නින්දා සහගත දඬුවමක් ඇත. 

َ َورَُسولَُهۥ َويَتََعده َوَمن  َيۡعِص ٱَّلله
ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخلُۡه نَاًرا َخَٰلِٗدا فِيَها  

هِين    ١٤ َولَُهۥ َعَذاب  مُّ
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15. නුඹලායේ කාන්තාවන් අතරින් ඇතැමුන් අශීලාචාර 

ක්රියාවක යයදුයන් නම් එවිට ඔවුනට එයරහිව නුඹලා 

අතරින් සිේ යදයනකු සාක්ි වශයයන් යගන එනු. එයස් 

ඔවුන් සාක්ි පැවසුයේ නම් එවිට ඔවුනට (එම 

කාන්තාවන්ට) මරණය එළයඹන තුරු යහෝ ඔවුන් 

යවනුයවන් අල්ලාහ් යම් මඟක් ඇති කරන තුරු නියවසහ්ි 

ඔවුන් ව රඳවා තබනු. 

تِيَن ٱلَۡفَِٰحَشَة مِن ن َِسآئُِكۡم  
ۡ
َٰتِي يَأ َوٱله

ِنُكۡمۖۡ  ۡربََعٗة م 
َ
فَٱۡستَۡشهُِدواْ َعلَيۡهِنه أ

ۡمِسُكوُهنه فِي ٱلُۡبيُوِت  فَإِن َشهِ 
َ
ُدواْ فَأ

  ُ ۡو َيجَۡعَل ٱَّلله
َ
َُٰهنه ٱلَۡمۡوُت أ َحتهيَٰ َيتََوفهى

 ١٥ لَُهنه َسبِيلٗا

16. නුඹලා අතරින් අශීලාචාර ක්රියාවක යයදුනු 

යදයදයනකු ට නුඹලා දඬුවම් කරනු. පසුව ඔවුන් යදයදනා 

පශ්චාත්තාප වී හැඩ ගැසුයන් නම් එවිට නුඹලා ඔවුන් 

යදයදනා අත හැර දමනු. නියත වශයයන් ම අල්ලාහ ්

අතික්ෂමාශීලී හා පරම කරුණාභරිත විය. 

  ۡۖ تَِيَٰنَِها مِنُكۡم فَـ َاذُوُهَما
ۡ
هَذاِن يَأ َوٱل

 ُۗ ۡعرُِضواْ َعنُۡهَمآ
َ
ۡصلََحا فَأ

َ
فَإِن تَابَا َوأ

ابٗا رهِحيًما َ كَاَن تَوه  ١٦ إِنه ٱَّلله

17. අල්ලාහ් යවතින් වූ පාපක්ෂමාව ඇත්යත් 

යනාදැනුවත්කමින් නපුරක් කර පසුව යකටි කළකින් 

පාශ්චාත්තාපයයහි නිරත වන අයට ය. එවිට අල්ලාහ ්

ඔවුනට සමාව යදනු ඇත. තවද අල්ලාහ ්සර්ව ඥානී හා 

සර්ව ප්රඥාවන්ත විය. 

هِذيَن َيۡعَملُوَن  ِ لِل ۡوبَُة عَلَى ٱَّلله إِنهَما ٱلته
وَٓء ِبجََهَٰلَةٖ ثُمه يَ  تُوبُوَن مِن قَرِيٖب  ٱلسُّ

ُ َعلَيۡهِۡمُۗ وَكَاَن  ْوَلَٰٓئَِك َيتُوُب ٱَّلله
ُ
فَأ

ُ َعلِيًما َحِكيٗما  ١٧ ٱَّلله

18. ඔවුන්යගන් යකයනකු යවත මරණය පැමියණන 

යතක් ඔවුන් නපුරුකම් කර “දැන් මම පාපක්ෂමාව 

අයැදිමි” යැයි පවසන්නන්ට පාපක්ෂමාව යනාමැත. 

එයමන් ම ප්රතික්යෂ්පකයින් යලස සිටිය දී මරණයට 

පත්වන්නන්ට ද (පාපක්ෂමාව) යනාමැත. අපි යේදනා 

සහගත දඬුවමක් ඔවුන්ට සූදානම් කර ඇත්ය තමු. 

هِذيَن َيۡعَملُوَن  ۡوبَُة لِل َولَيَۡسِت ٱلته
َحَدُهُم  

َ
ي ِـ َاِت َحتهيَٰٓ إِذَا َحَضَر أ ٱلسه

ٱلَۡمۡوُت قَاَل إِن ِي ُتبُۡت ٱلَٰٔۡـَن َولَا  
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ْۚ أ اٌر هِذيَن َيُموتُوَن َوُهۡم ُكفه ٱل

لِيٗما
َ
ۡعتَۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
 ١٨ أ
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19. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! බලහත් කාරයයන් 

කාන්තාවන් උරුම කර ගැනීම නුඹලාට අනුමත 

යනායවයි. ඔවුන්ට නුඹලා පිරිනැමූ දැයින් සමහරක් 

නුඹලා යගන යනු පිණිස (ඔවුන් විවාහයක් සිදු කර 

ගැනීයමන්) නුඹලා ඔවුන් ව යනාවළක්වනු. නුඹලා ඔවුන් 

සමඟ යහපත් අයුරින් ජීවත් වනු. මන්ද නුඹලා ඔවුන් ව 

පිළිකුල් කයළ ්නම්, (දැනගනු) නුඹලා යමක් පිළිකුල් කළ 

හැක. (එයස ්පිළිකුල් කරන) යදයහි අල්ලාහ් අධික 

යහපත ඇති කරන්නට පුළුවන. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا  َها ٱل يُّ
َ
َيحِلُّ لَُكۡم  َيَٰٓأ

ۖۡ َولَا   ن تَرِثُواْ ٱلن َِسآَء َكۡرٗها
َ
أ

َتۡعُضلُوُهنه لَِتۡذَهبُواْ بِبَۡعِض َمآ 
تِيَن بَِفَِٰحَشةٖ 

ۡ
ن يَأ

َ
هآ أ َءاتَيۡتُُموُهنه إِل

بَي ِنَةِٖۚ وَعَاِشُروُهنه بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ فَإِن  مُّ
ن تَۡكَرُهواْ  

َ
َكرِۡهتُُموُهنه َفَعَسيَٰٓ أ

ا وَ  ُ فِيهِ َخيۡٗرا َشيۡـ ٗ يَۡجَعَل ٱَّلله
 ١٩ َكثِيٗرا

20. භාර්යාවක සථ්ානයේ තවත් මාරු කරන්නට නුඹලා 

අදහස් කරන්යන් නම් ඔවුන්යගන් එක් තැනැත්තියකට 

නුඹලා ධන සම්භාරයක් පිරිනමා තිබුණ ද නුඹලා එයින් 

කිසිවක් යනාගනු. නුඹලා එය අයුක්ති සහගත යලසින් හා 

පැහැදිලි පාප කර්මයක් යලසින් ගන්යනහු ද? 

كَاَن  َردتُُّم ٱۡستِبَۡداَل َزۡوٖج مه
َ
َوِإۡن أ

َُٰهنه قِنَطاٗرا فَلَا   َزۡوٖج َوَءاتَيۡتُۡم إِۡحَدى
ُخُذونَُهۥ ُبۡهَتَٰٗنا 

ۡ
تَأ

َ
ْۚ أ ا ُخُذواْ مِنُۡه َشيۡـ ً

ۡ
تَأ

بِيٗنا  ٢٠ َوِإثٗۡما مُّ

21. නුඹලායගන් යකයනකු තවත් යකයනකු  සමග 

(විවාහ) සබඳතා පවත්වා යගන යගාස් තිබිය දී සහ 

නුඹලායගන් ස්ී ර ගිවිසුමක් ඔවුන් ලබා යගන තිබිය දී 

නුඹලා එය (දුන් දෑ ) ගත හැක්යක් යකයස ්ද? 

فَۡضيَٰ 
َ
ُخُذونَُهۥ َوَقۡد أ

ۡ
َوَكيَۡف تَأ

َخۡذَن مِنُكم  
َ
َبۡعُضُكۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض َوأ

ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا  ٢١ م 

22. නුඹලායේ පියවරුන් විවාහ කර ගත් කාන්තාවන් 

නුඹලා විවාහ යනාකරනු. නමුත් යපර පැවති සිදුවීම් හැර. 

නියත වශයයන් ම එය අශීලාචාර හා පිළිකුල් සහගත 

ක්රියාවක් විය. තවද ක්රියා මාර්ගයයන් එය ඉතා නපුරුය. 

َِن   َولَا تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُُكم م 
ها َما قَۡد َسلََفْۚ إِنهُهۥ  كَاَن  ٱلن َِسآءِ إِل

 ٢٢ َفَِٰحَشٗة َوَمۡقٗتا وََسآَء َسبِيلًا
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23. නුඹලායේ මේවරුන්, නුඹලායේ දූවරුන්, නුඹලායේ 

සයහෝදරියන්, නුඹලායේ පියායේ සයහෝදරියන් 

(නැන්දාවරුන්), නුඹලායේ මවයේ සයහෝදරියන්, 

(නුඹලායේ) සයහෝදරයායේ දූවරුන්, සයහෝදරියයේ 

දූවරුන්, නුඹලාට කිරි යපවූ නුඹලායේ මේවරුන්, කිරි 

යපවීම යහ්තුයවන් වූ නුඹලායේ සයහෝදරියන්, නුඹලායේ 

බිරින්දෑවරුන්යේ මේවරුන් සහ නුඹලා ඔවුන් සමඟ 

(විවාහ ජීවිතයට) ඇතුළත් වූ බිරින්දෑ වරුන්යගන් (යපර 

විවාහයකින් ඉපද) නුඹලායේ උකුයලහි හැදී වැඩුණු 

නුඹලායේ දූරුවන් නුඹලාට (විවාහ වීමට) තහනම් කරන 

ලදී. නමුත් නුඹලා ඔවුන් (එම බිරියන්) යවත ප්රයේශ 

යනාවූයේ නම් (එම දූවරුන් විවාහ කර ගැනීම) නුඹලාට 

වරදක් නැත. නුඹලායේ යකාඳුනාරටියයන් බිහි වූ 

නුඹලායේ දරුවන්යේ බිරින්දෑවරුන් (යල්ලියන්) ද යපර 

පැවති දෑ හැර (මින් පසු), සයහෝදරියන් යදයදයනකු 

නුඹලා (බිරියන් වශයයන්) එකට තබා ගැනීම ද තහනම් 

කරන ලදී. නියත වශයයන් ම අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලී ය; 

පරම කරුණාභරිත ය. 

َهَٰتُُكۡم   مه
ُ
َِمۡت َعلَيُۡكۡم أ ُحر 

َٰتُُكۡم   َخَوَٰتُُكۡم وََعمه
َ
َوبَنَاتُُكۡم َوأ

ِخ َوبَنَاُت  
َ
َوَخََٰلَٰتُُكۡم َوبَنَاُت ٱلۡأ

ۡرَضۡعنَُكۡم  
َ
َٰتِٓي أ َهَٰتُُكُم ٱله مه

ُ
ۡخِت َوأ

ُ
ٱلۡأ

َهَُٰت  وَ  مه
ُ
َضََٰعةِ َوأ َِن ٱلره َخَوَٰتُُكم م 

َ
أ

َٰتِي فِي   ئِبُُكُم ٱله نَِسآئُِكۡم َوَرَبَٰٓ
َٰتِي   ِن ن َِسآئُِكُم ٱله ُحُجورُِكم م 

َدَخلۡتُم بِهِنه فَإِن لهۡم تَُكونُواْ َدَخلۡتُم  
بِهِنه فَلَا ُجنَاَح َعلَيُۡكۡم وََحَلَٰٓئُِل  

 
َ
هِذيَن مِۡن أ ۡبنَآئُِكُم ٱل

َ
ن أ

َ
ۡصَلَٰبُِكۡم َوأ

ها َما قَۡد   ۡختَيِۡن إِل
ُ
َتجَۡمُعواْ َبيَۡن ٱلۡأ

َ كَاَن َغُفوٗرا   َسلََفُۗ إِنه ٱَّلله
 ٢٣ رهِحيٗما

24. (යුධ සිරකාරියන් අතරින්) නුඹලායේ පාලනය 

යටයතහි සිටින (වහල්) කාන්තාවන් හැර යසසු විවාහක 

කාන්තාවන් (සමග විවාහ වීම ද තහනම් කරන ලදී. එය) 

නුඹලා යකයරහි වූ අල්ලාහය්ේ නියමයක් යලසිනි. 

යමාවුන් හැරුණු විට (යවනත් ස්ීන් කාමයේ) වරදවා 

හැසිරීමකින් යතාරව පතිවත රකිමින් නුඹලායේ සම්පත් 

(මහර් පිරිනැමීම) තුළින් යසවීම නුඹලාට අනුමත කරන 

ලදී. එබැවින් ඔවුන් සමඟ කවර යදයක නුඹලා පහස 

විඳින්යනහු ද ඒ යවනුයවන් වගකීමක් වශයයන් ඔවුන්යේ 

කුලී (මහර්) නුඹලා ලබා යදනු. (මහර්) නියම කළ පසු 

(මහර් හි අඩු වැඩි කිරීම සම්බන්ධයයන්) කවර යදයක් 

පිළිබඳ ව නුඹලා එකියනකා අතර එකඟතාවට 

පැමියණන්යන් ද එහි නුඹලාට වරදක් නැත. සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය; සර්ව ප්රඥාවන්තය 

ها َما   ۞َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت مَِن ٱلن َِسآءِ إِل
  ِ يَۡمَٰنُُكۡمۖۡ كَِتََٰب ٱَّلله

َ
َملََكۡت أ

ا َوَرآَء   ِحله لَُكم مه
ُ
َعلَيُۡكۡمْۚ َوأ

ۡمَوَٰلُِكم 
َ
ن تَبۡتَُغواْ بِأ

َ
َذَٰلُِكۡم أ

حِۡصنِيَن َغيَۡر ُمَسَٰفِِحيَنْۚ َفَما  مُّ
ٱۡستَۡمتَۡعتُم بِهِۦ مِنُۡهنه فَـ َاتُوُهنه 

 
ُ
ْۚ َولَا ُجنَاَح أ ُجوَرُهنه فَرِيَضٗة

ََٰضيۡتُم بِهِۦ مِنُۢ َبۡعِد  َعلَيُۡكۡم فِيَما تََر
َ كَاَن َعلِيًما  ٱلَۡفرِيَضةِِۚ إِنه ٱَّلله

 ٢٤ َحِكيٗما
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25. යද්වත්වය විශ්වාස කළ නිදහස ්කාන්තාවන් විවාහ 

කර ගැනීමට නුඹලා අතරින් කවයරකුට වත්කම් 

යනාමැත්යත් ද එවිට නුඹලායේ පාලන යටයතහි සිටින 

(වහල්) කාන්තාවන් අතරින් නුඹලා සතු යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන වහල් කාන්තාවන්යගන් (විවාහය) විය 

යුතුය. තවද අල්ලාහ් නුඹලායේ විශ්වාසය පිළිබඳ 

මැනවින් දන්නාය. නුඹලායගන් ඇතැයමකු 

ඇතැයමකුයගනි. එබැවින් නුඹලා ඔවුන්යේ පවුයල් 

(භාරකරුවන්යේ) අනුමැතිය මත, පතිවත රකින, 

ප්රසිද්ධියේ දුරාචාරයේ යනායයදන, එයමන්ම රහසිගත ව 

යහෝ දුරාචාරයේ යනායයදන කාන්තාවන් ව ඔවුනට 

ඔවුන්යේ කුලී (මහර්) යහ අයුරින් පිරිනමා නුඹලා විවාහ 

කර ගනු. විවාහ කරනු ලැබීයමන් පසුව ඔවුන් දුරාචාරයේ 

යයදුයන් නම්, එවිට නිදහස ්කාන්තාවන් මත පැවයරන 

දඬුවමින් අඩක් ඔවුනට හිමි යේ. යමය නුඹලා අතරින් 

දුරාචාරයේ යයදීම ගැන බිය වන අයටය. නමුත් නුඹලා 

ඉවසිලිමත් ව කටයුතු කිරීම නුඹලාට උතුම් ය. තවද 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය; අසමසම කරුණාන්විතය. 

ن 
َ
هۡم يَۡستَِطۡع مِنُكۡم َطۡولًا أ َوَمن ل

ٱلُۡمۡؤمَِنَِٰت فَِمن  يَنِكَح ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت 
ِن َفتََيَٰتُِكُم   يَۡمَٰنُُكم م 

َ
ا َملََكۡت أ مه

ۡعلَُم بِإِيَمَٰنُِكمِۚ  
َ
ُ أ ٱلُۡمۡؤمَِنَِٰتِۚ َوٱَّلله

ِنُۢ َبۡعٖضِۚ فَٱنِكُحوُهنه   َبۡعُضُكم م 
ُجوَرُهنه  

ُ
ۡهلِهِنه َوَءاتُوُهنه أ

َ
بِإِذِۡن أ

بِٱلَۡمۡعُروِف ُمحَۡصَنٍَٰت َغيَۡر  
ۡخَداٖنِۚ  ُمَسَٰفَِحَٰٖت َولَا

َ
ُمتهِخَذَِٰت أ

َتيَۡن بَِفَِٰحَشةٖ  
َ
ۡحِصنه فَإِۡن أ

ُ
فَإِذَآ أ

َفَعلَيۡهِنه نِۡصُف َما عَلَى ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت  
مَِن ٱلَۡعَذاِبِۚ َذَٰلَِك لَِمۡن َخِشَي  

ن تَۡصبُِرواْ َخيۡر  
َ
ٱلَۡعنََت مِنُكۡمْۚ َوأ

ُ َغُفور  رهِحيم    ٢٥ لهُكۡمُۗ َوٱَّلله

26. නුඹලාට (යම්වා) පැහැදිලි කිරීමටත්, නුඹලාට 

යපරවූවන්යේ පිළියවත නුඹලාට යපන්වා දීමටත්, 

නුඹලාට සමාව දීමටත් අල්ලාහ් අයප්ක්ෂා කරයි. තවද 

අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය; සර්ව ප්රඥාවන්තය. 

ُ لُِيبَي َِن لَُكۡم َويَۡهِديَُكۡم   يُرِيُد ٱَّلله
هِذيَن مِن َقبۡلُِكۡم َويَتُوَب   ُسنََن ٱل

ُ َعلِيٌم َحِكيم   َعلَيُۡكۡمُۗ   ٢٦ َوٱَّلله

27. තවද අල්ලාහ් නුඹලාට සමාව දීමටත් අයප්ක්ෂා 

කරයි. නමුත් මයනෝ ආශාවන් අනුගමනය කරන්නවුන්, 

නුඹලා සම්පූරණයයන්ම (යනාමඟට)නැඹුරු වීම 

අයප්ක්ෂා කරති. 

ن َيتُوَب َعلَيُۡكۡم  
َ
ُ يُرِيُد أ َوٱَّلله

هِذيَن يَتهبُِعوَن  ن  َويُرِيُد ٱل
َ
َهَوَِٰت أ ٱلشه

 ٢٧ تَِميلُواْ َميۡلًا َعِظيٗما

28. (නීති රීති) සැහැල්ලු කිරීමටත් අල්ලාහ් අයප්ක්ෂා 

කරයි. තවද මිනිසා දුර්වලයයකු යලස මවනු ලැබ ඇත. 
َِف َعنُكۡمْۚ وَُخلَِق  ن ُيخَف 

َ
ُ أ يُرِيُد ٱَّلله

 ٢٨ ٱلِۡإنَسَُٰن َضعِيٗفا
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29. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා අතර 

එකඟතාවයකින් යුතු වයාපාරයකින් හැර නුඹලායේ 

වස්තුව නුඹලා වැරදි යලස අනුභව යනාකරනු. තවද 

නුඹලා නුඹලාවම ඝාතනය යනාකරනු. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්නුඹලා යකයරහි අසමසම කරුණාන්විත විය. 

ُكلُٓواْ  
ۡ
هِذيَن َءاَمنُواْ لَا تَأ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ۡمَوَٰلَُكم بَيۡنَُكم 
َ
ن أ

َ
هآ أ بِٱلَۡبَِٰطِل إِل

ِنُكۡمْۚ   تَُكوَن تَِجََٰرةً َعن تََراٖض م 
َ كَاَن  نُفَسُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َ
َولَا َتۡقتُلُٓواْ أ

 ٢٩ بُِكۡم رَِحيٗما

30. කවයරකු සතුරුකමින් හා අයුක්ති සහගත යලස එය 

සිදු කරන්යන් ද එවිට අපි ඔහු ව නිරයට ඇතුළත් 

කරන්යනමු. එය අල්ලාහ්ට පහසු කාර්යයක් විය. 

َوَمن َيۡفَعۡل َذَٰلَِك ُعۡدَوَٰنٗا وَُظلٗۡما  
فََسۡوَف نُۡصلِيهِ نَاٗراْۚ وَكَاَن َذَٰلَِك عَلَى 

ِ يَِسيًرا   ٣٠ ٱَّلله

31. කවර යදයක් නුඹලාට තහනම් කරනු ලැබුයේ ද 

එවැනි මහා පාපයන්යගන් නුඹලා වැළකුයණ් නම් අපි 

නුඹලායේ (සුළු) පාපයන් නුඹලායගන් ඉවත් කරන්යනමු. 

තවද නුඹලා ව යගෞරවනීය පිවිසුම් සථ්ානයකට අපි 

ඇතුළත් කරන්යනමු. 

إِن َتجۡتَنِبُواْ َكبَآئَِر َما ُتنَۡهۡوَن َعنُۡه 
ِۡر َعنُكۡم َسي ِـ َاتُِكۡم   نَُكف 
ۡدَخلٗا َكرِيٗما  ٣١ َونُۡدِخلُۡكم مُّ

32. තවද නුඹලායගන් ඇතැයමකු ව ඇතැයමකුට වඩා 

අල්ලාහ ්කවර යදයකින් උසස ්යකාට ඇත්යත් ද එවැනි 

යදයකට නුඹලා ආශා යනාකරනු. පුරුෂයින්ට ඔවුන් 

ඉපැයූ දැයින් යකාටසක් ඇත. එයමන්ම කාන්තාවන්ට ද 

ඔවුන් ඉපැයූ දැයින් යකාටසක් ඇත. තවද නුඹලා 

අල්ලාහය්ගන් ඔහුයේ භාගයය පතනු. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

ُ بِهِۦ  َولَا  َل ٱَّلله َتتََمنهۡواْ َما فَضه
َبۡعَضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ ل ِلر َِجاِل 

ا ٱۡكتََسبُواْۖۡ َولِلن َِسآءِ   ِمه نَِصيب  م 
  َ ا ٱۡكتََسبَۡنْۚ وَۡسـ َلُواْ ٱَّلله ِمه نَِصيب  م 
ِ َشۡيٍء  

َ كَاَن بِكُل  ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله مِن فَۡضلِهِ
 ٣٢ َعلِيٗما

33. (ස්ී  පුරුෂ) සෑම යකයනකුටම, යදමාපියන් ද සමීප 

ඥාතීන් ද අතහැර දමා ගිය දෑ ට, භාරකරුවන් පත් 

කයළමු. නුඹලායේ දිවුරුම් ගිවිස ගත් අය වනාහි ඔවුනට 

ඔවුන්යේ යකාටස පිරිනමනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්

සියලු දෑ පිළිබඳ ව සාක්ිකරුය. 

ا تََرَك  ٖ َجَعلۡنَا َمَوَٰلَِي مِمه
َٰلَِداِن َولِكُل  ٱلَۡو

هِذيَن َعَقَدۡت   قَۡربُوَنْۚ َوٱل
َ
َوٱلۡأ

  َ يَۡمَٰنُُكۡم فَـ َاتُوُهۡم نَِصيبَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
أ

ِ َشۡيءٖ َشهِيًدا
 ٣٣ كَاَن عَلَىَٰ كُل 
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34. පුරුෂයින් කාන්තාවන් මත වූ පාලකයයෝය. යහ්තුව 

අල්ලාහ ්ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු ඇතැයමකුට වඩා උසස ්

කර ඇති බැවින් ද ඔවුන්යේ ධනයයන් ඔවුන් වියදම් 

කරන බැවින් ද යේ. දැහැමි කාන්තායවෝ (සැමියාට) 

අවනත වන, අල්ලාහය්ේ ආරක්ෂායවන් (සිය සැමියන්) 

නැති විටක (ඔවුන්යේ අයිතිවාසිකම්) ආරක්ෂා කරන අය 

යවති. ඔවුන්යේ අඩදබර ගැන නුඹලා බියවන අය වනාහි 

ඔවුනට නුඹලා උපයදස ්යදනු. තවද නිදියහනින් ඔවුන් ව 

දුරස් කරනු. තවද ඔවුනට (තරවටු කිරීමක් වශයයන්) 

ගසනු. ඉන්පසුව ඔවුන් නුඹලාට අවනත වූයේ නම් ඔවුන් 

යකයරහි (අයුක්තියක් කරන්නට) මඟක් යනායසායනු. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් අති උත්තරීතර අති මහත් ය. 

َُٰموَن عَلَى ٱلن َِسآءِ بَِما   ٱلر َِجاُل قَوه
 ُ َل ٱَّلله َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض َوبَِمآ  فَضه

َٰلَِحَُٰت   َٰلِهِۡمْۚ فَٱلصه ۡمَو
َ
نَفُقواْ مِۡن أ

َ
أ

َٰنَِتٌَٰت َحَٰفَِظَٰت  ل ِلَۡغيِۡب بَِما َحفَِظ  َق
َٰتِي َتخَافُوَن نُُشوزَُهنه   ْۚ َوٱله ُ ٱَّلله

فَعُِظوُهنه َوٱۡهُجُروُهنه فِي ٱلَۡمَضاِجِع 
َطۡعنَُكۡم فَ 

َ
ۖۡ فَإِۡن أ لَا َتبُۡغواْ  َوٱۡضِربُوُهنه

َ كَاَن َعلِي ٗا   َعلَيۡهِنه َسبِيلًاُۗ إِنه ٱَّلله
 ٣٤ َكبِيٗرا

35. තවද ඔවුන් යදයදනා අතර යවන්වීමක් ඇති යේවි 

යැයි නුඹලා බිය යවයතාත් ඔහුයේ පවුයලන් යුක්තිය 

පසිඳලන යකයනකු ද ඇයයේ පවුයලන් යුක්තිය පසිඳලන 

යකයනකු ද (ඔවුන් යවත යවනු) සමාදානය කළ හැකි 

යැයි ඔවුන් යදයදනා අයප්ක්ෂා කරන්යන් නම් අල්ලාහ් 

ඔවුන් යදයදනා අතර ආශිර්වාද කරන්යන්ය. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය; සර්ව ප්රඥාවන්තය. 

َوِإۡن ِخۡفتُۡم ِشَقاَق بَيۡنِهَِما فَٱۡبَعثُواْ 
ۡهلَِهآ  

َ
ِۡن أ ۡهلِهِۦ وََحَكٗما م 

َ
ِۡن أ َحَكٗما م 

ُۗ إِن يُرِيَدآ إِۡصَلَٰٗحا  ُ بَيۡنَُهَمآ ِِق ٱَّلله يُوَف 
َ كَاَن َعلِيًما َخبِيٗرا  ٣٥ إِنه ٱَّلله

36. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරනු. තවද ඔහුට 

කිසිවක් ආයද්ශ යනාකරනු. තවද යදමාපියන් සමඟ 

උපකාරශීලී ව කටයුතු කරනු. තවද ඥාතී අයවලුන්, 

අනාථයින්, දුගියන්, ඥාති අසල්වැසියා, (ඥාති යනාවන)  

අසල්වැසියා, අසලින් සිටින සගයා, මගියා හා නුඹලායේ 

දකුණත් සතු කර ගත් අය (ඔබලා යටයත් සිටින වහලුන්) 

සමඟ ද උපාකාරශීලී ව කටයුතු කරනු. නියත වශයයන් ම 

අල්ලාහ ්අහංකාරකම් පාන පුරසාරම් යදාඩන අය ව ප්රිය 

යනාකරන්යන්ය. 

َ َولَا تُۡشِرُكواْ بِهِۦ   ۞َوٱۡعبُُدواْ ٱَّلله
َٰلَِديِۡن إِۡحَسَٰٗنا َوبِِذي   ۖۡ َوبِٱلَۡو ا َشيۡـ ٗ

ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱلۡجَارِ  
ذِي ٱلُۡقۡربَيَٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُِب  

بِيِل   اِحِب بِٱلۡجَۢنِب َوٱبِۡن ٱلسه َوٱلصه
َ لَا   يَۡمَٰنُُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

َ
َوَما َملََكۡت أ

 ٣٦ لٗا فَُخوًرا ُيحِبُّ َمن كَاَن ُمخۡتَا

37. මසුරුකම් කර, මසුරුකම යකයරහි මිනිසුනට 

නියයෝග කර, අල්ලාහ් තම භාගයයයන් ඔවුන්ට පිරිනැමූ 

දෑ වසන් කරන අය වනාහි (එවන්) ප්රතික්යෂ්පකයින්ට අපි 

නින්දනීය දඬුවමක් සූදානම් කර ඇත්යතමු. 

اَس   ُمُروَن ٱلنه
ۡ
هِذيَن َيبَۡخلُوَن َويَأ ٱل

  ُ َُٰهُم ٱَّلله بِٱلُۡبۡخِل َويَۡكتُُموَن َمآ َءاتَى
َٰفِرِيَن   ۡعتَۡدنَا لِلَۡك

َ
ۗۦُ َوأ مِن فَۡضلِهِ

هِيٗنا  ٣٧ َعَذابٗا مُّ
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38. තවද, ජනයාට ප්රදර්ශනය කිරීම පිණිස තම ධනය 

වියදම් කර අල්ලාහ් හා අවසන් දිනය විශ්වාස යනාකරන 

ඔවුන් (ෂයිතාන්වරුන්යේ මිතුරන්ය) ෂයිතාන් කවරකුයේ 

මිතුයරකු වන්යන් ද ඔහු මිතුයරකු වශයයන් නපුරු විය. 

اِس   ۡمَوَٰلَُهۡم رِئَآَء ٱلنه
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ َوٱل

ِ َولَا بِٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۗ   َولَا يُۡؤمِنُوَن بِٱَّلله
يَۡطَُٰن لَُهۥ قَرِيٗنا  َوَمن يَُكِن ٱلشه

 ٣٨ فََسآَء قَرِيٗنا

39. ඔවුහු අල්ලාහ ්ව ද අවසන් දිනය ද විශ්වාස යකාට 

අල්ලාහ ්ඔවුන්ට යපෝෂණය කළ දැයින් වියදම් කයළ ්නම් 

ඔවුනට එයරහිව පිහිටනුයේ කුමක් ද? තවද අල්ලාහ ්

ඔවුන් පිළිබඳ ව සර්වඥානී ය. 

ِ َوٱلَۡيۡوِم   َوَماذَا َعلَيۡهِۡم لَۡو َءاَمنُواْ بِٱَّلله
ْۚ وَكَاَن   ُ ا َرزََقُهُم ٱَّلله نَفُقواْ مِمه

َ
ٱٓأۡلِخرِ َوأ

 ُ  ٣٩  بِهِۡم َعلِيًماٱَّلله

40. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්අණුවක තරමක් වුව ද 

අපරාධයක් සිදු යනාකරයි. එය යම් යහපතක් වූයේ නම් 

එය ඔහු ගුණ කරනු ඇත. තවද ඔහු යවතින් අතිමහත් 

ප්රතිඵල ඔහු පිරිනමයි. 

ةِٖۖ َوِإن  َ لَا َيۡظلُِم مِثَۡقاَل ذَره إِنه ٱَّلله
هُدنُۡه  تَُك َحَسنَٗة  يَُضَٰعِۡفَها َويُۡؤِت مِن ل

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
 ٤٠ أ

41. සෑම සමූහයකින්ම අප සාක්ිකරුයවකු යගන ආ විට 

යමාවුන් ට එයරහිව නුඹව සාක්ිකරුයවකු වශයයන් අප 

යගන ආයේ නම් (ප්රතික්යෂ්ප කළ වුන්යේ තත්ත්වය) 

යකයස් වන්යන් ද? 

ةِۭ  مه
ُ
ِ أ

بَِشهِيٖد فََكيَۡف إِذَا ِجئۡنَا مِن كُل 
 ٤١ وَِجئۡنَا بَِك عَلَىَٰ َهَُٰٓؤلَآءِ َشهِيٗدا

42. (අල්ලාහ්ව) ප්රතික්යෂ්ප යකාට, රසූල්වරයාට පිටු පෑ 

අය වනාහි එදින ඔවුන් මහ යපායළාව සමඟ සමතලා 

කරනු ලැබුයේ නම්! යැයි ප්රිය කරති. කිසිදු සිදුවීමක් ඔවුන් 

අල්ලාහ ්හමුයවහි වසන් යනාකරනු ඇත. 

هِذيَن َكَفُرواْ وََعَصُواْ  يَۡوَمئِٖذ يََودُّ ٱل
ۡرُض َولَا  

َ
ىَٰ بِهُِم ٱلۡأ ٱلرهُسوَل لَۡو تَُسوه

َ َحِديٗثا  ٤٢ يَۡكتُُموَن ٱَّلله
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43. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා මත් ව සිටිය දී නුඹලා 

පවසන දෑ නුඹලා වටහා ගන්නා යතක් සලාතයට ළං 

යනාවනු. තවද කිලිටි තත්ත්වයේ සිටින්නා ද ස්නානය 

කරන යතක් (සලාතයට) ළං යනාවනු. නමුත් (එහි) 

මාර්ගය හරහා ගමන් කරන්යනකු හැර. එයස්ම නුඹලා 

යරෝගී ව යහෝ යම් ගමනක යහෝ පසුයවත් නම් යහෝ 

නුඹලා අතුරින් මළපහ කිරීයමන් පසු කිසියවකු පැමිණියේ 

නම් යහෝ බිරියන් සමඟ ලිංගික ස්පර්ශයක යයදුයනහු නම් 

යහෝ එවිට (පිරිසිදු වීමට) නුඹලාට ජලය යනාලැබූයන් 

නම් නුඹලා පිරිසිදු පස් යසායා ගනු. තවද නුඹලායේ 

මුහුණු ද නුඹලායේ අත් ද නුඹලා (එයින්) පිරිමදිනු. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් (සෑම වරදකට ම දඬුවමන් යනාකර) 

යනාසලකා හැර පාපක්ෂමාව පිරිනමන්නාය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا َتۡقَربُواْ  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

نتُۡم ُسَكََٰرىَٰ َحتهيَٰ َتۡعلَُمواْ 
َ
لَوَٰةَ َوأ ٱلصه

ها عَابِرِي  َما َتُقولُوَن َولَا ُجنُبًا إِل
َسبِيٍل َحتهيَٰ َتۡغتَِسلُواْْۚ َوِإن ُكنتُم  

َحد   
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ۡو عَلَىَٰ َسَفٍر أ

َ
ۡرَضيَٰٓ أ مه

ۡو َلََٰمۡستُُم 
َ
َِن ٱلَۡغآئِِط أ ِنُكم م  م 

ُمواْ ٱلن َِسآَء فَلَۡم َتجِ  ُدواْ َماٗٓء َفتَيَمه
َصعِيٗدا َطي ِٗبا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم 

ا  َ كَاَن َعُفوًّ يِۡديُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله
َ
َوأ

 ٤٣ َغُفوًرا 

44. ධර්ම ග්රන්ථයයන් යකාටසක් පිරිනමනු ලැබූවන් යදස 

නුඹ යනාබැලුයවහි ද? ඔවුහු මුළාව මිලට ගනිති. තවද 

නුඹලා මං මුළා වීම ඔවුහු ප්රිය කරති. 

َِن   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

َلَٰلََة َويُرِيُدوَن  ٱلِۡكَتَِٰب يَۡشتَُروَن ٱلضه
بِيَل  ن تَِضلُّواْ ٱلسه

َ
 ٤٤ أ

45. තවද අල්ලාහ් නුඹලායේ සතුරන් පිළිබඳ ව මැනවින් 

දන්නාය. භාරකරු වශයයන් අල්ලාහ් ප්රමාණවත්ය. තවද 

උදේකරු වශයයන් ද අල්ලාහ් ප්රමාණවත්ය. 

  ِ ۡعَدآئُِكۡمْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله
َ
ۡعلَُم بِأ

َ
ُ أ َوٱَّلله

ِ نَِصيٗرا ا َوَكَفىَٰ بِٱَّلله  ٤٥ َولِي ٗ

46. වචන එහි (නියමිත) සථ්ානයයන් යවනස ්කරන අය 

යුයදේ වූවන් අතරින් යවති. එයමන්ම ඔවුන් අපි සවන් 

දුනිමු, අපි පිටුපෑයවමු යැයි ද ඇහුම්කන් දීමකින් යතාරව 

නුඹ සවන් යදනු යැයි ද (විකෘති අදහසක් යගන 

යදන)"රාඉනා" යැයි ද දහයමහි අඩු පාඩු නගමින් වචන 

යවනස ්කර පවසති.. ඔවුන් අපි සවන් දුනිමු, අවනත 

වූයයමු යැයි ද සවන් යදනු යැයි ද "උන්ළුර්නා" (අප ගැන 

සැලකිලිමත් වනු) යැයි ද පවසා සිටියේ නම් එය ඔවුනට 

යහපතක් වන්නට තිබුණි. තවද වඩාත් නිවැරැදි වන්නට ද 

තිබුණි. එනමුත් ඔවුන්යේ ප්රතික්යෂ්පය යහ්තුයවන් 

අල්ලාහ ්ඔවුනට ශාප කයළය්. එයහයින් ස්වල්ප යදනකු 

මිස ඔවුහු විශ්වාස යනාකරති. 

ُِفوَن ٱلۡكَلَِم َعن   هِذيَن َهاُدواْ ُيحَر  َِن ٱل م 
َواِضعِهِۦ َويَُقولُوَن َسِمۡعنَا  وََعَصيۡنَا  مه

ُۢا   َوٱۡسَمۡع َغيَۡر ُمۡسَمٖع َوَرَِٰعنَا لَيه
نهُهۡم  

َ
ِيِنِۚ َولَۡو أ لِۡسنَتِهِۡم وََطۡعٗنا فِي ٱلد 

َ
بِأ

َطۡعنَا َوٱۡسَمۡع َوٱنُظۡرنَا 
َ
قَالُواْ َسِمۡعنَا َوأ

قَۡوَم َوَلَِٰكن 
َ
هُهۡم َوأ لَكَاَن َخيۡٗرا ل

ُ بُِكۡفرِِهۡم فَلَا يُۡؤمِ نُوَن لهَعنَُهُم ٱَّلله
ها قَلِيلٗا  ٤٦ إِل
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47. අයහෝ ධර්ම ග්රන්ථය යදනු ලැබූවනි! අපි ඔයේ මුහුණු 

විකෘති යකාට ඒවා පිටු පසට හැරවීමට යපර යහෝ 

යසනසුරාදා වැසියනට අපි ශාප කළාක් යමන් අප ශාප 

කිරීමට යපර යහෝ නුඹලා සතුව ඇති දෑ සතයය කරවමින් 

අපි නුඹලාට පහළ කළ දෑ විශ්වාස කරනු. තවද 

අල්ලාහය්ේ නියයෝගය අනිවාර්යයයන්ම සිදු කරනු 

ලබන්නක් විය. 

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َءامِنُواْ  
ُ
هِذيَن أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ِن   ٗقا ل َِما َمَعُكم م  ِ لَۡنا ُمَصد  بَِما نَزه
ن نهۡطِمَس وُُجوٗها َفنَُردهَها عَلَىَٰٓ  

َ
َقبِۡل أ

ۡو نَلَۡعنَُهۡم َكَما لََعنهآ 
َ
ۡدبَارَِهآ أ

َ
أ
 
َ
ِ  أ ۡمُر ٱَّلله

َ
بِۡتِۚ وَكَاَن أ ۡصَحََٰب ٱلسه

 ٤٧ َمۡفُعولًا

48. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්ඔහුට ආයද්ශ කරනු ලැබීම 

සමාව යනායදයි. ඒ හැර යසසු දෑ ට ඔහු අභිමත කළ අයට 

සමාව යදයි. කවයරකු අල්ලාහ්ට ආයද්ශ කරන්යන් ද 

සැබැවින්ම ඔහු මහත් පාපයක් යගතුයේය. 

َ لَا  ن يُۡشَرَك بِهِۦ إِنه ٱَّلله
َ
َيۡغفُِر أ

ْۚ َوَمن  َويَۡغفُِر َما ُدوَن َذَٰلَِك لَِمن يََشآُء
ِ َفَقِد ٱۡفتََرىَٰٓ إِۡثًما  يُۡشرِۡك بِٱَّلله

 ٤٨ َعِظيًما

49. ඔවුන් ඔවුන්වම පිවිතුරු කර ගන්නන් යදස නුඹ 

යනාබැලුයවහි ද? එයස් යනාව තමන් අභිමත කළ අයව 

පිවිතුරු කරනුයේ අල්ලාහය්. තවද ඉඳි යගඩියක සිවිය 

තරම් වුව ද ඔවුනට අසාධාරණයක් සිදු කරනු යනාලැයේ. 

نُفَسُهمِۚ بَِل  
َ
وَن أ هِذيَن يَُزكُّ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

ُ يَُزك ِي َمن يََشآُء َولَا ُيۡظلَُموَن  ٱَّلله
 ٤٩ فَتِيلًا

50. අල්ලාහ් යකයරහි ඔවුන් යබාරු යගාතනුයේ යකයස ්

දැ යි නුඹ සැලකිල්යලන් බලනු. ප්රකට පාපයක් වශයයන් 

එය ප්රමාණවත් විය. 

 ِ ٱنُظۡر َكيَۡف َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله
بِينًا ۦٓ إِثٗۡما مُّ  ٥٠ ٱلَۡكِذَبۖۡ َوَكَفىَٰ بِهِ

51. ධර්ම ග්රන්ථයයන් යකාටසක් යදනු ලැබූවන් යදස නුඹ 

යනාබැලුයවහි ද? ඔවුහු මිථයාවන් සහ නපුරු 

බලයේගයන් විශ්වාස කරති. තවද “විශ්වාස කළවුන්ට 

වඩා (ප්රතික්යෂ්ප කළ) යමාවුන් මාර්ගයයන් ඉතා නිවැරදි” 

යැයි ඔවුහු ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට පවසති. 

َِن   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

َُٰغوِت  ٱلِۡكَتَِٰب يُۡؤمِنُوَن بِٱلِۡجبِۡت َوٱلطه
هِذيَن َكَفُرواْ  َهَُٰٓؤلَآءِ َويَُقولُوَن لِل

هِذيَن َءاَمنُواْ َسبِيلًا ۡهَدىَٰ مَِن ٱل
َ
 ٥١ أ

52. අල්ලාහ් ශාප කළවුන් යමාවූහමය. තවද අල්ලාහ ්

කවයරකුට ශාප කරන්යන් ද එවිට ඔහු යවනුයවන් උදේ 

කරුයවකු කිසිවිටක නුඹ යනාදකින්යනහිමය. 

ۖۡ وََمن يَلَۡعِن  ُ هِذيَن لََعنَُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ُ فَلَن  ٥٢ َتجَِد لَُهۥ نَِصيًرا  ٱَّلله

53. එයස් යනාමැති නම් ඔවුනට ආධිපතයයයන් 

යකාටසක් යහෝ තියේ ද? එයස් තිබුණු වියටක ජනයාට 

(එයින්) අල්පයක් යහෝ ඔවුහු පිරි යනානමති. 

ها   َِن ٱلُۡملِۡك فَإِٗذا ل ۡم لَُهۡم نَِصيب  م 
َ
أ

اَس نَقِيًرا   ٥٣ يُۡؤتُوَن ٱلنه
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54. එයස් යනාමැති නම් අල්ලාහ් මිනිසුනට තම 

භාගයයයන් පිරිනැමූ දෑ ගැන ඔවුහු ඔවුනට ඊර්ෂයා 

කරන්යනෝද?  සැබැවින්ම ඉබ්රාහීම්යේ පවුලට ධර්ම 

ග්රන්ථය ද ප්රඥාව ද අපි පිරිනැමුයවමු. තවද ඔවුනට අපි 

අතිමහත් රාජයය ද පිරිනැමුයවමු. 

اَس عَلَىَٰ َمآ  ۡم َيحُۡسُدوَن ٱلنه
َ
َُٰهُم  أ َءاتَى

ۖۦۡ َفَقۡد َءاتَيۡنَآ َءاَل   ُ مِن فَۡضلِهِ ٱَّلله
إِبَۡرَٰهِيَم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة  

لۡكًا َعِظيٗما  ٥٤ َوَءاَتيَۡنَُٰهم مُّ

55. ඒ අනුව ඔවුන් අතරින් එය විශ්වාස කළවුන් ද යවති. 

එයමන්ම ඔවුන් අතරින් එයින් වැළකී සිටි අය ද යවති. 

ඇවියළන ගින්යනන් නිරය (ඔවුන්ට) ප්රමාණවත් විය. 

ن   ۡن َءاَمَن بِهِۦ َومِنُۡهم مه فَِمنُۡهم مه
 ٥٥ َصده َعنُۡهْۚ َوَكَفىَٰ ِبجََهنهَم َسعِيًرا 

56. සැබැවින්ම අපයේ වදන් ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වනාහි 

මතු දිනයේදී ගින්නට අපි ඔවුන් ඇතුළත් කරන්යනමු. 

ඔවුන්යේ හම් (ගින්යනන්) පිළිසස්ුනු සෑම කළකම, ඔවුන් 

දඬුවම විඳිනු පිණිස ඒ යවනුවට අපි ඔවුනට යවනත් හම් 

මාරුකර යදන්යනමු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් සර්ව බලධාරී; 

සර්ව ප්රඥාවන්ත ය. 

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتِنَا َسۡوَف   إِنه ٱل
نُۡصلِيهِۡم نَاٗرا كُلهَما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم  

لَۡنَُٰهۡم ُجلُوًدا َغيۡرََها لَِيُذوُقواْ   بَده
َ كَاَن َعزِيًزا   ٱلَۡعَذاَبُۗ إِنه ٱَّلله

 ٥٦ َحِكيٗما

57. විශ්වාස යකාට දැහැමි ක්රියාවන් කළවුන් වනාහි 

යටින් ගංගාවන් ගලා බස්නා (ස්වර්ග) උයන් වලට අපි 

ඔවුන් ඇතුළත් කරන්යනමු. නිරන්තරයයන්ම ඔවුන් එහි 

සදාතනිකයින් යවති. එහි ඔවුනට පිවිතුරු බිරින්දෑවරුන් 

යවති. තවද අපි ඔවුන් ව වඩාත් යහවණැති යහවණකට 

ඇතුළත් කරන්යනමු. 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
َٰٖت َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها   َسنُۡدِخلُُهۡم َجنه

هُهۡم فِ بَٗداۖۡ ل
َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
يَهآ ٱلۡأ

َرة ۖۡ َونُۡدِخلُُهۡم ِظل ٗا  َطهه ۡزَوَٰج  مُّ
َ
أ

 ٥٧ َظلِيلًا

58. පැවරුම් ඒවායේ හිමිකරුවන් යවත භාර යදන යලස ද 

නුඹලා ජනයා අතර තීන්දු යදන විට, යුක්ති සහගත ව 

තීන්දු යදන යලස ද නුඹලාට නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්

අණ කරයි. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්ඒ පිළිබඳ ව නුඹලාට 

උපයදස් දීම යහපත් විය. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් සර්ව 

රාවක; සර්ව නිරීක්ෂක ය. 

َمََٰنَِٰت  
َ
واْ ٱلۡأ ن تَُؤدُّ

َ
ُمُرُكۡم أ

ۡ
َ يَأ ۞إِنه ٱَّلله

اِس   ۡهلَِها َوِإذَا َحَكۡمتُم َبيَۡن ٱلنه
َ
إِلَيَٰٓ أ

ا   َ نِعِمه ن َتحُۡكُمواْ بِٱلَۡعۡدِلِۚ إِنه ٱَّلله
َ
أ

ۦُٓۗ إِنه  ُۢا  يَعُِظُكم بِهِ َ كَاَن َسِميَع  ٱَّلله
 ٥٨ بَِصيٗرا
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59. විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට අවනත වනු. 

එයමන්ම රසූල්වරයාට ද නුඹලා අතර කටයුතු භාර 

උදවියට ද අවනත වනු. නමුත් යම් කරුණක නුඹලා 

එකියනකා මත ගැටුම් ඇති කර ගත්යතහු නම්, නුඹලා 

අල්ලාහ ්හා පරමාන්ත දිනය විශ්වාස කරන්නන් ව 

සිටියයහු නම්, එවිට එය අල්ලාහ ්යවත ද රසූල්වරයා 

යවත ද යයාමු කරනු. එය වඩා යර්ෂ්ඨය. එයමන්ම (එහි) 

අවසානය ද වඩා අලංකාරය. 

 َ ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ۡمرِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل َوأ

َ
َوأ

وهُ  مِنُكۡمۖۡ فَإِن  تََنَٰزَۡعتُۡم فِي َشۡيءٖ فَُردُّ
ِ َوٱلرهُسوِل إِن ُكنتُۡم تُۡؤمِنُوَن  إِلَي ٱَّلله

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ َذَٰلَِك َخيۡر    بِٱَّلله
وِيلًا

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
 ٥٩ َوأ

60. නුඹ යවත පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද නුඹට යපර පහළ 

කරනු ලැබූ දෑ ද ඇත්යතන්ම තමන් විශ්වාස කළ බවට 

සිතමින් සිටි අය යදස නුඹ යනාබැලුයවහි ද? ඔවුහු නපුරු 

බලයේගයන් යවත තීන්දු පැතීමට අයප්ක්ෂා කරති. 

සැබැවින්ම එය ප්රතික්යෂ්ප කරන යලස ඔවුහු නියයෝග 

කරනු ලැබ සිටියහ. තවද යෂයිතාන් අන්ත මුළාවක ඔවුන් 

ව මුළා කිරීමට අයප්ක්ෂා කරයි. 

هِذيَن يَزُۡعُموَن  لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
نهُهۡم  أ

َ
أ

نزَِل مِن 
ُ
نزَِل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
َءاَمنُواْ بَِمآ أ

ن َيتََحاَكُمٓواْ إِلَي 
َ
َقبۡلَِك يُرِيُدوَن أ

ن يَۡكُفُرواْ  
َ
مُِرٓواْ أ

ُ
َُٰغوِت َوَقۡد أ ٱلطه

ن يُِضلهُهۡم 
َ
يَۡطَُٰن أ ۖۦۡ َويُرِيُد ٱلشه بِهِ

ُۢا بَعِيٗدا  ٦٠ َضَلَٰلَ

61. තවද අල්ලාහ් පහළ කළ දෑ යවත ද රසූල්වරයා යවත 

ද නුඹලා පැමියණනු යැයි ඔවුනට පවසනු ලැබූ විට, 

කුහකයින් නුයඹන් දැඩි යලස වැළකී සිටිනු නුඹ 

දුටුයවහිය. 

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإذَا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إِلَيَٰ َمآ أ

يَۡت ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن 
َ
َوِإلَي ٱلرهُسوِل َرأ

وَن َعنَك ُصُدوٗدا  ٦١ يَُصدُّ

62. ඔවුන්යේ දෑත් ඉදිරිපත් කළ දෑ යහත්ුයවන් ඔවුනට 

යම් දුර්භාගයයක් ඇති වූ විට ඉන් පසුව අපි යහපත හා 

එකඟතාව හැර යවනත් කිසිවක් අයප්ක්ෂා යනාකරමු යැයි 

අල්ලාහ ්මත දිවුරමින් නුඹ යවත ඔවුහු පැමිණි විට යකයස් 

යේවි ද? 

ِصيبَُۢة بَِما  َصَٰبَتُۡهم مُّ
َ
فََكيَۡف إِذَآ أ

يِۡديهِۡم ثُمه َجآُءوَك َيحۡلُِفوَن 
َ
َمۡت أ قَده

هآ إِۡحَسَٰٗنا   َرۡدنَآ إِل
َ
ِ إِۡن أ بِٱَّلله

 ٦٢ َوتَۡوفِيًقا

63. ඔවුහු කවරහුද යත් ඔවුන්යේ හදවත් තුළ ඇති දෑ 

අල්ලාහ ්දන්යන්ය. එබැවින් ඔවුන් ව යනාසලකා හරිනු. 

තවද ඔවුනට උපයදස් යදනු. ඔවුන්යේ සිත් තුළට 

(වැටයහන යස)් පැහැදිලි වදනින් ඔවුනට පවසනු. 

ُ َما فِي   هِذيَن َيۡعلَُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡعرِۡض َعنُۡهۡم وَِعۡظُهۡم َوُقل  
َ
قُلُوبِهِۡم فَأ

ُۢا بَلِيٗغا َ نُفِسهِۡم قَۡول
َ
هُهۡم فِٓي أ  ٦٣ ل
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64. අල්ලාහ්යේ අනුමැතියයන් පිළිපදිනු ලැබීමට මිස 

කිසිදු ධර්ම දූතයකු අපි යනාඑේයවමු. සැබැවින්ම ඔවුන් 

ඔවුන්ටම අපරාධ කරගත් අවස්ථාවක, ඔවුන් නුඹ යවත 

පැමිණ, තවද ඔවුන් අල්ලාහය්ගන් සමාව අයැද සිටියදී, 

රසූල්වරයා (වන ඔබත්)  ඔවුන් යවනුයවන් සමාව අයැද 

සිටියේ නම්, අල්ලාහ ්පාපක්ෂමාව පිළිගන්නා යලසත්, 

අසමසම කරුණාවන්ත යලසත් ඔවුන් දැක ගනු ඇත. 

ها لُِيَطاَع   رَۡسلۡنَا مِن رهُسوٍل إِل
َ
َوَمآ أ

لَُمٓواْ   نهُهۡم إِذ ظه
َ
ِْۚ َولَۡو أ بِإِذِۡن ٱَّلله

 َ نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَٱۡستَۡغَفُرواْ ٱَّلله
َ
أ

  َ َوٱۡستَۡغَفَر لَُهُم ٱلرهُسوُل لَوََجُدواْ ٱَّلله
ابٗا رهِحيٗما  ٦٤ تَوه

65. එයස් යනාව, නුඹයේ පරමාධිපති මත දිවුරමින්! 

ඔවුන් අතර ඇති වුණු ගැටලුවක දී, ඔවුන් නුඹව විනිශ්චය 

කරුයවකු යලස පිළියගන, පසුව නුඹ දුන් තීන්දුයේ කිසිදු 

වරදක් ඔවුන් තුළ යනාදැක, ඔවුන් පූර්ණ ව අවනත වන 

යතක් ඔවුන් විශ්වාස යනාකරනු ඇත. 

فَلَا َوَرب َِك لَا يُۡؤمِنُوَن َحتهيَٰ  
ُِموَك فِيَما  َشَجَر بَيۡنَُهۡم ثُمه لَا  ُيحَك 

ا قََضيَۡت   ِمه نُفِسهِۡم َحرَٗجا م 
َ
َيجُِدواْ فِٓي أ

 ٦٥ َويَُسل ُِمواْ تَۡسلِيٗما

66. “නුඹලා නුඹලාවම ඝාතනය කරනු. නැතිනම් 

නුඹලායේ නියවස් වලින් බැහැර කරනු” යැයි අපි ඔවුනට 

නියම කයළ ්නම් ඔවුන් අතරින් ස්වල්ප යදයනකු හැර එය 

සිදු යනාකරනු ඇත. ඔවුනට උපයදස් යදනු ලැබූ දෑ ඔවුහු 

සිදු කයළ ්නම් එය ඔවුනට යහපතක් හා (විශ්වාසයේ) දැඩි 

ස්ථාවරත්වයක් වන්නට තිබිණ. 

ِن ٱۡقتُلُٓواْ  
َ
نها َكتَبۡنَا َعلَيۡهِۡم أ

َ
َولَۡو أ

ا   وِ ٱۡخرُُجواْ مِن دَِيَٰرُِكم مه
َ
نُفَسُكۡم أ

َ
أ

ِنُۡهۡمۖۡ وَ  ها قَلِيل  م  نهُهۡم  َفَعلُوهُ إِل
َ
لَۡو أ

َفَعلُواْ َما يُوَعُظوَن بِهِۦ لَكَاَن َخيۡٗرا 
َشده تَثۡبِيٗتا

َ
هُهۡم َوأ  ٦٦ ل

67. එවිට අපයගන් වූ මහත් ප්රතිඵල ඔවුනට අප 

පිරිනමන්නට තිබුණි. 
ۡجًرا  

َ
هُدنهآ أ ِن ل َوِإٗذا ٓأَّلَتيَۡنَُٰهم م 

 ٦٧ َعِظيٗما

68. තවද අපි ඔවුනට ඍජු මඟ පිරිනමන්නට තිබුණි. ۡستَقِيٗما  ٦٨ َولََهَديَۡنَُٰهۡم ِصَرَٰٗطا مُّ

69. කවයරකු අල්ලාහ් හා රසූල්වරයාට අවනත වන්යන් ද 

ඔවුහුම ය අල්ලාහ්යේ ආශිර්වාදට පාත රවූවන් වන 

නබිවරුන්, සතයවාදීන්, දිවිපිදූවන් හා දැහැමියන් ආදීන් 

සමග සිටින්යනෝ. මිතුරකු වශයයන් යහපත් වනුයේ 

ඔවුහුමය. 

ْوَلَٰٓئَِك َمَع  
ُ
َ َوٱلرهُسوَل فَأ َوَمن يُِطِع ٱَّلله

بِي ِـَۧن   َِن ٱلنه ُ َعلَيۡهِم م  ۡنَعَم ٱَّلله
َ
هِذيَن أ ٱل

َٰلِِحيَنْۚ   َهَدآءِ وَٱلصه يقِيَن وَٱلشُّ ِ د  ِ َوٱلص 
ْوَلَٰٓئَِك َرفِيٗقا

ُ
 ٦٩ وََحُسَن أ

70. යමම භාගයය අල්ලාහ ්යවතිනි. තවද අල්ලාහ් 

සර්වඥානී වශයයන් ප්රමාණවත් විය. 
 ِ ِْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله َذَٰلَِك ٱلَۡفۡضُل مَِن ٱَّلله

 ٧٠ َعلِيٗما
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71. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලායේ පූර්වාරක්ෂාව 

ගනු. එයහයින් නුඹලා යවන් යවන් කණ්ඩායම් වශයයන් 

යහෝ සියල්යලෝම එකට යහෝ පිටත් ව යනු. 

هِذيَن َءاَمنُواْ  َها ٱل يُّ
َ
ُخُذواْ ِحۡذَرُكۡم  َيَٰٓأ

وِ ٱنفُِرواْ َجمِيٗعا
َ
 ٧١ فَٱنفُِرواْ ثُبَاٍت أ

72. තවද සැබැවින්ම නුඹලා අතරින් (යුද්ධයට යනායා) 

පසුබට වන්නන් ද යවති. එවිට (යුද්ධයේදී)  නුඹලාට යම් 

දුර්භාගයයක් ඇති වූ විට "මා ඔවුන් සමඟ සහාභාගී 

යනාවීයමන් අල්ලාහ ්මට ආශිර්වාද කර ඇතැ" යි පවසයි.“ 

ئَنه فَإِۡن   ِ هُيبَط  َوِإنه مِنُكۡم لََمن ل
  ُ ۡنَعَم ٱَّلله

َ
ِصيبَة  قَاَل قَۡد أ َصَٰبَتُۡكم مُّ

َ
أ

َعُهۡم َشهِيٗدا ُكن مه
َ
 ٧٢ عَلَىه إِذۡ لَۡم أ

73. අල්ලාහ්යගන් භාගයයක් නුඹලාට හිමි වූයේ නම් 

"අයහෝ! මා ද ඔවුන් සමඟ සිටියේ නම් මහත්වූ 

ජයග්රහණයක් මම ද අත් කර ගන්යනමි" යනුයවන් 

නුඹලාටත් ඔහුටත් අතයර් කිසිදු සම්බන්ධයක් 

යනාතිබුණාක් යමන් ඔවුන් පවසන්නාහ. 

  ِ َِن ٱَّلله َصَٰبَُكۡم فَۡضل  م 
َ
َولَئِۡن أ

ن لهۡم تَُكنُۢ بَيۡنَُكۡم  
َ
لََيُقولَنه َكأ

ة  َيَٰلَيۡتَنِي ُكنُت َمَعُهۡم   َوبَيۡنَُهۥ َمَوده
فُوَز فَۡوًزا 

َ
 ٧٣ َعِظيٗمافَأ

74. මතු යලාව යවනුයවන් යමයලාව ජීවිතය විකුණන අය 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ සටන් වදිත්වා! කවයරකු යහෝ 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ සටන් වැද ඝාතනය කරනු 

ලබන්යන් නම් යහෝ ජයග්රහණය කරන්යන් නම් යහෝ 

මහත්වූ ප්රතිඵල අපි ඔහුට මතුවට පිරිනමන්යනමු. 

هِذيَن  ۞فَلۡيَُقَٰتِۡل فِي َسبِيِل  ِ ٱل ٱَّلله
ۡنيَا بِٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوَمن   يَۡشُروَن ٱلۡحَيَوَٰةَ ٱلدُّ

ۡو  
َ
ِ َفيُۡقتَۡل أ يَُقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله

ۡجًرا 
َ
َيۡغلِۡب فََسۡوَف نُۡؤتِيهِ أ

 ٧٤ َعِظيٗما

75. “අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අපරාධකාර ජනයා 

යවයසන යමම නගරයයන් අපව පිට කරනු මැනව! තවද 

අපට ඔබ යවතින් භාරකරුවකු පත් කරනු මැනව! තවද 

අපට ඔබ යවතින් උදේකරුවකු පත් කරනු මැනව!“ යැයි 

පවසන පිරිමින්යගන් වූ දුබලයින් ද කාන්තාවන් ද දරුවන් 

ද (අසරණ ව) සිටිය දී,  අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ නුඹලා 

සටන් යනාවැද සිටීමට නුඹලාට කුමක් වී ද? 

ِ  َوَما لَُكۡم لَا تَُقَٰتِلُوَن فِي  َسبِيِل ٱَّلله
َوٱلُۡمۡستَۡضَعفِيَن مَِن ٱلر َِجاِل َوٱلن َِسآءِ  

ۡخرِۡجنَا  
َ
هِذيَن َيُقولُوَن َربهنَآ أ َوٱلۡوِلَۡدَِٰن ٱل

ۡهلَُها  
َ
الِِم أ مِۡن َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِ ٱلظه

ا َوٱۡجَعل  هُدنَك َولِي ٗ هَنا مِن ل َوٱۡجَعل ل
هُدنَك نَِصيًرا  هَنا مِن ل  ٧٥ ل
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76. විශ්වාස කළවුන් අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ සටන් වදිති. 

එයමන්ම ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් නපුරු බලයේගයන්යේ 

මාර්ගයේ සටන් වදිති. එබැවින් යෂයිතාන්යේ මිතුරන් 

සමඟ නුඹලා සටන් වදිනු. සැබැවින්ම යෂයිතාන්යේ 

කුමන්ත්රණ දුර්වල විය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل  ِۖۡ  ٱل ٱَّلله
هِذيَن َكَفُرواْ يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل   َوٱل

يَۡطَٰنِِۖ إِنه   ۡولَِيآَء ٱلشه
َ
َُٰغوِت فََقَٰتِلُٓواْ أ ٱلطه

يَۡطَِٰن كَاَن َضعِيًفا  ٧٦ َكيَۡد ٱلشه

77. නුඹලායේ අත් (සටන් කිරීයමන්) වළක්වා ගනු. තවද 

සලාතය නිසි අයුරින් ඉටු කරනු. zසකාතය ද යදනු යැයි 

පවසනු ලැබූවන් යදස නුඹ නුදුටුයවහි ද? ඔවුන් යකයරහි 

සටන් කිරීම නියම කරනු ලැබූ කල්හි එවිට ඔවුන්යගන් 

පිරිසක් අල්ලාහ්ට බියවනවා යස ්ජනයාට බිය යවති. එයස් 

යනාමැතිනම් (ඊටත් වඩා) දැඩි යලස බිය යවති. තවද 

අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අප හට සටන් කිරීම නියම 

කයළ ්ඇයි? ටික කලකට අපව ප්රමාද කරන්නට තිබුණා 

යනායේදැ යි පවසති. (නබිවරය!) පවසනු යමයලාව 

වින්ඳනය අල්පය. බිය බැතිමතුන් හට මතු යලාව 

යර්ෂ්ඨය. ඉඳි යගඩියක සිවිය තරම් වුව ද නුඹලා අපරාධ 

කරනු යනාලබන්යනහුය. 

ٓواْ   هِذيَن قِيَل لَُهۡم ُكفُّ لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
أ

قِيُمواْ 
َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
لَوَٰةَ َوَءاتُواْ  أ ٱلصه

ا ُكتَِب َعلَيۡهُِم ٱلۡقِتَاُل إِذَا  َكوَٰةَ فَلَمه ٱلزه
ِنُۡهۡم َيخَۡشۡوَن ٱلنهاَس َكَخۡشيَةِ  فَرِيق  م 

ْۚ َوَقالُواْ َربهنَا لَِم  َشده َخۡشيَٗة
َ
ۡو أ

َ
ِ أ ٱَّلله

ۡرَتنَآ   خه
َ
َكتَبَۡت َعلَيۡنَا ٱلۡقِتَاَل لَۡولَآ أ

َجٖل قَرِ 
َ
ۡنيَا  إِلَيَٰٓ أ يٖبِۗ قُۡل َمَتَُٰع ٱلدُّ

قَلِيل  وَٱٓأۡلِخَرةُ َخيۡر  ل َِمِن ٱتهَقىَٰ َولَا  
 ٧٧ ُتۡظلَُموَن فَتِيلًا

78. නුඹලා යකාතැනක සිටිය ද මරණය නුඹලා හමුවට 

ළඟා වනු ඇත. නුඹලා බලවත් බලයකාටුවක් තුළ සිටිය 

ද. (නබිවරය) ඔවුනට යම් යහපතක් සිදු වන විට එය 

අල්ලාහ ්යවතින් යැයි ඔවුහු පවසති. ඔවුනට යම් නපුරක් 

සිදු වන විට යමය ඔබ යවතින් යැයි පවසති. සියල්ල 

අල්ලාහ ්යවතින් යැයි නුඹ පවසනු. යමම ජනයාට සිදු වී 

ඇත්යත් කුමක්ද? ඔවුන් (ඔයේ) පුවත අවයබෝධ කර 

ගැනීමට තැත් යනාකරති. 

ُم ٱلَۡمۡوُت َولَۡو   ۡينََما تَُكونُواْ يُۡدرِككُّ
َ
أ

َشيهَدةِٖۗ َوِإن تُِصبُۡهۡم ُكنتُۡم فِي  بُُروٖج مُّ
 ِۡۖ َحَسنَة  َيُقولُواْ َهَِٰذهِۦ مِۡن ِعنِد ٱَّلله

َوِإن تُِصبُۡهۡم َسي ِئَة  َيُقولُواْ َهَِٰذهِۦ مِۡن  
ِۖۡ َفَماِل  ِۡن ِعنِد ٱَّلله ِعنِدَكْۚ قُۡل كُل   م 
َهَُٰٓؤلَآءِ ٱلَۡقۡوِم لَا يَكَاُدوَن َيۡفَقُهوَن 

 ٧٨ َحِديٗثا

79. (නබිවරය!) නුඹට යම් යහපතක් වී නම් එය අල්ලාහ් 

යවතිනි. තවද නුඹට යම් නපුරක් වී නම් එය නුඹ යවතිනි. 

(යැයි පවසනු) තවද අපි නුඹ ව ජනයාට ධර්ම දූතයකු 

යලස එේයවමු. තවද සාක්ිකරු වශයයන් අල්ලාහ ්

ප්රමාණවත්ය. 

ِۖۡ َوَمآ   َصابََك مِۡن َحَسنَةٖ فَِمَن ٱَّلله
َ
آ أ مه

َصابََك مِن َسي ِئَةٖ فَِمن نهۡفِسَكْۚ  
َ
أ

 ِ ْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله رَۡسلَۡنََٰك لِلنهاِس رَُسولٗا
َ
َوأ

 ٧٩ َشهِيٗدا
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80. කවයරකු යමම රසූල්වරයාට අවනත වන්යන් ද 

සැබැවින්ම ඔහු අල්ලාහ්ට අවනත විය. කවයරකු 

පිටුපාන්යන් ද (දැන ගනු) අපි නුඹ ව ඔවුන් යවත 

ආරක්ෂකයකු යලස යැේයේ නැත. 

 ۡۖ َ َطاَع ٱَّلله
َ
ن يُِطِع ٱلرهُسوَل َفَقۡد أ مه

رَۡسلَۡنََٰك َعلَيۡهِۡم  
َ
هيَٰ َفَمآ أ َوَمن تََول

 ٨٠ َحفِيٗظا

81. අපි අවනත යවමු යැයි ඔවුහු පවසති. නමුත් නුඹ 

යවතින් ඔවුහු බැහැර ව ගිය විට ඔවුන් අතරින් පිරිසක් 

නුඹ යනාපැවසූ දෑ ගැන රාත්රිය පුරාම කුමන්ත්රණය කරති. 

ඔවුන් රාත්රියේ කරන දෑ ගැන අල්ලාහ් සටහන් කරයි. 

එබැවින් නුඹ ඔවුන්යගන් ඉවත් වනු. තවද අල්ලාහ් යවත 

භාර කරනු. භාරකරු වශයයන් අල්ලාහ් ප්රමාණවත්ය. 

َويَُقولُوَن َطاَعة  فَإِذَا بََرُزواْ مِۡن  
هِذي   ِنُۡهۡم َغيَۡر ٱل ِعنِدَك َبيهَت َطآئَِفة  م 

ُ يَۡكتُُب َما يُبَي ِتُوَنۖۡ  ۖۡ َوٱَّلله َتُقوُل
  ِْۚ ۡعرِۡض َعنُۡهۡم َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

َ
فَأ

ِ َوكِيلًا  ٨١ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله

82. අල් කුර්ආනය ගැන ඔවුහු පරිශීලනය කළ යුතු 

යනායේ ද? එය අල්ලාහ් යනාවන යකයනකු යවතින් 

වූයේ නම් එහි ඔවුහු පරස්පර යවනස්කම් යබායහෝමයක්ම 

දකිනු ඇත. 

فَلَا َيتََدبهُروَن ٱلُۡقۡرَءاَنْۚ َولَۡو كَاَن مِۡن 
َ
أ

َٰٗفا  ِ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِل ِعنِد َغيۡرِ ٱَّلله
 ٨٢ َكثِيٗرا

83. (යපාදු) ආරක්ෂාව යහෝ භීතිය ගැන යතාරතුරක් ඔවුන් 

යවත පැමිණි විට ඔවුහු එය පතුරවා හරිති. තවද ඔවුන් එය 

(අල්ලාහය්ේ) දූතයා යවතටත් ඔවුන් අතරින් කටයුතු භාර 

උදවිය යවතටත් යයාමු කයළ ්නම් ඒ ගැන පරිශීලනය 

කරන්නන් එය දැන ගනු ඇත. නුඹලා යකයරහි 

අල්ලාහය්ේ භාගයය හා ඔහුයේ කරුණාව යනාවී නම් 

ස්වල්ප යදනකු හැර නුඹලා යෂයිතාන් ව අනුගමනය 

කරන්නට තිබිණ. 

َِن  ۡمر  م 
َ
وِ  َوِإذَا َجآَءُهۡم أ

َ
ۡمِن أ

َ
ٱلۡأ

وهُ إِلَي   ۖۦۡ َولَۡو َردُّ ذَاُعواْ بِهِ
َ
ٱلۡخَۡوِف أ

ۡمرِ مِنُۡهۡم لََعلَِمُه  
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
ٱلرهُسوِل َوِإلَيَٰٓ أ

هِذيَن يَۡستَۢنبُِطونَُهۥ مِنُۡهۡمُۗ َولَۡولَا   ٱل
ِ َعلَيُۡكۡم َوَرۡحمَتُُهۥ  فَۡضُل ٱَّلله

ها قَلِيلٗا يَۡطََٰن إِل  ٨٣ لَٱتهبَۡعتُُم ٱلشه

84. එයස් නම් (නබිවරය) නුඹ අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ 

සටන් වදිනු. නුඹට මිස යවනත් කිසිවකුට බල කරනු 

යනාලැයේ. තවද යද්වත්වය විශ්වාස කළවුන් ව දිරි 

ගන්වනු. යද්ව ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්යේ ප්රහාරය අල්ලාහ් 

මැඩපවත්වනු ඇත. තවද අල්ලාහ ්ප්රහාර එල්ල කිරීයමහි 

ඉතා දැඩිය; තවද දඬුවම් දීයමහි ද ඉතා දැඩිය. 

ها   ِ لَا تُكَلهُف إِل فََقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله
َنۡفَسَكْۚ وََحر ِِض ٱلُۡمۡؤمِنِيَنۖۡ َعَسي  

هِذيَن َكَفُرواْْۚ   َس ٱل
ۡ
ن يَُكفه بَأ

َ
ُ أ ٱَّلله

َشدُّ تَنِكيلٗا
َ
ٗسا َوأ

ۡ
َشدُّ بَأ

َ
ُ أ  ٨٤ َوٱَّلله
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85. කවයරකු යහපත් නිර්යද්ශයකින් නිර්යද්ශ කරන්යන් 

ද ඔහුට ඉන් යකාටසක් හිමිය. එයමන්ම කවයරක් 

අයහපත් නිර්යද්ශයකින් නිර්යද්ශ කරන්යන් ද ඔහුට ඉන් 

යකාටසක් හිමිය. තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ යකයරහි 

නිරීක්ෂක ය. 

هُهۥ   ن يَۡشَفۡع َشَفََٰعًة َحَسنَٗة يَُكن ل مه
ۖۡ َوَمن يَۡشَفۡع َشَفََٰعٗة   ِنَۡها نَِصيب  م 

ِنَۡهاُۗ وَكَاَن  َسي ِئَٗة يَُكن  هُهۥ كِۡفل  م  ل
قِيٗتا ِ َشۡيءٖ مُّ

ُ عَلَىَٰ كُل   ٨٥ ٱَّلله

86. සුබ පැතුමකින් නුඹලා සුබ පතනු ලැබූ විට නුඹලා ද 

ඊට වඩා අලංකාර යලසින් සුබ පතනු. එයස ්නැතයහාත් 

එයම ආපසු ප්රතිචාර යලස දක්වනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්

සියලු දෑ ගණනය කරන්නා ය. 

ۡحَسَن َوِإذَا 
َ
ُحي ِيتُم بِتَِحيهةٖ فََحيُّواْ بِأ

 ِ
َ كَاَن عَلَىَٰ كُل  ُۗ إِنه ٱَّلله وَهآ ۡو ُردُّ

َ
مِنَۡهآ أ

 ٨٦ َشۡيٍء َحِسيبًا

87. අල්ලාහ් වනාහි ඔහු හැර යවනත් යදවියඳකු 

යනාමැත. එහි කිසිදු සැකයක් යනාමැති මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ ඔහු නුඹලා ව රැස් කරනු ඇත. 

අල්ලාහ්ට වඩා කතායවන් සතයවාදී කවුද? 

ها ُهَوْۚ لََيۡجَمَعنهُكۡم إِلَيَٰ   ُ لَآ إَِلََٰه إِل ٱَّلله
يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا َريَۡب فِيهِِۗ َوَمۡن 

ِ َحِديٗثا ۡصَدُق مَِن ٱَّلله
َ
 ٨٧ أ

88. කුහකයින් විෂයයයහි නුඹලා යදපිරිසක් වන්යන් 

ඇයි? ඔවුන් ඉපැයූ දෑ යහ්තුයවන් අල්ලාහ් ඔවුන් ව 

අවමානයට පත් කයළය්. අල්ලාහ් යනාමඟ යන්නට ඉඩ 

හැරී අය හට මඟයපන්වීමට නුඹලා අයප්ක්ෂා කරන්යනහු 

ද? අල්ලාහ් කවයරකු යනාමඟ යන්නට ඉඩ හරින්යන් ද 

එවිට නුඹ ඔහු යවනුයවන් කිසිදු මඟක් 

යනාදකින්යනහිමය. 

۞َفَما لَُكۡم فِي ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن فِئَتَيِۡن  
 ُ تُرِيُدوَن  َوٱَّلله

َ
ۡرَكَسُهم بَِما َكَسبُٓواْْۚ أ

َ
أ

ۖۡ وََمن يُۡضلِِل   ُ َضله ٱَّلله
َ
ن َتۡهُدواْ َمۡن أ

َ
أ

ُ فَلَن َتجَِد لَُهۥ َسبِيلٗا  ٨٨ ٱَّلله

89. ඔවුහු ප්රතික්යෂ්ප කළාක් යමන් නුඹලා ද ප්රතික්යෂ්ප 

කර නුඹලා (ඔවුන් හා) සමාන වීම ගැන ඔවුහු ප්රිය කරති. 

එබැවින් ඔවුන් අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ යද්ශ තරණය කරන 

යතක් ඔවුන් අතරින් කිසිවකු නුඹලා මිතුරන් යලස 

යනාගනු. ඔවුන් පිටුපෑයේ නම් ඔවුන් ව (සිරකරුවන් 

යලස) නුඹලා හසු කර ගනු. (යද්රෝහි වී ඉන් මිදීමට තැත් 

කළ විට) නුඹලා ඔවුන් ව දුටු තැන මරා දමනු. 

ඔවුන්යගන් කිසිවකු භාරකරුවකු වශයයන් යහෝ උදේ 

කරුවකු වශයයන් යහෝ යනාගනු. 

واْ لَۡو تَۡكُفُروَن َكَما َكَفُرواْ   َودُّ
ۖۡ فَلَا َتتهِخُذواْ مِنُۡهۡم   َفتَُكونُوَن َسَواٗٓء

 ِْۚ ۡولَِيآَء َحتهيَٰ ُيَهاِجُرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
أ

هۡواْ فَُخُذوُهۡم وَٱۡقتُلُوُهۡم َحيُۡث  فَإِن تََول
ا  وََجدتُُّموُهۡمۖۡ  َولَا َتتهِخُذواْ مِنُۡهۡم َولِي ٗ

 ٨٩ َولَا نَِصيًرا 
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90. නමුත් නුඹලා අතර හා ඔවුන් අතර ගිවිසුමක් ඇති 

පිරිසක් සමඟ යස්න්දු වන අය යහෝ නුඹලා සමඟ සටන් 

වැදීයමන් හා ඔවුන්යේ පිරිස සමඟ සටන් වැදීයමන් තම 

හදවත් මැඩ පවත්වා ගනිමින් නුඹලා යවත පැමිණි අය 

යහෝ හැර. අල්ලාහ් අභිමත කයළ ්නම් නුඹලා මත බලය 

පවත්වන්නන් බවට ඔවුන් ව ඔහු පත් කර පසුව ඔවුහු 

නුඹලා සමඟ සටන් වදින්නට තිබිණ. එබැවින් ඔවුන් 

නුඹලායගන් ඉවත් ව නුඹලා සමඟ සටන් යනාවැද 

නුඹලාට සාමය ඉදිරිපත් කයළ ්නම් ඔවුනට එයරහි ව 

ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීමට අල්ලාහ් නුඹලාට කිසිදු මගක් 

ඇති යනාකයළය්. 

هِذيَن يَِصلُوَن إِلَيَٰ قَۡوِۭم بَيۡنَُكۡم   ها ٱل إِل
ۡو َجآُءوُكۡم َحِصَرۡت 

َ
ِيَثٌَٰق أ َوبَيۡنَُهم م 

ۡو يَُقَٰتِلُواْ  
َ
ن يَُقَٰتِلُوُكۡم أ

َ
ُصُدوُرُهۡم أ

ُ لََسلهَطُهۡم   قَۡوَمُهۡمْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
َزلُوُكۡم  َعلَيُۡكۡم فَلََقَٰتَلُوُكۡمْۚ فَإِِن ٱۡعتَ 

لََم   لَۡقۡواْ إِلَۡيُكُم ٱلسه
َ
فَلَۡم يَُقَٰتِلُوُكۡم َوأ

ُ لَُكۡم َعلَيۡهِۡم   َفَما َجَعَل ٱَّلله
 ٩٠ َسبِيلٗا

91. තවත් පිරිසක් නුඹලා මතුවට දකිනු ඇත. ඔවුහු 

නුඹලායගන් රැකවරණය පැතීමටත් (ඔබයේ ප්රතිවාදී) තම 

ජනයායගන් රැකවරණය පැතීමටත් අයප්ක්ෂා කරති.  

කලහකම් යවත ඔවුන් ඇරයුම් කරනු ලබන සෑම විටකම 

ඔවුහු එහි දැඩි ව නියැයළති. එබැවින් ඔවුන් නුඹලායගන් 

ඉවත්  වී නුඹලා යවත සාමය ඉදිරිපත් කර, ඔවුන්යේ දෑත් 

නුඹලායගන් ඉවත් කර යනාගත්යත් නම්,  නුඹලා ඔවුන් 

ව හසු කර ගනු. තවද ඔවුන් දුටු තැන මරා දමනු. 

එවැන්නන්ට එයරහි වීමට, අපි ප්රකට බලයක් නුඹලාට 

ඇති කයළමු. 

ن 
َ
َستَِجُدوَن َءاَخرِيَن يُرِيُدوَن أ

ٓواْ   َمنُواْ قَۡوَمُهۡم كُله َما ُردُّ
ۡ
َمنُوُكۡم َويَأ

ۡ
يَأ

هۡم  ْۚ فَإِن ل ۡركُِسواْ فِيَها
ُ
إِلَي ٱلۡفِتۡنَةِ أ

لََم   َيۡعتَزِلُوُكۡم َويُلُۡقٓواْ إِلَۡيُكُم ٱلسه
يِۡدَيهُ 

َ
ٓواْ أ ۡم فَُخُذوُهۡم  َويَُكفُّ

َوٱۡقتُلُوُهۡم َحيُۡث ثَقِۡفتُُموُهۡمْۚ 
ْوَلَٰٓئُِكۡم َجَعلۡنَا لَُكۡم َعلَيۡهِۡم  

ُ
َوأ

بِيٗنا  ٩١ ُسلَۡطَٰٗنا مُّ
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92. වැරදීමකින් මිස යද්වත්වය විශ්වාස කළ අයකු 

ඝාතනය කිරීමට යද්වත්වය විශ්වාස කළ අයකුට සුදුසු 

යනාවීය. තවද කවයරකු යද්වත්වය විශ්වාස කළ අයකුව 

වැරැදීමකින් ඝාතනය කයළ් ද එවිට ඔහු යද්වත්වය 

විශ්වාස කළ වහයලක් නිදහස් කළ යුතු අතර ඔහුයේ 

නිවැසියන්ට වන්දියක් ද පිරිනැමිය යුතු යේ. නමුත් ඔවුන් 

දානයක් යලස (එය) අතහැර දැමුයේ නම් මිස. ඔහු 

නුඹලාට සතුරු පිරිසකයගන් යකයනකු වී ඔහු යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන අයයකු යලස ද සිටී නම් යද්වත්වය 

විශ්වාස කළ වහයලක් නිදහස් කළ යුතුය. තවද ඔහු 

නුඹලා අතර ද තමන් අතර ද ගිවිසුමක් ඇති පිරිසකයගන් 

යකයනකු වී නම් ඔහුයේ නිවැසියන්ට වන්දියක්ද 

පිරිනැමිය යුතු යේ. යද්වත්වය විශ්වාස කළ වහයලක් 

නිදහස් කළ යුතුය. තවද කවයරකු (යම්වා) යනාලැබුයේද 

ඔහු අල්ලාහය්ගන් පාපක්ෂමාව ක් වශයයන් අඛ්ණ්ඩ ව 

මාස යදකක් උපවාසයේ නිරත විය යුතුය. තවද අල්ලාහ ්

සර්ව ඥානීය සර්ව ප්රඥාවන්තය. 

ها   ن َيۡقتَُل ُمۡؤمِنًا إِل
َ
َوَما كَاَن لُِمۡؤمٍِن أ

ا   ْۚ َوَمن َقتََل ُمۡؤمِنًا َخَطـ ٗ ا َخَطـ ٗ
ۡؤمِنَةٖ َودِيَة   َسلهَمٌة  َفتَۡحرِيُر َرَقبَةٖ مُّ مُّ

قُواْْۚ فَإِن كَاَن  ده ن يَصه
َ
هآ أ ۦٓ إِل ۡهلِهِ

َ
إِلَيَٰٓ أ

ٖ لهُكۡم وَُهَو ُمۡؤمِن    مِن قَۡوٍم َعُدو 
ۡؤمِنَةِٖۖ َوِإن كَاَن مِن   َفتَۡحرِيُر َرَقبَةٖ مُّ

ِيَثَٰق  فَِديَة    قَۡوِۭم بَيۡنَُكۡم َوبَيۡنَُهم م 
ۡهلِهِۦ َوَتحۡرِيرُ 

َ
َسلهَمٌة إِلَيَٰٓ أ َرَقبَةٖ  مُّ

هۡم َيجِۡد فَِصيَاُم َشۡهَريِۡن  ۡؤمِنَةِٖۖ َفَمن ل مُّ
  ُ ُِۗ وَكَاَن ٱَّلله َِن ٱَّلله ُمتَتَابَِعيِۡن تَۡوبَٗة م 

 ٩٢ َعلِيًما َحِكيٗما

93. කවයරකු යද්වත්වය විශ්වාස අයයකුව උවමනායවන් 

ඝාතනය කරන්යන් ද එවිට ඔහුයේ ප්රතිවිපාකය නිරය යේ. 

එහි ඔහු සදාතනිකයකු යේ. තවද අල්ලාහ ්ඔහු යකයරහි 

යකෝප විය. තවද ඔහුට ශාප කයළ්ය. තවද ඔහු 

යවනුයවන් අතිමහත් දඬුවමක් පිළියයල කර ඇත්යත්ය. 

ِٗدا فََجَزآُؤُهۥ  تََعم  َوَمن َيۡقتُۡل ُمۡؤمِٗنا مُّ
 ُ َجَهنهُم َخَٰلِٗدا فِيَها وََغِضَب ٱَّلله

َعده لَُهۥ َعَذا
َ
بًا َعلَيۡهِ َولََعنَُهۥ َوأ

 ٩٣ َعِظيٗما

94. යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා අල්ලාහය්ේ 

මාර්ගයේ (යුද වැදීමට) ගිය විට (සතුරා කවුරුන්දැයි) 

පැහැදිලි කර ගනිවු. නුඹලාට සලාම් (සමාදානය) ඉදිරිපත් 

කළ අයට නුඹලා යමයලාව ජීවිතයේ සම්පත් යසායමින් 

‘නුඹ යද්වත්වය විශ්වාස කළ අයකු යනායේ’ යැයි 

යනාපවසනු. අල්ලාහ් අබියස යබායහෝ සම්පත් ඇත. මීට 

යපර නුඹලා ද සිටියේ යමයලසමය. පසුව අල්ලාහ් 

නුඹලාට උපකාර කයළය්. එබැවින් පැහැදිලි කර ගනු. 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්තය. 

هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا َضَربۡتُۡم فِي   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِ َفتَبَيهنُواْ َولَا َتُقولُواْ لَِمۡن َسبِيِل  ٱَّلله
َلََٰم لَۡسَت ُمۡؤمِٗنا   لَۡقىَٰٓ إِلَۡيُكُم ٱلسه

َ
أ

ۡنيَا فَعِنَد   تَبۡتَُغوَن َعرََض ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ
ِن  ِ َمَغانُِم َكثِيرَة ْۚ َكَذَٰلَِك ُكنتُم م  ٱَّلله
ُ َعلَيُۡكۡم َفتَبَيهنُٓواْْۚ إِنه  َقبُۡل َفَمنه ٱَّلله

 َ  ٩٤  كَاَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗراٱَّلله
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95. යද්වත්වය විශ්වාස කළ අය අතරින් බාධක කරුණු 

ඇත්තන් හැර (සටනට යනායගාස්) රැඳී සිටියවුන්, 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ තම වසත්ුව ද තම ජීවිත ද කැප 

කළවුන්ට සමාන යනාවන්යන්ය. (එයස්) රැඳී සිටියවුන්ට 

වඩා තම වස්තුව ද තම ජීවිත ද කැපකළවුන් ව අල්ලාහ ්

තරාතිරමින් උසස් කයළය්. අල්ලාහ ්සියල්ලන් හට 

යහපත යදන බව යපායරාන්දු වී ඇත. අල්ලාහය්ේ 

මාර්ගයේ තම ජීවිතය කැපකළවුන්ව (සටනට යනායගාස්) 

රැඳී සිටියවුන්ට වඩා, අල්ලාහ ්අතිමහත් ප්රතිඵල වලින් 

උසස ්කර ඇත. 

ها يَۡستَوِي ٱلَۡقَٰعُِدوَن مَِن ٱلُۡمۡؤمِنِيَن   ل
َررِ َوٱلُۡمَجَٰهُِدوَن فِي   ْولِي ٱلضه

ُ
َغيُۡر أ

َل   نُفِسهِۡمْۚ فَضه
َ
ۡمَوَٰلِهِۡم َوأ

َ
ِ بِأ َسبِيِل ٱَّلله

نُفِسهِۡم 
َ
ۡمَوَٰلِهِۡم َوأ

َ
ُ ٱلُۡمَجَٰهِِديَن بِأ ٱَّلله

  ُ ا وََعَد ٱَّلله
ْۚ وَكُل ٗ عَلَى ٱلَۡقَٰعِِديَن َدرََجٗة

ُ ٱلُۡمَجَٰهِِدينَ  َل ٱَّلله ِۚ َوَفضه عَلَى   ٱلۡحُۡسنَيَٰ
ۡجًرا َعِظيٗما

َ
 ٩٥ ٱلَۡقَٰعِِديَن أ

96. තරාතිරයමන් ද සමායවන් ද ආශිර්වාදයයන් ද 

(අල්ලාහ ්ඔවුන්ව උසස් කර ඇත). තවද අල්ලාහ ්

අතික්ෂමාශීලී; මහා කරුණාභරිතය. 

ْۚ وَكَاَن   ِنُۡه َوَمۡغفَِرٗة َوَرۡحمَٗة َدَرَجَٰٖت م 
ُ َغُفوٗرا رهِحيًما  ٩٦ ٱَّلله

97. තමන්ටම අපරාධ කර ගත්තවුන් යලස සිටිය දී ඔවුන් 

ව මලක්වරු මරණයට පත් කරන විට “නුඹලා කවර 

තත්ත්වයක සිටියයහු දැ” යි විමසති. එවිට 

“මහයපායළායේ අපි දුබලයින් යලස සිටියයමු” යැයි ඔවුහු 

පවසති. “අල්ලාහය්ේ මහයපායළාව විශාල යනාවීද? 

එයහයින් නුඹලා එහි සංක්රමණය වීමට තිබුණි” යැයි 

පවසති. යමාවුන් පිවියසන සථ්ානය නිරය යේ. එය 

නවාතැනින් ඉතා නපුරු විය. 

َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َظالِِمٓي  هِذيَن تََوفهى إِنه ٱل
نُفِسهِۡم قَالُواْ فِيَم ُكنتُۡمۖۡ قَالُواْ ُكنها  

َ
أ

لَۡم  
َ
ۡرِضِۚ قَالُٓواْ أ

َ
ُمۡستَۡضَعفِيَن فِي ٱلۡأ

ِ َوَِٰسَعٗة فَ  ۡرُض ٱَّلله
َ
تَُهاِجُرواْ  تَُكۡن أ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ   َوى
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
ْۚ فَأ فِيَها

 ٩٧ وََسآَءۡت َمِصيًرا 

98. ඔවුනට කිසිදු උපාය මාර්ගයක් ගැනීමට හැකියාවක් 

යනාමැති, කිසිදු මාර්ගයක් මඟ යපන්වනු යනාලැබූ, 

පිරිමින් අතුරින් දුබලයින් ද කාන්තාවන් ද ළමුන් ද හැර. 

ها  ٱلُۡمۡستَۡضَعفِيَن مَِن ٱلر َِجاِل  إِل
َوٱلن َِسآءِ وَٱلۡوِلَۡدَِٰن لَا يَۡستَِطيُعوَن 

 ٩٨ ِحيلَٗة َولَا َيۡهتَُدوَن َسبِيلٗا

99. එවැන්නන්ට අල්ලාහ් සමාව දිය හැකි ය. තවද 

අල්ලාහ ්සමාව යදන්නාය; අති ක්ෂමාශීලීය. 
ن َيۡعُفَو َعنُۡهۡمْۚ 

َ
ُ أ ْوَلَٰٓئَِك َعَسي ٱَّلله

ُ
فَأ
ا َغُفوٗراوَ  ُ َعُفوًّ  ٩٩ كَاَن ٱَّلله
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100. අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ කවයරකු නික්ම යන්යන් ද 

ඔහු මිහිතලයේ විකල්ප ස්ථානයන් යබායහෝමයක් ද ජීවන 

පහසුකම් ද ලබනු ඇත. කවයරකු අල්ලාහ ්යවත හා 

ඔහුයේ දූතයාණන් යවත තම නිවසින් බැහැර ව යගාස්, 

පසුව ඔහුට මරණය අත් වන්යන් ද එවිට ඔහුයේ කුලිය 

අල්ලාහ ්යවත නියම විය. තවද අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය; 

අසමසම කරුණාන්විතය. 

ِ َيجِۡد فِي   ۞َوَمن ُيَهاِجۡر فِي َسبِيِل ٱَّلله
ْۚ َوَمن  ۡرِض ُمَرََٰغٗما َكثِيٗرا وََسَعٗة

َ
ٱلۡأ

  ِ َيخُۡرۡج مِنُۢ بَيۡتِهِۦ ُمَهاِجًرا إِلَي ٱَّلله
يُۡدرِۡكُه ٱلَۡمۡوُت َفَقۡد َوَقَع َورَُسولِهِۦ ثُمه 

ُ َغُفوٗرا   ُِۗ وَكَاَن ٱَّلله ۡجُرُهۥ عَلَى ٱَّلله
َ
أ

 ١٠٠ رهِحيٗما

101. නුඹලා භූමියයහි ගමන් කළ විට, යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් නුඹලාට කලහකම් ඇති කරනු 

ඇතැයි නුඹලා බිය යවයතාත්, සලාතය යකටි කිරීම 

නුඹලාට වරදක් නැත. සැබැවින්ම යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන් නුඹලාට ප්රකට සතුරන් වූහ. 

ۡرِض فَلَيَۡس  
َ
َوِإذَا َضَربۡتُۡم فِي ٱلۡأ

ن َتۡقُصُرواْ مَِن 
َ
َعلَيُۡكۡم ُجنَاٌح أ

ن َيۡفتِنَُكُم 
َ
لَوَٰةِ إِۡن ِخۡفتُۡم أ ٱلصه

هِذيَن َكَفُرٓواْْۚ إِنه ٱلَۡكَٰفِرِيَن كَانُواْ  ٱل
بِيٗنا ا مُّ  ١٠١ لَُكۡم َعُدو ٗ

102. (නබිවරය, යුධ අවසථ්ාවක) නුඹ ඔවුන් අතර වී 

ඔවුනට සලාතය යමයහය වන්යනහි නම් ඔවුන්යගන් 

පිරිසක් නුඹ සමඟ (සලාතය) ඉටු කළ යුතුය. ඔවුන් 

ඔවුන්යේ ආයුධ (අතට) ගත යුතුය. ඔවුහු සුජූද් කළ විට 

නුඹලාට පිටුපසින් ඔවුන් විය යුතුය. සලාතය ඉටු 

යනාකළ අයනක් පිරිස (එහි) පැමිණිය යුතුය. නුඹ සමඟ 

ඔවුන් ද සලාතය ඉටු කළ යුතුය. ඔවුන්යේ ආරක්ෂාව හා 

ඔවුන්යේ ආයුධ ඔවුන් ගත යුතුය. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන් නුඹලායේ ආයුධ හා නුඹලායේ යමවලම් පිළිබඳ 

නුඹලා අනවධානී ව සිටියේ නම් එවිට ඔවුහු නුඹලා යවත 

එකවර යයාමු වී කඩා පනින්නට ප්රිය කරති. වර්ෂායවන් 

ඇති වන බාධාවක් නිසා යහෝ නුඹලා යරෝගීන් ව සිටියේ 

නම් යහෝ නුඹලායේ ආයුධ බිම තැබීම නුඹලා යකයරහි 

වරදක් යනාමැත. නමුත් නුඹලායේ ආරක්ෂාව ගැන 

නුඹලා (වග බලා) ගත යුතුය. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට නින්දනීය දඬුවමක් 

සූදානම් යකාට ඇත. 

لَوَٰةَ  َوِإذَا  َقۡمَت لَُهُم ٱلصه
َ
ُكنَت فِيهِۡم فَأ

ُخُذٓواْ  
ۡ
َعَك َولَۡيأ ِنُۡهم مه فَلۡتَُقۡم َطآئَِفة  م 

ۡسلَِحتَُهۡمۖۡ فَإِذَا َسَجُدواْ فَلۡيَُكونُواْ مِن  
َ
أ

ۡخَرىَٰ لَۡم  
ُ
ِت َطآئَِفٌة أ

ۡ
َوَرآئُِكۡم َولَۡتأ

ُخُذواْ  
ۡ
يَُصلُّواْ فَلۡيَُصلُّواْ َمَعَك َولَۡيأ

هِذيَن  ِحۡذرَ  ۡسلَِحتَُهۡمُۗ َوده ٱل
َ
ُهۡم َوأ

َكَفُرواْ لَۡو َتۡغُفلُوَن َعۡن  
ۡمتَِعتُِكۡم َفيَِميلُوَن 

َ
ۡسلَِحتُِكۡم َوأ

َ
أ

ْۚ َولَا ُجنَاَح  يۡلَٗة َوَِٰحَدٗة َعلَيُۡكم مه
ِن  ٗذى م 

َ
َعلَيُۡكۡم إِن كَاَن بُِكۡم أ

ن تََضُعٓواْ 
َ
ۡرَضيَٰٓ أ ۡو ُكنتُم مه

َ
َطٍر أ مه

ۡسلَِحتَ 
َ
َ أ ُكۡمۖۡ وَُخُذواْ ِحۡذَرُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

هِيٗنا َعده لِلَۡكَٰفِرِيَن َعَذابٗا مُّ
َ
 ١٠٢ أ
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103. නුඹලා සලාතය ඉටු කයළ ්නම් පසුව නුඹලා සිට 

ගනිමින් ද වාඩියවමින් ද නුඹලායේ ඇලපත් මත(ට ඇල) 

යවමින් ද අල්ලාහ ්ව යමයනහි කරනු. නුඹලා සැනසුනමට 

පත් වූයයහු නම් දැන් නුඹලා සලාතය (පූර්ණ ව) ඉටු 

කරනු. සැබැවින්ම සලාතය යද්ව විශ්වාසවන්තයින් 

යකයරහි කාල නියමයක් වශයයන් නියම කරනු ලැබූවකි. 

 َ لَوَٰةَ فَٱذُۡكُرواْ ٱَّلله فَإِذَا قََضيۡتُُم ٱلصه
قَِيَٰٗما َوُقُعوٗدا وَعَلَىَٰ ُجنُوبُِكۡمْۚ فَإِذَا 

 ْۚ لَوَٰةَ قِيُمواْ ٱلصه
َ
نَنتُۡم فَأ

ۡ
إِنه ٱۡطَمأ

لَوَٰةَ كَانَۡت عَلَى ٱلُۡمۡؤمِنِيَن كَِتَٰٗبا   ٱلصه
ۡوُقوتٗا  ١٠٣ مه

104. එම (සතුරු) පිරිස යසායා යායමහි නුඹලා 

පසුයනාබසිනු. නුඹලා යේදනාවට පත් වුව ද එයස ්නුඹලා 

යේදනාවට පත්වනවාක් යමන්ම ඔවුන් ද යේදනාවට පත් 

වනු ඇත. එයමන්ම ඔවුන් අයප්ක්ෂා යනාකරන යදයක් 

නුඹලා අල්ලාහ්යගන් අයප්ක්ෂා කරන්යනහුය. තවද 

අල්ලාහ ්සර්වඥානීය; සර්ව ප්රඥාවන්තය. 

َولَا تَهِنُواْ فِي ٱبۡتَِغآءِ ٱلَۡقۡوِمِۖ إِن 
لَُموَن َكَما  

ۡ
لَُموَن فَإِنهُهۡم يَأ

ۡ
تَُكونُواْ تَأ

ِ َما لَا   لَُموَنۖۡ َوتَرُۡجوَن مَِن ٱَّلله
ۡ
تَأ

ُ َعلِيًما حَ   ١٠٤ ِكيًمايَرُۡجوَنُۗ وَكَاَن ٱَّلله

105. (නබිවරය!) අල්ලාහ ්නුඹට යපන්වා දුන් දෑ තුළින් 

ජනයා අතර නුඹ තීන්දු ලබා දීම පිණිස සැබැවින්ම 

සතයයයයන් යුතුව අපි නුඹ යවත අල් කුර්ආනය පහළ 

කයළමු. තවද වංචනිකයින් යවනුයවන් වාද කරන්යනකු 

යනාවනු. 

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب 
َ
ِ  إِنهآ أ بِٱلۡحَق 

  ْۚ ُ ََٰك ٱَّلله َرى
َ
اِس بَِمآ أ لَِتۡحُكَم َبيَۡن ٱلنه

 ١٠٥ َولَا تَُكن ل ِلَۡخآئِنِيَن َخِصيٗما

106. තවද නුඹ අල්ලාහ්යගන් සමාව අයැදිනු. සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්අතික්ෂමාශීලී හා අසමසම කරුණාවන්තය. 
َ كَاَن َغُفوٗرا   ۖۡ إِنه ٱَّلله َ َوٱۡستَۡغفِرِ ٱَّلله

 ١٠٦ ارهِحيمٗ 

107. තමන්ටම වංචා කරන්නන් ගැන නුඹ වාද 

යනාකරනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් යද්රෝහීන් හා පාපතරයින් 

ව ප්රිය යනාකරයි. 

هِذيَن َيخۡتَانُوَن   َولَا تَُجَِٰدۡل َعِن ٱل
َ لَا ُيحِبُّ َمن كَاَن  نُفَسُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َ
أ

ثِيٗما
َ
انًا أ  ١٠٧ َخوه

108. ඔවුන් ජනතාවයගන් සැඟවිය හැක. නමුත් 

අල්ලාහය්ගන් සැඟවිය යනාහැක. යදවියන් ප්රිය යනාකරන 

කථා රාත්රියේදී කතා කරමින් කුමන්ත්රණ කළ විට ඔහු 

ඔවුන් සමඟ සිටියේ ය. අල්ලාහ් ඔවුන් කරන යද් ගැන 

සහමුලින් ම දැන සිටියේය. 

اِس َولَا   يَۡستَۡخُفوَن مَِن ٱلنه
ِ َوُهَو َمَعُهۡم إِذۡ يَۡستَۡخُفوَن مَِن  ٱَّلله

يُبَي ِتُوَن َما لَا يَۡرَضيَٰ مَِن ٱلَۡقۡوِلِۚ وَكَاَن 
ُ بَِما َيۡعَملُوَن ُمحِيًطا  ١٠٨ ٱَّلله
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109. යමන්න, නුඹලා යමයලාව ජීවිතයයහි ඔවුන් ගැන 

වාද කරන්යනහුය. නමුත් මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනයේ ඔවුන් ගැන අල්ලාහ ්සමඟ වාද කරනුයේ 

කවුරුද? එයස් යනාමැති නම් ඔවුන් යකයරහි 

භාරකරු යවකු වනුයේ කවුරුද? 

نتُۡم َهَُٰٓؤلَآءِ َجََٰدلُۡتۡم َعنُۡهۡم فِي  
َ
َهَٰٓأ

 َ ۡنيَا َفَمن يَُجَِٰدُل ٱَّلله ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ
ن يَُكوُن   م مه

َ
َعنُۡهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ

 ١٠٩ َعلَيۡهِۡم َوكِيلٗا

110. කවයරකු (අනුන්ට) යම් නපුරක් සිදු කර යහෝ 

නැතිනම් තමන්ටම අපරාධයක් සිදු කර පසුව 

අල්ලාහය්ගන් සමාව අයැදින්යන් ද, ඔහු අල්ලාහ් ව අති 

ක්ෂමාශීලී අසමසම කරුණාන්විතයකු යලස දකිනු ඇත. 

ۡو َيۡظلِۡم َنۡفَسُهۥ 
َ
َوَمن َيۡعَمۡل ُسوًٓءا أ

 َ َ َيجِِد ٱَّلله َغُفوٗرا  ثُمه يَۡستَۡغفِرِ ٱَّلله
 ١١٠ رهِحيٗما

111. කවයරකු පාපයක් උපයන්යන් ද ඔහු එය 

උපයනුයේ තමන්ටම එයරහිවය. තවද අල්ලාහ් 

සර්වඥානී; සර්ව ප්රඥාවන්ත ය. 

َوَمن يَۡكِسۡب إِثٗۡما فَإِنهَما يَۡكِسبُُهۥ  
ُ َعلِيًما  ۚۦْ وَكَاَن ٱَّلله عَلَىَٰ َنۡفِسهِ

 ١١١ َحِكيٗما

112. කවයරකු වරදක් යහෝ පාපයක් යහෝ උපයා පසුව 

එය නිර්යදෝී යකයනකු මත යහළන්යන් ද එවිට ඔහු 

අවලාදයක් හා ප්රකට පාපයක් උසුලා ගත්යත්ය. 

ۡو إِثٗۡما ثُمه 
َ
َوَمن يَۡكِسۡب َخِطيٓـ ًَة أ

ا َفَقِد ٱۡحتََمَل ُبۡهَتَٰٗنا  يَۡرِم بِهِۦ بَرِيٓـ ٗ
بِيٗنا  ١١٢ َوِإثٗۡما مُّ

113. (නබිවරය!) තවද නුඹ යකයරහි අල්ලායේ 

ආශිර්වාදය හා ඔහුයේ කරුණාව යනාවී නම් ඔවුන් 

අතරින් පිරිසක් නුඹ ව යනාමඟ යැවීමට උත්සාහ 

දරන්නට තිබිණ. නමුත් ඔවුන්වම මිස යවන කිසිවකු 

ඔවුන් යනාමඟ හැරියේ නැත. කිසිවකින් යහෝ ඔවුන් 

නුඹට පීඩාවක් යනාකරනු ඇත. තවද අල්ලාහ් නුඹ 

යකයරහි පුස්තකය (අල් කුර්ආනය) හා ප්රඥාව පහළ 

කයළය්. තවද නුඹ යනාදැන සිටි දෑ ඔහු නුඹට ඉගැන්වීය. 

තවද නුඹ යකයරහි වූ අල්ලාහය්ේ භාගයය අතිමහත්ය. 

ِ َعلَيَۡك َوَرۡحمَتُُهۥ   َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله
ن يُِضلُّوَك َوَما 

َ
ِنُۡهۡم أ آئَِفة  م  لََهمهت طه

ونََك  نُفَسُهۡمۖۡ َوَما يَُضرُّ
َ
هآ أ يُِضلُّوَن إِل

ُ َعلَيَۡك   مِن نَزَل ٱَّلله
َ
ِۚ َوأ َشۡيءٖ

ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة وََعلهَمَك َما لَۡم  
ِ َعلَيَۡك   تَُكن َتۡعلَُمْۚ وَكَاَن فَۡضُل ٱَّلله

 ١١٣ َعِظيٗما
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114. දානයක් ගැන යහෝ යහපතක් ගැන යහෝ ජනයා 

අතර සමාදානයක් ඇති කිරීම ගැන යහෝ කවයරකු විසින් 

විධානයක් කයළ්ද ඔහුයගන් හැර ඔවුන් අතර යකයරන 

රහස ්කතාවන් යබායහෝමයක යහපත යනාමැත. කවයරකු 

එය අල්ලාහය්ේ තෘප්තිය බලා යපායරාත්තුයවන් සිදු 

කරන්යන් ද එවිට අපි ඔහුට අතිමහත් ප්රතිඵල මතුවට 

පිරිනමන්යනමු. 

ها   َُٰهۡم إِل جَۡوى ِن نه ها َخيَۡر فِي َكثِيرٖ م  ۞ل
ۡو  

َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َمۡن أ

اِسِۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذَٰلَِك  إِۡصَلَِٰۭح َبيَۡن ٱلنه
ِ فََسۡوَف نُۡؤتِيهِ  ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّلله

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
 ١١٤ أ

115. කවයරකුට යහමඟ පැහැදිලි වූවායින් පසුව යමම 

රසූල්වරයාට පිටු පා, යද්වත්වය විශ්වාස කළවුන්යේ මඟ 

හැර යවනත් මඟක් අනුගමනය කරන්යන් ද, අපි ඔහු හැරී 

ගිය දෑ යවතට ඔහු ව යයාමු කරන්යනමු. තවද ඔහු ව 

නිරයට ඇතුළත් කරන්යනමු. නවාතැනින් එය නපුරු 

ස්ථානයක් විය. 

َوَمن يَُشاقِِق ٱلرهُسوَل مِنُۢ َبۡعِد َما 
تَبَيهَن لَُه ٱلُۡهَدىَٰ َويَتهبِۡع َغيَۡر َسبِيِل  

هيَٰ   َونُۡصلِهِۦ  ٱلُۡمۡؤمِنِيَن نَُول ِهِۦ َما تََول
 ١١٥ َجَهنهَمۖۡ وََسآَءۡت َمِصيًرا 

116. සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඔහුට ආයද්ශ තැබීමට සමාව 

යනායදන්යන්ය. ඒ හැර (අයනකුත්) දෑ ට ඔහු අභිමත කළ 

අයට සමාව යදයි. කවයරකු අල්ලාහ්ට ආයද්ශ තබන්යන් 

ද සැබැවින්ම ඔහු අන්ත මුළාවකින් මුලා විය. 

ن 
َ
َ لَا َيۡغفُِر أ يُۡشَرَك بِهِۦ إِنه ٱَّلله

ْۚ َوَمن  َويَۡغفُِر َما ُدوَن َذَٰلَِك لَِمن يََشآُء
ُۢا   ِ َفَقۡد َضله َضَلَٰلَ يُۡشرِۡك بِٱَّلله

 ١١٦ بَعِيًدا

117. (අල්ලාහ් වන) ඔහුයගන් යතාරව යද්වතාවන් ව මිස 

ඔවුහු අයැද සිටින්යන් නැත. තවද දූිත යෂයිතාන් ව මිස 

ඔවුහු අයැද සිටින්යන් නැත. 

هآ إَِنَٰٗثا َوِإن  إِن يَۡدُعونَ  ۦٓ إِل مِن ُدونِهِ
رِيٗدا ها َشيَۡطَٰٗنا مه  ١١٧ يَۡدُعوَن إِل

118. අල්ලාහ් ඔහුට (යෂයිතාන්ට) ශාප කයළය්. එවිට 

"සැබැවින්ම මම නුඹයේ ගැත්තන් අතරින් නියමිත 

යකාටසක් (ජය) ගනිමි" ඔහු යැයි පැවැසුයේය. 

ۘ َوَقاَل  ُ خَِذنه مِۡن ِعبَادَِك لهَعنَُه ٱَّلله ته
َ
لَأ

ۡفُروٗضا  ١١٨ نَِصيٗبا مه

119. සැබැවින්ම මම ඔවුන් ව යනාමඟ හරිමි. ඔවුනට 

(යනාමනා) ආශාවන් ඇති කරමි. තවද මම ඔවුනට 

නියයෝග කරමි. එවිට ඔවුන් යගාවිපළ සතුන්යේ කන් 

කපා හරිනු ඇත. තවද මම ඔවුනට නියයෝග කරමි. එවිට 

ඔවුන් අල්ලාහය්ේ මැවීම් යවනස ්කරනු ඇත යැයි 

පැවසුයේය. තවද කවයරකු අල්ලාහ් හැර යෂයිතාන් ව 

භාරකරුවකු යලස ගන්යන්ද සැබැවින්ම ඔහු පැහැදිලි 

පාඩුවකින් පාඩු වින්යද්ය. 

َمن ِيَنهُهۡم َوٓأَلُمَرنهُهۡم  
ُ
ِضلهنهُهۡم َولَأ

ُ
َولَأ

نَۡعَِٰم َوٓأَلُمَرنهُهۡم 
َ
فَلَيُبَت ُِكنه َءاذَاَن ٱلۡأ

 ِ ِْۚ َوَمن َيتهِخِذ  فَلَيَُغي  ُرنه َخلَۡق ٱَّلله
ِ َفَقۡد  ِن ُدوِن ٱَّلله ا م  يَۡطََٰن َولِي ٗ ٱلشه

بِيٗنا  ١١٩ َخِسَر ُخۡسَرانٗا مُّ
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120. ඔවුනට ඔහු යපායරාන්දු යදයි. තවද ඔවුනට 

ආශාවන් ඇති කරයි. යෂයිතාන් රැවටීම මිස ඔවුනට 

යපායරාන්දු යනායදයි. 

َويَُمن ِيهِۡمۖۡ َوَما يَعُِدُهُم  يَعُِدُهۡم 
ها ُغُروًرا  يَۡطَُٰن إِل  ١٢٠ ٱلشه

121. ඔවුහු වනාහි ඔවුන්යේ නවාතැන නිරයයි. එයින් 

කිසිදු ගැලවුමක් ඔවුන් යනාදකිනු ඇත. 
َُٰهۡم َجَهنهُم َولَا َيجُِدوَن   َوى

ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
أ

 ١٢١ َعنَۡها َمحِيٗصا

122. විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් වනාහි ඊට පහළින් 

ගංගාවන් ගලා බසින ස්වර්ග උයන් තුළට අපි ඔවුන් 

ඇතුළත් කරන්යනමු. ඔවුහු එහි නිරන්තරයයන්ම 

සදාතනිකයින් යවති. අල්ලාහය්ේ ප්රතිඥාව සැබෑවක් විය. 

තවද අල්ලාහ්ට වඩා කියමයනන් වඩාත් සතයවන්යන් 

කවයරකු ද? 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ  َٰلَِحَِٰت َوٱل ٱلصه
َٰٖت َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها   َسنُۡدِخلُُهۡم َجنه
  ِ بَٗداۖۡ وَۡعَد ٱَّلله

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
ٱلۡأ

ِ قِيلٗا ۡصَدُق مَِن ٱَّلله
َ
ْۚ َوَمۡن أ ا  ١٢٢ َحق ٗ

123. නුඹලායේ ආශාවන් යහෝ පුසත්ක ලත් ජනයායේ 

ආශාවන් අනුව යනායේ. කවයරකු නපුරක් කරන්යන් ද ඒ 

අනුව ඔහුට ප්රතිඵල යදනු ලැයේ. අල්ලාහය්ගන් යතාරව 

කිසිදු භාරකරුවකු යහෝ උදේකරුවකු යහෝ ඔහු යනාලබනු 

ඇත. 

ۡهِل  
َ
َمانِي ِ أ

َ
َمانِي ُِكۡم َولَآ أ

َ
لهيَۡس بِأ

ٱلِۡكَتَِٰبِۗ َمن َيۡعَمۡل ُسوٗٓءا ُيجَۡز بِهِۦ 
ا َولَا   ِ َولِي ٗ َولَا َيجِۡد لَُهۥ مِن ُدوِن ٱَّلله

 ١٢٣ نَِصيٗرا

124. පිරිමියකුයගන් යහෝ යේවා කාන්තාවකයගන් යහෝ 

යේවා තමන් විශ්වාසකරන්යනකු ව සිටිය දී කවයරකු 

යහෝ දැහැමි ක්රියාවන් සිදු කරන්යන් ද එවිට ඔවුහු 

ස්වර්ගයට පිවියසති. ඉඳි යගඩි සිවියක ප්රමාණයකින්වත් 

ඔවුහු අපරාධ කරනු යනාලබති. 

َٰلَِحَِٰت مِن ذََكٍر َوَمن َيۡعَمۡل مَِن  ٱلصه
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
نثَيَٰ َوُهَو ُمۡؤمِن  فَأ

ُ
ۡو أ

َ
أ

يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة َولَا ُيۡظلَُموَن 
 ١٢٤ نَقِيٗرا

125. දැහැමියකුව සිට තම මුහුණ අල්ලාහ් යවතට අවනත 

කරවා ඉබ්රාහීම්යේ පිළියවත අවංක ව පිළිපදින්යනකුට 

වඩා දහමින් ඉතා අලංකාර වන්යන් කවයරකු ද? අල්ලාහ ්

ඉබ්රාහීම් ව මිතුයරකු බවට ගත්යත්ය. 

ۡسلََم وَۡجَهُهۥ 
َ
ۡن أ ِمه ۡحَسُن دِيٗنا م 

َ
َوَمۡن أ

ِ َوُهَو ُمحِۡسن  َوٱتهبََع مِلهَة إِبَۡرَٰهِيَم   َّلِله
ُ إِبَۡرَٰهِيَم َخلِيلٗا خََذ ٱَّلله  ١٢٥ َحنِيٗفاُۗ َوٱته

126. අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහයපායළායේ ඇති දෑ ද 

අල්ලාහ්ටම හිමිය. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ පිළිබඳ ව 

සර්වප්රකාරයයන් දන්නාය. 

ۡرِضِۚ  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

حِيٗطا ِ َشۡيءٖ مُّ
ُ بِكُل   ١٢٦ وَكَاَن ٱَّلله
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127. (නබිවරය!) කාන්තාවන් සම්බන්ධයයන් ඔවුහු 

නුඹයගන් ආගමික තීන්දු විමසති. නුඹ පවසනු! ඔවුන් 

සම්බන්ධයයන් ද ධර්ම පුසත්කයේ නුඹලා යවත 

පාරායනය කර යපන්වා ඇති පරිදි ඔවුනට නියම කරනු 

ලැබූ දෑ ඔවුනට ලබා යනාදී ඔවුන් ව විවාහ කර ගැනීමට 

නුඹලා ආශා කරන අනාථ කාන්තාවන් සම්බන්ධයයන් ද 

දරුවන් අතුරින් දුර්වලයින් සම්බන්ධයයන් ද අනාථයිනට 

යුක්ති ගරුක ව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයයන් ද අල්ලාහ ්

නුඹලාට ආගමික තීන්දු යදනු ඇත. නුඹලා කවර 

යහපතක් කළ ද අල්ලාහ ්ඒ පිළිබඳ ව සර්වඥානීය. 

  ُ َويَۡستَۡفتُونََك فِي ٱلن َِسآءِِۖ قُِل ٱَّلله
ُيۡفتِيُكۡم فِيهِنه َوَما ُيتۡلَىَٰ َعلَيُۡكۡم  
َٰتِي   فِي ٱلِۡكَتَِٰب فِي يََتََٰمي ٱلن َِسآءِ ٱله

تُۡؤتُوَنُهنه َما ُكتَِب لَُهنه َوتَرَۡغبُوَن  لَا
ن تَنِكُحوُهنه َوٱلُۡمۡستَۡضَعفِيَن مَِن 

َ
أ

ن َتُقوُمواْ لِلۡيََتََٰميَٰ  
َ
ٱلۡوِلَۡدَِٰن َوأ

بِٱلۡقِۡسِطِۚ َوَما َتۡفَعلُواْ مِۡن َخيۡرٖ فَإِنه 
َ كَاَن بِهِۦ َعلِيٗما  ١٢٧ ٱَّلله

128. කාන්තාවක් ඇයයේ සැමියායගන් යම් පිළිකුලක් 

යහෝ පිටුපෑමක් ගැන බිය යවයතාත් ඔවුන් යදයදනා අතර 

එකඟතාවකින් සමතයට පැමිණීම ඔවුන් යදයදනා මත 

වරදක් යනායේ. සමතය යර්ෂ්ඨය. ආත්මාවන් මසුරුකමට 

බඳුන් වී ඇත. නුඹලා (එකියනකාට) සහය දී බිය බැතිමත් 

වන්යන් නම් එවිට සැබැවින්ම අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අභිඥාන වන්තය. 

ةٌ َخافَۡت مِنُۢ َبۡعلَِها نُُشوًزا 
َ
َوِإِن ٱۡمَرأ

ن 
َ
ۡو إِۡعَراٗضا فَلَا ُجنَاَح َعلَيۡهَِمآ أ

َ
أ

  ُۗ لُۡح َخيۡر  ْۚ َوٱلصُّ يُۡصلَِحا بَيۡنَُهَما ُصلٗۡحا
ْۚ َوِإن   حه نُفُس ٱلشُّ

َ
ۡحِضَرِت ٱلۡأ

ُ
َوأ

َ كَاَن بَِما  ُتحِۡسنُواْ َوَتتهُقواْ فَإِنه ٱَّلله
 ١٢٨ ۡعَملُوَن َخبِيٗراتَ 

129. තවද නුඹලා ආශා කළ ද බිරියන් අතර සාධාරණ ව 

කටයුතු කිරීමට නුඹලා ශක්තිය යනාදරන්යනහුමය. 

එබැවින් (එක් බිරියක් යවත පමණක්) පූර්ණ නැඹුරුවකින් 

නැඹුරු වී (අයනක් බිරිය වන) ඇය ව (වැන්දඹුවක් ද 

අඹුවක් ද යන සැකයයන්) එල්යලන්නියක් යමන් අත හැර 

යනාදමනු. නුඹලා සමතයට පත් වී බිය බැතිමත් වූයේ 

නම් එවිට සැබැවින්ම අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය; අසමසම 

කරුණාන්විතය. 

ن َتۡعِدلُواْ َبيَۡن  
َ
َولَن تَۡستَِطيُعٓواْ أ

ٱلن َِسآءِ َولَۡو َحَرۡصتُۡمۖۡ فَلَا تَِميلُواْ كُله 
َكٱلُۡمَعلهَقةِِۚ َوِإن  ٱلَۡميِۡل َفتََذُروَها 

َ كَاَن   تُۡصلُِحواْ َوَتتهُقواْ فَإِنه ٱَّلله
 ١٢٩ َغُفوٗرا رهِحيٗما

130. ඔවුන් යදයදනා යවන් වන්යන් නම්, සෑම 

යකයනකුව ම අල්ලාහ ්තම පහසුකම් තුළින් අවශයතා 

රහිත කරවයි. තවද අල්ලාහ ්සර්ව වයාප්ත ය. සර්ව 

ප්රඥාවන්තය ය. 

ۚۦْ  َوِإن  ِن َسَعتِهِ ا م 
ُ كُل ٗ َقا ُيۡغِن ٱَّلله َيتََفره
ُ َوَِٰسًعا َحِكيٗما  ١٣٠ وَكَاَن ٱَّلله
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131. අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහයපායළායවහි ඇති දෑ ද 

අල්ලාහ්ට හිමිය. තවද නුඹලාට යපර පුසත්ක යදනු 

ලැබූවනට ද, නුඹලාට ද, අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු යැයි 

සැබැවින්ම අපි උපයදස් දුනිමු. තවද නුඹලා ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්යනහු නම් එවිට අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහයපායළායවහි 

ඇති දෑ ද අල්ලාහ ්සතුය. තවද අල්ලාහ් යපායහාසත්ය; 

ප්රශංසාලාභීය. 

ۡرِضِۗ  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب  
ُ
هِذيَن أ يۡنَا ٱل َولََقۡد َوصه

ْۚ  مِن َقبۡلُِكۡم  َ ِن ٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
َوِإيهاُكۡم أ

ِ َما فِي   َوِإن تَۡكُفُرواْ فَإِنه َّلِله
 ُ ۡرِضِۚ وَكَاَن ٱَّلله

َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ٱلسه

 ١٣١ َغنِيًّا َحمِيٗدا

132. අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහයපායළායවහි ඇති දෑ ද 

අල්ලාහ්ට හිමිය. භාරකරුවකු වශයයන් අල්ලාහ ්

ප්රමාණවත්ය. 

 ِ ۡرِضِۚ  َوَّلِله
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ  َما فِي ٱلسه

ِ َوكِيلًا  ١٣٢ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله

133. අයහෝ ජනයිනි! අල්ලාහ ්අභිමත කරන්යන් නම් 

නුඹලා ව පහයකාට (ඒ යවනුවට) යවනත් අය යගන එනු 

ඇත. ඒ යකයරහි අල්ලාහ් ශක්තිවන්තය. 

ِت  
ۡ
اُس َويَأ َها ٱلنه يُّ

َ
 يُۡذهِبُۡكۡم أ

ۡ
إِن يََشأ

ُ عَلَىَٰ َذَٰلَِك   أَـِبَخرِيَنْۚ وَكَاَن ٱَّلله
 ١٣٣ قَِديٗرا

134. කවයරකු යමයලාව කුසල් අයප්ක්ෂා කරමින් 

සිටියේ ද එවිට (දැන ගනු) යමයලාව හා මතුයලාව කුසල් 

අල්ලාහ ්අබියසය. තවද අල්ලාහ් සර්ව රාවකය; සර්ව 

නිරීක්ෂකය. 

ۡنيَا فَعِنَد  ن كَاَن يُرِيُد ثََواَب ٱلدُّ ِ مه ٱَّلله
 ُ ۡنيَا َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ وَكَاَن ٱَّلله ثََواُب ٱلدُّ

ُۢا بَِصيٗرا  ١٣٤ َسِميَع

135. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලාට එයරහි 

වුවද යදමාපියන් හා සමීප ඥාතීන්ට එයරහි වුව ද නුඹලා 

යුක්තිය ඉටු කරන්නන් යලසත් අල්ලාහ ්යවනුයවන් 

සාක්ි දරන්නන් යලසත් සිටිනු. ඔහු යපායහාසයතකු වුව 

ද දුගියකු වුව ද (කම් නැත) අල්ලාහ ්ඔවුන් යදයදනාටම 

වඩාත් උචිතය. එබැවින් නුඹලා යුක්තිය ඉටු කිරීයමහි 

මයනෝ ආශාවන් පිළි යනාපදිනු. තවද නුඹලා (සාක්ි( 

විකෘති කළ ද පිටුපෑව ද සැබැවින් ම අල්ලාහ ්නුඹලා 

කරන දෑ පිළිබඳ ව අභිඥානවන්තය. 

هِذيَن ءَ  َها ٱل يُّ
َ
َٰمِيَن  ۞َيَٰٓأ اَمنُواْ ُكونُواْ قَوه

ِ َولَۡو عَلَىَٰٓ  بِٱلۡقِۡسِط ُشَهَدآَء َّلِله
قَۡربِيَنْۚ إِن  

َ
َٰلَِديِۡن َوٱلۡأ وِ ٱلَۡو

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
أ

ۡولَيَٰ 
َ
ُ أ ۡو فَقِيٗرا فَٱَّلله

َ
يَُكۡن َغنِيًّا أ

ن َتۡعِدلُواْْۚ 
َ
ۖۡ فَلَا تَتهبُِعواْ ٱلَۡهَوىَٰٓ أ بِهَِما

وۡ 
َ
اْ أ ۥٓ َ كَاَن َوِإن تَلُۡو  ُتۡعرُِضواْ فَإِنه ٱَّلله

 ١٣٥ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا
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136. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ ්

ව ද ඔහුයේ දූතයාණන් ව ද ඔහුයේ දූතයාණන් යවත 

පහළ කළා වූ පුස්තකය ද ඊට යපර පහළ කළා වූ පුස්තක 

ද විශ්වාස කරනු. කවයරකු අල්ලාහ් ව ද ඔහුයේ 

මලක්වරු ද ඔහුයේ පුසත්ක ද ඔහුයේ දූතවරුන් ද අවසන් 

දිනය ද ප්රතික්යෂ්ප කරන්යන් ද එවිට සැබැවින්ම ඔහු 

අන්ත මුළාවකින් යනාමඟ ගියේය. 

  ِ هِذيَن َءاَمنُٓواْ َءامِنُواْ بِٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َل عَلَىَٰ   هِذي نَزه َورَُسولِهِۦ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱل
نَزَل مِن  رَُسولِهِۦ 

َ
هِذٓي أ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱل

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ   ْۚ َوَمن يَۡكُفۡر بِٱَّلله َقبُۡل
َوُكتُبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َفَقۡد 

ُۢا بَعِيًدا  ١٣٦ َضله َضَلَٰلَ

137. සැබැවින්ම විශ්වාස යකාට පසුව ප්රතික්යෂ්ප යකාට, 

නැවතත් විශ්වාස යකාට පසුව ප්රතික්යෂ්ප යකාට, පසුව 

ප්රතික්යෂ්පය වර්ධනය කර ගත්තවුනට සමාව දීම යහෝ 

ඔවුනට යම් මඟක් යපන්වීම අල්ලාහ්ට යුතු යනාවීය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ ثُمه َكَفُرواْ ثُمه  إِنه ٱل
َءاَمنُواْ ثُمه َكَفُرواْ ثُمه ٱۡزَداُدواْ  

ُ لَِيۡغفَِر لَُهۡم َولَا   ُكۡفٗرا لهۡم يَُكِن ٱَّلله
ُۢا  ١٣٧ لَِيۡهِدَيُهۡم َسبِيلَ

138. සැබැවින්ම තමන්ට යේදනීය දඬුවමක් ඇති බව 

කුහකයින්ට ශුභාරංචි දන්වනු. 
نه لَُهۡم َعَذابًا 

َ
ِر ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن بِأ ِ بَش 

لِيًما
َ
 ١٣٨ أ

139. යද්වත්වය විශ්වාස කළවුන් හැර දමා යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ව භාරකරුවන් යලස ගත්තවුන් ඔවුන් 

යවතින් යගෞරවය යසායන්යනෝ ද? (දැන ගනු) සැබැවින්ම 

සියලු යගෞරවයන් අල්ලාහ් සතුය. 

ۡولَِيآَء  
َ
َٰفِرِيَن أ هِذيَن َيتهِخُذوَن ٱلَۡك ٱل

يَبۡتَُغوَن ِعنَدُهُم  
َ
مِن ُدوِن ٱلُۡمۡؤمِنِيَنْۚ أ

ِ َجمِيٗعا  ١٣٩ ٱلۡعِزهةَ فَإِنه ٱلۡعِزهةَ َّلِله

140. අල්ලාහ්යේ වදන් ප්රතික්යෂ්ප කරනු ලැබීම, ඒවා 

සමේචලයට ලක් කරනු ලැබීම නුඹලායේ සවනට 

වැකුයණ් නම්, ඔවුහු ඒ හැර යවනත් කතාවක නියැයළන 

යතක් නුඹලා ඔවුන් සමඟ වාඩි යනාවනු. (නැතයහාත්) 

නියත වශයයන්ම නුඹලා ද එවිට ඔවුන් යමන් වන්යනහුය 

යැයි ධර්ම ග්රන්ථයේ නුඹලා යවත පහළ කර ඇ. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්කුහකයින් හා යද්ව ප්රතික්යෂ්පකයින් 

යන සියල්යලෝම නිරයට එක් රැස් කරන්නාය. 

ۡن 
َ
َل َعلَيُۡكۡم فِي ٱلِۡكَتَِٰب أ َوَقۡد نَزه

ِ يُۡكَفُر بَِها  إِذَا َسِمۡعتُۡم َءاَيَِٰت ٱَّلله
 بَِها فَلَا َتۡقُعُدواْ َمَعُهۡم َحتهيَٰ  

ُ
َويُۡستَۡهَزأ

ۦٓ إِنهُكۡم إِٗذا َيخُوُضواْ فِي َحِديٍث  َغيۡرِهِ
َ َجامُِع ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن   ِثۡلُُهۡمُۗ إِنه ٱَّلله م 

َٰفِرِيَن فِي َجَهنهَم َجمِيًعا  ١٤٠ َوٱلَۡك
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141. ඔවුහු වනාහි නුඹලාට සිදුවීමට යන යද් ගැන මාන 

බලමින් සිටිති. එනම්, නුඹලාට අල්ලාහ ්යවතින් යම් 

ජයක් වී නම් ‘අපි නුඹලා සමඟ සිටියා යනායේදැ’ යි 

පවසති. නමුත් යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්ට 

(ජයග්රහණයයන්) යකාටසක් වූයේ නම් අප ‘නුඹලා ව 

අබිබවා යන්නට තිබුණද යද්වත්වය විශ්වාස 

කළවුන්යගන් අපි නුඹලා ව වැළැක්වූයේ නැති දැ’ යි 

(ඔවුනට) පවසති. අල්ලාහ ්මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දින නුඹලා අතර තීන්දු යදනු ඇත. යද්වත්වය 

විශ්වාස කළවුන්ට එයරහි ව (ක්රියා) මාර්ගයක් ගැනීමට 

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්ට අල්ලාහ් (ඉඩ) 

යනාතැබුයේමය. 

هِذيَن َيتََربهُصوَن بُِكۡم فَإِن كَاَن  ٱل
لَۡم نَُكن  

َ
ِ قَالُٓواْ أ َِن ٱَّلله لَُكۡم َفتۡح  م 

َعُكۡم َوِإن كَاَن لِلَۡكَٰفِرِيَن نَصِ  يب  مه
لَۡم نَۡستَۡحوِذۡ َعلَيُۡكۡم  

َ
قَالُٓواْ أ

  ُ َِن ٱلُۡمۡؤمِنِيَنْۚ فَٱَّلله َوَنۡمنَۡعُكم م 
َيحُۡكُم بَيۡنَُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ َولَن 

ُ لِلَۡكَٰفِرِيَن عَلَى ٱلُۡمۡؤمِنِيَن   َيجَۡعَل ٱَّلله
 ١٤١ َسبِيلًا

142. නියත වශයයන්ම කුහකයින් අල්ලාහ ්ව මුළා 

කරන්නට බලති. එයහත් ඔහු ඔවුන් මුළායවහි හැර දමා 

ඇත. තවද ඔවුහු සලාතය සඳහා සිට ගත් විට ජනයාට 

යපන්වමින් අලසකමින් සිට ගනිති. ඔවුහු අල්ලාහ්ව සුඵ 

වශයයන් මිස යමයනහි යනාකරති. 

َ َوُهَو  إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله
لَ  وَٰةِ  َخَِٰدُعُهۡم َوِإذَا قَاُمٓواْ إِلَي ٱلصه

اَس َولَا   قَاُمواْ ُكَسالَيَٰ يَُرآُءوَن ٱلنه
ها قَلِيلٗا َ إِل  ١٤٢ يَۡذُكُروَن ٱَّلله

143. ඔවුහු (යද්ව විශ්වාසය හා ප්රතික්යෂ්පය යන) ඒ අතර 

යදෝලනය යවමින් සිටිති. ඔවුහු යමාවුන් යවතද යනායවති. 

තවද ඔවුන් යවත ද යනායවති. තවද අල්ලාහ් කවයරකු ව 

යනාමඟ යන්නට ඉඩ හැරියේ ද එවිට ඔහු යවනුයවන් වූ 

කිසිදු මඟක් නුඹ යනාදකින්යනහිමය. 

َذبَۡذبِيَن َبيَۡن َذَٰلَِك لَآ إِلَيَٰ َهَُٰٓؤلَآءِ   مُّ
 ُ َولَآ إِلَيَٰ َهَُٰٓؤلَآِءِۚ وََمن يُۡضلِِل ٱَّلله

 ١٤٣ فَلَن َتجَِد لَُهۥ َسبِيلٗا

144. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හැර දමා යද්වත්වය  

ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් ව සමීප මිතුරන් යලස යනාගනු.  

(යමමගින්) නුඹලාට එයරහි ව අල්ලාහ් යකයරහි පැහැදිලි 

සාධකයක් ඇති කර දීමට නුඹලා ප්රිය කරන්යනහු ද? 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا َتتهِخُذواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡولَِيآَء مِن 
َ
ُدوِن ٱلُۡمۡؤمِنِيَنْۚ  ٱلَۡكَٰفِرِيَن أ

ِ َعلَيُۡكۡم   ن َتجَۡعلُواْ َّلِله
َ
تُرِيُدوَن أ

َ
أ

بِينًا  ١٤٤ ُسلَۡطَٰٗنا مُّ

145. සැබැවින්ම කුහකයින් නිරා ගින්යනහි පහළම 

තලයේ යවයි. ඔවුන් යවනුයවන් නුඹ කිසිදු උදේ කරුවකු 

යනාලබන්යන්හිමය. 

ۡرِك  ۡسَفِل مَِن  إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن فِي ٱلده
َ
ٱلۡأ

ارِ َولَن َتجَِد لَُهۡم نَِصيًرا   ١٤٥ ٱلنه
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146. නමුත් පාප සමාව අයැද තමන් ව හැඩගස්වා 

අල්ලාහ ්ව තදින් ග්රහණය යකාට තම දහම අල්ලාහ්ට 

පමණක් අවංක ව පිළිපඳින්නන් හැර. ඔවුහු යද්වත්වය 

විශ්වාස කළවුන් සමඟය. යද්වත්වය විශ්වාස කළවුන්ට 

අල්ලාහ ්අතිමහත් ප්රතිඵල යදනු ඇත. 

ۡصلَُحواْ وَٱۡعتََصُمواْ 
َ
هِذيَن تَابُواْ َوأ ها ٱل إِل

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ِ فَأ ۡخلَُصواْ دِينَُهۡم َّلِله

َ
ِ َوأ بِٱَّلله

 ُ َمَع ٱلُۡمۡؤمِنِيَنۖۡ وََسۡوَف يُۡؤِت ٱَّلله
ۡجًرا َعِظيٗما

َ
 ١٤٦ ٱلُۡمۡؤمِنِيَن أ

147. නුඹලා (අල්ලාහ්ට) කෘතයේදී වී විශ්වාස කයළ ්නම් 

අල්ලාහ ්නුඹලාට දඬුවම් කරනුයේ ඇයි? තවද අල්ලාහ් 

කෘතයේදීය; සර්වඥානීය. 

ُ بَِعَذابُِكۡم إِن َشَكۡرُتۡم   ا َيۡفَعُل ٱَّلله مه
ُ َشاكًِرا َعلِيٗما  ١٤٧ َوَءاَمنتُۡمْۚ وَكَاَن ٱَّلله

148. අපරාධයට ලක්වූවන් හැර යවනත් කිසියවකු පරුෂ 

වදන් ප්රසිද්ධියේ පැවසීම අල්ලාහ් ප්රිය යනාකරයි. තවද 

අල්ලාහ ්සර්වරාවක; සර්වඥානී ය. 

وٓءِ مَِن  ُ ٱلۡجَۡهَر بِٱلسُّ ها ُيحِبُّ ٱَّلله ۞ل
ُ َسِميًعا  ها َمن ُظلَِمْۚ وَكَاَن ٱَّلله ٱلَۡقۡوِل إِل

 ١٤٨ َعلِيًما

149. යම් යහපතක් නුඹලා යහළි කළ ද එය නුඹලා 

සැඟවුව ද යම් නපුරකට නුඹලා සමාව දුන්න ද සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලී මහා ශක්තිවන්තයා ය. 

ۡو َتۡعُفواْ  
َ
ۡو ُتخُۡفوهُ أ

َ
إِن ُتبُۡدواْ َخيًۡرا أ

ا  َ كَاَن َعُفو ٗ َعن ُسوٓءٖ فَإِنه ٱَّلله
 ١٤٩ قَِديًرا 

150. සැබැවින්ම අල්ලාහ් හා ඔහුයේ රසූල්වරුන් 

ප්රතික්යෂ්ප කර අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ රසූල්වරුන් අතර 

යවනස්කම් යකාට ඇතැමුන් ව අපි විශ්වාස කරමු. 

එයමන්ම ඇතැමුන් ව අපි ප්රතික්යෂ්ප කරමු යැයි පවසා 

යම් (විශ්වාසය හා ප්රතික්යෂ්පය) අතර මඟක් ගන්නට 

අයප්ක්ෂා කරන අය වනාහී… 

ِ َورُُسلِهِۦ   هِذيَن يَۡكُفُروَن بِٱَّلله إِنه ٱل
ن 

َ
ِ  َويُرِيُدوَن أ ُِقواْ َبيَۡن ٱَّلله ُيَفر 

َورُُسلِهِۦ َويَُقولُوَن نُۡؤمُِن بِبَۡعٖض 
ن 

َ
َونَۡكُفُر بِبَۡعٖض َويُرِيُدوَن أ

 ١٥٠ َيتهِخُذواْ َبيَۡن َذَٰلَِك َسبِيلًا

151. සැබෑ යලසින් ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් යමාවුහුමය. තවද 

අපි ප්රතික්යෂ්පකයින්ට නින්දනීය දඬුවමක් සූදානම් කර 

ඇත්යතමු. 

ۡعتَۡدنَا  
َ
ْۚ َوأ ا ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكَٰفُِروَن َحق ٗ

ُ
أ

هِيٗنا  ١٥١ لِلَۡكَٰفِرِيَن َعَذابٗا مُّ

152. අල්ලාහ් හා ඔහුයේ රසූල්වරුන් විශ්වාස කර 

ඔවුන්යගන් කිසියවකු අතර යවනස් කම් යනාකළවුන් 

වනාහ ඔවුන්යේ ප්රතිඵල ඔහු ඔවුනට මතු පිරිනමනු ඇත. 

තවද අල්ලාහ ්අතික්ෂමාශීලීය; අසමසම කරුණාන්විතය. 

ِ َورُُسلِهِۦ َولَۡم   هِذيَن َءاَمنُواْ بِٱَّلله َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ِنُۡهۡم أ َحٖد م 

َ
ُِقواْ َبيَۡن أ ُيَفر 

 ُ ُجوَرُهۡمْۚ وَكَاَن ٱَّلله
ُ
َسۡوَف يُۡؤتِيهِۡم أ

 ١٥٢ َغُفوٗرا رهِحيٗما
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153. ධර්ම ග්රන්ථ ලද්දවුන් තමන් යවත අහසින් 

ග්රන්ථයක් නුඹ පහළ කළ යුතු යැයි නුයඹන් විමසා සිටිති. 

ඔවුහු මූසායගන් ද මීට වඩා බරතපතළ දෑ ඉල්ලා සිටියහ. 

ඔවුහු “අපට අල්ලාහ් ව ප්රසිද්ධියේ යපන්වන්නැ”යි විමසා 

සිටියයෝය. පසුව ඔවුන් කළ අපරාධ යහත්ුයවන් ඔවුන් ව 

අකුණු හඬ හසුකර ගත්යත්ය. පසුව ඔවුන් තමන්ට 

පැහැදිලි සාධක පැමිණි පසුව වසු පැටවා (නැමදුමට) 

ගත්හ. අනතුරු ව අපි ඒ සඳහා සමාව දුනිමු. තවද අපි 

මූසාට පැහැදිලි සාධකයක් පිරිනැමුයවමු. 

َِل   ن ُتنَز 
َ
ۡهُل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
يَۡسـ َلَُك أ

لُواْ 
َ
ِۚ َفَقۡد َسأ َمآءِ َِن ٱلسه َعلَيۡهِۡم كَِتَٰٗبا م 

ۡكبََر مِن َذَٰلَِك 
َ
رِنَا ُموَسيَٰٓ أ

َ
َفَقالُٓواْ أ
َٰعَِقُة  َخَذۡتُهُم ٱلصه

َ
َ َجۡهَرٗة فَأ ٱَّلله

خَُذواْ ٱلۡعِۡجَل مِنُۢ َبۡعِد   بُِظلِۡمهِۡمْۚ ثُمه ٱته
َما َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰت َفَعَفۡونَا َعن  

َذَٰلَِكْۚ َوَءاتَيۡنَا ُموَسيَٰ ُسلَۡطَٰٗنا  
بِيٗنا  ١٥٣ مُّ

154. තවද ඔවුන්යගන් ප්රතිඥාවක් ගැනීම සඳහා තූර් 

කන්ද ඔවුනට ඉහළින් අපි ඔසවා තැබුයවමු. තවද හිස 

නමා යදාරටුයවන් ඇතුළු වනු යැයි අපි ඔවුනට 

පැවසුයවමු. තවද යසනසුරාදා සීමාව ඉක්මවා යනායනු 

යැයි ද අපි ඔවුනට පැවසුයවමු. තවද අපි ඔවුන්යගන් ඉතා 

බලවත් ප්රතිඥාවක් ගත්යතමු. 

وَر بِِميَثَٰقِهِۡم َوَرَفۡعنَا فَۡوَقُهُم  ٱلطُّ
ٗدا   َوُقلۡنَا لَُهُم ٱۡدُخلُواْ ٱلَۡباَب ُسجه

بِۡت  َوُقلۡنَا لَُهۡم لَا َتۡعُدواْ فِي ٱلسه
ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا َخۡذنَا مِنُۡهم م 

َ
 ١٥٤ َوأ

155. ඔවුන්යේ ප්රතිඥාවන් ඔවුන් බිඳ දැමූ යහයින් ද 

අල්ලාහය්ේ සංඥාවන් ඔවුන් ප්රතික්යෂ්ප කළ යහයින් ද 

කිසිදු යුක්තියකින් යතාරව නබිවරුන් ව ඔවුන් ඝාතනය 

කළ යහයින් ද අපයේ හදවත් වැසී ඇතැයි ඔවුන් පැවසූ 

යහයින් ද (අල්ලාහ ්ඔවුන්ව ඔහුයේ දයායවන් යනරපා 

දැමුයේය) එයමන්ම ඔවුන්යේ ප්රතික්යෂ්පය යහත්ුයවන් ඒ 

මත අල්ලාහ් මුද්රා තැබුයේය. එබැවින් ස්වල්ප යදයනකු 

මිස ඔවුහු විශ්වාස යනාකරති. 

ِيَثََٰقُهۡم َوُكۡفرِِهم   فَبَِما َنۡقِضهِم م 
ۢنبِيَآَء بَِغيۡرِ  

َ
ِ َوَقتۡلِهُِم ٱلۡأ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

ْۚۚ بَۡل َطبََع   ٖ َوَقۡولِهِۡم قُلُوبُنَا ُغلُۡفُۢ َحق 
ُ َعلَيَۡها بُِكۡفرِِهۡم فَلَا يُۡؤمِنُوَن   ٱَّلله

ها قَلِيلٗا  ١٥٥ إِل

156. තවද ඔවුන් (ප්රතික්යෂ්ප කළ යහයින් ද මර්යම් 

යකයරහි මහත් අවලාද පැවසූ යහයින් ද (අල්ලාහ් ඔවුන්ව 

ඔහුයේ දයායවන් යනරපා දැමුයේය). 

َوبُِكۡفرِِهۡم َوَقۡولِهِۡم عَلَىَٰ َمۡريََم ُبۡهَتَٰنًا  
 ١٥٦ َعِظيٗما
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157. අල්ලාහ්යේ දූතයකු වන මර්යම්යේ පුත් ඊසා ව 

සැබැවින්ම අපි ඝාතනය කයළමු යැයි ඔවුන් පැවසූ 

යහයින් (අල්ලාහ් ඔවුන්ව ඔහුයේ දයායවන් යනරපා 

දැමුයේය) නමුත් ඔවුහු ඔහු ව ඝාතනය යනාකයළෝය. 

එයමන්ම ඔවුහු ඔහු ව කුරුසයේ තබා ඇණ ගැසුයේද 

නැත. නමුත් ඔවුනට (යවනත් පුදගලයයකු) ඔහුට සමාන 

කර යපන්වන ලදි. තවද සැබැවින්ම ඔහු සම්බන්ධයයන් 

මතයේද ඇති කර ගත්තවුන් වනාහි ඔහු පිළිබඳ ව 

සැකයයහි පසුයවති. ඔවුන් අනුමාන පිළිපැදීම හැර ඔහු 

ගැන යවනත් කිසිදු දැනුමක් ඔවුනට යනාමැත. ඔවුහු ඔහු 

ව තිරසාර ව ඝාතනය යනාකයළෝය. 

َوَقۡولِهِۡم إِنها َقتَلۡنَا ٱلَۡمِسيَح ِعيَسي 
ِ َوَما َقتَلُوهُ َوَما   ٱۡبَن َمۡريََم رَُسوَل ٱَّلله
هِذيَن  َصلَبُوهُ َوَلَِٰكن ُشب َِه لَُهۡمْۚ َوِإنه ٱل

ِنُۡهْۚ َما لَُهم   ٱۡختَلَُفواْ فِيهِ لَفِى َشك ٖ م 
ْۚ َوَما   ِ ن  ها ٱت ِبَاَع ٱلظه بِهِۦ مِۡن ِعلٍۡم إِل

ُۢا  ١٥٧ َقتَلُوهُ يَقِينَ

158. නමුත් අල්ලාහ් තමන් යවත ඔහු ව ඔසවා ගත්යත්ය. 

තවද අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරී සර්ව ප්රඥාවන්ත ය. 
ُ َعزِيًزا   ُ إِلَۡيهِِۚ وَكَاَن ٱَّلله َفَعُه ٱَّلله بَل ره

 ١٥٨ َحِكيٗما

159. ධර්ම ග්රන්ථය ලැබූ කිසියවකු ඔහු (යමයලාවට 

පැමිණ) මරණයට පත් වීමට මත්යතන් ඒ ගැන විශ්වාස 

කරනවා මිස නැත. මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන 

දින ඔහු ඔවුනට එයරහි ව සාක්ිකරුවකු වනු ඇත. 

ها لَُيۡؤمِنَنه   ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب إِل
َ
ِۡن أ َوِإن م 

ۖۦۡ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ  بِهِۦ َقبَۡل َمۡوتِهِ
 ١٥٩ يَُكوُن َعلَيۡهِۡم َشهِيٗدا

160. යුයදේවන්යේ (යමවැනි) අපරාධ යහත්ුයවන් ඔවුනට 

අනුමත කරනු ලැබූ පිවිතුරු දෑ අපි ඔවුනට තහනම් 

කයළමු. තවද එය අල්ලාහ්යේ මාර්ගයයන් යබායහෝ 

යදනා ව ඔවුන් අවහිර කළ බැවිනි. 

ۡمنَا   هِذيَن َهاُدواْ َحره َِن ٱل فَبُِظلٖۡم م 
ِحلهۡت لَُهۡم 

ُ
َعلَيۡهِۡم َطي َِبٍَٰت أ

ِ َكثِيٗرا ِهِۡم َعن َسبِيِل ٱَّلله  ١٦٠ َوبَِصد 

161. තවද යපාලිය තහනම් කරනු ලැබ තිබිය දී ඔවුන් 

එය ගත් බැවින් ද අනිසි අයුරින් ජනයායේ වසත්ුව ඔවුන් 

අනුභව කළ බැවින් ද යේ. තවද අපි ඔවුන් අතුරින් වූ 

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට යේදනා සහගත දඬුවමක් 

සූදානම් කයළමු. 

اْ َوَقۡد ُنُهواْ َعنُۡه  ِبَوَٰ ۡخِذهُِم ٱلر 
َ
َوأ

اِس بِٱلَۡبَِٰطِلِۚ  ۡمَوََٰل ٱلنه
َ
ۡكلِهِۡم أ

َ
َوأ

ۡعتَۡدنَا لِلَۡكَٰ 
َ
فِرِيَن مِنُۡهۡم َعَذابًا  َوأ

لِيٗما
َ
 ١٦١ أ
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162. නමුත් ඔවුන් අතුරින් දැනුයමහි තීක්ෂණ බුද්ධියක් 

ඇත්තවුන් ද යද්වත්වය විශ්වාස කළ අය ද නුඹ යවත 

පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද නුඹට යපර පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද 

විශ්වාස කරති. තවද සලාතය විධිමත් ව ඉටු කරන්නන් ද 

zසකාත් යදන්නන් ද අල්ලාහ් හා අවසන් දිනය විශ්වාස 

කරන්නන් ද වන යමාවුනට අපි අතිමහත් ප්රතිඵල 

පිරිනමන්යනමු. 

َِٰسُخوَن فِي ٱلۡعِلِۡم مِنُۡهۡم   َِٰكِن ٱلره له
نزَِل إِلَۡيَك 

ُ
َوٱلُۡمۡؤمِنُوَن يُۡؤمِنُوَن بَِمآ أ

نزَِل مِن َقبۡلَِكْۚ َوٱلُۡمقِيِميَن  
ُ
َوَمآ أ

ْۚ َوٱلُۡمۡؤتُونَ  لَوَٰةَ َكوَٰةَ َوٱلُۡمۡؤمِنُوَن  ٱلصه ٱلزه
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ أ بِٱَّلله

ۡجًرا َعِظيًما
َ
 ١٦٢ َسنُۡؤتِيهِۡم أ

163. සැබැවින්ම නූහ්ට හා ඔහුයගන් පසු වූ නබිවරුන්ට 

වහී (දිවය පණිවිඩය) පහළ කළාක් යමන් නුඹ යවත ද 

සැබැවින්ම අපි වහී පහළ කයළමු. (ඒ අනුව) අපි ඉබ්රාහීම්, 

ඉස්මාඊල්, ඉසහ්ාක්, යඃකූේ, අසබ්ාත් (යහවත් යඃකූේයේ 

පරපුර) ඊසා, අේයූේ, යූනුස්, හාරූන් හා සුයලයිමාන් යන 

අයට ද වහී පහළ කයළමු. තවද අපි දාවූද්ට සබූර් (ධර්ම 

ග්රන්ථය) පිරිනැමුයවමු. 

وَۡحيۡنَآ إِلَيَٰ 
َ
وَۡحيۡنَآ إِلَۡيَك َكَمآ أ

َ
۞إِنهآ أ
وَۡحيۡنَآ  نُوٖح 

َ
بِي ِـَۧن مِنُۢ َبۡعِدهِۚۦْ َوأ َوٱلنه

إِلَيَٰٓ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق 
يُّوَب 

َ
ۡسبَاِط وَِعيَسيَٰ َوأ

َ
َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

َويُونَُس َوَهَُٰروَن وَُسلَيَۡمََٰنْۚ َوَءاتَيۡنَا  
 ١٦٣ َداوُۥَد َزبُوٗرا

164. ඇතැම් රසූල්වරුන්, ඔවුන් ගැන මීට යපර අපි නුඹට 

පවසා ඇත. තවද ඇතැම් රසූල්වරුන්, ඔවුන් ගැන අපි 

නුඹට පවසා නැත. තවද අල්ලාහ් මූසා සමඟ කතා 

කයළය්. 

َورُُسلٗا قَۡد قََصۡصَنَُٰهۡم َعلَيَۡك مِن  
هۡم َنۡقُصۡصُهۡم َعلَيَۡكْۚ   َقبُۡل َورُُسلٗا ل

ُ ُموَسيَٰ تَكۡلِيٗما  ١٦٤ وََكلهَم ٱَّلله

165. එම රසූල් වරුන්ට පසුව කිසිදු සාධකයක් අල්ලාහ්ට 

එයරහි ව ජනයාට යනාවනු පිණිස ඇතැම් රසූල්වරුන් 

ශුභාරංචි දන්වන්නන් හා අවවාද කරන්නන් යලස සිටියහ. 

තවද අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරී සර්ව ප්රඥාවන්ත ය. 

ِريَن وَُمنِذرِيَن لَِئلها   ِ بَش  رُُّسلٗا مُّ
 ِ ُۢة َبۡعَد يَُكوَن لِلنهاِس عَلَى ٱَّلله ُحجه

ُ َعزِيًزا َحِكيٗما  ١٦٥ ٱلرُُّسِلِۚ وَكَاَن ٱَّلله

166. නමුත් නුඹ යවත පහළ කළ දෑ ට අල්ලාහ ්සාක්ි 

දරනු ඇත. එය ඔහුයේ අනු දැනුයමන් පහළ කයළ්ය. තවද 

මලාඉකාවරු ද සාක්ි දරති. සාක්ි දරන්නා වශයයන් 

අල්ලාහ ්ප්රමාණවත්ය. 

ُ يَۡشَهُد بَِمآ  َِٰكِن ٱَّلله نَزَل إِلَۡيَكۖۡ  له
َ
أ

ۖۦۡ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡشَهُدوَنْۚ   نَزلَُهۥ بِعِلِۡمهِ
َ
أ

ِ َشهِيًدا  ١٦٦ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله
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167. නියත වශයයන්ම ප්රතික්යෂ්ප යකාට අල්ලාහය්ේ 

මාර්ගයයන් අවහිර ක ළවුන් වනාහි සැබැවින්ම අන්ත 

මුළාවකින් මුළා වූහ. 

هِذيَن َكَفُرواْ  واْ َعن  إِنه ٱل َوَصدُّ
ُۢا   ِ قَۡد َضلُّواْ َضَلَٰلَ َسبِيِل ٱَّلله

 ١٦٧ بَعِيًدا

168. නියත වශයයන්ම ප්රතික්යෂ්ප යකාට අපරාධ 

කළවුන් වනාහි ඔවුනට සමාව දීමට යහෝ ඔවුන් ව යහමඟ 

යැවීමට යහෝ අල්ලාහ්ට කිසිදු මඟක් යනාවීය. 

هِذيَن َكَفُرواْ وََظلَُمواْ لَۡم يَُكِن  إِنه ٱل
 ُ لَِيۡغفَِر لَُهۡم َولَا لَِيۡهِدَيُهۡم  ٱَّلله

 ١٦٨ َطرِيًقا

169. නිරයේ මාර්ගය මිස. ඔවුහු එහි නිරන්තරයයන්ම 

සදාතනිකයින් යවති. තවද අල්ලාහ්ට එය පහසු කාර්යයක් 

විය. 

بَٗداْۚ  
َ
ها َطرِيَق َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ إِل

ِ يَِسيٗرا  ١٦٩ وَكَاَن َذَٰلَِك عَلَى ٱَّلله

170. අයහෝ මිනිසුනි! නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් සතයය 

රැයගන යමම රසූල්වරයා නුඹලා යවත පැමිණ ඇත. 

එබැවින් නුඹලා විශ්වාස කරනු. නුඹලාට එය යහපතකි. 

නමුත් නුඹලා ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනහු නම් එවිට (දැන 

ගනු) සැබැවින්ම අහසහ්ි හා මිහිතලයයහි ඇති දෑ අල්ලාහ් 

සතුය. තවද අල්ලාහ් සර්වඥානීය; සර්ව ප්රඥාවන්තය. 

اُس قَۡد َجآَءُكُم ٱلرهُسوُل  َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ب ُِكۡم فَـ َامِنُواْ َخيۡٗرا   ِ مِن ره بِٱلۡحَق 
ِ َما فِي  لهُكۡمْۚ َوِإن تَۡكُفُرواْ فَإِنه َّلِله

ُ َعلِيًما  ۡرِضِۚ وَكَاَن ٱَّلله
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ١٧٠ َحِكيٗما

171. ධර්ම ග්රන්ථ ලැබූවනි! නුඹලායේ දහයමහි නුඹලා 

සීමාව ඉක්මවා යනායනු. අල්ලාහ් යකයරහි සතයය මිස 

(යවන කිසිවක්) යනාපවසනු. සැබැවින්ම මර්යම්යේ පුත් 

ඊසා යහවත් මසීහ ්අල්ලාහය්ේ දූත යයකි. තවද ඔහුයේ 

වදනකි. එය මර්යම් යවත යහළුයේය. තවද ඔහුයගන් වූ 

ආත්මයකි. එබැවින් අල්ලාහ්ව ද ඔහුයේ රසූල්වරු ද 

විශ්වාස කරනු. ත්රිත්වය යැයි යනාපවසනු (එයින්) 

වැළයකනු. නුඹලාට යහපත් වනු ඇත. සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්ඒකීය යදවියාමය. ඔහුට දරුවකු වීයමන් ඔහු 

පිවිතුරුය. අහසහ්ි ඇති දෑ ද මිහිතලයේ ඇති දෑ ද ඔහු 

සතුය. භාරකරු වශයයන් අල්ලාහ් ප්රමාණවත්ය. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َتۡغلُواْ فِي دِينُِكۡم  
َ
َيَٰٓأ

ْۚ إِنهَما   ها ٱلۡحَقه ِ إِل َولَا َتُقولُواْ عَلَى ٱَّلله
ٱلَۡمِسيُح ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم رَُسوُل  

ََٰهآ إِلَيَٰ َمۡريََم َوُروح    لَۡقى
َ
ۥٓ أ ِ وََكلَِمتُُه ٱَّلله

ِ َورُُسلِهِۖۦۡ وَ  ِنُۡهۖۡ فَـ َامِنُواْ بِٱَّلله لَا  م 
ْۚ ٱنتَُهواْ َخيۡٗرا لهُكۡمْۚ إِنهَما   َتُقولُواْ ثََلَٰثٌَة
ن يَُكوَن  

َ
ۥٓ أ ۖۡ ُسبَۡحَٰنَُه ُ إَِلَٰه  َوَِٰحد  ٱَّلله

َمََٰوَِٰت َوَما فِي  هُهۥ َما فِي ٱلسه ۘ ل لَُهۥ َولَد 
ِ َوكِيلٗا ۡرِضِۗ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله

َ
 ١٧١ ٱلۡأ
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172. අල්ලාහ්ට ගැත්යතකු වීයමන් මසීහ් යහෝ සමීප 

මලාඉකාවරුන් යහෝ යහළා යනාදකින්යන්මය. ඔහුට 

ගැතිකම් කිරීයමන් කවයරකු යහළා දැක උඩඟු වන්යන් ද 

එවිට (දැන ගනු) ඔහු යවත ඔවුන් සියල්ලම ඔහු එක් රැස ්

කරනු ඇත. 

ن يَُكوَن 
َ
لهن يَۡستَنِكَف ٱلَۡمِسيُح أ

بُوَنْۚ   ِ َولَا ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ٱلُۡمَقره ه ِ َعبۡٗدا َّلل 
يَۡستَنِكۡف َعۡن ِعبَاَدتِهِۦ َوَمن 

َويَۡستَۡكبِۡر فََسيَۡحُشُرُهۡم إِلَۡيهِ  
 ١٧٢ َجمِيٗعا

173. යද්වත්වය විශ්වාස යකාට යහකම් කළ අය වූ කලී 

ඔවුනට ඔවුන්යේ ප්රතිඵල ඔහු පූර්ණ ව යදනු ඇත. තවද 

ඔහුයේ භාගයයයන් ඔහු ඔවුනට අමතර ව යදනු ඇත. 

නමුත් යහළා දැක උඩඟු වූ අය කලී ඔවුනට යේදනා 

සහගත දඬුවමකින් ඔහු දඬුවම් කරනු ඇත. ඔවුනට 

භාරකරුවකු වශයයන් යහෝ උදේකරුවකු වශයයන් යහෝ 

අල්ලාහය්ගන් යතාරව යවනත් කිසිවකු ඔවුන් යනාලබනු 

ඇත. 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ   ا ٱل مه
َ
فَأ

ُجوَرُهۡم  
ُ
َٰلَِحَِٰت َفيَُوف ِيهِۡم أ ٱلصه

ِن فَۡضلِهِۖۦۡ وَ  هِذيَن َويَزِيُدُهم م  ا ٱل مه
َ
أ

ُبُهۡم  ِ ٱۡستَنَكُفواْ َوٱۡستَۡكبَُرواْ َفيَُعذ 
ِن   لِيٗما َولَا َيجُِدوَن لَُهم م 

َ
َعَذابًا أ

ا َولَا نَِصيٗرا ِ َولِي ٗ  ١٧٣ ُدوِن ٱَّلله

174. අයහෝ මිනිසුනි! නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් 

සාධකයක් නුඹලා යවත පැමිණ ඇත. තවද නුඹලා යවත 

පැහැදිලි ආයලෝකයක් අපි පහළ කයළමු. 

اُس قَۡد َجآَءُكم بُۡرَهَٰن    َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم نُوٗرا  
َ
ب ُِكۡم َوأ ِن ره م 

بِيٗنا  ١٧٤ مُّ

175. අල්ලාහ් ව විශ්වාස යකාට ඔහුව තදින් ග්රහණය කර 

ගත් අය වූ කලී ඔහුයගන් වූ දයායවහි හා භාගයයයහි ඔහු 

ඔවුන් ඇතුළත් කරනු ඇත. තවද ඔහු ඔවුනට ඍජු 

මාර්ගයයන් ඔහු යවත මඟ යපන්වනු ඇත. 

ِ َوٱۡعتََصُمواْ   هِذيَن َءاَمنُواْ بِٱَّلله ا ٱل مه
َ
فَأ

ِنُۡه   بِهِۦ فََسيُۡدِخلُُهۡم فِي َرۡحمَةٖ م 
َوَفۡضٖل َويَۡهِديهِۡم إِلَۡيهِ ِصَرَٰٗطا 

ۡستَقِيٗما  ١٧٥ مُّ
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176. (නබිවරය!) ඔවුහු ඔයබන් ආගමික තීන්දු පතති. 

“කලාලා” (එකකුස උපන් සයහෝදර සයහෝදරියන්) 

සම්බන්ධයයන් වූ ආගමික තීන්දු අල්ලාහ් නුඹලාට යදනු 

ඇතැයි පවසනු. තමන්ට සයහෝදරියක් සිටිය දී තමන්ට 

දරුවකු යනාවූ තත්ත්වයක පුද්ගලයකු මරණයට පත් 

වූයේ නම් එවිට ඔහු අත හැර දමා ගිය දැයින් අඩක් ඇයට 

හිමි විය යුතුය. එයමන්ම ඇයට දරුවකු යනාවූයේ නම් 

ඔහු ඇය(යේ වසත්ුව)ට උරුමකම් පානු ඇත. එයමන්ම 

සයහෝදරියන් යදයදයනකු වී නම් ඔහු අත හැර දමා ගිය 

දැයින් තුයනන් යදකක් ඔවුන් යදයදනාට හිමි විය යුතුය. 

ඔහුට පිරිමි හා ගැහැනු සයහෝදර සයහෝදරියන් වී නම් 

කාන්තාවන් යදයදනකුට හිමි යකාටස යමන් (පංගුවක්) 

පිරිමියාට හිමි විය යුතුයි.  නුඹලා යනාමඟ යනායනු පිණිස 

අල්ලාහ ්නුඹලාට (යමයස්) පැහැදිලි කරන්යන්ය. අල්ලාහ ්

සියලු දෑ යකයරහි සර්වඥානීය. 

ُ ُيۡفتِيُكۡم فِي   يَۡستَۡفتُونََك قُِل ٱَّلله
ٱلَۡكَلَٰلَةِِۚ إِِن ٱۡمُرٌؤاْ َهلََك لَيَۡس لَُهۥ 

ۡخت  
ُ
ۥٓ أ فَلََها نِۡصُف َما تََرَكْۚ  َولَد  َولَُه

ْۚ فَإِن   هَها َولَد  َوُهَو يَرِثَُهآ إِن لهۡم يَُكن ل
ا تََرَكْۚ  لُثَاِن مِمه كَاَنتَا ٱثۡنَتَيِۡن فَلَُهَما ٱلثُّ

َوِإن كَانُٓواْ إِۡخوَٗة ر َِجالٗا َونَِساٗٓء  
نثَيَيِۡنِۗ يُبَي ُِن  

ُ
ِ ٱلۡأ َكرِ مِثُۡل َحظ  فَلِلذه

 
َ
ُ لَُكۡم أ ِ  ٱَّلله

ُ بِكُل  ن تَِضلُّواُْۗ َوٱَّلله
 ُۢ  ١٧٦ َشۡيٍء َعلِيُم
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි!  නුඹලා ගිවිසුම් 

පූර්ණ ව ඉටු කරනු. නුඹලාට කියවා යපන්වනු ලැබූ දෑ 

හැර යසසු යගාවිපළ සතුන් නුඹලාට (ආහාරය සඳහා) 

අනුමත කරන ලදී. නමුත් නුඹලා ඉහ්රාම් තත්ත්වයේ 

සිටියදී දඬයම් කිරීම අනුමත කර යනාගත යුතුය. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඔහු සිතන දෑ තීන්දු කරයි. 

ۡوُفواْ 
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
ِۚ  َيَٰٓأ بِٱلُۡعُقودِ

ها َما   نَۡعَِٰم إِل
َ
ِحلهۡت لَُكم بَهِيَمُة ٱلۡأ

ُ
أ

يِۡد   ُيتۡلَىَٰ َعلَيُۡكۡم َغيَۡر ُمحِل ِى ٱلصه
َ َيحُۡكُم َما   ُۗ إِنه ٱَّلله نتُۡم ُحُرٌم

َ
َوأ

 ١ يُرِيدُ 

2. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි!  අල්ලාහය්ේ 

සලකුණු වලට යහෝ පිවිතුරු පාරිශුද්ධ මාස වලට යහෝ 

(කැප කිරීම් යවනුයවන්) යවන් කළ සතුන්ට යහෝ (ඒ 

සඳහා සලකුණු යලස) යගලමාල පැලැන්ඳ වූ සතුන්ට 

යහෝ තම පරමාධිපතියේ භාගයය හා තෘප්තිය 

අයප්ක්ෂායවන් පිවිතුරු නිවසට අභයදායී ව 

පැමියණන්නන්ට යහෝ (හිරිහැර හා නින්දා කිරීම) නුඹලා 

අනුමත කර යනාගනු. තවද නුඹලා ඉහ්රාමය ඉවත් කර 

දැමුයේ නම් එවිට නුඹලා දඩයම් කර ගනු. ශුද්ධ 

යද්වස්ථානයයන් නුඹලාට අවහිර කළ පිරිසකයේ 

යක්රෝධය නුඹලා (ඔවුන් යවත) සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 

කිරීමට නුඹලා ව යපාළඹවිය යනායුතුය. තවද යහපතට 

හා බිය බැතිමත්කමට නුඹලා එකියනකා උදේ කර ගනු. 

පාපයට හා සතුරුකමට නුඹලා එකියනකා උදේ 

යනාකරනු. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් දඬුවම් දීයමහි ඉතා දැඩිය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا ُتحِلُّواْ َشَعَٰٓئَِر   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡهَر ٱلۡحََراَم َولَا ٱلَۡهۡدَي   ِ َولَا ٱلشه ٱَّلله
ِيَن ٱلَۡبيَۡت ٱلۡحََرامَ    َولَا ٱلَۡقَلَٰٓئَِد َولَآ َءآم 

  ْۚ ب ِهِۡم َورِۡضَوَٰنٗا ِن ره يَبۡتَُغوَن فَۡضلٗا م 
َوِإذَا َحلَلۡتُۡم فَٱۡصَطاُدواْْۚ َولَا  

وُكۡم   ن َصدُّ
َ
َيجۡرَِمنهُكۡم َشنَـ َاُن قَۡوٍم أ

ن َتۡعتَُدواْۘ 
َ
َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم أ

ۡقَوىَِٰۖ َولَا  ِ َوٱلته َوَتَعاَونُواْ عَلَى ٱلۡبِر 
لِۡإثِۡم وَٱلُۡعۡدَوَِٰنِۚ َوٱتهُقواْ  َتَعاَونُواْ عَلَى ٱ

َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  ۖۡ إِنه ٱَّلله َ  ٢ ٱَّلله
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3. මළ සතුන්, රුධිරය, ශූකර මාංශ, අල්ලාහ් යනාවන දෑ 

සඳහා බිලි යදනු ලැබූ දෑ, යගල මිරිකනු ලැබ මිය ගිය දෑ, 

පහර යදනු ලැබ මිය ගිය දෑ, වැටී මිය ගිය දෑ, ඇණ මිය 

ගිය දෑ, මෘග සතුන් කා දැමූ දෑ නුඹලාට තහනම් කරන 

ලදී - නුඹලා (ඉන්පසුව) එය විධිමත් යලස කැපුයේ නම් 

හැර, (එවිට ආහාරය සඳහා ගත හැක.) - තවද පිළිම 

සඳහා කැපූ දෑ යකෝටු කැබලි මඟින් කුසපත් ඇද පංගු 

යබදා ගන්නා දෑ ද නුඹලාට තහනම් කරන ලදී. යම්වා 

පාපීය. ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් නුඹලායේ දහම ගැන අද දින 

අයප්ක්ෂා භංග වී ඇත. එබැවින් ඔවුනට නුඹලා බිය 

යනාවනු. තවද මට ම බිය වනු. අද දින නුඹලාට 

නුඹලායේ දහම මම සම්පූර්ණ කයළමි. නුඹලා යකයරහි 

වූ මායේ ආශිර්වාදය ද සම්පූර්ණවත් කයළමි. නුඹලා 

යවනුයවන් දහමක් යලස ඉසල්ාමය මම පිළිගතිමි. නමුත් 

පාපයට නැඹුරු යනාවී, දුගී බව යහ්තුයවන් (යම්වා 

ආහාරයට ගන්නා යමන්) බල කරනු ලැබුයේ නම්, එවිට 

(දැන ගනු) සැබැවින්ම අල්ලාහ ්අතික්ෂමාශීලී අසමසම 

කරුණාන්විතය. 

ُم َولَحُۡم   َِمۡت َعلَيُۡكُم ٱلَۡميۡتَُة َوٱلده ُحر 
ِ بِهِۦ   هِله لَِغيۡرِ ٱَّلله

ُ
ٱلۡخِنزِيرِ َوَمآ أ

َوٱلَۡمۡوُقوذَةُ َوٱلُۡمتََرد ِيَُة  َوٱلُۡمنَۡخنَِقُة 
ها َما   بُُع إِل َكَل ٱلسه

َ
ِطيَحُة َوَمآ أ َوٱلنه

ن 
َ
يۡتُۡم َوَما ذُبَِح عَلَى ٱلنُُّصِب َوأ ذَكه

  ُۗ ۡزَلَِٰمِۚ َذَٰلُِكۡم فِۡسٌق
َ
تَۡستَۡقِسُمواْ بِٱلۡأ

هِذيَن َكَفُرواْ مِن  ٱلَۡيۡوَم يَئَِس ٱل
ۡخَشۡوِنِۚ ٱلَۡيۡوَم  دِينُِكۡم فَلَا َتخَۡشۡوُهۡم َوٱ

ۡتَمۡمُت  
َ
ۡكَملُۡت لَُكۡم دِينَُكۡم َوأ

َ
أ

َعلَيُۡكۡم نِۡعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم  
ْۚ َفَمِن ٱۡضُطره فِي َمخَۡمَصٍة   ٱلۡإِۡسَلََٰم دِيٗنا
َ َغُفور   َغيَۡر ُمتََجانِٖف ل ِِإثٖۡم فَإِنه ٱَّلله

 ٣ رهِحيم  

4. ඔවුන්ට අනුමත කරනු ලැබුයේ කුමක් දැ යි? ඔවුහු 

නුඹයගන් විමසති. (නබිවරය!) පවසන්න, පිවිතුරු 

යහපත් දෑ ද දඩයම් සතුන් අතරින් අල්ලාහ් නුඹලාට 

ඉගැන් වූ දැයින් නුඹලා උන්ට උගන්වා ඉන් පුහුණුව 

ලැබූ සතුන් විසින් දඩයම් කළ දෑ ද නුඹලාට අනුමත 

කරන ලදී. එබැවින් නුඹලා යවත උන් යගාදුරු කර යගන 

එන දෑ නුඹලා අනුභව කරනු. තවද ඒ මත අල්ලාහය්ේ 

නාමය කියනු. තවද අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් විනිශ්චය කිරීයමහි ඉතා යේගවත්ය. 

ِحله  
ُ
ِحله لَُهۡمۖۡ قُۡل أ

ُ
يَۡسـ َلُونََك َماذَآ أ

َِن   ي َِبَُٰت َوَما َعلهۡمتُم م  لَُكُم ٱلطه
ا ٱلۡجََوارِِح ُمكَل ِبِيَن ُتَعل ُِموَنُهنه  مِمه

ۡمَسۡكَن 
َ
آ أ ۖۡ فَكُلُواْ مِمه ُ َعلهَمُكُم ٱَّلله

ِ َعلَيۡهِِۖ  َعلَيُۡكۡم َوٱذُۡكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله
َ َسِريُع   ْۚ إِنه ٱَّلله َ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ٤ ٱلۡحَِسابِ 



සූරා අල් මාඉදා 135  المائدة 

5. අද දින පිවිතුරු දෑ නුඹලාට අනුමත කරන ලදී. තවද 

ධර්ම ග්රන්ථය යදනු ලැබූ අයයේ ආහාර නුඹලාට 

අනුමතය. නුඹලායේ ආහාර ද ඔවුනට අනුමතය. 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නියන් අතරින් පතිවත රකින 

කාන්තාවන් ද නුඹලාට යපර ධර්ම ග්රන්ථය යදනු 

ලැබූවන් අතරින් පතිවත රකින කාන්තාවන් ද නුඹලා 

ඔවුනට දිය යුතු ඔවුන්යේ (මහර් යහවත්) කුලිය පිරිනමා 

අනියම් බිරියන් යලස යහෝ ගණිකාවන් යලස යහෝ 

යනායගන, විවාහකයින් යලස ගැනීමට අනුමැතිය ඇත. 

කවයරකු (යදවියන් පිළිබඳව වූ) විශ්වාසය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්යන් ද සැබැවින්ම ඔහුයේ ක්රියාවන් නිෂ්ඵල විය. 

මතු යලායවහි ඔහු අලාභවන්තයින් අතරිනි. 

ي َِبَُٰتۖۡ وََطَعاُم   ِحله لَُكُم ٱلطه
ُ
ٱلَۡيۡوَم أ

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب حِ 
ُ
هِذيَن أ ل   لهُكۡم  ٱل

هُهۡمۖۡ َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت  وََطَعاُمُكۡم ِحل   ل
مَِن ٱلُۡمۡؤمَِنَِٰت َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت مَِن  

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب مِن َقبۡلُِكۡم إِذَآ 
ُ
هِذيَن أ ٱل

ُجوَرُهنه ُمحِۡصنِيَن َغيَۡر  
ُ
َءاتَيۡتُُموُهنه أ

ۡخَداٖنِۗ وََمن 
َ
ُمَسَٰفِِحيَن َولَا ُمتهِخِذٓي أ

ۡر بِٱلِۡإيَمَِٰن َفَقۡد َحبَِط َعَملُُهۥ  يَۡكفُ 
 ٥ َوُهَو فِي ٱٓأۡلِخَرةِ مَِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

6. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා සලාතයට 

සූදානම් වූ විට නුඹලායේ මුහුණු ද නුඹලායේ අත් ක ද 

යසෝදා ගනු. තවද නුඹලායේ හිස ්(ජලයයන්) පිරිමදිනු. 

තවද නුඹලායේ පාද ද වළලු කර දක්වා යසෝදා ගනු. 

නුඹලා ස්නානය අනිවාර්යය වූ යකයනකු ව සිටින්යනහු 

නම් (ස්නානය යකාට) පිරිසිදු වනු. නමුත් නුඹලා යරෝගී 

ව යහෝ යම් ගමනක නිරත ව සිටියයහු නම් යහෝ නුඹලා 

අතරින් කිසිවකු මළමූත්රා පහයකාට පැමිණියේ නම් යහෝ 

නුඹලා (නුඹලායේ) බිරියන් (ලිංගික ව) ස්පර්ශ කයළහු 

නම් යහෝ ඉන්පසුව (පිරිසිදු වීමට) නුඹලා ජලය 

යනාලැබුයවහු නම් පිරිසිදු පසින් නුඹලායේ මුහුණුද 

නුඹලායේ අත් ද පිරිමදිනු. නුඹලාට කිසිදු දුෂ්කරතාවක් 

ඇති කිරීමට අල්ලාහ ්අයප්ක්ෂා යනාකරයි. නමුත් නුඹලා 

කෘතයේදී විය හැකි වනු පිණිස නුඹලා ව පිරිසිදු කිරීමටත් 

ඔහුයේ ආශිර්වාදයන් නුඹලා යකයරහි පූර්ණවත් 

කිරීමටත් අයප්ක්ෂා කරයි. 

هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا ُقۡمتُۡم إِلَي  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

لَوَٰةِ فَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكۡم   ٱلصه
يِۡديَُكۡم إِلَي ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ  

َ
َوأ

رُۡجلَُكۡم إِلَي ٱلَۡكۡعبَيِۡنِۚ  
َ
بُِرُءوِسُكۡم َوأ

ُرواْْۚ َوِإن ُكنتُم  َوِإن ُكن هه تُۡم ُجنُٗبا فَٱطه
َحد   

َ
ۡو َجآَء أ

َ
ۡو عَلَىَٰ َسَفٍر أ

َ
ۡرَضيَٰٓ أ مه

ۡو َلََٰمۡستُُم 
َ
َِن ٱلَۡغآئِِط أ ِنُكم م  م 

ُمواْ  ٱلن َِسآَء فَلَۡم َتجُِدواْ َماٗٓء َفتَيَمه
َصعِيٗدا َطي ِٗبا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم 

ِنُۡهْۚ َما  يِۡديُكم م 
َ
ُ لَِيۡجَعَل  َوأ يُرِيُد ٱَّلله

ِۡن َحَرٖج َوَلَِٰكن يُرِيُد  َعلَيُۡكم م 
َِرُكۡم َولُِيتِمه نِۡعَمتَُهۥ َعلَيُۡكۡم   لُِيَطه 

 ٦ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 
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7. නුඹලා යකයරහි වූ අල්ලාහ්යේ ආශිර්වාදයන් ද 

නුඹලාට කවර යදයක් ප්රතිඥා කයළ ්ද ඔහුයේ එම 

ප්රතිඥාව ද සිහිපත් කරනු. එවිට ''අපි සවන් දුනිමු. අවනත 

වූයයමු'' යැයි නුඹලා පැවසුයවහුය. තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් හදවත් 

තුළ ඇති දෑ පිළිබඳ ව සර්වඥානීය. 

ِ َعلَيُۡكۡم َومِيَثََٰقُه  َوٱذُۡكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله
ۦٓ إِذۡ قُلۡتُۡم َسمِ  هِذي َواثََقُكم بِهِ ۡعنَا ٱل

  ُۢ َ َعلِيُم ْۚ إِنه ٱَّلله َ ۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َطۡعنَا
َ
َوأ

ُدوِر   ٧ بَِذاِت ٱلصُّ

8. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා සාධාරණ 

ව සාක්ි දරන්නන් යලස හා අල්ලාහ් යවනුයවන් සතය 

මත සථ්ාවරව සිටින්නන් යලස සිටිනු. යම් පිරිසකයේ 

යක්රෝධය නුඹලා සාධාරණ යලස  කටයුතු යනාකිරීමට 

නුඹලා ව යනායපාළඹවිය යුතුය. තවද නුඹලා සාධාරණ 

යලස කටයුතු කරනු. එය බිය බැතිමත් භාවයට වඩා 

සමීපය. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බියබැතිමත් වනු. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ 

අභිඥානවන්තය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ ُكونُواْ  َها ٱل يُّ
َ
ِ  َيَٰٓأ َٰمِيَن َّلِله قَوه

ُشَهَدآَء بِٱلۡقِۡسِطِۖ َولَا َيجۡرَِمنهُكۡم  
ها َتۡعِدلُواْْۚ ٱۡعِدلُواْ ُهَو   ل

َ
َشنَـ َاُن قَۡوٍم عَلَىَٰٓ أ

  َ ْۚ إِنه ٱَّلله َ قَۡرُب لِلتهۡقَوىَِٰۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
أ

ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ   ٨ َخبِيُر

9. විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් වනාහි ඔවුන් හට 

සමාව ද මහත් වූ ප්රතිඵල ද ඇතැයි අල්ලාහ ්යපායරාන්දු 

විය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ   ُ ٱل وََعَد ٱَّلله
ۡجٌر 

َ
ۡغفَِرة  َوأ َٰلَِحَِٰت لَُهم مه ٱلصه

 ٩ َعِظيم  

10. තවද ප්රතික්යෂ්ප යකාට අපයේ වදන් අසතය කළවුන් 

වනාහි ඔවුහුමය නිරයේ සගයයෝ වන්යනෝ. 
بُواْ أَـِبَيَٰتِنَآ   هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٠ أ

11. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! පිරිසක් ඔවුන්යේ 

අත් නුඹලාට එයරහි ව දිගු කරන්නට සිතූ විට නුඹලා 

යවත වූ අල්ලාහය්ේ ආශිර්වාදයන් යමයනහි කරනු. ඔහු 

ඔවුන්යේ අත් නුඹලායගන් වළක්වාලීය. තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. තවද යද්වත්වය විශ්වාස 

කළවුන් අල්ලාහ ්යකයරහිම (සියල්ල) භාර කළ යුතුය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ ٱذُۡكُرواْ نِۡعَمَت   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ن يَبُۡسُطٓواْ 
َ
ِ َعلَيُۡكۡم إِذۡ َهمه قَۡوٌم أ ٱَّلله

يِۡدَيُهۡم فَ 
َ
يِۡدَيُهۡم  إِلَۡيُكۡم أ

َ
َكفه أ

  ِ ْۚ وَعَلَى ٱَّلله َ َعنُكۡمۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
 ١١ فَلۡيَتَوَكهِل ٱلُۡمۡؤمِنُونَ 
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12. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්ඉස්රාඊල් දරුවන්යගන් 

ප්රතිඥාවක් ගත්යත්ය. තවද ඔවුන් අතරින් භාරකරුවන් 

යදායළාස ්යදයනකු අපි එේයවමු. සැබැවින්ම මම නුඹලා 

සමඟය. නුඹලා සලාතය විධිමත් ව ඉටු කර; zසකාතය ද 

පිරිනමා; මායේ රසූල්වරුන්ව විශ්වාස යකාට ඔවුනට 

උපකාර කර; තවද අලංකාර ණයකින් අල්ලාහ්ට ණය 

ලබා දුන්යන් නම් නුඹලායේ පාපයන් නුඹලායගන් මම 

පහ කරමි. යටින් ගංගාවන් ගලා බස්නා ස්වර්ග උයන් 

වලට නුඹලා ව ඇතුළත් කරමි යැයි අල්ලාහ ්පැවසුයේය. 

එයහයින් මින් පසුව නුඹලා අතරින් කවයරකු ප්රතික්යෂ්ප 

කයළ ්ද සැබැවින්ම ඔහු නිවැරදි මාර්ගයයන් මුළා විය. 

ُ مِيَثََٰق بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل   َخَذ ٱَّلله
َ
۞َولََقۡد أ

ۖۡ َوَقاَل  َوبََعثۡنَا مِنُۡهُم ٱۡثنَۡي َعَشَر نَقِيٗبا
َقۡمتُ 

َ
ُ إِن ِي َمَعُكۡمۖۡ لَئِۡن أ لَوَٰةَ  ٱَّلله ُم ٱلصه

َكوَٰةَ َوَءاَمنتُم بِرُُسلِى  َوَءاتَيۡتُُم ٱلزه
َ قَۡرًضا   قَۡرۡضتُُم ٱَّلله

َ
ۡرُتُموُهۡم َوأ وََعزه

َِرنه َعنُكۡم َسي ِـ َاتُِكۡم   َكف 
ُ
هأ َحَسٗنا ل

َٰٖت َتجۡرِي مِن   ۡدِخلَنهُكۡم َجنه
ُ
َولَأ

ْۚ َفَمن َكَفَر َبۡعَد َذَٰلَِك   نَۡهَُٰر
َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

بِيلِ مِ  ١٢ نُكۡم َفَقۡد َضله َسَوآَء ٱلسه

13. ඔවුන් ඔවුන්යේ ප්රතිඥාව කඩ කළ යහ්තුයවන් අපි 

ඔවුනට ශාප කයළමු. තවද ඔවුන්යේ හදවත් දැඩි 

(හදවත්) බවට පත් කයළමු. ඔවුහු එම වදන් එහි නියමිත 

ස්ථානයයන් යවනස් කරති. ඔවුනට කවර යදයක් 

උපයදස් යදනු ලැබුයේ ද ඉන් යකාටසක් ඔවුහු අමතක 

කයළෝය. ඔවුන්යගන් ස්වල්ප යදයනකු හැයරන්නට 

ඔවුන් අතරින් වැඩි යදනා කුමක් යහෝ (නව) 

කුමන්ත්රණයක සිටිනු නුඹ දකින්යනහුමය. එබැවින් 

ඔවුන් ව අත හැර දමා ඔවුන් ව යනාසලකා හරිනු. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් දැහැමියන් ව ප්රිය කරයි. 

َُٰهۡم وََجَعلۡنَا فَبَِما َنۡقِضهِم  ِيَثََٰقُهۡم لََعنه م 
ُِفوَن ٱلۡكَلَِم َعن   ۖۡ ُيحَر  َِٰسيَٗة قُلُوبَُهۡم َق

ۚۦْ   ُِرواْ بِهِ ا ذُك  ِمه ا م  َواِضعِهِۦ َونَُسواْ َحظ ٗ مه
ها   ِنُۡهۡم إِل لُِع عَلَىَٰ َخآئِنَةٖ م  َولَا تََزاُل َتطه

ِنُۡهۡمۖۡ فَٱۡعُف َعنُۡهۡم َوٱۡصَفۡحْۚ  قَلِيلٗا م 
َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ إِنه   ١٣  ٱَّلله

14. තවද “සැබැවින්ම අපි කිතුනුවන් යවමු” යැයි පැවසූ 

අය අතුරින් ද අපි ඔවුන්යේ ප්රතිඥාව ගතිමු. නමුත් 

ඔවුනට කවර යදයක් උපයදස ්යදනු ලැබුයේ ද ඉන් 

යකාටසක් ඔවුහු ද අමතක කයළෝය. එබැවින් මළවුන් 

යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනය දක්වා අපි ඔවුන් අතර 

සතුරුකම හා යක්රෝධය යහළුයවමු. තවද ඔවුන් කරමින් 

සිටි දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් ඔවුනට මතු දන්වනු ඇත. 

َخۡذنَا  
َ
هِذيَن قَالُٓواْ إِنها نََصََٰرىَٰٓ أ َومَِن ٱل

ُِرواْ بِهِۦ  ا ذُك  ِمه ا م  مِيَثََٰقُهۡم فَنَُسواْ َحظ ٗ
ۡغَريۡنَا بَيۡنَُهُم ٱلَۡعَداَوةَ وَٱلۡبَ 

َ
ۡغَضآَء إِلَيَٰ  فَأ

ُ بَِما  يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ وََسۡوَف يُنَب ِئُُهُم ٱَّلله
 ١٤ كَانُواْ يَۡصنَُعونَ 
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15. අයහෝ ධර්ම ග්රන්ථ හිමියනි! ධර්ම ග්රන්ථයයන් 

නුඹලා සඟවමින් සිටි දැයින් යබායහෝමයක් නුඹලාට 

පැහැදිලි කරන තවද යබායහෝ යද්වල් යනාසලකා හරින 

අපයේ රසූල්වරයා සැබැවින්ම නුඹලා යවත පැමිණ ඇත. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්යගන් වූ ආයලෝකයක් ද පැහැදිලි 

ධර්ම ග්රන්ථයක් ද නුඹලා යවත පැමිණ ඇත. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب قَۡد َجآَءُكۡم رَُسولَُنا  
َ
َيَٰٓأ

ا ُكنتُۡم ُتخُۡفوَن   ِمه يُبَي ُِن لَُكۡم َكثِيٗرا م 
ِۚ قَۡد  مَِن ٱلِۡكَتَِٰب َويَۡعُفواْ َعن  َكثِيرٖ

ِ نُور  َوكَِتَٰب   َِن ٱَّلله َجآَءُكم م 
بِين    ١٥ مُّ

16. ඔහුයේ තෘප්තිය අනුගමනය කළවුන් හට, එමගින් 

ඔහු ශාන්තියේ මාවත් යදසට මඟ යපන්වනු ඇත. ඔහුයේ 

අනුහසින් අන්ධකාරයන්යගන් ආයලෝකය යවත ඔවුන් ව 

ඔහු බැහැර කරනු ඇත. තවද ඍජු මාර්ගය යවත ඔහු 

ඔවුන්ට මඟ යපන්වනු ඇත. 

ُ َمِن ٱتهبََع رِۡضَوَٰنَُهۥ  َيۡهِدي بِهِ ٱَّلله
لَُمَِٰت   َِن ٱلظُّ َلَِٰم َويُۡخرُِجُهم م  ُسبَُل ٱلسه
إِلَي ٱلنُّورِ بِإِذۡنِهِۦ َويَۡهِديهِۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  

ۡستَقِيمٖ   ١٦ مُّ

17. අල්ලාහ් වන ඔහුමය මර්යම්යේ පුත් මසීහ් යැයි 

පැවසූ අය සැබැවින්ම ප්රතික්යෂ්ප කයළෝය. මර්යම්යේ 

පුත් මසීහ ්ද ඔහුයේ මව ද මිහිතලයේ සිටින සියල්ලන් ද 

විනාශ කිරීමට අල්ලාහ ්සිතුයේ නම් ඔහුයගන් (ආරක්ෂා 

කිරීමට) කිසියම් යහෝ ආධිපතයයක් දරනුයේ කවයරකු 

ද? අහසහ්ි හා මිහිතලයේ ද ඒ යදක අතර ඇති දෑහි ද 

ආධිපතයය අල්ලාහ ්සතුය. ඔහු අභිමත කළ දෑ 

මවන්යන්ය. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ යකයරහි 

ශක්තිවන්තය. 

َ ُهَو  هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله لهَقۡد َكَفَر ٱل
ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡريََمْۚ قُۡل َفَمن َيۡملُِك  

ن ُيۡهلَِك 
َ
َراَد أ

َ
ِ َشيۡـ ًا إِۡن أ مَِن ٱَّلله

ُهۥ َوَمن فِي   مه
ُ
ٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡريََم َوأ

َمََٰوَِٰت  ِ ُملُۡك ٱلسه ۡرِض َجمِيٗعاُۗ َوَّلِله
َ
ٱلۡأ

  ْۚ ْۚ َيخۡلُُق َما يََشآُء ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما
َ
َوٱلۡأ

ِ َشۡيءٖ قَِدير  
ُ عَلَىَٰ كُل   ١٧ َوٱَّلله

18. යුයදේයවෝ හා කිතුනුයවෝ තමන් අල්ලාහ්යේ දරුවන් 

බවත් ඔහුයේ යසයනයහවන්තයින් බවත් පවසති. එයස් 

නම් නුඹලායේ පාපයන්ට නුඹලාට ඔහු දඬුවම් කරනුයේ 

ඇයිදැ?යි විමසනු. එයස් යනාව, නුඹලා ද ඔහු මැවූ අය 

අතරින් වූ මිනිසුන්ය. ඔහු අභිමත අයට සමාව යදයි. 

එයමන්ම ඔහු අභිමත අයට දඬුවම් කරයි. තවද අහසහ්ි හා 

මිහිතලයේ ද ඒ යදක අතර ඇති දෑහි ද ආධිපතයය 

අල්ලාහ ්සතුය. තවද නැවත යයාමු වීම ඔහු යවතමය. 

ُؤاْ   بَۡنَٰٓ
َ
َصََٰرىَٰ َنحُۡن أ َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد َوٱلنه

ِبُُكم   ُؤُهۚۥْ قُۡل فَلَِم ُيَعذ  َٰٓ ِحبه
َ
ِ َوأ ٱَّلله

  ْۚ ۡن َخلََق ِمه نتُم بََشر  م 
َ
بُِذنُوبُِكمِۖ بَۡل أ

  ْۚ ُب َمن يََشآُء ِ َيۡغفُِر لَِمن يََشآُء َويَُعذ 
ۡرِض 

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه َوَما   َوَّلِله

ۖۡ َوِإلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ   ١٨ بَيۡنَُهَما
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19. අයහෝ ධර්ම ග්රන්ථ ලත් ජනයිනි! (ඊසාට පසු) ධර්ම 

දූතයින් යනාපැමිණි කාලයේ අප යවත ශුභාරංචි 

පවසන්යනකු යහෝ අවවාද කරන්යනකු යහෝ 

යනාපැමිණියේ යැයි නුඹලා යනාපවසනු වස් (දැන්) 

නුඹලාට පැහැදිලි කර යදන අපයේ රසූල්වරයා නුඹලා 

යවත පැමිණ ඇත. දැන් ශුභාරංචි පවසන්යනකු හා 

අවවාද කරන්යනකු නුඹලා යවත පැමිණ ඇත. තවද 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ යකයරහි ශක්තිවන්තය. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب قَۡد َجآَءُكۡم رَُسولَُنا  
َ
َيَٰٓأ

ن  
َ
َِن ٱلرُُّسِل أ يُبَي ُِن لَُكۡم عَلَىَٰ َفتَۡرةٖ م 

 َ ا نَِذيرِٖۖ َتُقولُواْ َما َجآَءنَا مِنُۢ بَِشيرٖ َول
ُ عَلَىَٰ   ُۗ َوٱَّلله َفَقۡد َجآَءُكم بَِشير  َونَِذير 

ِ َشۡيءٖ قَِدير  
 ١٩ كُل 

20. අයහෝ මායේ ජනයිනි! නුඹලා යවත වූ අල්ලාහය්ේ 

ආශිර්වාදය සිහිපත් කරනු. මන්ද ඔහු නුඹලා අතර 

නබිවරුන් පත් කයළය්. තවද නුඹලා ව රජවරුන් බවට 

පත් කයළ්ය. යලෝවැසියන් අතරින් කිසිවකුට යනාදුන් දෑ 

නුඹලාට ඔහු පිරිනැමුයේය යැයි මූසා තම ජනයාට පැවසූ 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

َوِإذۡ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡومِهِۦ َيََٰقۡوِم ٱذُۡكُرواْ  
ِ َعلَيُۡكۡم إِذۡ َجَعَل فِيُكۡم  نِۡعَمَة ٱَّلله

ا   َُٰكم مه لُوٗكا َوَءاتَى ۢنبِيَآَء وََجَعلَُكم مُّ
َ
أ

َِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ لَۡم يُۡؤِت  َحٗدا م 
َ
 ٢٠ أ

21. අයහෝ මායේ ජනයිනි! නුඹලාට අල්ලාහ් නියම කළ 

පාරිශුද්ධ භූමියට පිවියසනු. නුඹලා පිටුපසට හැරී යපරළා 

යනායනු. එවිට නුඹලා අලාභවන්තයින් යලස හැරී යනු 

ඇත. 

َسَة ٱلهتِي   ۡرَض ٱلُۡمَقده
َ
َيََٰقۡوِم ٱۡدُخلُواْ ٱلۡأ

 ُ واْ عَلَىَٰٓ  َكتََب ٱَّلله لَُكۡم َولَا تَۡرتَدُّ
ۡدبَارُِكۡم َفتَنَقلِبُواْ َخَِٰسِرينَ 

َ
 ٢١ أ

22. (එයට) අයහෝ මූසා! නියත වශයයන්ම එහි බලවත් 

පිරිසක් යවති. ඔවුහු එයින් බැහැරවන යතක් අපි එහි 

යනාපිවියසමු. එයස් ඔවුන් එයින් බැහැර වන්යන් නම් 

එවිට සැබැවින්ම අපි එහි පිවියසන්නන් යවමු යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنه فِيَها قَۡوٗما َجبهارِيَن 
َوِإنها لَن نهۡدُخلََها َحتهيَٰ َيخۡرُُجواْ مِنَۡها  

 ٢٢ فَإِن َيخۡرُُجواْ مِنَۡها فَإِنها َدَِٰخلُونَ 

23. ‘‘නුඹලා ඔවුන් යවත යදාරටුයවන් පිවියසනු. එයස් 

නුඹලා එහි පිවිසුයනහු නම් එවිට සැබැවින්ම නුඹලාමය 

ජයග්රාහකයයෝ වන්යනෝ. තවද නුඹලා යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් යලස සිටියයහු නම් අල්ලාහ් යකයරහිම 

(සියල්ල) භාර කරනු” යැයි යද්වත්වය ගැන බිය 

හැඟීයමන් පසුවන්නන් අතරින් අල්ලාහ් ඔවුන් යවත 

ආශිර්වාද කළ මිනිසුන් යදයදනක් පැවසුයවෝය. 

ۡنَعَم  
َ
هِذيَن َيخَافُوَن أ قَاَل رَُجلَاِن مَِن ٱل

ُ َعلَيۡهَِما ٱۡدُخلُواْ َعلَيۡهُِم ٱلَۡباَب   ٱَّلله
فَإِذَا َدَخلۡتُُموهُ فَإِنهُكۡم َغَٰلِبُوَنْۚ وَعَلَى  

ۡؤمِنِينَ  ِ َفتَوَكهلُٓواْ إِن ُكنتُم مُّ  ٢٣ ٱَّلله

24. අයහෝ මූසා! ඔවුහු එහි සිටින තාක්කල් කිසිවියටක 

අපි එහි යනාපිවියසමු. එබැවින් ඔබ හා ඔයේ පරමාධිපති 

යගාස ්ඔබ යදපළ (ඔවුන් හා) සටන් වදිනු. සැබැවින්ම 

අපි යමහි වාඩි වී සිටින්යනමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ا   بَٗدا مه
َ
قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنها لَن نهۡدُخلََهآ أ

نَت َوَربَُّك 
َ
َداُمواْ فِيَها فَٱذَۡهۡب أ

َٰعُِدونَ   ٢٤ فََقَٰتِلَآ إِنها َهَُٰهنَا َق
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25. මායේ පරමාධිපතියාණනි! සැබැවින්ම මා හා මායේ 

සයහෝදරයා හැර (යවනත් කිසියවකු) මට පාලනය කළ 

යනාහැක. එබැවින් පේකාර ජනයායගන් ඔබ අපව යවන් 

කරනු මැනව! යැයි (මූසා) පැවසුයේය. 

ها  ۡملُِك إِل
َ
ِ إِن ِي لَآ أ َنۡفِسي قَاَل َرب 

ِخيِۖ فَٱفُۡرۡق بَيۡنَنَا َوبَيَۡن ٱلَۡقۡوِم  
َ
َوأ

 ٢٥ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

26. සැබැවින්ම එය වසර හතළිහක් ඔවුන් යකයරහි 

වළක්වනු ලැබීය. මිහිතලයේ ඔවුන් ඔබයමාබ සැරිසරනු 

ඇත. එයහයින් පාපතර පිරිස පිළිබඳව ඔබ දුක් යනාවනු 

යැයි ඔහු (අල්ලාහ)් පැවසුයේය. 

َۛ قَاَل فَإِنهَها ُمحَ  ۡربَعِيَن َسنَٗة
َ
رهَمٌة َعلَيۡهِۡمَۛ أ

َس عَلَى  
ۡ
ۡرِضِۚ فَلَا تَأ

َ
يَتِيُهوَن فِي ٱلۡأ

 ٢٦ ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

27. ආදම්යේ පුතුන් යදයදනායේ සැබෑ පුවත ඔවුන් 

යකයරහි ඔබ කියවා යපන්වනු.  ඔවුන් යදයදනා භාරයක් 

පිළිගැන් වූ අවසථ්ායේ ඔවුන් යදයදනායගන් එක් 

අයකුයගන් පිළි ගනු ලැබූ අතර අයනක් අයයගන් පිළි 

ගනු යනාලැබීය. එවිට (පිළි ගනු යනාලැබූ) ඔහු 

සැබැවින්ම මම ඔබ ව ඝාතනය කරමි යැයි පැවසීය. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් පිළිගනුයේ යද්ව 

බියබැතිමතුන්යගන් යැ යි (භාරය පිළිගනු ලැබූ අය වන 

ඔහු) පැවසීය. 

 
َ
ِ  ۞َوٱتُۡل َعلَيۡهِۡم َنبَأ ٱۡبنَۡي َءاَدَم بِٱلۡحَق 

َحِدهَِما  
َ
بَا قُۡربَاٗنا َفتُُقب َِل مِۡن أ إِذۡ قَره

ۡقتُلَنهَكۖۡ  
َ
َولَۡم ُيتََقبهۡل مَِن ٱٓأۡلَخرِ قَاَل لَأ

ُ مَِن ٱلُۡمتهقِينَ   ٢٧ قَاَل إِنهَما َيتََقبهُل ٱَّلله

28. මා ඝාතනය කරනු වස ්ඔබ ඔයේ අත මා යවත දිගු 

කළ ද මා ඔබ ව ඝාතනය කරනු වස ්මම මායේ අත ඔබ 

යවත දිගු කරන්යනකු යනායවමි. සැබැවින්ම මම 

යලෝකයන්හි පරමාධිපති අල්ලාහ්ට බිය යවමි. 

نَا۠  
َ
لَئِنُۢ بََسطَت إِلَيه يََدَك لَِتۡقتُلَنِي َمآ أ

ۡقتُلََكۖۡ إِن ِٓي  
َ
بِبَاِسٖط يَِدَي إِلَۡيَك لِأ

َ َربه  َخاُف ٱَّلله
َ
 ٢٨ ٱلَۡعَٰلَِمينَ أ

29. මායේ පාපය ද ඔබයේ පාපය ද ඔබ උසුලායගන ඔබ 

නිරා ගින්යන් සගයින් අතරින් වනු ඇතැයි සැබැවින්ම 

මම අයප්ක්ෂා කරමි. එය අපරාධකරුවන්යේ 

ප්රතිවිපාකයයි. 

 بِإِثِۡمي َوِإثِۡمَك 
َ
ن َتبُٓوأ

َ
رِيُد أ

ُ
إِن ِٓي أ

ِۚ َوَذَٰلَِك   ارِ ۡصَحَِٰب ٱلنه
َ
َفتَُكوَن مِۡن أ

َٰلِِمينَ َجَزَٰٓ   ٢٩ ُؤاْ ٱلظه

30. එවිට තම සයහෝදරයා ව ඝාතනය කිරීමට ඔහුයේ 

සිත ඔහු ව යපාලඹවීය. පසුව ඔහු ඔහු ව ඝාතනය 

කයළය්. එවිට ඔහු අලාභවන්තයින් අතරට පත් විය. 

ِخيهِ 
َ
َفَطوهَعۡت لَُهۥ َنۡفُسُهۥ َقتَۡل أ

ۡصبََح مَِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 
َ
 ٣٠ َفَقتَلَُهۥ فَأ
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31. පසුව තම සයහෝදරයායේ යද්හය වසන්යන් 

යකයස්දැයි ඔහුට යපන්වීමට අල්ලාහ ්යපායළාව හාරා 

යපන්වන කපුයටක් එවීය. අයහෝ විනාශය! මා යමම 

කපුටා යමන් වන්නට වත් යනාහැකි වූයයම් ද?. එයස ්

නම් මම මායේ සයහෝදරයායේ යද්හය වසන්නට තිබුණි 

යැයි ඔහු පැවසීය. පසුව ඔහු පසුතැවිලිවන්නන් අතරට 

පත් විය. 

ۡرِض 
َ
ُ ُغَرابٗا َيبَۡحُث فِي ٱلۡأ َفبََعَث ٱَّلله

ِخيهِِۚ قَاَل  
َ
لِيُرِيَُهۥ َكيَۡف يَُوَٰرِي َسۡوَءةَ أ

ُكوَن مِثَۡل 
َ
ۡن أ

َ
َعَجۡزُت أ

َ
َيََٰويۡلََتيَٰٓ أ

ِخيِۖ  
َ
َوَٰرَِي َسۡوَءةَ أ

ُ
َهََٰذا ٱلُۡغَراِب فَأ

َِٰدمِينَ  ۡصبََح مَِن ٱلنه
َ
 ٣١ فَأ

32. ඒ යහ්තුයවන් සැබැවින්ම ප්රාණ ඝාතනයක් 

යහත්ුයවන් යහෝ මහයපායළායේ කලහකාරී තත්ත්වයක් 

යහත්ුයවන් යහෝ මිස කවයරකු යම් ආත්මයක් ඝාතනය 

කයළ ්ද ඔහු මුළු මිනිස ්සමූහයා ඝාතනය කළා හා 

සමානය.තවද කවයරකු එය (ආත්මය) ජීවත් කරවන්යන් 

ද ඔහු මුළු මිනිස ්සමූහයා ජීවත් කළා හා සමානය යැයි 

ඉස්රාඊල්යේ දරුවනට නියම කයළමු. තවද අපයේ 

දූතවරු පැහැදිලි සාධක සමඟ සැබැවින්ම ඔවුන් යවත 

පැමිණියයෝය. අනතුරු ව ඔවුන් අතුරින් යබා යහෝ යදනා 

ඉන් පසුවද මිහිතලයේ සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 

කරන්නන් වූහ. 

ۡجِل َذَٰلَِك َكتَبۡنَا عَلَىَٰ بَنِٓي  
َ
مِۡن أ

ا بَِغيۡرِ  نهُهۥ َمن َقتََل َنۡفَسُۢ
َ
إِۡسَرَٰٓءِيَل أ

نهَما  
َ
ۡرِض فََكأ

َ
ۡو فََسادٖ فِي ٱلۡأ

َ
َنۡفٍس أ

ۡحيَاَها  
َ
اَس َجمِيٗعا وََمۡن أ َقتََل ٱلنه

ْۚ َولََقۡد   اَس َجمِيٗعا ۡحيَا ٱلنه
َ
نهَمآ أ

َ
فََكأ

َجآَءۡتُهۡم رُُسلُنَا بِٱلَۡبي َِنَِٰت ثُمه إِنه 
ۡرِض  

َ
ِنُۡهم َبۡعَد َذَٰلَِك فِي ٱلۡأ َكثِيٗرا م 

 ٣٢ لَُمۡسِرُفونَ 

33. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ දූතයාණන් සමඟ 

සටන් වැද කලහකම් කරමින් මහයපායළායේ 

සැරිසරන්නන්යේ ප්රතිවිපාකය ඔවුන් ඝාතනය කරනු 

ලැබීම යහෝ ඔවුන් එල්ලා මරනු ලැබීම යහෝ ඔවුන්යේ 

අත් හා ඔවුන්යේ පාද මාරුයවන් මාරුවට කපා දමනු 

ලැබීම යහෝ එම භූමියයන් ඔවුන් ව පිටුවහල් කරනු 

ලැබීමය. එය ඔවුනට යමයලායවහි වන අවමානයයි. මතු 

යලායවහි ද ඔවුනට අතිමහත් දඬුවමක් ඇත. 

 َ هِذيَن ُيحَارِبُوَن ٱَّلله إِنهَما َجَزَُٰٓؤاْ ٱل
ۡرِض فََساًدا 

َ
َورَُسولَُهۥ َويَۡسَعۡوَن فِي ٱلۡأ

َع   ۡو ُتَقطه
َ
ۡو يَُصلهبُٓواْ أ

َ
ن ُيَقتهلُٓواْ أ

َ
أ

يِۡديهِۡم 
َ
ۡو يُنَفۡواْ أ

َ
ِۡن ِخَلٍَٰف أ رُۡجلُُهم م 

َ
َوأ

  ۡۖ ۡنيَا ۡرِضِۚ َذَٰلَِك لَُهۡم ِخۡزي  فِي ٱلدُّ
َ
مَِن ٱلۡأ

 ٣٣ َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 

34. නමුත් නුඹලා ඔවුන් යකයරහි බලය යයදවීමට යපර 

පාපක්ෂමා ඉල්ලා සිටියවුන් හැර. එබැවින් සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්අතික්ෂමාශීලීය; කරුණා ගුණයයන් යුක්ත ය; 

යැයි නුඹලා දැන ගනු. 

ن َتۡقِدُرواْ 
َ
هِذيَن تَابُواْ مِن َقبِۡل أ ها ٱل إِل

َ َغُفور   نه ٱَّلله
َ
َعلَيۡهِۡمۖۡ فَٱۡعلَُمٓواْ أ

 ٣٤ رهِحيم  
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35. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට 

බිය බැතිමත් වනු. තවද ඔහු යවතට (සමීප වීයම්) 

මාධයයන් නුඹලා යසායනු. ඔහුයේ මාර්ගයේ නුඹලා 

අරගල කරනු. නුඹලාට ජය අත්පත් කර ගත හැකිය. 

  َ هِذيَن َءاَمنُواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َوٱۡبتَُغٓواْ إِلَۡيهِ ٱلۡوَِسيلََة َوَجَٰهُِدواْ فِي  
 ٣٥ َسبِيلِهِۦ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

36. සැබැවින්ම ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වනාහි ඔවුනට 

මහයපායළායේ ඇති සියල්ල තිබී ඒ සමඟම ඒ හා සමාන 

තවත් දෑ ද තිබී, මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනයේ දඬුවමින් මිදීමට එය ඔවුන් වන්දි වශයයන් කැප 

කළ ද, ඔවුන්යගන් එය පිළි ගනු යනාලැයේ. තවද 

ඔවුනට යේදනා සහගත දඬුවමක් ඇත. 

هِذيَن  ا فِي  إِنه ٱل نه لَُهم مه
َ
َكَفُرواْ لَۡو أ

ۡرِض َجمِيٗعا َومِثۡلَُهۥ َمَعُهۥ لَِيۡفتَُدواْ 
َ
ٱلۡأ

بِهِۦ مِۡن َعَذاِب يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َما ُتُقب َِل 
لِيم  

َ
 ٣٦ مِنُۡهۡمۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

37. ඔවුහු (නිරා) ගින්යනන් බැහැරවීමට අදහස ්කරති. 

නමුත් ඔවුන් එයින් බැහැරවන්නන් යනායවති. තවද 

ඔවුනට නිතය ක්රියාත්මක දඬුවමක් ඇත. 

ارِ َوَما ُهم   ن َيخۡرُُجواْ مَِن ٱلنه
َ
يُرِيُدوَن أ

قِيم   ۖۡ َولَُهۡم َعَذاب  مُّ  ٣٧ بَِخَٰرِِجيَن مِنَۡها

38. යහායරක් යහෝ යහරක් ඔවුන් උපයා ගත් දෑ ට 

ප්රතිවිපාකයක් වශයයන් අල්ලාහය්ගන් වූ දඬුවමක් යලස 

නුඹලා ඔවුන් යදපළයේ අත් කපා දමනු. තවද අල්ලාහ ්

සර්ව බලධාරීය; සර්ව ප්රඥාවන්තය. 

يِۡدَيُهَما  
َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسه َوٱلسه

  ُ ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله ُۢ بَِما َكَسبَا نََكَٰلٗا م  َجَزآَء
 ٣٨ َعزِيٌز َحِكيم  

39. නමුත් තම අපරාධයයන් පසුව කවයරකු පශ්චාත්තාප 

වී (තමාව) නිවැරදි කර ගනීද, සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඔහු 

යවත සමාව පිරිනමයි. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්අති 

ක්ෂමාශීලීය; කරුණා ගුණයයන් යුක්තය. 

ۡصلََح  
َ
َفَمن تَاَب مِنُۢ َبۡعِد ُظلِۡمهِۦ َوأ

َ َغُفور    َ َيتُوُب َعلَيۡهِِۚ إِنه ٱَّلله فَإِنه ٱَّلله
 ٣٩ رهِحيمٌ 

40. අහසහ්ි හා මිහිතලයේ ආධිපතයය සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්සතු බව නුඹ යනාදන්යනහි ද? ඔහු අභිමත 

කරන අයට දඬුවම් කරයි. තවද ඔහු අභිමත කරන අයට 

සමාව යදයි. තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ යකයරහි 

ශක්තිවන්තය. 

َمََٰوَِٰت  َ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ۡرِض 
َ
ُب َمن يََشآُء َويَۡغفُِر لَِمن َوٱلۡأ ِ ُيَعذ 

ِ َشۡيءٖ قَِدير  
ُ عَلَىَٰ كُل  ُۗ وَٱَّلله  ٤٠ يََشآُء
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41. අයහෝ දූතය! අපි විශ්වාස කයළමු යැ යි ඔවුන්යේ 

මුඛ් වලින් පවසා ඔවුන්යේ හදවත් විශ්වාස යනාකළවුන් 

හා යුයදේ වූවන් අතරින් යද්ව ප්රතික්යෂ්පයේ යුහුසුලු ව 

ක්රියා කරන්නන් නුඹ ව දුකට පත් යනාකළ යුතුය. ඔවුහු 

මුසා බසට සවන් යදන්යනෝ යවති. ඔබ යවත යනාපැමිණි 

යසසු පිරිසට (ඔබ ගැන යදාස් පැවසීම පිණිස ද ඔබට) 

සවන් යදන්යනෝ යවති. තවද ඔවුහු (යද්ව) වැකි එහි 

නියමිත සථ්ානයයන් විකෘති යකාට “යමය නුඹලාට යදනු 

ලැබු යේ නම් එය නුඹලා ගනු. එය නුඹලාට යදනු 

යනාලැබුයේ නම් නුඹලා වැළකී සිටිනු” යැයි පවසති. 

අල්ලාහ ්කවයරකු පිරික්සීමට සිතුයේ ද එවිට 

අල්ලාහය්ගන් වූ කිසිවකින් (ඔහු ව වැළැක්වීමට) නුඹ 

බලය යනාදරන්යන්මය. ඔවුන්යේ හදවත් පිරිසිදු 

කරලීමට අල්ලාහ ්යනාසිතූ අය යමාවුන්ය. ඔවුනට 

යමයලායවහි අවමානය ඇත. තවද මතු යලායවහි 

අතිමහත් දඬුවමක් ද ඇත. 

هِذيَن  َها ٱلرهُسوُل لَا َيحُۡزنَك ٱل يُّ
َ
۞َيَٰٓأ

هِذيَن قَالُٓواْ   يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلُۡكۡفرِ مَِن ٱل
َٰهِهِۡم َولَۡم تُۡؤمِن قُلُوبُُهۡمَۛ   فَۡو

َ
َءاَمنها بِأ

َُٰعوَن لِلَۡكِذِب  هِذيَن َهاُدواَْۛ َسمه َومَِن ٱل
َُٰعوَن لَِقۡوٍم ءَ  تُوَكۖۡ  َسمه

ۡ
اَخرِيَن لَۡم يَأ

ۖۦۡ   ُِفوَن ٱلۡكَلَِم مِنُۢ َبۡعِد َمَواِضعِهِ ُيحَر 
وتِيتُۡم َهََٰذا فَُخُذوهُ َوِإن 

ُ
َيُقولُوَن إِۡن أ

  ُ هۡم تُۡؤتَۡوهُ فَٱۡحَذُرواْْۚ َوَمن يُرِدِ ٱَّلله ل
 ْۚ ا ِ َشيۡـ ً فِتۡنَتَُهۥ فَلَن َتۡملَِك لَُهۥ مَِن ٱَّلله

هِذيَن  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
َِر  أ ن ُيَطه 

َ
ُ أ لَۡم يُرِدِ ٱَّلله

ۖۡ َولَُهۡم فِي   ۡنيَا ِخۡزي  قُلُوبَُهۡمْۚ لَُهۡم فِي ٱلدُّ
 ٤١ ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيم  

42. ඔවුහු මුසා බසට අධිකව සවන් යදන්යනෝ යවති. 

තහනම් කළ දෑ අධික යලස අනුභව කරන්යනෝ යවති. 

එබැවින් ඔවුන් නුඹ යවත පැමිණියේ නම් ඔවුන් අතර 

තීන්දු යදනු. නැතිනම් ඔවුන් ව නුඹ යනාසලකා හරිනු. 

එයස ්නුඹ ඔවුන් ව යනාසලකා හැරියේ නම් නුඹට කිසිදු 

හානියක් සිදු කිරීමට ඔවුනට යනාහැක්යක්මය. තවද නුඹ 

තීන්දු යදන විට ඔවුන් අතර සාධාරණ අයුරින් තීන්දු 

යදනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්සාධාරණ ව කටයුතු 

කරන්නන් ප්රිය කරයි. 

ۡحِتِۚ   َٰلُوَن لِلسُّ كه
َ
َُٰعوَن لِلَۡكِذِب أ َسمه

ۡو 
َ
فَإِن َجآُءوَك فَٱۡحُكم بَيۡنَُهۡم أ

ۡعرِۡض َعنُۡهۡمۖۡ َوِإن ُتۡعرِۡض َعنُۡهۡم فَلَن  
َ
أ

ۖۡ َوِإۡن َحَكۡمَت فَٱۡحُكم  ا وَك َشيۡـ ٗ يَُضرُّ
َ ُيحِبُّ  بَيۡنَُهم بِٱلۡقِۡسِطِۚ إِنه ٱَّلله

 ٤٢ ٱلُۡمۡقِسِطينَ 

43. ඔවුන් අබියස තේරාතය තිබී එහි අල්ලාහ්යේ තීන්දුව 

ද තිබියදී ඉන් පසුව ඔවුන් පිටුපාමින් සිටියදී නුඹ ව තීරක 

වශයයන් ඔවුන් ගනුයේ යකයසද්?.ඔවුහු යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන්නන් යනායවති. 

َُٰة   ۡوَرى ُِمونََك وَِعنَدُهُم ٱلته َوَكيَۡف ُيحَك 
ِ ثُمه َيتََولهۡوَن مِنُۢ   َبۡعِد فِيَها ُحۡكُم ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك بِٱلُۡمۡؤمِنِينَ 
ُ
 ٤٣ َذَٰلَِكْۚ َوَمآ أ
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44. සැබැවින්ම අපි තේරාතය පහළ කයළමු. එහි මඟ 

යපන්වීමක් හා ආයලෝකයක් විය. එමගින් (අල්ලාහ්ට) 

අවනත වූ නබිවරු (යද්ව පණිවිඩකරුයවෝ) එයසම් 

ගැඹුරු ප්රඥායවන් යුත් විද්වතුන් හා ආගමික නායකයින් 

ද අල්ලාහ්යේ ග්රන්ථය ආරක්ෂා කළ යුතු යැයි ඔවුනට 

නියම කරනු ලැබූ බැවින් හා  ඔවුහු එයට සාක්ිකරුවන් 

වූ බැවින් ඔවුහු එමගින් යුයදේවූවනට තීන්දු ලබා දුන්හ. 

එබැවින් නුඹලා මිනිසුනට බිය යනාවනු; තවද මට ම බිය 

වනු. තවද මායේ වදන් සඳහා අල්ප මිලක් යනාගනු. 

කවයරකු අල්ලාහ ්පහළ කළ දැයින් තීන්දු ලබා 

යනාදුන්යන් ද එවිට ඔවුහුමය යද්ව ප්රතික්යෂ්පකයයෝ. 

  ْۚ ََٰة فِيَها ُهٗدى َونُور  ۡوَرى نَزلَۡنا ٱلته
َ
إِنهآ أ

ۡسلَُمواْ 
َ
هِذيَن أ َيحُۡكُم بَِها ٱلنهبِيُّوَن ٱل

ۡحبَاُر بَِما  
َ
َٰنِيُّوَن َوٱلۡأ به هِذيَن َهاُدواْ َوٱلره لِل

ِ وَكَانُواْ  ٱۡستُۡحفُِظواْ مِن كَِتَِٰب  ٱَّلله
اَس   ْۚ فَلَا َتخَۡشُواْ ٱلنه َعلَيۡهِ ُشَهَدآَء

َوٱۡخَشۡوِن َولَا تَۡشتَُرواْ أَـِبَيَٰتِي ثََمٗنا  
 ُ نَزَل ٱَّلله

َ
قَلِيلٗاْۚ َوَمن لهۡم َيحُۡكم بَِمآ أ

َٰفُِرونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك
ُ
 ٤٤ فَأ

45. සැබැවින් ම පණට පණ, ඇසට ඇස, නාසයට 

නාසය, කනට කන, දතට දත, තුවාල වලට (තුවාල 

කිරීම) යනාකාරයයන් කිසාස් (යහවත්) පළි ගැනීම අපි 

එහි ඔවුනට නියම කයළමු. නමුත් කවයරකු යහෝ එය 

පුණය කර්මයක් යලස අතහැර දැමුයේ නම් එවිට එය 

ඔහුට හිලේවක් වනු ඇත. තවද අල්ලාහ් පහළ කළ 

දැයින් කවයරකු තීන්දු ලබා යනාදුන්යන් ද එවිට ඔවුහුමය 

අපරාධකරුයවෝ. 

ۡفَس   نه ٱلنه
َ
َوَكتَبۡنَا َعلَيۡهِۡم فِيَهآ أ

نَف 
َ
ۡفِس َوٱلَۡعيَۡن بِٱلَۡعيِۡن َوٱلۡأ بِٱلنه

نه  ِ ذُِن َوٱلس 
ُ
ذَُن بِٱلۡأ

ُ
نِف َوٱلۡأ

َ
بِٱلۡأ

ْۚ َفَمن  ِ َوٱلۡجُُروَح قَِصاص  ن  ِ بِٱلس 
ۚۥْ َوَمن لهۡم  هُه اَرة  ل َق بِهِۦ َفُهَو َكفه تََصده

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  َيحۡ 
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
ُكم بَِمآ أ

َٰلُِمونَ   ٤٥ ٱلظه

46. තමන් අතර තිබූ තේරාතය සතය කරවන්යනකු යලස 

මර්යම්යේ පුත් ඊසා ව ඔවුන්යේ (යපර සිටි 

නබිවරුන්යේ) පියවයරහි අපි අනුපිළියවලින් එේයවමු. 

තවද ඔහුට ඉන්ජීලය ද පිරිනැමුයවමු. එහි මඟයපන්වීමක් 

හා ආයලෝකයක් විය. එයමන්ම තමන් අතර තිබූ 

තේරාතය සතයකරවන්නක් යලස ද බිය බැතිමතුන් හට 

මඟ යපන්වීමක් හා උපයදසක් යලස ද විය. 

يۡنَا عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِِهم بِعِيَسي ٱبِۡن َمۡريََم   َوَقفه
َٰةِِۖ  ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ مَِن ٱلتهۡوَرى ِ ُمَصد 

ُهٗدى َونُور   َوَءاَتيَۡنَُٰه ٱلِۡإنجِيَل فِيهِ 
َٰةِ  ۡوَرى ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ مَِن ٱلته ِ َوُمَصد 

 ٤٦ َوُهٗدى َوَموِۡعَظٗة ل ِلُۡمتهقِينَ 

47. තවද ඉන්ජීල් වැසියන් එහි අල්ලාහ ්පහළ කළ දෑ 

අනුව තීන්දු ලබා යදත්වා. අල්ලාහ් පහළ කළ දෑ අනුව 

කවයරකු තීන්දු ලබා යනාදුන්යන් ද එවිට ඔවුහුමය 

දුෂ්ඨයයෝ. 

نَزَل 
َ
ۡهُل ٱلِۡإنجِيِل بَِمآ أ

َ
َولَۡيۡحُكۡم أ

نَزَل 
َ
ُ فِيهِِۚ َوَمن لهۡم َيحُۡكم بَِمآ أ ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
ُ
ُ فَأ  ٤٧ ٱَّلله
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48. තවද සතයයයන් යුතු යමම ග්රන්ථය අපි ඔබ යවත 

පහළ කයළමු. එය තමන් අතර තිබූ (යපර පහළ වූ) ධර්ම 

ග්රන්ථය සතය කරවන්නකි. තවද ඒවා මත ආධිපතය 

දරන්නකි. එබැවින් අල්ලාහ් පහළ කළ දැයින් නුඹ ඔවුන් 

අතර තීන්දු ලබා යදනු. නුඹ යවත පැමිණි සතය දැයින් 

ඉවත් ව ඔවුන්යේ ආශාවන් නුඹ පිළි යනාපදිනු. නුඹලා 

අතරින් සෑම ප්රජාවකටම ආගමික පිළියවතක් හා 

ක්රියාමාලාවක් අපි ඇති කයළමු. අල්ලාහ් අභිමත කයළ ්

නම් නුඹලා ව එකම ප්රජාවක් බවට පත් කරන්නට 

තිබුණි. එනමුත් නුඹලාට පිරිනැමූ දෑ හි නුඹලා ව 

පිරික්සනු පිණිසය (යමයලස සිදු කයළ.්) එබැවින් යහකම් 

කිරීමට නුඹලා යුහුසුලු වනු. නුඹලා සියල්ලයේ නැවත 

යයාමු වීම අල්ලාහ ්යවතය. එවිට කවර විෂයක නුඹලා 

මතයේද වී සිටියයහු ද එවැනි දෑ නුඹලාට ඔහු දන්වා 

සිටියි. 

ٗقا   ِ ِ ُمَصد  نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
َوأ

ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ مَِن ٱلِۡكَتَِٰب َوُمَهيِۡمنًا 
 ۡۖ ُ نَزَل ٱَّلله

َ
َعلَيۡهِِۖ فَٱۡحُكم بَيۡنَُهم بَِمآ أ

ا  ۡهَوآَءُهۡم َعمه
َ
َجآَءَك مَِن  َولَا تَتهبِۡع أ

ٖ َجَعلۡنَا مِنُكۡم ِشۡرَعٗة 
ِۚ لِكُل  ِ ٱلۡحَق 

ٗة   مه
ُ
ُ لَجََعلَُكۡم أ ْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله َومِنَۡهاٗجا

َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن ل َِيبۡلَُوُكۡم فِي َمآ  
  ِ َِٰتِۚ إِلَي ٱَّلله َُٰكۡمۖۡ فَٱۡستَبُِقواْ ٱلۡخَيَۡر َءاتَى

ا َمرِۡجُعُكۡم َجمِيٗعا َفيُنَب ِئُُكم بِمَ 
 ٤٨ ُكنتُۡم فِيهِ َتخۡتَلُِفونَ 

49. අල්ලාහ් පහළ කළ දෑ අනුව ඔවුන් අතර නුඹ තීන්දු 

ලබා යදනු. ඔවුන්යේ ආශාවන් නුඹ අනුගමනය 

යනාකරනු. තවද අල්ලාහ ්නුඹ යවත පහළ කළ ඇතැම් 

දැයින් නුඹ ව ඔවුන් අර්බුදයකට යයාමු යනාකරන පරිදි 

නුඹ ඔවුන් ගැන ප්රයේසම් වනු. ඔවුන් පිටුපෑයවහු නම් 

ඔවුන්යේ ඇතැම් පාපයන් යහත්ුයවන් ඔවුන් ව හසු කර 

ගැනීමට අල්ලාහ් ප්රිය කරන්යන් යැයි දැන ගනු. තවද 

සැබැවින්ම ජනයා අතරින් යබායහෝ යදනා දුෂ්ඨයයෝ 

යවති. 

ُ َولَا  نَزَل ٱَّلله
َ
ِن ٱۡحُكم بَيۡنَُهم بَِمآ أ

َ
َوأ

ۡهَوآَءُهۡم 
َ
ن َيۡفتِنُوَك  تَتهبِۡع أ

َ
وَٱۡحَذۡرُهۡم أ

ُ إِلَۡيَكۖۡ فَإِن  نَزَل ٱَّلله
َ
َعنُۢ َبۡعِض َمآ أ

ن 
َ
ُ أ نهَما يُرِيُد ٱَّلله

َ
هۡواْ فَٱۡعلَۡم أ تََول

يُِصيبَُهم بِبَۡعِض ذُنُوبِهِۡمُۗ َوِإنه َكثِيٗرا 
اِس لََفَِٰسُقونَ  َِن ٱلنه  ٤٩ م 

50. ඔවුන් යසායන්යන් අඥාන යුගයේ තීන්දු ද? තරයේ 

විශ්වාස කරන පිරිසට තීරක වශයයන් අල්ලාහ්ට වඩා 

වඩාත් අලංකාර වන්යන් කවුරුද? 

فَُحۡكَم ٱلَۡجَٰهِلِيهةِ َيبُۡغوَنْۚ َوَمۡن 
َ
أ

ِ ُحۡكٗما ل َِقۡومٖ   ۡحَسُن مَِن ٱَّلله
َ
أ

 ٥٠ يُوقِنُونَ 



සූරා අල් මාඉදා 146  المائدة 

51. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! යුයදේවන් හා 

කිතුනුවන් ඇතැයමක් ඇතැයමකුයේ සමීප මිතුරන් වන 

බැවින් නුඹලා ඔවුන්ව සමීප මිතුරන් යලස යනාගනු. 

නුඹලා අතරින් කවයරකු ඔවුන් ව සමීප මිතුරන් යලස 

ගන්යනහු ද එවිට සැබැවින්ම ඔහු ද ඔවුන් අතරින් 

යකයනකු වනු ඇත. සැබැවින්ම අල්ලාහ් අපරාධකාර 

ජනයාට මඟ යනායපන්වයි. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا  َها ٱل يُّ
َ
َتتهِخُذواْ ۞َيَٰٓأ

ۡولَِيآَءۘ َبۡعُضُهۡم  
َ
ٱلَۡيُهوَد َوٱلنهَصََٰرىَٰٓ أ

ِنُكۡم   ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۚ َوَمن َيتََولهُهم م 
َ
أ

َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم   فَإِنهُهۥ مِنُۡهۡمُۗ إِنه ٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٥١ ٱلظه

52. තම හදවත් වල යරෝග ඇත්තවුන් වන ඔවුහු ඔවුන් 

අතර යුහුසුලුව කටයුතු කරනු නුඹ දකිනු ඇත. (ඔවුන් 

සමඟ අමනාප වූ විට) "අපට අර්බුද හට ගනු ඇතැයි අපි 

බියවීමු" යැයි පවසති. අල්ලාහ් ජයග්රහණය යහෝ 

ඔහුයගන් වූ නියමයක් යහෝ යගන යදන්නට පුළුවන. 

එවිට ඔවුන්යේ සිත් තුළ ඔවුන් සඟවා සිටි දෑ යකයරහි 

ඔවුහු පසුතැවිලි වන්නන් බවට පත් යවති. 

رَض    َفتََرى هِذيَن فِي قُلُوبِهِم مه ٱل
ن 

َ
يَُسَٰرُِعوَن فِيهِۡم َيُقولُوَن َنخَۡشيَٰٓ أ

تَِي 
ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ تُِصيبَنَا َدآئَِرة ْۚ َفَعَسي ٱَّلله

ِۡن ِعنِدهِۦ َفيُۡصبُِحواْ   ۡمرٖ م 
َ
ۡو أ

َ
بِٱلَۡفتِۡح أ

نُفِسهِۡم َنَِٰدمِينَ 
َ
واْ فِٓي أ َسرُّ

َ
 ٥٢ عَلَىَٰ َمآ أ

53. සැබැවින්ම ඔවුන් නුඹලා සමඟ යැයි අල්ලාහ ්මත 

ඉතා ස්ී ර යලස දිවුරා සිටියවුන් යමාවුහු දැ යි යද්වත්වය 

විශ්වාස කළවුන් විමසා සිටිති. ඔවුන්යේ ක්රියාවන් 

නිෂ්ඵල විය. එබැවින් ඔවුහු අලාභවන්තයින් බවට පත් 

වූහ. 

هِذيَن  َهَُٰٓؤلَآءِ ٱل
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ أ َويَُقوُل ٱل

 ِ قَۡسُمواْ بِٱَّلله
َ
يَۡمَٰنِهِۡم إِنهُهۡم  أ

َ
 َجۡهَد أ

ۡصبَُحواْ  
َ
ۡعَمَٰلُُهۡم فَأ

َ
لََمَعُكۡمْۚ َحبَِطۡت أ

 ٥٣ َخَِٰسِرينَ 

54. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා අතරින් 

කවයරකු තම දහමින් හැරී යන්යන් ද එවිට ඔහු ඔවුන් ව 

ප්රිය කරන ඔවුහු ද ඔහු ව ප්රිය කරන තවත් පිරිසක් 

අල්ලාහ ්යගන එනු ඇත. ඔවුහු යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් හට නිහතමානී යවති. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නන් සමඟ ඉතා දැඩි ව සිටිති. අල්ලාහය්ේ 

මාර්ගයේ කැප යවති. කිසිදු යදාස් කියන්යනකුයේ 

යදාසට බිය යනායවති. එය අල්ලාහය්ේ භාගයයයි. තමන් 

අභිමත කරන අයට ඔහු එය පිරිනමයි. තවද අල්ලාහ් 

සර්ව වයාපකය; සර්වඥානීය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ َمن يَۡرتَده  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ُ تِي ٱَّلله
ۡ
مِنُكۡم َعن دِينِهِۦ فََسۡوَف يَأ

ذِلهٍة عَلَى  
َ
ۥٓ أ بَِقۡومٖ ُيحِبُُّهۡم َويُِحبُّونَُه

ةٍ عَلَى ٱلَۡكَٰفِرِيَن   ِعزه
َ
ٱلُۡمۡؤمِنِيَن أ

ِ َولَا َيخَ  افُوَن يَُجَٰهُِدوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
ِ يُۡؤتِيهِ َمن   لَۡوَمَة لَآئِٖمِۚ َذَٰلَِك فَۡضُل ٱَّلله

ُ َوَِٰسٌع َعلِيمٌ  ْۚ وَٱَّلله  ٥٤ يََشآُء
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55. සැබැවින්ම නුඹලායේ භාරකරු වන්යන් අල්ලාහ් 

,ඔහුයේ ධර්ම දූතයාණන් හා (අල්ලාහ්යේ 

නියයෝගයන්ට) යටහත් වන්නන් යලස සලාතය විධිමත් 

ව ඉටු කර zසකාත් පිරිනමන යද්වත්වය විශ්වාස කළවුන් 

යවති. 

هِذيَن  ُ َورَُسولُُهۥ َوٱل إِنهَما َولِيُُّكُم ٱَّلله
لَوَٰةَ  هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه َءاَمنُواْ ٱل

َكوَٰةَ َوُهۡم َرَٰكُِعونَ   ٥٥ َويُۡؤتُوَن ٱلزه

56. තවද කවයරකු යහෝ අල්ලාහ්ව, ඔහුයේ ධර්ම 

දූතයාණන්ව, හා යද්වත්වය විශ්වාස කළවුන්ව තම 

භාරකරුවන් යලස ගන්යන් ද (දැනගනු!) සැබැවින්ම 

අල්ලාහය්ේ කණ්ඩායම වන ඔවූහුමය ජයග්රහකයයෝ. 

هِذيَن   َ َورَُسولَُهۥ َوٱل َوَمن َيتََوله ٱَّلله
ِ ُهُم   َءاَمنُواْ فَإِنه ِحۡزَب ٱَّلله

 ٥٦ ٱلَۡغَٰلِبُونَ 

57. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි!  නුඹලාට යපර 

යද්ව ග්රන්ථය යදනු ලැබූ අය අතරින් නුඹලායේ දහම 

විහිළුවට හා යසල්ලමට ගත් අය ව හා හා යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ව නුඹලා භාරකරුවන් යලස 

යනාගනු. තවද නුඹලා යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් 

වූයයහු නම් අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا َتتهِخُذواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

هِذيَن  خَُذواْ دِينَُكۡم ُهُزٗوا َولَعِٗبا ٱل ٱته
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب مِن َقبۡلُِكۡم  

ُ
هِذيَن أ َِن ٱل م 

َ إِن ُكنتُم   ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ۡولَِيآَء
َ
اَر أ َوٱلُۡكفه

ۡؤمِنِينَ   ٥٧ مُّ

58. නුඹලා සලාතය යවත කැඳවන විට එය ඔවුහු 

විහිළුවට හා යසල්ලමට ගත්යතෝය. එය සැබැවින්ම ඔවුහු 

වටහා යනාගන්නා පිරිසක් වන බැවිනි. 

خَُذوَها   لَوَٰةِ ٱته َوِإذَا نَاَدۡيتُۡم إِلَي ٱلصه
ها   نهُهۡم قَۡوم  ل

َ
ْۚ َذَٰلَِك بِأ ُهُزٗوا َولَعِٗبا

 ٥٨ َيۡعقِلُونَ 

59. ධර්ම ග්රන්ථ හිමියනි! අල්ලාහ් ද, අප යවත පහළ 

කරනු ලැබූ දෑ ද, මීට යපර පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද, අප 

විශ්වාස කළ යහත්ුයවන් මිස යවන කවර කරුණක් 

යහත්ුයවන් නුඹලා අයපන් පළිගන්යනහු ද? යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ අසනු. තවද සැබැවින්ම නුඹලායගන් 

වැඩියදනා දුෂ්ඨයයෝය. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َهۡل تَنقُِموَن مِنهآ 
َ
قُۡل َيَٰٓأ

نزَِل إِلَۡينَا وََمآ  
ُ
ِ َوَمآ أ ۡن َءاَمنها بِٱَّلله

َ
هآ أ إِل

ۡكثََرُكۡم 
َ
نه أ

َ
نزَِل مِن َقبُۡل َوأ

ُ
أ

 ٥٩ َفَِٰسُقونَ 
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60. (නබිවරය!)  "අල්ලාහ් අබියසින් එයට වඩා දරුණු 

ප්රතිඵලයක් ගැන මම නුඹලාට දන්වා සිටින්න දැ?" යි 

අසනු. අල්ලාහ ්කවයරකුට ශාප කයළ් ද තවද ඔහු 

කවයරකු පිළිබඳව යකෝප වූයේ ද තවද ඔවුන් අතරින් 

කවයරකු වඳුරන් හා ඌරන් බවට ඔහු පත් කයළ් ද තවද 

කවයරකු නපුරු බලයේග වලට යටහත් වූයේ ද ඔවුහුමය 

නිලයයන් වඩාත් දරුණුතම අය වන්යනෝ. එයමන්ම 

නිවැරදි මාර්ගයයන් වඩාත් මුළාවූවන් වන්යනෝ. 

ِن َذَٰلَِك  ٖ م  نَب ِئُُكم بَِشر 
ُ
قُۡل َهۡل أ

 ُ ِْۚ َمن لهَعنَُه ٱَّلله َمثُوبًَة ِعنَد ٱَّلله
هِ وََجَعَل مِنُۡهُم ٱلۡقَِرَدةَ وََغِضَب َعلَيۡ 

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
َُٰغوَتْۚ أ َوٱلۡخَنَازِيَر وََعبََد ٱلطه
َضلُّ َعن َسَوآءِ  

َ
كَانٗا َوأ َشر   مه

بِيلِ   ٦٠ ٱلسه

61. තවද ඔවුහු නුඹලා යවත පැමිණි විට “අපි විශ්වාස 

කයළමු යැයි පැවසූහ. ඇත්යතන්ම ඔවුහු යද්ව 

ප්රතික්යෂ්පය සමඟ පිවිසුණහ. තවද ඔවුන් නික්ම ගියේ ද 

ඒ සමඟමය. තවද ඔවුන් වසන් කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ 

අල්ලාහ ්මැනවින් දන්නාය. 

َخلُواْ  َوِإذَا َجآُءوُكۡم قَالُٓواْ َءاَمنها َوَقد ده
  ُ ۚۦْ َوٱَّلله بِٱلُۡكۡفرِ َوُهۡم قَۡد َخرَُجواْ بِهِ

ۡعلَُم بَِما كَانُواْ يَۡكتُُمونَ 
َ
 ٦١ أ

62. (නබිවරය!) ඔවුන් අතුරින් යබායහෝ යදනා පාපකම්හි 

ද යද්රෝහිකම්හි ද තහනම් දෑ අනුභව කිරීයමහි ද යුහුසුලු ව 

කටයුතු කරනු නුඹ දකිනු ඇත. ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ 

නපුරු විය. 

ِنُۡهۡم يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلِۡإثِۡم   َوتََرىَٰ َكثِيٗرا م 
ۡكلِهُِم  

َ
ۡحَتْۚ لَبِئَۡس  َوٱلُۡعۡدَوَِٰن َوأ ٱلسُّ

 ٦٢ َما كَانُواْ َيۡعَملُونَ 

63. ඔවුන් පාප වදන් පැවසීයමන් ද තහනම් දෑ ඔවුන් 

අනුභව කිරීයමන් ද ගැඹුරු ප්රඥායවන් යුත් විද්වත්හු හා 

ආගමික නායකයයෝ ඔවුන් ව වැළකිය යුතු යනායේ ද? 

ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ නපුරු විය. 

َُٰهُم  ۡحبَاُر َعن  لَۡولَا َينَۡهى
َ
َٰنِيُّوَن وَٱلۡأ به ٱلره

ۡحَتْۚ   ۡكلِهُِم ٱلسُّ
َ
قَۡولِهُِم ٱلِۡإۡثَم َوأ

 ٦٣ لَبِئَۡس َما كَانُواْ يَۡصنَُعونَ 
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64. අල්ලාහ්යේ අත බැඳ දමනු ලැබ ඇතැයි යුයදේයවෝ 

පවසති. බැඳ දමනු ලැබ ඇත්යත් ඔවුන්යේ අත්ය. ඔවුන් 

පැවසූ දෑ යහත්ුයවන් ඔවුහු ශාප කරනු ලැබුයවෝය. එයස ්

යනාව ඔහුයේ දෑත් දිගු හරිනු ලැබ ඇත. ඔහු අභිමත 

කරන පරිදි වියදම් කරයි. (නබිවරය) නුඹයේ පරමාධිපති 

යවතින් නුඹ යවත පහළ කරනු ලැබූ දෑ ඔවුන්යගන් 

යබායහෝ යදනාට සීමාව ඉක්මවා යෑම හා ප්රතික්යෂ්පය 

සැබැවින්ම වර්ධනය කරනු ඇත. තවද මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනය දක්වා අපි ඔවුන් අතර සතුරුකම 

හා යක්රෝධය යහළුයවමු. ඔවුන් යුද ගිනි අවුළන සෑම 

අවසථ්ාවකම අල්ලාහ ්එය නිමා දැමුයේය. ඔවුහු 

මිහිතලයේ කලහකම් කිරීමට යුහුසුළු යවති. තවද 

අල්ලාහ ්කලහකාරීන් ව ප්රිය යනාකරයි. 

ْۚ ُغلهۡت   ِ َمۡغلُولٌَة َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد يَُد ٱَّلله
يۡ 
َ
ِديهِۡم َولُعِنُواْ بَِما قَالُواْۘ بَۡل يََداهُ  أ

 ْۚ َمبُۡسوَطتَاِن يُنفُِق َكيَۡف يََشآُء
نزَِل إِلَۡيَك 

ُ
آ أ ِنُۡهم مه َولَيَزِيَدنه َكثِيٗرا م 

لَۡقيۡنَا  
َ
ب َِك ُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗراْۚ َوأ مِن ره

بَيۡنَُهُم ٱلَۡعَدََٰوةَ َوٱلَۡبۡغَضآَء إِلَيَٰ يَۡوِم  
ۡوَقُدواْ نَاٗرا ل ِلَۡحۡرِب ٱلۡقَِيَٰ 

َ
َمةِِۚ كُلهَمآ أ

ۡرِض 
َ
ْۚ َويَۡسَعۡوَن فِي ٱلۡأ ُ َها ٱَّلله

َ
ۡطَفأ

َ
أ

ُ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡفِسِدينَ   ٦٤ فََساٗداْۚ َوٱَّلله

65. ධර්ම ග්රන්ථ හිමි ජනයා විශ්වාස කර යද්ව බිය 

හැඟීයමන් යුතුව කටයුතු කයළ ්නම් ඔවුන්යේ පාපකම් 

ඔවුන්යගන් අපි පහ යකාට ඔවුන් ව සැප පහසුකම් වලින් 

යුත් ස්වර්ග උයන් වලට නිසැකවම අපි ඇතුළත් 

කරන්යනමු. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َءاَمنُواْ وَٱتهَقۡواْ  
َ
نه أ

َ
َولَۡو أ

ۡرنَا َعنُۡهۡم َسي ِـ َاتِهِۡم   لََكفه
َِٰت ٱلنهعِيمِ  ۡدَخلَۡنَُٰهۡم َجنه

َ
 ٦٥ َولَأ

66. තවද තේරාතය ද ඉන්ජීලය ද ඔවුන්යේ 

පරමාධිපතියගන් ඔවුන් යවත පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද 

ඔවුහු ක්රියාත්මක කයළ ්නම් ඔවුනට ඉහළින් ද ඔවුන්යේ 

පාද වලට යටින් ද ඔවුහු භුක්ති විඳින්නට තිබුණි. ඔවුන් 

අතරින් මධයසථ් සමූහයක් ද විය. ඔවුන්යගන් යබායහෝ 

යදනා සිදු කරන දෑ නපුරු විය. 

نهُهۡم 
َ
ََٰة َوٱلِۡإنجِيَل وََمآ  َولَۡو أ قَاُمواْ ٱلتهۡوَرى

َ
أ

َكلُواْ مِن 
َ
ب ِهِۡم لَأ ِن ره نزَِل إِلَۡيهِم م 

ُ
أ

ة    مه
ُ
ِنُۡهۡم أ رُۡجلِهِمِۚ م 

َ
فَۡوقِهِۡم َومِن َتحِۡت أ

ِنُۡهۡم َسآَء َما   ۡقتَِصَدة ۖۡ َوَكثِير  م  مُّ
 ٦٦ َيۡعَملُونَ 

67. අයහෝ රසූල්වරය! නුඹයේ පරමාධිපති යවතින් නුඹ 

යවත පහළ කරනු ලැබූ දෑ දන්වා සිටින්න. තවද නුඹ 

එයස ්යනාකයළ් නම් එවිට ඔහුයේ දූත යමයහවර නුඹ 

දැන්වූයේ නැත. තවද අල්ලාහ් නුඹ ව ජනයායගන් 

ආරක්ෂා කරයි. සැබැවින්ම යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළ 

ජනයාට අල්ලාහ් මඟ යපන්වන්යන් නැත. 

َها ٱلرهُسوُل بَل ِۡغ َمآ  يُّ
َ
نزَِل إِلَۡيَك  ۞َيَٰٓأ

ُ
أ

هۡم َتۡفَعۡل َفَما بَلهۡغَت  ب َِكۖۡ َوِإن ل مِن ره
اِسِۗ   ُ َيۡعِصُمَك مَِن ٱلنه ۚۥْ َوٱَّلله رَِسالََتُه

َٰفِرِينَ  َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك  ٦٧ إِنه ٱَّلله
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68. ධර්ම ග්රන්ථ හිමියනි! නුඹලා තේරාතය ද ඉන්ජීලය ද 

නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් නුඹලා යවත පහළ කරනු 

ලැබූ දෑ ද ක්රියාවට නංවන යතක් නුඹලා කිසිවක් මත 

(පිහිටා) යනාමැත යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

(නබිවරය) නුඹයේ පරමාධිපති යවතින් නුඹ යවත පහළ 

කරනු ලැබූ දෑ ඔවුන්යගන් යබායහෝ යදනාට සීමාව 

ඉක්මවා යෑම හා ප්රතික්යෂ්පය සැබැවින්ම වර්ධනය 

කරනු ඇත. එබැවින් යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළ ජනයා 

සඳහා නුඹ දුක් යනාවනු. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡستُۡم عَلَىَٰ َشۡيٍء  
َ
قُۡل َيَٰٓأ

ََٰة َوٱلِۡإنجِيَل َوَمآ   ۡوَرى َحتهيَٰ تُقِيُمواْ ٱلته
ب ُِكۡمُۗ َولَيَزِيَدنه   ِن ره نزَِل إِلَۡيُكم م 

ُ
أ

ب َِك   نزَِل إِلَۡيَك مِن ره
ُ
آ أ ِنُۡهم مه َكثِيٗرا م 

َس عَلَى ٱلَۡقۡوِم  ُطۡغَيَٰٗنا
ۡ
َوُكۡفٗراۖۡ فَلَا تَأ

 ٦٨ ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

69. නියත වශයයන් ම විශ්වාස කළවුන් ද යුයදේ වූවන් ද 

සාබිඌන් වරුන් (නබිවරුන්ව අනුගමනය කළ අය) ද 

කිතුනුවන් ද ඔවුන් අතරින් අල්ලාහ ්හා පරමාන්ත දිනය 

විශ්වාස යකාට දැහැමි ක්රියාවන් කළ අය වනාහි ඔවුනට 

කිසිදු බියක් යනාමැත. තවද ඔවුහු දුක ට පත්වන්යනෝ ද 

යනායවති. 

هِذيَن َهاُدواْ   هِذيَن َءاَمنُواْ َوٱل إِنه ٱل
َٰبِـ ُوَن َوٱلنهَصََٰرىَٰ َمۡن َءاَمَن   َوٱلصه

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَا   بِٱَّلله
 ٦٩ َيحَۡزنُونَ َخۡوٌف َعلَيۡهِۡم َولَا ُهۡم 

70. සැබැවින් අපි ඉස්රාඊල් දරුවන්යගන් ප්රතිඥාවක් 

ගතිමු. තවද අපි ඔවුන් යවත දූතවරු එවීමු. ඔවුන් ආශා 

යනාකරන යදයක් දූතයකු ඔවුන් යවත යගන ආ සෑම 

කල්හි ම පිරිසක් ඔවුහු යබාරු කයළෝය. තවද පිරිසක් 

ඔවුහු ඝාතනය කයළෝය. 

َخۡذنَا مِيَثََٰق بَنِٓي إِۡسَرَٰٓ 
َ
ءِيَل  لََقۡد أ

رَۡسلۡنَآ إِلَۡيهِۡم رُُسلٗاۖۡ كُلهَما َجآَءُهۡم  
َ
َوأ

نُفُسُهۡم فَرِيٗقا  
َ
رَُسوُلُۢ بَِما لَا َتۡهَوىَٰٓ أ

بُواْ َوفَرِيٗقا َيۡقتُلُونَ   ٧٠ َكذه

71. තමන්ට කිසිදු පිරික්සුමක් යනාවනු ඇතැයි ඔවුහු 

සිතූහ. ඔවුහු අන්ධ වූහ. බිහිරි වූහ. ඉන්පසුව ද අල්ලාහ් 

ඔවුනට සමාව දුන්යන්ය. පසුව ද ඔවුන්යගන් වැඩි යදනා 

අන්ධ වූහ. බිහිරි වූහ. තවද අල්ලාහ ්ඔවුන් කරන දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව නිරීක්ෂක ය. 

ها تَُكوَن فِتۡنَة  َفَعُمواْ   ل
َ
وََحِسبُٓواْ أ

ُ َعلَيۡهِۡم ثُمه َعُمواْ   واْ ثُمه تَاَب ٱَّلله َوَصمُّ
واْ َكثِير   ُۢ بَِما  َوَصمُّ ُ بَِصيُر ِنُۡهۡمْۚ َوٱَّلله م 

 ٧١ َيۡعَملُونَ 
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72. අල්ලාහ් වන ඔහුමය මර්යම්යේ පුත් මසීහ් යැයි 

පැවසූ අය සැබැවින්ම ප්රතික්යෂ්ප කයළෝය. ඉස්රාඊල් 

දරුවනි! මායේ පරමාධිපති ද නුඹලායේ පරමාධිපති ද 

වන අල්ලාහ්ට නුඹලා ගැතිකම් කරනු යැයි මසීහ ්

පැවසුයේය. සැබෑ කරුණ නම් කවයරකු අල්ලාහ්ට 

ආයද්ශ තබන්යන් ද එවිට අල්ලාහ ්ඔහුට ස්වර්ගය 

තහනම් කයළ්ය. තවද ඔහු ලැඟුම් ගන්නා සථ්ානය නිරය 

යේ. අපරාධකරුවන්ට උදේ කරන්නන් කිසිවකු 

යනාමැත. 

َ ُهَو  هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله لََقۡد َكَفَر ٱل
ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡريََمۖۡ َوَقاَل ٱلَۡمِسيُح 

َ َرب ِي   َيَٰبَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل ٱۡعبُُدواْ ٱَّلله
ِ َفَقۡد  َوَربهُكۡمۖۡ إِنهُهۥ َمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله
  ۡۖ اُر َُٰه ٱلنه َوى

ۡ
ُ َعلَيۡهِ ٱلۡجَنهَة َوَمأ َم ٱَّلله َحره

نَصارٖ 
َ
َٰلِِميَن مِۡن أ  ٧٢ َوَما لِلظه

73. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්(ත්රිත්වය යහවත් පියාණන්, 

පුත්රයාණන්, ශුද්ධාත්මයාණන් යන)  තියදනායගන් 

යකයනකි යැයි පැවසූ අය ද ඒක යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කයළෝය. එකම යදවියන් (අල්ලාහ්) හැර යවනත් 

යදවියයකු යනාමැත. ඔවුන් පවසන දැයින් 

යනාවැළකුයණ් නම් ඔවුන් අතරින් ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට 

යේදනීය දඬුවමක් නියත වශයයන්ම අත් වනු ඇත. 

َ ثَالُِث لهَقۡد  هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله َكَفَر ٱل
ْۚ َوِإن  هآ إَِلَٰه  َوَِٰحد  ٖۘ َوَما مِۡن إَِلٍَٰه إِل ثََلَٰثَةٖ

هِذيَن  نه ٱل ا َيُقولُوَن لََيَمسه هۡم يَنتَُهواْ َعمه ل
لِيمٌ 

َ
 ٧٣ َكَفُرواْ مِنُۡهۡم َعَذاٌب أ

74. ඔවුන් අල්ලාහ් යවත පශ්චාත්තාප වී ඔහුයගන් සමාව 

ඉල්ලා සිටිය යුතු යනායේ ද?  තවද අල්ලාහ් 

අතික්ෂමාශීලීය. අසමසම කරුණාන්විතය. 

ۚۥْ   ِ َويَۡستَۡغفُِرونَُه فَلَا َيتُوبُوَن إِلَي ٱَّلله
َ
أ

ُ َغُفور  رهِحيم    ٧٤ َوٱَّلله

75. මර්යම්යේ පුත් මසීහ් රසූල්වරයකු මිස නැත. ඔහුට 

යපර ද රසූල්වරු(යබායහෝ යදයනකු) ඉකුත් ව යගාස ්

ඇත. ඔහුයේ මව සතයවන්තියකි. යදයදනාම ආහාර 

අනුභව කරන්නන් වූහ. ඔවුනට එම සාධක අපි පැහැදිලි 

කරනුයේ යකයස්දැ යි අවධානයයන් බලනු. පසුව ඔවුන් 

යවනතකට හැරී යන්යන් යකයස් දැ යි ද අවධානයයන් 

බලනු. 

ها رَُسول  قَۡد  ا ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡريََم إِل مه
ۖۡ  َخلَۡت مِن  يَقة  ِ ُهۥ ِصد  مُّ

ُ
َقبۡلِهِ ٱلرُُّسُل َوأ

ُۗ ٱنُظۡر َكيَۡف  َعاَم ُكلَاِن ٱلطه
ۡ
كَانَا يَأ

هيَٰ   ن
َ
نُبَي ُِن لَُهُم ٱٓأۡلَيَِٰت ثُمه ٱنُظۡر أ

 ٧٥ يُۡؤَفُكونَ 

76. අල්ලාහ්යගන් යතාරව නුඹලාට කිසිදු හානියක් යහෝ 

කිසිදු ප්රයයෝජනයක් යහෝ කිරීමට බලය යනාමැති දෑට 

නුඹලා වන්දනාමාන කරන්යනහු දැ යි (නබිවරය!) නුඹ 

අසනු. තවද අල්ලාහ ්වන ඔහු සර්ව රාවකය; 

සර්වඥානීය. 

ِ َما لَا   َتۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

ُ ُهَو   ْۚ َوٱَّلله ا َولَا َنۡفٗعا َيۡملُِك لَُكۡم َضر ٗ
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٧٦ ٱلسه
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77. ධර්ම ග්රන්ථ හිමියනි! නුඹලා නුඹලායේ දහයමහි 

සතය යනාවන දෑ(පැවසීයම)හි සීමාව ඉක්මවා යනායනු. 

මීට යපර යනාමඟ ගිය ජනයායේ ආශාවන් අනුගමනය 

යනාකරනු. ඔවුන් යබායහෝ යදනාව යනාමඟ යැවූ අතර 

ඔවුහු ද නිවැරදි මාර්ගයයන් යනාමඟ ගියහැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َتۡغلُواْ فِي  
َ
قُۡل َيَٰٓأ

ۡهَوآَء  دِينُِكۡم َغيَۡر 
َ
ِ َولَا تَتهبُِعٓواْ أ ٱلۡحَق 

َضلُّواْ َكثِيٗرا  
َ
قَۡومٖ قَۡد َضلُّواْ مِن َقبُۡل َوأ
بِيلِ   ٧٧ َوَضلُّواْ َعن َسَوآءِ ٱلسه

78. ඉස්රාඊල්යේ දරුවන් අතරින් ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් 

දාවූද් හා මර්යම්යේ පුත් ඊසායේ දියවන් ශාප කරනු 

ලැබීය. එය ඔවුන් පිටුපා; සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කරමින් 

සිටි යහත්ුයවනි. 

هِذيَن َكَفُرواْ مِنُۢ بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل  لُعَِن ٱل
عَلَىَٰ لَِساِن َداوُۥَد وَِعيَسي ٱبِۡن َمۡريََمْۚ  

 ٧٨ َذَٰلَِك بَِما َعَصواْ وهكَانُواْ َيۡعتَُدونَ 

79. ඔවුන් සිදු කළ පිළිකුල් සහගත දැයින් ඔවුන් 

එකියනකා වළක්වා යනාගනිමින් සිටියයෝය. ඔවුන් 

කරමින් සිටි දෑ නපුරු විය. 

نَكرٖ َفَعلُوُهْۚ  كَانُواْ لَا يَتَنَاَهۡوَن َعن مُّ
 ٧٩ لَبِئَۡس َما كَانُواْ َيۡفَعلُونَ 

80. ඔවුන්යගන් යබායහෝ යදනා ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ව 

මිතුරු පාක්ෂකයින් යලස ගැනීම නුඹ දකිනු ඇත. 

ඔවුන්යේ ආත්මාවන් ඔවුන් යවනුයවන් ඉදිරිපත් කළ දෑ 

නපුරු විය. යහ්තුව ඔවුන් යකයරහි අල්ලාහ ්යකෝප විය. 

ඔවුහු දඬුවයමහි සදාතනිකයයෝ යවති. 

هِذيَن   هۡوَن ٱل ِنُۡهۡم َيتََول تََرىَٰ َكثِيٗرا م 
َمۡت لَُهۡم   َكَفُرواْْۚ لَبِئَۡس َما قَده

ُ َعلَيۡهِۡم َوفِي   ن َسِخَط ٱَّلله
َ
نُفُسُهۡم أ

َ
أ

 ٨٠ َخَٰلُِدونَ  ٱلَۡعَذاِب ُهمۡ 

81. ඔවුහු අල්ලාහ ්ව ද නබිවරයා ව ද ඔහු යවත පහළ 

කරනු ලැබූ දෑ ද විශ්වාස කරමින් සිටියයහු නම් ඔවුහු 

ඔවුන් ව මිතුරු පාක්ිකයින් යලස යනාගනු ඇත. නමුත් 

ඔවුන්යගන් යබායහෝ යදනා දුෂ්ඨයයෝය. 

ِبي ِ َوَمآ  ِ َوٱلنه َولَۡو كَانُواْ يُۡؤمِنُوَن بِٱَّلله
ۡولَِيآَء َوَلَِٰكنه  

َ
خَُذوُهۡم أ نزَِل إِلَۡيهِ َما ٱته

ُ
أ

ِنُۡهۡم َفَِٰسُقونَ   ٨١ َكثِيٗرا م 

82. (නබිවරය!) ජනයා අතරින් යද්වත්වය 

විශ්වාසකළවුනට සතුරුකමින් වඩා දරුණු අය යලස නුඹ 

යුයදේවන් හා යද්වත්වයට ආයද්ශ කළවුන් දකිනු ඇත. 

තවද මිතුරුකමින් විශ්වාස කළවුනට වඩාත් සමීපතයින් 

යලස  සැබැවින්ම අපි කිතුනුයවෝ යවමු යැයි පැවසූ අය 

නුඹ දකිනු ඇත. යහත්ුව ඔවුන් අතර උගත් පඬිවරුන් ද 

ආගමික නායකයින් ද සිටින බැවිනි. එයමන්ම ඔවුහු 

උඩගු යනායවති. 

هِذيَن   اِس َعَدََٰوٗة ل ِل َشده ٱلنه
َ
۞لََتِجَدنه أ

ۡشَرُكواْۖۡ َءاَمنُواْ ٱلَۡيُهوَد 
َ
هِذيَن أ َوٱل

هِذيَن َءاَمنُواْ  ٗة ل ِل وَده قَۡربَُهم مه
َ
َولََتِجَدنه أ

نه 
َ
ِۚ َذَٰلَِك بِأ هِذيَن قَالُٓواْ إِنها نََصََٰرىَٰ ٱل

نهُهۡم لَا  
َ
يِسيَن َوُرۡهبَاٗنا َوأ ِ مِنُۡهۡم قِس 

 ٨٢ يَۡستَۡكبُِرونَ 
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83. රසූල්වරයාට පහළ කරනු ලැබූ දෑ ඔවුන් සවන් දුන් 

විට, සතයය ඔවුන් වටහා ගත් යහ්තුයවන් කඳුළු හැයළන 

ඔවුන්යේ ඇස් නුඹ දකිනු ඇත. තවද අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! අපි විශ්වාස කයළමු. එබැවින් අප ව 

සාක්ි කරුවන් සමඟ සටහන් කරනු මැනව!යි පවසති. 

نزَِل إِلَي ٱلرهُسوِل تََرىَٰٓ  
ُ
َوِإذَا َسِمُعواْ َمآ أ

ۡعيُنَُهۡم 
َ
ا َعَرُفواْ أ ۡمِع مِمه تَفِيُض مَِن ٱلده

ِِۖ َيُقولُوَن َربهنَآ َءاَمنها   مَِن ٱلۡحَق 
َٰهِِدينَ   ٨٣ فَٱۡكتُبۡنَا َمَع ٱلشه

84. අල්ලාහ් ද සතයයයන් යුතුව අප යවත පැමිණි දෑ ද 

අප විශ්වාස යනාකර සිටීමට අපට කුමක් වී ද? තවද 

අපයේ පරමාධිපති, දැහැමි ජනයා අතරට අප ව ද 

ඇතුළත් කිරීම අපි ප්රිය කරන්යනමු. 

ِ َوَما َجآَءنَا مَِن   َوَما لََنا لَا نُۡؤمُِن بِٱَّلله
ن يُۡدِخلَنَا َربُّنَا َمَع  

َ
ِ َوَنۡطَمُع أ ٱلۡحَق 

َٰلِِحينَ   ٨٤ ٱلَۡقۡوِم ٱلصه

85. ඔවුහු පැවසූ දෑ යහ්තුයවන් පහළින් ගංගාවන් ගලා 

බස්නා ස්වර්ග උයන් අල්ලාහ ්ඔවුනට කුසල් වශයයන් 

පිරිනැමීය. ඔවුහු එහි සදාතනිකයින් යවති. එය 

දැහැමියන්යේ ප්රතිඵලය යේ. 

َٰٖت َتجۡرِي   ُ بَِما قَالُواْ َجنه َثَٰبَُهُم ٱَّلله
َ
فَأ

 ْۚ نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها
َ
مِن َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ٨٥ َوَذَٰلَِك َجَزآُء ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

86. අපයේ වදන් යබාරු යකාට ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වන 

ඔවුහුමය නිරයේ සගයයෝ. 
بُواْ أَـِبَيَٰتِنَآ   هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ٨٦ أ

87. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි!  නුඹලාට 

අල්ලාහ ්අනුමත කළ දැයින් යහපත් දෑ නුඹලා තහනම් 

කර යනාගනු. තවද නුඹලා සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 

යනාකරනු. සැබැවින්ම සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 

කරන්නන් ව අල්ලාහ ්ප්රිය යනාකරයි. 

ُِمواْ   هِذيَن َءاَمنُواْ لَا ُتحَر  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ُ لَُكۡم َولَا   َحله ٱَّلله
َ
َطي َِبَِٰت َمآ أ

َ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡعتَِدينَ   ٨٧ َتۡعتَُدٓواْْۚ إِنه ٱَّلله

88. තවද අල්ලාහ් නුඹලාට පිරිනැමූ දැයින් අනුමත 

පිරිසිදු දෑ නුඹලා අනුභව කරනු. නුඹලා කවයරකු විශ්වාස 

කරමින් සිටින්යන් ද එවන් අල්ලාහ්ට නුඹලා බිය 

බැතිමත් වනු. 

  ْۚ ُ َحَلَٰلٗا َطي ِٗبا ا َرَزقَُكُم ٱَّلله وَُكلُواْ مِمه
نتُم بِهِۦ  

َ
هِذٓي أ َ ٱل َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ٨٨ ُمۡؤمِنُونَ 
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89. නුඹලායේ දිවුරීම්හි නිකමට පවසන දෑ යවනුයවන් 

අල්ලාහ ්නුඹලා ව හසු යනාකරයි. නමුත් නුඹලා ව ඔහු 

හසු කරනුයේ තිරසාර යලස පවසන දිවුරීම් යවනුයවනි. 

(දිවුරුම කඩ කයළ් නම්) එවිට එහි ප්රතිකර්මය වනුයේ 

නුඹලායේ පවුලට ආහාර වශයයන් නුඹලා මධයසථ් ව 

ලබා යදන දැයින් දුගියන් දස යදයනකුට ආහාර 

සැපයීමය. නැතයහාත් ඔවුනට ඇඳුම් ලබා දීමය. එයස්ත් 

නැතයහාත් වහයලකු නිදහස් කිරීමය. නමුත් කවයරකු 

(ඒවායින් යමක්) යනාලැබුයේද ඔහු දින තුනක් 

උපවාසයේ නියැළිය යුතුය. නුඹලා දිවුරා සිටියේ නම් 

නුඹලායේ දිවුරීම් (කඩ කිරීම්) වලට ප්රතිකර්මය වනුයේ 

එයයි. තවද නුඹලායේ දිවුරීම් ආරක්ෂා කරනු. නුඹලා 

කෘතයේදී වනු පිණිස අල්ලාහ් නුඹලාට ඔහුයේ වදන් 

පැහැදිලි කරනුයේ එයලසය. 

ُ بِٱللهۡغوِ فِٓي   لَا يَُؤاِخُذُكُم ٱَّلله
يَۡمَٰنُِكۡم َوَلَِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما  

َ
أ

ۥٓ إِۡطَعاُم  ََٰرتُُه يَۡمََٰنۖۡ فََكفه
َ
دتُُّم ٱلۡأ َعقه

وَۡسِط َما َعَشَرةِ 
َ
َمَسَِٰكيَن مِۡن أ

ۡو  
َ
ۡو كِۡسَوُتُهۡم أ

َ
ۡهلِيُكۡم أ

َ
ُتۡطعُِموَن أ

هۡم َيجِۡد فَِصيَاُم ثََلَٰثَةِ  َتحۡرِيُر َرَقبَةِٖۖ َفَمن ل
يَۡمَٰنُِكۡم إِذَا  

َ
ََٰرةُ أ يهامِٖۚ َذَٰلَِك َكفه

َ
أ

يَۡمَٰنَُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك  
َ
َحلَۡفتُۡمْۚ َوٱۡحَفُظٓواْ أ

ُ لَكُ  ۡم َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم  يُبَي ُِن ٱَّلله
 ٨٩ تَۡشُكُرونَ 

90. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! සුරාව සූදුව පිළිම 

වන්දනාව හා රිටි මඟින් කුසපත් ඇදීම යෂයිතාන්යේ 

ක්රියායවන් වූ පිළිකුල් සහගත දෑ ය. එබැවින් නුඹලා 

ජයග්රහණය ලැබිය හැකි වනු පිණිස නුඹලා එයින් වැළකී 

සිටිනු. 

هَ  يُّ
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِنهَما ٱلۡخَۡمُر َيَٰٓأ ا ٱل

ۡزَلَُٰم رِۡجس   
َ
نَصاُب َوٱلۡأ

َ
َوٱلَۡميِۡسُر َوٱلۡأ

يَۡطَِٰن فَٱۡجتَنِبُوهُ  ِۡن َعَمِل ٱلشه م 
 ٩٠ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

91. යෂයිතාන් අයප්ක්ෂා කරනුයේ සුරාව හා සූදුව තුළින් 

නුඹලා අතර සතුරුකම හා යක්රෝධය ඇති කිරීමට හා 

අල්ලාහ ්ව යමයනහි කිරීයමන් හා සලාතයේ නිරත 

වීයමන් නුඹලා ව අවහිර කිරීමටය. එබැවින් නුඹලා 

එයින් වැළකිය යුත්තන් යනායේ ද? 

ن يُوقَِع بَيۡنَُكُم 
َ
يَۡطَُٰن أ إِنهَما يُرِيُد ٱلشه

ٱلَۡعَدََٰوةَ َوٱلَۡبۡغَضآَء فِي ٱلۡخَۡمرِ َوٱلَۡميِۡسِر  
ُكۡم َعن ذِكۡ  ِ وََعِن  َويَُصده رِ ٱَّلله

نتَُهونَ  نتُم مُّ
َ
لَوَٰةِِۖ َفَهۡل أ  ٩١ ٱلصه

92. තවද නුඹලා අල්ලාහ් ට අවනත වනු. රසූල්වරයාට ද 

අවනත වනු. ප්රයේසයමන් කටයුතු කරනු. නමුත් නුඹලා 

පිටුපෑයවහු නම් අපයේ දූතයාණන් යවත පැවයරනුයේ 

පැහැදිලි ව දන්වා සිටීම පමණක් බව නුඹලා දැන ගනු. 

ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل  
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
َوأ

نهَما  
َ
هۡيتُۡم فَٱۡعلَُمٓواْ أ َوٱۡحَذُرواْْۚ فَإِن تََول

 ٩٢ عَلَىَٰ رَُسولَِنا ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ 
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93. විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් යකයරහි ඔවුන් 

තමන් ව (පාපයයන්) ආරක්ෂා යකාට විශ්වාස යකාට 

යහකම් කර පසුව ද තමන් ව (පාපයයන්) ආරක්ෂා යකාට 

විශ්වාස යකාට ඉන් පසුව ද තමන් ආරක්ෂා යකාට දැහැමි 

කටයුතු කළ විට (අතීතයේ) ඔවුන් භුක්ති විඳී දෑ 

සම්බන්ධයයන් ඔවුනට වරදක් නැත. තවද අල්ලාහ ්

දැහැමි කටයුතු කරන්නන් ව ප්රිය කරයි. 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ   لَيَۡس عَلَى ٱل
َٰلَِحَِٰت ُجنَاح  فِيَما َطعُِمٓواْ إِذَا َما   ٱلصه
َٰلَِحَِٰت ثُمه   َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه ٱتهَقواْ وه

  ُ ۡحَسنُواْْۚ َوٱَّلله
َ
أ َءاَمنُواْ ثُمه ٱتهَقواْ وه ٱتهَقواْ وه

 ٩٣ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

94. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි!  (නුඹලා ඉහ්රාම් 

තත්ත්වයේ සිටිය දී) නුඹලායේ අත්වලට හා නුඹලායේ හී 

වලට පහසුයවන් හසුවන දඬයම් සයතකුයගන් අල්ලාහ ්

නුඹලා ව පිරික්සුමට ලක් කරනු ඇත. එය තමන් ඉදිරියේ 

යනාසිටිය දී කවයරකු තමන්ට බිය වන්යන් දැ? යි 

අල්ලාහ ්හඳුන්වා යදනු පිණිසය. එබැවින් ඉන් පසුව 

කවයරකු සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කයළ ්ද එවිට ඔහුට 

යේදනීය දඬුවමක් ඇත. 

  ُ هِذيَن َءاَمنُواْ لََيبۡلَُونهُكُم ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

يِۡديُكۡم  
َ
ۥٓ أ يِۡد َتنَالُُه َِن ٱلصه بَِشۡيءٖ م 

ُ َمن َيخَافُُهۥ  َورَِماُحُكۡم لَِيۡعلََم ٱَّلله
بِٱلَۡغيِۡبِۚ َفَمِن ٱۡعتََدىَٰ َبۡعَد َذَٰلَِك فَلَُهۥ  

لِيم  
َ
 ٩٤ َعَذاٌب أ

95. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි!  (නුඹලා ඉහ්රාම් 

තත්ත්වයේ සිටිය දී) නුඹලායේ අත්වලට හා නුඹලායේ හී 

වලට පහසුයවන් හසුවන දඬයම් සයතකුයගන් අල්ලාහ ්

නුඹලා ව පිරික්සුමට ලක් කරනු ඇත. එය තමන් ඉදිරියේ 

යනාසිටිය දී කවයරකු තමන්ට බිය වන්යන් දැ? යි 

අල්ලාහ ්හඳුන්වා යදනු පිණිසය. එබැවින් ඉන් පසුව 

කවයරකු සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කයළ ්ද එවිට ඔහුට 

යේදනීය දඬුවමක් ඇත. 

يَۡد   هِذيَن َءاَمنُواْ لَا َتۡقتُلُواْ ٱلصه َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ْۚ َوَمن َقتَلَُهۥ مِنُكم   نتُۡم ُحُرم 
َ
َوأ

ِثُۡل َما َقتََل مَِن   ِٗدا فََجَزآء  م  تََعم  مُّ
َعِم  ِنُكۡم  ٱلنه َيحُۡكُم بِهِۦ ذََوا َعۡدٖل م 

ََٰرة  َطَعاُم   ۡو َكفه
َ
ُۢا َبَٰلَِغ ٱلَۡكۡعبَةِ أ َهۡديَ

ۡو َعۡدُل َذَٰلَِك ِصيَاٗما 
َ
َمَسَِٰكيَن أ

ا   ُ َعمه ۡمرِهۗۦُِ َعَفا ٱَّلله
َ
ل َِيُذوَق َوبَاَل أ

ُ مِنُۡهْۚ  َسلََفْۚ َوَمۡن عَاَد َفيَنتَقُِم ٱَّلله
ُ َعزِيز  ذُو ٱنتِ   ٩٥ َقامٍ َوٱَّلله

96. නුඹලා හා නුඹලායේ වාහනික සතුන් භුක්ති විදිනු 

පිණිස මුහුදු සතුන් දඬයම් කිරීම හා එය ආහාරයට ගැනීම 

නුඹලාට අනුමත කරන ලදී. නමුත් ඉහ්රාම් තත්ත්වයේ 

සිටින කල්තාක් යගාඩබිම සතුන් දඬයම් කිරීම නුඹලාට 

තහනම් කරන ලදී. තවද නුඹලා කවයරකු යවත එක් රැස ්

කරනු ලබන්යනහු ද එවන් අල්ලාහ්ට නුඹලා බිය 

බැතිමත් වනු. 

ِحله لَُكۡم َصيُۡد ٱلَۡبۡحرِ وََطَعاُمُهۥ 
ُ
أ

َِم   يهاَرةِِۖ وَُحر  َمَتَٰٗعا لهُكۡم َولِلسه
  ُۗ ِ َما ُدۡمتُۡم ُحُرٗما َعلَيُۡكۡم َصيُۡد ٱلۡبَر 

هِذٓي إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ  َ ٱل  ٩٦ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
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97. පාරිශුද්ධ නිවස වන කඃබාව ජනයාට නියාමන 

ස්ථානයක් බවට නියම කයළය්. තවද සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්අහස්හි ඇති දෑ හා මහයපායළායවහි ඇති දෑ 

දන්නා බව නුඹලා දැන ගනු පිණිස පරිශුද්ධවූ මාසය ද 

සත්ව කැපය ද (කුර්බාන් සඳහා) සලකුණු තබන ලැබූ දෑ 

ද නියම කයළ්ය. තවද සැබැවින්ම අල්ලාහ් සියලු දෑ 

පිළිබඳ ව සර්වඥානීය.. 

ُ ٱلَۡكۡعبََة ٱلَۡبيَۡت ٱلۡحََراَم   ۞َجَعَل ٱَّلله
ۡهَر ٱلۡحََراَم وَٱلَۡهۡدَي   قَِيَٰٗما ل ِلنهاِس َوٱلشه
َ َيۡعلَُم   نه ٱَّلله

َ
َوٱلَۡقَلَٰٓئَِدْۚ َذَٰلَِك لَِتۡعلَُمٓواْ أ

نه  
َ
ۡرِض َوأ

َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َما فِي ٱلسه

 َ ِ َشۡيٍء َعلِيمٌ ٱَّلله
 ٩٧ بِكُل 

98. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්දඬුවම් කිරීයමහි ඉතා දැඩි බවත් 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලී කරුණා ගුණයයන් 

යුක්ත බවත් දැන ගනු. 

نه 
َ
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب َوأ نه ٱَّلله

َ
ٱۡعلَُمٓواْ أ

َ َغُفور  رهِحيم    ٩٨ ٱَّلله

99. (යද්ව පණිවිඩ) දන්වා සිටීම මිස යවනත් කිසිවක් 

රසූල්වරයා යවත පැවරී යනාමැත. තවද නුඹලා යහළි 

කරන දෑ ද වසන් කරන දෑ ද අල්ලාහ ්දන්යන්ය. 

ُ َيۡعلَُم   ها ٱلَۡبَلَُٰغُۗ َوٱَّلله ا عَلَى ٱلرهُسوِل إِل مه
 ٩٩ َما ُتبُۡدوَن َوَما تَۡكتُُمونَ 

100. නපුරු දෑ බහුල ව තිබීම නුඹ ව මවිතයට පත් කළ ද 

නපුරු දෑ හා යහපත් දෑ සමාන යනාවන බව (නබිවරය!) 

නුඹ පවසනු. එබැවින් බුද්ධිමතුනි! නුඹලා ජයග්රහණය 

ලැබිය හැකි වනු පිණිස අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

ي ُِب َولَۡو   ها يَۡستَوِي ٱلۡخَبِيُث َوٱلطه قُل ل
 َ ۡعَجبََك َكثۡرَةُ ٱلۡخَبِيِثِۚ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

َ
أ

 ۡ ْولِي ٱل
ُ
لَۡبَِٰب لََعلهُكۡم  َيَٰٓأ

َ
أ

 ١٠٠ ُتۡفلُِحونَ 

101. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි!  ඇතැම් කරුණු 

පිළිබඳ ව නුඹලා යනාවිමසනු. එය නුඹලාට යහළි වූයේ 

නම් නුඹලාට හානිදායක වනු ඇත. අල් කුර්ආනය පහළ 

කරනු ලබන අවසථ්ායේ නුඹලා ඒ ගැන විමසා සිටියයහු 

නම් නුඹලාට එය යහළි වනු ඇත. අල්ලාහ ්එ් ගැන 

යනාසලකා හැරියේය. තවද අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය; 

ඉවසිලිවන්තය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا تَۡسـ َلُواْ َعۡن  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡشيَآَء إِن ُتبَۡد لَُكۡم تَُسۡؤُكۡم َوِإن 
َ
أ

ُل ٱلُۡقۡرَءاُن ُتبَۡد   تَۡسـ َلُواْ َعنَۡها ِحيَن ُينَزه
ُ َغُفوٌر لَُكۡم َعَفا  ُ َعنَۡهاُۗ وَٱَّلله ٱَّلله

 ١٠١ َحلِيم  

102. නුඹලාට යපර වූ ජනයා යම් ගැන විමසා සිටියහ. 

පසුව ඒ යහත්ුයවන් ඔවුහු ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් බවට පත් 

වූහ. 

ِن َقبۡلُِكۡم ثُمه   لََها قَۡوم  م 
َ
قَۡد َسأ

ۡصبَُحواْ بَِها َكَٰفِرِينَ 
َ
 ١٠٢ أ
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103. බහීරා (යහවත් කන් ඉරා දමන ලද ඔටු යදන) යහෝ 

සාඉබා (යහවත් ස්වයං ව තම ආහාරය සපයා ගන්නා ඔටු 

යදන) යහෝ වසීලා (යහවත් පිළිම වලට භාර කරනු ලැබූ 

එළුවන්) යහෝ හාමි (යහවත් කිසිදු වැඩක් යනාලබා ම අත 

හැර දමන ලද පිරිමි ඔටුවන්) යහෝ (ආගමික කටයුත්තක් 

බවට) අල්ලාහ ්පත් කයළ ්නැත. නමුත් යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්ය අල්ලාහ ්යකයරහි (යමයස්) යබාරු 

යගාතා පවසනුයේ. තවද ඔවුන්යගන් බහතරයක් යදනා 

වටහා යනාගනිති. 

ُ مِنُۢ َبحِيَرةٖ َولَا َسآئِبَةٖ   َما َجَعَل ٱَّلله
هِذيَن   َولَا َوِصيلَةٖ َولَا َحامٖ َوَلَِٰكنه ٱل

ِ ٱلَۡكِذَبۖۡ  َكَفُرواْ َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله
ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ 

َ
 ١٠٣ َوأ

104. අල්ලාහ් පහළ කළ දෑ යවත ද රසූල්වරයා යවත ද 

නුඹලා පැමියණනු යැයි ඔවුනට පවසනු ලැබූ විට අපයේ 

මුතුන් මිත්තන් කවර කරුණක් මත සිටිනු අප දුටුයවමු ද 

එය අපට ප්රමාණවත් යේ යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

ඔවුන්යේ මුතුන් මිත්තන් කිසිවක් යනාදැන; ඔවුන් 

යහමඟ ගමන් යනාකර සිටියදී (ඔවුහු පිළිපදින්යනෝ) ද? 

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإذَا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إِلَيَٰ َمآ أ

َوِإلَي ٱلرهُسوِل قَالُواْ َحۡسبُنَا َما وََجۡدنَا  
َولَۡو كَاَن َءابَآُؤُهۡم لَا  

َ
ْۚ أ َعلَيۡهِ َءابَآَءنَآ

ا َولَا   ١٠٤ َيۡهتَُدونَ َيۡعلَُموَن َشيۡـ ٗ

105. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා ගැන 

නුඹලා ම (යනාමඟ යෑයමන්) ප්රයේසම් විය යුතුයි. නුඹලා 

යහමඟ ගමන් ගත්යතහු නම් යනාමඟ ගියවුන් නුඹලාට 

හානි සිදු යනාකරනු ඇත. නුඹලා සියලු යදනා නැවත යා 

යුතු සථ්ානය ඇත්යත් අල්ලාහ් යවතය. එවිට නුඹලා සිදු 

කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව ඔහු නුඹලාට දන්වා සිටිනු ඇත. 

هِذيَن َءاَمنُواْ َعلَيُۡكۡم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ن َضله إِذَا  ُكم مه نُفَسُكۡمۖۡ لَا يَُضرُّ
َ
أ

ِ َمرِۡجُعُكۡم َجمِيٗعا  ٱۡهتََدۡيتُۡمْۚ إِلَي ٱَّلله
 ١٠٥ َفيُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُۡم َتۡعَملُونَ 

106. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලායගන් 

කිසිවකුට මරණය පැමිණි විට ඔහු අන්තිම කැමැත්ත 

පවසන අවසථ්ායේ නුඹලායගන් යුක්තිගරුක යදයදයනකු 

නුඹලා අතර සාක්ි වශයයන් සිටිය යුතුය.  නැතයහාත්, 

නුඹලා මිහිතලයේ ගමනක නියැළී මරණයේ අභාගයය 

නුඹලාට අත් වූයේ නම් නුඹලා අතරින් යනාවූ යවනත් 

යදයදනකු සාක්ි වශයයන් සිටිය යුතුය. 

(උරුමක්කරුවන් වන) නුඹලා සැක සිතන්යනහු නම් 

සලාතයයන් පසුව ඔවුන් යදදනා රඳවා ගනු. අපි යම(යස් 

සාක්ි පැවසීම)මගින් කිසිදු මිලක් ලබා යනාගනිමු. ඔහු 

සමීප ඥාතියකු වුව ද අල්ලාහ් යවනුයවන් සාක්ි 

පැවසීයමහි කිසිවක් වසන් යනාකරන්යනමු. (එයස ්අප 

කයළ ්නම්) සැබැවින්ම අපි එවිට පාපතරයින්යගන් 

වන්යනමු යැයි අල්ලාහ ්මත ඔවුන් යදයදනා දිවුරා සිටිය 

යුතුය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ َشَهََٰدةُ بَيۡنُِكۡم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت ِحيَن 
َ
إِذَا َحَضَر أ

ۡو ٱلۡوَِصيهةِ ٱۡثنَاِن ذََوا َعۡدٖل 
َ
ِنُكۡم أ م 

نتُۡم َضَربۡتُۡم  
َ
َءاَخَراِن مِۡن َغيۡرُِكۡم إِۡن أ

ِصيبَُة   َصَٰبَتُۡكم مُّ
َ
ۡرِض فَأ

َ
فِي ٱلۡأ

لَوَٰةِ   ٱلَۡمۡوِتِۚ َتحۡبُِسوَنُهَما مِنُۢ َبۡعِد ٱلصه
ِ إِِن ٱۡرتَبۡتُۡم لَا نَۡشتَرِي   َفيُۡقِسَماِن بِٱَّلله

 َ ا نَۡكتُُم  بِهِۦ ثََمٗنا َولَۡو كَاَن ذَا قُۡربَيَٰ َول
ِ إِنهآ إِٗذا لهِمَن ٱٓأۡلثِِمينَ   ١٠٦ َشَهََٰدةَ ٱَّلله
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107. සැබැවින්ම ඔවුන් යදයදනා (යබාරු කී) පාපයට 

සුදුසස්න් යැයි හඳුනා ගනු ලැබූ විටක තමන්ට උරුමය 

ලැබිය යුතු යැයි පවසන අය අතරින් යවනත් සමීප 

ඥාතීන් යදයදනකු (යද්රෝහිකම් කළ) ඔවුන් යදයදනායේ 

ස්ථානයේ සිට ඔවුන් යදයදනායේ සාක්ියට වඩා අපයේ 

සාක්ිය ඉතා නිවැරදිය. අපි සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 

යනාකයළමු. (එයස ්අප කයළ ්නම්) සැබැවින්ම අපි එවිට 

අපරාධකරුවන් අතරින් වන්යනමු යැයි ඔවුන් යදයදනා 

දිවුරා සිටිය යුතුය. 

آ إِثٗۡما  نهُهَما ٱۡستََحقه
َ
فَإِۡن ُعثَِر عَلَىَٰٓ أ

هِذيَن   فَـ َاَخَراِن َيُقوَماِن َمَقاَمُهَما مَِن ٱل
ۡولََيَِٰن َفيُۡقِسَماِن  

َ
ٱۡستََحقه َعلَيۡهُِم ٱلۡأ

َحقُّ مِن َشَهََٰدتِهَِما 
َ
ِ لََشَهََٰدُتنَآ أ بِٱَّلله

َٰلِِمينَ   ١٠٧ َوَما ٱۡعتََدۡينَآ إِنهآ إِٗذا لهِمَن ٱلظه

108. එය (එයස් දිවුරා සිටීම), සාක්ිය එහි නියම 

මුහුණුවරින් යගන ඒම පිණිසත්, නැත්නම් ඔවුන්යේ 

දිවුරීමට පසුව (තමන්යේ) දිවුරුම ප්රතික්යෂ්ප කරනු 

ලැයේවි යැයි ඔවුන් බියවීමටත් ඉතා පහසු මාර්ගයකි. 

තවද අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. සවන් යදනු. තවද 

අල්ලාහ ්දුෂ්ඨ පිරිසට මඟ යනායපන්වයි. 

َهََٰدةِ عَلَىَٰ َذَٰلَِك  تُواْ بِٱلشه
ۡ
ن يَأ

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
أ

يَۡمَُٰنُۢ َبۡعَد  
َ
ن تَُرده أ

َ
ۡو َيخَافُٓواْ أ

َ
وَۡجهَِهآ أ

ُ لَا   َ َوٱۡسَمُعواُْۗ َوٱَّلله يَۡمَٰنِهِۡمُۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
أ

 ١٠٨ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

109. (නබිවරය!) අල්ලාහ ්ධර්ම දූතවරු එක්රැස් කරන 

දින නුඹලාට පිළිතුරු යදනු ලැබුයේ කුමක්දැ? යි විමසයි. 

අපට කිසිදු දැනුමක් යනාමැත. අදෘශයමාන දෑ පිළිබඳ 

සර්වඥ වනුයේ ඔබය යැයි ඔවුහු පවසති. 

ُ ٱلرُُّسَل َفيَُقوُل َماذَآ   ۞يَۡوَم َيجَۡمُع ٱَّلله
نَت 

َ
ۖۡ إِنهَك أ ِجبۡتُۡمۖۡ قَالُواْ لَا ِعلَۡم لََنآ

ُ
أ

َُٰم ٱلُۡغيُ   ١٠٩ وبِ َعله
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110. එවිට අල්ලාහ් යමයස් පවසයි. අයහෝ මර්යම්යේ 

පුත් ඊසා! නුඹ යවත හා නුඹයේ මව යවත වූ මායේ 

ආශිර්වාදය ගැන සිහිපත් කරනු. පාරිශුද්ධ ආත්මය තුළින් 

මම නුඹට උපකාර කළ අවස්ථාවද සිහිපත් කරනු. 

යතාටිල්යලහි ද තරුණ වියයහි ද ජනයා සමඟ නුඹ කතා 

කයළහිය. තවද මම නුඹට ධර්මය ද ප්රඥාව ද තේරාතය ද 

ඉන්ජීලය ද ඉගැන් වූ අවසථ්ාව ද සිහිපත් කරනු. මායේ 

අනුමැතියයන් පක්ියකුයේ හැඩයක් යස ්යමක් 

මැටියයන් තනා ඒ තුළ නුඹ පිඹූ විට මායේ අනුමැතියයන් 

එය පක්ියකු බවට පත් වූ අවසථ්ාවද සිහිපත් කරනු. 

තවද මායේ අනුමැතියයන් උපතින් අන්ධයාව ද  ළාදුරු 

යරෝගයද සුව කයළහිය. මායේ අනුමැතියයන් මියගියවුන් 

නුඹ බැහැර කළ අවසථ්ාව ද සිහිපත් කරනු. (එයස්) 

පැහැදිලි සාධක ඉස්රාඊල් දරුවන්ට නුඹ යගනැවිත් 

ඔවුන් අතරින් ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් යමය පැහැදිලි 

හූනියමක් මිස නැතැයි පැවසූ විට මා ඔවුන් ව ඔබයගන් 

මැඩලූ අවස්ථාව ද සිහිපත් කරනු. 

ُ َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡريََم ٱذُۡكۡر   إِذۡ قَاَل ٱَّلله
يهدتَُّك  

َ
نِۡعَمتِي َعلَيَۡك وَعَلَىَٰ َوَٰلَِدتَِك إِذۡ أ

بُِروِح ٱلُۡقُدِس تُكَل ُِم ٱلنهاَس فِي ٱلَۡمۡهِد  
َوَكۡهلٗاۖۡ َوِإذۡ َعلهۡمتَُك ٱلِۡكَتََٰب  

ََٰة وَٱلِۡإنجِي ۡوَرى ۖۡ َوِإذۡ  َوٱلۡحِۡكَمَة َوٱلته َل
يۡرِ بِإِذۡنِي   يِن َكَهيۡـ َةِ ٱلطه ِ َتخۡلُُق مَِن ٱلط 

َفتَنُفُخ فِيَها َفتَُكوُن َطيَۡرُۢا بِإِذۡنِيِۖ 
بۡرََص بِإِذۡنِيِۖ َوِإذۡ 

َ
ۡكَمَه َوٱلۡأ

َ
َوُتبۡرُِئ ٱلۡأ

ُتخۡرُِج ٱلَۡمۡوتَيَٰ بِإِذۡنِيِۖ َوِإذۡ َكَفۡفُت بَنِٓي 
م بِٱلَۡبي َِنَِٰت إِۡسَرَٰٓءِيَل َعنَك إِذۡ ِجئۡتَهُ 

هِذيَن َكَفُرواْ مِنُۡهۡم إِۡن َهََٰذآ  َفَقاَل ٱل
بِين   ها ِسۡحر  مُّ  ١١٠ إِل

111. මා හා මායේ රසූල්වරයා ව විශ්වාස කරනු යැයි 

යගෝලයින් යවත මා දන්වා සිටි විට ඔවුහු “අපි විශ්වාස 

කයළමු. තවද සැබැවින්ම අප (අල්ලාහ්ට අවනත වූ) 

මුසල්ිම්වරු බව නුඹ සාක්ි දරනු” යැයි පැවසූ අවසථ්ාව 

සිහිපත් කරනු. 

ۡن َءامِنُواْ 
َ
وَۡحيُۡت إِلَي ٱلۡحََوارِي ِـَۧن أ

َ
َوِإذۡ أ

نهنَا  
َ
بِي َوبِرَُسولِي قَالُٓواْ َءاَمنها َوٱۡشَهۡد بِأ

 ١١١ ُمۡسلُِمونَ 

112. අයහෝ මර්යම්යේ පුත් ඊසා!  අහසින් ආහාර 

බන්යද්සියක් අප යවත පහළ කිරීමට නුඹයේ 

පරමාධිපතිට හැකියාව ඇත්යත්දැ යි යගෝලයින් විමසා 

සිටි විට නුඹලා විශ්වාස කරන්නන් යලස සිටියයහු නම් 

නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු යැයි ඔහු පවසා සිටි 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

إِذۡ قَاَل ٱلۡحََوارِيُّوَن َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡريََم  
ن ُينَ 

َ
َِل َعلَيۡنَا  َهۡل يَۡستَِطيُع َربَُّك أ ز 

َ إِن  َمآءِِۖ قَاَل ٱتهُقواْ ٱَّلله َِن ٱلسه َمآئَِدٗة م 
ۡؤمِنِينَ   ١١٢ ُكنتُم مُّ

113. අපි එයින් අනුභව යකාට අපයේ හදවත් සැනසුමට 

පත් වීමටත් ඔබ අපට සතය පවසා ඇති බවට අප හඳුනා; 

ඒ යකරහි අපද සාක්ිකරුවන් අතරින් වීමටත් අපි 

කැමැත්යතමු යි ඔවුහු පැවසූහ. 

ُكَل مِنَۡها َوَتۡطَمئِنه 
ۡ
ن نهأ

َ
قَالُواْ نُرِيُد أ

ن قَۡد َصَدۡقتَنَا 
َ
قُلُوبُنَا َوَنۡعلََم أ

َٰهِِدينَ   ١١٣ َونَُكوَن َعلَيَۡها مَِن ٱلشه



සූරා අල් මාඉදා 160  المائدة 

114. අයහෝ අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අප යවත අහසින් 

ආහාර බන්යද්සියක් පහළ කරනු මැනව! එය අපටත් 

අපට යපර වූ අයටත් අපයගන් පසුව පැමියණන්නන්ටත් 

සැමරුමක් වනු ඇත. තවද එය ඔබයගන් වූ සාක්ියක් ද 

වනු ඇත. තවද අපව යපෝෂණය කරනු මැනව! යපෝෂණය 

කරන්නන්යගන් වඩාත් යර්ෂ්ඨ වනුයේ ඔබම යේ යැයි 

මර්යම්යේ පුත් ඊසා පැවසුයේය. 

قَاَل ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم ٱللهُهمه َربهنَآ  
نزِۡل َعلَيۡنَ 

َ
َمآءِ أ َِن ٱلسه ا َمآئَِدٗة م 

لَِنا َوَءاِخرِنَا   وه
َ
تَُكوُن لََنا ِعيٗدا ل ِأ

نَت َخيُۡر 
َ
ِنَكۖۡ َوٱۡرزُۡقنَا َوأ َوَءايَٗة م 

َٰزِِقينَ   ١١٤ ٱلره

115. සැබැවින්ම මම එය නුඹලා යවත පහළ 

කරන්යනක්මි.  නමුත් නුඹලායගන් පසුව කවයරකු 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්යන් ද එවිට සැබැවින්ම යලෝවැසියන් 

අතරින් කිසිවකුටත් මා දඬුවම් යනාදුන් දඬුවමකින් මම 

ඔහුට දඬුවම් කරමි යැයි අල්ලාහ ්පැවසුයේය. 

ِلَُها َعلَيُۡكۡمۖۡ َفَمن   ُ إِن ِي ُمنَز  قَاَل ٱَّلله
بُُهۥ  ِ َعذ 

ُ
يَۡكُفۡر َبۡعُد مِنُكۡم فَإِن ِٓي أ

َِن   َحٗدا م 
َ
ۥٓ أ بُُه ِ َعذ 

ُ
هآ أ َعَذابٗا ل

 ١١٥ لَِمينَ ٱلَۡعَٰ 

116. අයහෝ මර්යම්යේ පුත් ඊසා! අල්ලාහ් හැර දමා මා 

හා මායේ මව යදවිවරුන් යදයදනකු යලස ගන්නැ යි නුඹ 

ජනයාට පැවසුයවහිදැ යි අල්ලාහ් විමසූ විට “ඔබ 

අතිපිවිතුරුය. මට උරුම යනාමැති යදයක් මා පැවසීමට 

මට යනාවීය. මා එය පවසා සිටියයම් නම් ඔබ එය ගැන 

දන්යනහිය. මා තුළ ඇති දෑ ඔබ දන්යනහිය. ඔබ තුළ 

ඇති දෑ මම යනාදනිමි. සැබැවින්ම ඔබ අදෘශයමාන දෑ 

පිළිබඳ සර්වඥය” යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ُ َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡريََم   َوِإذۡ قَاَل ٱَّلله
م َِي  

ُ
خُِذونِي َوأ نَت قُلَۡت لِلنهاِس ٱته

َ
َءأ

ِۖۡ قَاَل  ُسبَۡحَٰنََك َما إَِلََٰهيِۡن مِن ُدوِن ٱَّلله
  ِۚ ق ٍ

قُوَل َما لَيَۡس لِي ِبحَ
َ
ۡن أ

َ
يَُكوُن لِٓي أ

ۚۥْ َتۡعلَُم  إِن ُكنُت قُلۡتُُهۥ َفَقۡد َعلِۡمتَُه
ۡعلَُم َما فِي َنۡفِسَكْۚ  

َ
َما فِي َنۡفِسي َولَآ أ

َُٰم ٱلُۡغيُوبِ  نَت َعله
َ
 ١١٦ إِنهَك أ

117. ඔබ නියයෝග කළ පරිදි මායේ පරමාධිපති හා 

නුඹලායේ පරමාධිපති වන අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරනු යැයි 

මිස ඔවුනට මම (යවන කිසිවක්) යනාපැවසුයවමි. ඔවුන් 

අතර මා සිටි කල්තාක් ඔවුනට මම සාක්ිකරුවකුව 

සිටියයමි. නමුත් ඔබ මා අත්පත් කර ගත් කල්හි ඔවුන් 

යකයරහි අධීක්ෂකයා වූයේ ඔබය. තවද ඔබ සියලු දෑ 

යකයරහි සාක්ිකරුය. 

ِن َما قُلُۡت 
َ
ۦٓ أ َمۡرتَنِي بِهِ

َ
ها َمآ أ لَُهۡم إِل

َ َرب ِي َوَربهُكۡمْۚ َوُكنُت  ٱۡعبُُدواْ ٱَّلله
ا  ا ُدۡمُت فِيهِۡمۖۡ فَلَمه َعلَيۡهِۡم َشهِيٗدا مه

نَت ٱلرهقِيَب َعلَيۡهِۡمْۚ 
َ
يۡتَنِي ُكنَت أ تَوَفه

ِ َشۡيءٖ َشهِيدٌ 
نَت عَلَىَٰ كُل 

َ
 ١١٧ َوأ
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118. ඔබ ඔවුනට දඬුවම් කරන්යනහි නම් සැබැවින්ම 

ඔවුන් ඔයේ ගැත්තන්ය. තවද ඔබ ඔවුනට සමාව 

දුන්යනහි නම් සැබැවින්ම ඔබ සර්ව බලධාරී; මහා 

ප්රඥාවන්තය. 

ۡبُهۡم فَإِنهُهۡم ِعبَاُدَكۖۡ َوِإن َتۡغفِۡر   ِ إِن ُتَعذ 
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

َ
 ١١٨ لَُهۡم فَإِنهَك أ

119. සතයවාදීන්ට ඔවුන්යේ සතයය පල යදන දිනය 

යමය යේ. ඔවුනට ඊට පහළින් ගංගාවන් ගලා බසන්ා 

(ස්වර්ග) උයන් ඇත. එහි ඔවුහු සදාතනිකයින් යවති. 

අල්ලාහ ්ඔවුන් ගැන තෘප්තියට පත් විය. ඔවුහුද ඔහු ගැන 

තෘප්තියට පත් වූහ. එයයි මහත් වූ ජයග්රහණය වනුයේ. 

ُ َهََٰذا يَۡوُم يَنَفُع  َِٰدقِيَن  قَاَل ٱَّلله ٱلصه
َٰت  َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها   ِصۡدُقُهۡمْۚ لَُهۡم َجنه

  ُ ِضَي ٱَّلله بَٗداۖۡ ره
َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
ٱلۡأ

َعنُۡهۡم َوَرُضواْ َعنُۡهْۚ َذَٰلَِك ٱلَۡفۡوُز  
 ١١٩ ٱلَۡعِظيمُ 

120. අහසහ්ි ද මිහිතලයයහි ද ඒවායයහි ඇති දෑ හි ද 

ආධිපතයය අල්ලාහ ්සතුය. ඔහු සියලු දෑ යකයරහි 

ශක්තිවන්තය. 

ۡرِض َوَما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه َّلِله

 ُۢ ِ َشۡيءٖ قَِديُر
ْۚ َوُهَو عَلَىَٰ كُل   ١٢٠ فِيهِنه
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සූරා අල් අන්ආම්  الأنعام 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහස ්හා මිහිතලය මැවූ තවද අන්ධකාර හා 

ආයලෝකය ඇති කළ අල්ලාහ්ටම සියලු ප්රශංසා. පසුව ද 

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ඔවුන්යේ පරමාධිපතිට 

ආයද්ශ කරති. 

َمََٰوَِٰت  هِذي َخلََق ٱلسه ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ۡرَض 

َ
ۖۡ ثُمه  َوٱلۡأ وَر لَُمَِٰت َوٱلنُّ وََجَعَل ٱلظُّ

هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِهِۡم َيۡعِدلُونَ   ١ ٱل

2. නුඹලා මැටියයන් මවා පසුව නියමිත කාලයක් ද තීන්දු 

කයළ ්ඔහු ය. (විනිශ්චය සඳහා වූ) නියම කරන ලද 

කාලය ඇත්යත් ද ඔහු අබියසය. ඉන් පසුව ද නුඹලා සැක 

කරන්යනහුය. 

هِذي  ِن ِطيٖن ثُمه  ُهَو ٱل َخلََقُكم م 
ۖۥۡ ثُمه   ي ِعنَدهُ َسمًّ َجل  مُّ

َ
َجلٗاۖۡ َوأ

َ
قََضيَٰٓ أ

نتُۡم َتۡمتَُرونَ 
َ
 ٢ أ

3. තවද අහසහ්ි හා මිහිතලයේ අල්ලාහ් ඔහුය. නුඹලායේ 

රහසය දෑ ද නුඹලායේ ප්රසිද්ධ දෑ ද ඔහු දන්යන්ය. තවද 

නුඹලා උපයන දෑ ද ඔහු දන්යන්ය. 

ُ فِي  ۡرِض  َوُهَو ٱَّلله
َ
َمََٰوَِٰت َوفِي ٱلۡأ ٱلسه

ُكۡم وََجۡهَرُكۡم َويَۡعلَُم َما   َيۡعلَُم ِسره
 ٣ تَۡكِسبُونَ 

4. තම පරමාධිපතියේ සාක්ීන් අතරින් කුමන 

සාක්ියක් යහෝ ඔවුන් යවත පැමිණිය ද එය ඔවුන් 

පිටුපාමින් සිටියා මිස යවනකක් යනාවීය. 

ِۡن  ِۡن َءايَةٖ م  تِيهِم م 
ۡ
َءاَيَِٰت َرب ِهِۡم  َوَما تَأ

ها كَانُواْ َعنَۡها ُمۡعرِِضينَ   ٤ إِل

5. සතය ය ඔවුන් යවත පැමිණි කල්හි සැබැවින්ම ඔවුහු 

එය යබාරු කයළෝය. ඔවුන් කවර යදයක් පිළිබඳ ව 

සමේචල් කරමින් සිටි යේ ද ඒ පිළිබඳ පුවත් ඔවුන් යවත 

මතු පැමියණනු ඇත. 

ا  ِ لَمه بُواْ بِٱلۡحَق  َجآَءُهۡم  َفَقۡد َكذه
ُؤاْ َما كَانُواْ بِهِۦ  ۢنَبَٰٓ

َ
تِيهِۡم أ

ۡ
فََسۡوَف يَأ

 ٥ يَۡستَۡهزُِءونَ 
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6. ඔවුනට යපර පරම්පරා ගණනාවක් අප යකයස් විනාශ 

කර දැමුයේ දැ යි ඔවුහු නුදුටුයවෝද? නුඹලාට අප යනාදුන් 

පහසුකම් අපි ඔවුනට මිහිතලයේ සලසා දුනිමු. ඔවුන් 

යවත අහස ්ජලය යනාකඩවා එවීමු. ඔවුනට පහළින් ගලා 

බස්නා ගංගාවන් ඇති කයළමු. පසුව ඔවුන්යේ පාපකම් 

යහත්ුයවන් අපි ඔවුන් ව විනාශ කයළමු. තවද ඔවුනට 

පසුව අපි යවනත් පරම්පරාවක් බිහි කයළමු. 

ِن   ۡهلَۡكنَا مِن َقبۡلِهِم م 
َ
لَۡم يََرۡواْ َكۡم أ

َ
أ

ۡرِض َما لَۡم  
َ
َُٰهۡم فِي ٱلۡأ نه كه قَۡرٖن مه

ن  ِ َمآَء  ُنَمك  رَۡسلۡنَا ٱلسه
َ
لهُكۡم َوأ

نَۡهََٰر َتجۡرِي  
َ
ِۡدَراٗرا وََجَعلۡنَا ٱلۡأ َعلَيۡهِم م 

ۡهلَۡكَنَُٰهم بُِذنُوبِهِۡم  
َ
مِن َتحۡتِهِۡم فَأ

نَا مِنُۢ َبۡعِدهِۡم قَۡرنًا َءاَخرِينَ 
ۡ
نَشأ

َ
 ٦ َوأ

7. පත්රිකාවක ලියන ලද පුසත්කයක් අපි නුඹ යවත පහළ 

කර එය ඔවුන් ඔවුන්යේ අත් වලින් ස්පර්ශ කර බැලුව ද 

යමය පැහැදිලි හූනියමක් මිස යවනකක් නැතැයි 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් පවසා සිටින්නට තිබිණි. 

لَۡنا َعلَيَۡك كَِتَٰٗبا فِي قِۡرَطاٖس   َولَۡو نَزه
هِذيَن َكَفُرٓواْ  يِۡديهِۡم لََقاَل ٱل

َ
فَلََمُسوهُ بِأ

ها ِسۡحر   بِين  إِۡن َهََٰذآ إِل  ٧ مُّ

8. තවද යමාහු යවත (සාක්ි දැරීම සඳහා) සුරදූතයයකු 

පහළ කරනු ලැබිය යුතු යනායේ දැ යි ඔවුහු විමසූහ. 

එයස ්අපි සුරදූතයයකු පහළ කර තිබුයණ් නම් 

(ඔවුන්යේ) විෂය තීන්දු කරනු ලබන්නට තිබිණි.  ඉන් 

පසුව ඔවුනට අවකාශ යදනු යනාලබනු ඇත. 

نزَِل 
ُ
ۖۡ َولَۡو َوَقالُواْ لَۡولَآ أ َعلَيۡهِ َملَك 

ۡمُر ثُمه لَا  
َ
نَزلَۡنا َملَٗكا لهُقِضَي ٱلۡأ

َ
أ

 ٨ يُنَظُرونَ 

9. අප ඔහුව සුරදූතයයකු බවට පත් කර තිබුයණ් නම් 

මිනියසකුයේ ස්වරූපයයන්ම ඔහු ව අපි පත් කරන්නට 

තිබිණි. (දැන්) ඔවුන් වයාකූල ව සිටින අයුරින් ම (එවිට ද 

අප) ඔවුන් ව වයාකූලත්වයට පත් කරන්යනමු. 

َولَۡو َجَعلَۡنَُٰه َملَٗكا لهجََعلَۡنَُٰه رَُجلٗا  
ا يَلۡبُِسونَ   ٩ َولَلَبَۡسنَا َعلَيۡهِم مه

10. (නබිවරය!) නුඹට යපර සිටි රසූල්වරුන් ද 

සමේචලයට ලක් වූහ. කවර යදයක් ගැන ඔවුන් සමේචල් 

කරමින් සිටියයෝ ද එයම එයස් උපහාස කළ අය ව 

වටකර ගත්යත්ය. 

ِن َقبۡلَِك   َولََقِد ٱۡستُۡهزَِئ بِرُُسٖل م 
ا كَانُواْ  هِذيَن َسِخُرواْ مِنُۡهم مه فََحاَق بِٱل

 ١٠ بِهِۦ يَۡستَۡهزُِءونَ 

11. මහයපායළායවහි සැරිසරා පසුව යබාරු කළවුන්යේ 

අවසානය යකයස් වී දැ යි අවධානයයන් බලනු යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

 
َ
ۡرِض ثُمه ٱنُظُرواْ قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

بِينَ  ِ  ١١ َكيَۡف كَاَن َعَٰقِبَُة ٱلُۡمَكذ 
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12. අහසහ්ි හා මහයපායළායවහි ඇති දෑ කවුරුන් සතු 

දැ? යි නුඹ අසනු. සියල්ල අල්ලාහ ්සතුය යැයි පවසනු. 

(අල්ලාහ)් තමන් යවත කරුණාව නියම කර ගත්යත්ය. 

සැබැවින්ම මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දින ඔහු 

නුඹලා ව එක් රැස් කරනු ඇත. එහි කිසිදු සැකයක් නැත. 

තමන් තමන්ටම අලාභහානි කර ගත්තවුන් වනාහි ඔවුහු 

යද්වත්වය විශ්වාස යනාකරති. 

ۡرِضِۖ قُل  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ا فِي ٱلسه قُل ل َِمن مه
  ْۚ ۡحمََة ِْۚ َكتََب عَلَىَٰ َنۡفِسهِ ٱلره ه ِ َّلل 

ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا َريَۡب لََيۡجَمَعنهُكۡم إِلَيَٰ يَۡوِم 
نُفَسُهۡم َفُهۡم لَا 

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ فِيهِِۚ ٱل

 ١٢ يُۡؤمِنُونَ 

13. තවද රාත්රියයහි හා දහවයලහි වාසය කරන දෑ ඔහු 

සතුය. තවද ඔහු සර්ව රාවකය; සර්ව ඥානීය. 
  ِۚ َهارِ هۡيِل وَٱلنه ۞َولَُهۥ َما َسَكَن فِي ٱل

ِميُع   ١٣ ٱلَۡعلِيمُ َوُهَو ٱلسه

14. අල්ලාහ්යගන් යතාරව (යවනත් යකයනකු) භාරකරු 

වශයයන් මම ගන්යනම්ද? (ඔහු) අහස ්හා මිහිතලයේ 

නිර්මාපකයාය. තවද ඔහු ආහාර සපයන අතර ඔහුට 

ආහාර සපයනු යනාලැයේ යැයි නුඹ පවසනු. සැබැවින්ම 

(අල්ලාහ්ට) අවනත වූවන්යගන් මා පළමු වැන්නා වීමට 

මම අණ කරනු ලැබුයවමි යැයි ද පවසනු. තවද නුඹලා 

කිසිකයලක ආයද්ශ තබන්නන් අතරින් (යකයනකු) 

යනාවනු. 

ا فَاِطرِ   خُِذ َولِي ٗ ته
َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
قُۡل أ

ۡرِض َوُهَو ُيۡطعُِم َولَا  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

َل   وه
َ
ُكوَن أ

َ
ۡن أ

َ
مِۡرُت أ

ُ
ُيۡطَعُمُۗ قُۡل إِن ِٓي أ

ۡسلََمۖۡ َولَا تَُكونَ 
َ
نه مَِن َمۡن أ

 ١٤ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

15. මායේ පරමාධිපතිට මා පිටුපෑයේ නම් අති මහත් 

දිනයේ (නියම වන) දඬුවමට මම බිය යවමි යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

َخاُف إِۡن َعَصيُۡت َرب ِي  
َ
قُۡل إِن ِٓي أ

 ١٥ َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 

16. කවයරකු එදින එයින් (එම දඬුවමින්) යවනතකට 

යයාමු කරනු ලබන්යන් ද එවිට සැබැවින්ම (අල්ලාහ්) 

ඔහුට දයාව දක්වා ඇත. තවද පැහැදිලි විජයග්රහණය 

එයයි. 

ۚۥْ   ن يُۡصَرۡف َعنُۡه يَۡوَمئِٖذ َفَقۡد َرِحمَُه مه
 ١٦ َوَذَٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلُۡمبِينُ 

17. යම් හිංසනයකින් අල්ලාහ් නුඹව ග්රහණය කරන්යන් 

නම් එවිට ඔහු හැර එය ඉවත් කරන යවනත් කිසියවකු 

යනාමැත. යම් යහපතකින් නුඹව ග්රහණය කරන්යන් නම් 

එවිට ඔහු සියලු දෑ යකයරහි සර්ව බලධාරීය. 

ٖ فَلَا كَاِشَف  ُ بُِضر  َوِإن َيۡمَسۡسَك ٱَّلله
ها ُهَوۖۡ َوِإن َيۡمَسۡسَك ِبخَيۡرٖ َفُهَو  ۥٓ إِل لَُه

ِ َشۡيءٖ قَِدير  
 ١٧ عَلَىَٰ كُل 
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18. තම ගැත්තන්ට ඉහළින් සිටින සර්වබලධාරී ඔහුය. 

තවද ඔහු ප්රඥාවන්තය (සියලු යතාරතුරු) මැනවින් 

දන්නාය. 

ِۚۦْ َوُهَو   َوُهَو ٱلَۡقاهُِر فَۡوَق ِعبَادِه
 ١٨ ٱلۡحَِكيُم ٱلۡخَبِيرُ 

19. (නබිවරය!) සාක්ි වශයයන් වඩාත් ප්රබල වනුයේ 

කුමක් දැ? යි නුඹ අසනු. මා අතර හා නුඹලා අතර 

අල්ලාහ ්සාක්ිකරු වීම යැයි පවසනු. තවද යමම අල් 

කුර්ආනය මට වහී (යද්ව පණිවිඩ) වශයයන් යදනු 

ලැබීය. (එය) යමමගින් නුඹලාට හා යමය ලබන අයට මා 

අවවාද කරනු පිණිසය. සැබැවින්ම අල්ලාහ් සමඟ 

යවනත් යදවිවරුන් සිටින බව නුඹලා සාක්ි 

දරන්යනහුද? මම එයස් සාක්ි යනාදරමි යැයි නුඹ 

පවසනු. එකම යදවියා ඔහු ම යැයි ද සැබැවින්ම මම 

නුඹලා ආයද්ශ තබන දැයින් නියදාස් යැයි ද නුඹ පවසනු. 

  ۡۖ ُ ۖۡ قُِل ٱَّلله ۡكبَُر َشَهََٰدٗة
َ
يُّ َشۡيٍء أ

َ
قُۡل أ

وِحَي إِلَيه َهََٰذا  
ُ
َشهِيُدُۢ بَيۡنِي َوبَيۡنَُكۡمْۚ َوأ

نِذَرُكم بِهِۦ َوَمنُۢ بَلََغْۚ  
ُ
ٱلُۡقۡرَءاُن لِأ

ِ َءالَِهًة  نه َمَع ٱَّلله
َ
ئِنهُكۡم لَتَۡشَهُدوَن أ

َ
أ

ۡشَهُدْۚ قُۡل إِنهَما ُهَو إَِلَٰه  
َ
هآ أ ِۚ قُل ل ۡخَرىَٰ

ُ
أ

ا تُۡشِرُكونَ  ِمه  ١٩ َوَِٰحد  َوِإنهنِي بَرِٓيء  م 

20. අපි පුස්තකය පිරිනැමූ අය වනාහි ඔවුහු ඔවුන්යේ 

දරුවන් හඳුනන්නාක් යමන් යමාහුව හඳුනති. ඔවුන්ට ම 

අලාභහානි කර ගත්තවුන් වනාහි ඔවුහු විශ්වාස 

යනාකරති. 

هِذيَن َءاَتيَۡنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡعرُِفونَُهۥ   ٱل
هِذيَن َخِسُرٓواْ  ۡبنَآَءُهُمۘ ٱل

َ
َكَما َيۡعرُِفوَن أ

نُفَسُهۡم َفُهۡم لَا يُۡؤمِنُونَ 
َ
 ٢٠ أ

21. තවද අල්ලාහ් යවත යබාරු යගාතන්නාට යහෝ 

ඔහුයේ වදන් යබාරු කරන්නාට වඩා මහා අපරාධකරු 

කවුරුන් ද? සැබැවින්ම අපරාධකරුයවෝ ජය යනාලබති. 

 ِ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم مِمه
َ
َوَمۡن أ

ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح   َب أَـِبَيَٰتِهِ ۡو َكذه
َ
َكِذبًا أ

َٰلُِمونَ   ٢١ ٱلظه

22. තවද එදින ඔවුන් සියලු යදනා අප එක් රැස ්යකාට 

පසුව ආයද්ශ කළවුන්යගන් නුඹලා (යදවියන් යැයි) 

විශ්වාස කරමින් සිටි නුඹලායේ හවුල්කරුවන් යකායහ් 

දැ? යි අපි විමසන්යනමු. 

هِذيَن   َويَۡوَم َنحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ثُمه َنُقوُل لِل
هِذيَن ُكنتُۡم   ۡيَن ُشَركَآؤُُكُم ٱل

َ
ۡشَرُكٓواْ أ

َ
أ

 ٢٢ تَزُۡعُمونَ 

23. පසුව, අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසන්යනමු. අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! සැබැවින්ම අපි ආයද්ශ තබන්නන් 

යලස යනාසිටියයමු යැයි ඔවුහු පැවසීම හැර ඔවුන්යේ 

අර්බුදය යවනත් කිසිවක් යනාවීය. 

ن قَالُواْ  
َ
هآ أ ثُمه لَۡم تَُكن فِتۡنَتُُهۡم إِل

ِ َرب ِنَا َما ُكنها ُمۡشِركِينَ   ٢٣ َوٱَّلله
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24. (නබිවරය!) තමන්ට ම එයරහි ව ඔවුන් යබාරු 

පවසනුයේ යකයස් දැ? යි බලනු. ඔවුන් යගාතමින් සිටි දෑ 

ඔවුන්යගන් මුලා වී ඇත. 

نُفِسهِۡمْۚ َوَضله  
َ
ٱنُظۡر َكيَۡف َكَذبُواْ عَلَىَٰٓ أ

ا كَانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٢٤ َعنُۡهم مه

25. තවද ඔවුන් අතුරින් නුඹ යවත සවන් යදන (යමන් 

රඟපාන) අය ද යවති. නමුත් ඔවුනට එය යනාවැටයහන 

පරිදි අපි ඔවුන්යේ හදවත් මත ආවරණයක් ද ඔවුන්යේ 

කන් තුළ බිහිරි බව ද ඇති කයළමු. තවද ඔවුහු සියලු 

සාධක දුටුවද ඔවුහු ඒවා විශ්වාස යනාකරති. නුඹ යවත 

ඔවුහු පැමිණි විට නුඹ සමඟ ඔවුහු වාද කරනු ඇත. යමය 

මුතුන් මිත්තන්යේ ප්රබන්ධයක් මිස යවනකක් නැතැයි 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් පවසති. 

ن يَۡستَِمُع إِلَۡيَكۖۡ وََجَعلۡنَا عَلَىَٰ   َومِنُۡهم مه
ن َيۡفَقُهوهُ َوفِٓي  

َ
ِكنهًة أ

َ
قُلُوبِهِۡم أ

ها  َءاذَانِهِۡم َوقٗۡراْۚ َوِإن يََرۡواْ كُله َءايَةٖ ل
ۖۡ َحتهيَٰٓ إِذَا َجآُءوَك   يُۡؤمِنُواْ بَِها

هِذيَن  َكَفُرٓواْ إِۡن  يَُجَِٰدلُونََك َيُقوُل ٱل
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
هآ أ  ٢٥ َهََٰذآ إِل

26. තවද ඔවුහු එයින්(සතයයයන්) වළක්වාලති. ඔවුන් ද 

එයින් දුරස් ව සිටිති. ඔවුන් විනාශ කරනුයේ ඔවුන් ව ම 

මිස යවනත් කිසිවකු යනායේ. තවද ඔවුහු (ඒ බව) වටහා 

යනාගනිති. 

َعنُۡهۖۡ َوِإن َوُهۡم َينَۡهۡوَن َعنُۡه َويَنۡـ َۡوَن 
نُفَسُهۡم َوَما  

َ
هآ أ ُيۡهلُِكوَن إِل

 ٢٦ يَۡشُعُرونَ 

27. නිරා ගින්යනහි ඔවුන් සිටුවා තබනු ලබන අවසථ්ාව 

නුඹ දුටුයේ නම් එවිට “අයහෝ! අපයේ විනාශය, අප 

නැවත හරවා යවනු ලබන්යන් නම් මැනව! අපි අපයේ 

පරමාධිපතියේ වදන් යබාරු යනාකරමු. තවද අපි 

විශ්වාසවන්තයින් අතරින් වන්යනමු යැ’’ යි ඔවුහු පවසා 

සිටිති. 

ارِ َفَقالُواْ   َولَۡو تََرىَٰٓ إِذۡ ُوقُِفواْ عَلَى ٱلنه
َب أَـِبَيَِٰت َرب ِنَا   ِ َيَٰلَيۡتَنَا نَُردُّ َولَا نَُكذ 

 ٢٧ َونَُكوَن مَِن ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

28. නමුත් කලින් ඔවුන් සඟවමින් සිටි දෑ ඔවුනට යහළි 

විය. තවද ඔවුන් නැවත හරවා යවනු ලැබුව ද කවර 

යදයකින් ඔවුන් ව වළක්වනු ලැබුයේ ද ඒ යවතටම හැරී 

යනු ඇත. තවද නියත වශයයන්ම ඔවුහු 

යබාරුකාරයයෝය. 

  ۡۖ ا كَانُواْ ُيخُۡفوَن مِن َقبُۡل بَۡل بََدا لَُهم مه
واْ لََعاُدواْ لَِما ُنُهواْ َعنُۡه  َوِإنهُهۡم  َولَۡو ُردُّ

 ٢٨ لََكَِٰذبُونَ 

29. තවද යමය අපයේ යලෞකික ජීවිතය මිස යවනකක් 

යනායේ. තවද අප නැවත නැගිටුවනු ලබන්නන් 

යනායවමු යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

ۡنيَا َوَما   ها َحيَاُتنَا ٱلدُّ َوَقالُٓواْ إِۡن ِهَي إِل
 ٢٩ َنحُۡن بَِمبُۡعوثِينَ 
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30. තවද ඔවුහු තම පරමාධිපති ඉදිරියේ සිටවා තබනු 

ලබන අවස්ථාව නුඹ දුටුයේ නම් "යමය සතයය යනායේ 

දැ" යි ඔහු විමසා සිටියි. අපයේ පරමාධිපතියාණන් මත 

දිවුරා පවසමු. (එය) එයසය් යැයි ඔවුහු පවසති. එයස් නම් 

නුඹලා ප්රතික්යෂ්ප කරමින් සිටි දෑ යහ්තුයවන් යමම 

දඬුවම නුඹලා භුක්ති විඳිනු යැයි ඔහු පවසනු ඇත. 

َولَۡو تََرىَٰٓ إِذۡ ُوقُِفواْ عَلَىَٰ َرب ِهِۡمْۚ قَاَل  
 ْۚ ِۚ قَالُواْ بَلَىَٰ َوَرب ِنَا ِ لَيَۡس َهََٰذا بِٱلۡحَق 

َ
أ

قَاَل فَُذوُقواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنتُۡم 
 ٣٠ تَۡكُفُرونَ 

31. සැබැවින්ම අල්ලාහය්ේ හමුව යබාරු කළවුන් අලාභ 

වින්යදෝය. අවසන් යහෝරාව අනයප්ක්ිත ව ඔවුන් යවත 

පැමිණි විට ඔවුන් ඔවුන්යේ (පවු) බර ඔවුන්යේ පිට මත 

ඔසවා ගනිමින් අයහෝ අප යම(යලායව)හි අතපසු කළ දෑ 

හි විනාශය! යැයි පවසති. ඔවුන් ඔසවන දෑ නපුරු 

යනාවූයේ ද? 

  ِۡۖ بُواْ بِلَِقآءِ ٱَّلله هِذيَن َكذه قَۡد َخِسَر ٱل
اَعُة َبۡغتَٗة  قَالُواْ  َحتهيَٰٓ إِذَا َجآَءتُۡهُم ٱلسه

َيََٰحۡسَرَتنَا عَلَىَٰ َما فَرهۡطنَا فِيَها َوُهۡم  
لَا  

َ
ۡوَزاَرُهۡم عَلَىَٰ ُظُهورِِهۡمْۚ أ

َ
َيحِۡملُوَن أ

 ٣١ َسآَء َما يَزُِرونَ 

32. යමයලාව ජීවිතය යසල්ලමක් යහෝ පුහුවක් යහෝ මිස 

යවනත් කිසිවක් යනායේ. මතු යලාව නිවහන යද්ව බිය 

හැඟීයමන් කටයුතු කරන්නන්ට වඩාත් යර්ෂ්ඨය. නුඹලා 

(ඒ බව) වටහා ගත යුතු යනායේ ද? 

ها لَعِب  َولَۡهو ۖۡ   ۡنيَآ إِل َوَما ٱلۡحَيَوَٰةُ ٱلدُّ
هِذيَن َيتهُقوَنْۚ  اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َخيۡر  ل ِل َولَلده

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
 ٣٢ أ

33. (නබිවරය!) ඔවුන් පවසන දෑ නුඹ දුකට පත් කරනු 

ඇතැයි සැබැවින්ම අපි දනිමු. සැබැවින්ම ඔවුහු නුඹ ව 

යබාරු යනාකයළෝය. නමුත් අපරාධකරුවන් ය 

අල්ලාහය්ේ වදන් පිටුපානුයේ. 

هِذي َيُقولُوَنۖۡ   قَۡد َنۡعلَُم إِنهُهۥ لََيۡحُزنَُك ٱل
بُونََك َوَلَِٰكنه  ِ فَإِنهُهۡم لَا يَُكذ 
ِ َيجَۡحُدونَ  َٰلِِميَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله  ٣٣ ٱلظه

34. නුඹට යපරද රසූල්වරුන් සැබැවින්ම යබාරු කරනු 

ලැබූහ. නමුත් අපයේ උදේ ව ඔවුන් යවත පැමියණන 

යතක් ඔවුන් යබාරු කරනු ලැබූ හා ඔවුන් හිංසා කරනු 

ලැබූ දෑ ඉවසා දරා ගත්හ. අල්ලාහ්යේ වදන් යවනස් 

කරන්යනකු යනාමැත. තවද රසූල්වරුන්යේ යතාරතුරු 

සැබැවින්ම නුඹ යවත පැමිණ ඇත. 

ِن َقبۡلَِك  َولََقۡد  بَۡت رُُسل  م  ِ ُكذ 
وذُواْ َحتهيَٰٓ  

ُ
بُواْ َوأ ِ فََصبَُرواْ عَلَىَٰ َما ُكذ 

  ِْۚ َل لِكَلَِمَِٰت ٱَّلله ِ ْۚ َولَا ُمبَد  َُٰهۡم نَۡصُرنَا تَى
َ
أ

 ٣٤ َولََقۡد َجآَءَك مِن نهبَإِْي ٱلُۡمرَۡسلِينَ 
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35. ඔවුන්යේ පිටුපෑම නුඹ යවත දරුණු වූයේ නම් එවිට 

මහයපායළායවහි උමගක් යහෝ අහයසහි ඉනිමගක් යහෝ 

යසායා ඔවුන් යවත නුඹ සාධකයක් රැයගන ඒමට නුඹට 

හැකි වුවද (ඔවුන්යේ පිටුපෑම එයසම් පවතී) තවද 

අල්ලාහ ්අභිමත කයළ් නම් යහමඟ මත ඔවුන් එකට රැස් 

කරන්නට තිබුණි. එබැවින් නුඹ අඥානයින් අතුරින් 

යනාවනු. 

َوِإن كَاَن َكبَُر َعلَيَۡك إِۡعَراُضُهۡم فَإِِن  
ۡرِض 

َ
ن تَبۡتَغَِى َنَفٗقا فِي ٱلۡأ

َ
ٱۡستََطۡعَت أ

تِيَُهم أَـِبيَةِٖۚ َولَۡو  
ۡ
َمآءِ َفتَأ ۡو ُسلهٗما فِي ٱلسه

َ
أ

ِۚ فَلَا   ُ لَجََمَعُهۡم عَلَى ٱلُۡهَدىَٰ َشآَء ٱَّلله
 ٣٥ تَُكوَننه مَِن ٱلَۡجَٰهِلِينَ 

36. ඔබට ප්රතිචාර දක්වනුයේ රවණය කරන්යනෝ යවති. 

(එයස ්රවණය යනාකරන්නන් මිය ගිය ඇත්තන් යමනි. 

එයස්) මියගිය ඇත්තන් වනාහි අල්ලාහ ්ඔවුන්ව නැවත 

නැගිටුවා පසුව ඔවුහු ඔහු යවතට යයාමු කරනු ලබති. 

هِذيَن يَۡسَمُعوَنۘ   ۞إِنهَما يَۡستَِجيُب ٱل
ُ ثُمه إِلَۡيهِ   َوٱلَۡمۡوتَيَٰ َيبَۡعثُُهُم ٱَّلله

 ٣٦ يُرَۡجُعونَ 

37. තවද ඔහුයේ පරමාධිපතියගන් ඔහු යවත සාධකයක් 

පහළ කරනු ලැබිය යුතු යනායේ දැ යි විමසති. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් එයස ්සාධකයක් පහළ කිරීමට බලය 

ඇත්තාය යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. නමුත් 

ඔවුන්යගන් යබායහෝ යදනා (ඒ බව) යනාදනිති. 

ۚۦْ  ب ِهِ ِن ره َِل َعلَيۡهِ َءايَة  م  َوَقالُواْ لَۡولَا نُز 
َِل َءايَٗة قُۡل  ن ُينَز 

َ
َ قَادٌِر عَلَىَٰٓ أ إِنه ٱَّلله

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٣٧ َوَلَِٰكنه أ

38. යගාඩබිම සයතකු යහෝ යේවා තම තටු යදක සලමින් 

පියාසර කරන පක්ියයකු යහෝ යේවා (උන් ද) නුඹලා 

යමන් වූ සමූහයන් මිස යවනත් දෑ යනායවති. පුසත්කයේ 

අපි කිසිවක් අත් යනාහැරියයමු. පසුව ඔවුන් ඔවුන්යේ 

පරමාධිපති යවතට එක් රැස් කරනු ලබති. 

ۡرِض َولَا َطَٰٓئِرٖ 
َ
َوَما مِن َدآبهةٖ فِي ٱلۡأ

ا   ۡمثَالُُكمِۚ مه
َ
َمٌم أ

ُ
هآ أ يَِطيُر ِبجَنَاَحيۡهِ إِل

ِۚ ثُمه إِلَيَٰ   فَرهۡطنَا فِي ٱلِۡكَتَِٰب مِن َشۡيءٖ
 ٣٨ َرب ِهِۡم ُيحَۡشُرونَ 

39. අපයේ වදන් යබාරු කළවුන් වනාහි අන්ධකාරයන් 

තුළ සිටින බිහියරෝ හා යගාළුයවෝ යවති. අල්ලාහ් අභිමත 

කරන අය යනාමඟ යන්නට ඉඩ හරියි. ඔහු අභිමත කරන 

අය ඍජු මාර්ගය මත තබයි. 

بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا ُصم   َوبُۡكم  فِي   هِذيَن َكذه َوٱل
 ُ لَُمَِٰتِۗ َمن يََشإِ ٱَّلله يُۡضلِلُۡه َوَمن  ٱلظُّ

ۡستَقِيمٖ   َيجَۡعلُۡه عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط مُّ
ۡ
 ٣٩ يََشأ

40. "අල්ලාහය්ේ දඬුවම නුඹලා යවත පැමිණියේ නම් 

නැතිනම් විනිශ්චය දිනය නුඹලා යවත පැමිණියේ නම් 

අල්ලාහ ්හැර යවනත් අය නුඹලා අයැදින්යනහුද? නුඹලා 

සතයවන්තයින් යලස සිටියයහු නම් (ඒ බව) මට දන්වා 

සිටින්යනහුද? යැයි (නබිවරය!) නුඹ විමසනු. 

َُٰكۡم َعَذاُب   تَى
َ
َرَءۡيتَُكۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

 ِ َغيَۡر ٱَّلله
َ
اَعُة أ َتتُۡكُم ٱلسه

َ
ۡو أ

َ
ِ أ ٱَّلله

 ٤٠ تَۡدُعوَن إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقِينَ 
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41. එයස් යනාව, නුඹලා අයැදින්යන් ඔහුවමය. නුඹලා 

ඔහු යවත අයැද සිටින දෑ ඔහු අභිමත කයළ් නම් ඉවත් 

කරනු ඇත. තවද නුඹලා ආයද්ශ කරන දෑ ද නුඹලා 

අමතක කර දමනු ඇත. 

بَۡل إِيهاهُ تَۡدُعوَن َفيَۡكِشُف َما تَۡدُعوَن 
 ٤١ إِلَۡيهِ إِن َشآَء َوتَنَسۡوَن َما تُۡشِرُكونَ 

42. තවද සැබැවින්ම අපි නුඹට යපර වූ සමූහයන් යවත ද 

දූත පණිවිඩ එේයවමු. ඔවුන් යටහත් පහත් විය හැකි වනු 

පිණිස දරිද්රතාවන් හා පීඩාවන්යගන් අපි ඔවුන් හසු 

කයළමු. 

ِن َقبۡلَِك   َمٖم م 
ُ
رَۡسلۡنَآ إِلَيَٰٓ أ

َ
َولََقۡد أ

آءِ لََعلهُهۡم   ره َسآءِ َوٱلضه
ۡ
َخۡذَنَُٰهم بِٱلَۡبأ

َ
فَأ

ُعونَ   ٤٢ َيتََضره

43. එබැවින් ඔවුන් යවත අපයේ දරිද්රතාව පැමිණි විට 

ඔවුන් යටහත් පහත් විය යුතු යනායේ ද? නමුත් 

ඔවුන්යේ හදවත් දැඩි විය. ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ 

යෂයිතාන් ඔවුන්ට අලංකාරවත් කයළ්ය. 

ُعواْ  ُسنَا تََضره
ۡ
فَلَۡولَآ إِذۡ َجآَءُهم بَأ

َوَلَِٰكن قََسۡت قُلُوبُُهۡم َوَزيهَن لَُهُم 
يَۡطَُٰن َما كَانُواْ َيۡعَملُونَ   ٤٣ ٱلشه

44. කවර යදයක් පිළිබඳ ඔවුනට සිහපත් කරනු ලැබුයේ 

ද එය ඔවුන් අමතක කළ කල්හි අපි සියලු දෑ හි යදාරටු 

ඔවුන් යවත විවෘත කයළමු. අවසානයේ ඔවුනට යදනු 

ලැබූ දෑ පිළිබඳ සතුටු යවමින් සිටිය දී අපි ඔවුන් 

අනයප්ක්ිත ව හසු කයළමු. එවිට ඔවුහු බලායපායරාත්තු 

සුන් වූවන් බවට පත් වූහ. 

ُِرواْ بِهِۦ َفتَۡحنَا   ا نَُسواْ َما ذُك  فَلَمه
ِ َشۡيٍء َحتهيَٰٓ إِذَا  

بَۡوََٰب كُل 
َ
َعلَيۡهِۡم أ

َخۡذَنَُٰهم َبۡغتَٗة فَإِذَا  
َ
وتُٓواْ أ

ُ
فَرُِحواْ بَِمآ أ

بۡلُِسونَ   ٤٤ ُهم مُّ

45. පසුව, අපරාධ කළ ජනයා සහමුලින්ම විනාශ කරනු 

ලැබීය. තවද සියලු ප්රශංසා සියලු යලෝකයන්හි 

පරමාධිපති වන අල්ලාහ ්සතුය. 

هِذيَن َظلَُمواْْۚ  َفُقِطَع َدابُِر ٱلَۡقۡوِم ٱل
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٤٥ َوٱلۡحَۡمُد َّلِله

46. අල්ලාහ් නුඹලායේ සවන් හා නුඹලායේ බැල්ම 

අත්පත් කර යගන නුඹලායේ හදවත් මත මුද්රා තැබුයේ 

නම් එය නුඹලාට (නැවත) යගන එන්නට අල්ලාහ් 

යනාවන යවනත් යදවියඳකු යේ නම් (ඒ බව) මට දන්වා 

සිටින්යනහුද? යැයි (නබිවරය!) නුඹ විමසනු. එම සාධක 

අපි විවිධ අයුරින් විස්තර කරන්යන් යකයස්දැ යි 

අවධානයයන් බලනු. පසුව ද ඔවුන් පිටුපාන්නන් යවති. 

ُ َسۡمَعُكۡم  َخَذ ٱَّلله
َ
َرَءۡيتُۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

ۡن   بَۡصََٰرُكۡم وََختََم عَلَىَٰ قُلُوبُِكم مه
َ
َوأ

تِيُكم بِهِِۗ ٱنُظۡر 
ۡ
ِ يَأ إَِلٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت ثُمه ُهۡم   َكيَۡف نَُصر 
 ٤٦ يَۡصِدفُونَ 
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47. නුඹලා යවත අල්ලාහය්ේ දඬුවම අනයප්ක්ිත ව 

යහෝ යහළිපිට ම පැමිණියේ නම් අපරාධකාර ජනයා හැර 

යවනත් කවයරකු විනාශ කරනු ලබන්යන් දැ?’ යි නුඹලා 

මට දැනුම් යදන්නැ’යි නුඹ පවසනු. 

َُٰكۡم َعَذاُب   تَى
َ
َرَءۡيتَُكۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

ها   ۡو َجۡهَرةً َهۡل ُيۡهلَُك إِل
َ
ِ َبۡغتًَة أ ٱَّلله

َٰلُِمونَ   ٤٧ ٱلَۡقۡوُم ٱلظه

48. තවද ශුභාරංචි දන්වන්නන් හා අවවාද කරන්නන් 

යලස මිස අපි රසූල්වරුන් යනාඑේයවමු. එබැවින් 

කවයරකු විශ්වාස යකාට හැඩ ගැයසන්යන්ද ඔවුනට 

කිසිදු බියක් යනාමැත. තවද ඔවුහු දුකට පත් යනායවති. 

ِريَن   ِ ها ُمبَش  َوَما نُرِۡسُل ٱلُۡمرَۡسلِيَن إِل
ۡصلََح فَلَا  

َ
َوُمنِذرِيَنۖۡ َفَمۡن َءاَمَن َوأ

 ٤٨ َخۡوٌف َعلَيۡهِۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

49. තවද අපයේ වදන් යබාරු කළවුන් වනාහි ඔවුනට 

ඔවුන් කරමින් සිටි පාපකම් යහත්ුයවන් දඬුවම අත් වනු 

ඇත. 

ُهُم  بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا َيَمسُّ هِذيَن َكذه َوٱل
 ٤٩ ٱلَۡعَذاُب بَِما كَانُواْ َيۡفُسُقونَ 

50. අල්ලාහ්යේ සම්පත් මා සතුව තියබන බව මම 

නුඹලාට යනාපවසමි. තවද මම අදෘශයමාන දෑ යනාදනිමි. 

සැබැවින්ම මම සුරදූතයකු ද යවමි යැයි මම නුඹලාට 

යනාපවසමි. මා යවත යහළිදරේ කරනු ලැබූ දෑ හැර 

යවනත් කිසිවක් මම පිළි යනාපදිමි යැයි (නබිවරය 

ඔවුනට) නුඹ පවසනු. අන්ධයා හා බැල්මැත්තා එක 

සමාන වන්යන් ද? එබැවින් නුඹලා සිතා 

යනාබලන්යනහුදැ?යි ද නුඹ විමසනු. 

 
َ
هآ أ قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن  قُل ل

قُوُل  
َ
ۡعلَُم ٱلَۡغيَۡب َولَآ أ

َ
ِ َولَآ أ ٱَّلله

ها َما يُوَحيَٰٓ   تهبُِع إِل
َ
لَُكۡم إِن ِي َملٌَكۖۡ إِۡن أ

ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُرْۚ  
َ
ْۚ قُۡل َهۡل يَۡستَوِي ٱلۡأ إِلَيه

ُرونَ  فَلَا َتتََفكه
َ
 ٥٠ أ

51. තවද තම පරමාධිපති යවත එක් රැස් කරනු ලැබීම 

ගැන බියවන්නන් හට ඔවුන් බිය හැඟීයමන් යුක්ත වනු 

පිණිස යමමගින් නුඹ (ඔවුන්ව) අවවාද කරනු.  ඔහු හැර 

ඔවුනට භාරකරුවකු යහෝ මැදිහත්වන්නකු යහෝ 

යනාමැත. 

ن ُيحَۡشُرٓواْ 
َ
هِذيَن َيخَافُوَن أ نِذۡر بِهِ ٱل

َ
َوأ

ِن ُدونِهِۦ َولِي     إِلَيَٰ َرب ِهِۡم لَيَۡس لَُهم م 
 َ  ٥١ ا َشفِيع  لهَعلهُهۡم َيتهُقونَ َول

52. උයද් සවස තම පරමාධිපතිව ඔහුයේ තෘප්තිය 

අයප්ක්ෂායවන් ඇරයුම් කරන්නන් ව නුඹ පලවා 

යනාහරිනු. ඔවුන්යේ විනිශ්චයයන් කිසිවක් නුඹ යවත 

යනාපැවයරනු ඇත. එයමන්ම නුඹයේ විනිශ්චයයන් 

කිසිවක් ඔවුන් යවත ද යනාපැවයරනු ඇත. එයස්  නුඹ 

ඔවුන් පලවා හැරියයහි නම් එවිට නුඹ අපරාධකරුවන් 

අතරින් වන්යනහිය. 

هِذيَن يَۡدُعوَن َربهُهم   َولَا َتۡطُردِ ٱل
بِٱلَۡغَدوَٰةِ َوٱلَۡعِشي ِ يُرِيُدوَن وَۡجَهُهۖۥۡ َما 

ِن َشۡيءٖ َوَما   َعلَيَۡك مِۡن ِحَسابِهِم م 
ِن َشۡيءٖ   مِۡن ِحَسابَِك َعلَيۡهِم م 

َٰلِِمينَ َفتَۡطُرَدُهۡم َفتَُكونَ   ٥٢  مَِن ٱلظه
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53. තවද අප අතරින් ඔවුන් යවත අල්ලාහ ්ආශිර්වාද කළ 

අය යමාවුන් දැ යි ඔවුන් පවසනු පිණිස ඔවුන්යගන් 

ඇතැයමකු ඇතැයමක් විසින් අප පරීක්ෂාවට ලක් කයළ ්

එයලසය. කෘතයේදීන් පිළිබඳ ව මැනවින් දන්නා 

අල්ලාහ ්යනායේ ද? 

بِبَۡعٖض ل َِيُقولُٓواْ  َوَكَذَٰلَِك َفتَنها َبۡعَضُهم 
  ُۗ ِنُۢ بَيۡنِنَآ ُ َعلَيۡهِم م  َهَُٰٓؤلَآءِ َمنه ٱَّلله

َ
أ

َِٰكرِينَ  ۡعلََم بِٱلشه
َ
ُ بِأ لَيَۡس ٱَّلله

َ
 ٥٣ أ

54. තවද අපයේ වදන් විශ්වාස කරන අය නුඹ යවත 

පැමිණි විට නුඹලාට සලාම් (ශාන්තිය) යැයි නුඹ 

(ඔවුනට) පවසනු. නුඹලායේ පරමාධිපති තමන් යකයරහි 

කරුණා ව නියම කර ගත්යත්ය. නියත වශයයන්ම 

නුඹලා අතරින් කවයරක් යනාදැනුවත්කමින් යම් නපුරක් 

යකාට ඉන් පසුව පසුතැවිලි වී හැඩ ගැසුයණ්ද එවිට 

සැබැවින්ම ඔහු (අල්ලාහ)් අති ක්ෂමාශීලීය. මහා කරුණා 

ගුණයයන් යුක්තය. 

هِذيَن يُۡؤمِنُوَن  أَـِبَيَٰتِنَا  َوِإذَا َجآَءَك ٱل
َفُقۡل َسَلٌَٰم َعلَيُۡكۡمۖۡ َكتََب َربُُّكۡم  

نهُهۥ َمۡن َعِمَل  
َ
ۡحمََة أ عَلَىَٰ َنۡفِسهِ ٱلره

ُۢا ِبجََهَٰلَةٖ ثُمه تَاَب مِنُۢ   مِنُكۡم ُسوَٓء
نهُهۥ َغُفور  رهِحيم  

َ
ۡصلََح فَأ

َ
 ٥٤ َبۡعِدهِۦ َوأ

55. තවද අපි එම වදන් යමයලස පැහැදිලි කරන්යනමු. 

තවද වැරදිකරුවන්යේ මඟ නුඹට පැහැදිලි වනු පිණිසත් 

(අපි යමයලස පැහැදිලි කරන්යනමු.) 

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت َولِتَۡستَبِيَن   ِ َوَكَذَٰلَِك ُنَفص 
 ٥٥ َسبِيُل ٱلُۡمۡجرِمِينَ 

56. අල්ලාහ් හැර නුඹලා අයැදින දෑ මා නැමදීමට 

සැබැවින්ම මම තහනම් කරනු ලද්යදමි යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. තවද නුඹලායේ ආශාවන් මම පිළි 

යනාපදිමි. එ(යස් කළ) විට මම යනාමඟ යමි. තවද මම 

යහමඟ ලැබූවන් අතරින් ද යනායවමි යැයි නුඹ පවසනු. 

هِذيَن تَۡدُعوَن  ۡعبَُد ٱل
َ
ۡن أ

َ
قُۡل إِن ِي نُهِيُت أ

ۡهَوآَءُكۡم  
َ
تهبُِع أ

َ
هآ أ ِْۚ قُل ل مِن ُدوِن ٱَّلله

نَا۠ مَِن  قَۡد َضلَلُۡت إِ 
َ
ٗذا َوَمآ أ

 ٥٦ ٱلُۡمۡهتَِدينَ 

57. සැබැවින්ම මම මායේ පරමාධිපතියගන් වූ පැහැදිලි 

සාධකයක් මත සිටිමි. නමුත් නුඹලා එය යබාරු 

කයළහුය. නුඹලා කවර යදයක් ඉක්මන් කරන්නැ යි 

ඉල්ලා සිටින්යන් ද සැබැවින්ම එය මා සතු ව නැත. 

නීතිය අල්ලාහ ්හැර යවනත් කිසිවකු සතුව නැත. ඔහු 

සතයය පවසයි. තවද ඔහු තීන්දු පිරිනමන්නන්යගන් වඩා 

යර්ෂ්ඨය. 

ۚۦْ  ۡبتُم بِهِ ب ِي َوَكذه ِن ره قُۡل إِن ِي عَلَىَٰ بَي ِنَةٖ م 
ۦْٓۚ إِِن  َما ِعنِدي َما تَۡستَۡعِجلُوَن بِهِ
ۖۡ َوُهَو   ِۖۡ َيُقصُّ ٱلۡحَقه ها َّلِله ٱلۡحُۡكُم إِل

 ٥٧ َخيُۡر ٱلَۡفَِٰصلِينَ 

58. “නුඹලා කවර යදයක් ඉක්මන් කරන්නැ යි ඉල්ලා 

සිටින්යනහු ද එය මා සතු ව ඇත්නම් මා අතර හා නුඹලා 

අතර වූ විෂයය තීන්දු කරනු ලබන්නට තිබුණි. තවද 

අල්ලාහ ්අපරාධකරුවන් පිළිබඳ මැනවින් දන්නාය” යැයි 

නුඹ පවසනු. 

نه ِعنِدي َما تَۡستَۡعِجلُوَن بِهِۦ  
َ
هۡو أ قُل ل

 ۡ ُ  لَُقِضَي ٱل ۡمُر بَيۡنِي َوبَيۡنَُكۡمُۗ وَٱَّلله
َ
أ

َٰلِِمينَ  ۡعلَُم بِٱلظه
َ
 ٥٨ أ
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59. අදෘශයමාන දෑ හි යතුරු ඔහු සතු ව ඇත. ඔහු හැර 

යවනත් කිසිවකු ඒවා යනාදනී. තවද යගාඩබිම හා මුහුයද් 

ඇති දෑ ඔහු දනී. තවද ශාකයක යකාළයක් පවා ඔහුයේ 

දැනුයමන් යතාරව යනාවැයටයි. තවද මහයපායළායේ 

අන්ධකාරය තුළ ඇති බීජය, සාරවත් යහෝ වියළිව 

තියබන දෑ පැහැදිලි පුසත්කයේ සඳහන් යනාවී නැත. 

۞وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱلَۡغيِۡب لَا َيۡعلَُمَهآ  
ِ َوٱلَۡبۡحرِِۚ َوَما   ها ُهَوْۚ َويَۡعلَُم َما فِي ٱلۡبَر  إِل

ها َيۡعلَُمَها َولَا َحبهةٖ  تَۡسُقُط مِن َوَرقٍَة إِل
ۡرِض َولَا رَۡطٖب َولَا  فِي 

َ
ُظلَُمَِٰت ٱلۡأ

بِينٖ  ها فِي كَِتَٰٖب مُّ  ٥٩ يَابٍِس إِل

60. තවද රාත්රියයහි නුඹලාව අත්පත් කර ගන්යන් ඔහුය. 

තවද දහවයලහි නුඹලා ඉපැයූ දෑ ද ඔහු දනී. පසුව නියමිත 

කාලය පූර්ණ කරනු පිණිස ඔහු එහි නුඹලා ව අවදි 

කරවයි. පසුව නුඹලායේ නැවත යයාමු වීයම් සථ්ානය 

ඔහු යවතය. පසුව නුඹලා කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව ඔහු 

නුඹලාට දන්වයි. 

هۡيِل َويَۡعلَُم َما   هِذي َيتََوفهىَُٰكم بِٱل َوُهَو ٱل
َهارِ ثُمه َيبَۡعثُُكۡم فِيهِ  َجرَۡحتُم بِٱلنه

يِۖ ثُمه إِلَۡيهِ   َسم ٗ َجل  مُّ
َ
لُِيۡقَضيَٰٓ أ

يُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُۡم  َمرِۡجُعُكۡم ثُمه 
 ٦٠ َتۡعَملُونَ 

61. තවද තම ගැත්තන්ට ඉහළින් සිට මර්දනය කරන්නා 

ඔහුය. තවද ඔහු නුඹලා යවත ආරක්ෂකයින් 

(මලක්වරුන්) එවයි. අවසානයේ නුඹලායගන් කිසිවකු 

යවත මරණය පැමිණි විට අපයේ සුරදූතවරුන් ඔහු ව 

අත්පත් කර ගනිති. තවද ඔවුහු (තම වගකීම්) පැහැර 

යනාහරිති. 

َوُهَو ٱلَۡقاهُِر فَۡوَق ِعبَادِهۖۦِۡ َويُرِۡسُل  
َعلَيُۡكۡم َحَفَظًة َحتهيَٰٓ إِذَا َجآَء  

تُۡه رُُسلُنَا َوُهۡم لَا   َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت تَوَفه
َ
أ

 ٦١ ُيَفر ُِطونَ 

62. පසුව ඔවුන්යේ සැබෑ භාරකරු වන අල්ලාහ ්යවතට 

නැවත යයාමු කරනු ලබති. තීන්දුව ඔහු සතු යැයි දැන 

ගනු. තවද ඔහු විනිශ්චය කරන්නන්යගන් ඉතා 

යේගවත්ය. 

لَا لَُه 
َ
ِۚ أ ِ َُٰهُم ٱلۡحَق  ِ َمۡولَى ٓواْ إِلَي ٱَّلله ثُمه ُردُّ
ۡسَرُع ٱلَۡحَِٰسبِينَ 

َ
 ٦٢ ٱلۡحُۡكُم َوُهَو أ

63. යගාඩබියම් හා මුහුයද් අන්ධකාරයන්යගන් (නුඹලා 

යම් ආපදාවකට හසු වී) නුඹලා බැගෑපත් ව හා රහසිගත 

ව “ඔහු අප ව යමයින් මුදවා ගත්යත් නම් අපි කෘතයේදීන් 

අතරින් වන්යනමු” යැයි පවසා ඔහුයගන් නුඹලා අයැද 

සිටින විට නුඹලා ව මුදවා ගනුයේ කවුරුන්දැයි (නබිවරය 

!) විමසනු. 

  ِ ِن ُظلَُمَِٰت ٱلۡبَر  يُكم م  ِ قُۡل َمن ُينَج 
ٗعا  وَُخۡفيَٗة لهئِۡن َوٱلَۡبۡحرِ تَۡدُعونَُهۥ تََضرُّ

َٰنَا مِۡن َهَِٰذهِۦ لََنُكوَننه مَِن   نجَى
َ
أ

َِٰكرِينَ   ٦٣ ٱلشه
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64. එයින් ද සියලු ආපදාවන්යගන් ද නුඹලා ව මුදවා 

ගනුයේ අල්ලාහ්ය. නමුත් පසු ව නුඹලා ආයද්ශ 

තබන්යනහුය යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

  ِ
ِنَۡها َومِن كُل  يُكم م  ِ ُ ُينَج  قُِل ٱَّلله

نتُۡم تُۡشِرُكونَ َكۡرٖب ثُ 
َ
 ٦٤ مه أ

65. නුඹලාට ඉහළින් යහෝ නුඹලායේ පාද යටින් යහෝ 

දඬුවමක් නුඹලා යවත එවීමටත් නැතයහාත් නුඹලා 

කණ්ඩායම් බවට පත් යකාට නුඹලායගන් ඇතැයමකු 

ඇතැයමකුයේ දරුණුකම විඳවන්නට සැලැස් වීමටත් 

බලය ඇත්තා ඔහුය යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. තවද 

ඔවුන් වටහා ගත හැකි වනු පිණිස එම වදන් අප විස්තර 

කරනුයේ යකයස්දැ යි නුඹ අවධානයයන් යුතු ව බලනු. 

ن َيبَۡعَث 
َ
قُۡل ُهَو ٱلَۡقادُِر عَلَىَٰٓ أ

ۡو مِن  
َ
ِن فَۡوقُِكۡم أ َعلَيُۡكۡم َعَذابٗا م 

ۡو يَلۡبَِسُكۡم ِشيَٗعا 
َ
رُۡجلُِكۡم أ

َ
َتحِۡت أ

َس َبۡعٍضِۗ 
ۡ
ٱنُظۡر  َويُِذيَق َبۡعَضُكم بَأ

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُهۡم   َكيَۡف نَُصر 
 ٦٥ َيۡفَقُهونَ 

66. යමය (අල් කුර්ආනය) සතය ව තිබියදී නුයේ සමූහයා 

එය යබාරු කයළෝය. තවද “මම නුඹලා මත වූ භාර කරු 

යනායවමි” යැයි (නබිවරය! ඔවුනට) නුඹ පවසනු. 

ْۚ قُل   َب بِهِۦ قَۡوُمَك َوُهَو ٱلۡحَقُّ َوَكذه
 ٦٦ َعلَيُۡكم بَِوكِيلٖ لهۡسُت 

67. සෑම පණිවිඩයකටම නියමිත කාලයක් ඇත. තවද 

(එය) නුඹලා මතු දැන ගනු ඇත. 
ْۚ وََسۡوَف َتۡعلَُمونَ  ۡستََقر   ِ َنبَإٖ مُّ

 ٦٧ ل ِكُل 

68. අපයේ වදන් සම්බන්ධයයන් (පුහු තර්කයන්හි) 

නිරත වන්නන් නුඹ දුටු විට, ඒ හැර යවනත් කතාවක 

ඔවුන් නිරත වන යතක් ඔවුන්යගන් නුඹ ඉවත් ව සිටිනු. 

යෂයිතාන් නුඹට අමතක කරවන්යන් නම් යමයනහි 

කිරීයමන් පසු අපරාධකාර ජනයා සමඟ නුඹ වාඩි 

යනාවනු. 

هِذيَن َيخُوُضوَن فِٓي َءاَيَٰتِنَا   يَۡت ٱل
َ
َوِإذَا َرأ

ۡعرِۡض َعنُۡهۡم َحتهيَٰ َيخُوُضواْ فِي  
َ
فَأ

ا  يُنِسيَنهَك  َحِديٍث َغيۡرِهِۚۦْ َوِإمه
ِۡكَرىَٰ َمَع   يَۡطَُٰن فَلَا َتۡقُعۡد َبۡعَد ٱلذ  ٱلشه

َٰلِِمينَ   ٦٨ ٱلَۡقۡوِم ٱلظه

69. ඔවුන්යේ විනිශ්චය ගැන කිසිදු වගකීමක් බිය 

හැඟීයමන් යුතු ව කටයුතු කරන්නන්හට යනාමැත. 

නමුත් ඔවුන් බිය හැඟීයමන් යුතු ව කටයුතු කළ හැකි 

වනු පිණිස (ඔවුනට) යමයනහි කළ යුතු ව ඇත. 

هِذيَن َيتهُقوَن مِۡن ِحَسابِهِم  َوَما عَلَى ٱل
ِن َشۡيءٖ َوَلَِٰكن ذِۡكَرىَٰ لََعلهُهۡم   م 

 ٦٩ َيتهُقونَ 
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70. තවද තම දහම යසල්ලමට හා විහිළුවට ගත් අය නුඹ 

අතහැර දමනු. යමයලාව ජීවිතය ඔවුන් රවටා ඇත. යම් 

ආත්මයක් තමන් ඉපැයූ දෑ යහ්තුයවන් (අල්ලාහ්යේ 

දඬුවමට) යනාපැටයලනු වස ්යමමගින් නුඹ උපයදස් 

යදනු. අල්ලාහය්ගන් යතාර ව කිසිදු භාරකරුවකු යහෝ 

කිසිදු මැදිහත්කරුවකු යහෝ එයට යනාමැත. වන්දි 

වශයයන් පවතින සියල්ල (ඒ ආත්මාවන්) යගේවද එය 

පිළි ගනු යනාලැයේ. තමන් ඉපැයූ දෑ යහත්ුයවන් 

(දඬුවමට) පැටලුණු අය ඔවුහුය. ඔවුන් ප්රතික්යෂ්ප 

කරමින් සිටි බැවින් යේදනීය දඬුවම ද උතුරණ උණු 

දියයන් පානය ද ඇත. 

خَُذواْ دِينَُهۡم لَعِٗبا َولَۡهٗوا   هِذيَن ٱته َوذَرِ ٱل
ن 

َ
ۦٓ أ ِۡر بِهِ ْۚ َوذَك  ۡنيَا ۡتُهُم ٱلۡحَيَوَٰةُ ٱلدُّ وََغره

تُبَۡسَل َنۡفُسُۢ بَِما َكَسبَۡت لَيَۡس لََها  
ِ َولِي   َولَا  َشفِيع  َوِإن مِن ُدوِن ٱَّلله

 ُۗ ها يُۡؤَخۡذ مِنَۡهآ َتۡعِدۡل كُله َعۡدٖل ل
بِۡسلُواْ بَِما َكَسبُواْۖۡ لَُهۡم 

ُ
هِذيَن أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ُۢ بَِما  لِيُم
َ
ِۡن َحمِيٖم وََعَذاٌب أ َشَراب  م 

 ٧٠ كَانُواْ يَۡكُفُرونَ 

71. අල්ලාහ් හැර අපට යසත සැලසිය යනාහැකි තවද 

අපට හිංසාවක් කළ යනාහැකි දෑ අප අයදින්යනමු ද? -

යකයනකුට අප යවතට පැමියණන්නැයි ඔහුව යහමඟ 

යවතට ඇරයුම් කරන මිතුරන් සිටිය දී යෂයිතානුන් ඔහුව 

යනාමඟ යවා මහයපායළායේ ඔබයමාබ 

සැරිසරන්නයනක් යමන්- අල්ලාහ් අපට මඟ යපන්වූ පසු 

ව අපි අපයේ විලුඹු මත (යපර සිටි තත්වයට) නැවත 

හැයරන්යනමු ද? යැයි (නබිවරය!) නුඹ විමසනු. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්යේ යහමඟ වන එයමය නියම 

යහමඟ වනුයේ. තවද යලෝකයන්හි පරමාධිපතිට අප 

අවනත වනු පිණිස අණ කරනු ලැබුයවමු යැයි ද පවසනු. 

ِ َما لَا   نَۡدُعواْ مِن ُدوِن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

نَا َونَُردُّ عَلَىَٰٓ  ۡعَقابِنَا  يَنَفُعنَا َولَا يَُضرُّ
َ
أ

هِذي ٱۡستَۡهَوتُۡه   ُ َكٱل َٰنَا ٱَّلله َبۡعَد إِذۡ َهَدى
ۥٓ  ۡرِض َحيَۡراَن لَُه

َ
َيَِٰطيُن فِي ٱلۡأ ٱلشه

 ُۗ ۥٓ إِلَي ٱلُۡهَدى ٱئۡتِنَا ۡصَحَٰب  يَۡدُعونَُه
َ
أ

مِۡرنَا  
ُ
ِ ُهَو ٱلُۡهَدىَِٰۖ َوأ قُۡل إِنه ُهَدى ٱَّلله

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٧١ لِنُۡسلَِم لَِرب 

72. තවද නුඹලා සලාතය විධිමත් ව ඉටු කිරීමටත් ඔහුට 

බිය හැඟීයමන් යුතු ව කටයුතු කිරීමටත් (අණ කරනු 

ලැබීය.) තවද ඔහු යවතටමය නුඹලා එක්රැස් කරනු 

ලබනුයේ. 

هِذٓي   لَوَٰةَ َوٱتهُقوُهْۚ َوُهَو ٱل قِيُمواْ ٱلصه
َ
ۡن أ

َ
َوأ

 ٧٢ إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ 

73. යථාර්ථයයන් යුතු ව අහස ්හා මහයපායළාව මැේයේ 

ඔහුමය. කුන් (වනු) යැයි පවසන දින එය සිදු වන්යන්ය. 

ඔහුයේ ප්රකාශය සතයයකි. තවද සූර් (නම් යහාරණෑව) 

පිඹිනු ලබන දින සර්ව රාජය ඔහු සතු යේ. දෘශයමාන හා 

අදෘශයමාන දෑ පිළිබඳ මැනවින් දන්නාය. තවද ඔහු සියුම් 

ඥානය ඇති සර්ව ප්රඥාවන්තය. 

ۡرَض  َوُهَو 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي َخلََق ٱلسه ٱل

ِِۖ َويَۡوَم َيُقوُل ُكن َفيَُكوُنْۚ قَۡولُُه  بِٱلۡحَق 
وِرِۚ  ْۚ َولَُه ٱلُۡملُۡك يَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ ٱلۡحَقُّ

َهََٰدةِِۚ َوُهَو ٱلۡحَِكيُم   َٰلُِم ٱلَۡغيِۡب َوٱلشه َع
 ٧٣ ٱلۡخَبِيرُ 
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74. “ඔබ යදවිවරු යලස පිළිම ගන්යනහි ද? සැබැවින්ම 

ඔබ හා ඔබයේ ජනයා පැහැදිලි මුළායවහි සිටිනු මම 

දකිමි” යැයි ඉබ්රාහීම් තම පියා වන ආzදර්ට පැවසූ 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

َتتهِخُذ  
َ
بِيهِ َءاَزَر أ

َ
۞َوِإذۡ قَاَل إِبَۡرَٰهِيُم لِأ

ََٰك َوَقۡوَمَك فِي   َرى
َ
ۡصنَاًما َءالَِهًة إِن ِٓي أ

َ
أ

بِينٖ َضَلَٰٖل   ٧٤ مُّ

75. අහසහ්ි හා මහයපායළායේ ආධිපතයයන් ඉබ්රාහීම්ට 

අප යපන්වූයේ එයලසය. තවද (එය) ඔහු තරයේ විශ්වාස 

කරන්නන් අතරින් වනු පිණිසය 

َوَكَذَٰلَِك نُرِٓي إِبَۡرَٰهِيَم َملَُكوَت 
ۡرِض َولَِيُكوَن مَِن  

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ٧٥ ٱلُۡموقِنِينَ 

76. රාත්රිය ඔහු ව (අන්ධකාරයයන්) යවළා ගත් කල්හි 

තරුවක් දැක යමය මායේ පරමාධිපති යැයි ඔහු පවසා 

සිටීය. නමුත් එය සැඟ වී ගිය කල්හි සැඟ වී යන්නන් මම 

ප්රිය යනාකරමි යැයි ඔහු පැවසීය. 

ۖۡ قَاَل  هۡيُل َرَءا َكۡوَكٗبا ا َجنه َعلَيۡهِ ٱل فَلَمه
فََل قَاَل لَآ 

َ
آ أ ِحبُّ  َهََٰذا َرب ِيِۖ فَلَمه

ُ
أ

 ٧٦ ٱٓأۡلفِلِينَ 

77. පසුව සඳු උදා වනු දුටු කල්හි යමය මායේ 

පරමාධිපති යැයි ඔහු පවසා සිටීය. නමුත් එය සැඟ වී ගිය 

කල්හි මායේ පරමාධිපති මට මඟ යනායපන්වූයේ නම් 

සැබැවින්ම මම මුළා වූ ජනයා අතරින් වන්නට තිබිණ 

යැයි පැවසීය. 

ا َرَءا ٱلَۡقَمَر  بَازِٗغا قَاَل َهََٰذا َرب ِيِۖ  فَلَمه
هۡم َيۡهِدنِي َرب ِي   فََل قَاَل لَئِن ل

َ
آ أ فَلَمه

ٓال ِينَ  ُكوَننه مَِن ٱلَۡقۡوِم ٱلضه
َ
 ٧٧ لَأ

78. පසුව හිරු උදා වනු දුටු කල්හි යමය මායේ 

පරමාධිපතිය; යමය (සියල්ලට වඩා) අති විශාලය යැයි 

පවසා සිටීය. නමුත් එයද සැඟ වී ගිය කල්හි මායේ 

ජනයිනි! නුඹලා ආයද්ශ කරන දැයින් සැබැවින්ම මම 

නියදාස් යවමි යැයි පැවසීය. 

ۡمَس بَازَِغٗة قَاَل َهََٰذا   ا َرَءا ٱلشه فَلَمه
فَلَۡت قَاَل  

َ
آ أ ۡكبَُرۖۡ فَلَمه

َ
َرب ِي َهََٰذآ أ

ا تُۡشِرُكونَ  ِمه  ٧٨ َيََٰقۡوِم إِن ِي بَرِٓيء  م 

79. අහස ්හා මහයපායළාව මැවූ ඔහු යවත මම මායේ 

මුහුණ අවංක යලසින් හරවමි. තවද මම ආයද්ශ 

තබන්නන් අතරින් යනායවමි. 

هِذي َفَطَر  ۡهُت وَۡجِهَي لِل إِن ِي وَجه
نَا۠ مَِن  

َ
ۖۡ َوَمآ أ ۡرَض َحنِيٗفا

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ٧٩ ٱلُۡمۡشِركِينَ 
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80. තවද ඔහුයේ ජනයා ඔහු සමඟ වාද කයළය්. 

සැබැවින්ම මට යහ මඟ යපන්වා තිබිය දී අල්ලාහ ්

සම්බන්ධයයන් නුඹලා මා සමඟ වාද කරන්යනහුද? යැයි 

ඔහු විමසීය. නුඹලා කවර යදයකට ආයද්ශ කරන්යනහුද 

ඒ ගැන මම බිය යනායවමි. නමුත් මායේ පරමාධිපති යම් 

කිසිවක් අභිමත කයළ ්නම් මිස. (මට කිසිවක් සිදු 

යනායේ.) මායේ පරමාධිපති සියලු දෑ පිළිබඳ ව 

දැනුයමන් පුළුල් විය. නුඹලා යමයනහි කළ යුතු යනායේ 

ද? 

ٓون ِي فِي  تَُحَٰٓجُّ
َ
ۚۥْ قَاَل أ ُهۥ قَۡوُمُه وََحآجه

َخاُف َما  
َ
َِٰنِۚ َولَآ أ ِ َوَقۡد َهَدى ٱَّلله

اْۚ   ن يََشآَء َرب ِي َشيۡـ ٗ
َ
هآ أ ۦٓ إِل تُۡشِرُكوَن بِهِ

فَلَا 
َ
ْۚ أ وَِسَع َرب ِي كُله َشۡيٍء ِعلًۡما

ُرونَ   ٨٠ َتتََذكه

81. කවර යදයක් සම්බන්ධයයන් නුඹලා යවත 

සාධකයක් පහළ යනාකයළ් ද  එවන් යදයක්  අල්ලාහ්ට 

ආයද්ශ කිරීමට නුඹලා යනාබිය ව සිටිය දී නුඹලා ආයද්ශ 

කළ දෑට මා  බිය වන්යන් යකයස්ද? එබැවින් නුඹලා 

දැන සිටින්යනහු නම් යමම යදපිරියසන් අභයදායිත්වයට 

වඩා සුදුසු වනුයේ කුම(න පිරිස)ක් ද? 

ۡشَرۡكتُۡم َولَا  
َ
َخاُف َمآ أ

َ
َوَكيَۡف أ

ِ َما لَۡم   ۡشَرۡكتُم بِٱَّلله
َ
نهُكۡم أ

َ
َتخَافُوَن أ

يُّ  
َ
ْۚ فَأ ِۡل بِهِۦ َعلَيُۡكۡم ُسلَۡطَٰٗنا ُينَز 

ۡمنِِۖ إِن ُكنتُۡم  
َ
َحقُّ بِٱلۡأ

َ
ٱلَۡفرِيَقيِۡن أ

 ٨١ َتۡعلَُمونَ 

82. විශ්වාස යකාට තම විශ්වාසය සමඟ (ආයද්ශ 

කිරීයමන්) කිසිදු අපරාධයක් මුසු යනාකයළ් ද 

එවැන්නන්ටමය අභයදායිත්වය ඇත්යත්. තවද ඔවුහු 

යහමඟ ලද්දවුන් යවති. 

هِذيَن َءاَمنُواْ َولَۡم يَلۡبُِسٓواْ إِيَمَٰنَُهم   ٱل
ۡمُن وَُهم  

َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱلۡأ

ُ
بُِظلٍۡم أ

ۡهتَُدونَ   ٨٢ مُّ

83. අපයේ සාධකය එයයි. තම ජනයාට එයරහි ව 

ඉබ්රාහීම්ට අපි එය පිරිනැමුයවමු. අප අභිමත කරන අයට 

තරාතිරම් අපි උසස ්කරන්යනමු. සැබැවින්ම නුඹයේ 

පරමාධිපති සියුම් ඥානීය; සර්වඥය. 

تُنَآ َءاَتيَۡنََٰهآ إِبَۡرَٰهِيَم عَلَىَٰ   َوتِلَۡك ُحجه
ُۗ إِنه   هَشآُء ن ن ۚۦْ نَۡرَفُع َدَرَجَٰٖت مه قَۡومِهِ

 ٨٣ َربهَك َحِكيٌم َعلِيم  

84. තවද අපි ඔහුට (ඉබ්රාහීම්ට) ඉසහ්ාක් හා යඃකූේ 

පිරිනැමුයවමු. ඔවුන් සෑම යකයනකුටම අපි 

මඟයපන්වූයයමු. තවද අපි මීට යපර නූහ්ට ද ඔහුයේ 

පරපුයරන් වූ දාවූද්, සුලයිමාන්, අේයූේ, යූසුෆ්, මූසා හා 

හාරූන්ට ද (මඟ යපන්වූයයමු). තවද අප දැහැමියන්ට 

ප්රතිඵල පිරිනමනුයේ යමයලසය. 

ًّا   ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبْۚ كُل َوَوَهبۡنَا لَُه
ۖۡ َومِن   ْۚ َونُوًحا َهَدۡينَا مِن َقبُۡل َهَدۡينَا

يُّوَب 
َ
ِيهتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَيَۡمََٰن َوأ ذُر 

َويُوُسَف َوُموَسيَٰ َوَهَُٰروَنْۚ َوَكَذَٰلَِك  
 ٨٤ َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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85. තවද සකරිේයා, යහය්ා, ඊසා හා ඉල්යාස්ට ද (මඟ 

යපන්වූයයමු.) සෑම යකයනකුම දැහැමියන් අතරිනි. 
َوَزَكرِيها َويَۡحَييَٰ وَِعيَسيَٰ َوِإلَۡياَسۖۡ كُل    

َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه  ٨٥ م 

86. තවද ඉසම්ාඊල්, අල්යසඃ, යූනුස් හා ලූත්ට ද (මඟ 

යපන්වූයයමු.) තවද සෑම යකයනකුම අප යලෝවැසියනට 

වඩා උසස ්කයළමු. 

  ْۚ َوِإۡسَمَٰعِيَل َوٱلۡيََسَع َويُونَُس َولُوٗطا
لۡنَا عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ا فَضه

 ٨٦ وَكُل ٗ

87. තවද ඔවුන්යේ පියවරුන් ඔවුන්යේ පරපුර හා 

ඔවුන්යේ සයහෝදරයන් අතරින් ද (ඇතැයමකු) විය. අපි 

ඔවුන්ව යතෝරා යගන ඍජු මාර්ගය යවත මඟ 

යපන්වූයයමු. 

َٰتِهِۡم َوِإۡخَوَٰنِهِۡمۖۡ  َومِۡن  ِيه َءابَآئِهِۡم َوذُر 
َوٱۡجتَبَيَۡنَُٰهۡم َوَهَديَۡنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  

ۡستَقِيمٖ   ٨٧ مُّ

88. යමය අල්ලාහය්ේ මඟ යපන්වීමය. තම ගැත්තන් 

අතරින් තමන් අභිමත කරන අයට යමමගින් ඔහු මඟ 

යපන්වනු ඇත. නමුත් ඔවුහු ආයද්ශ කයළ ්නම් ඔවුන් 

කරමින් සිටි (යහපත්) දෑ ඔවුන්යගන් විනාශ වී යන්නට 

තිබුණි. 

ِ َيۡهِدي بِهِۦ َمن يََشآُء   َذَٰلَِك ُهَدى ٱَّلله
ۡشَرُكواْ لَحَبَِط َعنُۡهم 

َ
ِۚۦْ َولَۡو أ مِۡن ِعبَادِه
ا كَانُواْ َيۡعَملُونَ   ٨٨ مه

89. ධර්ම ග්රන්ථය, දහම් නීතිය හා දූත යමයහය අපි 

ඔවුනට පිරිනැමූ අය ඔවූහුය. එබැවින් (මක්කා වැසියන් 

වන) යමාවූහු එය ප්රතික්යෂ්ප කරන්යන් නම් එය 

ප්රතික්යෂ්ප යනාකළ පිරිසකට සැබැවින්ම අපි එය 

පවරන්යනමු. 

هِذيَن َءاَتيَۡنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ْۚ فَإِن يَۡكُفۡر بَِها  بُوهةَ َوٱلۡحُۡكَم َوٱلنُّ
قَۡوٗما لهيُۡسواْ بَِها  َهَُٰٓؤلَآءِ َفَقۡد وَكهلۡنَا بَِها  

َٰفِرِينَ   ٨٩ بَِك

90. අල්ලාහ් මඟ යපන් වූ අය ඔවුහුය. එබැවින් ඔවුන් 

ලැබූ මඟ යපන්වීම අනුව නුඹ ද එය පිළිපදිනු. ඒ 

යවනුයවන් මම නුඹලායගන් කිසිදු කුලියක් යනාඉල්ලමි. 

එය යලෝවැසියනට උපයදසක් මිස යවයනකක් නැතැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

َُٰهُم   ۖۡ فَبُِهَدى ُ هِذيَن َهَدى ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡجًراۖۡ 
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَيۡهِ أ

َ
هآ أ ُۗ قُل ل ٱۡقتَِدهۡ

ها ذِۡكَرىَٰ لِلَۡعَٰلَِمينَ   ٩٠ إِۡن ُهَو إِل
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91. අල්ලාහ්ට ගරු බුහුමන් කළ යුතු අයුරින් ඔවුහු ඔහුට 

ගරු බුහුමන් යනාකළහ. මන්ද "අල්ලාහ ්මිනිසා යවත 

කිසිවක් පහළ යනාකයළය්" යැයි ඔවුහු පැවසූ බැවිනි. 

"ආයලෝකයක් හා ජනයාට මඟයපන්වීමක් යලසින් මූසා 

යගන ආ පුස්තකය පහළ කයළ් කවුදැ?" යි (නබිවරය!) 

නුඹ අසනු. නුඹලා එය යවන් යවන් පත්රිකාවන් බවට පත් 

යකාට ඒවා (සමහරක්) යහළි කරන අතර යබායහෝ දෑ 

නුඹලා සඟවන්යනහුය. නුඹලා යහෝ නුඹලායේ 

මුතුන්මිත්තන් යහෝ යනාදැන සිටි දෑ නුඹලාට (එමගින්) 

උගන්වනු ලැබීය. (නබිවරය! එය පහළ කයළ්) අල්ලාහ් 

යැයි පවසනු. ඔවුන් නිරතව සිටින දෑහි යසල්ලම් කිරීමට 

ඔවුන් ව අතහැර දමනු. 

ۦٓ إِذۡ قَالُواْ َمآ  َ َحقه قَۡدرِهِ َوَما قََدُرواْ ٱَّلله
ُ عَلَىَٰ بََشٖر  نَزَل ٱَّلله

َ
ِن َشۡيءِٖۗ قُۡل َمۡن  أ م 

هِذي َجآَء بِهِۦ ُموَسيَٰ   نَزَل ٱلِۡكَتََٰب ٱل
َ
أ

نُوٗرا َوُهٗدى ل ِلنهاِسِۖ َتجَۡعلُونَُهۥ 
قََراِطيَس ُتبُۡدوَنَها َوُتخُۡفوَن َكثِيٗراۖۡ 

نتُۡم َولَآ  
َ
ا لَۡم َتۡعلَُمٓواْ أ وَُعل ِۡمتُم مه

 ِ ۖۡ ثُمه ذَۡرُهۡم ف ُ ي  َءابَآؤُُكۡمۖۡ قُِل ٱَّلله
 ٩١ َخۡوِضهِۡم يَلَۡعبُونَ 

92. යමය අපි පහළ කළ භාගයමත් පුස්තකයයි. (එය) ඒ 

ඉදිරියේ ඇති දෑ සතය කරවන්නකි. තවද (එය පහළ 

කයළ්) මේ නගරයට හා ඒ අවට සිටින්නන්ට නුඹ අවවාද 

කරනු පිණිසය. තවද පරමාන්ත දිනය විශ්වාස කරන්නන් 

වනාහි ඔවුහු යමය විශ්වාස කරති. තවද ඔවුහු තම 

සලාතයන් සුරක්ිත ව ඉටු කරන්යනෝ යවති. 

ُق   ِ َصد  نَزلَۡنَُٰه ُمبَاَرك  مُّ
َ
َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ

مه ٱلُۡقَرىَٰ  
ُ
هِذي َبيَۡن يََديۡهِ َولُِتنِذَر أ ٱل

هِذيَن يُۡؤمِنُوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ  ْۚ َوٱل َوَمۡن َحۡولََها
ۖۦۡ َوُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِهِۡم   يُۡؤمِنُوَن بِهِ

 ٩٢ ُيحَافُِظونَ 

93. අල්ලාහ් යකයරහි යබාරු යගාතන්නන්ට යහෝ තමන් 

යවත කිසිදු යද්ව පණිවිඩයක් දැනුම් දී යනාතිබූ 

තත්ත්වයේ "මටත් යද්ව පණිවිඩ යදනු ලැබීය" යැයි 

පවසන්නාට යහෝ "අල්ලාහ් පහළ කළ දෑ යමන් මම ද 

පහළ කරමි" යැයි පවසන්නාට වඩා මහත් අපරාධකරු 

කවයරකු ද? තවද අපරාධකරුවන් මරණ යේදනායවහි 

සිටින අවසථ්ාව නුඹ දකින්යනහි නම් මලක්වරු තම අත් 

විහිදුවා "නුඹලායේ ප්රාණ නුඹලාම බැහැර කර ගනු" 

(යැයි පවසනු නුඹ දකිනු ඇත.) අල්ලාහ් යකයරහි සතය 

යනාවන දෑ නුඹලා පවසමින් සිටි යහයින් ද ඔහුයේ වදන් 

පිළිබඳ ව අහංකාරකමින් සිටි බැවින් ද අද දින නින්දිත 

දඬුවම ප්රතිවිපාක වශයයන් යදනු ලබන්යනහුය. 

 ِ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم مِمه
َ
َوَمۡن أ

وِحَي إِلَيه َولَۡم يُوَح إِلَۡيهِ 
ُ
ۡو قَاَل أ

َ
َكِذبًا أ

نَزَل 
َ
نزُِل مِثَۡل َمآ أ

ُ
َشۡيء  َوَمن قَاَل َسأ

َٰلُِموَن فِي   ُۗ َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ ٱلظه ُ ٱَّلله
َمَرَِٰت ٱلَۡمۡوِت َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة بَاِسُطٓواْ  غَ 

نُفَسُكُمۖۡ ٱلَۡيۡوَم 
َ
ۡخرُِجٓواْ أ

َ
يِۡديهِۡم أ

َ
أ

ُتجَۡزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن بَِما ُكنتُۡم 
ِ َوُكنتُۡم   ِ َغيَۡر ٱلۡحَق  َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله

 ٩٣ َعۡن َءاَيَٰتِهِۦ تَۡستَۡكبُِرونَ 
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94. අපි නුඹලාට පිරිනමා තිබූ දෑ නුඹලායේ පිටු පිටිපසට 

අත හැර දමා, මුල් වරට නුඹලා ව අපි මැේවාක් යමන් 

සැබැවින්ම නුඹලා අප යවතට (කිසිවක් යනාමැති ව) තනි 

ව පැමිණ ඇත. සැබැවින්ම නුඹලා අතර සිටි (අල්ලාහ්ට) 

සමානයන් යැයි නුඹලා තරයේ විශ්වාස කළ අය නුඹලා 

යවනුයවන් මැදිහත්වන්නන් යලස නුඹලා සමඟ සිටිනු 

අපි යනාදකින්යනමු. නුඹලා අතර වූ සම්බන්ධතා 

සැබැවින්ම විසන්ධි විය. නුඹලා තරයේ විශ්වාස කරමින් 

සිටි දෑ නුඹලායගන් මුළා විය. 

ََٰدىَٰ َكَما  َولََقۡد ِجئۡتُُمونَا فَُر
ا   ةٖ َوتََرۡكتُم مه َل َمره وه

َ
َخلَۡقَنَُٰكۡم أ

لَۡنَُٰكۡم َوَرآَء  ُظُهورُِكۡمۖۡ وََما نََرىَٰ  َخوه
هِذيَن زََعۡمتُۡم  َمَعُكۡم ُشَفَعآَءُكُم ٱل

َع  نهُهۡم فِيُكۡم ُشَرَكَُٰٓؤاْْۚ لََقد تهَقطه
َ
أ

ا ُكنتُۡم   بَيۡنَُكۡم َوَضله َعنُكم مه
 ٩٤ تَزُۡعُمونَ 

95. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්බීජ හා ඇට පැළී අංකුරලන්නට 

සලස්වන්නාය. තවද ඔහු මළ දැයින් ප්රාණික දෑ පිට 

කරයි. ප්රාණික දැයින් මළ දෑ පිට කරයි. එයයි අල්ලාහ්! 

එයස ්නම් නුඹලා යවනතකට යයාමු කරනු ලබනුයේ 

යකයස් ද? 

ِ َوٱلنهَوىَِٰۖ ُيخۡرُِج   َ فَالُِق ٱلۡحَب  ۞إِنه ٱَّلله
ٱلَۡحيه مَِن ٱلَۡمي ِِت َوُمخۡرُِج ٱلَۡمي ِِت مَِن 

 ۡۖ ُ ْۚ َذَٰلُِكُم ٱَّلله هيَٰ تُۡؤَفُكونَ ٱلَۡحي ِ ن
َ
 ٩٥ فَأ

96. අලුයම් කාලය උදා කරවන්නා ය. තවද ඔහු සැනසුම 

ලැබීම සඳහා රාත්රිය ද කාලය ගණනය කිරීම සඳහා හිරු 

හා සඳු ද ඇති කයළ්ය. යමය සර්ව බලධාරී 

සර්වඥයාණන්යේ සැලැස්ම යේ. 

هۡيَل َسَكٗنا   فَالُِق ٱلۡإِۡصبَاِح وََجَعَل ٱل
ۡمَس  ْۚ َذَٰلَِك َوٱلشه َوٱلَۡقَمَر ُحۡسبَاٗنا

 ٩٦ َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡعلِيمِ 

97. යගාඩබියමහි හා මුහුයදහි අන්ධකාරයන් තුළ නුඹලා 

මඟ දැනගනු පිණිස නුඹලාට තරු ඇති කයළ් ද ඔහුය. 

සැබැවින්ම අපි වටහා ගන්නා ජනයාට සංඥාවන් පැහැදිලි 

කර ඇත්යතමු. 

هِذي َجَعَل لَُكُم   ٱلنُُّجوَم  َوُهَو ٱل
ِ وَٱلَۡبۡحرِِۗ   لَِتۡهتَُدواْ بَِها فِي ُظلَُمَِٰت ٱلۡبَر 

لۡنَا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡومٖ َيۡعلَُمونَ   ٩٧ قَۡد فَصه

98. නුඹලා ව එකම ආත්මයකින් නිර්මාණය කයළ් 

ඔහුය. එය (මේ කුස) තැන්පත් සථ්ානයක් යලස හා (පිය 

යකාඳු නාරටිය) රැඳවුම් සථ්ානයක් යලසිනි. සැබැවින්ම 

අපි අවයබෝධ කරන ජනයාට සංඥාවන් පැහැදිලි කර 

ඇත්යතමු. 

ِن نهۡفٖس   ُكم م 
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ َوُهَو ٱل

لۡنَا   ُۗ قَۡد فَصه َوَِٰحَدةٖ َفُمۡستََقر   َوُمۡستَۡوَدع 
 ٩٨ ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡومٖ َيۡفَقُهونَ 
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99. අහසින් (වැසි) ජලය පහළ කයළ් ඔහුය. පසු ව 

එමගින් සියලු දෑහි පැළෑටි අපි හට ගැන්වූයයමු. පසු ව 

එයින් සරුසාර දෑ හට ගැන්වූයයමු. (කරයලහි) එකට 

බැඳුණු ධානය ද ඉඳි ගසින් එහි  අතුවල එල්ලී පවතින ඉඳි 

යපාකුරුද සම යපනුමැති (රසයයන්) සමාන යනාවූ මිදි, 

ඔලිේ හා යදළුම් උයන් ද එයින් අපි හට ගන්වන්යනමු. 

පල ගැන් වී එය ඉයදන විට එහි පලතුරු යදස 

අවධානයයන් බලනු. සැබැවින්ම විශ්වාස කරන ජනයාට 

එහි සංඥාවන් ඇත. 

َمآءِ َماٗٓء   نَزَل مَِن ٱلسه
َ
هِذٓي أ َوُهَو ٱل

ِ َشۡيءٖ  
ۡخرَۡجنَا بِهِۦ َنبَاَت كُل 

َ
فَأ

خۡرُِج مِنُۡه َحب ٗا  ۡخرَۡجنَا مِنُۡه َخِضٗرا نُّ
َ
فَأ

تََراكِٗبا َومَِن ٱلنهۡخِل مِن َطلۡعِهَ  ا  مُّ
ۡعنَاٖب  

َ
ِۡن أ َٰٖت م  قِنَۡوان  َدانِيَة  وََجنه

اَن ُمۡشتَبِٗها وََغيَۡر   مه يۡتُوَن َوٱلرُّ َوٱلزه
ۡثَمَر 

َ
ۦٓ إِذَآ أ ُمتََشَٰبِهٍِۗ ٱنُظُرٓواْ إِلَيَٰ ثََمرِهِ

ۦْٓۚ إِنه فِي َذَٰلُِكۡم ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ   َويَنۡعِهِ
 ٩٩ يُۡؤمِنُونَ 

100. තවද ජින්වරුන් ව අල්ලාහ්ට හවුල් කරුවන් යලස 

ඔවුහු පත් කරති. ඔවුන් ව මවා ඇත්යත් ද ඔහුය. තවද 

කිසිදු දැනුමකින් යතාරව, ඔහුට පිරිමි දරුවන් හා ගැහැනු 

දරුවන් ඇති බවට ඔවුහු යබාරු යගතුයවෝය. ඔවුන් 

වර්ණනා කරන දැයින් ඔහු සුපිවිතුරුය; අති උත්තරීතරය. 

ِ ُشَركَآَء ٱلِۡجنه وَ  َخلََقُهۡمۖۡ  وََجَعلُواْ َّلِله
وََخَرُقواْ لَُهۥ بَنِيَن َوبََنَٰتِۭ بَِغيۡرِ ِعلٖۡمِۚ 

ا يَِصُفونَ   ١٠٠ ُسبَۡحَٰنَُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

101. (ඔහු පූර්වාදර්ශයකින් යතාර ව මවන) අහස්හි හා 

යපායළායවහි උත්පාදකයාය. ඔහුට සහකාරියක් 

යනාසිටියදී ඔහුට දරුවකු ඇති වන්යන් යකයස්ද? තවද 

ඔහු සියලු දෑ මැේයේය. තවද සියලු දෑ පිළිබඳ ව ඔහු 

සර්වඥය. 

هيَٰ يَُكوُن  ن
َ
ۡرِضِۖ أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ بَِديُع ٱلسه

ۖۡ وََخلََق  هُهۥ َصَِٰحبَة  لَُهۥ َولَد  َولَۡم تَُكن ل
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

 ١٠١ كُله َشۡيءِٖۖ َوُهَو بِكُل 

102. ඔහුය නුඹලායේ පරමාධිපති වන අල්ලාහ.් ඔහු හැර 

නැමදුම් ලබන්නට කිසිවකු යනාමැත. සියලු දෑහි 

මැවුම්කරුය. එබැවින් නුඹලා ඔහුට වන්දනාමාන කරනු. 

තවද සියලු දෑහි භාරකරු වන්යන්ද ඔහුය. 

ها ُهَوۖۡ   ُ َربُُّكۡمۖۡ لَآ إَِلََٰه إِل َذَٰلُِكُم ٱَّلله
ِ َشۡيءٖ فَٱۡعبُُدوُهْۚ َوُهَو عَلَىَٰ  

َخَٰلُِق كُل 
ِ َشۡيءٖ َوكِيل  

 ١٠٢ كُل 

103. සියළු දෘෂ්ීන් ඔහුව ග්රහණය යනාකරයි. නමුත් ඔහු 

සියලු දෘෂ්ීන් ග්රහණය කරයි. තවද ඔහු සියුම් ඥානීය; 

සර්ව ප්රඥාවන්තය. 

بَۡصَُٰر َوُهَو يُۡدرُِك  
َ
ها تُۡدرُِكُه ٱلۡأ ل

ۖۡ وَُهَو ٱللهِطيُف ٱلۡخَبِيرُ  بَۡصََٰر
َ
 ١٠٣ ٱلۡأ
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104. නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් පැහැදිලි සාධක 

නුඹලා යවත පැමිණ ඇත. එබැවින් කවයරකු එය 

(අධීක්ෂණය යකාට) බලන්යන්ද එය ඔහුටම ය. නමුත් 

කවයරකු (ඒ ගැන) අන්ධයකු යමන් කටයුතු කරන්යන් ද 

එය ඔහුටම එයරහිවය.  තවද මම නුඹලායේ ආරක්ෂකයා 

යනායවමි. (යැයි නබිවරය! පවසනු.) 

ب ُِكۡمۖۡ َفَمۡن  قَۡد َجآَءُكم بََصآئُِر مِن ره
  ْۚ ۖۦۡ َوَمۡن َعِمَي َفَعلَيَۡها بَۡصَر فَلِنَۡفِسهِ

َ
أ

نَا۠ َعلَيُۡكم ِبحَفِيٖظ 
َ
 ١٠٤ َوَمآ أ

105. (නබිවරය! යද්ව ධර්මය යදනු ලැබූ අයයගන්) නුඹ 

හැදෑරුයවහි යැයි ඔවුහු පැවසිය හැකි නිසායවන් හා එය 

වටහා ගන්නා ජනයාට අප පැහැදිලි කර යදනු පිණිස 

යමම සාධක අපි විවිධ අයුරින් යමයලස විස්තර 

කරන්යනමු. 

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت َولَِيُقولُواْ  َوَكَذَٰلَِك نَُصر 
 ١٠٥ َدرَۡسَت َولُِنبَي ِنَُهۥ لَِقۡومٖ َيۡعلَُمونَ 

106. නුඹයේ පරමාධිපතියගන් නුඹ යවත දිවය පණිවිඩ 

වශයයන් යදනු ලැබූ දෑ නුඹ පිළිපදිනු. ඔහු හැර නැමදුම් 

ලබන කිසිවකු යනාමැත. තවද යද්වත්වය ආයද්ශ 

කරන්නන් යහළා දකිනු. 

ب َِكۖۡ لَآ إَِلََٰه  وِحَي إِلَۡيَك مِن ره
ُ
ٱتهبِۡع َمآ أ

ۡعرِۡض َعِن ٱلُۡمۡشِركِينَ 
َ
ها ُهَوۖۡ َوأ  ١٠٦ إِل

107. අල්ලාහ් සිතුයේ නම් ඔවුහු ආයද්ශ යනාකරන්නට 

තිබුණි. තවද ඔවුනට ආරක්ෂකයකු යලස අපි නුඹ ව පත් 

යනාකයළමු. තවද නුඹ ඔවුන් යවත වූ භාරකරු ද 

යනායේ. 

ۡشَرُكواُْۗ وََما َجَعلَۡنََٰك  
َ
ُ َمآ أ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

نَت َعلَيۡهِم  
َ
ۖۡ َوَمآ أ َعلَيۡهِۡم َحفِيٗظا

 ١٠٧ بَِوكِيلٖ 

108. අල්ලාහ් හැර ඔවුහු අයැදින දෑට නුඹලා බැන 

යනාවදිනු. එවිට කිසිදු දැනුමකින් යතාර ව සීමාව 

ඉක්මවා යමින් ඔවුහු අල්ලාහ්ටද බැන වදිති. සෑම 

ප්රජාවකටම ඔවුන්යේ ක්රියාවන් අප අලංකාරවත් කයළ් 

එයලසය. පසු ව ඔවුන් නැවත යයාමු විය යුතු ස්ථානය 

ඇත්යත් ඔවුන්යේ පරමාධිපති යවතය. එවිට ඔවුන් 

කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳව ඔහු ඔවුනට ප්රකාශ කරනු ඇත. 

هِذيَن يَۡدُعوَن مِن  ُدوِن  َولَا تَُسبُّواْ ٱل
َ َعۡدَوُۢا بَِغيۡرِ ِعلۡمِٖۗ   ِ فَيَُسبُّواْ ٱَّلله ٱَّلله

ٍة َعَملَُهۡم ثُمه إِلَيَٰ   مه
ُ
ِ أ

َكَذَٰلَِك َزيهنها لِكُل 
رِۡجُعُهۡم َفيُنَب ِئُُهم بَِما كَانُواْ   َرب ِهِم مه

 ١٠٨ َيۡعَملُونَ 

109. තමන් යවත සාධකයක් පැමිණි විට ඒ පිළිබඳ ව 

තමන් තරයේ විශ්වාස කරන බව ඔවුහු ස්ී ර යලස 

අල්ලාහ ්මත දිවුරා සිටියහ. සැබැවින්ම සියලු සාධකයන් 

අල්ලාහ ්යවතින් යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

සැබැවින්ම ඒවා පැමිණි විට ඔවුන් විශ්වාස යනාකරනු 

ඇතැයි නුඹලාට අඟවා සිටියේ කුමක්ද? 

يَۡمَٰنِهِۡم لَئِن  
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

ْۚ قُۡل إِنهَما   هُيۡؤمِنُنه بَِها َجآَءۡتُهۡم َءايَة  ل
نهَهآ  

َ
ِۖۡ وََما يُۡشعُِرُكۡم أ ٱٓأۡلَيَُٰت ِعنَد ٱَّلله

 ١٠٩ إِذَا َجآَءۡت لَا يُۡؤمِنُونَ 
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110. ඔවුන් එය මුල් වතායවහි විශ්වාස යනාකර සිටියාක් 

යමන් ඔවුන්යේ හදවත් හා ඔවුන්යේ දෘෂ්ීන් අපි යපරළා 

දමන්යනමු. තවද ඔවුන් ඔවුන්යේ සීමාව ඉක්මවා 

යෑයමහි සැරිසරන්නට අපි ඔවුන්ව අතහැර දමන්යනමු. 

بَۡصََٰرُهۡم َكَما لَۡم 
َ
فۡـ َِدَتُهۡم َوأ

َ
َوُنَقل ُِب أ

ةٖ َونََذُرُهۡم فِي   َل َمره وه
َ
ۦٓ أ يُۡؤمِنُواْ بِهِ

 ١١٠ ُطۡغَيَٰنِهِۡم َيۡعَمُهونَ 

111. තවද අප ඔවුන් යවත මලක්වරුන් පහළ කළ ද 

මියගියවුන් ඔවුන් සමඟ කතා කළ ද සියලු දෑ ඔවුන් 

ඉදිරියේ අප එක්රැස් කළ ද අල්ලාහ් අභිමත කිරීයමන් 

මිස ඔවුහු විශ්වාස කිරීමට (ඉදිරිපත්) යනාවනු ඇත. 

නමුත් ඔවුන්යගන් බහුතරය අඥාන ව සිටිති. 

لَۡنآ إِلَۡيهُِم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة  نهنَا نَزه
َ
۞َولَۡو أ

وََكلهَمُهُم ٱلَۡمۡوتَيَٰ وََحَشۡرنَا َعلَيۡهِۡم كُله  
ن  

َ
هآ أ ا كَانُواْ لُِيۡؤمِنُٓواْ إِل َشۡيءٖ ُقبُلٗا مه

ۡكثَرَُهۡم  
َ
ُ َوَلَِٰكنه أ يََشآَء ٱَّلله

 ١١١ َيجَۡهلُونَ 

112. තවද එයලසම අපි සෑම නබි වරයකුටම මිනිස ්

වර්ගයා සහ ජින් වර්ගයා යගන් පවතින යෂයිතානුන් 

සතුරන් බවට පත් කයළමු. ඔවුන්යගන් ඇතැයමක් 

ඇතැයමකු රවටාලනු පිණිස ආකර්ෂණීය වදන් යකාඳුරා 

පවසති. නුඹයේ පරමාධිපති අභිමත කයළ ්නම් ඔවුහු 

යමය යනාකරන්නට තිබුණි. එබැවින් ඔවුන්වද ඔවුන් 

යගාතන (අසතය) දෑ ද නුඹ අත හැර දමනු. 

ِ نَِبي ٍ 
ا  َوَكَذَٰلَِك َجَعلۡنَا لِكُل  َعُدو ٗ

ِ يُوِحي َبۡعُضُهۡم   َشَيَِٰطيَن ٱلۡإِنِس وَٱلِۡجن 
إِلَيَٰ َبۡعٖض زُۡخُرَف ٱلَۡقۡوِل ُغُروٗراْۚ َولَۡو 

َشآَء َربَُّك َما َفَعلُوُهۖۡ فََذۡرُهۡم َوَما  
 ١١٢ َيۡفتَُرونَ 

113. තවද පරමාන්ත දිනය විශ්වාස යනාකරන්නන්යේ 

හදවත් ඒ යවත නැඹුරු වීම සඳහා ද එය ඔවුහු පිළිගනු 

පිණිස ද ඔවුන් කවර කරුණක නිරත යවමින් සිටියේ ද 

එහි නිරත වනු පිණිස ද (යමයස් හතුරන් පත් කයළමු.) 

هِذيَن لَا يُۡؤمِنُوَن   فۡـ َِدةُ ٱل
َ
َولَِتۡصَغىَٰٓ إِلَۡيهِ أ

بِٱٓأۡلِخَرةِ َولِيَۡرَضۡوهُ َولَِيۡقتَرُِفواْ َما ُهم  
ۡقتَرُِفونَ   ١١٣ مُّ

114. තීරකයකු යලස මා යසවිය යුත්යත් අල්ලාහ ්

යනාවන යකයනකුවද? නුඹලා යවත පැහැදිලි කරනු 

ලැබූවක් යලස යමම පුසත්කය පහළ කයළ් ඔහුය. 

කවයරකුට යමම පුසත්කය අපි පිරිනැමුයවමුද සැබැවින්ම 

ඔවුහු යමය සතයයයන් යුතු ව නුඹයේ පරමාධිපතියගන් 

පහළ කරනු ලැබූවක් බව දැන ගනිති. එබැවින් නුඹ සැක 

කරන්නන් අතුරින් යනාවනු. 

هِذٓي   ۡبتَغِى َحَكٗما َوُهَو ٱل
َ
ِ أ َفَغيَۡر ٱَّلله

َ
أ

لٗاْۚ   نَزَل إِلَۡيُكُم ٱلِۡكَتََٰب ُمَفصه
َ
أ

هِذيَن َءاَتيَۡنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡعلَُموَن   َوٱل
ِِۖ فَلَا  ب َِك بِٱلۡحَق  ِن ره ل  م  نهُهۥ ُمنَزه

َ
أ

 ١١٤ تَُكوَننه مَِن ٱلُۡمۡمتَرِينَ 
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115. නුඹයේ පරමාධිපතියේ වදන සතයතායවන් හා 

සාධාරණත්වයයන් පූර්ණවත් විය. ඔහු (අල්ලාහ්) යේ 

වදන් යවනස් කරන්යනකු යනාමැත. ඔහු සර්ව රාවකය; 

සර්ව ඥානීය. 

ها   ْۚ ل ۡت كَلَِمُت َرب َِك ِصۡدٗقا وََعۡدلٗا َوَتمه
ِميُع   ۚۦْ َوُهَو ٱلسه َل لِكَلَِمَٰتِهِ ِ ُمبَد 

 ١١٥ ٱلَۡعلِيمُ 

116. මහයපායළායේ සිටින බහුතරයක් යදනාට නුඹ 

අවනත වන්යනහි නම් අල්ලාහ්යේ මාර්ගයයන් ඔවුහු 

නුඹව යනාමඟ යවනු ඇත. ඔවුහු අනුගමනය කරනුයේ 

හුදු අනුමානයන් මිස යවනකක් යනායේ. තවද ඔවුහු 

උපකල්පනය කරන්නන් මිස යවනත් අය යනායවති. 

ۡكثََر َمن فِي 
َ
ۡرِض َوِإن تُِطۡع أ

َ
ٱلۡأ

ِْۚ إِن يَتهبُِعوَن  يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل ٱَّلله
ها َيخُۡرُصونَ  نه َوِإۡن ُهۡم إِل ها ٱلظه  ١١٦ إِل

117. තම මාර්ගයයන් යනාමඟ යනවුන් කවුරුන් දැ? යි 

සැබැවින්ම නුඹයේ පරමාධිපති වන ඔහු මැනවින් 

දන්නාය. තවද යහමඟ ලැබූවන් පිළිබඳව ද ඔහු මැනවින් 

දන්නාය. 

ۡعلَُم َمن يَِضلُّ َعن  
َ
إِنه َربهَك ُهَو أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهتَِدينَ 
َ
ۖۦۡ َوُهَو أ  ١١٧ َسبِيلِهِ

118. නුඹලා ඔහුයේ වදන් පිළිබඳ විශ්වාස කරන්නන් 

යලස සිටියයහු නම්, අල්ලාහය්ේ නාමය කවර යදයක් 

මත යමයනහි කරනු ලැබූයේ ද ඒවායින් අනුභව කරනු. 

ا ذُكَِر ٱۡسُم  ِ َعلَيۡهِ إِن فَكُلُواْ مِمه ٱَّلله
 ١١٨ ُكنتُم أَـِبَيَٰتِهِۦ ُمۡؤمِنِينَ 

119. තවද කවර යදයක් මත අල්ලාහය්ේ නාමය සිහිපත් 

කරනු ලැබුයේ ද එය නුඹලා අනුභව යනාකර සිටීමට 

නුඹලාට කුමක් වී ද? තවද නුඹලා යවත තහනම් කර 

ඇති දෑ සැබැවින්ම ඔහු නුඹලාට පැහැදිලි කර ඇත. 

නමුත් යමක් යකයරහි නුඹලා බල කරනු ලැබුයේ ද එය 

හැර. තවද යබායහෝ යදනා කිසිදු දැනුමකින් යතාර ව 

ඔවුන්යේ ආශාවන් යහ්තුයවන් යනාමඟ යති. සැබැවින්ම 

නුඹයේ පරමාධිපති වනාහි ඔහුය සීමාව ඉක්මවා ගියවුන් 

පිළිබඳ ව මැනවින් දන්නා. 

ا ذُكَِر ٱۡسُم   ُكلُواْ مِمه
ۡ
ها تَأ ل

َ
َوَما لَُكۡم أ

 ِ َم  ٱَّلله ا َحره َل لَُكم مه َعلَيۡهِ َوَقۡد فَصه
ها َما ٱۡضُطرِۡرُتۡم إِلَۡيهِِۗ َوِإنه  َعلَيُۡكۡم إِل
ۡهَوآئِهِم بَِغيۡرِ ِعلٍۡمِۚ  

َ
هُيِضلُّوَن بِأ َكثِيٗرا ل

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡعتَِدينَ 
َ
 ١١٩ إِنه َربهَك ُهَو أ

120. තවද පාපයේ බාහිරය යමන්ම එහි අභයන්තරය ද 

නුඹලා අත හැර දමනු. සැබැවින්ම පාපය උපයන්නන් 

වනාහි ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑ යහත්ුයවන් ඔවුනට මතු 

ප්රතිවිපාක යදනු ලබනු ඇත. 

هِذيَن   ۥْٓۚ إِنه ٱل َوذَُرواْ َظَٰهَِر ٱلِۡإثِۡم َوبَاِطنَُه
يَۡكِسبُوَن ٱلِۡإۡثَم َسيُۡجَزۡوَن بَِما كَانُواْ 

 ١٢٠ َيۡقتَرُِفونَ 
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121. තවද කවර යදයක් මත අල්ලාහය්ේ නාමය සිහිපත් 

කරනු යනාලැබුයේ ද එයින් නුඹලා අනුභව යනාකරනු. 

තවද සැබැවින්ම එය පාපයකි. තවද නුඹලා සමඟ වාද 

කරනු පිණිස සැබැවින්ම යෂයිතානුන් තම හිතමිතුරන් 

යවත යකාඳුරනු ඇත. තවද නුඹලා ඔවුනට අවනත 

වූයයහු නම් සැබැවින්ම නුඹලා ආයද්ශ කරන්යනෝ යවති. 

ِ  َولَا  ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسُم ٱَّلله ُكلُواْ مِمه
ۡ
تَأ

َيَِٰطيَن  ُۗ َوِإنه ٱلشه َعلَيۡهِ َوِإنهُهۥ لَفِۡسق 
ۡولَِيآئِهِۡم لُِيَجَِٰدلُوُكۡمۖۡ َوِإۡن 

َ
لَُيوُحوَن إِلَيَٰٓ أ

َطۡعتُُموُهۡم إِنهُكۡم لَُمۡشِرُكونَ 
َ
 ١٢١ أ

122. (මුළාවීයමන්) මළමිනියක්ව සිටි පසු (මඟ 

යපන්වීයමන්) ඔහුට අපි ජීවය ලබා දී ඔහුට ආයලෝකය ද 

ඇති යකාට එමගින් ජනයා අතර ඇවිද යන අය වනාහි 

ඔහු අන්ධකාරයන්හි සිට එයින් බැහැර ව යා යනාහැකි 

අයකුට සමාන වන්යන්ද? යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන්ට ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑ අලංකාරවත් කර 

යපන්වනු ලැබුයේ එයලසය. 

َوَمن كَاَن 
َ
ۡحيَيَۡنَُٰه وََجَعلۡنَا لَُهۥ  أ

َ
َميٗۡتا فَأ

نُوٗرا َيۡمِشي بِهِۦ فِي ٱلنهاِس َكَمن 
  ْۚ ِنَۡها لَُمَِٰت لَيَۡس ِبخَارِٖج م  ثَلُُهۥ فِي ٱلظُّ مه

َكَذَٰلَِك ُزي َِن لِلَۡكَٰفِرِيَن َما كَانُواْ  
 ١٢٢ َيۡعَملُونَ 

123. එයලස සෑම ගමකම එහි කුමන්ත්රණය කරනු පිණිස 

එහි වැරදි කරන ප්රධානීන් ඇති කයළමු. තවද ඔවුහු 

කුමන්ත්රණ කරනුයේ ඔවුන්ටම මිස යවනත් අයට 

යනායේ. තවද ඔවුහු (ඒ බව) වටහා යනාගනිති. 

َكَٰبَِر  
َ
ِ قَۡريٍَة أ

َوَكَذَٰلَِك َجَعلۡنَا فِي كُل 
ۖۡ َوَما َيۡمُكُروَن  ُمجۡرِمِيَها لَِيۡمُكُرواْ فِيَها

نُفِسهِۡم َوَما يَۡشُعُرونَ 
َ
ها بِأ  ١٢٣ إِل

124. ඔවුනට (මුහම්මද් තුමාණන්යේ නබිත්වය තහවුරු 

කරමින්) යම් සාක්ියක් පැමිණි විට අල්ලාහ් යේ 

දූතවරුන්ට පිරිනමනු ලැබූවාක් යමන් යමක් අපටද 

පිරිනමනු ලබන යතක් අපි විශ්වාස යනාකරන්යනමු යැයි 

ඔවුහු පැවසුයවෝය. තම දූත යමයහවර යකාතැනක තැබිය 

යුතු දැයි අල්ලාහ් මැනවින් දන්නාය. වැරදි කළවුන් ව 

ඔවුන් කුමන්ත්රණ කරමින් සිටි දෑ යහ්තුයවන් අල්ලාහ් 

යවතින් වූ අවමානයක් හා දැඩි දඬුවමක් හසුකර ගනු 

ඇත. 

َوِإذَا َجآَءۡتُهۡم َءايَة  قَالُواْ لَن نُّۡؤمَِن  
  ِۘ وتَِي رُُسُل ٱَّلله

ُ
َحتهيَٰ نُۡؤتَيَٰ مِثَۡل َمآ أ

 ُ ۗۥُ ٱَّلله ۡعلَُم َحيُۡث َيجَۡعُل رَِسالََتُه
َ
أ

ۡجَرُمواْ َصَغاٌر ِعنَد 
َ
هِذيَن أ َسيُِصيُب ٱل

ِ وََعَذاب  َشِديُدُۢ بَِما كَانُواْ  ٱَّلله
 ١٢٤ َيۡمُكُرونَ 
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125. අල්ලාහ් කවයරකුව මඟ යපන් වීමට සිතන්යන් ද 

ඔහුයේ හදවත ඉසල්ාමය යවතට විවෘත කරනු ඇත. තවද 

කවයරකුව යනාමඟ හැර දමන්නට ඔහු සිතන්යන්ද 

ඔහුයේ හදවත අහසට නගිනවාක් යමන් දුෂ්කර ඉතා පටු 

(පීඩනයයන් යුත් හදවතක්)  බවට පත් කරයි. විශ්වාස 

යනාකරන්නන්හට අල්ලාහ් දඬුවම් කරනුයේ යමයලසය. 

ن َيۡهِديَُهۥ يَۡشَرۡح 
َ
ُ أ َفَمن يُرِدِ ٱَّلله

ن يُِضلهُهۥ  
َ
َصۡدَرُهۥ لِلِۡإۡسَلَِٰمِۖ َوَمن يُرِۡد أ

نهَما  
َ
َيجَۡعۡل َصۡدَرُهۥ َضي ًِقا َحرَٗجا َكأ

  ُ ِۚ َكَذَٰلَِك َيجَۡعُل ٱَّلله َمآءِ ُد فِي ٱلسه عه يَصه
هِذيَن لَا يُۡؤمِنُونَ   ١٢٥ ٱلر ِۡجَس عَلَى ٱل

126. යමය නුඹයේ පරමාධිපතියේ ඍජු මාර්ගය යේ. 

උපයදස් ලබන ජනයාට සැබැවින්ම අපි යමම සාධක 

පැහැදිලි කයළමු. 

ُۗ قَۡد  َوَهََٰذا  ِصَرَُٰط َرب َِك ُمۡستَقِيٗما
ُرونَ  كه لۡنَا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡومٖ يَذه  ١٢٦ فَصه

127. ඔවුනට අල්ලාහ් යවතින් වූ (ස්වර්ගය යහවත්) 

ශාන්තියේ නිවහන ඇත. ඔවුහු කරමින් සිටි දෑ 

යහත්ුයවන් ඔවුන්යේ භාරකරු ඔහුම විය. 

َلَِٰم ِعنَد َرب ِهِۡمۖۡ  وَُهَو  ۞لَُهۡم َداُر ٱلسه
 ١٢٧ َولِيُُّهم بَِما كَانُواْ َيۡعَملُونَ 

128. ඔවුන් සියල්ල ඔහු එක්රැස් කරන දින අයහෝ ජින් 

සමූහයනි! මිනිස ්වර්ගයායගන් වැඩි යදනා (යනාමඟ 

යවා) නුඹලා අධික කර ගත්යතහුය.  මිනිසුන් අතුරින් වූ 

ඔවුන්යේ සමීපතයින් "අපයේ පරමාධිපතියාණනි, 

අපයගන් ඇතැයමක් ඇතැයමකු යගන් ඵල ප්රයයෝජන 

ලබා ගත්හ". තවද "අප යවත නුඹ නියම කළ කාල සීමාව 

ළඟා විය" යැයි පවසති. (එවිට) නුඹලායේ නවාතැන 

(නිරා) ගින්නය. අල්ලාහ් අභිමත කළ (ඇතැම්) අය හැර  

ඔවුහු එහි සදාතනිකයින් යවති.  සැබැවින්ම නුඹයේ 

පරමාධිපති ප්රඥාවන්ත ය. සර්ව ඥානීය යැයි (ඔහු) 

පවසයි. 

 ِ َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن 
َِن ٱلِۡإنِسِۖ َوَقاَل  قَِد ٱۡستَۡكثَۡرتُم م 

َِن ٱلِۡإنِس َربهنَا ٱۡستَۡمتََع  ۡولَِيآُؤُهم م 
َ
أ

هِذٓي   َجلَنَا ٱل
َ
َبۡعُضنَا بِبَۡعٖض َوبَلَۡغنَآ أ

اُر  ْۚ قَاَل ٱلنه لَۡت لََنا جه
َ
َُٰكۡم  أ َمثَۡوى

ْۚ إِنه  ُ ها َما َشآَء ٱَّلله َخَٰلِِديَن فِيَهآ إِل
 ١٢٨ َربهَك َحِكيٌم َعلِيم  

129. තවද  එ යලස අපරාධ කරුවන්යගන් ඇතැයමක් 

ඇතැයමකුට ඔවුන් උපයමින් සිටි දෑ යහත්ුයවන් අපි 

හිතමිතුරන් බවට පත් කරමු. 

ا   َٰلِِميَن َبۡعَضُۢ َوَكَذَٰلَِك نَُول ِي َبۡعَض ٱلظه
 ِ  ١٢٩ َما كَانُواْ يَۡكِسبُونَ ب
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130. අයහෝ ! ජින් හා මිනිස් සමූහයනි, මායේ වදන් 

නුඹලාට කියා පා නුඹලායේ යමදින හමු වීම ගැන 

නුඹලාට අනතුරු අඟවමින් නුඹලා අතුරින්ම වූ රසූල්වරු 

(ධර්ම දූතයින්) නුඹලා යවත යනාපැමිණියේද?  (එවිට) 

ඔවුහු එයස්ය "අපට එයරහි ව අපිම සාක්ි දරන්යනමු" 

යැයි පවසති.  යමයලාව ජීවිතය ඔවුන් ව රවටා දැමීය. 

සැබැවින්ම ඔවුන් ප්රතික්යෂ්පකයින් යලස සිටි බව ඔවුන් 

ඔවුන්ටම එයරහි ව සාක්ි දරනු ඇත. 

تُِكۡم 
ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِ َوٱلۡإِنِس أ َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن 

وَن َعلَيُۡكۡم   ِنُكۡم َيُقصُّ رُُسل  م 
َقآَء يَۡومُِكۡم  َءاَيَٰتِي َويُنِذُرونَُكۡم لِ 

ۡتُهُم   ۖۡ وََغره نُفِسنَا
َ
َهََٰذاْۚ قَالُواْ َشهِۡدنَا عَلَىَٰٓ أ

نُفِسهِۡم  
َ
ۡنيَا وََشهُِدواْ عَلَىَٰٓ أ ٱلۡحَيَوَٰةُ ٱلدُّ

نهُهۡم كَانُواْ َكَٰفِرِينَ 
َ
 ١٣٠ أ

131. එය (එයස් රසූල්වරුන් පහළ කිරීමට යහ්තුව) 

අපරාධයයන් යවළුණු ගමක් එහි ජනයා (ඒ ගැන) 

යනාතකන්නන් යලස සිටිය දී නුඹයේ පරමාධිපති එය 

විනාශ කරන්යනකු යනාවනු පිණිස ය. 

بَُّك ُمۡهلَِك  ن لهۡم يَُكن ره
َ
َذَٰلَِك أ

ۡهلَُها َغَٰفِلُونَ 
َ
 ١٣١ ٱلُۡقَرىَٰ بُِظلٖۡم َوأ

132. සෑම යකයනකුටම ඔවුන් කළ දෑ අනුව (විවිධ) 

පදවීන් ඇත. ඔවුන් කරන දෑ පිළිබඳ ව නුඹ යේ 

පරමාධිපති අනවධානියකු යනායේ. 

ا َعِملُواْْۚ وََما َربَُّك   ِمه ٖ َدَرَجَٰت  م 
َولِكُل 

ا َيۡعَملُونَ   ١٣٢ بَِغَٰفٍِل َعمه

133. තවද නුඹයේ පරමාධිපති අවශයතාවන්යගන් 

යතාරය. කරුණායවන් යුක්තය.ඔහු සිතන්යන් නම් 

යවනත් සමූහයක පරම්පරා යවන් නුඹලා ව බිහි කළාක් 

යමන් නුඹලා ව පහයකාට  නුඹලායගන් පසු ඔහු සිතන 

පරිදි (නුඹලා යවනුවට යවනත්) නියයෝජිතයින් පත් 

කරනු ඇත. 

 
ۡ
ۡحمَةِِۚ إِن يََشأ َوَربَُّك ٱلَۡغنِيُّ ذُو ٱلره

ا   يُۡذهِبُۡكۡم َويَۡستَۡخلِۡف مِنُۢ َبۡعِدُكم مه
ِيهةِ قَۡوٍم   ِن ذُر  ُكم م 

َ
نَشأ

َ
يََشآُء َكَمآ أ

 ١٣٣ َءاَخرِينَ 

134. නියත වශයයන්ම නුඹලාට යපායරාන්දු වූ යදය 

(විනිශ්චය දිනය) නියතව පැමියණන අතර එය වියර්ත 

කිරීමට නුඹලාට ශක්තියක් නැත! 

نتُم  
َ
إِنه َما تُوَعُدوَن ٓأَلٖتِۖ َوَمآ أ

 ١٣٤ بُِمۡعِجزِينَ 

135. අයහෝ මායේ ජනයිනි! නුඹලා නුඹලායේ සථ්ානයේ 

සිට කටයුතු කරනු. සැබැවින්ම මම ද (මායේ සථ්ානයේ 

සිට) කටුයුතු කරමි. යමයලාව අවසානය කා හට යහපත් 

වන්යන් දැ යි නුඹලා මතු දැන ගනු ඇත. නියත 

වශයයන්ම අපරාධකරුයවෝ ජය යනාලබති යැයි 

(නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

قُۡل َيََٰقۡوِم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِن ِي  
ۖۡ فََسۡوَف َتۡعلَُموَن َمن تَُكوُن   عَامِل 

ِۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح   لَُهۥ َعَٰقِبَةُ  ارِ ٱلده
َٰلُِمونَ   ١٣٥ ٱلظه
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136. යගායමින් හා යගාවිපළ සතුන්යගන් බිහි කළ 

දැයින් අල්ලාහ්ට යකාටසක් යවන් යකාට ඔවුන්යේ 

කල්පිතය අනුව යමය අල්ලාහ ්යවනුයවනි, යමය 

තමන්යේ සම යදවිවරුන් යවනුයවනි යැයි පවසති.  

ඔවුන්යේ සම යදවිවවරුන් යවනුයවන් වූ දෑ අල්ලාහ ්

යවත ළඟා යනාවනු ඇත. තවද අල්ලාහ ්යවනුයවන් වූ දෑ 

ඔවුන්යේ සම යදවිවරුන් යවත ළඟා වනු ඇත. ඔවුන් 

තීන්දු කරන දෑ නපුරු විය. 

 مَِن ٱلۡحَۡرِث  
َ
ا ذََرأ ِ مِمه وََجَعلُواْ َّلِله

  ِ نَۡعَِٰم نَِصيٗبا َفَقالُواْ َهََٰذا َّلِله
َ
َوٱلۡأ

ۖۡ َفَما كَاَن بِزَۡعِمهِۡم َوَهََٰذا  لُِشَركَآئِنَا
ِۖۡ َوَما كَاَن   لُِشَركَآئِهِۡم فَلَا يَِصُل إِلَي ٱَّلله

ِ َفُهَو يَِصُل إِلَيَٰ ُشَركَآئِهِۡمُۗ َسآَء َما   َّلِله
 ١٣٦ َيحُۡكُمونَ 

137. තවද එයලසම ආයද්ශ තබන්නන්යගන් බහුතරයක් 

යදනාට තම දරුවන් ඝාතනය කිරීම ඔවුන්යේ හවුල්කාර 

යදවිවරු අලංකාර කර යපන්වීය.  ඔවුන් (හවුල්කරුවන්) 

ඔවුන් ව විනාශ කරනු පිණිස හා ඔවුන්යේ දහම ඔවුනට 

විකෘති කර යපන්වනු පිණිසය. අල්ලාහ ්සිතුයේ නම් 

ඔවුහු එය යනාකරන්නට තිබුණි. එබැවින් ඔවුන් 

යගාතමින් සිටින දෑ සමඟ ඔවුන් ව නුඹ අත හැර දමනු. 

َِن  ٱلُۡمۡشِركِيَن  َوَكَذَٰلَِك َزيهَن لَِكثِيرٖ م 
ۡوَلَِٰدهِۡم ُشَركَآُؤُهۡم لِيُۡرُدوُهۡم  

َ
َقتَۡل أ

 ُ َولَِيلۡبُِسواْ َعلَيۡهِۡم دِينَُهۡمۖۡ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
 ١٣٧ َما َفَعلُوُهۖۡ فََذۡرُهۡم َوَما َيۡفتَُرونَ 

138. යමය තහනම් කරනු ලැබූ යගාවිපළ සතුන් හා 

යකත්ය. ඔවුන්යේ උපකල්පනය පරිදි අපි සිතන අය හැර 

(අන් කිසිවකු) යමය අනුභව යනාකළ යුතු යැයි ඔවුහු 

පවසති. තවද ඇතැම් යගාවිපළ සතුන් උන්යේ පිට 

(ගමන් බිමන් යාමට) තහනම් කරනු ලැබ ඇතැයි ද 

ඇතැම් යගාවිපළ සතුන් මත අල්ලාහ්යේ නාමය තමන් 

යමයනහි යනාකරනු ඇතැයි ද ඔහු යවත යගාතා පවසති. 

ඔවුන් යගාතමින් සිටි දෑ යවනුයවන් ඔවුනට ඔහු 

(අල්ලාහ)් ප්රතිවිපාක යදනු ඇත. 

ها   نَۡعَٰم  وََحۡرٌث ِحۡجر  ل
َ
ۦٓ أ َوَقالُواْ َهَِٰذهِ

نَۡعٌَٰم 
َ
هَشآُء بِزَۡعِمهِۡم َوأ ها َمن ن َيۡطَعُمَهآ إِل

ها يَۡذُكُروَن  نَۡعَٰم  ل
َ
َِمۡت ُظُهوُرَها َوأ ُحر 

ِ َعلَيَۡها ٱفۡتَِرآًء َعلَيۡهِِۚ  ٱۡسَم ٱَّلله
 ١٣٨ يهِم بَِما كَانُواْ َيۡفتَُرونَ َسيَۡجزِ 

139. යමම යගාවිපළ සතුන්යේ කුස තුළ ඇති දෑ 

පිරිමින්ට පමණක් සතුය. තවද අපයේ සහකාරියන්හට 

තහනම් කරන ලද්දකි. එය මිය ගිය තත්ත්වයේ තියේ 

නම් එහි ඔවුහු හවුල්කරුවන් යවති යැයි ඔවුහු පවසති. 

ඔවුන්යේ යමම ප්රකාශයට ඔහු (අල්ලාහ්) ඔවුනට 

ප්රතිවිපාක යදනු ඇත. නියත වශයයන්ම ඔහු 

ප්රඥාවන්තය; සර්ව ඥානීය. 

نَۡعَِٰم  
َ
َوَقالُواْ َما فِي ُبُطوِن َهَِٰذهِ ٱلۡأ

  ۡۖ ۡزَوَِٰجنَا
َ
ٌم عَلَىَٰٓ أ َخالَِصة  ل ُِذُكوِرنَا َوُمحَره

 ْۚ يۡتَٗة َفُهۡم فِيهِ ُشَركَآُء َوِإن يَُكن مه
ۥ  َحِكيٌم   َسيَۡجزِيهِۡم َوۡصَفُهۡمْۚ إِنهُه

 ١٣٩ َعلِيم  
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140. කිසිදු දැනුමකින් යතාරව අඥාන කමින් තම 

දරුවන් ඝාතනය කළවුන් සැබැවින්ම පාඩු වින්දහ. තවද 

අල්ලාහ ්යකයරහි යබාරු යගාතමින් අල්ලාහ් ඔවුනට 

යපෝෂණය වශයයන් පිරිනැමූ දෑ ඔවුහු තහනම් කර 

ගත්හ. ඔවුහු යනාමඟ ගියහ. තවද ඔවුන් යහමඟ ලද්දන් 

යනාවූහ. 

ۡوَلََٰدُهۡم َسَفَهُۢا  قَۡد 
َ
هِذيَن َقتَلُٓواْ أ َخِسَر ٱل

 ُ ُمواْ َما َرزََقُهُم ٱَّلله بَِغيۡرِ ِعلٖۡم وََحره
ِْۚ قَۡد َضلُّواْ َوَما كَانُواْ  ٱفۡتَِرآًء عَلَى ٱَّلله

 ١٤٠ ُمۡهتَِدينَ 

141. විහිදී වැයඩන උයන් ද (ඉඳි ගස ්වැනි) විහිදීමකින් 

යතාරව වැයඩන උයන් ද ඉඳි ද එහි ආහාරය විවිධ වූ 

පැළෑටි ද ඔලිේ ද යදළුම් ද එකියනකට සමාන වශයයන් 

හා එකියනකට සමාන යනාවන වශයයන් බිහි කයළ් 

ඔහුය. නුඹලා එහි පල හට ගැණුනු විට එහි පලදායවන් 

අනුභව කරනු. තවද එහි අස්වැන්න යනළා ගන්නා දින 

එහි උරුමය යදනු. තවද නුඹලා නාස්ති යනාකරනු. නියත 

වශයයන්ම ඔහු නාස්තිකාරයින් ව ප්රිය කරන්යන් නැත. 

ۡعُروَشَٰٖت   َٰٖت مه  َجنه
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ ۞َوُهَو ٱل

ۡرَع   وََغيَۡر َمۡعُروَشَٰٖت َوٱلنهۡخَل َوٱلزه
اَن  مه يۡتُوَن َوٱلرُّ ُكلُُهۥ َوٱلزه

ُ
ُمخۡتَلًِفا أ

ُمتََشَٰبِٗها وََغيَۡر ُمتََشَٰبِهِٖۚ كُلُواْ مِن 
ۡثَمَر وَ 

َ
ۦٓ إِذَآ أ ُهۥ يَۡوَم  ثََمرِهِ َءاتُواْ َحقه

َحَصادِهۖۦِۡ َولَا تُۡسِرُفٓواْْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ 
 ١٤١ ٱلُۡمۡسرِِفينَ 

142. යගාවිපළ සතුන් අතරින් යපාදි උසුලන්නන් හා 

පරියබෝජනය සඳහා වූ සත්ත්වයින් ද ඇත. අල්ලාහ ්

නුඹලාට යපෝෂණය වශයයන් දුන් දැයින් නුඹලා අනුභව 

කරනු. තවද යෂයිතාන්යේ පියවරවල් අනුගමනය 

යනාකරනු. නියත වශයයන්ම ඔහු නුඹලාට ප්රකට 

සතුයරකි. 

ا  ْۚ كُلُواْ مِمه نَۡعَِٰم َحمُولَٗة َوفَرٗۡشا
َ
َومَِن ٱلۡأ

ُ َولَا تَتهبُِعواْ ُخُطَوَِٰت  َرَزقَُكُم ٱَّلله
بِين   يَۡطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو   مُّ  ١٤٢ ٱلشه

143. (ආහාරයට අනුමත සතුන් අතරින්) වර්ග අටක් 

ඇත. බැටළුවායගන් (ගැහැනු පිරිමි යන) යදයදයනක් ද 

එළුවායගන් යදයදයනක් ද යවති. (යම්වායින්) ඔහු 

තහනම් කර ඇත්යත් පිරිමි සතුන් යදයදනා ද? 

නැතයහාත් ගැහැනු සතුන් යදයදනා ද? එයස ්නැතයහාත් 

ගැහැනු සතුන්යේ ගැේ තුළ ඇති දෑ ද? නුඹලා 

සතයවාදීන් ව සිටියයහු නම් ඥානාන්විත ව මට (යම් 

ගැන) දන්වා සිටින්නැයි නුඹ පවසනු. 

ِن ٱثۡنَيِۡن وَمَِن  
ۡ
أ َِن ٱلضه ۡزَوَٰٖجِۖ م 

َ
ثََمَٰنِيََة أ

ِم  
َ
َم أ َكَريِۡن َحره ٱلَۡمۡعزِ ٱثۡنَيِۡنِۗ قُۡل َءآلذه

رَۡحاُم  
َ
ا ٱۡشتََملَۡت َعلَيۡهِ أ مه

َ
نثَيَيِۡن أ

ُ
ٱلۡأ

نثَيَيِۡنِۖ َنب ِـ ُونِي بِعِلٍۡم إِ 
ُ
ن ُكنتُۡم ٱلۡأ

 ١٤٣ َصَِٰدقِينَ 
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144. තවද ඔටුවායගන් (ගැහැනු පිරිමි යන) යදයදයනක් 

ද ගවයායගන් යදයදයනක් ද යවති. (යම්වායින්) ඔහු 

තහනම් කර ඇත්යත් පිරිමි සතුන් යදයදනා ද? 

නැතයහාත් ගැහැනු සතුන් යදයදනා ද? එයස ්නැතයහාත් 

ගැහැනු සතුන්යේ ගැේ තුළ ඇති දෑ දැ යි අසනු. එයස් 

නැතයහාත් යම් ගැන අල්ලාහ් නුඹලාට උපයදස ්දුන් 

අවසථ්ායේ නුඹලා සාක්ි කරුවන් යලස සිටියයහු ද? 

එයහයින් ජනයා යනාමඟ යවනු පිණිස දැනුයමන් 

යතාරව අල්ලාහ ්යකයරහි යබාරු යගාතන්නාට වඩා 

දරුණු අපරාධකරු කවයරකු ද? සැබැවින්ම අල්ලාහ් 

අපරාධකාරී පිරිසට යහමඟ යනායපන්වයි. 

ٱلِۡإبِِل ٱثۡنَيِۡن َومَِن ٱلَۡبَقرِ ٱثۡنَيِۡنِۗ  َومَِن 
ا   مه

َ
نثَيَيِۡن أ

ُ
ِم ٱلۡأ

َ
َم أ َكَريِۡن َحره قُۡل َءآلذه

ۡم  
َ
نثَيَيِۡنِۖ أ

ُ
رَۡحاُم ٱلۡأ

َ
ٱۡشتََملَۡت َعلَيۡهِ أ

ُ بَِهََٰذاْۚ   ىَُٰكُم ٱَّلله ُكنتُۡم ُشَهَدآَء إِذۡ َوصه
 ِ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم مِمه

َ
 َفَمۡن أ

اَس بَِغيۡرِ ِعلٍۡمِۚ إِنه  َكِذبٗا ل ُِيِضله ٱلنه
َٰلِِمينَ  َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه  ١٤٤ ٱَّلله

145. (නබිවරය!) පවසන්න, මිය ගිය දෑ, වහනය වන 

රුධිරය, ශූකර මාංශ -  ඇත්යතන්ම එය අපිරිසිදුය.- 

අල්ලාහ ්යනාවන දෑ යවනුයවන් කවර යදයක් කපන 

ලද්යද් ද එවන් පාපී  වශයයන් පවතින දෑ හැර අනුභව 

කරන්යනකුට එය අනුභව කිරීමට කිසිවක් තහනම් බව 

මා යවත දන්වා ඇති යද්ව වදන්හි මා දුටුයේ නැත. නමුත් 

කවයරකු බලකිරීමකට ලක්වන්යන්ද ඔහු සීමාව 

ඉක්මවීමකින් හා සිය කැමත්යතන් යතාරව (අනුභව) කළ 

හැක. සැබැවින්ම නුඹයේ පරමාධිපති අති ක්ෂමාශීලීය; 

කරුණා ගුණයයන් යුක්තය. 

وِحَي إِلَيه ُمحَرهًما عَلَىَٰ  
ُ
ِجُد فِي َمآ أ

َ
هآ أ قُل ل

ن يَُكوَن َميۡتًَة  
َ
هآ أ ۥٓ إِل َطاِعٖم َيۡطَعُمُه

ۡو لَحَۡم ِخنزِيرٖ فَإِنهُهۥ 
َ
ۡسُفوًحا أ ۡو َدٗما مه

َ
أ

ۚۦْ   ِ بِهِ هِله لَِغيۡرِ ٱَّلله
ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
رِۡجٌس أ

يَۡر بَاٖغ َولَا عَادٖ فَإِنه َفَمِن ٱۡضُطره غَ 
 ١٤٥ َربهَك َغُفور  رهِحيم  

146. නියයපාතු ඇති (සතුන්) සියල්ලම අපි යුයදේවන්ට 

තහනම් කයළමු. තවද ගවයින් හා එළුවන්යගන් උන්යේ 

පිටවල් හා යබාකු හා කටු සමඟ මුසු වූ දෑ හැර 

(අයනකුත්) යම්ද ඔවුන් යවත තහනම් කයළමු. ඔවුන්යේ 

අපරාධ යහත්ුයවන් යමයලස අපි ඔවුනට ප්රතිවිපාක 

දුනිමු. තවද සැබැවින්ම අපි සතයවාදීහු වන්යනමු. 

ۡمنَا كُله ذِي   هِذيَن َهاُدواْ َحره وَعَلَى ٱل
ۡمنَا   ُظُفرِٖۖ َومَِن ٱلَۡبَقرِ َوٱلَۡغنَِم َحره

ها َما َحمَلَۡت   َعلَيۡهِۡم ُشُحوَمُهَمآ إِل
وِ ٱلۡحََوايَآ 

َ
ۡو َما ٱۡختَلََط  ُظُهوُرُهَمآ أ

َ
أ

بَِعۡظٖمِۚ َذَٰلَِك َجَزيَۡنَُٰهم بِبَۡغيِهِۡمۖۡ َوِإنها  
 ١٤٦ لََصَِٰدقُونَ 

147. නමුත් ඔවුහු නුඹව යබාරු කයළ ්නම් එවිට 

නුඹලායේ පරමාධිපති කරුණායවන් හා විශාලත්වයයන් 

යුක්තය. වැරදිකාර පිරිසයගන් ඔහුයේ දඬුවම ප්රතික්යෂ්ප 

කරනු යනාලැයේ යැයි නුඹ පවසනු. 

بُُّكۡم ذُو َرۡحمَةٖ  بُوَك َفُقل ره فَإِن َكذه
ُسُهۥ َعِن ٱلَۡقۡوِم 

ۡ
َوَِٰسَعةٖ َولَا يَُردُّ بَأ

 ١٤٧ ٱلُۡمۡجرِمِينَ 
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148. "අල්ලාහ් අභිමත කර තිබුයණ් නම් අපි ද අපයේ 

මුතුන්මිත්තන් ද ආයද්ශ යනාකරන්නට තිබුණි. තවද 

කිසිවක් අප තහනම් යනාකරන්නට තිබුණි" යැයි ආයද්ශ 

කළවුන් මතු පවසනු ඇත. යමයලස ඔවුනට යපර 

සිටියවුන් ද අපයේ දඬුවම භුක්ති විඳින යතක් යබාරු 

කරමින් සිටියහ. එය අපහට දන්වා සිටින ආකාරයයන් 

නුඹලා යවත යම් දැනුමක් තියේදැයි නුඹ විමසනු. නුඹලා 

අනුගමනය කරනුයේ අනුමානය මිස යවනකක් යනායේ. 

තවද නුඹලා උපකල්පනය කරන්නන් මිස යවනත් අය 

යනායවති. 

ُ َمآ  ۡشَرُكواْ لَۡو َشآَء ٱَّلله
َ
هِذيَن أ َسيَُقوُل ٱل

ۡشَرۡكنَا َولَآ َءابَآُؤنَا َولَا َحرهۡمنَا مِن 
َ
أ

هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡم   َب ٱل ِۚ َكَذَٰلَِك َكذه َشۡيءٖ
ُۗ قُۡل َهۡل ِعنَدُكم   َسنَا

ۡ
َحتهيَٰ ذَاقُواْ بَأ

ۖۡ إِن تَ  ِۡن ِعلٖۡم َفتُۡخرُِجوهُ لََنآ تهبُِعوَن  م 
ها َتخُۡرُصونَ  نتُۡم إِل

َ
نه َوِإۡن أ ها ٱلظه  ١٤٨ إِل

149. පිරිපුන් සාධකය අල්ලාහ් සතුය එබැවින් ඔහු 

අභිමත කයළ් නම් නුඹලා සියල්ලන්ට යහ මඟ 

යපන්වන්නට තිබුණි යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

ۖۡ فَلَۡو َشآَء   ُة ٱلَۡبَٰلَِغُة قُۡل ِهَّلِلَف ٱلۡحُجه
ۡجمَعِينَ 

َ
َُٰكۡم أ  ١٤٩ لََهَدى

150. යමය තහනම් කයළ ්සැබැවින්ම අල්ලාහ ්යැයි 

සාක්ි දරන නුඹලායේ සාක්ිකරුවන් යගන එනු යැයි 

(නබිවරය) නුඹ පවසනු. එවිට ඔවුහු (යබාරු) සාක්ි 

දැරුයේ නම් එවිට නුඹ ඔවුන් සමඟ වී සාක්ි යනාදරනු. 

අපයේ වදන් යබාරු කළවුන්යේ හා මරණින් මතු ජීවිතය 

විශ්වාස යනාකරන්නන්යේ ආශාවන් අනුගමනය 

යනාකරනු.  තවද ඔවුහු ඔවුන්යේ පරමාධිපතිට 

සමානකම් ඇති කරති. 

هِذيَن يَۡشَهُدوَن   قُۡل َهلُمه ُشَهَدآَءُكُم ٱل
َم َهََٰذاۖۡ فَإِن َشهُِدواْ فَلَا   َ َحره نه ٱَّلله

َ
أ

هِذيَن   ۡهَوآَء ٱل
َ
تَۡشَهۡد َمَعُهۡمْۚ َولَا تَتهبِۡع أ

هِذيَن لَا يُۡؤمِنُوَن  بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا َوٱل َكذه
 ١٥٠ بِٱٓأۡلِخَرةِ َوُهم بَِرب ِهِۡم َيۡعِدلُونَ 

151. "එනු. නුඹලායේ පරමාධිපති නුඹලාට තහනම් කළ 

දෑ මම නුඹලා යවත කියවා යපන්වමි" යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. (ඒවා නම්) නුඹලා ඔහුට කිසිවක් ආයද්ශ 

යනාකරන යලසත් යදමාපියන්ට උපකාරශීලී ව කටයුතු 

කරන යලසත් දිළිඳුකම යහ්තුයවන් නුඹලායේ දරුවන් 

ඝාතනය යනාකරන යලසත් -නුඹලාට හා ඔවුනට 

යපෝෂණය යදනුයේ අපමය.- එයමන්ම  නුඹලා අශික්ිත 

දැයින් මතුපිටින් යපයනන දෑ හා රහසිගත දෑට සමීප 

යනාවන යලසත්ය. අල්ලාහ ්නුඹලාට තහනම් කළ 

ආත්මයක් නුඹලා යුක්තියයන් යතාර ව මිස ඝාතනය 

යනාකරනු. යමයස් එය නුඹලාට ඔහු උප යදස් යදනුයේ 

නුඹලා වටහා ගත හැකි වනු පිණිසය. 

َم َربُُّكۡم   تُۡل َما َحره
َ
۞قُۡل َتَعالَۡواْ أ

  ۡۖ ا ها تُۡشِرُكواْ بِهِۦ َشيۡـ ٗ ل
َ
َعلَيُۡكۡمۖۡ أ

ۖۡ َولَا َتۡقتُلُٓواْ   َٰلَِديِۡن إِۡحَسَٰٗنا َوبِٱلَۡو
ۡوَلََٰدُكم

َ
حُۡن نَۡرُزقُُكۡم   أ ِۡن إِۡمَلَٰٖق نه م 

َوِإيهاُهۡمۖۡ َولَا َتۡقَربُواْ ٱلَۡفَوَِٰحَش َما َظَهَر  
ۡفَس   مِنَۡها َوَما َبَطَنۖۡ َولَا َتۡقتُلُواْ ٱلنه
ِۚ َذَٰلُِكۡم   ِ ها بِٱلۡحَق  ُ إِل َم ٱَّلله ٱلهتِي َحره

ىَُٰكم بِهِۦ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ   ١٥١ َوصه
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152. අනාථයායේ ධන සම්පත් යවත, ඔහු වැඩි වියට පත් 

වන තුරු යුක්ති සහගත අයුරින් මිස සමීප යනාවනු. තවද 

කිරුම් මිණුම් යුක්ති සහගත යලසින් පූර්ණ ව ඉටු කරනු. 

කිසිදු ආත්මයකට එහි හැකියාව අනුව මිස අපි බර 

යනාපටවන්යනමු. සමීප ඥාතියකු වුව ද නුඹලා පවසන 

විට යුක්තිගරුක ව පවසනු. තවද අල්ලාහය්ේ ගිවිසුම ඉටු 

කරනු. යමමගින් නුඹලාට ඔහු (අල්ලාහ්) උපයදස ්

යදනුයේ නුඹලා යමයනහි කිරීමට හැකි වනු පිණිසය. 

ها بِٱلهتِي ِهَي  َولَا َتۡقَربُواْ َماَل ٱلَۡيتِيِم إِل
ۡوُفواْ 

َ
ۚۥْ َوأ هُ ُشده

َ
ۡحَسُن َحتهيَٰ َيبۡلَُغ أ

َ
أ

بِٱلۡقِۡسِطِۖ لَا نُكَل ُِف  ٱلَۡكيَۡل َوٱلِۡميَزاَن 
ۖۡ َوِإذَا قُلۡتُۡم فَٱۡعِدلُواْ   ها وُۡسَعَها َنۡفًسا إِل

ۡوُفواْْۚ 
َ
ِ أ ِۖ َوبَِعۡهِد ٱَّلله َولَۡو كَاَن ذَا قُۡربَيَٰ

ىَُٰكم بِهِۦ لََعلهُكۡم   َذَٰلُِكۡم َوصه
ُرونَ   ١٥٢ تََذكه

153. තවද නියත වශයයන්ම යමය මායේ ඍජු 

මාර්ගයයි. එබැවින් නුඹලා එය අනුගමනය කරනු. 

(යවනත්) මාර්ග අනුගමනය යනාකරනු. එවිට නුඹලා ව 

ඔහුයේ මාර්ගයයන් එය යවන් කරනු ඇත. යමමගින් 

නුඹලාට ඔහු (අල්ලාහ)් උපයදස් යදනුයේ නුඹලා බිය 

බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිසය. 

نه َهََٰذا ِصَرَِٰطى ُمۡستَقِيٗما فَٱتهبُِعوُهۖۡ 
َ
َوأ

َق بُِكۡم َعن  َولَا  بَُل َفتََفره تَتهبُِعواْ ٱلسُّ
ىَُٰكم بِهِۦ  ۚۦْ َذَٰلُِكۡم َوصه َسبِيلِهِ

 ١٥٣ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 

154. පසුව දැහැමි යලස කටයුතු කරන්නා හට පූර්ණ 

කිරීමක් යලස ද සෑම යදයක්ම විසත්ර කරන්නක් යලස ද 

මඟ යපන්වීමක් යලස ද ආශිර්වාදයක් යලස ද එම 

පුස්තකය අපි මූසාට පිරිනැමුයවමු. එය ඔවුන්යේ 

පරමාධිපතියේ හමු ව ඔවුන් විශ්වාස කිරීමට හැකි වනු 

පිණිසය. 

ثُمه َءاتَيۡنَا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َتَماًما عَلَى  
ِ َشۡيءٖ  

ۡحَسَن َوَتۡفِصيلٗا ل ِكُل 
َ
هِذٓي أ ٱل

َوُهٗدى َوَرۡحمَٗة لهَعلهُهم بِلَِقآءِ َرب ِهِۡم  
 ١٥٤ ونَ يُۡؤمِنُ 

155. තවද අපි පහළ කළ යමම පුසත්කය භාගය 

සම්පන්නය. එබැවින් නුඹලා එය පිළිපදිනු. තවද නුඹලා 

කරුණාව ලැබිය හැකි වනු පිණිස නුඹලා බිය බැතිමත් 

වනු. 

نَزلَۡنَُٰه ُمبَاَرك  فَٱتهبُِعوهُ 
َ
َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ

 ١٥٥ َوٱتهُقواْ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

156. අපට යපර ධර්ම ග්රන්ථය පහළ කරනු ලැබුයේ 

(යුයදේ හා කිතුනු යන) යදපිරිස යවතමය. තවද අපි 

ඔවුන්යේ ඉගැන්වීම් ගැන අපි අනවධානීන් යලස 

සිටියයමු යැයි (ප්රතික්යෂ්ප කළ) නුඹලා යනාපවසනු 

පිණිසය. 

نزَِل ٱلِۡكَتَُٰب عَلَىَٰ 
ُ
ن َتُقولُٓواْ إِنهَمآ أ

َ
أ

َقبۡلِنَا َوِإن ُكنها َعن َطآئَِفتَيِۡن مِن 
 ١٥٦ دَِراَستِهِۡم لََغَٰفِلِينَ 
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157. නැතයහාත් සැබැවින්ම අප යවත ධර්ම ග්රන්ථය 

පහළ කරනු ලැබුයේ නම් ඔවුනට වඩා අපි යහ මඟ 

ලැබූවන් වන්යනමු යැයි නුඹලා යනාපවසනු පිණිසය. 

නමුත් නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් නුඹලා යවත පැහැදිලි 

සාධකය, මඟ යපන්වීම හා ආශිර්වාදය පැමිණ ඇත. 

අල්ලාහය්ේ වදන් යබාරු යකාට එය පිටු පෑ අයට වඩා 

මහත් අපරාධකරුවා කවයරකු ද? අපයේ වදන් 

පිටුපාන්නන්ට ඔවුන් පිටුපාමින් සිටි යහත්ුයවන් නපුරු 

දඬුවමක් අපි ප්රතිවිපාක වශයයන් මතු පිරිනමන්යනමු. 

نزَِل َعلَيۡنَا 
ُ
نهآ أ

َ
ۡو َتُقولُواْ لَۡو أ

َ
ٱلِۡكَتَُٰب أ

ۡهَدىَٰ مِنُۡهۡمْۚ َفَقۡد َجآَءُكم  
َ
لَُكنهآ أ

ْۚ َفَمۡن   ب ُِكۡم َوُهٗدى َوَرۡحمَة  ِن ره بَي ِنَة  م 
 ِ َب أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ن َكذه ۡظلَُم مِمه

َ
أ

هِذيَن  َوَصَدَف َعنَۡهاُۗ َسنَۡجزِي ٱل
يَۡصِدفُوَن َعۡن َءاَيَٰتِنَا ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب 

 ١٥٧ ۡصِدفُونَ بَِما كَانُواْ يَ 

158. මලක්වරුන් ඔවුන් යවත පැමිණීම යහෝ නුඹයේ 

පරමාධිපති ඔවුන් යවත පැමිණීම යහෝ නුඹයේ 

පරමාධිපතියේ සාධක සමහරක් පැමිණීම යහෝ ඔවුන් 

බලායපායරාත්තු වන්යන් ද? නුඹයේ පරමාධිපතියේ 

සාධක සමහරක් පැමියණන දින කිසිදු ආත්මයකට එහි 

විශ්වාසය ප්රයයෝජනවත් යනාවනු ඇත. මීට යපර එය 

විශ්වාස යනාකයළය්. එයමන්ම එම විශ්වාසය තුළ කිසිදු 

යහපතක් උපයා ගත්යත් ද නැත. නුඹලා 

බලායපායරාත්තුයවන් සිටිනු. සැබැවින්ම අප ද 

බලායපායරාත්තුයවන් සිටින්නන් යවමු යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. 

تِيَُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة 
ۡ
ن تَأ

َ
هآ أ َهۡل يَنُظُروَن إِل

ۡو 
َ
تَِي َبۡعُض َءاَيَِٰت  أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
تَِي َربَُّك أ

ۡ
يَأ

تِي َبۡعُض َءاَيَِٰت َرب َِك لَا  
ۡ
َرب َِكُۗ يَۡوَم يَأ

يَنَفُع َنۡفًسا إِيَمَٰنَُها لَۡم تَُكۡن َءاَمنَۡت 
ۡو َكَسبَۡت فِٓي إِيَمَٰنَِها َخيۡٗراُۗ 

َ
مِن َقبُۡل أ

 ١٥٨ قُِل ٱنتَِظُرٓواْ إِنها ُمنتَِظُرونَ 

159. සැබැවින්ම තම දහම යබදා යවන් යකාට 

කණ්ඩායම් වශයයන් පත් වූවන් වනාහි ඔවුන් අතරින් 

නුඹ කිසිදු කරුණක යනාවන්යනහිය. සැබැවින්ම 

ඔවුන්යේ කරුණ අල්ලාහ ්යවතය. පසුව ඔවුන් කරමින් 

සිටි දෑ පිළිබඳ ව ඔහු ඔවුනට දන්වනු ඇත. 

ُقواْ دِينَُهۡم وَكَانُواْ ِشيَٗعا   هِذيَن فَره إِنه ٱل
ۡمُرُهۡم إِلَي  

َ
ِۚ إِنهَمآ أ لهۡسَت مِنُۡهۡم فِي َشۡيٍء

ِ ثُمه يُنَب ِئُُهم بَِما كَانُواْ َيۡفَعلُونَ   ١٥٩ ٱَّلله

160. කවයරකු යහපත රැයගන එන්යන් ද එවිට ඔහුට ඒ 

හා සමාන (ප්රතිඵල) දහයක් හිමිය. තවද කවයරකු නපුර 

රැයගන එන්යන් ද එවිට ඒ හා සමාන (ප්රතිවිපාක)යක් 

මිස යවයනකක් යනාමැත. ඔවුහු අසාධාරණකම් කරනු 

යනාලබති. 

 ۡۖ ۡمثَالَِها
َ
َمن َجآَء بِٱلۡحََسنَةِ فَلَُهۥ َعۡشُر أ

ها   ي ِئَةِ فَلَا ُيجَۡزىَٰٓ إِل َوَمن َجآَء بِٱلسه
 ١٦٠ مِثۡلََها َوُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

161. සැබැවින්ම මායේ පරමාධිපති මා නිවැරදි මාර්ගය 

යවත යයාමු කයළය්. එය වඩාත් සථ්ාවර, අවංක යලස 

ඉේරාහීම් විසින් පිළිපැදි මාර්ගය ද යේ. තවද සැබැවින්ම 

ඔහු ආයද්ශ කරන්නන් අතරින් යනාවීය. 

َٰنِي َرب ِٓي إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  قُۡل إِنهنِي َهَدى
ِلهَة إِبَۡرَٰهِيَم  ۡستَقِيٖم دِيٗنا قِيَٗما م  مُّ

ْۚ َوَما كَاَن مَِن   ١٦١ ٱلُۡمۡشِركِينَ َحنِيٗفا
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162. සැබැවින්ම මායේ සලාතය මායේ නැමදුම මායේ 

ජීවය මායේ මරණය යලෝකයන්හි පරමාධිපති වන 

අල්ලාහ ්යවනුයවනි යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

قُۡل إِنه َصلَاتِي َونُُسكِي َوَمحۡيَاَي  
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ١٦٢ َوَمَماتِي َّلِله

163. ඔහුට කිසිදු හවුල්කරුවකු යනාමැත. තවද ඒ ගැන 

මම නියයෝග කරනු ලද්යදමි. තවද මම 

මුසල්ිම්වරුන්යගන් පළමු වැන්නා යවමි. 

ُل   وه
َ
نَا۠ أ

َ
مِۡرُت َوأ

ُ
َٰلَِك أ ۖۥۡ َوبَِذ لَا َشِريَك لَُه

 ١٦٣ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

164. සියලු දෑ හි පරමාධිපති යලස අල්ලාහ් සිටිය දී ඔහු 

හැර යවනත් අයකු පරමාධිපතියයක් යලස මම 

යසායන්යනම් ද? සෑම ආත්මයක්ම එයට නියම වූ දෑ මිස 

යවනත් කිසිවක් උපයන්යන් නැත. තවද උසුලන්යනකු 

යවනත් යකයනකුයේ බර ද උසුලන්යන් නැත. පසුව 

නුඹලා නැවත යයාමු වන සථ්ානය නුඹලායේ පරමාධිපති 

යවතය. අනතුරු ව නුඹලා කවර විෂයක මත යේද ඇති 

කර ගනිමින් සිටියයහු ද ඒ පිළිබඳ නුඹලාට ඔහු දන්වා 

සිටියි. 

 ِ
بۡغِى َرب ٗا َوُهَو َربُّ كُل 

َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
قُۡل أ

ها   ِۚ َولَا تَۡكِسُب كُلُّ َنۡفٍس إِل َشۡيءٖ
ِۚ ثُمه   ۡخَرىَٰ

ُ
ْۚ َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ َعلَيَۡها

رِۡجُعُكۡم َفيُنَب ِئُُكم   إِلَيَٰ َرب ُِكم مه
 ١٦٤ ۡم فِيهِ َتخۡتَلُِفونَ بَِما ُكنتُ 

165. මහයපායළායේ නියයෝජිතයින් බවට නුඹලා ව පත් 

කයළ ්ඔහුමය. තවද ඔහු නුඹලාට දුන් දෑ හි නුඹලා ව 

පරීක්ෂාවට ලක් කරනු පිණිස නුඹලායගන් ඇතැයමකු ව 

ඇතැයමකුට වඩා තරාතිරම් වලින් උසස ්කයළය්. 

(නබිවරය) නිසැකවම නුයේ පරමාධිපතියාණන් දඬුවම් 

දීයම්දී ඉතා යේගවත්ය. තවද සැබැවින්ම ඔහු අති 

ක්ෂමාශීලීය; කරුණා ගුණයයන් යුක්තය. 

ۡرِض  
َ
هِذي َجَعلَُكۡم َخَلَٰٓئَِف ٱلۡأ َوُهَو ٱل

َوَرَفَع َبۡعَضُكۡم فَۡوَق َبۡعٖض َدَرَجَٰٖت  
َُٰكۡمُۗ إِنه َربهَك  ل َِيبۡلَُوُكۡم فِي َمآ َءاتَى

ُۢ َسِريُع ٱلۡعَِقاِب َوِإنهُهۥ   ١٦٥ لََغُفور  رهِحيُم
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, මීම්, සාද්.  (යම් සම්බන්ධයයන් සූරතුල් 

බකරා යහවත් යදවන පර්ේයේදයේ දැක්යවන විස්තර 

කියවන්න). 

 ١ الٓٓمٓص 

2. (නබිවරය! යමය) නුඹ යවත පහළ කරන ලද ධර්ම 

ග්රන්ථයයි. නුඹ එමඟින් අනතුරු අඟවනු පිණිස යම් 

සම්බන්ධයයන් නුයේ හදවයතහි කිසිදු පැකිලීමක් ඇති 

යනාවිය යුතුය. තවද (යමය) යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන්හට උපයදසකි. 

نزَِل إِلَۡيَك فَلَا يَُكن فِي 
ُ
كَِتٌَٰب أ

ِنُۡه لُِتنِذَر بِهِۦ   َصۡدرَِك َحَرج  م 
 ٢ َوذِۡكَرىَٰ لِلُۡمۡؤمِنِينَ 

3. නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් නුඹලා යවත පහළ කරනු 

ලැබූ දෑ නුඹලා අනුගමනය කරනු. තවද ඔහු හැර 

(යවනත් දෑ) භාරකරුවන් යලස යගන නුඹලා අනුගමනය 

යනාකරනු. ස්වල්ප වශයයනි නුඹලා උපයදස් ලබනුයේ. 

ب ُِكۡم   ِن ره نزَِل إِلَۡيُكم م 
ُ
ٱتهبُِعواْ َمآ أ

ا   ُۗ قَلِيلٗا مه ۡولَِيآَء
َ
ۦٓ أ َولَا تَتهبُِعواْ مِن ُدونِهِ

ُرونَ   ٣ تََذكه

4. තවද ගම්මාන යකාපමණ ප්රමාණයක් අප විනාශ කර 

ඇත්යතමු ද? අපයේ දඬුවම ඔවුන් රාත්රිය ගත කරමින් 

සිටිය දී යහෝ දහවල් කාලයේ මද නින්දක වැටී සිටියදී ඒ 

යවත පැමිණියේය. 

ۡهلَۡكَنََٰها فََجآَءَها  
َ
ِن قَۡريٍَة أ َوَكم م 

ۡو ُهۡم قَآئِلُونَ 
َ
ُسنَا بََيَٰتًا أ

ۡ
 ٤ بَأ

5. තවද අපයේ දඬුවම ඔවුන් යවත පැමිණි අවසථ්ායේ 

"අපි අපරාධකරුවන් යලස සිටියයමු" යැයි පැවසීම මිස 

ඔවුන්යේ විලාපය යනාවීය. 

ُسنَآ  َفَما كَاَن َدعۡ 
ۡ
َُٰهۡم إِذۡ َجآَءُهم بَأ َوى

ن قَالُٓواْ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ 
َ
هآ أ  ٥ إِل

6. එබැවින් කවුරුන් යවත (ධර්ම දූතවරුන්) එවනු 

ලැබුයේ ද ඔවුන්යගන් සැබැවින්ම අපි විමසන්යනමු. 

එයමන් ම එවනු ලැබූවන්යගන් ද අපි විමසන්යනමු. 

هِذيَن  رِۡسَل إِلَۡيهِۡم  فَلَنَۡسـ َلَنه ٱل
ُ
أ

 ٦ َولَنَۡسـ َلَنه ٱلُۡمرَۡسلِينَ 

7. තවද ඥානාන්විත ව අපි ඔවුනට (ඔවුන් කළ දෑ) 

විස්තර කරන්යනමු. තවද අපි (එයින්) සැඟවී සිටින්නන් 

යනාවූයයමු. 

نه َعلَيۡهِم بِعِلۡمِٖۖ َوَما ُكنها   فَلَنَُقصه
 ٧ غَآئِبِينَ 

8. තුලනය එදින සැබෑවකි. එබැවින් කවයරකුයේ 

තුලාවන් බරින් වැඩි වූයේ ද ජයග්රාහකයයෝ ඔවුහුමය. 
ْۚ َفَمن ثَُقلَۡت  َوٱلَۡوۡزُن يَۡوَمئٍِذ ٱلۡحَقُّ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
 ٨ َمَوَٰزِينُُهۥ فَأ
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9. තවද කවයරකුයේ තුලාවන් බරින් අඩු වූයේ ද ඔවුන් 

අපයේ වදන් පිළිබඳ ව අසාධාරණ යලස ක්රියා කළ 

යහත්ුයවන් ඔවුහු ඔවුන්ටම අලාභහානි කර ගත්යතෝ වූහ. 

هِذيَن  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ۡت َمَوَٰزِينُُهۥ فَأ َوَمۡن َخفه

نُفَسُهم بَِما كَانُواْ أَـِبَيَٰتِنَا  
َ
َخِسُرٓواْ أ
 ٩ َيۡظلُِمونَ 

10. තවද සැබැවින්ම අපි නුඹලාට මහයපායළායේ 

පහසුකම් සලසා දුනිමු. එයමන්ම එහි නුඹලාට 

ජීවයනෝපාය ද ඇති කයළමු. නුඹලා කෘතඥවනුයේ 

ස්වල්පයකි. 

ۡرِض وََجَعلۡنَا  
َ
َُٰكۡم فِي ٱلۡأ نه َولََقۡد َمكه

ا   لَُكۡم فِيَها َمَعَٰيَِشُۗ قَلِيلٗا مه
 ١٠ تَۡشُكُرونَ 

11. තවද සැබැවින්ම අපි නුඹලා  මවා පසු ව නුඹලා හැඩ 

ගැන්වූයයමු. පසුව නුඹලා ආදම්ට සුජූද් (සිරස බිම තබා 

ආචාර) කරනු යැයි මලක්වරුන්හට පැවසුයවමු. එවිට 

ඉේලීස් හැර යසස්යසෝ සුජූද් කයළෝය. ඔහු සිරස 

නමන්නන් අතරින් යනාවීය. 

ۡرَنَُٰكۡم ثُمه   َولََقۡد َخلَۡقَنَُٰكۡم ثُمه َصوه
قُلۡنَا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم  

َِن   هآ إِبۡلِيَس لَۡم يَُكن م  فََسَجُدٓواْ إِل
 َٰ  ١١ ِجِدينَ ٱلسه

12. මා නුඹට නියයෝග කළ අවස්ථායවහි නුඹ සිරස 

යනානැමීමට නුඹ ව වැළැක් වූයේ කුමක් ද? යැයි 

(අල්ලාහ)් විමසුයේය. (එවිට) මම ඔහුට වඩා යර්ෂ්ඨය. 

නුඹ මා ගින්යනන් මවා ඇත්යතහිය. නුඹ ඔහු මවා 

ඇත්යත් මැටියයනි යැයි ඔහු පැවසීය. 

ها  ل
َ
َمۡرتَُكۖۡ قَاَل َما َمنََعَك أ

َ
تَۡسُجَد إِذۡ أ

ِنُۡه َخلَۡقتَنِي مِن نهارٖ   نَا۠ َخيۡر  م 
َ
قَاَل أ

 ١٢ وََخلَۡقتَُهۥ مِن ِطينٖ 

13. එයස් නම් නුඹ යමයින් පහළට බසිනු. යමහි 

උඩඟුකම් පෑම නුඹට සුදුසු යනායේ. එබැවින් නුඹ පිට ව 

යනු. නියත වශයයන්ම නුඹ පහත් අය අතරිනි යැයි ඔහු 

(අල්ලාහ)් පැවසීය. 

ن  
َ
قَاَل فَٱۡهبِۡط مِنَۡها َفَما يَُكوُن لََك أ

َتتََكبهَر فِيَها فَٱۡخُرۡج إِنهَك مَِن 
َٰغِرِينَ   ١٣ ٱلصه

14. ඔවුන් (මළවුන්යගන්) නැගිටුවනු ලබන දින දක්වා 

මට නුඹ අවකාශය යදනු යැයි ඔහු (යෂයිතාන්) කීය. 
نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ُيبَۡعثُونَ 

َ
 ١٤ قَاَل أ

15. නියත වශයයන් නුඹ අවකාශය යදනු ලැබූවන් අරිනි 

යැයි ඔහු (අල්ලාහ)් පැවසීය. 
 ١٥ قَاَل إِنهَك مَِن ٱلُۡمنَظرِينَ 

16. නුඹ මා යනාමඟ යන්නට ඉඩ හැරිය බැවින් 

නිසැකවම මමද නුඹයේ ඍජු මාර්ගය ඔවුනට හරස ්කර 

වාඩි යවමි යැයි ඔහු පැවසීය. 

ۡقُعَدنه لَُهۡم  قَاَل فَبَِمآ 
َ
ۡغَويۡتَنِي لَأ

َ
أ

 ١٦ ِصَرََٰطَك ٱلُۡمۡستَقِيمَ 
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17. පසු ව මම ඔවුන්යේ ඉදිරි පසින් ද ඔවුන්යේ 

පසුපසින් ද ඔවුන්යේ දකුණු පසින් ද ඔවුන්යේ වම් 

පසින්ද ඔවුන් යවත පැමියණමි. තවද ඔවුන්යගන් 

බහුතරයක් යදනා කෘතයේදීන් යලස නුඹ යනාදකිනු 

ඇත. 

يِۡديهِۡم َومِۡن  ثُمه 
َ
ِنُۢ َبيِۡن أ ٓأَلتِيَنهُهم م 

يَۡمَٰنِهِۡم وََعن َشَمآئِلِهِۡمۖۡ  
َ
َخلۡفِهِۡم وََعۡن أ

ۡكثَرَُهۡم َشَِٰكرِينَ 
َ
 ١٧ َولَا َتجُِد أ

18. නුඹ අවමානයට පත් යහළා දකිනු ලබන්යනකු යස් 

යමයින් පිට ව යනු. ඔවුන් අතරින් කවයරකු නුඹ ව 

අනුගමනය කයළ ්ද සැබැවින්ම නුඹලා සියල්ලන්යගන්ම 

නිරය පුරවන්යනමි යැයි ඔහු (අල්ලාහ්) පැවසීය. 

ۡدُحوٗراۖۡ   قَاَل ٱۡخُرۡج مِنَۡها َمۡذُءوٗما مه
ۡملَأَنه َجَهنهَم 

َ
لهَمن تَبَِعَك مِنُۡهۡم لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ١٨ مِنُكۡم أ

19. තවද අයහෝ ආදම්! ඔබ හා ඔයේ බිරිය ස්වර්ගයේ 

වාසය කරනු. ඔබ යදපළ කැමති අයුරින් අනුභව කරනු. 

නමුත් යමම ගසට ළං යනාවනු. එවිට නුඹලා යදයදනා 

අපරාධකරුවන් අතරින් වන්යනහුය. 

نَت َوَزوُۡجَك 
َ
َوَيَٰٓـ َاَدُم ٱۡسُكۡن أ

ٱلۡجَنهَة فَكُلَا مِۡن َحيُۡث ِشئۡتَُما َولَا 
َجَرةَ َفتَُكونَا مَِن   َتۡقَربَا َهَِٰذهِ ٱلشه

َٰلِِمينَ   ١٩ ٱلظه

20. ඔවුන් යදයදනායේ රහසය යපයදස් ආවරණය කරනු 

ලැබූ දෑ ඔවුන් යදයදනාට යහළි කිරීම සඳහා යෂයිතාන් 

ඔවුන් යදයදනාට කුකුස ඇති කයළය්. තවද නුඹලා 

යදයදනා මලක්වරුන් යදයදයනකු වනු ඇතැයි යහෝ 

නුඹලා යදයදනා සදාතනිකයින් අතරින් වනු ඇතැයි යන 

යහත්ුයවන් යහෝ මිස නුඹලා යදයදනායේ පරමාධිපති 

නුඹලා යදයදනා ව යමම ගසින් වැළැක්වූයේ නැතැයි ඔහු 

(යෂයිතාන්) පවසා සිටියේය. 

يَۡطَُٰن لُِيبِۡدَي لَُهَما  فَوَۡسوََس لَُهَما ٱلشه
َما وُۥرَِي َعنُۡهَما مِن َسۡوَٰءتِهَِما َوَقاَل  

َُٰكَما َربُُّكَما َعۡن َهَِٰذهِ   َما َنَهى
هآ  َجَرةِ إِل ۡو   ٱلشه

َ
ن تَُكونَا َملََكيِۡن أ

َ
أ

 ٢٠ تَُكونَا مَِن ٱلَۡخَٰلِِدينَ 

21. සැබැවින්ම මම නුඹලා යදයදනාට උපයදස් 

යදන්නන් අතරින් යකයනකු යැයි ඔවුන් යදයදනාට ඔහු 

දිවුරා පැවසීය. 

َوَقاَسَمُهَمآ إِن ِي لَُكَما لَِمَن 
َِٰصِحينَ   ٢١ ٱلنه

22. ඔහු රවටාලමින් ඔවුන් යදයදනා පහත යහළීය. එනම් 

ඔවුන් යදයදනා එම ගසින් රස බැලූ කල්හි ඔවුන් 

යදයදනායේ රහසය යපයදස් ඔවුන් යදයදනාට යහළි විය. 

ස්වර්ග උයයන් යකාළයකින් ඔවුන් යදයදනා මත වසා 

ගැනීමට ඔවුන් යදයදනා තැත් කයළෝය. තවද යමම 

ගසින් මා නුඹලා යදයදනා යනාවැළැක්වූයයම් ද තවද 

සැබැවින්ම යෂයිතාන් නුඹලා යදයදනාට ප්රකට සතුයරකි 

යැයි මම නුඹලා යදයදනාට යනාකීයවම් දැයි පවසා ඔවුන් 

යදයදනායේ පරමාධිපති (අල්ලාහ්) ඔවුන් යදයදනා ව 

ඇමතීය. 

َجَرةَ  ا ذَاقَا ٱلشه َُٰهَما بُِغُروٖرِۚ فَلَمه فََدلهى
بََدۡت لَُهَما َسۡوَٰءُتُهَما وََطفَِقا َيخِۡصَفاِن 

َُٰهَما َعلَيۡهَِما مِن َوَرِق ٱلۡجَنه  ةِِۖ َونَاَدى
ۡنَهُكَما َعن تِلُۡكَما  

َ
لَۡم أ

َ
َربُُّهَمآ أ

يَۡطََٰن  قُل لهُكَمآ إِنه ٱلشه
َ
َجَرةِ َوأ ٱلشه

بِين    ٢٢ لَُكَما َعُدو   مُّ
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23. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අපි අපටම අපරාධ කර 

ගත්යතමු. තවද නුඹ අපට සමාව යනාදුන්යන් නම් 

එයමන්ම නුඹ අපට කරුණා යනාකයළ් නම් සැබැවින්ම 

අපි අලාභවන්තයින් අතරින් වන්යනමු යැයි ඔවුන් 

යදයදනා පවසා සිටියහ. 

هۡم َتۡغفِۡر  نُفَسنَا َوِإن ل
َ
قَالَا َربهنَا َظلَۡمنَآ أ

لََنا َوتَۡرَحمۡنَا لََنُكوَننه مَِن  
 ٢٣ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

24. නුඹලා පහළට බසිනු. නුඹලායගන් ඇතැයමකු 

ඇතැයමකුට සතුරුය. තවද නුඹලාට නියමිත කාලයක් 

දක්වා මහයපායළායේ වාසසථ්ානය ද භුක්ති විඳීම ද ඇත 

යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

  ۡۖ قَاَل ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٍض َعُدو  
ۡرِض ُمۡستََقر   َوَمَتٌَٰع إِلَيَٰ  

َ
َولَُكۡم فِي ٱلۡأ

 ٢٤ ِحينٖ 

25. එහි නුඹලා ජීවත් වනු ඇත. තවද එහිදී ම නුඹලා 

මරණයට පත් වනු ඇත. තවද එයින්ම නුඹලා බැහැර 

කරනු ලබනු ඇත යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

قَاَل فِيَها َتحۡيَۡوَن َوفِيَها َتُموتُوَن َومِنَۡها 
 ٢٥ ُتخۡرَُجونَ 

26. ආදම්යේ දරුවනි! නුඹලායේ රහසය යපයදස් 

ආවරණය කරන වසත්්ර ද අලංකාරය ද සැබැවින්ම අපි 

නුඹලා යවත පහළ කර ඇත්යතමු. එනමුත් යද්ව 

බැතිමත්භාවයේ වසත්්රය වනාහි එයමය යර්ෂ්ඨ වනුයේ. 

එය අල්ලාහය්ේ සංඥාවන් අතරිනි. (යමමගින්) ජනයා 

උපයදස් ලැබිය හැකිය. 

نَزلَۡنا َعلَيُۡكۡم لَِباٗسا  
َ
َيَٰبَنِٓي َءاَدَم قَۡد أ

ۖۡ َولَِباُس   يَُوَٰرِي َسۡوَٰءتُِكۡم َورِيٗشا
 ْۚ ۡقَوىَٰ َذَٰلَِك َخيۡر  َذَٰلَِك مِۡن َءاَيَِٰت  ٱلته

ُرونَ  كه ِ لََعلهُهۡم يَذه  ٢٦ ٱَّلله

27. ආදම්යේ දරුවනි! නුඹලායේ යදමාපියන් ස්වර්ග 

උයනින් බැහැර යකයරේවාක් යමන් යෂයිතාන් නුඹලා ව 

අර්බුධයට පත් යනාකළ යුතුය. ඔවුන් යදයදනායේ 

රහසය යපයදස් ඔවුන් යදයදනාට යපන්වීම පිණිස ඔවුන් 

යදයදනායේ වස්ත්ර ඔවුන් යදයදනායගන් ඔහු ගලවා 

දැමීය. නියත වශයයන්ම නුඹලා ඔවුන් ව යනාදකින පරිදි 

ඔහු හා ඔහුයේ කණ්ඩායම නුඹලා ව දකිනු ඇත. 

(සතයය) විශ්වාස යනාකරන්නන්හට හිත මිතුරන් යලස 

නියත වශයයන්ම අපි යෂයිතානුන් පත් කයළමු. 

يَۡطَُٰن  َيَٰبَنِٓي َءاَدَم لَا َيۡفتِنَنهُكُم ٱلشه
َِن ٱلۡجَنهةِ يَنزُِع  كَ  بََويُۡكم م 

َ
ۡخَرَج أ

َ
َمآ أ

 ْۚ َعنُۡهَما لَِباَسُهَما لِيُرِيَُهَما َسۡوَٰءتِهَِمآ
َُٰكۡم ُهَو َوقَبِيلُُهۥ مِۡن َحيُۡث   إِنهُهۥ يََرى

َيَِٰطيَن   لَا تََرۡوَنُهۡمُۗ إِنها َجَعلۡنَا ٱلشه
هِذيَن لَا يُۡؤمِنُونَ  ۡولَِيآَء لِل

َ
 ٢٧ أ

28. ඔවුන් යම් අශීලාචාර යදයක් කළ විට ‘අපයේ 

මුතුන්මිත්තන් ඒ මත සිටිනු අපි දුටුයවමු. තවද අල්ලාහ් 

ඒ ගැන අපට අණ කර ඇත’ යැයි පැවසුයවෝය. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්අශීලාචාර දෑ අණ යනාකරන්යන්ය. 

නුඹලා යනාදන්නා දෑ අල්ලාහ් මත (යගාතා) 

පවසන්යනහු ද? යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

َوِإذَا َفَعلُواْ َفَِٰحَشٗة قَالُواْ وََجۡدنَا َعلَيَۡهآ 
َ لَا   َمَرنَا بَِهاُۗ قُۡل إِنه ٱَّلله

َ
ُ أ َءابَآَءنَا َوٱَّلله

ِ َما   َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
َ
ُمُر بِٱلَۡفۡحَشآءِِۖ أ

ۡ
يَأ

 ٢٨ لَا َتۡعلَُمونَ 
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29. මායේ පරමාධිපති යුක්තිය අණ කර ඇතැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. සෑම නැමදුම් සථ්ානයකම 

නුඹලායේ මුහුණු සථ්ාපිත කරනු. තවද නුඹලා ඔහුට 

පමණක් දහම පුද යකාට අවංකයින් යලසින් ඔහුව 

අයැදිනු. නුඹලා ව ඔහු උත්පාදනය කළාක් යමන් නුඹලා 

නැවත (ඔහු යවතම) හැරී යනු ඇත. 

قِيُمواْ 
َ
َمَر َرب ِي بِٱلۡقِۡسِطِۖ َوأ

َ
قُۡل أ

 ِ
َمۡسِجٖد وَٱۡدُعوهُ  وُُجوَهُكۡم ِعنَد كُل 

ُكۡم 
َ
ِيَنْۚ َكَما بََدأ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد 

 ٢٩ َتُعوُدونَ 

30. පිරිසකට ඔහු මඟ යපන්වීය. තවත් පිරිසකට ඔවුන් 

යකයරහි මුළාව නියම විය. නියත වශයයන්ම ඔවුහු 

අල්ලාහය්ගන් යතාරව යෂයිතානුන් ව හිත මිතුරන් යලස 

ගත්යතෝය. තවද සැබැවින්ම තමන් යහමඟ ලැබූවන් යැයි 

ඔවුහු සිතති. 

فَرِيًقا َهَدىَٰ َوفَرِيًقا َحقه َعلَيۡهُِم  
َيَِٰطيَن   خَُذواْ ٱلشه ْۚ إِنهُهُم ٱته َلَٰلَُة ٱلضه

نهُهم  
َ
ِ َويَۡحَسبُوَن أ ۡولَِيآَء مِن ُدوِن ٱَّلله

َ
أ

ۡهتَُدونَ   ٣٠ مُّ

31. ආදම්යේ දරුවනි! සෑම නැමදුම් සථ්ානයකම 

නුඹලායේ අලංකාරය පවත්වා ගනු. තවද නුඹලා අනුභව 

කරනු. පානය කරනු. නමුත් නුඹලා නාසත්ි යනාකරනු. 

නියත වශයයන්ම ඔහු නාස්ති කරන්නන් ප්රිය කරන්යන් 

නැත. 

۞َيَٰبَنِٓي َءاَدَم ُخُذواْ زِينَتَُكۡم ِعنَد  
ِ َمۡسِجٖد وَُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َولَا تُۡسِرُفٓواْْۚ 

كُل 
 ٣١ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسرِِفينَ 

32. තම ගැත්තන්හට යහළි කළ අල්ලාහ්යේ අලංකාරය 

හා යපෝෂණසම්පත් වලින් වූ යහපත් දෑ තහනම් කර 

ගන්නා කවයරකු දැයි (නබිවරය!) නුඹ විමසනු. යමය 

යමයලාව ජීවිතයේ යමන්ම වියශ්ෂයයන් මළවුන් 

යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ දී යද්වත්වය විශ්වාස 

කළවුනට සතු වූවකි. දැනුම ඇති පිරිසට යමම සංඥාවන් 

අපි පැහැදිලි කරනුයේ එයලසය. 

ۡخَرَج  
َ
ِ ٱلهتِٓي أ َم زِينََة ٱَّلله قُۡل َمۡن َحره

ِۡزِقِۚ قُۡل ِهَي   ي َِبَِٰت مَِن ٱلر  لِعِبَادِهِۦ َوٱلطه
ۡنيَا َخالَِصٗة  هِذيَن َءاَمنُواْ فِي ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ لِل

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت   ِ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ َكَذَٰلَِك ُنَفص 
 ٣٢ ۡومٖ َيۡعلَُمونَ لِقَ 

33. "මායේ පරමාධිපති තහනම් කර ඇත්යත් අශීලාචාර 

දෑ යමන්ම ඉන් මතුපිටින් ඇති දෑ ද අභයන්තරව ඇති දෑ ද 

පාපය ද  යුක්තියකින් යතාර ව සීමාව ඉක්මවීම ද  

අල්ලාහ ්කිසිදු සාධකයක් පහළ යනාකළ යදයකින් 

නුඹලා ඔහුට ආයද්ශ තැබීම ද  නුඹලා යනාදන්නා දෑ 

අල්ලාහ ්මත (යගාතා) පැවසීම ද යේ" යැයි (නබිවරය!) 

නුඹ පවසනු. 

َم َرب َِي ٱلَۡفَوَِٰحَش َما َظَهَر   قُۡل إِنهَما َحره
مِنَۡها َوَما َبَطَن َوٱلِۡإۡثَم َوٱلَۡبۡغَى بَِغيۡرِ 

ِۡل   ِ َما لَۡم ُينَز  ن تُۡشِرُكواْ بِٱَّلله
َ
ِ َوأ ٱلۡحَق 

ن َتُقولُواْ عَ 
َ
ِ َما لَا بِهِۦ ُسلَۡطَٰٗنا َوأ لَى ٱَّلله

 ٣٣ َتۡعلَُمونَ 
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34. සෑම සමූහයකටම නිශ්චිත කාලයක් ඇත. ඔවුන්යේ 

නිශ්චිත කාලය පැමිණි විට ඔවුන් යමායහාතක් යහෝ 

ප්රමාද යනාවනු ඇත. එයමන්ම ඔවුන් ඉක්මන් වන්යන් ද 

නැත. 

َجلُُهۡم لَا  
َ
ۖۡ فَإِذَا َجآَء أ َجل 

َ
ٍة أ مه

ُ
ِ أ

َولِكُل 
ِخُروَن َساَعٗة َولَا 

ۡ
يَۡستَأ

 ٣٤ يَۡستَۡقِدُمونَ 

35. අයහෝ ආදම්යේ දරුවනි! මායේ වදන් නුඹලාට 

පවසන නුඹලා අතරින් වූ ධර්ම දූතවරු නුඹලා යවත 

පැමිණියේ නම් එවිට කවයරකු යද්ව බිය හැඟීයමන් 

කටයුතු යකාට තමන් ව හැඩගස්වා ගත්යත් ද එවිට ඔවුන් 

යකයරහි කිසිදු බියක් යනාමැත. තවද ඔවුහු දුකට පත් 

යනායවති. 

تِيَنهُكۡم رُُسل   
ۡ
ا يَأ َيَٰبَنِٓي َءاَدَم إِمه

وَن َعلَيُۡكۡم َءاَيَٰتِي   ِنُكۡم َيُقصُّ م 
ۡصلََح فَلَا َخۡوٌف َعلَيۡهِۡم  

َ
َفَمِن ٱتهَقىَٰ َوأ

 ٣٥ َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

36. තවද, කවයරකු අපයේ වදන් යබාරු යකාට ඒ 

පිළිබඳ (විශ්වාස කිරීම ගැන) උඩඟු වන්යන්ද ඔවුහු නිරා 

ගින්යන් සගයයෝය. ඔවුහු එහි සදාතනිකයයෝ යවති. 

بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا وَٱۡستَۡكبَُرواْ  هِذيَن َكذه َوٱل
ۡصَحَُٰب ٱلنهارِِۖ ُهۡم فِيَها 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َعنَۡهآ أ

 ٣٦ َخَٰلُِدونَ 

37. එයහයින් අල්ලාහ ්මත යබාරු යගාතන්නාට යහෝ 

ඔහුයේ වදන් යබාරු කළ වුනට වඩා මහා අපරාධකරු 

කවයරකු ද? ඔවුනට නියම කර ලියන ලද ඔවුන්යේ 

යකාටස ඔවුන් ලබනු ඇත. අවසානයේ ඔවුන් අත්පත් 

කර ගැනීම සඳහා අපයේ දූතවරු පැමිණි විට 

‘අල්ලාහය්ගන් යතාර ව නුඹලා අයැදිමින් සිටි දෑ 

යකායහ්දැයි (ඔවුන්යගන්) විමසති. (එවිට) ඔවුහු ඔවුන් 

අයපන් මුළා වී ඇතැයි පවසති. තවද තමන් යද්ව 

ප්රතික්යෂ්පකයින් යලස සිටී බවට ඔවුහු ඔවුන්ටම 

(එයරහිව) සාක්ි දරති. 

 ِ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم مِمه
َ
َفَمۡن أ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ۦْٓۚ أ َب أَـِبَيَٰتِهِ ۡو َكذه

َ
َكِذبًا أ

َِن ٱلِۡكَتَِٰبِۖ َحتهيَٰٓ إِذَا   َينَالُُهۡم نَِصيبُُهم م 
ۡيَن  َجآَءۡتُهۡم رُُسلُنَا َيتَ 

َ
َوفهۡوَنُهۡم قَالُٓواْ أ

ِۖۡ قَالُواْ  َما ُكنتُۡم تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱَّلله
نهُهۡم  

َ
نُفِسهِۡم أ

َ
َضلُّواْ َعنها وََشهُِدواْ عَلَىَٰٓ أ

 ٣٧ كَانُواْ َكَٰفِرِينَ 

38. ජින් වර්ගයා හා මිනිස් වර්ගයා අතරින් නුඹලාට යපර 

ඉකුත් වී ගිය; නිරයේ යවයසන සමූහයන් අතරට නුඹලා 

ද පිවියසනු යැයි ඔහු පවසයි. සෑම සමූහයක්ම පිවියසන 

විට ඔවුහු තම සයහෝදර සමූහයාට ශාප කරති. එකින් පසු 

එක ඔවුන් සියල්ලම එහි ළඟා වූ විට ඔවුන්යගන් පසු අය 

ඔවුන්යගන් මුල් අයට එයරහි ව අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! අපව යනාමඟ හැරියේ යමාවුහුය. 

එබැවින් ඔවුනට නිරා ගින්යන් යදගුණයක දඬුවමක් 

පිරිනමනු මැනව! යැයි පවසති. සෑම යකයනකුටම 

යදගුණය(ක දඬුවම)ක් ඇත. එනමුත් නුඹලා එය 

යනාදන්යනහුය යැයි ඔහු පවසයි. 

َمٖم قَۡد َخلَۡت مِن  
ُ
قَاَل ٱۡدُخلُواْ فِٓي أ

ِ َوٱلِۡإنِس فِي ٱلنهارِِۖ   َِن ٱلِۡجن  َقبۡلُِكم م 
ة   مه

ُ
ۖۡ َحتهيَٰٓ  كُلهَما َدَخلَۡت أ ۡختََها

ُ
لهَعنَۡت أ

َُٰهۡم   ۡخَرى
ُ
اَرُكواْ فِيَها َجمِيٗعا قَالَۡت أ إِذَا ٱده

َضلُّونَا فَـ َاتِهِۡم  
َ
َُٰهۡم َربهنَا َهَُٰٓؤلَآءِ أ ولَى

ُ
لِأ

  ٖ
ارِِۖ قَاَل لِكُل  َِن ٱلنه َعَذابٗا ِضۡعٗفا م 

ها َتۡعلَُمونَ   ٣٨ ِضۡعف  َوَلَِٰكن ل
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39. එයමන්ම ‘අපට වඩා කිසිදු මහිමයක් නුඹලාට 

යනාවීය. එබැවින් නුඹලා ද නුඹලා උපයමින් සිටි දෑ 

යහත්ුයවන් යමම දඬුවම භුක්ති විඳිනු’ යැයි ඔවුන්යගන් 

මුල් අය ද ඔවුන්යගන් පසු අය යදස බලා පවසති. 

َُٰهۡم َفَما كَاَن  ۡخَرى
ُ
َُٰهۡم لِأ ولَى

ُ
َوَقالَۡت أ

لَُكۡم َعلَيۡنَا مِن فَۡضٖل فَُذوُقواْ  
 ٣٩ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنتُۡم تَۡكِسبُونَ 

40. සැබැවින්ම අපයේ වදන් යබාරු යකාට ඒ ගැන 

උඬඟුවූවන් වන ඔවුනට අහස්හි යදාරටු විවෘත කරනු 

යනාලැයේ. ඔටුවා ඉඳි කටු සිදුර තුළට පිවියසන යතක් 

(එය යනාසිදුවන්යන් යකයස්ද එයසම්) ඔවුහු (ද) 

ස්වර්ගයට යනාපිවියසති. යමයලසය අපි වැරදිකරුවන්ට 

ප්රතිවිපාක පිරිනමනුයේ. 

بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا َوٱۡستَۡكبَُرواْ  هِذيَن َكذه إِنه ٱل
َمآءِ َولَا   بَۡوَُٰب ٱلسه

َ
َعنَۡها لَا ُتَفتهُح لَُهۡم أ

يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة َحتهيَٰ يَلَِج ٱلۡجََمُل فِي  
َسم ِ ٱلۡخِيَاِطِۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي  

 ٤٠ ٱلُۡمۡجرِمِينَ 

41. ඔවුනට නිරයයන් වූ යහනක් ඇත. එයමන්ම ඔවුනට 

ඉහළින් ආවරණයක් ද ඇත. තවද එයලසය අපි 

අපරාධකරුවන්ට ප්රතිවිපාක පිරිනමනුයේ. 

ِن َجَهنهَم مَِهاد  َومِن فَۡوقِهِۡم   لَُهم م 
َٰلِِمينَ   ٤١ َغَواٖشِۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلظه

42. තවද විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් වනාහි 

ඔවුන්යේ හැකියාව අනුව මිස වගකීම් යනාපැවැරුයවමු. 

ඔවුහුමය ස්වර්ග වැසියයෝ. ඔවුහු එහි සදාතනිකයයෝ 

යවති. 

َٰلَِحَِٰت لَا   هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ها وُۡسَعَهآ أ نُكَل ُِف َنۡفًسا إِل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 
َ
 ٤٢ أ

43. ඔවුන්යේ හදවත් තුළ තිබූ යක්රෝධය අපි ඉවත් 

කයළමු. ඔවුනට පහළින් ගංගා ගලා බසිති. තවද "යම් 

සඳහා අපට මඟ යපන්වූ අල්ලාහ්ටම සියලු ප්රශංසා. 

අල්ලාහ ්අපට (යහ) මඟ යනායපන්වූයේ නම් අප යහ 

මඟ ලබන්නන් යනාවීමු. අපයේ පරමාධිපතියේ දූතවරු 

සතයයම යගන ආහ" යැයි ඔවුන් පවසනු ඇත. එයමන්ම 

"නුඹලා කරමින් සිටි දෑ යහ්තුයවන් නුඹලාට උරුම කරනු 

ලැබූ ස්වර්ගය යමය යේ" යැයි ඔවුන් ඇරයුම් කරනු 

ලබති. 

  ٖ
ِۡن ِغل  َونَزَۡعنَا َما فِي ُصُدورِِهم م 
ۖۡ َوَقالُواْ  نَۡهَُٰر

َ
َتجۡرِي مِن َتحۡتِهُِم ٱلۡأ

َٰنَا لَِهََٰذا َوَما ُكنها   هِذي َهَدى ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ۖۡ لََقۡد  ُ َٰنَا ٱَّلله ۡن َهَدى

َ
لَِنۡهتَِدَي لَۡولَآ أ

ن 
َ
ِِۖ َونُوُدٓواْ أ َجآَءۡت رُُسُل َرب ِنَا بِٱلۡحَق 

وِرۡثتُُموَها بَِما ُكنتُۡم  
ُ
تِلُۡكُم ٱلۡجَنهُة أ

 ٤٣ َتۡعَملُونَ 
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44. අපයේ පරමාධිපති අපහට ප්රතිඥා දුන් දෑ සැබෑ 

යලසින්ම අපි ලබා ඇත්යතමු. එයමන්ම නුඹලාත් 

නුඹලායේ පරමාධිපති නුඹලාට ප්රතිඥා දුන් දෑ සැබෑ 

යලසින්ම ලබා ඇත්යතහු දැයි ස්වර්ගවාසීහු නිරාවාසීන් 

අමතා අසති. “එයසය්” යැයි ඔවුහු පවසනු ඇත. නමුත් 

අපරාධකරුවන් යකයරහි අල්ලාහය්ේ ශාපය ඇතැයි 

ඔවුන් අතර නියේදකයයකු (ඔවුනට) නියේදනය කරයි. 

ۡصَحَُٰب 
َ
ۡصَحََٰب  َونَاَدىَٰٓ أ

َ
ٱلۡجَنهةِ أ

ن قَۡد وََجۡدنَا َما وََعَدنَا َربُّنَا  
َ
ارِ أ ٱلنه

ا وََعَد َربُُّكۡم   ا َفَهۡل وََجدتُّم مه َحق ٗ
ن 

َ
ذهَن ُمَؤذ ُِنُۢ بَيۡنَُهۡم أ

َ
ۖۡ قَالُواْ َنَعۡمْۚ فَأ ا َحق ٗ

َٰلِِمينَ  ِ عَلَى ٱلظه  ٤٤ لهۡعنَُة ٱَّلله

45. ඔවුහු වනාහි අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයන් වළක්වන්යනෝ 

යවති. තවද ඔවුහු එහි අඩුපාඩු යසායති. එයමන්ම මතු 

යලාව ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ ඔවුහුමය. 

  ِ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن يَُصدُّ ٱل
َويَبُۡغوَنَها ِعوَٗجا َوُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ 

 ٤٥ َكَٰفُِرونَ 

46. තවද ඔවුන් යදපිරිස අතර ආවරණයක් පවතී. උස් 

ස්ථානය මත ඇතැම් පුද්ගලයයෝ යවති. සෑම යකයනකුම 

ඔවුන්යේ සලකුණු වලින් ඔවුන් හඳුනා ගනු ඇත. පසුව 

ඔවුහු ස්වර්ග වාසීන් අමතා නුඹලාට ශාන්තියක් ම යේවා! 

යැයි පවසති. නමුත් ඔවුන් ආශා කරමින් සිටිය ද ඔවුහු 

එහි ඇතුළු යනාවූහ. 

ۡعَراِف  
َ
ْۚ وَعَلَى ٱلۡأ َوبَيۡنَُهَما ِحَجاب 

 ُۢ ه َُٰهۡمْۚ َونَاَدۡواْ رَِجال  َيۡعرُِفوَن كُل ا بِِسيَمى
ن َسَلٌَٰم َعلَيُۡكۡمْۚ لَۡم  

َ
ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ أ

َ
أ

 ٤٦ يَۡدُخلُوَها وَُهۡم َيۡطَمُعونَ 

47. ඔවුන්යේ බැල්ම නිරා වැසියන් යදසට යයාමු කරනු 

ලබන විට ‘අපරාධකාරී ජනයා සමඟ අප පත් යනාකරනු 

මැනව’ යි ඔවුහු පවසනු ඇත. 

بَۡصَُٰرُهۡم تِلَۡقآَء  ۞َوِإذَا ُصِرفَۡت 
َ
أ

ارِ قَالُواْ َربهنَا لَا َتجَۡعلۡنَا   ۡصَحَِٰب ٱلنه
َ
أ

َٰلِِمينَ   ٤٧ َمَع ٱلَۡقۡوِم ٱلظه

48. (ස්වර්ගය හා නිරය අතර වූ) උස් සථ්ානය මත වූ 

වැසියයෝ මිනිසුන් අමතති. ඔවුන්යේ සලකුණු වලින් 

ඔවුහු ඔවුන් හඳුනා ගනිති. නුඹලායේ පිරිස හා නුඹලා 

උඩඟුකම්පාමින් සිටි දෑ (අද) නුඹලාට කිසිදු 

ප්රයයෝජනයක් යනාදී ඇතැයි ඔවුහු පවසනු ඇත. 

ۡعَراِف رَِجالٗا  
َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

ۡغنَيَٰ  
َ
َُٰهۡم قَالُواْ َمآ أ َيۡعرُِفوَنُهم بِِسيَمى
َعنُكۡم َجمُۡعُكۡم َوَما ُكنتُۡم  

 ٤٨ تَۡستَۡكبُِرونَ 

49. අල්ලාහ් ඔවුනට දයාව ලබා යනායදනු ඇත යැයි 

නුඹලා දිවුරා පැවසූ අය යමාවුහු ද? නුඹලා ස්වර්ගයට 

පිවියසනු, නුඹලාට කිසිදු බියක් යනාමැත. තවද නුඹලා 

දුකට පත් වන්යන් ද නැත. 

  ُ قَۡسۡمتُۡم لَا َينَالُُهُم ٱَّلله
َ
هِذيَن أ َهَُٰٓؤلَآءِ ٱل

َ
أ

بَِرۡحمٍَةِۚ ٱۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة لَا َخۡوٌف 
نتُۡم َتحَۡزنُونَ 

َ
 ٤٩ َعلَيُۡكۡم َولَآ أ
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50. තවද නිරා වැසියයෝ ස්වර්ග වාසීන් අමතා අප මත 

ජලයයන් යහෝ අල්ලාහ ්නුඹලාට යපෝෂණය කළ දැයින් 

යහෝ වක් කරනු යැයි පවසති. යද්ව ප්රතික්යෂ්පකයින් 

යවත ඒ යදකම සැබැවින්ම අල්ලාහ් තහනම් කර ඇතැයි 

ඔවුහු පවසනු ඇත. 

ۡصَحََٰب َونَاَدىَٰٓ 
َ
ارِ أ ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
أ

ۡو 
َ
فِيُضواْ َعلَيۡنَا مَِن ٱلَۡمآءِ أ

َ
ۡن أ

َ
ٱلۡجَنهةِ أ

  َ ْۚ قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله ُ ا َرَزقَُكُم ٱَّلله مِمه
َمُهَما عَلَى ٱلَۡكَٰفِرِينَ   ٥٠ َحره

51. ඔවුන් වනාහි ඔවුන්යේ දහම ඔවුන් විහිළුවක් යලස 

හා යසල්ලමක් යලස ගත් අය යවති. තවද යමයලාව 

ජීවිතය ඔවුන් ව මුළා කයළ්ය. එබැවින් ඔවුන් ඔවුන්යේ 

යමම හමුව අමතක කර දමා අපයේ වදන් ඔවුන් 

ප්රතික්යෂ්ප කරමින් සිටියාක් යමන් අද දින අපි ද ඔවුන් 

අමතක කර දමන්යනමු. 

خَُذواْ دِينَُهۡم لَۡهٗوا َولَعِٗبا  هِذيَن ٱته ٱل
ۡتُهُم ٱلۡحَيَوَٰةُ  َُٰهۡم  وََغره ْۚ فَٱلَۡيۡوَم نَنَسى ۡنيَا ٱلدُّ

َكَما نَُسواْ لَِقآَء يَۡومِهِۡم َهََٰذا َوَما كَانُواْ  
 ٥١ أَـِبَيَٰتِنَا َيجَۡحُدونَ 

52. තවද ඔවුන් යවත ධර්ම ග්රන්ථය අපි යගන ආයවමු. 

එය අපි දැනුම මත පදනම් කරමින් යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන ජනයාට මඟ යපන්වීමක් හා දයාවක් යලස 

පැහැදිලි කර ඇත්යතමු. 

لَۡنَُٰه عَلَىَٰ  َولََقۡد ِجئَۡنَُٰهم بِِكَتَٰٖب فَصه
 ٥٢ ِعلٍۡم ُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل َِقۡومٖ يُۡؤمِنُونَ 

53. යමාවුහු එහි අවසානය මිස යවනකක් 

බලායපායරාත්තු වන්යනහු ද? එහි අවසානය පැමියණන 

දින මීට යපර එය අමතක කළවුන් ‘සැබැවින්ම අපයේ 

පරමාධිපතියාණන්යේ දූතවරු අප යවත පැමිණියේමය. 

අප යවනුයවන් මැදිහත්වන්නන් සිටින්යන් ද? එයස් නම් 

ඔවුහු අප යවනුයවන් මැදිහත් යවත්වා! එයස් නැතයහාත් 

අපි නැවත හරවා යවනු ලබන්යනමු ද? එවිට අපි කරමින් 

සිටි දෑ යනාවන යවනත් දෑ සිදු කළ හැකි වන්යන් යැයි 

පවසති. සැබැවින්ම ඔවුන් ඔවුන්ටම අලාභහානි සිදු කර 

ගත්යතෝය. ඔවුන් යගාතමින් සිටි දෑ ඔවුන් මුළා කයළය්. 

تِي 
ۡ
ۚۥْ يَۡوَم يَأ وِيلَُه

ۡ
ها تَأ َهۡل يَنُظُروَن إِل

هِذيَن نَُسوهُ مِن َقبُۡل  وِيلُُهۥ َيُقوُل ٱل
ۡ
تَأ

هَنا   ِ َفَهل ل قَۡد َجآَءۡت رُُسُل َرب ِنَا بِٱلۡحَق 
ۡو نَُردُّ مِن ُشَفَعآَء 

َ
فَيَۡشَفُعواْ لََنآ أ

ْۚ قَۡد   هِذي ُكنها َنۡعَمُل َفنَۡعَمَل َغيَۡر ٱل
ا كَانُواْ  نُفَسُهۡم َوَضله َعنُۡهم مه

َ
َخِسُرٓواْ أ

 ٥٣ َيۡفتَُرونَ 

54. නියත වශයයන්ම අහස් හා මහයපායළාව දින 

සයකින් මැේයේ නුඹලායේ පරමාධිපති වන අල්ලාහය්. 

පසුව ඔහු අර්ෂය මත වූයේය. ඔහු රාත්රියයන් දහවල 

ආවරණය කරයි. යමය (දහවල) එය (රාත්රිය) සීඝ්රයයන් 

යසායයි. තවද හිරු සඳු හා තරු ඔහුයේ නියයෝගය අනුව 

වසඟ කරනු ලැබූ දෑ යවති. දැන ගනු. මැවීම් හා 

නියයෝගය ඔහු සතුය. සකල යලෝකයන්හි පරමාධිපති 

වන අල්ලාහ් උත්කෘෂ්ට විය. 

 ُ َمََٰوَِٰت إِنه َربهُكُم ٱَّلله هِذي َخلََق ٱلسه ٱل
يهامٖ ثُمه ٱۡستََوىَٰ عَلَى  

َ
ۡرَض فِي ِستهةِ أ

َ
َوٱلۡأ

هۡيَل ٱلنهَهاَر َيۡطلُبُُهۥ  ٱلَۡعۡرِشِۖ ُيۡغِشي ٱل
ۡمَس وَٱلَۡقَمَر َوٱلنُُّجوَم   َحثِيٗثا َوٱلشه

لَا لَُه ٱلۡخَلُۡق 
َ
ۦُٓۗ أ ۡمرِهِ

َ
َرَٰتِۭ بِأ ُمَسخه

 ُ ُۗ َتبَاَرَك ٱَّلله ۡمُر
َ
 ٥٤  َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ َوٱلۡأ
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55. නුඹලා යටහත් පහත් ව හා රහසිගත ව නුඹලායේ 

පරමාධිපති ව අයදිනු. නියත වශයයන්ම ඔහු සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු කරන්නන් ප්රිය යනාකරනු ඇත. 

ْۚ إِنهُهۥ لَا  ٗعا وَُخۡفيًَة ٱۡدُعواْ َربهُكۡم تََضرُّ
 ٥٥ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡعتَِدينَ 

56. තවද මහයපායළාව හැඩගැස් වූ පසු නුඹලා එහි 

කලහකම් යනාකරනු. තවද බියයන් හා කැමැත්යතන් 

ඔහුව නුඹලා අයදිනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ්යේ 

දයාව දැහැමියන්ට සමීපයයන් ඇත. 

ۡرِض َبۡعَد إِۡصَلَِٰحَها  
َ
َولَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

 ِ ْۚ إِنه َرۡحمََت ٱَّلله َوٱۡدُعوهُ َخۡوٗفا وََطَمًعا
َِن ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ٥٦ قَرِيب  م 

57. තවද තම දයාව අතරින් ශුභාරංචියක් යලස සුළඟ 

එවනුයේ ඔහුය. අවසානයේ එය ඝන වලාකුළු ඉසිලූ විට, 

මුඩු ප්රයද්ශයකට ගමන් කරවා ඉන් පසුව අපි එමගින් 

ජලය පහළ කයළමු. පසුව අපි එයින් සෑම (පලතුරු) 

යභෝගයක්ම හට ගැන්වූයයමු. මළවුන් අප බැහැර 

කරනුයේ එයලසය. නුඹලා උපයදස් ලැබිය හැකි වනු 

පිණිස. 

َِيََٰح بُۡشَرُۢا َبيَۡن   هِذي يُرِۡسُل ٱلر  َوُهَو ٱل
قَلهۡت َسَحاٗبا  

َ
ۖۦۡ َحتهيَٰٓ إِذَآ أ يََدۡي َرۡحمَتِهِ

نَزلَۡنا بِهِ  
َ
ي ِٖت فَأ ثَِقالٗا ُسۡقَنَُٰه لَِبلَٖد مه

ِ ٱلثهمَ 
ۡخرَۡجنَا بِهِۦ مِن كُل 

َ
َرَِٰتِۚ ٱلَۡمآَء فَأ

َكَذَٰلَِك ُنخۡرُِج ٱلَۡمۡوتَيَٰ لََعلهُكۡم  
ُرونَ   ٥٧ تََذكه

58. තවද සාරවත් යපායළාව වනාහි, එහි පරමාධිපතියේ 

අවසරයයන් එහි පැළෑටි හට ගැයන්. තවද නිසරු වී ගිය 

දෑ (යපායළාව) වනාහි ස්වල්ප ඵලදාවක් මිස හට 

ගන්වන්යන් නැත. කෘතයේදී වන ජනයාට අපි සංඥාවන් 

පැහැදිලි කරනුයේ එයලසය. 

ي ُِب َيخُۡرُج َنبَاتُُهۥ بِإِذِۡن  َوٱلَۡبلَُد ٱلطه
ها   هِذي َخبَُث لَا َيخُۡرُج إِل ۖۦۡ َوٱل َرب ِهِ

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡومٖ   نَِكٗداْۚ َكَذَٰلَِك نَُصر 
 ٥٨ يَۡشُكُرونَ 

59. සැබැවින්ම අපි නූහ ්ව ඔහුයේ සමූහයා යවත 

එේයවමු. එවිට ඔහු මායේ සමූහයනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට 

නැමදුම් කරනු. ඔහු හැර යවනත් කිසිදු යදවියකු නුඹලාට 

යනාමැත. මහත් වූ දිනයක දඬුවම නුඹලා මත වනු 

ඇතැයි මම බිය යවමි යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

رَۡسلۡنَا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡومِهِۦ َفَقاَل 
َ
لََقۡد أ

ِۡن إَِلٍَٰه  َ َما لَُكم م  َيََٰقۡوِم ٱۡعبُُدواْ ٱَّلله
َخاُف َعلَيُۡكۡم َعَذاَب  

َ
ۥٓ إِن ِٓي أ َغيُۡرُه
 ٥٩ يَۡوٍم َعِظيمٖ 

60. “නියත වශයයන්ම ඔබ පැහැදිලි මුළාවක සිටිනු අපි 

දකින්යනමු” යැයි ඔහුයේ සමූහයා අතරින් ප්රධානීහු 

පැවසුයවෝය. 

ََٰك فِي   ۦٓ إِنها لَنََرى قَاَل ٱلَۡملَأُ مِن قَۡومِهِ
بِينٖ   ٦٠ َضَلَٰٖل مُّ

61. මායේ සමූහයනි! මා සමඟ කිසිදු මුළාවක් යනාමැත. 

එනමුත් මම සකල යලෝකයන්හි පරමාධිපතියගන් වූ 

ධර්ම දූතයකු යවමි යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

قَاَل َيََٰقۡوِم لَيَۡس بِي َضَلَٰلَة  َوَلَِٰكن ِي  
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِن رهب   ٦١ رَُسول  م 
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62. මායේ පරමාධිපතියේ දූත පණිවිඩ මම නුඹලාට 

දැනුම් යදමි. තවද මම නුඹලාට උපයදස් යදමි. තවද 

නුඹලා යනාදන්නා දෑ අල්ලාහ් යවතින් මම දැන ගනිමි. 

نَصُح لَُكۡم  
َ
َلَِٰت َرب ِي َوأ بَل ُِغُكۡم رَِسَٰ

ُ
أ

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ  ۡعلَُم مَِن ٱَّلله
َ
 ٦٢ َوأ

63. නුඹලාට අවවාද කරනු පිණිස ද නුඹලා බිය 

හැඟීයමන් යුතුව කටයුතු කරනු පිණිස ද නුඹලා දයාව 

ලැබිය හැකි වනු පිණිස ද නුඹලා අතරින් වූ මිනියසකු 

යවත නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් උපයදසක් නුඹලා 

යවත පැමිණීම ගැන නුඹලා පුදුමු වන්යනහු ද? (යැයි 

පැවසුයේය) 

ِن  ن َجآَءُكۡم ذِۡكر  م 
َ
وََعِجبۡتُۡم أ

َ
أ

ِنُكۡم  ب ُِكۡم عَلَىَٰ رَُجٖل م  لُِينِذَرُكۡم  ره
 ٦٣ َولَِتتهُقواْ َولََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

64. නමුත් ඔවුහු ඔහුව යබාරු කයළෝය. පසුව අපි ඔහු හා 

ඔහු සමඟ වූවන් නැව තුළ මුදවා ගත්යතමු. තවද අපයේ 

වදන් යබාරු කළවුන් ව ගිල්වූයයමු. නියත වශයයන්ම 

ඔවුහු අන්ධ පිරිසක් වූහ. 

بُوهُ  هِذيَن َمَعُهۥ فِي فََكذه نجَيَۡنَُٰه َوٱل
َ
فَأ

  ْۚ بُواْ أَـِبَيَٰتِنَآ هِذيَن َكذه ۡغَرۡقنَا ٱل
َ
ٱلُۡفلِۡك َوأ

 ٦٤ إِنهُهۡم كَانُواْ قَوًۡما َعِمينَ 

65. ආද් සමූහයා යවත ඔවුන්යේ සයහෝදර හූද් ව ද 

(එේයවමු.) ඔහු ‘මායේ සමූහයනි! නුඹලා අල්ලාහ්ව 

නමදිනු. ඔහු හැර නුඹලාට කිසිදු යදවියයකු යනාමැත. 

එබැවින් නුඹලා බිය හැඟීයමන් කටයුතු කළ යුතු යනායේ 

දැ’යි විමසුයේය. 

َخاُهۡم ُهوٗداْۚ قَاَل َيََٰقۡوِم  
َ
۞َوِإلَيَٰ عَاٍد أ

ۥْٓۚ  ِۡن إَِلٍَٰه َغيُۡرُه َ َما لَُكم م  ٱۡعبُُدواْ ٱَّلله
فَلَا َتتهُقونَ 

َ
 ٦٥ أ

66. නියත වශයයන්ම ඔබ අඥානකයමහි සිටිනු අපි 

දකිමු. එයමන්ම ඔබ නියත වශයයන්ම යබාරුකාරයින් 

අතරින් යැයි ද සිතමු යි ඔහුයේ සමූහයා අතරින් වූ 

ප්රතික්යෂ්ප කළ ප්රධානීහු පැවසුයවෝය. 

ۦٓ   هِذيَن َكَفُرواْ مِن قَۡومِهِ قَاَل ٱلَۡملَأُ ٱل
ََٰك فِي َسَفاَهةٖ َوِإنها لََنُظنَُّك مَِن   إِنها لَنََرى

 ٦٦ ٱلَۡكَِٰذبِينَ 

67. ‘මායේ සමූහයනි! මා සමඟ කිසිදු අඥානකමක් 

යනාමැත. එනමුත් මම යලෝවැසියන්යේ පරමාධිපතියගන් 

වූ ධර්ම දූතයයක් යවමි’ යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

قَاَل َيََٰقۡوِم لَيَۡس بِي َسَفاَهة  َوَلَِٰكن ِي  
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِن رهب   ٦٧ رَُسول  م 

68. මායේ පරමාධිපතියේ පණිවිඩ මම නුඹලාට දන්වමි. 

තවද මම නුඹලා සඳහා වූ විශ්වාසනීය උපයද්ශකයකු 

යවමි. 

نَا۠ لَُكۡم  
َ
َلَِٰت َرب ِي َوأ بَل ُِغُكۡم رَِسَٰ

ُ
أ

مِينٌ 
َ
 ٦٨ نَاِصٌح أ
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69. නුඹලාට අනතුරු ඇඟවීම පිණිස නුඹලා අතරින් වූ 

මිනියසකු යවත නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් උපයදසක් 

නුඹලා යවත පැමිණීම ගැන නුඹලා පුදුමු වන්යනහු ද? 

තවද නූහ්යේ සමූහයාට පසුව නුඹලා නියයෝජිතයින් බවට 

පත් කිරීම ගැනත් ශරීර ස්වරූපයයහි පුළුල් බව නුඹලාට 

අධික ව පිරිනැමීම ගැනත් යමයනහි කරනු. එයහයින් 

නුඹලා ජයග්රහණය ලැබිය හැකි වනු පිණිස අල්ලාහය්ේ 

ආශිර්වාද ගැන යමයනහි කර බලනු. 

ن 
َ
وََعِجبۡتُۡم أ

َ
ِن أ َجآَءُكۡم ذِۡكر  م 

ِنُكۡم لُِينِذَرُكۡمْۚ   ب ُِكۡم عَلَىَٰ رَُجٖل م  ره
َوٱذُۡكُرٓواْ إِذۡ َجَعلَُكۡم ُخلََفآَء مِنُۢ  

َبۡعِد قَۡوِم نُوٖح َوَزاَدُكۡم فِي ٱلۡخَلِۡق  
ِ لََعلهُكۡم   ۖۡ فَٱذُۡكُرٓواْ َءالَآَء ٱَّلله َطٗة ۡ

بَص 
 ٦٩ ُتۡفلُِحونَ 

70. අපයේ මුතුන් මිත්තන් නමදිමින් සිටි දෑ අපි අත හැර 

දමා අල්ලාහ්ට පමණක් නැමදුම් කිරීම සඳහා නුඹ අප 

යවත පැමිණියයහි ද? නුඹ සතයවාදීන් අතරින් නම් අපට 

නුඹ ප්රතිඥා දුන් දෑ අප යවත යගන එන්නැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

َ وَۡحَدهُۥ َونََذَر   ِجئۡتَنَا لَِنۡعبَُد ٱَّلله
َ
قَالُٓواْ أ

تِنَا بَِما تَعُِدنَآ  َما كَاَن 
ۡ
َيۡعبُُد َءابَآُؤنَا فَأ

َِٰدقِينَ   ٧٠ إِن ُكنَت مَِن ٱلصه

71. නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් වූ දඬුවම හා යකෝපය 

නුඹලා යවත පතිත විය. නුඹලා හා නුඹලායේ මුතුන් 

මිත්තන් ඒවාට නම් තැබූ නාමයන් ගැන නුඹලා මා සමඟ 

වාද කරන්යනහු ද? ඒවා පිළිබඳ කිසිදු සාධකයක් 

අල්ලාහ ්පහළ කයළ ්නැත. තවද නුඹලා 

බලායපායරාත්තුයවන් සිටිනු. සැබැවින්ම මම ද නුඹලා 

සමඟ බලායපායරාත්තුවන්නන් අතරින් යවමි යැයි ඔහු 

පැවසුයේය. 

ب ُِكۡم   ِن ره قَاَل قَۡد َوَقَع َعلَيُۡكم م 
ۡسَمآءٖ  

َ
تَُجَِٰدلُونَنِي فِٓي أ

َ
رِۡجس  وََغَضٌبۖۡ أ

نتُمۡ 
َ
يۡتُُموَهآ أ َل  َسمه ا نَزه َوَءابَآؤُُكم مه

ُ بَِها مِن ُسلَۡطَٰٖنِۚ فَٱنتَِظُرٓواْ إِن ِي  ٱَّلله
َِن ٱلُۡمنتَِظرِينَ   ٧١ َمَعُكم م 

72. එයහයින් අපයගන් වූ දයාලුභාවය යහත්ුයවන් ඔහු හා 

ඔහු සමඟ වූවන් අපි මුදවා ගත්යතමු. අපයේ සංඥාවන් 

යබාරු කළවුන්යේ මුදුන් මුල කපා හැරියයමු. තවද ඔවුහු 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් යලස යනාසිටියයෝය. 

ِنها   هِذيَن َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ م  نجَيَۡنَُٰه َوٱل
َ
فَأ

ۖۡ َوَما   بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا هِذيَن َكذه َوَقَطۡعنَا َدابَِر ٱل
 ٧٢ كَانُواْ ُمۡؤمِنِينَ 

73. තවද සමූද් යවත ඔවුන්යේ සයහෝදර සාලිහ ්ව ද 

(එේයවමු). මායේ සමූහයනි! නුඹලා අල්ලාහ්ව නමදිනු. 

ඔහු හැර නුඹලාට කිසිදු යදවියකු යනාමැත. සැබැවින්ම 

නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් නුඹලා යවත පැහැදිලි 

සාධකයක් පැමිණ ඇත. එය නුඹලාට සංඥාවක් වශයයන් 

අල්ලාහය්ගන් වූ ඔටු යදනයි. අල්ලාහය්ේ භූමියේ 

බුදින්නට නුඹලා ඌ අත හැර දමනු. නපුරක් සිදු කිරීමට 

නුඹලා ඌ ස්පර්ශ යනාකරනු. එවිට යේදනීය දඬුවමක් 

නුඹලා ව ග්රහණය කරනු ඇතැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ْۚ قَاَل َيََٰقۡوِم   َخاُهۡم َصَٰلِٗحا
َ
َوِإلَيَٰ ثَُموَد أ

ِۡن إَِلٍَٰه َغيُۡرُهۖۥۡ  َ َما لَُكم م  ٱۡعبُُدواْ ٱَّلله
ب ُِكۡمۖۡ َهَِٰذهِۦ   ِن ره قَۡد َجآَءتُۡكم بَي ِنَة  م 

ُكۡل  نَاقَُة 
ۡ
ۖۡ فََذُروَها تَأ ِ لَُكۡم َءايَٗة ٱَّلله

وَها بُِسوٓءٖ   ِۖۡ َولَا َتَمسُّ ۡرِض ٱَّلله
َ
فِٓي أ

لِيم  
َ
ُخَذُكۡم َعَذاٌب أ

ۡ
 ٧٣ َفيَأ
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74. . ආද් (සමූහයා)ට පසු ඔහු නුඹලා ව නියයෝජිතයින් 

බවට පත් යකාට මහයපායළායේ වාසය කිරීමට සැලැස් 

වූ අවසථ්ාව නුඹලා යමයනහි කර බලනු. නුඹලා එහි 

පහසුකම් ඇති තැන් වල මාලිගාවන් තනා ගන්යනහුය. 

තවද කඳු හාරා නිවාස තනා ගන්යනහුය. එබැවින් 

අල්ලාහය්ේ ආශිර්වාද නුඹලා යමයනහි කරනු. තවද 

මහයපායළායේ කලහකම් කරන්නන් යලසින් පාපකාරී 

අයුරින් කටයුතු යනාකරනු. 

َوٱذُۡكُرٓواْ إِذۡ َجَعلَُكۡم ُخلََفآَء مِنُۢ  
ۡرِض  َبۡعِد عَادٖ 

َ
ُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
أ َوبَوه

َتتهِخُذوَن مِن ُسُهولَِها قُُصوٗرا 
ۖۡ فَٱذُۡكُرٓواْ  َوَتنِۡحتُوَن ٱلِۡجبَاَل ُبيُوتٗا

ۡرِض  
َ
ِ َولَا َتۡعثَۡواْ فِي ٱلۡأ َءالَآَء ٱَّلله

 ٧٤ ُمۡفِسِدينَ 

75. ඇත්ත වශයයන්ම සාලිහ ් ඔහුයේ පරමාධිපතියගන් 

එවනු ලැබූයවක් බව නුඹලා ස්ීර යලස දන්යනහුදැයි 

ඔහුයේ සමූහයා අතරින් උඩඟු වූ ප්රධානීහු ඔවුන් අතරින් 

දුර්වලයින් යලස සලකනු ලැබූ විශ්වාස කළවුන්යගන් 

විමසා සිටියහ. (එවිට) ඔවූහු " ඔහු කවර කරුණක් සමඟ 

යවනු ලැබුයේ ද ඒ ගැන අපි විශ්වාස කරන්නන් 

වන්යනමු" යැයි ඔවුන් පවසා සිටියහ. 

هِذيَن ٱۡستَۡكبَُرواْ مِن قَۡومِهِۦ قَاَل ٱلَۡملَأُ  ٱل
هِذيَن ٱۡستُۡضعُِفواْ لَِمۡن َءاَمَن مِنُۡهۡم   لِل

ۚۦْ   ب ِهِ ِن ره رَۡسل  م  نه َصَٰلِٗحا مُّ
َ
َتۡعلَُموَن أ

َ
أ

رِۡسَل بِهِۦ ُمۡؤمِنُونَ 
ُ
 ٧٥ قَالُٓواْ إِنها بَِمآ أ

76. ‘නියත වශයයන්ම නුඹලා කවර යදයක් පිළිබඳ ව 

විශ්වාස කයළහු ද ඒ පිළිබඳ ව අපි ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් 

යවමු’ යැයි උඩඟුකම් පෑයවෝ පැවසුයවෝය. 

هِذٓي   هِذيَن ٱۡستَۡكبَُرٓواْ إِنها بِٱل قَاَل ٱل
 ٧٦ َءاَمنتُم بِهِۦ َكَٰفُِرونَ 

77. පසුව ඔවුහු එම ඔටු යදන කපා දෑමූහ. තවද 

ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ නියයෝගය අබිබවා කටයුතු 

කයළෝය. තවද අයහෝ සාලිහ්! නුඹ රසූල්වරුන් අතරින් වී 

නම් නුඹ අපට ප්රතිඥා යදන දෑ අප යවත යගන එන්නැයි 

ඔවුහු පැවසුහ. 

ۡمرِ َرب ِهِۡم 
َ
اقََة وََعتَۡواْ َعۡن أ َفَعَقُرواْ ٱلنه

َوَقالُواْ َيََٰصَٰلُِح ٱئۡتِنَا بَِما تَعُِدنَآ إِن 
 ٧٧ ُكنَت مَِن ٱلُۡمرَۡسلِينَ 

78. එසැණින් භූ කම්පනය ඔවුන් හසුකර ගත්යත්ය. 

පසුව ඔවුහු ඔවුන්යේ නියවස් තුළම මළකඳන් බවට 

උදෑසන පත් ව සිටියහ. 

ۡصبَُحواْ فِي َدارِِهۡم  
َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
فَأ

 ٧٨ َجَٰثِِمينَ 

79. පසුව ඔහු ඔවුන්යගන් හැරී යගාස ්මායේ සමූහයනි! 

මායේ පරමාධිපතියේ දූත පණිවිඩය මම නුඹලාට දන්වා 

සිටියයමි. තවද මම නුඹලාට උපයදස ්දුනිමි. නමුත් 

නුඹලා උපයද්ශකයින් ප්රිය කරන්යන් නැතැ’යි ඔහු 

පැවසීය. 

هيَٰ َعنُۡهۡم َوَقاَل َيََٰقۡوِم لََقۡد   َفتََول
بۡلَۡغتُُكۡم رَِسالََة َرب ِي َونََصۡحُت  

َ
أ

ها ُتحِبُّوَن  لَُكۡم َوَلَِٰكن ل
َِٰصِحينَ   ٧٩ ٱلنه
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80. තවද ලූත් ව ද (එේයවමු.)  එවිට යලෝ වැසියන් 

අතරින් නුඹලාට යපර කිසිවකු යහෝ සිදු යනාකළ 

අශීලාචාර දෑ නුඹලා සිදු කරන්යනහු දැ? යි තම සමූහයා 

යවත ඔහු පැවසීය. 

تُوَن  
ۡ
تَأ

َ
ۦٓ أ َولُوًطا إِذۡ قَاَل لَِقۡومِهِ

َحٖد  
َ
ٱلَۡفَِٰحَشَة َما َسبََقُكم بَِها مِۡن أ

َِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٨٠ م 

81. නියත වශයයන්ම නුඹලා කාන්තාවන් හැර දමා 

කාමුක යලසින් පිරිමින් යවත පැමියණන්යනහුය. එයසම් 

නුඹලා සීමාව ඉක්මවූවන් යවති. 

ِن ُدوِن  تُوَن ٱلر َِجاَل َشۡهوَٗة م 
ۡ
إِنهُكۡم لََتأ

ۡسِرُفونَ  نتُۡم قَۡوم  مُّ
َ
ِۚ بَۡل أ  ٨١ ٱلن َِسآءِ

82. නුඹලා නුඹලායේ ගයමන් යමාවුන් ව පිටුවහල් 

කරනු. නියත වශයයන්ම යමාවුන් පිරිසිදු ව සිටින 

මිනිසුන් පිරිසකි යැයි ඔවුන් පැවසීම මිස ඔහුයේ 

සමූහයායේ පිළිතුර යනාවීය. 

ن قَالُٓواْ  
َ
هآ أ ۦٓ إِل َوَما كَاَن َجَواَب قَۡومِهِ

نَاس   
ُ
ِن قَۡريَتُِكۡمۖۡ إِنهُهۡم أ ۡخرُِجوُهم م 

َ
أ

ُرونَ   ٨٢ َيتََطهه

83. එවිට අපි ඔහුයේ බිරිය හැර ඔහු හා ඔහුයේ පවුයල් 

(යසසු) සාමාජිකයින් මුදවා ගතිමු. ඇය විනාශ වූවන් 

අතරින් වූවාය. 

تَُهۥ كَانَۡت  
َ
ها ٱۡمَرأ ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
نجَيَۡنَُٰه َوأ

َ
فَأ

 ٨٣ مَِن ٱلَۡغَٰبِرِينَ 

84. තවද අපි ඔවුන් මත වර්ෂාවක් වැසස්වීමු. එබැවින් 

වැරදිකරුවන්යේ අවසානය යකයස් වී දැයි නුඹ 

අවධානයයන් බලනු. 

َطٗراۖۡ فَٱنُظۡر َكيَۡف  ۡمَطۡرنَا َعلَيۡهِم مه
َ
َوأ

 ٨٤ كَاَن َعَٰقِبَُة ٱلُۡمۡجرِمِينَ 

85. තවද මද්යන්(වාසීන්) යවත ඔවුන්යේ සයහෝදර 

ෂුඅයිේ ව ද (එේයවමු.) මායේ සමූහයනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ව නමදිනු. නුඹලාට ඔහු හැර යවනත් කිසිදු 

යදවියයකු යනාමැත. නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් 

පැහැදිලි සාධකයක් නුඹලා යවත පැමිණ ඇත. එබැවින් 

නුඹලා කිරුම් මිනුම් පූර්ණවත් කරනු. ජනයාට ඔවුන්යේ 

භාණ්ඩ වල අඩු පාඩු ඇති යනාකරනු. තවද මහයපායළාව 

හැඩගැස් වූ පසු ව එහි කලහකම් යනාකරනු. නුඹලා 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් යලස සිටියයහු නම්, එය 

නුඹලාට යර්ෂ්ඨ වන්යන් යැයි ඔහු පැවසීය. 

ْۚ قَاَل َيََٰقۡوِم   َخاُهۡم ُشَعيٗۡبا
َ
َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

ِۡن إَِلٍَٰه َغيُۡرُهۖۥۡ  َ َما لَُكم م  ٱۡعبُُدواْ ٱَّلله
ۡوُفواْ 

َ
ب ُِكۡمۖۡ فَأ ِن ره قَۡد َجآَءتُۡكم بَي ِنَة  م 

اَس   ٱلَۡكيَۡل َوٱلِۡميَزاَن َولَا َتبَۡخُسواْ ٱلنه
 
َ
ۡرِض َبۡعَد  أ

َ
ۡشيَآَءُهۡم َولَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

ْۚ َذَٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن  إِۡصَلَِٰحَها
ۡؤمِنِينَ   ٨٥ ُكنتُم مُّ
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86. තවද සෑම මාර්ගයකම නුඹලා තර්ජනය කරමින් 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයන් ඔහුව විශ්වාස කළවුන් 

වළක්වමින් හා එහි අඩු පාඩු යසායමින් නුඹලා වාඩි 

යනාවනු. නුඹලා අඩුයවන් සිටිය දී ඔහු නුඹලා ව අධික 

කළ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. තවද කලහකාරීන්යේ 

අවසානය යකයස් වී දැයි? නුඹලා අවධානයයන් බලනු. 

ِ ِصَرَٰٖط تُوِعُدوَن 
َولَا َتۡقُعُدواْ بِكُل 

ِ َمۡن َءاَمَن  وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله َوتَُصدُّ
ْۚ َوٱذُۡكُروٓ  اْ إِذۡ بِهِۦ َوَتبُۡغوَنَها ِعوَٗجا

ُكنتُۡم قَلِيلٗا فََكثهَرُكۡمۖۡ َوٱنُظُرواْ َكيَۡف 
 ٨٦ كَاَن َعَٰقِبَُة ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

87. කවර යදයක් සමඟ මා එවනු ලැබුයේ ද එය නුඹලා 

අතරින් පිරිසක් විශ්වාස යකාට තවත් පිරිසක් විශ්වාස 

යනාකර සිටියේ නම් එවිට අප අතර අල්ලාහ් තීන්දු යදන 

යතක් නුඹලා ඉවසා සිටිනු. තවද ඔහු තීන්දු යදන්නන් 

අතරින් යර්ෂ්ඨය. 

هِذٓي  ِنُكۡم َءاَمنُواْ بِٱل َوِإن كَاَن َطآئَِفة  م 
رِۡسلُۡت بِهِۦ وََطآئَِفة  لهۡم يُۡؤمِنُواْ 

ُ
أ

ْۚ َوُهَو   ُ بَيۡنَنَا فَٱۡصبُِرواْ َحتهيَٰ َيحُۡكَم ٱَّلله
 ٨٧ َخيُۡر ٱلَۡحَِٰكِمينَ 

88. අයහෝ ෂුඅයිේ! සැබැවින්ම අපි නුඹ හා නුඹ සමඟ 

විශ්වාස කළවුන් අපයේ ප්රයද්ශයයන් පිටුවහල් 

කරන්යනමු. එයස් නැතයහාත් නුඹ අපයේ දහම් පිළියවත් 

තුළට නැවත හැරී ආ යුතු යැයි ඔහුයේ සමූහයා අතරින් 

උඩඟුකම් පෑ ප්රධානීහු කීහ. (එවිට) ඔහු ‘අපි පිළිකුල් 

කරන්නන් යලස සිටියත්’ දැයි විමසුයේය. 

هِذيَن ٱۡستَۡكبَُرواْ مِن  ۞قَاَل  ٱلَۡملَأُ ٱل
هِذيَن   قَۡومِهِۦ لَُنۡخرَِجنهَك َيَُٰشَعيُۡب َوٱل

ۡو لََتُعوُدنه فِي  
َ
َءاَمنُواْ َمَعَك مِن قَۡريَتِنَآ أ

َولَۡو ُكنها َكَٰرِِهينَ 
َ
ْۚ قَاَل أ  ٨٨ مِلهتِنَا

89. නුඹලායේ දහමින් අල්ලාහ ්අප මුදවා ගත් පසු ඒ 

යවත අප නැවත හැරුයණ් නම් සැබැවින්ම අපි අල්ලාහ් 

යකයරහි යබාරු යගතූවන් බවට පත් යවමු. අපයේ 

පරමාධිපති වන අල්ලාහ ්අභිමත කරන්යන් නම් මිස එහි 

නැවත හැරී යාමක් යනාවන්යන්ය. අපයේ පරමාධිපති 

සියලු දෑ පිළිබඳ ව දැනුයමන් වයාප්තය. අපි අල්ලාහ ්

යවතම භාර කරමු. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අප අතර 

ද අපයේ සමූහයා අතර ද සතයයයන් යුතුව තීන්දු යදනු 

මැනව! තීන්දු යදන්නන් අතරින් යර්ෂ්ඨ වනුයේ ඔබය. 

(යැයි ෂුඅයිේ පැවසීය.) 

ِ َكِذبًا إِۡن ُعۡدنَا فِي   قَِد ٱۡفتََريۡنَا عَلَى ٱَّلله
ْۚ َوَما   ُ مِنَۡها َٰنَا ٱَّلله مِلهتُِكم َبۡعَد إِذۡ َنجهى

ن 
َ
هآ أ ن نهُعوَد فِيَهآ إِل

َ
يَُكوُن لََنآ أ

ْۚ وَِسَع َربُّنَا كُله َشۡيٍء   ُ َربُّنَا يََشآَء ٱَّلله
ْۚ َربهنَا ٱۡفتَۡح بَيۡنَنَا   ِ تَوَكهلۡنَا ِعلًۡماْۚ عَلَى ٱَّلله

نَت َخيُۡر  
َ
ِ َوأ َوبَيَۡن قَۡومِنَا بِٱلۡحَق 

 ٨٩ ٱلَۡفَٰتِِحينَ 

90. ‘නුඹලා ෂුඅයිේ ව අනුගමනය කයළහු නම් නියත 

වශයයන්ම නුඹලා අලාභවන්තයයෝ යවති’ යැයි ඔහුයේ 

සමූහයා අතරින් ප්රතික්යෂ්ප කළ ප්රධානීහු පැවසුයවෝය. 

هِذيَن َكَفُرواْ مِن قَۡومِهِۦ  َوَقاَل ٱلَۡملَأُ ٱل
لَئِِن ٱتهبَۡعتُۡم ُشَعيۡبًا إِنهُكۡم إِٗذا 

 ٩٠ لهَخَِٰسُرونَ 
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91. එසැණින් භූ කම්පනය ඔවුන් හසු කර ගත්යත්ය. 

පසුව ඔවුහු ඔවුන්යේ නියවස් තුළම මළකඳන් බවට 

උදෑසන පත්ව සිටියහ. 

ۡصبَُحواْ فِي َدارِِهۡم  
َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
فَأ

 ٩١ َجَٰثِِمينَ 

92. ෂුඅයිේ ව යබාරු කළවුන් කිසිදාක එහි වාසය 

යනාකළාක් යමන් වූහ. ෂුඅයිේ ව යබාරු කළවුන් වන 

ඔවුහු අලාභවන්තයින්ම වූහ. 

هۡم َيۡغنَۡواْ  ن ل
َ
بُواْ ُشَعيٗۡبا َكأ هِذيَن َكذه ٱل

بُواْ ُشَعيٗۡبا كَانُواْ ُهُم  هِذيَن َكذه ْۚ ٱل فِيَها
 ٩٢ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

93. පසුව ඔහු ඔවුන්යගන් හැරී, ‘මායේ සමූහයනි! 

සැබැවින්ම මම මායේ පරමාධිපතියේ දූත පණිවිඩ 

නුඹලාට දැනුම් දී ඇත්යතමි. තවද මම නුඹලාට උපයදස ්

දී ඇත්යතමි. යමයස ්තිබිය දී ප්රතික්යෂ්පිත ජනයා 

යකයරහි මා දුකට පත් වනුයේ යකයස ්දැ?යි පවසා 

සිටියහ. 

هيَٰ َعنُۡهۡم َوَقاَل َيََٰقۡوِم لََقۡد   َفتََول
َلَِٰت َرب ِي َونََصۡحُت   بۡلَۡغتُُكۡم رَِسَٰ

َ
أ

لَُكۡمۖۡ فََكيَۡف َءاَسيَٰ عَلَىَٰ قَۡومٖ  
 ٩٣ فِرِينَ َكَٰ 

94. කවර යද්ශයකට යහෝ එහි වැසියන් අවනත විය හැකි 

වනු පිණිස අපි ඔවුන් දුෂ්කරතා හා පීඩාවන්යගන් 

ග්රහණය කළා මිස කිසිදු නබිවරයකු අප එේයේ නැත. 

هآ   ِن نهِبي ٍ إِل رَۡسلۡنَا فِي قَۡريَةٖ م 
َ
َوَمآ أ

َسآءِ 
ۡ
ۡهلََها بِٱلَۡبأ

َ
َخۡذنَآ أ

َ
آءِ لََعلهُهۡم  أ ره وَٱلضه

ُعونَ  ره  ٩٤ يَضه

95. පසුව අපි නපුර යවනුවට යහපත පරිවර්තනය 

කයළමු. අවසානයේ ඔවුහු සමෘද්ධිමත් වූහ. තවද 

‘සැබැවින්ම අපයේ මුතුන් මිත්තන්හට දුක හා සතුට ඇති 

විය’ යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. පසුව ඔවුන් යනාදැන සිටිය 

දී අපි අනයප්ක්ිත යලසින් ඔවුන් ව ග්රහණය කයළමු. 

ي ِئَةِ ٱلۡحََسنََة َحتهيَٰ   لَۡنا َمكَاَن ٱلسه ثُمه بَده
آُء   ره َقالُواْ قَۡد َمسه َءابَآَءنَا ٱلضه َعَفواْ وه

َخۡذَنَُٰهم َبۡغتَٗة َوُهۡم لَا  
َ
آُء فَأ ره َوٱلسه

 ٩٥ يَۡشُعُرونَ 

96. නියත වශයයන්ම එම ප්රයද්ශවාසීන් විශ්වාස යකාට 

බිය බැතියයන් කටයුතු කර තිබුයණ් නම් සැබැවින්ම 

අහසින් හා මහයපායළායවන් අපි ඔවුන් යවත සමෘධිය 

විවෘත කර යදන්නට තිබුණි. නමුත් ඔවුහු යබාරු 

කයළෝය. එවිට ඔවුන් උපයමින් සිටි දෑ යහ්තුයවන් අපි 

ඔවුන් ව ග්රහණය කයළමු. 

ۡهَل ٱلُۡقَرىَٰٓ َءاَمنُواْ َوٱتهَقۡواْ  
َ
نه أ

َ
َولَۡو أ

َمآءِ   َِن ٱلسه لََفتَۡحنَا َعلَيۡهِم بَرََكَٰٖت م 
َخۡذَنَُٰهم  

َ
بُواْ فَأ ۡرِض َوَلَِٰكن َكذه

َ
َوٱلۡأ

 ٩٦ بَِما كَانُواْ يَۡكِسبُونَ 

97. ඔවුන් නිදා ගනිමින් සිටිය දී රාත්රියේ අපයේ දඬුවම 

ඔවුන් යවත පැමිණීම ගැන ප්රයද්ශවාසීහු අභයදායී ව 

සිටින්යනෝ ද? 

ُسنَا 
ۡ
تِيَُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ۡهُل ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

َ
مَِن أ

َ
فَأ

َ
أ

 ٩٧ بََيَٰٗتا َوُهۡم نَآئُِمونَ 
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98. ඔවුහු යකළියලාල් කරමින් සිටිය දී යපරවරුයේ 

අපයේ දඬුවම ඔවුන් යවත පැමිණීම ගැන ප්රයද්ශවාසීහු 

අභයදායී ව සිටින්යනෝ ද? 

تِيَُهم 
ۡ
ن يَأ

َ
ۡهُل ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

َ
مَِن أ

َ
َوأ

َ
ُسنَا أ

ۡ
بَأ

 ٩٨ ُضٗحي َوُهۡم يَلَۡعبُونَ 

99. අල්ලාහ්යේ උපාය ගැන ඔවුහු අභයදායී ව 

සිටින්යනෝ ද? අල්ලාහ්යේ උපාය මාර්ගයට අලාභවන්ත 

ජනයා මිස යවනත් කිසිවකු අභයදායී ව යනාසිටියි. 

  ِ َمُن َمۡكَر ٱَّلله
ۡ
ِْۚ فَلَا يَأ مِنُواْ َمۡكَر ٱَّلله

َ
فَأ

َ
أ

ها ٱلَۡقۡوُم   ٩٩ ٱلَۡخَِٰسُرونَ إِل

100. එහි වැසියන්ට පසුව මහයපාළව උරුමකර 

ගන්නන් හට අපි අභිමත කයළ් නම් ඔවුන්යේ පාපයන් 

යහත්ුයවන් ඔවුනට දඬුවම් කරන වග හා ඔවුන්යේ 

හදවත් මත අප මුද්රා තබන වග යනාවැටයහ ්ද?  තවද 

ඔවුහු සවන් යනායදති. 

ۡرَض مِنُۢ 
َ
هِذيَن يَرِثُوَن ٱلۡأ َولَۡم َيۡهِد لِل

َ
أ

َصبَۡنَُٰهم  
َ
هۡو نََشآُء أ ن ل

َ
ۡهلَِهآ أ

َ
َبۡعِد أ

بُِذنُوبِهِۡمْۚ َوَنۡطبَُع عَلَىَٰ قُلُوبِهِۡم َفُهۡم لَا  
 ١٠٠ يَۡسَمُعونَ 

101. එම ගම්මාන වනාහි, ඒවායයහි පුවත් ගැන අපි 

නුඹට දන්වමු. සැබැවින්ම ඔවුන්යේ දූතවරු පැහැදිලි 

සාධක සමඟ ඔවුන් යවත පැමිණියහ. නමුත් ඔවුහු මීට 

යපර යබාරු කළ දෑ විශ්වාස කරන්නන් යනාවූහ. යද්ව 

ප්රතික්යෂ්පකයින්යේ හදවත් මත අල්ලාහ ්මුද්රා තබනුයේ 

යමයලසය. 

تِلَۡك ٱلُۡقَرىَٰ َنُقصُّ َعلَيَۡك مِۡن  
ْۚ َولََقۡد َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم   ۢنبَآئَِها

َ
أ

بُواْ بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما كَانُواْ لُِيۡؤمِنُواْ بَِما  َكذه
ُ عَلَىَٰ قُلُوِب  ْۚ َكَذَٰلَِك َيۡطبَُع ٱَّلله مِن َقبُۡل

 ١٠١ ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

102. ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා කිසියම් ප්රතිඥාවක 

සිටිනු අපි යනාදුටුයවමු. තවද අපි ඔවුන්යගන් බහුතරයක් 

යදනා පාපකම් කරන්නන් යලසම දුටුයවමු. 

ِۡن َعهۡ  ۡكثَرِِهم م 
َ
دِٖۖ َوِإن َوَما وََجۡدنَا لِأ

ۡكثَرَُهۡم لََفَِٰسقِينَ 
َ
 ١٠٢ وََجۡدنَآ أ

103. ඔවුන්යගන් පසුව ෆිර්අවුන් හා ඔහුයේ ප්රභූන් පිරිස 

යවත අපි මූසා ව අපයේ සංඥා සමඟ එේයවමු. එවිට 

ඔවුහු ඒවා ගැන අසාධාරණ යලස කටයුතු කයළෝය. 

එබැවින් කලහකාරීන්යේ අවසානය යකයස ්වී දැයි 

(නබිවරය) නුඹ අවධානයයන් බලනු. 

وَسيَٰ أَـِبَيَٰتِنَآ   ثُمه َبَعثۡنَا مِنُۢ َبۡعِدهِم مُّ
  ۡۖ إِلَيَٰ فِۡرَعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ َفَظلَُمواْ بَِها

فَٱنُظۡر َكيَۡف كَاَن َعَٰقِبَُة  
 ١٠٣ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

104. අයහෝ ෆිර්අවුන්! නියත වශයයන්ම මම සකල 

යලෝකයන්හි පරමාධිපති යවතින් වූ දූතයකු යවමි යැයි 

මූසා පැවසුයේය. 

ِن  َوَقاَل ُموَسيَٰ َيَٰفِۡرَعۡوُن إِن ِي رَُسول  م 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٠٤ رهب 
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105. අල්ලාහ් මත සතයය හැර යවනත් කිසිවක් මා 

යනාපැවසීමට නියම වී ඇත. නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් 

වූ පැහැදිලි සාධකයක් සමඟ සැබැවින්ම මම නුඹලා යවත 

පැමිණ ඇත්යතමි. එබැවින් මා සමඟ ඉස්රාඊල් දරුවන් 

එවනු. 

ها   ِ إِل قُوَل عَلَى ٱَّلله
َ
هآ أ ن ل

َ
َحقِيٌق عَلَىَٰٓ أ

ب ُِكۡم   ِن ره ْۚ قَۡد ِجئۡتُُكم بِبَي ِنَةٖ م  ٱلۡحَقه
رِۡسۡل َمعَِى بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل 

َ
 ١٠٥ فَأ

106. (එයට ෆිර්අේන්) නුඹ පැහැදිලි සාධකයක් 

රැයගනැවිත් සිටින්යනහි නම් නුඹ සතයවාදීන්යගන් 

යකයනකු ද වී නම් එය යගන එනු යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ِت بَِهآ 
ۡ
قَاَل إِن ُكنَت ِجئَۡت أَـِبيَةٖ فَأ

َِٰدقِينَ   ١٠٦ إِن ُكنَت مَِن ٱلصه

107. එවිට ඔහු ඔහුයේ සැරයටිය බිම දැමුයේය. එසැනින් 

එය පැහැදිලි සර්පයකු විය. 
لَۡقىَٰ َعَصاهُ فَإِذَا 

َ
بِين  فَأ  ١٠٧ ِهَي ثُۡعبَان  مُّ

108. ඔහු තම අත (යලෝගුයවන්) ඉවත දැමුයේය. 

එසැනින් එය බලන්නන් හට සුදු පැහැයයන් දිස්විණ. 
َونََزَع يََدهُۥ فَإِذَا ِهَي َبيَۡضآُء  

َِٰظرِينَ   ١٠٨ لِلنه

109. ෆිර්අවුන්යේ පිරිස අතරින් වූ ප්රධානීහු "නියත 

වශයයන්ම යමාහු ඥානාන්විත හූනියම් කරුයවකි" යැයි 

පවසා සිටියයෝය. 

قَاَل ٱلَۡملَأُ مِن قَۡوِم فِۡرَعۡوَن إِنه َهََٰذا 
 ١٠٩ لََسَِٰحٌر َعلِيم  

110. යමාහු නුඹලා ව නුඹලායේ භූමියයන් පිටුවහල් 

කිරීමට සිතයි. එයහයින් නුඹලා (මට) නියයෝග කරනුයේ 

කුමක් ද? 

ۡرِضُكۡمۖۡ  
َ
ِۡن أ ن ُيخۡرَِجُكم م 

َ
يُرِيُد أ

ُمُرونَ َفَما
ۡ
 ١١٠ ذَا تَأ

111. ඔවුහු (ෆිර්අේන්ට යමයස්) පැවැසූහ. යමාහු හා 

යමාහුයේ සයහෝදරයාට කල් යදනු. (හූනියම් කරුවන්) 

එක්රැස් කරන්නන් නගර වලට යවනු. 

رِۡسۡل فِي ٱلَۡمَدآئِِن  
َ
َخاهُ َوأ

َ
رِۡجۡه َوأ

َ
قَالُٓواْ أ

 ١١١ َحَِٰشِرينَ 

112. මනා ඥානය ඇති සෑම හූනියම්කරුවකුම ඔවුහු 

නුඹ යවත යගන එනු ඇත. 
ِ َسَِٰحٍر َعلِيمٖ 

تُوَك بِكُل 
ۡ
 ١١٢ يَأ

113. තවද හූනියම්කරුයවෝ ෆිර්අවුන් යවත පැමිණ 

‘සැබැවින්ම අපි ජය ලබන්නන් වීමු නම් සැබැවින්ම අපට 

කුලියක් හිමි විය යුතුය’ යැයි පැවසුයවෝය. 

َحَرةُ فِۡرَعۡوَن  قَالُٓواْ إِنه لََنا  وََجآَء ٱلسه
ۡجًرا إِن ُكنها َنحُۡن ٱلَۡغَٰلِبِينَ 

َ
 ١١٣ لَأ

114. එයසය්. තවද නුඹලා (මට) සමීපතයින් අතරිනි යැයි 

ඔහු පැවසුයේය. 
بِينَ   ١١٤ قَاَل َنَعۡم َوِإنهُكۡم لَِمَن ٱلُۡمَقره

115. අයහෝ මූසා! (විේජාවන්) නුඹ දමන්යනහි ද 

නැතිනම් අපිම දමන්නන් වන්යනමු දැයි ඔවුහු 

ඇසුයවෝය. 

ن  
َ
آ أ قَِى َوِإمه

ن تُلۡ
َ
آ أ قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِمه

 ١١٥ نهُكوَن َنحُۡن ٱلُۡملۡقِينَ 
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116. නුඹලා දමනු යැයි ඔහු පැවසුයේය. ඔවුහු එය දැමූ 

කල්හි ජනයායේ ඇස් බැන්දුම් යකාට ඔවුන් ව බිය 

වැද්දූහ. තවද ඔවුහු මහත් හූනියම් (විේජාවක්) යගන 

ආහ. 

ۡعيَُن  
َ
لَۡقۡواْ َسَحُرٓواْ أ

َ
آ أ لُۡقواْۖۡ فَلَمه

َ
قَاَل أ

اِس وَٱۡستَۡرَهبُوُهۡم وََجآُءو بِِسۡحٍر   ٱلنه
 ١١٦ َعِظيمٖ 

117. තවද ‘නුඹ නුයේ සැරයටිය බිම දමනු’ යැයි අපි මූසා 

යවත දන්වා සිටියයමු. එවිට එය ඔවුන් සිදු කළ විේජාවන් 

ගිල දැමීය. 

لِۡق َعَصاَكۖۡ 
َ
ۡن أ

َ
وَۡحيۡنَآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
۞َوأ

فُِكونَ 
ۡ
 ١١٧ فَإِذَا ِهَي تَلَۡقُف َما يَأ

118. තවද සතය පැහැදිලි විය. ඔවුන් කරමින් සිටි යද් 

නිෂ්ඵල විය. 
فَوََقَع ٱلۡحَقُّ َوبََطَل َما كَانُواْ  

 ١١٨ َيۡعَملُونَ 

119. එවිට එහි ඔවුන් පරාජයට පත් කරන ලදී. තවද 

ඔවුහු අවමානයට ලක් වූවන් බවට යපරළුයණෝය. 
 ١١٩ َفُغلِبُواْ ُهنَالَِك َوٱنَقلَبُواْ َصَٰغِرِينَ 

120. තවද හූනියම්කරුවන් සිරස නමන්නන් යලස බිම 

ඇද දමන ලදී. 
َحَرةُ َسَِٰجِدينَ  لۡقَِى ٱلسه

ُ
 ١٢٠ َوأ

121. සකල යලෝකයන්හි පරමාධිපති ව අපි විශ්වාස 

කයළමු යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٢١ قَالُٓواْ َءاَمنها بَِرب 

122. (ඔහු) මූසායේ හා හාරූන්යේ පරමාධිපතිය.  َُموَسيَٰ َوَهَُٰرون ِ  ١٢٢ َرب 

123. ‘මා නුඹලාට අවසර දීමට යපර නුඹලා ඔහුව 

විශ්වාස කයළහුය. නියත වශයයන්ම යමය 

කුමන්ත්රණයකි. එහි සිටින නගර වැසියන් එයින් නුඹලා 

පිටුවහල් කරනු පිණිස නුඹලා එහි එය සැලසුම් 

කයළහුය. එයහයින් නුඹලා (යමහි විපාකය) මතු දැන 

ගනු ඇතැ’යි ෆිර්අවුන් පැවැසුයේය. 

ۡن َءاذََن 
َ
قَاَل فِۡرَعۡوُن َءاَمنتُم بِهِۦ َقبَۡل أ

َكۡرُتُموهُ فِي   لَُكۡمۖۡ إِنه َهََٰذا لََمۡكر  مه
 
َ
ۖۡ فََسۡوَف ٱلَۡمِدينَةِ لُِتۡخرُِجواْ مِنَۡهآ أ ۡهلََها

 ١٢٣ َتۡعلَُمونَ 

124. නුඹලායේ අත් හා නුඹලායේ පාද මාරුයවන් 

මාරුවට කපා හරිමි. පසු ව නුඹලා සියල්ලන් ව කුරුසයේ 

එල්ලන්යනමි. 

ِۡن   رُۡجلَُكم م 
َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
َِعنه أ َقط 

ُ
لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
َصل ِبَنهُكۡم أ

ُ
 ١٢٤ ِخَلَٰٖف ثُمه لَأ

125. ‘නියත වශයයන්ම අපි අපයේ පරමාධිපති යවත 

හැයරන්යනෝ යවමු’ යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 
 ١٢٥ قَالُٓواْ إِنهآ إِلَيَٰ َرب ِنَا ُمنَقلِبُونَ 

126. අපයේ පරමාධිපතියේ සංඥා අප යවත පැමිණි 

කල්හි අපි විශ්වාස කළ බැවින් මිස නුඹ අපයගන් 

පළිගන්යන් නැත. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අප යවත 

ඉවසීම යහළනු මැනව! තවද මුස්ලිම්වරුන් බවට අප 

මරණයට පත් කරනු මැනව! 

ۡن َءاَمنها أَـِبَيَِٰت  
َ
هآ أ َوَما تَنقُِم مِنهآ إِل

فۡرِۡغ َعلَيۡنَا  
َ
ْۚ َربهنَآ أ ا َجآَءۡتنَا َرب ِنَا لَمه
نَا ُمۡسلِِمينَ   ١٢٦ َصبۡٗرا َوتَوَفه
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127. තවද යමම යපායළායේ ඔවුන් කලහකම් කිරීමටත්, 

ඔබ හා ඔබයේ යදවිවරුන් අතහැර දැමීමටත් මූසා හා 

මූසායේ පිරිස ඔබ අත හැර දමන්යනහි දැයි ෆිර්අවුන්යේ 

පිරිසයගන් වූ ප්රධානීහු විමසා සිටියහ. (එයස්නම්) අපි 

ඔවුන්යේ පිරිමි දරුවන් ඝාතනය කරමු. ඔවුන්යේ ගැහැනු 

දරුවන් පණපිටින් අත හැර දමමු. තවද සැබැවින්ම අපි 

ඔවුනට ඉහළින් බලය යයාදවන්නන් යවමු යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

تََذُر 
َ
َوَقاَل ٱلَۡملَأُ مِن قَۡوِم فِۡرَعۡوَن أ

ۡرِض 
َ
ُموَسيَٰ َوَقۡوَمُهۥ لُِيۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ
َويََذَرَك َوَءالَِهتََكْۚ قَاَل َسنَُقت ُِل  

ۡبنَآَءُهۡم َونَۡستَۡحِيۦ نَِسآَءُهۡم َوِإنها  
َ
أ

َٰهُِرونَ فَۡوَقُهۡم   ١٢٧ َق

128. නුඹලා අල්ලාහ්යගන් උදේ පතනු. තවද ඉවසනු. 

නියත වශයයන්ම මහයපායළාව අල්ලාහ් සතුය. ඔහුයේ 

ගැත්තන් අතරින් ඔහු අභිමත කරන අයට එය උරුම කර 

යදනු ඇත. තවද අවසානය යද්ව බිය හැඟීයමන් යුතු ව 

කටයුතු කරන්නන්හටය යැයි මූසා ඔහුයේ පිරිසට 

පැවසීය. 

ِ قَاَل  ُموَسيَٰ لَِقۡومِهِ ٱۡستَعِينُواْ بِٱَّلله
ِ يُوِرثَُها َمن  ۡرَض َّلِله

َ
َوٱۡصبُِرٓواْۖۡ إِنه ٱلۡأ

يََشآُء مِۡن ِعبَادِهۖۦِۡ َوٱلَۡعَٰقِبَُة 
 ١٢٨ لِلُۡمتهقِينَ 

129. නුඹ අප යවත පැමිණීමට යපර ද නුඹ අප යවත 

පැමිණීමට පසු ද අපි පීඩාවට පත් කරනු ලැබුයවමු යැයි 

ඔවුහු පැවසුයවෝය. නුඹලායේ පරමාධිපති නුඹලායේ 

සතුරන් විනාශ කර දමා නුඹලා ව යපායළායේ 

නියයෝජනය කරන්නට සලස්වන්නට පුළුවන. එවිට 

නුඹලා ක්රියා කරනුයේ යකයස් දැයි ඔහු අවධානයයන් 

බලනු ඇතැයි ඔහු පැවසීය. 

تِيَنَا َومِنُۢ  
ۡ
ن تَأ

َ
وذِينَا مِن َقبِۡل أ

ُ
قَالُٓواْ أ

ن َبۡعِد َما 
َ
ْۚ قَاَل َعَسيَٰ َربُُّكۡم أ ِجئۡتَنَا
ُكۡم َويَۡستَۡخلَِفُكۡم فِي   ُيۡهلَِك َعُدوه

ۡرِض َفيَنُظَر َكيَۡف َتۡعَملُونَ 
َ
 ١٢٩ ٱلۡأ

130. තවද ඔවුන් යමයනහි කරනු හැකි වනු පිණිස 

නියඟයයන් හා භවයබෝග හිග කිරීයමන් සැබැවින්ම අපි 

ෆිර්අවුන්යේ පිරිස ග්රහණය කයළමු. 

نِيَن   ِ َخۡذنَآ َءاَل فِۡرَعۡوَن بِٱلس 
َ
َولََقۡد أ

َمَرَِٰت لََعلهُهۡم   َِن ٱلثه َوَنۡقٖص م 
ُرونَ  كه  ١٣٠ يَذه

131. ඔවුනට යහපත පැමිණි විට යමය අප යවනුයවන් 

යැයි ඔවුහු පවසති. තවද ඔවුනට යම් නපුරක් ඇති 

වන්යන් නම් මූසා හා ඔහු සමඟ වූවන්යගන් ඇති වූ අසුබ 

නිමිත්තක් යැයි සිතති. දැන ගනු. ඔවුන්යේ අසුබ නිමිති 

අල්ලාහ ්යවතය. එනමුත් ඔවුන්යගන් යබායහෝ යදනා (ඒ 

බව) යනාදනිති. 

فَإِذَا َجآَءۡتُهُم ٱلۡحََسنَُة قَالُواْ لََنا َهَِٰذهۖۦِۡ  
يهُرواْ بُِموَسيَٰ  َوِإن تُِصبُۡهۡم َسي ِئَة  َيطه

لَآ 
َ
ۥُٓۗ أ َعُه ِ  َوَمن مه إِنهَما َطَٰٓئُِرُهۡم ِعنَد ٱَّلله

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ١٣١ َوَلَِٰكنه أ

132. තවද නුඹ අප එමගින් වසඟ කරනු පිණිස කවර 

යහෝ සංඥාවක් අප යවත යගන ආව ද නුඹ ව අපි විශ්වාස 

කරන්නන් යනායවමු යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

تِنَا بِهِۦ مِۡن َءايَةٖ  
ۡ
َوَقالُواْ َمۡهَما تَأ

ۡسَحَرنَا بَِها َفَما َنحُۡن لََك ل ِتَ 
 ١٣٢ بُِمۡؤمِنِينَ 
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133. එබැවින් අපි ඔවුන් යවත ගංවතුර, පළඟැටියන්, 

උකුණන්, යගම්බන් හා රුධිරය පැහැදිලි සංඥා වශයයන් 

එේයවමු. නමුත් ඔවුහු උඩඟුකම් පෑහ. තවද ඔවුහු වැරදි 

කරන පිරිසක් වූහ. 

رَۡسلۡنَا َعلَيۡهُِم 
َ
وَفاَن َوٱلۡجََراَد فَأ ٱلطُّ

َم َءاَيَٰٖت   َفادَِع َوٱلده َل َوٱلضه َوٱلُۡقمه
َلَٰٖت فَٱۡستَۡكبَُرواْ وَكَانُواْ قَۡوٗما   َفصه مُّ

جۡرِمِينَ   ١٣٣ مُّ

134. ඔවුන් මත දඬුවම පතිත වූ කල්හි අයහෝ මූසා! 

ඔබයේ පරමාධිපති ඔබ යවතින් ප්රතිඥා ගත් අයුරින් ඔබ 

අප යවනුයවන් ඔහුයගන් ප්රාර්ථනා කරනු මැනව! යමම 

දඬුවම අප යවතින් ඔබ ඉවත් කර දුන්යන් නම් නියත 

වශයයන්ම අපි ඔබ ව විශ්වාස කරන්යනමු. තවද ඔබ 

සමඟ ඉස්රාඊල් දරුවන් යවන්යනමු යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

ا َوَقَع َعلَيۡهُِم ٱلر ِۡجُز قَالُواْ َيَُٰموَسي   َولَمه
 ِعنَدَكۖۡ لَئِن  ٱۡدُع لََنا َربهَك بَِما َعهِدَ 

َكَشۡفَت َعنها ٱلر ِۡجَز لَُنۡؤمِنَنه لََك 
 ١٣٤ َولَنُرِۡسلَنه َمَعَك بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل 

135. එවිට ඔවුන් එය(විනාශය) ළඟා කර ගන්නා 

නිශ්චිත කාලයක් දක්වා ඔවුන්යගන් එම දඬුවම අපි ඉවත් 

කළ කල්හි එවිට, ඔවුහු ප්රතිඥා කඩ කරන්නන් වූහ. 

َجٍل  
َ
ا َكَشۡفنَا َعنُۡهُم ٱلر ِۡجَز إِلَيَٰٓ أ فَلَمه

 ١٣٥ ُهم َبَٰلُِغوهُ إِذَا ُهۡم يَنُكثُونَ 

136. එයහයින් අපි ඔවුනට දඬුවම් කයළමු. නියත 

වශයයන්ම ඔවුන් අපයේ වදන් යබාරු කළ බැවින් ද ඒ 

පිළිබඳ ඔවුන් යනාසැලකිලිමත්වූවන් යලස සිටි බැවින් ද 

අපි ඔවුන් මුහුයදහි ගිල්වූයයමු. 

ۡغَرقَۡنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِ  
َ
فَٱنتََقۡمنَا مِنُۡهۡم فَأ

بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا وَكَانُواْ َعنَۡها   نهُهۡم َكذه
َ
بِأ

 ١٣٦ َغَٰفِلِينَ 

137. දුර්වලයින් යලස සලකනු ලබමින් සිටී පිරිසට, 

මහයපායළායේ එහි අපි සමෘද්ධිය ඇති කළ නැයගනහිර 

දිශාවන් හා බටහිර දිශාවන් උරුම කර දුනිමු. ඉස්රාඊල් 

දරුවන් ඉවසීයමන් සිටි බැවින් නුයේ පරමාධිපතියේ 

අලංකාර වදන ඔවුන් යකයරහි පූර්ණවත් විය. ෆිර්අවුන් 

හා ඔහුයේ පිරිස සිදු කරමින් සිටි දෑ ද ඔවුන් උසට 

තනමින් සිටි දෑ ද අපි මුළුමණින්ම විනාශ කර දැමුයවමු. 

هِذيَن  ۡوَرۡثنَا ٱلَۡقۡوَم ٱل
َ
كَانُواْ  َوأ

ۡرِض 
َ
يُۡستَۡضَعُفوَن َمَشَٰرَِق ٱلۡأ

ۡت  ۖۡ َوَتمه َوَمَغَٰرِبََها ٱلهتِي َبََٰرۡكنَا فِيَها
كَلَِمُت َرب َِك ٱلۡحُۡسنَيَٰ عَلَىَٰ بَنِٓي  

ۡرنَا َما كَاَن   إِۡسَرَٰٓءِيَل بَِما َصبَُرواْۖۡ َوَدمه
يَۡصنَُع فِۡرَعۡوُن َوَقۡوُمُهۥ َوَما كَانُواْ  

 ١٣٧ َيۡعرُِشونَ 
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138. ඉස්රාඊල් දරුවන් මුහුද තරණය කරන්නට අපි 

සැලැස්සුයවමු. පසුව තමන් සතු පිළිමවලට නමදිමින් 

සිටින පිරිසක් යවත ඔවුහු පැමිණියයෝය. ‘අයහෝ මූසා! 

ඔවුන් සතු ව ඇති යදවියන් යමන් යදවියකු අප 

යවනුයවන් පත් කරනු’ යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

‘සැබැවින්ම නුඹලා අඥානකමින් සිටින පිරිසකැ’යි ඔහු 

පැවසුයේය. 

تَۡواْ  
َ
َوَجََٰوۡزنَا بِبَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل ٱلَۡبۡحَر فَأ

هُهۡمْۚ   ۡصنَامٖ ل
َ
عَلَىَٰ قَۡومٖ َيۡعُكُفوَن عَلَىَٰٓ أ

هَنآ إَِلَٰٗها َكَما لَُهۡم   قَالُواْ َيَُٰموَسي ٱۡجَعل ل
ْۚ قَاَل إِنهُكۡم قَۡوم  َتجَۡهلُونَ   ١٣٨ َءالَِهة 

139. නියත වශයයන්ම ඔවුන් වනාහි ඔවුන් කවර 

විෂයක සිටියේ ද එය විනාශ වන්නකි. තවද ඔවුහු සිදු 

කරමින් සිටි දෑ ද නිෂ්ඵලය. 

ا ُهۡم فِيهِ َوَبَِٰطل    إِنه َهَُٰٓؤلَآءِ ُمتَبهر  مه
ا كَانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٣٩ مه

140. ‘යලෝවැසියනට වඩා නුඹලා ව ඔහු උසස ්කර තිබිය 

දී අල්ලාහ් යනාවන දෑ ද මා නුඹලා යවනුයවන් යසවිය 

යුත්යත්’ යැයි ඔහු (මූසා) විමසුයේය. 

بۡغِيُكۡم إَِلَٰٗها َوُهَو  
َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
قَاَل أ

لَُكۡم عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٤٠ فَضه

141. නුඹලායේ පිරිමි දරුවන් ඝාතනය කර නුඹලායේ 

ගැහැනු(දරුව)න් ජීවත් කරවා දඬුවයම් යේදනාව 

විඳවන්නට සැලැස් වූ ෆිර්අවුන්යේ පැලැන්තියයන් 

නුඹලාව මුදවා ගත් අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. තවද එහි 

නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් අති මහත්වූ පරීක්ෂණයක් 

විය. 

ِۡن َءاِل فِۡرَعۡوَن  نجَيَۡنَُٰكم م 
َ
َوِإذۡ أ

يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب ُيَقت ِلُوَن 
ۡبنَآَءُكۡم َويَۡستَۡحيُوَن 

َ
نَِسآَءُكۡمْۚ  أ

ب ُِكۡم   ِن ره َوفِي َذَٰلُِكم بَلَآء  م 
 ١٤١ َعِظيم  

142. මූසාට අපි රාී තිහක් ප්රතිඥා දුනිමු. තවද අපි එය 

(දින) දහයකින් පූර්ණවත් කයළමු. ඒ අනුව ඔහුයේ 

පරමාධිපතියේ නිශ්චිත කාලය රාී හතළිහක් යලස 

සම්පූර්ණ විය. මායේ සමූහයා අතර මා යවනුයවන් නුඹ 

නියයෝජනය කරනු. තවද විධිමත් කරනු. තවද නුඹ 

කලහකාරීන්යේ මඟ අනුගමනය යනාකරනු යැයි මූසා 

ඔහුයේ සයහෝදර හාරූන්ට කීයේය. 

۞َوَوََٰعۡدنَا ُموَسيَٰ ثََلَٰثِيَن لَۡيلَٗة 
ۦٓ  ۡتَمۡمَنََٰها بَِعۡشٖر َفتَمه مِيَقَُٰت َرب ِهِ

َ
َوأ

 
َ
ْۚ َوَقاَل ُموَسيَٰ لِأ ۡربَعِيَن لَۡيلَٗة

َ
ِخيهِ أ

ۡصلِۡح َولَا  
َ
َهَُٰروَن ٱۡخلُۡفنِي فِي قَۡومِي َوأ

 ١٤٢ تَتهبِۡع َسبِيَل ٱلُۡمۡفِسِدينَ 
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143. අප නියම කළ ස්ථානයට මූසා පැමිණ, ඔහු සමඟ 

ඔහුයේ පරමාධිපති කතා කළ කල්හි ‘මායේ 

පරමාධිපතියාණනි! (ඔබව) මට යපන්වනු මැනව! මා ඔබ 

ව බැලිය යුතුය යැයි පැවසුයේය. එයට “ඔබ මා දැකිය 

යනාහැක්යක්මය. නමුත් එම කන්ද යදස බලනු. එය එම 

ස්ථානයේම ස්ථාවර ව පිහිටියේ නම් එවිට ඔබ මා දකිනු 

ඇත” යැයි පැවසුයේය. ඔහුයේ පරමාධිපති එම කන්යදහි 

යහළි වූ කල්හි එය සුනු විසුනු බවට පත් කයළ්ය. තවද 

මූසා සිහිමුර්ජා වී වැටුයණ්ය. පසුව ඔහුට (සිහිය) පැහැදිලි 

වූ කල්හි ‘ඔබ සුපිවිතුරුය. මම ඔබ යවත පසුතැවිලි වී 

හැරුයණමි. තවද යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන්යේ 

පළමුවැන්නා මම යවමි යැයි කීය. 

ا َجآَء ُموَسيَٰ لِِميَقَٰتِنَا وََكلهَمُهۥ  َولَمه
نُظۡر إِلَۡيَكْۚ قَاَل  

َ
رِنِٓي أ

َ
ِ أ َربُُّهۥ قَاَل َرب 

َٰنِي َوَلَِٰكِن ٱنُظۡر إِلَي ٱلۡجَبَِل    لَن تََرى
َٰنِيِۚ  فَإِِن ٱۡستََقره َمكَانَُهۥ فََسۡوَف تََرى

ا  هىَٰ َربُُّهۥ لِلَۡجبَِل َجَعلَُهۥ َدك ٗ ا َتجَل فَلَمه
فَاَق قَاَل 

َ
آ أ ْۚ فَلَمه وََخره ُموَسيَٰ َصعِٗقا

ُل   وه
َ
نَا۠ أ

َ
ُسبَۡحَٰنََك ُتبُۡت إِلَۡيَك َوأ

 ١٤٣ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

144. අයහෝ මූසා! නියත වශයයන්ම මම මායේ දූත 

පණිවිඩ තුළින් ද මා ඔබ සමඟ කතා කිරීම තුළින් ද මා 

ඔබව ජනයාට ඉහළින් යතෝරා ගත්යතමි. එබැවින් මා 

නුඹට පිරි නැමූ දෑ ගනු. තවද නුඹ කෘතයේදීන් අතරින් 

වනු යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

قَاَل َيَُٰموَسيَٰٓ إِن ِي ٱۡصَطَفيۡتَُك عَلَى  
َلَٰتِي َوبَِكَلَٰ  اِس بِرَِسَٰ ِمي فَُخۡذ َمآ  ٱلنه

َِٰكرِينَ  َِن ٱلشه  ١٤٤ َءاتَيۡتَُك َوُكن م 

145. තවද ඔහු යවනුයවන් පුවරු වල සෑම යදයක්ම 

ලිේයවමු. එය උපයදසක් හා සෑම යදයක්ම විග්රහ 

කරන්නක් විය. එබැවින් එය බලවත් යලස ග්රහණය කර 

ගනු. එයමන්ම එහි අලංකාර දෑ ග්රහණය කර ගන්නා 

යමන් නුයේ ජනයාට ද නුඹ නියයෝග කරනු. 

පාපතරයින්යේ නිවහන මම නුඹලාට යපන්වමි. 

ِ َشۡيءٖ  
لَۡواِح مِن كُل 

َ
َوَكتَبۡنَا لَُهۥ فِي ٱلۡأ

ِ َشۡيءٖ فَُخۡذَها  
وِۡعَظٗة َوَتۡفِصيلٗا ل ِكُل  مه

  ْۚ ۡحَسنَِها
َ
ُخُذواْ بِأ

ۡ
ُمۡر قَۡوَمَك يَأ

ۡ
ةٖ َوأ بُِقوه

ْورِيُكۡم َداَر 
ُ
 ١٤٥ ٱلَۡفَِٰسقِينَ َسأ

146. යුක්තියයන් යතාරව මහයපායළායේ උඩඟුකම් 

පාන්නන් ව මායේ සංඥාවන්යගන් මම යවනතකට 

හරවමි. තවද ඔවුන් සියඵ සංඥාවන් දුටුව ද එය ඔවුහු 

විශ්වාස යනාකරති. තවද ඔවුන් ඍජු මාර්ගය දකින්යන් 

නම් එය ඔවුහු (ඍජු) මඟක් යලස යනාගනිති. තවද 

සීමාව ඉක්ම වූ මාර්ගයක් දකින්යන් නම් එය මඟක් යලස 

ගනිති. එය ඔවුන් අපයේ සංඥාවන් යබාරු කළ බැවින් 

හා ඒ පිළිබඳ ව ඔවුන් අනවධානීන්ව සිටි බැවිනි. 

هِذيَن   ۡصرُِف َعۡن َءاَيَٰتَِي ٱل
َ
َسأ

ِ َوِإن  ۡرِض بَِغيۡرِ ٱلۡحَق 
َ
َيتََكبهُروَن فِي ٱلۡأ

ها يُۡؤمِنُواْ بَِها َوِإن يََرۡواْ   يََرۡواْ كُله َءايَةٖ ل
َسبِيَل ٱلرُّۡشِد لَا َيتهِخُذوهُ َسبِيلٗا َوِإن 

ِ َيتهِخُذوهُ َسبِيلٗاْۚ َذَٰلَِك  يََرۡواْ َسبِيَل ٱلَۡغى 
بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا وَكَانُواْ َعنَۡها   نهُهۡم َكذه

َ
بِأ

 ١٤٦ َغَٰفِلِينَ 
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147. තවද අපයේ සංඥාවන් හා මතු යලාව හමු ව යබාරු 

කළවුන් වන ඔවුන්යේ ක්රියාවන් නිෂ්ඵල විය. ඔවුන් 

කරමින් සිටි දෑට මිස ඔවුනට ප්රතිඵල යදනු ලබනු ඇත් 

ද? 

بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا َولَِقآءِ ٱٓأۡلِخَرةِ  هِذيَن َكذه َوٱل
ها َما   ۡعَمَٰلُُهۡمْۚ َهۡل ُيجَۡزۡوَن إِل

َ
َحبَِطۡت أ

 ١٤٧ كَانُواْ َيۡعَملُونَ 

148. මූසායේ ජනයා ඔහුයගන් පසුව ඔවුන්යේ ආභරණ 

වලින් වසු පැටවකුයේ හැඩයයන් යුත් යමක් (නැමදුමට) 

ගත්යත්ය. එයට ගව හඬකුත් විය. සැබැවින්ම එය ඔවුන් 

සමඟ කතා යනාකරන බවත් ඔවුනට එය ඍජු මඟ 

යනායපන්වන බවත් ඔවුහු යනාදුටුයවෝ ද? ඔවුහු එය 

(නැමදුමට) ගත්යතෝය. තවද ඔවුන් අපරාධකරුවන් බවට 

පත් වූහ. 

خََذ  قَۡوُم ُموَسيَٰ مِنُۢ َبۡعِدهِۦ مِۡن  َوٱته
لَۡم  

َ
ْۚ أ هُهۥ ُخَواٌر ُحلِي ِهِۡم ِعۡجلٗا َجَسٗدا ل
نهُهۥ لَا يُكَل ُِمُهۡم َولَا َيۡهِديهِۡم  

َ
يََرۡواْ أ

خَُذوهُ وَكَانُواْ َظَٰلِِمينَ   ١٤٨ َسبِيلًاۘ ٱته

149. ඔවුන්යේ දෑත් කළ දෑ පිළිබඳ පසුතැවිලි වී 

සැබැවින්ම තමන් මුළා වී ඇති බව ඔවුන් දුටු කල්හි, 

අපයේ පරමාධිපති අපට කරුණා යනාකයළ ්නම් තවද 

අපහට ඔහු සමාව යනාදුන්යන් නම් සැබැවින්ම අපි 

අලාභවන්තයින් අතරින් වන්යනමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

نهُهۡم قَۡد  
َ
ۡواْ أ

َ
يِۡديهِۡم َوَرأ

َ
ا ُسقَِط فِٓي أ َولَمه

هۡم يَۡرَحمۡنَا  َربُّنَا َويَۡغفِۡر  َضلُّواْ قَالُواْ لَئِن ل
 ١٤٩ لََنا لََنُكوَننه مَِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

150. තවද මූසා තම සමූහයා යවත දැඩි යකෝපයයන් හා 

දුකින් පැමිණ කල්හි ‘මයගන් පසු ව නුඹලා මා 

නියයෝජනය කළ අයුරු නපුරු විය. නුඹලායේ 

පරමාධිපතියේ අණට (කලින්) නුඹලා ඉක්මන් වූයේ 

දැයි? ඔහු ඇසීය. තවද එතුමා (යද්ව පණිවිඩ සඳහන්) 

පලක බිම යහළා තම සයහෝදරයායේ හිස අල්ලා, තමන් 

යවතට ඇද්යද්ය. ‘මායේ මවයේ පුතණුවනි! සැබැවින්ම 

යමම සමූහයා මා දුර්වලයකු යැයි සිතූහ. මා මරා දැමීමට 

තැත් කළහ. එබැවින් නුඹ මා ගැන සතුරන් (ඉදිරියේ) 

සිනහවට ලක් යනාකරනු. තවද අපරාධකාරී ජනයා සමඟ 

මා පත් යනාකරනු. යැයි ඔහු (හාරූන්) කීය. 

ا رََجَع ُموَسيَٰٓ إِلَيَٰ قَۡومِهِۦ َغۡضَبََٰن  َولَمه
ِسٗفا قَاَل بِئَۡسَما َخلَۡفتُُمونِي مِنُۢ 

َ
أ

لَۡقى  
َ
ۡمَر َرب ُِكۡمۖۡ َوأ

َ
َعِجلۡتُۡم أ

َ
َبۡعِدٓيِۖ أ

ۥٓ إِلَۡيهِِۚ  ُه ِخيهِ َيجُرُّ
َ
ِس أ

ۡ
َخَذ بَِرأ

َ
لَۡواَح َوأ

َ
ٱلۡأ

مه 
ُ
إِنه ٱلَۡقۡوَم ٱۡستَۡضَعُفونِي   قَاَل ٱۡبَن أ

وَكَاُدواْ َيۡقتُلُونَنِي فَلَا تُۡشِمۡت بَِي  
ۡعَدآَء َولَا َتجَۡعلۡنِي َمَع ٱلَۡقۡوِم  

َ
ٱلۡأ

َٰلِِمينَ   ١٥٠ ٱلظه

151. මායේ පරමාධිපතියාණනි! මට හා මායේ 

සයහෝරදයාට සමාව යදනු මැනව! ඔයේ කරුණාව තුළට 

අපව ද ඇතුළත් කරනු මැනව! තවද ඔබ 

කරුණාවන්තයින් අතරින් මහා කාරුණිකය. 

ۡدِخلۡنَا فِي  
َ
ِخي َوأ

َ
ِ ٱۡغفِۡر لِي َولِأ قَاَل َرب 

َِٰحمِينَ  رَۡحُم ٱلره
َ
نَت أ

َ
 ١٥١ َرۡحمَتَِكۖۡ َوأ
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152. නියත වශයයන්ම වසු පැටවා (නැමදුමට) ගත් අය 

වන යමාවුනට යමයලාව ජීවිතයේ දී යමාවුන්යේ 

පරාමාධිපතියගන් වූ යකෝපය ද අවමානය ද හිමි වනු 

ඇත. තවද යබාරු යගාතන්නන්හට අපි ප්රතිඵල 

පිරිනමනුයේ එයලසය. 

خَُذواْ ٱلۡعِۡجَل َسيَنَالُُهۡم   هِذيَن ٱته إِنه ٱل
ب ِهِۡم َوذِلهة  فِي ٱلۡحَيَوَٰةِ  ِن ره َغَضب  م 

ْۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡفتَرِينَ  ۡنيَا  ١٥٢ ٱلدُّ

153. තවද කවයරකු නපුරුකම් යකාට ඉන් පසුව 

පශ්චාත්තාප වී විශ්වාස කයළ ්ද සැබැවින්ම නුඹයේ 

පරමාධිපති ඉන් පසු පවා අතික්ෂමාශීලීය; කරුණා 

ගුණයයන් යුක්තය. 

ي ِـ َاِت ثُمه تَابُواْ مِنُۢ   هِذيَن َعِملُواْ ٱلسه َوٱل
َبۡعِدَها َوَءاَمنُٓواْ إِنه َربهَك مِنُۢ َبۡعِدَها  

 ١٥٣ لََغُفور  رهِحيم  

154. මූසායගන් යකෝපය නිවී ගිය කල්හි එම පලක ඔහු 

ගත්යත්ය. එම පිටපත්හි, තම පරමාධිපතිට බියවන 

ඔවුන්හට යහමඟ ද දයාව ද විය. 

َخَذ  
َ
وَسي ٱلَۡغَضُب أ ا َسَكَت َعن مُّ َولَمه

لَۡواَحۖۡ َوفِي نُۡسَختَِها ُهٗدى َوَرۡحمَة  
َ
ٱلۡأ

هِذيَن ُهۡم لَِرب ِهِۡم يَۡرَهبُونَ   ١٥٤ ل ِل

155. නියම කරන ලද අපයේ සථ්ානය සඳහා මිනිසුන් 

හැත්තෑවක් යදනා මූසා යතෝරා ගත්යත්ය. භූ කම්පනය 

ඔවුන් ග්රහණය කළ කල්හි ‘මායේ පරමාධිපතියාණනි! 

ඔබ අභිමත කයළ් නම් මීට යපරම ඔබ ඔවුන් හා මා 

විනාශ කරන්නට තිබුණි. අප අතරින් අධමයින් කළ දෑ 

යහත්ුයවන් ඔබ අප විනාශ කරන්යනහි ද? යමය ඔයේ 

පරීක්ෂණයක් මිස යවනකක් යනායේ. එමගින් ඔබ 

අභිමත කරන අය මුළාවන්නට ඉඩ හරින්යනහිය. ඔබ 

අභිමත කරන අයට මඟ යපන්වන්යනහිය. ඔබ අපයේ 

භාරකරුය. එබැවින් අපට සමාව යදනු මැනව! තවද අපට 

කරුණා කරනු මැනව! තවද ඔබ සමාව යදන්නන්යගන් 

යර්ෂ්ඨතමයාය’ යැයි ඔහු(මූසා) පැවසුයේය. 

َوٱۡختَاَر ُموَسيَٰ قَۡوَمُهۥ َسبۡعِيَن رَُجلٗا  
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة قَاَل 

َ
آ أ ۖۡ فَلَمه ل ِِميَقَٰتِنَا

ِن َقبُۡل   ۡهلَۡكتَُهم م 
َ
ِ لَۡو ِشئَۡت أ َرب 

  ۡۖ َفَهآُء مِنهآ ُتۡهلُِكنَا بَِما َفَعَل ٱلسُّ
َ
ََٰيۖۡ أ َوِإيه

ها فِتۡنَتَُك تُِضلُّ بَِها َمن  تََشآُء  إِۡن ِهَي إِل
نَت َولِيُّنَا فَٱۡغفِۡر  

َ
ۖۡ أ َوَتۡهِدي َمن تََشآُء

نَت َخيُۡر ٱلَۡغَٰفِرِينَ 
َ
ۖۡ َوأ  ١٥٥ لََنا َوٱۡرَحمۡنَا

156. තවද යමයලායවහි යමන්ම මතුයලායවහි ද අපහට 

යහපත නියම කරනු මැනව! නියත වශයයන්ම අපි ඔබ 

යවත හැරුයණමු. ‘මායේ දඬුවම වනාහි, මා අභිමත 

කරන අය එමගින් මම හසු කරමි. තවද මායේ දයාව 

සියළු දෑහි වයාප්ත ව ඇත. එබැවින් යද්ව බිය හැඟීයමන් 

යුතුව කටයුතු කරන සකාත් පිරිනමන අය හා අපයේ 

වදන් විශ්වාස කරන අයට එය මම මතු සටහන් කරමි 

යැයි ඔහු(අල්ලාහ්) පැවසුයේය. 

ۡنيَا َحَسنَٗة   ۞َوٱۡكتُۡب لََنا فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
ٱٓأۡلِخَرةِ إِنها ُهۡدنَآ إِلَۡيَكْۚ قَاَل َعَذابِٓي  َوفِي 

ۖۡ َوَرۡحمَتِي وَِسَعۡت  َشآُء
َ
ِصيُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
أ

هِذيَن َيتهُقوَن   ۡكتُبَُها لِل
َ
ِۚ فََسأ كُله َشۡيءٖ

هِذيَن ُهم أَـِبَيَٰتِنَا   َكوَٰةَ َوٱل َويُۡؤتُوَن ٱلزه
 ١٥٦ يُۡؤمِنُونَ 
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157. ඔවුහු වනාහි, ඔවුන් අබියස ඇති තේරාතයේ හා 

ඉන්ජීලයේ සඳහන් කරනු ලැබූ අයුරින් ඔවුනට යහපත 

විධානය කරන, පිළිකුල් සහගත දැයින් ඔවුන් 

වළක්වාලන, යහපත් දෑ ඔවුනට අනුමත කරන, කිළිටි දෑ 

ඔවුන් මත තහනම් කරන, ඔවුන්යේ බර හා ඔවුන් මත 

පැවති දුෂ්කරතාවන් (පහකර) තබන අයකු යලසින් 

ශාක්ෂරතාවක් යනාමැති යද්ව ඥානය ලැබූ යමම ධර්ම 

දූතයාණන් ව අනුගමනය කරන්යනෝ යවති.  එබැවින් 

කවයරකු ඔහුව විශ්වාස යකාට; ඔහුට ගරු යකාට; ඔහුට 

උදේ කර; ඔහුට පහළ කරනු ලැබූ ආයලෝකය පිළිපැද්යද් 

ද ඔවුහුමය ජයග්රාහකයයෝ. 

م ِيه  
ُ
ِبيه ٱلۡأ هِذيَن يَتهبُِعوَن ٱلرهُسوَل ٱلنه ٱل

هِذي  َيجُِدونَُهۥ َمۡكتُوبًا ِعنَدُهۡم فِي  ٱل
ُمُرُهم بِٱلَۡمۡعُروِف  

ۡ
َٰةِ َوٱلِۡإنجِيِل يَأ ۡوَرى ٱلته

َُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويُِحلُّ لَُهُم   َويَنَۡهى
ئَِث   ُِم َعلَيۡهُِم ٱلۡخََبَٰٓ ي َِبَِٰت َويَُحر  ٱلطه

ۡغَلََٰل ٱلهتِي  
َ
َويََضُع َعنُۡهۡم إِۡصَرُهۡم َوٱلۡأ

هِذيَن َءاَمنُواْ بِهِۦ كَانَۡت َعلَ  يۡهِۡمْۚ فَٱل
هِذٓي   وَر ٱل ُروهُ َونََصُروهُ َوٱتهبَُعواْ ٱلنُّ وََعزه

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
 ١٥٧ أ

158. අයහෝ ජනයිනි! සැබැවින්ම මම නුඹලා සියළු යදනා 

යවත වූ අල්ලාහය්ේ ධර්ම දූතයා යවමි. අහස ්හා 

යපායළායේ ආධිපතයය ඔහු සතුය. ඔහු හැර නැමදුමට 

යවනත් සුදුසය්සකු යනාමැත. ඔහු ජීවය යදයි. තවද 

මරණයට පත් කරයි. එබැවින් නුඹලා යහමඟ ලැබිය 

හැකි වනු පිණිස අල්ලාහ් ව ද ඔහු හා ඔහුයේ වදන් 

විශ්වාස කරන ඔහුයේ දූත උම්මි (ශාක්ෂරතාව 

යනාදන්නා) නබිවරයාව ද විශ්වාස කරනු. තවද ඔහුව 

අනුගමනය කරනු යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

  ِ اُس إِن ِي رَُسوُل ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
قُۡل َيَٰٓأ

هِذي لَُهۥ ُملُۡك  إِلَۡيُكۡم َجمِيًعا ٱل
ها ُهَو  ۡرِضِۖ لَآ إَِلََٰه إِل

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ِ َورَُسولِهِ  يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ فَـ َامِنُواْ بِٱَّلله
هِذي يُ  ِ ٱل م ِي 

ُ
ِبي ِ ٱلۡأ ِ ٱلنه ۡؤمُِن بِٱَّلله

وََكلَِمَٰتِهِۦ َوٱتهبُِعوهُ لََعلهُكۡم  
 ١٥٨ َتۡهتَُدونَ 

159. මූසායේ ජනයා අතරින් සතයය අනුව යහමඟ 

යපන්වන හා එමගින් යුක්තිය ඉටු කරන ප්රජාවක් යවති. 
 ِ ة  َيۡهُدوَن بِٱلۡحَق  مه

ُ
َومِن قَۡوِم ُموَسيَٰٓ أ

 ١٥٩ َوبِهِۦ َيۡعِدلُونَ 
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160. යගෝත්ර යදායළාසක ප්රජාවක් බවට අපි ඔවුන් යවන් 

කයළමු. මූසායේ ජනයා ඔහුයගන් ජලය ඉල්ලා සිටිය දී 

නුයේ සැරයටියයන් ගලට ගසනු යැයි අපි ඔහුට දන්වා 

සිටියයමු. එවිට උල්පත් යදායළාසක් ඉන් මතු වී පිටාර 

ගැලීය. සෑම ජන යකාට්ඨාසයක්ම ඔවුන් පැන් යබාන 

ස්ථානය දැන ගත්යත්ය. තවද වලාකුළ ඔවුනට 

යසවණැලි බවට පත් කයළමු. තවද ඔවුන් යවත මන්නු 

හා සල්වා (නම් ස්වර්ග ආහාර) පහළ කයළමු. නුඹලාට 

අපි යපෝෂණය කළ දැයින් පිවිතුරු දෑ අනුභව කරනු. 

තවද ඔවුහු අපට අපරාධ යනාකළහ. එයහත් ඔවුහු 

ඔවුනටම අපරාධ කර ගනිමින් සිටියහ. 

ۡعَنَُٰهُم ٱثۡنََتۡي َعۡشَرةَ  ْۚ َوَقطه َمٗما
ُ
ۡسبَاًطا أ

َ
أ

َُٰه  وَۡحيۡنَآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ إِذِ ٱۡستَۡسَقى
َ
َوأ

  ۡۖ ِن ٱۡضرِب ب َِعَصاَك ٱلۡحََجَر
َ
ۥٓ أ قَۡوُمُه

ۖۡ قَۡد   فَٱۢنبََجَسۡت مِنُۡه ٱثۡنَتَا َعۡشَرةَ َعيٗۡنا
ۡشَربَُهۡمْۚ وََظلهلۡنَا   نَاٖس مه

ُ
َعلَِم كُلُّ أ

نَزلَۡنا َعلَ 
َ
يۡهُِم ٱلَۡمنه َعلَيۡهُِم ٱلَۡغَمََٰم َوأ

لَۡوىَِٰۖ كُلُواْ مِن َطي َِبَِٰت َما  َوٱلسه
َرَزقَۡنَُٰكۡمْۚ َوَما َظلَُمونَا َوَلَِٰكن كَانُٓواْ  

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 
َ
 ١٦٠ أ

161. තවද නුඹලා යමම ගම්මානයේ පදිංචි වනු. තවද 

නුඹලා කැමති පරිදි ඉන් අනුභව කරනු. තවද නුඹලා 

හිත්තතුන් (පාපයයන් ගැලවීම ලබා යදනු) යැයි පවසනු. 

තවද එහි යදාරටුයවන් සිරස නමමින් ඇතුළු වනු. 

නුඹලායේ වැරදි වලට අපි නුඹලාට සමාව යදන්යනමු. 

දැහැමියන්ට අපි අධික කර යදන්යනමු යැයි ඔවුනට 

පවසනු ලැබූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

َوِإذۡ قِيَل لَُهُم ٱۡسُكنُواْ َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريََة  
ة  وَُكلُواْ مِنۡهَ  ا َحيُۡث ِشئۡتُۡم َوُقولُواْ ِحطه

ٗدا نهۡغفِۡر لَُكۡم   َوٱۡدُخلُواْ ٱلَۡباَب ُسجه
 ١٦١ َخِطئَٰٓـتُِكۡمْۚ َسنَزِيُد ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

162. ඔවුන් අතරින් අපරාධ කළවුන් ඔවුනට පවසනු 

ලැබූ දෑ හැර යවනත් ප්රකාශයක් යවනස ්යකාට 

පැවසුයවෝය. එබැවින් ඔවුන් අපරාධකරමින් සිටි 

යහත්ුයවන් අහසින් දඬුවමක් අපි ඔවුන් යවත එේයවමු. 

هِذيَن َظلَُمواْ مِنُۡهۡم قَۡولًا َغيَۡر   َل ٱل َفبَده
رَۡسلۡنَا َعلَيۡهِۡم رِۡجٗزا  

َ
هِذي قِيَل لَُهۡم فَأ ٱل

َمآءِ بَِما كَانُواْ َيۡظلُِمونَ  َِن ٱلسه  ١٦٢ م 

163. මුහුද අසබඩ පිහිටි ගම්මානය පිළිබඳ ව නුඹ 

ඔවුන්යගන් අසනු. ඔවුහු යසනසුරාදා දින සීමාව ඉක්මවා 

ගියහ. මන්ද ඔවුන්යේ යසනසුරාදා දින මතසයයින් ඔවුන් 

යවත හිස ඔසවා පැමියණයි. යසනසුරාදා යනාවන 

දිනයයහි ඔවුන් යවත එයස් යනාපැමියණයි. ඔවුන් 

පාපකම් කරමින් සිටි යහත්ුයවන් අප ඔවුන් පරීක්ෂාවට 

ලක් කරනුයේ එයලසය. 

وَۡسـ َلُۡهۡم َعِن ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِي كَانَۡت 
بِۡت  َحاِضَرةَ ٱلَۡبۡحرِ إِذۡ َيۡعُدوَن فِي ٱلسه
ٗعا   تِيهِۡم ِحيتَاُنُهۡم يَۡوَم َسبۡتِهِۡم ُشره

ۡ
إِذۡ تَأ

تِيهِۡمْۚ َكَذَٰلَِك  
ۡ
َويَۡوَم لَا يَۡسبِتُوَن لَا تَأ

 ١٦٣ َنبۡلُوُهم بَِما كَانُواْ َيۡفُسُقونَ 
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164. තවද අල්ලාහ ්ඔවුන් විනාශ කරන්නට යන එයස්ත් 

නැතයහාත් දැඩි දඬුවමකින් දඬුවම් කරන්නට යන 

පිරිසකට නුඹලා උපයදස ්යදනුයේ මන්දැයි ඔවුන් අතරින් 

වූ සමූහයක් විමසා සිටි අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

නුඹලායේ පරමාධිපති යවත නිදහසට කරුණක් වනු 

පිණිසත් ඔවුන් බිය හැඟීයමන් යුතුව කටයුතු කිරීමට 

හැකි වනු පිණිසත් යැයි ඔවුහු (යද්ශකයයෝ) පැවසුයවෝය. 

ِنُۡهۡم لَِم تَعُِظوَن قَۡوًما   ة  م  مه
ُ
َوِإذۡ قَالَۡت أ

ُبُهۡم َعَذابٗا  ِ ۡو ُمَعذ 
َ
ُ ُمۡهلُِكُهۡم أ ٱَّلله

َشِديٗداۖۡ قَالُواْ َمۡعِذَرةً إِلَيَٰ َرب ُِكۡم  
 ١٦٤ َولََعلهُهۡم َيتهُقونَ 

165. කවර යදයක් ඔවුනට උපයදස් යදනු ලැබුයේ ද එය 

ඔවුන් අමතක කළ කල්හි නපුයරන් වළක්වන්නන් 

(පමණක්) අපි මුදවා ගත්යතමු. තවද අපරාධ කළවුන් 

පාපකම් කරමින් සිටි යහත්ුයවන් දැඩි දඬුවමකින් අපි 

ඔවුන් ග්රහණය කයළමු. 

هِذيَن  نجَيۡنَا ٱل
َ
ۦٓ أ ُِرواْ بِهِ ا نَُسواْ َما ذُك  فَلَمه

هِذيَن  َينَۡهۡوَن َعِن ٱلسُّ  َخۡذنَا ٱل
َ
وٓءِ َوأ

َظلَُمواْ بَِعَذابِۭ بَـ ِيِۭس بَِما كَانُواْ  
 ١٦٥ َيۡفُسُقونَ 

166. එයින් තහනම් කරනු ලැබූ දෑ සම්බන්ධයයන් ඔවුන් 

සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කළ කල්හි ‘නුඹලා අවමානයට 

පත් වූවන් යලසින්, වඳුරන් යමන් වනු යැයි අපි ඔවුනට 

පැවසුයවමු. 

ا ُنُهواْ َعنُۡه قُلۡنَا لَُهۡم   ا َعتَۡواْ َعن مه فَلَمه
 ١٦٦ ُكونُواْ قَِرَدةً َخَِٰسـ ِينَ 

167. මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනය දක්වා 

ඔවුනට එයරහි ව නපුරු දඬුවයමන් දඬුවම් කරන අය 

එවනු ඇතැයි නුඹයේ පරමාධිපති නියේදනය කළ 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. නියත වශයයන්ම නුඹයේ 

පරමාධිපති දඬුවම් දීයමහි ඉතා යේගවත්ය. තවද නියත 

වශයයන්ම ඔහු අති ක්ෂමාශීලීය; කරුණා ගුණයයන් 

යුක්තය. 

ذهَن َربَُّك لََيبَۡعثَنه َعلَيۡهِۡم إِلَيَٰ  
َ
َوِإذۡ تَأ

يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َمن يَُسوُمُهۡم ُسوَٓء 
 ٱلَۡعَذاِبِۗ إِنه َربهَك لََسِريُع ٱلۡعَِقابِ 

 ١٦٧ َوِإنهُهۥ لََغُفور  رهِحيم  

168. තවද අපි මහයපායළායේ සමූහයන් වශයයන් ඔවුන් 

යබදා යවන් කයළමු. ඔවුන් අතරින් දැහැමියන් යවති. 

තවද ඔවුන් අතරින් එයස ්යනාවන අය ද යවති. තවද 

ඔවුන් නැවත හැරිය හැකි වනු පිණිස යහපත් හා නපුරු 

දැයින් අපි ඔවුන් පරීක්ෂා කයළමු. 

ِنُۡهُم  ۖۡ م  َمٗما
ُ
ۡرِض أ

َ
ۡعَنَُٰهۡم فِي ٱلۡأ َوَقطه

َٰلُِحوَن َومِنُۡهۡم ُدوَن َذَٰلَِكۖۡ  ٱلصه
ي ِـ َاِت  َوبَلَۡوَنَُٰهم بِٱلۡحََسَنَِٰت َوٱلسه

 ١٦٨ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 
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169. ඔවුන්යගන් පසුව (ඔවුන් යවනුවට) පරපුරක් 

පැමිණ එම යද්ව ග්රන්ථය උරුම කර ගත්යතෝය. (ඒ 

යවනුවට යමයලායවහි) පහත් භාණ්ඩය ඔවුහු ගනිති. 

තවද අපට සමාව යදනු ලබනු ඇතැයි පවසති. තවද ඒ හා 

සමාන (තවත් පහත්) භාණ්ඩයක් ඔවුන් යවත 

පැමියණන්යන් නම් එය ද ඔවුහු ගනිති. අල්ලාහ් යවත 

සතයය මිස යවනත් කිසිවක් යනාපැවසිය යුතු යැයි ද එහි 

ඇති දෑ ඔවුන් හැදෑරිය යුතු යැයි ද ඔවුන් යවතින් යද්ව 

ග්රන්ථයේ ප්රතිඥාවක් ගනු යනාලැබුයේ ද? යද්ව බිය 

හැඟීයමන් කටයුතු කරන්නන්හට මතු යලාව නිවහන 

යර්ෂ්ඨය. (යමය) නුඹලා වටහා ගත යුතු යනායේ ද? 

فََخلََف مِنُۢ َبۡعِدهِۡم َخلۡف  َورِثُواْ  
ۡدنَيَٰ 

َ
ُخُذوَن َعرََض َهََٰذا ٱلۡأ

ۡ
ٱلِۡكَتََٰب يَأ

تِهِۡم  َويَُقولُوَن َسيُغۡ 
ۡ
َفُر لََنا َوِإن يَأ

لَۡم يُۡؤَخۡذ 
َ
ُخُذوُهْۚ أ

ۡ
ِثۡلُُهۥ يَأ َعرَض  م 

ها َيُقولُواْ  ن ل
َ
ِيَثَُٰق ٱلِۡكَتَِٰب أ َعلَيۡهِم م 

ها ٱلۡحَقه َوَدرَُسواْ َما فِيهِِۗ  ِ إِل عَلَى ٱَّلله
هِذيَن َيتهُقوَنْۚ   اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َخيۡر  ل ِل َوٱلده

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
 ١٦٩ أ

170. තවද යද්ව ග්රන්ථය තදින් පිළිපදිමින් සලාතය 

විධිමත් ව ඉටු කළවුන් වනාහි නියත වශයයන්ම අපි 

එවන් දැහැමියන්යේ ප්රතිඵල නිෂ්ඵල යනාකරමු. 

قَاُمواْ  
َ
ُكوَن بِٱلِۡكَتَِٰب َوأ ِ هِذيَن ُيَمس  َوٱل

ۡجَر 
َ
لَوَٰةَ إِنها لَا نُِضيُع أ ٱلصه

 ١٧٠ ٱلُۡمۡصلِِحينَ 

171. තවද ඔවුනට ඉහළින් වළාකුලක් යමන් කන්ද 

ඔසවා තැබූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. සැබැවින්ම එය 

ඔවුන් මත වැයටනු ඇතැයි ඔවුහු සිතූහ. නුඹලා බිය 

හැඟීයමන් යුතුය ව කටයුතු කළ හැකි වනු පිණිස 

නුඹලාට අපි පිරිනැමූ දෑ නුඹලා බලවත් යලස ග්රහණය 

කර ගනු. තවද එහි ඇති දෑ නුඹලා යමයනහි කරනු. 

نهُهۥ ُظلهة  
َ
۞َوِإذۡ َنتَۡقنَا ٱلۡجَبََل فَۡوَقُهۡم َكأ

ُۢ بِهِۡم ُخُذواْ َمآ  نهُهۥ َواقُِع
َ
وََظنُّٓواْ أ

ةٖ َوٱذُۡكُرواْ َما فِيهِ   َءاَتيَۡنَُٰكم بُِقوه
 ١٧١ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 

172. තවද නුඹයේ පරමාධිපති ආදම්යේ දරුවන්යගන් 

ඔවුන්යේ යකාදුවලින් ඔවුන්යේ පරපුර යගන ඔවුනට 

එයරහි ව ඔවුන්ම සාක්ි දැරීමට පත් යකාට නුඹලායේ 

පරමාධිපති මා යනායේ දැයි විමසූ සිහිපත් කරනු. එයසය් 

අපි සාක්ි දරමු යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. (එයස ්

ප්රතිඥාවක් ගනු ලැබුයේ) මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනයේ ‘නියත වශයයන්ම අපි යම් ගැන 

අනවධානීන් යලස සිටියයමු යැයි නුඹලා යනාපවසනු 

පිණිසය. 

َخَذ َربَُّك مِنُۢ بَنِٓي َءاَدَم مِن  
َ
َوِإذۡ أ

ۡشَهَدُهۡم عَلَىَٰٓ  
َ
ِيهتَُهۡم َوأ ُظُهورِِهۡم ذُر 

لَۡسُت بَِرب ُِكۡمۖۡ قَالُواْ بَلَىَٰ  
َ
نُفِسهِۡم أ

َ
أ

ن َتُقولُواْ يَۡوَم 
َ
ْۚ أ ٱلۡقَِيََٰمةِ إِنها ُكنها  َشهِۡدنَآ

 ١٧٢ َعۡن َهََٰذا َغَٰفِلِينَ 

173. නැතයහාත් නියත වශයයන්ම ආයද්ශ කළ අය 

වනුයේ මීට යපර සිටි අපයේ මුතුන් මිත්තන්ය. තවද අපි 

ඔවුන්යගන් පසු වූ පරපුරක් යවමු. අවැඩ කරන්යනෝ සිදු 

කළ දෑ යහත්ුයවන් නුඹ අපව විනාශ කරන්යනහිදැයි 

නුඹලා යනාපවසනු පිණිසය. 

ۡشَرَك َءابَآُؤنَا مِن َقبُۡل  
َ
ۡو َتُقولُٓواْ إِنهَمآ أ

َ
أ

َفتُۡهلُِكنَا بَِما 
َ
ِنُۢ َبۡعِدهِۡمۖۡ أ ِيهٗة م  َوُكنها ذُر 

 ١٧٣ َفَعَل ٱلُۡمبِۡطلُونَ 
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174. තවද ඔවුන් නැවත හැරිය හැකි වනු පිණිස එම 

සාධක අප විස්තර කරනුයේ එයලසය. 
ُل ٱٓأۡلَيَٰ  ِ ِت َولََعلهُهۡم  َوَكَذَٰلَِك ُنَفص 

 ١٧٤ يَرِۡجُعونَ 

175. අප අපයේ සාධක පිරිනැමූ අයකුයේ පුවත නුඹ 

ඔවුන් යවත කියවා යපන්වනු. නමුත් ඔහු එයින් ගැල වී 

ගියේය. එවිට යෂයිතාන් ඔහු පසු පස හඹා ගියේය. 

එයහයින් ඔහු යනාමඟ ගියවුන් අතරින් විය. 

هِذٓي   ٱل
َ
َءاَتيَۡنَُٰه َءاَيَٰتِنَا  َوٱتُۡل َعلَيۡهِۡم َنبَأ

يَۡطَُٰن فَكَاَن  ۡتبََعُه ٱلشه
َ
فَٱنَسلََخ مِنَۡها فَأ

 ١٧٥ مَِن ٱلَۡغاوِينَ 

176. අපි අභිමත කයළ් නම් එමගින් අප ඔහු උසස් 

කරවා තියබන්නට තිබුණි. එනමුත් ඔහු මහයපායළාවට 

ඇලී ගැලී ගියේය. තවද ඔහුයේ මයනෝ ආශාවන් 

පිළිපැද්යද්ය. ඔහුයේ උපමාව සුනඛ්යායේ උපමාව 

යමනි. නුඹ පළවා හැරිය ද ඌ දිව එල්ලා යගන සිටියි. 

නුඹ (පහර යනාදී) ඌ අත හැර දැමුව ද ඌ දිව එල්ලා 

යගන සිටියි. අපයේ සාධක යබාරු කළ ජනයාට උපමාව 

යමයයි. එබැවින් ඔවුන් වටහා ගත හැකි වනු පිණිස යමම 

කතා වසත්ුව ඔවුනට නුඹ පවසනු. 

ۡخلََد  َولَۡو ِشئۡنَا 
َ
ۥٓ أ لََرَفۡعَنَُٰه بَِها َوَلَِٰكنهُه

َُٰهْۚ َفَمثَلُُهۥ َكَمثَِل  ۡرِض َوٱتهبََع َهَوى
َ
إِلَي ٱلۡأ

ۡو  
َ
ٱلۡكَلِۡب إِن َتحِۡمۡل َعلَيۡهِ يَلَۡهۡث أ

هِذيَن   َٰلَِك َمثَُل ٱلَۡقۡوِم ٱل َتتُۡرۡكُه يَلَۡهثِۚ ذه
ْۚ فَٱقُۡصِص ٱلَۡقَصَص   بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا َكذه

ُرونَ لََعله   ١٧٦ ُهۡم َيتََفكه

177. අපයේ සාධක යබාරු යකාට තමන්ටම 

ආසාධාරණකම් කරමින් සිටි පිරිස ආදර්ශයයන් නපුරු 

විය. 

بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا   هِذيَن َكذه َسآَء َمثَلًا ٱلَۡقۡوُم ٱل
نُفَسُهۡم كَانُواْ َيۡظلُِمونَ 

َ
 ١٧٧ َوأ

178. අල්ලාහ් කවයරකු යහ මඟ යයාමු කරන්යන් ද 

එවිට ඔහු යහ මඟ ලැබූයවකි. තවද කවයරකු ඔහු 

යනාමඟ යන්නට ඉඩ හරින්යන් ද එවිට ඔවුහුමය 

අලාභවන්තයයෝ. 

ُ َفُهَو ٱلُۡمۡهتَِديِۖ َوَمن   َمن َيۡهِد ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

ُ
 ١٧٨ يُۡضلِۡل فَأ

179. සැබැවින්ම අපි ජින් වර්ගයා හා මානව 

වර්ගයායගන් වැඩි යදයනකු නිරය සඳහා බිහි කර 

ඇත්යතමු. ඔවුනට හදවත් ඇත. ඔවුහු එමගින් වටහා 

යනාගනිති. තවද ඔවුනට ඇස් ඇත. ඔවුහු එමගින් 

යනාබලති. තවද ඔවුනට කන් ඇත. ඔවුහු එමගින් සවන් 

යනායදති. ඔවුහු (ඔටු, ගව, එළු වැනි) යගාවිපළ සතුන් 

යමනි. නැත. ඊටත් වඩා යනාමඟ ගියවුන්ය. 

යනාසැලකිලිමත් ව සිටියවුන් ඔවුහුමය. 

 ِ َِن ٱلِۡجن  نَا ِلجََهنهَم َكثِيٗرا م 
ۡ
َولََقۡد ذََرأ

ها َيۡفَقُهوَن بَِها  َوٱلۡإِنِسِۖ لَُهۡم قُلُوب  ل
ها ُيبِۡصُروَن بَِها َولَُهۡم   ۡعيُن  ل

َ
َولَُهۡم أ

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ْۚ أ ها يَۡسَمُعوَن بَِهآ َءاذَان  ل

ْوَلَٰٓئِكَ 
ُ
ْۚ أ َضلُّ

َ
نَۡعَِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
 ُهُم  َكٱلۡأ

 ١٧٩ ٱلَۡغَٰفِلُونَ 
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180. වඩාත් අලංකාර නාමයන් අල්ලාහ්ට හිමිය. 

එයහයින් නුඹලා ඒවා මගින් ඔහුට ඇරයුම් කරනු. තවද 

ඔහුයේ නාමයන්හි විකෘති කරන්නන් අතහැර දමනු. 

ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ සඳහා ඔවුනට මතු ප්රතිඵල යදනු 

ලබනු ඇත. 

ۡسَمآُء 
َ
ِ ٱلۡأ ۖۡ َوَّلِله ٱلۡحُۡسنَيَٰ فَٱۡدُعوهُ بَِها

ۚۦْ  ۡسَمَٰٓئِهِ
َ
هِذيَن يُلِۡحُدوَن فِٓي أ َوذَُرواْ ٱل
 ١٨٠ َسيُۡجَزۡوَن َما كَانُواْ َيۡعَملُونَ 

181. තවද අප මැවූ අය අතරින් සතයය මගින් මඟ 

යපන්වන, තවද එමගින් යුක්තිය ඉටු කරන සමූහයක් ද 

විය. 

ة   مه
ُ
ۡن َخلَۡقنَآ أ ِ َومِمه َيۡهُدوَن بِٱلۡحَق 

 ١٨١ َوبِهِۦ َيۡعِدلُونَ 

182. අපයේ සාධක යබාරු කළවුන් වනාහි ඔවුන් 

යනාහඳුනන පරිදි අපි පියවරින් පියවර, ඔවුන් මතුවට 

හසු කර ගන්යනමු. 

بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا َسنَۡستَۡدرُِجُهم   هِذيَن َكذه َوٱل
ِۡن َحيُۡث لَا َيۡعلَُمونَ   ١٨٢ م 

183. තවද මම ඔවුනට අවකාශය ද යදමි. නියත 

වශයයන්ම මායේ සැලැසම් ඉතා දැඩිය. 
ۡملِى لَُهۡمْۚ إِنه َكيِۡدي َمتِينٌ 

ُ
 ١٨٣ َوأ

184. ඔවුන්යේ සගයාට කිසිදු උමතුවක් යනාමැති බව 

ඔවුහු වටහා යනාගත්යතෝ ද? ඔහු පැහැදිලි අවවාද 

කරන්නකු මිස යවනත් යකයනකු යනායේ. 

َولَۡم 
َ
ِن ِجنهٍةِۚ  أ ُرواُْۗ َما بَِصاِحبِهِم م  َيتََفكه

بِينٌ  ها نَِذير  مُّ  ١٨٤ إِۡن ُهَو إِل

185. අහසහ්ි හා මිහිතලයේ ආධිපතයයයහි ද යම් 

යදයකින් අල්ලාහ ්මවා ඇති දෑ ගැන ද ඔවුන්යේ නියමිත 

කාලය සමීප විය හැකිය යන්න ගැන ද ඔවුහු 

අවධානයයන් යනාබැලුයවෝ ද. එයහයින් ඉන් පසුව ඔවුන් 

කවර පුවතක් ගැන ද විශ්වාස කරනුයේ? 

َمََٰوَِٰت  َولَۡم يَنُظُرواْ فِي َملَُكوِت ٱلسه
َ
أ

ۡن 
َ
ُ مِن َشۡيءٖ َوأ ۡرِض َوَما َخلََق ٱَّلله

َ
َوٱلۡأ

َجلُُهۡمۖۡ  
َ
ن يَُكوَن قَِد ٱۡقتَرََب أ

َ
َعَسيَٰٓ أ

ي ِ َحِديثِۭ َبۡعَدهُۥ يُۡؤمِنُونَ 
َ
 ١٨٥ فَبِأ

186. අල්ලාහ් කවයරකු යනාමඟ යන්නට ඉඩ හරින්යන් 

ද එවිට ඔහුට මඟ යපන්වන්යනකු නැත. තවද ඔවුන්යේ 

සීමාව ඉක්මවීයමහි සැරිසැරීමට ඔහු ඔවුනට ඉඩ හරියි. 

ۚۥْ   ُ فَلَا َهادَِي لَُه َمن يُۡضلِِل ٱَّلله
 ١٨٦ َويََذُرُهۡم فِي ُطۡغَيَٰنِهِۡم َيۡعَمُهونَ 
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187. අවසන් යහෝරාව ගැන, එය කවදා පැමියණන්යන් 

දැයි ඔවුහු නුඹයගන් විමසති. එහි දැනුම මායේ 

පරමාධිපති අබියසය. එහි නියමිත යේලාවට ඔහු හැර 

(යවන කිසිවකු) එය යහළි යනාකරනු ඇත. එය(එහි 

දැනුම) අහස්හි හා යපායළෝ තලයේ (යවයසන්නන් හට) 

බැරෑරුම් විය. එය ක්ෂණිකව මිස නුඹලා යවත 

යනාපැමියණනු ඇතැයි නුඹ පවසනු. ඒ පිළිබඳ ව නුඹ 

මනා දැනුමක් ඇත්යතකු යස ්ඔවුහු නුඹයගන් විමසති. 

එහි දැනුම අල්ලාහ් අබියසය යැයි නුඹ පවසනු. එනමුත් 

මිනිසුන්යගන් වැඩි යදනා (ඒ බව) යනාදනිති 

  ۡۖ ََٰها يهاَن ُمرَۡسى
َ
اَعةِ أ يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلسه

قُۡل إِنهَما ِعلُۡمَها ِعنَد َرب ِيِۖ لَا ُيجَل ِيَها  
َمََٰوَِٰت  ها ُهَوْۚ ثَُقلَۡت فِي ٱلسه لَِوقۡتَِهآ إِل

  ُۗ ها َبۡغتَٗة تِيُكۡم إِل
ۡ
ۡرِضِۚ لَا تَأ

َ
َوٱلۡأ

ۖۡ قُۡل إِنهَما   نهَك َحفِىٌّ َعنَۡها
َ
يَۡسـ َلُونََك َكأ

ۡكثََر  
َ
ِ َوَلَِٰكنه أ ِعلُۡمَها ِعنَد ٱَّلله

اِس لَا َيۡعلَُمونَ   ١٨٧ ٱلنه

188. අල්ලාහ් අභිමත කයළ් නම් මිස මා යවනුයවන් යම් 

යහපතක් කිරීමට යහෝ හානියක් කිරීමට යහෝ මම බලය 

යනාදරමි. ගුප්ද දෑ ගැන මා මැනවින් දැන සිටියේ නම් මා 

යහපත අධික වශයයන් කරන්නට බලමි. තවද මට නපුර 

ස්පර්ෂ යනාවනු ඇත. මා අවවාද කරන්යනකු හා විශ්වාස 

කරන ජනයාට ශුභාරංචි දන්වන්යනකු මිස යවනත් 

යකයනකු යනායවමි. 

ا   ۡملُِك لَِنۡفِسي َنۡفٗعا َولَا َضرًّ
َ
هآ أ قُل ل

ۡعلَُم  
َ
ْۚ َولَۡو ُكنُت أ ُ ها َما َشآَء ٱَّلله إِل

ٱلَۡغيَۡب لَٱۡستَۡكثَۡرُت مَِن ٱلۡخَيۡرِ وََما  
ها نَِذير  َوبَِشير   نَا۠ إِل

َ
وُٓءْۚ إِۡن أ نَِي ٱلسُّ َمسه

 ١٨٨ ل َِقۡومٖ يُۡؤمِنُونَ 

189. ඔහු වනාහි එක ආත්මයකින් නුඹලා ව මවා එහි 

සහකාරිය සමඟ එය වාසය කරනු පිණිස එයින් එය ඇති 

කයළය්. ඔහු (ආදම්) ඇය (ඒවා) යවළා ගත් කල්හි ඇය 

(දරුයවකු පිළිසිඳ) සැහැල්ලු බරක් ඉසිලුවාය. පසුව ඇය 

ඒ සමඟ ගමන් ගත්තාය. ඇයට එය බරින් වැඩි වූ කල්හි 

‘ඔබ අපට (අඩුපාඩු වලින් යතාර) යහපත් යකයනකු 

පිරිනැමුයවහි නම් අපි කෘතයේදීන් අතරින් වන්යනමු 

යැයි ඔවුන් යදයදනා ඔවුන් යදයදනායේ පරමාධිපතියගන් 

අයැද සිටියහ. 

ِن نهۡفٖس   هِذي َخلََقُكم م  ۞ُهَو ٱل
َوَِٰحَدةٖ وََجَعَل مِنَۡها َزوَۡجَها لِيَۡسُكَن  

ََٰها َحمَلَۡت  ى ا َتَغشه ۖۡ فَلَمه َحمۡلًا  إِلَۡيَها
َعَوا  ۡثَقلَت ده

َ
آ أ ۖۦۡ فَلَمه َخفِيٗفا َفَمرهۡت بِهِ

َ َربهُهَما لَئِۡن َءاتَيۡتَنَا َصَٰلِٗحا   ٱَّلله
َِٰكرِينَ  هَنُكوَننه مَِن ٱلشه  ١٨٩ ل

190. ඔවුන් යදයදනාට (අඩුපාඩු වලින් යතාර) යහපත් 

දරුයවකු ඔහු පිරිනැමූ කල්හි ඔවුන් (යගන් පැවත එන 

ස්ී පුරුෂ පාර්ෂව) යදයදනාට ඔහු පිරිනැමූ විෂයයහි 

ඔවුන් ඔහුට හවුල්කරුවන් පත් කයළෝය. ඔවුන් ආයද්ශ 

තබන දැයින් අල්ලාහ් උත්තරීතරය. 

َُٰهَما َصَٰلِٗحا َجَعلَا لَُهۥ   آ َءاتَى فَلَمه
ا  ُ َعمه ْۚ َفتََعَٰلَى ٱَّلله َُٰهَما ُشَركَآَء فِيَمآ َءاتَى

 ١٩٠ يُۡشِرُكونَ 

191. කිසිවක් යනාමවන යදයට ඔවුහු ආයද්ශ 

තබන්යනෝද? ඔවුන්ද ඔහු විසින් මවනු ලැබ සිටිය දී. 
ا وَُهۡم   يُۡشِرُكوَن َما لَا َيخۡلُُق َشيۡـ ٗ

َ
أ

 ١٩١ ُيخۡلَُقونَ 
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192. තවද යමාවුනට උදේ කිරීමට ඔවුනට යනාහැක. 

එයමන්ම ඔවුන් ඔවුන්ටම පවා උදේ කර ගත යනාහැක. 
َولَا يَۡستَِطيُعوَن لَُهۡم نَۡصٗرا َولَآ  

ن
َ
 ١٩٢ ُفَسُهۡم يَنُصُرونَ أ

193. තවද නුඹලා ඔවුන් යහ මඟ යවත ඇරයුම් කළ ද 

ඔවුහු නුඹලා ව අනුගමනය යනාකරති. නුඹලා ඔවුන් 

ඇරයුම් කර සිටිය ද නැතයහාත් නුඹලා නිහඬ ව සිටිය ද 

නුඹලාට එක සමානය. 

َوِإن تَۡدُعوُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ لَا يَتهبُِعوُكۡمْۚ  
نتُۡم  َسَوآٌء 

َ
ۡم أ

َ
َدَعۡوُتُموُهۡم أ

َ
َعلَيُۡكۡم أ

 ١٩٣ َصَِٰمتُونَ 

194. නියත වශයයන්ම අල්ලාහය්ගන් යතාරව නුඹලා 

අයැද සිටින දෑ නුඹලා යමන් ගැත්තන්ය. එබැවින් නුඹලා 

ඔවුන් අයැදිනු. නුඹලා සතයවාදීන් ව සිටියයහු නම් 

නුඹලාට ඔවුන් පිළිතුරු යදත්වා. 

هِذيَن  ِ ِعبَاٌد إِنه ٱل تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱَّلله
ۡمثَالُُكۡمۖۡ فَٱۡدُعوُهۡم فَلۡيَۡستَِجيبُواْ  

َ
أ

 ١٩٤ لَُكۡم إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقِينَ 

195. ඔවුන් ගමන් කරන පාද ඔවුනට තියේ ද? 

නැතයහාත් ඔවුන් අල්ලන අත් ඔවුනට තියේ ද? 

නැතයහාත් ඔවුන් බලන ඇස ්ඔවුනට තියේ ද? 

නැතයහාත් ඔවුන් සවන් යදන කන් ඔවුනට තියේ ද? 

නුඹලායේ හවුල්කරුවන් නුඹලා කැඳවා පසුව මට නුඹලා 

කුමන්ත්රණය කරනු. නමුත් මට අවකාශය යනායදනු යැයි 

(නබිවරය) නුඹ ඔවුනට පවසනු. 

يٖۡد 
َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
ۖۡ أ رُۡجل  َيۡمُشوَن بَِهآ

َ
لَُهۡم أ

َ
أ

ۡعيُن  ُيبِۡصُروَن 
َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
ۖۡ أ َيبِۡطُشوَن بَِهآ

مۡ 
َ
ۖۡ أ ُۗ قُِل  بَِهآ لَُهۡم َءاذَان  يَۡسَمُعوَن بَِها

ٱۡدُعواْ ُشَركَآَءُكۡم ثُمه كِيُدوِن فَلَا  
 ١٩٥ تُنِظُرونِ 

196. නියත වශයයන්ම යමම යද්ව ග්රන්ථය පහළ කළ 

අල්ලාහය් මායේ භාරකරු. තවද ඔහු දැහැමියන් භාර 

ගන්නාය. 

َل  هِذي نَزه ُ ٱل ٱلِۡكَتََٰبۖۡ  إِنه َوَيِّۧـِل ٱَّلله
َٰلِِحينَ  هي ٱلصه  ١٩٦ َوُهَو َيتََول

197. තවද ඔහුයගන් යතාරව නුඹලා ඇරයුම් කරන්නන් 

වනාහි ඔවුහු නුඹලාට උදේ කිරීමට හැකියාව යනාදරති. 

තවද ඔවුන් ඔවුන්ටම පවා උදේ කිරීමට යනාහැකි යවති. 

هِذيَن تَۡدُعوَن مِن ُدونِهِۦ لَا   َوٱل
نُفَسُهۡم  يَۡستَِطيُعوَن نَۡصَرُكۡم َولَآ 

َ
 أ

 ١٩٧ يَنُصُرونَ 

198. තවද යහ මඟ යවත නුඹ ඔවුන් ඇරයුම් කරන්යනහි 

නම් ඔවුහු (ඊට) සවන් යනායදති. තවද ඔවුන් නුඹ යවත 

බලා සිටිනාක් යමන් නුඹ ඔවුන් දකිනු ඇත. (නමුත්) 

ඔවුහු යනාබලති. 

َوِإن تَۡدُعوُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ لَا يَۡسَمُعواْۖۡ 
َُٰهۡم  يَنُظُروَن إِلَۡيَك َوُهۡم لَا  َوتََرى

 ١٩٨ ُيبِۡصُرونَ 
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199. (නබිවරය නුඹ) සමාව පිළිපදිනු. තවද යහපත අණ 

කරනු. තවද අඥානයින් යනාසලකා හරිනු. 
ۡعرِۡض 

َ
ُمۡر بِٱلُۡعۡرِف َوأ

ۡ
ُخِذ ٱلَۡعۡفَو َوأ

 ١٩٩ َعِن ٱلَۡجَٰهِلِينَ 

200. යෂයිතාන්යගන් යම් බලපෑමක් නුඹට බලපෑම් කළ 

විට, නුඹ අල්ලාහය්ගන් ආරක්ෂාව පතනු. නියත 

වශයයන්ම ඔහු සර්ව රාවකය; සර්වඥානීය. 

يَۡطَِٰن نَۡزغ    ا يَنزََغنهَك مَِن ٱلشه َوِإمه
ِْۚ إِنهُهۥ َسِميٌع َعلِيمٌ   ٢٠٠ فَٱۡستَعِۡذ بِٱَّلله

201. නියත වශයයන්ම යද්ව බිය හැඟීයමන් යුතුව 

කටයුතු කළවුන් වනාහි ඔවුනට යෂයිතාන්යගන් යම් 

බලපෑමක් ස්පර්ශ වූ විට ඔවුහු (අල්ලාහ් ව) යමයනහි 

කරති. එවිට ඔවුහු අවදි වී බලන්නන් යවති. 

َِن   ُهۡم َطَٰٓئِف  م  هِذيَن ٱتهَقۡواْ إِذَا َمسه إِنه ٱل
ُرواْ فَإِذَا ُهم  يَۡطَِٰن تََذكه ٱلشه

بِۡصُرونَ   ٢٠١ مُّ

202. (යෂයිතානුන් වන) ඔවුන්යේ සයහෝදරයයෝ ඔවුන් 

යනාමඟට ඇද යගන යති. පසුව ඔවුහු (ඒ 

සම්බන්ධයයන්) කිසිදු අඩුවක් යනාකරති.. 

ِ ثُمه لَا   وَنُهۡم فِي ٱلَۡغى  َوِإۡخَوَُٰنُهۡم َيُمدُّ
 ٢٠٢ ُيۡقِصُرونَ 

203. තවද (නබිවරය,) නුඹ ඔවුන් යවත සාධකයක් 

යනායගනා විට දී ‘නුඹ එය යගන ආ යුතු යනායේදැයි? 

ඔවුහු විමසුයවෝය. මා පිළිපදිනුයේ මායේ 

පරමාධිපතියගන් මා යවත දන්වනු ලබන දෑ පමණය. 

යමය නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් වූ පැහැදිලි සාධක 

යවති. තවද යද්වත්වය විශ්වාස කරන ජනයා සඳහා වන 

මඟයපන්වීමක් හා දයාවකි යැයි නුඹ පවසනු. 

تِهِم أَـِبيَةٖ قَالُواْ لَۡولَا 
ۡ
َوِإذَا لَۡم تَأ

ْۚ قُۡل إِنهَمآ  تهبُِع َما يُوَحيَٰٓ إِلَيه  ٱۡجتَبَيۡتََها
َ
أ

ب ُِكۡم   ب ِيِۚ َهََٰذا بََصآئُِر مِن ره مِن ره
 ٢٠٣ َوُهٗدى َوَرۡحمَة  ل َِقۡومٖ يُۡؤمِنُونَ 

204. අල්-කුර්ආනය පාරායනය කරනු ලබන විට නුඹලා 

එයට සවන් යදනු. තවද නුඹලා නිහඬ ව සිටිනු. (එමඟින්) 

නුඹලා දයාව දක්වනු ලැබිය හැක. 

َوِإذَا قُرَِئ ٱلُۡقۡرَءاُن فَٱۡستَِمُعواْ لَُهۥ  
نِصتُواْ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

َ
 ٢٠٤ َوأ

205. තවද උයද් හා සවස යටහත් පහත්ව හා බියයන් 

යුතුව, උස ්හඬින් යතාර ප්රකාශයන් තුළින් නුඹ තුළම 

නුඹයේ පරමාධිපති ව නුඹ සිහිපත් කරනු. තවද නුඹ 

අනවධානීන් අතරින් යනාවනු. 

ٗعا   بهَك فِي َنۡفِسَك تََضرُّ َوٱذُۡكر ره
وَِخيَفٗة َوُدوَن ٱلۡجَۡهرِ مَِن ٱلَۡقۡوِل 

َِن   ِ َوٱٓأۡلَصاِل َولَا تَُكن م  بِٱلُۡغُدو 
 ٢٠٥ ٱلَۡغَٰفِلِينَ 

206. නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති අබියස 

සිටින්නවුන් වනාහි ඔවුහු ඔහුට ගැතිකම් කිරීමට උඩඟු 

යනායවති. තවද ඔවුහු ඔහුව පිවිතුරු කරති. තවද නළල 

බිම තමා ඔහුට නැමදුම් කරති. 

هِذيَن ِعنَد َرب َِك لَا يَۡستَۡكبُِروَن  إِنه ٱل
َعۡن ِعبَاَدتِهِۦ َويَُسب ُِحونَُهۥ َولَُهۥ  

 ٢٠٦ َۤنوُدُجۡسَي۩ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (නබිවරය!) යුද බියමහි අතහැර දමනු ලැබූ වස්තු පිළිබඳ 

ව ඔවුහු නුඹයගන් විමසති. යුද බියමහි අතහැර දමනු ලැබූ 

වස්තු අල්ලාහ්ට හා රසූල්වරයාට හිමි බව නුඹ පවසනු. 

එබැවින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය හැඟීයමන් යුතු ව කටයුතු 

කරනු. තවද නුඹලා අතර ඇති බැඳීම් ක්රමවත් කරනු. තවද 

නුඹලා යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් යලස සිටියයහු නම් 

අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ දූතයාණන්ට අවනත වනු. 

نَفاُل 
َ
نَفاِلِۖ قُِل ٱلۡأ

َ
يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡأ

ۡصلُِحواْ  
َ
َ َوأ ِ َوٱلرهُسوِلِۖ فَٱتهُقواْ ٱَّلله َّلِله

ۥٓ  ذَاَت بَ  َ َورَُسولَُه ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
يۡنُِكۡمۖۡ َوأ

ۡؤمِنِينَ   ١ إِن ُكنتُم مُّ

2. නියත වශයයන්ම යද්වත්වය විශ්වාස කරන්යනෝ වනාහි 

අල්ලාහ ්පිළිබඳ යමයනහි කරනු ලැබූ විට ඔවුන්යේ හදවත් 

තිගැසස්ින. තවද ඔවුන් යවත ඔහුයේ වදන් පාරායනය 

කරනු ලැබූ විට එය ඔවුනට යද්ව විශ්වාසය වර්ධනය 

කයළය්. තවද ඔවුන්යේ පරමාධිපති යවත ඔවුහු (සියල්ල) 

භාර කරති. 

  ُ هِذيَن إِذَا ذُكَِر ٱَّلله إِنهَما ٱلُۡمۡؤمِنُوَن ٱل
وَِجلَۡت قُلُوبُُهۡم َوِإذَا تُلِيَۡت َعلَيۡهِۡم  

َءاَيَٰتُُهۥ َزاَدۡتُهۡم إِيَمَٰٗنا وَعَلَىَٰ َرب ِهِۡم  
 ٢ َيتَوَكهلُونَ 

3. ඔවුහු වනාහි සලාතය විධිමත් ව ඉටු කරති. තවද අපි 

ඔවුනට යපෝෂණය කළ දැයින් වියදම් කරති. 
ا  لَوَٰةَ َومِمه هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه ٱل

 ٣ َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ 

4. සැබෑ යද්ව විශ්වාසීහු ඔවුහුමය. ඔවුන්යේ පරමාධිපති 

අබියස ඔවුනට තරාතිරම් ද සමාව ද යගෞරවාන්විත 

යපෝෂණය ද ඇත. 

ْوَلَٰٓ 
ُ
هُهۡم  أ ْۚ ل ا ئَِك ُهُم ٱلُۡمۡؤمِنُوَن َحق ٗ

َدَرَجٌَٰت ِعنَد َرب ِهِۡم وََمۡغفَِرة  َوِرۡزق  
 ٤ َكرِيم  

5. (නබිවරය) නුයේ පරමාධිපති නුයේ නිවසින් සතයය 

සමඟ නුඹව පිට කළාක් යමන් නියත වශයයන්ම 

යද්වත්වය විශ්වාස කළවුන් අතරින් පිරිසක් (නුඹ සමඟ 

පැමිණීමට) පිළිකුල් කරන්යනෝ යවති. 

ۡخرََجَك َربَُّك مِنُۢ بَيۡتَِك 
َ
َكَمآ أ

َِن ٱلُۡمۡؤمِنِيَن  ِ َوِإنه فَرِيٗقا م  بِٱلۡحَق 
 ٥ لََكَٰرُِهونَ 

6. බලා සිටිය දී ම මරණය යවත ඔවුන් ඇදයගන යනු 

ලබන්නාක් යමන් (යුද වැදීම අවශය බව ඔවුනට) පැහැදිලි 

වූවායින් පසු ඔවුහු සතයය සම්බන්ධයයන් නුඹ සමඟ 

තර්ක කරති. 

ِ َبۡعَد َما تَبَيهَن   يَُجَِٰدلُونََك فِي ٱلۡحَق 
نهَما يَُساقُوَن إِلَي ٱلَۡمۡوِت َوُهۡم  

َ
َكأ

 ٦ يَنُظُرونَ 
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7. (සතුරු) කණ්ඩායම් යදකින් එකකට සැබැවින්ම 

නුඹලාට එය (හිමි වනු) ඇතැයි අල්ලාහ් ප්රතිඥා දුන් 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. තවද නියත වශයයන්ම නිරායුධ 

තවලමක් එය නුඹලාට විය යුතු යැයි නුඹලා ප්රිය 

කරන්යනහුය. අල්ලාහ ්ඔහුයේ වදන් තුළින් සතයය සැබෑ 

යලසින් සථ්ාපිත කිරීමටත් යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන්යේ මුදුන් මුල කපා හැරීමටත් අයප්ක්ෂා කරයි. 

ُ إِۡحَدى  َوِإذۡ يَعُِدُكُم ٱَّلله
آئَِفتَ  نه ٱلطه

َ
نهَها لَُكۡم َوتََودُّوَن أ

َ
يِۡن أ

ۡوَكةِ تَُكوُن لَُكۡم   َغيَۡر ذَاِت ٱلشه
ن ُيحِقه ٱلۡحَقه بِكَلَِمَٰتِهِۦ  

َ
ُ أ َويُرِيُد ٱَّلله

َٰفِرِينَ   ٧ َويَۡقَطَع َدابَِر ٱلَۡك

8. (එය) වැරදි කරන්නන් පිළිකුල් කළ ද ඔහු සතයය 

ස්ථාපිත යකාට අසතයය විනාශ කරනු පිණිසය. 
لُِيِحقه ٱلۡحَقه َويُبِۡطَل ٱلَۡبَِٰطَل َولَۡو  

 ٨ َكرِهَ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

9. නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් නුඹලා උදේ පතන විට 

‘නියත වශයයන්ම මම මලක්වරුන් දහසක් යදනා 

එකියනකාට පරව යපළගස්වා නුඹලාට උදේ කරන්යනමි’ 

යැයි ඔහු නුඹලාට පිළිතුරු දුන්යන්ය. 

تَۡستَغِيثُوَن َربهُكۡم فَٱۡستََجاَب إِذۡ 
َِن   لٖۡف م 

َ
ُكم بِأ ن ِي ُمِمدُّ

َ
لَُكۡم أ

 ٩ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ُمۡردِفِينَ 

10. ශුභාරංචියක් වශයයන් හා නුඹලායේ හදවත් එමගින් 

සැනසුම ලබනු පිණිස මිස අල්ලාහ ්එය නියම කයළ් නැත. 

සැබෑ උපකාරය අල්ලාහය්ගන් මිස යවනත් නැත. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරීය; සර්ව ප්රඥාවන්තය. 

ها بُۡشَرىَٰ َولَِتۡطَمئِنه   ُ إِل َوَما َجَعلَُه ٱَّلله
ها مِۡن   ۡصُر إِل بِهِۦ قُلُوبُُكۡمْۚ وََما ٱلنه

َ َعزِيٌز َحِكيمٌ  ِْۚ إِنه ٱَّلله  ١٠ ِعنِد ٱَّلله

11. එවිට ඉන් බිය යනාවී සිටින්නට සුළු නින්යදන් ඔහු 

නුඹලා යවළා ගත්යත්ය. නුඹලා එමගින් පිරිසිදු කරවා 

යෂයිතාන්යේ කිලිටි නුඹලායගන් ඉවත් කරනු පිණිසත් 

නුඹලායේ හදවත් ධධර්යමත් කරවා එමගින් පාද සථ්ාවර 

කරනු පිණිසත් නුඹලා යවත ඔහු අහසින් ජලය පහළ 

කයළය්. 

ِنُۡه   َمنَٗة م 
َ
يُكُم ٱلنَُّعاَس أ ِ إِذۡ ُيَغش 

َِن  ُِل َعلَيُۡكم م  َمآءِ َماٗٓء  َويُنَز  ٱلسه
َِرُكم بِهِۦ َويُۡذهَِب َعنُكۡم   ل ُِيَطه 

يَۡطَِٰن َولِيَۡربَِط عَلَىَٰ  رِۡجَز ٱلشه
ۡقَدامَ 

َ
 ١١ قُلُوبُِكۡم َويُثَب َِت بِهِ ٱلۡأ

12. එවිට නුඹයේ පරමාධිපති මලක්වරුන් යවත 

‘නිසැකවම මම නුඹලා සමග සිටිමි. එබැවින් විශ්වාස 

කළවුන් ව නුඹලා සථ්ාවර කරනු. ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්යේ 

හදවත් තුළට මම භීතිය යහළමි. එබැවින් නුඹලා යගලට 

ඉහළින් කපා දමනු. තවද ඔවුන්යගන් වූ සෑම පුරුකක්ම 

කපා දමනු’ යැයි දන්වා සිටියේය. 

ن ِي  
َ
إِذۡ يُوِحي َربَُّك إِلَي ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ أ
هِذيَن َءاَمنُواْْۚ  لۡقِى  َمَعُكۡم َفثَب ِتُواْ ٱل

ُ
َسأ

هِذيَن َكَفُرواْ ٱلرُّۡعَب  فِي قُلُوِب ٱل
ۡعنَاِق َوٱۡضِربُواْ 

َ
فَٱۡضِربُواْ فَۡوَق ٱلۡأ

 ١٢ مِنُۡهۡم كُله َبنَانٖ 
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13. එය ඔවුන් අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ ධර්ම දූතයාට විරුද්ධ 

වූ බැවිනි. තවද කවයරකු අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ ධර්ම 

දූතයාට විරුද්ධ වන්යන් ද එවිට (දැන ගනු) සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්දඬුවම් දීයමහි ඉතා දැඩිය. 

ۚۥْ  َ َورَُسولَُه نهُهۡم َشآقُّواْ ٱَّلله
َ
َذَٰلَِك بِأ

 َ َ َورَُسولَُهۥ فَإِنه ٱَّلله َوَمن يَُشاقِِق ٱَّلله
 ١٣ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

14. එයයි (දඬුවම), නුඹලා එය භුක්ති විදිනු. තවද නියත 

වශයයන්ම නිරා ගින්යන් දඬුවම යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කළ අයට ය. 

نه لِلَۡكَٰفِرِيَن  
َ
َذَٰلُِكۡم فَُذوُقوهُ َوأ

ارِ   ١٤ َعَذاَب ٱلنه

15. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි!, යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ව නුඹලා කණ්ඩායමක් යලසින් මුණ 

ගැසුණු විට නුඹලා ඔවුනට පසුපස ලා පලා යනායනු. 

َها  يُّ
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا لَقِيتُُم  َيَٰٓأ ٱل

هِذيَن َكَفُرواْ زَۡحٗفا فَلَا تَُولُّوُهُم  ٱل
ۡدبَارَ 

َ
 ١٥ ٱلۡأ

16. යුද්ධයේ (යුද්යධෝපාය යලස) ප්රමාද වී පහර යදන්නකු 

හා කණ්ඩායමක් යවත එකතු වන්යනකු හැර එදින 

කවයරකු පසුපස ලා ඔවුන්යගන් පලා යන්යන්ද එවිට 

සැබැවින්ම ඔහු අල්ලාහය්ගන් වූ යකෝපය සමඟ හැරී 

ගියේය. තවද ඔහුයේ නවාතැන නිරයයි. තවද එම (නිරය) 

යයාමු කරනු ලබන සථ්ානයයන් නපුරු විය. 

ها   ۥٓ إِل ِهِۡم يَۡوَمئِٖذ ُدبَُرُه
َوَمن يَُول 

ۡو ُمتََحي ًِزا إِلَيَٰ فِئَةٖ 
َ
ِٗفا ل ِقِتَاٍل أ ُمتََحر 

 
ۡ
ِ َوَمأ َِن ٱَّلله َُٰه  َفَقۡد بَآَء بَِغَضٖب م  َوى

 ١٦ َجَهنهُمۖۡ َوبِئَۡس ٱلَۡمِصيرُ 

17. තවද නුඹලා ඔවුන් ඝාතනය යනාකයළහුය. එනමුත් 

අල්ලාහ ්ඔවුන් ඝාතනය කයළය්. තවද නුඹ විසි කළ විට දී 

(එය) නුඹ විසි යනාකයළහිය. එනමුත් අල්ලාහ ්විසි 

කයළය්. එය යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් ව එමගින් 

අලංකාර පිරික්සුමකින් පිරික්සනු පිණිසය. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්සර්ව රාවකය; සර්ව ඥානීය. 

َ َقتَلَُهۡمْۚ   فَلَۡم َتۡقتُلُوُهۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله
 َ َوَما َرَميَۡت إِذۡ َرَميَۡت َوَلَِٰكنه ٱَّلله

َرَميَٰ َولُِيبۡلَِى ٱلُۡمۡؤمِنِيَن مِنُۡه بَلَآًء  
َ َسِميٌع َعلِيم   ْۚ إِنه ٱَّلله  ١٧ َحَسنًا

18. එය නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නන්යේ කුමන්ත්රණ දුර්වල කරන්නා බැවිනි. 
َ ُموهُِن َكيِۡد  نه ٱَّلله

َ
َذَٰلُِكۡم َوأ
 ١٨ ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

19. (යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුනි!) නුඹලා තීන්දුවක් 

පැතුයවහු නම් සැබැවින්ම නුඹලා යවත එම තීන්දුව පැමිණ 

ඇත. තවද නුඹලා වැළකී සිටියයහු නම් එය නුඹලාට 

යහපතකි. තවද නුඹලා (සටන් කිරීමට) නැවත 

හැයරන්යනහු නම් අපි ද හැයරන්යනමු. තවද නුඹලායේ 

පිරිස අධික වූවත් එය නුඹලාට කිසිවකින් ප්රයයෝජනවත් 

යනාවන්යන්මය. තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් සමඟය. 

تَۡستَۡفتُِحواْ َفَقۡد َجآَءُكُم ٱلَۡفتُۡحۖۡ  إِن 
َوِإن تَنتَُهواْ َفُهَو َخيۡر  لهُكۡمۖۡ َوِإن 

َتُعوُدواْ َنُعۡد َولَن ُتۡغنَِي َعنُكۡم  
 َ نه ٱَّلله

َ
ا َولَۡو َكثُرَۡت َوأ فِئَتُُكۡم َشيۡـ ٗ

 ١٩ َمَع ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 
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20. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි!, නුඹලා අල්ලාහ්ට 

හා ඔහුයේ ධර්ම දූතයාට අවනත වනු. නුඹලා (ඔහුට) 

සවන් යදමින් සිටිය දී ඔහුයගන් නුඹලා හැරී යනායනු. 

 َ ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

نتُۡم 
َ
هۡواْ َعنُۡه َوأ َورَُسولَُهۥ َولَا تََول

 ٢٠ تَۡسَمُعونَ 

21. අපි සවන් දුනිමු යැයි පවසා පසුව සවන් 

යනායදන්නන් යමන් නුඹලා යනාවනු. 
هِذيَن قَالُواْ َسِمۡعنَا  َولَا تَُكونُواْ َكٱل

 ٢١ َوُهۡم لَا يَۡسَمُعونَ 

22. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අබියස යපායළායේ 

සැරිසරන්නන් අතරින් ඉතා නපුරුවන්යන් (සතයය) වටහා 

යනාගන්නා බිහිරන් හා යගාළුවන්ය. 

ِ ِعنَد  َوآب  مُّ  ۞إِنه َشره ٱلده ِ ٱلصُّ ٱَّلله
هِذيَن لَا َيۡعقِلُونَ   ٢٢ ٱلُۡبۡكُم ٱل

23. ඔවුන් තුළ යහපතක් තියේ යැයි අල්ලාහ් දන්යන් නම් 

ඔහු ඔවුනට සවන් දීමට සලස් වන්නට තිබුණි. තවද 

ඔවුනට සවන් දීමට ඔහු සැලැස්සුව ද ඔවුන් පිටුපාන්නන් 

යලසින්ම හැරී යනු ඇත. 

ُ فِيهِۡم  ۡسَمَعُهۡمۖۡ  َولَۡو َعلَِم ٱَّلله
َ
هأ َخيٗۡرا ل

ۡسَمَعُهۡم لََتَولهواْ وهُهم  
َ
َولَۡو أ

ۡعرُِضونَ   ٢٣ مُّ

24. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා ව ජීවත් 

කරවනු පිණිස නුඹලාට අල්ලාහය්ේ පණිවිඩකරු ඇරයුම් 

කළ විට නුඹලා අල්ලාහ්ට හා රසූල් වරයාට පිළිතුරු යදනු. 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් පුද්ගලයකු හා ඔහුයේ හදවත 

අතර යවලී සිටින බවත් සැබැවින්ම නුඹලා ඔහු යවතටම 

එක්රැස් කරනු ලබන බවත් නුඹලා දැන ගනු. 

 ِ هِذيَن َءاَمنُواْ ٱۡستَِجيبُواْ َّلِله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َولِلرهُسوِل إِذَا َدعَاُكۡم لَِما ُيحۡيِيُكۡمۖۡ  
َ َيحُوُل َبيَۡن  نه ٱَّلله

َ
ٱلَۡمۡرءِ  َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ۥٓ إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ  نهُه
َ
 ٢٤ َوَقلۡبِهِۦ َوأ

25. තවද නුඹලා අතරින් අපරාධ කළවුනට පමණක් ඇති 

යනාවන අර්බුදයක් ගැන නුඹලා බිය වනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්දඬුවම් දීයමහි ඉතා දැඩි බව දැන ගනු. 

هِذيَن َظلَُمواْ   ها تُِصيبَنه ٱل َوٱتهُقواْ فِتۡنَٗة ل
َ مِنُكمۡ  نه ٱَّلله

َ
ۖۡ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ٗة  َخآصه

 ٢٥ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

26. නුඹලා යපායළායේ ස්වල්ප යදයනකු වශයයන් දුබල 

ව සිටය දී ජනයා නුඹලාව ඩැහැ ගනු ඇතැයි නුඹලා 

බියයන් සිටි අවසථ්ාව යමයනහි කර බලනු. එවිට නුඹලා 

කෘතයේදී විය හැකිවනු පිණිස ඔහු නුඹලාට ඉඩ පහසුකම් 

සලසා ඔහුයේ උපකාරය තුළින් නුඹලාව ඔහු ශක්තිමත් 

කයළය්. තවද යහපත් දැයින් නුඹලාට යපෝෂණය කයළය්. 

ۡستَۡضَعُفوَن  نتُۡم قَلِيل  مُّ
َ
َوٱذُۡكُرٓواْ إِذۡ أ

َفُكُم   ن َيتََخطه
َ
ۡرِض َتخَافُوَن أ

َ
فِي ٱلۡأ

يهَدُكم  
َ
َُٰكۡم َوأ اُس فَـ َاَوى ٱلنه

َِن  ي َِبَِٰت بِنَۡصرِهِۦ َوَرَزقَُكم م  ٱلطه
 ٢٦ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 
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27. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා දැනුවත්ව 

ම අල්ලාහ්ට හා ධර්ම දූතයාණන්ට වංචා යනාකරනු. තවද 

නුඹලාට පවරන ලද දෑට ද වංචා යනාකරනු. 

 َ هِذيَن َءاَمنُواْ لَا َتخُونُواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َمَٰ 
َ
نتُۡم  َوٱلرهُسوَل َوَتخُونُٓواْ أ

َ
َنَٰتُِكۡم َوأ

 ٢٧ َتۡعلَُمونَ 

28. නියත වශයයන්ම නුඹලායේ සම්පත් හා නුඹලායේ 

දරුවන් (නුඹලාට) පරීක්ෂණයක් යේ යැයි ද නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ,් ඔහු අබියස මහත් වූ ප්රතිඵල ඇතැයි ද 

නුඹලා දැන ගනු. 

ۡمَوَٰلُُكۡم 
َ
نهَمآ أ

َ
ۡوَلَُٰدُكۡم  َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
َوأ

ۡجٌر  
َ
ۥٓ أ َ ِعنَدهُ نه ٱَّلله

َ
فِتۡنَة  َوأ
 ٢٨ َعِظيم  

29. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි!, නුඹලා අල්ලාහ්ට 

බිය බැතිමත් වන්යනහු නම් ඔහු නුඹලාට (යහාද හා නරක 

දෑ පිළිබඳ ව) පැහැදිලි බව ඇති කරයි. නුඹලායේ 

නපුරුකම් නුඹලායගන් ඉවත් කර නුඹලාට සමාව යදයි. 

තවද අල්ලාහ ්අති මහත් වූ භාගය සම්පන්නය. 

 َ هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِن َتتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِۡر   َيجَۡعل لهُكۡم فُۡرَقاٗنا َويَُكف 
َعنُكۡم َسي ِـ َاتُِكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡمُۗ 

ُ ذُو ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ   ٢٩ َوٱَّلله

30. නුඹව සිරගත කිරීමට යහෝ නුඹ ව මරා දැමීමට යහෝ 

නුඹ ව පිටුවහල් කිරීමට යහෝ යද්ව ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් 

නුඹට කුමන්ත්රණ කළ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. තවද ඔවුහු 

කුමන්ත්රණ කරති. (එයට එයරහිව) අල්ලාහ් ද කුමන්ත්රණ 

කරයි. කුමන්ත්රණ කරන්නන්යගන් යර්ෂ්ඨ වනුයේ 

අල්ලාහය්. 

هِذيَن  َكَفُرواْ  َوِإذۡ َيۡمُكُر بَِك ٱل
ۡو ُيخۡرُِجوَكْۚ 

َ
ۡو َيۡقتُلُوَك أ

َ
لُِيثۡبِتُوَك أ

ُ َخيُۡر   ۖۡ َوٱَّلله ُ َويَۡمُكُروَن َويَۡمُكُر ٱَّلله
 ٣٠ ٱلَۡمَِٰكرِينَ 

31. අපයේ වදන් ඔවුන් යවත කියවා යපන්වනු ලබන විට 

‘අපි සවන් දුනිමු. අපි සිතුයේ නම් යමවැනිම යදයක් අපි 

පවසන්නට තිබුණි. යමය පැරැන්නන්යේ ප්රබන්ධයන් මිස 

(යවන කිසිවක්) නැත යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

َوِإذَا ُتتۡلَىَٰ َعلَيۡهِۡم َءاَيَٰتُنَا قَالُواْ قَۡد  
َسِمۡعنَا لَۡو نََشآُء لَُقلۡنَا مِثَۡل َهََٰذآ إِۡن 

لِينَ  وه
َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
هآ أ  ٣١ َهََٰذآ إِل

32. අයහෝ අල්ලාහ්!, යමය නුඹ යවතින් වූ සතයයක් නම් 

අප මත අහසින් ගල් වරුසාවක් වසස්වනු. නැතිනම් 

යේදනීය දඬුවමක් අප යවත යගන එනු යැයි ඔවුහු පැවසූ 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

َوِإذۡ قَالُواْ ٱللهُهمه إِن كَاَن َهََٰذا ُهَو 
ۡمِطۡر َعلَيۡنَا  

َ
ٱلۡحَقه مِۡن ِعنِدَك فَأ

وِ ٱئۡ 
َ
َمآءِ أ َِن ٱلسه تِنَا بَِعَذاٍب ِحَجاَرٗة م 

لِيمٖ 
َ
 ٣٢ أ
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33. නුඹ ඔවුන් අතර සිටිය දී අල්ලාහ් ඔවුනට දඬුවම් 

කරන්යනකු යනාවීය. තවද ඔවුන් සමාව අයැදිමින් සිටියදී 

ඔවුනට දඬුවම් කරන්යනකු වශයයන් ද අල්ලාහ ්යනාවීය. 

نَت فِيهِۡمْۚ  
َ
َبُهۡم َوأ ِ ُ لُِيَعذ  َوَما كَاَن ٱَّلله

 ُ َبُهۡم َوُهۡم  َوَما كَاَن ٱَّلله ِ ُمَعذ 
 ٣٣ يَۡستَۡغفُِرونَ 

34. අල්ලාහ් ඔවුනට දඬුවම් යනාකළ යුත්යත් මන්ද? ඔවුහු 

මස්ජිදුල් හරාමය ඔවුනට අවහිර කරති. තවද ඔවුහු එහි 

භාරකරුවන් යනායවති. එහි භාරකරුවන් වන්යන් යද්ව 

බිය හැඟීයමන් යුතුව කටයුතු කරන්නන් මිස යවනත් 

කිසිවකු යනායේ. එනමුත් ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා 

(ඒ බව) යනාදනිති. 

ُ َوُهۡم   َبُهُم ٱَّلله ِ ها ُيَعذ  ل
َ
َوَما لَُهۡم أ

وَن َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َوَما   يَُصدُّ
ها  ۥٓ إِل ۡولَِيآُؤُه

َ
ۥْٓۚ إِۡن أ ۡولَِيآَءهُ

َ
كَانُٓواْ أ

ۡكثَرَُهۡم لَا 
َ
ٱلُۡمتهُقوَن َوَلَِٰكنه أ

 ٣٤ َيۡعلَُمونَ 

35. යමම ගෘහය අබියස උරුවන් බෑම හා අත්පුඩි ගැසීම 

හැර ඔවුන්යේ නැමදුම යනාවීය. එයහයින් නුඹලා 

ප්රතික්යෂ්ප කරමින් සිටි බැවින් යමම දඬුවම නුඹලා භුක්ති 

විඳිනු. 

ها   َوَما كَاَن َصلَاُتُهۡم ِعنَد ٱلَۡبيِۡت إِل
ْۚ فَُذوُقواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما  ُمكَاٗٓء َوتَۡصِديَٗة

 ٣٥ تَۡكُفُرونَ ُكنتُۡم 

36. නියත වශයයන්ම ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් අල්ලාහ්යේ 

මාර්ගයයන් (ජනයා) අවහිර කරනු පිණිස තමන්යේ ධනය 

වියදම් කරති. එබැවින් ඔවුන් මතුවටත් වියදම් කරනු ඇත. 

පසුව එය ඔවුනට තැවුලක් බවට පත් යේ. පසුව ඔවුන් 

අබිබවා යනු ලබනු ඇත. තවද ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් නිරය 

යවත එක් රැස් කරනු ලබති. 

ۡمَوَٰلَُهۡم 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ يُنفُِقوَن أ إِنه ٱل

  ِْۚ واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله لَِيُصدُّ
فََسيُنفُِقوَنَها ثُمه تَُكوُن َعلَيۡهِۡم 

هِذيَن َكَفُرٓواْ  َحۡسَرٗة ثُمه ُيۡغلَبُوَنُۗ َوٱل
 ٣٦ إِلَيَٰ َجَهنهَم ُيحَۡشُرونَ 

37. (එය) කිලිටි අයයගන් පිවිතුරු අය අල්ලාහ් යවන් 

යකාට, එම කිලිටි අයයගන් ඇතැමුන් ඇතැමුන් මත තබා, 

ඔවුන් සියල්ල යගාඩ ගසා නිරයයහි දැමීම පිණිසය. 

අලාභවන්තයයෝ ඔවුහුමය. 

ي ِِب   ُ ٱلۡخَبِيَث مَِن ٱلطه لَِيِميَز ٱَّلله
َويَۡجَعَل ٱلۡخَبِيَث َبۡعَضُهۥ عَلَىَٰ َبۡعٖض 

َجمِيٗعا َفيَۡجَعلَُهۥ فِي َجَهنهَمْۚ  َفيَۡرُكَمُهۥ 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

ُ
 ٣٧ أ
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38. (නබිවරය!) අකටයුතුකම් කිරීයමන් ඔවුන් වැළකී 

සිටින්යන් නම් යපර සිදු කළ දෑ ට ඔවුනට සමාව යදනු 

ලැයේ. ඔවුන් නැවතත් (ඒ යවත) හැරැන්යණ් නම් 

පැරැන්නන්යේ (විෂයයහි ක්රියාත්මක වූ දඬුවම්) පිළියවත 

සැබැවින්ම ඉකුත් වී යගාස ්ඇත. (එබැවින් එවැනිම 

දඬුවමක් යමාවුනටත් හිමි වනු ඇත) යැයි ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුනට පවසනු. 

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِن يَنتَُهواْ ُيۡغَفۡر   قُل ل ِل
ا قَۡد َسلََف َوِإن َيُعوُدواْ َفَقۡد   لَُهم مه

لِينَ  وه
َ
 ٣٨ َمَضۡت ُسنهُت ٱلۡأ

39. අර්බුදයක් යනාපවතින යතක්, එයමන්ම දහම 

මුළුමනින්ම අල්ලාහ් සතු වන යතක් නුඹලා ඔවුන් සමග 

සටන් කරනු. නමුත් ඔවුන් වැළකුයණ් නම් එවිට නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්ඔවුන් කරන දෑ පිළිබඳ ව 

සුපරික්ෂාකාරීය. 

َٰتِلُوُهۡم َحتهيَٰ لَا تَُكوَن فِتۡنَة   َوَق
ِيُن  ِْۚ فَإِِن ٱنتََهۡواْ َويَُكوَن ٱلد  كُلُُّهۥ َّلِله

َ بَِما َيۡعَملُوَن بَِصير    ٣٩ فَإِنه ٱَّلله

40. තවද ඔවුන් පිටුපෑයේ නම් අල්ලාහ් නුඹලායේ 

භාරකරු බව නුඹලා දැන ගනු. භාරකරුයගන් ඔහු යහපත් 

විය. තවද උදේකරුයගන් ද ඔහු යහපත් විය. 

  َ نه ٱَّلله
َ
هۡواْ فَٱۡعلَُمٓواْ أ َوِإن تََول

َُٰكۡمْۚ نِۡعَم ٱلَۡمۡولَيَٰ َونِۡعَم  مَ  ۡولَى
 ٤٠ ٱلنهِصيرُ 

41. කණ්ඩායම් යදක හමු වූ දින (සතය අසතයයයන්) 

යවන් කළ දින අපයේ ගැත්තා යවත අපි පහළ කළ දෑ 

නුඹලා විශ්වාස කර සිටියයහු නම්, නියත වශයයන්ම 

යමක් නුඹලා යුද්ධයයන් අත්පත් කර ගත්යත් ද ඉන් 

පයහන් යකාටසක් අල්ලාහ්ට ද ධර්ම දූතයාණන්ට ද 

ඥාතීන්ට ද අනාථයින්ට ද දුගියන්ට ද (සරන පතන) 

මගියන්ට ද සතු බව දැන ගනු. තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ 

යකයරහි ශක්තිවන්තය. 

ِن َشۡيءٖ   نهَما َغنِۡمتُم م 
َ
۞َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ِ ُخمَُسُهۥ َولِلرهُسوِل َولِِذي   نه َّلِله
َ
فَأ

َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱبِۡن  ٱلُۡقۡربَيَٰ 
ِ وََمآ   بِيِل إِن ُكنتُۡم َءاَمنتُم بِٱَّلله ٱلسه
نَزلَۡنا عَلَىَٰ َعبِۡدنَا يَۡوَم ٱلُۡفۡرَقاِن يَۡوَم 

َ
أ

ِ َشۡيءٖ  
ُ عَلَىَٰ كُل  ٱلَۡتَقى ٱلۡجَۡمَعاِنِۗ َوٱَّلله

 ٤١ قَِديرٌ 
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42. ළඟින් පිහිටි මිටියාවයතහි නුඹලා ද, දුරින් පිහිටි 

මිටියාවයතහි ඔවුන් ද නුඹලාට පහළින් යවළඳ කණ්ඩායම 

ද සිටි අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. නුඹලා එය සැලසුම් කර 

තිබුයණ් නම් නියමිත යේලායවහි නුඹලා යේද වන්නට 

තිබුණි. එනමුත් සිදු කරනු ලැබිය යුතු කාර්යය අල්ලාහ ්

ඉටු කිරීම පිණිසත් විනාශ කරනු ලැබිය යුත්තන් සාධාරණ 

යහත්ූන් මත විනාශ කරනු පිණිසත් ජීවත් කරවනු ලැබිය 

යුත්තන් සාධාරණ යහත්ූන් මත ජීවත් කරවනු පිණිසත් 

(අල්ලාහ ්යමම තත්ත්වය උදා කයළ්)ය. තවද නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්සර්ව රාවකය; සර්ව ඥානීය. 

ۡنيَا وَُهم بِٱلُۡعۡدَوةِ  نتُم بِٱلُۡعۡدَوةِ ٱلدُّ
َ
إِذۡ أ

ۡسَفَل مِنُكۡمْۚ  ٱلُۡقۡصَوىَٰ  
َ
ۡكُب أ َوٱلره

َولَۡو تََواَعدتُّۡم لَٱۡختَلَۡفتُۡم فِي ٱلِۡميَعَِٰد  
ۡمٗرا كَاَن  

َ
ُ أ َوَلَِٰكن ل َِيۡقِضَي ٱَّلله

َمۡفُعولٗا ل َِيۡهلَِك َمۡن َهلََك َعنُۢ بَي ِنَةٖ  
 َ َويَۡحَييَٰ َمۡن َحيه َعنُۢ بَي ِنَةِٖۗ َوِإنه ٱَّلله

 ٤٢ لََسِميٌع َعلِيمٌ 

43. (නබිවරය) නුයේ සිහිනයයහි නුඹට ඔවුන් ව ස්වල්ප 

යදයනකු වශයයන් අල්ලාහ් යපන් වූ අවසථ්ාව සිහිපත් 

කරනු. තවද ඔවුන් ව අධික වශයයන් ඔහු නුඹට යපන්වා 

තිබුයණ් නම් නුඹලා අධධර්යයට පත් වනු ඇත. තවද 

නුඹලා එම විෂයයයහි මත ගැටුම් ඇති කර ගනු ඇත. 

එනමුත් අල්ලාහ් ආරක්ෂා කයළය්. නියත වශයයන්ම ඔහු 

හදවත් සතු දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

ُ فِي َمنَامَِك قَلِيلٗاۖۡ   إِذۡ يُرِيَكُهُم ٱَّلله
ََٰكُهۡم َكثِيٗرا لهَفِشلۡتُۡم   َرى

َ
َولَۡو أ

  َ ۡمرِ َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
َولََتَنَٰزَۡعتُۡم فِي ٱلۡأ

ُدوِر  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٤٣ َسلهَمْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم

44. නුඹලා (යුද බියමහි) හමු වූ විට නුඹලායේ ඇස්වලට 

ඔවුන් ස්වල්ප යදනකු වශයයන් යපන්වා, නුඹලා ව 

ඔවුන්යේ ඇස්වලට ස්වල්ප යදනකු වශයයන් යපන් වූ 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. එය සිදු කරනු ලැබිය යුතු 

කාර්යය අල්ලාහ් ඉටු කරනු පිණිසය. තවද සියලු කරුණු 

යයාමු කරනු ලබනුයේ අල්ලාහ් යවතය. 

َوِإذۡ يُرِيُكُموُهۡم إِذِ ٱلَۡتَقيۡتُۡم فِٓي  
ۡعيُنُِكۡم قَلِيلٗا َويَُقل ِلُُكۡم فِٓي  

َ
أ

ۡمٗرا كَاَن  
َ
ُ أ ۡعيُنِهِۡم لَِيۡقِضَي ٱَّلله

َ
أ

ُمورُ 
ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ  ٤٤ َمۡفُعولٗاُۗ َوِإلَي ٱَّلله

45. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා පිරිසක් හමු 

වූ විට සථ්ාවර ව සිටිනු. තවද නුඹලා ජය ලැබිය හැකි වනු 

පිණිස අධික වශයයන් නුඹලා අල්ලාහ් ව සිහිපත් කරනු. 

هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا لَقِيتُۡم فِئَٗة   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َ َكثِيٗرا  فَٱثۡبُتُواْ َوٱذُۡكُرواْ ٱَّلله
 ٤٥ لهَعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

46. තවද අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ ධර්ම දූතයාට නුඹලා 

අවනත වනු. නුඹලා ගැටුම් ඇති කර යනාගනු. එවිට 

නුඹලා අධධර්යයට පත් වනු ඇත. නුඹලායේ බලය පහ 

ව යනු ඇත. තවද නුඹලා ඉවසීයමන් කටයුතු කරනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්ඉවසිලිවන්තයින් සමඟය. 

َ َورَُسولَُهۥ َولَا تََنَٰزَُعواْ   ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
َوأ

َوتَۡذَهَب رِيُحُكۡمۖۡ  َفتَۡفَشلُواْ 
َٰبِرِينَ  َ َمَع ٱلصه  ٤٦ َوٱۡصبُِرٓواْْۚ إِنه ٱَّلله
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47. අහංකාරයයන් හා ජනයාට ප්රදර්ශනය කරමින් තම 

නියවස ්වලින් පිටත් ව ගියවුන් යමන් නුඹලා යනාවනු. 

තවද ඔවුහු අල්ලාහ්යේ මාර්ගයයන් වළක්වති. තවද 

අල්ලාහ ්ඔවුන් සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්වප්රකාරයයන් 

දන්නාය . 

هِذيَن َخرَُجواْ مِن  َولَا تَُكونُواْ َكٱل
دَِيَٰرِِهم َبَطٗرا َوِرئَآَء ٱلنهاِس  

ُ بَِما   ِْۚ َوٱَّلله وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله َويَُصدُّ
 ٤٧ َيۡعَملُوَن ُمحِيط  

48. යෂයිතාන් ඔවුන්යේ ක්රියාවන් ඔවුනට අලංකාර කර 

යපන් වූ අවසථ්ා යේ “අද දින ජනයා අතරින් නුඹලා 

අබිබවා යන කිසිවකු යනාමැත. තවද සැබැවින්ම මම 

නුඹලායේ අසල් වැසියකු යවමි. නමුත් යදපිරිස හමුවීම 

ඔහු දුටු කල්හි ඔහුයේ විලුඹ යදක මත ඔහු හැරී යගාස් මම 

නුඹලායගන් නික්ම යමි. නුඹලා යනාදකින දෑ සැබැවින්ම 

මම දකිමි. සැබැවින්ම මම අල්ලාහ්ට බිය යවමි. තවද 

අල්ලාහ ්දඬුවම් දීයමහි ඉතා දැඩි යැ”යි ඔහු පැවසීය. 

ۡعَمَٰلَُهۡم  
َ
يَۡطَُٰن أ َوِإذۡ َزيهَن لَُهُم ٱلشه

َوَقاَل لَا غَالَِب لَُكُم ٱلَۡيۡوَم مَِن  
ا   اِس َوِإن ِي َجار  لهُكۡمۖۡ فَلَمه ٱلنه

تََرآَءِت ٱلۡفِئَتَاِن نََكَص عَلَىَٰ َعقِبَيۡهِ 
ِنُكۡم  َرىَٰ َما  َوَقاَل إِن ِي بَرِٓيء  م 

َ
إِن ِٓي أ

 ُ ْۚ َوٱَّلله َ َخاُف ٱَّلله
َ
لَا تََرۡوَن إِن ِٓي أ

 ٤٨ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

49. ඔවුන්යේ දහම ඔවුන් මුළා කයළය් යැයි කුහකයයෝ 

හා තම හදවත් වල යරෝග ඇත්යතෝ පවසා සිටි අවසථ්ා ව 

සිහිපත් කරනු. තවද කවයරකු අල්ලාහ ්යවත භාර 

කරන්යන් ද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් සර්ව බලධාරීය; 

සියුම් ඥානීය. 

هِذيَن فِي   إِذۡ َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل
رٌَض َغره َهَُٰٓؤلَآءِ دِينُُهۡمُۗ   قُلُوبِهِم مه

َ َعزِيٌز   ِ فَإِنه ٱَّلله َوَمن َيتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله
 ٤٩ َحِكيم  

50. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ව සුර දූතයන් විසින් 

අත්පත් කරගන්නා අවස්ථාව නුඹ දැකගන්නට තිබුනා 

නම්! ඔවුහු (එම දූතවරු) ඔවුන්යේ මුහුණු වලට හා පිටවල් 

වලට පහර යදති. නුඹලා දැයවන යේදනායේ දඬුවම භුක්ති 

විඳිනු (යැයි පවසති). 

هِذيَن َكَفُرواْ  هي ٱل َولَۡو تََرىَٰٓ إِذۡ َيتََوف
وُُجوَهُهۡم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡضِربُوَن 

ۡدَبََٰرُهۡم َوذُوُقواْ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ 
َ
 ٥٠ َوأ

51. යමය නුඹලායේ අත් ඉදිරිපත් කළ දෑ යහ්තුයවනි. 

තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් ගැත්තන් හට 

අසාධාරණකම් කරන්යනකු යනායේ. 

 َ نه ٱَّلله
َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمۡت أ َذَٰلَِك بَِما قَده

َٰٖم ل ِلَۡعبِيدِ   ٥١ لَيَۡس بَِظله
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52. (අප දඬුවම් කිරීයම් දී) ෆිර්අවුන්යේ යස්නායේ හා 

ඔවුනට යපර සිටි අයයේ තත්ත්වය යමනි. ඔවුහු 

අල්ලාහය්ේ වදන් ප්රතික්යෂ්ප කයළෝය. එබැවින් ඔවුන්යේ 

පාපකම් යහ්තුයවන් අල්ලාහ ්ඔවුන් ග්රහණය කයළය්. 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අති බලවත්ය; දඬුවම් දීයමහි 

ඉතා දැඩිය. 

ِب 
ۡ
هِذيَن مِن َكَدأ َءاِل فِۡرَعۡوَن َوٱل

 ِ َقبۡلِهِۡمْۚ َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
  َ ُ بُِذنُوبِهِۡمْۚ إِنه ٱَّلله َخَذُهُم ٱَّلله

َ
فَأ

 ٥٢ قَوِي   َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

53. එය කිසිදු සමූහයක් තමන් සතු ව ඇති දෑ ඔවුන් 

යවනස ්කර ගන්නා යතක් ඔවුනට පිරිනැමූ දායාදය 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් යවනස ්කරන්යනකු යනාවූ බැවිනි. 

තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් සර්ව රාවකය; සර්ව 

ඥානීය. 

َ لَۡم يَُك ُمَغي ِٗرا ن ِۡعَمًة   نه ٱَّلله
َ
َذَٰلَِك بِأ

ۡنَعَمَها عَلَىَٰ قَۡوٍم َحتهيَٰ ُيَغي ُِرواْ َما  
َ
أ

َ َسِميٌع َعلِيم   نه ٱَّلله
َ
نُفِسهِۡم َوأ

َ
 ٥٣ بِأ

54. එය ෆිර්අවුන්යේ යස්නාව හා ඔවුනට යපර සිටි අයයේ 

තත්ත්වය යමනි. ඔවුහු තම පරමාධිපතියේ වදන් යබාරු 

කයළෝය. එයහයින් ඔවුන්යේ පාපකම් යහ්තුයවන් ඔවුන් ව 

අපි විනාශ කයළමු. තවද අපි ෆිර්අවුන්යේ යස්නාව හා 

අපරාධකරුවන් යලස සිටි සියලු යදනා දියේ ගිල්වූයයමු. 

ِب َءاِل 
ۡ
هِذيَن مِن َكَدأ فِۡرَعۡوَن َوٱل

بُواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۡم   َقبۡلِهِۡمْۚ َكذه
ۡغَرۡقنَآ َءاَل 

َ
ۡهلَۡكَنَُٰهم بُِذنُوبِهِۡم َوأ

َ
فَأ

 ٥٤ فِۡرَعۡوَنْۚ وَكُل   كَانُواْ َظَٰلِِمينَ 

55. අල්ලාහ් අබියස නියත වශයයන්ම ප්රාණීන් අතරින් 

වඩාත් නපුරු අය වන්යන් යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන්ය. මන්ද ඔවුහු විශ්වාස යනාකරති. 

هِذيَن  ِ ٱل ِ ِعنَد ٱَّلله َوآب  إِنه َشره ٱلده
 ٥٥ َكَفُرواْ َفُهۡم لَا يُۡؤمِنُونَ 

56. (නබිවරය) ඔවුන් වනාහි නුඹ ඔවුන් සමඟ ගිවිස ගත් 

අය යවති. ඉන් පසු ව ඔවුන් ඒ සෑම වාරයකම ඔවුන්යේ 

ගිවිසුම කඩ කරති. තවද ඔවුහු බිය හැඟීයමන් යුතු ව 

කටයුතු යනාකරති. 

هِذيَن َعََٰهدته مِنُۡهۡم ثُمه يَنُقُضوَن  ٱل
ةٖ َوُهۡم لَا   ِ َمره

َعۡهَدُهۡم فِي كُل 
 ٥٦ َيتهُقونَ 

57. එයහයින් යුද බියමහි නුඹ ඔවුන් හමු වන්යනහි නම් 

ඔවුන්යේ පසුපසින් සිටින්නවුන් ඔවුන් යගන් විසිර 

යන්නට සලස්වනු. ඔවුන් උපයදස් ලැබිය හැකි වනු පිණිස. 

ِۡد بِهِم   ا َتثَۡقَفنهُهۡم فِي ٱلۡحَۡرِب فََشر  فَإِمه
ُرونَ  كه ۡن َخلَۡفُهۡم لََعلهُهۡم يَذه  ٥٧ مه

58. (නබිවරය) යම් පිරිසකයගන් වංචාවක් සිදු වනු ඇතැයි 

නුඹ බිය යවයතාත් ඊට සමාන අයුරින් (එම ගිවිසුම) ඔවුන් 

යවත විසිකර දමනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්වංචා 

කරන්නන් ප්රිය යනාකරයි. 

ا َتخَاَفنه مِن قَۡوٍم ِخيَانَٗة فَٱۢنبِۡذ   َوِإمه
َ لَا ُيحِبُّ  ِۚ إِنه ٱَّلله إِلَۡيهِۡم عَلَىَٰ َسَوآٍء

 ٥٨ ٱلۡخَآئِنِينَ 
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59. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් තමන් ජය ලැබූ බව 

සැබැවින්ම යනාසිතිය යුතුය. නියත වශයයන්ම ඔවුන් 

(අප) පරාජය කිරීමට යනාහැකි යවති. 

هِذيَن َكَفُرواْ َسبَُقٓواْْۚ   َولَا َيحَۡسبَنه ٱل
 ٥٩ إِنهُهۡم لَا ُيۡعِجُزونَ 

60. (ආයුධ) බලයයන් හා අශ්ව යසන්ාවන්යගන් නුඹලාට 

හැකි පමණින් ඔවුනට එයරහි ව නුඹලා සූදානම් වනු. 

අල්ලාහය්ේ සතුරන් ද නුඹලායේ සතුරන් ද ඔවුනට අමතර 

ව ඔවුන් ගැන නුඹලා යනාදන්නා නමුත් අල්ලාහ් ඔවුන් 

ගැන දන්නා යවනත් අය ද නුඹලා එමගින් බිය වද්දනු 

ඇත. අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ නුඹලා කවර කරුණක් වියදම් 

කරන්යන් ද නුඹලා යවත එය පූර්ණ ව යදනු ලැයේ. 

නුඹලා අසාධාරණකම් කරනු යනාලබනු ඇත. 

ا  واْ لَُهم مه ِعدُّ
َ
ةٖ  َوأ ِن قُوه ٱۡستََطۡعتُم م 

ِبَاِط ٱلۡخَيِۡل تُۡرهِبُوَن بِهِۦ  َومِن ر 
ُكۡم َوَءاَخرِيَن مِن   ِ وََعُدوه َعُدوه ٱَّلله
ُ َيۡعلَُمُهۡمْۚ   ُدونِهِۡم لَا َتۡعلَُموَنُهُم ٱَّلله

  ِ َوَما تُنفُِقواْ مِن َشۡيءٖ فِي َسبِيِل ٱَّلله
نتُۡم لَا ُتۡظلَمُ 

َ
 ٦٠ ونَ يُوَفه إِلَۡيُكۡم َوأ

61. තවද ඔවුන් සමාදානය යවත නැඹුරු වූයේ නම් එවිට 

නුඹ ද ඒ යවත නැඹුරු වනු. තවද අල්ලාහ ්යවත (සියල්ල) 

භාර කරනු. නියත වශයයන්ම ඔහු සර්ව රාවකය; 

සර්වඥානීය. 

لِۡم فَٱۡجنَۡح لََها  ۞َوِإن َجنَُحواْ لِلسه
ِْۚ إِنهُهۥ ُهَو  ِميُع  َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله ٱلسه

 ٦١ ٱلَۡعلِيمُ 

62. තවද නුඹට යද්රෝහිකම් කිරීමට ඔවුන් සිතන්යන් නම් 

එවිට (දැන ගනු) නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් නුඹට 

ප්රමාණවත්ය. ඔහුයේ උපකාරය හා යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් මඟින් නුඹ ව සථ්ාවර කයළ් ඔහුය. 

ن َيخَۡدُعوَك فَإِنه 
َ
َوِإن يُرِيُدٓواْ أ

يهَدَك  َحۡسبََك 
َ
هِذٓي أ ْۚ ُهَو ٱل ُ ٱَّلله

 ٦٢ بِنَۡصرِهِۦ َوبِٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

63. ඔවුන්යේ හදවත් අතර ඔහු යසයනහස යගාඩ 

නැගුයේය. මහයපායළායේ ඇති සියලු දෑ නුඹ වියදම් කළ 

ද ඔවුන්යේ හදවත් අතර යසයනහස යගාඩ නැගීමට නුඹට 

යනාහැකිය. එනමුත් අල්ලාහ ්ඔවුන් අතර යසයනහස 

යගාඩ නැගුයේය. නියත වශයයන්ම ඔහු සර්ව බලධාරීය; 

සියුම් ඥානීය. 

نَفۡقَت َما فِي  
َ
لهَف َبيَۡن قُلُوبِهِۡمْۚ لَۡو أ

َ
َوأ

لهۡفَت َبيَۡن قُلُوبِهِۡم  
َ
آ أ ۡرِض َجمِيٗعا مه

َ
ٱلۡأ

لهَف بَيۡنَُهۡمْۚ إِنهُهۥ 
َ
َ أ َوَلَِٰكنه ٱَّلله

 ٦٣ َعزِيٌز َحِكيم  

64. අයහෝ නබිවරය! නුඹට හා යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් අතරින් නුඹ ව අනුගමනය කළවුන්හට අල්ලාහ් 

ප්රමාණවත්ය. 

ُ َوَمِن   ِبيُّ َحۡسبَُك ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ٦٤ ٱتهبََعَك مَِن ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 
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65. අයහෝ නබිවරය! යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් 

යුද්ධය සඳහා දිරි ගන්වනු. නුඹලා අතරින් ඉවසිලිවන්ත 

විසි යදයනකු සිටින්යන් නම් ඔවුහු ඔවුන්යගන් යදසිය 

යදනකු අබිබවා යනු ඇත. නුඹලා අතරින් සිය යදයනකු 

සිටින්යන් නම් ඔවුහු යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් 

අතරින් දහසක් යදනා අබිබවා යනු ඇත. යහ්තුව 

සැබැවින්ම ඔවුන් වටහා යනාගන්නා පිරිසක් වූ බැවිනි. 

ِبيُّ َحر ِِض  َها ٱلنه يُّ
َ
ٱلُۡمۡؤمِنِيَن عَلَى  َيَٰٓأ

ِنُكۡم ِعۡشُروَن   ٱلۡقِتَاِلِۚ إِن يَُكن م 
َصَٰبُِروَن َيۡغلِبُواْ مِاْئَتَيِۡنِۚ َوِإن يَُكن 
هِذيَن   َِن ٱل لٗۡفا م 

َ
ِاْئَة  َيۡغلِبُٓواْ أ ِنُكم م  م 

ها َيۡفَقُهونَ  نهُهۡم قَۡوم  ل
َ
 ٦٥ َكَفُرواْ بِأ

66. දැන් අල්ලාහ් නුඹලාට (දුන් සහනය) හීන කයළය්. 

තවද නුඹලා තුළ දුර්වලකම් ඇති බව ඔහු දැන සිටියේය. 

එයහයින් නුඹලා අතරින් ඉවසිලිවන්ත සිය යදනකු 

වන්යන් නම් ඔවුහු (ඔවුන්යගන්) යදසිය යදනකු අබිබවා 

යනු ඇත. තවද නුඹලා අතරින් දහසක් යදනා වන්යන් නම් 

අල්ලාහය්ේ අනුහසින් යදදහසක් යදනා ඔවුහු අබිබවා යනු 

ඇත. තවද අල්ලාහ ්ඉවසිලිවන්තයින් සමඟය. 

نه 
َ
ُ َعنُكۡم وََعلَِم أ َف ٱَّلله ٱلَٰٔۡـَن َخفه

ِنُكم  ْۚ فَإِن يَُكن م  فِيُكۡم َضۡعٗفا
ِاْئَة  َصابَِرة  َيۡغلِبُواْ مِاْئَتَيِۡنِۚ َوِإن  م 

لَۡفيِۡن  
َ
لۡف  َيۡغلِبُٓواْ أ

َ
ِنُكۡم أ يَُكن م 

َٰبِرِ  ُ َمَع ٱلصه ُِۗ َوٱَّلله  ٦٦ ينَ بِإِذِۡن ٱَّلله

67. මිහිතලයේ සතුරන් මර්දනය කරන තුරු යුද 

සිරකරුවන් තබා ගැනීම කිසිදු නබිවරයකුට (සුදුසු) 

යනාවීය. නුඹලා යමයලාව සම්පත් අයප්ක්ෂා 

කරන්යනහුය. අල්ලාහ ්මතු යලාව අයප්ක්ෂා කරයි. තවද 

අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරීය; සියුම් ඥානීය. 

ۥٓ  ن يَُكوَن لَُه
َ
ۡسَرىَٰ َما كَاَن لَِنِبي ٍ أ

َ
أ

ۡرِضِۚ تُرِيُدوَن 
َ
َحتهيَٰ ُيثِۡخَن فِي ٱلۡأ

  ُۗ ُ يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرةَ ۡنيَا وَٱَّلله َعرََض ٱلدُّ
ُ َعزِيٌز َحِكيم    ٦٧ َوٱَّلله

68. අල්ලාහ්යේ යපර නියමයක් යනාවූයේ නම් 

(සිරකරුවන් මුදා හරින්නට) නුඹලා ලබා ගත් යදයහි මහත් 

දඬුවමක් නුඹලා ව ස්පර්ශ කරන්නට තිබුණි. 

ُكۡم   ِ َسبََق لََمسه َِن ٱَّلله هۡولَا كَِتَٰب  م  ل
َخۡذُتۡم َعَذاٌب َعِظيم  

َ
 ٦٨ فِيَمآ أ

69. එයහයින් යුද බියමන් නුඹලා ලැබූ දැයින් අනුමත 

පිවිතුරු දෑ නුඹලා අනුභව කරනු. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට 

බිය හැඟීයමන් යුතු ව කටයුතු කරනු. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය; අසමසම කරුණාන්විතය. 

 ْۚ ا َغنِۡمتُۡم َحَلَٰلٗا َطي ِٗبا فَكُلُواْ مِمه
َ َغُفور  رهِحيم   ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ٦٩ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

70. අයහෝ නබිවරය! ‘නුඹලායේ හදවත් තුළ ඇති යම් 

යහපතක් ගැන අල්ලාහ ්දන්යන් නම් නුඹලායගන් ගනු 

ලැබූ දෑට වඩා යහපත් දෑ නුඹලාට ඔහු පිරිනමනු ඇත. 

තවද නුඹලාට ඔහු සමා ව යදනු ඇත’ යැයි නුඹලායේ 

අත්අඩංගුයේ පසුවන සිරුකරුවන් හට නුඹ පවසනු. තවද 

අල්ලාහ ්අතික්ෂමාශීලීය; අසමසම කරුණාන්විතය. 

يِۡديُكم  
َ
ِبيُّ قُل ل َِمن فِٓي أ َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

ُ فِي   ۡسَرىَٰٓ إِن َيۡعلَِم ٱَّلله
َ
َِن ٱلۡأ م 

آ   ِمه قُلُوبُِكۡم َخيٗۡرا يُۡؤتُِكۡم َخيۡٗرا م 
  ُ ِخَذ مِنُكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

ُ
أ

 ٧٠ َغُفور  رهِحيم  
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71. ඔවුහු නුඹට යද්රෝහිකම් කිරීමට අයප්ක්ෂා කරන්යන් 

නම් මීට යපර ද සැබැවින්ම ඔවුහු අල්ලාහ්ට යද්රෝහිකම් 

කයළෝය. ඔහු ඔවුන් විෂයයයහි (නුඹට) ඉඩ ලබා දී ඇත. 

තවද අල්ලාහ ්සර්වඥානීය; ප්රඥාවන්තය. 

َوِإن يُرِيُدواْ ِخيَاَنتََك َفَقۡد َخانُواْ  
  ُ ۡمَكَن مِنُۡهۡمُۗ َوٱَّلله

َ
َ مِن َقبُۡل فَأ ٱَّلله

 ٧١ َعلِيٌم َحِكيمٌ 

72. නියත වශයයන්ම විශ්වාස යකාට (තම 

වාසස්ථානයයන්) නික්ම යගාස් තම ධනය හා තම ජීවිත 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ කැප කළවුන් ද තවද සරණ ලබා දී 

(ඔවුනට) උදේ කළවුන් ද වනාහි ඔවුන්යගන් ඇතැයමක් 

ඇතැයමකුයේ මිතුයරෝ යවති. විශ්වාස යකාට නික්ම 

යනාගිය අය ඔවුන් නික්ම යන තුරු ඔවුන් සමඟ කිසිදු 

ආකාරයේ මිතු දහමක් නුඹලාට යනාවනු ඇත. නමුත් දහම 

විෂයයයහි ඔවුන් නුඹලායගන් උදේ පැතුයේ නම් නුඹලා 

හා ඔවුන් අතර ගිවිසුමක් ඇති ජනයා යවත හැර (අන් 

අයට) උදේ කිරීම නුඹලා යවත පැවයරන වගකීමය. තවද 

අල්ලාහ ්නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව නිරීක්ෂා කරන්නාය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ َوَهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ  إِنه ٱل
  ِ نُفِسهِۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله

َ
ۡمَوَٰلِهِۡم َوأ

َ
بِأ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
نََصُرٓواْ أ هِذيَن َءاَوواْ وه َوٱل

هِذيَن َءاَمنُواْ   ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۚ َوٱل
َ
َبۡعُضُهۡم أ

ِن َوَلَٰيَتِهِم   َولَۡم ُيَهاِجُرواْ َما لَُكم م 
ِن َشۡيٍء َحتهيَٰ ُيَهاِجُرواْْۚ َوِإِن  م 

ِيِن َفَعلَيُۡكُم   ٱۡستَنَصُروُكۡم فِي ٱلد 
ها عَلَىَٰ  ۡصُر إِل  قَۡوِۭم بَيۡنَُكۡم َوبَيۡنَُهم ٱلنه

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير   ُۗ َوٱَّلله ِيَثَٰق   ٧٢ م 

73. යදවියන් ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වන ඔවුහු ඔවුන්යගන් 

ඇතැයමකු ඇතැයමකුයේ සමීප මිතුරන් යවති. යමය 

(එකියනකා රැකගැනීම) නුඹලා යනාකරන්යන් නම් මහ 

යපායළායේ අර්බුද හා මහා කලහකම් සිදු වනු ඇත. 

ۡولَِيآُء  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ َبۡعُضُهۡم أ َوٱل

ها َتۡفَعلُوهُ تَُكن فِتۡنَة  فِي   َبۡعٍضِۚ إِل
ۡرِض َوفََساد  َكبِير  

َ
 ٧٣ ٱلۡأ

74. තවද විශ්වාස යකාට (තම වාසසථ්ානයයන්) නික්ම 

යගාස ්අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ කැප කළවුන් හා සරණ ලබා 

දී (ඔවුනට) උදේ කළවුන් වන ඔවුහුමය සැබෑ යලසින් 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් වන්යනෝ. ඔවුනට සමාව ද 

යගෞරවාන්විත සංග්රහය ද ඇත. 

هِذيَن َءاَمنُواْ َوَهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ  َوٱل
نََصُرٓواْ   هِذيَن َءاَوواْ وه ِ وَٱل فِي َسبِيِل ٱَّلله

ْۚ لهُهم   ا ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡؤمِنُوَن َحق ٗ
ُ
أ

ۡغفَِرة    ٧٤ َوِرۡزق  َكرِيم  مه

75. තවද විශ්වාස යකාට පසුව (තම වාසසථ්ානයයන්) 

නික්ම යගාස් නුඹලා සමඟම (අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ) කැප 

වූවන් වන ඔවුහු නුඹලා අතරින් යවති. අල්ලාහ්යේ නියමය 

පරිදි ඔවුන්යගන් ඇතැයමක් ඇතැයමකුට ඉතා සමීප 

ඥාතීන් යවති. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් සියලු දෑ පිළිබඳ 

ව සර්වඥය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ مِنُۢ َبۡعُد َوَهاَجُرواْ  َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك مِنُكۡمْۚ 

ُ
َوَجََٰهُدواْ َمَعُكۡم فَأ

ۡولَيَٰ بِبَۡعٖض 
َ
رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم أ

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
َوأ

ِ َشۡيٍء 
َ بِكُل  ِْۚ إِنه ٱَّلله فِي كَِتَِٰب ٱَّلله

 ُۢ  ٧٥ َعلِيُم



සූරා අත් තේබා 241 التوبة 

සූරා අත් තේබා التوبة 

1. (යමය) යද්ව ආයද්ශ කරන්නන් අතරින් නුඹලා 

ගිවිසුම් ඇති කර ගත් අය යවත වූ අල්ලාහය්ගන් හා 

ඔහුයේ දූතයාණන්යගන් නිදහස ්වීමයි. 

هِذيَن  ۦٓ إِلَي ٱل ِ َورَُسولِهِ َِن ٱَّلله بََرآَءة  م 
َِن   ١ ٱلُۡمۡشِركِينَ َعََٰهدتُّم م 

2. එබැවින් මාස හතරක් යමම භූමියේ නුඹලා සැරිසරනු. 

තවද නියත වශයයන්ම නුඹලා අල්ලාහ් ව අබිබවන්නට 

හැකියාවන්ත යනාවන බවත් නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් අවමන් කරන්නා බවත් 

නුඹලා දැන ගනු. 

ۡرِض 
َ
ۡشُهرٖ فَِسيُحواْ فِي ٱلۡأ

َ
ۡربََعَة أ

َ
أ

  ِ نهُكۡم َغيُۡر ُمۡعِجزِي ٱَّلله
َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ ُمخۡزِي ٱلَۡكَٰفِرِينَ  نه ٱَّلله
َ
 ٢ َوأ

3. සබැවින් ම අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ දූතයාණන් ආයද්ශ 

තබන්නන් සමඟ වූ බැඳීයමන් ඉවත් විය. (යමය) මහා 

හේ දිනයයහි (රැස ්වූ) ජනතාවට අල්ලාහ් හා ඔහුයේ 

දූතයාණන් යවතින් වූ දැනුම් දීමය. (එබැවින්) නුඹලා 

පශ්චාත්තාප වී මිදුයණ් නම් එවිට එය නුඹලාට යහපත්ය. 

තවද නුඹලා පිටුපෑයවහු නම් එවිට සැබැවින්ම නුඹලා 

අල්ලාහ ්ව අබිබවන්නට හැකියාවන්ත යනාවන බව 

දැනගනු. ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට යේදනීය දඬුවමක් ඇති 

බව නුඹ ශුභාරංචි දන් වනු. 

اِس  ۦٓ إِلَي ٱلنه ِ َورَُسولِهِ َِن ٱَّلله َذَٰن  م 
َ
َوأ

َِن   َ بَرِٓيء  م  نه ٱَّلله
َ
ۡكبَرِ أ

َ
يَۡوَم ٱلۡحَج ِ ٱلۡأ

ۚۥْ فَإِن تُبۡتُۡم َفُهَو   ٱلُۡمۡشِركِيَن َورَُسولُُه
هۡيتُۡم فَٱۡعلَُمٓواْ   َخيۡر  لهُكۡمۖۡ َوِإن تََول
رِ  ِ ُِۗ َوبَش  نهُكۡم َغيُۡر ُمۡعِجزِي ٱَّلله

َ
  أ

لِيمٍ 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ بَِعَذاٍب أ  ٣ ٱل

4. නමුත් ආයද්ශ කරන්නන් අතරින් නුඹලා ගිවිස ගත් 

පසු නුඹලාට (එම ගිවිසුයමහි) කිසිදු අඩුවක් යනාකළ, 

නුඹලාට එයරහි ව කිසියවකුට උදේ යනාදුන් අය හැර. 

(ඔවුන් විෂයයහි) ඔවුන්යේ නියමිත කාලය දක්වා 

ඔවුන්යේ ගිවිසුම ඔවුන් යවත පූර්ණ ව ඉටු කරනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්යද්ව බිය හැඟීයමන් යුතු ව කටයුතු 

කරන්නන් ප්රිය කරයි. 

َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن ثُمه   هِذيَن َعََٰهدتُّم م  ها ٱل إِل
ا َولَۡم يَُظَٰهُِرواْ  لَۡم يَنُقُصوُكۡم َشيۡـ ٗ

ٓواْ إِلَۡيهِۡم َعۡهَدُهۡم   تِمُّ
َ
َحٗدا فَأ

َ
َعلَيُۡكۡم أ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمتهقِينَ إِلَيَٰ مُ  تِهِۡمْۚ إِنه ٱَّلله  ٤ ده

5. ශුද්ධ මාස යගවී ගිය පසු නුඹලා ආයද්ශ කරන්නන් 

(යුද පිටියේ) දුටු තැන නසා දමනු. තවද ඔවුන්ව අල්ලා 

ගනු තවද ඔවුන්ව යකාටු කරනු (ඔවුන්) යන එන සෑම 

තැනකම ඔවුනට එයරහිව වාඩි වී (රැක) සිටිනු. නමුත් 

ඔවුන් පසුතැවිලි වී සලාතය විධිමත්ව ඉටු යකාට සකාත් 

ද පිරිනැමුයේ නම් ඔවුන්යේ මාර්ගයේ ඔවුන්ව නුඹලා 

අතහැර දමනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්අති 

ක්ෂමාශීලීය. කරුණා ගුණයයන් යුක්තය. 

ۡشُهُر ٱلۡحُُرُم فَٱۡقتُلُواْ  
َ
فَإِذَا ٱنَسلََخ ٱلۡأ

ٱلُۡمۡشِركِيَن َحيُۡث وََجدتُُّموُهۡم 
ُهۡم وَٱۡحُصُروُهۡم َوٱۡقُعُدواْ لَُهۡم  وَُخُذو

لَوَٰةَ   قَاُمواْ ٱلصه
َ
كُله َمۡرَصٖدِۚ فَإِن تَابُواْ َوأ

 َ َكوَٰةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله َوَءاتَُواْ ٱلزه
 ٥ َغُفور  رهِحيم  
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6. ආයද්ශ කරන්නන් අතරින් කවයරක් යහෝ නුඹයගන් 

රැකවරණය පැතුයේ නම් එවිට ඔහු අල්ලාහ්යේ වදනට 

සවන් යදන යතක් නුඹ ඔහුට රැකවරණය යදනු. පසුව 

ආරක්ිත සථ්ානයක් යවත නුඹ ඔහුව ළඟා කරනු. 

යහත්ුව නියත වශයයන්ම ඔවුන් යනාදන්නා පිරිසක් 

බැවිනි. 

َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن ٱۡستََجاَرَك   َحد  م 
َ
َوِإۡن أ

ِ ثُمه   ِجۡرهُ َحتهيَٰ يَۡسَمَع َكَلََٰم ٱَّلله
َ
فَأ

ها   نهُهۡم قَۡوم  ل
َ
ۚۥْ َذَٰلَِك بِأ َمنَُه

ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
أ

 ٦ َيۡعلَُمونَ 

7. ආයද්ශ කරන්නන් හට අල්ලාහ ්යවතින් හා ඔහුයේ 

දූතයාණන් යවතින් ගිවිසුමක් ඇති වන්යන් යකයස් ද? 

නමුත් නුඹලා මස්ජිදුල් හරාම් අසළ ගිවිසුම් ඇති කරගත් 

උදවිය හැර. ඔවුන් නුඹලාට ඍජුව කටයුතු කරන තාක් 

කල් නුඹලා ද ඔවුනට ඍජුව කටයුතු කරනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්යද්ව බිය හැඟීයමන් යුතුව කටයුතු 

කරන්නන් ප්රිය කරයි. 

َكيَۡف يَُكوُن لِلُۡمۡشِركِيَن َعۡهٌد ِعنَد 
هِذيَن َعََٰهدتُّۡم   ها ٱل ۦٓ إِل ِ وَِعنَد رَُسولِهِ ٱَّلله

ٱۡستََقَُٰمواْ ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۖ َفَما 
َ ُيحِبُّ  لَُكۡم فَٱۡستَقِيُمواْ لَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

 ٧ ٱلُۡمتهقِينَ 

8. (ගිවිසුමක් රැඳී  පවතිනුයේ) යකයස් ද? නුඹලාට 

එයරහිව ඔවුන් ජය ලබන්යන් නම් නුඹලා තුළ පවතින 

නෑ සම්බන්ධතාව යහෝ ගිවිසුම යහෝ ඔවුන් යනාසලකා 

හරිති. ඔවුන්යේ කට වචනින් නුඹලාව තෘප්තියට පත් 

කරති. නමුත් ඔවුන්යේ හදවත් එයට පිටුපාති. තවද 

ඔවුන්යගන් බහුතරයක් පාපතරයයෝය. 

َكيَۡف َوِإن َيۡظَهُرواْ َعلَيُۡكۡم لَا 
 ْۚ ٗة ا َولَا ذِمه

يَۡرُقبُواْ فِيُكۡم إِل ٗ
بَيَٰ قُلُوبُُهۡم  

ۡ
َٰهِهِۡم َوتَأ فَۡو

َ
يُۡرُضونَُكم بِأ

ۡكثَرُُهۡم َفَِٰسُقونَ 
َ
 ٨ َوأ

9. ඔවුන් අල්ලාහය්ේ වදන් යවනුවට ස්වල්ප මිළක් ලබා 

ඔහුයේ මාර්ගයයන් (ජනයා) වැළැක්වූයවෝය. නියත 

වශයයන්ම ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑ නපුරු විය. 

ِ ثََمٗنا قَلِيلٗا   ٱۡشتََرۡواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
ۦْٓۚ إِنهُهۡم َسآَء َما   واْ َعن َسبِيلِهِ فََصدُّ

 ٩ َيۡعَملُونَ كَانُواْ 

10. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නකුයේ විෂයයයහි කිසිදු 

(ඤාති) සම්බන්ධතාවක් ගැන යහෝ ගිවිසුමක් ගැන යහෝ 

ඔවුහු සැලකිලිමත් යනායවති. තවද ඔවුහුමය සීමාව 

ඉක්මවා ගියවුන් වන්යනෝ. 

 ْۚ ٗة ا َولَا ذِمه
لَا يَۡرُقبُوَن فِي ُمۡؤمٍِن إِل ٗ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡعتَُدونَ 
ُ
 ١٠ َوأ

11. නමුත් ඔවුහු පශ්චාත්තාප වී (වරදින්) මිදී සලාතය ද 

විධිමත් ව ඉටු කර, zසකාතය ද පිරිනැමුයේ නම් එවිට 

ඔවුහු දහයමහි නුඹලායේ සයහෝදරයයෝ යවති. තවද 

වටහා ගන්නා පිරිසට අපි යමම වදන් පැහැදිලි 

කරන්යනමු. 

لَوَٰةَ َوَءاتَُواْ   قَاُمواْ ٱلصه
َ
فَإِن تَابُواْ َوأ

ُل  ِ ِيِنِۗ َوُنَفص  َكوَٰةَ فَإِۡخَوَٰنُُكۡم فِي ٱلد  ٱلزه
 ١١ ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡومٖ َيۡعلَُمونَ 
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12. ඔවුන් ගිවිසගත් පසු, ඔවුන්යේ ගිවිසුම කඩ යකාට 

නුඹලායේ දහයමහි ඔවුන් නිග්රහ කයළ් නම්, එවිට නුඹලා 

යද්ව ප්රතික්යෂ්පිත නායකයින් සමඟ සටන් වදිනු. නියත 

වශයයන්ම ඔවුනට කිසිදු ගිවිසුමක් යනාමැත. (එය) 

ඔවුන් වැළකී සිටිය හැකි වනු පිණිසය. 

ِنُۢ َبۡعِد  يَۡمَٰنَُهم م 
َ
َوِإن نهَكثُٓواْ أ

َعۡهِدهِۡم وََطَعنُواْ فِي دِينُِكۡم فََقَٰتِلُٓواْ  
يَۡمََٰن لَُهۡم 

َ
َة ٱلُۡكۡفرِ إِنهُهۡم لَآ أ ئِمه

َ
أ

 ١٢ لََعلهُهۡم يَنتَُهونَ 

13. සිය ගිවිසුම බිඳ දමමින්, යමම දූතයාණන් ව 

(මක්කායවන්) පිටුවහල් කිරීමට සැලසුම් කළ පිරිසක් 

සමඟ නුඹලා සටන් කළ යුතු යනායේ ද? නුඹලා සමඟ 

(සටන් කිරීමට) පළමු වර ආරම්භ කයළ ්ඔවුන්ය. නුඹලා 

ඔවුනට බිය වන්යනහු ද? නුඹලා යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් යලස සිටියයහු නම් නුඹලා බිය වීමට වඩාත් 

සුදුසස්ා වන්යන් අල්ලාහය්. 

يَۡمَٰنَُهۡم 
َ
لَا تَُقَٰتِلُوَن قَوٗۡما نهَكثُٓواْ أ

َ
أ

واْ بِإِۡخَراِج ٱلرهُسوِل َوُهم بََدُءوُكۡم   َوَهمُّ
ن 

َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ َتخَۡشۡوَنُهۡمْۚ فَٱَّلله

َ
ِۚ أ ةٍ َل َمره وه

َ
أ

ۡؤمِنِينَ   ١٣ َتخَۡشۡوهُ إِن ُكنتُم مُّ

14. ඔවුන් සමඟ නුඹලා සටන් කරනු. නුඹලායේ 

අත්වලින් අල්ලාහ් ඔවුනට දඬුවම් කරයි. තවද ඔවුන් ව 

අවමානයට පත් කරයි. ඔවුනට එයරහි ව නුඹලාට උදේ 

කරයි. ඔහු යද්වත්වය විශ්වාස කරන පිරිසයේ හදවත් සුව 

කරයි. 

يِۡديُكۡم  
َ
ُ بِأ ۡبُهُم ٱَّلله ِ َٰتِلُوُهۡم ُيَعذ  َق

ۡشِف  َويُۡخزِِهۡم َويَنُصۡرُكۡم َعلَيۡهِۡم َويَ 
ۡؤمِنِينَ   ١٤ ُصُدوَر قَۡومٖ مُّ

15. තවද ඔවුන්යේ හදවත් හි ඇති යකෝපය ඔහු පහ 

කරයි. තමන් අභිමත කරන අය යවත අල්ලාහ් සමාව 

ලබා යදයි. තවද අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය; ප්රඥාවන්තය. 

  ُ َويُۡذهِۡب َغيَۡظ قُلُوبِهِۡمُۗ َويَتُوُب ٱَّلله
 ُ ُۗ وَٱَّلله  ١٥ َعلِيٌم َحِكيمٌ عَلَىَٰ َمن يََشآُء

16. නුඹලා අතරින් (යුද්ධයට) කැප වී අල්ලාහ්, ඔහුයේ 

රසූල්වරයා හා යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හැර අන් 

කිසියවක් සුහද මිතුරන් යලස යනාගත් අය ගැන ඔහු 

ප්රතයක්ෂ යනාකර නුඹලා අතහැර දමනු ලබනු ඇතැයි 

නුඹලා සිතන්යනහු ද? තවද අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ 

පිළිබඳව සර්ව ඥානීය. 

  ُ ا َيۡعلَِم ٱَّلله ن ُتتَۡرُكواْ َولَمه
َ
ۡم َحِسبۡتُۡم أ

َ
أ

هِذيَن َجََٰهُدواْ مِنُكۡم َولَۡم َيتهِخُذواْ  ٱل
ِ َولَا رَُسولِهِۦ َولَا   مِن ُدوِن ٱَّلله

ُۢ بَِما   ُ َخبِيُر ْۚ وَٱَّلله ٱلُۡمۡؤمِنِيَن َولِيَجٗة
 ١٦ َتۡعَملُونَ 

17. ආයද්ශ තබන්නන් (තමන්යේ) යද්ව ප්රතික්යෂ්පය 

ගැන තමන්ට එයරහි ව සාක්ි දරන්නන් යලස සිටිය දී 

අල්ලාහය්ේ මස්ජිදයන් පරිපාලනය කිරීම ඔවුනට සුදුසු 

යනාවීය. තම ක්රියාවන් නිෂ්ඵල වී ගිය අය යමාවුහුය. 

තවද නිරා ගින්යන් ඔවුහු සදාතනිකයයෝ යවති. 

ن َيۡعُمُرواْ  
َ
َما كَاَن لِلُۡمۡشِركِيَن أ

نُفِسهِم 
َ
ِ َشَٰهِِديَن عَلَىَٰٓ أ َمَسَِٰجَد ٱَّلله

ۡعَمَٰلُُهۡم  
َ
ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
بِٱلُۡكۡفرِِۚ أ

 ١٧ َوفِي ٱلنهارِ ُهۡم َخَٰلُِدونَ 
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18. අල්ලාහ්යේ මස්ජිදයන් පරිපාලනය කරනුයේ 

අල්ලාහ ්හා අවසන් දිනය විශ්වාස යකාට සලාතය 

විධිමත් ව ඉටු කර zසකාතය ද පිරිනමා අල්ලාහ ්හැර 

යවනත් කිසිවකුට බිය යනාවූ අයයි. ඔවුහුමය යහ මඟ 

ලැබූවන් අතරින් වීමට ප්රමාණවත් අය වන්යනෝ. 

ِ َمۡن َءاَمَن  إِنهَما َيۡعُمُر َمَسَِٰجَد ٱَّلله
لَوَٰةَ   قَاَم ٱلصه

َ
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ بِٱَّلله

  ۡۖ َ ها ٱَّلله َكوَٰةَ َولَۡم َيخَۡش إِل َوَءاتَي ٱلزه
ن يَُكونُواْ مَِن َفَعَس 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
يَٰٓ أ

 ١٨ ٱلُۡمۡهتَِدينَ 

19. හේ වන්දනාකරුවන්ට ජලය සපයා මස්ජිදුල් හරාමය 

පරිපාලනය කරන්නන් ව අල්ලාහ ්හා අවසන් දිනය 

විශ්වාස යකාට අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ කැපවූවන් යමන් 

නුඹලා පත් කයළහු ද? අල්ලාහ ්අබියස ඔවුන් එක 

සමාන යනායවති. තවද අල්ලාහ ්අපරාධකාරී ජනයාට 

මඟ යපන්වන්යන් නැත. 

َجَعلۡتُۡم ِسَقايََة ٱلۡحَآج ِ وَِعَماَرةَ  
َ
۞أ

  ِ ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َكَمۡن َءاَمَن بِٱَّلله
ِْۚ لَا   َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَجََٰهَد فِي َسبِيِل ٱَّلله

ُ لَا َيۡهِدي   ُِۗ َوٱَّلله يَۡستَوُۥَن ِعنَد ٱَّلله
 َٰ  ١٩ لِِمينَ ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

20. විශ්වාස යකාට (තම වාසසථ්ාන වලින්) නික්ම යගාස් 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ තම ධනය හා ජීවිත පරිතයාග 

කළවුන් අල්ලාහ ්අබියස නිලයයන් අති මහත් අය යවති. 

තවද ජයග්රහකයයෝ ඔවුහුමය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ َوَهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ فِي   ٱل
 ِ ۡعَظُم  َسبِيِل ٱَّلله

َ
نُفِسهِۡم أ

َ
ۡمَوَٰلِهِۡم َوأ

َ
بِأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ِْۚ َوأ َدرََجًة ِعنَد ٱَّلله

 ٢٠ ٱلَۡفآئُِزونَ 

21. ඔවුන්යේ පරමාධිපති ඔහුයගන් වූ දයාව, තෘප්තිය හා 

(ස්වර්ග) උයන් පිළිබඳ ව ඔවුනට ශුභාරංචි දන්වයි. එහි 

ඔවුන්ට සදා සථ්ායී සුවය ඇත. 

ُرُهۡم   ِ ِنُۡه َورِۡضَوَٰٖن  يُبَش  َربُُّهم بَِرۡحمَةٖ م 
قِيمٌ  هُهۡم فِيَها نَعِيم  مُّ َٰٖت ل  ٢١ وََجنه

22. (ඔවුහු) එහි කවදත් සදාතනිකයින් යවති. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්වන ඔහු අබියස අතිමහත් ප්රතිඵල 

ඇත. 

ۥٓ  َ ِعنَدهُ بًَداْۚ إِنه ٱَّلله
َ
َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

ۡجٌر َعِظيم  
َ
 ٢٢ أ

23. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි!, නුඹලායේ 

පියවරුන් හා නුඹලායේ සයහෝදරයින් යද්ව විශ්වාසයට 

වඩා යද්ව ප්රතික්යෂ්පය ප්රිය කයළ් නම් ඔවුන් ව 

භාරකරුවන් යලස නුඹලා යනාගනු. නුඹලා අතරින් 

කවයරකු ඔවුන් භාරකරුවන් යලස ගන්යන් ද ඔවුහුමය 

අපරාධකරුයවෝ. 

هِذيَن  َها ٱل يُّ
َ
َءاَمنُواْ لَا َتتهِخُذٓواْ  َيَٰٓأ

ۡولَِيآَء إِِن  
َ
َءابَآَءُكۡم َوِإۡخَوَٰنَُكۡم أ

ٱۡستََحبُّواْ ٱلُۡكۡفَر عَلَى ٱلِۡإيَمَِٰنِۚ َوَمن  
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ِنُكۡم فَأ َيتََولهُهم م 

َٰلُِمونَ   ٢٣ ٱلظه
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24. අයහෝ නබියරය! නුඹලායේ පියවරුන්, නුඹලායේ 

දරුවන්, නුඹලායේ සයහෝදරයන්, නුඹලායේ කලත්රයන්, 

නුඹලායේ පවුයල් ඥාතීන්, නුඹලා උපයන ධනය, පාඩු 

ලබනු ඇතැයි නුඹලා බිය වන වයාපාරය, නුඹලා ප්රිය 

කරන වාසසථ්ාන අල්ලාහ්ටත් ඔහුයේ රසූල්වරයාටත් 

ඔහුයේ මාර්ගයේ කැපවීමටත් වඩා (ඒවා) නුඹලා යවත 

ප්රිය මනාප නම්, එවිට අල්ලාහ් ඔහුයේ නියයෝගය යගන 

එන යතක් නුඹලා අයප්ක්ෂායවන් සිටිනු. තවද අල්ලාහ ්

පාපතර ජනයාට මඟ යපන්වන්යන් නැතැයි නුඹ පවසනු. 

ۡبنَآؤُُكۡم  
َ
قُۡل إِن كَاَن َءابَآؤُُكۡم َوأ

ۡزَوَُٰجُكۡم  
َ
َوِإۡخَوَٰنُُكۡم َوأ

ۡمَوٌَٰل ٱۡقتَرَۡفتُُموَها 
َ
وََعِشيَرتُُكۡم َوأ

َوَمَسَِٰكُن  َوتَِجََٰرة  َتخَۡشۡوَن َكَساَدَها 
  ِ َِن ٱَّلله َحبه إِلَۡيُكم م 

َ
تَۡرَضۡوَنَهآ أ

َورَُسولِهِۦ وَِجَهادٖ فِي َسبِيلِهِۦ َفتََربهُصواْ 
ُ لَا َيۡهِدي   ۡمرِهۗۦُِ َوٱَّلله

َ
ُ بِأ تَِي ٱَّلله

ۡ
َحتهيَٰ يَأ

 ٢٤ ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

25. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්යබායහෝ තැන්වල නුඹලාට 

උදේ කයළය්. තවද හුයනයින් දිනයයහි නුඹලායේ 

අධිකත්වය නුඹලා ව මවිත කළ අවසථ්ායේ නුඹලාට 

කිසිවක් ප්රයයෝජනවත් යනාවීය. මහයපායළාව එය පුළුල් 

ව තිබුණ ද නුඹලාට පටු විය. පසුව නුඹලා පිටුපස හරවා 

පලා ගියයහුය. 

ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرةٖ  لََقۡد نََصَرُكُم ٱَّلله
ۡعَجبَتُۡكۡم َكثَۡرتُُكۡم َويَۡوَم ُحنَيٍۡن إِذۡ 

َ
أ

ا َوَضاقَۡت   فَلَۡم ُتۡغِن َعنُكۡم َشيۡـ ٗ
ۡرُض بَِما رَُحبَۡت ثُمه  

َ
َعلَيُۡكُم ٱلۡأ

ۡدبِرِينَ  هۡيتُم مُّ  ٢٥ َول

26. පසුව අල්ලාහ් ඔහුයේ ශාන්තභාවය ඔහුයේ 

දූතයාණන් යවත හා යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් යවත 

පහළ කයළ්ය. තවද නුඹලා නුදුටු යස්නාවන් ඔහු පහළ 

කයළය්. ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්ට දඬුවම් කයළ්ය. එය 

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්යේ ප්රතිවිපාකයයි. 

ُ َسِكينَتَُهۥ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ   نَزَل ٱَّلله
َ
ثُمه أ

هۡم تََرۡوَها   نَزَل ُجنُوٗدا ل
َ
وَعَلَى ٱلُۡمۡؤمِنِيَن َوأ

هِذيَن َكَفُرواْْۚ  َب ٱل َوَذَٰلَِك َجَزآُء  وََعذه
 ٢٦ ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

27. ඉන් පසුව අල්ලාහ් තමන් අභිමත කරන අයට 

(ඔවුන්යේ) පශ්චාත්තාපය පිළියගන සමාව දුන්යන්ය. 

තවද අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය; කරුණා ගුණයයන් 

යුක්තය. 

ُ مِنُۢ َبۡعِد َذَٰلَِك عَلَىَٰ َمن  ثُمه َيتُوُب ٱَّلله
ُ َغُفور  رهحِ  ُۗ وَٱَّلله  ٢٧ يم  يََشآُء



සූරා අත් තේබා 246 التوبة 

28. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! යද්ව ආයද්ශ 

කරන්නන් කිලිටිය. එබැවින් ඔවුන්යේ යමම වසරට 

පසුව ඔවුන් මස්ජිදුල් හරාමයට සමීප යනාවිය යුතුය. 

තවද නුඹලා දිළිඳුකමට බිය වූයේ නම් (දැන ගනු) 

අල්ලාහ ්අභිමත කයළ් නම් ඔහුයේ භාගයය තුළින් ඔහු 

නුඹලා ව ධනවත්භාවයට පත් කරනු ඇත. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය; ප්රඥාවන්තය. 

هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِنهَما ٱلُۡمۡشِرُكوَن  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َنجَس  فَلَا َيۡقَربُواْ ٱلَۡمۡسِجَد ٱلۡحََراَم  
َبۡعَد عَامِهِۡم َهََٰذاْۚ َوِإۡن ِخۡفتُۡم َعيۡلَٗة 

ُ مِن  ۦٓ إِن  فََسۡوَف ُيۡغنِيُكُم ٱَّلله فَۡضلِهِ
َ َعلِيٌم َحِكيم   ْۚ إِنه ٱَّلله  ٢٨ َشآَء

29. යද්ව ග්රන්ථ යදනු ලැබූවන් අතරින් අල්ලාහ් හා 

අවසන් දිනය විශ්වාස යනාකරන; අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ 

දූතයාණන් තහනම් කළ දෑ තහනම් යනාකරන; සතය 

දහමට දහම් ගත යනාවන අය සමඟ ඔවුන් යටහත් පහත් 

වී (ජිසියා) බදු තම අතින් යදන යතක් ඔවුන් සමඟ නුඹලා 

සටන් වදිනු. 

ِ َولَا  هِذيَن لَا يُۡؤمِنُوَن بِٱَّلله َٰتِلُواْ ٱل َق
َم  ُِموَن َما َحره بِٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َولَا ُيحَر 

 ِ ُ َورَُسولُُهۥ َولَا يَِدينُوَن دِيَن ٱلۡحَق  ٱَّلله
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َحتهيَٰ ُيۡعُطواْ 

ُ
هِذيَن أ مَِن ٱل

 ٢٩ لِۡجۡزيََة َعن يَٖد َوُهۡم َصَٰغُِرونَ ٱ

30. උයසයිර් අල්ලාහය්ේ පුත්රයාණන් බව යුයදේයවෝ 

පැවසූහ. එයමන්ම මසීහ් අල්ලාහය්ේ පුත්රයාණන් බව 

කිතුනුයවෝ පැවසූහ. එය ඔවුන්යේ මුව වචනින් පවසන 

ඔවුන්යේ ප්රකාශයයි. මීට යපර ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්යේ 

ප්රකාශයට ඔවුහු සමාන යවති. අල්ලාහ ්ඔවුන් ව විනාශ 

කරත්වා! ඔවුන් යවනතකට යයාමු කරනු ලබනුයේ 

යකයස් ද? 

ِ َوَقالَِت   َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد ُعَزيٌۡر ٱۡبُن ٱَّلله
ِۖۡ َذَٰلَِك  َصََٰرى ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن ٱَّلله ٱلنه

هِذيَن  َٰهِهِۡمۖۡ يَُضَٰهِـ ُوَن قَۡوَل ٱل فَۡو
َ
قَۡولُُهم بِأ

َٰتَلَهُ  ْۚ َق هيَٰ  َكَفُرواْ مِن َقبُۡل ن
َ
ۖۡ أ ُ ُم ٱَّلله

 ٣٠ يُۡؤَفُكونَ 

31. අල්ලාහ්යගන් යතාරව ඔවුහු ඔවුන්යේ ආගමික 

විද්වතුන් ද ඔවුන්යේ ආගමික නායකයින් ද මර්යම්යේ 

පුත් මසීහ ්ව ද යදවිවරුන් යලස ගත්යතෝය. එකම 

යදවිඳුන්ට නැමදුම් කරනු යමන් හැර යවනත් යදයක් 

ඔවුහු අණ කරනු යනාලැබුයවෝය. ඔහු හැර යවනත් 

යදවියඳකු යනාමැත. ඔවුන් ආයද්ශ කරන දැයින් ඔහු 

පිවිතුරුය. 

ِن   ۡربَاٗبا م 
َ
ۡحبَاَرُهۡم َوُرۡهَبَٰنَُهۡم أ

َ
خَُذٓواْ أ ٱته

ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡريََم وََمآ   ُدوِن ٱَّلله
هآ إَِلََٰه   ها لَِيۡعبُُدٓواْ إَِلَٰٗها َوَِٰحٗداۖۡ ل مُِرٓواْ إِل

ُ
أ

ها ُهَوْۚ ُسبَۡحَٰنَُهۥ َعمه   ٣١ ا يُۡشِرُكونَ إِل

32. අල්ලාහ්යේ ආයලෝකය තම මුවින් (පිඹ) නිවා 

දැමීමට ඔවුහු අයප්ක්ෂා කරති. යද්ව ප්රතික්යෂ්පකයයෝ 

පිළිකුල් කළ ද අල්ලාහ ්ඔහුයේ ආයලෝකය පූර්ණවත් 

යනාකර අත හැර යනාදමයි. 

َٰهِهِۡم  فَۡو
َ
ِ بِأ ن ُيۡطفِـ ُواْ نُوَر ٱَّلله

َ
يُرِيُدوَن أ

 ُ بَي ٱَّلله
ۡ
ن يُتِمه نُوَرُهۥ َولَۡو َكرِهَ  َويَأ

َ
هآ أ إِل

 ٣٢ ٱلَۡكَٰفُِرونَ 



සූරා අත් තේබා 247 التوبة 

33. යද්ව ආයද්ශකයින් පිළිකුල් කළ ද සියලු දහම් වලට 

වඩා ඔහුයේ දහම ඉස්මතු කරනු පිණිස යහ මඟ හා 

සතයය දහම සමඟ ඔහුයේ දූතයාණන් ව එේයේ ඔහුමය. 

رَۡسَل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ  
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

ِيِن كُل ِهِۦ َودِيِن  ِ لُِيۡظهَِرُهۥ عَلَى ٱلد  ٱلۡحَق 
 ٣٣ َولَۡو َكرِهَ ٱلُۡمۡشِرُكونَ 

34. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! ආගමික 

විද්වතුන් හා ආගමික නායකයින්යගන් බහුතරයක් යදනා 

ජනයායේ වසත්ුව වැරදි යලසින් අනුභව කරති. තවද 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයන් (ජනයා) වළකති. තවද රන් රිදී 

යගාඩ ගසා අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ ඒවා වියදම් යනාකරන 

අය වනාහි යේදනා සහගත දඬුවමක් ඇති බව නුඹ 

ඔවුනට ශුභාරංචි පවසනු. 

َِن  هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِنه َكثِيٗرا م  َها ٱل يُّ
َ
۞َيَٰٓأ

ۡمَوََٰل  
َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ۡحبَارِ َوٱلرُّۡهبَاِن لََيأ

َ
ٱلۡأ

اِس بِٱلَۡبَِٰطِل  وَن َعن َسبِيِل  ٱلنه َويَُصدُّ
َهَب  هِذيَن يَۡكنُِزوَن ٱلذه ُِۗ َوٱل ٱَّلله

  ِ َة َولَا يُنفُِقوَنَها فِي َسبِيِل ٱَّلله َوٱلۡفِضه
لِيمٖ 

َ
ۡرُهم بَِعَذاٍب أ ِ  ٣٤ فَبَش 

35. එදින ඒවා නිරා ගින්යනහි රත් කරනු ලැබ පසුව 

"යම්වා නුඹලා නිධන් ගත කළ දෑය. එබැවින් නුඹලා 

නිධන් ගත කරමින් සිටි දෑ භුක්ති විදිනු" (යැයි පවසමින්) 

ඔවුන්යේ නළල් මත ද ඔවුන්යේ ඇලපත් මත ද 

ඔවුන්යේ පිටවල් මත ද එමඟින් මදිනු ලැයේ. 

يَۡوَم ُيحَۡميَٰ َعلَيَۡها فِي نَارِ َجَهنهَم  
َفتُۡكَوىَٰ بَِها ِجبَاُهُهۡم وَُجنُوبُُهۡم  

نُفسِ 
َ
ُكۡم  وَُظُهوُرُهۡمۖۡ َهََٰذا َما َكنَۡزُتۡم لِأ

 ٣٥ فَُذوُقواْ َما ُكنتُۡم تَۡكنُِزونَ 

36. නියත වශයයන්ම අහස් හා මහයපායළාව මැවූ දින 

අල්ලාහය්ේ නියමයයහි අල්ලාහ ්අබියස මාස ගණන 

මාස යදායළාසකි. ඒවායින් සිේ මසක් පාරිශුද්ධය. එයයි 

ඍජු ධර්මතාව වනුයේ. එබැවින් ඒවායයහි නුඹලා 

නුඹලාටම අපරාධ කර යනාගනු. තවද යද්ව 

ආයද්ශකයින් නුඹලා සමඟ ඒකාබද්ධව යුද වදිනාක් 

යමන් නුඹලා ද ඔවුන් සමඟ ඒකාබද්ධව යුද වදිනු. තවද 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් යද්ව බිය හැඟීයමන් යුත් අය සමඟ 

යැයි නුඹලා දැන ගනු. 

ِ ٱۡثنَا َعَشَر  ُهورِ ِعنَد ٱَّلله ةَ ٱلشُّ إِنه ِعده
ِ يَۡوَم َخلََق  َشۡهٗرا فِي كَِتَِٰب ٱَّلله

  ْۚ ۡربََعٌة ُحُرم 
َ
ۡرَض مِنَۡهآ أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ِيُن ٱلَۡقي ُِمْۚ فَلَا َتۡظلُِمواْ فِيهِنه  َذَٰلَِك ٱلد 
َٰتِلُواْ ٱلُۡمۡشِركِيَن كَآفهٗة   نُفَسُكۡمْۚ َوَق

َ
أ

نه 
َ
ْۚ وَٱۡعلَُمٓواْ أ َكَما يَُقَٰتِلُونَُكۡم كَآفهٗة

َ َمَع ٱلُۡمتهقِينَ   ٣٦ ٱَّلله
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37. නියත වශයයන්ම (තහනම් කළ මාස සිතූ මනාපයට) 

කල් දැමීම, යද්ව ප්රතික්යෂ්පයේ වර්ධනයකි. ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන් එමගින් යනාමඟ යවනු ලබති. ඔවුහු වසරක් එය 

අනුමත කරති. තවත් වසරක් එය තහනම් කරති. එය 

අල්ලාහ ්පාරිශුද්ධ කළ දෑහි ගණනට සීරුමාරු කිරීම 

පිණිසය. ඒ අනුව අල්ලාහ් තහනම් කළ දෑ ඔවුහු අනුමත 

කරති. ඔවුන්යේ ක්රියාවන්හි නපුර ඔවුනට අලංකාර කර 

යපන්වන ලදී. තවද අල්ලාහ ්යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන ජනයාට මඟ යනායපන්වයි. 

إِنهَما ٱلنهِسٓيُء زِيَاَدة  فِي ٱلُۡكۡفرِِۖ يَُضلُّ  
هِذيَن َكَفُرواْ ُيحِلُّونَُهۥ عَاٗما   بِهِ ٱل

 ِ ُِمونَُهۥ عَاٗما ل  ةَ َما َويَُحر  ُيَواِطـ ُواْ ِعده
ْۚ ُزي َِن  ُ َم ٱَّلله ُ َفيُِحلُّواْ َما َحره َم ٱَّلله َحره

ُ لَا َيۡهِدي   ۡعَمَٰلِهِۡمُۗ وَٱَّلله
َ
لَُهۡم ُسوُٓء أ

َٰفِرِينَ   ٣٧ ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك

38. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලාට කුමක් 

සිදු වූයේ ද? අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ පිටත් ව යනු යැයි 

නුඹලාට පවසනු ලැබූ විට නුඹලා යපායළාවට බර 

වූයයහුය. මතු යලාවට වඩා යමයලාව ජීවිතය ගැන 

නුඹලා තෘප්තිමත් වූයයහු ද? යමයලාව ජීවිතයේ භුක්ති 

විඳීම මතු යලායවහි අල්ප ප්රමාණයක් මිස යවනකක් 

නැත. 

هِذيَن َءاَمنُواْ َما لَُكۡم إِذَا   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِ  قِيَل لَُكُم ٱنفُِرواْ فِي  َسبِيِل ٱَّلله
َرِضيتُم بِٱلۡحَيَوَٰةِ  

َ
ۡرِضِۚ أ

َ
ٱثهاقَلۡتُۡم إِلَي ٱلۡأ

ۡنيَا مَِن ٱٓأۡلِخَرةِِۚ َفَما َمَتَُٰع ٱلۡحَيَوَٰةِ  ٱلدُّ
ها قَلِيٌل  ۡنيَا فِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِل  ٣٨ ٱلدُّ

39. නුඹලා පිටත් ව යනායන්යනහු නම් යේදනීය 

දඬුවමකින් ඔහු නුඹලාට දඬුවම් කරයි. තවද නුඹලා 

යවනුවට යවනත් පිරිසක් යලන එයි. තවද නුඹලා විසින් 

ඔහුට කිසිවකින් හානියක් සිදු කිරීමට යනාහැක. තවද 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ යකයරහි ශක්තියවන්ත ය. 

لِيٗما  
َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ ِ ها تَنفُِرواْ ُيَعذ  إِل

وهُ  َويَۡستَبِۡدۡل قَۡوًما َغيَۡرُكۡم َولَا تَُضرُّ
 ُ اُۗ َوٱَّلله ِ َشۡيءٖ قَِديرٌ َشيۡـ ٗ

 ٣٩  عَلَىَٰ كُل 

40. නුඹලා (අපයේ දූතයාණන් වන) යමාහුට උදේ 

යනාකරන්යනහු නම් (දැන ගනු) යදයදනායගන් 

යදවැන්නා යලස ඔහු සිටියදීත්, යද්ව ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් 

ඔහු ව පිටුවහල් කළ අවසථ්ායේ දීත්, ඔවුන් යදයදනාම 

එම ගුහායවහි සිටි අවසථ්ායේදීත් "නුඹ දුක් යනාවනු. 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අප සමඟය" යැයි ඔහු තම 

සඟයාට කියූ අවසථ්ායේදීත්, සැබැවින්ම අල්ලාහ ්ඔහුට 

උදේ කර ඇත. එවිට අල්ලාහ් ඔහුයේ ශාන්තිය ඔහු යවත 

පහළ කයළ්ය. නුඹලා නුදුටු යස්නාවක් මඟින් ඔහු ව 

ශක්තිමත් කයළ්ය. ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්යේ ප්රකාශය 

පහත් බවට පත් කයළ්ය. තවද අල්ලාහය්ේ ප්රකාශය වන 

එයමය උසස ්වන්යන්. තවද අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරීය; 

ප්රඥාවන්තය. 

ُ إِذۡ   ها تَنُصُروهُ َفَقۡد نََصَرهُ ٱَّلله إِل
هِذيَن َكَفُرواْ ثَانَِي ٱثۡنَيِۡن إِذۡ   ۡخرََجُه ٱل

َ
أ

ُهَما فِي ٱلَۡغارِ إِذۡ َيُقوُل لَِصَِٰحبِهِۦ لَا  
ُ  َتحَۡزۡن إِنه  نَزَل ٱَّلله

َ
ۖۡ فَأ َ َمَعنَا ٱَّلله

يهَدهُۥ ِبجُنُودٖ لهۡم 
َ
َسِكينَتَُهۥ َعلَيۡهِ َوأ

هِذيَن َكَفُرواْ   تََرۡوَها وََجَعَل كَلَِمَة ٱل
  ُ ِ ِهَي ٱلُۡعلۡيَاُۗ َوٱَّلله ِۗ وََكلَِمُة ٱَّلله ۡفلَىَٰ ٱلسُّ

 ٤٠ َعزِيٌز َحِكيمٌ 
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41. (යස්නා බලය) ස්වල්ප වශයයන් වුව ද, අධික 

වශයයන් වුව ද නුඹලා පිටත් ව යනු. තවද නුඹලායේ 

වස්තුව හා නුඹලායේ ජීවිත (පුද කරමින්) අල්ලාහය්ේ 

මාර්ගයේ කැප කරනු. නුඹලා දැන සිටියයහු නම් එය 

නුඹලාට යර්ෂ්ඨය. 

ٱنفُِرواْ ِخَفاٗفا َوثَِقالٗا َوَجَٰهُِدواْ  
  ِْۚ نُفِسُكۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله

َ
ۡمَوَٰلُِكۡم َوأ

َ
بِأ

َذَٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنتُۡم 
 ٤١ َتۡعلَُمونَ 

42. (නබිවරය! නුඹ කවර කරුණක් යවත ඇරයුම් කයළ ්

ද) එය සමීපයයන් ගත හැකි භාණ්ඩයක් හා මධයසථ් 

(සාමානය) ගමනක් වී නම් සැබැවින්ම ඔවුහු නුඹ ව 

අනුගමනය කරන්නට තිබුණි. එනමුත් යා යුතු සීමාව 

ඔවුනට දුරස් විය. තවද අපට හැකි නම් අප ද නුඹලා 

සමඟ පිටත් වී එන්නට තිබුණි යැයි ඔවුහු අල්ලාහ් මත 

දිවුරා පවසති. ඔවුහු ඔවුන්වම විනාශ කර ගනිති. තවද 

සැබැවින්ම ඔවුහු මුසාවාදීහු බව අල්ලාහ ්දනී. 

لَۡو كَاَن َعَرٗضا قَرِيٗبا وََسَفٗرا قَاِصٗدا  
هٱتهبَُعوَك َوَلَِٰكنُۢ َبُعَدۡت َعلَيۡهُِم   ل

ِ لَوِ ٱۡستََطۡعنَا  ٱ ْۚ وََسيَۡحلُِفوَن بِٱَّلله ُة قه لشُّ
نُفَسُهۡم  

َ
لَخَرَۡجنَا َمَعُكۡم ُيۡهلُِكوَن أ
َِٰذبُونَ  ُ َيۡعلَُم إِنهُهۡم لََك  ٤٢ َوٱَّلله

43. (නබිවරය!) අල්ලාහ ්නුඹට සමාව යදත්වා! සතයය 

පැවසූවන් ගැන නුඹට පැහැදිලි වී, මුසාවාදීන් පිළිබඳ නුඹ 

දැන ගන්නා යතක්, නුඹ ඔවුනට අවසර දුන්යන් 

කුමකටද? 

ذِنَت لَُهۡم َحتهيَٰ  
َ
ُ َعنَك لَِم أ َعَفا ٱَّلله

هِذيَن َصَدقُواْ َوَتۡعلََم   يَتَبَيهَن لََك ٱل
 ٤٣ ٱلَۡكَِٰذبِينَ 

44. අල්ලාහ් හා අවසන් දිනය විශ්වාස කරන්නන් තම 

වස්තුව හා තම ජීවිතය කැප කිරීමට ඔවුහු නුයඹන් 

අවසර පතන්යන් නැත. තවද අල්ලාහ් යද්ව බිය 

හැඟීයමන් යුතුව කටයුතු කරන්නන් පිළිබඳ සර්ව 

ඥානීය. 

 ِ هِذيَن يُۡؤمِنُوَن بِٱَّلله لَا يَۡستَـ ِۡذنَُك ٱل
ۡمَوَٰلِهِۡم 

َ
ن يَُجَٰهُِدواْ بِأ

َ
َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ أ

 ُۢ ُ َعلِيُم نُفِسهِۡمُۗ َوٱَّلله
َ
 ٤٤ بِٱلُۡمتهقِينَ َوأ

45. නුයඹන් අවසර පතනුයේ අල්ලාහ් හා අවසන් දිනය 

විශ්වාස යනාකරන්නන්ය. ඔවුන්යේ හදවත් සැක 

කයළය්. එබැවින් ඔවුහු ඔවුන්යේ සැකයයහි පැකියළති. 

هِذيَن لَا يُۡؤمِنُوَن  إِنهَما يَۡستَـ ِۡذنَُك ٱل
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وَٱۡرتَابَۡت قُلُوبُُهمۡ    بِٱَّلله

ُدونَ   ٤٥ َفُهۡم فِي َريۡبِهِۡم َيتََرده

46. තවද ඔවුන් පිටත් වීමට සිතුයේ නම් ඒ සඳහා 

සූදානමකින් සූදානම් වන්නට තිබුණි. එනමුත් ඔවුන් 

පිටත් ව යෑම අල්ලාහ ්පිළිකුල් කයළය්. එබැවින් ඔවුනට 

ඔහු මැළිකම ඇති කයළය්. තවද වාඩි වී සිටින්නන් සමඟ 

නුඹලා ද වාඩි වී සිටිනු යැයි පවසනු ලැබීය. 

ٗة   واْ لَُهۥ ُعده َعدُّ
َ
َراُدواْ ٱلۡخُُروَج لَأ

َ
۞َولَۡو أ

ُ ٱۢنبَِعاثَُهۡم َفثَبهَطُهۡم   َوَلَِٰكن َكرِهَ ٱَّلله
 ٤٦ َوقِيَل ٱۡقُعُدواْ َمَع ٱلَۡقَٰعِِدينَ 
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47. ඔවුන් නුඹලා සමඟ පිටත් ව ගිය ද නුඹලාට වියවුල 

මිස යවන කිසිවක් වර්ධනය යනාවන්නට තිබුණි. තවද 

නුඹලා අතර අර්බුද ඇති කිරීමට මාන බලමින් නුඹලා 

අතර (යක්ලාම්) කියන්නට තිබුණි. තවද ඔවුන් 

යවනුයවන් සවන් යදන්නන් ද නුඹලා අතර යවති. තවද 

අපරාධකරුවන් පිළිබඳ අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය. 

ها   ا َزاُدوُكۡم إِل لَۡو َخرَُجواْ فِيُكم مه
ۡوَضُعواْ ِخَلَٰلَُكۡم  َخبَالٗا 

َ
َولَأ

َُٰعوَن  َيبُۡغونَُكُم ٱلۡفِتۡنََة َوفِيُكۡم َسمه
َٰلِِمينَ  ُۢ بِٱلظه ُ َعلِيُم  ٤٧ لَُهۡمُۗ َوٱَّلله

48. මීට යපර ද ඔවුහු අර්බුද (ඇති කිරීමට) මාන බලමින් 

සිටියයෝය. තවද එම කටයුතු නුඹ යවතට හැයරේයවෝය. 

අවසානයේ සතයය පැමිණියේය. තවද ඔවුන් පිළිකුල් 

කරන්නන් ව සිටිය දී අල්ලාහ්යේ නියයෝගය ප්රතයක්ෂ 

විය. 

لََقِد ٱۡبتََغُواْ ٱلۡفِتۡنََة مِن َقبُۡل َوَقلهبُواْ  
ُموَر َحتهيَٰ َجآَء ٱلۡحَقُّ وََظَهَر  

ُ
لََك ٱلۡأ

ِ َوُهۡم َكَٰرُِهونَ  ۡمُر ٱَّلله
َ
 ٤٨ أ

49. (මා නිවයසහි රැදී සිටීමට) මට අවසර යදනු. මා 

පරීක්ෂාවට ලක් යනාකරනු යැයි පවසන්නන් ද ඔවුන් 

අතරින් වූහ. දැන ගනු. ඔවුහු අර්බුදයයහි වැටුණහ. තවද 

සැබැවින්ම නිරය යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් 

වටලන්නකි. 

ِٓيِۚ   ن َيُقوُل ٱئَۡذن ل ِي َولَا َتۡفتِن  َومِنُۡهم مه
لَا فِي ٱلۡفِتۡنَةِ َسَقُطواُْۗ َوِإنه 

َ
َجَهنهَم  أ

 ٤٩ لَُمِحيَطُۢة بِٱلَۡكَٰفِرِينَ 

50. නුඹට යම් යහපතක් ඇති වන්යන් නම් එය ඔවුන් 

දුකට පත් කරවනු ඇත. තවද නුඹට යම් අභාගයයක් ඇති 

වන්යන් නම් අප මීට යපරම අපයේ කටයුත්ත (සූදානම් 

කර) ගත්යතමු යැයි පවසා ඔවුන් සතුටුවන්නන් යලසින් 

හැරී යති. 

َحَسنَة  تَُسۡؤُهۡمۖۡ َوِإن  إِن تُِصبَۡك 
َخۡذنَآ  

َ
تُِصبَۡك ُمِصيبَة  َيُقولُواْ قَۡد أ

ۡمَرنَا مِن َقبُۡل َويَتََولهواْ وهُهۡم  
َ
أ

 ٥٠ فَرُِحونَ 

51. අල්ලාහ් අපහට නියම කළ දෑ හැර යවනත් කිසිවක් 

අපට සිදු යනාවන්යන්මය. ඔහු අපයේ භාරකරුය. තවද 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් අල්ලාහ ්යවතම (සියල්ල) 

භාර කළ යුතු යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ُ لََنا   ها َما َكتََب ٱَّلله قُل لهن يُِصيبَنَآ إِل
ِ فَلۡيَتَوَكهِل   َٰنَاْۚ وَعَلَى ٱَّلله ُهَو َمۡولَى

 ٥١ ٱلُۡمۡؤمِنُونَ 

52. (ජය යහෝ වීර මරණය යන) කුසල් යදකින් එක් 

ප්රතිලාභයක් හැර යවනත් කිසිවක් අප තුලින් නුඹලා 

බලායපායරාත්තු වන්යනහු ද? නමුත් නුඹලායේ විෂයයහි 

අපි අයප්ක්ෂා කරන්යන් “අල්ලාහ් ඔහු යවතින් වූ 

දඬුවමකින්  නුඹලා හසු කර ගන්නවාද? නැත්නම්  එය 

අයප් අතින් යදන්නට සළස්වනවාද” යන්නයි. එබැවින් 

නියත වශයයන්ම (ඔබ යවත පැමිණිය යුතු යද්) අප ද 

නුඹලා සමඟ බලායපායරාත්තුයවන් සිටින්නන් යවමු 

යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

هآ إِۡحَدى  قُۡل َهۡل تََربهُصوَن بِنَآ إِل
ن 

َ
ٱلۡحُۡسنَيَيِۡنِۖ َوَنحُۡن َنتََربهُص بُِكۡم أ

ۡو 
َ
ۦٓ أ ِۡن ِعنِدهِ ُ بَِعَذاٖب م  يُِصيبَُكُم ٱَّلله

ۖۡ َفتََربهُصٓواْ إِنها َمَعُكم  يِۡدينَا
َ
بِأ

 ِ تََرب   ٥٢ ُصونَ مُّ
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53. කැමැත්යතන් යහෝ අකමැත්යතන් යහෝ නුඹලා 

වියදම් කරනු. නුඹලායගන් එය පිළිගනු 

යනාලබන්යන්මය. නියත වශයයන්ම නුඹලා පාපතර 

පිරිසක් යලසින් සිටියයහුය යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

ۡو َكۡرٗها لهن ُيتََقبهَل  
َ
نفُِقواْ َطوۡعًا أ

َ
قُۡل أ

ا  مِنُكۡم إِنهُكۡم ُكنتُۡم قَوۡمٗ 
 ٥٣ َفَِٰسقِينَ 

54. ඔවුන්යේ වියදම් ඔවුන්යගන් පිළිගනු ලැබීයමන් 

ඔවුන්ව වැළක්වූයේ ඔවුන් අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ 

දූතයාණන් ව ප්රතික්යෂ්ප කිරීයම් යහත්ුව මිස යවනකක් 

යනාවීය. තවද ඔවුහු මැළිවූවන් යලසින් මිස සලාතයට 

යනාපැමියණති. එයමන්ම ඔවුන් පිළිකුල් කරන්නන් ව 

සිටියදී මිස වියදම් යනාකරති. 

ن ُتۡقبََل مِنُۡهۡم َنَفَقَٰتُُهۡم  
َ
َوَما َمنََعُهۡم أ

ِ َوبِرَُسولِهِۦ َولَا   نهُهۡم َكَفُرواْ بِٱَّلله
َ
هآ أ إِل

ها َوُهۡم ُكَسالَيَٰ َولَا   لَوَٰةَ إِل تُوَن ٱلصه
ۡ
يَأ

ها َوُهۡم َكَٰرُِهونَ   ٥٤ يُنفُِقوَن إِل

55. එබැවින් ඔවුන්යේ වස්තුව හා ඔවුන්යේ දරුවන් නුඹ 

ව මවිතයට පත් යනාකළ යුතුය. අල්ලාහ් අයප්ක්ෂා 

කරනුයේ යමයලාව ජීවිතයේ දී ඒවා මගින් ඔවුනට 

දඬුවම් කිරීමට හා ඔවුන් ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් ව සිටියදී 

ඔවුන්යේ ජීවිත බැහැර වී යාමටය. 

ۡوَلَُٰدُهۡمْۚ  
َ
ۡمَوَٰلُُهۡم َولَآ أ

َ
فَلَا ُتۡعِجبَۡك أ
 ُ َبُهم بَِها فِي ٱلۡحَيَوَٰةِ  إِنهَما يُرِيُد ٱَّلله ِ  لُِيَعذ 

نُفُسُهۡم َوُهۡم  
َ
ۡنيَا َوتَۡزَهَق أ ٱلدُّ

 ٥٥ َكَٰفُِرونَ 

56. තවද නියත වශයයන්ම ඔවුන් නුඹලා අතරින් වූවන් 

යැයි ඔවුහු අල්ලාහ ්මත දිවුරා පවසති. නමුත් ඔවුහු 

නුඹලා අතරින් යනායවති. එනමුත් ඔවුන් (මරණයට බිය 

වන) බියගුඵ පිරිසකි. 

ِ إِنهُهۡم لَِمنُكۡم َوَما   َويَۡحلُِفوَن بِٱَّلله
ِنُكۡم َوَلَِٰكنهُهۡم قَۡوم  َيۡفَرُقونَ   ٥٦ ُهم م 

57. සැඟයවන්නට තැනක් යහෝ ගුහාවන් යහෝ උමගක් 

යහෝ ඔවුන් දුටුයේ නම් ඔවුහු යේගයයන් පලා යන 

තත්ත්වයේ ඒ යවත හැරී යති. 

ۡو 
َ
ۡو لَۡو َيجُِدوَن َملَۡجـ ًا أ

َ
َمَغََٰرٍَٰت أ

هۡواْ إِلَۡيهِ َوُهۡم َيجَۡمُحونَ  هَول َخلٗا ل  ٥٧ ُمده

58. තවද දානමානයන් සම්බන්ධයයන් නුඹට යදාස් 

නගන අය ද ඔවුන් අතරින් යවති. එවිට ඔවුනට එයින් 

යදනු ලැබුයේ නම් ඔවුහු තෘප්තිමත් යවති. තවද ඔවුනට 

එයින් යදනු යනාලැබුයේ නම් එවිට ඔවුහු යකෝප යවති. 

َِٰت فَإِۡن   َدَق ن يَلِۡمُزَك فِي ٱلصه َومِنُۡهم مه
هۡم ُيۡعَطۡواْ مِنَۡهآ  ۡعُطواْ مِنَۡها َرُضواْ َوِإن ل

ُ
أ

 ٥٨ إِذَا ُهۡم يَۡسَخُطونَ 

59. තවද අල්ලාහ් හා ඔහුයේ දූතයාණන් ඔවුනට පිරිනැමූ 

දෑ ගැන සැබැවින්ම ඔවුන් තෘප්තියට පත්ව "අල්ලාහ් 

අපට ප්රමාණවත්ය. අල්ලාහ් ඔහුයේ භාගයය තුළින් ද 

ඔහුයේ දූතයාණන් (සතුරා විසින් දමා ගිය දැයින්) ද අපට 

පිරිනමනු ඇත. නියත වශයයන්ම අපි අල්ලාහ් යවතම 

අයප්ක්ෂා කරන්නන් යවමු" යැයි ඔවුන් පැවසුයේ නම් 

(එය යකතරම් අගයන් ද?) 

 ُ َُٰهُم ٱَّلله نهُهۡم َرُضواْ َمآ َءاتَى
َ
َولَۡو أ

ُ َسيُۡؤتِينَا َورَُسولُُهۥ  َوَقالُواْ َحۡسبُنَا ٱَّلله
  ِ ۥٓ إِنهآ إِلَي ٱَّلله ُ مِن فَۡضلِهِۦ َورَُسولُُه ٱَّلله

 ٥٩ َرَِٰغبُونَ 
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60. අල්ලාහ්යගන් වූ නියමයක් වශයයන් සදකාවන් 

(අනිවාර්ය බද්ධ) හිමි විය යුත්යත් දිළිඳුන්ට ද දුගියන්ට ද 

ඒ සම්බන්ධ ව කටයුතු කරන්නන්ට ද තම හදවත් 

(ඉස්ලාමය යවත) නැඹුරු වූවන්ට ද වහලුන් නිදහස් 

කිරීයම් දී ද, ණය බරින් යපයළන්නන්ට ද අල්ලාහ්යේ 

මාර්ගයයහි සහ (සරණ පතන) මගියන්ට ද යේ. තවද 

අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය; ප්රඥාවන්තය. 

َُٰت لِلُۡفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن   َدَق ۞إِنهَما ٱلصه
َوٱلُۡمَؤلهَفةِ قُلُوبُُهۡم  َوٱلَۡعَِٰملِيَن َعلَيَۡها 

َِقاِب َوٱلَۡغَٰرِمِيَن َوفِي َسبِيِل   َوفِي ٱلر 
 ُِۗ َِن ٱَّلله بِيِلِۖ فَرِيَضٗة م  ِ َوٱبِۡن ٱلسه ٱَّلله

ُ َعلِيٌم َحِكيم    ٦٠ َوٱَّلله

61. තවද යමම නබිවරයාට පීඩා කරන්නන් ද ඔවුන් 

අතරින් යවති. ඔහු (සියල්ලන්ට ඇහුම්) කන්යදන්යනක් 

යැයි ඔවුහු පවසති. ඔහු නුඹලාට යහපත යගන යදන දෑට 

කන් යදන්යනකි. ඔහු අල්ලාහ ්පිළිබඳ විශ්වාස කරනු 

ඇත. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන්ට විශ්වාසවන්ත ව 

කටයුතු කරනු ඇත. නුඹලා අතරින් විශ්වාස කළවුනට 

ඔහු දයාවකි යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. තවද 

අල්ලාහය්ේ දූතයාණන්ට පීඩා කරන ඔවුනට යේදනීය 

දඬුවමක් ඇත. 

ِبيه َويَُقولُوَن  هِذيَن يُۡؤذُوَن ٱلنه َومِنُۡهُم ٱل
ذُُن َخيۡرٖ لهُكۡم يُۡؤمُِن  

ُ
ْۚ قُۡل أ ذُن 

ُ
ُهَو أ

هِذيَن   ِ َويُۡؤمُِن لِلُۡمۡؤمِنِيَن َوَرۡحمَة  ل ِل بِٱَّلله
هِذيَن يُۡؤذُوَن رَُسوَل    َءاَمنُواْ مِنُكۡمْۚ َوٱل

لِيم  
َ
ِ لَُهۡم َعَذاٌب أ  ٦١ ٱَّلله

62. ඔවුහු නුඹලා ව තෘප්තියට පත් කරවනු පිණිස නුඹලා 

ඉදිරියේ අල්ලාහ් මත දිවුරති. තවද ඔවුහු යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන්නන් ව සිටියයහු නම් ඔවුහු තෘප්තියට පත් 

කරවීමට වඩාත් සුදුසස්න් වනුයේ අල්ලාහ් හා ඔහුයේ 

දූතයාණන්ය. 

  ُ ِ لَُكۡم لِيُۡرُضوُكۡم َوٱَّلله َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله
ن يُۡرُضوهُ إِن كَانُواْ 

َ
َحقُّ أ

َ
ۥٓ أ َورَُسولُُه

 ٦٢ ُمۡؤمِنِينَ 

63. කවයරකු අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ දූතයාණන්ට 

පටහැණි ව කටයුතු කරන්යන් ද එවිට නියත වශයයන්ම 

ඔහුට නිරා ගින්න හිමි බවත් ඔහු එහි සදාතනිකයකු වන 

බවත් ඔවුහු දැන සිටිය යුතු යනායේ ද? මහත් වූ 

අවමානය එයයි. 

  َ نهُهۥ َمن ُيحَادِدِ ٱَّلله
َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

نه لَُهۥ نَاَر َجَهنهَم َخَٰلِٗدا  
َ
َورَُسولَُهۥ فَأ

ْۚ َذَٰلَِك ٱلۡخِۡزُي ٱلَۡعِظيمُ   ٦٣ فِيَها

64. ඔවුන්යේ හදවත් තුළ ඇති දෑ ඔවුනට දන්වන 

පරිේයේදයක් ඔවුන් මත පහළ වීම ගැන කුහකයයෝ බිය 

යවති. "නුඹලා සමේචල් කරමින් සිටිනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්නුඹලා බියයවමින් සිටින දෑ යහළි 

කරන්යන්ය" යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

َل َعلَيۡهِۡم  ن ُتنَزه
َ
َيحَۡذُر ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن أ

ُسوَرة  تُنَب ِئُُهم بَِما فِي قُلُوبِهِۡمْۚ قُِل  
ا  َ ُمخۡرِج  مه ٱۡستَۡهزُِءٓواْ إِنه ٱَّلله

 ٦٤ َتحَۡذُرونَ 
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65. තවද නුඹ (යම් ගැන) ඔවුන් යගන් විමසුයවහි නම් 

‘අපි (අනවශය කතාවන්හි) නිරත යවමින් ද යකළියලාල් 

කරමින් ද සිටියයමු යැයි ඔවුහු පවසති. නුඹලා සමේචල් 

කරමින් සිටියේ අල්ලාහ් පිළිබඳවත් ඔහුයේ වදන් හා 

ඔහුයේ දූතයාණන් පිළිබඳවත් දැයි (නබිවරය!) නුඹ 

අසනු. 

لَۡتُهۡم لََيُقولُنه إِنهَما ُكنها  
َ
َولَئِن َسأ

ِ َوَءاَيَٰتِهِۦ   بِٱَّلله
َ
َنخُوُض َونَلَۡعُبْۚ قُۡل أ

 ٦٥ َورَُسولِهِۦ ُكنتُۡم تَۡستَۡهزُِءونَ 

66. නුඹලා නිදහසට කරුණු යනාකියනු. නුඹලායේ 

විශ්වාසයයන් පසු ව සැබැවින්ම නුඹලා ප්රතික්යෂ්ප 

කයළහුය. නුඹලා අතරින් පිරිසකට අපි සමාව පිරිනැමුව 

ද තවත් පිරිසකට දඬුවම් කරන්යනමු. යහ්තුව ඔවුන් වැරදි 

කරන්නන් යලස සිටි බැවිනි. 

لَا َتۡعتَِذُرواْ قَۡد َكَفۡرتُم َبۡعَد  
إِيَمَٰنُِكۡمْۚ إِن نهۡعُف َعن َطآئَِفةٖ  

ِنُكۡم  نهُهۡم كَانُواْ  م 
َ
ۡب َطآئَِفَۢة بِأ ِ ُنَعذ 

 ٦٦ ُمجۡرِمِينَ 

67. කුහකයයෝ හා කුහක කාන්තායවෝ, ඔවුන් ඇතැයමකු 

ඇතයමකුයගන් ය. ඔවුහු පිළිකුල් සහගත දෑ නියයෝග 

කරති. යහපත් දැයින් වළක්වති. (වියදම් යනාකර) 

ඔවුන්යේ අත් මිට යමාළවා ගනිති. ඔවුහු අල්ලාහ ්ව 

අමතක කයළෝය. එබැවින් ඔහු ද ඔවුන් ව අමතක කර 

දැමීය. නියත වශයයන්ම කුහකයින් වන ඔවුහුමය 

පාපතරයින් වන්යනෝ. 

ِنُۢ   ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَُٰت َبۡعُضُهم م 
ُمُروَن بِٱلُۡمنَكرِ َويَنَۡهۡوَن َعِن 

ۡ
َبۡعٖضِۚ يَأ

يِۡدَيُهۡمْۚ نَُسواْ 
َ
ٱلَۡمۡعُروِف َويَۡقبُِضوَن أ

َ فَنَِسيَُهۡمْۚ   إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن ُهُم  ٱَّلله
 ٦٧ ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

68. කුහකයින් හා කුහක කාන්තාවන්ට ද යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්ට ද නිරා ගින්න සතු බව අල්ලාහ් 

ප්රතිඥා දුන්යන්ය. ඔවුන් එහි සදාතනිකයයෝ යවති. එය 

ඔවුනට ප්රමාණවත්ය. තවද අල්ලාහ් ඔවුනට ශාප 

කයළය්. තවද ඔවුනට ස්ී ර දඬුවමක් ද ඇත. 

ُ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت  وََعَد ٱَّلله
ْۚ ِهَي   اَر نَاَر َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَها َوٱلُۡكفه

ۖۡ َولَُهۡم َعَذاب    ُ َحۡسبُُهۡمْۚ َولََعنَُهُم ٱَّلله
قِيم    ٦٨ مُّ
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69. (මුනාෆික්වරුනි!) නුඹලාට යපර සිටියවුන් යමන්ය. 

ඔවුහු නුඹලාට වඩා බලවත් වූහ. තවද ඔවුහු 

දරුවන්යගන් හා වසත්ුයවන් අධික වූහ. ඒ අනුව තමන්ට 

හිමි යකාටස ඔවුහු භුක්ති වින්යදෝය. නුඹලාට යපර 

සිටියවුන් ඔවුන්යේ යකාටස භුක්ති වින්දාක් යමන් 

නුඹලා ද නුඹලාට හිමි යකාටස භුක්ති විදිනු. තවද ඔවුහු 

(යබාරු කිරීයමහි) නියලුනාක් යමන් නුඹලා ද 

නියයලන්යනහුය. යමයලායවහි හා මතු යලායවහි තම 

ක්රියාවන් නිෂ්ඵල වී ගිය අය යමාවුහුය. තවද 

අලාභවන්තයයෝද යමාවුහුය. 

َشده 
َ
هِذيَن مِن َقبۡلُِكۡم كَانُٓواْ أ َكٱل

ۡوَلَٰٗدا  
َ
َٰلٗا َوأ ۡمَو

َ
ۡكثََر أ

َ
مِنُكۡم قُوهٗة َوأ

فَٱۡستَۡمتَۡعتُم فَٱۡستَۡمتَُعواْ ِبخََلَٰقِهِۡم 
هِذيَن مِن   ِبخََلَٰقُِكۡم َكَما ٱۡستَۡمتََع ٱل
هِذي   َقبۡلُِكم ِبخََلَٰقِهِۡم وَُخۡضتُۡم َكٱل

ۡعَمَٰلُُهۡم فِي  
َ
ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
َخاُضٓواْْۚ أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ۡنيَا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ ٱلدُّ

 ٦٩ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

70. ඔවුනට යපර සිටි නූහ,් ආද් හා සමූද්යේ ජනයායේ ද 

ඉබ්රාහීම්යේ ජනයායේ ද මද්යන් වාසීහු හා උඩු යටිකුරු 

ව යපරළා දමනු ලැබූවන්යේ ද පුවත ඔවුන් යවත 

යනාපැමිණියේ ද? ඔවුන්යේ දූතවරු ඔවුන් යවත 

පැහැදිලි සාධක සමඟ පැමිණියයෝය. එබැවින් ඔවුනට 

අපරාධයක් කිරීම අල්ලාහ්ට යනාවීය. නමුත් ඔවුහු 

තමන්ටම අපාරධ කර ගන්නවුන් වූහ. 

هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡم قَۡوِم   ٱل
ُ
تِهِۡم َنبَأ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

نُوٖح وَعَادٖ َوثَُموَد َوَقۡوِم إِبَۡرَٰهِيَم 
َتتُۡهۡم  

َ
ۡصَحَِٰب َمۡدَيَن َوٱلُۡمۡؤتَفَِكَِٰتِۚ أ

َ
َوأ

 ُ رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ َفَما كَاَن ٱَّلله
نُفسَ 

َ
ُهۡم  لَِيۡظلَِمُهۡم َوَلَِٰكن كَانُٓواْ أ

 ٧٠ َيۡظلُِمونَ 

71. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හා යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නියන් ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු ඇතැයමකුයේ සමීප 

මිතුරන් යවති. ඔවුහු යහපත් යද් නියයෝග කරන අතර 

පිළිකුල් සහගත යදයින් වළක්වති. සලාතය විධිමත් 

යලසින් ඉටු කරති. සකාත්ද පිරිනමති. තවද අල්ලාහ්ට හා 

ඔහුයේ දූතයාණන්ට අවනත යවති. අල්ලාහ් කරුණාව 

යපන්වන අය යමාවුහුය. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්සර්ව 

බලධාරීය; ප්රඥාවන්තය. 

َوٱلُۡمۡؤمِنُوَن َوٱلُۡمۡؤمَِنَُٰت َبۡعُضُهۡم  
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف  

ۡ
ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۚ يَأ

َ
أ

َويَنَۡهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويُقِيُموَن 
لَوَٰةَ  َ ٱلصه َكوَٰةَ َويُِطيُعوَن ٱَّلله َويُۡؤتُوَن ٱلزه

ُۗ إِنه  ُ ْوَلَٰٓئَِك َسيَۡرَحمُُهُم ٱَّلله
ُ
ۥْٓۚ أ َورَُسولَُه

َ َعزِيٌز َحِكيم    ٧١ ٱَّلله



සූරා අත් තේබා 255 التوبة 

72. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හා යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නියන් හට පහළින් ගංගාවන් ගලා බස්නා, ඔවුන් 

එහි සදාතනිකයින් වන (ස්වර්ග) උයන් ඇති බවත් අද්න් 

(නම් සදාතනික ස්වර්ග) උයන්හි යහපත් වාසසථ්ාන ඇති 

බවත් අල්ලාහ ්ප්රතිඥා දුන්යන්ය. තවද අල්ලාහ්යේ 

පිළිගැනීම අතිමහත්ය. එයයි මහත් වූ ජයග්රහණය. 

ُ ٱلُۡمۡؤمِنِيَن وَٱلُۡمۡؤمَِنَِٰت  وََعَد ٱَّلله
نَۡهَُٰر  

َ
َٰٖت َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه

 فِيَها َوَمَسَِٰكَن َطي ِبَٗة فِي  َخَٰلِِدينَ 
  ِ َِن ٱَّلله َِٰت َعۡدٖنِۚ َورِۡضَوَٰن  م  َجنه
ۡكبَُرْۚ َذَٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 

َ
 ٧٢ أ

73. අයහෝ නබිවරය! යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් 

හා කුහකයින් සමඟ නුඹ අරගල කරනු. තවද ඔවුන් 

යකයරහි දැඩි යලස කටයුතු කරනු. තවද ඔවුන්යේ 

පිවිසුම් සථ්ානය නිරයයි. තවද (ඔවුන්) යයාමු වන එම 

ස්ථානය නපුරු විය. 

اَر   ِبيُّ َجَٰهِِد ٱلُۡكفه َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

َُٰهۡم   َوى
ۡ
َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱۡغلُۡظ َعلَيۡهِۡمْۚ وََمأ

 ٧٣ َجَهنهُمۖۡ َوبِئَۡس ٱلَۡمِصيرُ 

74. තමන් යනාපැවසූ බවට අල්ලාහ් මත ඔවුහු දිවුරති. 

නමුත් ඔවුහු ප්රතික්යෂ්පයේ වදන පැවසුයවෝය. ඔවුහු 

ඉස්ලාමය පිළිගත් පසු එය ප්රතික්යෂ්ප කයළෝය. ඔවුනට 

යනාලැබුණු දෑ අයප්ක්ෂා කයළෝය. තම භාගයයයන් 

අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ දූතයාණන් ඔවුන් ව ධනවත් කිරීයම් 

යහත්ුව මිස ඔවුන් යකෝප වීමට යවයනකක් යනාවීය. 

නමුත් ඔවුන් පසුතැවිලි වී යයාමු වන්යන් නම් එය 

ඔවුනට යහපතක් වනු ඇත. එයමන්ම ඔවුන් පිටුපා 

යන්යන් නම් යමයලාවදී හා මතු යලාවදී අල්ලාහ ්ඔවුනට 

යේදනීය දඬුවමකින් දඬුවම් කරනු ඇත. තවද 

මහයපායළායේ කිසිදු භාරකරුවකු යහෝ උදේකරුවකු 

යහෝ ඔවුනට යනාමැත. 

ِ َما قَالُواْ َولََقۡد قَالُواْ  َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله
َة ٱلُۡكۡفرِ َوَكَفُرواْ َبۡعَد إِۡسَلَِٰمهِۡم كَلِمَ 

ۡن  
َ
هآ أ واْ بَِما لَۡم َينَالُواْْۚ َوَما َنَقُمٓواْ إِل َوَهمُّ
ۚۦْ   ُ َورَُسولُُهۥ مِن فَۡضلِهِ َُٰهُم ٱَّلله ۡغنَى

َ
أ

هۡواْ   هُهۡمۖۡ َوِإن َيتََول فَإِن َيتُوبُواْ يَُك َخيۡٗرا ل
لِيمٗ 

َ
ُ َعَذابًا أ ۡبُهُم ٱَّلله ِ ۡنيَا  ُيَعذ  ا فِي ٱلدُّ

ۡرِض مِن َولِي ٖ  
َ
َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوَما لَُهۡم فِي ٱلۡأ

 ٧٤ َولَا نَِصيرٖ 

75. ඔහුයේ භාගයයයන් ඔහු අපට පිරිනමා ඇත්නම් 

සැබැවින්ම අපි දන් යදන්යනමු. තවද සැබැවින් ම අපි 

දැහැමියන් අතරින් වන්යනමු" යැයි අල්ලාහ ්සමඟ ගිවිස 

ගත් අය ද ඔවුන් අතරින් යවති. 

َٰنَا   َ لَئِۡن َءاتَى ََٰهَد ٱَّلله ۡن َع ۞َومِنُۡهم مه
َقنه َولََنُكوَننه مَِن   ده مِن فَۡضلِهِۦ لََنصه

َٰلِِحينَ   ٧٥ ٱلصه

76. නමුත් ඔහු ඔවුනට ඔහුයේ භාගයයයන් පිරිනැමූ 

කල්හි ඔවුහු ඒ පිළිබඳ ව මසුරුකම් පෑහ. තවද ඔවුහු 

පිටුපාන්නන් යලසින් හැරී ගියයෝය. 

ِن فَۡضلِهِۦ َبخِلُواْ بِهِۦ  َُٰهم م  آ َءاتَى فَلَمه
ۡعرُِضونَ   ٧٦ َوتََولهواْ وهُهم مُّ
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77. අල්ලාහ් යවත කළ ප්රතිඥාව ඔවුන් කඩ කළ බැවින් 

ද ඔවුන් යබාරු පවසමින් සිටි බැවින් ද ඔහු ව ඔවුන් හමු 

වන දිනය යතක් ඔවුන්යේ හදවත් තුළ කුහකත්වය ඔවුන් 

පසුපස හබා යන්නට ඔහු ඉඩ හැරියේය. 

ۡعَقبَُهۡم نَِفاٗقا فِي قُلُوبِهِۡم إِلَيَٰ يَۡوِم  
َ
فَأ

َ َما وََعُدوهُ  ۡخلَُفواْ ٱَّلله
َ
يَلَۡقۡونَُهۥ بَِمآ أ

 ٧٧ َوبَِما كَانُواْ يَۡكِذبُونَ 

78. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් ඔවුන්යේ රහසය දෑ හා 

රහස ්සාකේඡාවන් දන්නා බවත් තවද නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්ගුප්ත දෑ පිළිබඳ මැනවින් දන්නා බවත් ඔවුහු 

යනාදැන සිටියයෝද? 

ُهۡم   َ َيۡعلَُم ِسره نه ٱَّلله
َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

َُٰم ٱلُۡغيُوبِ  َ َعله نه ٱَّلله
َ
َُٰهۡم َوأ  ٧٨ َوَنجَۡوى

79. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් අතරින් දානයන් 

සම්බන්ධයයහි සිය කැමැත්යතන් පරිතයාග 

කරන්නන්හට හා තම රමය හැර යවනත් කිසිවක් 

යනාලබන්නන්හට ඔවුහු යදාස් නගා ඔවුනට අවමන් 

කරන අය වනාහි අල්ලාහ් ඔවුන් අවමානයට ලක් 

කයළය්. තවද ඔවුනට යේදනීය දඬුවමක් ඇත. 

و ِِعيَن مَِن   هِذيَن يَلِۡمُزوَن ٱلُۡمطه ٱل
هِذيَن لَا   َِٰت وَٱل َدَق ٱلُۡمۡؤمِنِيَن فِي ٱلصه

ها ُجۡهَدُهۡم فَيَۡسَخُروَن مِنُۡهۡم   َيجُِدوَن إِل
لِيمٌ 

َ
ُ مِنُۡهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ  ٧٩ َسِخَر ٱَّلله

80. (නබිවරය) ඔවුන් යවනුයවන් නුඹ සමාව අයදිනු. 

නැතයහාත් ඔවුන් යවනුයවන් සමාව අයැද යනාසිටිනු. 

නුඹ ඔවුන් යවනුයවන් හැත්තෑ වාරයක් සමාව අයැද 

සිටිය ද අල්ලාහ් ඔවුනට සමාව යනායදන්යන්මය. යහත්ුව 

සැබැවින්ම ඔවුන් අල්ලාහ් හා ඔහුයේ දූතයාණන් ව 

ප්රතික්යෂ්ප කළ බැවිනි. තවද අල්ලාහ ්පාපතර ජනයාට 

මඟ යපන්වන්යන් නැත. 

ۡو لَا تَۡستَۡغفِۡر لَُهۡم إِن 
َ
ٱۡستَۡغفِۡر لَُهۡم أ

ٗة فَلَن َيۡغفَِر  تَۡستَۡغفِۡر لَُهۡم َسبۡعِيَن َمره
 ُ ِ ٱَّلله نهُهۡم َكَفُرواْ بِٱَّلله

َ
لَُهۡمْۚ َذَٰلَِك بِأ

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم   ۗۦُ َوٱَّلله َورَُسولِهِ
 ٨٠ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

81. අල්ලාහ්යේ දූතයාණන්ට විරුද්ධව (තබූක් 

යමයහයුමට යනායගාස්) තම ස්ථානයන්හිම පසු බැස 

(රැඳී) සිටින්යනෝ සතුටු වූහ. තවද තම වස්තුව හා තම 

ජීවිත අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ කැප කිරීමට ඔවුහු පිළිකුල් 

කයළෝය. තවද නුඹලා ග්රීෂ්ම කාලයයහි පිටත් ව යනායනු 

යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. ඔවුහු අවයබෝධ කර ගන්යන් 

නම්, නිරා ගින්න උෂ්ණත්වයයන් ඊට වඩා අධික යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

فَرَِح ٱلُۡمَخلهُفوَن بَِمۡقَعِدهِۡم ِخَلََٰف  
ِ َوَكرِ  ن يَُجَٰهُِدواْ رَُسوِل ٱَّلله

َ
ُهٓواْ أ

  ِ نُفِسهِۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
ۡمَوَٰلِهِۡم َوأ

َ
بِأ

ُۗ قُۡل نَاُر   ِ َوَقالُواْ لَا تَنفُِرواْ فِي ٱلۡحَر 
هۡو كَانُواْ َيۡفَقُهونَ  اْۚ ل َشدُّ َحر ٗ

َ
 ٨١ َجَهنهَم أ

82. ඔවුන් උපයමින් සිටි දෑ යහත්ුයවන් (ඊට) 

ප්රතිවිපාකයක් වශයයන් ස්වල්පයක් සිනහයසත්වා! අධික 

ව අඬත්වා! 

فَلۡيَۡضَحُكواْ قَلِيلٗا َولَۡيبُۡكواْ َكثِيٗرا  
ُۢ بَِما كَانُواْ يَۡكِسبُونَ   ٨٢ َجَزآَء
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83. එයහයින් (නබිවරය!) ඔවුන් අතරින් පිරිසක් යවත 

අල්ලාහ ්නුඹ ව නැවත හැරී එන්නට සැලස් වූයේ නම් 

එවිට (යවනත් යුද යමයහයුම් සඳහා) පිටත් ව යන්නට 

ඔයබන් ඔවුහු අවසර පතති. ‘නුඹලා කිසි කයලක මා 

සමඟ පිටත් ව යනායන්යනහුමය. තවද නුඹලා මා සමඟ 

සතුරන්ට එයරහි ව සටන් යනාකරන්යනහුමය. නියත 

වශයයන්ම නුඹලා මුල් වාරයේ වාඩි වී සිටීම ප්රිය 

කයළහුය. එයහයින් නුඹලා පසුබැසස්වුන් සමඟම රැඳී 

සිටිනු යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ِنُۡهۡم  ُ إِلَيَٰ َطآئَِفةٖ م  فَإِن رهَجَعَك ٱَّلله
فَٱۡستَـ َۡذنُوَك لِلُۡخُروِج َفُقل لهن 

بَٗدا َولَن تَُقَٰتِلُواْ َمعَِى  
َ
َتخۡرُُجواْ َمعَِى أ

َل   وه
َ
اۖۡ إِنهُكۡم َرِضيتُم بِٱلُۡقُعودِ أ َعُدوًّ

ةٖ فَٱۡقُعُدواْ َمَع ٱلَۡخَٰلِفِينَ   ٨٣ َمره

84. ඔවුන් අතරින් මිය ගිය කිසිවකු යකයරහි කිසි 

කයලක නුඹ සලාතය යමයහය යනාවනු. තවද ඔහුයේ 

මිනී වළ අසල නුඹ නැගිට යනාසිටිනු. නියත වශයයන්ම 

ඔවුන් අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ දූතයාණන් ව ප්රතික්යෂ්ප 

කයළෝය. ඔවුහු පාපිෂ්ඨයින් යලස සිටිය දීම මිය ගියයෝය. 

َحٖد 
َ
ِ عَلَىَٰٓ أ بَٗدا َولَا تَُصل 

َ
اَت أ ِنُۡهم مه م 

ۦٓۖۡ إِنهُهۡم َكَفُرواْ  َولَا َتُقۡم عَلَىَٰ َقبۡرِهِ
ِ َورَُسولِهِۦ َوَماتُواْ َوُهۡم   بِٱَّلله

 ٨٤ َفَِٰسُقونَ 

85. ඔවුන්යේ වසත්ුව හා ඔවුන්යේ දරුවන් නුඹ ව 

මවිතයට පත් යනාකළ යුතුය. අල්ලාහ් එමගින් අයප්ක්ෂා 

කරනුයේ ඔවුනට යමයලායවහි දඬුවම් කිරීමටය. තවද 

ඔවුන් යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් යලස සිටි 

තත්ත්වයේම ඔවුන්යේ ප්රාණය නැසී යාමටය. 

ۡوَلَُٰدُهۡمْۚ إِنهَما  
َ
ۡمَوَٰلُُهۡم َوأ

َ
َولَا ُتۡعِجبَۡك أ

ۡنيَا   َبُهم بَِها فِي ٱلدُّ ِ ن ُيَعذ 
َ
ُ أ يُرِيُد ٱَّلله

نُفُسُهۡم َوُهۡم َكَٰفُِرونَ 
َ
 ٨٥ َوتَۡزَهَق أ

86. නුඹලා අල්ලාහ් ව විශ්වාස කරනු, තවද ඔහුයේ 

දූතයාණන් සමඟ එක් ව අරගල කරනු යැයි එක් 

පරිේයේදයක් පහළ කරනු ලැබූ විට ඔවුන් අතරින් වූ 

ධනතුවන් නුඹ අප අත හැර දමනු. අපි රැඳී සිටින්නන් 

සමඟ සිටින්යනමු යැයි පවසා නුඹයගන් අවසර පතති. 

ۡن 
َ
نزِلَۡت ُسوَرةٌ أ

ُ
ِ  َوِإذَآ أ َءامِنُواْ بِٱَّلله

ْولُواْ 
ُ
َوَجَٰهُِدواْ َمَع رَُسولِهِ ٱۡستَـ َۡذنََك أ

َع   ۡوِل مِنُۡهۡم َوَقالُواْ ذَۡرنَا نَُكن مه ٱلطه
 ٨٦ ٱلَۡقَٰعِِدينَ 

87. (නිවයස්) රැඳී සිටින කාන්තාවන් සමඟ ඔවුන් ද 

සිටින්නට ප්රිය කරති. තවද ඔවුන්යේ හදවත් මත මුද්රා 

තබන ලදී. එයහයින් ඔවුහු වටහා යනාගනිති. 

ن يَُكونُواْ َمَع ٱلۡخََوالِِف 
َ
َرُضواْ بِأ

وَُطبَِع عَلَىَٰ قُلُوبِهِۡم َفُهۡم لَا  
 ٨٧ َيۡفَقُهونَ 

88. එනමුත් යමම දූතයාණන් හා ඔහු සමඟ විශ්වාස 

කළවුන් තම ධනය හා ජීවිත කැප කරමින් සටන් 

කයළෝය. තමන් හට යහපත් දෑ ඇත්තවුන් යමාවුහුමය. 

තවද ජය ලබන්යනෝද යමාවුහුමය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ َمَعُهۥ   َلَِٰكِن ٱلرهُسوُل َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
نُفِسهِۡمْۚ َوأ

َ
ۡمَوَٰلِهِۡم َوأ

َ
َجََٰهُدواْ بِأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
َُٰتۖۡ َوأ لَُهُم ٱلۡخَيَۡر

 ٨٨ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
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89. ඔවුන් යවනුයවන් අල්ලාහ ්ස්වර්ග උයන් සූදානම් 

කර ඇත. ඒවාට යටින් ගංගායවෝ ගලා බසිති. එහි ඔවුහු 

සදාතනිකයින් යවති. එයයි අතිමහත් ජයග්රහණය. 

َٰٖت َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها   ُ لَُهۡم َجنه َعده ٱَّلله
َ
أ

ْۚ َذَٰلَِك ٱلَۡفۡوُز   نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها
َ
ٱلۡأ

 ٨٩ ٱلَۡعِظيمُ 

90. (යුද්ධයට සහභාගී යනාවන්නට) තමන්හට අවසර 

පතා ගම්බද ජනයා අතරින් නිදහසට කරුණු පවසන්නන් 

පැමිණියයෝය. අල්ලාහ් හා ඔහුයේ දූතයාණන්ට යබාරු 

පැවසූවන් වාඩි වී සිටියයෝ ය. ඔවුන් අතරින් ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුනට යේදනීය දඬුවමක් මතු ඇති වනු ඇත. 

ۡعَراِب لُِيۡؤذََن 
َ
ُروَن مَِن ٱلۡأ ِ وََجآَء ٱلُۡمَعذ 
هِذيَن َكَذبُواْ  ۚۥْ  لَُهۡم َوَقَعَد ٱل َ َورَُسولَُه ٱَّلله

هِذيَن َكَفُرواْ مِنُۡهۡم   َسيُِصيُب ٱل
لِيم  

َ
 ٩٠ َعَذاٌب أ

91. දුබලයින් යකයරහි ද යරෝගීන් යකයරහි ද (යුද්ධය 

කිරීම සඳහා) වියදම් කිරීමට යමක් යනාලැබුණු අය 

යකයරහි ද ඔවුන් අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ දූතයාණන්ට 

යහපත පතන්යන් නම් ඔවුනට කිසිදු වරදක් නැත. 

දැහැමියන්ට එයරහිව කිසිදු මගක් යනාමැත. තවද 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය; කරුණා ගුණයයන් යුක්තය. 

َعَفآءِ َولَا عَلَى ٱلَۡمۡرَضيَٰ  لهيَۡس عَلَى ٱلضُّ
هِذيَن لَا َيجُِدوَن َما يُنفُِقوَن  َولَا عَلَى ٱل

ۚۦْ َما  ِ َورَُسولِهِ َحَرٌج إِذَا نََصُحواْ َّلِله
ُ  عَلَى  ٱلُۡمۡحِسنِيَن مِن َسبِيٖلِۚ َوٱَّلله

 ٩١ َغُفور  رهِحيم  

92. (නබිවරය) නුඹ ඔවුනට ප්රවාහන පහසුකම් ලබා 

යදනු පිණිස නුඹ යවත ඔවුන් පැමිණ, නුඹද ඔවුනට 

"නුඹලා ඒ මත ගමන් කිරීමට ප්රවාහන පහසුකම් ලබා 

යදන යමක් මා සතුව නැත” යැයි පැවසා තමන් හට 

වියදම් කිරීමට යමක් යනාලැබුණු යහ්තුයවන් දුකට පත් 

ව තම ඇස ්වලින් කඳුළු හළමින් හැරී ගිය අය යකයරහි ද 

වරදක් යනාමැත. 

تَۡوَك لَِتۡحِملَُهۡم  
َ
هِذيَن إِذَا َمآ أ َولَا عَلَى ٱل

ۡحمِلُُكۡم َعلَيۡهِ تََولهواْ  
َ
ِجُد َمآ أ

َ
قُلَۡت لَآ أ

ۡمِع َحَزنًا  ۡعيُنُُهۡم تَفِيُض مَِن ٱلده
َ
أ ها  وه ل

َ
أ

 ٩٢ َيجُِدواْ َما يُنفُِقونَ 

93. ක්රියා මාර්ගය ගනු ලබනුයේ, ඔවුන් යපායහාසතුන් ව 

සිටිය දී (සටනට සහභාගී යනාවන්නට) නුඹයගන් අවසර 

පතන්නන් හටය. පසුපසින් රැඳී සිටියවුන් සමඟ ඔවුන් ද 

රැඳී සිටීමට ප්රිය කයළෝය. අල්ලාහ ්ඔවුන්යේ හදවත් මත 

මුද්රා තැබුයේය. එබැවින් ඔවුහු (ඒ බව) යනාදනිති. 

هِذيَن   بِيُل عَلَى ٱل ۞إِنهَما ٱلسه
ن 

َ
ْۚ َرُضواْ بِأ ۡغنِيَآُء

َ
يَۡستَـ ِۡذنُونََك َوُهۡم أ

ُ عَلَىَٰ   يَُكونُواْ َمَع ٱلۡخََوالِِف وََطبََع ٱَّلله
 ٩٣ قُلُوبِهِۡم َفُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
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94. නුඹලා ඔවුන් යවත නැවත හැරී ආ විට, නුඹලා යවත 

පැමිණ (සටනට යනාපැමිණීම ගැන)  ඔවුහු නිදහසට 

කරුණු දක්වති. "නුඹලා නිදහසට කරුණු යනාදක්වනු. 

සැබැවින්ම අප නුඹලා ව විශ්වාස යනාකරන්යනමු. 

නුඹලායේ පුවත් පිළිබඳ ව සැබැවින්ම අල්ලාහ් අපට 

දැන්වීය. තවද අල්ලාහ් හා ඔහුයේ දූතයාණන් නුඹලායේ 

ක්රියාව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. පසු ව ගුප්ත දෑ හා 

දෘශයමාන දෑ පිළිබඳ දැනුමැත්තා යවත නුඹලා ව යයාමු 

කරනු ලැයේ. එවිට නුඹලා කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව 

නුඹලාට ඔහු දන්වයි" යැයි නුඹ පවසනු. 

َيۡعتَِذُروَن إِلَۡيُكۡم إِذَا رََجۡعتُۡم إِلَۡيهِۡمْۚ  
ها َتۡعتَِذُرواْ لَن نُّۡؤمَِن لَُكۡم قَۡد   قُل ل

  ُ ۡخبَارُِكۡمْۚ وََسيََرى ٱَّلله
َ
ُ مِۡن أ نَا ٱَّلله

َ
َنبهأ

وَن إِلَيَٰ   َعَملَُكۡم َورَُسولُُهۥ ثُمه تَُردُّ
َهََٰدةِ َفيُنَب ِئُُكم بَِما   َٰلِِم ٱلَۡغيِۡب َوٱلشه َع

 ٩٤ ُكنتُۡم َتۡعَملُونَ 

95. නුඹලා ඔවුන් යවත නැවත හැරී ආ විට, නුඹලා 

ඔවුන් ගැන යනාතකා හරිනු පිණිස ඔවුහු නුඹලා යවත 

අල්ලාහ ්මත දිවුරා (යබාරු යහත්ු සාධක) පවසති. 

එබැවින් නුඹලා ද ඔවුන් ගැන යනාසලකා හරිනු. නියත 

වශයයන්ම ඔවුහු කිලිටිය. තවද ඔවුන් ලැගුම් ගන්නා 

ස්ථානය නිරය යේ. එය ඔවුන් උපයමින් සිටි දෑ සඳහා වූ 

ප්රතිවිපාකයක් වශයයනි. 

ِ لَُكۡم إِذَا ٱنَقلَبۡتُۡم  َسيَۡحلُِفوَن  بِٱَّلله
ۡعرُِضواْ 

َ
إِلَۡيهِۡم لُِتۡعرُِضواْ َعنُۡهۡمۖۡ فَأ

َُٰهۡم َجَهنهُم   َوى
ۡ
ۖۡ َوَمأ َعنُۡهۡمۖۡ إِنهُهۡم رِۡجس 

ُۢ بَِما كَانُواْ يَۡكِسبُونَ   ٩٥ َجَزآَء

96. ඔවුන් ගැන නුඹලා තෘප්තියට පත් වනු පිණිස ඔවුහු 

නුඹලාට දිවුරති. නමුත් නුඹලා ඔවුන් ගැන තෘප්තිමත් වුව 

ද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් පාපතර ජනයා ගැන 

තෘප්තියට පත් යනායවයි. 

َيحۡلُِفوَن لَُكۡم لِتَۡرَضۡواْ َعنُۡهۡمۖۡ فَإِن  
َ لَا يَۡرَضيَٰ َعِن   تَۡرَضۡواْ َعنُۡهۡم فَإِنه ٱَّلله

 ٩٦ ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

97. ගම්බද අරාබිවරු යද්ව ප්රතික්යෂ්පයයන් හා 

කුහකත්වයයන් (නගරබද අරාබිවරුන්ට වඩා) ඉතා 

දරුණුය. (ඔවුහු නබිවරයායේ සභාවන්හි වැඩිහරියක් 

සහබාගී යනාවීම යහ්තුයවන්) අල්ලාහ් ඔහුයේ දූතයාණන් 

යවත පහළ කළ දෑහි සීමාවන් ඔවුන් යනාදැන සිටීමට 

වඩාත් සුදුසස්න් ය. තවද අල්ලාහ් සර්වඥානීය; 

ප්රඥාවන්තයි. 

َشدُّ 
َ
ۡعَراُب أ

َ
ۡجَدُر  ٱلۡأ

َ
ُكۡفٗرا َونَِفاٗقا َوأ

ُ عَلَىَٰ  نَزَل ٱَّلله
َ
ها َيۡعلَُمواْ ُحُدوَد َمآ أ ل

َ
أ

ُ َعلِيٌم َحِكيم   ۗۦُ َوٱَّلله  ٩٧ رَُسولِهِ

98. තවද ගම්බද අරාබිවරු අතරින් තමන් වියදම් කරන 

දෑ අලාභහානියක් යලස ගන්නා අය ද සිටිති. නුඹලා 

යවත විපත්ති ඇති වීම ඔහු අයප්ක්ෂා කරයි. ඔවුනටමය 

නපුරු විපත්තිය. තවද අල්ලාහ් සර්ව රාවකය; සර්ව 

ඥානීය. 

ۡعَراِب َمن َيتهِخُذ َما يُنفُِق  
َ
َومَِن ٱلۡأ

  ْۚ َوآئَِر َمۡغَرٗما َويَتََربهُص بُِكُم ٱلده
ُ َسِميٌع  ۡوءِِۗ وَٱَّلله َعلَيۡهِۡم َدآئَِرةُ ٱلسه

 ٩٨ َعلِيم  
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99. තවද ගම්බද අරාබීන් අතරින්, අල්ලාහ ්හා පරමාන්ත 

දිනය විශ්වාස කරන, තමන් වියදම් කරන දෑ, අල්ලාහ් 

යවත සමීප වීම් වශයයන් හා  ධර්ම දූතයාණන්යේ 

ආශිර්වාදයන් වශයයන් සලකන අයද යවති. දැන ගනු 

නියත වශයයන්ම එය ඔවුන්ව සමීප කරවන්නකි. 

අල්ලාහ ්ඔහුයේ කරුණාව තුළට ඔවුන් ව ඇතුළත් කරයි. 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය; කරුණා 

ගුණයයන් යුක්තය. 

ِ َوٱلَۡيۡوِم  ۡعَراِب َمن يُۡؤمُِن بِٱَّلله
َ
َومَِن ٱلۡأ

ٱٓأۡلِخرِ َويَتهِخُذ َما يُنفُِق قُُرَبٍَٰت ِعنَد  
لَآ إِنهَها قُۡربَة  

َ
َِٰت ٱلرهُسوِلِۚ أ ِ َوَصلََو ٱَّلله
ُ فِي   هُهۡمْۚ َسيُۡدِخلُُهُم ٱَّلله ۦْٓۚ إِنه ل َرۡحمَتِهِ

َ َغُفور  رهِحيم    ٩٩ ٱَّلله

100. (මක්කාහ් යවත නික්ම ගිය) මුහාජිර්වරුන් හා 

(ඔවුනට උපකාර කළ මදීනාවාසීන් වන) අන්සාර්වරු 

අතරින් ආරම්භක යපරටුගාමීහු ද තවද යහපත් යලසින් 

ඔවුන් ව පිළිපැද්දා වූ අය ද වන ඔවුන් ගැන අල්ලාහ් 

තෘප්තිමත් විය. තවද ඔවුහු ද ඔහු ගැන තෘප්තියට පත් 

වූහ. ඒවාට පහළින් ගංගාවන් ගලා බස්නා ස්වර්ග උයන් 

ඔහු ඔවුනට සූදානම් කර ඇත්යත්ය. සදහටම ඔවුහු එහි 

සදාතනිකයින්ය. එයයි අතිමහත් ජයග්රහණය. 

لُوَن مَِن ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن  وه
َ
َٰبُِقوَن ٱلۡأ َوٱلسه

هِذيَن ٱتهبَُعوُهم  نَصارِ َوٱل
َ
بِإِۡحَسَٰٖن  َوٱلۡأ

َعده 
َ
ُ َعنُۡهۡم َوَرُضواْ َعنُۡه َوأ ِضَي ٱَّلله ره
نَۡهَُٰر  

َ
َٰٖت َتجۡرِي َتحۡتََها ٱلۡأ لَُهۡم َجنه

بَٗداْۚ َذَٰلَِك ٱلَۡفۡوُز  
َ
َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

 ١٠٠ ٱلَۡعِظيمُ 

101. ගම්බද අරාබිවරුන් අතරින් නුඹලා අවට 

විසූවන්යගන් කුහකයයෝ ද යවති. තවද මදීනා 

වාසීන්යගන් කුහකත්වයේ ස්ථාපිත ව සිටියවුන් ද යවති. 

නුඹ ඔවුන් ගැන යනාහඳුනන්යනහිය. අපි ඔවුන් ගැන 

හඳුනන්යනමු. මතුවට අපි ඔවුනට යදවරක් දඬුවම් 

කරන්යනමු. පසුව අතිමහත් දඬුවමක් යවතට ඔවුන් ව 

යයාමු කරනු ලැයේ. 

ۡعَراِب  
َ
َِن ٱلۡأ ۡن َحۡولَُكم م  َومِمه

 
َ
ۡهِل ٱلَۡمِدينَةِ َمَرُدواْ ُمَنَٰفُِقوَنۖۡ َومِۡن أ

عَلَى ٱلن َِفاِق لَا َتۡعلَُمُهۡمۖۡ َنحُۡن َنۡعلَُمُهۡمْۚ 
َتيِۡن ثُمه يَُردُّوَن إِلَيَٰ   ره ُبُهم مه ِ َسنَُعذ 

 ١٠١ َعَذاٍب َعِظيمٖ 

102. තවද තම පාපකම් පිළිගත් යවනත් අය ද යවති. 

ඔවුහු දැහැමි ක්රියාවන් හා යවනත් නපුරු ක්රියාවන් 

(එකට) මුසු කයළෝය. පශ්චාත්තාපය පිළියගන ඔවුනට 

සමාව දීමට අල්ලාහ්ට හැකිය. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

අති ක්ෂමාශීලීය; අසමසම කරුණා ගුණයයන් යුක්තය. 

َوَءاَخُروَن ٱۡعتََرُفواْ بُِذنُوبِهِۡم َخلَُطواْ  
َعَملٗا َصَٰلِٗحا َوَءاَخَر َسي ِئًا َعَسي  

ن َيتُوَب عَ 
َ
ُ أ َ َغُفور  ٱَّلله لَيۡهِۡمْۚ إِنه ٱَّلله
 ١٠٢ رهِحيمٌ 

103. ඔවුන්යේ වසත්ු වලින් ඔවුන් පිවිතුරු කරවන, 

ඔවුන් ව පාරිශුද්ධ කරවන (සදකාවක්) දානයක් නුඹ 

ගනු. තවද නුඹ ඔවුනට ප්රාර්ථනා කරනු. නියත 

වශයයන්ම නුඹයේ ප්රාර්ථනාව ඔවුනට සැනසුමකි. තවද 

අල්ලාහ ්සර්ව රාවකය; සර්ව ඥානීය. 

ُِرُهۡم   ۡمَوَٰلِهِۡم َصَدقَٗة ُتَطه 
َ
ُخۡذ مِۡن أ

ِ َعلَيۡهِۡمۖۡ إِنه   ِيهِم بَِها َوَصل  َوتَُزك 
ُ َسِميٌع   هُهۡمُۗ َوٱَّلله تََك َسَكن  ل َصلَوَٰ

 ١٠٣ َعلِيمٌ 
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104. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්තම ගැත්තන්යගන් 

පශ්චාත්තාපය පිළිගන්නා බවත් දානමානයන් (පිළි) 

ගන්නා බවත් තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

පශ්චාත්තාපය පිළිගන්නා කරුණා ගුණයයන් යුක්ත 

බවත් ඔවුහු යනාදන්යනෝ ද? 

ۡوبََة   َ ُهَو َيۡقبَُل ٱلته نه ٱَّلله
َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

نه  
َ
َِٰت َوأ َدَق ُخُذ ٱلصه

ۡ
َعۡن ِعبَادِهِۦ َويَأ

اُب ٱلرهِحيمُ  وه َ ُهَو ٱلته  ١٠٤ ٱَّلله

105. ‘නුඹලා ක්රියා කරනු. එවිට අල්ලාහ් ද ඔහුයේ 

ධර්මදූතයාණන් හා යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් ද 

නුඹලායේ ක්රියාවන් දකිනු ඇත. තවද දෘශයමානය හා 

අදෘශයමානය දන්නා යවත නුඹලා නැවත යයාමු කරනු 

ලබනු ඇත. එවිට නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ 

නුඹලාට ඔහු දන්වනු ඇතැ’යි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ُ َعَملَُكۡم   َوُقِل ٱۡعَملُواْ فََسيََرى ٱَّلله
وَن إِلَيَٰ   َورَُسولُُهۥ َوٱلُۡمۡؤمِنُوَنۖۡ وََستَُردُّ

َهََٰدةِ َفيُنَب ِئُُكم بَِما   َٰلِِم ٱلَۡغيِۡب َوٱلشه َع
 ١٠٥ ُكنتُۡم َتۡعَملُونَ 

106. තවද අල්ලාහය්ේ නියයෝගයට ප්රමාද කරනු ලබන 

යවනත් අයද යවති. ඔවුනට ඔහු දඬුවම් කරයි. එයස් 

නැතයහාත් පශ්චාත්තාපය පිළියගන ඔවුනට සමාව යදයි. 

තවද අල්ලාහ ්සර්වඥානීය; ප්රඥාවන්තය. 

ا   ِ إِمه ۡمرِ ٱَّلله
َ
َوَءاَخُروَن ُمرَۡجۡوَن لِأ

  ُ ا َيتُوُب َعلَيۡهِۡمُۗ وَٱَّلله ُبُهۡم َوِإمه ِ ُيَعذ 
 ١٠٦ َعلِيٌم َحِكيم  

107. හානි සිදු කිරීමටත්, යද්ව ප්රතික්යෂ්පයටත්, 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් අතර යබදුම් ඇති 

කිරීමටත්, මීට යපර අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ දූතයා සමඟ 

සටන් කළවුනට අභය සථ්ානයක් යලසටත්, 

යද්වස්ථානයක් (ඉදි කර) ගත් ඔවුහු "අපි යහපත මිස 

යවයනකක් අයප්ක්ෂා යනාකයළමු" යැයි දිවුරා පවසති. 

තවද නියත වශයයන්ම ඔවුහු මුසාවාදීහු බව අල්ලාහ් 

සාක්ි දරයි. 

خَُذواْ َمۡسِجٗدا ِضَراٗرا َوُكۡفٗرا  هِذيَن ٱته َوٱل
َوَتۡفرِيَقُۢا َبيَۡن ٱلُۡمۡؤمِنِيَن َوِإۡرَصاٗدا ل َِمۡن 

 ْۚ َ َورَُسولَُهۥ مِن َقبُۡل َحاَرَب ٱَّلله
  ُ ِۖ َوٱَّلله ها ٱلۡحُۡسنَيَٰ َرۡدنَآ إِل

َ
َولََيۡحلُِفنه إِۡن أ

َِٰذبُونَ  يَۡشَهدُ   ١٠٧ إِنهُهۡم لََك

108. කිසිවියටක එහි (නැමදුම්) ඉටු යනාකරනු. නුඹ 

(නැමදුම්) ඉටු කිරීමට වඩාත් සුදුසු වනුයේ ආරම්භක 

දිනයේ යද්ව බිය හැඟීයමන් යුතු ව සථ්ාපිත කරන ලද 

මස්ජිදයයි. තමන් පිරිසිදු වීමට ප්රිය කරන පුද්ගලයින් එහි 

යවති. තවද අල්ලාහ් පිරිසිදුව සිටින්නන් ප්රිය කරයි. 

َس عَلَى   ِ س 
ُ
بَٗداْۚ لهَمۡسِجٌد أ

َ
لَا َتُقۡم فِيهِ أ

ن َتُقوَم 
َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍم أ وه

َ
ۡقَوىَٰ مِۡن أ ٱلته

ُرواْْۚ   ن َيتََطهه
َ
فِيهِِۚ فِيهِ رَِجال  ُيحِبُّوَن أ

ِرِينَ  ه  ُ ُيحِبُّ ٱلُۡمطه  ١٠٨ َوٱَّلله
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109. වඩාත් යර්ෂ්ඨ වනුයේ අල්ලාහ් පිළිබඳ වූ බිය 

හැඟීයමන් යුතුව (ඔහුයේ) තෘප්තිය 

බලායපායරාත්තුයවන් යගාඩනැගිල්ලක් ඉදි කරන්නා ද 

එයස ්නැතයහාත්, ඒ සමඟම නිරා ගින්නට වැයටන 

තත්ත්වයේ ගරා වැයටන ඉවුරු තීරුයේ යගාඩනැගිල්ලක් 

ඉදි කරන්නා ද? තවද අල්ලාහ් අපරාධකාරී ජනයාට මඟ 

යනායපන්වයි. 

َفَمۡن 
َ
َس ُبنَۡيَٰنَُهۥ عَلَىَٰ َتۡقَوىَٰ مَِن  أ سه

َ
أ

َس  سه
َ
ۡن أ م مه

َ
ِ َورِۡضَوٍَٰن َخيٌۡر أ ٱَّلله

ُبنَۡيَٰنَُهۥ عَلَىَٰ َشَفا ُجُرٍف َهارٖ فَٱۡنَهاَر  
ُ لَا َيۡهِدي   بِهِۦ فِي نَارِ َجَهنهَمُۗ وَٱَّلله

َٰلِِمينَ   ١٠٩ ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

110. ඔවුන් ඉදි කළා වූ ඔවුන්යේ යගාඩනැගිල්ල 

ඔවුන්යේ හදවත් කැබලි වන යතක් ඔවුන්යේ හදවත් තුළ 

සැකයයන්ම පවතී. තවද අල්ලාහ් සර්වඥානීය; 

ප්රඥාවන්තය. 

هِذي َبنَۡواْ رِيبَٗة فِي  لَا يََزاُل ُبنَۡيَٰنُُهُم ٱل
  ُ َع قُلُوبُُهۡمُۗ َوٱَّلله ن َتَقطه

َ
هآ أ قُلُوبِهِۡم إِل

 ١١٠ َعلِيٌم َحِكيمٌ 

111. සැබැවින්ම ඔවුනට ස්වර්ගය ඇතැයි පවසා නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන්යගන් 

ඔවුන්යේ ජීවිත හා ඔවුන්යේ වසත්ු ඒ යවනුවට (මිලට) 

ගත්යත්ය. ඔවුහු අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ සටන් කරති. 

එවිට (සතුරන්) නසා දමති. ඔවුන් ද නසනු ලබති. යමය 

තේරාතයේ ඉන්ජීලයේ හා අල් කුර්ආනයේ (සඳහන්) 

තමන් යවතම නියම කරගත් ප්රතිඥාවක් වශයයනි. 

අල්ලාහ්ට වඩා තම ප්රතිඥාව වඩාත් පූර්ණවත් ව ඉටු 

කරන්යන් කවයරකු ද? නුඹලා කවර යදයක් 

සම්බන්ධයයන් ගිවිස ගත්යතහු ද නුඹලායේ එම 

ගනුයදනු ව පිළිබඳ නුඹලා සතුටු වනු. තවද එයයි අති 

මහත් ජයග්රහණය වනුයේ. 

َ ٱۡشتََرىَٰ مَِن  ٱلُۡمۡؤمِنِيَن ۞إِنه ٱَّلله
  ْۚ نه لَُهُم ٱلۡجَنهَة

َ
ۡمَوَٰلَُهم بِأ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
أ

ِ َفيَۡقتُلُوَن  يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
َٰةِ   ۡوَرى ا فِي ٱلته َويُۡقتَلُوَنۖۡ وَۡعًدا َعلَيۡهِ َحق ٗ
ۡوفَيَٰ بَِعۡهِدهِۦ  

َ
َوٱلِۡإنجِيِل وَٱلُۡقۡرَءاِنِۚ َوَمۡن أ

ِْۚ فَٱۡستَبۡشِ  هِذي  مَِن ٱَّلله ُرواْ بِبَيۡعُِكُم ٱل
ۚۦْ َوَذَٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز   بَاَيۡعتُم بِهِ

 ١١١ ٱلَۡعِظيمُ 

112. ඔවුන් වනාහි (අල්ලාහ ්යවත) පශ්චාත්තාප වී 

යයාමු වන, (ඔහුට) නැමදුම් කරන, (ඔහුට) ප්රශංසා 

කරන, උපවාසය රකින, (නැමී) රුකූඃ කරන, (නළල බිම 

තබා) සුජූද් කරන, යහපත විධානය කරන, අයහපත් 

දැයින් වළක්වාලන, තවද අල්ලාහය්ේ සීමාවන් සුරක්ෂා 

කරන්යනෝ යවති. තවද (එවන්) යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් හට නුඹ සුබාරංචි දන්වනු. 

ئِبُوَن ٱلَۡعَٰبُِدوَن ٱلَۡحَِٰمُدوَن  َٰٓ ٱلته
َِٰجُدوَن  َٰكُِعوَن ٱلسه ئُِحوَن ٱلره َٰٓ ٱلسه

اُهوَن  َعِن ٱٓأۡلمُِروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوٱلنه
 ُِۗ ٱلُۡمنَكرِ َوٱلَۡحَٰفُِظوَن ِلحُُدودِ ٱَّلله

ِر ٱلُۡمۡؤمِنِينَ  ِ  ١١٢ َوبَش 
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113. නියත වශයයන්ම යද්ව ආයද්ශ තබන්නන් නිරා 

වාසීන් බව ඔවුනට පැහැදිලි වූවායින් පසු, ඔවුන් 

තමන්යේ සමීප ඥාතීන් වුව ද ඔවුන් යවනුයවන් සමාව 

අයැද සිටීම නබිවරයාට හා යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන්ට සුදුසු යනාවීය. 

ن  
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ أ َما كَاَن لِلنهِبي ِ َوٱل

ْولِي  
ُ
يَۡستَۡغفُِرواْ لِلُۡمۡشِركِيَن َولَۡو كَانُٓواْ أ

نهُهۡم  
َ
قُۡربَيَٰ مِنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُهۡم أ

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
 ١١٣ أ

114. තවද ඉේරාහීම් තම පියා යවනුයවන් සමාව ඇයැදි 

සිටීම ඔහුට කළ යපායරාන්දුවක් මිස (යවයනකක්) 

යනාවීය. සැබැවින්ම ඔහු අල්ලාහ්යේ සතුරකු බව ඔහුට 

පැහැදිලි වූ කල්හි ඔහු එයින් ඉවත් විය. නියත 

වශයයන්ම ඉේරාහීම් කරුණාවන්තය; ඉවසිලිවන්තය. 

ها   بِيهِ إِل
َ
َوَما كَاَن ٱۡستِۡغَفاُر إِبَۡرَٰهِيَم لِأ

وِۡعَدةٖ وََعَدهَ  ۥٓ  َعن مه ا تَبَيهَن لَُه آ إِيهاهُ فَلَمه
 مِنُۡهْۚ إِنه إِبَۡرَٰهِيَم 

َ
أ ِ َتبَره ه ِ نهُهۥ َعُدو   َّلل 

َ
أ

َٰهٌ َحلِيم   وه
َ
 ١١٤ لَأ

115. කිසියම් පිරිසකට ඔහු මඟ යපන්වූ පසු, ඔවුන් 

වැළකිය යුතු දෑ ඔවුනට පැහැදිලි කරන යතක් ඔවුන් 

යනාමඟ යවන්නට අල්ලාහ්ට යනාවීය. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

ُ لُِيِضله قَوَۡمُۢا َبۡعَد إِذۡ  َوَما كَاَن ٱَّلله
ا َيتهُقوَنْۚ إِنه  َُٰهۡم َحتهيَٰ يُبَي َِن لَُهم مه َهَدى

ِ َشۡيٍء َعلِيمٌ 
َ بِكُل   ١١٥ ٱَّلله

116. අහසහ්ි හා මහයපායළායවහි ආධිපතයය නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්වන ඔහු සතුය. ඔහු ප්රාණය යදයි. 

තවද මරණයට පත් කරයි. තවද අල්ලාහය්ගන් යතාරව 

කිසිදු භාරකරුවකු යහෝ උදේකරුවකු යහෝ නුඹලාට 

යනාමැත. 

ۡرِضِۖ  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه إِنه ٱَّلله

ِن ُدوِن   يُۡحِيۦ َويُِميُتْۚ َوَما لَُكم م 
ِ مِن َولِي ٖ َولَا نَِصيرٖ   ١١٦ ٱَّلله

117. නබිවරයාට, දුෂ්කර කාලයයහි ඔහු ව අනුගමනය 

කළා වූ (මක්කායවන්) නික්ම ගියවුනට හා (නික්ම ගිය 

මක්කා වාසීන්ට) උදේ කළවුනට අල්ලාහ් පශ්චාත්තාපය 

පිළියගන සමාව දුන්යන්ය. ඔවුන් අතරින් පිරිසකයේ 

හදවත් (යවනතකට) නැඹුරුවන්නට තිබුණ ද පසුව ඔවුන් 

යකයරහි පශ්චාත්තාපය පිළියගන සමාව දුන්යන්ය. 

නියත වශයයන්ම ඔහු ඔවුන් සම්බන්ධයයන් 

සානුකම්පිතය; කරුණාවන්තය. 

ِبي ِ َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن   ُ عَلَى ٱلنه لهَقد تهاَب ٱَّلله
هِذيَن ٱتهبَُعوهُ فِي َساَعةِ   نَصارِ ٱل

َ
َوٱلۡأ

ٱلُۡعۡسَرةِ مِنُۢ َبۡعِد َما كَاَد يَزِيُغ قُلُوُب 
ِنُۡهۡم ثُمه تَاَب َعلَيۡهِۡمْۚ إِنهُهۥ بِهِۡم   فَرِيقٖ  م 

 ١١٧ َرُءوف  رهِحيم  
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118. (යුද්ධයට යනායගාස්) පසු බැස රැඳී සිටියා වූ 

තියදනාට ද (අල්ලාහය්ේ සමාව හිමි) විය. මහයපායළාව 

විශාල ව තිබුණ ද එය ඔවුනට පටු වී, ඔවුන්යේ ජීවන 

තත්ත්වයද දුෂ්කර වී, අල්ලාහ ්යවත සරණ පතන තැනක්  

මිස (යවනත් සරණක්) යනාමැති බව ඔවුහු ස්ී රව 

දැනගත්හ. පසුව ඔවුන් පශ්චාත්තාප වී යයාමු වීම පිණිස, 

ඔහු ඔවුන්යේ පශ්චාත්තාපය පිළියගන සමාව දුන්යන්ය. 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් පශ්චාත්තාපය පිළියගන 

සමාව යදන කරුණා ගුණයයන් යුක්තය. 

هِذيَن  َلَٰثَةِ ٱل ُخل ُِفواْ َحتهيَٰٓ إِذَا وَعَلَى ٱلثه
ۡرُض بَِما رَُحبَۡت 

َ
َضاقَۡت َعلَيۡهُِم ٱلۡأ

ها   ن ل
َ
نُفُسُهۡم وََظنُّٓواْ أ

َ
َوَضاقَۡت َعلَيۡهِۡم أ

هآ إِلَۡيهِ ثُمه تَاَب   ِ إِل  مَِن ٱَّلله
َ
َملَۡجأ

اُب   وه َ ُهَو ٱلته َعلَيۡهِۡم لَِيتُوبُٓواْْۚ إِنه ٱَّلله
 ١١٨ ٱلرهِحيمُ 

119. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා සතයවාදීන් 

සමඟ වනු. 

َ َوُكونُواْ  هِذيَن َءاَمنُواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َِٰدقِينَ   ١١٩ َمَع ٱلصه

120. මදීනාවාසීන්ට හා ඔවුන් අවට සිටි ගම්බද 

අරාබිවරුන්යගන් කිසිවකුට අල්ලාහය්ේ දූතයාණන්යගන් 

ඉවත් ව පසුබැස රැඳී සිටීමට සුදුසු යනාවීය. තවද ඔහුයේ 

ප්රාණයට වඩා ඔවුන්යේ ප්රාණවලට ආශා කිරීම ද සුදුසු 

යනාවීය. යහ්තුව එය අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ (යුද වදින 

විට) පිපාසයක් යහෝ දුර්භාගයයක් යහෝ කුසගින්නක් යහෝ 

ඔවුනට අත්වුව ද ඔවුන් පය තබන තැන්හි යද්ව 

ප්රතික්යෂ්පකයින් යකෝප කරන අයුරින් පය තැබුව ද 

සතුරකුයගන් යම් ප්රහාරයක් අත් වුව ද එය ඔවුනට දැහැමි 

ක්රියාවක් යලසින් මිස සටහන් කරනු යනාලබන බැවිනි. 

නියත වශයයන් අල්ලාහ ්සදැහැමියන්යේ ප්රතිඵල නිෂ්ඵල 

යනාකරයි. 

ۡهِل ٱلَۡمِدينَةِ َوَمۡن َحۡولَُهم  
َ
َما كَاَن لِأ

ن َيتََخلهُفواْ َعن رهُسوِل 
َ
ۡعَراِب أ

َ
َِن ٱلۡأ م 

ۚۦْ   نُفِسهِۡم َعن نهۡفِسهِ
َ
ِ َولَا يَرَۡغبُواْ بِأ ٱَّلله

 َولَا  
 
نهُهۡم لَا يُِصيبُُهۡم َظَمأ

َ
َذَٰلَِك بِأ

ِ َولَا   نََصب  َولَا َمخَۡمَصة  فِي َسبِيِل ٱَّلله
اَر َولَا   َيَطـ ُوَن َموِۡطٗئا يَغِيُظ ٱلُۡكفه

ها ُكتَِب لَُهم  َينَ  ٖ نهيۡلًا إِل الُوَن مِۡن َعُدو 
َ لَا يُِضيُع   بِهِۦ َعَمل  َصَٰلٌِحْۚ إِنه ٱَّلله

ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
َ
 ١٢٠ أ

121. ඔවුන් කුඩා යහෝ මහා වියදමක් යහෝ වැය කළ ද 

තවද කවර මිටියාවතක් යහෝ ඔවුන් තරණය කළ ද ඔවුන් 

කරමින් සිටින දෑට වඩා අලංකාර අයුරින් ඔවුනට ප්රතිඵල 

යදනු පිණිස එය ඔවුනට සටහන් කරනු ලබන්නක් මිස 

යවනකක් යනායේ. 

َولَا يُنفُِقوَن َنَفَقٗة َصغِيرَٗة َولَا َكبِيرَٗة  
ها ُكتَِب لَُهۡم   َولَا َيۡقَطُعوَن َوادِيًا إِل

ۡحَسَن َما كَانُواْ  
َ
ُ أ لَِيۡجزِيَُهُم ٱَّلله

 ١٢١ َيۡعَملُونَ 
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122. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් සියල්යලෝම එක්ව 

(යුද්ධය සඳහා) පිටත් වීම ඔවුනට සුදුසු යනාවීය. දහම 

පිළිබඳ අවයබෝධය ලබා ඔවුන්යේ ජනයා යවත ඔවුන් 

නැවත පැමිණි විට ඔවුනට අවවාද කරනු පිණිස 

ඔවුන්යගන් සෑම කණ්ඩායමකින්ම පිරිසක් පිටත්ව යා 

යුතු යනායේ ද! (එය) ඔවුන් ප්රයේශම් විය හැකි වනු 

පිණිස ය.. 

 ْۚ ۞َوَما كَاَن ٱلُۡمۡؤمِنُوَن لَِينفُِرواْ كَآفهٗة
ِنُۡهۡم َطآئَِفة   ِ فِۡرقَةٖ م 

فَلَۡولَا َنَفَر مِن كُل 
ِيِن َولُِينِذُرواْ قَۡوَمُهۡم   ُهواْ فِي ٱلد  ل َِيتََفقه

 ١٢٢ إِذَا رََجُعٓواْ إِلَۡيهِۡم لََعلهُهۡم َيحَۡذُرونَ 

123. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් අතරින් නුඹලාට පරව සිටින්නන් 

සමඟ නුඹලා සටන් වදිනු. නුඹලා තුළ (ඇති) දැඩිකම 

ඔවුන් දැක ගත යුතුය. තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්

යද්ව බිය හැඟීයමන් යුතු ව කටයුතු කරන්නන් සමඟ 

යැයි නුඹලා දැන ගනු. 

هِذيَن َءاَمنُواْ  َها ٱل يُّ
َ
هِذيَن  َيَٰٓأ َٰتِلُواْ ٱل َق

ارِ َولَۡيِجُدواْ   َِن ٱلُۡكفه يَلُونَُكم م 
َ َمَع   نه ٱَّلله

َ
ْۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ فِيُكۡم ِغلَۡظٗة

 ١٢٣ ٱلُۡمتهقِينَ 

124. පරිේයේදයක් පහළ කරනු ලැබූ සෑම විටකම ‘යමය 

විශ්වාසය වර්ධනය කළ කවයරකු යහෝ නුඹලා අතරින් 

යවත්දැ’යි ඔවුන් අතරින් පවසන ඇතයමකු ද විය. නමුත් 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් වූ කලී එය ඔවුනට 

විශ්වාසය වර්ධනය කයළ්ය. තවද ඔවුහු සතුටට පත් වූහ. 

ن  نزِلَۡت ُسوَرة  فَِمنُۡهم مه
ُ
َوِإذَا َمآ أ

ا   مه
َ
ْۚ فَأ ۦٓ إِيَمَٰٗنا يُُّكۡم َزاَدتُۡه َهَِٰذهِ

َ
َيُقوُل أ

هِذيَن َءاَمنُواْ فََزاَدۡتُهۡم  إِيَمَٰٗنا َوُهۡم  ٱل
 ١٢٤ يَۡستَبِۡشُرونَ 

125. තම හදවත් තුළ යරෝගීභාවය ඇත්තන් වනාහි කිලිට 

මත කිලිට වර්ධනය කයළ්ය. තවද ඔවුහු යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්ව සිටියදීම මිය ගියයෝය. 

رَض  فََزاَدتُۡهۡم   هِذيَن فِي قُلُوبِهِم مه ا ٱل مه
َ
َوأ

اْ وَُهۡم  رِۡجًسا إِلَيَٰ رِۡجِسهِۡم َوَماتُو
 ١٢٥ َكَٰفُِرونَ 

126. නියත වශයයන්ම ඔවුන් සෑම වසරකටම වරක් 

යහෝ යදවරක් යහෝ පරීක්ෂාවට ලක් කරනු ලබන බව 

ඔවුහු නුදුටුයවෝ ද? පසුව ඔවුහු පශ්චාත්තාප වී සමාව 

අයදින්යන්ද නැත. තවද ඔවුහු යමයනහි කරන්නන් ද 

යනායවති. 

 ِ
نهُهۡم ُيۡفتَنُوَن فِي كُل 

َ
َولَا يََرۡوَن أ

َ
عَامٖ أ

َتيِۡن ثُمه لَا َيتُوبُوَن َولَا ُهۡم   ۡو َمره
َ
ةً أ ره مه

ُرونَ  كه  ١٢٦ يَذه

127. . තවද පරිේයේදයක් පහළ කරනු ලැබූ සෑම විටකම 

(විශ්වාසීන් අතරින්) කිසිවකු නුඹලා ව බලා සිටින්යන් 

දැයි (විමසනවාක් යමන්) ඔවුන්යගන් ඇතයමක් 

ඇතයමකු යදස බැලුයවෝය. පසුව ඔවුහු (එම 

ස්ථානයයන්) හැරී ගියයෝය. සැබැවින්ම ඔවුහු වටහා 

යනාගන්නා පිරිසක් බැවින් ඔවුන්යේ හදවත් ද අල්ලාහ ්

හරවා දැමීය. 

نزِلَۡت ُسوَرة  نهَظَر َبۡعُضُهۡم 
ُ
َوِإذَا َمآ أ

َحٖد ثُمه  
َ
ِۡن أ إِلَيَٰ َبۡعٍض َهۡل يََرىَُٰكم م 

نهُهۡم  
َ
ُ قُلُوبَُهم بِأ ٱنَصَرُفواْْۚ َصَرَف ٱَّلله

ها َيۡفَقُهونَ قَوۡ   ١٢٧ م  ل
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128. (විශ්වාස කරන්නනි!) නුඹලා අතරින් වූ ධර්ම 

දූතයකු නුඹලා යවත සැබැවින්ම පැමිණ ඇත. නුඹලා 

දුෂ්කරත්වයට පත්වීම ගැන ඔහු බලවත් යස ්කණගාටු 

වන්යනකි. ඔහු නුඹලා යකයරහි දැඩි සැලකිලිමත් 

වන්යනකි. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හට 

යසයනයහවන්තය; මහා කාරුණිකය. 

نُفِسُكۡم 
َ
ِۡن أ لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسول  م 

َعزِيٌز َعلَيۡهِ َما َعنِتُّۡم َحرِيٌص  
 ١٢٨ َعلَيُۡكم بِٱلُۡمۡؤمِنِيَن َرُءوف  رهِحيم  

129. නමුත් ඔවුන් (නුඹට) පිටුපෑයේ නම් ‘මට අල්ලාහ් 

ප්රමාණවත්ය. ඔහු හැර නැමදුමට කිසිදු යදවියඳකු 

යනාමැත. ඔහු යකයරහි මම (සියල්ල) භාර කයළමි. ඔහු 

අතිමහත් අර්ෂ්(රාජධානියය)හි හිමිකරුය’ යැයි නුඹ 

පවසනු. 

ها   ُ لَآ إَِلََٰه إِل هۡواْ َفُقۡل َحۡسِبَي ٱَّلله فَإِن تََول
ُهَوۖۡ َعلَيۡهِ تَوَكهلُۡتۖۡ َوُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش  

 ١٢٩ ٱلَۡعِظيمِ 
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සූරා යූනුස ්يونس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ ්ලාම් රා. යමය ප්රඥායවන් යුත් පුස්තකයේ වදන් 

යවයි. 
 ١ الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلۡحَِكيمِ 

2. ‘නුඹ ජනයාට අවවාද කරනු. තවද යද්වත්වය විශ්වාස 

කළවුන් වන ඔවුනට ඔවුන්යේ පරමාධිපති අබියස 

සැබැවින්ම සැබෑ යපරමුණක් (යගෞරවණීය ස්ථානයක්) 

ඇති බව ශුභාරංචි දන්වනු’ යැයි නියයෝග කරමින් ඔවුන් 

අතරින් වූ මිනියසකු යවත අපි යද්ව පණිවිඩ දන්වා සිටීම 

ජනයා ව පුදුම කරවන්නක් වී ද? නියත වශයයන්ම යමාහු 

පැහැදිලි හූනියම්කරුවකු යැයි යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්යනෝ පැවසුයවෝය. 

وَۡحيۡنَآ إِلَيَٰ 
َ
ۡن أ

َ
َكاَن لِلنهاِس َعَجبًا أ

َ
أ

ِر  ِ اَس َوبَش  نِذرِ ٱلنه
َ
ۡن أ

َ
ِنُۡهۡم أ رَُجٖل م 

نه لَُهۡم قََدَم ِصۡدٍق  
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ أ ٱل

ِعنَد َرب ِهِۡمُۗ قَاَل ٱلَۡكَٰفُِروَن إِنه َهََٰذا 
بِينٌ   ٢ لََسَِٰحر  مُّ

3. නියත වශයයන්ම නුඹලායේ පරමාධිපති වනුයේ අහස ්

හා මහයපායළාව දින හයකින් මවා පසුව 

අර්ෂ්(රාජධානියය)හි සථ්ාපිත වූ අල්ලාහ් ය. ඔහු සියලු 

කරුණු සැලසුම් කරයි. ඔහුයේ අනුමැතියයන් පසුව මිස 

(ඔහු ඉදිරියේ) යවනත් කිසිදු මැදිහත්කරුවකු යනාමැත. 

ඔහුය නුඹලායේ පරමාධිපති වන අල්ලාහ්. එබැවින් 

නුඹලා ඔහුට නැමදුම් කරනු. නුඹලා යමයනහි කළ යුතු 

යනායේ ද? 

هِذي َخلََق   ُ ٱل إِنه َربهُكُم ٱَّلله
يهامٖ ثُمه  

َ
ۡرَض فِي ِستهةِ أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ۖۡ َما   ۡمَر
َ
ٱۡستََوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ يَُدب ُِر ٱلۡأ

ها مِنُۢ َبۡعِد  ۚۦْ مِن َشفِيٍع إِل إِذۡنِهِ
فَلَا  

َ
ُ َربُُّكۡم فَٱۡعبُُدوُهْۚ أ َذَٰلُِكُم ٱَّلله

ُرونَ   ٣ تََذكه

4. නුඹලා සියල්ලන් නැවත යයාමු කරනු ලබන ස්ථානය 

ඔහු යවතය. (එය) අල්ලාහ්යේ සැබෑ ප්රතිඥාවක් යලසිනි. 

නියත වශයයන්ම සියලු මැවීම් ඔහු ආරම්භයේම 

උත්පාදනය කරයි. පසුව, විශ්වාස යකාට යහකම් 

කළවුනට යුක්ති සහගත යලසින් ප්රතිඵල පිරිනමනු පිණිස 

ඔහු එය(එම මැවීම්) නැවත  යගන්වා ගනී. තවද 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වනාහි ඔවුන් ප්රතික්යෂ්ප කරමින් සිටි 

යහත්ුයවන් ඔවුනට යලෝ දියයන් යුත් පානයක් ද යේදනීය 

දඬුවමක් ද ඇත. 

ۖۡ وَۡعَد  ِ إِلَۡيهِ َمرِۡجُعُكۡم َجمِيٗعا ٱَّلله
ْۚ إِنهُهۥ َيبَۡدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ثُمه يُعِيُدهُۥ  ا َحقًّ

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ   لَِيۡجزَِي ٱل
هِذيَن   َٰلَِحَِٰت بِٱلۡقِۡسِطِۚ َوٱل ٱلصه

ِۡن َحمِيٖم   َكَفُرواْ لَُهۡم َشَراب  م 
ُۢ بَِما كَانُواْ يَۡكُفُرونَ  لِيُم

َ
 ٤ وََعَذاٌب أ
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5. ඔහු වනාහි හිරු කාන්තිමත් ආයලෝකයක් යලස ද සඳු 

ආයලෝකය විහිදුවන්නක් යලස ද මවා වර්ෂ ගණනය හා 

කාලපරිේයේදය නුඹලා හඳුනා ගනු පිණිස එයට සථ්ාන 

නියම කයළය්. එය සතයයයයන් යුතුව මිස අල්ලාහ් 

මැේයේ නැත. දැනමුතුකම් ලබන ජනයාට යමම වදන් ඔහු 

(යමයස්) පැහැදිලි කරයි. 

هِذي َجَعَل   ۡمَس ِضيَاٗٓء  ُهَو ٱل ٱلشه
َرُهۥ َمنَازَِل لَِتۡعلَُمواْ   َوٱلَۡقَمَر نُوٗرا َوَقده

نِيَن َوٱلۡحَِساَبْۚ َما َخلََق   ِ َعَدَد ٱلس 
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت   ِ ِۚ ُيَفص  ِ ها بِٱلۡحَق  ُ َذَٰلَِك إِل ٱَّلله

 ٥ لَِقۡومٖ َيۡعلَُمونَ 

6. රාත්රිය හා දහවල (එකියනක) යවනස ්වීයමහි ද අහස ්හි 

හා මහායපායළායේ අල්ලාහ් මැවූ දෑහි ද බියහැඟීයමන් 

යුතුව කටයුතු කරන ජනයාට සංඥාවන් ඇත. 

َهارِ وََما   هۡيِل َوٱلنه إِنه فِي ٱۡختَِلَِٰف ٱل
ۡرِض  

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُ فِي ٱلسه َخلََق ٱَّلله

 ٦ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ َيتهُقونَ 

7. අපයේ හමුව අයප්ක්ෂා යනාකරන, යමයලාව ජීවිතය 

ගැන තෘප්තිමත් වී එහි ගිලී සිටියවුන් හා අපයේ වදන් 

ගැන අනවධානී ව සිටියවුන් වනාහි; 

هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا َوَرُضواْ  إِنه ٱل
هِذيَن  نُّواْ بَِها وَٱل

َ
ۡنيَا َوٱۡطَمأ بِٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ

 ٧ ُهۡم َعۡن َءاَيَٰتِنَا َغَٰفِلُونَ 

8. ඔවුන් උපයමින් සිටි දෑ යහත්ුයවන්, ඔවුන්යේ 

නවාතැන (නිරා) ගින්න වූ අය ඔවුහුමය. 
اُر بَِما كَانُواْ  َُٰهُم ٱلنه َوى

ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
أ

 ٨ يَۡكِسبُونَ 

9. නියත වශයයන්ම විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් 

වනාහි, ඔවුනට ඔවුන්යේ පරමාධිපති ඔවුන්යේ විශ්වාසය 

යහත්ුයවන් මඟ යපන්වනු ඇත. සැපවත් ස්වර්ග උයන්හි 

ඔවුනට පහළින් ගංගායවෝ ගලා බසිති. 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
َيۡهِديهِۡم َربُُّهم بِإِيَمَٰنِهِۡمۖۡ َتجۡرِي مِن  

َِٰت ٱلنهعِيمِ  نَۡهَُٰر فِي َجنه
َ
 ٩ َتحۡتِهُِم ٱلۡأ

10. එහි ඔවුන්යේ පැතුම වනුයේ “අයහෝ අල්ලාහ්! ඔබ 

සුපිවිතුරුය” යන්නයි. තවද එහි ඔවුන්යේ ආචාරය වනුයේ 

“සලාම් (ශාන්තිය)” යන්නයි. ඔවුන්යේ පැතුයමහි 

අවසානය වනුයේ “නියත වශයයන්ම සියලු ප්රශංසා 

විශ්වයන්හි පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්ටම සතුය” යන්නයි. 

َُٰهۡم فِيَها ُسبَۡحَٰنََك ٱللهُهمه   َدۡعَوى
َُٰهۡم   َوَتحِيهتُُهۡم فِيَها َسَلَٰم ْۚ  َوَءاِخُر َدۡعَوى

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب  ِن ٱلۡحَۡمُد َّلِله
َ
 ١٠ أ

11. ජනයා යහපත ඉක්මනින් පතනවාක් යමන් ම 

අල්ලාහ ්ද (ඔවුන් උපයා ගත් දෑහි) නපුර ඔවුනට ඉක්මන් 

කයළ ්නම් ඔවුන්යේ අවසන් කාලය ඔවුන් යවත තීන්දු 

කරනු ලබන්නට තිබුණි. එබැවින් අපයේ හමුව අයප්ක්ෂා 

යනාකරන්නන් ඔවුන්යේ සීමාව ඉක්මවීයමහි අයායල් 

යන්නට අපි හරින්යනමු. 

ره   ُ لِلنهاِس ٱلشه ُل ٱَّلله ِ ۞َولَۡو ُيَعج 
ٱۡستِۡعَجالَُهم بِٱلۡخَيۡرِ لَُقِضَي إِلَۡيهِۡم  

هِذيَن لَا يَرُۡجوَن  َجلُُهۡمۖۡ َفنََذُر ٱل
َ
أ

 ١١ لَِقآَءنَا فِي ُطۡغَيَٰنِهِۡم َيۡعَمُهونَ 
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12. තවද මිනිසාට පීඩාව ස්පර්ශ වූ විට ඔහුයේ 

ඇලපැත්තට වී යහෝ වාඩියවමින් යහෝ සිටගනිමින් යහෝ 

අපයගන් අයැද සිටී. නමුත් අපි ඔහුයගන් ඔහුයේ පීඩාව 

ඉවත් කළ කල්හි ඔහුට ඇති වූ පීඩාව සඳහා ඔහු අපයගන් 

යනාඅයැද සිටියාක් යමන් ගමන් කරනු ඇත. සීමාව 

ඉක්මවූවන් හට තමන් කරමින් සිටින දෑ අලංකාරවත් කර 

යපන්වන ලද්යද් එයලසය. 

رُّ َدعَانَا   َوِإذَا َمسه ٱلِۡإنَسََٰن ٱلضُّ
ا   ۡو قَآئِٗما فَلَمه

َ
ۡو قَاِعًدا أ

َ
ۦٓ أ ِلجَۢنبِهِ

ن لهۡم  
َ
ُهۥ َمره َكأ َكَشۡفنَا َعنُۡه ُضره

ۚۥْ َكَذَٰلَِك ُزي َِن   ُه سه ٖ مه يَۡدُعنَآ إِلَيَٰ ُضر 
 ١٢ ۡعَملُونَ لِلُۡمۡسرِِفيَن َما كَانُواْ يَ 

13. තවද නුඹලාට යපර විසූ පරම්පරාවන් ඔවුන් අපරාධ 

කළ කල්හි සැබැවින්ම අපි විනාශ කයළමු. තවද ඔවුන් 

යවත ඔවුන්යේ ධර්ම දූතවරු පැහැදිලි සංඥා සමඟ 

පැමිණියහ. නමුත් ඔවුහු විශ්වාස කරන්නට යනාවූහ. 

වැරදිකාරී ජනයාට අපි ප්රතිඵල පිරිනමනුයේ එයලසය. 

ۡهلَۡكنَا ٱلُۡقُروَن مِن َقبۡلُِكۡم َولََقۡد 
َ
أ

ا َظلَُمواْ وََجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم   لَمه
بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوَما كَانُواْ لُِيۡؤمِنُواْْۚ َكَذَٰلَِك  

 ١٣ َنجۡزِي ٱلَۡقۡوَم ٱلُۡمۡجرِمِينَ 

14. ඔවුනට පසුව නුඹලා කටයුතු කරනුයේ යකයස් දැයි 

අපි නිරීක්ෂා කරනු පිණිස නුඹලා ව මහයපායළායේ 

නියයෝජිතයන් බවට පත් කයළමු. 

ۡرِض  
َ
ثُمه َجَعلَۡنَُٰكۡم َخَلَٰٓئَِف فِي ٱلۡأ

مِنُۢ َبۡعِدهِۡم لَِننُظَر َكيَۡف  
 ١٤ َتۡعَملُونَ 

15. තවද ඔවුන් යවත අපයේ පැහැදිලි වදන් කියවා 

යපන්වනු ලබන විට, අපයේ හමුව අයප්ක්ෂා 

යනාකරන්නන් ‘යම් හැර යවනත් කුර්ආනයක් යගන එනු. 

නැතයහාත් එය යවනස ්කරනු’ යැයි පවසති. (මා කැමති 

පරිදි) මායේ පැත්යතන් එය යවනස ්කිරීමට මා හට (කිසිදු 

අයිතියක්) නැත. මා යවත දන්වනු ලබන දෑ මිස යවනකක් 

මම අනුගමනය යනාකරමි. මායේ පරමාධිපතිට මා 

පිටුපෑයේ නම් අතිමහත් දිනයක දඬුවම පිළිබඳ ව 

සැබැවින්ම මම බිය යවමි යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

َوِإذَا ُتتۡلَىَٰ َعلَيۡهِۡم َءايَاُتنَا َبي َِنَٰٖت قَاَل  
هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا ٱئِۡت  ٱل

ْۚ قُۡل َما   لُۡه ِ ۡو بَد 
َ
بُِقۡرَءاٍن َغيۡرِ َهََٰذآ أ

لَُهۥ مِن تِلَۡقآيِٕ  ِ بَد 
ُ
ۡن أ

َ
يَُكوُن لِٓي أ

ها َما يُ  تهبُِع إِل
َ
ۖۡ إِن ِٓي  َنۡفِسٓيِۖ إِۡن أ وَحيَٰٓ إِلَيه

َخاُف إِۡن َعَصيُۡت َرب ِي َعَذاَب يَۡوٍم 
َ
أ

 ١٥ َعِظيمٖ 

16. අල්ලාහ් අභිමත කයළ ්නම් මම නුඹලා යවත එය 

පාරායනය යනාකරන්නට තිබුණි. තවද මම එය නුඹලාට 

යනාදන්වන්නට තිබුණි. සැබැවින්ම මම මීට යපර නුඹලා 

අතර චිරාත් කාලයක් රැඳී සිටියයමි. නුඹලා වටහා ගත යුතු 

යනායේ ද? යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ُ َما تَلَۡوتُُهۥ َعلَيُۡكۡم  هۡو َشآَء ٱَّلله قُل ل
ۖۦۡ َفَقۡد لَبِثُۡت   ۡدَرىَُٰكم بِهِ

َ
َولَآ أ

فَلَا 
َ
ۦْٓۚ أ ِن َقبۡلِهِ فِيُكۡم ُعُمٗرا م 

 ١٦ َتۡعقِلُونَ 
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17. එබැවින් අල්ලාහ්ට එයරහිව යබාරු යගතූ අයට වඩා 

යහෝ ඔහුයේ වදන් යබාරු කළවුනට වඩා මහා අපරාධකරු 

කවයරකු ද? නියත වශයයන්ම, වැරදිකරුයවෝ ජය 

යනාලබති. 

 ِ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم مِمه
َ
َفَمۡن أ

ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا  َب أَـِبَيَٰتِهِ ۡو َكذه
َ
َكِذبًا أ

 ١٧ ُيۡفلُِح ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

18. අල්ලාහ් හැර දමා ඔවුනට පීඩාවක් යනාකරන 

එයමන්ම ඔවුනට යසත යනාසලසන දෑට ඔවුහු නැමැදුම් 

කරති. යමාවුහු අල්ලාහ ්ඉදිරියේ අපයේ මැදිහත්කරුයවෝ’ 

යැයි ඔවුහු පවසති. ‘අහසහ්ි යහෝ මහයපායළායේ යහෝ ඔහු 

යනාදන්නා දෑ නුඹලා අල්ලාහ්ට දන්වන්යනහු දැ’යි 

(නබිවරය) නුඹ අසනු. ඔහු සුපිවිතුරුය. තවද ඔවුන් 

ආයද්ශ කරන දැයින් ඔහු උත්තරීතරය. 

ِ َما لَا   َويَۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ٱَّلله
ُهۡم َولَا يَنَفُعُهۡم َويَُقولُوَن  يَُضرُّ

ِْۚ قُۡل   َهَُٰٓؤلَآءِ ُشَفَعَُٰٓؤنَا ِعنَد ٱَّلله
َ بَِما لَا َيۡعلَُم فِي   تُنَب ِـ ُوَن ٱَّلله

َ
أ

ۡرِضِۚ ُسبَۡحَٰنَُهۥ  
َ
َمََٰوَِٰت َولَا فِي ٱلۡأ ٱلسه
ا يُۡشِرُكونَ   ١٨ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

19. තවද මිනිස් සමූහය එකම සමූහයක් මිස යනාවීය. 

පසුව, ඔවුහු යේද වූහ. නුඹයේ පරමාධිපතියගන් වූ වදනක් 

යපරටු යනාවී නම් ඔවුහු කවර විෂයක යේද ඇති කර 

ගත්යතෝ ද එහි ඔවුන් අතර තීන්දු කරනු ලබන්නට තිබුණි. 

ٗة َوَِٰحَدٗة   مه
ُ
هآ أ اُس إِل َوَما كَاَن ٱلنه

فَٱۡختَلَُفواْْۚ َولَۡولَا كَلَِمة  َسبََقۡت مِن  
ب َِك لَُقِضَي بَيۡنَُهۡم فِيَما فِيهِ  ره

 ١٩ َيخۡتَلُِفونَ 

20. තවද ඔහු යවත ඔහුයේ පරමාධිපතියගන් සංඥාවක් 

පහළ විය යුතු යනායේ දැයි ඔවුහු පවසති. "සියලු ගුප්ත දෑ 

අල්ලාහ ්සතුය. එබැවින් නුඹලා බලායපායරාත්තුයවන් 

සිටිනු. නියත වශයයන්ම මම ද නුඹලා සමඟ 

බලායපායරාත්තුවන්නන් අතරින් යවමි" යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. 

ِن  نزَِل َعلَيۡهِ َءايَة  م 
ُ
َويَُقولُوَن لَۡولَآ أ

ِ فَٱنتَِظُرٓواْ  ۖۦۡ َفُقۡل إِنهَما ٱلَۡغيُۡب َّلِله ب ِهِ ره
َِن ٱلُۡمنتَِظرِينَ   ٢٠ إِن ِي َمَعُكم م 

21. තවද ඔවුනට ඇති වූ පීඩාවන්ට පසු ජනයාට දයාවක් 

විඳවන්නට අපි සැලැස් වූ විට අපයේ වදන් වලට (යබාරු 

කරමින්) කුමන්ත්රණයක් ඔවුහු යයාදති. උපාය මාර්ග 

යයදීයමන් අල්ලාහ ්අති යේගවත්ය. නියත වශයයන්ම 

නුඹලා කුමන්ත්රණ කරන දෑ අපයේ (සුර) දූතවරු සටහන් 

කරති යැයි (නබිවරය) පවසනු. 

ِنُۢ َبۡعِد  اَس َرۡحمَٗة م  ذَۡقنَا ٱلنه
َ
َوِإذَآ أ

ۡكر  فِٓي   تُۡهۡم إِذَا لَُهم مه آَء َمسه َضره
ۡسَرُع َمۡكًراْۚ إِنه 

َ
ُ أ ْۚ قُِل ٱَّلله َءايَاتِنَا

 ٢١ رُُسلَنَا يَۡكتُبُوَن َما َتۡمُكُرونَ 
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22. යගාඩබියම් හා මුහුයද් නුඹලා ව ගමන් කරවනුයේ 

ඔහුය. නුඹලා නැවක සිටි විට එය නැවුම් සුළඟකින් ඔවුන් 

කැටු ව යාත්රා කරයි. තවද එමගින් ඔවුහු සතුටු වූහ. සුළි 

සුළඟක් ඒ යවත පැමිණිය. තවද සෑම තැනකින්ම (මුහුදු) 

රැලිද ඔවුන් යවත පැමිණිය. එවිට නියත වශයයන්ම තමන් 

යකාටු වී ඇතැයි ඔවුහු සිතති. නුඹ අප යමයින් මුදවා 

ගත්යතහි නම් නියත වශයයන්ම අපි කෘතයේදීන් අතරින් 

යවමුයි පවසා දහම අල්ලාහ්ට පමණක් සතු කරමින් 

අවංකයින් යලසින් අල්ලාහය්ගන් ඇයැද සිටිති. 

ِ وَٱلَۡبۡحرِِۖ   هِذي يَُسي ُِرُكۡم فِي ٱلۡبَر  ُهَو ٱل
َحتهيَٰٓ إِذَا ُكنتُۡم فِي ٱلُۡفلِۡك وََجَريَۡن  

 ِ َها َجآَءۡتَها  بِهِم بِرِيٖح َطي ِبَةٖ َوفَرُِحواْ ب
رِيٌح عَاِصف  وََجآَءُهُم ٱلَۡمۡوُج مِن  
ِحيَط بِهِۡم  

ُ
نهُهۡم أ

َ
ِ َمكَاٖن وََظنُّٓواْ أ

كُل 
ِيَن لَئِۡن   َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  َدَعُواْ ٱَّلله

نجَيۡتَنَا مِۡن َهَِٰذهِۦ لََنُكوَننه مَِن  
َ
أ

َِٰكرِينَ   ٢٢ ٱلشه

23. එයස් ඔහු ඔවුන් මුදවා ගත් කල්හි එවිට ඔවුහු 

යුක්තියයන් යතාර ව මහයපායළායේ සීමාව ඉක්මවා 

කටයුතු කරති. අයහෝ ජනයිනි! නුඹලායේ සීමාව ඉක්මවීම 

නුඹලාට එයරහිවමය. යමයලාව ජීවිතයේ අල්ප සැපයකි. 

පසුව නුඹලා නැවත යයාමු කරනු ලබන සථ්ානය අප 

යවතය. එවිට නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව අපි 

නුඹලාට දන්වන්යනමු. 

َُٰهۡم إِذَا ُهۡم َيبُۡغوَن فِي  نجَى
َ
آ أ فَلَمه

اُس   َها ٱلنه يُّ
َ
ِۗ َيَٰٓأ ِ ۡرِض بَِغيۡرِ ٱلۡحَق 

َ
ٱلۡأ

َتََٰع   نُفِسُكمِۖ مه
َ
إِنهَما َبۡغيُُكۡم عَلَىَٰٓ أ

ۖۡ ثُمه إِلَۡينَا َمرِۡجُعُكۡم   ۡنيَا ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ
 ٢٣ َفنُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُۡم َتۡعَملُونَ 

24. යමයලාව ජීවිතයේ උපමාව වනුයේ අහසින් අපි පහළ 

කළ ජලය යමනි. එවිට මිනිසුන් හා යගාවිපළ සතුන් 

ආහාරයට ගන්නා දැයින් මහයපායළායේ ඇති පැළෑටි ඒ 

සමඟ මුසු විය. එයමන්ම මහයපායළාව එහි සරුසාරවත් 

භාවය යගන අලංකාරවත් විය. එහි වැසියයෝ ද නියත 

වශයයන්ම ඒ මත තමන් බලය දරන්නන් බව සිතුයවෝය. 

(එවිට) රාත්රියේ යහෝ දහවයල් අපයේ නියයෝගය ඒ යවත 

පැමිණ, එය යපරදින කිසිදු ප්රයයෝජනයක් යනාගත්තාක් 

යමන්, යනළනු ලැබූ පාළු භූමියක් බවට අපි පත් කයළමු. 

වටහා ගන්නා ජනයාට යමම වදන් අපි පැහැදිලි කරනුයේ 

යමයලසය. 

ۡنيَا  َكَمآٍء  إِنهَما َمثَُل ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ
َمآءِ فَٱۡختَلََط بِهِۦ  نَزلَۡنَُٰه مَِن ٱلسه

َ
أ

اُس   ُكُل ٱلنه
ۡ
ا يَأ ۡرِض مِمه

َ
َنبَاُت ٱلۡأ

ۡرُض 
َ
َخَذِت ٱلۡأ

َ
نَۡعَُٰم َحتهيَٰٓ إِذَآ أ

َ
َوٱلۡأ

نهُهۡم  
َ
ۡهلَُهآ أ

َ
يهنَۡت وََظنه أ زُۡخُرَفَها َوٱزه

ۡمُرنَا لَۡيلًا 
َ
ََٰهآ أ تَى

َ
َِٰدُروَن َعلَيَۡهآ أ ۡو  َق

َ
أ

هۡم  ن ل
َ
َنَهاٗرا فََجَعلَۡنََٰها َحِصيٗدا َكأ

ُل   ِ ۡمِسِۚ َكَذَٰلَِك ُنَفص 
َ
َتۡغَن بِٱلۡأ

ُرونَ   ٢٤ ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡومٖ َيتََفكه

25. තවද අල්ලාහ් ශාන්තියේ නිවහන යවත ඇරයුම් 

කරයි. තවද ඔහු අභිමත කරන අයට ඍජු මාර්ගය යවත 

මඟ යපන්වයි. 

ُ يَۡدُعٓواْ  َلَِٰم َويَۡهِدي  َوٱَّلله إِلَيَٰ َدارِ ٱلسه
ۡستَقِيمٖ   ٢٥ َمن يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ
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26. දැහැමි කටයුතු කළවුනට දැහැමි දෑ ද ඊට අමතර දෑ ද 

ඇත. ඔවුන්යේ මුහුණු අඳුර යහෝ අවමානය යහෝ යවළා 

යනාගනී. ඔවුහු ස්වර්ගවාසීහුය. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකයයෝය. 

ۡحَسنُواْ 
َ
هِذيَن أ ٱلۡحُۡسنَيَٰ َوزِيَاَدة ۖۡ  ۞ل ِل

  ْۚ َولَا يَۡرَهُق وُُجوَهُهۡم َقتَر  َولَا ذِلهٌة
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها  

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

 ٢٦ َخَٰلُِدونَ 

27. තවද පාපකම් උපයා ගත් අය වනාහි ඔවුන්යේ 

පාපයට ප්රතිවිපාකය ඒ හා සමානයක් ය. තවද අවමානය 

ඔවුන් යවළා ගනී. අල්ලාහ්යගන් කිසිදු ආරක්ෂකයකු 

ඔවුනට යනාමැත. ඔවුන්යේ මුහුණු අඳුරු රාත්රියයන් 

යකාටසක් වසා ගත්තාක් යමනි. ඔවුහු නිරා වාසීහුය. ඔවුහු 

එහි සදාතනිකයයෝය. 

ي ِـ َاِت َجَزآُء  هِذيَن َكَسبُواْ ٱلسه َوٱل
ا لَُهم   ۖۡ مه ِۭ بِِمثۡلَِها َوتَۡرَهُقُهۡم ذِلهة  َسي ِئَة

ِ مِۡن  َِن ٱَّلله ۡغِشيَۡت م 
ُ
نهَمآ أ

َ
عَاِصمِٖۖ َكأ

هۡيِل ُمۡظلًِماْۚ   َِن ٱل وُُجوُهُهۡم قَِطٗعا م 
ارِِۖ ُهۡم فِيَها  ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

 ٢٧ َخَٰلُِدونَ 

28. තවද එදින අපි ඔවුන් සියල්ල රැස් කරන්යනමු. පසුව 

නුඹලා හා නුඹලායේ හවුල්කරුවන් නුඹලායේ 

ස්ථානයේම සිටිනු යැයි ආයද්ශ තැබූවන්ට අපි 

පවසන්යනමු. පසුව ඔවුන් අතර (තිබූ සම්බන්ධතාවය බිඳ) 

අපි යවන් කරන්යනමු. තවද ‘නුඹලා අපට ගැතිකම් 

කරමින් යනාසිටියයහු යැ’යි ඔවුන්යේ හවුල්කරුවන් 

පවසා මියදන්නට බලති. 

َويَۡوَم َنحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ثُمه َنُقوُل  
ۡشَرُكواْ َمكَانَُكۡم 

َ
هِذيَن أ نتُۡم  لِل

َ
أ

َوُشَركَآؤُُكۡمْۚ فََزيهلۡنَا بَيۡنَُهۡمۖۡ َوَقاَل  
ا ُكنتُۡم إِيهانَا َتۡعبُُدونَ   ٢٨ ُشَركَآُؤُهم مه

29. එයහයින් අප හා නුඹලා අතර සාක්ිකරුවකු 

වශයයන් අල්ලාහ් ප්රමාණවත්ය. නුඹලා කළ නැමදුම 

පිළිබඳ අප අනවධානීන් යලස සිටියයමු (යැයි ද එම 

හවුල්කරුයවෝ පවසති). 

ِ َشهِيَدُۢا بَيۡنَنَا َوبَيۡنَُكۡم   فََكَفىَٰ بِٱَّلله
 ٢٩ إِن ُكنها َعۡن ِعبَاَدتُِكۡم لََغَٰفِلِينَ 

30. එවිට සෑම ආත්මයක්ම එය ඉදිරිපත් කළ දෑ 

සම්බන්ධයයන් පරීක්ෂාවට භාජනය යේ. තවද ඔවුන්යේ 

සැබෑ භාරකරු වන අල්ලාහ් යවත ඔවුන් යයාමු කරනු 

ලැයේ. තවද ඔවුන් යගාතමින් සිටි දෑ ඔවුන්යගන් මුලා වී 

යයි. 

ۡسلََفۡتْۚ  
َ
آ أ ُهنَالَِك َتبۡلُواْ كُلُّ َنۡفٖس مه

ِِۖ َوَضله   َُٰهُم ٱلۡحَق  ِ َمۡولَى ٓواْ إِلَي ٱَّلله َوُردُّ
ا كَانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٣٠ َعنُۡهم مه
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31. අහසින් හා යපායළායවන් නුඹලාට යපෝෂණය ලබා 

යදන්යන් කවුරු ද? රවණය හා දෘෂ්ටීන් සතු වන්යන් 

කාහට ද? මළ දැයින් ජීවී දෑ මතු යකාට ජීවී දැයින් මළ දෑ 

මතු කරන්යන් කවයරකු ද? සියලු කරුණු සැලසුම් 

කරන්යන් කවයරකු දැ? යි (නබිවරය) නුඹ විමසනු. එවිට 

‘අල්ලාහ්’ යැයි ඔවුන් පවසනු ඇත. එයස ්නම් නුඹලා බිය 

හැඟීයමන් කටයුතු කළ යුතු යනායේ දැ? යි නුඹ විමසනු. 

َمآءِ  َِن ٱلسه قُۡل َمن يَۡرُزقُُكم م 
ۡمَع   ن َيۡملُِك ٱلسه مه

َ
ۡرِض أ

َ
َوٱلۡأ

بَۡصََٰر َوَمن ُيخۡرُِج ٱلَۡحيه مَِن 
َ
َوٱلۡأ

ٱلَۡمي ِِت َويُۡخرُِج ٱلَۡمي َِت مَِن ٱلَۡحي ِ 
  ْۚ ُ ْۚ فََسيَُقولُوَن ٱَّلله ۡمَر

َ
َوَمن يَُدب ُِر ٱلۡأ

فَلَا َتتهُقونَ 
َ
 ٣١ َفُقۡل أ

32. ඔහුමය නුඹලායේ සැබෑ පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්. යමම 

සතයයයන් පසු මුළාව මිස යවන කුමක් ද? එයස ්නම් 

නුඹලා යවනතකට යයාමු කරනු ලබනුයේ යකයස් ද? 

ۖۡ َفَماذَا   ُ َربُُّكُم ٱلۡحَقُّ فََذَٰلُِكُم ٱَّلله
هيَٰ   ن

َ
ۖۡ فَأ َلَُٰل ها ٱلضه ِ إِل َبۡعَد ٱلۡحَق 

 ٣٢ تُۡصَرُفونَ 

33. එයලස ම පාපකම් කළවුන්හට නියත වශයයන්ම 

ඔවුන් විශ්වාස යනාකරනු ඇතැයි යන නුඹයේ 

පරමාධිපතියේ වදන නියම විය. 

ۡت كَلَِمُت َرب َِك عَلَى  َكَذَٰلَِك َحقه
نهُهۡم لَا يُۡؤمِنُونَ 

َ
هِذيَن فََسُقٓواْ أ  ٣٣ ٱل

34. මැවීම් ආරම්භ(යේ උත්පාදනය) යකාට පසුව එය 

නැවත යගන එන කවයරකු යහෝ නුඹලායේ හවුල්කරුවන් 

අතරින් සිටිත් දැ?යි නුඹ අසනු. මැවීම් ආරම්භ(යේ 

උත්පාදනය) යකාට පසුව එය නැවත යගන එන්යන් 

අල්ලාහය්. එයස් නම් නුඹලා යවනතකට යයාමු කරනු 

ලබනුයේ යකයස්දැ?යි නුඹ අසනු. 

ن َيبَۡدُؤاْ   قُۡل َهۡل مِن ُشَركَآئُِكم مه
  ُ ۚۥْ قُِل ٱَّلله َيبَۡدُؤاْ  ٱلۡخَلَۡق ثُمه يُعِيُدهُ

هيَٰ تُۡؤَفُكونَ  ن
َ
ۖۥۡ فَأ  ٣٤ ٱلۡخَلَۡق ثُمه يُعِيُدهُ

35. සතයය යවත මඟ යපන්වන නුඹලායේ 

හවුල්කරුවන්යගන් කිසියවකුත් සිටිත් දැ?යි නුඹ අසනු. 

සතයය යවත මඟ යපන්වන්නා අල්ලාහ ්යැයි නුඹ පවසනු. 

පිළිපදිනු ලබන්නට වඩාත් සුදුසු වන්යන් සතයය යවත 

මඟ යපන්වන්නා ද? එයස් නැතයහාත් මඟ යපන්වනු 

ලැබීයමන් මිස යහ මඟ ගමන් යනාකරන අය ද? නුඹලාට 

කුමක් වී ද? නුඹලා තීන්දු කරනුයේ යකයස් ද? 

ن َيۡهِدٓي   قُۡل َهۡل مِن ُشَركَآئُِكم مه
  ِۗ ِ ُ َيۡهِدي لِلَۡحق  ِۚ قُِل ٱَّلله ِ إِلَي ٱلۡحَق 
ن 

َ
َحقُّ أ

َ
ِ أ َفَمن َيۡهِدٓي إِلَي ٱلۡحَق 

َ
يُتهبََع  أ

ن ُيۡهَدىَِٰۖ َفَما 
َ
هآ أ ٓي إِل ِ ها يَهِد  ن ل مه

َ
أ

 ٣٥ لَُكۡم َكيَۡف َتحُۡكُمونَ 

36. තවද ඔවුන් බහුතරයක් යදනා අනුමානය මිස 

යවනකක් අනුගමනය යනාකරති. නියත වශයයන්ම 

අනුමානය සතයයයන් කිසිවක් දැනගැනීමට ඵලක් 

යනාවනු ඇත. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් ඔවුන් සිදු කරන 

දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

نه   ْۚ إِنه ٱلظه ها َظنًّا ۡكثَرُُهۡم إِل
َ
َوَما يَتهبُِع أ

  َ ْۚ إِنه ٱَّلله ِ َشيۡـ ًا لَا ُيۡغنِي مَِن ٱلۡحَق 
ُۢ بَِما َيۡفَعلُونَ   ٣٦ َعلِيُم
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37. තවද යමම අල්-කුර්ආනය අල්ලාහය්ගන් (පහළ 

වූවක්) මිස (යවනත් කිසිවකු විසින්) යගාතනු ලබන්නට 

හැකි වූවක් යනාවීය. එනමුත් යමය තමන් අතර ඇති දෑ 

සතය කරවන්නක් හා යල්ඛ්නය විග්රහ කරන්නකි. 

යලෝවැසියන්යේ පරමාධිපතියගන් වූ යමහි කිසිදු සැකයක් 

නැත. 

ن ُيۡفتََرىَٰ  
َ
َوَما كَاَن َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن أ

ِ َوَلَِٰكن تَۡصِديَق  مِن ُدوِن ٱَّلله
هِذي َبيَۡن يََديۡهِ َوَتۡفِصي  َل ٱلِۡكَتَِٰب ٱل

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٣٧ لَا َريَۡب فِيهِ مِن رهب 

38. නැතයහාත් ඔහු එය යගතුයේ යැයි ඔවුන් 

පවසන්යනෝද? එයස් නම් යමවැනිම පරිේයේදයක් යගන 

එනු. තවද නුඹලා සතයවාදීන් ව සිටියයහු නම් අල්ලාහ් 

හැර දමා නුඹලාට හැකි අය (ඒ සඳහා) කැඳවා ගනු යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

تُواْ بُِسوَرةٖ  
ۡ
َُٰهۖۡ قُۡل فَأ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى

َ
أ

ِن   ِثۡلِهِۦ َوٱۡدُعواْ َمِن ٱۡستََطۡعتُم م  م 
ِ إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقِينَ   ٣٨ ُدوِن ٱَّلله

39. එයස් යනාව, ඔවුහු ඒ පිළිබඳ දැනුයමන් ග්රහණය කළ 

යනාහැකි දෑ ද එහි විග්රහය ඔවුන් යවත යනාපැමිණි දෑ ද 

ඔවුහු යබාරු කයළෝය. යමයලසම ඔවුනට යපර සිටියවුන්ද 

යබාරු කයළෝය. එබැවින් අපරාධකරුවන්යේ අවසානය 

යකයස් වී දැයි නුඹ නිරීක්ෂායවන් බලනු. 

بُواْ بَِما لَۡم ُيحِيُطواْ بِعِلِۡمهِۦ  بَۡل َكذه
َب   ۚۥْ َكَذَٰلَِك َكذه وِيلُُه

ۡ
تِهِۡم تَأ

ۡ
ا يَأ َولَمه

هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡمۖۡ فَٱنُظۡر َكيۡ  َف كَاَن ٱل
َٰلِِمينَ   ٣٩ َعَٰقِبَُة ٱلظه

40. තවද ඒ ගැන විශ්වාස කරන්නන් ද ඔවුන් අතරින් වූහ. 

එයමන්ම ඒ ගැන විශ්වාස යනාකරන්නන් ද ඔවුන් අතරින් 

වූහ. තවද නුයේ පරමාධිපති කලහකාරීන් පිළිබඳ මැනවින් 

දන්නාය. 

ها   ن ل ن يُۡؤمُِن بِهِۦ َومِنُۡهم مه َومِنُۡهم مه
ۡعلَُم  يُۡؤمُِن 

َ
ۚۦْ َوَربَُّك أ بِهِ

 ٤٠ بِٱلُۡمۡفِسِدينَ 

41. තවද ඔවුහු නුඹ ව යබාරු කයළ ්නම් ‘මායේ ක්රියාව 

මා සතුය නුඹලායේ ක්රියාව නුඹලා සතුය. නුඹලා මම 

කරන දැයින් මියදන්යනෝ යවති. මම ද නුඹලා කරන 

දැයින් මියදන්යනකු යවමි’ යැයි එවිට නුඹ පවසනු. 

بُوَك َفُقل  ل ِي َعَملِى َولَُكۡم َوِإن َكذه
ۡعَمُل 

َ
آ أ نتُم بَرِيٓـ ُوَن مِمه

َ
َعَملُُكۡمۖۡ أ

ا َتۡعَملُونَ  ِمه نَا۠ بَرِٓيء  م 
َ
 ٤١ َوأ

42. තවද ඔවුන් අතරින් නුඹ යවත සවන් යදන්නන් ද 

යවති. බිහිරන් වටහා යනාගනිමින් සිටිය ද නුඹ ඔවුනට 

සවන් වැයටන්නට සලස්වන්යනහි ද? 

ن  نَت  َومِنُۡهم مه
َ
فَأ

َ
يَۡستَِمُعوَن إِلَۡيَكْۚ أ

مه َولَۡو كَانُواْ لَا   تُۡسِمُع ٱلصُّ
 ٤٢ َيۡعقِلُونَ 

43. තවද ඔවුන් අතරින් නුඹ යවත බලන්නන් යවති. 

අන්ධයින් යනාබලමින් සිටිය ද නුඹ ඔවුනට මඟ 

යපන්වන්නට සලස්වන්යනහි ද? 

نَت  
َ
فَأ

َ
ن يَنُظُر إِلَۡيَكْۚ أ َومِنُۡهم مه

َولَۡو كَانُواْ لَا  َتۡهِدي ٱلُۡعۡمَي 
 ٤٣ ُيبِۡصُرونَ 
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44. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් ජනයාට කිසිවකින් යහෝ 

අපරාධ යනාකරයි. එනමුත් නියත වශයයන් ම ජනයා 

තමන්ට ම අපරාධ කර ගනිති. 

ا   اَس َشيۡـ ٗ َ لَا َيۡظلُِم ٱلنه إِنه ٱَّلله
نُفَسُهۡم  

َ
اَس أ َوَلَِٰكنه ٱلنه

 ٤٤ َيۡظلُِمونَ 

45. තවද ඔහු ඔවුන් රැස් කරන දින දහවලින් යමායහාතක් 

මිස රැඳී යනාසිටියාක් යමන් (සිතමින්) ඔවුන් අතර ඔවුන් 

එකියනකා හඳුනා ගනිති. අල්ලාහ්යේ හමුව 

යබාරුකළවුන් සැබැවින්ම පරාජයට පත් වූයවෝය. තවද 

ඔවුහු යහ මඟ ලැබූවන් යලස යනාසිටියයෝය. 

ن لهۡم 
َ
ها َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َكأ يَلۡبَثُٓواْ إِل

َهارِ َيتََعاَرُفوَن بَيۡنَُهۡمْۚ   َِن ٱلنه َساَعٗة م 
  ِ بُواْ بِلَِقآءِ ٱَّلله هِذيَن َكذه قَۡد َخِسَر ٱل

 ٤٥ َوَما كَانُواْ ُمۡهتَِدينَ 

46. තවද අපි ඔවුන්ට ප්රතිඥා දුන් ඇතැම් යද් අපි නුඹට 

යපන්වුව ද නැතයහාත් අපි නුඹ ව මරණයට පත් කළ ද 

ඔවුන් නැවත යයාමු කරනු ලබන සථ්ානය අප යවතමය. 

පසුව ඔවුන් කරන දෑ යකයරහි අල්ලාහ ්සාක්ිකරුය. 

ۡو  
َ
هِذي نَعُِدُهۡم أ ا نُرِيَنهَك َبۡعَض ٱل َوِإمه
  ُ يَنهَك فَإِلَۡينَا َمرِۡجُعُهۡم ثُمه ٱَّلله َنتَوَفه

 ٤٦ َشهِيٌد عَلَىَٰ َما َيۡفَعلُونَ 

47. තවද සෑම සමූහයකටම ධර්ම දූතයකු විය. ඔවුන්යේ 

ධර්ම දූතයා පැමිණි විට ඔවුන් අතර යුක්තිගරුක ව තීන්දු 

යදන ලදී. තවද ඔවුහු අපරාධ කරනු යනාලබති. 

ۖۡ فَإِذَا َجآَء رَُسولُُهۡم   ةٖ رهُسول  مه
ُ
ِ أ

َولِكُل 
قُِضَي بَيۡنَُهم بِٱلۡقِۡسِط َوُهۡم لَا  

 ٤٧ ُيۡظلَُمونَ 

48. තවද නුඹලා සතයවාදීන් යලස සිටියයහු නම් යමම 

ප්රතිඥාව කවදාදැ?යි  (ධර්ම දූතයින්යගන්) ඔවුහු විමසති. 
َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنتُۡم  

 ٤٨ َصَِٰدقِينَ 

49. අල්ලාහ් අභිමත කළ දෑ මිස කිසිදු හානියක් 

වැළක්වීමට යහෝ කිසිදු යසතක් සැලසීමට යහෝ මාහට 

හැකියාව නැතැ’යි නුඹ පවසනු. සෑම සමූහයකටම නියමිත 

කාලයක් ඇත. ඔවුන්යේ නියමිත කාලය පැමිණි විට 

ඔවුන් යමායහාතක් යහෝ ප්රමාද යනායවති. එයමන්ම ඔවුහු 

ඉක්මන් ද යනායවති. 

ا َولَا َنۡفًعا   ۡملُِك لَِنۡفِسي َضر ٗ
َ
هآ أ قُل ل

ْۚ إِذَا  َجٌل
َ
ٍة أ مه

ُ
ِ أ

ُۗ لِكُل  ُ ها َما َشآَء ٱَّلله إِل
َجلُُهمۡ 

َ
فَلَا يَۡستَـ ِۡخُروَن َساَعٗة  َجآَء أ

 ٤٩ َولَا يَۡستَۡقِدُمونَ 

50. රාත්රිය ගත කරන විට යහෝ දහවල් කාලයේ යහෝ 

ඔහුයේ දඬුවම නුඹලා යවත පැමිණියේ නම් (ඒ ගැන) 

නුඹලා කුමක් පවසන්යනහු ද? වැරදිකරුයවෝ එය 

ඉක්මනින් පතනුයේ ඇයි දැයි නුඹ අසනු. 

َرَءۡيتُۡم إِۡن 
َ
َُٰكۡم َعَذابُُهۥ بََيَٰتًا قُۡل أ تَى

َ
أ

اذَا يَۡستَۡعِجُل مِنُۡه   ۡو َنَهاٗرا مه
َ
أ

 ٥٠ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 
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51. එය සිදු වූ පසුව ද දැන් නුඹලා ඒ ගැන විශ්වාස 

කරනුයේ?. නුඹලා එය ඉක්මනින් පතමින් සිටියයහුය. 
ۦْٓۚ َءآلَٰٔۡـَن  ثُمه إِذَا َما َوَقَع َءاَمنتُم بِهِ

َ
أ

 ٥١ ُكنتُم بِهِۦ تَۡستَۡعِجلُونَ َوَقۡد 

52. පසුව ‘නුඹලා සදාතනික දඬුවම විඳවනු. නුඹලා 

උපයමින් සිටි දෑ සඳහා මිස නුඹලා ප්රතිවිපාක යදනු ලබනු 

ඇත් දැ?’යි අපරාධ කළවුනට පවසනු ලැයේ. 

هِذيَن َظلَُمواْ ذُوُقواْ َعَذاَب  ثُمه قِيَل لِل
ها بَِما كُ  نتُۡم  ٱلۡخُلِۡد َهۡل ُتجَۡزۡوَن إِل

 ٥٢ تَۡكِسبُونَ 

53. තවද එය සතයය දැයි ඔවුහු නුඹයගන් යතාරුතුරු 

විමසති. එයස්ය, මායේ පරමාධිපතියේ නාමයයන් නියත 

වශයයන්ම එය සතයයකි. තවද නුඹලා (අල්ලාහ්) අබිබවා 

යන්නන් යනායවති යැයි (නබිවරය!) පවසනු. 

َحقٌّ ُهَوۖۡ قُۡل إِي  
َ
۞َويَۡستَۢنبِـ ُونََك أ

نتُم 
َ
ۖۡ َوَمآ أ َوَرب ِٓي إِنهُهۥ لَحَق  

 ٥٣ بُِمۡعِجزِينَ 

54. තවද අපරාධ කළ සෑම ආත්මයකටම මහයපායළායේ 

ඇති දෑ තියේ නම් එය වන්දි වශයයන් යගවනු ඇත. තවද 

ඔවුහු එම දඬුවම දුටු කල්හි පසුතැවිල්ල වසන් කර ගත්හ. 

තවද ඔවුන් අතර යුක්තිගරුක යලසින් තීන්දු කරනු 

ලැයේ. තවද ඔවුහු අපරාධ කරනු යනාලබති. 

ِ َنۡفٖس َظلََمۡت َما فِي  
نه لِكُل 

َ
َولَۡو أ

واْ  َسرُّ
َ
ۗۦُ َوأ ۡرِض لَٱۡفتََدۡت بِهِ

َ
ٱلۡأ

ُواْ ٱلَۡعَذاَبۖۡ َوُقِضَي  
َ
ا َرأ َداَمَة لَمه ٱلنه

 ٥٤ بَيۡنَُهم بِٱلۡقِۡسِط َوُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

55. අහසහ්ි හා යපායළායේ ඇති දෑ නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්සතු බව දැන ගනු මැනව. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහය්ේ ප්රතිඥාව ද සැබෑවක් බව දැන ගනු මැනව. 

එනමුත් ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා (ඒ බව) යනාදනිති. 

ۡرِضِۗ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه لَآ إِنه َّلِله

َ
أ

ِ َحق   َوَلَِٰكنه   لَآ إِنه وَۡعَد ٱَّلله
َ
أ

ۡكثَرَُهمۡ 
َ
 ٥٥  لَا َيۡعلَُمونَ أ

56. ඔහු ජීවය යදයි. තවද මරණයට පත් කරයි. තවද 

නුඹලා නැවත යයාමු කරනු ලබන්යන් ඔහු යවතටය. 
 ٥٦ ُهَو يُۡحِيۦ َويُِميُت َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

57. අයහෝ ජනයිනි! නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් වූ 

අනුශාසනයක් ද නුඹලායේ හදවත් තුළ ඇති දෑට සුවයක් 

ද යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන්ට මඟ යපන්වීමක් හා 

දයාවක් ද සැබැවින්ම නුඹලා යවත පැමිණ ඇත. 

وِۡعَظة   اُس قَۡد َجآَءتُۡكم مه َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ُدورِ  ب ُِكۡم وَِشَفآء  ل َِما فِي ٱلصُّ ِن ره م 
 ٥٧ َوُهٗدى َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤمِنِينَ 

58. යමය අල්ලාහය්ේ භාගයය හා ඔහුයේ දයාව තුළිනි. 

යමමගින් ඔවුන් සතුටු යවත්වා! යැයි නුඹ පවසනු. එය 

ඔවුන් රැස් කරන දෑට වඩා යර්ෂ්ඨය. 

َٰلَِك   ِ َوبَِرۡحمَتِهِۦ فَبَِذ قُۡل بَِفۡضِل ٱَّلله
ا َيجَۡمُعونَ  ِمه  ٥٨ فَلۡيَۡفرَُحواْ ُهَو َخيۡر  م 
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59. (නබිවරය, නුඹ යමයස්) විමසනු! යපෝෂණයයන් 

අල්ලාහ ්නුඹලාට පහළ කළ දෑ පිළිබඳ ව නුඹලා කුමක් 

පවසන්යනහු ද? එවිට නුඹලා එයින් (අතැම් දෑ) තහනම් 

යලසත් (ඇතැම් දෑ) අනුමත යලසත් පත් කර ගත්යතහුය. 

(ඒ සඳහා) නුඹලාට අවසර දුන්යන් අල්ලාහ් ද? එයස ්

නැතයහාත් නුඹලා අල්ලාහ් යකයරහි යබාරු 

යගාතන්යනහු දැ?යි අසනු. 

ن
َ
آ أ َرَءۡيتُم مه

َ
ِن قُۡل أ ُ لَُكم م  َزَل ٱَّلله

ِنُۡه َحَراٗما وََحَلَٰلٗا   ِۡزٖق فََجَعلۡتُم م  ر 
  ِ ۡم عَلَى ٱَّلله

َ
ذَِن لَُكۡمۖۡ أ

َ
ُ أ قُۡل َءاَّلٓله

 ٥٩ َتۡفتَُرونَ 

60. තවද මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 

අල්ලාහ්ට එයරහිව යබාරු යගාතන්නන්යේ සිතුවිලි කුමක් 

ද? නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්ජනයා යකයරහි භාගය 

සම්පන්නය. එනමුත් සැබැවින් ම ඔවුන්යගන් බහුතරයක් 

යදනා කෘතයේදී යනායවති. 

  ِ هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله َوَما َظنُّ ٱل
َ لَُذو  ٱلَۡكِذَب يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ إِنه ٱَّلله

ۡكثَرَُهۡم  
َ
اِس َوَلَِٰكنه أ فَۡضٍل عَلَى ٱلنه

 ٦٠ لَا يَۡشُكُرونَ 

61. තවද නුඹ කවර කරුණක (නිරත ව) සිටින්යන් ද තවද 

කුමන යදයක් අල්-කුර්ආනයයන් නුඹ පාරායනය 

කරන්යන් ද තවද (මිනිසුනි !) යම් කිසි ක්රියාවක් නුඹලා 

කරන්යන් ද නුඹලා එහි නිරත වන විට නුඹලා යවත අප 

සාක්ිකරුවන් යලස සිටියා මිස නැත. අහයසහි යහෝ 

මහයපායළායවහි යහෝ අණුවක තරම් යදයක් වුව ද එය 

ඊටත් වඩා කුඩා වුව ද විශාල වුව ද පැහැදිලි පුසත්කයේ 

(සටහන්ව) මිස නුඹයේ පරමාධිපතියගන් සැඟයවන්යන් 

නැත. 

ٖن َوَما َتتۡلُواْ مِنُۡه 
ۡ
َوَما تَُكوُن فِي َشأ

مِن قُۡرَءاٖن َولَا َتۡعَملُوَن مِۡن َعَمٍل 
ها ُكنها َعلَيُۡكۡم ُشُهوًدا إِذۡ  تُفِيُضوَن إِل

ِثَۡقاِل  ب َِك مِن م  فِيهِِۚ َوَما َيۡعُزُب َعن ره
َمآءِ َولَآ   ۡرِض َولَا فِي ٱلسه

َ
ةٖ فِي ٱلۡأ ذَره

ها فِي   ۡكبََر إِل
َ
ۡصَغَر مِن َذَٰلَِك َولَآ أ

َ
أ

بِينٍ   ٦١ كَِتَٰٖب مُّ

62. දැනගනු! නියත වශයයන්ම අල්ලාහ්යේ සමීපතයින් 

වනාහි ඔවුනට කිසිදු බියක් යනාමැත. එයමන්ම ඔවුහු 

දුකට පත්වන්නන් ද යනායවති. 

ِ لَا َخۡوٌف َعلَيۡهِۡم   ۡولَِيآَء ٱَّلله
َ
لَآ إِنه أ

َ
أ

 ٦٢ َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

63. ඔවුන් වනාහි විශ්වාස කයළෝය. තවද බිය හැඟීයමන් 

යුතුව සිටියයෝය. 
هِذيَن َءاَمنُواْ وَكَانُواْ َيتهُقونَ   ٦٣ ٱل

64. යමයලාව ජීවිතයේ හා මතු යලායවහි ඔවුනට සුබාසිරි 

ඇත. අල්ලාහය්ේ ප්රකාශයන්හි කිසිදු යවනස ්කිරීමක් 

යනාමැත. එයමය අතිමහත් ජයග්රහණය වනුයේ. 

ۡنيَا َوفِي   لَُهُم ٱلۡبُۡشَرىَٰ فِي ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ
ِْۚ َذَٰلَِك  ٱٓأۡلِخَرةِِۚ لَا َتبِۡديَل لِكَلَِمَِٰت ٱَّلله

 ٦٤ ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 
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65. තවද ඔවුන්යේ ප්රකාශය නුඹ ව දුකට පත් යනාකළ 

යුතුය. නියත වශයයන්ම සියළු යගෞරව මුළුමණින් ම 

අල්ලාහ්ට හිමිය. ඔහු සර්ව රාවකය; සර්වඥානීය. 

 ِ َولَا َيحُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنه ٱلۡعِزهةَ َّلِله
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  ْۚ ُهَو ٱلسه  ٦٥ َجمِيًعا

66. දැනගනු! අහස්හි සිටින අය ද මහයපායළායවහි සිටින 

අය ද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් සතුය. අල්ලාහ් හැර දමා 

හවුල්කරුවන් ඇරයුම් කරන්නන් අනුගමනය කරනුයේ 

කුමක් ද? ඔවුන් අනුමානය මිස යවනකක් අනුගමනය 

යනාකරති. තවද ඔවුන් උපකල්පනය කරනු මිස නැත. 

َمََٰوَِٰت َوَمن فِي  ِ َمن فِي ٱلسه لَآ إِنه َّلِله
َ
أ

هِذيَن يَۡدُعوَن مِن  ۡرِضِۗ َوَما يَتهبُِع ٱل
َ
ٱلۡأ

ها  ْۚ إِن يَتهبُِعوَن إِل ِ ُشَركَآَء ُدوِن ٱَّلله
ها َيخُۡرُصونَ  نه َوِإۡن ُهۡم إِل  ٦٦ ٱلظه

67. නුඹලා එහි සැනසුම ලබනු පිණිස රාත්රිය ද 

යපයනන්නට ආයලෝකමත් යලසින් දහවල ද නුඹලාට 

ඇති කයළ් ඔහුය. සැබැවින්ම (අල්ලාහ්යේ වදනට) සවන් 

යදන ජනයාට යමහි සංඥාවන් ඇත. 

هۡيَل   هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل ُهَو ٱل
لِتَۡسُكنُواْ فِيهِ َوٱلنهَهاَر ُمبِۡصًراْۚ إِنه فِي  

 ٦٧ َذَٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ يَۡسَمُعونَ 

68. අල්ලාහ් දරුවකු යගන ඇතැයි ඔවුහු පවසති. ඔහු 

(ඔවුන් පවසන දැයින්) සුපිවිතුරුය. ඔහු යපායහාසත් ය. 

අහස්හි ඇති දෑ ද මහයපායළායවහි ඇති දෑ ද ඔහු සතුය. 

(නුඹලා පවසන) ඒ ගැන කිසිදු සාධකයක් නුඹලා සතුව 

නැත. නුඹලා යනාදන්නා දෑ අල්ලාහ් යකයරහි (යගාතා) 

පවසන්යනහු ද? 

ۖۥۡ ُهَو  ُ َولَٗداُۗ ُسبَۡحَٰنَُه خََذ ٱَّلله قَالُواْ ٱته
َمََٰوَِٰت َوَما فِي   ۖۡ لَُهۥ َما فِي ٱلسه ٱلَۡغنِيُّ
ِن ُسلَۡطَِٰۭن  ۡرِضِۚ إِۡن ِعنَدُكم م 

َ
ٱلۡأ

ِ َما لَا   َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
َ
بَِهََٰذآْۚ أ

 ٦٨ َتۡعلَُمونَ 

69. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ්ට එයරහිව යබාරු 

යගාතන්නන් වනාහි ඔවුන් ජය යනාලබනු ඇතැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ِ قُۡل إِ  هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله نه ٱل
 ٦٩ ٱلَۡكِذَب لَا ُيۡفلُِحونَ 

70. (යමය) යමයලායවහි භුක්ති විඳීමකි. පසුව ඔවුන්යේ 

නැවත හැරීම අප යවතය. පසු ව ඔවුන් ප්රතික්යෂ්ප කරමින් 

සිටි දෑ යහත්ුයවන් දරුණු දඬුවම ඔවුන් විඳවන්නට අපි 

සලස්වන්යනමු. 

ۡنيَا ثُمه إِلَۡينَا َمرِۡجُعُهۡم ثُمه  َمَتَٰع  فِي  ٱلدُّ
ِديَد بَِما كَانُواْ  نُِذيُقُهُم ٱلَۡعَذاَب ٱلشه

 ٧٠ يَۡكُفُرونَ 



සූරා යූනුස් 279  يونس 

71. තවද (නබිවරය!) නුඹ ඔවුනට නූහ්යේ පුවත කියවා 

යපන්වනු. ඔහුයේ සමූහයාට; “මායේ ජනයිනි! ‘මා (නුඹලා 

අතර) සිටීමත් අල්ලාහ්යේ වදන් මා සිහිපත් කිරීමත් 

නුඹලාට බරක් වී නම් එවිට මම අල්ලාහ ්යවත භාර කරමි. 

පසුව නුඹලායේ තීන්දුව හා නුඹලායේ හවුල්කරුවන් 

නුඹලා එකට එක්රැස ්කර (තීන්දු) ගනු. අනතුරුව 

නුඹලායේ තීන්දු කටයුතු නුඹලාට වසන් වූවක් යනාවිය 

යුතුය. පසුව නුඹලා මට (එයරහි ව) තීන්දු කරනු. තවද මට 

නුඹලා අවකාශ යනායදනු” යැයි ඔහු පැවසූ බව සිහිපත් 

කරනු. 

 نُوٍح إِذۡ قَاَل 
َ
۞َوٱتُۡل َعلَيۡهِۡم َنبَأ

لَِقۡومِهِۦ َيََٰقۡوِم إِن كَاَن َكبَُر َعلَيُۡكم  
ِ َفَعلَى   َقامِي َوتَۡذكِيرِي أَـِبَيَِٰت ٱَّلله مه

ۡمَرُكۡم 
َ
ۡجمُِعٓواْ أ

َ
ِ تَوَكهلُۡت فَأ ٱَّلله

ۡمُرُكۡم  َوُشَركَآَءُكۡم ثُمه 
َ
 لَا يَُكۡن أ

ٗة ثُمه ٱقُۡضٓواْ إِلَيه َولَا   َعلَيُۡكۡم ُغمه
 ٧١ تُنِظُرونِ 

72. නමුත් නුඹලා (මායේ දූත යමයහය) පිටුපෑයවහු නම් 

(එය නුඹලාට එයරහිවය.) එබැවින් (ඒ සඳහා) මම කිසිදු 

කුලියක් නුඹලායගන් ඉල්ලා සිටියේ නැත. මායේ කුලිය 

අල්ලාහ ්මත මිස යවනත් අයයකු මත නැත. තවද 

මුසල්ිම්වරුන් අතරින් වීමට මා නියයෝග කරනු ලැබුයවමි. 

ۡجرٍِۖ 
َ
ِۡن أ لُۡتُكم م 

َ
هۡيتُۡم َفَما َسأ فَإِن تََول

ۡن 
َ
مِۡرُت أ

ُ
ِۖۡ َوأ ها عَلَى ٱَّلله ۡجرَِي إِل

َ
إِۡن أ

ُكوَن مَِن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 
َ
 ٧٢ أ

73. නමුත් ඔවුහු ඔහු ව යබාරු ක යළෝය. එවිට අපි ඔහු හා 

ඔහු සමඟ වූවන් නැව තුළ මුදවායගන; ඔවුන් ව 

(මහයපායළායේ) නියයෝජිතයන් බවට පත් යකාට; අපයේ 

සංඥා යබාරු කළවුන් ගිල් වූයයමු. පසුව අවවාද යදනු 

ලැබූවන්යේ අවසානය යකයස් වී දැයි නුඹ බලනු. 

َعُهۥ فِي   يَۡنَُٰه َوَمن مه بُوهُ َفنَجه فََكذه
ۡغَرۡقنَا  ٱلُۡفلِۡك 

َ
وََجَعلَۡنَُٰهۡم َخَلَٰٓئَِف َوأ

ۖۡ فَٱنُظۡر َكيَۡف  بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا هِذيَن َكذه ٱل
 ٧٣ كَاَن َعَٰقِبَُة ٱلُۡمنَذرِينَ 

74. ඔහුයගන් පසුව ධර්ම දූතවරු ඔවුන්යේ ජනයා යවත 

අපි එේයවමු. එවිට ඔවුහු ඔවුන් යවත පැහැදිලි සාධක 

සමග පැමිණියයෝය. මීට යපර සිටියවුන් කවර යදයක් 

යබාරු කයළ් ද යමාවුහු ද එය විශ්වාස කරන්නට යනාවූහ. 

සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කරන්නන්යේ හදවත් මත අප මුද්රා 

තබනුයේ එයලසමය. 

ثُمه َبَعثۡنَا مِنُۢ َبۡعِدهِۦ رُُسلًا إِلَيَٰ  
قَۡومِهِۡم فََجآُءوُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما 

بُواْ بِهِۦ مِن كَانُواْ لُِيۡؤمِنُواْ بَِما َكذه 
ْۚ َكَذَٰلَِك َنۡطبَُع عَلَىَٰ قُلُوِب  َقبُۡل

 ٧٤ ٱلُۡمۡعتَِدينَ 

75. අනතුරුව ඔවුන්යගන් පසුව අපි අපයේ පැහැදිලි 

සාධක සමග මූසා හා හාරූන් ව ෆිර්අවුන් හා ඔහුයේ 

ප්රධානීන් යවත එේයවමු. නමුත් ඔවුහු උඩඟු වූහ. තවද 

ඔවුහු අපරාධකාරී පිරිසක් බවට පත් වූහ. 

وَسيَٰ َوَهَُٰروَن  ثُمه َبَعثۡنَا مِنُۢ َبۡعِدهِم مُّ
إِلَيَٰ فِۡرَعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ أَـِبَيَٰتِنَا  

جۡرِمِينَ   ٧٥ فَٱۡستَۡكبَُرواْ وَكَانُواْ قَۡوٗما مُّ
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76. අප යවතින් ඔවුනට සතයය පැමිණි කල්හි ‘නියත 

වශයයන්ම යමය පැහැදිලි මායාවකි’ යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ مِۡن ِعنِدنَا قَالُٓواْ   فَلَمه
بِين    ٧٦ إِنه َهََٰذا لَِسۡحر  مُّ

77. නුඹලා යවත සතයය පැමිණි කල්හි එයට ‘යමය 

මායාවකි’ යැයි නුඹලා කියන්යනහු ද? යැයි මූසා 

විමසුයේය. තවද මායාකරුයවෝ ජය යනාලබති. 

ا  ِ لَمه َتُقولُوَن لِلَۡحق 
َ
قَاَل ُموَسيَٰٓ أ

ِسۡحٌر َهََٰذا َولَا ُيۡفلُِح  جَ 
َ
آَءُكۡمۖۡ أ
َِٰحُرونَ   ٧٧ ٱلسه

78. “අපයේ මුතුන් මිත්තන් කවර කරුණක් මත සිටිනු 

අප දුටුයේ ද එයින් ඔබ අප යවනතකට යයාමු කිරීමටත්, 

මහයපායළායේ මහන් තත්ත්වය නුඹලා හිමි කර 

ගන්නටත් නුඹලා අප යවත පැමිණියයහු ද? නමුත් නුඹලා 

යදයදනා ව අපි විශ්වාස කරන්නන් යනායවමු” යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ا وََجۡدنَا   ِجئۡتَنَا لَِتلۡفِتَنَا َعمه
َ
قَالُٓواْ أ

َعلَيۡهِ َءابَآَءنَا َوتَُكوَن لَُكَما  
ۡرِض َوَما َنحُۡن لَُكَما  

َ
ٱلِۡكبۡرِيَآُء فِي ٱلۡأ

 ٧٨ بُِمۡؤمِنِينَ 

79. තවද ‘මනා දැනුම ඇති සෑම මායාකරුවකුම මා යවත 

නුඹලා යගන එනු’යි ෆිර්අවුන් පැවසුයේය. 
ِ َسَِٰحٍر 

َوَقاَل فِۡرَعۡوُن ٱۡئتُونِي بِكُل 
 ٧٩ َعلِيمٖ 

80. මායාකරුයවෝ පැමිණි කල්හි ‘නුඹලා යහළන්නට 

සිටින දෑ නුඹලා යහළනු’ යැයි මූසා ඔවුනට කීයේය. 
وَسيَٰٓ   َحَرةُ قَاَل لَُهم مُّ ا َجآَء ٱلسه فَلَمه

نتُم مُّ 
َ
لُۡقواْ َمآ أ

َ
 ٨٠ لُۡقونَ أ

81. එයස් ඔවුන් යහළු කල්හි ‘නුඹලා කවර යදයක් යගන 

ආවද එය මායාවකි. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්එය 

නිෂ්ඵල කරනු ඇත. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්

කලහකාරීන්යේ ක්රියාව විධිමත් යනාකරනු ඇත’ යැයි මූසා 

පැවසුයේය. 

لَۡقۡواْ قَاَل ُموَسيَٰ َما ِجئۡتُم بِهِ 
َ
آ أ فَلَمه

َ لَا   ۥٓ إِنه ٱَّلله َ َسيُبِۡطلُُه ۖۡ إِنه ٱَّلله ۡحُر ِ ٱلس 
 ٨١ يُۡصلُِح َعَمَل ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

82. තවද වැරදිකරුයවෝ පිළිකුල් කළද අල්ලාහ් ඔහුයේ 

ප්රකාශයන් මගින් සතයය සනාථ කරනු ඇත. 
ُ ٱلۡحَقه بِكَلَِمَٰتِهِۦ َولَۡو َكرِهَ   َويُِحقُّ ٱَّلله

 ٨٢ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 
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83. ෆිර්අවුන්යගන් හා ඔහුයේ ප්රධානීන්යගන් තමන්ට 

අර්බුධ ඇති වනු ඇතැයි යන බිය යහත්ුයවන් ඔහුයේ 

ජනයායගන් පරපුරක් හැර මූසා ව විශ්වාස යනාකයළය්. 

තවද නියත වශයයන්ම ෆිර්අවුන් මහයපායළායේ බලවත් 

අයයකු විය. තවද නියතවශයයන්ම (මැරවරකම් කිරීයමහි) 

ඔහු සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කරන්නන් අතරින් විය. 

ِن  ِيهة  م  ها ذُر  َفَمآ َءاَمَن لُِموَسيَٰٓ إِل
ِن فِۡرَعۡوَن   قَۡومِهِۦ عَلَىَٰ َخۡوٖف م 

ن َيۡفتِنَُهۡمْۚ َوِإنه فِۡرَعۡوَن 
َ
َوَملَِإيْهِۡم أ

ۡرِض َوِإنهُهۥ لَِمَن  
َ
لََعاٖل فِي ٱلۡأ

 ٨٣ ٱلُۡمۡسرِِفينَ 

84. තවද ‘මායේ ජනයිනි! නුඹලා අල්ලාහ් ව විශ්වාස කර 

නුඹලා අවනතවන්නන් ව සිටියයහු නම් නුඹලා ඔහු 

යවතම (සියල්ල) භාර කරනු’යැයි මූසා කීයේය. 

َوَقاَل ُموَسيَٰ َيََٰقۡوِم إِن ُكنتُۡم َءاَمنتُم  
ِ َفَعلَيۡهِ تَوَكهلُٓواْ إِن ُكنتُم  بِٱَّلله

ۡسلِِمينَ   ٨٤ مُّ

85. එවිට ‘අපි අල්ලාහ ්යවත භාර කයළමු. අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! අපරාධකාරී ජනයාට අර්බුධයක් යලස 

අප පත් යනාකරනු මැනව!’ යැයි ඔවුහු පවසා ප්රාර්ථනා 

කළහ. 

ِ تَوَكهلۡنَا َربهنَا لَا َتجَۡعلۡنَا   َفَقالُواْ عَلَى ٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٨٥ فِتۡنَٗة ل ِلَۡقۡوِم ٱلظه

86. තවද ඔයේ දයායවන් යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන 

ජනයායගන් අප මුදවා ගනු මැනව.. 
َوَنج ِنَا بَِرۡحمَتَِك مَِن ٱلَۡقۡوِم  

 ٨٦ ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

87. තවද ‘මිසරය නුඹලා යදයදනායේ ජනයා යවනුයවන් 

වාසස්ථාන යලසට නුඹලා යදයදනා ගනු. තවද නුඹලායේ 

වාසස්ථාන නැමදුම් සථ්ාන බවට නුඹලා පත් කර ගනු. 

තවද සලාතය විධිමත් යලස ඉටු කරනු. තවද යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන්නන් හට ශුභාරංචි දන්වනු’ යැයි අපි මූසා හා 

ඔහුයේ සයහෝදරයා යවත දන්වා සිටියයමු. 

ن َتبَوهَءا 
َ
ِخيهِ أ

َ
وَۡحيۡنَآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰ َوأ

َ
َوأ

لَِقۡومُِكَما بِِمۡصَر ُبيُوتٗا َوٱۡجَعلُواْ  
ُۗ  ُبيُوتَُكۡم قِبۡلَٗة  لَوَٰةَ قِيُمواْ ٱلصه

َ
َوأ

ِر ٱلُۡمۡؤمِنِينَ  ِ  ٨٧ َوبَش 

88. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! නුඹ ෆිර්අවුන්ට හා ඔහුයේ 

ප්රධානීන් හට යමයලාව ජීවිතයේ වස්තුව හා අලංකාරය 

පිරිනැමුයවහිය. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! එය ඔබයේ 

මාර්ගයයන් ඔවුන් යනාමඟ යවනු පිණිස ය. අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! ඔවුන්යේ වසත්ුව විනාශ කරනු. තවද 

ඔවුන්යේ හදවත් දරදඬු කරනු. ඔවුන් එම යේදනීය දඬුවම 

දකින තුරු විශ්වාස යනාකරනු ඇත යැයි මූසා (ප්රාර්ථනා 

කරමින්) පැවසුයේය. 

َوَقاَل ُموَسيَٰ َربهنَآ إِنهَك َءاَتيَۡت  
ۡمَوَٰلٗا فِي  

َ
فِۡرَعۡوَن َوَملَأَهُۥ زِينَٗة َوأ

ۡنيَا َربهنَا لُِيِضلُّواْ َعن ٱ لۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ
ۡمَوَٰلِهِۡم  

َ
َسبِيلَِكۖۡ َربهنَا ٱۡطِمۡس عَلَىَٰٓ أ

َوٱۡشُدۡد عَلَىَٰ قُلُوبِهِۡم فَلَا يُۡؤمِنُواْ َحتهيَٰ 
لِيمَ 

َ
 ٨٨ يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ
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89. සැබැවින්ම නුඹලා යදයදනායේ ප්රාර්ථනාවට පිළිතුරු 

යදනු ලැබීය. එයහයින් නුඹලා යදයදනා ස්ථාවරව සිටිනු. 

තවද දැනුම යනාමැති අයයේ මාර්ගය නුඹලා යදයදනා 

කිසිවිටක අනුගමනය යනාකරනු යැයි ඔහු (අල්ලාහ්) 

පැවසුයේය. 

ۡعَوتُُكَما  ِجيبَت ده
ُ
قَاَل قَۡد أ

هِذيَن  ِ َسبِيَل ٱل فَٱۡستَقِيَما َولَا تَتهبَِعآن 
 ٨٩ لَا َيۡعلَُمونَ 

90. තවද අපි බනූ ඉස්රාඊල්වරුන් ව මුහුද තරණය 

යකයරේයවමු. එවිට ෆිර්අවුන් හා ඔහුයේ යසන්ාව සීමාව 

ඉක්මවමින් හා සතුරුකමින් ඔවුන් පසුපස හඹා ගියයෝය. 

අවසානයේ ගිලී යාම ඔහු ව ග්රහණය කළ විට ‘සැබැවින්ම 

බනූ ඉස්රාඊල්වරු කවයරකු පිළිබඳ විශ්වාස කයළ් ද ඔහු 

හැර යවනත් යදවියයකු යනාමැති බව මම විශ්වාස 

කයළමි. තවද මම අවනත වන්නන් අතරින් යකයනකු 

යවමි’ යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

۞َوَجََٰوۡزنَا بِبَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل ٱلَۡبۡحَر  
ۡتبََعُهۡم فِۡرَعۡوُن وَُجنُوُدهُۥ َبۡغٗيا 

َ
فَأ

ۡدَرَكُه ٱلَۡغَرُق قَاَل 
َ
وََعۡدًواۖۡ َحتهيَٰٓ إِذَآ أ

ه  نهُهۥ لَآ إَِلََٰه إِل
َ
هِذٓي  َءاَمنُت أ ا ٱل

نَا۠ مَِن  
َ
َءاَمنَۡت بِهِۦ َبنُٓواْ إِۡسَرَٰٓءِيَل َوأ

 ٩٠ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

91. දැන් ද (නුඹ විශ්වාස කරනුයේ)? මීට යපර නුඹ 

සැබැවින්ම පිටුපෑයවහිය. තවද නුඹ කලහකාරීන් අතරින් 

වූයයහිය. 

َءآلَٰٔۡـَن َوَقۡد َعَصيَۡت َقبُۡل َوُكنَت 
 ٩١ ٱلُۡمۡفِسِدينَ مَِن 

92. එබැවින් නුඹයගන් පසු පැමියණන්නන් හට නුඹ 

සංඥාවක් වනු පිණිස යමදින අපි නුයේ යද්හය ආරක්ෂා 

කරන්යනමු. තවද නියත වශයයන්ම ජනයා අතරින් 

බහුතරයක් යදනා අපයේ සංඥාවන් පිළිබඳ උදාසීනව  

සිටිති. 

يَك بِبََدنَِك لَِتُكوَن لَِمۡن  ِ فَٱلَۡيۡوَم ُننَج 
اِس   َِن ٱلنه ْۚ َوِإنه َكثِيٗرا م  َخلَۡفَك َءايَٗة

 ٩٢ َعۡن َءاَيَٰتِنَا لََغَٰفِلُونَ 

93. තවද සැබැවින්ම අපි ඉස්රාඊල් දරුවන් රිසි වාසස්ථාන 

වල පදිංචි යකයරේයවමු. තවද යහපත් දැයින් අපි ඔවුනට 

යපෝෂණය ලබා දුනිමු. ඔවුන් යවත ඥානය පැමියණන 

යතක් ඔවුහු මත යේද ඇති කර යනාගත්හ. ඔවුන් කවර 

විෂයක මත යේද යවමින් සිටියේ ද ඒ සම්බන්ධයයන් 

මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ නුඹයේ 

පරමාධිපති නියත වශයයන්ම ඔවුන් අතර තීන්දු යදනු 

ඇත. 

 ِصۡدٖق 
َ
أ نَا بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل ُمبَوه

ۡ
أ َولََقۡد بَوه

ي َِبَِٰت َفَما   َِن ٱلطه َوَرَزقَۡنَُٰهم م 
ُفواْ َحتهيَٰ َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡمْۚ إِنه ٱۡختَلَ 

َربهَك َيۡقِضي بَيۡنَُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما  
 ٩٣ كَانُواْ فِيهِ َيخۡتَلُِفونَ 

94. (නබිවරය) නුඹ යවත අපි පහළ කළ දැයින් යම් 

සැකයක නුඹ පසුවන්යනහි නම් එවිට නුඹට යපර 

පුස්තකය කියවමින් සිටින අයයගන් විමසනු. සැබැවින්ම 

නුඹයේ පරමාධිපතියගන් නුඹ යවත යමම සතයය පැමිණ 

ඇත. එබැවින් කිසියස්ත්ම නුඹ සැකකරන්නන් අතරින් 

යනාවනු. 

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك  
َ
آ أ ِمه فَإِن ُكنَت فِي َشك ٖ م 

هِذيَن َيۡقَرُءوَن ٱلِۡكَتََٰب مِن  فَۡسـ َِل ٱل
ب َِك   َقبۡلَِكْۚ لََقۡد َجآَءَك ٱلۡحَقُّ مِن ره

 َ  ٩٤ ا تَُكوَننه مَِن ٱلُۡمۡمتَرِينَ فَل
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95. තවද අල්ලාහ්යේ වදන් යබාරු කළවුන් අතරින් නුඹ 

කිසියස්ත් යනාවනු. එ(යස් කළ) විට නුඹ අලාභවන්තයින් 

අතරින් වනු ඇත. 

بُواْ   هِذيَن َكذه َولَا تَُكوَننه مَِن ٱل
ِ َفتَُكوَن مَِن  أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

 ٩٥ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

96. නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපතියේ ප්රකාශය 

කවුරුන් හට නියම වූයේ ද ඔවුන් වනාහි විශ්වාස 

යනාකරති. 

ۡت َعلَيۡهِۡم كَلَِمُت َرب َِك   هِذيَن َحقه إِنه ٱل
 ٩٦ لَا يُۡؤمِنُونَ 

97. ඔවුන් යවත සියලු සංඥාවන් පැමිණියද යේදනීය 

දඬුවම දකින යතක් (විශ්වාස යනාකරති). 
َجآَءۡتُهۡم كُلُّ َءايٍَة َحتهيَٰ يََرُواْ َولَۡو 

لِيمَ 
َ
 ٩٧ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ

98. එබැවින් ගමක් විශ්වාස යකාට එහි විශ්වාසය එයට 

පළක් විය යුුුතු යනායේද? (එවැනි කිසිදු ගම්මානයක් 

යනාවීය.) යූනුසය්ේ ගම්මානය හැර. ඔවුහු විශ්වාස කළ 

කල්හි යමයලාව ජීවිතයේ අවමානයේ දඬුවම අපි 

ඔවුන්යගන් ඉවත් යකාට මද කලකට ඔවුනට භුක්ති 

විඳින්නට සැලැසස්ුයවමු. 

فَلَۡولَا كَانَۡت قَۡريٌَة َءاَمنَۡت َفنََفَعَهآ 
آ َءاَمنُواْ   ها قَۡوَم يُونَُس لَمه إِيَمَٰنَُهآ إِل
َكَشۡفنَا َعنُۡهۡم َعَذاَب ٱلۡخِۡزِي فِي  
ۡنيَا َوَمتهۡعَنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِحينٖ   ٩٨ ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ

99. තවද නුඹයේ පරමාධිපති අභිමත කයළ ්නම් 

මහයපායළායේ සිටින ඔවුන් සියලු යදනා මුළුමණින්ම 

විශ්වාස කරන්නට තිබුණි. එයස ්තිබිය දී ඔවුන් යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන්නන් බවට පත් වන යතක් නුඹ ජනයාට බල 

කරන්යනහි ද? 

ۡرِض  
َ
َولَۡو َشآَء َربَُّك ٓأَلَمَن َمن فِي ٱلۡأ

اَس  كُلُُّهۡم  نَت تُۡكرِهُ ٱلنه
َ
فَأ

َ
ْۚ أ َجمِيًعا

 ٩٩ َحتهيَٰ يَُكونُواْ ُمۡؤمِنِينَ 

100. තවද අල්ලාහය්ේ අනුමැතියයන් මිස විශ්වාස කිරීමට 

කිසිදු ආත්මයකට යනාහැක. තවද, බුද්ධිමත්ව කටයුතු 

යනාකරන අයට ඔහු කිලිට (දඬුවම) ඇති කරයි. 

ها بِإِذِۡن  ن تُۡؤمَِن إِل
َ
َوَما كَاَن لَِنۡفٍس أ

هِذيَن لَا   ِْۚ َويَۡجَعُل ٱلر ِۡجَس عَلَى ٱل ٱَّلله
 ١٠٠ َيۡعقِلُونَ 

101. අහසහ්ි හා මහයපායළායේ කුමක් ඇත්යත් දැයි 

නුඹලා අධීක්ෂණය කර බලනු. තවද විශ්වාස යනාකරන 

ජනයාට සංඥාවන් හා අවවාදයන් ප්රයයෝජනවත් යනාවනු 

ඇතැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

َمََٰوَِٰت قُِل ٱنُظُرواْ َماذَا فِي  ٱلسه
ُذُر  ۡرِضِۚ َوَما ُتۡغنِي ٱٓأۡلَيَُٰت َوٱلنُّ

َ
َوٱلۡأ

ها يُۡؤمِنُونَ   ١٠١ َعن قَۡومٖ ل
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102. ඔවුනට යපර සිටියවුන් අතරින් ඉකුත් ව ගියවුන්යේ 

දින වලට සමාන(විනාශ)යක් මිස යවයනකක් 

බලායපායරාත්තු වන්යනෝ ද? “එයස ්නම් නුඹලා ද 

බලායපායරාත්තුයවන් සිටිනු. නියත වශයයන්ම මම ද 

නුඹලා සමඟ බලායපායරාත්තුවන්නන් අතරින් යවමි” 

යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

هِذيَن  يهاِم ٱل
َ
ها مِثَۡل أ َفَهۡل يَنتَِظُروَن إِل

َخلَۡواْ مِن َقبۡلِهِۡمْۚ قُۡل فَٱنتَِظُرٓواْ إِن ِي  
َِن ٱلُۡمنتَِظرِينَ   ١٠٢ َمَعُكم م 

103. පසුව අපි අපයේ ධර්ම දූතයින් හා විශ්වාස කළවුන් 

ආරක්ෂා කරමු. එයලස යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් 

මුදවා ගැනීම අප යවත නියම කර ගත් වගකීමක් විය. 

هِذيَن َءاَمنُواْْۚ   ي رُُسلَنَا َوٱل ثُمه ُننَج ِ
ا َعلَيۡنَا نُنِج ٱلُۡمۡؤمِنِينَ   ١٠٣ َكَذَٰلَِك َحقًّ

104. අයහෝ ජනයිනි! මායේ දහම පිළිබඳ සැකයයහි 

නුඹලා පසුවන්යනහු නම් එවිට (දැන ගනු) අල්ලාහ් හැර 

දමා නුඹලා නැමදුම් කරන අයට මම නැමදුම් යනාකරමි. 

නමුත් නුඹලා ව මරණයට පත් කරන අල්ලාහ්ට නැමදුම් 

කරමි. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් අතරින් මා වන්නට 

අණ කරනු ලැබුයවමි යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

اُس إِن  َها ٱلنه يُّ
َ
ُكنتُۡم فِي َشك ٖ  قُۡل َيَٰٓأ

هِذيَن َتۡعبُُدوَن   ۡعبُُد ٱل
َ
ِن دِينِي فَلَآ أ م 

 َ ۡعبُُد ٱَّلله
َ
ِ َوَلَِٰكۡن أ مِن ُدوِن ٱَّلله

ُكوَن  
َ
ۡن أ

َ
مِۡرُت أ

ُ
هِذي َيتََوفهىَُٰكۡمۖۡ َوأ ٱل

 ١٠٤ مَِن ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

105. තවද නුඹයේ මුහුණ අවංක යලසින් දහම යවත 

ස්ථාපිත කරනු. තවද නුඹ ආයද්ශ තබන්නන් අතුරින් 

යනාවනු. 

ِيِن َحنِيٗفا َولَا   قِۡم وَۡجَهَك لِلد 
َ
ۡن أ

َ
َوأ

 ١٠٥ تَُكوَننه مَِن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

106. අල්ලාහ්යගන් යතාර ව නුඹට යසතක් කළ 

යනාහැකි එයමන්ම නුඹට හිංසාවක් කළ යනාහැකි දෑට 

නුඹ ඇරයුම් යනාකරනු. එයස් නුඹ කයළහි නම් එවිට 

සැබැවින්ම නුඹ අපරාධකරුවන් අතරින් වනු ඇත. 

ِ َما لَا   َولَا تَۡدُع مِن ُدوِن ٱَّلله
َكۖۡ فَإِن َفَعلَۡت  يَنَفُعَك َولَا يَُضرُّ

َٰلِِمينَ  َِن ٱلظه  ١٠٦ فَإِنهَك إِٗذا م 

107. තවද අල්ලාහ ්නුඹට යම් හානියක් ස්පර්ශ 

කරවන්යන් නම් එවිට ඔහු හැර එය ඉවත් කරන කිසිවකු 

නැත. තවද ඔහු නුඹට යම් යහපතක් අයප්ක්ෂා කරන්යන් 

නම් එවිට ඔහුයේ භාගයය වළක්වන කිසිවකු ද යනාමැත. 

ඔහුයේ ගැත්තන් අතරින් ඔහු අභිමත කරන අයට එය 

ලබන්නට සලස්වයි. තවද ඔහු අතික්ෂමාශීලීය; අසමසම 

කරුණා ගුණයයන් යුක්තය. 

ٖ فَلَا كَاِشَف  ُ بُِضر  َوِإن َيۡمَسۡسَك ٱَّلله
ها ُهَوۖۡ َوِإن يُ  ۥٓ إِل رِۡدَك ِبخَيۡرٖ فَلَا َرآده  لَُه

ۚۦْ يُِصيُب بِهِۦ َمن يََشآُء مِۡن   لَِفۡضلِهِ
ِۚۦْ َوُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ   ١٠٧ ِعبَادِه
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108. අයහෝ මිනිසුනි! නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් වූ 

සතයය නුඹලා යවත සැබැවින්ම පැමිණ ඇත. එබැවින් 

කවයරකු යහමග ලබන්යන් ද එයස ්ඔහු යහමග ලබනුයේ 

ඔහු යවනුයවන්මය. තවද කවයරකු යනාමග ගියේ ද එයස් 

ඔහු යනාමග යනුයේ ඔහුටම එයරහිවය. තවද මම නුඹලා 

යවත වූ භාරකරුවකු යනායවමි යැයි (නබිවරය!) නුඹ 

පවසනු. 

اُس قَۡد َجآَءُكُم   َها ٱلنه يُّ
َ
قُۡل َيَٰٓأ

ب ُِكۡمۖۡ َفَمِن ٱۡهتََدىَٰ   ٱلۡحَقُّ مِن ره
َيۡهتَِدي لَِنۡفِسهِۖۦۡ وََمن َضله  فَإِنهَما 

نَا۠ َعلَيُۡكم  
َ
ۖۡ وََمآ أ فَإِنهَما يَِضلُّ َعلَيَۡها

 ١٠٨ بَِوكِيلٖ 

109. තවද නුඹ යවත දන්වනු ලබන දෑ නුඹ අනුගමනය 

කරනු. තවද අල්ලාහ ්තීන්දු යදන යතක් ඉවසීයමන් සිටිනු. 

තවද ඔහු තීන්දු තීරකයින් අතරින් අති යර්ෂ්ඨය. 

ا يُوَحيَٰٓ إِلَۡيَك وَٱۡصبِۡر َحتهيَٰ  َوٱتهبِۡع مَ 
ْۚ َوُهَو َخيُۡر   ُ َيحُۡكَم ٱَّلله

 ١٠٩ ٱلَۡحَِٰكِمينَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ.් ලාම්. රා. (යමය) එහි වදන් තහවුරු කරන ලදු ව, 

පසුව සියුම් ඥානී ප්රඥාවන්තයාණන් විසින් විසත්ර කරනු 

ලැබූ පුස්තකයයි. 

ۡحِكَمۡت َءاَيَٰتُُهۥ ثُمه 
ُ
الٓرِۚ كَِتٌَٰب أ

هُدۡن َحِكيٍم َخبِيرٍ  لَۡت مِن ل ِ  ١ فُص 

2. අල්ලාහ් හැර යවනත් කිසිවකුට නුඹලා නැමදුම් 

යනාකළ යුතුය. නියත වශයයන්ම මම ඔහු යවතින් 

නුඹලාට අවවාද කරන්යනකු හා ශුභාරංචි දන්වන්යනකු 

යවමි. 

ِنُۡه  ْۚ إِنهنِي لَُكم م  َ ها ٱَّلله ها َتۡعبُُدٓواْ إِل ل
َ
أ

 ٢ نَِذير  َوبَِشير  

3. තවද නුඹලා නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් සමාව අයැද 

පසුව පශ්චාත්තාප වී ඔහු යවත යයාමු විය යුතුය. නියම 

කරන ලද කාලයක් දක්වා, ඔහු නුඹලාට යහපත් භුක්ති 

විදීමක් භුක්ති විදින්නට සලස්වයි. භාගයවන්ත සෑම 

යකයනකුටම ඔහුයේ භාගයය ඔහු පිරිනමයි. නමුත් ඔවුන් 

හැරී ගියේ නම් එවිට නියත වශයයන්ම නුඹලා යවත 

මහත්වූ දිනයක දඬුවම ගැන මම බිය යවමි. 

ِن ٱۡستَۡغفُِرواْ َربهُكۡم ثُمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِ 
َ
َوأ

َجٖل 
َ
َتًَٰعا َحَسنًا إِلَيَٰٓ أ ُيَمت ِۡعُكم مه

ۖۥۡ  ي َويُۡؤِت كُله ذِي فَۡضٖل فَۡضلَُه َسم ٗ مُّ
َخاُف َعلَيُۡكۡم  

َ
هۡواْ فَإِن ِٓي أ َوِإن تََول

 ٣ َعَذاَب يَۡومٖ َكبِيرٍ 

4. නුඹලායේ නැවත යයාමු වන සථ්ානය අල්ලාහ් යවතය. 

තවද ඔහු සියලු දෑ යකයරහි ශක්තිවන්තයාය. 
ِ  إِلَي ٱ

ِ َمرِۡجُعُكۡمۖۡ َوُهَو عَلَىَٰ كُل  َّلله
 ٤ َشۡيءٖ قَِديرٌ 

5. දැන ගනු! සැබැවින්ම ඔවුන් (අල්ලාහ් වන) ඔහුයගන් 

සැඟ යවනු පිණිස ඔවුන්යේ හදවත් (තුළ ඇති දෑ) වසන් 

කරති. දැන ගනු! ඔවුන්යේ ඇඳුමින් ඔවුන් ආවරණය 

කරන විට ඔවුන් සඟ වන දෑද ඔවුන් යහළි කරන දෑද ඔහු 

දනී. නියත වශයයන්ම ඔහු හදවත් තුළ ඇති දෑ පිළිබඳ ව 

සර්ව ඥානීය. 

لَآ إِنهُهۡم يَثۡنُوَن ُصُدوَرُهۡم  
َ
أ

لَا ِحيَن يَۡستَۡغُشوَن 
َ
لِيَۡستَۡخُفواْ مِنُۡهْۚ أ

وَن َوَما   ثِيَاَبُهۡم َيۡعلَُم َما يُِسرُّ
ُۢ بَِذاِت  ُيۡعلِنُوَنْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم

ُدوِر   ٥ ٱلصُّ

6. මහායපායළායේ යවයසන කිසිදු ජීවියයකු යහෝ යේවා 

එහි යපෝෂණය අල්ලාහ ්මත මිස යවනත් අයකු මත නැත. 

තවද එය යවයසන තැන ද එය සමුයගන යන තැන ද ඔහු 

දනී. සියල්ල පැහැදිලි යල්ඛ්නයයහි ඇත. 

ها عَلَى   ۡرِض إِل
َ
۞َوَما مِن َدآبهةٖ فِي ٱلۡأ

ِ رِۡزُقَها َويَۡعلَُم  ُمۡستََقرهَها  ٱَّلله
بِينٖ  ْۚ كُل   فِي كَِتَٰٖب مُّ  ٦ َوُمۡستَۡوَدَعَها
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7. තවද අහස ්හා මහයපායළාව දින හයකින් මැේයේ 

ඔහුය. තවද ඔහුයේ රාජධානිය ජලය මත විය. 

නුඹලායගන් කවයරකු ක්රියායවන් වඩාත් අලංකාර දැයි ඔහු 

නුඹලා ව පරීක්ෂා කරනු පිණිසය. ‘සැබැවින්ම නුඹලා 

මරණයයන් පසු ව නැවත නැගිටුවනු ලබන්නන්’ බව නුඹ 

පැවසුයේ නම් ‘යමය පැහැදිලි ඉන්ද්රජාලයක් මිස නැතැ’යි 

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් පවසනු ඇත. 

ۡرَض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي َخلََق ٱلسه َوُهَو ٱل

يهامٖ وَكَاَن َعرُۡشُهۥ عَلَى ٱلَۡمآءِ 
َ
فِي ِستهةِ أ

ۡحَسنُ 
َ
يُُّكۡم أ

َ
َعَملٗاُۗ َولَئِن   لَِيبۡلَُوُكۡم أ

بُۡعوثُوَن مِنُۢ َبۡعِد  قُلَۡت إِنهُكم مه
هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن   ٱلَۡمۡوِت لََيُقولَنه ٱل

بِين   ها ِسۡحر  مُّ  ٧ َهََٰذآ إِل

8. තවද නියමිත කාල පරිේයේදයක් දක්වා එම දඬුවම 

ඔවුන්යගන් අපි ප්රමාද කයළ් නම් ‘එය වැළැක්වූයේ 

කුමක්දැ?’යි ඔවුහු පවසනු ඇත. දැන ගනු! ඔවුන් යවත එය 

පැමියණන දින ඔවුන්යගන් එය යවනතකට හරවා යවනු 

ලබන්නක් යනායේ. ඔවුන් කවර යදයක් පිළිබඳ ව 

සමේචල් කරමින් සිටියේ ද එය ඔවුන් ව වට කර ගනී. 

ةٖ  مه
ُ
ۡرنَا َعنُۡهُم ٱلَۡعَذاَب إِلَيَٰٓ أ خه

َ
َولَئِۡن أ

هَيُقولُنه َما َيحۡبُِسهُ  ۡعُدوَدةٖ ل لَا يَۡوَم مه
َ
ۥُٓۗ أ

تِيهِۡم لَيَۡس َمۡصُروًفا َعنُۡهۡم وََحاَق  
ۡ
يَأ

ا كَانُواْ بِهِۦ يَۡستَۡهزُِءونَ   ٨ بِهِم مه

9. තවද මිනිසාට අපි අපයගන් වූ දයාවක් භුක්ති විඳින්නට 

සලස්වා පසු ව අපි එය ඔහුයගන් ඉවත් කයළ් නම් නියත 

වශයයන්ම ඔහු බලායපායරාත්තු සුන් වූ දැඩි යලස 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනකු යේ. 

ذَۡقنَا ٱلِۡإنَسََٰن مِنها َرۡحمَٗة ثُمه  
َ
َولَئِۡن أ

 ٩ نَزَۡعَنََٰها مِنُۡه إِنهُهۥ لََيـ ُوس  َكُفور  

10. තවද අපි ඔහුට අත් වූ පීඩාවන්යගන් පසු ව දායාද 

භුක්ති විඳින්නට සැලැස්වූයේ නම් ඔහු ‘සැබැවින්ම නපුරු 

දෑ මයගන් පහව යගාස ්ඇතැයි පවසනු ඇත. නියත 

වශයයන්ම ඔහු ප්රයමෝදයට පත්වන උඬඟු වූයවකි. 

آَء   ذَقَۡنَُٰه َنۡعَمآَء َبۡعَد َضره
َ
َولَئِۡن أ

ِٓيِۚ  ي ِـ َاُت َعن  تُۡه لََيُقولَنه ذََهَب ٱلسه َمسه
 ١٠ إِنهُهۥ لََفرِح  فَُخورٌ 

11. නමුත් ඉවසා දරා යහකම් කළවුන් හැර. ඔවුනට සමාව 

ද මහත් ප්රතිඵල ද ඇත. 
هِذيَن َصبَُرواْ وََعِملُواْ   ها ٱل إِل

ۡغفَِرة   ْوَلَٰٓئَِك لَُهم مه
ُ
َٰلَِحَِٰت أ ٱلصه

ۡجر  َكبِير  
َ
 ١١ َوأ

12. ‘ඔහු යකයරහි නිධානයක් පහළ විය යුතු යනායේ ද, 

එයස ්නැතයහාත් ඔහු සමග යද්ව දූතයකු පැමිණිය යුතු 

යනායේ දැයි ඔවුන් පවසා සිටීම යහ්තුයවන් නුඹයේ හදවත 

එමගින් පීඩනයට පත් ව තිබිය දී නුඹ යවත දන්වනු ලබන 

දැයින් සමහර ඒවා (නුඹ නියේදනය යනායකාට) අත හැර 

දමන්නට පුළුවන. නියත වශයයන්ම නුඹ අවවාද 

කරන්යනකු පමණි. තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ මත 

භාරකරුය. 

فَلََعلهَك تَارُِكُۢ َبۡعَض َما يُوَحيَٰٓ إِلَۡيَك  
ن َيُقولُواْ لَۡولَآ  َوَضآئُِقُۢ بِهِۦ 

َ
َصۡدرَُك أ

ۡو َجآَء َمَعُهۥ َملٌَكْۚ 
َ
نزَِل َعلَيۡهِ َكنٌز أ

ُ
أ

ِ َشۡيءٖ  
ُ عَلَىَٰ كُل  ْۚ َوٱَّلله نَت نَِذير 

َ
إِنهَمآ أ
 ١٢ َوكِيٌل 
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13. එයස් නැතයහාත් ඔහු එය යගතුයේ යැයි ඔවුහු 

පවසන්යනෝ ද? (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. එයස් නම්, 

යගාතන ලද එවැනිම පරිේයේද දහයක් නුඹලා යගන එනු. 

තවද නුඹලා සතයවාදීන් ව සිටියයහු නම්, අල්ලාහ ්හැර 

දමා (ඒ සඳහා) නුඹට හැකි අය කැඳවා ගනු. 

تُواْ بَِعۡشِر  
ۡ
َُٰهۖۡ قُۡل فَأ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى

َ
أ

ِثۡلِهِۦ ُمۡفتََرَيَٰٖت َوٱۡدُعواْ َمِن   ُسَورٖ م 
ِ إِن كُ  ِن ُدوِن ٱَّلله نتُۡم ٱۡستََطۡعتُم م 

 ١٣ َصَِٰدقِينَ 

14. එයස් ඔවුහු නුඹලාට පිළිතුරු යනායදන්යන් නම් එවිට 

නියත වශයයන්ම යමය පහළ කරනු ලැබුයේ අල්ලාහය්ේ 

දැනුයමන් බවත් ඔහු හැර නැමදුමට යවනත් යදවියඳකු 

යනාමැති බවත් නුඹලා දැන ගනු. නුඹලා (අල්ලාහ්ට 

අවනත වන) මුසල්ිම්වරුන් ද? 

هۡم  نهَمآ فَإِل
َ
يَۡستَِجيبُواْ لَُكۡم فَٱۡعلَُمٓواْ أ

ها ُهَوۖۡ  هآ إَِلََٰه إِل ن ل
َ
ِ َوأ نزَِل بِعِلِۡم ٱَّلله

ُ
أ

ۡسلُِمونَ  نتُم مُّ
َ
 ١٤ َفَهۡل أ

15. කවයරකු යමයලාව ජීවිතය හා එහි අලංකාරය 

අයප්ක්ෂා කරමින් සිටියේ ද අපි ඔවුන්යේ ක්රියාවන් (හි 

ප්රතිඵල) ඔවුනට එහි පූර්ණ ව පිරිනමමු. එහි ඔවුන්ට 

කප්පාදු කරනු යනාලබනු ඇත. 

ۡنيَا َوزِينَتََها  َمن كَاَن يُرِيُد ٱلۡحَيَوَٰةَ ٱلدُّ
ۡعَمَٰلَُهۡم فِيَها َوُهۡم فِيَها 

َ
ِ إِلَۡيهِۡم أ نُوَف 
 ١٥ لَا ُيبَۡخُسونَ 

16. මතු යලායවහි (නිරා) ගින්න හැර තමන්ට යවනත් 

කිසිවක් යනාමැති උදවිය ඔවුහුමය. ඔවුන් එහි සිදු කළ දෑ 

විනාශ වී විය. තවද ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ නිෂ්ඵලය. 

هِذيَن لَيَۡس لَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۖۡ وََحبَِط َما َصنَُعواْ فِيَها  اُر ها ٱلنه إِل
ا كَانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٦ َوَبَِٰطل  مه

17. තම පරමාධිපතියගන් වූ පැහැදිලි සාධකයක් මත වී 

ඔහුයගන් වූ සාක්ිකරුවකු පැමිණ සිටිය දී එයමන්ම ඊට 

යපර මග යපන්වීමක් හා දයාවක් වශයයන් මූසායේ 

පුස්තකය ද තිබිය දී එවන් අය (ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් හා) 

සමාන වන්යන් ද? ඔවුහු එය විශ්වාස කරති. තවද ජන 

සමූහයන් අතරින් කවයරකු එය ප්රතික්යෂ්ප කරන්යන් ද 

එවිට ඔහුයේ ප්රතිඥත සථ්ානය (නිරා) ගින්නය. එබැවින් 

නුඹ ඒ ගැන සැකයයහි පසු යනාවනු. නියත වශයයන්ම 

එයයි නුඹයේ පරමාධිපතියගන් වූ සතයය. නමුත් ජනයා 

අතරින් බහුතරයක් යදනා එය විශ්වාස යනාකරති. 

ب ِهِۦ   ِن ره َفَمن كَاَن عَلَىَٰ بَي ِنَةٖ م 
َ
أ

ِنُۡه َومِن َقبۡلِهِۦ   َويَتۡلُوهُ َشاهِد  م 
ْوَلَٰٓئَِك كَِتَُٰب 

ُ
ْۚ أ ُموَسيَٰٓ إَِماٗما َوَرۡحمًَة

ۚۦْ َوَمن يَۡكُفۡر بِهِۦ مَِن   يُۡؤمِنُوَن بِهِ
ۚۥْ فَلَا تَُك   اُر َموِۡعُدهُ ۡحَزاِب فَٱلنه

َ
ٱلۡأ

ب َِك  ِنُۡهْۚ إِنهُه ٱلۡحَقُّ مِن ره فِي مِۡريَةٖ م 
اِس لَا  ۡكثََر ٱلنه

َ
َوَلَِٰكنه أ

 ١٧ يُۡؤمِنُونَ 
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18. අල්ලාහ් මත යබාරු යගාතන්නාට වඩා මහා 

අපරාධකරු කවයරකු ද? ඔවුන් තම පරමාධිපති යවත 

ඉදිරිපත් කරනු ලබති. තවද ‘යමාවුන් තම පරමාධිපති යවත 

යබාරු පැවසූවන් යැයි සාක්ිකරුයවෝ පවසති. දැන ගනු! 

අපරාධකරුවන් යවත අල්ලාහය්ේ ශාපය යේවා. 

 ِ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم مِمه
َ
َوَمۡن أ

ْوَلَٰٓئَِك ُيۡعَرُضوَن عَلَىَٰ َرب ِهِۡم  
ُ
ْۚ أ َكِذبًا

هِذيَن   ۡشَهَُٰد َهَُٰٓؤلَآءِ ٱل
َ
َويَُقوُل ٱلۡأ

ِ عَلَى  لَا لَۡعنَُة ٱَّلله
َ
َكَذبُواْ عَلَىَٰ َرب ِهِۡمْۚ أ

َٰلِِمينَ   ١٨ ٱلظه

19. ඔවුහු වනාහි අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයන් වළක්වා එහි 

යදෝෂ යසායති. තවද පරමාන්ත දිනය පිළිබඳ ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්යනෝ ඔවුහුමය. 

  ِ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن يَُصدُّ ٱل
َويَبُۡغوَنَها ِعوَٗجا َوُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم  

 ١٩ َكَٰفُِرونَ 

20. ඔවුහු මහයපායළායේ (අල්ලාහ ්ව) යනාහැකියාට පත් 

කරන්නන් යනාවූහ. තවද අල්ලාහය්ගන් යතාර ව යවනත් 

භාරකරුවන් ඔවුනට යනාවීය. ඔවුනට එම දඬුවම යදගුණ 

කර යදනු ලැයේ. ඔවුහු සවන් යදන්නට ශක්තිය දරන්නන් 

යනාවූහ. එයමන්ම බලන්නන් ද යනාවූහ. 

ْوَلَٰٓئَِك لَۡم يَُكونُواْ ُمۡعِجزِيَن فِي 
ُ
أ

  ِ ِن ُدوِن ٱَّلله ۡرِض َوَما كَاَن لَُهم م 
َ
ٱلۡأ

ۡولَِيآَءۘ يَُضََٰعُف لَُهُم ٱلَۡعَذاُبْۚ َما 
َ
مِۡن أ

ۡمَع َوَما كَانُواْ كَانُواْ يَۡستَِطيُعونَ   ٱلسه
 ٢٠ ُيبِۡصُرونَ 

21. තමන්ටම අලාභහානි කර ගත්තවුන් ඔවුන්මය. තවද 

ඔවුන් යගාතමින් සිටි දෑ ඔවුන්යගන් මුලා වී යගාස ්ඇත. 
نُفَسُهۡم  

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ا كَانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٢١ َوَضله َعنُۡهم مه

22. නියත වශයයන්ම ඔවුහු මතු යලායවහි මහත් 

අලාභවන්තයින් බවට කිසිදු සැකයක් නැත. 
نهُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم  

َ
لَا َجَرَم أ

ۡخَسُرونَ 
َ
 ٢٢ ٱلۡأ

23. නියත වශයයන්ම යද්වත්වය විශ්වාස කර, යහකම් 

යකාට තවද තම පරමාධිපති යවත යටහත් වූවන් වනාහි 

ඔවුහුමය ස්වර්ග වාසීහු. ඔවුහු එහි සදාතනිකයයෝ යවති. 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ  إِنه ٱل
ۡخبَتُٓواْ إِلَيَٰ َرب ِهِۡم  

َ
َٰلَِحَِٰت َوأ ٱلصه

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

 ٢٣ َخَٰلُِدونَ 
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24. යමම කණ්ඩායම් යදයකහි උපමාව අන්ධයා හා බිහිරා 

එයමන්ම දෘෂ්ටිය ඇත්තා හා සවන් යදන්නා යමන් යවයි. 

යමාවුන් යදයදනා උපමායවන් සමාන යවයි ද? එබැවින් 

නුඹලා යමයනහි කළ යුතු යනායේ ද? 

َصم ِ  
َ
ۡعَميَٰ َوٱلۡأ

َ
۞َمثَُل ٱلَۡفرِيَقيِۡن َكٱلۡأ

ِميِعِۚ َهۡل يَۡستَوِيَاِن   َوٱلَۡبِصيرِ َوٱلسه
ُرونَ  فَلَا تََذكه

َ
 ٢٤ َمثَلًاْۚ أ

25. තවද සැබැවින්ම අපි නූහ් ව ඔහුයේ ජනයා යවත 

එේයවමු. නියත වශයයන්ම මම නුඹලාට අවවාද 

කරන්යනකු යවමි. 

ۦٓ إِن ِي   رَۡسلۡنَا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡومِهِ
َ
َولََقۡد أ

بِينٌ   ٢٥ لَُكۡم نَِذير  مُّ

26. නුඹලා අල්ලාහ් හැර (යවනත් කිසියවකුට) නැමදුම් 

යනාකළ යුතුය. නියත වශයයන්ම මම නුඹලා යවත 

යේදනීය දිනයක දඬුවම ගැන බිය යවමි. (යැයි 

පැවසුයේය.) 

َخاُف  
َ
ۖۡ إِن ِٓي أ َ ها ٱَّلله ها َتۡعبُُدٓواْ إِل ن ل

َ
أ

لِيمٖ 
َ
 ٢٦ َعلَيُۡكۡم َعَذاَب يَۡوٍم أ

27. එවිට ‘නුඹ අප යමන් මිනියසකු යලසින් මිස අපි නුඹ 

ව යනාදකිමු. එයමන්ම අපට වඩා පහත් ගම්බද අදහස් ඇති 

අය හැර යවනත් කිසිවකු නුඹ ව අනුගමනය කරන බව ද 

අපි යනාදකිමු. තවද අපට වඩා යරෂ්ඨත්වයක් නුඹලාට 

ඇතැයි ද අපි යනාසිතමු. නුඹලා මුසාවාදීන් බව අපි සිතමු’ 

යැයි ඔහුයේ ජනයා අතරින් ප්රතික්යෂ්ප කළ ප්රධානීහු 

පැවසූහ. 

هِذيَن َكَفُرواْ مِن   َفَقاَل ٱلَۡملَأُ ٱل
ِثۡلَنَا َوَما   ها بََشٗرا م  ََٰك إِل قَۡومِهِۦ َما نََرى

َراذِلَُنا نََرىَٰكَ 
َ
هِذيَن ُهۡم أ ها ٱل  ٱتهبََعَك إِل

ِي َوَما نََرىَٰ لَُكۡم َعلَيۡنَا 
ۡ
أ بَادَِي ٱلره

مِن فَۡضِۭل بَۡل َنُظنُُّكۡم  
 ٢٧ َكَِٰذبِينَ 

28. මායේ ජනයිනි! මා මායේ පරමාධිපතියගන් වූ 

පැහැදිලි සාධකයක් මත වී ඔහු යවතින් මා හට ආශිර්වාද 

පිරිනමා එය නුඹලා යවත යනායපයනන්නට සලස්වා තිබිය 

දී, නුඹලා ඒ ගැන කුමක් සිතන්යනහු ද? නුඹලා එය 

පිළිකුල් කරන්නන් යලස සිටිය දී අපි නුඹලාට එය 

බලකරන්යනමු ද? යැයි ඔහු පැවැසුයේය. 

َرَءۡيتُۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ 
َ
قَاَل َيََٰقۡوِم أ

ِۡن  َٰنِي َرۡحمَٗة م  ب ِي َوَءاتَى ِن ره بَي ِنَةٖ م 
ِيَۡت َعلَيُۡكۡم ِعنِدهِۦ َفعُ  م 

نتُۡم لََها َكَٰرُِهونَ 
َ
نُلۡزُِمُكُموَها َوأ

َ
 ٢٨ أ

29. තවද අයහෝ මායේ ජනයිනි! යම් යවනුයවන් මම 

නුඹලායගන් මුදලක් යනාඉල්ලමි. මායේ කුලිය අල්ලාහ ්

යවත මිස යවනත් නැත. තවද මම විශ්වාස කළවුන් පලවා 

හරින්යනකු ද යනායවමි. නියත වශයයන්ම ඔවුහු ඔවුන්යේ 

පරමාධිපති ව හමු වන්යනෝ යවති. එනමුත් මම නුඹලා ව 

දකිනුයේ අඥාන ව කටයුතු කරන පිරිසක් යලසිනි. 

ۡسـ َلُُكۡم َعلَيۡهِ َمالًاۖۡ إِۡن 
َ
َوَيََٰقۡوِم لَآ أ

نَا۠ بَِطارِدِ  
َ
ِْۚ وََمآ أ ها عَلَى ٱَّلله ۡجرَِي إِل

َ
أ

َلَُٰقواْ  هِذيَن َءاَمنُٓواْْۚ إِنهُهم مُّ َرب ِهِۡم  ٱل
َُٰكۡم قَوٗۡما َتجَۡهلُونَ  َرى

َ
ِٓي أ  ٢٩ َوَلَِٰكن 
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30. තවද අයහෝ මායේ ජනයිනි! මම ඔවුන් පලවා හැරියේ 

නම් අල්ලාහ් යවතින් මට උදේ කරනුයේ කවයරකු ද? 

නුඹලා යමයනහි කළ යුතු යනායේ ද? 

ِ إِن  َوَيََٰقۡوِم َمن يَنُصُرنِي مَِن ٱَّلله
ُرونَ  فَلَا تََذكه

َ
 ٣٠ َطَردتُُّهۡمْۚ أ

31. මා යවත අල්ලාහ්යේ භාණ්ඩාගාරයන් ඇතැයි මම 

යනාකියමි. තවද මම ගුප්ත දැය යනාදනිමි. තවද 

සැබැවින්ම මම මලක්වරයකු යැයි ද යනාකියමි. තවද 

නුඹලායේ ඇස් අවමානයයන් දකින උදවියට අල්ලාහ ්

කිසිදු යහපතක් පිරි යනානමනු ඇතැයි මම යනාකියමි. 

ඔවුන් තුළ ඇති දෑ පිළිබඳ අල්ලාහ් මැනවින් දන්නාය. 

නියත වශයයන්ම මම එවිට අපරාධකරුවන් අතරින් යවමි. 

  ِ قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱَّلله
َ
َولَآ أ

قُوُل إِن ِي  
َ
ۡعلَُم ٱلَۡغيَۡب َولَآ أ

َ
َولَآ أ

هِذيَن تَۡزَدرِٓي   قُوُل لِل
َ
َملَك  َولَآ أ

ُ َخيًۡراۖۡ  ۡعيُنُُكۡم لَن يُۡؤتِيَُهُم ٱَّلله
َ
أ

 ُ نُفِسهِۡم إِن ِٓي إِٗذا  ٱَّلله
َ
ۡعلَُم بَِما فِٓي أ

َ
أ

َٰلِِمينَ   ٣١ لهِمَن ٱلظه

32. අයහෝ නූහ!් සැබැවින්ම නුඹ අප සමග තර්ක 

කයළහිය. අප සමග වූ තර්කය නුඹ අධික කයළහිය. නුඹ 

සතයවාදීන් අතරින් වී නම් නුඹ අපට ප්රතිඥා යදන දෑ අප 

යවත යගන එනු යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

ۡكثَۡرَت  
َ
قَالُواْ َيَٰنُوُح قَۡد َجََٰدلَۡتنَا فَأ

تِنَا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت 
ۡ
ِجَدَٰلََنا فَأ

َِٰدقِينَ   ٣٢ مَِن ٱلصه

33. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්එය නුඹලා යවත යගන එනුයේ 

ඔහු අභිමත කයළ් නම් පමණි. තවද නුඹලා (අල්ලාහ් ව) 

යනාහැකියාට පත් කරන්නන් යනාවන්යනහුය. 

ُ إِن َشآَء قَاَل  تِيُكم بِهِ ٱَّلله
ۡ
إِنهَما يَأ

نتُم بُِمۡعِجزِينَ 
َ
 ٣٣ َوَمآ أ

34. තවද නුඹලාව යනාමයගහි අතහැර දමන්නට අල්ලාහ් 

අයප්ක්ෂා කර සිටියේ නම් මම නුඹලාට උපයදස ්දීමට 

සිතුව ද නුඹලාට මායේ උපයදස ඵලක් යනාවන්යන්ය. 

ඔහුය නුඹලායේ පරමාධිපති. තවද ඔහු යවතටමය නුඹලා 

නැවත යයාමු කරනු ලබනුයේ. 

ۡن 
َ
َردتُّ أ

َ
َولَا يَنَفُعُكۡم نُۡصِحٓي إِۡن أ

ن 
َ
ُ يُرِيُد أ نَصَح لَُكۡم إِن كَاَن ٱَّلله

َ
أ

ُيۡغوِيَُكۡمْۚ ُهَو َربُُّكۡم َوِإلَۡيهِ  
 ٣٤ تُرَۡجُعونَ 

35. එයස් නැතයහාත් ඔහු එය යගතුයේ යැයි ඔවුහු 

පවසන්යනෝ ද? (නබිවරය) නුඹ පවසනු. එය මා යගතුයේ 

නම් (මා කළ) මායේ වැරුද්ද මට එයරහිවය. තවද නුඹලා 

කරන වැරදි දැයින් මම නිදහස ්යවමි. 

َُٰهۖۡ قُۡل إِِن ٱۡفتََريۡتُُهۥ  ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى
َ
أ

ا   ِمه نَا۠ بَرِٓيء  م 
َ
َفَعلَىه إِۡجَرامِي َوأ

 ٣٥ ُتجۡرُِمونَ 

36. තවද නුඹයේ ජනයා අතරින් (යම් වන විටත්) විශ්වාස 

කළවුන් හැර යවනත් කිසිවකු විශ්වාස යනාකරන්යන්මය. 

එබැවින් ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව නුඹ දුක් යනාවනු 

යැයි නූහ්ට පණිවිඩ යදන ලදී. 

نهُهۥ لَن يُۡؤمَِن مِن  
َ
وِحَي إِلَيَٰ نُوٍح أ

ُ
َوأ

ها َمن قَۡد َءاَمَن فَلَا   قَۡومَِك إِل
 ٣٦ َيۡفَعلُونَ تَبۡتَئِۡس بَِما كَانُواْ 
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37. තවද අපයේ අධීක්ෂණය හා අපයේ අණ පරිදි නුඹ 

නිර්මාණය කරනු. තවද අපරාධ කළවුන් සම්බන්ධයයන් 

නුඹ මා සමග කතා යනාකරනු. නියත වශයයන්ම ඔවුහු 

ගිල් වනු ලබන්යනෝමය. 

ۡعيُنِنَا َووَۡحيِنَا َولَا  
َ
َوٱۡصنَِع ٱلُۡفلَۡك بِأ

هِذيَن َظلَُمٓواْ إِ  نهُهم  تَُخَِٰطبۡنِي فِي ٱل
ۡغَرُقونَ   ٣٧ مُّ

38. තවද ඔහු නැව නිර්මාණය කරයි. ඔහුයේ ජනයා 

අතරින් ප්රධානීහු ඔහු අසළින් ගමන් කළ සෑම විටම ඔහුට 

ඔවුහු සමේචල් කයළෝය. එබැවින් නුඹලා සමේචල් 

කරන්නාක් යමන්ම සැබැවින්ම අපි ද නුඹලාට සමේචල් 

කරන්යනමු යැයි ඔහු පැවසීය. 

  َويَۡصنَُع 
 
ٱلُۡفلَۡك وَُكلهَما َمره َعلَيۡهِ َملَأ

ِن قَۡومِهِۦ َسِخُرواْ مِنُۡهْۚ قَاَل إِن   م 
تَۡسَخُرواْ مِنها فَإِنها نَۡسَخُر مِنُكۡم  

 ٣٨ َكَما تَۡسَخُرونَ 

39. එවිට තමන් අවමානයට පත් කරන දඬුවම කවුරුන් 

යවත පැමියණන්යන් දැයි ද සදාතනික දඬුවම කවුරුන් 

යවත ඇති වන්යන් යැයි ද නුඹලා මතු දැන ගනු ඇත. 

تِيهِ َعَذاب   
ۡ
فََسۡوَف َتۡعلَُموَن َمن يَأ

ُيخۡزِيهِ َويَِحلُّ َعلَيۡهِ َعَذاب   
قِيمٌ   ٣٩ مُّ

40. අවසානයේ අපයේ නියයෝගය පැමිණ උදුන උතුරා 

ගිය විට එහි යදයදයනකුයගන් යුත් සෑම යුගලයක්  බැගින් 

ද තවද (දඬුවයම්) වදන කවුරුන් යවත යපරටු වූයේ ද 

ඔවුන් හැර නුඹයේ පවුයල් යසසු උදවිය ද විශ්වාස කළවුන් 

ද එහි (නැවට) නංවා ගනුයි අපි පැවසුයවමු. ඔහු සමග 

ස්වල්ප යදයනකු මිස විශ්වාස යනාකයළය්. 

نُّوُر   ۡمُرنَا َوَفاَر ٱلته
َ
َحتهيَٰٓ إِذَا َجآَء أ

ٖ َزوَۡجيِۡن 
قُلۡنَا ٱۡحمِۡل فِيَها مِن كُل 

هۡ 
َ
ها َمن َسبََق َعلَيۡهِ ٱثۡنَيِۡن َوأ لََك إِل

ۥٓ  ٱلَۡقۡوُل َوَمۡن َءاَمَنْۚ وََمآ َءاَمَن َمَعُه
ها قَلِيل    ٤٠ إِل

41. නුඹලා එහි යගාඩ වනු. එය ගමන් ගන්යන්ත් එය 

නතර වන්යන්ත් අල්ලාහය්ේ නාමයයනි. නියත වශයයන්ම 

මායේ පරමාධිපති අති ක්ෂමාශීලී කරුණා ගුණයයන් 

යුක්තය යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

 ِ ۞َوَقاَل ٱۡرَكبُواْ فِيَها ِمۡسِب ٱَّلله
ْۚ إِنه َرب ِي لََغُفور   ََٰهآ ََٰها َوُمرَۡسى َمجۡرٜى

 ٤١ رهِحيم  

42. තවද ඔවුන් රැයගන කඳු යමන් වූ රළ අතර එය ගමන් 

ගත්යත්ය. නූහ් තම පුතණුවන් ඇමතුයේය. ඔහු (නැයවන්) 

බැහැර ව සිටියේය. ‘මායේ පුතණුවනි, අප සමග ඔබත් 

ගමන් ගනු. තවද ඔබ යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් 

සමග යනාවනු. 

َوِهَي َتجۡرِي بِهِۡم فِي َمۡوٖج َكٱلِۡجبَاِل 
َونَاَدىَٰ نُوٌح ٱۡبنَُهۥ وَكَاَن فِي َمۡعزِٖل  
َع   َعنَا َولَا تَُكن مه َيَٰبُنَيه ٱۡرَكب مه

 ٤٢ ٱلَۡكَٰفِرِينَ 
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43. (එවිට ඔහු) ජලයයන් මා ආරක්ෂා කරන කන්දක් 

යවත යමි යැයි පැවසුයේය. කවුරුන් යවත ඔහු කරුණාව 

යපන්වූයේ ද ඔවුන් හැර අල්ලාහය්ේ නියයෝගයයන් අද දින 

ආරක්ෂා කරන කිසියවකු නැත යැයි (නූහ්) පැවැසුයේය. 

ඔවුන් යදයදනා අතර රළ වට කර ගත්යත්ය. එවිට ඔහු 

ගිලීගිය අය අතරට පත් විය. 

َيۡعِصُمنِي مَِن  قَاَل َسـ َاوِٓي إِلَيَٰ َجبَٖل 
ۡمرِ  

َ
ِۚ قَاَل لَا عَاِصَم ٱلَۡيۡوَم مِۡن أ ٱلَۡمآءِ
ها َمن رهِحَمْۚ وََحاَل بَيۡنَُهَما   ِ إِل ٱَّلله

 ٤٣ ٱلَۡمۡوُج فَكَاَن مَِن ٱلُۡمۡغَرِقينَ 

44. අයහෝ මහයපායළාව! ඔයේ ජලය ඔබ ගිල ගනු. අයහෝ 

අහස! ඔබ (වැසි) නතර කරනු යැයි කියනු ලැබීය. ජලය ද 

අඩු වී ගියේය. නියයෝගය ද තීන්දු විය. එය (නැව) ජූද් 

කන්ද මත රැඳිණ. තවද අපරාධකාරී ජනයා දුරස් යේවා  

යැයි කියනු ලැබීය. 

ۡرُض ٱبۡلَعِى َمآَءِك َوَيََٰسَمآُء  
َ
َوقِيَل َيَٰٓأ

ۡمُر  
َ
قۡلِعِى وَِغيَض ٱلَۡمآُء َوُقِضَي ٱلۡأ

َ
أ

ۖۡ َوقِيَل ُبۡعٗدا   َوٱۡستَوَۡت عَلَى ٱلۡجُودِي ِ
َٰلِِمينَ ل ِلۡ   ٤٤ َقۡوِم ٱلظه

45. එවිට නූහ ්තම පරමාධිපති අමතා මායේ 

පරමාධිපතියාණනි! නියත වශයයන්ම මායේ පුතණුවන් 

මායේම පවුයල් යකයනකි. තවද නියත වශයයන්ම ඔබයේ 

ප්රතිඥාව සැබෑවකි. තවද ඔබ තීරකයින් අතරින් මහා 

තීරකය යැයි ප්රාර්ථනා කයළය්. 

بهُهۥ  ِ إِنه  َونَاَدىَٰ نُوح  ره َفَقاَل َرب 
ۡهلِى َوِإنه وَۡعَدَك ٱلۡحَقُّ  

َ
ٱبۡنِي مِۡن أ

ۡحَكُم ٱلَۡحَِٰكِمينَ 
َ
نَت أ

َ
 ٤٥ َوأ

46. අයහෝ නූහ!් නියත වශයයන්ම ඔහු නුඹයේ පවුයලන් 

යකයනකු යනායේ.  නියත වශයයන්ම එය (එයස් පැවසීම) 

දැහැමි යනාවන ක්රියාවකි. එබැවින් කවර යදයක් පිළිබඳ 

නුඹට දැනුමක් යනාමැත්යත් ද එය මයගන් නුඹ 

යනාඉල්ලනු. නියත වශයයන්ම නුඹ අඥානයින් අතරින් 

වීම ගැන මම නුඹට උපයදස් යදමි යැයි ඔහු (අල්ලාහ්) 

පැවසීය. 

ۡهلَِكۖۡ  
َ
قَاَل َيَٰنُوُح إِنهُهۥ لَيَۡس مِۡن أ

إِنهُهۥ َعَمٌل َغيُۡر َصَٰلِٖحِۖ فَلَا تَۡسـ َلِۡن  
ِعُظَك  َما لَيَۡس لََك بِهِۦ 

َ
ِعلٌۡمۖۡ إِن ِٓي أ

ن تَُكوَن مَِن ٱلَۡجَٰهِلِينَ 
َ
 ٤٦ أ

47. මායේ පරමාධිපතියාණනි! කවර යදයක් ගැන මට 

දැනුමක් යනාමැත්යත් ද එවන් දෑ ඔයබන් ඉල්ලීයමන් මම 

ඔබයේ ආරක්ෂාව පතමි. ඔබ මට සමාව දී ඔබ මා හට 

කරුණා යනාකරන්යන් නම් මම අලාභවන්තයින් අතරින් 

යවමි යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ۡسـ َلََك 
َ
ۡن أ

َ
ُعوذُ بَِك أ

َ
ِ إِن ِٓي أ قَاَل َرب 

ها َتۡغفِۡر لِي   ۖۡ َوِإل َما لَيَۡس لِي بِهِۦ ِعلۡم 
َِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ  ُكن م 

َ
 ٤٧ َوتَۡرَحمۡنِٓي أ

48. අයහෝ නූහ!් අපයගන් වූ ආශිර්වාදය සමග ද ඔබ යවත 

හා ඔබ සමග සිටි සමූහයන් යවත වූ අභිවෘද්ධියන් සමග ද 

ඔබ (නැයේ සිට) යගාඩ බසිනු. තවත් සමූහයන්, අපි 

ඔවුනට භුක්ති විඳින්නට සලස්වන්යනමු. පසුව අපයගන් වූ 

යේදනීය දඬුවමක් ඔවුන් හසු කර ගනු ඇත. 

ِنها   قِيَل َيَٰنُوُح ٱۡهبِۡط بَِسَلَٰٖم م 
ن   ِمه َمٖم م 

ُ
َوبَرََكٍَٰت َعلَيَۡك وَعَلَىَٰٓ أ

َمم  
ُ
َعَكْۚ َوأ ُهم  مه َسنَُمت ُِعُهۡم ثُمه َيَمسُّ

لِيم  
َ
ِنها َعَذاٌب أ  ٤٨ م 
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49. එය ඔබ යවත අප දන්වා සිටින ගුප්ත පුවත් අතරිනි. 

මීට යපර නුඹ හා නුඹයේ ජනයා එය දැන සිටියේ නැත. 

එබැවින් නුඹ ඉවසනු. නියත වශයයන්ම යහපත් අවසානය 

යද්ව බිය හැඟීයමන් යුතුව කටයුතු කරන්නන් හටය. 

ۢنبَآءِ ٱلَۡغيِۡب نُوِحيَهآ تِلَۡك 
َ
مِۡن أ

نَت َولَا  
َ
إِلَۡيَكۖۡ َما ُكنَت َتۡعلَُمَهآ أ

قَۡوُمَك مِن َقبِۡل َهََٰذاۖۡ فَٱۡصبِۡرۖۡ إِنه 
 ٤٩ ٱلَۡعَٰقِبََة لِلُۡمتهقِينَ 

50. තවද ආද් යවත ඔවුන්යේ සයහෝදර හූද් ව ද (අපි 

එේයවමු.) මායේ ජනයිනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් 

කරනු. ඔහු හැර නුඹලාට කිසිදු යදවියඳකු යනාමැත. 

නුඹලා යබාරු යගාතන්නන් මිස යවනත් අය යනාවතැයි 

ඔහු පැවසුයේය. 

َخاُهۡم ُهوٗداْۚ قَاَل َيََٰقۡوِم  
َ
َوِإلَيَٰ عَاٍد أ

ِۡن إَِلٍَٰه   َ َما لَُكم م  ٱۡعبُُدواْ ٱَّلله
ها ُمۡفتَُرونَ  نتُۡم إِل

َ
ۥٓۖۡ إِۡن أ  ٥٠ َغيُۡرُه

51. මායේ ජනයිනි! ඒ යවනුයවන් මම නුඹලායගන් 

කුලියක් යනාඉල්ලමි. මායේ කුලිය මා මැවූ අය යවත මිස 

යවනත් අයයකු යවත නැත. එබැවින් නුඹලා වටහා ගත 

යුතු යනායේ ද? 

ۡجًراۖۡ إِۡن 
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَيۡهِ أ

َ
َيََٰقۡوِم لَآ أ

فَلَا  
َ
ِۚ أ هِذي َفَطَرنِٓي ها عَلَى ٱل ۡجرَِي إِل

َ
أ

 ٥١ َتۡعقِلُونَ 

52. තවද මායේ ජනයිනි! නුඹලා නුඹලායේ 

පරමාධිපතියගන් සමාව අයැද සිටිනු. පසුව පශ්චාත්තාප වී 

ඔහු යවතට යයාමු වනු. ඔහු නුඹලා යවත අහස් ජලය 

අඛ්ණ්ඩ ව එවනු ඇත. තවද නුඹලායේ බලයට බලය 

වර්ධනය කර යදනු ඇත. තවද නුඹලා වැරදිකරුවන් 

යලසින් පිටු යනාපානු. 

ٱۡستَۡغفُِرواْ َربهُكۡم ثُمه تُوبُٓواْ  َوَيََٰقۡوِم 
ِۡدَراٗرا   َمآَء َعلَيُۡكم م  إِلَۡيهِ يُرِۡسِل ٱلسه

تُِكۡم َولَا   َويَزِۡدُكۡم قُوهةً إِلَيَٰ قُوه
هۡواْ ُمجۡرِمِينَ   ٥٢ َتتََول

53. අයහෝ හූද්! නුඹ අප යවත පැහැදිලි සාධකයක් යගන 

ආයේ නැත. තවද නුයේ කියමන අනුව අපයේ යදවිවරුන් 

අපි අතහරින්නන් යනායවමු. තවද අපි නුඹ ව විශ්වාස 

කරන්නන් යනායවමු යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

قَالُواْ َيَُٰهوُد َما ِجئۡتَنَا بِبَي ِنَةٖ وََما َنحُۡن  
بِتَارِكِٓي َءالَِهتِنَا َعن قَۡولَِك َوَما َنحُۡن  

 ٥٣ لََك بُِمۡؤمِنِينَ 

54. අපයේ ඇතැම් යදවිවරුන් නුඹට නපුරක් සිදු කරනු 

ඇතැයි මිස යවනකක් අපි යනාපවසමු. (එවිට ඔහු) "නියත 

වශයයන්ම මම අල්ලාහ්ව සාක්ියක් යලස ගනිමි. 

(අල්ලාහ ්හැර) නුඹලා ආයද්ශ තබන දැයින් මම ඉවත්වූ 

යකයනකු බවට නුඹලාද සාක්ි දරනු" යැයි (හූද්) 

පැවැසුයේය. 

ََٰك َبۡعُض   ها ٱۡعتََرى إِن نهُقوُل إِل
  َ ۡشهُِد ٱَّلله

ُ
َءالَِهتِنَا بُِسوٓءِٖۗ قَاَل إِن ِٓي أ

ا   ِمه ن ِي بَرِٓيء  م 
َ
َوٱۡشَهُدٓواْ أ

 ٥٤ تُۡشِرُكونَ 



සූරා හූද් 295  هود 

55. ඔහු හැර (නුඹලා ආයද්ශ තබන දැයින් මම ඉවත්වූ 

යකයනකි). එයමන්ම නුඹලා සියල්ල එක් ව මට 

කුමන්ත්රණ කරනු. පසුව නුඹලා මට අවකාශ යනායදනු.’ 

යැයි ඔහු (හූද්) පැවසුයේය. 

ۖۦۡ فَِكيُدونِي َجمِيٗعا ثُمه لَا   مِن ُدونِهِ
 ٥٥ تُنِظُرونِ 

56. නියත වශයයන්ම මම මායේ පරාධිපති වූ ද නුඹලායේ 

පරමාධිපති වූ ද අල්ලාහ ්යවත (සියල්ල) භාර කයළමි. 

කිසිදු ජීවියයකු එහි නළල් යකස් යරාදින් ඔහු හසු කර 

ගන්යනකු මිස නැත. නියත වශයයන්ම මායේ පරමාධිපති 

ඍජු මාර්ගය මත සිටින්යන්ය. 

ِ َرب ِي َوَرب ُِكمِۚ   إِن ِي تَوَكهلُۡت عَلَى ٱَّلله
  ْۚ ُۢ بِنَاِصيَتَِهآ ها ُهَو َءاِخُذ ا مِن َدآبهٍة إِل مه

ۡستَقِيمٖ   ٥٦ إِنه َرب ِي عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

57. නමුත් නුඹලා පිටුපෑයවහු නම් (දැන ගනු) මා නුඹලා 

යවත කවර කරුණක් සමග එවනු ලැබුයවම් ද එය මා 

නුඹලා යවත සැබැවින්ම දැන්වූයයමි. තවද මායේ 

පරමාධිපති නුඹලා යනාවන පිරිසක් නියයෝජිතයින් බවට 

පත් කරයි. නුඹලා ඔහුට කිසිවකින් හානි සිදු කළ 

යනාහැක. නියත වශයයන්ම මායේ පරමාධිපති සියලු දෑ 

සුරක්ෂා කරන්නාය. 

هۡواْ َفَقۡد  آ فَإِن تََول بۡلَۡغتُُكم مه
َ
أ

ۦٓ إِلَۡيُكۡمْۚ َويَۡستَۡخلُِف   رِۡسلُۡت بِهِ
ُ
أ

ونَُهۥ  َرب ِي قَۡوًما َغيَۡرُكۡم َولَا تَُضرُّ
ِ َشۡيٍء  

ْۚ إِنه َرب ِي عَلَىَٰ كُل  ا َشيۡـ ً
 ٥٧ َحفِيظ  

58. තවද අපයේ නියයෝගය පැමිණි කල්හි අපයගන් වූ 

ආශිර්වාදය තුළින් අපි හූද් හා ඔහු සමග වූ විශ්වාස 

කළවුන් මුදවා ගතිමු. තවද අපි ඔවුන් ව දැඩි දඬුවමින් 

මුදවා ගතිමු. 

هِذيَن  ۡمُرنَا َنجهيۡنَا ُهوٗدا َوٱل
َ
ا َجآَء أ َولَمه

ِنها َوَنجهيَۡنَُٰهم  َءاَمنُواْ َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ م 
ِۡن َعَذاٍب َغلِيٖظ   ٥٨ م 

59. තවද එය ආද්(සමූහයා)ය. ඔවුහු තම පරමාධිපතියේ 

වදන් ප්රතික්යෂ්ප කයළෝය. තවද ඔවුහු ඔහුයේ ධර්ම 

දූතවරුන්ට පිටුපෑහ. තවද ඔවුහු සෑම දුෂ්ට පාලකයකුයේම 

නියයෝග පිළිපැද්යදෝය. 

ۖۡ َجَحُدواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۡم   َوتِلَۡك عَاد 
  ِ

ۡمَر كُل 
َ
وََعَصۡواْ رُُسلَُهۥ َوٱتهبَُعٓواْ أ

 ٥٩ َجبهاٍر َعنِيدٖ 

60. තවද යමයලායවහි ද මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනයයහි ද ශාපය ඔවුහු ලුහු බඳිනු ලැබුයවෝය. දැන 

ගනු! නියත වශයයන්ම ආද් සමූහයා තම පරමාධිපති 

ප්රතික්යෂ්ප කයළෝය. දැන ගනු! හූද්යේ ජනයා වූ ආද් ට 

විනාශයක් ම විය. 

ۡنيَا لَۡعنَٗة َويَۡوَم  تۡبُِعواْ فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
ُ
َوأ

لَآ 
َ
إِنه عَاٗدا َكَفُرواْ َربهُهۡمُۗ ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ

لَا ُبۡعٗدا ل َِعادٖ قَۡوِم ُهودٖ 
َ
 ٦٠ أ
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61. තවද සමූද් (ජනයා) යවත ඔවුන්යේ සයහෝදර සාලිහ් ව 

ද (එේයවමු.) මායේ ජනයිනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් 

කරනු. නුඹලාට ඔහු හැර යවනත් යදවියඳකු යනාමැත. 

නුඹලා ව මහයපායළායවන් බිහි කයළ ්ඔහුය. තවද එහි 

පදිංචි වීමට සැලසුයේය. එබැවින් නුඹලා ඔහුයගන් සමාව 

ඉල්ලා පශ්චාත්තාප වී ඔහු යවතට යයාමු වනු. නියත 

වශයයන්ම මායේ පරමාධිපති ඉතා සමීපය; පිළිතුරු 

යදන්නාය. 

ْۚ قَاَل  َخاُهۡم َصَٰلِٗحا
َ
۞َوِإلَيَٰ ثَُموَد أ

ِۡن إَِلٍَٰه  َ َما لَُكم م  َيََٰقۡوِم ٱۡعبُُدواْ ٱَّلله
ۡرِض  َغيُۡرُهۖۥۡ 

َ
َِن ٱلۡأ ُكم م 

َ
نَشأ

َ
ُهَو أ

َوٱۡستَۡعَمَرُكۡم فِيَها فَٱۡستَۡغفُِروهُ ثُمه 
جِيب    ٦١ تُوبُٓواْ إِلَۡيهِِۚ إِنه َرب ِي قَرِيب  مُّ

62. ‘අයහෝ සාලිහ්! මීට යපර ඔබ අප අතර 

බලායපායරාත්තු තැබිය හැක්යකකු විය. අපයේ මුතුන් 

මිත්තන් නැමදුම් කරන දෑට අප වන්දනාමාන කිරීයමන් 

නුඹ අප ව වළක්වන්යනහි ද? නුඹ අප කවර කරුණක් 

යවත ඇරයුම් කරන්යනහි ද ඒ ගැන අවිනිශ්චිත සැකයයහි 

නියත වශයයන්ම අපි පසුවන්යනමු’ යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

ا  قَالُواْ َيََٰصَٰلُِح قَۡد ُكنَت فِينَا َمرُۡجو ٗ
ن 

َ
َٰنَآ أ َتنَۡهى

َ
نهۡعبَُد َما َيۡعبُُد َقبَۡل َهََٰذاۖٓۡ أ

ا تَۡدُعونَآ   ِمه َءابَآُؤنَا َوِإنهنَا لَفِى َشك ٖ م 
 ٦٢ إِلَۡيهِ ُمرِيبٖ 

63. ‘මායේ ජනයිනි! මායේ පරමාධිපතියගන් වූ පැහැදිලි 

සාධකයක් මත මම හිඳිමින් ඔහුයගන් වූ ආශිර්වාදයක් මට 

ඔහු පිරිනමා තිබිය දී මම ඔහුට පිටුපෑයේ නම් 

අල්ලාහය්ගන් යතාර ව මට උපකාර කරනුයේ කවුරුන් 

දැයි යන වග නුඹලා සිතා බැලුයවහු ද? නුඹලා මට අලාභ 

හානිය මිස යවනත් කිසිවක් වැඩි කරන්යන් නැත’ යැයි 

ඔහු පැවසුයේය. 

َرَءۡيتُۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ 
َ
قَاَل َيََٰقۡوِم أ

َٰنِي مِنُۡه َرۡحمَٗة  ب ِي َوَءاتَى ِن ره بَي ِنَةٖ م 
ۖۥۡ  َفَمن  ِ إِۡن َعَصيۡتُُه يَنُصُرنِي مَِن ٱَّلله

 ٦٣ َفَما تَزِيُدونَنِي َغيَۡر َتخِۡسيرٖ 

64. එයමන්ම අයහෝ මායේ ජනයිනි! යමය නුඹලාට 

සංඥාවක් වශයයන් (යදන ලද්දා) වූ අල්ලාහය්ේ ඔටු 

යදනය. එබැවින් මහයපායළායේ උළා කන්නට නුඹලා ඌ 

අත හැර දමනු. යම් නපුරක් සිදු කිරීමට නුඹලා ඌ ස්පර්ශ 

යනාකරනු. එවිට සමීපයයන් වූ දඬුවමක් නුඹලා ව හසු කර 

ගනු ඇත. 

 ۡۖ ِ لَُكۡم َءايَٗة َوَيََٰقۡوِم َهَِٰذهِۦ نَاقَُة ٱَّلله
ِۖۡ َولَا   ۡرِض ٱَّلله

َ
ُكۡل فِٓي أ

ۡ
فََذُروَها تَأ

ُخَذُكۡم َعَذاب   
ۡ
وَها بُِسوٓءٖ َفيَأ َتَمسُّ

 ٦٤ قَرِيب  

65. එනමුත් ඔවුහු උයේ යගල නහර කපා දැමුයවෝය. එවිට 

නුඹලා නුඹලායේ නියවස් තුළ දින තුනක් භුක්ති විඳිනු. 

එය යබාරු කළ යනාහැකි ප්රතිඥාවක් යැයි ඔහු පැවසීය. 

َفَعَقُروَها َفَقاَل َتَمتهُعواْ فِي َدارُِكۡم 
يهامِٖۖ َذَٰلَِك وَۡعٌد َغيُۡر  

َ
ثََلَٰثََة أ

 ٦٥ َمۡكُذوبٖ 
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66. අපයේ (දඬුවයම්) නියයෝගය පැමිණි කල්හි අපයේ 

ආශිර්වාදය තුළින් හා එදින අවමානයයන් අපි සාලිහ් හා 

ඔහු සමග වූ විශ්වාස කළවුන් ව මුදවා ගතිමු. නියත 

වශයයන්ම ඔයේ පරමාධිපති වන ඔහුය අති බල 

සම්පන්න; සර්ව බලධාරී වන්යන්. 

ۡمُرنَا َنجهيۡنَا َصَٰلِٗحا  
َ
ا َجآَء أ فَلَمه

هِذيَن َءاَمنُواْ َمَعُهۥ  ِنها َومِۡن  َوٱل بَِرۡحمَةٖ م 
ِخۡزِي يَۡومِئٍِذِۚ إِنه َربهَك ُهَو ٱلَۡقوِيُّ  

 ٦٦ ٱلَۡعزِيزُ 

67. තවද මහා ගිඟුරුම් හඬ අපරාධ කළවුන් හසු කයළය්. 

එවිට ඔවුහු උදෑසන තම නියවස් තුළ මළ කඳන් බවට පත් 

ව සිටියහ. 

يَۡحُة  هِذيَن َظلَُمواْ ٱلصه َخَذ ٱل
َ
َوأ

ۡصبَُحواْ فِي دَِيَٰرِهِۡم َجَٰثِِمينَ 
َ
 ٦٧ فَأ

68. ඔවුහු එහි කිසිවියටක පදිංචි යනාවූවක් යමනි. දැන 

ගනු. නියත වශයයන්ම සමූද් (ජනයා) ඔවුන්යේ 

පරමාධිපති ව ප්රතික්යෂ්ප කයළෝය. දැන ගනු! සමූද් 

(ජනයාට) විනාශයක් ම විය. 

 ْ لَآ إِنه ثَُموَدا
َ
ُۗ أ هۡم َيۡغنَۡواْ فِيَهآ ن ل

َ
 َكأ

لَا ُبۡعٗدا ل َِثُمودَ 
َ
 ٦٨ َكَفُرواْ َربهُهۡمُۗ أ

69. ඔවුහු එහි කිසිවියටක පදිංචි යනාවූවක් යමනි. දැන 

ගනු. නියත වශයයන්ම සමූද් (ජනයා) ඔවුන්යේ 

පරමාධිපති ව ප්රතික්යෂ්ප කයළෝය. දැන ගනු! සමූද් 

(ජනයාට) විනාශයක් ම විය. 

إِبَۡرَٰهِيَم  َولََقۡد َجآَءۡت رُُسلُنَآ 
ۖۡ َفَما  ۖۡ قَاَل َسَلَٰم  بِٱلۡبُۡشَرىَٰ قَالُواْ َسَلَٰٗما

ن َجآَء بِعِۡجٍل َحنِيذٖ 
َ
 ٦٩ لَبَِث أ

70. ඔවුන්යේ අත් ඒ(ආහාරය) යවත ළඟා යනාවූ බව ඔහු 

දුටු විට ඔවුන් නාඳුනන අය බව ඔහුට වැටහිණි. ඔවුන් 

ගැන බියක් දැනුණි. ‘නුඹ බිය යනාවනු. නියත වශයයන්ම 

අපි ලූත්යේ ජනයා යවත එවනු ලැබූවන් යවමු’ යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

يِۡدَيُهۡم لَا تَِصُل إِلَۡيهِ 
َ
ا َرَءآ أ فَلَمه

ْۚ قَالُواْ  وَۡجَس مِنُۡهۡم ِخيَفٗة
َ
نَِكَرُهۡم َوأ

رِۡسلۡنَآ إِلَيَٰ قَۡوِم لُوطٖ 
ُ
 ٧٠ لَا َتخَۡف إِنهآ أ

71. තවද ඔහුයේ බිරිය ද සිට යගන සිටියාය. (යමය ඇසූ) 

ඇය සිනහසුණාය. එවිට අපි ඇයට ඉසහ්ාක් පිළිබඳ හා 

ඉස්හාක්යගන් පසු යඃකූේ පිළිබඳ ශුභාරංචි දැන්වූයයමු. 

تُُهۥ قَآئَِمة  فََضِحَكۡت 
َ
َوٱۡمَرأ

ۡرَنََٰها بِإِۡسَحََٰق َومِن َوَرآءِ   فَبَشه
 ٧١ إِۡسَحََٰق َيۡعُقوَب 

72. අයහෝ මායේ යේදය!  මම මැහැල්ලියයකු ව සිටිය දී 

සහ යම් මායේ සැමියා වයයෝවෘද්ධයයකු ව සිටිය දී මම 

දරුවකු ප්රසූත කරන්යනම් ද? නියත වශයයන්ම එය පුදුම 

සහගත කරුණකි යැයි ඇය කීවාය. 

نَا۠ َعُجوز  
َ
لُِد َوأ

َ
قَالَۡت َيََٰويۡلََتيَٰٓ َءأ

ۖۡ إِنه َهََٰذا لََشۡيٌء   َوَهََٰذا َبۡعلِى َشيًۡخا
 ٧٢ َعِجيب  
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73. අල්ලාහ්යේ නියයෝගය සම්බන්ධයයන් නුඹ පුදුම 

වන්යනහි ද? අල්ලාහය්ේ ආශිර්වාදය හා භාගයය 

නිවැසියන් වන නුඹලා සතු යේවා! නියත වශයයන්ම ඔහු 

ප්රශංසා ලාභීය; අති කීර්තිමත්ය යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

ِۖۡ َرۡحمَُت   ۡمرِ ٱَّلله
َ
َتۡعَجبِيَن مِۡن أ

َ
قَالُٓواْ أ

ِ َوبَرََكَٰتُُهۥ  ۡهَل  ٱَّلله
َ
َعلَيُۡكۡم أ

جِيد    ٧٣ ٱلَۡبيِۡتِۚ إِنهُهۥ َحمِيد  مه

74. ඉබ්රාහීම්යගන් බිය පහ ව යගාස් ශුභාරංචිය ද ඔහු යවත 

පැමිණි කල්හි, ලූත්යේ ජනයා සම්බන්ධයයන් ඔහු අප 

සමග වාද කරන්නට විය. 

ۡوُع  ا ذََهَب َعۡن إِبَۡرَٰهِيَم ٱلره فَلَمه
ا فِي قَۡوِم وََجآَءتُۡه ٱلۡبُۡشَرىَٰ يَُجَِٰدلُنَ 

 ٧٤ لُوٍط 

75. නියත වශයයන්ම ඉබ්රාහීම් ඉතා ඉවසන සුළු 

කරුණාවන්ත (අල්ලාහ් යවත) නැඹුරුවන්යනකි. 
نِيب   َٰه  مُّ وه

َ
 ٧٥ إِنه إِبَۡرَٰهِيَم لَحَلِيٌم أ

76. අයහෝ ඉබ්රාහීම්! ඔබ යමයින් වැළයකනු. සැබැවින්ම 

ඔබයේ පරමාධිපතියේ නියයෝගය පැමිණ ඇත. තවද නියත 

වශයයන්ම ඔවුන් වනාහි ඔවුන් යවත ප්රතික්යෂ්ප කළ 

යනාහැකි දඬුවමක් පැමියණන්නට ඇත. 

ۡعرِۡض َعۡن َهََٰذاۖٓۡ إِنهُهۥ قَۡد  
َ
َيَٰٓإِبَۡرَٰهِيُم أ

ۡمُر َرب َِكۖۡ َوِإنهُهۡم َءاتِيهِۡم  
َ
َجآَء أ

 ٧٦ َعَذاٌب َغيُۡر َمۡرُدودٖ 

77. තවද අපයේ සුර දූතවරුන් ලූත් යවත පැමිණි කල්හි 

ඔහු ඔවුන් පිළිබඳ කනසස්ල්ලට පත් විය. තවද ඔවුන් 

පිළිබඳ ව බලවත් යලස පීඩනයට පත් විය. තවද යමය 

දරුණු දිනයකි යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ا َجآَءۡت رُُسلُنَا لُوٗطا ِسٓيَء بِهِۡم   َولَمه
َوَضاَق بِهِۡم ذَۡرٗعا َوَقاَل َهََٰذا يَۡوٌم 

 ٧٧ َعِصيب  

78. තවද ඔහුයේ ජනයා ඔහු යවත (ඔවුන් සමග වැරදි 

යලස හැසිරීමට) යේගයයන් පැමිණියහ. තවද මීට යපරද 

ඔවුන් නපුරුකම් සිදුකරමින් පසු වූහ. මායේ ජනයිනි! යම් 

මායේ දූවරුන්ය. යමාවුන් නුඹලාට අති පිවිතුරුය. 

එයහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. මායේ 

ආගන්තුකයින් අතර මා අවමානයට පත් යනාකරනු. යහ 

මග ලැබූ කිසිදු (බුද්ධිමත්) මිනියසකු නුඹලා අතරින් 

යනායේ දැයි ඔහු විමසුයේය. 

وََجآَءهُۥ قَۡوُمُهۥ ُيۡهرَُعوَن إِلَۡيهِ َومِن  
ي ِـ َاِتِۚ قَاَل  َقبُۡل كَانُواْ َيۡعَملُوَن ٱلسه

ۡطَهُر  
َ
َيََٰقۡوِم َهَُٰٓؤلَآءِ َبنَاتِي ُهنه أ

َ َولَا  ُتخُۡزوِن فِي  لَُكۡمۖۡ فَٱتهُقواْ ٱَّلله
لَيَۡس مِنُكۡم رَُجل   

َ
َضيۡفِىِۖٓ أ

 ٧٨ رهِشيد  

79. නුඹයේ දූවරුන් සම්බන්ධයයන් (කිසිදු අවශයතාවක්) 

අපට යනාමැති බව සැබෑ යලසින් නුඹ දන්යනහිය. තවද 

අප අයප්ක්ෂා කරනුයේ කුමක් දැයි ද නුඹ නියත 

වශයයන්ම දන්යනහිය යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

َت َما لََنا فِي َبنَاتَِك  قَالُواْ لََقۡد َعلِمۡ 
ٖ َوِإنهَك لََتۡعلَُم َما نُرِيدُ   ٧٩ مِۡن َحق 
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80. නුඹලාට එයරහි ව (ක්රියා කිරීමට) නියත වශයයන් මට 

බලයක් තිබුයණ් නම් නැතයහාත් බලවත් ආධාරකයක් 

යවත පිහිට පතන්නට මට හැකි වන්යන් නම්! යැයි ඔහු 

පැවසුයේය. 

نه لِي بُِكۡم 
َ
ۡو َءاوِٓي  قَاَل لَۡو أ

َ
قُوهةً أ

 ٨٠ إِلَيَٰ ُرۡكٖن َشِديدٖ 

81. “අයහෝ ලූත්! සැබැවින්ම අපි නුඹයේ පරමාධිපතියේ 

දූතයයෝ යවමු. නුඹ යවත ඔවුන් කිසිවිටක ළඟා 

යනාවන්යනෝමය. එබැවින් රාත්රියේ යකාටසක නුඹයේ 

පවුල රැයගන රහසිගත ව පිටත් ව යනු. නුඹලා අතරින් 

කිසිවකු හැරී යනාබැලිය යුතුය. නුඹයේ බිරිය හැර. ඔවුනට 

අත්වන දෑ නියත වශයයන්ම ඇයට ද අත්වනු ඇත. නියත 

වශයයන්ම ඔවුන්යේ ප්රතිඥත කාලය අලුයම් කාලයයි. 

අලුයම් කාලය සමීප ව යනායේ ද?” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

قَالُواْ َيَٰلُوُط إِنها رُُسُل َرب َِك لَن  
ۡهلَِك 

َ
ۡسِر بِأ

َ
بِقِۡطٖع  يَِصلُٓواْ إِلَۡيَكۖۡ فَأ

َحٌد  
َ
هۡيِل َولَا يَلۡتَفِۡت مِنُكۡم أ َِن ٱل م 

تََكۖۡ إِنهُهۥ ُمِصيبَُها َمآ 
َ
ها ٱۡمَرأ إِل

لَيَۡس  
َ
بُۡحْۚ أ َصاَبُهۡمْۚ إِنه َموِۡعَدُهُم ٱلصُّ

َ
أ

بُۡح بَِقرِيبٖ   ٨١ ٱلصُّ

82. අපයේ නියයෝගය පැමිණි කල්හි අපි එය (ගම්මානය) 

උඩු යටිකුරු කයළමු. තවද ඒ යවත පිලිස්සුනු ගල් 

වරුසාවක් වැසස්වීමු. 

َٰلِيََها   ۡمُرنَا َجَعلۡنَا َع
َ
ا َجآَء أ فَلَمه

ِن   ۡمَطۡرنَا َعلَيَۡها ِحَجاَرٗة م 
َ
َسافِلََها َوأ

نُضودٖ  يٖل مه ِ  ٨٢ ِسج 

83. (එය) නුඹයේ පරමාධිපති යවතින් සලකුණු තබනු 

ලැබූවකි. තවද අපරාධකරුවන්යගන් එය දුරස් යනාවීය. 
َسوهَمًة ِعن َد َرب َِكۖۡ َوَما ِهَي مَِن  مُّ

َٰلِِميَن بِبَعِيدٖ   ٨٣ ٱلظه

84. තවද මද්යන් ජනයා යවත ඔවුන්යේ සයහෝදර ෂුඅයිේ 

ව ද (එේයවමු.) මායේ ජනයිනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් 

කරනු. නුඹලාට ඔහු හැර යවනත් කිසිදු යදවියඳකු 

යනාමැත. කිරුම් හා මිනුම්වල අඩු යනාකරනු. 

නියතවශයයන්ම මම නුඹලා යහපත් තත්ත්වයේ දකිමි. 

තවද නියතවශයයන්ම මම සියල්ල ග්රහණය කරන දිනයක 

දඬුවම නුඹලා යවත ඇති වීම ගැන බිය යවමි යැයි ඔහු 

පැවසුයේය. 

ْۚ قَاَل  َخاُهۡم ُشَعيٗۡبا
َ
۞َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

ِۡن إَِلٍَٰه  َ َما لَُكم م  َيََٰقۡوِم ٱۡعبُُدواْ ٱَّلله
تَنُقُصواْ ٱلِۡمۡكيَاَل َغيُۡرُهۖۥۡ َولَا 

َرىَُٰكم ِبخَيۡرٖ َوِإن ِٓي  
َ
َوٱلِۡميَزاَنۖۡ إِن ِٓي أ

َخاُف َعلَيُۡكۡم َعَذاَب يَۡومٖ  
َ
أ

حِيٖط   ٨٤ مُّ

85. තවද අයහෝ මායේ ජනයිනි! නුඹලා කිරුම් මිනුම් 

සාධාරණ යලසින් පූර්ණවත් කරනු. තවද ජනයාට 

ඔවුන්යේ භාණ්ඩවල අඩුපාඩු යනාකරනු. තවද 

මහයපායළායේ කලහකාරීන් යලස ඉක්මවා කටයුතු 

යනාකරනු. 

ۡوُفواْ ٱلِۡمۡكيَاَل َوٱلِۡميَزاَن 
َ
َوَيََٰقۡوِم أ

اَس   بِٱلۡقِۡسِطِۖ َولَا َتبَۡخُسواْ ٱلنه
ۡرِض 

َ
ۡشيَآَءُهۡم َولَا َتۡعثَۡواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

 ٨٥ ُمۡفِسِدينَ 
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86. නුඹලා යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් වූයයහු නම් 

අල්ලාහය්ගන් වූ යශ්ෂය නුඹලාට උතුම්ය. තවද මම නුඹලා 

යවත වූ ආරක්ෂකයකු යනායවමි. 

ِ َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنتُم  بَقِيهُت ٱَّلله
نَا۠ َعلَيُۡكم  

َ
ۡؤمِنِيَنْۚ وََمآ أ مُّ

 ٨٦ ِبحَفِيٖظ 

87. අයහෝ ෂුඅයිේ! අපයේ මුතුන් මිත්තන් නමදින දෑ අප 

අත හැර දැමීමටත් අපයේ වස්තු වල අප කැමති පරිදි අප 

කටයුතු යනාකිරීමටත් නුඹයේ සලාතය නුඹට අණ 

කරන්යන් ද?  සැබැවින්ම නුඹ ඉවසනු සුළු තැනැත්තාද 

යහ මග ගමන් කරන්නාද යේ යැයි (විහිඵවට) පැවසූහ. 

ن 
َ
ُمُرَك أ

ۡ
تَُك تَأ َصلَوَٰ

َ
قَالُواْ َيَُٰشَعيُۡب أ

ن نهۡفَعَل  
َ
ۡو أ

َ
نهتۡرَُك َما َيۡعبُُد َءابَآُؤنَآ أ

نَت  فِٓي 
َ
ُؤاْۖۡ إِنهَك لَأ َٰلَِنا َما نََشَٰٓ ۡمَو

َ
أ

 ٨٧ ٱلۡحَلِيُم ٱلرهِشيدُ 

88. අයහෝ මායේ ජනයිනි! මම මායේ පරමාධිපතියගන් වූ 

පැහැදිලි සාධකයක් මත වී තවද ඔහු විසින් යහපත් 

යපෝෂණය මා යවත පිරිනමා තිබීම ගැන නුඹලා කුමක් 

සිතන්යනහු ද? මා නුඹලාට කවර යදයක් තහනම් කයළ් ද 

එයින් බැහැර ව නුඹලාට විරුද්ධ ව කටයුතු කිරීමට මම 

අයප්ක්ෂා යනාකරමි. මට හැකි පමණින් (සමාජය) විධිමත් 

කිරීම මිස යවයනකක් මම බලායපායරාත්තු යනායවමි. 

මායේ පිළිගැනීම අල්ලාහ්යගන් මිස යවයනයකකුයගන් 

නැත. ඔහු යවත මම (සියල්ල) භාර කයළමි. තවද ඔහු 

යවතට යයාමු යවමි. 

َرَءۡيتُۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ قَاَل 
َ
َيََٰقۡوِم أ

ب ِي َوَرَزَقنِي مِنُۡه رِۡزًقا   ِن ره بَي ِنَةٖ م 
َخالَِفُكۡم إِلَيَٰ  

ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ْۚ َوَمآ أ َحَسٗنا

ها   رِيُد إِل
ُ
ۡنَهىَُٰكۡم َعنُۡهْۚ إِۡن أ

َ
َمآ أ

ٱلۡإِۡصَلََٰح َما ٱۡستََطۡعُتْۚ َوَما تَۡوفِيقِٓى  
ِْۚ َعلَ  ها بِٱَّلله يۡهِ تَوَكهلُۡت َوِإلَۡيهِ إِل

نِيُب 
ُ
 ٨٨ أ

89. තවද අයහෝ මායේ ජනයිනි! මා සමග වූ යේදය 

නූහ්යේ ජනයාට යහෝ හූද්යේ ජනයාට යහෝ සාලිහය්ේ 

ජනයාට යහෝ ඇති වූවක් යමන් යදයක් නුඹලාට ඇති වීමට 

තරම් නුඹලා ව වැරදි කරුවන් බවට පත් යනාකළ යුතුයි. 

තවද ලූත්යේ ජනයාට (සිදු වූ දඬුවම) නුඹලා ට ඈතක 

යනායේ. 

ن  
َ
َوَيََٰقۡوِم لَا َيجۡرَِمنهُكۡم ِشَقاقِٓي أ

َصاَب قَۡوَم نُوٍح  
َ
ِثُۡل َمآ أ يُِصيبَُكم م 

ۡو قَۡوَم َصَٰلِٖحِۚ َوَما قَۡوُم  
َ
ۡو قَۡوَم ُهوٍد أ

َ
أ

ِنُكم بِبَعِيدٖ   ٨٩ لُوٖط م 

90. තවද නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් නුඹලා සමාව අයැද 

සිටිනු. පසුව ඔහු යවත පශ්චාත්තාප වී යයාමු වනු. නියත 

වශයයන්ම මායේ පරමාධිපති අපරිමිත දයාන්විතය; 

යසයනයහවන්තය. 

َوٱۡستَۡغفُِرواْ َربهُكۡم ثُمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِِۚ إِنه 
 ٩٠ َرب ِي رَِحيم  َوُدود  
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91. අයහෝ ෂුඅයිේ! නුඹ පවසන දැයින් යබායහෝමයක් අපට 

වැටයහන්යන් නැත. තවද ඔබ ව අප අතර දුර්වලයකු යස ්

නියත වශයයන්ම අපි දකිමු. තවද නුයේ පවුයල් අය යනාවී 

නම් අපි නුඹට ගල් ගසා මරන්යනමු. තවද නුඹ අප 

යකයරහි බලවයතකු යනායේ යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

ا  ِمه قَالُواْ َيَُٰشَعيُۡب َما َنۡفَقُه َكثِيٗرا م 
  ۡۖ ََٰك فِينَا َضعِيٗفا َتُقوُل َوِإنها لَنََرى

نَت 
َ
َولَۡولَا َرۡهُطَك لََرَجمَۡنََٰكۖۡ َوَمآ أ

 ٩١ َعلَيۡنَا بَِعزِيزٖ 

92. අයහෝ මායේ ජනයිනි! අල්ලාහ්ට වඩා නුඹලා යවත 

බලවත් වනුයේ මායේ පවුයල් අය ද? තවද නුඹලා ඔහු ව 

නුඹලායේ පසුපසින් පිටපැත්තට ගත්යතහුය. නියත 

වශයයන්ම මායේ පරමාධිපති නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ 

සර්ව ප්රකාරයයන් දන්නාය . 

َعزُّ َعلَيُۡكم  
َ
َرۡهِطٓى أ

َ
قَاَل َيََٰقۡوِم أ

خَۡذُتُموهُ َوَرآَءُكۡم  ِ َوٱته َِن ٱَّلله م 
ۖۡ إِنه َرب ِي بَِما َتۡعَملُوَن   ِظۡهرِيًّا

 ٩٢ ُمحِيط  

93. තවද අයහෝ මායේ ජනයිනි! නුඹලා නුඹලායේ 

ස්ථානයේ සිට කටයුතු කරනු. නියත වශයයන්ම මම ද 

කටයුතු කරමි. කවුරුන් යවත අවමානය යගන යදන 

දඬුවම පැමියණන්යන් දැයි ද යබාරු පවසන්නා කවයරකු 

දැයි ද නුඹලා මතු දැන ගනු ඇත. තවද නුඹලා 

බලායපායරාත්තුයවන් සිටිනු. නියත වශයයන්ම මම 

නුඹලා සමග බලායපායරාත්තුයවන් සිටින්යනක්මි. 

َوَيََٰقۡوِم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِن ِي  
تِيهِ  

ۡ
ۖۡ َسۡوَف َتۡعلَُموَن َمن يَأ َِٰمل  َع

 ۡۖ َعَذاب  ُيخۡزِيهِ َوَمۡن ُهَو َكَِٰذب 
 ٩٣ َوٱۡرتَقِبُٓواْ إِن ِي َمَعُكۡم َرقِيب  

94. තවද අපයේ නියයෝගය පැමිණි කල්හි අපි ෂුඅයිේ හා 

ඔහු සමග විශ්වාස කළවුන් ව අපයේ ආශිර්වාදයයන් අපි 

මුදවා ගත්යතමු. තවද මහා ගිගුරුම් හඬ අපරාධ කළවුන් 

ග්රහණය කයළය්. එවිට ඔවුහු ඔවුන්යේ නියවස් තුළ මළ 

කඳන් බවට උදෑසන පත් වූහ. 

هِذيَن   ۡمُرنَا َنجهيۡنَا ُشَعيٗۡبا َوٱل
َ
ا َجآَء أ َولَمه

َخَذِت  
َ
ِنها َوأ َءاَمنُواْ َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ م 

ۡصبَُحواْ فِي 
َ
يَۡحُة فَأ هِذيَن َظلَُمواْ ٱلصه ٱل

 ٩٤ َيَٰرِِهۡم َجَٰثِِمينَ دِ

95. ඔවුහු එහි වාසය යනාකළාක් යමනි. දැන ගනු! සමූද් 

ජනයා දුරස ්වූවාක් යමන් මද්යන් වාසීන් ද දුරස ්වූහ. 
لَا ُبۡعٗدا ل َِمۡدَيَن 

َ
ُۗ أ هۡم َيۡغنَۡواْ فِيَهآ ن ل

َ
َكأ

 ٩٥ َكَما بَعَِدۡت ثَُمودُ 

96. තවද සැබැවින්ම අපි අපයේ වදන් හා පැහැදිලි 

සාධකය සමග මූසා ව එේයවමු. 
رَۡسلۡنَا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتِنَا  

َ
َولََقۡد أ

بِينٍ   ٩٦ وَُسلَۡطَٰٖن مُّ

97. ෆිර්අවුන් හා ඔහුයේ ප්රධානීන් යවත. නමුත් ඔවුහු 

ෆිර්අවුන්යේ නියයෝගය පිළිපැද්දාහ. තවද ෆිර්අවුන්යේ 

නියයෝගය නිවැරදි වූවක් යනාවීය. 

ۡمَر  إِلَيَٰ 
َ
فِۡرَعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ فَٱتهبَُعٓواْ أ

ۡمُر فِۡرَعۡوَن بِرَِشيدٖ 
َ
 ٩٧ فِۡرَعۡوَنۖۡ َوَمآ أ
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98. මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ ඔහු 

(ෆිර්අවුන්) ඔහුයේ ජනයාට යපරමුණ ගනු ඇත. තවද 

ඔවුන් ව (නිරා) ගින්න යවත යගන යනු ඇත. තවද එයස ්

යගන යනු ලබන සථ්ානය නපුරු විය. 

ۡوَرَدُهُم 
َ
َيۡقُدُم قَوَۡمُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فَأ
ۖۡ َوبِئَۡس ٱلۡوِۡرُد ٱلَۡمۡوُرودُ  اَر  ٩٨ ٱلنه

99. තවද යමහි දී ද මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනයේ දී ද ශාපයයන් ඔවුහු ලුහුබඳිනු ලැබුයවෝය. තවද 

ප්රදානය කරනු ලැබූ ප්රදානය නපුරු විය. 

تۡبُِعواْ فِي َهَِٰذهِۦ لَۡعنَٗة َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ 
ُ
َوأ

ِۡفُد ٱلَۡمۡرُفودُ   ٩٩ بِئَۡس ٱلر 

100. යම්වා අපි නුඹ යවත අප කියවා යපන් වන පුරාණ 

ගම්වාසීන්යේ පුවත් අතරින් යේ. ඒවායින් යශ්ෂ ව පවතින 

දෑ ද මුලිනුපුටා දමනු ලැබූ දෑ ද ඇත. 

ۢنبَآءِ 
َ
ُهۥ َذَٰلَِك مِۡن أ ٱلُۡقَرىَٰ َنُقصُّ

 ١٠٠ َعلَيَۡكۖۡ مِنَۡها قَآئِم  وََحِصيد  

101. තවද අපි ඔවුනට අපරාධ යනාකයළමු. එනමුත් ඔවුහු 

ඔවුන්ටම අපරාධ කර ගත්යතෝය. නුයේ පරමාධිපතියේ 

නියයෝගය පැමිණි කල්හි අල්ලාහ් හැර දමා ඔවුන් අයැද 

සිටි ඔවුන්යේ යදවිවරුන් ඔවුනට කිසිදු ඵලක් යනාවීය. 

තවද ඔවුහු අලාභ හානිය මිස යවයනකක් ඔවුනට අධික 

යනාකයළෝය. 

َوَما َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َظلَُمٓواْ 
ۡغنَۡت َعنُۡهۡم َءالَِهتُُهُم 

َ
نُفَسُهۡمۖۡ َفَمآ أ

َ
أ

ِ مِن  ٱلهتِي يَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱَّلله
ۡمُر َرب َِكۖۡ َوَما  

َ
ا َجآَء أ َشۡيءٖ لهمه

 ١٠١ َزاُدوُهۡم َغيَۡر تَتۡبِيبٖ 

102. තවද ගමක අපරාධ සිදු යවමින් තිබිය දී එය නුයේ 

පරමාධිපති ග්රහණය කළ විට ඔහුයේ ග්රහණය එයලසය. 

නියත වශයයන්ම ඔහුයේ ග්රහණය දැඩි යේදනා සහගතය. 

َخَذ ٱلُۡقَرىَٰ  
َ
ۡخُذ َرب َِك إِذَآ أ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

لِيم  
َ
ۥٓ أ ۡخَذهُ

َ
ْۚ إِنه أ َوِهَي َظَٰلَِمٌة

 ١٠٢ َشِديدٌ 

103. නියත වශයයන්ම මතු යලායවහි දඬුවමට බිය 

වන්නන්හට එහි සංඥාවක් ඇත. එය ජනයා ඒ යවනුයවන් 

එක්රැස් කරනු ලබන දිනයකි. තවද එය ඉදිරිපත් කරවනු 

ලබන දිනයකි. 

إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِمۡن َخاَف َعَذاَب  
اُس  هُه ٱلنه جُۡموع  ل ٱٓأۡلِخَرةِِۚ َذَٰلَِك يَۡوم  مه

ۡشُهود  َوَذَٰلَِك   ١٠٣ يَۡوم  مه

104. තවද නියමිත කාලයකට මිස අපි එය ප්රමාද 

යනාකරන්යනමු. 
ۡعُدودٖ  َجٖل مه

َ
ها لِأ ۥٓ إِل ُرُه ِ  ١٠٤ َوَما نَُؤخ 

105. එය පැමියණන දින කිසිදු ආත්මයක් ඔහුයේ 

අවසරයයන් යතාර ව කතා යනාකරනු ඇත. ඔවුන් අතර 

අභාගයවන්තයා ද භාගයවන්තයා ද සිටියි. 

ۚۦْ   ها بِإِذۡنِهِ ِت لَا تَكَلهُم َنۡفٌس إِل
ۡ
يَۡوَم يَأ

 ١٠٥ فَِمنُۡهۡم َشقِى   وََسعِيد  
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106. අභාගයවන්තයින් වූ කලී (ඔවුන්) නිරයයහිය. එහි 

ඔවුනට යකඳිරි ගෑම හා යමාර දීම ඇත. 
ارِ لَُهۡم   هِذيَن َشُقواْ فَفِى ٱلنه ا ٱل مه

َ
فَأ

 ١٠٦ وََشهِيقٌ فِيَها زَفِير  

107. අහස ්හා මහයපායළාව පවතින තාක්කල් ඔවුන් එහි 

සදාතනිකයින්ය. නමුත් නුඹයේ පරමාධිපති අභිමත කයළ ්

නම් මිස. නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති ඔහු සිතන 

දෑ සිදු කරන්නාය. 

َمََٰوَُٰت  َخَٰلِِديَن فِيَها َما َداَمِت ٱلسه
ها َما َشآَء  ۡرُض إِل

َ
َربَُّكْۚ إِنه َربهَك  َوٱلۡأ

ال  ل َِما يُرِيدُ   ١٠٧ َفعه

108. තවද භාගය ලැබූවන් වූ කලී (ඔවුන් ස්වර්ග) උයන් 

තුළය. අහස ්හා මහයපායළාව පවතින තාක්කල් (ඔවුන්) 

එහි සදාතනිකයින්ය. නමුත් නුඹයේ පරමාධිපති අභිමත 

කයළ ්නම් මිස. එය යනානවතින තයාගයක් වශයයනි. 

ا  مه
َ
هِذيَن ُسعُِدواْ فَفِى ٱلۡجَنهةِ ۞َوأ ٱل

َمََٰوَُٰت  َخَٰلِِديَن فِيَها َما َداَمِت ٱلسه
ها َما َشآَء َربَُّكۖۡ َعَطآًء   ۡرُض إِل

َ
َوٱلۡأ

 ١٠٨ َغيَۡر َمجُۡذوذٖ 

109. එබැවින් (නබිවරය,) යමාවුන් නැමදුම් කරන දෑ 

පිළිබඳ සැකයයහි නුඹ යනාසිටිනු. මීට යපර ඔවුන්යේ 

මුතුන් මිත්තන් නැමදුම් කරන්නාක් යමන් මිස ඔවුන් 

නැමදුම් යනාකරති. සැබැවින්ම අපි ඔවුන්යේ යකාටස 

කිසිදු අඩුවකින් යතාරව පූර්ණ ව පිරිනමන්නන් යවමු. 

ا َيۡعبُُد َهَُٰٓؤلَآِءِۚ   ِمه فَلَا تَُك فِي مِۡريَةٖ م 
ها َكَما َيۡعبُُد َءابَآُؤُهم   َما َيۡعبُُدوَن إِل

ْۚ َوِإنه  ِن َقبُۡل ا لَُمَوفُّوُهۡم نَِصيبَُهۡم  م 
 ١٠٩ َغيَۡر َمنُقوٖص 

110. තවද සැබැවින්ම අපි මූසාට යද්ව ග්රන්ථය 

පිරිනැමුයවමු. නමුත් එහි මත යේදයට ලක් විය. තවද 

නුඹයේ පරමාධිපතියගන් යපරටු වූ වදනක් යනාවී නම්, 

ඔවුන් අතර තීන්දු යදනු ලබන්නට තිබුණි. තවද නියත 

වශයයන්ම ඔවුන් ඒ පිළිබඳව අවිශ්වාසය ඇති කරවන 

සැකයයහි සිටිති. 

َولََقۡد َءاتَيۡنَا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب  
فَٱۡختُلَِف فِيهِِۚ َولَۡولَا كَلَِمة  َسبََقۡت 
ب َِك لَُقِضَي بَيۡنَُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم لَفِى   مِن ره

ِنُۡه ُمرِيبٖ   ١١٠ َشك ٖ م 

111. තවද නියත වශයයන්ම සෑම යකයනකුටම ඔවුන්යේ 

ක්රියාවන්ට නුඹයේ පරමාධිපති ඔවුනට නියත වශයයන් ම 

පූර්ණ ව (ප්රතිඵල) යදනු ඇත. නියත වශයයන්ම ඔහු ඔවුන් 

කරන දෑ පිළිබඳ ව අභිඥානවන්තය. 

ِيَنهُهۡم َربَُّك  ا لَُيوَف  ا لهمه
َوِإنه كُل ٗ

ۡعَمَٰلَُهۡمْۚ إِنهُهۥ بَِما َيۡعَملُوَن َخبِير  
َ
 ١١١ أ

112. එබැවින් නුඹට අණ කරනු ලැබූ පරිදි නුඹ හා නුඹ 

සමග පශ්චාත්තාප වී යයාමු වූවන් සථ්ාවර ව සිටිනු. තවද 

නුඹලා සීමාව ඉක්මවා කටයුතු යනාකරනු. නියත 

වශයයන්ම ඔහු නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

නිරීක්ෂකය. 

مِۡرَت َوَمن تَاَب َمَعَك 
ُ
فَٱۡستَقِۡم َكَمآ أ

َتۡعَملُوَن َولَا َتۡطَغۡواْْۚ إِنهُهۥ بَِما 
 ١١٢ بَِصير  
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113. . තවද නුඹලා අපරාධ කළවුන් යවත නැඹුරු 

යනාවනු. එවිට (නිරා) ගින්න නුඹලා ව ස්පර්ශ කරනු ඇත. 

අල්ලාහය්ගන් යතාර ව භාරකරුවන් කිසිවකු නුඹලාට 

යනාමැත. පසු ව නුඹලා උදේ කරනු යනාලබන්යනහුය. 

هِذيَن َظلَُمواْ  َولَا تَۡرَكنُٓواْ إِلَي ٱل
ِن  اُر وََما لَُكم م  ُكُم ٱلنه َفتََمسه

ۡولَِيآَء ثُمه لَا  
َ
ِ مِۡن أ ُدوِن ٱَّلله

 ١١٣ تُنَصُرونَ 

114. තවද දහවල් යදයකළවයරහි හා රාත්රියයන් 

යකාටසක නුඹලා සලාතය විධිමත් ව ඉටු කරනු. නියත 

වශයයන්ම දැහැමි දෑ නපුරු දෑ පහ කර දමයි. එය යමයනහි 

කරන අයහට යමයනහි කිරීමකි. 

َهارِ َوُزلَٗفا   لَوَٰةَ َطَرفَيِ ٱلنه قِِم ٱلصه
َ
َوأ

هۡيِلِۚ إِنه ٱلۡحََسَنَِٰت يُۡذهِبَۡن   َِن ٱل م 
ي ِـ َاِتِۚ َذَٰلَِك ذِۡكَرىَٰ   ٱلسه

َٰكِرِينَ   ١١٤ لِلذه

115. තවද නුඹ ඉවසා දරා ගනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්

දැහැමියන්යේ ප්රතිඵල නිෂ්ඵල යනාකරනු ඇත. 
ۡجَر  َوٱۡصبِۡر 

َ
َ لَا يُِضيُع أ فَإِنه ٱَّلله

 ١١٥ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

116. ඔබලාට යපර සිටි පරම්පරාවන් අතරින් 

මහයපායළායේ කලහකම් වළක්වාලන බුද්ධිමතුන් සිටිය 

යුතු යනායේ ද? නමුත් ඔවුන්යගන් අපි මුදවා ගත් සුළු 

පිරිසක් හැර (අන් අය අපරාධ කළවුන් වූයවෝය.)  තවද 

අපරාධ කළවුන් ඔවුන් කවර යදයක සැප විඳිනු ලැබුයේද 

එය පිළිපදිමින් සිටයයෝය. තවද ඔවුහු වැරදිකරුවන් බවට 

පත් වූයවෝය. 

فَلَۡولَا كَاَن مَِن ٱلُۡقُروِن مِن 
ْولُواْ بَقِيهةٖ َينَۡهۡوَن َعِن 

ُ
َقبۡلُِكۡم أ

ۡن   ِمه ها قَلِيلٗا م  ۡرِض إِل
َ
ٱلَۡفَسادِ فِي ٱلۡأ

هِذي نجَيۡنَا مِنُۡهۡمُۗ َوٱتهبََع ٱل
َ
َن َظلَُمواْ َمآ  أ

تۡرُِفواْ فِيهِ وَكَانُواْ ُمجۡرِمِينَ 
ُ
 ١١٦ أ

117. තවද අපරාධ කරමින් සිටි ගමක් එහි වැසියන් 

ප්රතිසංවිධායකයින් යලස සිටිය දී එය විනාශ කිරීමට 

නුඹයේ පරමාධිපති යනාවීය. 

َوَما كَاَن َربَُّك لُِيۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ بُِظلٖۡم  
ۡهلَُها 

َ
 ١١٧ ُمۡصلُِحونَ َوأ

118. තවද නුඹයේ පරමාධිපති අභිමත කයළ් නම් සියලු 

ජනයා එකම සමූහයක් බවට පත් කරන්නට තිබුණි. තවද 

ඔවුහු යේද ඇති කර ගන්නවුන් යලසම සිටිති. 

ٗة   مه
ُ
اَس أ َولَۡو َشآَء َربَُّك لَجََعَل ٱلنه

ۖۡ َولَا يََزالُوَن ُمخۡتَلِفِينَ   ١١٨ َوَِٰحَدٗة

119. නමුත් නුඹයේ පරමාධිපති ආශිර්වාද කළ අය හැර. 

තවද ඒ යවනුයවන්ම ඔහු ඔවුන් ව මැේයේය. තවද 

ජින්වරුන් හා මිනිසුන් යන යදපිරිසයගන් නිරය 

පුරවන්යනමි යන නුඹයේ පරමාධිපතියේ වදන පූර්ණවත් 

විය. 

َٰلَِك َخلََقُهۡمُۗ   ها َمن رهِحَم َربَُّكْۚ َولَِذ إِل
ۡت كَلَِمُة َرب َِك  ۡملَأَنه َجَهنهَم  َوَتمه

َ
لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
اِس أ  ١١٩ مَِن ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه
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120. තවද ධර්ම දූතයින්යේ පුවත් අතරින් නුඹයේ හදවත් 

කවර කරුණක් මඟින් අපි සථ්ාවර කයළමු ද එවන් සෑම 

යදයක් ම නුඹ යවත දන්වා සිටිමු. තවද යමහි සතයය ද 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හට උපයදසක් හා යමයනහි 

කිරීමක් ද නුඹ යවත පැමිණ ඇත. 

ۢنبَآءِ ٱلرُُّسِل  
َ
ا نهُقصُّ َعلَيَۡك مِۡن أ

وَكُل ٗ
َما نُثَب ُِت بِهِۦ فَُؤاَدَكْۚ وََجآَءَك فِي  

َهَِٰذهِ ٱلۡحَقُّ َوَموِۡعَظة  َوذِۡكَرىَٰ  
 ١٢٠ لِلُۡمۡؤمِنِينَ 

121. තවද නුඹලා නුඹලායේ සථ්ානයේ සිට ක්රියා කරනු. 

සැබැවින්ම අප ද ක්රියා කරන්නන් යවමු යැයි විශ්වාස 

යනාකරන්නන්හට (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

هِذيَن لَا يُۡؤمِنُوَن ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ   َوُقل ل ِل
َِٰملُونَ   ١٢١ َمكَانَتُِكۡم إِنها َع

122. තවද නුඹලා බලායපායරාත්තුයවන් සිටිනු. නියත 

වශයයන්ම අපි ද බලායපායරාත්තුවන්නන් යවමු. 
 ١٢٢ َوٱنتَِظُرٓواْ إِنها ُمنتَِظُرونَ 

123. අහස ්හා මහයපායළායේ ගුප්ත දෑ අල්ලාහ ්සතුය. 

සියලු කරුණු යයාමු කරනු ලබනුයේ ඔහු යවතටමය. 

එබැවින් නුඹ ඔහුට නැමදුම් කරනු. තවද ඔහු යවත සියල්ල 

භාර කරනු. නුඹයේ පරමාධිපති නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අනවධානියයකු යනායේ. 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َغيُۡب ٱلسه َوَّلِله

ۡمُر كُلُُّهۥ فَٱۡعبُۡدهُ 
َ
َوِإلَۡيهِ يُرَۡجُع ٱلۡأ

ا   َوتَوَكهۡل َعلَيۡهِِۚ َوَما َربَُّك بَِغَٰفٍِل َعمه
 ١٢٣ َتۡعَملُونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, රා. එය පැහැදිලි යද්ව ග්රන්ථයේ වදන් ය.  ِ١ الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

2. නුඹලා වටහා ගත හැකි වනු පිණිස නියත වශයයන්ම 

අපි එය අරාබි බසින් පාරායනය කරන්නක් බවට පහළ 

කයළමු. 

نَزلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ٗا لهَعلهُكۡم  إِنهآ 
َ
أ

 ٢ َتۡعقِلُونَ 

3. (නබිවරය!) අපි නුඹ යවත යහළිදරේ කළ දැයින් වඩාත් 

අලංකාර කතා අපි නුඹට කියවා යපන්වන්යනමු. තවද 

නුඹ මීට යපර (ඒවා ගැන) යනාදැනුවත් අය අතරින්  සිටිය 

ද. 

ۡحَسَن ٱلَۡقَصِص  
َ
َنحُۡن َنُقصُّ َعلَيَۡك أ

وَۡحيۡنَآ إِلَۡيَك َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َوِإن بَِمآ 
َ
 أ

 ٣ ُكنَت مِن َقبۡلِهِۦ لَِمَن ٱلَۡغَٰفِلِينَ 

4. යූසුෆ් තම පියාණන් ට ‘මායේ පියතුමනි, නියත 

වශයයන්ම මම ග්රහ තාරකා එයකාළහක් ද හිරු හා සඳු ද 

දුටුයවමි. ඒවා මට සුජූද් කරන්නාක් යමන් ද මම දුටුයවමි’ 

යැයි පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

بَِت إِن ِي 
َ
بِيهِ َيَٰٓأ

َ
إِذۡ قَاَل يُوُسُف لِأ

ۡمَس   َحَد َعَشَر َكۡوَكٗبا َوٱلشه
َ
يُۡت أ

َ
َرأ

ۡيتُُهۡم لِي َسَِٰجِدينَ 
َ
 ٤ َوٱلَۡقَمَر َرأ

5. ‘මායේ පුතණුවනි, නුයේ සිහිනයේ කතාව නුඹ නුඹයේ 

සයහෝදරයින්ට යනාකියනු. එවිට ඔවුහු යම් 

කුමන්ත්රණයකින් නුඹට කුමන්ත්රණය කරනු ඇත. නියත 

වශයයන්ම ෂයිතාන් මිනිස ්වර්ගයාට පැහැදිලි සතුයරකි.’ 

යැයි ඔහු කීයේය. 

قَاَل َيَٰبُنَيه لَا َتۡقُصۡص ُرۡءيَاَك عَلَىَٰٓ  
إِۡخَوتَِك َفيَِكيُدواْ لََك َكيًۡداۖۡ إِنه 

بِين   يَۡطََٰن لِلِۡإنَسَِٰن َعُدو   مُّ  ٥ ٱلشه

6. තවද එයලසය නුඹයේ පරමාධිපති නුඹ ව යතෝරා යගන 

ඇත්යත්. තවද සිදුවීම්වල යථාර්ථය නුඹට ඔහු උගන්වනු 

ඇත. තවද මීට යපර නුඹයේ පියවරුන් යදපළ වන 

ඉබ්රාහීම් හා ඉස්හාක්ට ඔහු එය පූර්ණවත් කළාක් යමන් 

නුඹ යවතත් යඃකූේයේ පරපුර යවතත් එය පූර්ණවත් 

කරනු ඇත. නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති සර්ව 

ඥානීය; සියුම් ඥානය ඇත්තාය. 

َوَكَذَٰلَِك َيجۡتَبِيَك َربَُّك َويَُعل ُِمَك مِن 
َحادِيِث َويُتِمُّ نِۡعَمتَُهۥ  

َ
وِيِل ٱلۡأ

ۡ
تَأ

َها  َتمه
َ
َعلَيَۡك وَعَلَىَٰٓ َءاِل َيۡعُقوَب َكَمآ أ

بََويَۡك مِن َقبُۡل إِبَۡرَٰهِيَم  
َ
عَلَىَٰٓ أ

ْۚ إِنه َربهَك َعلِيٌم حَ   ٦ ِكيم  َوِإۡسَحََٰق

7. සැබැවින්ම යූසුෆ් හා ඔහුයේ සයහෝදරයින් විෂයයහි 

විමසන්නන්හට සංඥාවන් තියේ. 
ۦٓ  ۞لهَقۡد كَاَن فِي يُوُسَف َوِإۡخَوتِهِ

آئِلِينَ   ٧ َءاَيَٰت  ل ِلسه
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8. ‘අපි කණ්ඩායමක් වශයයන් සිටිය දී පවා අපට වඩා 

අපයේ පියාණන් යවත යූසුෆ ්හා ඔහුයේ සයහෝදරයා ප්රිය 

මනාප වී ඇත. නියත වශයයන්ම අපයේ පියාණන් 

පැහැදිලි යනාමයගහිය’ යැයි ඔවුහු පැවසූ අවසථ්ාව 

සිහිපත් කරනු. 

َحبُّ إِلَيَٰٓ 
َ
ُخوهُ أ

َ
إِذۡ قَالُواْ لَُيوُسُف َوأ

بَانَا لَفِى  
َ
بِينَا مِنها َوَنحُۡن ُعۡصبٌَة إِنه أ

َ
أ

بِينٍ   ٨ َضَلَٰٖل مُّ

9. නුඹලායේ පියායේ තෘප්තිය නුඹලා යවත පමණක් වනු 

පිණිස නුඹලා යූසුෆ් ව මරා දමනු. නැතයහාත් යම් භූමි 

භාගයක (යකාතනක යහෝ) ඔහු ව විසි කර දමනු. තවද 

ඔහුයගන් පසු ව දැහැමි පිරිසක් බවට නුඹලා වනු ඇත. 

ۡرٗضا َيخُۡل  
َ
وِ ٱۡطرَُحوهُ أ

َ
ٱۡقتُلُواْ يُوُسَف أ

بِيُكۡم َوتَُكونُواْ مِنُۢ 
َ
لَُكۡم وَۡجُه أ

 ٩ قَۡوٗما َصَٰلِِحينَ َبۡعِدهِۦ 

10. ඔවුන් අතරින් කතා කරන්යනකු යමයස ්පවසා 

සිටීයේය. නුඹලා (යමක්) කරන්නන් යලස සිටින්යනහු 

නම් නුඹලා යූසුෆ ්ව මරා යනාදමා නුඹලා ඔහු ව (පාළු) ළිං 

අඳුරට යහළනු. ඇතැම් නඩයන් ඔහු ව අහුළා ගනු ඇත. 

ِنُۡهۡم لَا َتۡقتُلُواْ  يُوُسَف قَاَل قَآئِل  م 
ِ يَلۡتَقِۡطُه  لُۡقوهُ فِي َغَيَٰبَِت ٱلۡجُب 

َ
َوأ

يهاَرةِ إِن ُكنتُۡم َفَٰعِلِينَ   ١٠ َبۡعُض ٱلسه

11. අයහෝ අපයේ පියාණනි! යූසුෆ් සම්බන්ධයයන් ඔබ 

අප ව විශ්වාස යනාකර සිටීමට ඔබට කුමක් වී ද? නියත 

වශයයන්ම අපි ඔහුට (යහපත) උපයදස් යදනන්නන් ම 

යවමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َ۬منها عَلَىَٰ  
ۡ
بَانَا َما لََك لَا تَأ

َ
قَالُواْ َيَٰٓأ

 ١١ يُوُسَف َوِإنها لَُهۥ لََنَِٰصُحونَ 

12. ඔහු වියනෝද වන්නටත් යසල්ලම් කරන්නටත් යහට 

දින අප සමග ඔහු එවනු. තවද නියත වශයයන්ම අපි ඔහු 

ව ආරක්ෂා කරන්යනෝ යවමු. 

رِۡسلُۡه َمَعنَا َغٗدا يَۡرَتۡع 
َ
َويَلَۡعۡب َوِإنها  أ

 ١٢ لَُهۥ لََحَٰفُِظونَ 

13. නුඹලා ඔහු කැටුවායගන යෑම නියත වශයයන්ම මා 

දුකට පත් කරනු ඇත. තවද නුඹලා ඔහු ගැන 

යනාසැලකිල්යලන් සිටිය දී වෘකයා ඔහු ව කා දමනු 

ඇතැයි මම බිය යවමි යැයි ඔහු පැවසීය. 

ن تَۡذَهبُواْ بِهِۦ  
َ
قَاَل إِن ِي لََيۡحُزنُنِٓي أ

نتُۡم 
َ
ِئُۡب َوأ ُكلَُه ٱلذ 

ۡ
ن يَأ

َ
َخاُف أ

َ
َوأ

 ١٣ َعنُۡه َغَٰفِلُونَ 

14. අපි (ශක්තිමත්) කණ්ඩායමක් යලස සිටිය දී වෘකයා 

ඔහු ව කා දැමුයේ නම් නියත වශයයන්ම අපි එවිට 

අලාභවන්තයයෝ යවමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ِئُۡب َوَنحُۡن   َكلَُه ٱلذ 
َ
قَالُواْ لَئِۡن أ

 ١٤ إِنهآ إِٗذا لهَخَِٰسُرونَ ُعۡصبٌَة 

15. ඔවුහු ඔහු ව කැටුවා යගන ගිය කල්හි ඔවුහු ඔහු ව ළිං 

අඳුයරහි තබන්නට එක් වූහ. තවද නියත වශයයන්ම ඔවුන් 

යනාදැන සිටිය දී ඔවුන්යේ යමම විෂයය සම්බන්ධයයන් 

නුඹ ඔවුනට දන්වා සිටිනු ඇතැයි ද අපි ඔහු (යූසුෆ්) යවත 

දන්වා සිටියයමු. 

ن َيجَۡعلُوهُ  
َ
ۡجمَُعٓواْ أ

َ
ا ذََهبُواْ بِهِۦ َوأ فَلَمه

وَۡحيۡنَآ إِلَۡيهِ 
َ
ْۚ َوأ ِ فِي َغَيَٰبَِت ٱلۡجُب 

ۡمرِهِۡم َهََٰذا وَُهۡم لَا  
َ
لَُتنَب ِئَنهُهم بِأ

 ١٥ يَۡشُعُرونَ 
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16. තවද ඔවුහු හඩා වැළයපමින් අඳුරු සමයේ ඔවුන්යේ 

පියාණන් යවත පැමිණියයෝය. 
بَاهُ 

َ
 ١٦ ۡم ِعَشاٗٓء َيبُۡكونَ وََجآُءٓو أ

17. ‘අපයේ පියාණනි! නියත වශයයන්ම අපි යගාස ්තරඟ 

වැදුයනමු. අපයේ භාණ්ඩ සමග යූසුෆ ්ව ද අත හැර 

දැමුයවමු. එවිට වෘකයා ඔහු ව කා දැමීය. අපි සතයවාදීන් 

ව සිටිය ද ඔබ අප ව විශ්වාස කරන්නකු යනාවනු ඇතැයි’ 

ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

بَانَآ إِنها ذََهبۡنَا نَۡستَبُِق َوتََرۡكنَا  قَالُواْ 
َ
َيَٰٓأ

ِئُۡبۖۡ  َكلَُه ٱلذ 
َ
يُوُسَف ِعنَد َمَتَٰعِنَا فَأ

هَنا َولَۡو ُكنها  نَت بُِمۡؤمِٖن ل
َ
َوَمآ أ

 ١٧ َصَِٰدقِينَ 

18. ඔවුහු වයාජ යල් ඔහුයේ කමිසය මත තවරා යගන 

ආයවෝය. (එවිට) නුඹලායේ ආත්මාවන් නුඹලාට යමය 

අලංකාරවත් කයළය්. එබැවින් (මා කළ යුත්යත්) අලංකාර 

ඉවසීමය. තවද අල්ලාහ් නුඹලා වර්ණනා කරන දෑ 

යකයරහි උදේ පතනු ලබන්නාය. (එයහයින් මම 

ඔහුයගන්ම උදේ පතමි.) යැයි ඔහු පැවසීය. 

وََجآُءو عَلَىَٰ قَِميِصهِۦ بَِدمٖ َكِذٖبِۚ قَاَل 
ۡمٗراۖۡ  

َ
نُفُسُكۡم أ

َ
لَۡت لَُكۡم أ بَۡل َسوه

ُ ٱلُۡمۡستََعاُن عَلَىَٰ َما فَ  ۖۡ وَٱَّلله َصبۡر  َجمِيل 
 ١٨ تَِصُفونَ 

19. තවද (යවයළඳ) නඩයක් පැමිණියේය. ඔවුනට ජලය 

සපයන්නකු ව ඔවුහු එවුහ. එවිට ඔහු ඔහුයේ පනිට්ටු ව 

(ළිඳට) දැමුයේය. ‘අයහෝ ශුභාරංචියකි. යමන්න, දරුයවකි’ 

යැයි ඔහු පැවසුයේය. තවද (ළියඳන් පිටත ගත්) ඔවුහු 

යවළඳ භාණ්ඩයක් යලසින් ඔහු ව ද සඟවා ගත්යතෝය. 

තවද ඔවුන් සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය. 

رَۡسلُواْ َوارَِدُهۡم  
َ
وََجآَءۡت َسيهاَرة  فَأ

ۡدلَيَٰ َدلَۡوُهۖۥۡ قَاَل َيَٰبُۡشَرىَٰ َهََٰذا ُغَلَٰم ْۚ  
َ
فَأ

ُۢ بَِما   ُ َعلِيُم ْۚ َوٱَّلله وهُ بَِضََٰعٗة َسرُّ
َ
َوأ
 ١٩ َملُونَ َيعۡ 

20. තවද ඔවුහු අඩු වටිනාකමට නියමිත රිදී කාසි 

ගණනකට ඔහු ව විකුණා දැමුයවෝය. තවද ඔහු 

සම්බන්ධයයන් ඔවුහු උදාසීන වූවන් අතරින් වූහ. 

َوَشَرۡوهُ بِثََمِۭن َبخٖۡس َدَرَٰهَِم َمۡعُدوَدةٖ 
َٰهِِدينَ   ٢٠ وَكَانُواْ فِيهِ مَِن ٱلزه

21. තවද මිස්රයේ දී ඔහු ව මිලට ගත් අය තම බිරිය 

අමතා යමාහුයේ නවාතැන යගෞරවයයන් රැක බලා ගනු. 

යමාහු අපට ප්රයයෝජනවත් වන්නට පුළුවන. එයස් 

නැතයහාත් අපයේ දරුවකු වශයයන් ගනිමු යැයි 

පැවසුයේය. අපි යූසුෆ්ට යපායළායේ පහසුකම් 

සැලැස්වූයේ එයලසය. තවද අපි ඔහුට සිදුවීම් වල 

යථාර්ථය (අවයබෝධ කර ගන්නට) ඉගැන් වූයයමු. තවද 

අල්ලාහ ්ඔහුයේ නියයෝගය (ක්රියාත්මක කිරීම) මත බලය 

දරන්නාය. නමුත් ජනයා අතරින් බහුතරයක් යදනා (ඒ 

බව) යනාදනිති. 

ِۡصَر  َُٰه مِن م  هِذي ٱۡشتََرى َوَقاَل ٱل
ن  

َ
َُٰه َعَسيَٰٓ أ ۡكرِمِي َمثَۡوى

َ
ۦٓ أ تِهِ

َ
لِٱۡمَرأ

ۡو َنتهِخَذهُۥ َولَٗداْۚ 
َ
َوَكَذَٰلَِك يَنَفَعنَآ أ

ۡرِض َولُِنَعل َِمُهۥ 
َ
نها لُِيوُسَف فِي ٱلۡأ َمكه

ُ غَالٌِب   َحادِيِثِۚ َوٱَّلله
َ
وِيِل ٱلۡأ

ۡ
مِن تَأ

اِس لَا   ۡكثََر ٱلنه
َ
ۡمرِهِۦ َوَلَِٰكنه أ

َ
عَلَىَٰٓ أ

 ٢١ َيۡعلَُمونَ 
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22. තවද ඔහු පරිණතභාවයට පත් වූ කල්හි අපි ඔහුට 

ප්රඥාව හා ඥානය පිරිනැමුයවමු. එයලසය දැහැමියන්ට අපි 

ප්රතිඵල පිරිනමනුයේ. 

ۥٓ َءاَتيَۡنَُٰه ُحۡكٗما  هُ ُشده
َ
ا بَلََغ أ َولَمه

ْۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي   وَِعلٗۡما
 ٢٢ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

23. තවද ඇය ඇයයේ නිවයස ්විසූ ඔහු ව (කාමයේ 

වරදවා හැසියරන්නට) යපාළඹවා යදාරටු වසා යගන 

තමන් අසලට පැමියණන්නැයි පැවසුවාය. අල්ලාහය්ේ 

ආරක්ෂාව යේවා. නියත වශයයන්ම මායේ ස්වාමියා 

මායේ සථ්ානය අලංකාරවත් කයළය්. නියත වශයයන්ම 

අපරාධකරුයවෝ ජය යනාලබති යැයි ඔහු පැවසීය. 

َوَرََٰوَدتُۡه ٱلهتِي ُهَو فِي بَيۡتَِها َعن  
ََٰب َوَقالَۡت   بَۡو

َ
نهۡفِسهِۦ وََغلهَقِت ٱلۡأ

 ِۡۖ إِنهُهۥ َرب ِٓي   َهيَۡت لََكْۚ قَاَل َمَعاذَ ٱَّلله
ۡحَسَن َمثَۡواَيۖۡ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح  

َ
أ

َٰلُِمونَ   ٢٣ ٱلظه

24. ඇය ඔහු සමග (කාමයේ වරදවා හැසියරන්නට) 

උත්සාහ දැරුවාය. ඔහුයේ පරමාධිපතියේ සාධක ඔහු 

යනාදුටුයේ නම් ඔහු ද ඇය සමග නැඹුරු වන්නට තිබුණි. 

එයලස (අපි සිදු කයළ්) නපුර හා අශික්ිත දෑ ඔහුයගන් 

අපි යවනතකට යයාමු කරනු පිණිසය. නියත වශයයන්ම 

ඔහු අපයේ අවංක ගැත්තන් අතරින් විය. 

ن 
َ
ۖۦۡ َوَهمه بَِها لَۡولَآ أ ۡت بِهِ َولََقۡد َهمه

ۚۦْ َكَذَٰلَِك لَِنۡصرَِف   َءا بُۡرَهََٰن َرب ِهِ ره
ْۚ إِنهُهۥ مِۡن  وَٓء َوٱلَۡفۡحَشآَء َعنُۡه ٱلسُّ

 ٢٤ ِعبَادِنَا ٱلُۡمۡخلَِصينَ 

25. තවද යදයදනාම තරඟ වැද යදාරටු ව යවත ගියහ. ඇය 

ඔහුයේ කමිසය පිටුපසින් ඇද ඉරා දැමුවාය. යදයදනාම 

යදාර අසල දී ඇයයේ ස්වාමියා හමු වූහ. ‘ඔයේ පවුලට 

නපුරක් අයප්ක්ෂා කළ අය සිරගත කරනු ලැබීම යහෝ 

යේදනීය දඬුවමක් මිස යවනත් කවර ප්රතිවිපාකයක් දැයි 

ඇය (එවිට ඇයයේ ස්වාමියායගන්) විමසුවාය. 

ۡت قَِميَصُهۥ مِن   َوٱۡستَبََقا ٱلَۡباَب َوَقده
لَۡفيَا َسي َِدَها لََدا ٱلَۡباِبِۚ قَالَۡت  

َ
ُدبُرٖ َوأ

هآ   ۡهلَِك ُسوًٓءا إِل
َ
َراَد بِأ

َ
َما َجَزآُء َمۡن أ

لِيم  
َ
ۡو َعَذاٌب أ

َ
ن يُۡسَجَن أ

َ
 ٢٥ أ

26. මා යපාලඹවාලීමට තැත් කයළ් ඇයයි යැයි ඔහු 

(යූසුෆ්) පැවසුයේය. (එවිට) ඔහුයේ කමිසය ඉදිරියයන් ඇද 

ඉරනු ලැබ තිබුයණ් නම් ඇය සතයය පවසා ඇත. තවද 

ඔහු මුසාවාදීන් අතරිනි යැයි ඇයයේ පවුයලන් වූ 

සාක්ිකරුවකු සාක්ි දැරුයේය. 

قَاَل ِهَي َرََٰوَدتۡنِي َعن نهۡفِسيِۚ وََشهَِد  
ۡهلَِهآ إِن كَاَن 

َ
ِۡن أ قَِميُصُهۥ َشاهِد  م 

قُده مِن ُقبُٖل فََصَدقَۡت َوُهَو مَِن  
 ٢٦ ٱلَۡكَِٰذبِينَ 

27. තවද ඔහුයේ කමිසය පසුපසින් ඉරනු ලැබ තිබුයණ් 

නම් එවිට ඇය යබාරු පවසා ඇත. ඔහු සතයවාදීන් අතරිනි 

(යැයි තවදුරටත් පැවසුයේය). 

َوِإن كَاَن قَِميُصُهۥ قُده مِن ُدبُرٖ  
 َٰ  ٢٧ ِدقِينَ فََكَذبَۡت َوُهَو مَِن ٱلصه



සූරා යූසුෆ් 310  يوسف 

28. ඔහුයේ කමිසය පසුපසින් ඉරනු ලැබී තියබනු ඔහු දුටු 

කල්හි " (එවිට තම බිරිඳ ට) නියත වශයයන්ම යමය 

(කාන්තාවන් වන) නුඹලායේ උපායකි. නියත වශයයන්ම 

නුඹලායේ උපාය අතිභයානකය" යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ا َرَءا قَِميَصُهۥ قُده مِن ُدبُرٖ قَاَل   فَلَمه
ۖۡ إِنه َكيَۡدُكنه   إِنهُهۥ مِن َكيِۡدُكنه

 ٢٨ َعِظيم  

29. තවද යූසුෆ,් එය යනාසලකා හරිනු. (අයහෝ සත්්රිය,) 

ඔබ ඔයේ පාපයට සමාව අයැදිනු. නියත වශයයන්ම ඔබ 

වැරදිකරුවන් අතරින් විය. 

ۡعرِۡض َعۡن َهََٰذاْۚ 
َ
يُوُسُف أ

َوٱۡستَۡغفِرِي لَِذۢنبِِكِۖ إِنهِك ُكنِت مَِن 
 ٢٩ ٱلۡخَاِطـ ِينَ 

30. පාලකයායේ බිරිය ඇයයේ (වහල්) තරුණයා සමග 

(කාමයේ වරදවා හැසිරීමට) තැත් යකාට ඇත. ආලයයන් 

ඇය ව යවළා ඇත. සැබැවින්ම අපි ඇය පැහැදිලි 

මුළායවහි සිටිනු දකිමු යැයි නගරයේ කාන්තායවෝ පවසා 

සිටියහ. 

ُت  
َ
۞َوَقاَل نِۡسوَة  فِي ٱلَۡمِدينَةِ ٱۡمَرأ

ۖۦۡ قَۡد   ََٰها َعن نهۡفِسهِ َٰوُِد َفتَى ٱلَۡعزِيزِ تَُر
ََٰها فِي َضَلَٰٖل   ۖۡ إِنها لَنََرى َشَغَفَها ُحبًّا

بِينٖ   ٣٠ مُّ

31. ඔවුන්යේ රහස ්කතාවට ඇය සවන් දුන් කල්හි ඔවුන් 

යවත පණිවිඩයක් යවා ඔවුනට හාන්සි (ව සිට බුක්ති 

විඳින) සංග්රහයක් සූදානම් කළාය. ඔවුන් අතරින් සෑම 

යකයනකුටම පිහියක් බැගින් දුන්නාය. පසු ව ඔබ ඔවුන් 

ඉදිරියට පිට ව යනු යැයි (යූසුෆ්ට) ඇය පැවසුවාය. ඔවුහු 

ඔහු ව දුටු කල්හි ඔහු ගැන මහත් පුදුමයට පත් වූහ. තවද 

ඔවුන්යේ අත් (යනාදැනුවත්වම) කපා ගත්හ. අල්ලාහ ්

අපව ආරක්ෂා කරත්වා!  යමාහු මිනියසකු යනායේ. යමාහු 

යගෞරවනීය සුර දූතයකු මිස යවනයකකු නැතැයි ඔවුහු 

පවසා සිටියහ. 

رَۡسلَۡت 
َ
ا َسِمَعۡت بَِمۡكرِهِنه أ فَلَمه

ا َوَءاتَۡت  ۡعتََدۡت لَُهنه ُمتهَكـ ٗ
َ
إِلَۡيهِنه َوأ

ِيٗنا َوَقالَِت   ِنُۡهنه ِسك  كُله َوَِٰحَدةٖ م 
ۥٓ   ۡينَُه

َ
ا َرأ ۖۡ فَلَمه ٱۡخُرۡج َعلَيۡهِنه

عۡ  ۡكبَۡرنَُهۥ َوَقطه
َ
يِۡدَيُهنه َوُقلَۡن أ

َ
َن أ

ها   ِ َما َهََٰذا بََشًرا إِۡن َهََٰذآ إِل َحََٰش َّلِله
 ٣١ َملَك  َكرِيم  

32. නුඹලා කවර කරුණක් සම්බන්ධයයන් මට යදාස ්

නැගුයවහුද එයයි යමය. මම ඔහු සමග (කාමයේ වරදවා 

හැසියරන්නට) තැත් කයළමි. නමුත් ඔහු සුරක්ිත විය. මා 

ඔහුට අණ කරන දෑ ඔහු ඉටු යනාකයළ් නම් සැබැවින් ම 

ඔහු සිරගත කරනු ලබනු ඇත. තවද ඔහු පහත් අය අතරින් 

වනු ඇත යැයි ඇය පැවසුවාය. 

هِذي لُۡمتُنهنِي فِيهِِۖ  قَالَۡت فََذَٰلُِكنه ٱل
َولََقۡد َرََٰودتُُّهۥ َعن نهۡفِسهِۦ 

هۡم َيۡفَعۡل َمآ َءاُمُرُهۥ  فَٱۡستَۡعَصَمۖۡ َولَئِن ل
َِن   لَيُۡسَجنَنه َولََيُكونٗا م 

َٰغِرِينَ   ٣٢ ٱلصه



සූරා යූසුෆ් 311  يوسف 

33. මායේ පරමාධිපතියාණනි! ඔවුන් කවර යදයක් යවත 

මා කැඳවන්යන් ද ඊට වඩා සිරගත වීම මට ප්රිය මනාපය. 

ඔවුන්යේ උපායයන් නුඹ මා යවනතකට යනාහරවන්යන් 

නම් ඔවුන් යවත මම හසුවන්යනමි. තවද මම අඥානයින් 

අතරින් යවමි යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ا   َحبُّ إِلَيه مِمه
َ
ۡجُن أ ِ ِ ٱلس  قَاَل َرب 

ها تَۡصرِۡف َعن ِي   يَۡدُعونَنِٓي إِلَۡيهِِۖ َوِإل
َِن  ُكن م 

َ
ۡصُب إِلَۡيهِنه َوأ

َ
َكيَۡدُهنه أ
 ٣٣ ٱلَۡجَٰهِلِينَ 

34. එවිට ඔහුයේ පරමාධිපති ඔහුට පිළිතුරු දුන්යන්ය. 

ඔවුන්යේ උපාය ඔහු ඔහුයගන් යවනතකට හැයරේයේය. 

නියත වශයයන්ම ඔහුමය සර්ව රාවක; සර්ව ඥානී 

වන්යන්. 

فَٱۡستََجاَب لَُهۥ َربُُّهۥ فََصَرَف َعنُۡه  
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه  ٣٤ َكيَۡدُهنه

35. අනතුරු ව ඔවුන් (ඔහුයේ අවංකභාවයට) සාධක දුටු 

පසු ව මද කලකට ඔහු ව සිරභාරයට ගනු ලැබීම යහපත් 

යැයි ඔවුනට යහළි විය. 

ُواْ ٱٓأۡلَيَِٰت  
َ
ِنُۢ َبۡعِد َما َرأ ثُمه بََدا لَُهم م 

 ٣٥ لَيَۡسُجنُنهُهۥ َحتهيَٰ ِحينٖ 

36. තවද ඔහු සමග සිරයගයට තරුණයින් යදයදයනකු ද 

ඇතුළු වූහ. ඔවුන් යදයදනායගන් එක් අයයකු සැබැවින්ම 

මම මත්පැන් යපරනු මම මා ගැන සිහිනයක් දුටුයවමි යැයි 

පැවසුයේය. තවද අයනකා සැබැවින්ම මම ද මායේ හිසට 

ඉහළින් මා යරාටියක් උසුලමින් සිටියයමි. පක්ියකු ඉන් 

අනුභව කරනු මම මා ගැන සිහිනයක් දුටුයවමි යැයි 

පැවසුයේය. එහි යථාර්ථය ඔබ අපට දන්වා සිටිනු. 

සැබැවින්ම අපි ඔබ ව දැහැමියන් අතරින් දකිමු (යැයි 

තවදුරටත් පවසා සිටියහ.) 

ۡجَن َفتَيَانِِۖ قَاَل  ِ َوَدَخَل َمَعُه ٱلس 
ۡعِصُر َخمٗۡراۖۡ َوَقاَل  

َ
َٰنِٓي أ َرى

َ
َحُدُهَمآ إِن ِٓي أ

َ
أ

ِسي  
ۡ
ۡحمُِل فَۡوَق َرأ

َ
َٰنِٓي أ َرى

َ
ٱٓأۡلَخُر إِن ِٓي أ

يُۡر مِنُۡهۖۡ نَب ِئۡنَا   ُكُل ٱلطه
ۡ
ُخبۡٗزا تَأ

ََٰك مَِن   ۦٓۖۡ إِنها نََرى وِيلِهِ
ۡ
بِتَأ

 ٣٦ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

37. නුඹලා යදයදනාට යපෝෂණය වශයයන් යදනු ලබන 

ආහාර නුඹලා යවත යනාපැමිණි නමුත් නුඹලා යදයදනාට 

එය පැමිණීමට යපර එහි යථාර්ථය නුඹලා යදයදනාට 

දන්වමි යැයි ඔහු පැවසුයේය. එය මායේ පරමාධිපති මට 

ඉගැන්වූ දැයිනි. අල්ලාහ් ව විශ්වාස යනාකරන ජනයායේ 

පිළියවත මම අත හැරියයමි. තවද ඔවුහු පරමාන්ත දිනය 

පිළිබඳ ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ යවති. 

ها  ۦٓ إِل تِيُكَما َطَعام  تُۡرَزَقانِهِ
ۡ
قَاَل لَا يَأ

  ْۚ تِيَُكَما
ۡ
ن يَأ

َ
وِيلِهِۦ َقبَۡل أ

ۡ
تُُكَما بِتَأ

ۡ
َنبهأ

ِۚ إِن ِي تََرۡكُت  ا َعلهَمنِي َرب ِٓي َذَٰلُِكَما مِمه
 ِ ها يُۡؤمِنُوَن بِٱَّلله َوُهم   مِلهَة قَۡومٖ ل

 ٣٧ بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم َكَٰفُِرونَ 
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38. තවද මායේ මුතුන්මිත්තන් වූ ඉබ්රාහීම, ඉසහ්ාක් හා 

යඃකූේයේ පිළියවත මම අනුගමනය කරමි. කිසිවකින් 

අල්ලාහ්ට අප ආයද්ශ කිරීම අපට සුදුසු යනාවීය. එය අප 

යවත හා ජනයා යවත වූ අල්ලාහය්ේ භාගයය අතරිනි. 

නමුත් ජනයායගන් බහුතරයක් යදනා කෘතයේදී 

යනායවති. 

َوٱتهبَۡعُت مِلهَة َءابَآءِٓي إِبَۡرَٰهِيَم  
ن 

َ
َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبْۚ َما كَاَن لََنآ أ

ِۚ َذَٰلَِك مِن  ِ مِن َشۡيءٖ ُّۡشرَِك بِٱَّلله ن
اِس   ِ َعلَيۡنَا وَعَلَى ٱلنه فَۡضِل ٱَّلله

اِس لَا  ۡكثََر ٱلنه
َ
َوَلَِٰكنه أ
 ٣٨ يَۡشُكُرونَ 

39. අයහෝ මායේ මිතුරු සිරකරුවන් යදයදන! උතුම් 

වනුයේ (යවන් යවන් ව සිටින) විවිධ යදවිවරුන් ද එයස් 

නැතයහාත් බලපරාක්රමයාණන් වූ එකම යදවිඳුන් අල්ලාහ ්

ද? 

ُِقوَن  تََفر  ۡربَاب  مُّ
َ
ۡجِن َءأ ِ َيََٰصَِٰحَبِي ٱلس 

ارُ  َِٰحُد ٱلَۡقهه ُ ٱلَۡو ِم ٱَّلله
َ
 ٣٩ َخيٌۡر أ

40. ඔහු හැර දමා නුඹලා නැමදුම් කරන දෑ නුඹලා හා 

නුඹලායේ මුතුන් මිත්තන් විසින් ඒවාට නම් තැබූ 

නාමයන් මිස යවනකක් නැත. අල්ලාහ් ඒ පිළිබඳ ව කිසිදු 

සාධකයක් පහළ කයළ් නැත. තීන්දු කිරීම අල්ලාහ්ට මිස 

යවනත් කිසිවකුව නැත. නුඹලා ඔහුට පමණක් මිස 

යවනත් කිසිවකුට නැමදුම් යනාකළ යුතු බවට ඔහු අණ 

කයළය්. එයයි ඍජු දහම වනුයේ. නමුත් ජනයා අතරින් 

බහුතරයක් යදනා (ඒ බව) යනාදනිති. 

ۡسَماٗٓء  
َ
هآ أ ۦٓ إِل َما َتۡعبُُدوَن مِن ُدونِهِ

نَزَل 
َ
آ أ نتُۡم َوَءابَآؤُُكم مه

َ
يۡتُُموَهآ أ َسمه

ها  ُ بَِها مِن ُسلَۡطٍَٰنِۚ إِِن ٱلۡحُۡكُم إِل ٱَّلله
ها ل

َ
َمَر أ

َ
ِ أ ْۚ َذَٰلَِك  َّلِله هآ إِيهاهُ َتۡعبُُدٓواْ إِل

اِس   ۡكثََر ٱلنه
َ
ِيُن ٱلَۡقي ُِم َوَلَِٰكنه أ ٱلد 

 ٤٠ لَا َيۡعلَُمونَ 

41. අයහෝ මායේ මිතුරු සිරකරුවන් යදයදන! නුඹලා 

යදයදනායගන් එක් අයකු වූ කලී, ඔහු තම ස්වාමියාට 

මත්පැන් සපයනු ඇත. අයනක් අය වූ කලී, කුරුසයේ තබා 

බැද දමනු ලැයේ. එවිට ඔහුයේ හිස මත සිට පක්ීන් 

අනුභව කරයි. කවර යදයක් සම්බන්ධයයන් නුඹලා 

යදයදනා විමසා සිටියේ ද එම කරුණ තීන්දු කරනු ලැබීය. 

َحُدُكَما 
َ
آ أ مه

َ
ۡجِن أ ِ َيََٰصَِٰحَبِي ٱلس 

ا ٱٓأۡلَخُر  مه
َ
فَيَۡسقِى َربهُهۥ َخمٗۡراۖۡ َوأ

يُۡر مِن  ُكُل ٱلطه
ۡ
ۚۦْ َفيُۡصلَُب َفتَأ ِسهِ

ۡ
أ ره

هِذي فِيهِ تَۡستَۡفتِيَانِ  ۡمُر ٱل
َ
 ٤١ قُِضَي ٱلۡأ

42. තවද ඔවුන් යදයදනායගන් සැබැවින්ම යමාහු නිදහස ්

වනු ඇතැයි සිතූ පුද්ගලයා අමතා, නුයේ ස්වාමියා අබියස 

මා ගැන මතක් කරන්න යැයි ඔහු (යූසුෆ්) පැවසුයේය. 

නමුත් තම ස්වාමියා යවත යමයනහි කිරීමට යෂයිතාන් 

ඔහුට අමතක කර දැමීය. එයහයින් ඔහු (තවත්) වසර 

කිහිපයක් සිරයගහි රැඳුයණ්ය. 

ِنُۡهَما  نهُهۥ نَاٖج م 
َ
هِذي َظنه أ َوَقاَل لِل

يَۡطَُٰن  َُٰه ٱلشه نَسى
َ
ٱذُۡكۡرنِي ِعنَد َرب َِك فَأ

ۡجِن بِۡضَع  ِ ذِۡكَر َرب ِهِۦ فَلَبَِث فِي ٱلس 
 ٤٢ ِسنِينَ 
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43. තවද ‘සැබැවින්ම පුෂ්ටිමත් ගවයන් හත් යදයනකුව 

වැහිරී ගිය (ගවයන්) හත් යදයනකු කා දැමීම ද සාරවත් 

(ධානය) කරල් හතක් හා අයනක් ඒවා වියළි යලස තිබීම ද 

සතයවශයයන්ම මම (සිහියනන්) දුටුයවම්. අයහෝ 

ප්රධානියිනි! නුඹලා සිහින වලට පලාපල කියමින් සිටියයහු 

නම් මායේ යමම සිහිනය පිළිබඳ ව මා හට විස්තර කරනු 

යැයි රජයතම පැවසුයේය. 

َرىَٰ َسبَۡع َبَقَرَٰٖت 
َ
َوَقاَل ٱلَۡملُِك إِن ِٓي أ

ُكلُُهنه َسبٌۡع ِعَجاف   
ۡ
ِسَماٖن يَأ

َخَر يَابَِسَٰٖتِۖ  
ُ
وََسبَۡع ُسۢنبَُلٍَٰت ُخۡضٖر َوأ

ۡفتُونِي فِي ُرۡءَيََٰي إِن 
َ
َها ٱلَۡملَأُ أ يُّ

َ
َيَٰٓأ

ۡءيَا َتۡعبُُرونَ   ٤٣ ُكنتُۡم لِلرُّ

44. යම්වා වයාකූල සිහින යවති. තවද අපි සිහින වල අර්ථ 

පිළිබඳ දැනුමැත්තන් යනාවන්යනමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 
ۡحَلَٰمِٖۖ َوَما َنحُۡن  

َ
ۡضَغَُٰث أ

َ
قَالُٓواْ أ

ۡحَلَِٰم بَِعَٰلِِمينَ 
َ
وِيِل ٱلۡأ

ۡ
 ٤٤ بِتَأ

45. ඔවුන් යදයදනායගන් නිදහස් වූ අයට ටික කලකට 

පසු ව (යූසුෆ ්පිළිබඳ ව) මතක් වී එහි අර්ථය පිළිබඳ ව මම 

නුඹලාට දැනුම් යදමි. එයහයින් නුඹලා මා (යූසුෆ ්යවත) 

යවනු යැයි ඔහු කීය. 

َكَر َبۡعَد   هِذي َنجَا مِنُۡهَما َوٱده َوَقاَل ٱل
وِيلِهِۦ  

ۡ
نَب ِئُُكم بِتَأ

ُ
نَا۠ أ

َ
ٍة أ مه

ُ
أ

رِۡسلُونِ 
َ
 ٤٥ فَأ

46. අයහෝ සතයවාදී යූසුෆ්! පුෂ්ටිමත් ගවයන් හත් 

යදයනකු ව වැහිරී ගිය (ගවයන්) හත් යදයනකු කා දැමීම 

හා සාරවත් (ධානය) කරල් හතක් හා අයනක් ඒවා වියළි ව 

තිබීම ගැන මට විස්තර කරන්න. මම ජනයා යවත හැරී 

යගාස ්(දන්වමි) ඔවුන් එය දැන ගත හැකි වනු පිණිස. 

فۡتِنَا فِي 
َ
يُق أ ِ د  ِ َها ٱلص  يُّ

َ
َسبِۡع  يُوُسُف أ

ُكلُُهنه َسبٌۡع 
ۡ
َبَقَرَٰٖت ِسَماٖن يَأ

َخَر  
ُ
ِعَجاف  وََسبِۡع ُسۢنبَُلٍَٰت ُخۡضٖر َوأ

اِس   رِۡجُع إِلَي ٱلنه
َ
يَابَِسَٰٖت لهَعل ِٓى أ

 ٤٦ لََعلهُهۡم َيۡعلَُمونَ 

47. අවුරුදු හතක් දිගටම නුඹලා වගා කරනු ඇත. නුඹලා 

අස්වනු වශයයන් යනළාගන්නා දැයින් නුඹලා අනුභව 

කරන ස්වල්ප ප්රමාණය හැර (අයනක් ඒවා) එහි කරල් 

තුළම තියබන්නට හරිනු යැයි ඔහු පැවසීය. 

بٗا َفَما 
َ
قَاَل تَۡزرَُعوَن َسبَۡع ِسنِيَن َدأ

ها   ۦٓ إِل َحَصدتُّۡم فََذُروهُ فِي ُسۢنبُلِهِ
ُكلُونَ 

ۡ
ا تَأ ِمه  ٤٧ قَلِيلٗا م 

48. ඉන් පසුව දරුණු (වසර) හතක් පැමියණනු ඇත. 

නුඹලා ගබඩා කරන දැයින් ස්වල්පයක් මිස නුඹලා ඒ 

සඳහා යපර සූදානම් කළ (යසසු සියළු) දෑ එය අනුභව 

කරනු ඇත. 

تِي مِنُۢ َبۡعِد َذَٰلَِك َسبۡع  ِشَداد  
ۡ
ثُمه يَأ

ها قَلِيلٗا   ۡمتُۡم لَُهنه إِل ُكلَۡن َما قَده
ۡ
يَأ

ا ُتحِۡصنُونَ  ِمه  ٤٨ م 

49. ඉන් පසු ව වසරක් පැමියණයි. ජනයා එහි වර්ෂායවන් 

ආශිර්වාද කරනු ලබනු අතර තවද ඔවුහු එහි (පලතුරු) යුෂ 

යපරති. 

تِي مِنُۢ َبۡعِد َذَٰلَِك عَام  فِيهِ  
ۡ
ثُمه يَأ

اُس َوفِيهِ َيۡعِصُرونَ   ٤٩ ُيَغاُث ٱلنه
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50. තවද ‘ඔහු මා යවත යගන එනු’ යැයි රජයතම පැවසීය. 

නමුත් දූතයා ඔහු(යූසුෆ්) යවත පැමිණි කල්හි ‘ඔබ ඔයේ 

ස්වාමියා යවත හැරී යගාස ්තම අත් කපා ගත් 

කාන්තාවන්යේ තත්ත්වය කුමක් දැයි ඔහුයගන් විමසනු. 

නියත වශයයන්ම මායේ පරමාධිපති ඔවුන්යේ උපාය 

පිළිබඳ සර්ව ඥානීය’ යැයි පැවසුයේය. 

ا َجآَءهُ   ۖۦۡ فَلَمه َوَقاَل ٱلَۡملُِك ٱۡئتُونِي بِهِ
لُۡه  ٱلرهُسوُل قَاَل  ٱرِۡجۡع إِلَيَٰ َرب َِك فَۡسـ َ

  ْۚ يِۡدَيُهنه
َ
ۡعَن أ َٰتِي َقطه َما بَاُل ٱلن ِۡسوَةِ ٱله

 ٥٠ إِنه َرب ِي بَِكيِۡدهِنه َعلِيم  

51. ‘නුඹලා යූසුෆ ්යපාලඹවා ගන්නට තැත් කළ 

අවසථ්ායේ නුඹලාට කුමක් වී දැ’යි (රජු) විමසුයේය. 

‘අල්ලාහය්ගන් ආරක්ෂාව පතමු. ඔහු ගැන කිසිදු 

අයහපතක් අපි යනාදනිමු’ යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. ‘දැන් 

සතයය පැහැදිලි විය. ඔහු ව (කාමයේ වරදවා 

හැසියරන්නට) තැත් කයළ් මමයි. තවද නියත වශයයන්ම 

ඔහු සතයවාදීන් අතරිනි’ යැයි පාලකයායේ (අසීස්යේ) 

බිරිය පැවසුවාය. 

يُوُسَف قَاَل َما َخۡطبُُكنه إِذۡ َرََٰودتُّنه 
ِ َما   ۚۦْ قُلَۡن َحََٰش َّلِله َعن نهۡفِسهِ

ُت 
َ
َعلِۡمنَا َعلَيۡهِ مِن ُسوٖٓءِۚ قَالَِت ٱۡمَرأ

نَا۠  
َ
ٱلَۡعزِيزِ ٱلَٰٔۡـَن َحۡصَحَص ٱلۡحَقُّ أ
َرََٰودتُُّهۥ َعن نهۡفِسهِۦ َوِإنهُهۥ لَِمَن  

َِٰدقِينَ   ٥١ ٱلصه

52. එය(ට යහ්තුව, ඔහු) යනාමැති තැන මම ඔහු(අසීස්)ට 

යද්රෝහිකම් යනාකළ බවටත් සැබැවින්ම අල්ලාහ ්යද්රෝහිකම් 

කරන්නන්යේ කුමන්ත්රණ වලට මග යනායපන්වන 

බවටත් ඔහු දැන ගනු පිණිසය. 

ُخنُۡه بِٱلَۡغيِۡب  
َ
ن ِي لَۡم أ

َ
َذَٰلَِك لَِيۡعلََم أ

َ لَا َيۡهِدي َكيَۡد   نه ٱَّلله
َ
َوأ

 ٥٢ ٱلۡخَآئِنِينَ 

53. තවද මායේ ආත්මය මම නිර්යදෝි යනාකරමි. නියත 

වශයයන්ම ආත්මය පේ කිරීමට දැඩි යලස 

යපාලඹවන්නකි. නමුත් මායේ පරමාධිපති ආශිර්වාද කළ 

දෑ(ආත්මය) හැර. නියත වශයයන්ම මායේ පරමාධිපති අති 

ක්ෂමාශීලීය; මහා කරුණා ගුණයයන් යුක්තය (යැයි 

අසීස්යේ බිරිඳ පැවසුවාය.) 

فۡ  ُِئ َنۡفِسٓيِۚ إِنه ٱلنه بَر 
ُ
َس ۞َوَمآ أ

ِۚ إِنه   ها َما رَِحَم َرب ِٓي وٓءِ إِل ُۢ بِٱلسُّ اَرةُ مه
َ
لَأ

 ٥٣ َرب ِي َغُفور  رهِحيم  

54. මට පමණක් වියශ්ෂ යකයනකු යලස මා ඔහු ව පත් 

කර ගැනීමට මා යවතට ඔහු ව යගන එනු යැයි රජු 

පැවසුයේය. රජු ඔහු සමග කථා කළ විට "නියත 

වශයයන්ම ඔබ අද දින අප ඉදිරියේ විශ්වාසනීය, 

යගෞරවණීය සථ්ානයක් ලැබූයවකි" යැයි (රජු) පැවසුයේය. 

ۡستَۡخلِۡصُه 
َ
ۦٓ أ َوَقاَل ٱلَۡملُِك ٱۡئتُونِي بِهِ

ا كَلهَمُهۥ قَاَل إِنهَك ٱلَۡيۡوَم   لَِنۡفِسيِۖ فَلَمه
مِين  

َ
 ٥٤ لََدۡينَا َمِكيٌن أ

55. මිහිතලයේ භාණ්ඩාගාර සඳහා ඔබ මා පත් කරනු. 

නියත වශයයන්ම මම මනා දැනුමැති ආරක්ෂකයයකි යැයි 

(යූසුෆ්) කීය. 

ۡرِضِۖ إِن ِي 
َ
قَاَل ٱۡجَعلۡنِي عَلَىَٰ َخَزآئِِن ٱلۡأ

 ٥٥ َحفِيٌظ َعلِيم  
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56. තවද එයලස අපි යූසුෆ්ට එම යද්ශයේ ඔහු කැමති 

පරිදි එහි පදිංචි වන්නට ඉඩ සලසා දුනිමු. අපි අභිමත 

කරන අයට අපයේ කරුණාව තුළින් පිරිනමන්යනමු. තවද 

දැහැමියන්යේ ප්රතිඵල අපි නිෂ්ඵල යනාකරන්යනමු. 

ۡرِض 
َ
نها لُِيوُسَف فِي ٱلۡأ َوَكَذَٰلَِك َمكه

ْۚ نُِصيُب    مِنَۡها َحيُۡث يََشآُء
ُ
أ يَتَبَوه

ۡجَر  
َ
ۖۡ َولَا نُِضيُع أ هَشآُء بَِرۡحمَتِنَا َمن ن

 ٥٦ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

57. තවද යද්වත්වය විශ්වාස යකාට බිය හැඟීයමන් 

කටයුතු කරන්නන් යලස සිටියවුන් වනාහි ඔවුනට මතු 

යලාව ප්රතිඵල උතුම්ය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ   ۡجُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخيۡر  ل ِل
َ
َولَأ

 ٥٧ وَكَانُواْ َيتهُقونَ 

58. තවද යූසුෆය්ේ සයහෝදරයයෝ පැමිණ ඔහු යවත ප්රයේශ 

වූහ. එවිට ඔවුන් ඔහු ව නාඳුනන්නන් යලසින් සිටිය ද ඔහු 

(යූසුෆ්) ඔවුන් ව හඳුනා ගත්යත්ය. 

وََجآَء إِۡخوَةُ يُوُسَف فََدَخلُواْ َعلَيۡهِ  
 ٥٨ َفَعَرَفُهۡم َوُهۡم لَُهۥ ُمنِكُرونَ 

59. තවද ඔවුනට සූදානම් කර දිය යුතු දෑ ඔවුනට ඔහු 

(යූසුෆ ්විසින්) සූදානම් කර දී  ( ඔවුන් පිටත්ව යන කල්හි)  

නුඹලායේ පියායගන් වූ නුඹලායේ සයහෝදරයා මා යවත 

යගන එනු. නියත වශයයන්ම මම කිරුම පූර්ණ ව යදන 

බවත්, සත්කාරයින් අතරින් මම යර්ෂ්ඨයයකු වන බවත් 

නුඹලා දුටුවා යනායේ දැයි පවසා සිටීය. 

َزُهم ِبجََهازِِهۡم قَاَل ٱۡئتُونِي   ا َجهه َولَمه
لَا تََرۡوَن 

َ
بِيُكۡمْۚ أ

َ
ِۡن أ ٖخ لهُكم م 

َ
بِأ

وفِي ٱلۡكَ 
ُ
ن ِٓي أ

َ
نَا۠ َخيُۡر  أ

َ
يَۡل َوأ

 ٥٩ ٱلُۡمنزِلِينَ 

60. නමුත් නුඹලා මා යවත ඔහු යනායගනායවහු නම් මා 

යවතින් නුඹලාට කිසිදු කිරුමක් යනාමැත. තවද නුඹලා 

මා යවත සමීප යනාවනු. 

تُونِي بِهِۦ فَلَا َكيَۡل لَُكۡم  
ۡ
هۡم تَأ فَإِن ل

 ٦٠ ِعنِدي َولَا َتۡقَربُونِ 

61. ඔහු ගැන අපයේ පියාණන්ට අපි සැල කරන්යනමු. 

තවද නියත වශයයන්ම අප එය සිදු කරන්යනෝමය යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 

بَاهُ َوِإنها 
َ
َٰوُِد َعنُۡه أ قَالُواْ َسنَُر

 ٦١ لََفَٰعِلُونَ 

62. තවද ඔවුන්යේ භාණ්ඩ ඔවුන්යේ ගමන් මලු වලම 

තබනු. ඔවුන් ඔවුන්යේ පවුල යවත හැරී ගිය විට ඔවුන් 

එය දැන, නැවත හැරී ආ හැකි වනු පිණිස යැයි ඔහු 

ඔහුයේ යස්වකයින්ට කීය. 

َوَقاَل لِفِتَۡيَٰنِهِ ٱۡجَعلُواْ بَِضََٰعتَُهۡم فِي 
رَِحالِهِۡم لََعلهُهۡم َيۡعرُِفوَنَهآ إِذَا ٱنَقلَبُٓواْ 

ۡهلِهِۡم لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 
َ
 ٦٢ إِلَيَٰٓ أ

63. ඔවුන් ඔවුන්යේ පියාණන් යවත නැවත ගිය කල්හි 

අපයේ පියාණනි, (මින් ඉදිරියට ධානය) කිරා දීම අප 

යවත වළක්වන ලදී. එබැවින් අප සමග අපයේ 

සයහෝදරයා එවනු. අපි (ධානය) කිරා ගන්යනමු. තවද 

නියත වශයයන්ම අපි ඔහු ව ආරක්ෂා කරන්නන් යවමු 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

بَانَا
َ
بِيهِۡم قَالُواْ َيَٰٓأ

َ
ا رََجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ   فَلَمه

َخانَا  
َ
رِۡسۡل َمَعنَآ أ

َ
ُمنَِع مِنها ٱلَۡكيُۡل فَأ

 ٦٣ نَۡكتَۡل َوِإنها لَُهۥ لََحَٰفُِظونَ 
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64. මීට යපර නුඹලායේ සයහෝදරයා (යූසුෆ්) විෂයයයහි 

නුඹලා ව මම විශ්වාස කළාක් යමන් යමාහු යකයරහි ද 

නුඹලා ව මම විශ්වාස කළ යුතු ද? එයහයින් ආරක්ෂකයා 

වශයයන් අල්ලාහ් අති යර්ෂ්ඨය. තවද ඔහු 

කරුණාවන්තයින්යගන් මහා කරුණාවන්ත ය. 

ها َكَمآ   قَاَل َهۡل َءاَمنُُكۡم َعلَيۡهِ إِل
 ُ ِخيهِ مِن َقبُۡل فَٱَّلله

َ
مِنتُُكۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
أ

َِٰحمِينَ  رَۡحُم ٱلره
َ
ۖۡ وَُهَو أ  ٦٤ َخيٌۡر َحَٰفِٗظا

65. තවද ඔවුන්යේ මලු ඔවුහු විවෘත කළ කල්හි ඔවුන් 

යවත ආපසු යදන ලද ඔවුන්යේ භාණ්ඩ ඔවුහු දුටුයවෝය. 

අපයේ පියාණනි, යමය අපි යනාපැතුයවමු, නමුත් අපයේ 

භාණ්ඩ අපට නැවත යදන ලැබ ඇත. තවද අපි (මින් 

ඉදිරියට) අපයේ පවුලට ආහාර රැයගන එන්යනමු. තවද 

අපයේ සයහෝදරයාව ද රැක බලා ගන්යනමු. ඔටු (මත 

පටවන) බරට අපි අධික ව ලබා ගන්යනමු. එය පහසු 

කිරුම් බරකි යැයි පැවසුයවෝය. 

ا َفتَُحواْ َمَتََٰعُهۡم وََجُدواْ بَِضََٰعتَُهۡم  َولَمه
بَانَا َما َنبۡغِىِۖ  

َ
ۡت إِلَۡيهِۡمۖۡ قَالُواْ َيَٰٓأ ُرده

ۖۡ َونَِميُر   ۡت إِلَۡينَا َهَِٰذهِۦ بَِضََٰعتُنَا ُرده
َخانَا َونَۡزَداُد َكيَۡل  

َ
ۡهلَنَا َوَنحَۡفُظ أ

َ
أ

 ٦٥ َذَٰلَِك َكيۡل  يَِسير  بَعِيرِٖۖ 

66. යමාහු ව මා යවත (නැවත) යගන එන බවට අල්ලාහ් 

යවතින් නුඹලා මට ප්රතිඥාවක් යදන යතක් මම ඔහු ව 

නුඹලා සමග කිසිවියටක යනායවමි. නමුත් නුඹලාට (යම් 

නපුරක්) වට කර ගනු ලැබුයවාත් මිස යැයි ඔහු පැවසීය. 

එයහයින් ඔවුන්යේ ප්රතිඥාව ඔවුහු ඔහුට දුන් කල්හි අප 

පවසන දෑ යකයරහි අල්ලාහ් භාරකරු යැයි ඔහු කීයේය. 

رِۡسلَُهۥ َمَعُكۡم َحتهيَٰ تُۡؤتُوِن 
ُ
قَاَل لَۡن أ

ن 
َ
هآ أ ۦٓ إِل تُنهنِي بِهِ

ۡ
ِ لََتأ َِن ٱَّلله َمۡوثِٗقا م 

آ َءاتَۡوهُ َمۡوثَِقُهۡم قَاَل   ُيحَاَط بُِكۡمۖۡ فَلَمه
ُ عَلَىَٰ َما َنُقوُل َوكِيل    ٦٦ ٱَّلله

67. තවද මායේ දරුවනි! නුඹලා එකම යදාරටුවකින් 

ඇතුළු යනාවනු. විවිධ යදාරටු වලින් ඇතුළු වනු. 

අල්ලාහය්ගන් සිදුවන කිසිවකින් නුඹලා වළක්වාලන්නට 

මට යනාහැකිය. තීන්දුව අල්ලාහ ්සතු ව මිස යවනත් 

කිසිවකු සතු ව නැත. ඔහු යවත මම භාර කයළමි.  

එයමන්ම භාර කරන්නන් ද ඔහු යවතම භාර කළ යුතුය. 

َوَقاَل َيَٰبَنِيه لَا تَۡدُخلُواْ مِنُۢ بَاٖب 
ِقَةِٖۖ   تََفر  بَۡوَٰٖب مُّ

َ
َوَِٰحٖد َوٱۡدُخلُواْ مِۡن أ

ِ مِن َشۡيٍءِۖ   َِن ٱَّلله ۡغنِي َعنُكم م 
ُ
َوَمآ أ

ِۖۡ َعلَيۡهِ تَوَكهلُۡتۖۡ  ها َّلِله إِِن ٱلۡحُۡكُم إِل
 ٦٧ وََعلَيۡهِ فَلۡيَتَوَكهِل ٱلُۡمتَوَك ِلُونَ 

68. තවද ඔවුන්යේ පියා ඔවුනට අණ කළ පරිදි ඔවුන් 

ඇතුළු වූ කල්හි යඃකූේයේ මනස තුළ තිබූ අභිලාෂය ඉටු 

වීම මිස යවනත් කිසිවක් අල්ලාහය්ගන් ඔවුනට 

ප්රයයෝජනය යගන යදන්නක් යනාවීය. තවද නියත 

වශයයන්ම අපි ඔහුට ඉගැන් වූ දෑ පිළිබඳ ව ඔහු 

දැනුමැත්යතකි. එනමුත් ජනයා අතරින් බහුතරයක් යදනා 

(ඒ බව) යනාදනිති. 

بُوُهم  
َ
َمَرُهۡم أ

َ
ا َدَخلُواْ مِۡن َحيُۡث أ َولَمه

ِ مِن   َِن ٱَّلله ا كَاَن ُيۡغنِي َعنُۡهم م  مه
ها َحاَجٗة فِي َنۡفِس َيۡعُقوَب  َشۡيٍء إِل

ْۚ َوِإنهُهۥ لَُذو ِعلٖۡم ل َِما َعلهۡمَنَُٰه  ََٰها قََضى
اِس لَا ۡكثََر ٱلنه

َ
 َوَلَِٰكنه أ

 ٦٨ َيۡعلَُمونَ 
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69. ඔවුහු යූසුෆ ්යවත ඇතුළු වූ කල්හි ඔහු තම 

සයහෝදරයා ව ළං කර යගන නියත වශයයන්ම මම ඔයේ 

සයහෝදරයා යවමි. එබැවින් ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑ 

පිළිබඳව නුඹ දුක් යනාවනු යැයි පැවසුයේය. 

ا َدَخلُواْ عَلَىَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إِلَۡيهِ  َولَمه
 ۡۖ َخاهُ

َ
ُخوَك فَلَا تَبۡتَئِۡس  أ

َ
نَا۠ أ

َ
قَاَل إِن ِٓي أ

 ٦٩ بَِما كَانُواْ َيۡعَملُونَ 

70. එයස් ඔවුනට සූදානම් කර දිය යුතු දෑ ඔවුනට ඔහු 

සූදානම් කර දුන් කල්හි තම සයහෝදරයායේ ගමන් මලු ව 

තුළ (රන්) ජල බඳුන තබන්නට ඔහු සැලැසස්ුයේය. පසු ව 

අයහෝ තවලම් කරුවනි! නියත වශයයන්ම නුඹලා 

යසාරුන් යැයි නියේදකයකු දන්වා සිටියේය. 

َزُهم ِبجََهازِهِۡم َجَعَل   ا َجهه فَلَمه
ذهَن 

َ
ِخيهِ ثُمه أ

َ
َقايََة فِي رَۡحِل أ ِ ٱلس 

تَُها ٱلۡعِيُر إِنهُكۡم   يه
َ
ُمَؤذ ٌِن أ

 ٧٠ لََسَٰرُِقونَ 

71. ඔවුහු ඔවුන් යවත හැරී නුඹලා නැති කර ගත්යත් 

කුමක් දැයි විමසුයවෝය. 
اذَا   ۡقبَلُواْ َعلَيۡهِم مه

َ
قَالُواْ َوأ

 ٧١ َتۡفقُِدونَ 

72. රජුයේ රන් කුසලානය (බඳුන) අපි අහිමි කර 

ගත්යතමු. තවද එය යගන එන්නාට ඔටුයවක් බරට 

(ධානය) ඇත. තවද ඒ ගැන මම සහතික යවමි යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

َجآَء  قَالُواْ َنۡفقُِد ُصَواَع ٱلَۡملِِك َولَِمن 
نَا۠ بِهِۦ زَِعيم  

َ
 ٧٢ بِهِۦ ِحمُۡل بَعِيرٖ َوأ

73. අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසමු. මහයපායළායේ කලහකම් 

කිරීමට අපි යනාපැමිණි බවත් අපි යසාරුන් යනාවන 

බවත් සැබැවින්ම නුඹලා දන්යනහු යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

ا ِجئۡنَا   ِ لََقۡد َعلِۡمتُم مه قَالُواْ تَٱَّلله
ۡرِض وََما ُكنها  

َ
لُِنۡفِسَد فِي ٱلۡأ

 ٧٣ َسَٰرِِقينَ 

74. එයස් නුඹලා යබාරුකාරයින් වී නම් නුඹලායේ 

ප්රතිවිපාකය කුමක් විය යුතු දැයි ඔවුහු විමසුයවෝය. 
ۥٓ إِن ُكنتُۡم  قَالُواْ َفَما َجَزَُٰٓؤُه

 ٧٤ َكَِٰذبِينَ 

75. එහි ප්රතිවිපාකය, එනම් කවයරකුයේ ගමන් මල්යලහි 

එය යසායා ගනු ලබන්යන් ද එවිට ඔහුමය එහි ප්රතිවිපාකය 

විඳිය යුත්යත්. අපි අපරාධකරුවන්ට ප්රතිවිපාක ලබා 

යදනුයේ එයලසය යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

قَالُواْ َجَزَُٰٓؤُهۥ َمن وُِجَد فِي رَۡحلِهِۦ 
َفُهَو َجَزَُٰٓؤُهۚۥْ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي 

َٰلِِمينَ   ٧٥ ٱلظه
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76. තම සයහෝදරයායේ යපාදියට යපර ඔවුන්යේ යපාදි 

වලින් (යසායන්නට) පටන් ගත්යත්ය. පසු ව තම 

සයහෝදරයායේ යපාදියයන් එය එළියට ගත්යත්ය. 

එයලසය අපි යූසුෆ්ට (සියල්ල) සැලසුම් කයළ.් අල්ලාහ් 

අභිමත කරන්යන් නම් මිස රජුයේ නීතිය තුළ ඔහුයේ 

සයහෝදරයා ගැනීමට සුදුසු යනාවීය. අපි අභිමත කරන 

අයට තරාතිරම් උසස ්කරන්යනමු. තවද දැනුමැති 

සියල්ලන්ට වඩා ඉහළින් මනා දැනුමැත්තකු ඇත. 

ِخيهِ ثُمه  
َ
وِۡعيَتِهِۡم َقبَۡل وِعَآءِ أ

َ
 بِأ

َ
َفبََدأ

ِخيهِِۚ َكَذَٰلَِك 
َ
ٱۡستَۡخرََجَها مِن وِعَآءِ أ

َخاهُ  
َ
ُخَذ أ

ۡ
كِۡدنَا لُِيوُسَفۖۡ َما كَاَن لَِيأ

ن يََشآَء 
َ
هآ أ ْۚ  فِي دِيِن ٱلَۡملِِك إِل ُ ٱَّلله

 ِ
ُۗ َوَفۡوَق كُل  هَشآُء ن ن نَۡرَفُع َدَرَجَٰٖت مه

 ٧٦ ذِي ِعلٍۡم َعلِيم  

77. ඔහු යසාරකම් කර ඇත්නම් (පුදුමයක් යනායේ.) මීට 

යපර ඔහුයේම සයහෝදරයා යසාරකම් කර ඇත යැයි ඔවුහු 

(එම සයහාදරයයෝ) පැවසුයවෝය. නමුත් යූසුෆ ්එය ඔවුනට 

යහළි යනාකර ඔහුයේ මනස තුළ එය සඟවා ගත්යත්ය. 

නුඹලා සථ්ානයයන් නපුරුම අය යවති. තවද නුඹලා 

වර්ණනා කරමින් පවසන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්මැනවින් 

දන්නාය යැයි ඔහු පැවසීය. 

هُهۥ  خ  ل
َ
۞قَالُٓواْ إِن يَۡسِرۡق َفَقۡد َسَرَق أ

َها يُوُسُف فِي َنۡفِسهِۦ   َسره
َ
ْۚ فَأ مِن َقبُۡل

ۖۡ  َولَۡم ُيبِۡدَها لَُهۡمْۚ قَاَل  كَانٗا نتُۡم َشر   مه
َ
أ

ۡعلَُم بَِما تَِصُفونَ 
َ
ُ أ  ٧٧ َوٱَّلله

78. අයහෝ උතුමාණනි! සැබැවින්ම යමාහුට ඉතා වයස් 

ගත පියයකු සිටියි. එබැවින් ඔහුයේ තැනට අප අතරින් 

යකයනකු ගනු. නියත වශයයන්ම අපි ඔබ ව දැහැමියන් 

අතරින් යකයනකු යලස දකින්යනමු යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

بٗا َشيٗۡخا 
َ
ۥٓ أ َها ٱلَۡعزِيُز إِنه لَُه يُّ

َ
قَالُواْ َيَٰٓأ

ََٰك   ۥٓۖۡ إِنها نََرى َحَدنَا َمكَانَُه
َ
َكبِيٗرا فَُخۡذ أ

 ٧٨ مَِن ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

79. අපයේ භාණ්ඩ කවුරුන් යවතින් අපි යසායා ගත්යතමු 

ද ඔහු හැර යවනත් යකයනකු අප ගැනීයමන් අල්ලාහ් 

ආරක්ෂා කරත්වා, එවිට අපි නියත වශයයන්ම 

අපරාධකරුවන් යවමු යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ها َمن  ُخَذ إِل
ۡ
ن نهأ

َ
ِ أ قَاَل َمَعاذَ ٱَّلله

ۥٓ إِنهآ إِٗذا   وََجۡدنَا َمَتََٰعنَا ِعنَدهُ
 ٧٩ لهَظَٰلُِمونَ 

80. ඔහු ගැන ඔවුහු බලායපායරාත්තු සුන් වූ කල්හි 

රහසින් සාකේඡා කිරීමට යවන් ව ගියයෝය. නියත 

වශයයන්ම නුඹලායේ පියා අල්ලාහය්ගන් වූ ප්රතිඥාවක් 

නුඹලා යවතින් ගත් සැටිත් මීට යපර යූසුෆ ්විෂයයහි 

(එවන් ප්රතිඥාවක්) නුඹලා කඩ කළ සැටිත් නුඹලා 

යනාදන්යනහුද? එයහයින් මායේ පියා මා හට අවසර 

යදන යතක් යහෝ අල්ලාහ් මට තීන්දු යදන යතක් යහෝ මම 

යමම භූමියයන් ඉවත යනායමි. තවද ඔහු තීන්දු 

යදන්නන්යගන් අති යර්ෂ්ඨය යැයි ඔවුන් අතරින් වැඩිමලා 

පැවසුයේය. 

  ۡۖ ا ٱۡستَيۡـ َُسواْ مِنُۡه َخلَُصواْ َنجِي ٗا فَلَمه
بَاُكۡم  

َ
نه أ

َ
لَۡم َتۡعلَُمٓواْ أ

َ
قَاَل َكبِيرُُهۡم أ

  ِ َِن ٱَّلله ۡوثِٗقا م  َخَذ َعلَيُۡكم مه
َ
قَۡد أ

وُسَفۖۡ فَلَۡن  َومِن َقبُۡل َما فَرهطتُۡم فِي يُ 
ۡو  

َ
بِٓي أ

َ
ذََن لِٓي أ

ۡ
ۡرَض َحتهيَٰ يَأ

َ
بَۡرَح ٱلۡأ

َ
أ

ُ لِيِۖ َوُهَو َخيُۡر   َيحُۡكَم ٱَّلله
 ٨٠ ٱلَۡحَِٰكِمينَ 
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81. නුඹලා නුඹලායේ පියා යවත ආපසු යගාස් අපයේ 

පියාණනි! නියත වශයයන්ම ඔයේ පුතා යසාරකම් කර 

ඇත. අප දන්නා දෑ පිළිබඳ ව මිස අපි සාක්ි 

යනාදරන්යනමු. තවද අපි (අපට) යනායපයනන දෑ 

ආරක්ෂා කරන්නන් යලස යනාසිටියයමු යැයි නුඹලා 

පවසනු. 

بَانَآ  
َ
بِيُكۡم َفُقولُواْ َيَٰٓأ

َ
ٱرِۡجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ

ها بَِما   إِنه ٱۡبنََك َسَرَق َوَما َشهِۡدنَآ إِل
 ٨١ َعلِۡمنَا َوَما ُكنها لِلَۡغيِۡب َحَٰفِِظينَ 

82. අපි එහි සිටි ගම්මානයයන් හා එහි අපි මුණගැසුණු 

නඩයයන් නුඹ විමසා බලනු. තවද නියත වශයයන්ම අපි 

සතයවාදීහුමය. (යැයි පවසන යලස කියා දී පිටත් 

කයළය්.) 

وَۡسـ َِل ٱلَۡقۡريََة ٱلهتِي ُكنها فِيَها وَٱلۡعِيَر  
ۖۡ َوِإنها لََصَِٰدقُونَ  ۡقبَلۡنَا فِيَها

َ
 ٨٢ ٱلهتِٓي أ

83. නමුත් (මීට යපර) නුඹලායේ ආත්මාවන් නුඹලාට 

කරුණක් යපාළඹවීය. එයහයින් අලංකාර ඉවසීමකි 

(වඩාත් යර්ෂ්ඨ වනුයේ.) ඔවුන් සියල්ල මා යවත යගන 

ඒමට අල්ලාහ්ට හැකිය. නියත වශයයන්ම ඔහු සර්ව 

ඥානී; මහා ප්රඥාවන්තය යැයි ඔහු(පියා) පැවසීය. 

لَۡت لَُكۡم  نُفُسُكۡم  قَاَل بَۡل َسوه
َ
أ

ن 
َ
ُ أ ۖۡ َعَسي ٱَّلله ۡمٗراۖۡ فََصبۡر  َجمِيٌل

َ
أ

ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعلِيُم   تِيَنِي بِهِۡم َجمِيًعا
ۡ
يَأ

 ٨٣ ٱلۡحَِكيمُ 

84. තවද ඔහු ඔවුන්යගන් හැරී අයහෝ යූසුෆ ්යකයරහි තිබූ 

මායේ යශෝකයේ තරම යැයි පැවසීය. තවද දුයකන් 

ඔහුයේ දෑස ්සුදුමැලි විය. ඔහු (දුක) යටපත් කර ගත්යතකු 

විය. 

َسَفىَٰ عَلَىَٰ  
َ
هيَٰ َعنُۡهۡم َوَقاَل َيَٰٓأ َوتََول

ۡت َعيۡنَاهُ مَِن ٱلۡحُۡزِن  يُوُسَف َوٱۡبيَضه
 ٨٤ َفُهَو َكِظيم  

85. අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසන්යනමු. ඔබ යරෝගාතුරු වන 

යතක් යහෝ විනාශ වී යන්නන් අතරින් වන යතක් යහෝ ඔබ 

යූසුෆය්ේ මතකයයන් ඉවත් යනාවන්යන් මය යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

ِ َتۡفتَُؤاْ تَۡذُكُر يُوُسَف َحتهيَٰ  قَالُواْ تَٱَّلله
ۡو تَُكوَن مَِن  

َ
تَُكوَن َحَرًضا أ

 ٨٥ ٱلَۡهَٰلِِكينَ 

86. මායේ යශෝකය හා මායේ දුක මම පැමිණිලි කර 

සිටිනුයේ අල්ලාහ් යවතමය. තවද නුඹලා යනාදන්නා දෑ 

මම අල්ලාහය්ගන් දැන ගනිමි යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

  ِ ۡشُكواْ َبث ِي وَُحۡزنِٓي إِلَي ٱَّلله
َ
قَاَل إِنهَمآ أ

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ  ۡعلَُم مَِن ٱَّلله
َ
 ٨٦ َوأ

87. අයහෝ මායේ දරුවනි! නුඹලා යගාස ්යූසුෆ් හා ඔහුයේ 

සයහෝදරයා පිළිබඳ යසායා බලනු. තවද අල්ලාහය්ේ දයාව 

පිළිබඳ ව නුඹලා බලායපායරාත්තු සුන් කර යනාගනු. 

නියත වශයයන්ම ප්රතික්යෂ්ප කරන ජනයා මිස යවනත් 

කිසිවකු අල්ලාහ්යේ දයාව පිළිබඳ බලායපායරාත්තු සුන් 

කර යනාගනිති. 

ُسواْ مِن يُوُسَف  َيَٰبَنِيه ٱذَۡهبُواْ َفتََحسه
  ِۡۖ ۡوِح ٱَّلله ِخيهِ َولَا تَاْيۡـ َُسواْ مِن ره

َ
َوأ

ها   ِ إِل ۡوِح ٱَّلله إِنهُهۥ لَا يَاْيۡـ َُس مِن ره
َٰفُِرونَ   ٨٧ ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡك
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88. එයස් ඔහු යවත ඔවුන් ඇතුළු වූ කල්හි අයහෝ 

උතුමාණනි! අප හා අපයේ පවුලට විපතක් සිදු වී ඇත. අපි 

අල්ප වටිනාකමින් යුත් භාණ්ඩ සමග පැමිණ ඇත්යතමු. 

එබැවින් කිරුම් බර අපට පූර්ණ ව ලබා දී තවද අප හට 

(තවත් වැඩියයන්) දන් යදනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

දන් යදන්නන්හට කුසල් පිරිනමනු ඇත යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

َها   يُّ
َ
ا َدَخلُواْ َعلَيۡهِ قَالُواْ َيَٰٓأ فَلَمه

رُّ وَِجئۡنَا   ۡهلَنَا ٱلضُّ
َ
نَا َوأ ٱلَۡعزِيُز َمسه

ۡوِف لََنا ٱلَۡكيَۡل  
َ
َٰةٖ فَأ زَۡجى بِبَِضََٰعةٖ مُّ

 َ ۖۡ إِنه ٱَّلله ۡق َعلَيۡنَآ َيجۡزِي   َوتََصده
ِقِينَ   ٨٨ ٱلُۡمتََصد 

89. නුඹලා අඥානයින් යලස සිටි අවසථ්ායේ යූසුෆ ්හා 

ඔහුයේ සයහෝදරයාට නුඹලා කළ දෑ නුඹලා දන්යනහු දැයි 

ඔහු විමසුයේය. 

ا َفَعلۡتُم بِيُوُسَف   قَاَل َهۡل َعلِۡمتُم مه
نتُۡم َجَٰهِلُونَ 

َ
ِخيهِ إِذۡ أ

َ
 ٨٩ َوأ

90. සැබැවින්ම ඔබ ද යූසුෆ්? යැයි ඔවුහු විමසුයවෝය. මම 

යූසුෆ්, යම් මායේ සයහෝදරයාය. අල්ලාහ ්අප යවත 

ආශිර්වාද කර ඇත. නියත වශයයන්ම කරුණ නම් 

කවයරකු අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වී ඉවසීයමන් කටයුතු 

කරන්යන් ද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් දැහැමියන්යේ 

කුලිය නිෂ්ඵල යනාකරනු ඇතැයි ඔහු පැවසුයේය. 

نَا۠  قَالُٓواْ 
َ
نَت يُوُسُفۖۡ قَاَل أ

َ
ءِنهَك لَأ

َ
أ

  ُ ِخيِۖ قَۡد َمنه ٱَّلله
َ
يُوُسُف َوَهََٰذآ أ

  َ ۖۡ إِنهُهۥ َمن َيتهِق َويَۡصبِۡر فَإِنه ٱَّلله َعلَيۡنَآ
ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

َ
 ٩٠ لَا يُِضيُع أ

91. අල්ලාහ් මත දිවුරමු. අල්ලාහ් අපට වඩා ඔබ ව උසස ්

කර ඇත. තවද නියත වශයයන්ම අපි වැරදි වීමු යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

ُ َعلَيۡنَا   ِ لََقۡد َءاثََرَك ٱَّلله قَالُواْ تَٱَّلله
 ٩١ َوِإن ُكنها لََخَِٰطـ ِينَ 

92. අද දින නුඹලා යකයරහි කිසිදු යදාසක් නැත. අල්ලාහ ්

නුඹලාට සමාව යදනු ඇත. තවද ඔහු 

කරුණාවන්තයින්යගන් මහා කරුණාවන්තය යැයි ඔහු 

පැවසුයේය. 

قَاَل لَا َتثۡرِيَب َعلَيُۡكُم ٱلَۡيۡوَمۖۡ َيۡغفُِر  
َِٰحمِينَ  رَۡحُم ٱلره

َ
ُ لَُكۡمۖۡ َوُهَو أ  ٩٢ ٱَّلله

93. නුඹලා යම් මායේ කමිසය යගන යගාස් මායේ 

පියායේ මුහුණ මත දමනු. ඔහු යපනුමැත්යතකු යලස 

පැමියණනු ඇත. තවද නුඹලායේ පවුයල් සියලු අය මා 

යවත රැයගන එනු. 

لُۡقوهُ عَلَىَٰ  
َ
ٱذَۡهبُواْ بَِقِميِصي َهََٰذا فَأ

تُونِي 
ۡ
ِت بَِصيٗرا َوأ

ۡ
بِي يَأ

َ
وَۡجهِ أ

ۡجمَعِينَ 
َ
ۡهلُِكۡم أ

َ
 ٩٣ بِأ

94. එම නඩය පිටත් ව ගිය කල්හි, නියත වශයයන්ම මට 

යූසුෆය්ේ සුවඳ දැයනයි. නුඹලා මට (බුද්ධි හීන යලස කතා 

කරන්යන් යැයි පවසා) යදාස් යනානැගිය යුතු යැයි 

ඔවුන්යේ පියා පැවසුයේය. 

بُوُهۡم إِن ِي  
َ
ا فََصلَِت ٱلۡعِيُر قَاَل أ َولَمه

ن 
َ
ِجُد رِيَح يُوُسَفۖۡ لَۡولَآ أ

َ
لَأ

 ٩٤ ُتَفن ُِدونِ 
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95. අල්ලාහ් මත දිවුරමින් නියත වශයයන්ම ඔබ 

(තවමත්) ඔයේ පැරණි මුළායවහිම පසුවන්යනහි යැයි 

ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

ِ إِنه  َك لَفِى َضَلَٰلَِك  قَالُواْ تَٱَّلله
 ٩٥ ٱلَۡقِديمِ 

96. පසු ව ශුභාරංචි දන්වන්නා පැමිණි කල්හි ඔහු ඔහුයේ 

මුහුණට එය දැමුයේය. එවිට ඔහු නැවත යපනීම 

ඇත්යතකු යලස පත් විය. නුඹලා යනාදන්නා දෑ මම 

අල්ලාහය්ගන් දැන ගනිමි යැයි නුඹලාට මම 

යනාකීයවම්දැයි ඔහු විමසුයේය. 

ن َجآَء 
َ
آ أ َُٰه عَلَىَٰ  فَلَمه لَۡقى

َ
ٱلۡبَِشيُر أ

قُل  
َ
لَۡم أ

َ
وَۡجهِهِۦ فَٱۡرتَده بَِصيٗراۖۡ قَاَل أ

ِ َما لَا  ۡعلَُم مَِن ٱَّلله
َ
لهُكۡم إِن ِٓي أ

 ٩٦ َتۡعلَُمونَ 

97. අපයේ පියාණනි! අපයේ පාපයන් වලට ඔබ අප 

යවනුයවන් සමාව අයැද සිටිනු මැනව! නියත වශයයන්ම 

අපි වැරදි කරන්නන් වූයයමු යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

بَانَا ٱۡستَۡغفِۡر لََنا ذُنُوبَنَآ إِنها 
َ
قَالُواْ َيَٰٓأ

 ٩٧ ُكنها َخَِٰطـ ِينَ 

98. මම මායේ පරමාධිපතියගන් නුඹලා යවනුයවන් මතු 

සමාව අයැදිමි. නියත වශයයන් ම ඔහු අතික්ෂමාශීලීය; 

මහා කරුණාවන්තය. 

ۡستَۡغفُِر لَُكۡم 
َ
َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ  قَاَل َسۡوَف أ

 ٩٨ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

99. ඔවුන් යූසුෆ් යවත පිවිසුනු කල්හි ඔහු යවත ඔහුයේ 

යදමාපියන් ඔහු ළං කර ගත්යත්ය. තවද අල්ලාහ ්අභිමත 

කයළ ්නම් සුරක්ිතයින් යලස නුඹලා මිසරයට ඇතුළු වනු 

යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ا َدَخلُواْ عَلَىَٰ يُوُسَف  َءاَوىَٰٓ إِلَۡيهِ  فَلَمه
بََويۡهِ َوَقاَل ٱۡدُخلُواْ مِۡصَر إِن َشآَء 

َ
أ

ُ َءامِنِينَ   ٩٩ ٱَّلله

100. තවද ඔහු ඔහුයේ යදමාපියන් රාජාසානය මත ඔසවා 

තැබුයේය. තවද ඔවුහු ඔහුට හිස නැමූහ. තවද මායේ 

පියාණනි! මීට යපර (මා දුටු) මායේ සිහිනයේ යථාර්ථය 

යමයයි. මායේ පරමාධිපති එය සැබෑ කයළය්. තවද 

සිරයගයින් මා බැහැර කරන විට ද මා අතර හා මායේ 

සයහෝදරයින් අතර යෂයිතාන් කලහකම් ඇති කිරීයමන් 

පසු පිටිසර ගම්මානයයන් නුඹලා ව යගන ආ විටද ඔහු මා 

සමග යහපත් අයුරින් කටයුතු කයළ්ය. නියත වශයයන්ම 

මායේ පරමාධිපති ඔහු අභිමත කරන දෑට ධමීය. නියත 

වශයයන්ම සර්වඥානී මහා ප්රඥාවන්තයා ඔහුමය යැයි 

කීය. 

واْ لَُهۥ   بََويۡهِ عَلَى ٱلَۡعۡرِش وََخرُّ
َ
َوَرَفَع أ

وِيُل  
ۡ
بَِت َهََٰذا تَأ

َ
ٗداۖۡ َوَقاَل َيَٰٓأ ُسجه

  ۡۖ ا ُرۡءَيََٰي مِن َقبُۡل قَۡد َجَعلََها َرب ِي َحق ٗ
ۡخرََجنِي مَِن 

َ
ۡحَسَن بِٓي إِذۡ أ

َ
َوَقۡد أ

ۡجنِ  ِ َِن ٱلَۡبۡدوِ مِنُۢ  ٱلس   وََجآَء بُِكم م 
يَۡطَُٰن بَيۡنِي َوبَيَۡن  ن نهَزَغ ٱلشه

َ
َبۡعِد أ

ْۚ إِنهُهۥ  ِۚ إِنه َرب ِي لَِطيف  ل َِما يََشآُء إِۡخَوتِٓي
 ١٠٠ ُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ 
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101. මායේ පරමාධිපතියාණනි! ඔබ මට රාජය බලයයන් 

යකාටසක් පිරිනැමුයවහිය. තවද සිදුවීම් වල යථාර්ථය 

ඉගැන්වූයවහිය. අහස ්හා යපායළායේ නිර්මාපකයාණනි! 

යමයලාව හා මතු යලායවහි මායේ භාරකරු ඔබය. මා 

(ඔබට) අවනත වන්යනකු යලස මරණයට පත් කරනු 

මැනව! තවද දැහැමියන් සමග මා එක් කරනු මැනව! 

(යනුයවන් ඔහු ප්රාර්ථනා කයළ්ය.) 

ِ قَۡد َءاتَيۡتَنِي مَِن ٱلُۡملِۡك   ۞َرب 
َحادِيِثِۚ  وَ 

َ
وِيِل ٱلۡأ

ۡ
َعلهۡمتَنِي مِن تَأ

ِۦ   نَت َولِي 
َ
ۡرِض أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ فَاِطَر ٱلسه

ۡنيَا وَٱٓأۡلِخَرةِِۖ تََوفهنِي ُمۡسلِٗما   فِي ٱلدُّ
َٰلِِحينَ  لۡحِۡقنِي بِٱلصه

َ
 ١٠١ َوأ

102. (නබිවරය,) යමය අපි නුඹ යවත දන්වා සිටින 

අදෘෂයමාන පුවත් අතරිනි. තවද ඔවුහු කුමන්ත්රණය 

කරමින් ඔවුන්යේ විෂයය සඳහා එක් රැස ්වූ අවසථ්ායේ 

නුඹ ඔවුන් අබියස යනාවීය. 

ۢنبَآءِ ٱلَۡغيِۡب نُوِحيهِ إِلَۡيَكۖۡ 
َ
َذَٰلَِك مِۡن أ

ۡمَرُهۡم 
َ
ۡجمَُعٓواْ أ

َ
َوَما ُكنَت لََديۡهِۡم إِذۡ أ

 ١٠٢ َوُهۡم َيۡمُكُرونَ 

103. තවද නුඹ යකතරම් ආශා කළ ද ජනයා අතරින් 

බහුතරයක් යදනා යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් 

යනායවති. 

ۡكثَُر ٱلنهاِس َولَۡو َحَرۡصَت  
َ
َوَمآ أ

 ١٠٣ بُِمۡؤمِنِينَ 

104. තවද යම් සඳහා නුඹ කිසිදු කුලියක් ඔවුන්යගන් 

යනාපතන්යනහිය. යමය යලෝවැසියන්ට යමයනහි කිරීමක් 

මිස නැත. 

ۡجٍرِۚ إِنۡ 
َ
 ُهَو َوَما تَۡسـ َلُُهۡم َعلَيۡهِ مِۡن أ

ها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمينَ   ١٠٤ إِل

105. අහසහ්ි හා මහයපායළායේ යකතරම් නම් සාධක වී 

ද? නමුත් ඔවුහු ඒ ගැන පිටුපාමීන් ඒ හරහා ගමන් කරති. 
َمََٰوَِٰت  ِۡن َءايَةٖ فِي ٱلسه ي ِن م 

َ
َوَكأ

وَن َعلَيَۡها َوُهۡم َعنَۡها   ۡرِض َيُمرُّ
َ
َوٱلۡأ

 ١٠٥ ُمۡعرُِضونَ 

106. ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා, ඔවුන් ආයද්ශ 

කරන්නන් යලස සිටිමින් මිස අල්ලාහ් ව විශ්වාස 

යනාකරති. 

ها َوُهم   ِ إِل ۡكثَرُُهم بِٱَّلله
َ
َوَما يُۡؤمُِن أ

ۡشِرُكونَ   ١٠٦ مُّ

107. අල්ලාහ්යේ දඬුවමින් යවළාගන්නා වූ වයසනයක් 

ඔවුන් යවත පැමිණීම ගැන යහෝ ඔවුහු හැඟීමකින් යතාරව 

සිටිය දී හදිසියේම අවසන් යහෝරාව පැමිණීම ගැන යහෝ 

ඔවුහු අභයදායී ව සිටින්යනෝ ද? 

ِۡن   تِيَُهۡم َغَِٰشيَة  م 
ۡ
ن تَأ

َ
مِنُٓواْ أ

َ
فَأ

َ
أ

اَعُة َبۡغتَٗة  تِيَُهُم ٱلسه
ۡ
ۡو تَأ

َ
ِ أ َعَذاِب ٱَّلله

 ١٠٧ َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 
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108. යමය මායේ මාර්ගයයි. අල්ලාහ් යවත මම ඇරයුම් 

කරමි. මා හා මා අනුගමනය කළවුන් පැහැදිලි සාධක මත 

සිටිමු. තවද අල්ලාහ ්සුපිවිතුරුය. මම ආයද්ශ කරන්නන් 

අතරින් යකයනකු යනායවමි යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

ِْۚ عَلَىَٰ   ۡدُعٓواْ إِلَي ٱَّلله
َ
قُۡل َهَِٰذهِۦ َسبِيلِٓى أ

نَا۠ َوَمِن ٱتهبََعنِيِۖ 
َ
وَُسبَۡحََٰن  بَِصيَرةٍ أ

نَا۠ مَِن ٱلُۡمۡشِركِينَ 
َ
ِ َوَمآ أ  ١٠٨ ٱَّلله

109. නුඹට යපර ගම්වාසීන් අතරින් සිටි පුරුෂයින් හැර 

අපි දහම් දූතවරු යලස යනාඑේයවමු. ඔවුන් යවත අපි 

යද්ව පණිවිඩය පහළ කයළමු. ඔවුනට යපර සිටියවුන්යේ 

අවසානය යකයස් වී දැයි ඔවුහු මහයපායළායවහි සැරිසරා 

අධික්ෂණය කර යනාබැලුයවෝ ද? තවද බිය බැතිමත් අයට 

අවසන් නිවහන උතුම්ය. නුඹලා වටහා යනාගන්යනහු ද? 

ها رَِجالٗا   رَۡسلۡنَا مِن َقبۡلَِك إِل
َ
َوَمآ أ

فَلَۡم  
َ
ُۗ أ ۡهِل ٱلُۡقَرىَٰٓ

َ
ِۡن أ نُّوِحٓي إِلَۡيهِم م 

ۡرِض َفيَنُظُرواْ َكيَۡف  
َ
يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

هذِ  يَن مِن َقبۡلِهِۡمُۗ َولََداُر كَاَن َعَٰقِبَُة ٱل
فَلَا  

َ
هِذيَن ٱتهَقۡواْْۚ أ ٱٓأۡلِخَرةِ َخيۡر  ل ِل

 ١٠٩ َتۡعقِلُونَ 

110. රසූල්වරුන් බලායපායරාත්තු සුන් කර ගත් විට 

නියත වශයයන්ම තමන් යබාරු කරනු ලැබූ බව සිතූහ. 

(එවිට) අපයේ උපකාරය ඔවුන් යවත පැමිණියේය. එවිට 

අප අභිමත කරන අය ව මුදවා ගනු ලැබීය. තවද අපයේ 

දඬුවම වැරදිකාර ජනයායගන් වළක්වනු යනාලැයේ. 

َحتهيَٰٓ إِذَا ٱۡستَيۡـ ََس ٱلرُُّسُل وََظنُّٓواْ  
نهُهۡم قَۡد ُكِذبُواْ َجآَءُهۡم نَۡصُرنَا  

َ
أ

ُسنَا َعِن  
ۡ
ۖۡ َولَا يَُردُّ بَأ هَشآُء َي َمن ن َفنُج ِ

 ١١٠ ٱلَۡقۡوِم ٱلُۡمۡجرِمِينَ 

111. සැබැවින්ම ඔවුන්යේ කතා වස්තු වල බුද්ධිය 

ඇත්තවුනට පාඩමක් විය. එය යගාතනු ලැබූ කතාවක් 

යනාවීය. එනමුත් ඔවුන් අතර ඇති දෑ තහවුරු කරන්නක් ද 

සියලු දෑ විස්තර කරන්නක් ද විශ්වාස කරන ජනයාට මග 

යපන්වීමක් හා දයාවක් ද විය. 

ْولِي  
ُ
لََقۡد كَاَن فِي قََصِصهِۡم ِعبۡرَة  ل ِأ

لَۡبَِٰبِۗ َما كَاَن َحِديٗثا ُيۡفتََرىَٰ  
َ
ٱلۡأ

هِذي َبيَۡن يََديۡهِ   َوَلَِٰكن تَۡصِديَق ٱل
ِ َشۡيءٖ وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة 

َوَتۡفِصيَل كُل 
 ١١١ ل َِقۡومٖ يُۡؤمِنُونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, රා. ඒවා යද්ව ග්රන්ථයේ වදන් යවති. 

තවද නුඹයේ පරමාධිපති යවතින් නුඹ යවත පහළ කරනු 

ලැබූ දෑ සතයයකි. එනමුත් ජනයා අතරින් බහුතරයක් 

යදනා විශ්වාස යනාකරති. 

هِذٓي  نزَِل الٓٓمرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰبِۗ َوٱل
ُ
أ

ۡكثََر  
َ
ب َِك ٱلۡحَقُّ َوَلَِٰكنه أ إِلَۡيَك مِن ره

اِس لَا يُۡؤمِنُونَ   ١ ٱلنه

2. කිසිදු කුලුනකින් යතාර ව ඔබ දකින අහස ඔසවා 

තැබුයේ අල්ලාහ් වන ඔහුය. පසු ව ඔහු රාජාසනය මත 

ස්ථාපිත වූයේය. තවද ඔහු හිරු හා සඳු වසඟ කයළ්ය. 

සියල්ල නියමිත කාලයක් දක්වා ගමන් කරයි. ඔහු සියලු 

කරුණු සැලසුම් කරයි. නුඹලායේ පරමාධිපතියේ හමු ව 

නුඹලා තරයේ විශ්වාස කළ හැකි වනු පිණිස යමම වදන් 

ඔහු පැහැදිලි කරයි. 

َمََٰوَِٰت بَِغيۡرِ َعَمٖد  هِذي َرَفَع ٱلسه ُ ٱل ٱَّلله
َر  ۖۡ ثُمه ٱۡستََوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ وََسخه تََرۡوَنَها

 ۡۖ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َجٖل  ٱلشه
َ
 كُل   َيجۡرِي لِأ

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت   ِ ۡمَر ُيَفص 
َ
يِۚ يَُدب ُِر ٱلۡأ َسم ٗ مُّ

 ٢ لََعلهُكم بِلَِقآءِ َرب ُِكۡم تُوقِنُونَ 

3. තවද මහයපායළාව දිග හැර එහි කඳු හා ගංගා ඇති 

කයළ ්ඔහුමය. තවද සෑම ඵල වගාවකින්ම එහි ඔහු 

ද්විත්ව වශයයන් යජෝඩුද ඇති කයළය්. තවද ඔහු දහවල 

රාත්රියයන් ආවරණය කරයි. නියත වශයයන්ම වටහා 

ගන්නා ජනයාට එහි සාධක ඇත. 

ۡرَض وََجَعَل فِيَها  
َ
هِذي َمده ٱلۡأ َوُهَو ٱل

َمَرَِٰت َجَعَل  ِ ٱلثه
نَۡهَٰٗراۖۡ َومِن كُل 

َ
َرَوَِٰسَي َوأ

  ْۚ َهاَر هۡيَل ٱلنه فِيَها َزوَۡجيِۡن ٱثۡنَيِۡنِۖ ُيۡغِشي ٱل
ُرونَ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   ٣ ل َِقۡومٖ َيتََفكه

4. මහයපායළායේ එකියනකට යාබද ව පිහිටි කලාප ද 

මිදි වලින් යුත් උයන් ද යකත් වතු ද මුදුන් මුල සහිත හා 

මුදුන් මුල රහිත රටඉඳි ගස් ද ඇත. එකම ජලයයන් 

සපයනු ලැයේ. පරියභෝජනයයහි ඒවායින් ඇතැම් යද් 

ඇතැම් යද්ට වඩා විශිෂ්ටවත් කයළමු. නියත වශයයන්ම 

එහි වටහා ගන්නා ජනයාට සංඥාවන් ඇත. 

َٰت   تََجَٰوَِرَٰت  وََجنه ۡرِض قَِطع  مُّ
َ
َوفِي ٱلۡأ

ۡعَنَٰٖب َوَزۡرع  َوَنخِيل  ِصنَۡوان  
َ
ِۡن أ م 

وََغيُۡر ِصنَۡواٖن يُۡسَقىَٰ بَِمآءٖ َوَِٰحٖد  
ُكِلِۚ  

ُ
ُل َبۡعَضَها عَلَىَٰ َبۡعٖض فِي ٱلۡأ ِ َوُنَفض 

 ٤ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ َيۡعقِلُونَ إِنه فِي َذَٰلَِك 
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5. (නබිවරය) නුඹ පුදුමයට පත් වන්යනහි නම් ඔවුහු 

"අපි පස ්බවට පත් වූ විට නව මැවීමක් තුළට පත් 

වන්යනමු ද?" යැයි ඔවුන් පැවැසීම (මීටවඩා) පුදුමයක් 

යේ. තම පරමාධිපති ව ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ඔවුහුමය. 

ඔවුන්යේ යගලවල් වල විලංගු ඇත්යතෝ ද ඔවුහුමය. 

තවද නිරාවාසීහු ද ඔවුහුමය. ඔවුහු එහි සදාතනිකයයෝ 

යවති. 

ءِذَا ُكنها 
َ
۞َوِإن َتۡعَجۡب َفَعَجب  قَۡولُُهۡم أ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ءِنها لَفِى َخلٖۡق َجِديٍدِۗ أ

َ
َٰبًا أ تَُر

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِهِۡمۖۡ َوأ ٱل

ْوَلَٰٓ 
ُ
ۡعنَاقِهِۡمۖۡ َوأ

َ
ۡغَلَُٰل فِٓي أ

َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
ئَِك أ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ   ٥ ٱلنه

6. තවද යහපතට යපර නපුර ඉක්මන් කරන්නැයි ඔවුහු 

නුඹයගන් ඉල්ලා සිටිති. තවද ඔවුනට යපර දඬුවමට 

ලක් වූවන් සැබැවින්ම ඉකුත් ව යගාස් ඇත. තවද නියත 

වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති ජනයා කරන අපරාධ 

වලට ඔවුනට ක්ෂමාශීලීභාවයයන් යුක්තය. එයමන්ම 

නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති දඬුවම් දීයමහි 

ඉතා දැඩිය. 

ي ِئَةِ َقبَۡل ٱلۡحََسنَةِ  َويَۡستَۡعِجلُونََك بِٱلسه
َوَقۡد َخلَۡت مِن َقبۡلِهُِم ٱلَۡمثَُلَُٰتُۗ َوِإنه 

َربهَك لَُذو َمۡغفَِرةٖ ل ِلنهاِس عَلَىَٰ ُظلِۡمهِۡمۖۡ  
 ٦ بهَك لََشِديُد ٱلۡعَِقابِ َوِإنه رَ 

7. තවද ඔහුයේ පරමාධිපතියගන් සංඥාවක් ඔහු යවත 

පහළ කරනු ලැබිය යුතු යනායේ දැයි ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන් පවසති. (නබිවරය) සැබැවින්ම නුඹ අවවාද 

කරන්යනකු පමණි. තවද සෑම සමූහයකටම මග 

යපන්වන්යනකු විය. 

هِذيَن َكَفُرواْ لَۡولَآ  نزَِل َعلَيۡهِ  َويَُقوُل ٱل
ُ
أ

  ِ
ۖۡ َولِكُل  نَت ُمنِذر 

َ
ۦُٓۗ إِنهَمآ أ ب ِهِ ِن ره َءايَة  م 

 ٧ قَۡوٍم َهادٍ 

8. සෑම කතක්ම උසුලන දෑ ද ගර්භාෂයේ අඩු වන දෑ ද 

එහි වැඩි වන දෑ ද අල්ලාහ ්දනී. තවද සෑම යදයක්ම ඔහු 

අබියස නියමිත ප්රමාණයක් අනුව පිහිටයි. 

ُ َيۡعلَُم َما  نثَيَٰ وََما  ٱَّلله
ُ
َتحِۡمُل كُلُّ أ

ْۚ وَكُلُّ َشۡيٍء   رَۡحاُم َوَما تَۡزَداُد
َ
تَغِيُض ٱلۡأ

 ٨ ِعنَدهُۥ بِِمۡقَدارٍ 

9. ඔහු (අල්ලාහ්) ගුප්ත දෑ හා දෘෂයමාන දෑ (මනාව) 

දන්නාය. අති මහත් අති උත්තරීතරය. 
َهََٰدةِ ٱلَۡكبِيُر   َٰلُِم ٱلَۡغيِۡب َوٱلشه َع

 ٩ ٱلُۡمتََعالِ 

10. නුඹලා අතරින් ප්රකාශය සඟවන්නා ද එය යහළි 

කරන්නා ද තවද රාත්රියයහි සැඟයවන්නා ද දහවල් 

කාලයේ සැරිසරන්නා ද (අල්ලාහ ්ඉදිරියේ) එක 

සමානය. 

َسره ٱلَۡقۡوَل وََمن 
َ
ۡن أ ِنُكم مه َسَوآء  م 

هۡيِل   َجَهَر بِهِۦ َوَمۡن ُهَو ُمۡستَۡخفِۭ بِٱل
َهارِ وََسارُِبُۢ   ١٠ بِٱلنه
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11. (සෑම මිනිසකු ම) ඔහු ඉදිරියයන් හා ඔහු පසුපසින් 

සිට අල්ලාහය්ේ නියයෝගයයන් ඔහු ව ආරක්ෂා කරමින් 

ලුහුබඳින්නන් ඔහුට යවති. ඔවුන් තුළ ඇති දෑ ඔවුන් 

යවනස ්කර ගන්නා යතක් නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

පිරිසක් තුළ ඇති දෑ යවනස ්යනාකරයි. තවද යම් 

පිරිසකට අල්ලාහ ්යම් නපුරක් අයප්ක්ෂා කයළ් නම් 

එවිට එයට ආපසු හැරීමක් යනාමැත. තවද ඔහුයගන් 

යතාර ව යවනත් කිසිදු භාරකරුවකු ද ඔවුනට යනාමැත. 

ِنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َومِۡن   َِبَٰت  م  لَُهۥ ُمَعق 
  َ ُِۗ إِنه ٱَّلله ۡمرِ ٱَّلله

َ
َخلۡفِهِۦ َيحَۡفُظونَُهۥ مِۡن أ

تهيَٰ ُيَغي ُِرواْ َما  لَا ُيَغي ُِر َما بَِقۡوٍم حَ 
ُ بَِقۡومٖ ُسوٗٓءا فَلَا   َراَد ٱَّلله

َ
نُفِسهِۡمُۗ َوِإذَآ أ

َ
بِأ

ِن ُدونِهِۦ مِن   ۚۥْ َوَما لَُهم م  َمَرده لَُه
 ١١ َوالٍ 

12. ඔහු වනාහි බියක් හා (වැසි) බලායපායරාත්තුවක් 

යලසින් විදුලි යකටීම නුඹලාට යපන්වන්නාය. තවද ඔහු 

ඝන වලාකුළු නිර්මාණය කරයි. 

هِذي يُرِيُكُم ٱلۡبَۡرَق َخۡوٗفا وََطَمٗعا   ُهَو ٱل
َِقاَل  َحاَب ٱلث   ١٢ َويُنِشُئ ٱلسه

13. ගිගුරුම ඔහුයේ ප්රශංසාව තුළින් ද තවද මලක්වරුන් 

ඔහු ගැන වූ බියයන් ද (ඔහු ව) පිවිතුරු කරති. තවද ඔහු 

අකුණු සැර එවනු ඇත. එවිට අල්ලාහ් ගැන ඔවුන් තර්ක 

කරමින් සිටිය දී ඔහු එමගින් අභිමත කරන අය ග්රහණය 

කරයි. තවද ඔහු උපක්රමශීලිත්වයයන් ඉතා දැඩිය. 

َويَُسب ُِح ٱلرهۡعُد ِبحَۡمِدهِۦ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة مِۡن 
َوَِٰعَق َفيُِصيُب بَِها  ِخيَفتِهِۦ َويُرِۡسُل ٱلصه

ِ َوُهَو   َمن يََشآُء َوُهۡم يَُجَِٰدلُوَن فِي ٱَّلله
 ١٣ يُد ٱلِۡمَحالِ َشدِ 

14. සැබෑ අයැදුම ඔහු සතුයේ. තවද ඔහු හැර දමා ඔවුන් 

අයැද සිටින්නන් ඔවුනට කිසිවකින් ප්රතිචාර 

යනාදක්වති. එය තම කටට ජලය ළඟා කරවීමට තම 

දෑත් ජලයට දිගු කරන්යනකු යමන් මිස යවනකක් 

යනායේ. එය ඔහු යවත ළඟා වන්නක් යනායේ. තවද 

යද්ව ප්රතික්යෂ්පකයින්යේ අයැදුම මුළාවක මිස 

යවනකක යනායේ. 

هِذيَن يَۡدُعوَن مِن  ِۚ َوٱل ِ لَُهۥ َدۡعوَةُ ٱلۡحَق 
ها   ُدونِهِۦ لَا يَۡستَِجيبُوَن لَُهم بَِشۡيٍء إِل

يۡهِ إِلَي ٱلَۡمآءِ لَِيبۡلَُغ فَاهُ َوَما   َكَبَِٰسِط َكفه
ۚۦْ َوَما ُدعَآُء ٱلَۡكَٰفِرِيَن إِ  ها فِي  ُهَو بَِبَٰلِغِهِ ل

 ١٤ َضَلَٰلٖ 

15. අහසහ්ි හා මහයපායළායේ ඇති දෑ ද ඒවායයහි 

යහවණැලි ද කැමැත්යතන් වුව ද අකමැත්යතන් වුව ද 

උයද් හා හවස අල්ලාහ්ටම සුජූද් කරති. 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َمن فِي ٱلسه

  ِ َطوٗۡعا َوَكۡرٗها وَِظَلَٰلُُهم بِٱلُۡغُدو 
 ١٥ َوٱٓأۡلَصاِل۩ 
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16. අහසහ්ි හා මහයපායළායේ පරමාධිපතියාණන් 

කවුරුන්දැ?යි (නබිවරය) නුඹ විමසනු. අල්ලාහ් යැයි 

නුඹ පවසනු. අල්ලාහ් හැර දමා තමන් යවත කිසිදු 

ප්රයයෝජනයක් යහෝ හිංසාවක් යහෝ කිරීමට හිමිකම් 

යනාදරන භාරකරුවන් නුඹලා ගත්යතහු දැයි නුඹ 

විමසනු. අන්ධයා හා යපනුමැත්තා එක සමාන යේවිද? 

අන්ධකාරයන් හා ආයලෝකය එක සමාන යේවි දැ?යි 

නුඹ විමසනු. එයස් නැතයහාත් ඔහු මවනවාක් යමන් 

ඔවුන්ද මවා එම මැවීම ඔවුනට ගළපා ගන්නා 

හවුල්කරුවන් අල්ලාහ්ට ආයද්ශ වශයයන් ඔවුන් 

තබන්යනෝද? සියලු දෑහි මැවුම්කරු අල්ලාහ ්යැයි ද 

තවද ඔහු ඒකීයය යැයි ද (සියල්ල) මැඩ පවත්වන්නා 

යැයි ද පවසනු. 

ۡرِض قُِل  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ قُۡل َمن رهبُّ ٱلسه

ۡولَِيآَء لَا  
َ
ۦٓ أ ِن ُدونِهِ خَۡذتُم م  فَٱته

َ
ْۚ قُۡل أ ُ ٱَّلله

اْۚ قُۡل   نُفِسهِۡم َنۡفٗعا َولَا َضر ٗ
َ
َيۡملُِكوَن لِأ

ۡم َهۡل  
َ
ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُر أ

َ
َهۡل يَۡستَوِي ٱلۡأ

ِ تَۡستَوِ  ۡم َجَعلُواْ َّلِله
َ
ُۗ أ وُر لَُمَُٰت َوٱلنُّ ي ٱلظُّ

ُشَركَآَء َخلَُقواْ َكَخلۡقِهِۦ فَتََشَٰبََه ٱلۡخَلُۡق  
ِ َشۡيءٖ َوُهَو  

ُ َخَٰلُِق كُل  َعلَيۡهِۡمْۚ قُِل ٱَّلله
َٰرُ  َِٰحُد ٱلَۡقهه  ١٦ ٱلَۡو

17. ඔහු අහසින් ජලය පහළ කයළ්ය. එවිට ඇළයදාළ 

එහි ප්රමාණයට අනුව ගලා යයි. එම ගංවතුර (ඊට) 

ඉහළින් පිහිටන යපණ පිඬු උසුලයි. තවද ආභරණ හා 

භාණ්ඩ යසායමින් ගින්යනහි ඔවුන් ඒවා උණු කරන 

දැයින් ද ඒ හා සමාන යපණ පිඬු ඇත. යමයලසය 

අල්ලාහ ්සතයය හා අසතයයට උපමා කරනුයේ. එනම් 

යපණ පිඬු වූ කලී එය තුරන් වී යයි. නමුත් මිනිසාට 

ප්රයයෝජනය යගන යදන දෑ වූ කලී එය මහයපායළායේ 

රැයඳයි. එයලසය අල්ලාහ ්උපමාවන් යගන හැර 

පානුයේ. 

ۡودِيَُۢة 
َ
َمآءِ َماٗٓء فََسالَۡت أ نَزَل مَِن ٱلسه

َ
أ

  ۡۖ ابِٗيا يُۡل َزبَٗدا ره بَِقَدرَِها فَٱۡحتََمَل ٱلسه
ارِ ٱبۡتَِغآَء   ا يُوقُِدوَن َعلَيۡهِ فِي ٱلنه َومِمه

ِثۡ  ۡو َمَتَٰٖع َزبَد  م 
َ
ۚۥْ َكَذَٰلَِك ِحلۡيٍَة أ لُُه

بَُد   ا ٱلزه مه
َ
ْۚ فَأ ُ ٱلۡحَقه َوٱلَۡبَِٰطَل يَۡضرُِب ٱَّلله

اَس   ا َما يَنَفُع ٱلنه مه
َ
ۖۡ َوأ َفيَۡذَهُب ُجَفاٗٓء

ۡرِضِۚ َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب  
َ
َفيَۡمُكُث فِي ٱلۡأ

ۡمثَاَل 
َ
ُ ٱلۡأ  ١٧ ٱَّلله

18. තම පරමාධිපතියගන් ප්රතිචාර දැක්වූවන්ට යහපත් 

දෑ තියේ. ඔහුට ප්රතිචාර යනාදැක්වූවන්ට නියත 

වශයයන්ම ඔවුනට මහයපායළායේ ඇති සියලු දෑ ද ඒ 

සමගම ඒ හා සමානයක් ද වී නම් ඔවුහු එය (සියල්ල) 

වන්දි වශයයන් යදනු ඇත. නපුරු විනිශ්චයක් ඇත්යතෝ 

ඔවුහුමය. තවද ඔවුන් ලැගුම් ගන්නා සථ්ානය නිරයයි. 

තවද එම නවාතැන නපුරු විය. 

هِذيَن   ِۚ َوٱل هِذيَن ٱۡستََجابُواْ لَِرب ِهُِم ٱلۡحُۡسنَيَٰ لِل
ا فِي   نه لَُهم مه

َ
لَۡم يَۡستَِجيبُواْ لَُهۥ لَۡو أ

ۡرِض َجمِيٗعا َومِثۡلَُهۥ َمَعُهۥ لَٱۡفتََدۡواْ 
َ
ٱلۡأ

ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم ُسوُٓء ٱلۡحَِساِب 
ُ
ۦْٓۚ أ بِهِ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِئَۡس ٱلِۡمَها َوى
ۡ
 ١٨ دُ َوَمأ

19. නුඹයේ පරමාධිපතියගන් නුඹ යවත පහළ කරනු 

ලැබූ (සියළු) දෑ සතයයක්ම බව දැන ගන්නා, අන්ධයා 

යමන් වූ ඔහු වැනි ද? නියත වශයයන්ම උපයදස් 

ලබනුයේ බුද්ධිය ඇත්තන්ය. 

نزَِل إِلَۡيَك مِن 
ُ
نهَمآ أ

َ
َفَمن َيۡعلَُم أ

َ
۞أ

ب َِك ٱلۡحَقُّ َكَمۡن ُهَو  ْۚ إِنهَما  ره ۡعَميَٰٓ
َ
أ
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ُر أ  ١٩ َيتََذكه
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20. ඔවුහු වනාහි අල්ලාහය්ේ ගිවිසුම පූර්ණ ව ඉටු 

කරති. තවද ඔවුහු එම ගිවිසුම කඩ යනාකරති. 
ِ َولَا يَنُقُضوَن  هِذيَن يُوُفوَن بَِعۡهِد ٱَّلله ٱل

 ٢٠ ٱلِۡميَثَٰقَ 

21. තවද ඔවුහු වනාහි කවර යදයක් සම්බන්ධකම් 

පවත්වා යගන යනු ලබන්නට අල්ලාහ් නියයෝග කයළ් ද 

එවන් සම්බන්ධකම් රකිති. තවද ඔවුන්යේ පරමාධිපති 

පිළිබඳ ව භීතියට පත් යවති. තවද නපුරු විනිශ්චයට ද 

බිය යවති. 

ن 
َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
هِذيَن يَِصلُوَن َمآ أ َوٱل

َويََخافُوَن ُسوَٓء  يُوَصَل َويَۡخَشۡوَن َربهُهۡم 
 ٢١ ٱلۡحَِسابِ 

22. තවද ඔවුහු වනාහි තම පරමාධිපතියේ තෘප්තිය 

අයප්ක්ෂායවන් ඉවසා දරා ගත්හ. තවද සලාතය විධිමත් 

ව ඉටු කළහ. තවද අපි ඔවුනට යපෝෂණය කළ දැයින් 

රහසිගත ව හා ප්රසිද්ධියේ විය පැහැදම් කළහ. තවද 

යහපත් දැයින් නපුරු දෑ ඔවුන් ඉවත් කරනු ඇත. 

(යහපත්) අවසන් නිවහන ඔවුනටමය. 

هِذيَن َصبَُرواْ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرب ِهِۡم   َوٱل
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم  نَفُقواْ مِمه

َ
لَوَٰةَ َوأ قَاُمواْ ٱلصه

َ
َوأ

ا وََعلَانِيَٗة َويَۡدَرُءوَن بِٱلۡحََسنَةِ  ِسر ٗ
ارِ  ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم ُعۡقَبي ٱلده

ُ
ي ِئََة أ  ٢٢ ٱلسه

23. අද්න් (නම් සදා පවතින ස්වර්ග) උයන් ඇත. ඔවුහු 

හා ඔවුන්යේ මුතුන්මිත්තන් ඔවුන්යේ බිරියන් ඔවුන්යේ 

පරම්පරාවන් අතරින් කවයරකු දැහැමි කටයුතු කයළ ්ද 

ඔවුන් ද ඇතුළු යවති. තවද (එහි) සෑම යදාරටුවකින්ම 

ඔවුන් යවත මලක්වරුන් ද ඇතුළු යවති. 

َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها َوَمن   َصلََح  َجنه
َٰتِهِۡمۖۡ   ِيه ۡزَوَِٰجهِۡم َوذُر 

َ
مِۡن َءابَآئِهِۡم َوأ

  ِ
ِن كُل  َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡدُخلُوَن َعلَيۡهِم م 

 ٢٣ بَابٖ 

24. නුඹලා ඉවසා සිටි යහත්ුයවන් නුඹලා යවත 

ශාන්තිය අත්යේවා! එයහයින් අවසන් නිවහන යහපත් 

විය. (යැයි පවසති.) 

 فَنِۡعَم ُعۡقَبي  َسَلٌَٰم َعلَيُۡكم بَِما َصبَۡرُتۡمْۚ 
ارِ   ٢٤ ٱلده

25. අල්ලාහ්යේ ගිවිසුම තහවුරු කිරීයමන් පසු එය කඩ 

කරන තවද අල්ලාහ් විසින් නියයෝග කරන ලද (ඥාතී 

සම්බන්ධතා වැනි) දෑ විසන්ධි කරන තවද 

මහයපායළායේ කලහකම් කරන අය වනාහි ඔවුනටමය 

ශාපය. තවද නපුරු නිවහන ද ඔවුනට ඇත. 

هِذيَن  ِ مِنُۢ َبۡعِد َوٱل يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱَّلله
ن  

َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
مِيَثَٰقِهِۦ َويَۡقَطُعوَن َمآ أ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ۡرِض أ

َ
يُوَصَل َويُۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

ارِ   ٢٥ لَُهُم ٱللهۡعنَُة َولَُهۡم ُسوُٓء ٱلده

26. අල්ලාහ් ඔහු අභිමත කරන අයට ජීවන පහසුකම් 

දිගු හරියි. තවද ඔහු (එය) සීමා කරයි. තවද ඔවුහු 

යමයලාව ජීවිතය පිළිබඳ ව සතුටු යවති. තවද යමයලාව 

ජීවිතය මතු යලායවහි (ස්වල්ප) භුක්ති විඳීමක් මිස 

යවනකක් යනායේ. 

  ْۚ ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر ُ يَبُۡسُط ٱلر  ٱَّلله
ۡنيَا َوَما ٱلۡحَيَوَٰةُ   َوفَرُِحواْ بِٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ

ۡنيَا فِي ها َمَتَٰع   ٱلدُّ  ٢٦ ٱٓأۡلِخَرةِ إِل
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27. තවද ඔහු යවත ඔහුයේ පරමාධිපතියගන් සංඥාවක් 

පහළ කරනු ලැබිය යුතු යනායේ දැයි ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන් විමසති. (නබිවරය) නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

ඔහුට අභිමත අය ව යනාමග යෑමට ඉඩ හරිනු ඇත. 

තවද ඔහු යවතට යයාමුවන්නන්හට ඔහු මග යපන්වනු 

ඇත යැයි පවසනු. 

نزَِل َعلَيۡهِ  
ُ
هِذيَن َكَفُرواْ لَۡولَآ أ َويَُقوُل ٱل

َ يُِضلُّ َمن   ۚۦْ قُۡل إِنه ٱَّلله ب ِهِ ِن ره َءايَة  م 
نَاَب 

َ
 ٢٧ يََشآُء َويَۡهِدٓي إِلَۡيهِ َمۡن أ

28. ඔවුන් වනාහි යද්වත්වය විශ්වාස කයළෝය. තවද 

ඔවුන්යේ හදවත් අල්ලාහ් ව යමයනහි කිරීයමන් 

සැනසුමට පත් වනු ඇත. දැන ගනු! අල්ලාහ් ව යමයනහි 

කිරීයමන් හදවත් සැනසුමට පත් වනු ඇත. 

هِذيَن َءاَمنُواْ َوَتۡطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذۡكرِ   ٱل
ِ َتۡطَمئِنُّ ٱلُۡقلُوُب  لَا بِِذۡكرِ ٱَّلله

َ
ُِۗ أ  ٢٨ ٱَّلله

29. විශ්වාස යකාට දැහැමි කටයුතු කළවුන් වනාහි 

ඔවුනට සුබාසිරි හා යහපත් යයාමුවක් ඇත. 
َٰلَِحَِٰت ُطوبَيَٰ   هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه ٱل

 ٢٩ لَُهۡم وَُحۡسُن َمـ َابٖ 

30. (නබිවරය!) එයලස අපි සමූහයක් යවත ඔබ ව 

දූතයයකු යලස එේයවමු. ඔවුනට යපර (යබායහෝ) 

සමූහයන් ඉකුත් ව ගියයෝය. (එය) ඔවුන් මහා 

කාරුණිකයාණන් ව ප්රතික්යෂ්ප කරමින් සිටිය දී ඔබ 

යවත අපි දන්වා සිටි දෑ ඔවුන් යවත නුඹ පාරායනය කර 

යපන්වීම සඳහාය. ඔහුය, මායේ පරමාධිපති. ඔහු හැර 

යවනත් යදවියකු යනාමැත. ඔහු යකයරහි මම භාර 

කයළමි. තවද ඔහු යවතය පශ්චාත්තාප වී යයාමු වන 

ස්ථානය ඇත්යත් යැයි (නබිවරය,) නුඹ පවසනු. 

ةٖ قَۡد َخلَۡت مِن   مه
ُ
رَۡسلَۡنََٰك فِٓي أ

َ
َكَذَٰلَِك أ

وَۡحيۡنَآ  
َ
هِذٓي أ َمم  ل َِتتۡلَُواْ َعلَيۡهُِم ٱل

ُ
َقبۡلَِهآ أ

ِنَٰمۡحْۚ قُۡل ُهَو  إِلَۡيَك َوُهۡم يَۡكُفُروَن بِٱلره
ها ُهَو َعلَيۡهِ تَوَكهلُۡت َوِإلَۡيهِ  َرب ِي لَآ إَِلََٰه إِل

 ٣٠ َمتَابِ 

31. තවද (ඔවුන් පවසන අයුරින්) නියත වශයයන්ම 

(යවනත්) කුර්ආනයක් තිබී එමගින් කඳු ගමන් කරවනු 

ලැබුයේ නම් යහෝ එමගින් මහයපායළාව යවන් කරනු 

ලැබුයේ නම් යහෝ එමගින් මළවුන් කතා කරවනු 

ලැබුයේ නම් යහෝ (ඔවුහු විශ්වාස යනාකරති.) නමුත් 

සියලු කරුණු අල්ලාහ ්සතුය. අල්ලාහ් අභිමත 

කරන්යන් නම් සියලු ජනයා හට ඔහු මග යපන්වන්නට 

තිබුණු බව විශ්වාස කළවුන් යනාදැන සිටියයෝ ද? 

අල්ලාහය්ේ ප්රතිඥාව පැමියණන යතක් ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන් ඔවුන් සිදු කළ දෑ යහත්ුයවන් ඔවුනට අර්බුදයක් 

ඇති වීම යහෝ ඔවුන්යේ වාසසථ්ානවලට සමීපයයන් එය 

(අර්බුද ය) සිදු වීම අඛ්ණ්ඩ ව පවතිනු ඇත. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්ප්රතිඥා ව කඩ යනාකරයි. 

ۡو  
َ
نه قُۡرَءانٗا ُسي ِرَۡت بِهِ ٱلِۡجبَاُل أ

َ
َولَۡو أ

ِۗ بَل  ۡو كُل َِم بِهِ ٱلَۡمۡوتَيَٰ
َ
ۡرُض أ

َ
َِعۡت بِهِ ٱلۡأ ُقط 

هِذيَن  فَلَۡم يَاْيۡـ َِس ٱل
َ
ُۗ أ ۡمُر َجمِيًعا

َ
ِ ٱلۡأ ه ِ َّلل 

هۡو يََشآُء  ن ل
َ
اَس  َءاَمنُٓواْ أ ُ لََهَدى ٱلنه ٱَّلله

هِذيَن َكَفُرواْ   ُۗ َولَا يََزاُل ٱل َجمِيٗعا
ۡو َتحُلُّ  

َ
تُِصيبُُهم بَِما َصنَُعواْ قَارَِعٌة أ

  ِْۚ تَِي وَۡعُد ٱَّلله
ۡ
ِن َدارِِهۡم َحتهيَٰ يَأ قَرِيٗبا م 

َ لَا ُيخۡلُِف ٱلِۡميَعادَ   ٣١ إِنه ٱَّلله
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32. තවද සැබැවින්ම (නබිවරය) නුඹට යපර සිටම 

දූතවරුන් සමේචලයට ලක් කරනු ලැබූහ. එයහත් මම 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට කල් දුනිමි. පසුව මම ඔවුන් 

ග්රහණය කයළමි. එයහයින් මායේ දඬුවම යකයස ්වීද? 

ِن َقبۡلَِك   َولََقِد ٱۡستُۡهزَِئ بِرُُسٖل م 
َخۡذُتُهۡمۖۡ  

َ
هِذيَن َكَفُرواْ ثُمه أ ۡملَيُۡت لِل

َ
فَأ

 ٣٢ فََكيَۡف كَاَن ِعَقابِ 

33. සෑම ආත්මයක් ම ඔවුන් ඉපැයූ දෑ සම්බන්ධයයන් 

බාර ව සිටින (අල්ලාහ් වන) ඔහු (ඔවුන් යදවිවරුන් යැයි 

පවසන දෑට සමාන) ද? නමුත් ඔවුහු අල්ලාහ්ට 

හවුල්කරුවන් පත් කයළෝය. “නුඹලා ඔවුන්යේ නම් 

සඳහන් කරනු. නැතයහාත් මහයපායළායේ ඔහු 

යනාදන්නා දෑ නුඹලා ඔහුට දන්වන්යනහු ද? එයස ්

නැතයහාත් එය මතුපිටින් පවසන පුහු ප්රකාශයක් ද?” 

යැයි (නබිවරය! ඔවුන්යගන්) විමසනු. නමුත් ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුනට ඔවුන්යේ කුමන්ත්රණය අලංකාරවත් කරන 

ලදී. තවද යහ මගින් ඔවුන් අවහිර කරන ලදී. තවද 

කවුරුන්ව අල්ලාහ ්යනාමග යන්නට ඉඩ හරින්යන් ද 

එවිට කිසිදු මග යපන්වන්යනකු ඔහුට යනාවනු ඇත. 

ِ َنۡفِۭس بَِما  
َفَمۡن ُهَو قَآئٌِم عَلَىَٰ كُل 

َ
أ

وُهۡمْۚ   ِ ُشَركَآَء قُۡل َسمُّ َكَسبَۡتُۗ وََجَعلُواْ َّلِله
م  

َ
ۡرِض أ

َ
ۡم تُنَب ِـ ُونَُهۥ بَِما لَا َيۡعلَُم فِي ٱلۡأ

َ
أ

هِذيَن   َِن ٱلَۡقۡوِلِۗ بَۡل ُزي َِن لِل بَِظَٰهِرٖ م 
بِيِلِۗ  َكَفُرواْ مَ  واْ َعِن ٱلسه ۡكُرُهۡم َوُصدُّ

ُ َفَما لَُهۥ مِۡن َهادٖ   ٣٣ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله

34. යමයලාව ජීවිතයේ ඔවුනට දඬුවමක් ඇත. මතු 

යලාව දඬුවම ද ඉතා දරුණුය. තවද අල්ලාහ්යේ 

දඬුවමින් සුරකින කිසියවකුත් ඔවුනට යනාමැත. 

هُهۡم َعَذاب  فِي ٱلۡحَيَوَٰةِ  ۖۡ َولََعَذاُب ل ۡنيَا ٱلدُّ
ِ مِن   َِن ٱَّلله ۖۡ َوَما لَُهم م  َشقُّ

َ
ٱٓأۡلِخَرةِ أ

 ٣٤ َواقٖ 

35. යද්ව බිය හැඟීයමන් යුතු ව කටයුතු කරන්නන්හට 

ප්රතිඥා යදනු ලැබූ ස්වර්ගයේ වූහය වනාහි ඊට යටින් 

ගංගායවෝ ගලා බසිති. එහි ආහාර හා එහි යහවණ සදා 

පවතී. එය යද්ව බිය හැඟීයමන් කටයුතු කළවුන්යේ 

අවසානයයි. තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්යේ 

අවසානය (නිරා) ගින්නයි. 

ثَُل ٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنۖۡ َتجۡرِي  ۞مه
ُكلَُها َدآئِم  وَِظلَُّهاْۚ  

ُ
ۖۡ أ نَۡهَُٰر

َ
مِن َتحۡتَِها ٱلۡأ

هِذيَن ٱتهَقواْْۚ وهُعۡقَبي   تِلَۡك ُعۡقَبي ٱل
ارُ ٱ  ٣٥ لَۡكَٰفِرِيَن ٱلنه

36. තවද අප විසින් යද්ව ග්රන්ථය පිරිනැමුයේ කවුරුන් 

යවතද ඔවුහු නුඹ යවත පහළ කරනු ලැබූ දෑ පිළිබඳ ව 

සතුටු යවති. එම කණ්ඩායම් අතරින් එයින් සමහර දෑ 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ ද යවති. මම අණ කරනු ලැබුයේ 

අල්ලාහ්ට නැමදුම් කිරීමට හා ඔහුට ආයද්ශ 

යනාතැබීමටය. ඔහු යවතම මම ඇරයුම් කරමි. තවද 

නැවත යයාමු වන සථ්ානය ඇත්යත් ඔහු යවතය යැයි 

(නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

هِذيَن َءاَتيَۡنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡفرَُحوَن بَِمآ  َوٱل
ۡحَزاِب َمن يُنِكُر 

َ
نزَِل إِلَۡيَكۖۡ َومَِن ٱلۡأ

ُ
أ

ۡن 
َ
مِۡرُت أ

ُ
ۚۥْ قُۡل إِنهَمآ أ َ  َبۡعَضُه ۡعبَُد ٱَّلله

َ
أ

ۡدُعواْ َوِإلَۡيهِ  
َ
ۦْٓۚ إِلَۡيهِ أ ۡشرَِك بِهِ

ُ
َولَآ أ

 ٣٦ َمـ َابِ 
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37. එයලස අපි එය අරාබි බසින් වූ නීති(ග්රන්ථ)යක් 

යලස පහළ කයළමු. තවද ඥානයයන් නුඹ යවත පැමිණි 

දෑට පසු ව ඔවුන්යේ ආශාවන් නුඹ පිළිපදින්යනහි නම් 

අල්ලාහ ්යවතින් කිසිදු භාරකරුවකු යහෝ සුරකින්නකු 

යහෝ නුඹට යනාවනු ඇත. 

ْۚ َولَئِِن  نَزلَۡنَُٰه ُحۡكًما َعَربِي ٗا
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ۡهَوآَءُهم َبۡعَد َما َجآَءَك مَِن  
َ
ٱتهبَۡعَت أ

ِ مِن َولِي ٖ َولَا   ٱلۡعِلِۡم َما لََك مَِن ٱَّلله
 ٣٧ َواقٖ 

38. තවද සැබැවින්ම අපි නුඹට යපර සිටම දූතවරුන් 

එේයවමු. තවද ඔවුනට අඹුවන් හා පරපුර ඇති කයළමු. 

තවද අල්ලාහය්ේ අනුමැතියයන් යතාර ව යම් වදනක් 

යගන ඒමට කිසිදු රසූල්වරයකුට යනාවීය. සෑම කාල 

පරිේයේදයකටම (නියමිත) යද්ව ග්රන්ථයක් විය. 

ِن َقبۡلَِك وََجَعلۡنَا   رَۡسلۡنَا رُُسلٗا م 
َ
َولََقۡد أ

ْۚ َوَما  ِيهٗة ۡزَوَٰٗجا َوذُر 
َ
ن  لَُهۡم أ

َ
كَاَن لِرَُسوٍل أ

َجٖل  
َ
ِ أ

ُِۗ لِكُل  ها بِإِذِۡن ٱَّلله تَِي أَـِبيٍَة إِل
ۡ
يَأ

 ٣٨ كِتَاب  

39. අල්ලාහ් තමන් අභිමත කරන දෑ මකා දමයි. තවද 

(අභිමත කරන දෑ) ස්ී ර කරයි. තවද මාතෘ ග්රන්ථය 

ඇත්යත් ඔහු අබියසය. 

ُ َما يََشآُء َويُثۡبُِتۖۡ  مُّ  َيۡمُحواْ ٱَّلله
ُ
ۥٓ أ وَِعنَدهُ

 ٣٩ ٱلِۡكَتَٰبِ 

40. තවද අප ඔවුනට ප්රතිඥා කරන ඇතැමක් නුඹට අපි 

යපන්වූව ද නැතයහාත් (ඊට යපර) නුඹ ව අපි මරණයට 

පත් කළ ද නුඹ යවත පැවයරනුයේ (ඔවුනට දූත 

යමයහවර) දන්වා සිටීම පමණි. තවද විනිශ්චය කිරීම 

අපයේ වගකීමය. 

ا نُرِيَنهَك َبۡعَض  ۡو َوِإن مه
َ
هِذي نَعُِدُهۡم أ ٱل

يَنهَك فَإِنهَما َعلَيَۡك ٱلَۡبَلَُٰغ وََعلَيۡنَا   َنتَوَفه
 ٤٠ ٱلۡحَِساُب 

41. නියත වශයයන්ම අපි මහයපායළාව එහි 

පැතිකඩවලින් එය කාදනය කරමින් පැමියණන බව 

ඔවුහු යනාදුටුයවෝද? තවද අල්ලාහ් තීන්දු කරයි. ඔහුයේ 

තීන්දුව වළක්වන්යනකු යනාමැත. තවද ඔහු විනිශ්චය 

කිරීයමහි ඉතා යේගවත්ය. 

ۡرَض نَنُقُصَها مِۡن  
َ
تِي ٱلۡأ

ۡ
نها نَأ

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

َِب  ُ َيحُۡكُم لَا ُمَعق  ْۚ َوٱَّلله ۡطَرافَِها
َ
أ

ۚۦْ َوُهَو َسِريُع ٱلۡحَِسابِ   ٤١ ِلحُۡكِمهِ

42. තවද ඔවුනට යපර සිටියවුන් සැබැවින්ම කුමන්ත්රණ 

කයළෝය. සියලු කුමන්ත්රණ අල්ලාහ ්සතුය. ඔහු සෑම 

ආත්මයක්ම උපයන දෑ දනී. තවද අවසන් (යහපත්) 

නිවහන සතු වනුයේ කා හටදැයි යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන් මතු දැන ගනිති. 

هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡم ِهَّلِلَف ٱلَۡمۡكُر   َوَقۡد َمَكَر ٱل
ۖۡ َيۡعلَُم َما تَۡكِسُب كُلُّ َنۡفٖسِۗ   َجمِيٗعا

ارِ وََسيَۡعلَُم  َُٰر لَِمۡن ُعۡقَبي ٱلده  ٤٢ ٱلُۡكفه

43. තවද නුඹ (අල්ලාහ් විසින්) එවනු ලැබූ 

(රසූල්වරයකු) යනායේ යැයි යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන් පවසති. මා අතර හා නුඹලා අතර සාක්ිකරු 

වශයයන් අල්ලාහ් හා කවයරකු අබියස යද්ව ග්රන්ථයේ 

ඥානය ඇත්යත් ද එවන් අය ප්රමාණවත් යැයි නුඹ 

පවසනු. 

هِذيَن َكَفُرواْ لَۡسَت ُمرَۡسلٗاْۚ   َويَُقوُل ٱل
ِ َشهِيَدُۢا بَيۡنِي َوبَيۡنَُكۡم   قُۡل َكَفىَٰ بِٱَّلله

 ٤٣ َوَمۡن ِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلِۡكَتَٰبِ 
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සූරා ඉේරාහීම්  ابراهيم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, රා (නබිවරය) අපි යමය නුඹ යවත 

පහළ යද්ව ග්රන්ථයයි. ( ජනයා) ඔවුන්යේ 

පරමාධිපතියේ අනුහසින් අන්ධකාරයන්යගන් 

ආයලෝකයට  ප්රශංසාලාභී, සර්ව බලධාරියායේ 

මාර්ගය යවත නුඹ ඔවුන් යයාමු කරනු පිණිස. 

اَس  الٓرِۚ كَِتٌَٰب  نَزلَۡنَُٰه إِلَۡيَك لُِتۡخرَِج ٱلنه
َ
أ

لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ بِإِذِۡن َرب ِهِۡم إِلَيَٰ   مَِن ٱلظُّ
 ١ ِصَرَِٰط ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِميدِ 

2. එම අල්ලාහ් යකබඳුද යත් අහස ්තුළ ඇති දෑ ද 

මහයපායළාව තුළ ඇති දෑ ද ඔහු සතුය. තවද 

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්හට දැඩි දඬුවමින් 

යුත් විනාශය ඇත. 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي   هِذي لَُهۥ َما فِي ٱلسه ِ ٱل ٱَّلله
َٰفِرِيَن مِۡن َعَذاٖب   ۡرِضِۗ َوَويۡل  ل ِلَۡك

َ
ٱلۡأ

 ٢ َشِديدٍ 

3. මතු යලාවට වඩා යමයලාව ජීවිතයට ප්රිය කරන, 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයන් අවහිර කරන, එහි අඩුපාඩු 

යසායන ඔවුහු අන්ත මුළායවහිය. 

هذِ  ۡنيَا عَلَى  ٱل يَن يَۡستَِحبُّوَن ٱلۡحَيَوَٰةَ ٱلدُّ
  ِ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله ٱٓأۡلِخَرةِ َويَُصدُّ

ْوَلَٰٓئَِك فِي َضَلَِٰۭل  
ُ
ْۚ أ َويَبُۡغوَنَها ِعوًَجا

 ٣ بَعِيدٖ 

4. තවද කිසිදු රසූල්වරයකු ඔහුයේ ජනයායේ බසින් 

මිස (යවනත් බසකින්) අපි යනාඑේයවමු. එය ඔවුනට 

ඔහු (යද්ව පණිවිඩ) පැහැදිලි කරනු පිණිසය. එවිට 

අල්ලාහ ්තමන් අභිමත කරන අය යනාමග යන්නට 

ඉඩ හරී. තවද තමන් අභිමත කරන අය යහ මග යයාමු 

කරයි. තවද ඔහු සර්ව බලධාරීය; මහා ප්රඥාවන්තය. 

ها بِلَِساِن   رَۡسلۡنَا مِن رهُسوٍل إِل
َ
َوَمآ أ

ُ مَ  ن يََشآُء  قَۡومِهِۦ لُِيبَي َِن لَُهۡمۖۡ َفيُِضلُّ ٱَّلله
ْۚ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز   َويَۡهِدي َمن يََشآُء

 ٤ ٱلۡحَِكيمُ 

5. තවද නුඹයේ ජනයා අන්ධකාරයන්යගන් 

ආයලෝකය යවත බැහැර කරනු. තවද අල්ලාහය්ේ 

යගවී ගිය දිනයන් පිළිබඳ ව ඔවුනට මතක් කර යදනු 

යැයි (අණ කරමින්) මූසා ව සැබැවින්ම අපි අයප් 

ප්රාතිහාර්යයන් සමග එේයවමු. නියත වශයයන්ම එහි 

ඉමහත් කෘතයේදී ඉවසිලිවන්ත සෑම යකයනකුටම 

සංඥාවන් ඇත. 

ۡخرِۡج  
َ
ۡن أ

َ
رَۡسلۡنَا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتِنَآ أ

َ
َولََقۡد أ

لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ   قَۡوَمَك مَِن ٱلظُّ
ِْۚ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   َِٰم ٱَّلله يهى

َ
ِۡرُهم بِأ َوذَك 

 ِ
 ٥ َصبهارٖ َشُكوٖر ل ِكُل 
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6. තවද නුඹලායේ පිරිමි දරුවන් කපා, නුඹලායේ 

කාන්තාවන්ට ජීවිත දානය දී නුඹලාට නපුරු දඬුමවින් 

නපුරුකම් කළ ෆිර්අවුන්යේ පැළැන්තියයන් නුඹලා ව 

මුදවා ගත් අවස්ථායේ නුඹලා යකයරහි වූ අල්ලාහ්යේ 

ආශිර්වාදයන් යමයනහි කරනු යැයි මූසා තම ජනයාට 

පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. තවද යම්වායයහි 

නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් අතිමහත් පරීක්ෂණයක් 

විය. 

َوِإذۡ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡومِهِ ٱذُۡكُرواْ نِۡعَمَة  
ِۡن َءاِل   َُٰكم م  نجَى

َ
ِ َعلَيُۡكۡم إِذۡ أ ٱَّلله

فِۡرَعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب  
ۡبنَآَءُكۡم َويَۡستَحۡ 

َ
حُوَن أ يُوَن  َويَُذب ِ

ِن   نَِسآَءُكۡمْۚ َوفِي َذَٰلُِكم بَلَآء  م 
ب ُِكۡم َعِظيم    ٦ ره

7. තවද නුඹලා කෘතයේදී වූයයහු නම් සැබැවින්ම මම 

නුඹලාට (ආශිර්වාදයන්) අධික කර යදමි. නමුත් 

නුඹලා ගුණමකු වූයයහු නම් නියත වශයයන්ම මායේ 

දඬුවම ඉතා දැඩි යැයි නුඹලායේ පරමාධිපති දන්වා 

සිටි අවසථ්ාව යමයනහි කරනු. 

ذهَن َربُُّكۡم لَئِن َشَكۡرُتۡم  
َ
َوِإذۡ تَأ

زِيَدنهُكۡمۖۡ َولَئِن َكَفۡرُتۡم إِنه َعَذابِي  
َ
لَأ

 ٧ لََشِديد  

8. තවද. "නුඹලා සහ මිහිතලයේ සිටින සියලු යදනා 

(අල්ලාහ ්ව) ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනහු නම් නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්ප්රශංසාලාභීය. අවශයතාවන්යගන් 

යතාර යැයි දැන ගනු" යැයි මූසා තම ජනයාට කී 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

نتُۡم َوَمن فِي 
َ
َوَقاَل ُموَسيَٰٓ إِن تَۡكُفُرٓواْ أ

َ لََغنِيٌّ َحمِيدٌ  ۡرِض َجمِيٗعا فَإِنه ٱَّلله
َ
 ٨ ٱلۡأ

9. නුඹලාට යපර වූ නූහ් ආද් හා සමූද් ජනයායේ ද 

ඔවුනට පසුවූවන්යේ ද පුවත් නුඹලා යවත 

යනාපැමිණියේ ද? ඔවුන් ගැන අල්ලාහ ්හැර යවනත් 

කිසිවකු යනාදනී. ඔවුන්යේ රසූල්වරුන් ඔවුන් යවත 

පැහැදිලි සාධක සමඟ පැමිණියයෝය. නමුත් ඔවුන් 

ඔවුන්යේ අත් ඔවුන්යේ මුව මත තබා ‘නුඹලා කවර 

යදයක් සමඟ එවනු ලැබුයේ ද සැබැවින්ම අපි එය 

ප්රතික්යෂ්ප කයළමු. තවද නුඹලා කවර කරුණක් 

යවත අප ව ඇරයුම් කරන්යන් ද ඒ පිළිබඳ ව අපි 

අවිශ්වාසය ඇති කරන දැඩි සැකයයහි පසුයවමු’ යැයි 

පැවසූහ. 

هِذيَن مِن َقبۡلُِكۡم   تُِكۡم َنبَُؤاْ ٱل
ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

هِذيَن مِنُۢ  قَۡوِم نُوٖح وَعَادٖ َوثَُموَد َوٱل
ْۚ َجآَءۡتُهمۡ  ُ ها ٱَّلله   َبۡعِدهِۡم لَا َيۡعلَُمُهۡم إِل
يِۡدَيُهۡم فِٓي  

َ
ٓواْ أ رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت فََردُّ

رِۡسلۡتُم  
ُ
َٰهِهِۡم َوَقالُٓواْ إِنها َكَفۡرنَا بَِمآ أ فَۡو

َ
أ

ا تَۡدُعوَننَآ إِلَۡيهِ   ِمه بِهِۦ َوِإنها لَفِى َشك ٖ م 
 ٩ ُمرِيبٖ 
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10. අහස ්හා මහයපායළායේ නිර්මාපකයාණන් වූ 

අල්ලාහ ්සම්බන්ධයයන් සැකයක් ඇත්යත් ද? 

නුඹලාට ඔහු සමාව යදනු පිණිස ද නුඹලා ව නියමිත 

කාලයක් ප්රමාද කරනු පිණිස ද ඔහු නුඹලා ව ඇරයුම් 

කරයි යනුයවන්  ඔවුන්යේ රසූල්වරුන් පැවසූහ. 

නුඹලා අප යමන් මිනිසුන් මිස යවනත් කිසිවකු 

යනායේ. අපයේ මුතුන් මිත්තන් නැමදුම් කරමින් සිටි 

දැයින් නුඹලා අප ව වළක්වන්යනහු ය. එයස් නම් අප 

යවත පැහැදිලි සාක්ියක් යගන එනු යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ِ َشك   فَاِطرِ   فِي ٱَّلله
َ
۞قَالَۡت رُُسلُُهۡم أ

ۡرِضِۖ يَۡدُعوُكۡم لَِيۡغفَِر  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

َرُكۡم إِلَيَٰٓ   ِ ِن ذُنُوبُِكۡم َويَُؤخ  لَُكم م 
 
َ
يِۚ قَالُٓواْ إِۡن أ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
ها بََشر   أ نتُۡم إِل

ا كَاَن  ونَا َعمه ن تَُصدُّ
َ
ِثۡلُنَا تُرِيُدوَن أ م 

بِينٖ  تُونَا بُِسلَۡطَٰٖن مُّ
ۡ
 ١٠ َيۡعبُُد َءابَآُؤنَا فَأ

11. අපි නුඹලා යමන් මිනිසුන් මිස යවනත් අය 

යනායවමු. එනමුත් අල්ලාහ් තම ගැත්තන් අතරින් 

තමන් අභිමත කරන අයට (දූත යමයහවර) පිරිනමනු 

ඇත. අල්ලාහය්ේ අනුමැතියයන් යතාර ව අප නුඹලා 

යවත යගන ඒමට කිසිදු සාක්ියක් අපට යනාවීය. 

තවද අල්ලාහ ්යවතම යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් 

(සියල්ල) භාර කළ යුතු යේ. 

ها بََشر   حُۡن إِل قَالَۡت لَُهۡم رُُسلُُهۡم إِن نه
َ َيُمنُّ عَلَىَٰ مَ  ِثۡلُُكۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله ن  م 
ن 

َ
يََشآُء مِۡن ِعبَادِهۖۦِۡ َوَما كَاَن لََنآ أ

ِْۚ وَعَلَى   ها بِإِذِۡن ٱَّلله تِيَُكم بُِسلَۡطٍَٰن إِل
ۡ
نهأ

ِ فَلۡيَتَوَكهِل ٱلُۡمۡؤمِنُونَ   ١١ ٱَّلله

12. තවද අල්ලාහ් යවත භාර යනාකර සිටීමට අපට 

කුමක් වීද? තවද සැබැවින්ම ඔහු අපයේ මාර්ග අපට 

යපන්වීය. තවද නුඹලා අප හට කරන පීඩාවන් අපි 

ඉවසා දරා ගන්යනමු. තවද භාර කරන්නන් අල්ලාහ් 

යවතම භාර කළ යුතු යේ. 

َٰنَا   ِ َوَقۡد َهَدى ها َنتَوَكهَل عَلَى ٱَّلله ل
َ
َوَما لََنآ أ

  ْۚ ْۚ َولََنۡصبَِرنه عَلَىَٰ َمآ َءاذَۡيتُُمونَا ُسبُلَنَا
ِ فَلۡيَتَوَكهِل ٱلُۡمتَوَك ِلُ   ١٢ ونَ وَعَلَى ٱَّلله

13. තවද සැබැවින්ම අපි නුඹලා ව අපයේ 

ප්රයද්ශයයන් පිටුවහල් කරන්යනමු. එයස ්නැතයහාත් 

නුඹලා අපයේ පිළියවත තුළට නැවත පැමිණිය යුතුය 

යැයි ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ඔවුන්යේ රසූල්වරුන්ට 

පැවසූහ. එයහයින් ඔවුන්යේ පරමාධිපති සැබැවින්ම 

අපි අපාරධකරුවන් විනාශ කරන්යනමු යැයි ඔවුනට 

දන්වා සිටියේය. 

هِذيَن َكَفُرواْ لِرُُسلِهِۡم  َوَقاَل ٱل
ۡو لََتُعوُدنه فِي  

َ
ۡرِضنَآ أ

َ
ِۡن أ لَُنۡخرَِجنهُكم م 

ۡوَحيَٰٓ إِلَۡيهِۡم َربُُّهۡم لَُنۡهلَِكنه  
َ
ۖۡ فَأ مِلهتِنَا

َٰلِِمينَ   ١٣ ٱلظه

14. තවද ඔවුන්යගන් පසුව අපි නුඹලා ව එම 

ප්රයද්ශයේ පදිංචි කරවන්යනමු. එය මා ඉදිරියේ 

(විනිශ්චය සඳහා) සිට ගැනීමට බිය වූවන් හා මායේ 

අවවාදයට බිය වූවන් හටය. 

ۡرَض مِنُۢ َبۡعِدهِۡمْۚ  
َ
َولَنُۡسِكنَنهُكُم ٱلۡأ

َذَٰلَِك لَِمۡن َخاَف َمَقامِي وََخاَف  
 ١٤ وَِعيدِ 

15. තවද ඔවුහු ජය පැතූහ. තවද මුරණ්ඩුකම් පෑ 

සාහසික සෑම යකයනකුම විනාශයට පත් විය. 
 ١٥ َوٱۡستَۡفتَُحواْ وََخاَب كُلُّ َجبهاٍر َعنِيدٖ 
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16. ඔහු පසුපස නිරය ඇත. තවද සැරව දියයන් ඔහුට 

යපාවනු ලැයේ. 
آءٖ  ِن َوَرآئِهِۦ َجَهنهُم َويُۡسَقىَٰ مِن مه م 

 ١٦ َصِديدٖ 

17. ඔහු ටිකින් ටික එය ගිලයි. නමුත් එය පහසුයවන් 

ගිලගන්නට අයපායහාසත් යවයි. (එවිට) සෑම 

තැනකින්ම ඔහු යවත මරණය පැමියණයි. නමුත් ඔහු 

මිය යන්යනකු යනාවනු ඇත. ඔහු පසුපසින් දැඩි 

දඬුවමක් ඇත. 

تِيهِ 
ۡ
َيتََجرهُعُهۥ َولَا يَكَاُد يُِسيُغُهۥ َويَأ

ِ َمكَاٖن َوَما ُهَو بَِمي ِٖتِۖ 
ٱلَۡمۡوُت مِن كُل 

 ١٧ َغلِيظ  َومِن َوَرآئِهِۦ َعَذاٌب 

18. තම පරමාධිපති ව ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්යේ 

උපමාව ඔවුන්යේ ක්රියාවන් චණ්ඩ මාරුතයක් සහිත 

දිනක සුළඟ දැඩි යලස හසුකර ගත් අළු බඳුය. ඔවුන් 

ඉපැයූ දැයින් කිසිවක් මත ඔවුහු ශක්තිය යනාදරති. 

එය අන්ත මුළාවක්මය. 

هِذيَن َكَفُرواْ  ثَُل ٱل ۡعَمَٰلُُهۡم  مه
َ
بَِرب ِهِۡمۖۡ أ

ِيُح فِي يَۡوٍم   ۡت بِهِ ٱلر  َكَرَماٍد ٱۡشتَده
ا َكَسبُواْ عَلَىَٰ  ها َيۡقِدُروَن مِمه عَاِصٖفِۖ ل

َلَُٰل ٱلَۡبعِيدُ  ِۚ َذَٰلَِك ُهَو ٱلضه  ١٨ َشۡيءٖ

19. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අහස් හා මහයපායළාව 

සතයය මත මැවු බව නුඹ නුදුටුයවහි ද? ඔහු අභිමත 

කරන්යන් නම් නුඹලා ව ඉවත් යකාට නව මැවීමක් 

යගන එනු ඇත. 

ۡرَض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َ َخلََق ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ِت ِبخَلٖۡق 
ۡ
 يُۡذهِبُۡكۡم َويَأ

ۡ
ِۚ إِن يََشأ ِ بِٱلۡحَق 

 ١٩ َجِديدٖ 

20. තවද එය අල්ලාහ් යවත බැරෑරුම් (කරුණක්) 

යනායේ. 
ِ بَِعزِيزٖ َوَما َذَٰلَِك عَلَى   ٢٠ ٱَّلله

21. තවද ඔවුන් සියල්ලන් (මතු යලායවහි) අල්ලාහ ්

ඉදිරියේ පැමියණති. එවිට දුර්වලයින් උඩඟුකම් පෑ අය 

යදස බලා නියත වශයයන්ම නුඹලාව අපි අනුගමනය 

කරන්නන් යලස සිටියයමු. අල්ලාහ්යගන් වූ දඬුවමින් 

කිසිවක් යහෝ අපයගන් නැති කිරීමට නුඹලාට හැකි 

දැයි විමසති. ඔවුහු අල්ලාහ ්අපට මග යපන් වූයේ නම් 

සැබැවින්ම අප නුඹලාට මග යපන්වන්නට තිබුණි. අපි 

වැලපුණ ද ඉවසා දරා ගත්තද අප යවත එක සමානය. 

කිසිදු ගැලවුමක් අප යවත යනාමැත යැයි ඔවුහු 

පවසති. 

ُؤاْ   َعَفَٰٓ ِ َجمِيٗعا َفَقاَل ٱلضُّ َوبََرُزواْ َّلِله
هِذيَن  ٱۡستَۡكبَُرٓواْ إِنها ُكنها لَُكۡم َتبَٗعا  لِل

 ِ ۡغنُوَن َعنها مِۡن َعَذاِب ٱَّلله نتُم مُّ
َ
َفَهۡل أ

 ُ َٰنَا ٱَّلله ِۚ قَالُواْ لَۡو َهَدى مِن َشۡيءٖ
ۡم  

َ
َجزِۡعنَآ أ

َ
لََهَديَۡنَُٰكۡمۖۡ َسَوآٌء َعلَيۡنَآ أ
حِيٖص   ٢١ َصبَۡرنَا َما لََنا مِن مه



සූරා ඉේරාහීම් 336 ابراهيم 

22. තවද නියයෝගය තීන්දු කරනු ලැබූ 

කල්හි යෂයිතාන් (අපාගතවූවන් අමතා) යමයස ්

පවසයි. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් සැබෑ ප්රතිඥාවකින් 

නුඹලාට ප්රතිඥා දී ඇත. තවද මමද නුඹලාට ප්රතිඥා දී 

මම නුඹලාට (එය) කඩ කයළමි. මා නුඹලා ඇරයුම් 

කයළමි. එයට නුඹලා පිළිතුරු දුන්යනහිය. ඒ මිස 

යවනත් කිසිදු සාක්ියක් නුඹලාට එයරහි ව මා යවත 

යනාවීය. එබැවින් නුඹලා මට යදාස් යනාපවරනු. 

නුඹලා නුඹලාටම යදාස් පවරා ගනු. මම නුඹලායේ 

ගැලවුම්කරු යනායවමි. නුඹලා ද මායේ 

ගැලවුම්කරුවන් යනායවති. නියත වශයයන්ම මීට 

යපර නුඹලා මට කළ ආයද්ශයන් මම ප්රතික්යෂ්ප 

කයළමි. නියත වශයයන්ම අපරාධකරුවන් වන 

ඔවුනට යේදනීය දඬුවමක් ඇත. 

  َ ۡمُر إِنه ٱَّلله
َ
ا قُِضَي ٱلۡأ يَۡطَُٰن لَمه َوَقاَل ٱلشه

ِ َووََعدتُُّكۡم   وََعَدُكۡم وَۡعَد ٱلۡحَق 
ِن  ۡخلَۡفتُُكۡمۖۡ وََما كَاَن لَِي َعلَيُۡكم م 

َ
فَأ

ن َدَعۡوتُُكۡم فَٱۡستََجبۡتُۡم  
َ
هآ أ ُسلَۡطٍَٰن إِل

آ  لِيِۖ فَلَا تَلُ  نُفَسُكمِۖ مه
َ
وُمونِي َولُوُمٓواْ أ

نتُم بُِمۡصِرِخيه إِن ِي  
َ
نَا۠ بُِمۡصرِِخُكۡم َوَمآ أ

َ
أ

ُۗ إِنه   ۡشَرۡكتُُموِن مِن َقبُۡل
َ
َكَفۡرُت بَِمآ أ

لِيم  
َ
َٰلِِميَن لَُهۡم َعَذاٌب أ  ٢٢ ٱلظه

23. තවද විශ්වාස යකාට දැහැමි ක්රියා කළවුන් ඊට 

පහළින් ගංගායවෝ ගලා බස්නා (ස්වර්ග) උයන් වලට 

ඇතුළත් කරනු ලැබීය. ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ 

අනුමැතියයන් ඔවුන් එහි සදාතනිකයින් විය. එහි 

ඔවුන්යේ පැතුම සලාම් (ශාන්තිය යේවා යන්න)ය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ  ۡدِخَل ٱل
ُ
َوأ

َٰٖت َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها   َٰلَِحَِٰت َجنه ٱلصه
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها بِإِذِۡن َرب ِهِۡمۖۡ  

َ
ٱلۡأ

 ٢٣ َتحِيهتُُهۡم فِيَها َسَلَٰمٌ 

24. යහපත් වදනට අල්ලාහ් උපමාවක් යගන හැර 

දක්වා ඇත්යත් යකයස්දැයි නුඹ යනාදුටුයවහි ද? එය 

සාරවත් ගසක් යමනි. එහි මුල සථ්ාවරය. එයමන්ම 

එහි අතු අහයසහි (විහිදී) ඇත. 

لَۡم تََر َكيَۡف ضَ 
َ
ُ َمثَلٗا كَلَِمٗة  أ َرَب ٱَّلله

ۡصلَُها ثَابِت  
َ
َطي ِبَٗة َكَشَجَرةٖ َطي ِبٍَة أ

َمآءِ   ٢٤ َوفَرُۡعَها فِي ٱلسه

25. එය එහි පරමාධිපතියේ අනුමැතියයන් සෑම 

යමායහාතකම එහි ආහාර ලබා යදයි. ඔවුන් යමයනහි 

කර ගත හැකි වනු පිණිස අල්ලාහ් ජනයාට උපමාවන් 

යගන හැර දක්වයි. 

ُكلََها كُله ِحيِۭن بِإِذِۡن َرب َِهاُۗ  
ُ
تُۡؤتِٓي أ

ۡمثَاَل لِلنهاِس لََعلهُهۡم  
َ
ُ ٱلۡأ َويَۡضرُِب ٱَّلله

ُرونَ   ٢٥ َيتََذكه

26. තවද නපුරු වදනට උපමාව මහයපායළාව මතු 

පිටින් උදුරා දමන ලද නිසරු ගසක් යමනි. එයට කිසිදු 

ස්ීර පිහිටීමක් යනාමැත. 

كَلَِمٍة َخبِيثَةٖ َكَشَجَرةٍ َخبِيثٍَة َوَمثَُل 
ۡرِض َما لََها مِن 

َ
ٱۡجتُثهۡت مِن فَۡوِق ٱلۡأ

 ٢٦ قََرارٖ 
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27. යමයලාව ජීවිතයේ හා මතු යලායවහි විශ්වාස 

කළවුන් ව ස්ී ර ප්රකාශයයන් අල්ලාහ ්ස්ී ර කරයි. 

තවද අපරාධකරුවන් ව අල්ලාහ් යනාමග යන්නට ඉඩ 

හරී. තවද අල්ලාහ් තමන් අභිමත කරන දෑ සිදු කරයි. 

ابِِت   هِذيَن َءاَمنُواْ بِٱلَۡقۡوِل ٱلثه ُ ٱل يُثَب ُِت ٱَّلله
ۡنيَا َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َويُِضلُّ   فِي ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ

ُ َما يََشآءُ  َٰلِِميَنْۚ َويَۡفَعُل ٱَّلله ُ ٱلظه  ٢٧ ٱَّلله

28. අල්ලාහ්යේ ආශිර්වාදයන් ප්රතික්යෂ්පයක් බවට 

යපරළා තම ජනයාට විනාශයේ නිවහන යවත රැයගන 

ගිය අය ව නුඹ නුදුටුයවහි ද? 

  ِ لُواْ نِۡعَمَت ٱَّلله هِذيَن بَده لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
۞أ

َحلُّواْ قَۡوَمُهۡم َداَر ٱلَۡبَوارِ 
َ
 ٢٨ ُكۡفٗرا َوأ

29. එය නිරයයි. එහි ඔවුහු පිවිස දැයවති. එම නිවහන 

නපුරු විය. 
ۖۡ َوبِئَۡس ٱلَۡقَرارُ َجَهنهَم   ٢٩ يَۡصلَۡوَنَها

30. තවද ඔවුහු අල්ලාහ්ට සමානයන් පත් කයළෝය. 

එය ඔහුයේ මාර්ගයයන් (ජනයා) මුළා කරනු පිණිසය. 

නුඹලා භුක්ති විඳිනු. නියත වශයයන්ම නුඹලා යයාමු 

කරනු ලබනුයේ (නිරා) ගින්න යවතය යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. 

 ِ نَداٗدا ل 
َ
ِ أ ۗۦُ  وََجَعلُواْ َّلِله ُيِضلُّواْ َعن َسبِيلِهِ

ارِ   ٣٠ قُۡل َتَمتهُعواْ فَإِنه َمِصيَرُكۡم إِلَي ٱلنه

31. කිසිදු ගනු යදනුවක් යහෝ කිසිදු මිත්රත්වයක් 

යනාමැති දිනයක් පැමිණීමට යපර සලාතය විධිමත් ව 

ඉටු කරන යමන් ද ඔවුනට අපි යපෝෂණය කළ දැයින් 

රහසිගත ව ද එළිපිට ද වියදම් කරන යමන් ද විශ්වාස 

කළවුන් වන මායේ ගැත්තන්හට (නබිවරය) නුඹ 

පවසනු. 

هِذيَن َءاَمنُواْ يُقِيُمواْ  قُل ل ِعِبَادَِي ٱل
ا  ا َرَزقَۡنَُٰهۡم ِسر ٗ لَوَٰةَ َويُنفُِقواْ مِمه ٱلصه

ها َبيۡع    تَِي يَۡوم  ل
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقبِۡل أ وََعلَانِيَٗة م 

 ٣١ فِيهِ َولَا ِخَلٌَٰل 

32. අල්ලාහ් වනාහි ඔහු අහස ්හා මහයපායළාව 

මැේයේය. තවද අහසින් ජලය පහළ කයළය්. එමගින් 

ඔහු නුඹලාට යපෝෂණය වශයයන් බවයභෝග මතු 

කයළය්. තවද ඔහුයේ අනුමැතියයන් මුහුයද් ගමන් 

කරනු වස ්නුඹලාට නැේ වසඟ කර දුන්යන්ය. තවද 

නුඹලාට ගංගාවන් ද වසඟ කර දුන්යන්ය. 

 ۡ َمََٰوَِٰت َوٱل هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل ۡرَض ٱَّلله
َ
أ

ۡخَرَج بِهِۦ مَِن  
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل مَِن ٱلسه

َ
َوأ

َر لَُكُم   َمَرَِٰت رِۡزٗقا لهُكۡمۖۡ وََسخه ٱلثه
ۡمرِهۖۦِۡ  

َ
ٱلُۡفلَۡك لَِتۡجرَِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بِأ

نَۡهَٰرَ 
َ
َر لَُكُم ٱلۡأ  ٣٢ وََسخه

33. තවද හිරු හා සඳු යන යදක අඛ්ණ්ඩව ගමන් 

කරන්නක් වශයයන් නුඹලාට ඔහු වසඟ කර 

දුන්යන්ය. තවද රාත්රිය හා දහවල ද නුඹලාට වසඟ කර 

දුන්යන්ය. 

ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َدآئِبَيِۡنِۖ   َر لَُكُم ٱلشه وََسخه
َهارَ  هۡيَل وَٱلنه َر لَُكُم ٱل  ٣٣ وََسخه
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34. තවද නුඹලා ඉල්ලා සිටි සියලු දැයින් ඔහු නුඹලාට 

පිරිනැමුයේය. නුඹලා අල්ලාහ්යේ ආශිර්වාදයන් 

ගණන් කළද නුඹලා එය තක්යස්රු යනාකරනු ඇත. 

නියත වශයයන්ම මිනිසා මහත් අපරාධකරුය; මහත් 

ගුණමකුය. 

لُۡتُموُهْۚ َوِإن 
َ
ِ َما َسأ

ِن كُل  َُٰكم م  َوَءاتَى
ُۗ إِنه  ِ لَا ُتحُۡصوَهآ واْ نِۡعَمَت ٱَّلله َتُعدُّ

ار    ٣٤ ٱلِۡإنَسََٰن لََظلُوم  َكفه

35. තවද ඉේරාහීම් යමයස් පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් 

කරනු. මායේ පරමාධිපතියාණනි! යමම නගරය 

අභයදායී යලස පත් කරනු මැනව! තවද මා හා මායේ 

පුතණුවන් වන අප පිළිම වලට නැමදීයමන් දුරස් 

කරනු මැනව! 

ِ ٱۡجَعۡل َهََٰذا ٱلَۡبلََد   َوِإذۡ قَاَل إِبَۡرَٰهِيُم َرب 
ن 

َ
نهۡعبَُد  َءامِٗنا َوٱۡجنُبۡنِي َوبَنِيه أ

ۡصنَامَ 
َ
 ٣٥ ٱلۡأ

36. මායේ පරමාධිපතියාණනි! නියත වශයයන්ම ඒවා 

ජනයා අතරින් යබායහෝ යදනකු මුළා කර ඇත. 

එයහයින් කවයරකු මා අනුගමනය කයළ ්ද එවිට 

සැබැවින්ම ඔහු මායගන් යකයනකි. නමුත් කවයරකු 

මට පිටුපෑයේ ද එවිට නියත වශයයන්ම ඔබ අති 

ක්ෂමාශීලීය; අසමසම කරුණාන්විතය. 

اِسِۖ   َِن ٱلنه ۡضلَلَۡن َكثِيٗرا م 
َ
ِ إِنهُهنه أ َرب 

ِيِۖ َوَمۡن َعَصانِي   َفَمن تَبَِعنِي فَإِنهُهۥ مِن 
 ٣٦ فَإِنهَك َغُفور  رهِحيم  

37. අපයේ පරමාධිපයාණනි! ඔබයේ පාරිශුද්ධ නිවස 

අසල කිසිදු වගාවකින් යතාර වූ මිටියාවතක මම 

මායේ පරපුර පදිංචි කයළමි. අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! එය ඔවුන් සලාතය විධිමත් ව ඉටු 

කරනු පිණිසය. එයහයින් ජනයායගන් ඔවුන් යවත 

නැඹුරුවන්නට ඇතැම් හදවත් (ඇත්තන්) පත් කරනු 

මැනව! තවද බවයභෝගයන්යගන් ඔවුනට යපෝෂණය 

කරනු මැනව! ඔවුන් කෘතයේදී විය හැකිවනු පිණිස. 

ۡسَكنُت مِن 
َ
بهنَآ إِن ِٓي أ ِيهتِي بَِواٍد َغيۡرِ  ره ذُر 

ِم َربهنَا   ذِي َزۡرٍع ِعنَد بَيۡتَِك ٱلُۡمَحره
َِن   فۡـ َِدٗة م 

َ
لَوَٰةَ فَٱۡجَعۡل أ لُِيقِيُمواْ ٱلصه

َِن  اِس َتۡهوِٓي إِلَۡيهِۡم َوٱۡرزُۡقُهم م  ٱلنه
َمَرَِٰت لََعلهُهۡم يَۡشُكُرونَ   ٣٧ ٱلثه

38. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අපි සඟවන දෑ ද අප 

යහළි කරන දෑ ද ඔබ දන්යනහිය. තවද 

මහයපායළායේ යහෝ අහයසහි යහෝ ඇති කිසිවක් 

අල්ලාහ්ට සැඟයවන්යන් නැත. 

َربهنَآ إِنهَك َتۡعلَُم َما ُنخۡفِى َوَما ُنۡعلُِنُۗ َوَما  
ۡرِض َولَا  

َ
ِ مِن َشۡيءٖ فِي ٱلۡأ َيخَۡفىَٰ عَلَى ٱَّلله

َمآءِ   ٣٨ فِي ٱلسه

39. මහලු වියයහි මා හට ඉසම්ාඊල් හා ඉසහ්ාක් 

පිරිනැමූ අල්ලාහ්ට සියලු ප්රශංසා. නියත වශයයන්ම 

මායේ පරමාධිපති අයැදුමට සවන් යදන්නාය. 

هِذي َوَهَب لِي عَلَى ٱلِۡكبَرِ   ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ْۚ إِنه َرب ِي لََسِميُع   إِۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق

عَآءِ   ٣٩ ٱلدُّ
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40. මායේ පරමාධිපතියාණනි! මා සලාතය විධිමත් ව 

ඉටු කරන්යනකු බවට පත් කරනු මැනව! තවද මායේ 

පරපුරින් ද පත් කරනු මැනව! අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! තවද මායේ අයැදුම පිළිගනු 

මැනව! 

ِيهتِيِۚ   لَوَٰةِ َومِن ذُر  ِ ٱۡجَعلۡنِي ُمقِيَم ٱلصه َرب 
 ٤٠ َربهنَا َوَتَقبهۡل ُدعَآءِ 

41. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! විනිශ්චය ක්රියාත්මක 

වන දිනයේ මට ද මායේ යදමාපියන්ට ද යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන්නන්ට ද සමාව යදනු මැනව! 

َٰلَِديه َولِلُۡمۡؤمِنِيَن يَۡوَم   َربهنَا ٱۡغفِۡر لِي َولَِو
 ٤١ َيُقوُم ٱلۡحَِساُب 

42. තවද අපරාධකරුවන් කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අනවධානී ව සිටින්යනකු යලස සැබැවින්ම නුඹ 

අල්ලාහ ්ගැන යනාසිතනු. ඔහු ඔවුනට ප්රමාද කරනුයේ 

තම බැල්ම ඉවත් කළ යනාහැකි ව පවතින දිනයක් 

යවනුයවනි. 

ا َيۡعَمُل  َ َغَٰفِلًا َعمه َولَا َتحَۡسبَنه ٱَّلله
ُرُهۡم لَِيۡومٖ تَۡشَخُص   ِ َٰلُِموَنْۚ إِنهَما يَُؤخ  ٱلظه

بَۡصَٰرُ فِيهِ 
َ
 ٤٢ ٱلۡأ

43. (එදින) ඔවුන්යේ හිස් ඔසවා ගනිමින් යේගයයන් 

දුවන්නන් යවති. ඔවුන්යේ (දිගහැරුණු) ඇහිපිය ඔවුන් 

යවත නැවත හැරී යනාඑයි. තවද ඔවුන්යේ හදවත් හිස ්

ව පවතී. 

ُمۡهِطعِيَن ُمۡقنِعِى ُرُءوِسهِۡم لَا يَۡرتَدُّ إِلَۡيهِۡم  
فۡـ َِدُتُهۡم َهَوآ 

َ
 ٤٣ ء  َطۡرُفُهۡمۖۡ َوأ

44. තවද ඔවුන් යවත දඬුවම පැමියණන දිනය පිළිබඳ 

නුඹ ජනයාට අවවාද කරනු. එවිට අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! ටික කලකට අප ව ප්රමාද කරනු 

මැනව! එවිට ඔයේ ඇරයුමට අපි පිළිතුරු යදන්යනමු. 

තවද පණිවිඩකරුවන් ව අනුගමනය කරන්යනමු යැයි 

අපරාධ කළවුන් පවසති. මීට යපර නුඹලාට කිසිදු 

විනාශයක් යනාවනු ඇතැයි නුඹලා දිවුරා 

යනාසිටියයහු ද? 

تِيهُِم ٱلَۡعَذاُب  
ۡ
نِذرِ ٱلنهاَس يَۡوَم يَأ

َ
َوأ

ۡرنَآ إِلَيَٰٓ  ِ خ 
َ
هِذيَن َظلَُمواْ َربهنَآ أ َفيَُقوُل ٱل

جِۡب َدۡعَوتََك َونَتهبِِع   َجٖل قَرِيٖب نُّ
َ
أ

َولَۡم تَُكونُٓواْ 
َ
ُۗ أ ِن َقبُۡل  ٱلرُُّسَل قَۡسۡمتُم م 

َ
أ

ِن َزَوالٖ   ٤٤ َما لَُكم م 

45. තවද තමන්ටම අපරාධ කළවුන්යේ වාසසථ්ාන 

වල නුඹලා වාසය කර ඇත්තාහුය. තවද ඔවුනට අප 

සිදු කයළ ්යකයස්දැයි නුඹලාට පැහැදිලි විය. තවද අපි 

නුඹලාට උදාහරණ යගන හැර පෑයවමු. (යැයි ඔවුනට 

කියනු ලැයේ.) 

هِذيَن َظلَُمٓواْ وََسَكنتُۡم فِي َمَسَِٰكنِ   ٱل
نُفَسُهۡم َوتَبَيهَن لَُكۡم َكيَۡف َفَعلۡنَا بِهِۡم 

َ
أ

ۡمثَاَل 
َ
 ٤٥ َوَضَربۡنَا لَُكُم ٱلۡأ

46. තවද ඔවුහු ඔවුන්යේ කුමන්ත්රණය සැබැවින්ම 

සැලසුම් කයළෝය. තවද ඔවුන්යේ කුමන්ත්රණය ඉන් 

කඳු ඉවත් වන තරම් වුව ද ඔවුන්යේ කුමන්ත්රණය 

ඇත්යත් අල්ලාහ ්අබියසය. 

ِ َمۡكُرُهۡم   َوَقۡد َمَكُرواْ َمۡكَرُهۡم وَِعنَد ٱَّلله
َوِإن كَاَن َمۡكُرُهۡم لِتَُزوَل مِنُۡه 

 ٤٦ ٱلِۡجبَاُل 
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47. තම පණිවිඩකරුවන් ට කළ ප්රතිඥාව කඩ 

කරන්යනකු යලස නුඹ අල්ලාහ ්ගැන යනාසිතිය යුතු 

යේ. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරීය; සම 

ප්රතිචාර දක්වන්නාය. 

ۥْٓۚ  َ ُمخۡلَِف وَۡعِدهِۦ رُُسلَُه فَلَا َتحَۡسبَنه ٱَّلله
َ َعزِيز  ذُو ٱنتَِقامٖ   ٤٧ إِنه ٱَّلله

48. එදින මහයපායළාව යවනත් යපායළාවක් යලස ද 

අහස් ද (එයලසම) යපරළනු ලැයේ. තවද බල 

පරාක්රමයාණන් වූ ඒකීය අල්ලාහ් ඉදිරියට ඔවුහු 

පැමියණනු ඇත. 

ۡرِض يَۡوَم 
َ
ۡرُض َغيَۡر ٱلۡأ

َ
ُل ٱلۡأ ُتبَده

َِٰحِد  ِ ٱلَۡو َمََٰوَُٰتۖۡ َوبََرُزواْ َّلِله َوٱلسه
ارِ   ٤٨ ٱلَۡقهه

49. තවද එදින යදම් වල බැඳ දමනු ලැබූවන් යලසින් 

අපරාධකරුවන් නුඹ දකිනු ඇත. 
نِيَن فِي   َقره َوتََرى ٱلُۡمۡجرِمِيَن يَۡوَمئِٖذ مُّ

ۡصَفادِ
َ
 ٤٩ ٱلۡأ

50. ඔවුන්යේ ඇඟලුම් යලෝ දියයනි. තවද (නිරා) 

ගින්න ඔවුන්යේ මුහුණු යවළා ගනු ඇත. 
ِن قَِطَراٖن َوَتۡغَشيَٰ وُُجوَهُهُم   َسَرابِيلُُهم م 

ارُ   ٥٠ ٱلنه

51. සෑම ආත්මයකටම එය ඉපැයූ දෑ සඳහා අල්ලාහ් 

ප්රතිඵල යදනු පිණිසය. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

විනිශ්චය කිරීයම් දී ඉතා යේගවත්ය. 

ا َكَسبَۡتْۚ إِنه  ُ كُله َنۡفٖس مه لَِيۡجزَِي ٱَّلله
َ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ   ٥١ ٱَّلله

52. යමය ජනයා යවත යකයරන දැනුම් දීමකි. තවද 

එමගින් ඔවුන් අවවාද ලබනු පිණිස ද නියත 

වශයයන්ම ඔහු ඒකීය යදවිඳුන් යැයි ඔවුන් දැන ගනු 

පිණිස ද බුද්ධිය ඇත්තවුන් යමයනහි කරනු පිණිස ද 

යේ. 

َهََٰذا بََلَٰغ  ل ِلنهاِس َولُِينَذُرواْ بِهِۦ  
َر  كه نهَما ُهَو إَِلَٰه  َوَِٰحد  َولَِيذه

َ
َولَِيۡعلَُمٓواْ أ

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
 ٥٢ أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, රා. එය යද්ව ග්රන්ථයේ හා පැහැදිලි 

කුර්ආනයේ වදන් යේ. 
الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب َوقُۡرَءاٖن  

بِينٖ   ١ مُّ

2. (යමයලාවදී) තමන් මුස්ලිම්වරුන් යලස සිටියේ නම් 

(යකතරම් අගයන් ද) යැයි ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් (එදින) 

ඉමහත් යස් ප්රිය කරනු ඇත. 

هِذيَن َكَفُرواْ لَۡو كَانُواْ  بََما يََودُّ ٱل رُّ
 ٢ ُمۡسلِِمينَ 

3. ඔවුහු අනුභව කරමින් භුක්ති විඳින්නට නුඹ ඔවුන් අත 

හැර දමනු. තවද මයනෝ ආශාවන් ඔවුන් ව යවනතකට 

යයාමු කරයි. තවද ඔවුහු මතු දැන ගනු ඇත. 

ُكلُواْ 
ۡ
َويَتََمتهُعواْ َويُلۡهِهُِم  ذَۡرُهۡم يَأ

ۖۡ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ  َمُل
َ
 ٣ ٱلۡأ

4. තවද අපි කිසිදු ගම්මානයක් එයට නියම කරන ලද 

නියමයක් ලබා යදමින් මිස විනාශ යනාකයළමු. 
ها َولََها   ۡهلَۡكنَا مِن قَۡريٍَة إِل

َ
َوَمآ أ

ۡعلُوم    ٤ كِتَاب  مه

5. කිසිදු සමූහයක් එහි කාල සීමාව ඉක්මන් යනාකරයි. 

තවද ඔවුහු ප්රමාද ද යනායවති. 
َجلََها َوَما  

َ
ٍة أ مه

ُ
ا تَۡسبُِق مِۡن أ مه

 ٥ يَۡستَـ ِۡخُرونَ 

6. තවද යමයනහි කිරීම (අල් කුර්ආනය) කවයරකුට පහළ 

කරනු ලැබූයේද එම තැනැත්තාණනි! නියත වශයයන් ඔබ 

උන්මත්තකයයකි යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َها  يُّ
َ
َِل َعلَيۡهِ َوَقالُواْ َيَٰٓأ هِذي نُز  ٱل

ِۡكُر إِنهَك لََمۡجنُون    ٦ ٱلذ 

7. නුඹ සතයවාදීන් අතරින් නම් නුඹ අප යවත 

මලක්වරුන් යගන ආ යුතු යනායේ ද? 
تِينَا بِٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ُكنَت مَِن  

ۡ
هۡوَما تَأ ل

َِٰدقِينَ   ٧ ٱلصه

8. (නබිවරය) සතය යහ්තුවකින් මිස මලක්වරුන් පහළ 

යනාකරන්යනමු. එවිට ඔවුහු අවකාශ යදනු ලබන්නන් 

යනායවති. 

ِ َوَما   ها بِٱلۡحَق  ُِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة إِل َما ُننَز 
نَظرِينَ   ٨ كَانُٓواْ إِٗذا مُّ

9. නියත වශයයන්ම අපමය යමම යමයනහි කිරීම (අල් 

කුර්ආනය) පහළ කයළ්. තවද නියත වශයයන්ම අපි එයට 

ආරක්ෂකයයෝ යවමු. 

ِۡكَر َوِإنها لَُهۥ  إِنها َنحُۡن  لَۡنا ٱلذ  نَزه
 ٩ لََحَٰفُِظونَ 
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10. තවද නුඹට යපර වූ ආරම්භක පිරිස් අතරට ද 

සැබැවින්ම අපි (රසූල්වරුන්) පණිවිඩකරුවන් එේයවමු. 
رَۡسلۡنَا مِن َقبۡلَِك فِي ِشيَِع  

َ
َولََقۡد أ

لِينَ  وه
َ
 ١٠ ٱلۡأ

11. තවද ඔවුන් යවත (අපයේ) කවර යහෝ 

පණිවිඩකරුයවකු පැමිණි විට ඔවුහු ඔහුට සමේචල් 

කරමින් ම සිටියහ. 

ها كَانُواْ بِهِۦ  ِن رهُسوٍل إِل تِيهِم م 
ۡ
َوَما يَأ

 ١١ يَۡستَۡهزُِءونَ 

12. වැරදිකරුවන්යේ හදවත් තුළට ද අපි එය කාවද්දනුයේ 

එයලසය. 
َكَذَٰلَِك نَۡسلُُكُهۥ فِي قُلُوِب  

 ١٢ ٱلُۡمۡجرِمِينَ 

13. ඔවුහු එය විශ්වාස යනාකරති. තවද සැබැවින්ම 

පැරැණ්නන්යේ සිරිත් ඉකුත් වී යගාස් ඇත. 
لَا يُۡؤمِنُوَن بِهِۦ َوَقۡد َخلَۡت ُسنهُة 

لِينَ  وه
َ
 ١٣ ٱلۡأ

14. තවද අපි ඔවුන් යවත අහසින් යදාරටුවක් විවෘත යකාට 

එහි ඔවුහු ආයරෝහණය වන්නන් බවට පත් වුව ද (ඔවුහු 

විශ්වාස යනාකරති.) 

َمآءِ  َولَۡو َفتَۡحنَا  َِن ٱلسه َعلَيۡهِم بَاٗبا م 
 ١٤ َفَظلُّواْ فِيهِ َيۡعرُُجونَ 

15. නියත වශයයන්ම අපයේ ඇස ්බන්දනය කරනු ලැබ 

ඇත. එයමන්ම අපි හූනියම් කරනු ලැබූ පිරිසකි යැයි ඔවුහු 

සැබැවින්ම පැවසූහ. 

بَۡصَُٰرنَا بَۡل َنحُۡن  
َ
َِرۡت أ لََقالُٓواْ إِنهَما ُسك 

ۡسُحوُرونَ   ١٥ قَۡوم  مه

16. තවද සැබැවින්ම අපි අහයසහි තාරකා මණ්ඩල ඇති 

කයළමු. තවද බලන්නන්හට අපි එය අලංකාරවක් කයළමු. 
َمآءِ بُُروٗجا   َولََقۡد َجَعلۡنَا فِي ٱلسه

َِٰظرِينَ  ََٰها لِلنه  ١٦ َوَزيهنه

17. තවද පලවා හරිනු ලැබූ සෑම යෂයිතානුවකුයගන්ම අපි 

එය ආරක්ෂා කයළමු. 
ِ َشيَۡطَٰٖن  

وََحفِۡظَنََٰها مِن كُل 
 ١٧ رهِجيمٍ 

18. නමුත් සවන් දී (යතාරතුරු) යසාරකම් කරන්නා හැර. 

එවිට පැහැදිලි ගිනි උල්කාවක් ඔහු පසුපස ලුහුබඳිනු ඇත. 
ۡتبََعُهۥ 

َ
ۡمَع فَأ ها َمِن ٱۡستََرَق ٱلسه إِل

بِين    ١٨ ِشَهاب  مُّ

19. තවද අපි මහයපායළාව දිගු හැරියයමු. තවද එහි අපි 

ස්ීර කඳු යහළුයවමු. තවද අපි එහි සෑම වසත්ුවකින්ම 

නිර්ණය කළ දෑ හට ගැන්වූයයමු. 

لَۡقيۡنَا فِيَها  
َ
ۡرَض َمَدۡدَنََٰها َوأ

َ
َوٱلۡأ

ِ َشۡيءٖ  
ۢنبَتۡنَا فِيَها مِن كُل 

َ
َرَوَِٰسَي َوأ

ۡوُزونٖ   ١٩ مه
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20. තවද අපි එහි නුඹලාටත් නුඹලා කවයරකුට 

යපෝෂකයින් යලස යනාසිටියේ ද එවන් අයටද ජීවන 

පහසුකම් ඇති කයළමු. 

وََجَعلۡنَا لَُكۡم فِيَها َمَعَٰيَِش وََمن  
َٰزِِقينَ   ٢٠ لهۡستُۡم لَُهۥ بَِر

21. තවද කුමන යදයක් වුවද එහි ගබඩාවන් අප සතුව මිස 

යවනත් කිසිවකු සතුව නැත. තවද අපි එය නියමිත 

ප්රමාණයකින් මිස පහළ යනාකරන්යනමු. 

ِن َشۡيٍء  ها ِعنَدنَا َخَزآئِنُُهۥ َوِإن م  إِل
ۡعلُومٖ  ها بَِقَدرٖ مه ۥٓ إِل ِلُُه  ٢١ َوَما ُننَز 

22. තවද අපි සුළඟ (ජලය) උසුලන අයුරින් එවා අහසින් 

ජලය පහළ යකාට නුඹලා එයට රැස ්කරන්නන් යලස 

යනාසිටි තත්තවයේ අපි එය නුඹලාට සැපයූයවමු. 

َٰقَِح  َِيََٰح لََو رَۡسلۡنَا ٱلر 
َ
نَزلَۡنا مَِن  َوأ

َ
فَأ

نتُۡم  
َ
ۡسَقيَۡنَُٰكُموهُ َوَمآ أ

َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ ٱلسه

 ٢٢ لَُهۥ بَِخَٰزِنِينَ 

23. තවද නියත වශයයන්ම ජීවය යදන්යන්ද තවද 

මරණයට පත් කරන්යන්ද අපමය. තවද අපි 

උරුමක්කරුයවෝ යවමු. 

َوِإنها لََنۡحُن نُۡحِيۦ َونُِميُت َوَنحُۡن 
َٰرِثُونَ   ٢٣ ٱلَۡو

24. සැබැවින්ම අපි නුඹලා අතරින් යපර ගියවුන් පිළිබඳ ව 

දනිමු. එයමන්ම පසු පැමියණන්නවුන් පිළිබඳ ව ද අපි 

දනිමු. 

َولََقۡد َعلِۡمنَا ٱلُۡمۡستَۡقِدمِيَن مِنُكۡم  
 ٢٤ َولََقۡد َعلِۡمنَا ٱلُۡمۡستَـ ِۡخرِينَ 

25. තවද නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති වන ඔහු 

(මතු යලායවහි) ඔවුන් එක්රැස් කරනු ඇත. නියත 

වශයයන්ම ඔහු ප්රඥාවන්තය; සර්වඥානීය. 

َوِإنه َربهَك ُهَو َيحُۡشُرُهۡمْۚ إِنهُهۥ َحِكيٌم 
 ٢٥ َعلِيم  

26. තවද සැබැවින්ම (දිගු කල් පැවතීයමන්) යවනස ්වන 

සුළු, වියළුණු කළු මැටියයන් මිනිස් වර්ගයා අපි මැේයවමු. 
َولََقۡد َخلَۡقنَا ٱلۡإِنَسََٰن مِن َصلَۡصَٰٖل  

ۡسنُونٖ  ِۡن َحمَإٖ مه  ٢٦ م 

27. තවද මීට යපර දැඩි උණුසුම් ගින්යනන් අපි ජින් 

වර්ගයා මැේයවමු. 
َوٱلۡجَآنه َخلَۡقَنَُٰه مِن َقبُۡل مِن نهارِ 

ُمومِ   ٢٧ ٱلسه

28. තවද නියත වශයයන්ම මම (දිගු කල් පැවතීයමන්) 

යවනස ්වන සුළු, වියළුණු කළු මැටියයන් මිනිසා මවමි 

යැයි නුයේ පරමාධිපති මලක්වරුන්ට පැවසූ අවස්ථාව 

සිහියට නගනු. 

َوِإذۡ قَاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َخَٰلُِقُۢ  
ِۡن َحمَإٖ   ِن َصلَۡصَٰٖل م  بََشٗرا م 

ۡسنُونٖ   ٢٨ مه
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29. පසුව මම ඔහු ව විධිමත් ව සකසා මායේ ප්රාණයයන් 

මම ඔහු තුළ පිඹුයවමි. එවිට නුඹලා සිරස නමමින් සුජූද් 

කරන්නන් යලස වැයටනු. (යැයි නුඹයේ පරමාධිපති 

පැවසීය.) 

يۡتُُهۥ َوَنَفۡخُت فِيهِ مِن   فَإِذَا َسوه
وِحي َفَقُعواْ لَُهۥ َسَِٰجِدينَ   ٢٩ رُّ

30. එවිට මලක්වරුන් වන ඔවුන් සියලු යදනාම සිරස 

නමා සුජූද් කයළෝය. 
ۡجمَُعونَ 

َ
 ٣٠ فََسَجَد ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة كُلُُّهۡم أ

31. නමුත් ඉේලීස් හැර. ඔහු සුජූද් කරන්නන් සමග වීමට 

පිටුපෑයේය. 
ن يَُكوَن َمَع 

َ
بَيَٰٓ أ

َ
هآ إِبۡلِيَس أ إِل

َِٰجِدينَ   ٣١ ٱلسه

32. අයහෝ ඉේලීස!් නුඹ සුජූද් කරන්නන් සමග යනාවීමට 

නුඹට කුමක් වී දැයි ඔහු විමසුයේය. 
ها تَُكوَن   ل

َ
قَاَل َيَٰٓإِبۡلِيُس َما لََك أ

َِٰجِدينَ   ٣٢ َمَع ٱلسه

33. (දිගු කල් පැවතීයමන්) යවනස ්වන සුළු, වියළුණු කළු 

මැටියයන් නුඹ මැවූ මිනිසාට මා සුජූද් කරන්නට යනායවමි 

යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ۡسُجَد لِبََشٍر 
َ
ُكن ل ِأ

َ
قَاَل لَۡم أ

ِۡن َحمَإٖ  َخلَۡقتَُهۥ مِن  َصلَۡصَٰٖل م 
ۡسنُونٖ   ٣٣ مه

34. එයස් නම් නුඹ මින් බැහැර ව යනු. නියත වශයයන්ම 

නුඹ පලවා හරිනු ලැබූයවකි යැයි ඔහු පැවසුයේය. 
 ٣٤ قَاَل فَٱۡخُرۡج مِنَۡها فَإِنهَك رَِجيم  

35. තවද නියත වශයයන්ම විනිශ්චය දිනය දක්වා නුඹට 

ශාපය ඇත. 
ٱللهۡعنََة إِلَيَٰ يَۡوِم َوِإنه َعلَيَۡك 

ِينِ   ٣٥ ٱلد 

36. මායේ පරමාධිපතියාණනි! ඔවුන් නැවත නැගිටුවනු 

ලබන දිනය යතක් මට නුඹ අවකාශය යදනු යැයි ඔහු 

පැවසුයේය. 

نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم  
َ
ِ فَأ قَاَل َرب 

 ٣٦ ُيبَۡعثُونَ 

37. එයස්නම් නියත වශයයන්ම නුඹ අවකාශය යදනු 

ලබන්නන් අතරිනි යැයි ඔහු පැවසුයේය. 
 ٣٧ قَاَل فَإِنهَك مَِن ٱلُۡمنَظرِينَ 

38. නියමිත යේලායේ දිනය දක්වා.  ِ٣٨ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلَۡوقِۡت ٱلَۡمۡعلُوم 

39. මායේ පරමාධිපතියාණනි! නුඹ මා යනාමග යයාමු 

කළ බැවින් මහයපායළායේ (ඇති දෑ) ඔවුනට මම 

අලංකාරවත් කර යපන්වන්යනමි. තවද සැබැවින්ම මම 

ඔවුන් සියලු යදනා යනාමග යවන්යනමි යැයි ඔහු 

(ෂයිතාන්) කීයේය. 

َزي ِنَنه لَُهۡم  
ُ
ۡغَويۡتَنِي لَأ

َ
ِ بَِمآ أ قَاَل َرب 

ۡجمَعِينَ 
َ
ۡغوِيَنهُهۡم أ

ُ
ۡرِض َولَأ

َ
 ٣٩ فِي ٱلۡأ
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40. නමුත් ඔවුන් අතරින් වූ නුයේ අවංක ගැත්තන් හැර.  ها ِعبَاَدَك مِنُۡهُم  ٤٠ ٱلُۡمۡخلَِصينَ إِل

41. "යමය මා යවත පිහිටි ඍජු මාර්ගය යේ" යැයි ඔහු 

(අල්ලාහ)් පැවසුයේය. 
 ٤١ قَاَل َهََٰذا ِصَرٌَٰط عَلَىه ُمۡستَقِيمٌ 

42. නියත වශයයන්ම මායේ ගැත්තන් වන ඔවුනට 

එයරහිව කිසිදු ආධිපතයයක් නුඹට නැත. නමුත් සීමාව 

ඉක්මවා ගියවුන් අතරින් නුඹව පිළිපදින්නන්ට හැර. 

إِنه ِعبَادِي لَيَۡس لََك َعلَيۡهِۡم  
ها َمِن ٱتهبََعَك مَِن  ُسلَۡطٌَٰن إِل

 ٤٢ ٱلَۡغاوِينَ 

43. තවද නියත වශයයන්ම නිරය ඔවුන් සියලු යදනා හටම 

ප්රතිඥා යදනු ලැබූ සථ්ානයයි. 
ۡجمَعِينَ 

َ
 ٤٣ َوِإنه َجَهنهَم لََموِۡعُدُهۡم أ

44. "එයට යදාරටු හතක් ඇත. සෑම යදාරටුවක් සඳහාම 

ඔවුන් අතරින් යවන් කරන ලද යකාටසක් ඇත" 
ِنُۡهۡم   ِ بَاٖب م 

َٰٖب ل ِكُل  بَۡو
َ
لََها َسبَۡعُة أ

ۡقُسومٌ   ٤٤ ُجۡزء  مه

45. නියත වශයයන්ම බිය බැතිමතුන් (ස්වර්ග) උයන් හා 

දිය උල්පත් වල යවති. 
َٰٖت وَُعيُونٍ   ٤٥ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

46. නුඹලා එහි නිර්භය ව සාමයයන් පිවියසනු.  َ٤٦ ٱۡدُخلُوَها بَِسَلٍَٰم َءامِنِين 

47. ඔවුන්යේ හදවත් තුළ ඇති යක්රෝධය අපි ඉවත් කයළමු. 

ඔවුහු යහනාවන් මත මුහුණට මුහුණලා සයහෝදරයින් 

යලස සිටිති. 

  ٍ
ِۡن ِغل  َونَزَۡعنَا َما فِي ُصُدورِِهم م 

تََقَٰبِلِينَ إِۡخَوَٰنًا عَلَىَٰ ُسُررٖ   ٤٧ مُّ

48. එහි ඔවුනට කිසිදු යවයහසක් යවළා යනාගනී. ඔවුන් 

ඉන් බැහැර කරනු ලබන්නන් ද යනායවති. 
ِنَۡها  ُهۡم فِيَها نََصب  وََما ُهم م  لَا َيَمسُّ

 ٤٨ بُِمۡخرَِجينَ 

49. නියත වශයයන්ම මම අති ක්ෂමාශීලී කරුණා 

ගුණයයන් යුක්ත බව මායේ ගැත්තන්හට (නබිවරය,) නුඹ 

දන්වා සිටිනු. 

نَا ٱلَۡغُفوُر 
َ
ن ِٓي أ

َ
۞َنب ِۡئ ِعبَادِٓي أ

 ٤٩ ٱلرهِحيمُ 

50. තවද නියත වශයයන්ම මායේ දඬුවම වන එයමය 

යේදනීය දඬුවම බව ඔවුනට දන්වා සිටිනු. 
لِيمُ 

َ
نه َعَذابِي ُهَو ٱلَۡعَذاُب ٱلۡأ

َ
 ٥٠ َوأ

51. තවද නුඹ ඉබ්රාහීම්යේ ආගන්තුකයින් පිළිබඳ ව 

ඔවුනට දන්වා සිටිනු. 
 ٥١ َونَب ِئُۡهۡم َعن َضيِۡف إِبَۡرَٰهِيمَ 

52. ඔවුහු ඔහු යවත පිවිසි කල්හි ශාන්තිය අත්යේවා යැයි 

ඔවුහු පැවසුයවෝය. නියත වශයයන්ම අපි නුඹලා ගැන 

තැති ගන්නන් යවමු යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

إِذۡ َدَخلُواْ َعلَيۡهِ َفَقالُواْ َسَلَٰٗما قَاَل إِنها 
 ٥٢ مِنُكۡم وَِجلُونَ 
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53. නුඹ (අප ගැන) තැති යනාගනු. නියත වශයයන්ම අපි 

නුඹට ඥානවත් දරුවකු පිළිබඳ ව ශුභාරංචි දන්වා සිටිමු 

යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

ُرَك بُِغَلٍَٰم   ِ قَالُواْ لَا تَوَۡجۡل إِنها نُبَش 
 ٥٣ َعلِيمٖ 

54. මහලු විය මා යවළායගන තිබිය දී නුඹලා මට ශුභාරංචි 

දන්වා සිටින්යනහු ද? එයහයින් නුඹලා කුමක් ගැන ද මට 

ශුභාරංචි දන්වා සිටිනුයේ යැයි ඔහු විමසුයේය. 

نَِي   سه ن مه
َ
ۡرُتُمونِي عَلَىَٰٓ أ بَشه

َ
قَاَل أ

ُرونَ  ِ  ٥٤ ٱلِۡكبَُر فَبَِم تُبَش 

55. අපි නුඹට සැබෑ ව ශුභාරංචි වශයයන් දන්වා සිටියයමු. 

එයහයින් නුඹ අයප්ක්ෂා රහිත වූවන් අතරින් යනාවනු. 
َِن  ِ فَلَا تَُكن م  ۡرَنََٰك بِٱلۡحَق  قَالُواْ بَشه

 ٥٥ ٱلَۡقَٰنِِطينَ 

56. යනාමග ගියවුන් මිස තම පරමාධිපතියේ දයාව ගැන 

අයප්ක්ෂා රහිත වනුයේ යවනත් කවුරුන්දැයි ඔහු 

පැවසුයේය. 

ها   ۦٓ إِل ۡحمَةِ َرب ِهِ قَاَل َوَمن َيۡقنَُط مِن ره
آ   ٥٦ لُّونَ ٱلضه

57. අයහෝ එවනු ලැබූවනි! නුඹලායේ යදසුම කුමක් දැයි 

ඔහු විමසුයේය. 
َها   يُّ

َ
قَاَل َفَما َخۡطبُُكۡم أ

 ٥٧ ٱلُۡمرَۡسلُونَ 

58. නියත වශයයන්ම අපි අපරාධකාරී පිරිසක් යවත එවනු 

ලැබුයවමු යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 
رِۡسلۡنَآ إِلَيَٰ قَۡومٖ 

ُ
جۡرِمِينَ قَالُٓواْ إِنهآ أ  ٥٨ مُّ

59. ලූත්යේ පරපුර යවත හැර. නියත වශයයන්ම ඔවුන් 

සියලු යදනා ව අපි මුදවා ගන්නන් යවමු. 
وُهۡم   هآ َءاَل لُوٍط إِنها لَُمنَجُّ إِل

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٥٩ أ

60. නමුත් ඔහුයේ බිරිය හැර. නියත වශයයන්ම ඇය රැඳී 

සිටින්නන් අතරින් යැයි අපි නිර්ණය කයළමු. 
ها  ۡرنَآ إِنهَها لَِمَن إِل تَُهۥ قَده

َ
ٱۡمَرأ

 ٦٠ ٱلَۡغَٰبِرِينَ 

61. එවිට දූතයයෝ ලූත්යේ පවුයල් අය යවත පැමිණි කල්හි,  َا َجآَء َءاَل لُوٍط ٱلُۡمرَۡسلُون  ٦١ فَلَمه

62. නියත වශයයන්ම නුඹලා නාඳුනන පිරිසක් යැයි ඔහු 

පැවසුයේය. 
نَكُرونَ   ٦٢ قَاَل إِنهُكۡم قَۡوم  مُّ

63. නමුත් ඔවුන් කවර විෂයක සැක කරමින් සිටියේ ද එය 

සමග අපි ඔබ යවත පැමිණ ඇත්යතමු යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

قَالُواْ بَۡل ِجئَۡنََٰك بَِما كَانُواْ فِيهِ 
 ٦٣ َيۡمتَُرونَ 

64. තවද සතයය සමග ඔබ යවත අපි පැමිණ ඇත්යතමු. 

තවද නියත වශයයන්ම අපි සතයවාදීහුමය. 
ِ َوِإنها لََصَِٰدقُونَ  َتيَۡنََٰك بِٱلۡحَق 

َ
 ٦٤ َوأ
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65. එයහයින් රාත්රියේ යකාටසක නුඹ නුඹයේ පවුල සමග 

ගමන් කරනු. ඔවුන්යේ පසුපසින් නුඹද හඹා යනු. තවද 

නුඹලා අතරින් කිසිවකු යහෝ හැරී යනාබැලිය යුතුය. තවද 

නුඹලා අණ කරනු ලැබූ තැනට ගමන් කරනු. 

ۡهلَِك 
َ
ۡسِر بِأ

َ
هۡيِل َوٱتهبِۡع  فَأ َِن ٱل بِقِۡطٖع م 

َحد   
َ
ۡدَبََٰرُهۡم َولَا يَلۡتَفِۡت مِنُكۡم أ

َ
أ

 ٦٥ َوٱۡمُضواْ َحيُۡث تُۡؤَمُرونَ 

66. නියත වශයයන්ම උදෑසන යමාවුන් මුලිනුපුටා දමනු 

ලබනු ඇතැයි යන එම නියයෝගය අපි ඔහුට දන්වා 

සිටියයමු. 

نه َدابَِر  َوَقَضيۡنَآ إِلَۡيهِ َذَٰلَِك 
َ
ۡمَر أ

َ
ٱلۡأ

ۡصبِِحينَ   ٦٦ َهَُٰٓؤلَآءِ َمۡقُطوع  مُّ

67. නගර වැසියයෝ සතුටු විඳින්නට බලමින් පැමිණියයෝය.  َۡهُل ٱلَۡمِدينَةِ يَۡستَبِۡشُرون
َ
 ٦٧ وََجآَء أ

68. නියත වශයයන්ම යමාවුහු මායේ ආගන්තුකයින් 

යවති. එබැවින් නුඹලා මා අවමානයට පත් යනාකරනු යැයි 

ඔහු (ලූත්) පැවසුයේය. 

قَاَل إِنه َهَُٰٓؤلَآءِ َضيۡفِى فَلَا  
 ٦٨ َتۡفَضُحونِ 

69. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා 

මා දුකට පත් යනාකරනු. 
َ َولَا ُتخُۡزونِ   ٦٩ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

70. (එවිට) ඔවුහු යලෝවැසියන්යගන් අපි නුඹ ව 

යනාවැළැක්යවමු දැයි (ලූත්යගන්) විමසුයවෝය. 
َولَۡم َننَۡهَك َعِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

َ
 ٧٠ قَالُٓواْ أ

71. නුඹලා එයස් සිදු  කරන්නන් යලස සිටියයහු නම් යම් 

මායේ දියණියන් යවති යැයි ඔහු (ලූත්) පැවසුයේය. 
قَاَل َهَُٰٓؤلَآءِ َبنَاتِٓي إِن ُكنتُۡم 

 ٧١ َفَٰعِلِينَ 

72. (නබිවරය) නුඹයේ ආයු කාළය මත දිවුරමින්, නියත 

වශයයන්ම ඔවුහු ඔවුන්යේ උන්මාදයයහි වියවුල් වී 

සිටියහ. 

لََعۡمُرَك إِنهُهۡم لَفِى َسۡكَرتِهِۡم  
 ٧٢ َيۡعَمُهونَ 

73. එබැවින්, ඔවුන් උදෑසනට එළයඹත් ම මහා හඬ ඔවුන් 

ව ග්රහණය කයළය්. 
يَۡحُة ُمۡشرِِقينَ  َخَذۡتُهُم ٱلصه

َ
 ٧٣ فَأ

74. එවිට අපි එහි උඩු තලය එහි යටි තලය බවට පත් 

කයළමු. තවද අපි ඔවුන් යවත රත් කරනු ලැබූ ගල් 

වර්ෂාවක් වැසස්වීමු. 

ۡمَطۡرنَا  
َ
َٰلِيََها َسافِلََها َوأ فََجَعلۡنَا َع

يلٍ  ِ ِن ِسج   ٧٤ َعلَيۡهِۡم ِحَجاَرٗة م 

75. නියත වශයයන්ම යමහි සිතා බලන්නන්හට සංඥාවන් 

ඇත. 
ِمينَ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِلۡ  ِ  ٧٥ ُمتَوَس 

76. තවද නියත වශයයන්ම එය ප්රධාන මාර්ගයේ විය.  ٍقِيم  ٧٦ َوِإنهَها لَبَِسبِيٖل مُّ

77. නියත වශයයන්ම එහි යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් 

හට සංඥාවක් ඇත. 
 ٧٧ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِلُۡمۡؤمِنِينَ 
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78. තවද සැබැවින්ම (ෂුඅයිේයේ ජනයා වන) අයිකා 

වැසියයෝ ද අපරාධකරුවන් වූහ. 
يَۡكةِ  

َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
َوِإن كَاَن أ

 ٧٨ لََظَٰلِِمينَ 

79. එයහයින් අපි ඔවුන්යගන් ද පළිගත්යතමු. නියත 

වශයයන්ම යම(ම ජන සමූහයන්) යදක ප්රකට මාවතක 

විය. 

فَٱنتََقۡمنَا مِنُۡهۡم َوِإنهُهَما لَبِإَِمامٖ  
بِينٖ   ٧٩ مُّ

80. තවද සැබැවින්ම (සාලිහය්ේ ජනයා වන) හිේර් 

වැසියයෝ ද රසූල්වරුන් ව යබාරු කයළෝය. 
ۡصَحَُٰب ٱلۡحِۡجرِ 

َ
َب أ َولََقۡد َكذه

 ٨٠ ٱلُۡمرَۡسلِينَ 

81. තවද අපි අපයේ වදන් ඔවුනට පිරිනැමුයවමු. එවිට 

ඔවුහු ඒවා පිටු දකින්නන් වූහ. 
َوَءاَتيَۡنَُٰهۡم َءاَيَٰتِنَا فَكَانُواْ َعنَۡها  

 ٨١ ُمۡعرِِضينَ 

82. තවද ඔවුහු නියවස ්වශයයන් කඳු වල යලන් හාරා 

සුරක්ිතයින් යලස සිටියහ. 
وَكَانُواْ َينِۡحتُوَن مَِن ٱلِۡجبَاِل ُبيُوتًا 

 ٨٢ َءامِنِينَ 

83. එවිට ඔවුන් අලුයම එළයඹත්ම මහා හඬ ඔවුන් ව 

ග්රහණය කයළය්. 
يَۡحُة  َخَذۡتُهُم ٱلصه

َ
 ٨٣ ُمۡصبِِحينَ فَأ

84. එවිට ඔවුන් උපයමින් සිටි දෑ ඔවුනට ඵලක් යගන 

දුන්යන් නැත. 
ا كَانُواْ   ۡغنَيَٰ َعنُۡهم مه

َ
َفَمآ أ

 ٨٤ يَۡكِسبُونَ 

85. තවද අහස ්හා මහයපායළාව ද ඒ යදක අතර ඇති දෑ ද 

සතයයයන් මිස අපි යනාමැේයවමු. තවද නියත වශයයන්ම 

අවසන් යහෝරාව පැමියණන්නකි. එයහයින් අලංකාර 

අයුරින් සමාව යදනු. 

ۡرَض َوَما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َوَما َخلَۡقنَا ٱلسه

اَعَة  ِۗ َوِإنه ٱلسه ِ ها بِٱلۡحَق  بَيۡنَُهَمآ إِل
ۡفَح ٱلۡجَِميَل  ۖۡ فَٱۡصَفِح ٱلصه  ٨٥ ٓأَلتِيَة 

86. නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති වන ඔහුමය 

සර්ව ඥානී මහා මැවුම්කරු. 
َُٰق ٱلَۡعلِيمُ   ٨٦ إِنه َربهَك ُهَو ٱلۡخَله

87. තවද (නබිවරය,) සැබැවින්ම අපි සේඅන් මිනල් 

මසානී (යහවත් නැවත නැවත පාරායනය කරන හතක්) ද 

අතිමහත් අල්-කුර්ආනය ද අපි නුඹට පිරිනැමුයවමු. 

َِن ٱلَۡمثَانِي  َولََقۡد َءاَتيَۡنََٰك َسبٗۡعا م 
 ٨٧ ٱلَۡعِظيمَ َوٱلُۡقۡرَءاَن 
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88. ඔවුන් අතරින් විවිධ අයට අපි කවර යදයක් භුක්ති 

විඳීමට සැලැස්වූයේ ද ඒ යදසට නුයේ දෑස ්දිගු යනාකරනු. 

තවද ඔවුන් පිළිබඳ ව නුඹ දුක් යනාවනු. යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන්නන් හට නුඹයේ පියාපත් පහත් කරනු. 

نه َعيۡنَيَۡك إِلَيَٰ َما  ۦٓ لَا َتُمده َمتهۡعنَا بِهِ
ِنُۡهۡم َولَا َتحَۡزۡن َعلَيۡهِۡم   ۡزَوَٰٗجا م 

َ
أ

 ٨٨ َوٱۡخفِۡض َجنَاَحَك لِلُۡمۡؤمِنِينَ 

89. තවද නියත වශයයන්ම විවෘත අවවාද කරන්නා මම ම 

යවමි යැයි නුඹ පවසනු. 
ِذيُر ٱلُۡمبِينُ  نَا ٱلنه

َ
 ٨٩ َوُقۡل إِن ِٓي أ

90. (යපර පැවති පුසත්ක යබදා යවන්කළ) යබදුම්වාදීන් 

යකයරහි අපි පහළ කළාක් යමන් (දඬුවම අපි ඔවුනට ද 

පහළ කරමු). 

نَزلَۡنا عَلَى ٱلُۡمۡقتَِسِمينَ 
َ
 ٩٠ َكَمآ أ

91. ඔවුහු වනාහි අල් කුර්ආනය යකාටස් බවට පත් 

කයළෝය. 
هِذيَن َجَعلُواْ ٱلُۡقۡرَءاَن ِعِضينَ   ٩١ ٱل

92. එයහයින් නුඹයේ පරමාධිපති මත දිවුරමින් ඔවුන් 

සියල්ලන්යගන්ම අපි විමසන්යනමු. 
ۡجمَعِينَ 

َ
 ٩٢ فََوَرب َِك لَنَۡسـ َلَنهُهۡم أ

93. ඔවුහු සිදුකරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව (විමසන්යනමු.)  َا كَانُواْ َيۡعَملُون  ٩٣ َعمه

94. එයහයින් නුඹට අණ කරනු ලබන දෑ නුඹ යහළිපිටම 

පවසනු. තවද යද්ව ආයද්ශයකින් ගැන නුඹ යනාසලකා 

හරිනු. 

ۡعرِۡض َعِن  
َ
فَٱۡصَدۡع بَِما تُۡؤَمُر َوأ

 ٩٤ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

95. සමේචල් කරන්නන් සම්බන්ධයයන්, නියත 

වශයයන්ම අපි නුඹට ප්රමාණවත් වන්යනමු. 
 ٩٥ إِنها َكَفيَۡنََٰك ٱلُۡمۡستَۡهزِءِينَ 

96. ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ් සමග යවනත් යදවියඳකු පත් 

කරති. එයහයින් ඔවුහු මතු දැන ගනු ඇත. 
  ْۚ ِ إَِلًَٰها َءاَخَر هِذيَن َيجَۡعلُوَن َمَع ٱَّلله ٱل

 ٩٦ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ 

97. තවද නියත වශයයන්ම නුයේ හදවත ඔවුන් පවසන 

දැයින් පීඩනයට පත් ව ඇති බව සැබැවින්ම අපි දනිමු. 
نهَك يَِضيُق َصۡدرَُك بَِما 

َ
َولََقۡد َنۡعلَُم أ

 ٩٧ َيُقولُونَ 

98. එයහයින් නුඹ නුඹයේ පරමාධිපතියේ ප්රසංශා ව තුළින් 

පිවිතුරු කරනු. තවද නුඹ සිරස නමා සුජූද් කරන්නන් 

සමග වනු. 

َِن   فََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َوُكن م 
َِٰجِدينَ   ٩٨ ٱلسه

99. තවද ස්ී ර අවසානය නුඹ යවත පැමියණන යතක් 

නුයේ පරමාධිපතිට නුඹ නැමදුම් කරනු. 
تِيََك  

ۡ
َوٱۡعبُۡد َربهَك َحتهيَٰ يَأ

 ٩٩ ٱلَۡيقِينُ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අල්ලාහය්ේ නියයෝගය පැමිණ ඇත. එයහයින් නුඹලා 

එයට ඉක්මන් යනාවනු. ඔවුහු ආයද්ශ කරන දැයින් ඔහු 

සුපිවිතුරුය. තවද උත්තරීතරය. 

ِ فَلَا تَۡستَۡعِجلُوُهْۚ   ۡمُر ٱَّلله
َ
تَيَٰٓ أ

َ
أ

ا يُۡشِرُكونَ   ١ ُسبَۡحَٰنَُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

2. නියත වශයයන්ම මා හැර යවනත් යදවියඳකු 

යනාමැත. එයහයින් නුඹලා මට බිය බැතිමත් විය යුතු 

යැයි (පවසා) නුඹලා අවවාද කිරීම සඳහා ඔහුයේ 

ගැත්තන් අතරින් ඔහු අභිමත කරන අය යවත ඔහුයේ 

නියයෝගයයන් ජීවමාන(යද්ව පණිවිඩ)ය රැගත් 

මලක්වරුන් ඔහු පහළ කරයි. 

ۡمرِهِۦ  
َ
وِح مِۡن أ ُِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة بِٱلرُّ ُينَز 

نِذُرٓواْ  
َ
ۡن أ

َ
ۦٓ أ ِ عَلَىَٰ َمن يََشآُء مِۡن ِعبَادِه

نهُهۥ لَآ إَِلََٰه 
َ
نَا۠ فَٱتهُقونِ أ

َ
هآ أ  ٢ إِل

3. සතයයයන් යුතුව, අහස ්හා මහයපායළාව  ඔහු 

මැේයේය. ඔවුන් ආයද්ශ කරන දැයින් ඔහු උත්තරීතරය. 
 ِۚ ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َخلََق ٱلسه
ا يُۡشِرُكونَ   ٣ تََعَٰلَىَٰ َعمه

4. ශුක්රාණු බිඳුවකින් ඔහු මිනිසා ව මැේයේය. එවිට පවා 

ඔහු ප්රකට වාද කරන්යනකු වී ඇත. 
َخلََق ٱلِۡإنَسََٰن مِن نُّۡطَفةٖ فَإِذَا ُهَو  

بِين    ٤ َخِصيم  مُّ

5. තවද යගාවිපළ සතුන් ද ඔහු නුඹලා යවනුයවන් ඒවා 

මැේයේය. එහි නුඹලාට ආරක්ිත ඇඟලුම් හා ප්රයයෝජන 

ඇත. තවද නුඹලා ඒවායින් අනුභව කරන්යනහුය. 

  ۡۖ نَۡعََٰم َخلََقَها
َ
لَُكۡم فِيَها دِۡفء  َوٱلۡأ

ُكلُونَ 
ۡ
 ٥ َوَمَنَٰفُِع َومِنَۡها تَأ

6. තවද ගාල් කරන්නට සවසට දක්කායගන එන විට ද 

තණ බුදින්නට (උදෑසන) දක්කායගන යන විට ද 

නුඹලාට එහි අලංකාරය ඇත. 

َولَُكۡم فِيَها َجمَاٌل ِحيَن تُرِيُحوَن 
 ٦ وَِحيَن تَۡسَرُحونَ 

7. නුඹලා අසීරුයවන් මිස ඒ යවත යගන යාමට 

යනාහැකි වූ ගමක් යවත උන් නුඹලායේ බඩුබාහිරාදිය 

උසුලායගන යති. නියත වශයයන්ම නුඹලායේ 

පරමාධිපති සානුකම්පිතය. මහා කාරුණිකය. 

ۡثَقالَُكۡم إِلَيَٰ بَلَٖد لهۡم  
َ
َوَتحِۡمُل أ

نُفِسِۚ  
َ
ِ ٱلۡأ ها بِِشق  تَُكونُواْ َبَٰلِغِيهِ إِل

 ٧ إِنه َربهُكۡم لََرُءوف  رهِحيم  

8. තවද අලංකාරයක් යලස ද ඒවායයහි නැග ප්රවාහනය 

කරනු පිණිස ද අශ්වයින් යකාටළුවන් හා බූරුවන් ද (ඔහු 

මැේයේය.) තවද නුඹලා යනාදන්නා දෑ ද ඔහු මවනු ඇත. 

َوٱلۡخَيَۡل وَٱلۡبَِغاَل َوٱلۡحَِميَر لِتَۡرَكبُوَها  
ْۚ َويَۡخلُُق َما لَا َتۡعلَُمونَ   ٨ َوزِينَٗة
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9. තවද ඍජු මාර්ගය පහදා දීම අල්ලාහ් සතුවය. තවද 

මාර්ග අතරින් වැරදි මාර්ග ද ඇත. තවද ඔහු අභිමත 

කයළ ්නම් ඔහු නුඹලා සියලු යදනාට මග යපන්වන්නට 

තිබුණි. 

  ْۚ بِيِل وَمِنَۡها َجآئِر  ِ قَۡصُد ٱلسه وَعَلَى ٱَّلله
ۡجمَعِينَ 

َ
َُٰكۡم أ  ٩ َولَۡو َشآَء لََهَدى

10. අහසින් ජලය පහළ කයළ් ඔහුමය. ඉන් නුඹලාට 

පානය ඇත. තවද එහි නුඹලා (සතුන්ට) බුදින්නට යදන 

ගස ්ද ඇත. 

  ۡۖ َمآءِ َماٗٓء نَزَل مَِن ٱلسه
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

ِنُۡه َشَراب  َومِنُۡه َشَجر  فِيهِ   لهُكم م 
 ١٠ تُِسيُمونَ 

11. ඔහු නුඹලාට එමගින් යගායම ද ඔලිේ ද ඉඳි ද මිදි ද 

තවත් සියලු බවයභෝග වලින් ද හට ගන්වයි. සිතා බලන 

ජනයාට නියත වශයයන්ම එහි සංඥාවක් ඇත. 

يۡتُوَن   ۡرَع َوٱلزه يُۢنبُِت لَُكم بِهِ ٱلزه
  ِ

ۡعَنََٰب َومِن كُل 
َ
َوٱلنهِخيَل َوٱلۡأ

َمَرَِٰتِۚ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡومٖ   ٱلثه
ُرونَ   ١١ َيتََفكه

12. තවද රාත්රිය හා දහවල ද හිරු හා සඳු ද ඔහු නුඹලාට 

වසඟ කර දුන්යන්ය. තවද සියලු තාරකා ඔහුයේ 

අණසකට වසඟ කරනු ලැබ ඇත. වටහා ගන්නා ජනයාට 

නියත වශයයන්ම එහි සංඥාවන් ඇත. 

َهاَر   هۡيَل وَٱلنه َر لَُكُم ٱل وََسخه
ۖۡ وَٱلنُُّجوُم   ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َوٱلشه

ۦْٓۚ إِنه فِي َذَٰلَِك   ۡمرِهِ
َ
َرَُٰتُۢ بِأ ُمَسخه

 ١٢ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ َيۡعقِلُونَ 

13. තවද මහයපායළායේ නුඹලාට එහි විවිධ වර්ණයයන් 

යවනස ්ව බිහි කළ දෑ ද (ඔහු වසඟ කර දුන්යන්ය.) 

යමයනහි කරන ජනයාට නියත වශයයන්ම එහි 

සංඥාවක් ඇත. 

ۡرِض ُمخۡتَلًِفا 
َ
 لَُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
َوَما ذََرأ

ۥْٓۚ إِنه فِي َذَٰلَِك  َٰنُُه لَۡو
َ
ٓأَليَٗة ل َِقۡومٖ أ

ُرونَ  كه  ١٣ يَذه

14. තවද ඔහු වනාහි මහ මුහුද නුඹලා එයින් නැවුම් මස ්

අනුභව කරනු පිණිස ද නුඹලා පලඳින ආභරණ එයින් 

යගාඩ ගනු පිණිස ද වසඟ කර දුන්යන්ය. තවද එහි (රළ) 

හාන නැේ ද නුඹ දකිනු ඇත. එයමන්ම ඔහුයේ භාගයය 

නුඹලා යසායනු පිණිස ද යේ. තවද (එය) නුඹලා 

කෘතයේදී විය හැකි වනු පිණිසය. 

ُكلُواْ  
ۡ
َر ٱلَۡبۡحَر لَِتأ هِذي َسخه َوُهَو ٱل

مِنُۡه لَحٗۡما َطرِي ٗا َوتَۡستَۡخرُِجواْ مِنُۡه  
ۖۡ َوتََرى ٱلُۡفلَۡك   ِحلۡيَٗة تَلۡبَُسوَنَها

َمَواِخَر فِيهِ َولَِتبۡتَُغواْ مِن فَۡضلِهِۦ  
 ١٤ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 



සූරා අන් නහ්ල් 352  النحل 

15. තවද එය නුඹලා සමග කම්පනය යනාවනු වස් 

මහයපායළායේ ස්ී ර ව පිහිටන කඳුයහල් ඔහු 

යහළුයේය. තවද ගංගා හා මාර්ග ද (ඇති කයළය්). 

නුඹලා නිසිමග ලැබිය හැකි වනු පිණිස. 

ن تَِميَد 
َ
ۡرِض َرَوَِٰسَي أ

َ
لَۡقىَٰ فِي ٱلۡأ

َ
َوأ

نَۡهَٰٗرا وَُسبُلٗا لهَعلهُكۡم  
َ
بُِكۡم َوأ
 ١٥ َتۡهتَُدونَ 

16. තවද සලකුණු ද (ඔහු ඇති කයළ්ය) තරු මගින් 

ඔවුහු නිසිමග දැන ගනු ඇත. 
ۡجِم ُهۡم َيۡهتَُدونَ   ١٦ وََعَلََٰمَٰٖتِۚ َوبِٱلنه

17. එයහයින් මවන්නා යනාමවන අය යමන් යේවීද? 

නුඹලා යමයනහි කළ යුතු යනායේ ද? 
فَلَا  

َ
ْۚ أ ها َيخۡلُُق َفَمن َيخۡلُُق َكَمن ل

َ
أ

ُرونَ   ١٧ تََذكه

18. අල්ලාහ්යේ ආශිර්වාද නුඹලා ගණන් කළ ද නුඹලා 

ඒවා තක්යසර්ු යනාකරනු ඇත. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය; කරුණා ගුණයයන් යුක්තය. 

ُۗ إِنه  ِ لَا ُتحُۡصوَهآ واْ نِۡعَمَة ٱَّلله َوِإن َتُعدُّ
َ لََغُفور  رهِحيم    ١٨ ٱَّلله

19. තවද නුඹලා සඟවන දෑ ද නුඹලා යහළි සිටින දෑ ද 

අල්ලාහ ්දනී. 
وَن َوَما   ُ َيۡعلَُم َما تُِسرُّ َوٱَّلله

 ١٩ ُتۡعلِنُونَ 

20. අල්ලාහ් හැර දමා ඔවුන් අයැද සිටින අය කිසිවක් 

යනාමවන අතර  ඔවුහු ද (අල්ලාහ් විසින්) මවනු 

ලබන්යනෝ යවති. 

ِ لَا   هِذيَن يَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱَّلله َوٱل
 ٢٠ ا َوُهۡم ُيخۡلَُقونَ َيخۡلُُقوَن َشيۡـ ٗ 

21. ඔවුහු ප්රාණය යනාමැති මළවුන් ය. තවද ඔවුහු 

නැවත නැගිටුවනු ලබනුයේ කවදා දැයි වටහා 

යනාගනිති. 

ۡحيَآءِٖۖ َوَما يَۡشُعُروَن 
َ
ۡمَوٌَٰت َغيُۡر أ

َ
أ

يهاَن ُيبَۡعثُونَ 
َ
 ٢١ أ

22. නුඹලායේ යදවිඳු එකම යදවිඳාය. එයහයින් 

පරමාන්ත දිනය පිළිබඳ ව විශ්වාස යනාකරන්නන් වන 

ඔවුන්යේ හදවත් (එය විශ්වාස කිරීමට) පිළිකුල් කරයි. 

තවද ඔවුහු අහංකාරකම් පාන්යනෝ යවති. 

هِذيَن لَا   ْۚ فَٱل إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 
نِكَرة    يُۡؤمِنُوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ قُلُوبُُهم مُّ

ۡستَۡكبُِرونَ   ٢٢ َوُهم مُّ

23. ඔවුන් සඟවන දෑ ද ඔවුන් යහළි කරන දෑ ද නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්දන්නා බවට කිසිදු සැකයක් නැත. 

නියත වශයයන්ම ඔහු අහංකාරකම් පාන්නන් ප්රිය 

යනාකරයි. 

وَن  َ َيۡعلَُم َما يُِسرُّ نه ٱَّلله
َ
لَا َجَرَم أ

َوَما ُيۡعلِنُوَنْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ 
 ٢٣ ٱلُۡمۡستَۡكبِرِينَ 

24. තවද නුඹලායේ පරමාධිපති පහළ කයළ් කුමක්දැයි 

ඔවුන් විමසනු ලැබූ විට මුතුන්මිත්තන්යේ ප්රබන්ධයන් 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

نَزَل َربُُّكۡم 
َ
اذَآ أ َوِإذَا قِيَل لَُهم مه

لِينَ  وه
َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ٢٤ قَالُٓواْ أ



සූරා අන් නහ්ල් 353  النحل 

25. මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 

ඔවුන්යේ බර හා ඔවුන් කිසිදු දැනුමකින් යතාර ව 

යනාමග හැරියවුන්යේ බර ඔවුන් සම්පූර්ණයයන් 

උසුලනු පිණිස (යමයස් ඔවුහු පවසති.) දැන ගනු! ඔවුන් 

උසුලන දෑ නපුරුය. 

ۡوَزاَرُهۡم كَامِلَٗة يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ 
َ
لَِيۡحِملُٓواْ أ

هِذيَن يُِضلُّونَُهم بَِغيۡرِ   ۡوَزارِ ٱل
َ
َومِۡن أ

لَا َسآَء َما 
َ
 ٢٥ يَزُِرونَ ِعلٍۡمِۗ أ

26. ඔවුනට යපර සිටියවුන් සැබැවින්ම කුමන්ත්රණ 

කයළෝය. එයහයින් අල්ලාහ ්ඔවුන්යේ යගාඩනැගිල්ල 

මුලිනුපුටා දැමුයේය. එවිට ඔවුනට ඉහළින් ඔවුන් මත 

වියන ඇද වැටිණ. තවද ඔවුන් යනාසිතූ අයුරින් දඬුවම 

ඔවුන් යවත පැමිණියේය. 

هِذيَن مِن  ُ  قَۡد َمَكَر ٱل تَي ٱَّلله
َ
َقبۡلِهِۡم فَأ

َِن ٱلَۡقَواِعِد فََخره َعلَيۡهُِم   ُبنَۡيَٰنَُهم م 
َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب  تَى

َ
ۡقُف مِن فَۡوقِهِۡم َوأ ٱلسه
 ٢٦ مِۡن َحيُۡث لَا يَۡشُعُرونَ 

27. පසුව මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දින ඔහු 

(අල්ලාහ)් ඔවුන්ව අවමානයට ලක් කරයි. තවද නුඹලා 

තර්ක කරමින් සිටි එවන් මයේ හවුල්කරුවන් යකායහ ්

දැයි විමසයි. නියත වශයයන්ම අද දින නින්දාව හා නපුර 

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් යවත යැයි ඥානය 

යදනු ලැබූවන් පවසති. 

ۡيَن 
َ
ثُمه يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ُيخۡزِيهِۡم َويَُقوُل أ

هِذيَن ُكنتُۡم  وَن فِيهِۡمْۚ  ُشَركَآءَِي ٱل قُّ تَُشَٰٓ
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم إِنه ٱلۡخِۡزَي  

ُ
هِذيَن أ قَاَل ٱل

َٰفِرِينَ  وَٓء عَلَى ٱلَۡك  ٢٧ ٱلَۡيۡوَم َوٱلسُّ

28. ඔවුන් වනාහි තමන් විසින්ම තමන්ට අපරාධ 

කරමින් සිටිය දී සුරදූතයින් ඔවුන් ව මරණයට පත් කළ 

අය යවති. එවිට ඔවුන් (සුරදූතයින් යවත) "අපි කිසිදු 

නපුරක් යනාකයළමු" යැයි පවසමින් යටහත්භාවය 

ඉදිරිපත් කරති. එයස් යනාව නුඹලා කරමින් සිටි දෑ 

පිළිබඳ ව අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය. 

َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َظالِِمٓي  هِذيَن َتتََوفهى ٱل
لََم َما ُكنها َنۡعَمُل   لَۡقُواْ ٱلسه

َ
نُفِسهِۡمۖۡ فَأ

َ
أ

ْۚ إِنه  ُۢ بَِما ُكنتُۡم مِن ُسوٓءِِۭۚ بَلَىَٰٓ َ َعلِيُم ٱَّلله
 ٢٨ َتۡعَملُونَ 

29. එයහයින් නුඹලා නිරයේ යදාරටු වලින් එහි 

සදාතනිකයින් යලස ඇතුලු වනු. එවිට එම 

අහංකාරයින්යේ නවාතැන සැබැවින්ම නපුරු විය. 

  ۡۖ بَۡوََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَها
َ
فَٱۡدُخلُٓواْ أ

 ٢٩ فَلَبِئَۡس َمثَۡوى ٱلُۡمتََكب ِرِينَ 

30. තවද නුඹලායේ පරමාධිපති පහළ කයළ් කුමක්දැයි 

බිය හැඟීයමන් යුතු ව කටයුතු කළවුන්යගන් විමසනු 

ලැබීය. යහපතය යැයි ඔවුහු පැවසූහ. දැහැමි දෑ කළවුනට 

යමයලායවහි යහපත ඇත. එයමන්ම මතු යලාව නිවහන 

උතුම්ය. තවද බිය බැතිමතුන්යේ නිවහන යහපත් විය. 

هِذيَن  نَزَل ۞َوقِيَل لِل
َ
ٱتهَقۡواْ َماذَآ أ

ۡحَسنُواْ  
َ
هِذيَن أ َربُُّكۡمْۚ قَالُواْ َخيۡٗراُۗ ل ِل

ْۚ َولََداُر ٱٓأۡلِخَرةِ   ۡنيَا َحَسنَة  فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
ْۚ َولَنِۡعَم َداُر ٱلُۡمتهقِينَ   ٣٠ َخيۡر 
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31. අද්න් (නම් සදා ස්ීරව පවතින ස්වර්ග) උයන් ඇත. 

ඔවුහු එහි පිවියසති. ඒවාට පහළින් ගංගායවෝ ගලා බසිති. 

ඔවුන් අභිමත කරන දෑ එහි ඔවුනට ඇත. බිය 

බැතිමතුන්හට අල්ලාහ ්ප්රතිඵල පිරිනමනුයේ එයලසය. 

َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها َتجۡرِي مِن   َجنه
ۖۡ لَُهۡم فِيَها َما يََشآُءوَنْۚ   نَۡهَُٰر

َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

ُ ٱلُۡمتهقِينَ   ٣١ َكَذَٰلَِك َيجۡزِي ٱَّلله

32. ඔවුන් වනාහි ඔවුන් දැහැමියන්ව සිටිය දී 

මලක්වරුන් ඔවුන්යේ ප්රාණය අත්පත් කර ගන්නා අය 

යවති. නුඹලාට සලාම් (ශාන්තිය) අත්යේවා! නුඹලා සිදු 

කරමින් සිටි දෑ යහ්තුයවන් (ස්වර්ග) උයනට නුඹලා 

පිවියසනු යැයි ඔවුහු පවසති. 

َُٰهُم  هِذيَن َتتََوفهى ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َطي ِبِيَن  ٱل
َيُقولُوَن َسَلٌَٰم َعلَيُۡكُم ٱۡدُخلُواْ  

 ٣٢ ٱلۡجَنهَة بَِما ُكنتُۡم َتۡعَملُونَ 

33. ඔවුන් යවත මලක්වරුන් පැමිණීම යහෝ නුඹයේ 

පරමාධිපතියේ නියයෝගය පැමිණීම යහෝ හැර 

යවයනකක් ඔවුහු බලායපායරාත්තු වන්යනෝද ? ඔවුනට 

යපර සිටියවුන් සිදු කයළ් ද යමයලසමය. අල්ලාහ ්

ඔවුනට අපරාධ යනාකයළය්. එනමුත් ඔවුහු ඔවුන්ටම 

අපරාධ කර ගත්යතෝය. 

تِيَُهُم 
ۡ
ن تَأ

َ
هآ أ َهۡل يَنُظُروَن إِل

ۡمُر َرب َِكْۚ َكَذَٰلَِك 
َ
تَِي أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡمْۚ َوَما َظلََمُهُم   َفَعَل ٱل
نُفسَ 

َ
ُ َوَلَِٰكن كَانُٓواْ أ ُهۡم ٱَّلله

 ٣٣ َيۡظلُِمونَ 

34. එයහයින් ඔවුන් සිදු කළ දෑහි නපුරු විපාක ඔවුනට 

අත් විය. තවද ඔවුන් කවර යදයක් පිළිබඳ සමේචල් 

කරමින් සිටියේ ද එය ඔවුන් වටකර ගත්යත්ය. 

َصاَبُهۡم َسي ِـ َاُت َما َعِملُواْ وََحاَق 
َ
فَأ

ا كَانُواْ بِهِۦ   ٣٤ يَۡستَۡهزُِءونَ بِهِم مه

35. තවද අල්ලාහ් අභිමත කයළ් නම් අප යහෝ අපයේ 

මුතුන්මිත්තන් යහෝ ඔහු හැර යවනත් කිසිවකු 

යනානමදින්නට තිබුණි. එයමන්ම ඔහුයේ නියයෝගයයන් 

යතාර ව කිසිවක් තහනම් යනාකරන්නට තිබුණි යැයි 

අල්ලාහ්ට ආයද්ශ කළවුන් පැවසූහ. ඔවුනට යපර 

සිටියවුන් සිදු කයළ් ද එයලසමය. (අපයේ නියේදනය) 

පැහැදිලි ව දන්වා සිටීම මිස යවනත් කිසිදු වගකීමක් 

රසූල්වරුන් යවත වීද? 

ُ َما  ۡشَرُكواْ لَۡو َشآَء ٱَّلله
َ
هِذيَن أ َوَقاَل ٱل

حُۡن   َعبَۡدنَا مِن ُدونِهِۦ مِن َشۡيءٖ نه
ۡمنَا مِن ُدونِهِۦ  َولَآ َءابَآُؤنَا َولَا َحره

ِۚ َكَذَٰلَِك َفَعَل  هِذيَن مِن  مِن َشۡيءٖ ٱل
ها ٱلَۡبَلَُٰغ   َقبۡلِهِۡمْۚ َفَهۡل عَلَى ٱلرُُّسِل إِل

 ٣٥ ٱلُۡمبِينُ 
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36. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරනු. තවද නපුරු 

බලයේග වලින් වැළකී සිටිනු යැයි (දන්වා) සැබැවින්ම 

අපි සෑම සමූහයකටම රසූල්වරයකු එේයවමු. එයහයින් 

ඔවුන් අතරින් අල්ලාහ් මග යපන්වූවන් යවති. එයමන්ම 

ඔවුන් අතරින් තමන් යවත යනාමග නියම වූවන් ද යවති. 

එයහයින් නුඹලා මහයපායළායේ සැරිසරා 

යබාරුකළවුන්යේ අවසානය යකයස් වී දැයි 

අවධානයයන් බලනු. 

ِن 
َ
ةٖ رهُسولًا أ مه

ُ
ِ أ

َولََقۡد َبَعثۡنَا فِي كُل 
َ َوٱۡجتَنِبُواْ  َُٰغوَتۖۡ ٱۡعبُُدواْ ٱَّلله ٱلطه

ۡن   ُ َومِنُۡهم مه ۡن َهَدى ٱَّلله فَِمنُۡهم مه
ْۚ فَِسيُرواْ فِي   َلَٰلَُة ۡت َعلَيۡهِ ٱلضه َحقه

ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكيَۡف كَاَن َعَٰقِبَُة  
َ
ٱلۡأ

بِينَ  ِ  ٣٦ ٱلُۡمَكذ 

37. ඔවුන්යේ යහ මග පිළිබඳ නුඹ ආශා කළ ද නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්යනාමග හැරියවුනට මග 

යනායපන්වනු ඇත. තවද ඔවුනට උදේකරුවන් අතරින් 

කිසිවකු ද යනාමැත. 

َ لَا   َُٰهۡم فَإِنه ٱَّلله إِن َتحۡرِۡص عَلَىَٰ ُهَدى
ِن   ۖۡ َوَما لَُهم م  َيۡهِدي َمن يُِضلُّ

َِٰصِرينَ   ٣٧ نه

38. තවද මියැයදන්නන් අල්ලාහ් අවදි යනාකරනු ඇතැයි 

ඔවුන් ස්ීර විශ්වාසයයන් යුතු ව අල්ලාහ ්මත දිවුරා 

පවසති. එයස් යනාව එය ඔහු යවත වූ සැබෑ ප්රතිඥාවකි. 

එනමුත් ජනයා අතරින් බහුතරයක් යදනා (ඒ බව) 

යනාදනිති. 

يَۡمَٰنِهِۡم لَا  
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

ُ َمن َيُموُتْۚ بَلَىَٰ وَۡعًدا  َيبَۡعُث ٱَّلله
اِس   ۡكثََر ٱلنه

َ
ا َوَلَِٰكنه أ َعلَيۡهِ َحق ٗ

 ٣٨ لَا َيۡعلَُمونَ 

39. ඔවුහු කවර විෂයක මත ගැටුම් ඇති කර ගත්යතෝ ද 

එය ඔවුනට ඔහු පැහැදිලි කරනු පිණිස ද නියත 

වශයයන්ම තමන් මුසාවාදීහු වූයවහි යැයි ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන් දැන ගනු පිණිස ද (එයලස මළවුන් යකයරන් 

අවදි කරනු ලබනු ඇත.) 

هِذي َيخۡتَلُِفوَن فِيهِ  لُِيبَي َِن لَُهُم ٱل
نهُهۡم كَانُواْ  

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َولَِيۡعلََم ٱل

 ٣٩ َكَِٰذبِينَ 

40. යම් යදයක් අපි අභිමත කළ විට ඒ සඳහා අපයේ 

ප්රකාශය වනුයේ ‘කුන්’ (වනු) යැයි පැවසීමය. එවිට එය 

සිදු වනු ඇත. 

ن نهُقوَل 
َ
َرۡدَنَُٰه أ

َ
إِنهَما قَۡولَُنا لَِشۡيٍء إِذَآ أ

 ٤٠ َفيَُكونُ لَُهۥ ُكن 

41. තවද අපරාධ කරනු ලැබූවායින් පසු ව අල්ලාහ ්

විෂයයයහි නික්ම ගියවුන් වන ඔවුනට යමයලායවහි 

යහපත් යලස ඉඩ සලසා යදන්යනමු. තවද මතුයලාව 

ප්රතිඵල අතිමහත්ය. ඔවුහු එය දැන සිටියාහු නම්. 

ِ مِنُۢ َبۡعِد َما   هِذيَن َهاَجُرواْ فِي ٱَّلله َوٱل
ۖۡ  ُظلُِمواْ  ۡنيَا َحَسنَٗة َِئنهُهۡم فِي ٱلدُّ لَُنبَو 

ۡكبَُرْۚ لَۡو كَانُواْ 
َ
ۡجُر ٱٓأۡلِخَرةِ أ

َ
َولَأ

 ٤١ َيۡعلَُمونَ 
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42. ඔවුන් වනාහි ඉවසා දර ගත් අය යවති. එයමන්ම තම 

පරමාධිපති යවත (සියල්ල) භාරකරන්නන් යවති. 
هِذيَن َصبَُرواْ وَعَلَىَٰ َرب ِهِۡم  ٱل

 ٤٢ َيتَوَكهلُونَ 

43. තවද නුඹට යපර සිටම, අපි ඔවුන් යවත යද්ව 

පණිවිඩ දන්වමින් එවන ලද්යද් පිරිමීන් මිස යවනත් 

කිසිවකු යනායේ. එයහයින් නුඹලා යනාදැන සිටියයහු 

නම් දැනුමැත්තන්යගන් විමසනු. 

ها رَِجالٗا   رَۡسلۡنَا مِن َقبۡلَِك إِل
َ
َوَمآ أ

ۡهَل 
َ
ِۡكرِ إِن  نُّوِحٓي إِلَۡيهِۡمۖۡ فَۡسـ َلُٓواْ أ ٱلذ 

 ٤٣ ُكنتُۡم لَا َتۡعلَُمونَ 

44. පැහැදිලි සාධක හා ධර්ම ග්රන්ථ සමඟ (ඔවුහු 

පැමිණියහ.) තවද ඔවුන් යවත පහළ කරනු ලැබූ දෑ 

ජනයාට නුඹ පැහැදිලි කරනු පිණිස නුඹ යවත (අල් 

කුර්ආනය යනායහාත්) යමම යමයනහි කිරීම අපි පහළ 

කයළමු. තවද එය ඔවුන් සිතා බලනු පිණිසය. 

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك  
َ
بُرِِۗ َوأ بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلزُّ

َِل إِلَۡيهِۡم   ِۡكَر لُِتبَي َِن لِلنهاِس َما نُز  ٱلذ 
ُرونَ   ٤٤ َولََعلهُهۡم َيتََفكه

45. නපුරුකම් කුමන්ත්රණය කළවුන් අල්ලාහ ්ඔවුන් ව 

මහයපායළායවහි ගිලා බැසස්වීම පිළිබඳ ව යහෝ ඔවුන් 

යනාසිතූ අයුරින් දඬුවම ඔවුන් යවත පැමිණීම ගැන යහෝ 

ඔවුන් නිර්භිය ව සිටිත් ද? 

ن  
َ
ي ِـ َاِت أ هِذيَن َمَكُرواْ ٱلسه مَِن ٱل

َ
فَأ

َ
أ

تِيَُهُم  
ۡ
ۡو يَأ

َ
ۡرَض أ

َ
ُ بِهُِم ٱلۡأ َيخِۡسَف ٱَّلله

 ٤٥ ٱلَۡعَذاُب مِۡن َحيُۡث لَا يَۡشُعُرونَ 

46. එයස් යනාමැති නම් ඔවුන් සැරිසැරීයම් දී ඔවුන් ව 

ග්රහණය කිරීම ගැන (ඔවුන් නිර්භිය ව සිටිත් ද?) තවද 

ඔවුන් (අල්ලාහ ්ව) යනාහැකියාවට පත් කරන්නන් 

යනායවති. 

ُخَذُهۡم فِي َتَقلُّبِهِۡم َفَما ُهم  
ۡ
ۡو يَأ

َ
أ

 ٤٦ بُِمۡعِجزِينَ 

47. එයස් යනාමැති නම් බියයන් පසුයවමින් සිටිය දී ඔහු 

ඔවුන් ග්රහණය කිරීම ගැන (ඔවුන් නිර්භිය ව සිටිත් ද?) 

නමුත් නුඹයේ පරමාධිපති මහත් යසයනයහවන්තය; 

මහා කරුණා ගුණයයන් යුක්තය. 

ُخَذُهۡم عَلَىَٰ َتخَوُّٖف فَإِنه َربهُكۡم  
ۡ
ۡو يَأ

َ
أ

 ٤٧ لََرُءوف  رهِحيمٌ 

48. අල්ලාහ් කවර යදයක් මැේයේ ද (ඒ) කිසිවක් යදස 

ඔවුහු අවධානයයන් යනාබැලුයවෝ ද? එහි යසවණැල්ල 

දකුණතට හා වම්පැති වලට නැඹුරු වී යටහත් පහත් ව 

අල්ලාහ්ට සිරස නමා වැඳ වැයටයි. 

ُ مِن َشۡيءٖ   َولَۡم يََرۡواْ إِلَيَٰ َما َخلََق ٱَّلله
َ
أ

َمآئِِل   َيتََفيهُؤاْ ِظَلَٰلُُهۥ َعِن ٱلَۡيِميِن َوٱلشه
ِ َوُهۡم َدَِٰخُرونَ  ه ِ ٗدا َّلل   ٤٨ ُسجه

49. තවද ජීවීන්යගන් අහස්හි ඇති දෑ හා මහයපායළායේ 

ඇති දෑ ද මලක්වරුන්ද අල්ලාහ්ට සුජූද් කරති. තවද 

ඔවුහු උඩඟු යනායවති. 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي   َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َما فِي ٱلسه
ۡرِض مِن َدآبهةٖ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوُهۡم لَا  

َ
ٱلۡأ

 ٤٩ يَۡستَۡكبُِرونَ 
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50. ඔවුනට ඉහළින් සිටින ඔවුන්යේ පරමාධිපතිට ඔවුහු 

බිය යවති. තවද ඔවුනට අණ කරනු ලබන දෑ ඔවුහු සිදු 

කරති. 

ِن فَۡوقِهِۡم َويَۡفَعلُوَن   َيخَافُوَن َربهُهم م 
 ٥٠ َما يُۡؤَمُروَن۩ 

51. තවද නුඹලා යදවියන් යදයදයනකු වශයයන් 

යනාගනු. නියත වශයයන්ම ඔහු එකම යදවිඳාය. 

එබැවින් මට ම නුඹලා බිය වනු යැයි අල්ලාහ ්

පැවසුයේය. 

ُ لَا َتتهِخُذٓواْ إَِلََٰهيِۡن ٱثۡنَيِۡنِۖ   ۞َوَقاَل ٱَّلله
ََٰي   إِنهَما ُهَو إَِلَٰه  َوَِٰحد  فَإِيه

 ٥١ فَٱۡرَهبُونِ 

52. තවද අහසහ්ි හා මහයපායළායේ ඇති දෑ ඔහු සතුය. 

තවද සදා අවනතභාවය ද ඔහු සතුය. එයහයින් නුඹලා 

අල්ලාහ ්යනාවන දෑට බිය බැතිමත් වන්යනහු ද? 

 ِ ۡرِض َولَُه َولَُهۥ َما ف
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ي ٱلسه

ِ َتتهُقونَ  َفَغيَۡر ٱَّلله
َ
ْۚ أ ِيُن َواِصبًا  ٥٢ ٱلد 

53. තවද නුඹලාට කවර යහෝ ආශිර්වාදයක් වී නම් එය 

අල්ලාහය්ගනි. පසු ව නුඹලාට යම් හානියක් අත් වූ විට 

නුඹලා විලාප නගනුයේ ඔහු යවතමය. 

ِن ن ِۡعَمةٖ فَِمَن  ِۖۡ ثُمه  َوَما بُِكم م  ٱَّلله
رُّ فَإِلَۡيهِ َتجۡـ َُرونَ  ُكُم ٱلضُّ  ٥٣ إِذَا َمسه

54. පසුව නුඹලායගන් එම හානිය ඔහු ඉවත් කළ විට, 

එම අවසථ්ායේ නුඹලා අතරින් පිරිසක් ඔවුන්යේ 

පරමාධිපතිට ආයද්ශ කරති. 

ره َعنُكۡم إِذَا  ثُمه إِذَا َكَشَف ٱلضُّ
ِنُكم بَِرب ِهِۡم    ٥٤ يُۡشِرُكونَ فَرِيق  م 

55. අපි ඔවුනට පිරිනැමූ දෑ ඔවුන් ප්රතික්යෂ්ප කරනු 

පිණිසය. එයහයින් නුඹලා භුක්ති විඳිනු. නුඹලා මතු දැන 

ගනු ඇත. 

لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتيَۡنَُٰهۡمْۚ َفتََمتهُعواْ 
 ٥٥ فََسۡوَف َتۡعلَُمونَ 

56. තවද අපි ඔවුනට යපෝෂණය කළ දැයින් යකාටසක් 

ඔවුන් යනාදන්නා දෑට තබති. අල්ලාහ් මත දිවුරමින් 

නුඹලා යගාතමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව නියත වශයයන්ම 

නුඹලා විමසනු ලබනු ඇත. 

َويَۡجَعلُوَن لَِما لَا َيۡعلَُموَن نَِصيٗبا 
ا  ِ لَتُۡسـ َلُنه َعمه ا َرَزقَۡنَُٰهۡمُۗ تَٱَّلله ِمه م 

 ٥٦ ُكنتُۡم َتۡفتَُرونَ 

57. තවද අල්ලාහ්ට දූවරුන් පත් යකාට ඔවුනට ඔවුන් 

ප්රිය කරන දෑ (පුතුන්) පත් කර ගනිති. (ඔවුන් සිතන 

දැයින්) ඔහු සුවිශුද්ධය. 

ِ ٱلَۡبَنَِٰت ُسبَۡحَٰنَُهۥ   َويَۡجَعلُوَن َّلِله
ا يَۡشتَُهونَ   ٥٧ َولَُهم مه

58. තවද ඔවුන්යගන් එක් අයකුට ගැහැනු දරුවකු 

පිළිබඳ ශුභාරංචි දන්වනු ලැබුයේ නම් ඔහු යකෝපයට 

පත්යවමින් ඔහුයේ මුහුණ කළු පැහැ වනු ඇත. 

نثَيَٰ َظله  
ُ
َحُدُهم بِٱلۡأ

َ
َر أ ِ َوِإذَا بُش 

ا َوُهَو َكِظيم    ٥٨ وَۡجُهُهۥ ُمۡسَود ٗ
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59. කවර යදයක් පිළිබඳ ව ඔහුට ශුභාරංචි යදනු ලැබුයේ 

ද එහි නපුර යහත්ුයවන් එය අවමානය සමග රඳවා තබා 

ගන්යන් ද එයස ්නැතයහාත් වැල්යලහි සඟවන්යන් දැයි 

සිතා ජනයායගන් ඔහු සැඟයවන්නට බලයි. දැන ගනු! 

ඔවුන් තීන්දු කරන දෑ නපුරු විය. 

َر   ِ ََٰرىَٰ مَِن ٱلَۡقۡوِم مِن ُسوٓءِ َما بُش  َيتََو
ُهۥ   ۡم يَُدسُّ

َ
ُيۡمِسُكُهۥ عَلَىَٰ ُهوٍن أ

َ
ۦْٓۚ أ بِهِ

لَا َسآَء َما َيحُۡكُمونَ 
َ
 ٥٩ فِي ٱلتَُّراِبِۗ أ

60. මතු යලාව පිළිබඳ විශ්වාස යනාකළවුනට ඇත්යත් 

නපුරු උදාහරණයකි. අල්ලාහ්ට ඇත්යත් උසස් 

උදාහරණයකි. තවද ඔහු සර්ව බලධාරීය; මහා 

ප්රඥාවන්තය. 

هِذيَن لَا يُۡؤمِنُوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َمثَُل  لِل
ِۚ وَُهَو   عۡلَىَٰ

َ
ِ ٱلَۡمثَُل ٱلۡأ ۡوءِِۖ َوَّلِله ٱلسه

 ٦٠ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

61. තවද ජනයායේ අපරාධ යහත්ුයවන් අල්ලාහ් ඔවුන් 

ග්රහණය කරන්යන් නම් ඒ මත කිසිදු ප්රාණියයක් ඔහු අත් 

හැර යනාදමන්නට තිබුණි. එනමුත් නියමිත කාලයක් 

දක්වා ඔහු ඔවුන්ව ප්රමාද කරයි. ඔවුන්යේ කාලය පැමිණි 

විට යමායහාතක් යහෝ ඔවුන් ප්රමාද යනාවන අතර ඔවුන් 

ඉක්මන් ද යනාවනු ඇත. 

ا  َولَۡو  اَس بُِظلِۡمهِم مه ُ ٱلنه يَُؤاِخُذ ٱَّلله
تََرَك َعلَيَۡها مِن َدآبهةٖ َوَلَِٰكن 

يِۖ فَإِذَا َجآَء   َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ُرُهۡم إِلَيَٰٓ أ ِ يَُؤخ 

َجلُُهۡم لَا يَۡستَـ ِۡخُروَن َساَعٗة َولَا 
َ
أ

 ٦١ يَۡستَۡقِدُمونَ 

62. තවද ඔවුන් පිළිකුල් කරන දෑ අල්ලාහ්ට තබති. 

නියත වශයයන්ම තමන්ට යහපත හිමි යැයි ඔවුන්යේ 

දිවවල් යබාරුව වර්ණනා කරති. නියත වශයයන්ම 

ඔවුනට (නිරා) ගින්න ඇති බවටත් නියත වශයයන්ම 

ඔවුන් (නිරා ගින්යනහි) ප්රමුඛ්ත්වය යදනු ලැබූවන් 

බවටත් කිසිදු සැකයක් යනාමැත. 

ِ َما يَۡكَرُهوَنْۚ  َويَۡجَعلُوَن َّلِله
نه لَُهُم َوتَِصُف 

َ
لِۡسنَتُُهُم ٱلَۡكِذَب أ

َ
أ

نهُهم  
َ
نه لَُهُم ٱلنهاَر َوأ

َ
ِۚ لَا َجَرَم أ ٱلۡحُۡسنَيَٰ

ۡفرَُطونَ   ٦٢ مُّ

63. අල්ලාහ් මත දිවුරමින්. නුඹට යපර සිටම, 

සැබැවින්ම අපි සමූහයන් යවත ධර්ම දූතයින් එේයවමු. 

නමුත් යෂයිතාන් ඔවුන්යේ ක්රියාවන් ඔවුන්ට 

අලංකාරවත් කයළය්. එයහයින් අද දින ඔවුන්යේ 

භාරකරු ඔහුය. තවද ඔවුනට යේදනීය දඬුවමක් ඇත. 

ِن َقبۡلَِك   َمٖم م 
ُ
رَۡسلۡنَآ إِلَيَٰٓ أ

َ
ِ لََقۡد أ تَٱَّلله

ۡعَمَٰلَُهۡم َفُهَو  
َ
يَۡطَُٰن أ فََزيهَن لَُهُم ٱلشه

لِيم  
َ
 ٦٣ َولِيُُّهُم ٱلَۡيۡوَم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

64. තවද කවර යදයක ඔවුන් මත ගැටුම් ඇති කර 

ගත්යත් ද එය ඔවුනට නුඹ පැහැදිලි කරනු පිණිස ද 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන ජනයාට මග යපන්වීමක් හා 

ආශිර්වාදයක් වනු පිණිස ද මිස අපි නුඹ යවත ධර්ම 

ග්රන්ථය පහළ යනාකයළමු. 

ها لُِتبَي َِن   نَزلَۡنا َعلَيَۡك ٱلِۡكَتََٰب إِل
َ
َوَمآ أ

هِذي  ٱۡختَلَُفواْ فِيهِ َوُهٗدى  لَُهُم ٱل
 ٦٤ َوَرۡحمَٗة ل َِقۡومٖ يُۡؤمِنُونَ 
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65. තවද අල්ලාහ් අහසින් ජලය පහළ යකාට 

මහයපායළාව මිය ගිය පසු ව එමගින් ඔහු එය ප්රාණවත් 

කරයි. සවන් යදන ජනයාට නියත වශයයන්ම එහි 

සංඥාවක් ඇත. 

ۡحيَا بِهِ  
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل مَِن ٱلسه

َ
ُ أ َوٱَّلله

ْۚ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة   ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهآ
َ
ٱلۡأ

 ٦٥ ل َِقۡومٖ يَۡسَمُعونَ 

66. තවද නියත වශයයන්ම යගාවිපළ සතුන් තුළ 

නුඹලාට ආදර්ශයක් ඇත. උන්යේ කුස තුළ මල හා යල් 

අතර වූ දැයින් පානය කරන්නන්හට රසවත් පිරිසිදු කිරි 

අපි නුඹලාට පානය කිරීමට සපයන්යනමු. 

  ۡۖ نَۡعَِٰم لَعِبۡرَٗة
َ
َوِإنه لَُكۡم فِي ٱلۡأ

ا فِي ُبُطونِهِۦ مِنُۢ َبيِۡن   ِمه ُّۡسقِيُكم م  ن
هَبنًا َخالِٗصا َسآئِٗغا   فَۡرٖث َوَدمٖ ل

َٰرِبِينَ   ٦٦ ل ِلشه

67. තවද ඉඳි හා මිදි (වැනි) පලතුරු වලින් ද (පානය 

කිරීමට සපයන්යනමු.) නුඹලා ඉන් මත් පැන් හා ප්රණීත 

ආහාර ගන්යනහුය. නියත වශයයන්ම එහි අවයබෝධ කර 

ජනයාට සංඥාවක් ඇත. 

ۡعَنَِٰب  
َ
َومِن ثََمَرَِٰت ٱلنهِخيِل وَٱلۡأ

 ْۚ َتتهِخُذوَن مِنُۡه َسَكٗرا َوِرۡزًقا َحَسنًا
 ٦٧ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡومٖ َيۡعقِلُونَ 

68. තවද කඳු වලද ගස් වලද ඔවුන් ඉදි කරන දෑහි ද නුඹ 

නියවස ්තනා ගනුයි මී මැසස්ියට නුඹයේ පරමාධිපති 

හැ යඟේයේය. 

خِِذي  ِن ٱته
َ
ۡحِل أ ۡوَحيَٰ َربَُّك إِلَي ٱلنه

َ
َوأ

ا  َجرِ َومِمه مَِن ٱلِۡجبَاِل ُبيُوتٗا َومَِن ٱلشه
 ٦٨ َيۡعرُِشونَ 

69. පසු ව නුඹ සියලු පලතුරු වලින් අනුභව කර නුඹයේ 

පරමාධිපතියේ මං මාවත් වල පහසුයවන් ගමන් ගනු. 

උයේ කුස තුළින් එහි විවිධ වර්ණයයන් වූ පානය 

පිටයවයි. එහි ජනයාට සුවය ඇත. නියත වශයයන්ම එහි 

සිතා බලන ජනයා හට සංඥාවක් ඇත. 

َمَرَِٰت فَٱۡسلُكِي   ِ ٱلثه
ثُمه كُلِي مِن كُل 

ُسبَُل َرب ِِك ذُلُلٗاْۚ َيخُۡرُج مِنُۢ ُبُطونَِها  
َٰنُُهۥ فِيهِ شِ  لَۡو

َ
خۡتَلٌِف أ َفآء  َشَراب  مُّ

ل ِلنهاِسِۚ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡومٖ  
ُرونَ   ٦٩ َيتََفكه

70. තවද අල්ලාහ් නුඹලා ව මැේයේය. පසු ව නුඹලා ව 

ඔහු මරණයට පත් කරන්යන්ය. දැනුම ලැබුවායින් පසු 

කිසිවක් දැනගත යනාහැකි පරිදි දුබල වියට යයාමු කරනු 

ලබන්නන් ද නුඹලා අතර යවති. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය; මහා ශක්තිවන්තය. 

ُ َخلََقُكۡم ثُمه َيتََوفهىَُٰكۡمْۚ  َوٱَّلله
ۡرذَِل ٱلُۡعُمرِ 

َ
ن يَُردُّ إِلَيَٰٓ أ َومِنُكم مه

ْۚ إِنه  ا لِكَۡي لَا َيۡعلََم َبۡعَد ِعلٖۡم َشيۡـ ً
َ َعلِيم  قَِدير    ٧٠ ٱَّلله
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71. තවද අල්ලාහ් නුඹලායගන් ඇතැයමක් ඇතැයමකුට 

වඩා සම්පත් වලින් උසස් කයළ්ය. එයස ්උසස් කරනු 

ලැබූවන් ඔවුන්යේ සම්පත් ඔවුන්යේ දකුණත් හිමිකර 

ගත් අයට දී ඔවුන් තමන්ට සමානයින් බවට පත් කර 

යනාගනී. එයහයින් අල්ලාහය්ේ ආශිර්වාදය ඔවුහු 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ ද? 

َل َبۡعَضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض فِي   ُ فَضه َوٱَّلله
لُواْ بَِرآد ِي  ِ هِذيَن فُض  ِۡزِقِۚ َفَما ٱل ٱلر 

يَۡمَٰنُُهۡم َفُهۡم  
َ
رِۡزقِهِۡم عَلَىَٰ َما َملََكۡت أ

ِ َيجَۡحُدونَ  فَبِنِۡعَمةِ ٱَّلله
َ
ْۚ أ  ٧١ فِيهِ َسَوآٌء

72. තවද නුඹලා තුළින්ම නුඹලාට කලත්රයන් අල්ලාහ ්

ඇති කයළ්ය. තවද නුඹලායේ කලත්රයන් තුළින් නුඹලාට 

දරුවන් හා මුණුබුරන් ඇති කයළය්. තවද නුඹලාට 

යහපත් දැයින් යපෝෂණය කයළය්. එයහයින් ඔවුහු 

අසතයය විශ්වාස කර අල්ලාහ්යේ ආශිර්වාදය ඔවුහු 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ ද? 

نُفِسُكۡم  
َ
ِۡن أ ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله

ۡزَوَِٰجُكم  
َ
ِۡن أ ۡزَوَٰٗجا وََجَعَل لَُكم م 

َ
أ

َِن بَنِيَن وََحَفَدٗة َورَ  َزقَُكم م 
فَبِٱلَۡبَِٰطِل يُۡؤمِنُوَن  

َ
ي َِبَِٰتِۚ أ ٱلطه

ِ ُهۡم يَۡكُفُرونَ   ٧٢ َوبِنِۡعَمِت ٱَّلله

73. තවද අල්ලාහ් හැර දමා, අහස ්වලින් යහෝ 

මහයපායළායවන් යහෝ කිසිදු යපෝෂණයකට හිමිකම් 

යනාමැති එයමන්ම (කිසිදු) හැකියාවක් යනාමැති දෑට 

ඔවුහු නැමදුම් කරන්යනෝ ද. 

ِ َما لَا   َويَۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ٱَّلله
َمََٰوَِٰت   َِن ٱلسه َيۡملُِك لَُهۡم رِۡزٗقا م 

ا َولَا يَۡستَِطيُعونَ  ۡرِض َشيۡـ ٗ
َ
 ٧٣ َوٱلۡأ

74. එයහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට උපමාවන් යගන හැර 

යනාදක්වනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්දනී. නමුත් 

නුඹලා යනාදන්යනහුය. 

َ فَلَا  ْۚ إِنه ٱَّلله ۡمثَاَل
َ
ِ ٱلۡأ تَۡضِربُواْ َّلِله

نتُۡم لَا َتۡعلَُمونَ 
َ
 ٧٤ َيۡعلَُم َوأ

75. කිසිවක් මත ශක්තිය යනාදරන යවනත් යකයනකුට 

සතු වූ වහයලකු හා අපයගන් වූ යහපත් යපෝෂණයයන් 

අප ඔහුට පිරිනමා එයින් රහසිගත ව හා ප්රසිද්ධියේ විය 

පැහැදම් කරන්යනකු (යන යදයදනා) අල්ලාහ ්උපමා 

යගන හැර දැක්වීය. ඔවුන් (යදයදනා) එක හා සමාන 

වන්යනෝ ද? සියලු ප්රශංසා අල්ලාහ්ටය. නමුත් 

ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා (ඒ බව) යනාදනිති. 

ها  ۡملُوٗكا ل ُ َمثَلًا َعبۡٗدا مه ۞َضَرَب ٱَّلله
َزقَۡنَُٰه مِنها   َيۡقِدُر عَلَىَٰ َشۡيءٖ َوَمن ره

ا رِۡزًقا َحَسٗنا  َفُهَو يُنفُِق مِنُۡه ِسر ٗ
ِْۚ بَۡل   وََجۡهًراۖۡ َهۡل يَۡستَوُۥَنْۚ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٧٥ أ
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76. තවද අල්ලාහ් මිනිසුන් යදයදයනකු උදාහරණයක් 

වශයයන් යගන හැර දැක්වීය. ඔවුන් යදයදනායගන් එක් 

අයකු කිසිවක් මත ශක්තිය යනාදරන යගාළුයවකි.  

ඔහුයේ ස්වාමියාට ඔහු බරකි. ඔහු ඔහු ව යකාතැනකට 

යයාමු කළ ද ඔහු යහපතක් යගන එන්යන් නැත. එවන් 

ඔහු හා ඍජු මාර්ගය මත වී යුක්තිය අනුව නියයෝග 

කරන්නා (යන යදයදනා) එක සමාන යේවිද? 

َحُدُهَمآ 
َ
ُ َمثَلٗا رهُجلَيِۡن أ َوَضَرَب ٱَّلله

بَۡكُم لَا َيۡقِدُر عَلَىَٰ َشۡيءٖ وَُهَو 
َ
كَلٌّ  أ

ِت 
ۡ
ههُّ لَا يَأ ۡينََما يُوَج ِ

َ
َُٰه أ عَلَىَٰ َمۡولَى

ُمُر 
ۡ
ِبخَيٍۡر َهۡل يَۡستَوِي ُهَو َوَمن يَأ

بِٱلَۡعۡدِل َوُهَو عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط  
ۡستَقِيمٖ   ٧٦ مُّ

77. තවද අහසහ්ි හා මහයපායළායේ ගුප්ත දෑ අල්ලාහ් 

සතුය. තවද අවසන් යහෝරායේ කරුණ ඇසිපිය 

යහළන්නාක් යමන් මිස යනාමැත. එයස ්නැතයහාත් 

ඊටත් වඩා එය සමීපය. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් සියලු 

දෑ යකයරහි මහා ශක්තිවන්තය. 

ۡرِضِۚ َوَمآ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َغيُۡب ٱلسه َوَّلِله

ۡو ُهَو  
َ
ها كَلَۡمِح ٱلَۡبَصِر أ اَعةِ إِل ۡمُر ٱلسه

َ
أ

ِ َشۡيءٖ 
َ عَلَىَٰ كُل  قَۡرُبْۚ إِنه ٱَّلله

َ
أ

 ٧٧ قَِدير  

78. තවද නුඹලායේ මේවරුන්යේ කුසවල් තුළින් නුඹලා 

කිසිවක් යනාදැන සිටි තත්ත්වයේ නුඹලා ව බැහැර 

කයළ ්අල්ලාහය්. තවද ඔහු නුඹලාට රවණය ද බැල්ම ද 

හදවත් ද ඇති කයළය්. නුඹලා කෘතයේදී විය හැකි වනු 

පිණිස. 

ِنُۢ ُبُطوِن   ۡخرََجُكم م 
َ
ُ أ َوٱَّلله

َهَٰتُِكۡم لَا  مه
ُ
ا وََجَعَل  أ َتۡعلَُموَن َشيۡـ ٗ

فۡـ َِدةَ 
َ
بَۡصََٰر وَٱلۡأ

َ
ۡمَع َوٱلۡأ لَُكُم ٱلسه

 ٧٨ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

79. අහස ්ගැයබහි වසඟ කරනු ලැබූ පක්ීන් යදස ඔවුහු 

යනාබැලුයවෝ ද? අල්ලාහ ්හැර යවනත් කිසිවකු උන් 

රඳවා තබන්යන් නැත. නියත වශයයන්ම යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන ජනයාට එහි සංඥා ඇත. 

 ِ َرَٰٖت فِي َجو  يۡرِ ُمَسخه لَۡم يََرۡواْ إِلَي ٱلطه
َ
أ

ْۚ إِنه فِي   ُ ها ٱَّلله َمآءِ َما ُيۡمِسُكُهنه إِل ٱلسه
 ٧٩ َذَٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ يُۡؤمِنُونَ 

80. තවද නුඹලායේ නියවස් තුළින් නුඹලාට යසවණක් 

අල්ලාහ ්නුඹලාට ඇති කයළ්ය. තවද නුඹලා ගමන් 

බිමන් යන දිනක යහෝ නුඹලා නැවතී සිටින දිනක එය 

(රැයගන යාමට) නුඹලාට පහසු වන නවාතැන් යගාවිපළ 

සතුන්යේ සමින් නුඹලාට ඇති කයළ්ය. තවද උන්යේ 

බැටළු යරෝම වලින් ද එළු යරෝම වලින් ද ඔටු යරෝම 

වලින් ද භාණ්ඩ හා මද කලකට භුක්ති විඳීමක් ද (ඇති 

කයළය්.) 

ُ َجَعَل لَُكم  ِنُۢ ُبيُوتُِكۡم  َوٱَّلله م 
ِن ُجلُودِ   َسَكٗنا وََجَعَل لَُكم م 
وَنَها يَۡوَم  نَۡعَِٰم ُبيُوتٗا تَۡستَِخفُّ

َ
ٱلۡأ

َظۡعنُِكۡم َويَۡوَم إِقَاَمتُِكۡم َومِۡن  
َثَٰٗثا  

َ
ۡشَعارَِهآ أ

َ
ۡوبَارَِها َوأ

َ
ۡصَوافَِها َوأ

َ
أ

 ٨٠ َوَمَتًَٰعا إِلَيَٰ ِحينٖ 
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81. තවද අල්ලාහ් තමන් මැවූ දැයින් නුඹලාට යසවණ 

ඇති කයළ්ය. තවද ඔහු නුඹලාට කඳුවල යලන් ද ඇති 

කයළය්. උණුසුමින් නුඹලා ව ආරක්ෂා කරන කබා හා 

(යුද්ධයේ දී) නුඹලාට ඇති වන අනතුරු වලින් ආරක්ෂා 

කරන කබා ද ඔහු නුඹලාට ඇති කයළ්ය. එයලස නුඹලා 

යටහත් විය හැකි වනු පිණිස ඔහු ඔහුයේ ආශිර්වාදය 

නුඹලාට සම්පූර්ණ කරන්යන්ය. 

ا َخلََق ِظَلَٰلٗا   ِمه ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله
ۡكَنَٰٗنا 

َ
َِن ٱلِۡجبَاِل أ وََجَعَل لَُكم م 

وََجَعَل لَُكۡم َسَرَٰبِيَل تَقِيُكُم ٱلۡحَره 
َسُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك  

ۡ
وََسَرَٰبِيَل تَقِيُكم بَأ

يُتِمُّ نِۡعَمتَُهۥ َعلَيُۡكۡم لََعلهُكۡم 
 ٨١ تُۡسلُِمونَ 

82. නමුත් ඔවුහු පිටුපෑයවහු නම් එවිට නියත වශයයන්ම 

නුඹ යවත පැවයරනුයේ (ඔවුනට) පැහැදිලි ව දන්වා 

සිටීම පමණි. 

هۡواْ فَإِنهَما َعلَيَۡك ٱلَۡبَلَُٰغ   فَإِن تََول
 ٨٢ ٱلُۡمبِينُ 

83. අල්ලාහ්යේ ආශිර්වාදය ඔවුහු දනිති. පසු ව ඔවුහු 

එය ප්රතික්යෂ්ප කරති. තවද ඔවුන්යගන් බහුතරයක් 

යදනා යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝය. 

ِ ثُمه يُنِكُروَنَها   َيۡعرُِفوَن نِۡعَمَت ٱَّلله
َٰفُِرونَ  ۡكثَرُُهُم ٱلَۡك

َ
 ٨٣ َوأ

84. තවද එදින සෑම සමූහයකින්ම සාක්ිකරුවකු අප 

නැගිටුවන්යනමු. පසු ව ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට (කිසිදු 

කටයුත්තක් සඳහා) අවසර යදනු යනාලබනු ඇත. තවද 

ඔවුහු (අල්ලාහ ්යවත නැඹුරුවන යමන්) බල කරනු 

ලබන්නන් ද යනායවති. 

ةٖ َشهِيٗدا ثُمه  مه
ُ
ِ أ

َويَۡوَم َنبَۡعُث مِن كُل 
هِذيَن َكَفُرواْ َولَا ُهۡم  لَا يُۡؤذَُن لِل

 ٨٤ يُۡستَۡعتَبُونَ 

85. තවද අපරාධ කළවුන් එම දඬුවම දුටු විට 

ඔවුන්යගන් එය සැහැල්ලු කරනු යනාලැයේ. තවද ඔවුහු 

අවකාශය යදනු ලබන්නන් ද යනායවති. 

هِذيَن َظلَُمواْ ٱلَۡعَذاَب فَلَا  َوِإذَا َرَءا ٱل
ُف َعنُۡهۡم َولَا ُهۡم يُنَظُرونَ   ٨٥ ُيخَفه

86. තවද (අල්ලාහ්යේ යද්වත්වයට) සමානයන් තැබූවන් 

ඔවුන්යේ (එම) සම යදවිවරුන් දුටු විට, අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! නුඹව හැර දමා අප ඇරයුම් කරමින් 

සිටි අපයේ සම යදවිවරුන් යමාවුන්ය. එවිට නියත 

වශයයන්ම නුඹලා මුසාවාදීහුය යැයි ඔවුහු ඔවුනට 

ප්රකාශය ඉදිරිපත් කරනු ඇත. 

ۡشَرُكواْ ُشَركَآَءُهۡم  
َ
هِذيَن أ َوِإذَا َرَءا ٱل

هِذيَن   قَالُواْ َربهنَا َهَُٰٓؤلَآءِ ُشَركَآُؤنَا ٱل
لَۡقۡواْ إِلَۡيهُِم  ُكنها 

َ
نَۡدُعواْ مِن ُدونَِكۖۡ فَأ

َِٰذبُونَ   ٨٦ ٱلَۡقۡوَل إِنهُكۡم لََك

87. තවද එදින යටහත්භාවය අල්ලාහ් යවත ඔවුහු 

ඉදිරිපත් කරති. තවද ඔවුහු යගාතමින් සිටි දෑ ඔවුන්යගන් 

මුළා වී යති. 

لََمۖۡ َوَضله  ِ يَۡوَمئٍِذ ٱلسه لَۡقۡواْ إِلَي ٱَّلله
َ
َوأ

ا كَانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٨٧ َعنُۡهم مه
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88. ප්රතික්යෂ්ප යකාට අල්ලාහ්යේ මාර්ගයයන්  අවහිර 

කළවුන්ට, ඔවුන් කලහකම් කරමින් සිටි බැවින් ඔවුනට 

අපි එම දඬුවමට ඉහළින් දඬුවම අධික කරන්යනමු. 

واْ َعن َسبِيِل   هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ ٱل
ِ زِۡدَنَُٰهۡم َعَذابٗا  فَۡوَق ٱلَۡعَذاِب بَِما ٱَّلله

 ٨٨ كَانُواْ ُيۡفِسُدونَ 

89. තවද එම දිනයේදී සෑම සමූහයකටම ඔවුනට එයරහි 

ව සාක්ිකරුවකු ඔවුන් අතරින් නැගිටුවන්යනමු. 

යමාවුනට (යමම සමූහයාට) එයරහි ව අපි නුඹ ව 

සාක්ිකරුවකු වශයයන් යගන එන්යනමු. තවද සියලු දෑ 

පැහැදිලි කරන්නක් වශයයන් ද මග යපන්වීමක් 

වශයයන් ද ආශිර්වාදයක් වශයයන් ද (අල්ලාහ්ට) 

අවනත වන අයට ශුභාරංචි දන්වන්නක් වශයයන් ද ධර්ම 

ග්රන්ථය අපි නුඹ යවත පහළ කයළමු. 

ةٖ َشهِيًدا  مه
ُ
ِ أ

َويَۡوَم َنبَۡعُث فِي كُل 
نُفِسهِۡمۖۡ وَِجئۡنَا بَِك 

َ
ِۡن أ َعلَيۡهِم م 

 ۡ ل َنا َعلَيَۡك  َشهِيًدا عَلَىَٰ َهَُٰٓؤلَآِءِۚ َونَزه
ِ َشۡيءٖ َوُهٗدى  

ٱلِۡكَتََٰب تِبَۡيَٰٗنا ل ِكُل 
 ٨٩ َوَرۡحمَٗة َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡسلِِمينَ 

90. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් යුක්තිය ඉටු කරන යලස 

ද කාරුණිකත්වය යපන්වන යලස ද සමීප ඥාතීන්ට 

පිරිනැමීමට ද නියයෝග කරයි. එයමන්ම අශික්ිත දැයින් 

ද පිළිකුල් සහගත දැයින් ද අපරාධකාරී දැයින් ද ඔහු 

වළක්වයි. තවද නුඹලා යමයනහි කරන්නට හැකි වනු 

පිණිස ඔහු නුඹලාට උපයදස ්යදයි. 

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل َوٱلۡإِۡحَسَِٰن 
ۡ
َ يَأ ۞إِنه ٱَّلله

َوِإيتَآيِٕ ذِي ٱلُۡقۡربَيَٰ َويَنَۡهيَٰ َعِن  
ٱلَۡفۡحَشآءِ وَٱلُۡمنَكرِ َوٱلَۡبۡغِىِۚ يَعُِظُكۡم 

ُرونَ لََعله   ٩٠ ُكۡم تََذكه

91. තවද නුඹලා ගිවිස ගත් විට අල්ලාහය්ේ ගිවිසුම 

නුඹලා පූර්ණ ව ඉටු කරනු. තවද නුඹලා යවත භාරකරු 

වශයයන් නුඹලා අල්ලාහ් ව පත් කර තිබිය දී නුඹලා එය 

තහවුරු කිරීයමන් පසු ව කඩ යනාකරනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ දනී. 

ِ إِذَا َعََٰهدتُّۡم َولَا   ۡوُفواْ بَِعۡهِد ٱَّلله
َ
َوأ

يَۡمََٰن َبۡعَد تَۡوكِيِدَها َوَقۡد  
َ
تَنُقُضواْ ٱلۡأ

َ َعلَيُۡكۡم َكفِيلًاْۚ إِنه   َجَعلۡتُُم ٱَّلله
َ َيۡعلَُم َما َتۡفَعلُونَ   ٩١ ٱَّلله

92. තවද ශක්තිමත් ව යගතුවායින් පසුව එම යගතුම 

කැබලි වලට කඩා දමන්නියක් යලස නුඹලා යනාවනු. 

එක් සමූහයකට වඩා තවත් සමූහයකට වාසිදායී වන 

අයුරින් නුඹලායේ දිවුරුම් නුඹලා අතර ප්රයේශයක් 

වශයයන් නුඹලා ගත්යතහුය. එමගින් අල්ලාහ් නුඹලා ව 

පරීක්ෂා කරනු ඇත. තවද නුඹලා කවර විෂයක මත 

ගැටුම් ඇති කර ගත්යත් ද එය මළවුන් යකයරන් නැගිටු 

වනු ලබන දිනයේ ඔහු නුඹලාට පැහැදිලි කරනු ඇත. 

َولَا تَُكونُواْ َكٱلهتِي َنَقَضۡت َغۡزلََها  
نَكَٰٗثا َتتهِخُذوَن  

َ
ةٍ أ مِنُۢ َبۡعِد قُوه

ن 
َ
ُۢا بَيۡنَُكۡم أ يَۡمَٰنَُكۡم َدَخلَ

َ
أ

ٍةِۚ إِنهَما   مه
ُ
ۡربَيَٰ مِۡن أ

َ
ٌة ِهَي أ مه

ُ
تَُكوَن أ

ۚۦْ  ُ بِهِ َولَُيبَي ِنَنه لَُكۡم يَۡوَم  َيبۡلُوُكُم ٱَّلله
 ٩٢ ٱلۡقَِيََٰمةِ َما ُكنتُۡم فِيهِ َتخۡتَلُِفونَ 
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93. තවද අල්ලාහ් අභිමත කර ඇත්නම් එකම සමූහයක් 

බවට නුඹලා ව පත් කරන්නට තිබුණි. එනමුත් ඔහු 

අභිමත කරන අය ව යනාමඟ යන්නට ඉඩ හරී. තවද ඔහු 

අභිමත කරන අය ව යහ මග යයාමු කරයි. තවද නුඹලා 

සිදු කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව සැබැවින්ම නුඹලා ප්රශ්න 

කරනු ලබන්යනහුය. 

ٗة َوَِٰحَدٗة   مه
ُ
ُ لَجََعلَُكۡم أ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

َوَلَِٰكن يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَۡهِدي  
ا ُكنتُۡم   ْۚ َولَتُۡسـ َلُنه َعمه َمن يََشآُء

 ٩٣ َتۡعَملُونَ 

94. තවද නුඹලායේ දිවුරුම් (වංචා සහගත යලස) නුඹලා 

අතර ප්රයේශයක් වශයයන් නුඹලා යනාගනු. එවිට 

නුඹලායේ පාද එය ස්ීර ව තැබූ පසු ව ලිස්සා යනු ඇත. 

තවද නුඹලා අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයන් අවහිර කළ බැවින් 

නුඹලා නපුර භුක්ති විඳිනු ඇත. තවද නුඹලාට අතිමහත් 

දඬුවමක් ඇත. 

ُۢا َولَا َتتهِخُذٓواْ  يَۡمَٰنَُكۡم َدَخلَ
َ
أ

ُۢ َبۡعَد ثُبُوتَِها   بَيۡنَُكۡم َفتَزِله قََدُم
وَٓء بَِما َصَددتُّۡم َعن  َوتَُذوُقواْ ٱلسُّ

ِ َولَُكۡم َعَذاٌب   َسبِيِل ٱَّلله
 ٩٤ َعِظيم  

95. තවද අල්ලාහ්යේ ගිවිසුම අල්ප මිලකට 

යනාවිකුණනු. නුඹලා දැන සිටියයහු නම් නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්සතුව ඇති යදයමය නුඹලාට වඩාත් 

උතුම් වනුයේ. 

ِ ثََمٗنا قَلِيلًاْۚ   َولَا تَۡشتَُرواْ بَِعۡهِد ٱَّلله
ِ ُهَو َخيۡر  لهُكۡم إِن  إِنهَما ِعنَد ٱَّلله

 ٩٥ ُكنتُۡم َتۡعلَُمونَ 

96. නුඹලා සතු ඇති දෑ ශූනය වී යනු ඇත. නමුත් 

අල්ලාහ ්සතු ඇති දෑ ඉතිරි ව පවතින්නකි. ඉවසා දරා 

ගත් අයට ඔවුන් සිදුකරමින් සිටි දෑට ඉතා යහපත් අයුරින් 

ඔවුන්යේ ප්රතිඵල අපි පිරිනමන්යනමු. 

  ِ َما ِعنَدُكۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ٱَّلله
ۡجَرُهم  

َ
هِذيَن َصبَُرٓواْ أ بَاقِٖۗ َولََنۡجزِيَنه ٱل

ۡحَسِن َما كَانُواْ َيۡعَملُونَ 
َ
 ٩٦ بِأ

97. යම් පිරිමියකුයගන් යහෝ යේවා කාන්තාවකයගන් 

යහෝ යේවා යද්වත්වය විශ්වාස කරන්යනකු යලස සිට 

යයමකු දැහැමි කටයුත්තක් කයළ ්ද එවිට යහපත් 

ජීවිතයක් අපි ඔහුට උදා කරන්යනමු. තවද ඔවුන් සිදු 

කරමින් සිටි දෑට ඉතා යහපත් අයුරින් ඔවුන්යේ ප්රතිඵල 

අපි ඔවුනට පිරිනමන්යනමු. 

ۡو 
َ
ِن ذََكٍر أ نثَيَٰ  َمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا م 

ُ
أ

  ۡۖ َوُهَو ُمۡؤمِن  فَلَنُۡحيِيَنهُهۥ َحيَوَٰٗة َطي ِبَٗة
ۡحَسِن َما كَانُواْ  

َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
َولََنۡجزِيَنهُهۡم أ

 ٩٧ َيۡعَملُونَ 

98. එයහයින් නුඹ අල් කුර්ආනය පාරායනා කළ විට 

පලවා හරින ලද යෂයිතාන්යගන් ආරක්ෂාව 

අල්ලාහය්ගන් පතනු. 

َت 
ۡ
ِ فَإِذَا قََرأ ٱلُۡقۡرَءاَن فَٱۡستَعِۡذ بِٱَّلله

يَۡطَِٰن ٱلرهِجيمِ   ٩٨ مَِن ٱلشه

99. නියත වශයයන්ම යද්වත්වය විශ්වාස යකාට තම 

පරමාධිපති යකයරහි (සියල්ල) භාර කරන්නන්හට 

බලපෑමක් කිරීමට ඔහුට හැකියාවක් යනාමැත. 

هِذيَن  إِنهُهۥ لَيَۡس لَُهۥ ُسلَۡطٌَٰن عَلَى ٱل
 ِ  ٩٩ هِۡم َيتَوَكهلُونَ َءاَمنُواْ وَعَلَىَٰ َرب 
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100. ඔහුයේ බලය බල පවත්වනුයේ ඔහු ව භාරකරු 

බවට පත් කර ගත් අය යකයරහි හා ඔවුහු ඔහු (අල්ලාහ)් 

ට සමානයන් තබන්නන් යකයරහිය. 

هۡونَُهۥ   هِذيَن َيتََول إِنهَما ُسلَۡطَٰنُُهۥ عَلَى ٱل
هِذيَن ُهم بِهِۦ ُمۡشِرُكونَ   ١٠٠ َوٱل

101. තවද එක් වදනක් යවනුවට තවත් වදනක් අපි 

යවනස ්කළ විට - පහළ කළ යුත්යත් කුමක්ද පිළිබඳ ව 

ඔහු මැනවින් දන්නාය. - නියත වශයයන්ම නුඹ යගාතා 

පවසන්යනක් යැයි ඔවුහු පැවසූහ. නමුත් ඔවුන්යගන් 

බහුතරයක් යදනා (සතයය) යනාදනිති. 

كَاَن َءايَةٖ  لَۡنآ َءايَٗة مه ُ  َوِإذَا بَده َوٱَّلله
نَت ُمۡفتَِۭرْۚ  

َ
ُِل قَالُٓواْ إِنهَمآ أ ۡعلَُم بَِما ُينَز 

َ
أ

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ١٠١ بَۡل أ

102. යද්වත්වය විශ්වාස කළවුන් සථ්ාවර කරනු වස් ද 

මුසල්ිම්වරුන්ට මග යපන්වීමක් හා ශුභාරංචියක් 

වශයයන් ද නුඹයේ පරමාධිපති යවතින් පාරිශුද්ධ 

ආත්මය එය සතයයයන් යුතු ව පහළ කයළ ්යැයි නුඹ 

පවසනු. 

ب َِك   لَُهۥ ُروُح ٱلُۡقُدِس مِن ره قُۡل نَزه
هِذيَن َءاَمنُواْ وَُهٗدى   ِ لُِيثَب َِت ٱل بِٱلۡحَق 

 ١٠٢ َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡسلِِمينَ 

103. තවද ඇත්යතන්ම එය උගන්වනුයේ මිනියසකි යැයි 

නියත වශයයන්ම ඔවුහු පවසන බව සැබැවින්ම අපි 

දනිමු. ඔවුන් කවයරකු යවත සම්බන්ධ කරමින් 

පවසන්යන් ද ඔහුයේ භාෂාව අරාබි යනාවන භාෂාවයි. 

නමුත් යමය පැහැදිලි අරාබි භාෂාවයි. 

نهُهۡم َيُقولُوَن إِنهَما  
َ
َولََقۡد َنۡعلَُم أ

هِذي يُلِۡحُدوَن   ُيَعل ُِمُهۥ بََشر ُۗ ل َِساُن ٱل
ۡعَجِمي   َوَهََٰذا 

َ
لَِساٌن َعَربِي   إِلَۡيهِ أ
بِينٌ   ١٠٣ مُّ

104. නියත වශයයන්ම අල්ලාහය්ේ වදන් විශ්වාස 

යනාකරන්නන් වනාහි ඔහු ඔවුනට මග යනායපන්වයි. 

තවද ඔවුනට යේදනීය දඬුවමක් ඇත. 

ِ لَا   هِذيَن لَا يُۡؤمِنُوَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
لِيمٌ 

َ
ُ َولَُهۡم َعَذاٌب أ  ١٠٤ َيۡهِديهُِم ٱَّلله

105. එයස ්යබාරු යගාතනුයේ අල්ලාහ්යේ වදන් 

විශ්වාස යනාකරන්නන්ය. තවද ඔවුහුමය මුසාවාදීහූ. 
هِذيَن لَا  إِنهَما َيۡفتَرِي ٱلَۡكِذَب ٱل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ِۖۡ َوأ يُۡؤمِنُوَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

 ١٠٥ ٱلَۡكَِٰذبُونَ 

106. අල්ලාහ් පිළිබඳ විශ්වාස කිරීයමන් පසු ව කවයරකු 

ඔහු ව ප්රතික්යෂ්ප කයළ ්ද (ඔහු යවත අල්ලාහය්ේ 

යකෝපය ඇත.) තම සිත යද්ව විශ්වාසයේ තැන්පත් ව 

තිබිය දී බල කරනු ලැබූ අයයකු හැර. (ඔහු යකරහි 

වරදක් නැත.) එනමුත් හදවත යද්ව ප්රතික්යෂ්පයයන් 

විවෘත කළවුන් වන ඔවුනට අල්ලාහ ්යවතින් වූ යකෝපය 

ඇත. එයමන්ම ඔවුනට අතිමහත් වූ දඬුවමක් ද ඇත. 

ها  َمن  ۦٓ إِل ِ مِنُۢ َبۡعِد إِيَمَٰنِهِ َكَفَر بِٱَّلله
ُۢ بِٱلِۡإيَمَِٰن  ۡكرِهَ َوَقلۡبُُهۥ ُمۡطَمئِنُّ

ُ
َمۡن أ

ن َشَرَح بِٱلُۡكۡفرِ َصۡدٗرا   َوَلَِٰكن مه
ِ َولَُهۡم   َِن ٱَّلله َفَعلَيۡهِۡم َغَضب  م 

 ١٠٦ َعَذاٌب َعِظيم  
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107. එය ඔවුහු මතුයලාවට වඩා යමයලාව ජීවිතය ප්රිය 

කළ බැවිනි. තවද නියත වශයයන්ම ප්රතික්යෂ්ප කරන 

ජනයාට අල්ලාහ් මග යනායපන්වයි. 

ۡنيَا   نهُهُم ٱۡستََحبُّواْ ٱلۡحَيَوَٰةَ ٱلدُّ
َ
َذَٰلَِك بِأ

َ لَا َيۡهِدي   نه ٱَّلله
َ
عَلَى ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ

َٰفِرِينَ   ١٠٧ ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك

108. ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ් ඔවුන්යේ හදවත්, ඔවුන්යේ 

සවන් හා ඔවුන්යේ බැල්ම මත මුද්රා තැබුයේය. තවද 

ඔවුහුමය අනවධානී ව සිටින්යනෝ. 

ُ عَلَىَٰ قُلُوبِهِۡم   هِذيَن َطبََع ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
بَۡصَٰرِهِۡمۖۡ َوأ

َ
وََسۡمعِهِۡم َوأ

 ١٠٨ ٱلَۡغَٰفِلُونَ 

109. නියත වශයයන්ම මතුයලායවහි පරාජිතයයෝ 

ඔවුහුමය යන්නට කිසිදු සැකයක් යනාමැත. 
نهُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم  

َ
لَا َجَرَم أ

 ١٠٩ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

110. තවද ඔවුන් පරීක්ෂාවට ලක් කරනු ලැබූ පසුව 

නික්ම යගාස් (තම ජීවිත) කැප යකාට ඉවසා දරා 

ගත්තවුනට නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති සිටී.  

ඉන්පසු ව නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති අති 

ක්ෂමාශීලීය; මහා කරුණා ගුණයයන් යුක්තය. 

هِذيَن َهاَجُرواْ مِنُۢ َبۡعِد  ثُمه إِنه َربهَك لِل
َما فُتِنُواْ ثُمه َجََٰهُدواْ َوَصبَُرٓواْ إِنه 

 ١١٠ َربهَك مِنُۢ َبۡعِدَها لََغُفور  رهِحيم  

111. එදින සෑම ආත්මයක්ම තමන් ගැන වාද කරමින් 

පැමියණති. තවද සෑම ආත්මයක්ම තමන් කළ දෑට පූර්ණ 

ව ප්රතිඵල යදනු ලබති. තවද ඔවුහු අපරාධ කරනු 

යනාලබති. 

تِي كُلُّ َنۡفٖس تَُجَِٰدُل َعن 
ۡ
۞يَۡوَم تَأ

ا َعِملَۡت   هيَٰ كُلُّ َنۡفٖس مه نهۡفِسَها َوتَُوف
 ١١١ َوُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

112. තවද අල්ලාහ ්ගම්මානයක් උදාහරණයක් යලස 

යගන හැර යපන්වීය. එය සුරක්ිත සාමකාමී විය. සෑම 

තැනකින්ම යපෝෂණය ඒ යවත පැමිණියේය. නමුත් එය 

(ගම් වාසීහු) අල්ලාහය්ේ ආශිර්වාදය පිළිබඳ ගුණ මකු 

විය. එවිට ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑ යහත්ුයවන් 

සාගින්යනහි හා බියයහි වස්ත්රය එයට විඳවන්නට සැලස් 

විය. 

ُ َمثَلٗا قَۡريَٗة  كَانَۡت َءامِنَٗة َوَضَرَب ٱَّلله
 ِ

ِن كُل  تِيَها رِۡزُقَها رََغٗدا م 
ۡ
ۡطَمئِنهٗة يَأ مُّ

َذََٰقَها 
َ
ِ فَأ ۡنُعِم ٱَّلله

َ
َمكَاٖن فََكَفَرۡت بِأ

ُ لَِباَس ٱلۡجُوِع وَٱلۡخَۡوِف بَِما كَانُواْ  ٱَّلله
 ١١٢ يَۡصنَُعونَ 

113. තවද ඔවුන් අතරින් දූතයකු ඔවුන් යවත සැබැවින්ම 

පැමිණියේය. නමුත් ඔවුහු ඔහු ව යබාරු කයළෝය. 

එයහයින් ඔවුන් අපරාධකරුවන් ව සිටිය දී දඬුවම ඔවුන් 

ව ග්රහණය කයළය්. 

بُوهُ  ِنُۡهۡم فََكذه َولََقۡد َجآَءُهۡم رَُسول  م 
َخَذُهُم ٱلَۡعَذاُب َوُهۡم َظَٰلُِمونَ 

َ
 ١١٣ فَأ
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114. එයහයින් අල්ලාහ් නුඹලාට යපෝෂණය කළ දැයින් 

පිවිතුරු, අනුමත දෑ නුඹලා අනුභව කරනු. තවද නුඹලා 

අල්ලාහ්ටම නැමදුම් කරමින් සිටියයහු නම් ඔහුයේ 

ආශිර්වාදයට නුඹලා කෘතඥ වනු. 

ُ َحَلَٰلٗا َطي ِٗبا  ا َرَزقَُكُم ٱَّلله فَكُلُواْ مِمه
ِ إِن ُكنتُۡم إِيهاهُ   َوٱۡشُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله

 ١١٤ َتۡعبُُدونَ 

115. නියත වශයයන්ම නුඹලා යවත ඔහු තහනම් කර 

ඇත්යත් මළ දෑ, රුධිරය, ශූකර මාංශ හා කවර යදයක් 

අල්ලාහ ්යනාවන දෑට කපන ලද්යද් ද ඒවාය. නමුත් 

කවයරකු යහෝ බල කරනු ලැබුයේ නම් ඔහු අසාධාරණ 

යලසින් හා සීමාව ඉක්මවීයමන් යතාරව (ඒවා අනුභව 

කයළ ්නම්) එවිට අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලී කරුණා 

ගුණයයන් යුක්තය. 

َم  إِنهَما  َم َعلَيُۡكُم ٱلَۡميۡتََة َوٱلده َحره
  ِ هِله لَِغيۡرِ ٱَّلله

ُ
َولَحَۡم ٱلۡخِنزِيرِ وََمآ أ

ۖۦۡ َفَمِن ٱۡضُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا عَادٖ   بِهِ
َ َغُفور  رهِحيم    ١١٥ فَإِنه ٱَّلله

116. අල්ලාහ් යකයරහි නුඹලා යබාරු යගාතනු වස් 

නුඹලායේ දිව වල් වර්ණනා කරන දෑට යමය අනුමතය. 

යමය තහනම්ය යැයි නුඹලා යනාපවසනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්යකයරහි යබාරු යගාතන්නන් ජය 

යනාලබති. 

لِۡسنَتُُكُم  
َ
َولَا َتُقولُواْ لَِما تَِصُف أ

ٱلَۡكِذَب َهََٰذا َحَلَٰل  َوَهََٰذا َحَرام   
هِذيَن  ِ ٱلَۡكِذَبْۚ إِنه ٱل ل َِتۡفتَُرواْ عَلَى ٱَّلله

 ِ  ٱلَۡكِذَب لَا َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله
 ١١٦ ُيۡفلُِحونَ 

117. ස්වල්ප භුක්ති විඳීමකි. තවද ඔවුනට යේදනීය 

දඬුවමක් ඇත. 
لِيم  

َ
 ١١٧ َمَتَٰع  قَلِيل  َولَُهۡم َعَذاٌب أ

118. තවද මීට යපර අපි නුඹ යවත පැවසූ දෑ යුයදේ 

වූවන් යවත අපි තහනම් කයළමු. තවද අපි ඔවුනට 

අපරාධ යනාකයළමු. එනමුත් ඔවුහු ඔවුන්ටම අපරාධ 

කර ගන්නවුන් වූහ. 

ۡمنَا َما   هِذيَن َهاُدواْ َحره وَعَلَى ٱل
ۖۡ َوَما   قََصۡصنَا َعلَيَۡك مِن َقبُۡل

نُفَسُهۡم 
َ
َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن كَانُٓواْ أ

 ١١٨ َيۡظلُِمونَ 

119. පසු ව නියත වශයයන්ම අනුවන කමින් නපුරක් 

සිදු යකාට ඉන් පසු ව පශ්චාත්තාප වී තමන් හැඩ ගස්වා 

ගත් අයට නුඹයේ පරමාධිපති සිටී. නියත වශයයන්ම 

නුඹයේ පරමාධිපති ඉන් පසු ව පවා අති ක්ෂමාශීලීය. 

කරුණා ගුණයයන් යුක්තය. 

وَٓء   هِذيَن َعِملُواْ ٱلسُّ ثُمه إِنه َربهَك لِل
ِبجََهَٰلَةٖ ثُمه تَابُواْ مِنُۢ َبۡعِد َذَٰلَِك 

ۡصلَُحٓواْ إِنه َربهَك مِنُۢ َبۡعِدَها  
َ
َوأ

 ١١٩ لََغُفور  رهِحيمٌ 
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120. නියත වශයයන්ම ඉබ්රාහීම් අල්ලාහ්ට අවංක ව 

අවනත වූ (නායකත්ව) සමූහයක් (යමන්) විය. තවද ඔහු 

ආයද්ශ කරන්නන් අතරින් යනාවීය. 

ِ َحنِيٗفا   ه ِ ٗة قَانِٗتا َّلل  مه
ُ
إِنه إِبَۡرَٰهِيَم كَاَن أ

 ١٢٠ َولَۡم يَُك مَِن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

121. ඔහුයේ ආශිර්වාද වලට කෘතයේදියකු විය. ඔහු ව 

ඔහු යතෝරා යගන ඍජු මාර්ගය යවත මග යපන්වීය. 
َُٰه إِلَيَٰ  َُٰه َوَهَدى ۡنُعِمهِِۚ ٱۡجتَبَى

َ
َشاكِٗرا ل ِأ

ۡستَقِيمٖ   ١٢١ ِصَرَٰٖط مُّ

122. තවද යමයලාව යහපත අපි ඔහුට පිරිනැමුයවමු. 

තවද නියත වශයයන්ම ඔහු මතු යලායවහි දැහැමියන් 

අතර යවයි. 

ۖۡ َوِإنهُهۥ فِي  ۡنيَا َحَسنَٗة َوَءاَتيَۡنَُٰه فِي ٱلدُّ
َٰلِِحينَ   ١٢٢ ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصه

123. පසු ව “නුඹ ඉබ්රාහීම්යේ අවංක වූ පිළියවත 

අනුගමනය කරනු. ඔහු ආයද්ශ කරන්නන් අතරින් 

යනාවීය” යැයි අපි නුඹ යවත යද්ව පණිවිඩ දන්වා 

සිටියයමු. 

ِن ٱتهبِۡع مِلهَة  
َ
وَۡحيۡنَآ إِلَۡيَك أ

َ
ثُمه أ

ۖۡ َوَما كَاَن مَِن   إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفا
 ١٢٣ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

124. නියත වශයයන්ම යසනසුරාදා දින සීමාව නියම 

කරනු ලැබුයේ එහි මතයේද ඇති කර ගත්තවුන් 

යකයරහිය. තවද මළවුන් යකයරන් නැගිටු වනු ලබන 

දිනයේ නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති ඔවුන් 

කවර විෂයයක මතයේද ඇති කර ගනිමින් සිටියේ ද ඒ 

සම්බන්ධයයන් ඔවුන් අතර තීන්දු කරනු ඇත. 

هِذيَن  بُۡت عَلَى ٱل إِنهَما ُجعَِل ٱلسه
ٱۡختَلَُفواْ فِيهِِۚ َوِإنه َربهَك لََيۡحُكُم  

ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما كَانُواْ فِيهِ  بَيۡنَُهۡم يَۡوَم 
 ١٢٤ َيخۡتَلُِفونَ 

125. නුයේ පරමාධිපතියේ මාර්ගය යවත ඥානයයන් 

යුතු ව හා යහපත් උපයදස් මගින් නුඹ ඇරයුම් කරනු. 

තවද වඩාත් යහපත් දැයින් ඔවුන් සමග නුඹ තර්ක 

කරනු. නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති ඔහුයේ 

මාර්ගයයන් යනාමග ගියවුන් පිළිබඳ ව මැනවින් 

දන්නාය. තවද ඔහු යහ මග ගියවුන් පිළිබඳ ව ද මැනවින් 

දන්නාය. 

ٱۡدُع إِلَيَٰ َسبِيِل َرب َِك بِٱلۡحِۡكَمةِ  
َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱلۡحََسنَةِِۖ َوَجَِٰدلُۡهم بِٱلهتِي  
ۡعلَُم بَِمن 

َ
ۡحَسُنْۚ إِنه َربهَك ُهَو أ

َ
ِهَي أ

ۡعلَُم  
َ
َضله َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

 ِ  ١٢٥ ٱلُۡمۡهتَِدينَ ب

126. තවද නුඹලා දඬුවම් කරන්යනහු නම් නුඹලා කවර 

යදයකින් දඬුවම් කරනු ලැබුයේ ද ඒ හා සමාන ව නුඹලා 

දඬුවම් කරනු. තවද නුඹලා ඉවසා දරා ගත්යතහු නම් 

ඉවසිලිවන්තයින්හට එය උතුම්ය. 

َوِإۡن عَاَقبۡتُۡم َفَعاقِبُواْ بِِمثِۡل َما  
ۖۦۡ  َولَئِن َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخيۡر   ُعوقِبۡتُم بِهِ

َٰبِرِينَ   ١٢٦ ل ِلصه
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127. තවද නුඹ ඉවසා දරා ගනු. තවද නුයේ ඉවසීම 

අල්ලාහ ්සම්බන්ධයයන් මිස යනාවිය යුතුය. තවද නුඹ 

ඔවුන් ගැන දුක් යනාවනු. තවද ඔවුන් කුමන්ත්රණ කරන 

දැයින් නුඹ පීඩනයක පසු යනාවනු. 

ها  ِْۚ َولَا  َوٱۡصبِۡر وََما َصبۡرَُك إِل بِٱَّلله
ا   ِمه َتحَۡزۡن َعلَيۡهِۡم َولَا تَُك فِي َضيٖۡق م 

 ١٢٧ َيۡمُكُرونَ 

128. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්බිය හැඟීයමන් යුතු ව 

කටයුතු කළවුන් හා දැහැමි ව කටයුතු කළවුන් වන 

ඔවුන් සමගය. 

هِذيَن ُهم   هِذيَن ٱتهَقواْ وهٱل َ َمَع ٱل إِنه ٱَّلله
حِۡسنُونَ   ١٢٨ مُّ
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සූරා අල් ඉස්රා الإسراء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අපයේ සංඥාවන් ඔහුට යපන්වනු පිණිස (මක්කාහ්යේ 

පිහිටි) මස්ජිදුල් හරාම්හි සිට ඒ අවට අපි සමෘද්ධිමත් කළ 

(යජරුසලයම් පිහිටි) මස්ජිදුල් අක්සා දක්වා තම ගැත්තා ව 

එක් රාත්රියක ගමන් යකයරේවා වූ ඔහු (අල්ලාහ්) 

සුවිශුද්ධය. නියත වශයයන්ම ඔහුමය සර්ව රාවක. සර්ව 

නිරීක්ෂක. 

ۡسَرىَٰ بَِعبِۡدهِۦ لَۡيلٗا  
َ
هِذٓي أ ُسبَۡحََٰن ٱل

َِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم إِلَي  ٱلَۡمۡسِجِد  م 
هِذي َبََٰرۡكنَا َحۡولَُهۥ لِنُرِيَُهۥ   ۡقَصا ٱل

َ
ٱلۡأ

ِميُع  ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه مِۡن َءاَيَٰتِنَآ
 ١ ٱلَۡبِصيرُ 

2. තවද අපි මූසාට ධර්ම ග්රන්ථය පිරිනැමුයවමු. නුඹලා 

මයගන් යතාර ව භාරකරුවකු යනාගනු යැයි පවසා 

ඉස්රාඊල්යේ දරුවන්ට එය මග යපන්වීමක් බවට පත් 

කයළමු. 

َوَءاتَيۡنَا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَۡنَُٰه 
ها َتتهِخُذواْ مِن   ل

َ
ُهٗدى ل َِبنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل أ

 ٢ ُدونِي َوكِيلٗا

3. (නුඹලා) නූහ් සමග අප (නැයවහි) ඉසිලූ අයයේ 

පරපුරයි. නියත වශයයන්ම ඔහු කෘතයේදී ගැත්යතකු විය. 
ِيهَة َمۡن َحمَلۡنَا َمَع نُوٍحِۚ إِ  نهُهۥ كَاَن ذُر 

 ٣ َعبۡٗدا َشُكوٗرا

4. තවද "නියත වශයයන්ම, නුඹලා මහයපායළායේ 

යදවරක් කලහකම් කරනු ඇතැයි ද නුඹලා මහත් 

උදම්වීමකින් (අපරාධ ක්රියා කරමින්) උදම් වනු ඇතැයි ද 

ඉස්රාඊල් දරුවන්ට අයප් ධර්ම ග්රන්ථයේ තීන්දු කයළමු. 

إِۡسَرَٰٓءِيَل فِي  َوَقَضيۡنَآ إِلَيَٰ بَنِٓي 
َتيِۡن   ۡرِض َمره

َ
ٱلِۡكَتَِٰب لَُتۡفِسُدنه فِي ٱلۡأ

ا َكبِيٗرا  ٤ َولََتۡعلُنه ُعلُو ٗ

5. ඒ යදකින් පළමු ප්රතිඥාව පැමිණි විට අප සතු වඩාත් 

බලවත් ගැත්තන් නුඹලාට එයරහි ව අපි එේයවමු. එවිට 

ඔවුහු නියවස් අතරට රිංගා ගියයෝය. එය සිදු කරනු ලබන 

ප්රතිඥාවක් විය. 

َُٰهَما َبَعثۡنَا   ولَى
ُ
فَإِذَا َجآَء وَۡعُد أ

ٖس َشِديٖد 
ۡ
ْولِي بَأ

ُ
هَنآ أ َعلَيُۡكۡم ِعبَاٗدا ل

ِۚ وَكَاَن وَۡعٗدا   ِيَارِ فََجاُسواْ ِخَلََٰل ٱلد 
ۡفُعولٗا  ٥ مه
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6. පසු ව ඔවුනට එයරහි ව වාරය නුඹලා යවත අපි නැවත 

ලබා දුනිමු. තවද ධනයයන් හා දරුවන්යගන් අපි නුඹලාට 

උපකාර කයළමු. තවද අපි නුඹලා ව පිරිස් බලයයන් අධික 

කයළමු. 

ةَ َعلَيۡهِۡم  ثُمه َرَدۡدنَا لَُكُم ٱلَۡكره
ۡمَوَٰٖل َوبَنِيَن  

َ
ۡمَدۡدَنَُٰكم بِأ

َ
َوأ

ۡكثََر نَفِيًرا 
َ
 ٦ وََجَعلَۡنَُٰكۡم أ

7. නුඹලා යහපත කර ඇත්නම් (එයස්) නුඹලා යහපත කර 

ඇත්යත් නුඹලායේ ආත්මාවන්ටය. තවද නුඹලා නපුරක් 

කර ඇත්නම් එය ද එයටමය. එයහයින් අවසන් ප්රතිඥාව 

පැමිණි විට නුඹලායේ මුහුණු ඔවුන් අවමන් කිරීමටත් 

ඔවුන් එහි මුල් වරට පිවිසුණාක් යමන් මස්ජිදයට 

පිවිසීමටත් ඔවුහු උදම් වූ දෑ දැඩි යලස විනාශ කර 

දැමීමටත් (අපි ඔවුන් ව එේයවමු.) 

نُفِسُكۡمۖۡ  
َ
ۡحَسنتُۡم لِأ

َ
ۡحَسنتُۡم أ

َ
إِۡن أ

ْۚ فَإِذَا َجآَء وَۡعُد   ُتۡم فَلََها
ۡ
َسأ

َ
َوِإۡن أ

ٱٓأۡلِخَرةِ ؤُـُسَيِلاْ وُُجوَهُكۡم َولَِيۡدُخلُواْ  
ةٖ  َل َمره وه

َ
ٱلَۡمۡسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أ

 ٧ َولُِيتَب ُِرواْ َما َعلَۡواْ تَتۡبِيًرا 

8. නුඹලායේ පරමාධිපති නුඹලාට කරුණාව යපන්විය 

හැක. තවද නුඹලා නැවත හැරුයණ් නම් අපි ද 

හැයරන්යනමු. තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්ට 

නිරය සිර යගයක් බවට අපි පත් කයළමු. 

ن يَۡرَحمَُكۡمْۚ َوِإۡن 
َ
َعَسيَٰ َربُُّكۡم أ

ُعدتُّۡم ُعۡدنَاْۚ وََجَعلۡنَا َجَهنهَم  
 ٨ لِلَۡكَٰفِرِيَن َحِصيًرا 

9. නියත වශයයන්ම යමම කුර්ආනය වඩාත් නිවැරදි දෑ 

යවතට මග යපන්වයි. තවද යහකම් කරන යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන්නන් හට සැබැවින්ම ඔවුනට මහත් වූ කුලිය 

ඇති බවට එය ශුභාරංචි දන්වයි. 

إِنه َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َيۡهِدي لِلهتِي ِهَي  
ُر  ِ قَۡوُم َويُبَش 

َ
هِذيَن  أ ٱلُۡمۡؤمِنِيَن ٱل

ۡجٗرا  
َ
نه لَُهۡم أ

َ
َٰلَِحَِٰت أ َيۡعَملُوَن ٱلصه

 ٩ َكبِيٗرا

10. තවද නියත වශයයන්ම මතුයලාව පිළිබඳව විශ්වාස 

යනාකරන්නන් වන ඔවුනට යේදනීය දඬුවමක් අපි 

සූදානම් කර ඇත්යතමු. 

هِذيَن لَا يُۡؤمِنُوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ  نه ٱل
َ
َوأ

ۡعتَۡدنَا 
َ
لِيٗماأ

َ
 ١٠ لَُهۡم َعَذابًا أ

11. තවද තමන්යේ යහපත උයදසා මිනිසා ප්රාර්ථනා 

කරන්නා යසම් (සිය අඥානකම නිසා ඇතැම් විට) 

අයහපත උයදසා ද ඔහු ප්රාර්ථනා කරයි. තවද මිනිසා 

ඉක්මන් සුළු විය. 

ِ ُدعَآَءهُۥ بِٱلۡخَيۡرِِۖ  ر  َويَۡدُع ٱلِۡإنَسَُٰن بِٱلشه
 ١١ ولٗاوَكَاَن ٱلِۡإنَسَُٰن َعجُ 
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12. තවද රාත්රිය හා දහවල සංඥාවන් යදකක් බවට අපි 

පත් කයළමු. එවිට අපි රාත්රියේ සංඥාව මකා දමා දහවයල් 

සංඥාව යපයනන්නක් බවට පත් කයළමු. එය නුඹලා 

නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් වූ භාගයය යසායනු පිණිසත් 

වසර ගණන් හා කාල ගණනය නුඹලා දැන ගනු 

පිණිසත්ය. තවද සෑම යදයක්ම, අපි එය විස්තරාත්මකව 

පැහැදිලි කයළමු. 

هۡيَل َوٱلنهَهاَر َءايَتَيِۡنِۖ  وََجَعلۡنَا ٱل
هۡيِل وََجَعلۡنَآ َءايََة  َفَمَحۡونَآ َءايََة ٱل

ِن   َهارِ ُمبِۡصَرٗة ل َِتبۡتَُغواْ فَۡضلٗا م  ٱلنه
نِيَن   ِ ب ُِكۡم َولَِتۡعلَُمواْ َعَدَد ٱلس  ره

لَۡنَُٰه  َوٱلۡحَِساَبْۚ وَكُله َشۡيءٖ فَصه
 ١٢ َتۡفِصيلٗا

13. තවද සෑම මිනිසකුටම ඔහුයේ ක්රියාවන් ඔහුයේ 

යගයලහි අපි බැන්යඳමු. තවද මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ ක්රියා යල්ඛ්නය අපි ඔහුට යහළි 

කරන්යනමු. ඔහු එය විවෘත කරනු ලැබූවක් යලස දකිනු 

ඇත. 

لَۡزۡمَنَُٰه َطَٰٓئَِرُهۥ فِي  وَكُله 
َ
إِنَسٍَٰن أ

ۖۦۡ َوُنخۡرُِج لَُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ   ُعنُقِهِ
َُٰه َمنُشوًرا   ١٣ كَِتَٰٗبا يَلَۡقى

14. නුඹ නුයේ ක්රියා යල්ඛ්නය කියවනු. අද දින නුඹට 

එයරහිව විනිශ්චයකරු වශයයන් නුඹම ප්රමාණවත්ය. 
 كَِتَٰبََك َكَفىَٰ بِنَۡفِسَك ٱلَۡيۡومَ 

ۡ
  ٱقَۡرأ

 ١٤ َعلَيَۡك َحِسيٗبا

15. කවයරකු යහමඟ ලැබුයේ ද එයස් ඔහු යහමඟ 

ලබනුයේ ඔහුයේ ආත්මය යවනුයවනි. තවද කවයරකු 

යනාමඟ ගියේ ද එයස් ඔහු යනාමඟ යනුයේ එයට 

එයරහිවය. තවද බර උසුලන්යනකු යවනත් යකයනකුයේ 

බර යනාඋසුලයි. තවද අපි ධර්ම දූතයකු එවන යතක් 

(කිසිදු සමාජයකට) දඬුවම් කරන්නන් යලස 

යනාසිටියයමු. 

ۖۦۡ   ِن ٱۡهتََدىَٰ فَإِنهَما َيۡهتَِدي لَِنۡفِسهِ مه
ْۚ َولَا   َوَمن َضله فَإِنهَما يَِضلُّ َعلَيَۡها

ۡخَرىَِٰۗ َوَما ُكنها 
ُ
تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ

بِيَن َحتهيَٰ َنبَۡعَث رَُسولٗا ِ  ١٥ ُمَعذ 

16. තවද යම් ගම්මානයක් අපි විනාශ කිරීමට සිතූ විට එහි 

සැප විඳිමින් සිටින්නන් හට (අපයේ නියයෝගයන්ට 

අවනත වන යමන්) අණ කයළමු. නමුත් ඔවුහු පාපකම් 

කයළෝය. එයහයින් ඒ යවත (දඬුවයම්) ප්රකාශය නියම 

විය. එවිට අපි එය සුණු විසුණු කයළමු. 

َمۡرنَا  
َ
ن نُّۡهلَِك قَۡريًَة أ

َ
َرۡدنَآ أ

َ
َوِإذَآ أ

َفَفَسُقواْ فِيَها فََحقه َعلَيَۡها ُمتۡرَفِيَها 
ۡرَنََٰها تَۡدمِيٗرا  ١٦ ٱلَۡقۡوُل فََدمه

17. තවද අපි නූහ්යගන් පසුව පරම්පරාවන් යකාපමණක් 

විනාශ කයළමු ද? තවද තම ගැත්තන්යේ පාපකම් 

පිළිබඳව නුඹයේ පරමාධිපති අභිඥානවන්තයකු යලසින් 

හා නිරීක්ෂක යලසින් ප්රමාණවත් විය. 

ۡهلَۡكنَا مَِن ٱلُۡقُروِن مِنُۢ َبۡعِد َوَكۡم 
َ
أ

نُوٖحِۗ َوَكَفىَٰ بَِرب َِك بُِذنُوِب ِعبَادِهِۦ  
 ١٧ َخبِيَرُۢا بَِصيٗرا
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18. කවයරකු යමයලාව පතන්යන් ද අපි ප්රිය කරන අයට 

අපයේ අභිමතය පරිදි එහි ඔහුට ඉක්මන් කර යදන්යනමු. 

පසු ව නිරය ඔහුට නියම කරන්යනමු. ඔහු එහි අවමානයට 

ලක් වූ අභාගය සම්පන්නයයකු යස ්පිවිස දැයවනු ඇත. 

لۡنَا لَُهۥ  ن كَاَن يُرِيُد ٱلَۡعاِجلََة َعجه مه
فِيَها َما نََشآُء لَِمن نُّرِيُد ثُمه َجَعلۡنَا  

ََٰها َمۡذُموٗما   لَُهۥ َجَهنهَم يَۡصلَى
ۡدُحوٗرا  ١٨ مه

19. තවද කවයරකු මතු යලාව අයප්ක්ෂා යකාට 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්යනකු යලසින් ඒ යවනුයවන් එහි 

මහත් පරිරමයකින් යවයහයසන්යන් ද එවිට ඔවුන්යේ 

පරිරමය කෘතඥතාවට ලක් වූයවෝ ඔවුහුමය. 

َراَد ٱٓأۡلِخَرةَ وََسَعىَٰ لََها َسۡعيََها 
َ
َوَمۡن أ

ْوَلَٰٓئَِك كَاَن َسۡعيُُهم 
ُ
َوُهَو ُمۡؤمِن  فَأ

ۡشُكوٗرا  ١٩ مه

20. යමයලාව පතන) ඔවුන් හා (මතුයලාව පතන) 

යමාවුන් යන සියල්ලන්ටම නුඹයේ පරමාධිපතියේ 

ප්රසාදයයන් අපි පිරිනමන්යනමු. නුඹයේ පරමාධිපතියේ 

අනුග්රහය වළක්වනු ලබන්නක් යනාවීය. 

ا نُِّمدُّ َهَُٰٓؤلَآءِ َوَهَُٰٓؤلَآءِ مِۡن َعَطآءِ  
كُل ٗ

َرب َِكْۚ َوَما كَاَن َعَطآُء َرب َِك  
 ٢٠ َمحُۡظوًرا 

21. ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු ව ඇතැයමකුට වඩා අපි උසස් 

කයළ ්යකයස් දැයි නුඹ අධීක්ෂණය කරනු. තවද 

මතුයලාව තරාතිරම් වලින් අති මහත්ය. එයමන්ම 

මහිමයට පත් කිරීයමන් ද අති මහත්ය. 

لۡنَا َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ  ٱنُظۡر َكيَۡف فَضه
ۡكبَُر َدَرَجَٰٖت 

َ
َبۡعٖضِۚ َولَٓأۡلِخَرةُ أ
ۡكبَُر َتۡفِضيلٗا

َ
 ٢١ َوأ

22. අල්ලාහ් සමග යවනත් යදවියකු යනාගනු. එයස ්

කළයහාත් නුඹ නින්දාවටත් අසරණ බවටත් පත්වනු ඇත. 
ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َفتَۡقُعَد  ها َتجَۡعۡل َمَع ٱَّلله ل

خُۡذولٗا  ٢٢ َمۡذُموٗما مه

23. නුඹලා ඔහුට පමණක් මිස යවනත් කිසිවකුට නැමදුම් 

යනාකළ යුතු බවටත්, යදමාපියන්ට උපකාර කළ යුතු 

බවටත් නුඹයේ පරමාධිපති නියම කයළය්. නුඹ ළඟ 

ඔවුන් යදයදනායගන් එක් අයකු යහෝ යදයදනාම යහෝ 

මහලු වියට පත් වූයේ නම් ඔවුන් යදයදනාට උෆ් (චී) යැයි 

(යනාමනා වචන) යනාපවසනු. තවද ඔවුන් යදයදනාව 

පලවා යනාහරිනු. ඔවුන් යදයදනා යගෞරවනීය වදනින් 

අමතනු. 

ها   ل
َ
هآ إِيهاهُ  ۞َوَقَضيَٰ َربَُّك أ َتۡعبُُدٓواْ إِل

ا َيبۡلَُغنه   ْۚ إِمه َٰلَِديِۡن إِۡحَسَٰنًا َوبِٱلَۡو
ۡو كِلَاُهَما  

َ
َحُدُهَمآ أ

َ
ِعنَدَك ٱلِۡكبََر أ

ٖ َولَا َتنَۡهۡرُهَما َوُقل   ف 
ُ
هُهَمآ أ فَلَا َتُقل ل

هُهَما قَۡولٗا َكرِيٗما  ٢٣ ل

24. කරුණායවන් යුත් මෘදු පියාපත් ඔවුන් යදයදනාට නුඹ 

පහත් කරනු. තවද මායේ පරමාධිපතියණනි! ඔවුන් 

යදයදනා මා කුඩා අවදියේ හදාවඩා ගත්තාක් යමන් ඔවුන් 

යදයදනාට ද කරුණා කරනු මැනව! 

ِ مَِن   ل  َوٱۡخفِۡض لَُهَما َجنَاَح ٱلذُّ
ِ ٱۡرَحمُۡهَما َكَما   ۡحمَةِ َوُقل رهب  ٱلره

 ٢٤ َربهيَانِي َصغِيٗرا
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25. නුඹලායේ පරමාධිපති නුඹලායේ සිත් තුළ ඇති දෑ 

මැනවින් දන්නාය. නුඹලා දැහැමියන් වන්යන් නම් නියත 

වශයයන්ම ඔහු යවත නැඹුරුවන්නන්හට අති ක්ෂමාශීලී 

විය. 

ۡعلَُم بَِما فِي ُنُفوِسُكۡمْۚ إِن 
َ
بُُّكۡم أ ره

تَُكونُواْ َصَٰلِِحيَن فَإِنهُهۥ كَاَن  
َٰبِيَن َغُفوٗرا  ٢٥ لِلۡأَوه

26. තවද සමීප ඥාතිත්වය ඇත්තා හට ඔහුයේ උරුමය 

නුඹ යදනු. තවද දුගියාට හා මගියාට ද යදනු. තවද නුඹලා 

නාසත්ිකාර යලසින් අපයත් යනායවනු. 

ُهۥ َوٱلِۡمۡسِكيَن   َوَءاِت ذَا ٱلُۡقۡربَيَٰ َحقه
ۡر َتبِۡذيًرا  ِ بِيِل َولَا ُتبَذ   ٢٦ َوٱۡبَن ٱلسه

27. නියත වශයයන්ම නාසත්ිකාරයින් යෂයිතානුන්යේ 

සයහෝදරයයෝ වූහ. තවද යෂයිතාන් තම පරමාධිපතිට 

මහත් ගුණමකුවකු විය. 

َيَِٰطيِنِۖ  رِيَن كَانُٓواْ إِۡخَوََٰن ٱلشه ِ إِنه ٱلُۡمبَذ 
يَۡطَُٰن لَِرب ِهِۦ َكُفوٗرا  ٢٧ وَكَاَن ٱلشه

28. තවද නුඹයේ පරමාධිපතියගන් නුඹ බලායපායරාත්තු 

වන දයාලුභාවය අයප්ක්ෂායවන් සිටියදී (යකයනක් 

ඔයබන් යමක් ඉල්ලා ඔබට එය දීමට යනාහැකිව) ඔවුන් ව 

ප්රතික්යෂ්ප කිරීමට සිදු වන්යන් නම් එවිට නුඹ ඔවුනට 

මෘදු වදනින් අමතනු. 

ِن  ا ُتۡعرَِضنه َعنُۡهُم ٱبۡتَِغآَء َرۡحمَةٖ م  َوِإمه
هُهۡم قَۡولٗا   ب َِك تَرُۡجوَها َفُقل ل ره

يُۡسوٗرا  ٢٨ مه

29. තවද නුඹ (කිසිවක් වියදම් යනාකර) නුඹයේ අත 

නුඹයේ යගල යවත විලංගු දමනු ලබන්නක් බවට පත් 

යනාකරනු. තවද (සියල්ල වියදම් කර) එකවර දිගු 

යනාහරිනු. එවිට නුඹ නින්දා අපහාසයට ලක් ව 

දරිද්රතාවයට ද පත් වනු ඇත. 

َولَا َتجَۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إِلَيَٰ ُعنُقَِك 
تَۡقُعَد  َولَا تَبُۡسۡطَها كُله ٱلۡبَۡسِط فَ 

حُۡسوًرا   ٢٩ َملُوٗما مه

30. නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති ඔහු අභිමත 

කරන අයට යපෝෂණය විස්තීරණය කරයි. එයමන්ම ඔහු 

සීමා ද කරයි. නියත වශයයන්ම ඔහු තම ගැත්තන් පිළිබඳ 

මනා ඥානය ඇති සර්ව නිරීක්ෂක විය. 

ِۡزَق لَِمن يََشآُء  إِنه َربهَك يَبُۡسُط ٱلر 
ْۚ إِنهُهۥ كَاَن بِعِبَادِهِۦ َخبِيَرُۢا  َويَۡقِدُر

 ٣٠ بَِصيٗرا

31. තවද දිළිඳුකමට බිය වී නුඹලායේ දරුවන් නුඹලා මරා 

යනාදමනු. ඔවුන්ට ද නුඹලාට ද යපෝෂණය ලබා යදනුයේ 

අපය. නියත වශයයන්ම ඔවුන් ව මරා දැමීම මහත් පවක් 

විය. 

ۡوَلََٰدُكۡم َخۡشيََة 
َ
إِۡمَلَٰٖقِۖ  َولَا َتۡقتُلُٓواْ أ

حُۡن نَۡرزُُقُهۡم َوِإيهاُكۡمْۚ إِنه َقتۡلَُهۡم  نه
ا َكبِيٗرا  ٣١ كَاَن ِخۡطـ ٗ

32. තවද නුඹලා කාම අපචාරයට ළං යනාවනු. නියත 

වශයයන්ම එය අශික්ිත කරුණකි. තවද එය මාර්ගයයන් 

ද නපුරු විය. 

ۖۡ إِنهُهۥ كَاَن َفَِٰحَشٗة  ِنَيَٰٓ َولَا َتۡقَربُواْ ٱلز 
 ٣٢ وََسآَء َسبِيلٗا
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33. තවද අල්ලාහ් තහනම් කළ ආත්මයක් උරුමයකින් 

යතාර ව නුඹලා ඝාතනය යනාකරනු. තවද කවයරකු 

අපරාධ කරනු ලැබූවකු යලසින් ඝාතනය කරනු ලැබුයේ ද 

ඔහුයේ භාරකරුට සැබැවින්ම අපි බලයක් පැවරුයවමු. 

නමුත් ඔහු ඝාතනය සම්බන්ධයයන් සීමාව ඉක්මවා 

යනායා යුතුය. නියත වශයයන්ම ඔහු උදේ කරනු 

ලබන්යනක් විය. 

  ُ َم ٱَّلله ۡفَس ٱلهتِي َحره َولَا َتۡقتُلُواْ ٱلنه
ِۗ َوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما َفَقۡد   ِ ها بِٱلۡحَق  إِل

َجَعلۡنَا لَِولِي ِهِۦ ُسلَۡطَٰٗنا فَلَا يُۡسرِف ف ِي  
 ٣٣ ٱلَۡقتِۡلِۖ إِنهُهۥ كَاَن َمنُصوٗرا

34. තවද අනාථයායේ වසත්ුවට ඔහු වැඩිවියට පත් වන 

යතක් වඩාත් යහපත් වන යදයකින් හැර නුඹලා සමීප 

යනාවනු. තවද නුඹලා ගිවිසුම පූර්ණවත් කරනු. නියත 

වශයයන්ම ගිවිසුම විමසනු ලබන්නක් විය. 

ها بِٱلهتِي ِهَي  َولَا َتۡقَربُواْ َماَل ٱلَۡيتِيِم إِل
ۡحَسُن َحتهيَٰ َيبۡلَُغ 

َ
ۡوُفواْ أ

َ
ۚۥْ َوأ هُ ُشده

َ
أ

 ٣٤ بِٱلَۡعۡهدِِۖ إِنه ٱلَۡعۡهَد كَاَن َمۡسـ ُولٗا

35. තවද නුඹලා මනින විට මිණුම සම්පූර්ණ කරනු. තවද 

නිවැරදි තුලාවකින් නුඹලා කිරනු. එය උතුම්ය. තවද 

අවසානය ද වඩාත් අලංකාරය. 

ۡوُفواْ ٱلَۡكيَۡل إِذَا كِلۡتُۡم َوِزنُواْ  
َ
َوأ

لُۡمۡستَقِيِمِۚ َذَٰلَِك َخيۡر  بِٱلۡقِۡسَطاِس ٱ
وِيلٗا

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
 ٣٥ َوأ

36. තවද නුඹට කවර යදයක් පිළිබඳ දැනුමක් 

යනාමැත්යත් ද එවන් දෑ මත නුඹ රැඳී යනාසිටිනු. නියත 

වශයයන්ම රවණය බැල්ම හා සිත යන ඒවා සියල්ල ඒ 

පිළිබඳ ව විමසනු ලබන්නක් විය. 

ِعلٌۡمْۚ إِنه َولَا َتۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِۦ 
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ۡمَع َوٱلَۡبَصَر وَٱلُۡفَؤاَد كُلُّ أ ٱلسه

 ٣٦ كَاَن َعنُۡه َمۡسـ ُولٗا

37. තවද මහයපායළායේ උඩඟුයවන් ගමන් යනාකරනු. 

නියත වශයයන්ම නුඹට මහයපායළාව හාරා ගමන් කළ 

යනාහැක්යක්මය. තවද උසින් කඳුවලට ළං විය 

යනාහැක්යක්මය. 

ۖۡ إِنهَك لَن  َولَا َتۡمِش فِي  ۡرِض َمرًَحا
َ
ٱلۡأ

ۡرَض َولَن َتبۡلَُغ ٱلِۡجبَاَل 
َ
َتخۡرَِق ٱلۡأ

 ٣٧ ُطولٗا

38. යම් සියල්යලහි නපුර නුයේ පරමාධිපති අබියස 

පිළිකුල් සහගත විය. 
كُلُّ َذَٰلَِك كَاَن َسي ِئُُهۥ ِعنَد َرب َِك 

 ٣٨ َمۡكُروٗها

39. යමය ප්රඥායවන් යුතු ව නුඹයේ පරමාධිපති නුඹ යවත 

දන්වා සිටි දැයිනි. තවද නුඹ අල්ලාහ ්සමග යවනත් 

යදවියකු පත් යනාකරනු. එවිට නුඹ යදාස ්නගනු ලැබ 

(සියල්ල) අහිමි කර ගත් අයකු යස් නිරයට යහළනු ලබනු 

ඇත. 

ۡوَحيَٰٓ إِلَۡيَك َربَُّك مَِن  
َ
آ أ َذَٰلَِك مِمه

 ِ إَِلًَٰها  ٱلۡحِۡكَمةِِۗ َولَا َتجَۡعۡل َمَع ٱَّلله
َءاَخَر َفتُلَۡقىَٰ فِي َجَهنهَم َملُوٗما  

ۡدُحوًرا   ٣٩ مه
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40. නුඹලායේ පරමාධිපති නුඹලාට පිරිමි දරුවන් යතෝරා 

දී ඔහු මලක්වරුන් අතරින් ගැහැනුන් ගත්යත් ද? නියත 

වශයයන්ම නුඹලා බරපතල ප්රකාශයක් පවසන්යනහුය. 

ۡصَفىَُٰكۡم َربُُّكم بِٱلَۡبنِيَن  
َ
فَأ

َ
خََذ  أ َوٱته

ْۚ إِنهُكۡم لََتُقولُوَن  مَِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إَِنَٰثًا
 ٤٠ قَۡولًا َعِظيٗما

41. තවද ඔවුන් යමයනහි කරනු පිණිස යමම අල් 

කුර්ආනයේ සැබැවින්ම අපි යබායහෝ කරුණු පැහැදිලි 

කයළමු. නමුත් එය පිළිකුල මිස යවනත් කිසිවක් ඔවුනට 

වැඩි යනාකයළ්ය. 

ۡفنَا فِي َهَٰ  َذا ٱلُۡقۡرَءاِن َولََقۡد َصره
ها ُنُفوٗرا ُرواْ َوَما يَزِيُدُهۡم إِل كه  ٤١ لَِيذه

42. ඔවුන් පවසන අයුරින් ඔහු සමග යදවිවරුන් වී නම් 

එවිට ඔවුන් අර්ෂ් හි හිමිපාණන් යවත මග යසායන්නට 

තිබුණි යැයි නුඹ පවසනු. 

ۥٓ َءالَِهة  َكَما َيُقولُوَن   هۡو كَاَن َمَعُه قُل ل
هٱۡبتََغۡواْ إِلَيَٰ ذِي ٱلَۡعۡرِش  إِٗذا  ل

 ٤٢ َسبِيلٗا

43. ඔවුන් පවසන දැයින් ඔහු සුවිශුද්ධය. අති උත්තරීතර 

භාවයයන් ඔහු උසස් විය. 
ا  ا َيُقولُوَن ُعلُو ٗ ُسبَۡحَٰنَُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

 ٤٣ َكبِيٗرا

44. අහස ්හත හා මහයපායළාව ද ඒවායයහි සිටින අය ද 

ඔහුව සුවිශුද්ධ කරයි. ඔහුයේ ප්රශංසාව තුළින් ඔහුව 

සුවිශුද්ධ යනාකරන කිසිවක් නැත. නමුත් ඔවුන් සුවිශුද්ධ 

කරන අයුරු නුඹලා වටහා යනාගන්යනහුය. නියත 

වශයයන්ම ඔහු දයාලුය; අති ක්ෂමාශීලීය. 

ۡرُض 
َ
بُۡع َوٱلۡأ َمََٰوَُٰت ٱلسه تَُسب ُِح لَُه ٱلسه

ها يَُسب ُِح   ِن َشۡيٍء إِل ْۚ َوِإن م  َوَمن فِيهِنه
ها َتۡفَقُهوَن  بِ  حَۡمِدهِۦ َوَلَِٰكن ل

تَۡسبِيَحُهۡمْۚ إِنهُهۥ كَاَن َحلِيًما 
 ٤٤ َغُفوٗرا

45. තවද නුඹ අල් කුර්ආනය පාරායනය කළ විට නුඹ 

අතර හා මතු යලාව විශ්වාස යනාකරන්නන් අතර 

ආවරණය කරනු ලබන තිරයක් අපි ඇති කයළමු. 

َت ٱلُۡقۡرَءاَن َجَعلۡنَا 
ۡ
بَيۡنََك َوِإذَا قََرأ

هِذيَن لَا يُۡؤمِنُوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ  َوبَيَۡن ٱل
ۡستُوٗرا  ٤٥ ِحَجاٗبا مه

46. තවද ඔවුන් එය වටහා ගත යනාහැකි යස ්ඔවුන්යේ 

හදවත් මත ආවරණ ද ඔවුන්යේ කන් තුළ බිහිරිබව ද ඇති 

කයළමු. අල් කුර්ආනයේ නුඹ නුයේ පරමාධිපති ගැන 

පමණක් යමයනහි කළ විට ඔවුන් (ඉන්) ඈත් වී ඔවුන්යේ 

පසුපස ලා පිළිකුයලන් හැරී යති. 

ن  
َ
ِكنهًة أ

َ
وََجَعلۡنَا عَلَىَٰ قُلُوبِهِۡم أ

َيۡفَقُهوهُ َوفِٓي َءاذَانِهِۡم َوقٗۡراْۚ َوِإذَا 
هۡواْ  ذََكۡرَت َربهَك فِي ٱلُۡقۡرَءاِن وَۡحَدهُۥ َول

ۡدَبَٰرِِهۡم ُنُفوٗرا
َ
 ٤٦ عَلَىَٰٓ أ
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47. ඔවුන් නුඹ යවත සවන් යදන අවසථ්ායේ ඔවුන් කවර 

යදයක් පිළිබඳ ව සවන් යදන්යන් ද ඒ පිළිබඳ ව මැනවින් 

දන්යන් අපමය. අපරාධකරුයවෝ ‘නුඹලා හූනියම් කරනු 

ලැබූ මිනියසකු මිස අනුගමනය යනාකරන්යනහුය’ යැයි 

පවසමින් ඔවුහු රහසින් කතා කළ අවසථ්ාවද (මැනවින් 

දන්යන් අපමය.) 

ۦٓ  ۡعلَُم بَِما يَۡستَِمُعوَن بِهِ
َ
حُۡن أ إِذۡ  نه

يَۡستَِمُعوَن إِلَۡيَك َوِإذۡ ُهۡم َنجَۡوىَٰٓ إِذۡ 
ها  َٰلُِموَن إِن تَتهبُِعوَن إِل َيُقوُل ٱلظه

ۡسُحوًرا   ٤٧ رَُجلٗا مه

48. ඔවුහු නුඹට උපමාවන් යගන හැර පෑයේ යකයස් දැයි 

නුඹ අවධානයයන් බලනු. එවිට ඔවුහු යනාමග ගියයෝය. 

එයහයින් කිසිදු මගක් (යසායා ගැනීමට) ඔවුහු හැකියාව 

යනාලබති. 

ۡمثَاَل 
َ
ٱنُظۡر َكيَۡف َضَربُواْ لََك ٱلۡأ

 ٤٨ فََضلُّواْ فَلَا يَۡستَِطيُعوَن َسبِيلٗا

49. තවද නියත වශයයන්ම අපි අස්ි හා දූවිලි බවට පත් 

වූ විට නව මැවීමක් යලස නැවත නැගිටුවනු ලබන්නන් 

යවමු දැයි ඔවුහු විමසුයවෝය. 

ءِذَا 
َ
ءِنها  َوَقالُٓواْ أ

َ
ُكنها ِعَظَٰٗما َوُرَفَٰتًا أ

 ٤٩ لََمبُۡعوثُوَن َخلٗۡقا َجِديٗدا

50. නුඹලා ගලක් යහෝ යකඩයක් යහෝ වනු යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 
ۡو َحِديًدا

َ
 ٥٠ ۞قُۡل ُكونُواْ ِحَجاَرةً أ

51. නැතයහාත් නුඹයේ සිත් තුළ විශාල යලස මවා 

ගන්නා දැයින් වූ මැවීමක් යහෝ වනු. එවිට අපව නැවත 

යගන එනුයේ කවුරුන්දැයි ඔවුහු විමසනු ඇත. නුඹලා ව 

මුල් වරට මැවූ අය යේ යැයි නුඹ පවසනු. එවිට නුඹ යවත 

ඔවුන්යේ හිස් යසාලවා එය කවදා දැයි විමසා සිටිති. එය 

සමීපයයන් විය හැකැයි නුඹ පවසනු. 

ا يَۡكبُُر فِي ُصُدورُِكۡمْۚ   ِمه ۡو َخلٗۡقا م 
َ
أ

هِذي  فََسيَُقولُوَن َمن  ۖۡ قُِل ٱل يُعِيُدنَا
ةِٖۚ فََسيُنۡغُِضوَن إِلَۡيَك   َل َمره وه

َ
َفَطَرُكۡم أ

ُرُءوَسُهۡم َويَُقولُوَن َمَتيَٰ ُهَوۖۡ قُۡل َعَسيَٰٓ  
ن يَُكوَن قَرِيٗبا

َ
 ٥١ أ

52. ඔහු නුඹලා ව කැඳවන දින නුඹලා ඔහුයේ ප්රශංසාව 

තුළින් ප්රතිචාර දක්වනු ඇත. තවද ස්වල්ප කාලයක් මිස 

(යමයලායවහි) නුඹලා රැඳී යනාසිටි බව නුඹලා සිතනු 

ඇත. 

يَۡوَم يَۡدُعوُكۡم فَتَۡستَِجيبُوَن ِبحَۡمِدهِۦ  
ها قَلِيلٗا بِثۡتُۡم إِل

ه  ٥٢ َوَتُظنُّوَن إِن ل

53. තවද වඩාත් අලංකාර දෑ පවසන්නැයි මායේ 

ගැත්තන්හට (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. නියත වශයයන්ම 

යෂයිතාන් ඔවුන් අතර යබදුම් ඇති කරයි. නියත 

වශයයන්ම යෂයිතාන් මිනිසාට ප්රකට සතුයරකු විය. 

ۡحَسُنْۚ  
َ
َوُقل ل ِعِبَادِي َيُقولُواْ ٱلهتِي ِهَي أ

يَۡطََٰن يَنَزُغ بَيۡنَُهۡمْۚ إِنه  إِنه ٱلشه
ا   يَۡطََٰن كَاَن لِلِۡإنَسَِٰن َعُدو ٗ ٱلشه

بِيٗنا  ٥٣ مُّ
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54. නුඹලා පිළිබඳ මැනවින් දන්නා නුඹලායේ 

පරමාධිපතියාය. ඔහු අභිමත කරන්යන් නම් නුඹලාට 

කරුණාව දක්වනු ඇත. නැතයහාත් ඔහු අභිමත කරන්යන් 

නම් නුඹලාට ඔහු දඬුවම් කරනු ඇත. තවද ඔවුන් යවත 

භාරකරුවකු යලස අපි නුඹ යනාඑේයවමු. 

 
ۡ
ۡعلَُم بُِكۡمۖۡ إِن يََشأ

َ
بُُّكۡم أ ره

 
ۡ
ۡو إِن يََشأ

َ
بُۡكۡمْۚ َوَمآ  يَۡرَحمُۡكۡم أ ِ ُيَعذ 

رَۡسلَۡنََٰك َعلَيۡهِۡم َوكِيلٗا
َ
 ٥٤ أ

55. තවද අහසහ්ි හා මහයපායළායේ සිටින අය පිළිබඳ ව 

මැනවින් දන්නා නුඹයේ පරමාධිපතිය. නබිවරුන්යගන් 

ඇතැයමකුට වඩා ඇතැයමකු ව සැබැවින්ම අපි උසස ්

කයළමු. තවද අපි දාවූද් ට සබූර් (ග්රන්ථය) පිරිනැමුයවමු. 

َمََٰوَِٰت  ۡعلَُم بَِمن فِي ٱلسه
َ
َوَربَُّك أ

لۡنَا َبۡعَض  ۡرِضِۗ َولََقۡد فَضه
َ
َوٱلۡأ

بِي ِـَۧن عَلَىَٰ َبۡعٖضِۖ َوَءاتَيۡنَا َداوُۥَد   ٱلنه
 ٥٥ َزبُوٗرا

56. ඔහු හැර දමා නුඹලා විශ්වාස කරමින් සිටි අයව 

අයැදිනු. නමුත් නුඹලායගන් පීඩා ඉවත් කිරීමට යහෝ (එය 

යවනතකට) හැරවීමට යහෝ ඔවුහු බලය යනාදරති, යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ِن ُدونِهِۦ   هِذيَن زََعۡمتُم م  قُِل ٱۡدُعواْ ٱل
ِ َعنُكۡم   ر  فَلَا َيۡملُِكوَن َكۡشَف ٱلضُّ

 ٥٦ َولَا َتحۡوِيلًا

57. ඔවුන් කවයරකුට අයැද සිටින්යන්ද එවැන්නන් 

වනාහි, ඔවුන්යගන් වඩාත් සමීප වූවන් ඔවුන්යේ 

පරමාධිපති යවත මං යසායති. තවද ඔහුයේ කරුණාව 

බලායපායරාත්තු යවති. තවද ඔහුයේ දඬුවමට බිය යවති. 

නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපතියේ දඬුවම ප්රයේශම් 

විය යුත්තකි. 

هِذيَن يَۡدُعوَن يَبۡتَُغوَن إِلَيَٰ  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

قَۡرُب 
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
َويَرُۡجوَن َرب ِهُِم ٱلۡوَِسيلََة أ

ۥْٓۚ إِنه   َرۡحمَتَُهۥ َويََخافُوَن َعَذابَُه
 ٥٧ َعَذاَب َرب َِك كَاَن َمحُۡذوٗرا

58. තවද (අපරාධ කරමින් සිටි) කිසියම් ගම්මානයක් 

මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනට යපර එය අපි 

විනාශ කරන්නන් යලස යහෝ එයට දැඩි දඬුවමකින් දඬුවම් 

කරන්නන් යලස මිස අපි යනාසිටියයමු. එය යල්ඛ්නයේ 

සටහන් කරනු ලබන්නක් විය. 

ها َنحُۡن ُمۡهلُِكوَها   ِن قَۡريٍَة إِل َوِإن م 
بُوَها َعَذابٗا   ِ ۡو ُمَعذ 

َ
َقبَۡل يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ

َشِديٗداْۚ كَاَن َذَٰلَِك فِي ٱلِۡكَتَِٰب 
 ٥٨ َمۡسُطوٗرا

59. තවද සංඥාවන් යපර සිටියවුන් යබාරු කළ යහයින් 

මිස ඒවා එවීම අපව වැළක්වූයේ නැත. තවද අපි සමූද් 

ජනයාට ඔටු යදන පැහැදිලි සංඥාවක් යලස පිරිනැමුයවමු. 

එවිට ඔවුහු ඌට අපරාධ කයළෝය. තවද බිය ගැන්වීමට 

මිස අපි එම සංඥාවන් යනාඑවන්යනමු. 

ن  
َ
هآ أ ن نُّرِۡسَل بِٱٓأۡلَيَِٰت إِل

َ
َوَما َمنََعنَآ أ
َب بَِها  لُوَنْۚ َوَءاتَيۡنَا ثَُموَد  َكذه وه

َ
ٱلۡأ

ْۚ َوَما نُرِۡسُل   اقََة ُمبِۡصَرٗة َفَظلَُمواْ بَِها ٱلنه
ها َتخۡوِيٗفا  ٥٩ بِٱٓأۡلَيَِٰت إِل
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60. තවද නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති ජනයා 

වට කර යගන සිටින බව නුඹට අපි පැවසූ අවසථ්ාව 

සිහිපත් කරනු. නුඹට අප යපන් වූ සිහිනය ද අල් 

කුර්ආනයේ සඳහන් ශාප කරන ලද ගස ද ජනයාට 

පරීක්ෂණයක් යලස මිස අපි ඇති යනාකයළමු. තවද අපි 

ඔවුන් බිය ගන්වන්යනමු. මහත් යස් සීමාව ඉක්මවා යෑම 

මිස යවනත් කිසිවක් ඔවුනට එය වර්ධනය යනාකරනු 

ඇත. 

َحاَط  
َ
َوِإذۡ قُلۡنَا لََك إِنه َربهَك أ

اِسِۚ َوَما َجَعلۡنَا  ۡءيَا ٱلهتِٓي  بِٱلنه ٱلرُّ
َجَرةَ  ها فِتۡنَٗة ل ِلنهاِس َوٱلشه َريَۡنََٰك إِل

َ
أ

ٱلَۡملُۡعونََة فِي ٱلُۡقۡرَءاِنِۚ َوُنخَو ُِفُهۡم َفَما 
ها ُطۡغَيَٰٗنا َكبِيٗرا  ٦٠ يَزِيُدُهۡم إِل

61. තවද නුඹලා ආදම්ට සුජූද් කරනු යැයි අපි 

මලක්වරුන්ට පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. එවිට 

ඉේලීස් හැර (යසසු අය) සුජූද් කයළෝය. නුඹ මැටියයන් 

මැවූ අයට මම සුජූද් කළ යුතු දැයි ඔහු(ඉේලීස්) 

විමසුයේය. 

َوِإذۡ قُلۡنَا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم  
ۡسُجُد 

َ
هآ إِبۡلِيَس قَاَل َءأ فََسَجُدٓواْ إِل

 ٦١ لَِمۡن َخلَۡقَت ِطيٗنا

62. මට වඩා නුඹ ගරු කළ ඔහු ගැන නුඹ කුමක් 

පවසන්යනහි ද? මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දින 

යතක් නුඹ මා ප්රමාද කරන්යන් නම් ස්වල්ප යදයනකු ව 

හැර ඔහුයේ පරපුර සැබැවින්ම මම මුලිනුපුටා දමමි යැයි 

ඔහු පැවසුයේය. 

ۡمَت عَلَىه   هِذي َكره َرَءۡيتََك َهََٰذا ٱل
َ
قَاَل أ

ۡرتَِن  خه
َ
إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَئِۡن أ

ها قَلِيلٗا ۥٓ إِل ِيهتَُه ۡحتَنَِكنه ذُر 
َ
 ٦٢ لَأ

63. (එවිට අල්ලාහ්) නුඹ ද ඔවුන්යගන් නුඹව අනුගමනය 

කළ අය ද පිටව යනු. පරිපූර්ණයයන් යදනු ලබන 

නුඹලායේ ප්රතිවිපාකය නිරය යේ යැයි පැවසුයේය. 

فَإِنه  قَاَل ٱذَۡهۡب َفَمن تَبَِعَك مِنُۡهۡم 
ۡوُفوٗرا  ٦٣ َجَهنهَم َجَزآؤُُكۡم َجَزاٗٓء مه

64. තවද ඔවුන් අතරින් නුඹට හැකි අය නුයේ හඬින් මුලා 

කරනු. ඔවුනට එයරහි ව නුඹයේ අශ්වායරෝහකයින් හා 

නුඹයේ පාබල යස්නාව විධිමත් කර ගනු. තවද වස්තුයවහි 

හා දරුවන්හි නුඹ ඔවුනට හවුල් වනු. තවද නුඹ ඔවුනට 

ප්රතිඥා යදනු. යෂයිතාන් ඔවුනට රැවටීම මිස යවනත් 

කිසිවක් යපායරාන්දු යනායදයි. 

َوٱۡستَۡفزِۡز َمِن ٱۡستََطۡعَت مِنُۡهم 
ۡجلِۡب َعلَيۡهِم ِبخَيۡلَِك  

َ
بَِصۡوتَِك َوأ

ۡمَوَِٰل 
َ
َورَِجلَِك وََشارِۡكُهۡم فِي ٱلۡأ

ۡوَلَِٰد وَِعۡدُهۡمْۚ وََما يَعُِدُهُم  
َ
َوٱلۡأ

ها ُغُرو  يَۡطَُٰن إِل  ٦٤ ًرا ٱلشه

65. නියත වශයයන්ම මායේ (යහපත්) ගැත්තන් වනාහි, 

ඔවුනට එයරහි ව නුඹට කිසිදු බලයක් යනාමැත. තවද 

භාරකරු වශයයන් නුඹයේ පරමාධිපති ප්රමාණවත්ය. 

  ْۚ إِنه ِعبَادِي لَيَۡس لََك َعلَيۡهِۡم ُسلَۡطَٰن 
 ٦٥ َوَكَفىَٰ بَِرب َِك َوكِيلٗا

66. නුඹලා ඔහුයේ භාගයය යසවීම පිණිස නුඹලා 

යවනුයවන් මුහුයදහි නැේ යාත්රා කරවනුයේ නුඹලායේ 

පරමාධිපතිය. නියත වශයයන්ම ඔහු නුඹලාට මහා 

කාරුණික විය. 

هِذي يُۡزِجي لَُكُم ٱلُۡفلَۡك   بُُّكُم ٱل ره
ۦْٓۚ إِنهُهۥ  فِي ٱلَۡبۡحرِ لَِتبۡتَُغواْ مِن فَۡضلِهِ

 ٦٦ كَاَن بُِكۡم رَِحيٗما
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67. තවද නුඹලාට මුහුයදහි පීඩාවක් ඇති වූ කල්හි ඔහු 

හැර නුඹලා ඇරයුම් කරන අය මුවා වී යනු ඇත. ඔහු 

නුඹලා ව මුදවා යගාඩබිම යවත යගන ආ විට නුඹලා 

පිටුපාන්යනහුය. තවද මිනිසා මහා ගුණමකුවකු විය. 

رُّ فِي ٱلَۡبۡحرِ َضله   ُكُم ٱلضُّ َوِإذَا َمسه
ا  هآ إِيهاهُۖۡ فَلَمه َنجهىَُٰكۡم  َمن تَۡدُعوَن إِل

ۡعَرۡضتُۡمْۚ وَكَاَن ٱلِۡإنَسَُٰن  
َ
ِ أ إِلَي ٱلۡبَر 

 ٦٧ َكُفوًرا 

68. ඔහු නුඹලා ව යපායළායේ පැත්තක ගිල්වීයමන් යහෝ 

නුඹලා යවත ගල් වරුසාවක් යැවීයමන් යහෝ නුඹලා 

නිර්භිය ව සිටින්යනහු ද? (එයස ්සිදුවුවයහාත්) පසු ව 

නුඹලා යවනුයවන් කිසිදු භාරකරුවකු නුඹලා යනාදකිනු 

ඇත. 

ن َيخِۡسَف بُِكۡم َجانَِب 
َ
مِنتُۡم أ

َ
فَأ

َ
أ

ۡو يُرِۡسَل َعلَيُۡكۡم َحاِصٗبا ثُمه  
َ
ِ أ ٱلۡبَر 

 ٦٨ لَا َتجُِدواْ لَُكۡم َوكِيلًا

69. එයස් නැතයහාත් නුඹලා ව එහි නැවත වාරයක් 

යගන්වා නුඹලා යවත චණ්ඩමාරුතයක් එවා නුඹලා 

ප්රතික්යෂ්ප කළ යහත්ුයවන් නුඹලා ව ගිල්වීම පිළිබඳ 

නුඹලා නිර්භිය ව සිටින්යනහු ද? (එයස ්සිදුවුවයහාත්) පසු 

ව නුඹලා යවනුයවන් අපයගන් ඒ ගැන විමසන්නට කිසිදු 

ලුහුබඳින්යනකු නුඹලා යනාදකිනු ඇත. 

ن يُعِيَدُكۡم فِيهِ تَاَرةً  
َ
مِنتُۡم أ

َ
ۡم أ

َ
أ

َِن   ۡخَرىَٰ َفيُرِۡسَل َعلَيُۡكۡم قَاِصٗفا م 
ُ
أ

ِيِح َفيُۡغرِقَكُ  م بَِما َكَفۡرُتۡم ثُمه  ٱلر 
 ٦٩ لَا َتجُِدواْ لَُكۡم َعلَيۡنَا بِهِۦ تَبِيٗعا

70. තවද සැබැවින්ම අපි ආදම්යේ දරුවන් යගෞරවයට 

ලක් කයළමු. තවද යගාඩබියමහි හා මුහුයදහි අපි ඔවුන් 

ඉසිලීමු. තවද යහපත් දැයින් අපි ඔවුනට යපෝෂණය 

කයළමු. තවද අප මැේවා වූ දැයින් යබායහෝ දෑට වඩා අපි 

ඔවුන්ව මහිමයට පත් කිරීයමන් උසස ්කයළමු. 

ۡمنَا بَنِٓي َءاَدَم َوَحمَلَۡنَُٰهۡم   ۞َولََقۡد َكره
َِن  ِ وَٱلَۡبۡحرِ َوَرَزقَۡنَُٰهم م  فِي ٱلۡبَر 

ۡن   ِمه لَۡنَُٰهۡم عَلَىَٰ َكثِيرٖ م  ي َِبَِٰت َوَفضه ٱلطه
 ٧٠ َخلَۡقنَا َتۡفِضيلٗا

71. සෑම ජන සමූහයක්ම ඔවුන්යේ යමයහයුම්කරු සමග 

අපි අමතන දින, කවයරකුට තම දකුණයතහි තම වාර්තා 

යපාත යදනු ලැබුයේ ද එවිට ඔවුහු ඔවුන්යේ වාර්තා යපාත 

කියවති. තවද කීතුවක් තරම් යහෝ ඔවුහු අපරාධ කරනු 

යනාලබති. 

نَاِۭس بِإَِمَِٰمهِۡمۖۡ َفَمۡن 
ُ
يَۡوَم نَۡدُعواْ كُله أ

وتَِي كَِتَٰبَُهۥ 
ُ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
بِيَِمينِهِۦ فَأ

َيۡقَرُءوَن كَِتَٰبَُهۡم َولَا ُيۡظلَُموَن 
 ٧١ فَتِيلٗا

72. තවද කවයරකු යම(යලායව)හි අන්ධයකු වූයේ ද ඔහු 

මතු යලායවහි ද අන්ධයකු යේ. තවද මාර්ගයයන් දැඩි 

මුළාවූවකු ද යේ. 

ۡعَميَٰ َفُهَو فِي  
َ
ۦٓ أ َوَمن كَاَن فِي َهَِٰذهِ

َضلُّ َسبِيلٗاٱٓأۡلِخَرةِ 
َ
ۡعَميَٰ َوأ

َ
 ٧٢ أ
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73. තවද අපි නුඹ යවත දන්වා සිටි යද් හැර දමා, නුඹ 

අපට එයරහිව ඒ හැර යවනත් යදයක් යගාතා පවසන 

යමන් (යපාළඹවා) ඔවුන් නුඹව යවනතකට යයාමු කිරීමට 

තැත් කයළෝය. (නුඹ එයස් කයළ ්නම්) එවිට නුඹ ව 

මිතුයරකු යස් ඔවුන් ගනු ඇත. 

هِذٓي  َوِإن كَاُدواْ  لََيۡفتِنُونََك َعِن ٱل
وَۡحيۡنَآ إِلَۡيَك لَِتۡفتَرَِي َعلَيۡنَا َغيَۡرُهۖۥۡ 

َ
أ

خَُذوَك َخلِيلٗا هٱته  ٧٣ َوِإٗذا ل

74. තවද අපි නුඹ ව සථ්ාවර යනාකයළ් නම් සැබැවින්ම 

නුඹ අල්ප යදයකින් ඔවුන් යවත නැඹුරුවන්නට තිබුණි. 
ن ثَبهتَۡنََٰك لََقۡد كِدته 

َ
تَۡرَكُن َولَۡولَآ أ

ا قَلِيلًا  ٧٤ إِلَۡيهِۡم َشيۡـ ٗ

75. එවිට අපි (යමයලාව) ජීවිතයේ යදගුණයක් ද 

මරණයේ දී යදගුණයක් ද (දඬුවම්) අපි නුඹට විඳවන්නට 

සලස්වමු. පසු ව නුඹ අපට එයරහි ව කිසිදු උදේකරුවකු 

යනාදකිනු ඇත. 

ذَقَۡنََٰك ِضۡعَف ٱلۡحَيَوَٰةِ َوِضۡعَف  
َ
هأ إِٗذا ل

ٱلَۡمَماِت ثُمه لَا َتجُِد لََك َعلَيۡنَا  
 ٧٥ نَِصيٗرا

76. තවද නුඹ ව යමම භූමියයන් පිටුවහල් කරනු පිණිස 

නුඹ ව එයින් පලවා හරින්නට ඔවුන් තැත් කයළෝය. 

(එයස ්කයළ් නම්) එවිට නුයඹන් පසු ව මද කලක් මිස 

ඔවුන් ද (එහි) රැඳී යනාසිටිනු ඇත. 

ۡرِض َوِإن كَاُدواْ 
َ
ونََك مَِن ٱلۡأ لَيَۡستَفِزُّ

ها يَلۡبَثُوَن   ۖۡ َوِإٗذا ل لُِيۡخرُِجوَك مِنَۡها
ها قَلِيلٗا  ٧٦ ِخَلََٰفَك إِل

77. අපයේ රසූල්වරුන් අතුරන් නුඹට යපර සැබැවින්ම 

අප එවූ අයයේ පිළියවතය (යමය). තවද අපයේ 

පිළියවතට යවනස් කිරීමක් නුඹ යනාදකිනු ඇත. 

رَۡسلۡنَا َقبۡلََك مِن ُسنهَة َمن قَۡد 
َ
أ

ۖۡ َولَا َتجُِد لُِسنهتِنَا َتحۡوِيلًا  ٧٧ رُُّسلِنَا

78. හිරු මුදුනින් අවරට යෑයම් සිට රාත්රි ඝනාන්ධකාරය 

හට ගන්නා යතක් සලාතය විධිමත් ව ඉටු කරනු. අලුයම් 

කාලයේ පාරායනය (යහවත් ෆේරු සලාතය) ද ඉටු කරනු. 

නියත වශයයන්ම අලුයම් කාලයේ පාරායනය (සහභාගී වූ 

බවට) සාක්ි දරනු ලබන්නක් විය. 

ۡمِس إِلَيَٰ   لَوَٰةَ لُِدلُوِك ٱلشه قِِم ٱلصه
َ
أ

هۡيِل َوقُۡرَءاَن ٱلَۡفۡجرِِۖ إِنه  َغَسِق ٱل
 ٧٨ قُۡرَءاَن ٱلَۡفۡجرِ كَاَن َمۡشُهوٗدا

79. තවද රාත්රියයහි නුඹ යවත (පැවරුණු) 

අතියර්ක(සලාත)යක් වශයයන්ම එහි තහේජුද් (සලාතය) 

ඉටු කරනු. නුයේ පරමාධිපති නුඹ ව මකාම් මහම්ූද් 

(යහවත් ප්රශංසාලාභී සථ්ානයය)හි සැබැවින්ම නුඹ ව 

නැගිටුවනු ඇත. 

ۡد بِهِۦ نَافِلَٗة لهَك   هۡيِل َفتََهجه َومَِن ٱل
ن َيبَۡعثََك َربَُّك َمَقاٗما  

َ
َعَسيَٰٓ أ
حُۡموٗدا  ٧٩ مه

80. තවද මායේ පරමාධිපතියාණනි! සතයයේ පිවිසුයමන් 

ඔබ මා ඇතුළු කරනු මැනව! තවද සතයයේ පිටවුයමන් 

ඔබ මා පිටත් කරනු මැනව! තවද නුඹ යවතින් වූ උපකාරී 

වන බලයක් මා යවත ඇති කරනු මැනව! යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. 

ۡدِخلۡنِي ُمۡدَخَل ِصۡدٖق  
َ
ِ أ َوُقل رهب 

ۡخرِۡجنِي ُمخَۡرَج 
َ
ِصۡدٖق َوٱۡجَعل ل ِي  َوأ

هُدنَك ُسلَۡطَٰٗنا نهِصيٗرا  ٨٠ مِن ل
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81. තවද සතයය පැමිණියේය. අසතයය විනාශ වී ගියේය. 

නියත වශයයන්ම අසතයය විනාශ වී යන්නක්ම විය යැයි 

(නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

ْۚ إِنه  َوُقۡل َجآَء ٱلۡحَقُّ َوزََهَق ٱلَۡبَِٰطُل
 ٨١ زَُهوٗقاٱلَۡبَِٰطَل كَاَن 

82. තවද යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හට දයාව හා 

සුවය ඇති දෑ අපි අල් කුර්ආනයයන් පහළ කරන්යනමු. 

නමුත් අපරාධකරුවන්ට අලාභය මිස යවනත් කිසිවක් එය 

වැඩි යනාකරනු ඇත. 

ُِل مَِن ٱلُۡقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآء   َوُننَز 
يَزِيُد  َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤمِنِيَن َولَا 

ها َخَساٗرا َٰلِِميَن إِل  ٨٢ ٱلظه

83. තවද මිනිසාට අපි ආශිර්වාද කළ විට ඔහු පිටුපා ඒ 

අසලින් හැරී යයි. නමුත් ඔහුට පීඩාවක් ස්පර්ශ වූ විට ඔහු 

බලායපායරාත්තු සුන් කරගන්නා අයයකු විය. 

ۡعرََض  
َ
ۡنَعۡمنَا عَلَى ٱلِۡإنَسَِٰن أ

َ
َوِإذَآ أ
رُّ كَاَن َونَـ َا  ُه ٱلشه ِبجَانِبِهِۦ َوِإذَا َمسه

 ٨٣ يَـ ُوٗسا

84. සෑම යකයනකුම තම මාර්ගයට අනුව කටයුතු කරයි. 

එයහයින් මාර්ගයයන් වඩාත් නිවැරදි අය කවුරුන්දැයි 

නුඹලායේ පරමාධිපති මැනවින් දන්නාය යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. 

ۡم  قُۡل كُل   َيۡعَمُل عَلَىَٰ َشاكِلَتِهِۦ فََربُّكُ 
ۡهَدىَٰ َسبِيلٗا

َ
ۡعلَُم بَِمۡن ُهَو أ

َ
 ٨٤ أ

85. තවද ඔවුහු රූහ ්(යහවත් ප්රාණය) පිළිබඳ නුඹයගන් 

විමසති. රූහ් (පිළිබඳ දැනුම) මායේ පරමාධිපතියේ 

නියයෝගයයන් වූවකි. තවද දැනුයමන් නුඹලා යවත 

පිරිනමනු ලැබ ඇත්යත් ස්වල්පයක් මිස නැතැයි නුඹ 

පවසනු. 

وُح  وِحِۖ قُِل ٱلرُّ َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلرُّ
َِن ٱلۡعِلِۡم   وتِيتُم م 

ُ
ۡمرِ َرب ِي َوَمآ أ

َ
مِۡن أ

ها قَلِيلٗا  ٨٥ إِل

86. තවද අපි අභිමත කයළ් නම් නුඹ යවත අපි දන්වා සිටි 

දෑ (නුයඹන්) ඉවත් කරන්යනමු. පසු ව නුඹ ඒ 

සම්බන්ධයයන් අපට එයරහි ව කිසිදු භාරකරුවකු 

යනාදකිනු ඇත. 

وَۡحيۡنَآ  
َ
هِذٓي أ َولَئِن ِشئۡنَا لََنۡذَهبَنه بِٱل

إِلَۡيَك ثُمه لَا َتجُِد لََك بِهِۦ َعلَيۡنَا  
 ٨٦ َوكِيلًا

87. නුඹයේ පරමාධිපතියගන් වූ දයාලුභාවයක් යලසින් 

මිස (එය පැවතියේ) නැත. නියත වශයයන්ම නුඹ යවත වූ 

ඔහුයේ භාගයය අතිමහත් විය. 

ب َِكْۚ إِنه فَۡضلَُهۥ كَاَن  ِن ره ها َرۡحمَٗة م  إِل
 ٨٧ َعلَيَۡك َكبِيٗرا

88. යමම අල්-කුර්ආනය හා සමාන යදයක් යගන ඒමට 

මිනිස ්වර්ගයා හා ජින් වර්ගයා ඒකරාශී වුව ද ඔවුන්යගන් 

ඇතැයමකු ඇතැයමකුට උරට උර සිටිය ද ඒ හා සමාන 

යදයක් ඔවුහු යගන එන්යන් නැත යැයි (නබිවරය) නුඹ 

පවසනු. 

قُل لهئِِن ٱۡجتََمَعِت ٱلِۡإنُس َوٱلِۡجنُّ عَلَىَٰٓ  
تُواْ بِِمثِۡل َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن لَا  

ۡ
ن يَأ

َ
أ

تُوَن بِِمثۡلِهِۦ َولَۡو كَاَن َبۡعُضُهۡم 
ۡ
يَأ

 ٨٨ لَِبۡعٖض َظهِيٗرا
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89. තවද යමම අල්-කුර්ආනයයහි සෑම උපමාවක් තුළින්ම 

(විවිධ පැතිකඩ වලින්) අපි විසත්ර කයළමු. නමුත් 

ජනයායගන් බහුතරයක් යදනා දැඩි ප්රතික්යෂ්පකයින් 

යලස සිටියා මිස (එය) පිළිගත්යත් නැත. 

ۡفنَا لِلنهاِس فِي َهََٰذا   َولََقۡد َصره
ۡكثَُر  

َ
بَيَٰٓ أ

َ
ِ َمثَٖل فَأ

ٱلُۡقۡرَءاِن مِن كُل 
ها ُكُفوٗرا اِس إِل  ٨٩ ٱلنه

90. තවද මහයපායළායවන් උල්පතක් අප යවත නුඹ මතු 

කර යදන යතක් අපි නුඹ ව විශ්වාස යනාකරන්යන්මය 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َوَقالُواْ لَن نُّۡؤمَِن لََك َحتهيَٰ َتۡفُجَر لََنا  
ۡرِض يَۢنبُوعًا

َ
 ٩٠ مَِن ٱلۡأ

91. . නැතයහාත් ඉඳි හා මිදි වලින් යුත් උයනක් නුඹට 

තිබී ඒ අතර ගංගාවන් නුඹ මතු කරන යතක් යහෝ, 
ۡو تَُكوَن لََك 

َ
خِيٖل أ ِن نه َجنهة  م 

نَۡهََٰر ِخَلَٰلََها  
َ
َر ٱلۡأ ِ وَِعنَٖب َفتَُفج 

 ٩١ َتۡفِجيًرا 

92. . නැතයහාත් නුඹ ප්රතිඥා කළ පරිදි අප යවත අහස 

කැබලි වලට කඩා නුඹ බිම යහයළන යතක් යහෝ 

නැතයහාත් අල්ලාහ් හා මලක්වරුන් (අප) ඉදිරියට නුඹ 

යගන එන යතක් යහෝ, 

ۡو تُۡسقَِط 
َ
َمآَء َكَما زََعۡمَت  أ ٱلسه

 ِ تَِي بِٱَّلله
ۡ
ۡو تَأ

َ
َعلَيۡنَا كَِسًفا أ

 ٩٢ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ قَبِيلًا

93. නැතයහාත් නුඹට රනින් වූ නිවසක් තියබන යතක් 

යහෝ නැතයහාත් අහසට නුඹ නැග යන යතක් යහෝ (අපි 

නුඹ ව විශ්වාස යනාකරන්යන්මය.) තවද නුඹ අප යවත 

ග්රන්ථයක් පහළ යකාට එය අපි කියවන යතක් නුඹයේ 

ආයරෝහණ ගමන සැබැවින්ම අපි විශ්වාස 

යනාකරන්යනමු. මායේ පරමාධිපති සුවිශුද්ධය. මම ධර්ම 

දූතයකු වූ මිනියසකු විනා (යවනත් ස්වරූපයකින්) මම 

සිටියයම්දැයි? (නබිවරය! ඔවුන්යගන්) නුඹ විමසනු. 

ۡو  
َ
ِن زُۡخُرٍف أ ۡو يَُكوَن لََك َبيۡت  م 

َ
أ

َمآءِ َولَن نُّۡؤمَِن لُِرقِي َِك تَۡرقَيَٰ فِي  ٱلسه
َِل َعلَيۡنَا كَِتَٰٗبا نهۡقَرُؤُهۗۥُ قُۡل  َحتهيَٰ ُتنَز 

ها بََشٗرا  ُسبَۡحاَن َرب ِي َهۡل ُكنُت إِل
 ٩٣ رهُسولٗا

94. . තවද ජනයා යවත යහ මග පැමිණි විට " අල්ලාහ් 

ධර්ම දූතයකු වශයයන් මිනියසකුවද යැේයේ" යැයි විමසීම 

මිස යවනත් කිසිවක් ඔවුන් විශ්වාස කිරීයමන් ඔවුන් ව 

වැළැක්වූයේ නැත 

ن يُۡؤمِنُٓواْ إِذۡ 
َ
اَس أ َوَما َمنََع ٱلنه

َبَعَث 
َ
ن قَالُٓواْ أ

َ
هآ أ َجآَءُهُم ٱلُۡهَدىَٰٓ إِل

ُ بََشٗرا رهُسولٗا  ٩٤ ٱَّلله

95. මහයපායළායේ මලක්වරු සන්සුන් ව සැරිසරමින් 

(ජීවත් ව) පැමිණ තිබුණා නම් අපි ඔවුන් යවත අහසින් 

රසූල්වරයකු වශයයන් මලක්වරයකු එවන්නට තිබුණි 

යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ۡرِض َمَلَٰٓئَِكة   
َ
هۡو كَاَن فِي ٱلۡأ قُل ل

َِن   لَۡنا َعلَيۡهِم م  َيۡمُشوَن ُمۡطَمئِن ِيَن لَنَزه
َمآءِ َملَٗكا رهُسولٗا  ٩٥ ٱلسه
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96. මා අතර හා නුඹලා අතර සාක්ිකරුවකු වශයයන් 

අල්ලාහ ්ප්රමාණවත්ය. නියත වශයයන්ම ඔහු තම 

ගැත්තන් පිළිබඳ ව අභිඥානවන්ත නිරීක්ෂක විය යැයි නුඹ 

පවසනු. 

ِ َشهِيَدُۢا بَيۡنِي َوبَيۡنَُكۡمْۚ   قُۡل َكَفىَٰ بِٱَّلله
 ٩٦ إِنهُهۥ كَاَن بِعِبَادِهِۦ َخبِيَرُۢا بَِصيٗرا

97. තවද අල්ලාහ් කවයරකුට යහ මග යපන්වන්යන් ද 

ඔහු යහ මග ලැබූයවකි. තවද ඔහු කවයරකු යනාමග 

යන්නට ඉඩ හරින්යන් ද එවිට ඔවුන් යවනුයවන් ඔහු හැර 

යවනත් කිසිවකු භාරකරුවන් වශයයන් නුඹ යනාදකිනු 

ඇත. තවද අපි මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දින 

ඔවුන්යේ මුහුණු මුණින් අත තිබිය දී අන්ධ, යගාළු හා 

බිහිරි යලසින් අපි ඔවුන් නැගිටුවන්යනමු. ඔවුන්යේ 

නවාතැන නිරයයි. එය නිවී ගිය සෑම විටකම අපි ඔවුනට 

දලු ලා ඇවියළන ගින්න අධික කයළමු. 

ُ َفُهَو ٱلُۡمۡهتَدِِۖ َوَمن   َوَمن َيۡهِد ٱَّلله
ۡولَِيآَء مِن  

َ
يُۡضلِۡل فَلَن َتجَِد لَُهۡم أ
ۖۦۡ َوَنحُۡشُرُهۡم يَۡوَم  ٱلۡقَِيََٰمةِ عَلَىَٰ ُدونِهِ

  ۡۖ ا وُُجوهِهِۡم ُعۡمٗيا َوبُۡكٗما َوُصم ٗ
َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ كُلهَما َخبَۡت زِۡدَنَُٰهۡم   َوى

ۡ
أ مه

 ٩٧ َسعِيٗرا

98. . එය සැබැවින්ම ඔවුන් අපයේ වදන් ප්රතික්යෂ්ප කළ 

බැවින් හා අප අස්ි හා දූවිලි බවට පත් වූ විට නියත 

වශයයන්ම අපි නව මැවීමක් යලස නැගිටුවනු ලබන්නන් 

වන්යනමු දැයි ඔවුහු විමසා සිටි බැවින් ඔවුනට සතු 

ප්රතිවිපාකයයි. 

نهُهۡم َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتِنَا  
َ
َذَٰلَِك َجَزآُؤُهم بِأ

ءِنها  
َ
ءِذَا ُكنها ِعَظَٰٗما َوُرَفَٰتًا أ

َ
َوَقالُٓواْ أ

 ٩٨ لََمبُۡعوثُوَن َخلٗۡقا َجِديًدا

99. අහස ්හා මහයපායළායේ මැවුම්කරු වූ අල්ලාහ ්ඔවුන් 

යමන් දෑ මැවීමට ශක්තිය ඇත්තා බව ඔවුහු යනාදුටුයවෝ 

ද? තවද ඔවුනට නියමිත කාලයක් ඔහු ඇති කයළය්. එහි 

කිසිදු සැකයක් නැත. නමුත් අපරාධකරුයවෝ දැඩි 

ප්රතික්යෂ්පකයින් යලස මිස එය පිළිගත්යත් නැත. 

 َ نه ٱَّلله
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
هِذي َخلََق ۞أ ٱل

ن 
َ
ۡرَض قَادٌِر عَلَىَٰٓ أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ها   َجلٗا ل
َ
َيخۡلَُق مِثۡلَُهۡم وََجَعَل لَُهۡم أ

ها   َٰلُِموَن إِل بَي ٱلظه
َ
َريَۡب فِيهِ فَأ

 ٩٩ ُكُفوٗرا

100. මායේ පරමාධිපතියේ ආශිර්වාදයේ ගබඩා නුඹලා 

සතු කර ඇත්යත් නම් එවිට වියදම් කිරීමට බියයන් නුඹලා 

රඳවා ගනු ඇත. තවද මිනිසා මසුරු විය යැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. 

نتُۡم َتۡملُِكوَن َخَزآئَِن َرۡحمَةِ 
َ
هۡو أ قُل ل

ۡمَسۡكتُۡم َخۡشيََة ٱلِۡإنَفاِقِۚ  
َ
هأ َرب ِٓي إِٗذا ل

 ١٠٠ وَكَاَن ٱلِۡإنَسَُٰن َقتُوٗرا

101. තවද සැබැවින්ම අපි මූසාට පැහැදිලි සංඥා නවයක් 

පිරිනැමුයවමු. එයහයින් (ඒ ගැන) ඉස්රාඊල් දරුවන්යගන් 

විමසනු. ඔවුන් යවත ඔහු පැමිණි විට අයහෝ මූසා! නියත 

වශයයන්ම නුඹ හූනියම් කරනු ලැබූයවකි යැයි මම සිතමි 

යැයි ෆිර්අවුන් ඔහු අමතා පැවසුයේය. 

َولََقۡد َءاتَيۡنَا ُموَسيَٰ تِۡسَع َءاَيَٰتِۭ 
ۡسَرَٰٓءِيَل إِذۡ َبي َِنَٰٖتِۖ فَۡسـ َۡل بَنِٓي إِ 

َجآَءُهۡم َفَقاَل لَُهۥ فِۡرَعۡوُن إِن ِي 
ُظنَُّك َيَُٰموَسيَٰ َمۡسُحوٗرا

َ
 ١٠١ لَأ
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102. යම්වා පැහැදිලි සාධක යලස අහස් හි හා 

මහයපායළායේ පරමාධිපති මිස යවනත් කිසිවකු පහළ 

යනාකළ බව සැබැවින්ම නුඹ දන්යනහිය. තවද අයහෝ 

ෆිර්අවුන්! නුඹ විනාශ කරනු ලබන්නකු බව සැබැවින්ම 

මම සිතමි යැයි ඔහු කීයේය. 

ها   نَزَل َهَُٰٓؤلَآءِ إِل
َ
قَاَل لََقۡد َعلِۡمَت َمآ أ

ۡرِض بََصآئَِر َوِإن ِي 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َربُّ ٱلسه

ُظنَُّك َيَٰفِۡرَعۡوُن َمثۡبُوٗرا
َ
 ١٠٢ لَأ

103. එවිට මහයපායළායවන් ඔවුන් ව පන්නා දමන්නට 

ඔහු(ෆිර්අවුන්) සිතුයේය. එවිට අපි ඔහු හා ඔහු සමග වූ 

සියල්ලන් දියයහි ගිල්වූයයමු. 

ۡرِض  
َ
َِن ٱلۡأ ن يَۡستَفِزهُهم م 

َ
َراَد أ

َ
فَأ

َعُهۥ َجمِيٗعا ۡغَرقَۡنَُٰه َوَمن مه
َ
 ١٠٣ فَأ

104. තවද ‘නුඹලා යමම භූමියේ වාසය කරනු. අවසන් 

දින පිළිබඳ ප්රතිඥාව පැමිණි විට නුඹලා සියලු යදනා එකට 

යවළා ගනිමින් අපි යගන එන්යනමු යැයි ඔහුයගන් පසු ව 

ඉස්රාඊල් දරුවන්ට අපි කීයවමු. 

َوُقلۡنَا مِنُۢ َبۡعِدهِۦ لَِبنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل  
ۡرَض فَإِذَا َجآَء وَۡعُد  

َ
ٱۡسُكنُواْ ٱلۡأ

 ١٠٤ ٱٓأۡلِخَرةِ ِجئۡنَا بُِكۡم لَفِيٗفا

105. තවද අපි එය සතයය පදනම් කර ගනිමින් පහළ 

කයළමු. තවද එය සතයය පදනම් කර ගනිමින් පහළ විය. 

තවද නුඹ ව ශුභාරංචි දන්වන්යනකු හා අවවාද 

කරන්යනකු යලස මිස අපි යනාඑේයවමු. 

ُۗ َوَمآ   ِ نََزَل نَزلَۡنَُٰه َوبِٱلۡحَق 
َ
ِ أ َوبِٱلۡحَق 

ٗرا َونَِذيٗرا ِ ها ُمبَش  رَۡسلَۡنََٰك إِل
َ
 ١٠٥ أ

106. තවද කුර්ආනය, එය නවත නවතා ජනයාට නුඹ 

පාරායනා කරනු පිණිස අපි එය යකාටස් කයළමු. තවද අපි 

එය (යවන් යවන් වූ) පහළ කිරීම් වශයයන් අපි එය පහළ 

කයළමු. 

اِس  هُۥ عَلَى ٱلنه
َ
َوقُۡرَءانٗا فََرقَۡنَُٰه لَِتۡقَرأ

لَۡنَُٰه تَنزِيلٗا  ١٠٦ عَلَىَٰ ُمۡكٖث َونَزه

107. නුඹලා එය විශ්වාස කරනු. නැතයහාත් විශ්වාස 

යනාකරනු යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. නියත 

වශයයන්ම මීට යපර දැනුම යදනු ලැබූවන් වූ ඔවුන් යවත 

එය පාරායනය කරනු ලබන විට සුජූද් කරන්නන් යලසින් 

ඔවුහු මුණින් ඇද වැයටති. 

ۡو لَا تُۡؤمِنُٓواْْۚ إِنه 
َ
ۦٓ أ قُۡل َءامِنُواْ بِهِ

وتُواْ ٱلۡعِلَۡم مِن 
ُ
هِذيَن أ ۦٓ إِذَا  ٱل َقبۡلِهِ

ُيتۡلَىَٰ َعلَيۡهِۡم َۤنوُّرِخَي ِۤناَقۡذَأۡلِل  
 ١٠٧ ۤاٗدَّجُس

108. තවද අපයේ පරමාධිපති සුවිශුද්ධය. අපයේ 

පරමාධිපතියේ ප්රතිඥාව සිදු කරනු ලබන්නක්ම විය යැයි 

ඔවුහු පවසති. 

َويَُقولُوَن ُسبَۡحََٰن َرب ِنَآ إِن كَاَن وَۡعُد  
 ١٠٨ لََمۡفُعولٗاَرب ِنَا 

109. තවද ඔවුහු අඩමින් (සුජූද් කරන්නන් යලසින්) 

මුණින් ඇද වැයටති. තවද එය ඔවුනට යටහත් පහත්භාවය 

වර්ධනය කරනු ඇත. 

وَن لِلۡأَذۡقَاِن َيبُۡكوَن  َويَِخرُّ
 ١٠٩ َويَزِيُدُهۡم ُخُشوٗعا۩ 
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110. නුඹලා අල්ලාහ් යැයි අමතනු. නැතයහාත් රහම්ාන් 

යැයි අමතනු. නුඹලා කවර යදයක් පවසා ඇමතුව ද ඔහුට 

අලංකාර නාමයන් ඇත. තවද නුඹයේ සලාතය හඬ නගා 

ඉටු යනාකරනු. තවද එය පහත් හඬින් ද ඉටු යනාකරනු. ඒ 

අතර වූ මාර්ගයක් යසායනු. 

ي ٗا  
َ
وِ ٱۡدُعواْ ٱلرهۡحَمََٰنۖۡ أ

َ
َ أ قُِل ٱۡدُعواْ ٱَّلله

ِۚ َولَا   ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسنَيَٰ
َ
ا تَۡدُعواْ فَلَُه ٱلۡأ مه

َتجَۡهۡر بَِصلَاتَِك َولَا ُتخَافِۡت بَِها  
 ١١٠ َوٱۡبتَِغ َبيَۡن َذَٰلَِك َسبِيلٗا

111. තවද සියලු ප්රශංසා අල්ලාහ්ටමය. ඔහු වනාහි ඔහු 

දරුයවකු යනාගත්යත් ය. තවද පාලනයයහි ඔහුට කිසිදු 

හවුල්කරුවකු ද යනාවීය. ඔහුට ආරක්ෂකයකු ගැනීමට 

තරම් ඔහු පහත් භාවයයන් යුත් යනාවීය යැයි නුඹ පවසනු. 

තවද නුඹ ඔහු ව අති යර්ෂ්ඨ අන්දමින් විභූතිමත් කරනු. 

هِذي لَۡم َيتهِخۡذ َولَٗدا   ِ ٱل َوُقِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
هُهۥ َشِريك  فِي ٱلُۡملِۡك   َولَۡم يَُكن ل

ۖۡ َوَكب ِۡرهُ  ِ ل  َِن ٱلذُّ هُهۥ َولِي   م  َولَۡم يَُكن ل
 ١١١ تَۡكبِيَرُۢا
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තම ගැත්තා යවත ධර්ම ග්රන්ථය (අල්-කුර්ආනය) 

පහළ කළා වූ අල්ලාහ්ටම සියලු ප්රශංසා! තවද ඔහු එහි 

කිසිදු ඇදයක් තැබුයේ නැත. 

نَزَل عَلَىَٰ َعبِۡدهِ ٱلۡحَۡمُد 
َ
هِذٓي أ ِ ٱل َّلِله

هُهۥ ِعوََجا    ١ ٱلِۡكَتََٰب َولَۡم َيجَۡعل ل

2. (එය) ඍජුය. (අල්ලාහ් වන) ඔහු යවතින් වූ දැඩි 

දඬුවම ගැන අවවාද කරනු පිණිසත් යහකම් කරන 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන්හට නියත වශයයන්ම 

ඔවුනට අලංකාර ප්රතිඵල ඇතැයි දන්වනු පිණිසත් (ඔහු 

එය පහළ කයළ්)ය. 

هُدنُۡه  ِن ل ٗسا َشِديٗدا م 
ۡ
َقي ِٗما ل ُِينِذَر بَأ

هِذيَن َيۡعَملُوَن   َر ٱلُۡمۡؤمِنِيَن ٱل ِ َويُبَش 
ۡجًرا َحَسٗنا

َ
نه لَُهۡم أ

َ
َٰلَِحَِٰت أ  ٢ ٱلصه

3. ඔවුන් නිරන්තරයයන්ම එහි රැඳී සිටින්නන් යලසින්. بَٗدا
َ
َِٰكثِيَن فِيهِ أ  ٣ مه

4. අල්ලාහ් දරුවකු යගන ඇතැයි ප්රකාශ කළවුනට ඔහු 

අවවාද කරනු පිණිස ද (එය පහළ කයළය්.) 
ُ َولَٗدا خََذ ٱَّلله هِذيَن قَالُواْ ٱته  ٤ َويُنِذَر ٱل

5. ඔවුනට යහෝ ඔවුන්යේ මුතුන් මිත්තන්ට ඒ පිළිබඳ ව 

කිසිදු දැනුමක් යනාවීය. ඔවුන්යේ මුඛ්වල් වලින් පිට වන 

ප්රකාශය දරුණු විය. ඔවුහු යබාරුව මිස යවයනකක් 

යනාපවසති. 

ا لَُهم بِهِۦ مِۡن ِعلٖۡم َولَا ٓأِلبَآئِهِۡمْۚ   مه
َٰهِهِۡمْۚ إِن  فَۡو

َ
َكبُرَۡت كَلَِمٗة َتخُۡرُج مِۡن أ

ها َكِذبٗا  ٥ َيُقولُوَن إِل

6. යමම යදසුම (අල්-කුර්ආනය) ඔවුහු විශ්වාස 

යනාකයළ ්නම් ඔවුන් යහත්ුයවන් දුකට පත් ව නුඹ 

නුඹවම විනාශ කර ගන්නට බලනු ඇත. 

فَلََعلهَك َبَِٰخع  نهۡفَسَك عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِۡم إِن 
َسًفا

َ
 ٦ لهۡم يُۡؤمِنُواْ بَِهََٰذا ٱلۡحَِديِث أ

7. ඔවුන් අතරින් ක්රියායවන් වඩාත් අලංකාර වනුයේ 

කවුරුන්දැයි අපි ඔවුන් පරීක්ෂා කරනු පිණිස 

මහයපායළාව මත ඇති දෑ එයට අලංකරණයක් යලස 

ඇති කයළමු. 

هَها  ۡرِض زِينَٗة ل
َ
إِنها َجَعلۡنَا َما عَلَى ٱلۡأ

ۡحَسُن َعَملٗا
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
 ٧ لَِنبۡلُوَُهۡم أ
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8. තවද නියත වශයයන්ම අපි ඒ මත ඇති දෑ (විනාශ 

කර) පැළෑටි රහිත හිස ්තැනිතලාවක් බවට පත් 

කරන්නන් යවමු. 

َوِإنها لََجَٰعِلُوَن َما َعلَيَۡها َصعِيٗدا  
 ٨ ا ُجُرزً 

9. නියත වශයයන්ම එම යලනට හා යසල්ලිපිවලට අයත් 

වූවන් අපයේ සංඥා අතරින් පුදුම සහගත අය වශයයන් 

සිටියහ යැයි (නබිවරය) නුඹ අදහස් කරන්යනහි ද?. 

ۡصَحََٰب ٱلَۡكۡهِف 
َ
نه أ

َ
ۡم َحِسبَۡت أ

َ
أ

 ٩ َوٱلرهقِيِم كَانُواْ مِۡن َءاَيَٰتِنَا َعَجبًا

10. තරුණයින් (රැකවරණ යසායා) යලන යවත පිවිසුනු 

විට ‘අපයේ පරමාධිපතියාණනි! නුඹ යවතින් වූ කරුණාව 

අපට පිරිනමනු මැනව! අපයේ කටයුතු සෘජු යලස අපට 

සකස ්කර යදනු මැනව.!’ යැයි ප්රාර්ථනා කළහ. 

َوى ٱلۡفِتۡيَُة إِلَي ٱلَۡكۡهِف َفَقالُواْ 
َ
إِذۡ أ

هُدنَك َرۡحمَٗة  َوَهي ِۡئ لََنا  َربهنَآ َءاتِنَا مِن ل
ۡمرِنَا رََشٗدا

َ
 ١٠ مِۡن أ

11. එවිට යලයනහි වසර ගණනාවක් (නිදන්නට) 

ඔවුන්යේ කන් මත ආවරණයක් අපි යහළුයවමු. 
فََضَربۡنَا عَلَىَٰٓ َءاذَانِهِۡم فِي ٱلَۡكۡهِف  

 ١١ ِسنِيَن َعَدٗدا

12. පසු ව ඔවුන් රැඳී සිටි කාලය මැනවින් සටහන් 

කරයගන ඇත්යත් කණ්ඩායම් යදකින් කවර 

(කණ්ඩායම)ක් දැයි අපි දන්වනු පිණිස අපි ඔවුන් ව අවදි 

කයළමු. 

يُّ ٱلۡحِۡزبَيِۡن  
َ
ثُمه َبَعثَۡنَُٰهۡم لَِنۡعلََم أ

َمٗدا
َ
ۡحَصيَٰ لَِما لَبِثُٓواْ أ

َ
 ١٢ أ

13. ඔවුන්යේ පුවත පිළිබඳ ව අපි සැබෑ යලසින් නුඹ 

යවත පවසන්යනමු. නියත වශයයන්ම ඔවුහු 

තරුණයයෝය. ඔවුහු ඔවුන්යේ පරමාධිපති ව විශ්වාස 

කළහ. තවද අපි ඔවුනට යහ මග අධික කයළමු. 

ِۚ إِنهُهۡم  ِ ُهم بِٱلۡحَق 
َ
حُۡن َنُقصُّ َعلَيَۡك َنبَأ نه

 ١٣ فِتۡيٌَة َءاَمنُواْ بَِرب ِهِۡم َوزِۡدَنَُٰهۡم ُهٗدى

14. තවද ඔවුහු අවදි වී ‘අපයේ පරමාධිපති අහස් හා 

මහයපායළායේ හිමිපාණන්ය. ඔහුයගන් යතාරව කිසිදු 

යදවියකුට අපි ඇරයුම් යනාකරන්යනමු. එවිට (එයස් 

කයළ ්නම්) සැබැවින්ම අපි යබාරුවක්ම පවසා ඇත්යතමු’ 

යැයි ඔවුහු පැවසූ විට ඔවුන්යේ හදවත් අපි ශක්තිමත් 

කයළමු. 

َوَربَۡطنَا عَلَىَٰ قُلُوبِهِۡم إِذۡ قَاُمواْ َفَقالُواْ 
ۡرِض لَن  َربُّنَا َربُّ 

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ۖۡ لهَقۡد قُلۡنَآ إِٗذا  ۦٓ إَِلَٰٗها نهۡدُعَواْ مِن ُدونِهِ
 ١٤ َشَطًطا
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15. යමාවුහු අපයේ ජනයා යවති. ඔහු(අල්ලාහ්) හැර 

(යවනත්) යදවියන් යමාවුහු ගත්යතෝය. (එයස්නම්) ඒවා 

සම්බන්ධයයන් පැහැදිලි සාධකයක් යමාවුන් යගන ආ 

යුතු යනායේ ද? අල්ලාහ ්යකයරහි යබාරු යගාතන්නාට 

වඩා මහා අපරාධකරු කවයරක් ද? 

ۦٓ   خَُذواْ مِن ُدونِهِ َهَُٰٓؤلَآءِ قَوُۡمنَا ٱته
تُوَن َعلَيۡهِم بُِسلَۡطَِٰۭن  

ۡ
هۡولَا يَأ ۖۡ ل َءالَِهٗة

  ِ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم مِمه
َ
َبي ِٖنِۖ َفَمۡن أ

 ١٥ َكِذبٗا

16. තවද නුඹලා ඔවුන්යගන් හා අල්ලාහ්යගන් යතාරව 

ඔවුන් නමදිමින් සිටි දැයින් ඉවත් වූ විට (ආරක්ෂාව පතා) 

යලන තුළට නුඹලා පිවියසනු. නුඹලායේ පරමාධිපති 

ඔහුයේ කරුණාව නුඹලා යවත විහිදු වනු ඇත. තවද 

නුඹලායේ කටයුතු නුඹලාට (පහසු බවට) සකස් කර 

යදනු ඇත. 

ها َوِإذِ ٱۡعتََزلُۡتُموُهۡم وََما  َيۡعبُُدوَن إِل
اْ إِلَي ٱلَۡكۡهِف يَنُشۡر لَُكۡم   ۥٓ ُو

ۡ
َ فَأ ٱَّلله

ِۡن  ۡحمَتِهِۦ َويَُهي ِۡئ لَُكم م  ِن ره َربُُّكم م 
ِۡرفَٗقا ۡمرُِكم م 

َ
 ١٦ أ

17. තවද හිරු උදා වූ විට ඔවුන්යේ යලනින් දකුණු 

යදසට එය නැඹුරුවීමද, අවරට ගිය විට වම් යදසින් ඔවුන් 

ව මග හැරී යාමද නුඹ දකිනු ඇත. (නමුත්) ඔවුහු එහි 

විශාල ස්ථානයක වූහ. එය අල්ලාහ්යේ සාධකයන් 

අතරිනි. අල්ලාහ ්කවයරකු යහ මග යයාමු කරන්යන් ද 

ඔහු යහ මග ලැබූයවක්මය. තවද ඔහු කවයරකු යනාමග 

යන්නට ඉඩ හැරියේ ද එවිට ඔහු යවනුයවන් මග 

යපන්වන භාරකරුවකු නුඹ යනාදකිනු ඇත. 

ۡمَس  إِذَا َطلََعت تهَزََٰوُر  ۞َوتََرى ٱلشه
َعن َكۡهفِهِۡم ذَاَت ٱلَۡيِميِن َوِإذَا َغَربَت  
َماِل َوُهۡم فِي فَۡجَوةٖ   ِ تهۡقرُِضُهۡم ذَاَت ٱلش 

ُِۗ َمن َيۡهِد  ِنُۡهْۚ َذَٰلَِك مِۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله م 
ُ َفُهَو ٱلُۡمۡهتَدِِۖ َوَمن يُۡضلِۡل فَلَن   ٱَّلله

رِۡشٗدا ا مُّ  ١٧ َتجَِد لَُهۥ َولِي ٗ

18. තවද නුඹ (ඔවුන් දුටුයේ නම්) ඔවුන් අවදි ව 

සිටින්නන් යැයි නුඹ සිතනු ඇත. නමුත් ඔවුහු නිදායගන 

සිටිති. තවද අපි දකුණු යදසටත් වම් යදසටත් ඔවුන්ව 

යපරළමින් සිටියයමු. ඔවුන්යේ සුනඛ්යා තම යපර පාද 

යදක දිගු කරමින් යදාරටුව මත විය. නුඹ ඔවුන් යවත එබී 

බැලුයවහි නම් ඔවුන්යගන් නුඹ යේගයයන් පලා යනු 

ඇත. තවද ඔවුන් පිළිබඳ භීතියයන් නුඹ පියරනු ඇත. 

ْۚ َوُنَقل ِبُُهۡم   ۡيَقاٗظا َوُهۡم ُرُقود 
َ
َوَتحَۡسبُُهۡم أ

َماِلِۖ وََكلۡبُُهم  ِ ذَاَت ٱلَۡيِميِن َوذَاَت ٱلش 
لَۡعَت   َبَِٰسط  ذَِراَعيۡهِ بِٱلۡوَِصيِدِۚ لَوِ ٱطه

هۡيَت مِ نُۡهۡم فَِراٗرا َولَُملِئَۡت  َعلَيۡهِۡم لََول
 ١٨ مِنُۡهۡم رُۡعٗبا
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19. තවද එයලස ඔවුන් අතර ඔවුන් එකියනකා විමසා 

ගනු පිණිස ඔවුන් ව අපි අවදි කයළමු. ඔවුන් අතරින් 

ප්රකාශකයකු ‘නුඹලා යකාපමණ කාලයක් රැඳුයණහු දැයි 

විමසා සිටියේය. අපි දිනක් යහෝ දිනකින් යකාටසක් යහෝ 

රැඳී සිටියයමු’ යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. ‘නුඹලා රැඳී සිටි 

කාලය පිළිබඳ මැනවින් දන්නා නුඹලායේ පරමාධිපතිය. 

එයහයින් නුඹලායගන් යකයනකු නුඹලායේ යමම කාසි 

සමග නගරයට එවනු. එහි වඩා පිවිතුරු ආහාරයක් බලා 

එයින් යපෝෂණය (ආහාරය) නුඹලා යවත ඔහු 

යගයනත්වා! තවද ඔහු ප්රයේශයමන් සිටිත්වා! තවද 

නුඹලා පිළිබඳව කිසියවකුට ඔහු යනාහැඟිවිය යුතුය’ යැයි 

ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

َوَكَذَٰلَِك َبَعثَۡنَُٰهۡم لَِيتََسآَءلُواْ بَيۡنَُهۡمْۚ قَاَل  
ِنُۡهۡم َكۡم لَبِثۡتُۡمۖۡ قَالُواْ لَبِثۡنَا   قَآئِل  م 

ۡعلَُم  
َ
ۡو َبۡعَض يَۡومِٖۚ قَالُواْ َربُُّكۡم أ

َ
يَۡوًما أ

َحَدُكم بَِوِرقُِكۡم  بَِما لَبِثۡتُۡم فَٱۡبعَ 
َ
ثُٓواْ أ

ۡزكَيَٰ 
َ
َهآ أ يُّ

َ
ۦٓ إِلَي ٱلَۡمِدينَةِ فَلۡيَنُظۡر أ َهَِٰذهِ

ِنُۡه   تُِكم بِرِۡزٖق م 
ۡ
َطَعاٗما فَلۡيَأ

ۡف َولَا يُۡشعَِرنه بُِكۡم   َولَۡيتَلَطه
َحًدا

َ
 ١٩ أ

20. නියත වශයයන්ම නුඹලා ව ඔවුන් දුටුයේ නම් ඔවුන් 

නුඹලා ව ගල් ගසා මරනු ඇත. එයස ්නැතයහාත් 

ඔවුන්යේ දහම තුළට නැවත නුඹලා ව හරවා ගනු ඇත. 

එවිට නුඹලා කිසිවියටක ජය යනාලබන්යනහුමය. 

إِنهُهۡم إِن َيۡظَهُرواْ َعلَيُۡكۡم يَۡرُجمُوُكۡم  
ۡو يُعِيُدوُكۡم فِي مِلهتِهِۡم َولَن ُتۡفلُِحٓواْ  

َ
أ

بَٗدا
َ
 ٢٠ إِذًا أ

21. තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහය්ේ ප්රතිඥාව සතය 

බවද, නියත වශයයන්ම අවසන් යහෝරාව කිසිදු 

සැකයකින් යතාරව පැමියණනු ඇතැයිද යන්න ජනයා 

දැන ගනු පිණිස එයලස අපි ඔවුන්යේ තත්ත්වය ගැන 

නගරවාසීන්ට ප්රකාශ කයළමු. එවිට (යලයනහි සිටි පිරිස 

සම්බන්ධයයන්) ඔවුන්යේ කටයුතු සම්බන්ධයයන් 

(නගරවාසීන්) එකියනකා අතර වාද කරමින් සිටියහ. 

ඔවුන්යගන් සමහරුන් යගාඩනැගිල්ලක් ඔවුන් (යේ 

යලන) මත ඉදි කරනු යැයි පැවැසූහ. ඔවුන්යේ 

පරමාධිපති ඔවුන් පිළිබඳ ව මැනවින් දන්නාය. ඔවුන්යේ 

කරුණ සම්බන්ධයයන් පමණ ඉක්මවා ගියවුන් ඔවුන් 

යවනුයවන් අපි මස්ජිදයක් ඉදි කරමු යැයි පැවසුයවෝය. 

نه َوَكَذَٰلَِك 
َ
ۡعثَۡرنَا َعلَيۡهِۡم لَِيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

اَعَة لَا َريَۡب   نه ٱلسه
َ
ِ َحق   َوأ وَۡعَد ٱَّلله

ۡمَرُهۡمۖۡ  
َ
فِيَهآ إِذۡ َيتََنَٰزَُعوَن بَيۡنَُهۡم أ

ۡعلَُم  
َ
بُُّهۡم أ ۖۡ ره َفَقالُواْ ٱۡبنُواْ َعلَيۡهِم ُبنَۡيَٰٗنا

ۡمرِ 
َ
هِذيَن َغلَبُواْ عَلَىَٰٓ أ هِۡم  بِهِۡمْۚ قَاَل ٱل

ۡسِجٗدا  ٢١ لََنتهِخَذنه َعلَيۡهِم مه
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22. තියදයනකි. ඔවුන්යගන් සිේවැන්නා ඔවුන්යේ 

සුනඛ්යා යැයි මතුවට ඔවුහු පවසති. තවද පස ්යදයනකි. 

ඔවුන්යගන් සයවැන්නා සුනඛ්යා යැයි ගුප්ත දෑ පිළිබඳ 

උපකල්පනය කරමින් පවසති. තවද සත් යදයනකි. 

ඔවුන්යගන් අටවැන්නා ඔවුන්යේ සුනඛ්යා යැයි පවසති. 

ඔවුන්යේ සංඛ්යාව ගැන මැනවින් දන්නා මායේ 

පරමාධිපතිය. ස්වල්ප යදයනකු හැර ඔවුන් පිළිබඳ 

යවනත් කිසිවකු යනාදනියි යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

එයහයින් යහළි කරන්නා වූ කරුණු සම්බන්ධයයන් හැර 

ඔවුන් විෂයයයහි නුඹ තර්ක යනාකරනු. ඔවුන් පිළිබඳ 

තීන්දු ඔවුන් කිසියවකුයගන් යනාඅසනු. 

ابُِعُهۡم كَلۡبُُهۡم  َسيَُقولُوَن ثََلَٰثَة  ره
ُۢا  َويَُقولُوَن َخمَۡسة  َسادُِسُهۡم كَلۡبُُهۡم َرۡجمَ

بِٱلَۡغيِۡبِۖ َويَُقولُوَن َسبَۡعة  َوثَامِنُُهۡم  
ا   تِهِم مه ۡعلَُم بِعِده

َ
ب ِٓي أ كَلۡبُُهۡمْۚ قُل ره

ُۗ فَلَا ُتَمارِ فِ ها قَلِيل  ها  َيۡعلَُمُهۡم إِل يهِۡم إِل
ِنُۡهۡم   مَِراٗٓء َظَٰهِٗرا َولَا تَۡستَۡفِت فِيهِم م 

َحٗدا
َ
 ٢٢ أ

23. තවද යම් කරුණක් සඳහා නියත වශයයන්ම මම එය 

යහට දින සිදු කරන්යනමි යැයි නුඹ යනාපැවසිය යුතුය. 
َولَا َتُقولَنه لَِشاْۡيٍء إِن ِي فَاِعل  َذَٰلَِك 

 ٢٣ َغًدا

24. අල්ලාහ් අභිමත කරන්යන් නම් මිස. තවද නුඹට 

අමතක වී නම් නුඹයේ පරමාධිපති ව යමයනහි කරනු. 

තවද මායේ පරමාධිපති මීට වඩා සමීප මග යපන්වීමකින් 

මට මග යපන්වන්නට පුළුවනැයි නුඹ පවසනු. 

بهَك إِذَا  ْۚ وَٱذُۡكر ره ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هآ أ إِل

ن َيۡهِديَِن َرب ِي  
َ
نَِسيَت َوُقۡل َعَسيَٰٓ أ

قَۡرَب مِۡن َهََٰذا رََشٗدا
َ
 ٢٤ لِأ

25. තවද ඔවුහු ඔවුන්යේ යලන තුළ වසර තුන්සීයක් රැඳී 

සිටියයෝය. තවද ඔවුහු (තවත් වසර) නවයක් අමතර ව 

එකතු කළහ. 

َولَبِثُواْ فِي َكۡهفِهِۡم ثََلََٰث مِاْئَةٖ ِسنِيَن  
 ٢٥ َوٱۡزَداُدواْ تِۡسٗعا

26. ඔවුන් රැඳී සිටි කාලය පිළිබඳ මැනවින් දන්නා 

අල්ලාහය්. අහස් හි හා මහයපායළායේ ගුප්තය ඔහු සතුය. 

ඒ පිළිබඳ ව (ඔහු) යකතරම් මහා නිරීක්ෂක ද? සර්ව 

රාවක ද? ඔහුයගන් යතාර ව කිසිදු භාරකරුවකු ඔවුනට 

යනාමැත. ඔහුයේ පාලනයයහි කිසිවකුව ඔහු හවුල් කර 

යනාගනී යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

ۡعلَُم بَِما
َ
ُ أ لَبِثُواْۖۡ لَُهۥ َغيُۡب  قُِل ٱَّلله

ۡسِمۡعْۚ 
َ
بِۡصۡر بِهِۦ َوأ

َ
ۡرِضِۖ أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ِن ُدونِهِۦ مِن َولِي ٖ َولَا يُۡشرُِك   َما لَُهم م 
َحٗدا

َ
ۦٓ أ  ٢٦ فِي ُحۡكِمهِ

27. තවද නුඹයේ පරමාධිපතියේ ග්රන්ථයයන් නුඹ යවත 

යහළිදරේ කරනු ලැබූ දෑ නුඹ පාරායනය කරනු. ඔහුයේ 

වදන් යවනස් කරන්යනකු යනාමැත. තවද ඔහුයගන් 

යතාර ව ආරක්ිත ස්ථානයක් නුඹ කිසිවියටක 

යනාලබනු ඇත. 

وِحَي إِلَۡيَك مِن كِتَاِب َرب َِكۖۡ  
ُ
َوٱتُۡل َمآ أ

َل لِكَلَِمَٰتِهِۦ َولَن َتجَِد مِن   ِ لَا ُمبَد 
 ٢٧ ُدونِهِۦ ُملۡتََحٗدا



සූරා අල් කහ්ෆ් 392  الكهف 

28. තවද තම පරමාධිපතියේ තෘප්තිය අයප්ක්ෂායවන් 

උයද් සවස තම පරමාධිපතිට ප්රාර්ථනා කරන්නන් සමඟ 

නුඹ ද ඉවසා සිටිනු. යමයලාව ජීවිතයේ අලංකාරය ප්රිය 

කරමින් නුඹයේ දෑස් ඔවුන්යගන් ඉවතට යයාමු 

යනාකරනු. අප ව යමයනහි කිරීයමන් ඔහුයේ හදවත 

යනාසැලකිලිමත්භාවයට අප පත් කළ, තවද තම 

ආශාවන් අනුගමනය කළ, තවද තම කටයුතු අපයත් ගිය 

අයට නුඹ අවනත යනාවනු. 

هِذيَن يَۡدُعوَن   َوٱۡصبِۡر َنۡفَسَك َمَع ٱل
َربهُهم بِٱلَۡغَدوَٰةِ َوٱلَۡعِشي ِ يُرِيُدوَن 

وَۡجَهُهۖۥۡ َولَا َتۡعُد َعيۡنَاَك َعنُۡهۡم تُرِيُد 
ۖۡ َولَا تُِطۡع َمۡن   ۡنيَا زِينََة ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ

ۡغَفلۡنَا قَلۡبَُهۥ َعن ذِۡكرِنَا 
َ
َُٰه أ َوٱتهبََع َهَوى

ۡمُرُهۥ فُرُٗطا
َ
 ٢٨ وَكَاَن أ

29. තවද සතයය නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් යැයි 

(නබිවරය) නුඹ පවසනු. එයහයින් කවයරකු අභිමත 

කයළ ්ද ඔහු විශ්වාස කරත්වා! තවද කවයරකු අභිමත 

කයළ ්ද ඔහු ප්රතික්යෂ්ප කරත්වා! නියත වශයයන්ම අපි 

අපරාධකරුවන්ට (නිරා) ගින්නක් සූදානම් කර 

ඇත්යතමු. එහි ගිනි දලු ඔවුන් ව වටලා යගන තියේ. 

ඔවුහු (පිපාසය සඳහා) පිහිට පතන්යන් නම් මුහුණු 

දවාළන යලෝදිය යමන් වූ පානයක් ඔවුනට පිහිට සඳහා 

යදනු ලැයේ. එය නපුරු පානයක් විය. වාසස්ථානයයන් ද 

නපුරු විය. 

ب ُِكۡمۖۡ َفَمن َشآَء   َوُقِل ٱلۡحَقُّ مِن ره
ْۚ إِنهآ فَلۡيُۡؤمِ ن وََمن َشآَء فَلۡيَۡكُفۡر

َحاَط بِهِۡم  
َ
َٰلِِميَن نَاًرا أ ۡعتَۡدنَا لِلظه

َ
أ

ْۚ َوِإن يَۡستَغِيثُواْ ُيَغاثُواْ بَِمآءٖ  ُسَرادُِقَها
َراُب  َكٱلُۡمۡهِل يَۡشوِي ٱلۡوُُجوَهْۚ بِئَۡس ٱلشه

 ٢٩ وََسآَءۡت ُمۡرَتَفًقا

30. නියත වශයයන්ම විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් 

වනාහි, ක්රියායවන් වඩාත් යහපත් දෑ කළවුන්යේ ප්රතිඵල 

සැබැවින්ම අපි අපයත් යනාහරින්යනමු. 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
ۡحَسَن  

َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
إِنها لَا نُِضيُع أ

 ٣٠ َعَملًا

31. ඔවුනට සදාතනික (ස්වර්ග) උයන් ඇත. ඔවුනට 

පහළින් ගංගායවෝ ගලා බසිති. එහි රනින් වූ වළලු වලින් 

ඔවුහු පලන්දවනු ලබති. ඔවුහු සිනිඳු යස්ද හා ගන යස්ද 

වලින් යුත් යකාළ පැහැති ඇඳුම් අඳිති. එහි ඔවුහු කවිේචි 

මත හාන්සියවමින් සිටිති. එම ප්රතිඵලය යහපත් විය. එය 

වාසස්ථානයයන් ද අලංකාරවත් විය. 

َُٰت  ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َجنه
ُ
َعۡدٖن َتجۡرِي مِن  أ

َساوَِر 
َ
نَۡهَُٰر ُيحَلهۡوَن فِيَها مِۡن أ

َ
َتحۡتِهُِم ٱلۡأ

ِن   مِن ذََهٖب َويَلۡبَُسوَن ثِيَابًا ُخۡضٗرا م 
تهِكـ ِيَن فِيَها عَلَى   ُسنُدٖس َوِإۡستَبَۡرٖق مُّ

َواُب وََحُسنَۡت  َرآئِِكِۚ نِۡعَم ٱلثه
َ
ٱلۡأ

 ٣١ ُمۡرَتَفٗقا
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32. තවද මිනිසුන් යදයදයනකුයේ උපමාව නුඹ ඔවුනට 

යගන හැර පානු. ඔවුන් යදයදනායගන් එක් අයකුට අපි 

මිදි වලින් යුත් උයන් යදකක් ඇති කයළමු. ඒ යදක ඉඳි 

ගස්වලින් වට කයළමු. තවද අපි ඒ යදක අතර යකත් 

යායක් ඇති කයළමු. 

ثَلٗا رهُجلَيِۡن َجَعلۡنَا   ۞َوٱۡضرِۡب لَُهم مه
َحِدهَِما 

َ
ۡعَنَٰٖب لِأ

َ
َجنهتَيِۡن مِۡن أ

وََحَفۡفَنَُٰهَما بِنَۡخٖل وََجَعلۡنَا بَيۡنَُهَما 
 ٣٢ َزۡرٗعا

33. එම වතු යදක එහි ඵලදාව දුන්යන්ය. ඉන් කිසිවකින් 

අඩුවක් යනාකයළය්. තවද ඒ යදක අතර ගංගාවක් අපි 

ඇති කයළමු. 

ُكلََها َولَۡم  
ُ
كِلۡتَا ٱلۡجَنهتَيِۡن َءاتَۡت أ

ۡرنَا ِخَلَٰلَُهَما  َتۡظلِم  ْۚ َوفَجه ا ِنُۡه َشيۡـ ٗ م 
 ٣٣ َنَهٗرا

34. තවද ඔහුට (මනා) ඵලදාවක් විය. එවිට ඔහු ඔහුයේ 

මිතුරා සමග සාකේඡායේ යයදිමින් ‘මම නුඹට වඩා 

ධනයයන් අධික යකයනකි. තවද පුද්ගල වශයයන් ද අති 

යගෞරවනීය යකයනකි’ යැයි පවසා සිටියේය. 

َفَقاَل لَِصَِٰحبِهِۦ َوُهَو  وَكَاَن لَُهۥ ثََمر  
َعزُّ  

َ
ۡكثَُر مِنَك َمالٗا َوأ

َ
نَا۠ أ

َ
ۥٓ أ ُيحَاوُِرُه

 ٣٤ َنَفٗرا

35. තවද ඔහු තමන්ටම අපරාධ කර ගත්යතකු යලසින් 

ඔහුයේ උයනට පිවිසීය. ‘යමය කිසිවියටක විනාශ 

වන්නක් බව මම යනාසිතමි යැයි ඔහු පැවසීය. 

ِسهِۦ قَاَل َوَدَخَل َجنهتَُهۥ َوُهَو َظالِم  ل َِنفۡ 
بَٗدا

َ
ۦٓ أ ن تَبِيَد َهَِٰذهِ

َ
ُظنُّ أ

َ
 ٣٥ َمآ أ

36. අවසන් යහෝරාව සිදුවන්නක් බව ද මම යනාසිතමි. 

මායේ පරමාධිපති යවත මම නැවත යයාමු කරනු ලැබුව 

ද (එයස්) හැරී යන ස්ථානයේ මීට වඩා යර්ෂ්ඨ දෑ මම 

ලබන්යනමි’ යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ُظنُّ 
َ
اَعَة قَآئَِمٗة َولَئِن رُّدِدتُّ َوَمآ أ ٱلسه

ِنَۡها ُمنَقلَٗبا ِجَدنه َخيۡٗرا م 
َ
 ٣٦ إِلَيَٰ َرب ِي لَأ

37. ඔහුයේ මිතුරා ඔහු සමග සාකේඡායේ යයයදමින් 

‘නුඹ ව පසින් ද පසු ව ශුක්රාණුයවන් ද මවා මිනියසකු 

යලසින් නුඹ ව සැකසූ අයට නුඹ ගුණමකු වන්යනහි ද?’ 

යැයි විමසා සිටියේය. 

ۥٓ  قَاَل لَُهۥ َصاِحبُُهۥ َوُهَو ُيحَاوُِرُه
هِذي َخلََقَك مِن تَُراٖب   َكَفۡرَت بِٱل

َ
أ

ََٰك رَُجلٗا ى  ٣٧ ثُمه مِن نُّۡطَفةٖ ثُمه َسوه

38. එනමුත් මායේ පරමාධිපති අල්ලාහ ්වන ඔහුය. තවද 

මම මායේ පරමාධිපතිට කිසිවකු ආයද්ශ යනාකරමි. 
َِٰكنها۠ ُهَو  ۡشرُِك بَِرب ِٓي  له

ُ
ُ َرب ِي َولَآ أ ٱَّلله

َحٗدا
َ
 ٣٨ أ
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39. නුඹ නුයේ උයනට පිවිසුණු විට මාෂා අල්ලාහු ලා 

කුේවත ඉල්ලා බිල්ලාහ් (අල්ලාහ් අභිමත කරන අයුරිනි. 

අල්ලාහය්ගන් යතාරව කිසිදු ශක්තියක් යනාමැත) යැයි 

පැවසිය යුතු යනායේ ද? ධනයයන් හා දරුවන්යගන් 

නුඹට වඩා අඩු යකයනකු යලස නුඹ මා දුටුවද! 

َولَۡولَآ إِذۡ َدَخلَۡت َجنهتََك قُلَۡت َما َشآَء  
قَله  

َ
نَا۠ أ

َ
ِْۚ إِن تََرِن أ ها بِٱَّلله ُ لَا قُوهةَ إِل ٱَّلله

 ٣٩ مِنَك َمالٗا َوَولَٗدا

40. මායේ පරමාධිපති නුයේ උයනට වඩා යර්ෂ්ඨ යදයක් 

මා යවත පිරිනමා ඒ (නුඹයේ උයන) යවත ගින්නක් 

එවන්නට පුළුවන. එවිට එය නිසරු තැනිතලාවක් බවට 

පත් වනු ඇත. 

ِن   ن يُۡؤتِيَِن َخيۡٗرا م 
َ
َفَعَسيَٰ َرب ِٓي أ

َِن   َجنهتَِك َويُرِۡسَل َعلَيَۡها ُحۡسبَاٗنا م 
َمآءِ َفتُۡصبَِح َصعِيٗدا َزلًَقا  ٤٠ ٱلسه

41. එයස් නැතයහාත් එහි ජලය සිඳී යන්නක් බවට පත් 

කරනු ඇත. එවිට එය යසවීමට නුඹ කිසිවියටක හැකියාව 

යනාදරනු ඇත. 

ۡو يُۡصبَِح َمآُؤَها َغۡوٗرا فَلَن تَۡستَِطيَع  
َ
أ

 ٤١ لَُهۥ َطلَٗبا

42. තවද ඔහුයේ පලදාව (විනාශයයන්) යවළා ගනු 

ලැබීය. ඒ සඳහා තමන් වියදම් කර තිබිය දී එහි උඩුවියන 

ද ගරා වැටී තිබිය දී (ඒ ගැන කනසස්ල්ලට පත් ව) තම 

යදඅත් යපරළමින් ‘අයහෝ මායේ විනාශය! මම මායේ 

පරමාධිපතිට කිසිවකු ආයද්ශ යනාකර සිටියේ නම්’ යැයි 

පවසන්යනකු බවට පත් විය. 

يۡهِ  ۡصبََح ُيَقل ُِب َكفه
َ
ِحيَط بِثََمرِهِۦ فَأ

ُ
َوأ

نَفَق فِيَها َوِهَي َخاوِيٌَة عَلَىَٰ  
َ
عَلَىَٰ َمآ أ

شۡ 
ُ
رِۡك  ُعُروِشَها َويَُقوُل َيَٰلَيۡتَنِي لَۡم أ

َحٗدا
َ
 ٤٢ بَِرب ِٓي أ

43. තවද අල්ලාහ්යගන් යතාර ව ඔහුට උදේ කරන කිසිදු 

පිරිසක් ඔහුට යනාවීය. තවද ඔහු ඔහුටම උදේ කර 

ගන්නකු ද යනාවීය. 

هُهۥ فِئَة  يَنُصُرونَُهۥ مِن   َولَۡم تَُكن ل
ِ َوَما كَاَن ُمنتَِصًرا   ٤٣ ُدوِن ٱَّلله

44. යමහි පාලන බලය සතයය වූ අල්ලාහ ්සතුය. ඔහු 

කුසල් පිරිනැමීයමන් අති යර්ෂ්ඨය. එයමන්ම 

අවසානයයන් ද අති යර්ෂ්ඨය. 

ِۚ ُهَو َخيۡر  ثََوابٗا  ِ ِ ٱلۡحَق  ُهنَالَِك ٱلَۡوَلَٰيَُة َّلِله
 ٤٤ وََخيٌۡر ُعۡقٗبا
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45. තවද යමයලාව ජීවිතයේ උපමාව ඔවුනට නුඹ යගන 

හැර යපන්වනු. (එය) අපි අහසින් පහළ කළා වූ ජලය 

යමනි. ඒ සමග මහයපායළායේ පැළෑටි මුසු යවයි. පසු ව 

එය ඉපනැලි බවට පත් ව සුළඟ එය ගසා යගන යයි. 

තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ යකයරහි බලසම්පන්නය. 

ۡنيَا َكَمآٍء   ثََل ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ َوٱۡضرِۡب لَُهم مه
َمآءِ فَٱۡختَلََط بِهِۦ  نَزلَۡنَُٰه مَِن ٱلسه

َ
أ

 
َ
ۡرِض فَأ

َ
ۡصبََح َهِشيٗما تَۡذُروهُ  َنبَاُت ٱلۡأ

ِ َشۡيءٖ  
ُ عَلَىَٰ كُل  َِيَُٰحُۗ وَكَاَن ٱَّلله ٱلر 

ۡقتَِدًرا   ٤٥ مُّ

46. ධනය හා දරුවන් යමයලාව ජීවිතයේ අලංකාරයන්ය. 

(කවදත්) යශ්ෂ ව පවතින යහකම් නුඹයේ පරමාධිපති 

අබියස තිළිණ වශයයන් උතුම්ය. බලායපායරාත්තු 

තැබීයමන් ද උතුම්ය. 

ۖۡ  ٱلَۡماُل  ۡنيَا َوٱلَۡبنُوَن زِينَُة ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ
َٰلَِحَُٰت َخيٌۡر ِعنَد   َوٱلَۡبَٰقَِيَُٰت ٱلصه

َملٗا
َ
 ٤٦ َرب َِك ثََوابٗا وََخيٌۡر أ

47. තවද එදින අපි කඳු ගමන් කරවන්යනමු. නුඹ 

මහයපායළාව මුඩු එළිමහනක් යලස දකිනු ඇත. තවද 

අපි ඔවුන් ව රැස් කරන්යනමු. එවිට ඔවුන්යගන් කිසිවකු 

ව අපි අත් යනාහරින්යනමු. 

ۡرَض 
َ
َويَۡوَم نَُسي ُِر ٱلِۡجبَاَل َوتََرى ٱلۡأ

بَارِزَٗة وََحَشۡرَنَُٰهۡم فَلَۡم ُنَغادِۡر مِنُۡهۡم  
َحٗدا

َ
 ٤٧ أ

48. තවද ඔවුහු නුඹයේ පරමාධිපති යවත යපළට 

ඉදිරිපත් කරනු ලබති. සැබැවින්ම අපි නුඹලා ව මුල් වරට 

මැේවාක් යමන්ම නුඹලා අප යවත පැමිණ ඇත. නමුත් 

‘නුඹලාට (නැවත නැගිටුවනු ලැබීයම්) ප්රතිඥාව අපි කිසි 

දිනක ඇති යනාකරනු ඇතැයි නුඹලා සිතුයවහුය. 

ا لهَقۡد   وَُعرُِضواْ عَلَىَٰ َرب َِك َصف ٗ
 ِِۭۚ ة َل َمره وه

َ
ِجئۡتُُمونَا َكَما َخلَۡقَنَُٰكۡم أ

جَۡعَل  لهن نه
َ
لَُكم  بَۡل زََعۡمتُۡم أ

وِۡعٗدا  ٤٨ مه

49. තවද වාර්තා යපාත තබනු ලැයේ. එවිට 

වැරදිකරුවන් එහි ඇති දෑ ගැන බියට පත්යවමින් සිටිනු 

නුඹ දකිනු ඇත. තවද ඔවුහු ‘අයහෝ අපයේ විනාශය! 

යමම වාර්තාවට කුමක් සිදු වී ඇත් ද? එය කුඩා යදයක් 

යහෝ මහා යදයක් යහෝ සටහන් කර තියබනු මිස කිසිවක් 

අත්හැර නැත. තවද ඔවුන් සිදු කළ යද් (තමන්) ඉදිරියේම 

ඔවුහු දැක ගනිති. නුඹයේ පරමාධිපති කිසිවකුට 

අපරාධයක් යනාකරයි. 

َوُوِضَع ٱلِۡكَتَُٰب َفتََرى ٱلُۡمۡجرِمِيَن  
ا فِيهِ َويَُقولُوَن َيََٰويۡلَتَنَا  ُمۡشفِقِيَن مِمه
َماِل َهََٰذا ٱلِۡكَتَِٰب لَا ُيَغادُِر َصغِيرَٗة  

ْۚ َووََجُدواْ َما  َولَا َكبِيرَةً  ََٰها ۡحَصى
َ
هآ أ إِل

َعِملُواْ َحاِضٗراُۗ َولَا َيۡظلُِم َربَُّك  
َحٗدا

َ
 ٤٩ أ
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50. "නුඹලා ආදම්ට සුජූද් (ආචාර) කරනු" යැයි 

මලක්වරුන්ට අපි පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. එවිට 

ඉේලීස් හැර (යසස්සන්) සුජූද් (ආචාර) කයළෝය. ඔහු ජින් 

වර්ගයායගන් විය. ඔහු ඔහුයේ පරමාධිපතියේ අණට 

අකීකරු විය. එයහයින් නුඹලා මා හැර දමා ඔහු හා 

ඔහුයේ පරපුර භාරකරුවන් යලස ගන්යනහු ද? තවද 

ඔවුහු නුඹලාට සතුරුය. (අල්ලාහ්) යවනුවට (යවනත් 

ආරක්ෂකයින්) ගැනීම අපරාධකරුවන්ට නපුරු විය. 

َوِإذۡ قُلۡنَا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم  
 ِ هآ إِبۡلِيَس كَاَن مَِن ٱلِۡجن  فََسَجُدٓواْ إِل
َفتَتهِخُذونَُهۥ  

َ
ۦُٓۗ أ ۡمرِ َرب ِهِ

َ
َفَفَسَق َعۡن أ

ۡولَِيآَء مِن ُدونِي َوُهۡم لَُكۡم  
َ
ۥٓ أ ِيهتَُه َوذُر 

َٰلِِميَن بََدلٗا ْۚ بِئَۡس لِلظه ُۚۢ  ٥٠ َعُدوُّ

51. අහස ්හා මහයපායළාව මැවීමට යහෝ නුඹලා ව 

මැවීමට යහෝ මා ඔවුන් ව සහභාගි කරවා ගත්යත් නැත. 

එයමන්ම මම උදේකරුවන් වශයයන් යනාමග යවනවුන් 

ගන්යනකු ද යනාවූයයමි. 

َمََٰوَِٰت  ۡشَهدتُُّهۡم َخلَۡق ٱلسه
َ
آ أ ۞مه

نُفِسهِۡم َوَما ُكنُت  
َ
ۡرِض َولَا َخلَۡق أ

َ
َوٱلۡأ

 ٥١ ُمتهِخَذ ٱلُۡمِضل ِيَن َعُضٗدا

52. තවද එදින ‘නුඹලා උකල්පනය කරමින් මට ආයද්ශ 

කළවුන් ව නුඹලා කැඳවනු’ යැයි ඔහු පවසයි. එවිට ඔවුහු 

ඔවුන් ව කැඳවති. නමුත් ඔවුහු ඔවුනට ප්රතිචාර 

යනාදක්වති. ඔවුන් අතර විනාශකාරී ස්ථානයක් අපි ඇති 

කයළමු. 

هِذيَن   َويَۡوَم َيُقوُل نَاُدواْ ُشَركَآءَِي ٱل
يَۡستَِجيبُواْ لَُهۡم  زََعۡمتُۡم فََدَعۡوُهۡم فَلَۡم 

ۡوبِٗقا  ٥٢ وََجَعلۡنَا بَيۡنَُهم مه

53. තවද වැරදිකරුවන් (නිරා) ගින්න දකිනු ඇත. එවිට 

නියත වශයයන්ම තමන් එහි වැයටන්නන් බව දැන ඔවුහු 

වටහා ගනිති. තවද ඉන් හැරීමක් ඔවුහු යනාදකිනු ඇත. 

نهُهم  
َ
اَر َفَظنُّٓواْ أ َوَرَءا ٱلُۡمۡجرُِموَن ٱلنه

وَ   ٥٣ اقُِعوَها َولَۡم َيجُِدواْ َعنَۡها َمۡصِرٗفامُّ

54. තවද සැබැවින්ම අපි ජනයාට යමම අල්-කුර්ආනයේ 

සෑම උපමාවකින්ම විස්තර කර ඇත්යතමු. තවද මිනිසා 

යබායහෝ දෑ ගැන විවාදශීලී විය. 

ۡفنَا فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن لِلنهاِس   َولََقۡد َصره
ِ َمثَٖلِۚ وَكَاَن 

ۡكثََر  مِن كُل 
َ
ٱلِۡإنَسَُٰن أ

 ٥٤ َشۡيءٖ َجَدلٗا

55. තවද මුතුන්මිත්තන්හට අත් වූ ඉරණම තමන් යවත 

යනාපැමිණීම හා (ඔවුන්) ඉදිරියේදීම දඬුවම ඔවුන් යවත 

යනාපැමිණීම මිස ජනයා යවත යහමග පැමිණි විට ඔවුන් 

විශ්වාස කිරීමට හා ඔවුන්යේ පරමාධිපතියගන් සමාව 

අයැද සිටීමට යවනත් කිසිවක් ඔවුන් ව වැළැක්වූයේ 

නැත. 

ن يُۡؤمِنُٓواْ إِذۡ َجآَءُهُم  
َ
اَس أ َوَما َمنََع ٱلنه

ن  
َ
هآ أ ٱلُۡهَدىَٰ َويَۡستَۡغفُِرواْ َربهُهۡم إِل

تِيَُهُم  
ۡ
ۡو يَأ

َ
لِيَن أ وه

َ
تِيَُهۡم ُسنهُة ٱلۡأ

ۡ
تَأ

 ٥٥ ٱلَۡعَذاُب ُقبُلٗا
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56. තවද ධර්ම දූතරවරුන් ශුභාරංචි දන්වන්නන් හා 

අවවාද කරන්නන් යලසින් මිස අපි යනාඑේයවමු. තවද 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් එමගින් සතයය විනාශ කිරීම පිණිස 

අසතය දැයින් තර්ක කරති. තවද ඔවුහු මායේ සංඥාවන් 

හා අවවාද කරනු ලැබූ දෑ උපහාසයට ගත්යතෝය. 

ِريَن   ِ ها ُمبَش  َوَما نُرِۡسُل ٱلُۡمرَۡسلِيَن إِل
هِذيَن َكَفُرواْ  َوُمنِذرِيَنْۚ  َويَُجَِٰدُل ٱل

خَُذٓواْ   ۖۡ َوٱته بِٱلَۡبَِٰطِل لُِيۡدِحُضواْ بِهِ ٱلۡحَقه
نِذُرواْ ُهُزٗوا

ُ
 ٥٦ َءاَيَٰتِي َوَمآ أ

57. තවද තම පරමාධිපතියේ වදන් යමයනහි කරනු ලැබ, 

ඉන් පසු ව එය යනාසලකා හැර තම දෑත් ඉදිරිපත් කළ දෑ 

අමතක කර දැමූ අයට වඩා මහා අපරාධ කරු කවුරුද? 

එය ඔවුහු අවයබෝධ කර ගැනීමට (යනාහැකිවන යස්) 

සැබැවින්ම අපි ඔවුන්යේ හදවත් මත ආවරණයන් ද 

ඔවුන්යේ සවන් වලට බිහිරිභාවය ද ඇති කයළමු. තවද 

යහ මග යවත නුඹ ඔවුන් ඇරයුම් කළ ද ඔවුහු 

කිසිවියටක යහ මග යනාලබන්යනෝමය. 

َِر أَـِبَيَِٰت  ن ذُك  ۡظلَُم مِمه
َ
َرب ِهِۦ  َوَمۡن أ

  ْۚ َمۡت يََداهُ ۡعرََض َعنَۡها َونَِسَي َما قَده
َ
فَأ

ن 
َ
ِكنهًة أ

َ
إِنها َجَعلۡنَا عَلَىَٰ قُلُوبِهِۡم أ

َيۡفَقُهوهُ َوفِٓي َءاذَانِهِۡم َوقٗۡراۖۡ َوِإن 
تَۡدُعُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ فَلَن َيۡهتَُدٓواْ إِذًا 

بَٗدا
َ
 ٥٧ أ

58. තවද නුඹයේ පරමාධිපති අති ක්ෂමාශීලීය. කරුණා 

ගුණයයන් යුක්තය. ඔවුහු ඉපැයූ දෑ යහ්තුයකාට යගන 

ඔහු ඔවුන් ව ග්රහණය කරන්යන් නම් ඔවුනට දඬුවම ඔහු 

ඉක්මන් කරනු ඇත. නමුත් ඔවුනට නියමිත කාලයක් 

ඇත. ඔහුයගන් යතාර ව යේරී යාමක් ඔවුහු 

යනාදකින්යනෝමය. 

ۡحمَةِِۖ لَۡو   َوَربَُّك ٱلَۡغُفوُر ذُو ٱلره
َل لَُهُم   يَُؤاِخُذُهم بَِما َكَسبُواْ لََعجه

وِۡعد  لهن َيجُِدواْ مِن  ٱلَۡعَذاَبْۚ بَل لهُهم مه
 ٥٨ ُدونِهِۦ َمۡوئِلٗا

59. තවද එම ගම්වාසීහු, ඔවුන් අපරාධ කළ කල්හි අපි 

ඔවුන් ව විනාශ කයළමු. තවද අපි ඔවුන්යේ විනාශයට 

නියමිත කාල අවකාශයක් ඇති කයළමු. 

ا َظلَُمواْ َوتِلَۡك ٱلۡ  ۡهلَۡكَنَُٰهۡم لَمه
َ
ُقَرىَٰٓ أ

وِۡعٗدا  ٥٩ وََجَعلۡنَا لَِمۡهلِِكهِم مه

60. තවද මුහුදු යදක එක් වන තැනට මම ළඟා වන 

යතක් යහෝ දිගු කාලයක් මම ගත කරන යතක් යහෝ මම 

ගමන යනානවත්වමි යැයි තම (යස්වක) යකාලුවාට මූසා 

පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

بَۡرُح َحتهيَٰٓ  َوِإذۡ قَاَل 
َ
َُٰه لَآ أ ُموَسيَٰ لَِفتَى

ۡمِضَي  
َ
ۡو أ

َ
بۡلَُغ َمجَۡمَع ٱلَۡبۡحَريِۡن أ

َ
أ

 ٦٠ ُحُقٗبا
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61. ඒ (මුහුදු) යදක අතර එක් වන තැනට ඔවුන් යදයදනා 

ළඟා වූ කල්හි ඔවුන් යදයදනායේ මත්සයා ඔවුන් 

යදයදනාට අමතක විය. ඌ උයේ මාර්ගය මුහුයදහි 

උමගක් යලසින් ගත්යත්ය. 

ا بَلََغا َمجَۡمَع بَيۡنِهَِما نَِسيَا ُحوَتُهَما   فَلَمه
خََذ َسبِيلَُهۥ فِي ٱلَۡبۡحرِ َسَرٗبا  ٦١ فَٱته

62. පසු ව ඔවුන් යදයදනා තරණය කළ කල්හි ඔහු 

ඔහුයේ (යස්වක) යකාලුවාට ‘අපයේ ආහාරය අප යවත 

යගන එන්න. අපි අපයේ ගමනින් යවයහසට පත් ව 

ඇත්යතමු’ යැයි පැවසීය. 

َُٰه َءاتِنَا َغَدآَءنَا   ا َجاَوَزا قَاَل لَِفتَى فَلَمه
 ٦٢ لََقۡد لَقِينَا مِن َسَفرِنَا َهََٰذا نََصٗبا

63. එම ගල්පර්වතය යවත (යගාස්) අපි ගිමන් නිවා ගත් 

අවසථ්ාව ඔබට මතකද? එවිට සැබැවින්ම මත්සයා 

පිළිබඳ (දැනුම් දීමට) මට අමතක විය? එය මා සිහි 

කිරීමට මා හට එය අමතක කයළ ්යෂයිතාන් හැර යවනත් 

කිසිවකු යනායේ. මුහුයද් ඌ උයේ ගමන් මග පුදුමාකාර 

අයුරින් ගත්යත්ය යැයි ඔහු පැවසීය.. 

ۡخَرةِ فَإِن ِي   َويۡنَآ إِلَي ٱلصه
َ
َرَءيَۡت إِذۡ أ

َ
قَاَل أ

ها   َٰنِيُه إِل نَسى
َ
نَِسيُت ٱلۡحُوَت َوَمآ أ

خََذ َسبِ  ۚۥْ َوٱته ذُۡكَرُه
َ
ۡن أ

َ
يَۡطَُٰن أ يلَُهۥ فِي ٱلشه

 ٦٣ ٱلَۡبۡحرِ َعَجٗبا

64. අපි යසායමින් සිටි ස්ථානය එය යේ යැයි ඔහු 

පැවසීය. පසු ව ඔවුන් යදයදනා (කතා කරමින්) ඔවුන් 

යදයදනායේ සලකුණු හඹා නැවත හැරී ගියයෝය. 

ا عَلَىَٰٓ   قَاَل َذَٰلَِك َما ُكنها َنبِۡغِۚ فَٱۡرتَده
 ٦٤ َءاثَارِهَِما قََصٗصا

65. එවිට ඔවුන් යදයදනාම අපයේ ගැත්තන් අතරින් එක් 

ගැත්යතකු ව මුණ ගැසුයණෝය. අපි ඔහුට අප යවතින් වූ 

ආශිර්වාදය ලබා දුනිමු. තවද අප යවතින් වූ ඥානය ද අපි 

ඔහුට ඉගැන්වූයයමු. 

ِۡن ِعبَادِنَآ َءاَتيَۡنَُٰه   فَوََجَدا َعبۡٗدا م 
هُدنها  ِۡن ِعنِدنَا وََعلهۡمَنَُٰه مِن ل َرۡحمَٗة م 

 ٦٥ لٗۡماعِ 

66. යහ මගින් ඔබට උගන්වනු ලැබූ දැයින් ඔබ මට 

ඉගැන්වීම සඳහා මම ඔබ ව අනුගමනය කරන්නදැයි මූසා 

ඔහුයගන් විමසුයේය. 

ن  
َ
تهبُِعَك عَلَىَٰٓ أ

َ
قَاَل لَُهۥ ُموَسيَٰ َهۡل أ

ا ُعل ِۡمَت رُۡشٗدا  ٦٦ ُتَعل َِمِن مِمه

67. නියත වශයයන් මා සමගින් ඉවසා සිටීමට ඔබ 

හැකියාව යනාදරන්යනහිම යැයි ඔහු පැවසුයේය. 
 ٦٧ قَاَل إِنهَك لَن تَۡستَِطيَع َمعَِى َصبۡٗرا

68. තවද යතාරතුරු වශයයන් කවර යදයක් පිළිබඳ නුඹට 

දැනුම යනාමැත්යත්ද එවන් යදයක් මත නුඹ ඉවසා 

සිටිනුයේ යකයස්ද? 

َوَكيَۡف تَۡصبُِر عَلَىَٰ َما لَۡم ُتحِۡط بِهِۦ 
 ٦٨ ُخبۡٗرا
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69. අල්ලාහ් අභිමත කයළ ්නම් ඔබ මා ඉවසිලිවන්තයකු 

යලස දැක ගනු ඇත. තවද කිසිදු අණකට මම නුඹට පිටු 

යනාපාමි යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ُ َصابِٗرا َولَآ   قَاَل َستَِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱَّلله
ۡمٗرا

َ
ۡعِصي لََك أ

َ
 ٦٩ أ

70. එයස් නුඹ මා අනුගමනය කරන්යනහි නම් කිසිවක් 

පිළිබඳ මම නුඹට යමයනහි කර පවසන යතක් නුඹ ඒ 

ගැන මයගන් විමසිය යනායුතු යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

قَاَل فَإِِن ٱتهبَۡعتَنِي فَلَا تَۡسـ َلۡنِي َعن  
ۡحِدَث لََك مِنُۡه ذِۡكٗرا

ُ
 ٧٠ َشۡيٍء َحتهيَٰٓ أ

71. පසු ව නැයේ යගාඩ වී ගමන් ගන්නා යතක් ඔවුන් 

යදයදනා ගමන් ගත්හ. ඔහු එය සිදුරු කයළය්. එහි වූ 

වැසියන් ඔබ ගිල්වනු පිණිස ඔබ එය සිදුරු කයළහි ද? 

සැබැවින්ම ඔබ මහත් වූ කරුණක් කර ඇත්යතහිය යැයි 

ඔහු (මූසා) පැවසුයේය. 

فِينَةِ  فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إِذَا َركِبَا فِي ٱلسه
ۡهلََها  

َ
َخَرۡقتََها لُِتۡغرَِق أ

َ
ۖۡ قَاَل أ َخَرَقَها

 ٧١ إِۡمٗرالََقۡد ِجئَۡت َشيۡـ ًا 

72. නියත වශයයන්ම ඔබ මා සමග ඉවසා දරා ගැනීමට 

හැකියාව යනාදරන්යනහිමය යැයි මම යනාකීයවම්දැයි 

ඔහු විමසීය. 

قُۡل إِنهَك لَن تَۡستَِطيَع َمعَِى  
َ
لَۡم أ

َ
قَاَل أ
 ٧٢ َصبۡٗرا

73. මා අමතක කළ දෑ යහත්ුයවන් ඔබ මා වරදට 

යනාගනු. තවද මායේ විෂය සම්බන්ධයයන් ඔබ මා 

අපහසුතාවට ලක් යනාකරනු යැයි ඔහු (මූසා) 

පැවසුයේය. 

قَاَل لَا تَُؤاِخۡذنِي بَِما نَِسيُت َولَا  
ۡمرِي ُعۡسٗرا

َ
 ٧٣ تُۡرهِۡقنِي مِۡن أ

74. පසු ව යදයදනාම දරුවකු මුණ ගැයසන යතක් ගමන් 

ගත්හ. එවිට ඔහු  ඔහු ව මරා දැමුයේය. (එවිට මූසා) කිසිදු 

ප්රාණ අයිතියකින් යතාර ව පිවිතුරු ආත්මයක් ඔබ මරා 

දැමුයවහි ද? ඔබ පිළිකුල් සහගත කරුණක් කර 

ඇත්යතහිය යැයි පැවසුයේය. 

فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إِذَا لَقِيَا ُغَلَٰٗما َفَقتَلَُهۥ  
َقتَلَۡت َنۡفٗسا َزكِيهَۢة بَِغيۡرِ َنۡفٖس  

َ
قَاَل أ

ا نُّۡكٗرا  ٧٤ لهَقۡد ِجئَۡت َشيۡـ ٗ

75. නියත වශයයන්ම ඔබ මා සමග ඉවසා දරා ගැනීමට 

හැකියාව යනාදරන්යනහිමය යැයි මම ඔබට 

යනාකීයවම්දැයි ඔහු විමසීය. 

قُل لهَك إِنهَك لَن تَۡستَِطيَع  
َ
لَۡم أ

َ
۞قَاَل أ

 ٧٥ َمعَِى َصبۡٗرا

76. මින් පසු ව මම යමක් පිළිබඳ ව ඔයබන් විමසා 

සිටියේ නම් ඔබ මා සඟයයකු යලස යනාගනු. සැබැවින්ම 

ඔබ මා යවතින් (ඇති තරම්) නිදහසට කරුණු ලබා 

ඇතියතහිය යැයි ඔහු පැවසීය. 

لُۡتَك َعن َشۡيءِۭ َبۡعَدَها فَلَا  
َ
قَاَل إِن َسأ

هُدن ِي  تَُصَِٰحبۡنِيِۖ قَۡد بَلَۡغَت مِن ل
 ٧٦ ُعۡذٗرا
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77. පසු ව ඔවුන් යදයදනා ගමක වැසියන් යවත 

පැමියණන යතක් ගමන් ගත්යතෝය. එහි වැසියන්යගන් 

ඔවුන් යදයදනා ආහාර ඉල්ලා සිටියයෝය. නමුත් ඔවුන් 

යදයදනාට ආගන්තුක සත්කාර කිරීමට ඔවුහු ප්රතික්යෂ්ප 

කයළෝය. එවිට ඔවුන් යදයදනා එහි ගරා වැයටන්නට යන 

බිත්තියක් දුටුයවෝය. එවිට ඔහු එය යකළින් කයළය්. 

(යමය දුටු) ඔහු (මූසා) ඔබ අභිමත කයළ් නම් ඒ සඳහා 

ඔබට කුලියක් ලබා ගන්නට තිබුණි යැයි පැවසීය. 

ۡهَل قَۡريٍَة  
َ
َتيَآ أ

َ
فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إِذَآ أ

ن يَُضي ُِفوُهَما 
َ
بَۡواْ أ

َ
ۡهلََها فَأ

َ
ٱۡستَۡطَعَمآ أ

ن يَنَقضه 
َ
فَوََجَدا فِيَها ِجَداٗرا يُرِيُد أ

قَاَمُهۖۥۡ قَاَل لَۡو ِشئَۡت لَتهَخۡذَت َعلَيۡهِ 
َ
فَأ

ۡجٗرا
َ
 ٧٧ أ

78. . යමය මා අතර හා ඔබ අතර යවන්වීම (ට ඇති 

කාලය) යේ. ඔබ කවර යදයක් මත ඉවසා සිටීමට 

යනාහැකි වූයේද එහි යථාර්ථය මම නුඹට දන්වමි යැයි 

ඔහු පැවසුයේය.. 

نَب ِئَُك  
ُ
قَاَل َهََٰذا فَِراُق بَيۡنِي َوبَيۡنَِكْۚ َسأ

لَيۡهِ َصبًۡرا  وِيِل َما لَۡم تَۡستَِطع عه
ۡ
 ٧٨ بِتَأ

79. එම නැව වූ කලී, එය මුහුයදහි යස්වය කරන 

දිළින්දන් සතු විය. එයහයින් මම එය පළුදු කරන්නට 

සිතුයවමි. (යහ්තුව) සෑම නැවක්ම බලහත්කාරයයන් 

ගන්නා රජකු ඔවුනට පසුපසින් විය. 

فِينَُة فَكَانَۡت لَِمَسَِٰكيَن  ا ٱلسه مه
َ
أ

ِعيبََها 
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
َيۡعَملُوَن فِي ٱلَۡبۡحرِ فَأ

ُخُذ كُله 
ۡ
لِك  يَأ  َسفِينٍَة وَكَاَن َوَرآَءُهم مه

 ٧٩ َغۡصٗبا

80. තවද එම දරුවා වූ කලී, ඔහුයේ යදමාපියන් 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන යදයදනකු වූහ. සීමාව ඉක්මවා 

යමින් හා යද්ව ප්රතික්යෂ්ප භාවයයන් ඔවුන් යදයදනාට 

ඔහු බරපතළකම් සිදු කිරීම ගැන අපි බිය වූයයමු. 

بََواهُ 
َ
ا ٱلُۡغَلَُٰم فَكَاَن أ مه

َ
ُمۡؤمِنَيِۡن  َوأ

ن يُۡرهَِقُهَما ُطۡغَيَٰٗنا  
َ
فََخِشينَآ أ

 ٨٠ َوُكۡفٗرا

81. එයහයින් ඔවුන්යේ පරමාධිපති ඔහුට වඩා යර්ෂ්ඨ 

පිවිතුරු භාවයයන් යුත් යසයනහසින් වඩාත් සමීප වූ 

යකයනකු ඔවුන් යදයදනාට යවනස්  කර යදනු ඇතැයි අපි 

සිතුයවමු. 

ن 
َ
َرۡدنَآ أ

َ
ِنُۡه فَأ ُيبِۡدلَُهَما َربُُّهَما َخيۡٗرا م 

قَۡرَب ُرۡحٗما
َ
 ٨١ َزَكوَٰٗة َوأ
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82. තවද එම බිත්තිය වූ කලී, එය නගරයේ විසූ අනාථ 

දරුවන් යදයදයනකුට හිමි ව තිබිණි. තවද ඔවුන් යදයදනා 

සතු නිධන් වසත්ුවක් ඊට යටින් විය. තවද ඔවුන් 

යදයදනායේ පියා දැහැමියකු විය. එවිට නුඹයේ 

පරමාධිපතියේ දයායවන් ඔවුන් යදයදනා වැඩිවියට පත් ව 

පසු ව ඔවුන් යදයදනායේ නිධන් වසත්ුව ඔවුන් යදයදනා 

මතු කර ගන්නට නුඹයේ පරමාධිපති සිතුයේය. මායේ 

තීරණයට අනුව මම යමය සිදු යනාකයළමි. නුඹ කවර 

යදයක් මත ඉවසීයමන් සිටීමට යනාහැකි වූයේ ද එහි 

යථාර්ථය යමය යේ. 

ا  مه
َ
ٱلِۡجَداُر فَكَاَن لُِغَلََٰميِۡن يَتِيَميِۡن فِي  َوأ

هُهَما وَكَاَن   ٱلَۡمِدينَةِ وَكَاَن َتحۡتَُهۥ َكنز  ل
ن َيبۡلَُغآ  

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
بُوُهَما َصَٰلِٗحا فَأ

َ
أ

ُهَما َويَۡستَۡخرَِجا َكنزَُهَما َرۡحمَٗة  ُشده
َ
أ

ۡمرِيِۚ 
َ
ب َِكْۚ َوَما َفَعلۡتُُهۥ َعۡن أ ِن ره م 

 ِ لَيۡهِ  َذَٰل وِيُل َما لَۡم تَۡسِطع عه
ۡ
َك تَأ

 ٨٢ َصبۡٗرا

83. (අයහෝ නබිවරය!) ඔවුහු නුඹයගන් දුල් කර්නයින් 

පිළිබඳ විමසති. ඔහු පිළිබඳ සිහිපත් කරමින් නුඹලා යවත 

මම මතුවට කියවා යපන්වමි යැයි නුඹ පවසනු. 

َويَۡسـ َلُونََك َعن ذِي ٱلَۡقۡرَنيِۡنِۖ قُۡل  
تۡلُواْ َعلَيُۡكم 

َ
ِنُۡه ذِۡكًرا َسأ  ٨٣ م 

84. නියත වශයයන්ම අපි මහයපායළායවහි ඔහුට 

පහසුකම් සලසා දුනිමු. තවද සෑම යදයකින්ම ඔහුට යහ්තු 

මාර්ග පිරිනැමුයවමු. 

ۡرِض َوَءاَتيَۡنَُٰه مِن 
َ
نها لَُهۥ فِي ٱلۡأ إِنها َمكه

ِ َشۡيءٖ َسبَٗبا
 ٨٤ كُل 

85. එවිට ඔහු යහ්තු මාර්ගයක් අනුගමනය කයළය්. ۡتبََع َسبَبًا
َ
 ٨٥ فَأ

86. හිරු අවරට යන ස්ථානයට ඔහු ළඟා වූ විට රත් වූ 

කළු මඩ සහිත සථ්ානයයහි එය අවරට යනු ඔහු දුටුයේය. 

තවද ඒ අසල සිටි පිරිසක් ද ඔහු දුටුයේය. අයහෝ දුල් 

කර්නයින්! නුඹ දඬුවම් කරනු. නැතයහාත් ඔවුන් අතර 

යහපත් අයුරින් කටයුතු කරනු යැයි අපි පැවසුයවමු. 

ۡمِس وََجَدَها   َحتهيَٰٓ إِذَا بَلََغ َمۡغرَِب ٱلشه
َتۡغُرُب فِي َعيٍۡن َحمِئَةٖ َووََجَد ِعنَدَها  

َب  ِ ن ُتَعذ 
َ
آ أ ۖۡ قُلۡنَا َيََٰذا ٱلَۡقۡرَنيِۡن إِمه قَۡوٗما
ن َتتهِخَذ فِيهِۡم ُحۡسٗنا

َ
آ أ  ٨٦ َوِإمه

87. අපරාධ කළවුන් වූ කළී, අපි ඔහුට දඬුවම් 

කරන්යනමු. පසු ව ඔහුයේ පරමාධිපති යවත ඔහු නැවත 

යයාමු කරනු ලබනු ඇත. එවිට බිහිසුණු දඬුවමකින් ඔහු 

ඔහුට දඬුවම් කරනු ඇත යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

بُُهۥ ثُمه   ِ ا َمن َظلََم فََسۡوَف ُنَعذ  مه
َ
قَاَل أ

بُُهۥ َعَذابٗا  ِ يَُردُّ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ َفيَُعذ 
 ٨٧ نُّۡكٗرا
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88. තවද විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් වූ කලී, ඔහුට 

යහපත් ප්රතිඵල සතුය. තවද අපයේ නියයෝගයයන් පහසු 

දෑ අපි ඔහුට පවසන්යනමු. 

ا َمۡن َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَُهۥ  مه
َ
َوأ

ۡمرِنَا 
َ
ِۖ وََسنَُقوُل لَُهۥ مِۡن أ َجَزآًء ٱلۡحُۡسنَيَٰ

 ٨٨ يُۡسٗرا

89. පසු ව ඔහු යහ්තු මාර්ගයක් අනුගමනය කයළය්. ۡتبََع َسبَبًا
َ
 ٨٩ ثُمه أ

90. හිරු උදා වන තැනට ඔහු ළඟා වූ විට අපි ඔවුනට 

කිසිදු ආවරණයක් ඇති යනාකළ පිරිසක් යවත එය උදා 

වනු ඔහු දුටුයේය. 

ۡمِس وََجَدَها   َحتهيَٰٓ إِذَا بَلََغ َمۡطلَِع ٱلشه
ِن َتۡطلُُع عَلَىَٰ قَۡومٖ لهۡم َنجَۡعل لهُهم  م 

 ٩٠ ُدونَِها ِستۡٗرا

91. එයලසය. ඔහු සතු ව ඇති දෑ අපි සර්ව ප්රකාරයයන් 

දැන සිටියයමු. 
َحۡطنَا بَِما لََديۡهِ ُخبۡٗرا

َ
 ٩١ َكَذَٰلَِكۖۡ َوَقۡد أ

92. පසු ව ඔහු යහ්තු මාර්ගයක් අනුගමනය කයළය්. ۡتبََع َسبَبًا
َ
 ٩٢ ثُمه أ

93. ඔහු කඳු යදක අතරට ළඟා වූ විට කිසිදු වචනයක් 

වටහා ගන්නට යනාහැකි පිරිසක් ඒ යදක පාමුල ඔහු 

දුටුයේය. 

يِۡن وََجَد مِن   ده َحتهيَٰٓ إِذَا بَلََغ َبيَۡن ٱلسه
ها يَكَاُدوَن َيۡفَقُهوَن  ُدونِهَِما قَۡوٗما ل

 ٩٣ قَۡولٗا

94. අයහෝ දුල් කර්නයින්! නියත වශයයන්ම යඃජූේ හා 

මඃජූේ මහයපායළායේ කලහකාරීහුය. එයහයින් අප අතර 

හා ඔවුන් අතර ඔබ ආරක්ෂක පවුරක් ඇති කිරීම 

යවනුයවන් අපි ඔබට යම් දීමනාවක් කළ යුතු දැයි ඔවුහු 

විමසුයවෝය. 

ُجوَج  
ۡ
قَالُواْ َيََٰذا ٱلَۡقۡرَنيِۡن إِنه يَأ

ۡرِض َفَهۡل  
َ
ُجوَج ُمۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

ۡ
َوَمأ

ن َتجَۡعَل 
َ
بَيۡنَنَا َنجَۡعُل لََك َخرًۡجا عَلَىَٰٓ أ

ا  ٩٤ َوبَيۡنَُهۡم َسد ٗ

95. මායේ පරමාධිපති එහි මට පහසුකම් වශයයන් ලබා 

දුන් දෑ යර්ෂ්ඨය. එබැවින් නුඹලා ශක්තිමත් ව මට උදේ 

කරනු. මම නුඹලා අතර හා ඔවුන් අතර බාධකයක් තබමි 

යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ن ِي فِيهِ َرب ِي َخيۡر    ِعينُونِي  قَاَل َما َمكه
َ
فَأ

ۡجَعۡل بَيۡنَُكۡم َوبَيۡنَُهۡم َرۡدًما
َ
ةٍ أ  ٩٥ بُِقوه
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96. කදු පාමුල යදක අතර සමාන වන තරමට නුඹලා මා 

යවත ගණ යකඩ කුට්ටි යගන එනු. එය ගිනියම් බවට 

පත් වන යතක් නුඹලා පිඹිනු යැයි ඔහු පැවසුයේය. ඒ මත 

උණු කළ තඹ මා වක් කරනු පිණිස මා යවත නුඹලා 

(එය) යගන එනු යැයි පැවසුයේය. 

َءاتُونِي ُزبََر ٱلۡحَِديدِِۖ َحتهيَٰٓ إِذَا َساَوىَٰ  
َدَفيِۡن قَاَل ٱنُفُخواْۖۡ َحتهيَٰٓ إِذَا  َبيَۡن ٱلصه
فۡرِۡغ َعلَيۡهِ 

ُ
َجَعلَُهۥ نَاٗرا قَاَل َءاتُونِٓي أ

 ٩٦ قِۡطٗرا

97. එවිට ඉන් බැහැර වන්නට (යඃජූේ මඃජූේ වන) ඔවුහු 

ශක්තිය යනාදැරූහ. තවද එයට සිදුරක් කරන්නට ද ඔවුහු 

ශක්තිය යනාදැරූහ. 

ن َيۡظَهُروهُ َوَما  
َ
َفَما ٱۡسَطَُٰعٓواْ أ

 ٩٧ ٱۡستََطَُٰعواْ لَُهۥ َنۡقٗبا

98. යමය මායේ පරමාධිපතියගන් වූ ආශිර්වාදයකි. 

එයහයින් මායේ පරමාධිපතියේ ප්රතිඥාව පැමිණි විට ඔහු 

එය කැබලි බවට පත් කරයි. තවද මායේ පරමාධිපතියේ 

ප්රතිඥාව සැබෑවක් විය. 

ب ِيِۖ فَإِذَا َجآَء   ِن ره قَاَل َهََٰذا َرۡحمَة  م 
وَۡعُد َرب ِي َجَعلَُهۥ َدكهآَءۖۡ وَكَاَن وَۡعُد َرب ِي  

ا  ٩٨ َحق ٗ

99. එදින ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු ඇතැයමකු තුළ රළ 

යමන් නගින්නට අපි අත හැර දමන්යනමු. තවද 

යහාරණෑයවහි පිඹිනු ලැයේ. එවිට අපි ඔවුන් සියල්ල එක් 

රැස් කරන්යනමු. 

۞َوتََرۡكنَا َبۡعَضُهۡم يَۡوَمئِٖذ َيُموُج فِي  
ورِ فََجَمۡعَنَُٰهۡم   َبۡعٖضِۖ َونُفَِخ فِي ٱلصُّ

 ٩٩ َجمٗۡعا

100. එදින යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්ට නිරය 

ප්රදර්ශනයක් යලස අපි ප්රදර්ශනය කර යපන්වන්යනමු. 
َٰفِرِيَن  وََعَرۡضنَا َجَهنهَم يَۡوَمئِٖذ ل ِلَۡك

 ١٠٠ َعۡرًضا

101. ඔවුහු වනාහි, මා සිහිපත් කිරීයමන් ඔවුන්යේ ඇස් 

ආවරණයක් තුළ වූ අය යවති. තවද ඔවුහු සවන් යදන්නට 

යනාහැකිව සිටියයෝය. 

ۡعيُنُُهۡم فِي ِغَطآٍء َعن  
َ
هِذيَن كَانَۡت أ ٱل

ذِۡكرِي وَكَانُواْ لَا يَۡستَِطيُعوَن 
 ١٠١ اَسۡمعً 

102. මායගන් යතාර ව මායේ ගැත්තන් තම 

භාරකරුවන් යලස ගැනීමට යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන් සිතුයවෝ ද? නියත වශයයන්ම යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් හට නවාතැනක් වශයයන් නිරය 

අපි සූදානම් කයළමු. 

ن َيتهِخُذواْ  
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ فََحِسَب ٱل

َ
أ

ۡعتَۡدنَا  ِعبَادِي مِن 
َ
ْۚ إِنهآ أ ۡولَِيآَء

َ
ُدونِٓي أ

 ١٠٢ َجَهنهَم لِلَۡكَٰفِرِيَن نُُزلٗا
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103. ක්රියාවන්යගන් වඩාත් අලාභහානි කර ගත්තවුන් 

පිළිබඳ ව අපි නුඹලාට දන්වන්නදැයි (නබිවරය) නුඹ 

විමසනු. 

ۡخَسِريَن  
َ
قُۡل َهۡل نُنَب ِئُُكم بِٱلۡأ

ۡعَمَٰلًا
َ
 ١٠٣ أ

104. ඔවුන් වනාහි යමයලාව ජීවිතයේ තම පරිරමය 

නාසත්ි වී ගියවුන්ය. නියත වශයයන්ම තමන් ක්රියායවන් 

දැහැමි දෑ කරන්නන් බව ඔවුහු සිතති. 

ۡنيَا   هِذيَن َضله َسۡعيُُهۡم فِي ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ ٱل
نهُهۡم ُيحِۡسنُوَن  

َ
َوُهۡم َيحَۡسبُوَن أ

 ١٠٤ ُصنًۡعا

105. තම පරමාධිපතියේ වදන් හා ඔහුයේ හමු ව 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් යමාවුහුමය. ඒයහයින් ඔවුන්යේ 

ක්රියාවන් නිෂ්ඵල වී ගියේය. එයහයින් මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ (ඉන්) කිසිදු බරක වටිනාකමක් 

ඔවුනට යනායදන්යනමු. 

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۡم   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡعَمَٰلُُهۡم فَلَا نُقِيُم  َولَِقآئِهِۦ 
َ
فََحبَِطۡت أ

 ١٠٥ لَُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َوۡزنٗا

106. එය, ඔවුහු ප්රතික්යෂ්ප කළ බැවින් හා මායේ වදන් 

හා මායේ රසූල්වරුන් ඔවුන් සමේචලයට ගත් බැවින් 

නිරය ඔවුන්යේ ප්රතිවිපාකයයි. 

َذَٰلَِك َجَزآُؤُهۡم َجَهنهُم بَِما َكَفُرواْ  
 ١٠٦ خَُذٓواْ َءاَيَٰتِي َورُُسلِى ُهُزًوا َوٱته 

107. නියත වශයයන්ම විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් 

වනාහි, නවාතැනක් වශයයන් ෆිර්දවුස ්නම් ස්වර්ග උයන් 

ඔවුනට විය. 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
َُٰت ٱلۡفِۡرَدۡوِس   ١٠٧ نُُزلًاكَانَۡت لَُهۡم َجنه

108. එහි ඔවුන් සදාතනිකයින්ය. එයින් මාරුවීමක් ඔවුහු 

අයප්ක්ෂා යනාකරති. 
َخَٰلِِديَن فِيَها لَا َيبُۡغوَن َعنَۡها 

 ١٠٨ ِحَولٗا

109. මායේ පරමාධිපතියේ වදන් (ලිවීමට) තීන්ත බවට 

මුහුද පත් වුව ද මායේ පරමාධිපතියේ වදන් (ලියා) නිමා 

වීමට යපර මුහුද සිඳී යනු ඇත. එවන් (මුහුද) හා සමාන 

යදයක් අපි අමතර ව යගන ආව ද (එය ද ප්රමාණවත් 

යනාවනු ඇත.) යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

هۡو كَاَن ٱلَۡبۡحُر مَِداٗدا ل ِكَلَِمَِٰت َرب ِي   قُل ل
ن تَنَفَد كَلَِمَُٰت َرب ِي  

َ
لََنفَِد ٱلَۡبۡحُر َقبَۡل أ

 ١٠٩ َولَۡو ِجئۡنَا بِِمثۡلِهِۦ َمَدٗدا
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110. මම නුඹලා යමන් මිනියසකු පමණි. නුඹලායේ 

යදවිඳුන් එකම යදවියඳකු යැයි මා යවත දන්වනු ලැබ 

ඇත. එයහයින් කවයරකු තම පරමාධිපතියේ හමු ව 

අයප්ක්ෂා කරමින් සිටියේ ද ඔහු දැහැමි ක්රියාවන් සිදු 

කරත්වා! තම පරමාධිපතිට ගැතිකම් කිරීයමන් කිසිවකු 

ආයද්ශ යනාකරත්වා! යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

ِثۡلُُكۡم يُوَحيَٰٓ إِلَيه   نَا۠ بََشر  م 
َ
قُۡل إِنهَمآ أ

ۖۡ َفَمن كَاَن  نهَمآ إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 
َ
أ

يَرُۡجواْ لَِقآَء َرب ِهِۦ فَلۡيَۡعَمۡل َعَملٗا  
ۦٓ  َصَٰلِٗحا َولَا يُۡشرِۡك بِعِبَاَدةِ َرب ِهِ

َحَدُۢا
َ
 ١١٠ أ
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සූරා මර්යම්  مريم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. කාෆ,් හා, යා, අයින්, සාද්.  ١ ٓكهيٓعٓص 

2. (යමය) තම ගැත්තා සකරිේයා යවත නුඹයේ 

පරමාධිපති දැක් වූ කරුණාව පිළිබඳ සිහිපත් කිරීමකි. 
 ٢ َعبَۡدهُۥ َزَكرِيهآ ذِۡكُر َرۡحمَِت َرب َِك 

3. ඔහු තම පරමාධිපති ව සිහින් ඇමතුමකින් ඇමතූ 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 
 ٣ إِذۡ نَاَدىَٰ َربهُهۥ نَِدآًء َخفِي ٗا

4. මායේ පරමාධිපතියාණනි! මායේ අස්ි දුර්වල වී 

ඇත. මායේ හිසයකස් පැහී විහිදී ඇත. තවද මායේ 

පරමාධිපතියාණනි! මම ඔබයේ ප්රාර්ථනාව 

සම්බන්ධයයන් අභාගයවන්තයකු යනාවූයයමි. 

ِ إِن ِي َوَهَن ٱلَۡعۡظُم مِن ِي وَٱۡشتََعَل  قَاَل َرب 
 ِ ُكنُۢ بُِدعَآئَِك َرب 

َ
ُس َشيٗۡبا َولَۡم أ

ۡ
أ ٱلره

 ٤ َشقِي ٗا

5. තවද මයගන් පසුව පරම්පරා උරුමක්කරුවන් 

පිළිබඳ ව මම බිය යවමි. මායේ බිරිය ද වඳ 

කාන්තාවකි. එයහයින් නුඹ යවතින් උරුමක්කරුවකු 

මා යවත පිරිනමනු. 

َوِإن ِي ِخۡفُت ٱلَۡمَوَٰلَِي مِن َوَرآءِي وَكَانَِت 
هُدنَك  تِي عَاقِٗرا َفَهۡب لِي مِن ل

َ
ٱۡمَرأ
ا  ٥ َولِي ٗ

6. මට උරුමකම්පාන එයමන්ම යඃකූේයේ පරපුරට 

උරුමකම්පාන යකයනකු පිරිනමනු මැනව! තවද 

මායේ පරමාධිපතියාණනි! ඔහු ව පිළිගැනීමට ලක් වූ 

යකනකු බවට පත් කරනු මැනව. 

يَرِثُنِي َويَرُِث مِۡن َءاِل َيۡعُقوَبۖۡ َوٱۡجَعلُۡه 
ِ َرِضي ٗا  ٦ َرب 

7. අයහෝ සකරිේයා! යහය්ා නමින් වූ දරුවකු පිළිබඳ ව 

නියත වශයයන්ම අපි ඔබට ශුභාරංචි දන්වන්යනමු. මීට 

යපර යම් නමින් කිසිවකුට නම් යනාතැබුයවමු. 

ُرَك بُِغَلٍَٰم ٱۡسُمُهۥ َيحَۡييَٰ   ِ َيََٰزَكرِيهآ إِنها نُبَش 
هُهۥ مِن َقبُۡل َسِمي ٗا  ٧ لَۡم َنجَۡعل ل

8. මායේ පරමාධිපතියාණනි! මට දරුවකු යකයස ්නම් 

වන්යන් ද? මායේ බිරිය වඳ කාන්තාවක් වූවාය. මා ද 

මහලුවියේ අවසානයට ළඟා වී ඇත්යතමි යැයි ඔහු 

පැවසුයේය. 

هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  وَكَانَِت  ن
َ
ِ أ قَاَل َرب 

تِي عَاقِٗرا َوَقۡد بَلَۡغُت مَِن ٱلِۡكبَرِ  
َ
ٱۡمَرأ

 ٨ ِعتِي ٗا
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9. (එය) එයලසය යැයි ඔහු කීය. එය මා යවත පහසු 

කාර්යයකි. මීට යපර නුඹ කිසිවක් ව යනාසිටිය දී 

සැබැවින්ම මම නුඹ ව මැේයවමි යැයි ඔයේ පරමාධිපති 

කීයේය. 

قَاَل َكَذَٰلَِك قَاَل َربَُّك ُهَو عَلَىه َهي ِن   
َوَقۡد َخلَۡقتَُك مِن َقبُۡل َولَۡم تَُك  

ا  ٩ َشيۡـ ٗ

10. පරමාධිපතියාණනි! මට සලකුණක් ඇති කරනු 

මැනව! යැයි ඔහු පැවසීය. ඔයේ සංඥාව වනුයේ නුඹ 

නියරෝගී ව සිටිය දී රාී තුනක් ජනයා සමඟ කතා 

යනාකිරීම ය යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ها   ل
َ
ۖۡ قَاَل َءاَيتَُك أ ِ ٱۡجَعل ل ِٓي َءايَٗة قَاَل َرب 

اَس ثََلََٰث لََياٖل َسوِي ٗا  ١٠ تُكَل َِم ٱلنه

11. පසු ව ඔහු තම සමූහයා යවත නැමදුම් සථ්ානයයන් 

බැහැර ට පැමිණියේය. එවිට ‘නුඹලා උයද් හා සවස 

සුවිශුද්ධ කරනු’යි ඔහු ඔවුනට ඇඟවිය. 

فََخَرَج عَلَىَٰ قَوۡمِهِۦ مَِن ٱلِۡمۡحَراِب  
ن َسب ُِحواْ بُۡكَرٗة 

َ
ۡوَحيَٰٓ إِلَۡيهِۡم أ

َ
فَأ

 ١١ وََعِشي ٗا

12. අයහෝ යහය්ා! ධර්ම ග්රන්ථය බලවත් යලස 

(ග්රහණය කර) ගනු. තවද අපි ඔහුට ළමා කාලයේම 

ප්රඥාව පිරිනැමුයවමු. 

ةِٖۖ َوَءاَتيَۡنَُٰه َيَٰيَۡحَييَٰ ُخِذ ٱلِۡكَتََٰب  بُِقوه
 ١٢ ٱلۡحُۡكَم َصبِي ٗا

13. තවද අප යවතින් වූ ආදරය හා පිවිතුරු බව ද (ඔහුට 

පිරිනැමුයවමු.) තවද ඔහු බිය බැතිමත් යකයනකු විය. 
ۖۡ وَكَاَن تَقِي ٗا هُدنها َوَزَكوَٰٗة ِن ل  ١٣ وََحنَاٗنا م 

14. තවද ඔහු තම යදමාපියන්ට ඇප උපසථ්ාන 

කරන්නකු විය. තවද ඔහු දඬේබර අකීකරු වන්තයයකු 

යනාවීය. 

َٰلَِديۡهِ َولَۡم يَُكن َجبهاًرا  ُۢا بَِو َوبَره
 ١٤ َعِصي ٗا

15. තවද ඔහු උපත ලැබූ දින ද ඔහු මිය යන දින ද ඔහු 

නැවත ජීවමාන ව නැගිටු වනු ලබන දින ද ඔහු යවත 

සාමය ඇති යේවා! 

َيُموُت َويَۡوَم  وََسَلٌَٰم َعلَيۡهِ يَۡوَم ُولَِد َويَۡوَم 
 ١٥ ُيبَۡعُث َحي ٗا

16. තවද යමම ධර්ම ග්රන්ථයේ මර්යම් ගැන ඇය තම 

පවුයලන් යවන් ව නැයගනහිර සථ්ානයකට ගිය 

අවසථ්ාව (නබිවරය) නුඹ සිහිපත් කරනු. 

َوٱذُۡكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب َمۡريََم إِذِ ٱنتَبََذۡت 
ۡهلَِها َمكَانٗا َشۡرقِي ٗا

َ
 ١٦ مِۡن أ

17. එවිට ඇය ඔවුන්යගන් යවන් ව තිරයක් ගත්තාය. 

එවිට අපි ඇය යවත අපයේ ප්රාණය (යහවත් ජිේරීල් 

මලක්වරයා) එේයවමු. එවිට ඔහු පූර්ණ මිනියසකු 

යවසින් ඇය යවත යපනී සිටියේය. 

رَۡسلۡنَآ  
َ
خََذۡت مِن ُدونِهِۡم ِحَجاٗبا فَأ فَٱته

 ١٧ َسوِي ٗاإِلَۡيَها ُروَحنَا َفتََمثهَل لََها بََشٗرا 

18. නියත වශයයන් නුඹයගන් ආරක්ෂාව මහා 

කාරුණිකයාණන්යගන් මම පතමි. නුඹ බිය බැතිමත් 

යකයනකු වී නම් (මා යවත ළං යනාවනු) යැයි ඇය 

පැවසුවාය. 

ِنَٰمۡح مِنَك إِن  ُعوذُ بِٱلره
َ
قَالَۡت إِن ِٓي أ
 ١٨ ُكنَت تَقِي ٗا
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19. ‘නියත වශයයන්ම මම නුඹට පිවිතුරු දරුවකු 

පිරිනමනු පිණිස නුඹයේ පරමාධිපතියේ දූතයයකු 

යවමි’ යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

َهَب لَِك 
َ
نَا۠ رَُسوُل َرب ِِك لِأ

َ
قَاَل إِنهَمآ أ

 ١٩ ُغَلَٰٗما َزكِي ٗا

20. ‘කිසිදු මිනිසකු මා ස්පර්ශ කර යනාතිබිය දී මට 

දරුවකු වනුයේ යකයස් ද? තවද මම අපචාරී 

(කාන්තාවක්) යනාවූයයමි’ යැයි ඇය පැවසුවාය. 

هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  َولَۡم   ن
َ
قَالَۡت أ

ُك بَغِي ٗا
َ
 ٢٠ َيۡمَسۡسنِي بََشر  َولَۡم أ

21. එය එයලසය යැයි ඔහු පැවසුයේය. ‘එය මා යවත 

පහසු කාර්යයකි. එය ජනයාට අපයගන් වූ සංඥාවක් හා 

ආශිර්වාදයක් බවට පත් කරනු පිණිසය. එය තීන්දු 

කරනු ලැබූ නියයෝගයක් ද විය’ යැයි නුඹයේ 

පරමාධිපති පැවසුයේය. 

  ۡۖ قَاَل َكَذَٰلِِك قَاَل َربُِّك ُهَو عَلَىه َهي ِن 
 ْۚ ِنها ۥٓ َءايَٗة ل ِلنهاِس َوَرۡحمَٗة م  َولَِنۡجَعلَُه

ۡقِضي ٗا ۡمٗرا مه
َ
 ٢١ وَكَاَن أ

22. එවිට ඇය ඔහු ගැේ ගත්තාය. ඇය ඔහු දරමින් දුර 

ස්ථානයකට යවන්ව ගියාය. 
ٱنتَبََذۡت بِهِۦ َمكَانٗا  ۞فََحَملَتُۡه فَ 

 ٢٢ قَِصي ٗا

23. විලිරුදාව ඇයව ඉඳි කඳක් යවත යගන ආයේය. 

අයහෝ! මීට යපර මා මිය යා යුතු යනායේ ද? තවද 

මුළුමනින් ම අමතක වූ යකනකු බවට පත් විය යුතු 

යනායේදැ?යි පැවසුවාය. 

َجآَءَها ٱلَۡمَخاُض إِلَيَٰ ِجۡذِع ٱلنهۡخلَةِ  
َ
فَأ

َيَٰلَيۡتَنِي مِتُّ َقبَۡل َهََٰذا َوُكنُت  قَالَۡت 
نِسي ٗا  ٢٣ نَۡسٗيا مه

24. ‘නුඹ දුක් යනාවනු සැබැවින්ම නුඹයේ පරමාධිපති 

නුඹට පහළින් උල්පතක් ඇති කයළ්ය’ යැයි ඇයව 

පහළ යදසින් ඔහු ඇමතීය. 

ها َتحَۡزنِي قَۡد َجَعَل   ل
َ
ََٰها مِن َتحۡتَِهآ أ َفنَاَدى

 ٢٤ َسِري ٗاَربُِّك َتحۡتَِك 

25. ඉඳි ගයස් කඳ නුඹ යදසට යසාලවනු. නුඹ යවත 

යනලන ලද පැහුණු යගඩි වැයටනු ඇත. 
ِٓي إِلَۡيِك ِبجِۡذِع ٱلنهۡخلَةِ تَُسَٰقِۡط  َوُهز 

 ٢٥ َعلَيِۡك رَُطٗبا َجنِي ٗا

26. එවිට නුඹ අනුභව කරනු. තවද පානය කරනු. ඇස ්

පිනවා ගනු. තවද නුඹ මිනිසුන් අතරින් කිසිවකු යහෝ 

දුටුයවහි නම් එවිට සැබැවින්ම (කතායවන් වැළකී 

සිටින) උපවාසයක් මම මහා කරුණාවන්තයාණන්හට 

භාර වූයයමි. එයහයින් අද දින කිසිදු මිනියසකු සමග 

සැබැවින්ම මම කතා යනාකරන්යනමි යැයි පවසනු. 

ا تََريِنه   ۖۡ فَإِمه ِي َعيٗۡنا فَكُلِي َوٱۡشَربِي َوقَر 
حَ 

َ
ٗدا َفُقولِٓي إِن ِي نََذۡرُت  مَِن ٱلۡبََشِر أ

َكل َِم ٱلَۡيۡوَم  
ُ
ِنَٰمۡح َصۡوٗما فَلَۡن أ لِلره

 ٢٦ إِنِسي ٗا

27. ඔහු ව උසුලා යගන ඔහු සමගම ඇයයේ සමූහයා 

යවත ඇය පැමිණියාය. ‘අයහෝ මර්යම්! සැබැවින්ම නුඹ 

බරපතළ කරුණක් යගනැවිත් ඇතැ’යි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

تَۡت بِهِۦ 
َ
ۖۥۡ قَالُواْ َيََٰمۡريَُم  فَأ قَۡوَمَها َتحِۡملُُه

ا فَرِي ٗا  ٢٧ لََقۡد ِجئِۡت َشيۡـ ٗ
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28. අයහෝ හාරූන්යේ සයහෝදරිය! නුයේ පියා නරක 

පුද්ගලයකු යනාවීය. එයමන්ම නුයේ මව ද අපචාරී 

(කාන්තාවක්) යනාවීය. 

 َسۡوءٖ 
َ
بُوِك ٱۡمَرأ

َ
ۡخَت َهَُٰروَن َما كَاَن أ

ُ
َيَٰٓأ

ِك بَغِي ٗاَوَما كَانَۡت  مُّ
ُ
 ٢٨ أ

29. එවිට ඇය ඔහු යදසට (ඔවුන් කතා කිරීම සඳහා) 

ඉඟි කළාය. ‘බිළිඳු වියේ යතාටිල්යලහි පසු වන අය 

සමග අපි යකයස ්කතා කරන්යනම්දැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

َشاَرۡت إِلَۡيهِِۖ قَالُواْ َكيَۡف نُكَل ُِم َمن  
َ
فَأ

 ٢٩ كَاَن فِي ٱلَۡمۡهِد َصبِي ٗا

30. නියත වශයයන්ම මම අල්ලාහය්ේ ගැත්යතකු 

යවමි. ඔහු මා යවත යද්ව ග්රන්ථය පිරිනමා ඇත. තවද 

මා නබිවරයකු බවට පත් කයළය් යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

َٰنَِي ٱلِۡكَتََٰب  ِ َءاتَى قَاَل إِن ِي َعبُۡد ٱَّلله
 ٣٠ وََجَعلَنِي نَبِي ٗا

31. මා යකාතැනක සිටිය ද ඔහු මට සමෘද්ධිය ඇති 

කයළය්. තවද මා ජීවමාන ව සිටින තාක්කල් සලාතය 

හා සකාතය (ඉටු කිරීම) පිළිබඳ මට උපයදස ්

දුන්යන්ය. 

ۡوَصَٰنِي  
َ
ۡيَن َما ُكنُت َوأ

َ
وََجَعلَنِي ُمبَارَكًا أ

َكوَٰةِ َما ُدۡمُت َحي ٗا لَوَٰةِ َوٱلزه  ٣١ بِٱلصه

32. තවද මායේ මවට ඇප උපසථ්ාන කිරීමට ද 

(උපයදස් දුන්යන්ය.) තවද ඔහු මා අභාගයවන්ත දරුණු 

පාලකයකු යලස මා පත් යනාකයළ්ය. 

َٰلَِدتِي َولَۡم َيجَۡعلۡنِي َجبهاٗرا   ُۢا بَِو َوبَره
 ٣٢ َشقِي ٗا

33. තවද මම උපත ලැබූ දිනයයහි ද මම මරණයට 

පත් වන දිනයයහි ද නැවත මා නැගිටුවනු ලබන 

දිනයයහි ද මා යවත සාමය යේවා! 

َلَُٰم عَلَىه يَۡوَم ُولِدتُّ  ُموُت َوٱلسه
َ
َويَۡوَم أ

ۡبَعُث َحي ٗا
ُ
 ٣٣ َويَۡوَم أ

34. එය මර්යම්යේ පුත් ඊසා(යේ ප්රකාශය) යේ. සතය 

ප්රකාශය වන එහි ඔවුහු සැක කරති. 
  ِ َذَٰلَِك ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََمۖۡ قَۡوَل ٱلۡحَق 

هِذي فِيهِ َيۡمتَُرونَ   ٣٤ ٱل

35. දරුවකු තබා ගැනීම අල්ලාහ්ට (සුදුසු) යනාවීය. 

ඔහු සුවිශුද්ධය. ඔහු යම් කරුණක් තීන්දු කළ විට එයට 

ඔහු කුන් (වනු) යැයි පවසනවා පමණය. එය සිදු වනු 

ඇත. 

ن َيتهِخَذ مِن َولَدِٖۖ 
َ
ِ أ َما كَاَن َّلِله

ۡمٗرا فَإِنهَما َيُقوُل  
َ
ۥْٓۚ إِذَا قََضيَٰٓ أ ُسبَۡحَٰنَُه

 ٣٥ لَُهۥ ُكن َفيَُكونُ 

36. තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්මායේ 

පරමාධිපතිය. නුඹලායේ ද පරමාධිපතිය. එයහයින් 

නුඹලා ඔහුට නැමදුම් කරනු. යමය ඍජු මාර්ගයයි. 

َ َرب ِي َوَربُُّكۡم فَٱۡعبُُدوُهْۚ َهََٰذا  َوِإنه ٱَّلله
ۡستَقِيم    ٣٦ ِصَرَٰط  مُّ
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37. එවිට ඔවුන් අතර වූ (විවිධ) කණ්ඩායම් මත ගැටුම් 

ඇති කර ගත්යතෝය. අතිමහත් දින දර්ශනය වන 

ස්ථානයේ ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට විනාශය යේවා! 

ۡحَزاُب مِنُۢ بَيۡنِهِۡمۖۡ فََويۡل   
َ
فَٱۡختَلََف ٱلۡأ

ۡشَهِد يَۡوٍم  هِذيَن َكَفُرواْ مِن مه ل ِل
 ٣٧ َعِظيمٍ 

38. ඔවුන් අප යවත පැමියණන දින ඔවුන්යේ රවණය 

යකතරම් පුදුම සහගතද!  තවද (ඔවුන්යේ) බැල්ම 

යකතරම් පුදුම සහගතද! නමුත් අද දින 

අපරාධකරුයවෝ පැහැදිලි මුළායවහි යවති. 

تُوَننَا َلَِٰكِن  
ۡ
بِۡصۡر يَۡوَم يَأ

َ
ۡسِمۡع بِهِۡم َوأ

َ
أ

بِينٖ  َٰلُِموَن ٱلَۡيۡوَم فِي َضَلَٰٖل مُّ  ٣٨ ٱلظه

39. ඔවුහු විශ්වාස යනාකරමින් හා ඔවුන් 

යනාසැලකිලිමත් යලස සිටිය දී එම අණ තීන්දු කරනු 

ලබන විට පසුතැවිල්ලට පත් වන දිනය ගැන ඔවුනට 

නුඹ අවවාද කරනු. 

ۡمُر  
َ
نِذۡرُهۡم يَۡوَم ٱلۡحَۡسَرةِ إِذۡ قُِضَي ٱلۡأ

َ
َوأ

 ٣٩ َوُهۡم فِي َغۡفلَةٖ وَُهۡم لَا يُۡؤمِنُونَ 

40. නියත වශයයන්ම අපි මහයපායළාව හා ඒ මත 

සිටිනවුන් උරුම කර ගන්යනමු. තවද ඔවුන් නැවත 

යයාමු කරනු ලබනුයේ ද අප යවතමය. 

ۡرَض َوَمۡن َعلَيَۡها  
َ
إِنها َنحُۡن نَرُِث ٱلۡأ

 ٤٠ َوِإلَۡينَا يُرَۡجُعونَ 

41. ධර්ම ග්රන්ථයේ ඉේරාහීම් ව යමයනහි කරනු. 

නියත වශයයන්ම ඔහු සතයවාදී නබිවරයකු විය. 
َوٱذُۡكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِبَۡرَٰهِيَمْۚ إِنهُهۥ كَاَن  

يٗقا نهبِيًّا ِ  ٤١ ِصد 

42. මායේ පියාණනි! සවන් යනායදන තවද යනාබලන 

එයමන්ම ඔබට කිසිදු පලක් යනායදන දෑට ඔබ 

නමදිනුයේ ඇයි දැයි ඉේරාහීම් තම පියායගන් විමසූ 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

بَِت لَِم َتۡعبُُد َما لَا  
َ
بِيهِ َيَٰٓأ

َ
إِذۡ قَاَل لِأ

يَۡسَمُع َولَا ُيبِۡصُر َولَا ُيۡغنِي َعنَك  
ا  ٤٢ َشيۡـ ٗ

43. මායේ පියාණනි! ඔබ යවත යනාපැමිණි ඥානය මා 

යවත සැබැවින්ම පැමිණ ඇත. එයහයින් ඔබ මා 

අනුගමනය කරනු මැනව. ඍජු මාර්ගය යවත මම 

ඔබට මග යපන්වමි. 

بَِت إِن ِي قَۡد َجآَءنِي مَِن ٱلۡعِلِۡم َما لَۡم  
َ
َيَٰٓأ

ۡهِدَك ِصَرَٰٗطا َسوِي ٗا
َ
تَِك فَٱتهبِۡعنِٓي أ

ۡ
 ٤٣ يَأ

44. අයහෝ මායේ පියාණනි! ධෂයිතාන්ට ගැතිකම් 

යනාකරනු. නියත වශයයන්ම ධෂයිතාන් මහා 

කරුණාන්විතයාණන්ට පිටුපාන්යනකු විය. 

يَۡطََٰن   يَۡطََٰنۖۡ إِنه ٱلشه بَِت لَا َتۡعبُِد ٱلشه
َ
َيَٰٓأ

ِنَٰمۡح َعِصي ٗا  ٤٤ كَاَن لِلره

45. අයහෝ මායේ පියාණනි! ඔබට මහා 

කරුණාන්විතයාණන්යගන් වූ දඬුවමක් ස්පර්ශ වීම 

ගැන නියත වශයයන්ම මම බිය යවමි. එවිට ඔබ 

ධෂයිතාන්ට උදේකරුවකු වන්යනහිය. 

َك َعَذاب   ن َيَمسه
َ
َخاُف أ

َ
بَِت إِن ِٓي أ

َ
َيَٰٓأ

ا يَۡطَِٰن َولِي ٗ ِنَٰمۡح َفتَُكوَن لِلشه َِن ٱلره  ٤٥ م 
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46. නුඹ මායේ යදවියන් පිළිකුල් කරන්යනකු ද? 

අයහෝ ඉේරාහීම්! නුඹ යමයින් යනාවැළකුයණහි නම් 

මම නුඹට ගල් ගසා මරමි. තවද නුඹ මායගන් සදහටම 

ඈත් ව සිටිනු යැයි ඔහු පැවසීය. 

نَت َعۡن َءالَِهتِي  
َ
َراِغٌب أ

َ
قَاَل أ

ۡرُجمَنهَكۖۡ  
َ
هۡم تَنتَهِ لَأ َيَٰٓإِبَۡرَٰهِيُمۖۡ لَئِن ل

 ٤٦ َوٱۡهُجۡرنِي َملِي ٗا

47. ඔබට ශාන්තිය අත්යේවා! මම මායේ 

පරමාධිපතියගන් ඔබ යවනුයවන් මතු පාප ක්ෂමා ව 

අයැදිමි. නියත වශයයන්ම ඔහු මා හට කරුණාවන්ත 

විය යැයි ඔහු (ඉබ්රාහීම්) පැවසීය. 

ۡستَۡغفُِر لََك َرب ِٓيِۖ  
َ
قَاَل َسَلٌَٰم َعلَيَۡكۖۡ َسأ

 ٤٧ إِنهُهۥ كَاَن بِي َحفِي ٗا

48. තවද මම නුඹලායගන් ද අල්ලාහ ්හැර දමා නුඹලා 

අයැදින දැයින් ද ඉවත් වන්යනමි. තවද මායේ 

පරමාධිපතියගන් අයැද සිටිමි. මායේ පරමාධිපති යවත 

යකයරන ප්රාර්ථනායවන් මා දුර්භාගයවන්තයකු යලස 

යනාවන්නට පුළුවන. 

  ِ ۡعتَزِلُُكۡم وََما تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱَّلله
َ
َوأ

ُكوَن بُِدعَآءِ  
َ
هآ أ ل

َ
ۡدُعواْ َرب ِي َعَسيَٰٓ أ

َ
َوأ
 ِ  ٤٨ ي َشقِي ٗاَرب 

49. ඔවුන්යගන් හා අල්ලාහ්යගන් හැර දමා ඔවුන් 

නමදිමින් සිටි දැයින් ඉේරාහීම් ඉවත් වූ කල්හි, අපි 

ඔහුට ඉසහ්ාක් හා යඃකූේ ව පිරිනැමුයවමු. ඒ සෑම 

යකයනකුම නබිවරයකු යලස අපි පත් කයළමු. 

ا ٱۡعتََزلَُهۡم وََما َيۡعبُُدوَن مِن ُدوِن   فَلَمه
 ِ ا  ٱَّلله

ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبۖۡ وَكُل ٗ َوَهبۡنَا لَُه
 ٤٩ َجَعلۡنَا نَبِي ٗا

50. තවද අපයේ ආශිර්වාදයයන් අපි ඔවුනට 

පිරිනැමුයවමු. තවද ඔවුනට උසස් ප්රශංසාව ද ඇති 

කයළමු. 

ۡحمَتِنَا وََجَعلۡنَا لَُهۡم  ِن ره َوَوَهبۡنَا لَُهم م 
 ٥٠ لَِساَن ِصۡدٍق َعلِي ٗا

51. තවද ධර්ම ග්රන්ථයේ මූසා ගැන ද නුඹ යමයනහි 

කරනු. නියත වශයයන්ම ඔහු අවංක යකයනකු විය. 

තවද ධර්ම දූතයයකු හා නබිවරයකු ද විය. 

ْۚ إِنهُهۥ كَاَن   َوٱذُۡكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب ُموَسيَٰٓ
 ٥١ ُمخۡلَٗصا وَكَاَن رَُسولٗا نهبِي ٗا

52. තවද තූර් (කන්යද්) දකුණු යදසින් අපි ඔහු 

ඇමතුයවමු. තවද කතා කිරීම සඳහා අපි ඔහුව සමීප 

කයළමු. 

ۡيَمِن  
َ
ورِ ٱلۡأ َوَنََٰديَۡنَُٰه مِن َجانِِب ٱلطُّ

بَۡنَُٰه َنجِي ٗا  ٥٢ َوقَره

53. තවද අපයේ ආශිර්වාදයයන් අපි ඔහුට ඔහුයේ 

සයහෝදර හාරූන් ව නබිවරයකු යලස ඔහුට 

පිරිනැමුයවමු. 

َخاهُ 
َ
ۡحمَتِنَآ أ  َهَُٰروَن  َوَوَهبۡنَا لَُهۥ مِن ره

 ٥٣ نَبِي ٗا

54. ධර්ම ග්රන්ථයේ ඉස්මාඊල්වද යමයනහි කරනු. 

නියත වශයයන්ම ඔහු ප්රතිඥාව සැබෑ යලස ඉටු 

කරන්යනකු විය. තවද ඔහු ධර්ම දූතයයකු හා 

නබිවරයකු විය. 

ْۚ إِنهُهۥ كَاَن   َوٱذُۡكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِۡسَمَٰعِيَل
 ٥٤ نهبِي ٗاَصادَِق ٱلۡوَۡعِد وَكَاَن رَُسولٗا 
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55. තවද ඔහු සලාතය හා සකාතය පිළිබඳ ඔහුයේ 

පවුයල් අයට නියයෝග කරන්යනකු විය. තවද ඔහු 

ඔහුයේ පරමාධිපති අබියස පිළිගනු ලැබූ යකයනකු ද 

විය. 

َكوَٰةِ   لَوَٰةِ َوٱلزه ۡهلَُهۥ بِٱلصه
َ
ُمُر أ

ۡ
وَكَاَن يَأ

 ٥٥ وَكَاَن ِعنَد َرب ِهِۦ َمۡرِضي ٗا

56. තවද ධර්ම ග්රන්ථයේ ඉද්රීස ්ගැන ද යමයනහි 

කරනු. නියත වශයයන්ම ඔහු සත්යවාදී නබිවරයකු 

විය. 

َوٱذُۡكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِۡدرِيَسْۚ إِنهُهۥ كَاَن  
يٗقا نهبِي ٗا ِ  ٥٦ ِصد 

57. තවද අපි උසස ්සථ්ානයකට ඔහු ව උසස් කයළමු. ٥٧ َوَرَفۡعَنَُٰه َمكَانًا َعلِيًّا 

58. ඔවුහු ආදම්යේ පරපුරින් ද නූහ් සමග අපි ඉසිලූ 

අයයගන්ද ඉේරාහීම්යේ හා ඉස්රාඊල්යේ පරපුරින් ද 

අපි යහමඟ යපන්වා යතෝරා ගත් අයයගන් ද වූ 

නබිවරුන් අතරින් අල්ලාහ ්කවයරකු යවත ආශිර්වාද 

කයළ ්ද එවැනි අය යවති. ඔවුන් යවත මහා 

කරුණාන්විතයාණන්යේ වදන් පාරායනා කරනු ලබන 

විට අඬමින් සුජූද්හි වැයටති. 

َِن   ُ َعلَيۡهِم م  ۡنَعَم ٱَّلله
َ
هِذيَن أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ۡن َحمَلۡنَا   ِيهةِ َءاَدَم َومِمه بِي ِـَۧن مِن ذُر  ٱلنه
ِيهةِ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَرَٰٓءِيَل   َمَع نُوٖح َومِن ذُر 

ْۚ إِذَا ُتتۡلَىَٰ َعلَيۡهِۡم   ۡن َهَدۡينَا َوٱۡجتَبَيۡنَآ َومِمه
ِنَٰمۡح ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس  َءاَيَٰ  ُت ٱلره

 ٥٨ َوبُِكي ٗا۩ 

59. ඔවුනට පසු ව පසුපරම්පරාවක් පැමිණියේය. ඔවුහු 

සලාතය පැහැර හැරියයෝය. තවද ආශාවන් අනුගමනය 

කයළෝය. එයහයින් ඔවුහු නපුරු විපාකයට මතු මුහුණ 

යදනු ඇත. 

َضاُعواْ  
َ
۞فََخلََف مِنُۢ َبۡعِدهِۡم َخلٌۡف أ

لَوَٰةَ َوٱتهبَ  َهَوَِٰتِۖ فََسۡوَف ٱلصه ُعواْ ٱلشه
 ٥٩ يَلَۡقۡوَن َغيًّا

60. නමුත් පසුතැවිලි වී යද්වත්වය විශ්වාස යකාට 

යහකම් කළවුන් හැර. ඔවුහු වනාහි (ස්වර්ග) උයනට 

පිවියසන්නන් යවති. තවද කිසිවකින් ඔවුහු අපරාධ 

කරනු යනාලබති. 

ها َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا   إِل
ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة َولَا ُيۡظلَُموَن  

ُ
فَأ

ا  ٦٠ َشيۡـ ٗ

61. (ඒවා) මහා කරුණාන්විතයාණන් තම 

ගැත්තන්හට යපායරාන්දු වූ අදෘශයමාන සදාතනික 

(ස්වර්ග) උයන්ය. නියත වශයයන්ම ඔහුයේ 

යපායරාන්දුව යගන එනු ලබන්නකි. 

َِٰت َعۡدٍن ٱلهتِي وََعَد  ٱلرهۡحَمَُٰن  َجنه
ِعبَاَدهُۥ بِٱلَۡغيِۡبِۚ إِنهُهۥ كَاَن وَۡعُدهُۥ  

تِي ٗا
ۡ
 ٦١ َمأ

62. තවද ඔවුහු සලාම් යහවත් ශාන්තිය මිස කිසිදු 

නිෂ්ඵල යදයකට එහි සවන් යනායදති. තවද ඔවුන්යේ 

යපෝෂණය උයද් හා හවස ඔවුනට එහි ඇත. 

ۖۡ َولَُهۡم   ها َسَلَٰٗما ها يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغًوا إِل ل
 ٦٢ ُقُهۡم فِيَها بُۡكَرٗة وََعِشي ٗارِزۡ 
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63. එය අපයේ ගැත්තන් අතරින් බිය බැතිමත් වූ අයට 

අපි උරුම කර යදන (ස්වර්ග) උයනයි. 
تِلَۡك ٱلۡجَنهُة ٱلهتِي نُورُِث مِۡن ِعبَادِنَا َمن  

 ٦٣ كَاَن تَقِي ٗا

64. තවද නුඹයේ පරමාධිපතියේ නියයෝගයයන් මිස 

අපි පහළ යනාවන්යනමු. තවද අප ඉදිරියේ ඇති දෑ ද 

අපට පසුපසින් ඇති දෑ ද ඒ අතර ඇති දෑ ද ඔහු සතුය. 

තවද නුඹයේ පරමාධිපති අමතක කරන්යනකු 

යනාවීය. (යැයි ජිේරීල් පැවසීය.) 

ۡمرِ َرب َِكۖۡ لَُهۥ َما َبيَۡن  
َ
ها بِأ ُل إِل َوَما نَتَنَزه

يِۡدينَا َوَما َخلَۡفنَا َوَما َبيَۡن َذَٰلَِكْۚ َوَما  
َ
أ

 ٦٤ كَاَن َربَُّك نَِسي ٗا

65. (ඔහු) අහස ්හා මහයපායළායේ ද ඒ යදක අතර 

ඇති දෑහි ද හිමිපාණන්ය. එයහයින් නුඹ ඔහුට නැමදුම් 

කරනු. තවද ඔහුට නැමදුම් කිරීම සඳහා නුඹ ඉවසනු. 

ඔහුට (සමානව) නම් කළ හැකි යකයනකු නුඹ 

දන්යනහි ද? 

ۡرِض َوَما 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ بَيۡنَُهَما  رهبُّ ٱلسه

ۚۦْ َهۡل َتۡعلَُم   فَٱۡعبُۡدهُ َوٱۡصَطبِۡر لِعَِبََٰدتِهِ
 ٦٥ لَُهۥ َسِمي ٗا

66. තවද මා මිය ගිය විට ජීවය ලබා මා මතු බැහැර 

කරනු ලබන්යනම් දැයි මිනිසා විමසා සිටියි. 
ءِذَا َما مِتُّ لََسۡوَف 

َ
َويَُقوُل ٱلِۡإنَسَُٰن أ

ۡخَرُج َحيًّا
ُ
 ٦٦ أ

67. මීට යපර කිසිවක් යලස යනාපැවති තත්ත්වයයන් 

සැබැවින්ම අපි ඔහු ව මැවූ බව මිනිසා යමයනහි කළ 

යුතු යනායේ ද? 

نها َخلَۡقَنَُٰه مِن 
َ
َولَا يَۡذُكُر ٱلِۡإنَسَُٰن أ

َ
أ

ا  ٦٧ َقبُۡل َولَۡم يَُك َشيۡـ ٗ

68. එයහයින් නුඹයේ පරමාධිපති මත දිවුරමින් 

සැබැවින්ම අපි ඔවුන් හා යෂයිතානුන් ව නැවත රැස් 

කරන්යනමු. පසු ව නිරය වටා ඔවුන් දණ ගස්වා යගන 

එන්යනමු. 

َيَِٰطيَن ثُمه  فََوَرب َِك لََنۡحُشَرنهُهۡم وَٱلشه
 ٦٨ لَُنۡحِضَرنهُهۡم َحۡوَل َجَهنهَم ِجثِي ٗا

69. පසු ව සෑම කණ්ඩායමකින්ම කවයරකු මහා 

කරුණාන්විතයාණන්ට එයරහිව දැඩි යලස පිටුපෑයේ ද 

ඔවුන් ව අපි යවන් කරන්යනමු. 

َشدُّ 
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ِ ِشيَعٍة أ

ثُمه لََننزَِعنه مِن كُل 
ِنَٰمۡح ِعتِي ٗا  ٦٩ عَلَى ٱلره

70. එහි පිවිස දැවීමට වඩාත් සුදුස්සන් වූ අය පිළිබඳ ව 

අපි මැනවින් දනිමු. 
ۡولَيَٰ بَِها  

َ
هِذيَن ُهۡم أ ۡعلَُم بِٱل

َ
ثُمه لََنۡحُن أ

 ٧٠ ي ٗاِصلِ 

71. තවද නුඹලා අතරින් එය තරණය යනාකරන 

කිසිවකු නැත. එය නුඹයේ පරමාධිපති යවතින් නියම 

වූ තීන්දුවක් විය. 

ْۚ كَاَن عَلَىَٰ َرب َِك   ها َوارُِدَها ِنُكۡم إِل َوِإن م 
ۡقِضي ٗا  ٧١ َحتٗۡما مه
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72. පසු ව අපි බිය හැඟීයමන් යුතු ව කටයුතු කළවුන් 

(නිරයයන්) මුදවා ගන්යනමු. තවද අපරාධකරුවන් එහි 

දණින් වැටී සිටීමට අත හැර දමන්යනමු. 

َٰلِِميَن   نََذُر ٱلظه هِذيَن ٱتهَقواْ وه ي ٱل ثُمه ُننَج ِ
 ٧٢ فِيَها ِجثِي ٗا

73. තවද අපයේ වදන් පැහැදිලි ව ඔවුන් යවත 

පාරායනය කර යපන්වනු ලබන විට යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ‘(අප) කණ්ඩායම් යදකින් 

නිලයයන් වඩාත් යර්ෂ්ඨ හා සභායවන් වඩාත් 

අලංකාර වන්යන් කවරහු දැ’යි යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් හට පැවසුයවෝය. 

َوِإذَا ُتتۡلَىَٰ َعلَيۡهِۡم َءاَيَٰتُنَا َبي َِنَٰٖت قَاَل  
يُّ 

َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ أ هِذيَن َكَفُرواْ لِل ٱل

ۡحَسُن نَِدي ٗاٱلَۡفرِيَقيِۡن َخيۡر  
َ
َقاٗما َوأ  ٧٣ مه

74. තවද ඔවුනට යපර, සම්පත් හා යපනුයමන් වඩාත් 

අලංකාර වූ පරම්පරාවන්යගන් යකාපමණක් යදනා අපි 

විනාශ කයළමු ද? 

ِن قَۡرٍن ُهۡم   ۡهلَۡكنَا َقبۡلَُهم م 
َ
َوَكۡم أ

َثَٰٗثا َورِۡءيٗا
َ
ۡحَسُن أ

َ
 ٧٤ أ

75. කවයරකු මුළායවහි සිටිත් ද එවිට මහා 

කරුණාන්විතයාණන් ඔහුට කාල අවකාශය දිගු හරිනු 

ඇත. එය, ඔවුනට දඬුවමක් වශයයන් යහෝ අවසන් 

යහෝරාව වශයයන් යහෝ ප්රතිඥා යදනු ලැබූ දෑ ඔවුන් 

දකින යතක් වනු ඇත. එවිට ස්ථානයයන් නපුරු 

වන්යන් කවයරකු ද එයමන්ම යස්නායවන් වඩාත් 

දුර්වල කවයරකු ද යන වග ඔවුහු මතු දැන ගනු ඇත 

යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

َلَٰلَةِ فَلۡيَۡمُدۡد لَُه   قُۡل َمن كَاَن فِي ٱلضه
ۡواْ َما يُوَعُدوَن 

َ
اْۚ َحتهيَٰٓ إِذَا َرأ ٱلرهۡحَمَُٰن َمدًّ

اَعَة فََسيَۡعلَُموَن   ا ٱلسه ا ٱلَۡعَذاَب َوِإمه إِمه
ۡضَعُف ُجنٗدا

َ
كَانٗا َوأ  ٧٥ َمۡن ُهَو َشر   مه

76. යහ මග ලැබූවන්හට අල්ලාහ ්යහ මග අධික 

කරයි. යශ්ෂ ව සදා පවතින යහකම් නුඹයේ 

පරමාධිපති අබියස කුසලින් වඩාත් උතුම්ය. තවද 

නැවත යයාමු වන සථ්ානයයන් ද වඩාත් උතුම්ය. 

هِذيَن ٱۡهتََدۡواْ ُهٗدىِۗ   ُ ٱل َويَزِيُد ٱَّلله
َٰلَِحَُٰت َخيٌۡر ِعنَد   َوٱلَۡبَٰقَِيَُٰت ٱلصه

اَرب َِك ثََوابٗا وََخيۡر   َردًّ  ٧٦ مه

77. අපයේ වදන් ප්රතික්යෂ්ප කළ අය නුඹ 

යනාදුටුයවහිද? සැබැවින්ම ධනය හා දරුවන් මට යදනු 

ලබනු ඇතැයි ඔහු පැවසීය. 

هِذي َكَفَر أَـِبَيَٰتِنَا َوَقاَل   فََرَءيَۡت ٱل
َ
أ

وَتيَنه َمالٗا َوَولًَدا
ُ
 ٧٧ لَأ

78. ඔහු ගුප්ත දෑ යදස එඹී බැලුයේ ද? එයස ්

නැතයහාත් මහා කරුණාන්විතයාණන් යවතින් ඔහු 

ගිවිසුමක් යගන ඇත්ද? 

ِنَٰمۡح   خََذ ِعنَد ٱلره ِم ٱته
َ
لََع ٱلَۡغيَۡب أ طه

َ
أ

 ٧٨ َعۡهٗدا

79. එයස් යනාව ඔහු පවසන දෑ අපි ලියා තබන්යනමු. 

තවද අපි දඬුවම දිගු කර ඔහුට පිරිනමන්යනමු. 
ْۚ َسنَۡكتُُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ لَُهۥ مَِن  ها كَل

ا  ٧٩ ٱلَۡعَذاِب َمد ٗ

80. තවද ඔහු පවසන දෑ අපි ඔහුට උරුම කර 

යදන්යනමු. ඔහු අප යවත තනි ව පැමියණනු ඇත. 
تِينَا فَۡرٗدا

ۡ
 ٨٠ َونَرِثُُهۥ َما َيُقوُل َويَأ
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81. තවද ඔවුහු (බහු යද්වවාදීන්) අල්ලාහ ්හැර දමා 

(යවනත්) යදවිවරුන් ඔවුනට පිහිටක් වනු පිණිස 

ගත්යතෝය. 

ِ َءالَِهٗة ل َِيُكونُواْ   خَُذواْ مِن ُدوِن ٱَّلله َوٱته
ا  ٨١ لَُهۡم ِعز ٗ

82. එයස් යනාව, ඔවුන් කළ නැමදුම් යමාවුන් 

ප්රතික්යෂ්ප කරනු ඇත. තවද ඔවුනට එයරහි ව 

යම ාවුන් සිටිනු ඇත. 

ْۚ َسيَۡكُفُروَن بِعِبَاَدتِهِۡم َويَُكونُوَن  ها كَل
ا  ٨٢ َعلَيۡهِۡم ِضدًّ

83. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් යපාලඹවන 

යෂයිතානුන්ව සැබැවින්ම අපි ඔවුන් යවත එවා ඇති 

බව නුඹ යනාදුටුයවහිද? 

َيَِٰطيَن عَلَى   رَۡسلۡنَا ٱلشه
َ
نهآ أ

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ا ز ٗ
َ
 ٨٣ ٱلَۡكَٰفِرِيَن تَُؤزُُّهۡم أ

84. එයහයින් ඔවුනට එයරහි ව නුඹ ඉක්මන් යනාවනු. 

ඔවුන් සඳහා වූ (නියමිත දින) ගණන් ගණනය කරමින් 

සිටින්යනමු. 

فَلَا َتۡعَجۡل َعلَيۡهِۡمۖۡ إِنهَما َنُعدُّ لَُهۡم  
ا  ٨٤ َعد ٗ

85. එදින බිය බැතිමතුන් කණ්ඩායමක් වශයයන් මහා 

කරුණාන්විතයාණන් යවත අපි එක් රැස ්කරන්යනමු. 
ِنَٰمۡح  يَۡوَم َنحُۡشُر ٱلُۡمتهقِيَن إِلَي ٱلره

 ٨٥ َوۡفٗدا

86. තවද වැරදිකරුවන් පිපාසයයන් යුතු ව ගමන් 

කරවමින් නිරය යවත අපි දක්කායගන යන්යනමු. 
 ٨٦ َونَُسوُق ٱلُۡمۡجرِمِيَن إِلَيَٰ َجَهنهَم وِۡرٗدا

87. මහා කරුණාන්විතයාණන් යවතින් ප්රතිඥාවක් 

ගත් අය හැර යවනත් කිසිවකු මැදිහත්වීමට බලය 

යනාදරනු ඇත. 

ها  خََذ  ل ها َمِن ٱته َفََٰعَة إِل َيۡملُِكوَن ٱلشه
ِنَٰمۡح َعۡهٗدا  ٨٧ ِعنَد ٱلره

88. තවද මහා කරුණාන්විතයාණන් දරුවකු ගත්යත් 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 
خََذ ٱلرهۡحَمَُٰن َولَٗدا  ٨٨ َوَقالُواْ ٱته

89. සැබැවින්ම නුඹලා බරපතළ කරුණක් යගනැවිත් 

ඇත. 
الهَقۡد ِجئۡتُۡم َشيۡـ ًا إِ   ٨٩ د ٗ

90. ඒ යහ්තුයවන් අහස් ඉරිතැයලන්නටත් 

මහයපායළාව පැයළන්නටත් කඳු සුණුවිසුණු වී කඩා 

වැයටන්නටත් ළඟා විය. 

ۡرَن مِنُۡه َوتَنَشقُّ  َمََٰوَُٰت َيتََفطه تَكَاُد ٱلسه
ا ۡرُض َوَتخِرُّ ٱلِۡجبَاُل َهدًّ

َ
 ٩٠ ٱلۡأ

91. (එයස් සිදුවන්යන්) මහා කරුණාන්විතයාණන්හට 

දරුවකු යවතැයි ඔවුන් අමතන යහයිනි. 
ِنَٰمۡح َولَٗدا ن َدَعۡواْ لِلره

َ
 ٩١ أ

92. තවද මහා කරුණාන්විතයාණන් හට දරුවකු 

ගැනීමට අවශය යනාවීය. 
ن َيتهِخَذ َولًَدا

َ
ِنَٰمۡح أ  ٩٢ َوَما يَۢنبَغِى لِلره



සූරා මර්යම් 416 مريم 

93. අහසහ්ි හා මහයපායළායේ සිටින සෑම යකයනකුම 

මහා කරුණාන්විතයාණන් යවත ගැත්තකු යලසම 

පැමියණන්යන්මය. 

هآ  ۡرِض إِل
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ إِن كُلُّ َمن فِي ٱلسه

ِنَٰمۡح َعبۡٗدا  ٩٣ َءاتِي ٱلره

94. සැබැවින්ම ඔහු ඔවුන්ව තක්යසර්ු කර ඇත. 

එයමන්ම ඔහු ඔවුන්යේ (ක්රියාවන්හි) ගණන් ගණනය 

කර ඇත. 

َُٰهۡم  ۡحَصى
َ
الهَقۡد أ ُهۡم َعد ٗ  ٩٤ وََعده

95. තවද මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දින 

ඔවුන් සෑම යකයනකුම ඔහු යවත තනි ව පැමියණනු 

ඇත. 

 ٩٥ وَُكلُُّهۡم َءاتِيهِ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فَۡرًدا

96. නියත වශයයන්ම විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් 

වනාහි ඔවුනට මහා කරුණාන්විතයාණන් මතු 

යසයනහසක් ඇති කරයි. 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
ا  ٩٦ َسيَۡجَعُل لَُهُم ٱلرهۡحَمَُٰن ُود ٗ

97. එයස් නුඹයේ බසින්ම අපි එය පහසු කරනුයේ 

එමගින් නුඹ බිය බැතිමතුන්හට ශුභාරංචි දැන්වීමට හා 

මුරණ්ඩු ජනයා යවත එමගින් නුඹ අවවාද කිරීමටය. 

َر بِهِ فَإِنهَما  ِ ۡرَنَُٰه بِلَِسانَِك لُِتبَش  يَسه
ا ُّد ٗ  ٩٧ ٱلُۡمتهقِيَن َوتُنِذَر بِهِۦ قَۡوٗما ل

98. තවද ඔවුනට යපර වූ පරම්පරාවන්යගන් 

යකාපමණක් යදනා අපි විනාශ කයළමු ද? ඔවුන්යගන් 

කිසියවකු ගැන යහෝ නුඹට දැයනනවාද? නැතයහාත් 

ඔවුන්යේ යකඳිරීමට නුඹ සවන් යදන්යනහිද? 

ِن قَۡرٍن َهۡل   ۡهلَۡكنَا َقبۡلَُهم م 
َ
َوَكۡم أ

ۡو تَۡسَمُع لَُهۡم 
َ
َحٍد أ

َ
ِۡن أ ُتحِسُّ مِنُۡهم م 

 ٩٨ رِۡكَزُۢا
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සූරා තාහා طه 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තාහා ١ طه 

2. නුඹ අපහසුතාවයට පත් වනු පිණිස අපි නුඹ යවත අල්-

කුර්ආනය පහළ යනාකයළමු. 
نَزلَۡنا َعلَيَۡك ٱلُۡقۡرَءاَن  

َ
َمآ أ

 ٢ لِتَۡشَقىَٰٓ 

3. බියයන් පසු වන අයට උපයදසක් වශයයන් මිස (එය 

පහළ යනාකයළමු). 
ها   ٣ تَۡذكَِرٗة ل َِمن َيخَۡشيَٰ إِل

4. (යමය) මහයපායළාව හා උස ්වූ අහස් මැවූ ඔහුයගන් වූ 

පහළ කිරීමක් වශයයනි. 
ۡرَض  

َ
ۡن َخلََق ٱلۡأ ِمه تَنزِيلٗا م 

َمََٰوَِٰت ٱلُۡعلَى  ٤ َوٱلسه

5. මහා කරුණාන්විතයාණන් අර්ෂ් මත ස්ථාපිත විය.  ٥ ٱۡستََوىَٰ ٱلرهۡحَمَُٰن عَلَى ٱلَۡعۡرِش 

6. අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහයපායළායවහි ඇති දෑ ද ඒ යදක 

අතර ඇති දෑ ද පස් යට ඇති දෑ ද ඔහු සතුය. 
ۡرِض 

َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ لَُهۥ َما فِي ٱلسه

 ٦ َوَما بَيۡنَُهَما وََما َتحَۡت ٱلثهَرىَٰ 

7. තවද ප්රකාශය නුඹ හඬ නඟා පැවසුව ද සැබැවින්ම 

රහස ්දෑ හා ඊටත් වඩා සැඟව ඇති දෑ නියත වශයයන්ම 

ඔහු දනී. 

ره  ِ َوِإن َتجَۡهۡر بِٱلَۡقۡوِل فَإِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلس 
ۡخَفى

َ
 ٧ َوأ

8. අල්ලාහ්, ඔහු හැර යවනත් යදවියඳකු යනාමැත. ඔහුට 

අලංකාර නාමයන් ඇත. 
ۡسَمآُء  

َ
ها ُهَوۖۡ لَُه ٱلۡأ ُ لَآ إَِلََٰه إِل ٱَّلله

 ٨ ٱلۡحُۡسنَيَٰ 

9. තවද මූසායේ පුවත නුඹ යවත පැමිණියේ ද?  َََٰٰٓك َحِديُث ُموَسي تَى
َ
 ٩ َوَهۡل أ

10. ඔහු ගින්නක් දුටු අවසථ්ායේ ‘නුඹලා රැඳී සිටිනු. 

නියත වශයයන්ම මම ගින්නක් දුටුයවමි. එයින් ගිනි 

මැලයක් නුඹලා යවත යගන එන්නට මට පුළුවණ. එයස ්

නැතයහාත් ගින්න අසලින් මග යපන්වීමක් මා ලබන්නට 

පුළුවණ’ යැයි තම පවුලට ඔහු පැවසුයේය. 

ۡهلِهِ ٱۡمُكثُٓواْ إِن ِٓي 
َ
إِذۡ َرَءا نَاٗرا َفَقاَل لِأ

ِنَۡها   َءانَۡسُت نَاٗرا لهَعل ِٓى َءاتِيُكم م 
ارِ ُهٗدى ِجُد عَلَى ٱلنه

َ
ۡو أ

َ
 ١٠ بَِقبٍَس أ
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11. ඔහු ඒ යවත පැමිණි කල්හි ‘අයහෝ මූසා! යැයි අමතනු 

ලැබීය. 
تَ 
َ
آ أ ََٰها نُودَِي َيَُٰموَسيَٰٓ فَلَمه  ١١ ى

12. නියත වශයයන්ම මම නුඹයේ පරමාධිපති යවමි. 

එයහයින් නුඹයේ පාවහන් යුගල නුඹ ගලවා දමනු. නියත 

වශයයන්ම නුඹ පාරිශුද්ධත්වයට පත් කරනු ලැබූ තුවා 

නම් මිටියාවයතහිය’. 

نَا۠ َربَُّك فَٱۡخلَۡع َنۡعلَيَۡك إِنهَك  
َ
إِن ِٓي أ

ِس ُطٗوىبِٱلَۡوادِ   ١٢ ٱلُۡمَقده

13. තවද මම නුඹ ව (නබිවරයකු වශයයන්) යතෝරා 

ගත්යතමි. එයහයින් යහළිදරේ කරනු ලබන දෑට නුඹ 

සවන් යදනු. 

نَا ٱۡختَۡرتَُك فَٱۡستَِمۡع لَِما  
َ
َوأ

 ١٣ يُوَحيَٰٓ 

14. නියත වශයයන්ම මම අල්ලාහ ්යවමි. මා හැර 

යවනත් යදවියඳකු යනාමැත. එයහයින් නුඹ මට නැමදුම් 

කරනු. තවද මා යමයනහි කරනු වස් නුඹ සලාතය විධිමත් 

ව ඉටු කරනු. 

نَا۠  
َ
هآ أ ُ لَآ إَِلََٰه إِل نَا ٱَّلله

َ
إِنهنِٓي أ

لَوَٰةَ لِِذۡكرِيٓ  قِِم ٱلصه
َ
 ١٤ فَٱۡعبُۡدنِي َوأ

15. නියත වශයයන්ම (අවසන්) යහෝරාව පැමියණන්නකි. 

සෑම ආත්මයකටම තමන් යවයහස වූ දෑ සඳහා ප්රතිඵල 

යදනු ලබනු පිණිස මම එය සඟවා ඇත්යතමි. 

ۡخفِيَها 
ُ
َكاُد أ

َ
اَعَة َءاتِيٌَة أ إِنه ٱلسه

 ١٥ لُِتۡجَزىَٰ كُلُّ َنۡفِۭس بَِما تَۡسَعىَٰ 

16. එයහයින් ඒ පිළිබඳ විශ්වාස යනාකර තම ආශාවන් 

අනුගමනය කළ අය නුඹ ව එයින් යනාවැළැක්විය යුතුය. 

එයස ්(වැළකී සිටියේ නම්) නුඹ විනාශයට 

පත්වන්යනහිය. 

ها يُۡؤمُِن   نهَك َعنَۡها َمن ل فَلَا يَُصده
َُٰه َفتَۡرَدىَٰ   ١٦ بَِها َوٱتهبََع َهَوى

17. තවද අයහෝ මූසා! නුයේ දකුණයතහි ඇති එය කුමක් 

ද? 
 ١٧ َوَما تِلَۡك بِيَِمينَِك َيَُٰموَسيَٰ 

18. ‘එය මායේ සැරයටිය යේ. මම ඒ මත බර දී සිටිමි. 

තවද එමගින් මායේ එළුවන්ට (අතු යකාළ) කඩා බිම 

දමමි. තවද මට එහි යවනත් අවශයතාවන් ද ඇත’ යැයි 

ඔහු (මූසා) පැවසීය. 

ُؤاْ َعلَيَۡها  تََوكه
َ
قَاَل ِهَي َعَصاَي أ

ُهشُّ بَِها عَلَىَٰ َغنَِمي َولَِي فِيَها  
َ
َوأ

ۡخَرىَٰ 
ُ
 ١٨ َمـ َارُِب أ

19. ‘අයහෝ මූසා! නුඹ එය බිම යහළනු’ යැයි ඔහු 

(අල්ලාහ)් පැවසුයේය. 
لۡقَِها َيَُٰموَسيَٰ 

َ
 ١٩ قَاَل أ

20. එවිට ඔහු එය බිම යහළීය. එසැණින් එය උරගා 

යේගයයන් යන සර්පයයකු බවට පත් විය. 
ََٰها فَإِذَا ِهَي َحيهة  تَۡسَعىَٰ  لَۡقى

َ
 ٢٠ فَأ

21. නුඹ එය අල්ලනු. තවද නුඹ බිය යනාවනු. එහි මුල් 

ස්වභාවයටම එය නැවත පත් කරන්යනමු යැයි ඔහු 

(අල්ලාහ)් පැවසුයේය. 

قَاَل ُخۡذَها َولَا َتخَۡفۖۡ َسنُعِيُدَها  
ولَيَٰ 

ُ
 ٢١ ِسيَرَتَها ٱلۡأ
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22. තවද නුයේ අත නුයේ කිහිල්ල යවත එකතු කර 

තබනු. කිසිදු හානියකින් යතාර ව තවත් සංඥාවක් යලස 

සුදුවන් දීප්තියක් එය පිට කරනු ඇත. 

َجنَاِحَك َتخُۡرۡج  َوٱۡضُمۡم يََدَك إِلَيَٰ 
َبيَۡضآَء مِۡن َغيۡرِ ُسوٍٓء َءايًَة 

ۡخَرىَٰ 
ُ
 ٢٢ أ

23. (එය) අපයේ මහත් වූ සංඥාවන් අප නුඹට යපන්වීම 

පිණිසය. 
 ٢٣ لِنُرِيََك مِۡن َءاَيَٰتِنَا ٱلُۡكبَۡرى

24. නුඹ ෆිර්අවුන් යවත යනු. නියත වශයයන්ම ඔහු 

සීමාව ඉක්මවා යගාස් ඇත. 
 ٢٤ فِۡرَعۡوَن إِنهُهۥ َطَغىَٰ ٱذَۡهۡب إِلَيَٰ 

25. (එවිට මූසා) මායේ පරමාධිපතියාණනි! මායේ හදවත 

මා යවත විවෘත කර යදනු මැනව! යැයි ප්රාර්ථනා කයළ්ය. 
ِ ٱۡشَرۡح لِي َصۡدرِي  ٢٥ قَاَل َرب 

26. තවද මායේ කරුණ මා හට පහසු කර යදනු මැනව! ۡمرِي
َ
ۡر لِٓي أ ِ  ٢٦ َويَس 

27. තවද මායේ දියවහි ගැටය ලිහා යදනු මැනව! ِن ل َِسانِي  ٢٧ َوٱۡحلُۡل ُعۡقَدٗة م 

28. මායේ ප්රකාශය ඔවුහු වටහා ගන්නට. ٢٨ َيۡفَقُهواْ قَۡولِي 

29. තවද මාහට මායේ පවුයලන් උදේකරුවකු පත් කරනු 

මැනව! 
ۡهلِى

َ
ِۡن أ  ٢٩ َوٱۡجَعل ل ِي َوزِيٗرا م 

30. මායේ සයහෝදර හාරූන් ව.  ِخيَهَُٰروَن
َ
 ٣٠ أ

31. ඔහු මගින් මායේ ශක්තිය ඔබ අධික කරනු මැනව! ۡزِري
َ
ۦٓ أ  ٣١ ٱۡشُدۡد بِهِ

32. තවද මායේ කරුයණහි ඔහු ව ද හවුල් කරවනු 

මැනව! 
ۡمرِي

َ
ۡشِرۡكُه فِٓي أ

َ
 ٣٢ َوأ

33. අධික ව අපි නුඹ ව පිවිතුරු කිරීම සඳහා.. ٣٣ كَۡي نَُسب َِحَك َكثِيٗرا 

34. තවද අධික ව අපි නුඹ ව යමයනහි කිරීම සඳහා.  ٣٤ َونَۡذُكَرَك َكثِيًرا 

35. නියත වශයයන්ම නුඹ අප ගැන නිරීක්ෂා කරන්යනකු 

ව සිටියයහිය. 
 ٣٥ إِنهَك ُكنَت بِنَا بَِصيٗرا

36. අයහෝ මූසා! නුයේ ඉල්ලීම සැබැවින් නුඹට යදනු 

ලැබුයේ යැයි ඔහු පැවසීය. 
وتِيَت ُسۡؤلََك 

ُ
 ٣٦ َيَُٰموَسيَٰ قَاَل قَۡد أ

37. තවද (මීට යපර) තවත් වරක් අපි නුඹ යවත 

සැබැවින්ම උපකාර කයළමු. 
ۡخَرىَٰٓ 

ُ
ةً أ  ٣٧ َولََقۡد َمنَنها َعلَيَۡك َمره



සූරා තාහා 420  طه 

38. (නුඹ ගැන) යහළිදරේ කරනු ලබන දෑ නුඹයේ මව 

යවත අපි යහළිදරේ කළ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 
َِك َما  م 

ُ
وَۡحيۡنَآ إِلَيَٰٓ أ

َ
 ٣٨ يُوَحيَٰٓ إِذۡ أ

39. යපට්ටිය තුළ ඔහු බහාලනු. පසු ව ගඟහි එය දමනු. 

ගඟ ඔහු ව අද්දරට යගන යයි. මායේ සතුරා හා ඔහුයේ 

සතුරා එය ගනු ඇත. තවද (අයහෝ මූසා!) මා විසින් 

(මායේ) යසයනහස නුඹ යවත යහළුයවමි. එය මායේ දෑස ්

ඉදිරිපිට නුඹ හදා වඩා ගනු ලබනු පිණිසය. 

ِن 
َ
ابُوِت فَٱقِۡذفِيهِ فِي  أ ٱقِۡذفِيهِ فِي ٱلته

ُخۡذهُ  
ۡ
اِحِل يَأ ٱلَۡيم ِ فَلۡيُلۡقِهِ ٱلَۡيمُّ بِٱلسه

لَۡقيُۡت َعلَيَۡك  
َ
ۚۥْ َوأ هُه َعُدو   ل ِي وََعُدو   ل

ِن ِي َولُِتۡصنََع عَلَىَٰ َعيۡنِيٓ   ٣٩ َمحَبهٗة م 

40. නුඹයේ සයහෝදරිය (ඒ පසුපස) ගමන් කළ 

අවසථ්ායේ ‘යමාහුයේ භාරකාරත්වය උසුලන අයයකු මම 

නුඹලාට දන්වා සිටින්නදැයි’ ඇය පැවසුවාය. පසු ව අපි 

ඇය දුක් යනාවනු පිණිස හා ඇයයේ යනත් පිනවනු පිණිස 

නුඹ ව නුඹයේ මව යවත නැවත යයාමු කයළමු. තවද නුඹ 

ජීවිතයක් මරා දැමුයවහිය. පසු ව එම පීඩනයයන් අපි නුඹ 

ව මුදවා ගත්යතමු. (විවිධ) පරීක්ෂණ මගින් අපි නුඹ 

පිරික්සුයවමු. නුඹ මද්යන් වාසීන් අතර රැඳී සිටියයහිය. 

පසු ව අයහෝ මූසා! නියමිත කාලයයහි නුඹ පැමිණියයහිය. 

ۡختَُك َفتَُقوُل َهۡل  
ُ
إِذۡ َتۡمِشٓي أ

ۖۥۡ  ُدلُُّكۡم عَلَىَٰ َمن يَۡكُفلُُه
َ
أ

َِك كَۡي َتَقره َعيۡنَُها   م 
ُ
فَرََجۡعَنََٰك إِلَيَٰٓ أ

يَۡنََٰك َولَا تَ  حَۡزَنْۚ َوَقتَلَۡت َنۡفٗسا َفنَجه
ْۚ فَلَبِثَۡت   ََٰك ُفتُونٗا مَِن ٱلَۡغم ِ َوَفتَنه

ۡهِل َمۡدَيَن ثُمه ِجئَۡت عَلَىَٰ 
َ
ِسنِيَن فِٓي أ

 ٤٠ قََدرٖ َيَُٰموَسيَٰ 

41. තවද මා(යේ දූත යමයහවර) යවනුයවන් මම නුඹ ව 

සූදානම් කයළමි. 
 ٤١ َوٱۡصَطنَۡعتَُك لَِنۡفِسي

42. නුඹ හා නුඹයේ සයහෝදරයා මායේ සංඥාවන් සමග 

පිටත් ව යනු. මා ගැන යමයනහි කිරීයමහි නුඹලා 

යදයදනා අධධර්යමත් යනාවනු. 

ُخوَك أَـِبَيَٰتِي َولَا  
َ
نَت َوأ

َ
ٱذَۡهۡب أ

 ٤٢ تَنِيَا فِي ذِۡكرِي

43. නුඹලා යදයදනා ෆිර්අවුන් යවත යනු. නියත 

වශයයන්ම ඔහු සීමාව ඉක්මවා යගාස් ඇත. 
 ٤٣ إِلَيَٰ فِۡرَعۡوَن إِنهُهۥ َطَغىَٰ ٱذَۡهبَآ 

44. එවිට නුඹලා යදයදනා මෘදු වදනින් ඔහු සමග කතා 

කරනු. ඔහු උපයදස් ලබන්නට යහෝ ඔහු බියවන්නට යහෝ 

පුළුවන. 

ُر   هي ِٗنا لهَعلهُهۥ َيتََذكه َفُقولَا لَُهۥ قَۡولٗا ل
ۡو َيخَۡشيَٰ 

َ
 ٤٤ أ

45. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! ඔහු අප යවත හිංසා කිරීම 

යහෝ සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කිරීම ගැන නියත 

වශයයන්ම අපි බිය වන්යනමු යැයි ඔවුන් යදයදනා 

පැවසුයවෝය. 

ن َيۡفُرَط  
َ
قَالَا َربهنَآ إِنهنَا َنخَاُف أ

ن َيۡطَغىَٰ 
َ
ۡو أ

َ
 ٤٥ َعلَيۡنَآ أ
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46. නුඹලා යදයදනා බිය යනාවනු. නියත වශයයන්ම මම 

නුඹලා යදයදනා සමග සිට සවන් යදමි. තවද (සියල්ල) 

දකිමි යැයි ඔහු පැවසීය. 

ۡسَمُع  
َ
ۖۡ إِنهنِي َمَعُكَمآ أ قَاَل لَا َتخَافَآ

َرىَٰ 
َ
 ٤٦ َوأ

47. එයහයින් නුඹලා යදයදනා ඔහු යවත යගාස් යමයස් 

පවසනු; ‘නියත වශයයන්ම අපි නුඹයේ පරමාධිපතියේ 

දූතවරු යදයදයනකු යවමු. එයහයින් අප සමග ඉස්රාඊල් 

දරුවන් එවනු. තවද නුඹ ඔවුනට දඬුවම් යනාකරනු. 

නුඹයේ පරමාධිපතියගන් වූ සංඥාවක් සමග සැබැවින්ම 

අපි නුඹ යවත පැමිණ ඇත්යතමු. යහ මග අනුගමනය 

කළවුන් මත ශාන්තිය අත් යේවා! 

تِيَاهُ َفُقولَآ إِنها رَُسولَا َرب َِك  
ۡ
فَأ

رِۡسۡل َمَعنَا بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل َولَا  
َ
فَأ

ۡبُهۡمۖۡ قَۡد ِجئَۡنَٰكَ  ِ ِن  ُتَعذ  أَـِبيَةٖ م 
َلَُٰم عَلَىَٰ َمِن ٱتهبََع  ب َِكۖۡ َوٱلسه ره

 ٤٧ ٱلُۡهَدىَٰٓ 

48. නියත වශයයන්ම දඬුවම (අපයේ සංඥා) යබාරු 

යකාට පිටුපා ගියවුන් යකයරහිය යැයි සැබැවින්ම අප 

යවත යද්ව පණිවිඩ යදන ලදී. 

نه ٱلَۡعَذاَب عَلَىَٰ  
َ
وِحَي إِلَۡينَآ أ

ُ
إِنها قَۡد أ

هيَٰ َمن  َب َوتََول  ٤٨ َكذه

49. නියත වශයයන්ම දඬුවම (අපයේ සංඥා) යබාරු 

යකාට පිටුපා ගියවුන් යකයරහිය යැයි සැබැවින්ම අප 

යවත යද්ව පණිවිඩ යදන ලදී. 

بُُّكَما َيَُٰموَسيَٰ   ٤٩ قَاَل َفَمن ره

50. අපයේ පරමාධිපති වනාහි ඔහුයේ සෑම යදයකටම 

එහි ස්වරූපය පිරිනමා පසුව මග යපන්වීම ලබා 

දුන්යන්ය." යැයි ඔහු (මූසා) පිළිතුරු දුන්යන්ය. 

ۡعَطىَٰ كُله َشۡيٍء  
َ
هِذٓي أ قَاَل َربُّنَا ٱل

 ٥٠ َخلَۡقُهۥ ثُمه َهَدىَٰ 

51. එයස් නම් මුල් පරම්පරාවන්යේ තත්ත්වය 

කුමක්දැ?යි ඔහු විමසීය. 
ولَيَٰ 

ُ
 ٥١ قَاَل َفَما بَاُل ٱلُۡقُروِن ٱلۡأ

52. ඒ පිළිබඳ දැනුම මායේ පරමාධිපති අබියස වූ 

යල්ඛ්නයයහි ඇත්යත්ය. මායේ පරමාධිපතිට වරදින්යන් 

නැත. තවද අමතක වන්යන් ද නැතැයි ඔහු පැවසීය. 

ها  قَاَل ِعلُۡمَها ِعنَد َرب ِي فِي كَِتَٰٖبِۖ ل
 ٥٢ يَِضلُّ َرب ِي َولَا يَنَسي

53. ඔහු වනාහි නුඹලාට මහයපායළාව යතාටිල්ලක් බවට 

පත් කයළ්ය. තවද එහි නුඹලාට මාර්ග පහසුකම් 

සැලසුයේය. තවද අහසින් ජලය පතිත කර එමගින් විවිධ 

පැළෑටි වර්ග හට ගැන්වීය. 

ۡرَض َمۡهٗدا  
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ٱل

نَزَل 
َ
وََسلََك لَُكۡم فِيَها ُسبُلٗا َوأ

ۦٓ  ۡخرَۡجنَا بِهِ
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ مَِن ٱلسه

ِن نهبَاٖت َشتهيَٰ  ۡزَوَٰٗجا م 
َ
 ٥٣ أ

54. නුඹලා අනුභව කරනු. තවද නුඹලායේ යගාවිපළ 

සතුන්ට උළා කන්නට හරිනු. නියත වශයයන්ම එහි 

බුද්ධිය ඇත්තවුන් හට සංඥාවන් ඇත. 

نَۡعََٰمُكۡمْۚ إِنه فِي َذَٰلَِك 
َ
كُلُواْ َوٱۡرَعۡواْ أ

َهيَٰ  ْولِي ٱلنُّ
ُ
 ٥٤ ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ
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55. (මහයපායළාව වන) එයින්ය අප නුඹලා මැේයේ. 

තවද ඒ තුළටය අප නුඹලා නැවත යයාමු කරනුයේ. තවද 

යළිත් වරක් එයින්ය අප නුඹලා බැහැර කරනුයේ. 

۞مِنَۡها َخلَۡقَنَُٰكۡم َوفِيَها  
نُعِيُدُكۡم َومِنَۡها ُنخۡرُِجُكۡم تَاَرةً  

ۡخَرىَٰ 
ُ
 ٥٥ أ

56. සැබැවින්ම අපි අපයේ ඒ සියලු සාධක ඔහුට 

යපන්වූයයමු. නමුත් ඔහු යබාරු කයළය්. තවද 

පිටුපෑයේය. 

 
َ
َب  َولََقۡد أ َريَۡنَُٰه َءاَيَٰتِنَا كُلهَها فََكذه

بَيَٰ 
َ
 ٥٦ َوأ

57. අයහෝ, මූසා! නුඹ නුඹයේ මායාව මගින් අපයේ 

භූමියයන් අප බැහැර කිරීමට නුඹ අප යවත 

පැමිණියයහිදැයි ඔහු පැවසීය. 

ۡرِضنَا  
َ
ِجئۡتَنَا لُِتۡخرَِجنَا مِۡن أ

َ
قَاَل أ

 ٥٧ بِِسۡحرَِك َيَُٰموَسيَٰ 

58. එයස් නම් අපි ද එවැනිම මායාවක් ඔබ යවත යගන 

එන්යනමු. එයහයින් අප යහෝ ඔබ එයට විරුද්ධ යනාවන 

යපායරාන්දු වූ යේලාවක මධයසථ් සථ්ානයක් අප අතර හා 

ඔබ අතර පත් කරනු. 

ِثۡلِهِۦ فَٱۡجَعۡل   تِيَنهَك بِِسۡحرٖ م 
ۡ
فَلَنَأ

ها ُنخۡلُِفُهۥ  بَيۡنَنَا َوبَيۡنََك َموِۡعٗدا ل
نَت 

َ
 ٥٨ َمكَانٗا ُسٗوىَنحُۡن َولَآ أ

59. නුඹලාට යපායරාන්දු වූ යේලාව සැණයකළි දිනය 

යේ. තවද (එදින) ජනයා උදෑසන රැස් කරනු ලැබිය යුතුය 

යැයි (මූසා) පැවසීය. 

ن  
َ
ِينَةِ َوأ قَاَل َموِۡعُدُكۡم يَۡوُم ٱلز 

اُس ُضٗحي  ٥٩ ُيحَۡشَر ٱلنه

60. එවිට ෆිර්අවුන් පසුපසට යගාස් ඔහුයේ කූට උපාය 

මාර්ග සැලසුම් කර පසු ව පැමිණියේය. 
هيَٰ فِۡرَعۡوُن فََجَمَع َكيَۡدهُۥ ثُمه   َفتََول

تَيَٰ 
َ
 ٦٠ أ

61. නුඹලාට විනාශය යේවා! අල්ලාහ්ට එයරහිව නුඹලා 

යබාරු යනායගාතනු. එවිට ඔහු නුඹලා ව දඬුවමකින් 

විනාශ කරනු ඇත. තවද යබාරු යගතූවන් සැබැවින්ම 

පරාජයට පත් ව ඇත යැයි මූසා ඔවුනට පැවසීය. 

وَسيَٰ َويۡلَُكۡم لَا َتۡفتَُرواْ  قَاَل لَُهم مُّ
ِ َكِذبٗا فَيُۡسِحتَُكم بَِعَذاٖبِۖ   عَلَى ٱَّلله

 ٦١ َوَقۡد َخاَب َمِن ٱۡفتََرىَٰ 

62. පසු ව ඔවුන් අතර වූ ඔවුන්යේ කරුණ 

සම්බන්ධයයන් ඔවුන් එකියනකා මත ගැටුම් ඇති කර 

ගත්යතෝය. තවද ඔවුහු රහස ්සාකේඡා රහසින් කතා 

කයළෝය. 

واْ   َسرُّ
َ
ۡمَرُهم بَيۡنَُهۡم َوأ

َ
َفتََنَٰزَُعٓواْ أ

 ٦٢ ٱلنهۡجَوىَٰ 
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63. නියත වශයයන්ම යමාවුන් යදයදනා මායාකරුවන් 

යදයදයනකු යවති. ඔවුන් යදයදනායේ මායාව මගින් 

නුඹලා ව නුඹලායේ භූමියයන් පිටුවහල් කිරීමටත් 

නුඹලායේ ආදර්ශමත් මාර්ගයයන් ඉවත් කිරීමටත් ඔවුන් 

යදයදනා අයප්ක්ෂා කරති යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

قَالُٓواْ إِۡن َهََٰذَِٰن لََسَِٰحَرَِٰن يُرِيَداِن  
ۡرِضُكم  

َ
ِۡن أ ن ُيخۡرَِجاُكم م 

َ
أ

بِِسۡحرِهَِما َويَۡذَهبَا بَِطرِيَقتُِكُم  
 ٦٣ ٱلُۡمثۡلَىَٰ 

64. එයහයින් නුඹලායේ කුමන්ත්රණ නුඹලා එක්ලැස ්

කරනු. පසු ව යපළ ගැසී පැමියණනු. තවද අද දින 

(අයනකා) අබිබවා යන්නා සැබැවින්ම ජය ලබනු ඇත. 

  ْۚ ا ۡجمُِعواْ َكيَۡدُكۡم ثُمه ٱۡئتُواْ َصف ٗ
َ
فَأ

فۡلََح ٱلَۡيۡوَم َمِن ٱۡستَۡعلَىَٰ 
َ
 ٦٤ َوَقۡد أ

65. අයහෝ මූසා! (පළමුව) ඔබ (සතු දෑ බිම) යහළනු. 

එයස ්නැතයහාත් යහළන්නන්යගන් මුල් අය අප වන්න 

දැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

ن  
َ
آ أ قَِى َوِإمه

ن تُلۡ
َ
آ أ قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِمه

لَۡقىَٰ 
َ
َل َمۡن أ وه

َ
 ٦٥ نهُكوَن أ

66. ‘එයස ්නම් නුඹලා යහළනු’ යැයි ඔහු (මූසා) 

පැවසුයේය. එවිට ඔවුන්යේ මායාව යහ්තුයවන් ඔවුන් සතු 

ලණු හා සැරයටිය (සර්පයන් යස්) උරගා යන්නාක් යමන් 

දිස් විය. 

لُۡقواْۖۡ فَإِذَا ِحبَالُُهۡم  
َ
قَاَل بَۡل أ

وَِعِصيُُّهۡم ُيخَيهُل إِلَۡيهِ مِن ِسۡحرِِهۡم  
نهَها تَۡسَعىَٰ 

َ
 ٦٦ أ

67. එවිට එය මූසාට, ඔහුයේ සිත තුළ බියක් ඇති 

කරන්නට විය. 
وَۡجَس فِي َنۡفِسهِۦ ِخيَفٗة  

َ
فَأ

وَسيَٰ   ٦٧ مُّ

68. නුඹ බිය යනාවනු. නියත වශයයන්ම අබිබවා යනුයේ 

නුඹ ම යැයි අපි පැවසුයවමු. 
عۡلَىَٰ 

َ
نَت ٱلۡأ

َ
 ٦٨ قُلۡنَا لَا َتخَۡف إِنهَك أ

69. තවද නුයේ දකුණයතහි ඇති දෑ නුඹ යහළනු. ඔවුන් 

සිදු කළ දෑ එය ගිලනු ඇත. එයස් ඔවුන් සිදු කයළ් 

මායාකරුවන්යේ කුමන්ත්රණයයි. මායාකරු කවර අයුරින් 

පැමිණිය ද ජය යනාලබනු ඇත. 

لِۡق َما فِي يَِمينَِك تَلَۡقۡف َما  
َ
َوأ

َصنَُعٓواْۖۡ إِنهَما َصنَُعواْ َكيُۡد َسَِٰحرِٖۖ َولَا 
تَيَٰ 

َ
اِحُر َحيُۡث أ  ٦٩ ُيۡفلُِح ٱلسه

70. එවිට මායාකරුයවෝ සිරස බිම තබමින් වැටී ‘අපි 

හාරූන්යේ හා මූසායේ පරමාධිපති ව විශ්වාස කයළමු’ 

යැයි පැවසූහ. 

َحَرةُ  لۡقَِى ٱلسه
ُ
ٗدا قَالُٓواْ َءاَمنها  فَأ  ُسجه

ِ َهَُٰروَن َوُموَسيَٰ   ٧٠ بَِرب 
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71. මම නුඹලාට අවසර දීමට යපර නුඹලා ඔහු ව විශ්වාස 

කයළහු ද? නියත වශයයන් නුඹලාට මායාව ඉගැන් වූ ඔහු 

නුඹලායේ ප්රධානියා වී ඇත. එයහයින් මම නුඹලායේ අත් 

හා නුඹලායේ පාද මාරුයවන් මාරුව කපා දමමි. තවද ඉඳි 

කයඳහි නුඹලා බැඳ දමමි. තවද අප අතරින් දඬුවම් දීයමහි 

වඩාත් ප්රබල හා වඩාත් ස්ථායී කවයරකු දැයි නුඹලා දැන 

ගනු ඇත යැයි ඔහු (ෆිර්අේන්) පැවැසුයේය. 

ۡن َءاذََن 
َ
قَاَل َءاَمنتُۡم لَُهۥ َقبَۡل أ

هِذي   لَُكۡمۖۡ إِنهُهۥ لََكبِيُرُكُم ٱل
 ۡۖ ۡحَر ِ َِعنه َعلهَمُكُم ٱلس  فَلَأَُقط 

ِۡن ِخَلَٰٖف   رُۡجلَُكم م 
َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
أ

َصل ِبَنهُكۡم فِي ُجُذوِع ٱلنهۡخِل 
ُ
َولَأ

َشدُّ َعَذابٗا  
َ
نَآ أ يُّ

َ
َولََتۡعلَُمنه أ

ۡبَقىَٰ 
َ
 ٧١ َوأ

72. අප යවත පැමිණි පැහැදිලි සාධක හා අප මැවූ අයට 

වඩා ඉහළින් අපි නුඹ කිසිවයටක යතෝරා යනාගන්යනමු. 

එයහයින් නුඹ තීන්දු කරන දෑ තීන්දු කරනු. නුඹ තීන්දු 

කරනුයේ යමයලාව ජීවිතය පිළිබඳ පමණය යැයි ඔවුහු 

(ෆිර්අේන් අමතා) පැවැසූහ. 

قَالُواْ لَن نُّۡؤثَِرَك عَلَىَٰ َما َجآَءنَا مَِن  
ۖۡ فَٱقِۡض َمآ   هِذي َفَطَرنَا ٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱل

نَت قَاٍضِۖ إِنهَما َتۡقِض 
َ
ي َهَِٰذهِ ٱلۡحَيَوَٰةَ  أ

ۡنيَآ   ٧٢ ٱلدُّ

73. නියත වශයයන්ම අපි අපයේ පරමාධිපති විශ්වාස 

කයළමු. අපයේ වැරදි වලටත් නුඹ කවර මායාවක් 

කරන්නට අපට බල කයළ්ද එයටත් ඔහු අපට සමාව යදනු 

ඇත. තවද අල්ලාහ ්අති යර්ෂ්ඨය. වඩාත් සථ්ායීය. 

لَِيۡغفَِر لََنا َخَطََٰيَٰنَا إِنهآ َءاَمنها بَِرب ِنَا 
ۡحرِِۗ  ِ ۡكَرۡهتَنَا َعلَيۡهِ مَِن ٱلس 

َ
َوَمآ أ

ۡبَقىَٰٓ 
َ
ُ َخيۡر  َوأ  ٧٣ َوٱَّلله

74. නියත වශයයන්ම කරුණ නම්, කවයරකු තම 

පරමාධිපති යවත වැරදිකරුවකු යලසින් පැමියණන්යන් ද 

එවිට නියත වශයයන්ම ඔහුට නිරය සතු යේ. ඔහු එහි මිය 

යන්යන් නැත. ජීවත් වන්යන් ද නැත. 

ِت َربهُهۥ ُمجۡرِٗما فَإِنه لَُهۥ  
ۡ
إِنهُهۥ َمن يَأ

 ٧٤ َجَهنهَم لَا َيُموُت فِيَها َولَا َيحَۡييَٰ 

75. කවයරකු යද්වත්වය විශ්වාස කරන්යනකු යලසින් 

යහකම් සිදු යකාට ඔහු යවත පැමියණන්යන් ද එවැන්නන් 

වනාහි, ඔවුනට උසස ්තරාතිරම් ඇත්යතෝ යවති. 

تِهِۦ ُمۡؤمِٗنا قَۡد َعِمَل  
ۡ
َوَمن يَأ

ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم  
ُ
َٰلَِحَِٰت فَأ ٱلصه

َرَجَُٰت ٱلُۡعلَىَٰ   ٧٥ ٱلده

76. යටින් ගංගා ගලා බස්නා සදාතනික උයන් ඇත. 

ඔවුන් එහි සදාතනිකයින්ය. එය පිවිතුරු කර ගත්තවුන්යේ 

ප්රතිඵලයයි. 

َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها  َجنه
ْۚ َوَذَٰلَِك َجَزآُء   نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها

َ
ٱلۡأ

هيَٰ   ٧٦ َمن تََزك
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77. තවද නුඹ මායේ ගැත්තන් සමග රාත්රියයහි පිටත් ව 

යනු. තවද මුහුයදහි (ජලයයන් යතාර) වියළි මාවතක් 

ඔවුනට යපන්වනු. සතුරු ප්රහාරයට බිය යනාවනු. තවද 

නුඹ (දියයහි ගිලීම ගැනද) බිය යනාවනු යැයි සැබැවින්ම 

අපි මූසා යවත යද්ව පණිවිඩ එේයවමු. 

ۡسِر  
َ
ۡن أ

َ
وَۡحيۡنَآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
َولََقۡد أ

بِعِبَادِي فَٱۡضرِۡب لَُهۡم َطرِيٗقا فِي 
ها تََخَُٰف َدرَٗكا َولَا   ٱلَۡبۡحرِ يَبَٗسا ل

 ٧٧ َتخَۡشيَٰ 

78. එවිට ෆිර්අේන් ඔහුයේ යස්නාව සමග ඔවුන් ව ලුහු 

බැන්යද්ය. මුහුයදහි ඔවුන් ආවරණය කළ යුතු දෑ ඔවුන් ව 

වසා ගත්යත්ය. 

ۡتبََعُهۡم فِۡرَعۡوُن ِبجُنُودِهِۦ َفَغِشيَُهم 
َ
فَأ

َِن ٱلَۡيم ِ َما َغِشيَُهمۡ   ٧٨ م 

79. තවද ෆිර්අේන් තම සමූහයා යනාමග හැරියේය. තවද 

ඔහු මග යපන්වූයේ ද නැත. 
َضله فِۡرَعۡوُن قَوَۡمُهۥ َوَما َهَدىَٰ 

َ
 ٧٩ َوأ

80. අයහෝ ඉස්රාඊල් දරුවනි! නුඹලායේ සතුරන්යගන් 

අපි නුඹලා ව මුදවා ගත්යතමු. තවද දකුණු තූර් කන්ද 

යදසින් අපි නුඹලාට ප්රතිඥා දුනිමු. තවද නුඹලා යවත 

මන්නු හා සල්වා (ආහාර වශයයන්) පහළ කයළමු. 

ِۡن   نجَيَۡنَُٰكم م 
َ
َيَٰبَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل قَۡد أ

َوَوََٰعۡدَنَُٰكۡم َجانَِب  َعُدو ُِكۡم 
لَۡنا َعلَيُۡكُم   ۡيَمَن َونَزه

َ
ورِ ٱلۡأ ٱلطُّ

لَۡوىَٰ   ٨٠ ٱلَۡمنه َوٱلسه

81. අපි නුඹලාට යපෝෂණය කළ දෑහි පිවිතුරු දැයින් 

නුඹලා අනුභව කරනු. තවද එහි නුඹලා සීමාව ඉක්මවා 

යනායනු. එයස් කළයහාත් මායේ යකෝපය නුඹලා යවත 

පහළ වනු ඇත. තවද කවයරකු යවත මායේ යකෝපය 

පහළ වන්යන් ද සැබැවින්ම ඔහු විනාශ වනු ඇත. 

كُلُواْ مِن َطي َِبَِٰت َما َرَزقَۡنَُٰكۡم َولَا 
َتۡطَغۡواْ فِيهِ َفيَِحله َعلَيُۡكۡم َغَضِبيِۖ  

َوَمن َيحۡلِۡل َعلَيۡهِ َغَضِبي َفَقۡد 
 ٨١ َهَوىَٰ 

82. තවද පසුතැවිලි වී විශ්වාස යකාට දැහැමි දෑ සිදු යකාට 

පසු ව යහ මග යයාමු වූවන්හට සැබැවින්ම මම 

අතික්ෂමාශීලී යවමි. 

ار  ل َِمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل  َوِإن ِي لََغفه
 ٨٢ َصَٰلِٗحا ثُمه ٱۡهتََدىَٰ 

83. තවද අයහෝ මූසා! නුඹයේ ජනයායගන් යවන්වී(තනිව 

පැමිණී)මට නුඹ ව ඉක්මන් යකයරේයේ කුමක් ද? 
ۡعَجلََك َعن قَۡومَِك  

َ
۞َوَمآ أ

 ٨٣ َيَُٰموَسيَٰ 

84. ඔවුහු මායේ පියවර මත යවති. මායේ 

පරමාධිපතියාණනි! ඔබ තෘප්තියට පත් වනු පිණිස ඔබ 

යවත මම ඉක්මන් වූයයමි යැයි ඔහු පැවසීය. 

ثَرِي وََعِجلُۡت  
َ
ْولَآءِ عَلَىَٰٓ أ

ُ
قَاَل ُهۡم أ

ِ لِتَۡرَضيَٰ   ٨٤ إِلَۡيَك َرب 
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85. සැබැවින්ම නුඹයගන් පසු නුඹයේ සමූහයා අපි 

පරීක්ෂණයට ලක් කර ඇත. තවද සාමිරී ඔවුන් ව යනාමග 

හරවා ඇතැයි ඔහු (අල්ලාහ්) පැවසීය. 

قَاَل فَإِنها قَۡد َفتَنها قَۡوَمَك مِنُۢ َبۡعِدَك 
امِرِيُّ  َضلهُهُم ٱلسه

َ
 ٨٥ َوأ

86. එවිගස මූසා තම සමූහයා යවත යකෝපයයන් යුතු ව 

කනසස්ල්යලන් නැවත හැරී ආයේය. අයහෝ මායේ 

ජනයිනි! නුඹලාට අලංකාර ප්රතිඥාවක් නුඹලායේ 

පරමාධිපති නුඹලාට ප්රතිඥා යනාකයළ ්ද? එම ප්රතිඥාව 

නුඹලා යවත දීර්ඝ වී ද? එයස ්නැතයහාත් නුඹලායේ 

පරමාධිපතියගන් වූ යකෝපය නුඹලා යවත පහළ වීමට 

නුඹලා අභිමත යකාට නුඹලා මායේ ප්රතිඥාවට විරුද්ධ ව 

කටයුතු කයළහු ද? 

إِلَيَٰ قَوۡمِهِۦ َغۡضَبََٰن فَرََجَع ُموَسيَٰٓ 
لَۡم يَعِۡدُكۡم  

َ
ْۚ قَاَل َيََٰقۡوِم أ ِسٗفا

َ
أ

َفَطاَل  
َ
ْۚ أ َربُُّكۡم وَۡعًدا َحَسنًا

ن َيحِله  
َ
َردتُّۡم أ

َ
ۡم أ

َ
َعلَيُۡكُم ٱلَۡعۡهُد أ

ب ُِكۡم   ِن ره َعلَيُۡكۡم َغَضب  م 
وِۡعِدي ۡخلَۡفتُم مه

َ
 ٨٦ فَأ

87. අපයේ කැමැත්යතන් නුඹයේ ප්රතිඥාවට අපි විරුද්ධ 

යනාවූයයමු. එනමුත් ජනයායේ අලංකාරයයන් පිරුණු 

(ආභරණ) බර අප මත පටවන ලදී. එයහයින් අපි ඒවා 

(ගින්නට) දැමුයවමු. එයස්ම සාමිරීද දැමුයේය යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

ۡخلَۡفنَا َموِۡعَدَك بَِملِۡكنَا  
َ
قَالُواْ َمآ أ

ِن زِ  ۡوَزاٗرا م 
َ
ينَةِ  َوَلَِٰكنها ُحم ِلۡنَآ أ

لَۡقى  
َ
ٱلَۡقۡوِم َفَقَذفَۡنََٰها فََكَذَٰلَِك أ

امِرِيُّ   ٨٧ ٱلسه

88. පසුව හඬක් සහිත වසුපැටවකුයේ ශරීරයක් ඔවුන් 

යවනුයවන් ඔහු මතු කයළය්. එවිට ඔවුහු යමය නුඹලායේ 

යදවියාය. මූසායේ ද යදවියාය. නමුත් ඔහුට (එය) අමතක 

වී ඇතැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ۡخَرَج لَُهۡم 
َ
هُهۥ  فَأ ِعۡجلٗا َجَسٗدا ل

ُخَوار  َفَقالُواْ َهََٰذآ إَِلَُٰهُكۡم َوِإَلَُٰه 
 ٨٨ ُموَسيَٰ فَنَِسيَ 

89. ඔවුන් යවත කිසිදු ප්රතිචාරයක් එය යනාදක්වන බවද 

ඔවුනට කිසිදු නපුරක් යහෝ ප්රයයෝජනයක් කිරීමට එයට 

බලය යනාමැති බවද ඔවුහු යනාදුටුයවෝද? 

ها  ل
َ
فَلَا يََرۡوَن أ

َ
يَرِۡجُع إِلَۡيهِۡم قَۡولٗا  أ

ا َولَا َنۡفٗعا  ٨٩ َولَا َيۡملُِك لَُهۡم َضر ٗ

90. තවද මීට යපර හාරූන් මායේ ජනයිනි! යමමගින් 

නුඹලා අර්බුදයකට පත් ව ඇත. තවද නියත වශයයන්ම 

නුඹලායේ පරමාධිපති මහා කාරුණිකය. එයහයින් නුඹලා 

මා අනුගමනය කරනු. තවද මායේ අණට කීකරු වනු යැයි 

ඔවුනට පැවසීය 

َولََقۡد قَاَل لَُهۡم َهَُٰروُن مِن َقبُۡل  
ۖۦۡ َوِإنه َربهُكُم   َيََٰقۡوِم إِنهَما فُتِنتُم بِهِ

ِطيُعٓواْ  
َ
ٱلرهۡحَمَُٰن فَٱتهبُِعونِي َوأ

ۡمرِي
َ
 ٩٠ أ

91. මූසා අප යවත නැවත පැමියණන යතක් ඒ මත රැඳී 

සිටීයමන් කිසිවියටක අපි ඉවත් යනාවන්යනමු යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

قَالُواْ لَن نهبَۡرَح َعلَيۡهِ َعَِٰكفِيَن َحتهيَٰ  
 ٩١ يَرِۡجَع إِلَۡينَا ُموَسيَٰ 
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92. (මූසා,හාරූන් අමතා) අයහෝ හාරූන්! ඔවුන් යනාමග 

ගිය බව නුඹ දුටු විට (ඔවුන්ව නිවරැදි කිරීමට) නුඹ ව 

වැළැක්වූයේ කුමක්දැ?යි විමසීය.  

ۡيتَُهۡم 
َ
قَاَل َيََٰهَُٰروُن َما َمنََعَك إِذۡ َرأ

 ٩٢ َضلُّٓواْ 

93. නුඹ මා අනුගමනය යනාකරන්යනහි ද? නුඹ මායේ 

අණට පිටුපෑයවහි ද?. 
ها تَتهبَِعنِِۖ  ل

َ
ۡمرِيأ

َ
َفَعَصيَۡت أ

َ
 ٩٣ أ

94. අයහෝ මායේ මවයේ පුතණුවනි! මායේ රැවුයලන් හා 

මායේ හිසින් නුඹ යනාඅල්ලනු. ‘නුඹ ඉස්රාඊල් දරුවන් 

අතර යේද ඇති කයළහිය. නුඹ මායේ වචනය (පැමියණන 

යතක්) බලා යපායරාත්තු යනාවූයයහිය යැයි නුඹ පැවසීම 

ගැන සැබැවින්ම මම බිය වූයයමි. 

ُخۡذ بِلِۡحيَتِي َولَا قَاَل 
ۡ
يَبۡنَُؤمه لَا تَأ

ن َتُقوَل  
َ
ِسٓيِۖ إِن ِي َخِشيُت أ

ۡ
بَِرأ

قَۡت َبيَۡن بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل َولَۡم   فَره
 ٩٤ تَۡرقُۡب قَۡولِي

95. අයහෝ සාමිරී! එයස ්නම් නුයේ යදසුම කුමක්දැයි? 

ඔහු (මූසා) විමසීය. 
 ٩٥ قَاَل َفَما َخۡطبَُك َيََٰسَِٰمرِيُّ 

96. ඔවුන් කවර කරුණක් යනාදුටුයේ ද එවැන්නක් මම 

දුටුයවමි. එවිට මා රසූල්වරයායේ පා සලකුණින් (වැලි) 

අහුරක් අහුරා යගන පසු ව එය මා (ඒ මත) විසි කයළමි. 

එයලසය මා යවත මායේ සිත අලංකාරවත් කයළ ්යැයි 

ඔහු (සාමිරි මූසාට) පැවසීය. 

قَاَل بَُصۡرُت بَِما لَۡم َيبُۡصُرواْ بِهِۦ  
ثَرِ ٱلرهُسوِل  

َ
ِۡن أ َفَقبَۡضُت َقبَۡضٗة م 

لَۡت لِي   َفنَبَۡذُتَها َوَكَذَٰلَِك َسوه
 ٩٦ َنۡفِسي

97. "එයහයින් නුඹ පිටත් ව යනු. මට ළං යනාවනු යැයි 

පැවසීම නුඹට යමයලාව ජීවිතයේ හිමි වනු ඇත. තවද 

කිසිවිටක යවනස ්කළ යනාහැකි ප්රතිඥාවක් ද නුඹ සතු 

වනු ඇත. නුඹ කවර යදයක් මත (නැමදුම් කරමින්) රැඳී 

සිටියේ ද එවන් නුඹයේ යදවියන් යදස බලනු. අපි එය 

පුලුසස්ා දමා පසු ව මුහුයදහි සුළඟට පායවන්නට 

හරින්යනමු යැයි ඔහු පැවසීය. 

ن 
َ
قَاَل فَٱذَۡهۡب فَإِنه لََك فِي ٱلۡحَيَوَٰةِ أ

َتُقوَل لَا مَِساَسۖۡ َوِإنه لََك َموِۡعٗدا 
هِذي   لهن ُتخۡلََفُهۖۥۡ  َوٱنُظۡر إِلَيَٰٓ إَِلَٰهَِك ٱل

َِقنهُهۥ ثُمه  هُنَحر  ۖۡ ل َظلَۡت َعلَيۡهِ عَاكِٗفا
 ٩٧ لََننِسَفنهُهۥ فِي ٱلَۡيم ِ نَۡسًفا

98. නුඹලායේ යදවියා අල්ලාහය්. ඔහු වනාහි ඔහු හැර 

යවනත් යදවියකු යනාමැත. සියලු දෑ පිළිබඳ දැනුයමන් 

ඔහු වයාප්ත විය. 

ها  هِذي لَآ إَِلََٰه إِل ُ ٱل إِنهَمآ إَِلَُٰهُكُم ٱَّلله
 ٩٨ ُهَوْۚ وَِسَع كُله َشۡيٍء ِعلٗۡما

99. (මුහම්මද්) සැබැවින්ම ඉකුත් වී ගිය දෑහි යතාරතුරු 

අපි නුඹ යවත පවසනුයේ යමයලසය. තවද අප යවතින් වූ 

යමයනහි කිරීමක් නුඹ යවත අපි සැබැවින්ම පිරිනමා 

ඇත්යතමු. 

ۢنبَآءِ َما  
َ
َكَذَٰلَِك َنُقصُّ َعلَيَۡك مِۡن أ

هُدنها   ْۚ َوَقۡد َءاَتيَۡنََٰك مِن ل قَۡد َسبََق
 ٩٩ ذِۡكٗرا
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100. කවයරකු එය පිටුපාන්යන් ද එවිට නියත වශයයන්ම 

ඔහු මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී (මහත් 

වූ) පාපයක් උසුලනු ඇත. 

ۡعرََض َعنُۡه فَإِنهُهۥ َيحۡ 
َ
ۡن أ ِمُل يَۡوَم  مه

 ١٠٠ ٱلۡقَِيََٰمةِ وِۡزًرا 

101. එහි ඔවුහු සදාතනිකයින් යවති. මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දින (එම බර) ඉසිලීම ඔවුනට නපුරු 

විය. 

َخَٰلِِديَن فِيهِِۖ وََسآَء لَُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ 
 ١٠١ ِحمۡلٗا

102. එදින සූර් නම් යහාරණෑයවහි පිඹිනු ලබනු ඇත. 

තවද නිල් පැහැ ගැන් වූ (අන්ධ) ඇස ්සහිත ව 

වැරදිකරුවන් එදින අපි රැස ්කරන්යනමු. 

وِرِۚ َوَنحُۡشُر   يَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ
 ١٠٢ ٱلُۡمۡجرِمِيَن يَۡوَمئِٖذ ُزۡرٗقا

103. (එදින) නුඹලා දින දහයක් හැර රැඳී යනාසිටියයහු 

යැයි ඔවුන් එකියනකා අතර යකාඳුරති. 
ها   بِثۡتُۡم إِل

ه َيتََخََٰفتُوَن بَيۡنَُهۡم إِن ل
 ١٠٣ َعۡشٗرا

104. නුඹලා එක් දිනක් හැර යමයලායවහි රැඳී 

යනාසිටියයහු යැයි ඔවුන්යගන් මාර්ගයයන් වඩාත් 

දැනුමැත්යතක් පවසන අවසථ්ායේ ඔවුන් පවසන දෑ 

පිළිබඳ අපි මැනවින් දන්යනෝ යවමු. 

ۡعلَُم بَِما 
َ
حُۡن أ َيُقولُوَن إِذۡ َيُقوُل نه

ها   بِثۡتُۡم إِل
ه ۡمثَلُُهۡم َطرِيَقًة إِن ل

َ
أ

 ١٠٤ يَۡوٗما

105. තවද කඳු පිළිබඳ ඔවුහු නුඹයගන් විමසති. මායේ 

පරමාධිපති එය සුනු විසුනු යකාට සුළයේ පාවී යන්නට 

ඉඩ හරියි යැයි (නබිවරය නුඹ) පවසනු. 

َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلِۡجبَاِل َفُقۡل  
 ١٠٥ َها َرب ِي نَۡسٗفايَنِسفُ 

106. පසුව විහිඳුණු සමතලා භූමියක් යලස ඔහු එය 

අතහැර දමයි. 
 ١٠٦ َفيََذُرَها قَاٗعا َصۡفَصٗفا

107. කිසිදු ඇදයක් යහෝ නැම්මක් යහෝ නුඹ එහි 

යනාදකිනු ඇත. 
ۡمٗتا

َ
ها تََرىَٰ فِيَها ِعوَٗجا َولَآ أ  ١٠٧ ل

108. එදින ඔවුහු නියේදකයා ව අනුගමනය කරති. (එහි) 

ඔහුට කිසිදු අඩුවක් යනායේ. සියලු හඬ මහා 

කරුණාන්විතයාණන් ඉදිරියේ පහත් යවයි. එවිට පාද 

ශේදය හැර යවනත් කිසිවකට) නුඹ සවන් යනායදනු ඇත. 

ۖۥۡ  اِعَي لَا ِعَوَج لَُه يَۡوَمئِٖذ يَتهبُِعوَن ٱلده
ِنَٰمۡح فَلَا  ۡصَواُت لِلره

َ
وََخَشَعِت ٱلۡأ

ها َهۡمٗساتَۡسَمُع   ١٠٨ إِل

109. මහා කරුණාන්විතයාණන් කවයරකුට අනුමැතිය දී 

කතා කිරීම සඳහා ඔහු ව පිළිගත්යත් ද එවැන්යනකුට හැර 

එදින මැදිහත් වීම ප්රයයෝජනවත් යනාවනු ඇත. 

ها َمۡن   َفََٰعُة إِل ها تَنَفُع ٱلشه يَۡوَمئِٖذ ل
ذَِن لَُه ٱلرهۡحَمَُٰن َوَرِضَي لَُهۥ  

َ
أ

 ١٠٩ قَۡولٗا
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110. ඔවුන් අතර ඇති දෑ ද ඔවුනට පසුපසින් ඇති දෑ ද 

ඔහු දනී. නමුත් ඔවුහු ඔහු පිළිබඳ දැනුයමන් සර්ව 

ප්රකාරයයන් වටහා යනාගනිති. 

يِۡديهِۡم َوَما َخلَۡفُهۡم  
َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

 ١١٠ َولَا ُيحِيُطوَن بِهِۦ ِعلٗۡما

111. තවද සදා ජීවමාන සදාකාලික වූ (අල්ලාහ්) 

යවනුයවන් (සියල්ලන්යේ) මුහුණු යටහත් විය. තවද 

අපරාධකම් ඉසිලූ අය පරාජිත විය. 

۞وََعنَِت ٱلۡوُُجوهُ لِلَۡحي ِ ٱلَۡقيُّوِمِۖ َوَقۡد 
 ١١١ َخاَب َمۡن َحمََل ُظلٗۡما

112. කවයරකු යද්වත්වය විශ්වාස කරන්යනකු ව සිට 

යහකම් අතරින් දැහැමි දෑ කරන්යන් ද එවිට කිසිදු 

අපරාධයකට යහෝ කිසිදු අඩුවකට යහෝ ඔහු බිය යනාවනු 

ඇත. 

َٰلَِحَِٰت َوُهَو   َوَمن َيۡعَمۡل مَِن ٱلصه
ُمۡؤمِن  فَلَا َيخَاُف ُظلٗۡما َولَا  

 ١١٢ َهۡضٗما

113. තවද එයලසම අපි (ධර්ම ේරන්ථය වූ) යමම 

කුර්ආනය අරාබි බසින් පහළ කයළමු. තවද ඔවුන් බිය 

බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිස යහෝ ඔවුනට යමයනහි 

කිරීමක් සිදු කළ හැකි වනු පිණිස එහි අපි විවිධ අවවාද 

විස්තර කර ඇත්යතමු. 

نَزلَۡنَُٰه قُۡرَءانًا َعَربِي ٗا  
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ۡفنَا فِيهِ مَِن ٱلۡوَِعيِد لََعلهُهۡم  َوَصره
ۡو ُيحِۡدُث لَُهۡم ذِۡكٗرا

َ
 ١١٣ َيتهُقوَن أ

114. සැබෑ රජයතම වූ අල්ලාහ් උත්තරීතර විය. නුඹ 

යවත ඔහුයේ යද්ව පණිවිඩ අවසන් කරනු ලබන්නට යපර 

කුර්ආනය සම්බන්ධයයන් නුඹ ඉක්මන් යනාවනු. මායේ 

පරමාධිපතියාණනි! මට දැනුම වර්ධනය කරනු මැනව! යි 

නුඹ පවසනු. 

ُۗ َولَا   ُ ٱلَۡملُِك ٱلۡحَقُّ َفتََعَٰلَى ٱَّلله
ن 

َ
َتۡعَجۡل بِٱلُۡقۡرَءاِن مِن َقبِۡل أ

ِ زِۡدنِي  ُيۡقَضيَٰٓ إِ  ۖۥۡ َوُقل رهب  لَۡيَك وَۡحيُُه
 ١١٤ ِعلٗۡما

115. තවද මීට යපර ද අපි ආදම් යවත ප්රතිඥාවක් 

ගත්යතමු. නමුත් ඔහු අමතක කයළය්. තවද අපි ඔහු යවත 

ස්ථාවරත්වයක් යනාදුටුයවමු. 

َولََقۡد َعهِۡدنَآ إِلَيَٰٓ َءاَدَم مِن َقبُۡل  
 ١١٥ َعۡزٗمافَنَِسَي َولَۡم َنجِۡد لَُهۥ 

116. තවද ආදම්ට සුජූද් (ආචාර) කරනු යැයි අප පැවසූ 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. එවිට ඉේලීස් හැර (යසසු සියලු 

යදනා ආචාර) සුජූද් කයළෝය. නමුත් ඔහු පිටුපෑයේය. 

َوِإذۡ قُلۡنَا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم  
هآ إِبۡلِيَس  بَيَٰ فََسَجُدٓواْ إِل

َ
 ١١٦ أ

117. එවිට අයහෝ ආදම්!  නියත වශයයන්ම යමාහු 

නුඹයේ හා නුඹයේ සහකාරියයේ සතුරාය. එයහයින් 

නුඹලා යදයදනා ව ඔහු යමම (ස්වර්ග) උයනින් පිටුවහල් 

යනාකළ යුතුය. එවිට නුඹ අභාගයවන්ත වනු ඇත යැයි 

අපි පැවසුයවමු. 

َفُقلۡنَا َيَٰٓـ َاَدُم إِنه َهََٰذا َعُدو   لهَك  
َولَِزوِۡجَك فَلَا ُيخۡرَِجنهُكَما مَِن 

 ١١٧ ٱلۡجَنهةِ فَتَۡشَقىَٰٓ 
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118. නියත වශයයන්ම නුඹ එහි කුසගින්යනන් 

යනාසිටින අතර තවද නිරුවතින් ද යනාසිටිනු ඇත. 
ها َتجُوَع فِيَها َولَا   ل

َ
إِنه لََك أ

 ١١٨ َتۡعَرىَٰ 

119. තවද නියත වශයයන්ම එහි නුඹ පිපාසිත යනාසිටින 

අතර හිරු රශ්මියයන් යනායපයළනු ද ඇත. 
نهَك لَا تَۡظَمُؤاْ فِيَها َولَا  

َ
َوأ

 ١١٩ تَۡضَحيَٰ 

120. යෂයිතාන් ඔහු යවත කුතුහලය ඇති කයළ්ය. අයහෝ 

ආදම්! සදා ජීවත් කරවන ගසක් හා විනාශ වී යනායන 

රාජධානියක් පිළිබඳ ව මම නුඹට දන්වන්යනම්දැයි 

විමසීය. 

يَۡطَُٰن قَاَل َيَٰٓـ َاَدُم فَوَۡسوََس إِلَۡيهِ  ٱلشه
ُدلَُّك عَلَىَٰ َشَجَرةِ ٱلۡخُلِۡد َوُملٖۡك  

َ
َهۡل أ

ها َيبۡلَىَٰ   ١٢٠ ل

121. එවිට ඔවුන් යදයදනා එයින් අනුභව කයළෝය. එවිට 

ඔවුන් යදයදනායේ රහසය යපයදස් ඔවුන් යදයදනාට 

යහළිවිය. (ස්වර්ග) උයයන් යකාළ වලින් ඔවුන් 

යදයදනාව ආවරණය කරගන්නට පටන් ගත්යතෝය. තවද 

ආදම් තම පරමාධිපතිට පිටුපෑයේය. එයහයින් ඔහු 

යනාමග ගියේය. 

َكلَا مِنَۡها َفبََدۡت لَُهَما  
َ
فَأ

َسۡوَٰءُتُهَما وََطفَِقا َيخِۡصَفاِن َعلَيۡهَِما  
مِن َوَرِق ٱلۡجَنهةِِۚ وََعَصيَٰٓ َءاَدُم َربهُهۥ 

 ١٢١ َفَغَوىَٰ 

122. පසු ව ඔහුයේ පරමාධිපති ඔහු ව යතෝරා ගත්යත්ය. 

එවිට ඔහු (පශ්චාත්තාපය පිළියගන) සමාව දුන්යන්ය. 

තවද මග යපන්වීය. 

ثُمه ٱۡجتََبَُٰه َربُُّهۥ َفتَاَب َعلَيۡهِ  
 ١٢٢ َوَهَدىَٰ 

123. නුඹලා යදයදනා ම පහළට බසිනු. නුඹලායගන් 

ඇතැයමක් ඇතැයමකුට සතුරුය. මයගන් නුඹලා යවත 

යහ මග පැමියණනු ඇත. එයහයින් කවයරකු මායේ යහ 

මග පිළිපදින්යන් ද එවිට ඔහු යනාමග යනායනු ඇත. 

තවද අභාගයවන්ත යනාවනු ඇත. 

ُۢاۖۡ َبۡعُضُكۡم   قَاَل ٱۡهبَِطا مِنَۡها َجمِيَع
ِن ِي   تِيَنهُكم م 

ۡ
ا يَأ ۖۡ فَإِمه لَِبۡعٍض َعُدو  

ُهٗدى َفَمِن ٱتهبََع ُهَداَي فَلَا يَِضلُّ  
 ١٢٣ َولَا يَۡشَقىَٰ 

124. තවද මා යමයනහි කිරීමට කවයරකු පිටුපෑයේ ද 

එවිට නියත වශයයන්ම ඔහුට පීඩිත ජීවිතයක් ඇත. තවද 

මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ අන්ධයකු 

යලස අපි ඔහු ව නැවත නැගිටුවන්යනමු. 

ۡعرََض َعن ذِۡكرِي فَإِنه لَُهۥ 
َ
َوَمۡن أ

َمعِيَشٗة َضنٗكا َوَنحُۡشُرُهۥ يَۡوَم 
ۡعَميَٰ 

َ
 ١٢٤ ٱلۡقَِيََٰمةِ أ

125. මායේ පරමාධිපතියාණනි! අන්ධයකු යලස ඔබ මා 

අවදි කයළ් මන්ද? මම බැල්මැත්යතකු යලස සිටියයමි 

යැයි ඔහු පවසයි. 

ۡعَميَٰ َوَقۡد  
َ
ِ لَِم َحَشۡرتَنِٓي أ قَاَل َرب 

 ١٢٥ ُكنُت بَِصيٗرا
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126. එයලසය, අපයේ වදන් නුඹ යවත පැමිණියේ. එවිට 

නුඹ එය අමතක කයළහිය. එයලසම අද දින නුඹ ව 

අමතක කරනු ලබනු ඇතැයි ඔහු (අල්ලාහ්) පවසයි. 

  ۡۖ َتتَۡك َءاَيَٰتُنَا فَنَِسيتََها
َ
قَاَل َكَذَٰلَِك أ

 ١٢٦ َوَكَذَٰلَِك ٱلَۡيۡوَم تُنَسيَٰ 

127. තවද තම පරමාධිපතියේ වදන් විශ්වාස යනායකාට 

සීමාව ඉක්මවා ගියවුන්හට අපි ප්රතිඵල පිරිනමනුයේ 

යමයලසය. තවද මතුයලාව දඬුවම ඉතා දරුණුය. තවද 

වඩාත් සථ්ායීය. 

ۡسَرَف َولَۡم  
َ
َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي َمۡن أ

ۚۦْ َولََعَذاُب   يُۡؤمِنُۢ أَـِبَيَِٰت َرب ِهِ
ۡبَقىَٰٓ 

َ
َشدُّ َوأ

َ
 ١٢٧ ٱٓأۡلِخَرةِ أ

128. ඔවුනට ඔහු මග යපන්වීම් යනාකයළ් ද? ඔවුනට 

යපර තම වාසසථ්ාන වල ගමන් කරමින් සිටි පරම්පරාවන් 

යකාපමණක් අපි විනාශ කයළමුද? නියත වශයයන්ම එහි 

බුද්ධිය ඇත්තවුනට සංඥාවන් ඇත. 

ۡهلَۡكنَا َقبۡلَُهم 
َ
فَلَۡم َيۡهِد لَُهۡم َكۡم أ

َ
أ

َِن ٱلُۡقُروِن َيۡمُشوَن فِي َمَسَِٰكنِهِۡمْۚ  م 
َهيَٰ  ْولِي ٱلنُّ

ُ
 ١٢٨ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ

129. නුඹයේ පරමාධිපතියගන් වූ නියමයක් හා නියමිත 

කාලයක් යපරටු යනාවූයේ නම් එය (විනාශය එකයහළා) 

අනිවාර්යය වන්නට තිබුණි. 

ب َِك لَكَاَن   َولَۡولَا كَلَِمة  َسبََقۡت مِن ره
ي  َسم ٗ َجل  مُّ

َ
 ١٢٩ لَِزاٗما َوأ

130. එයහයින් ඔවුන් පවසන දෑ යකයරහි නුඹ ඉවසා දරා 

ගනු. තවද නුඹ තෘප්තියට පත් විය හැකි වනු පිණිස 

නුඹයේ පරමාධිපතියේ ප්රශංසාව තුළින් හිරු උදා වීමට 

යපර, එය අවරට යාමට යපර හා රාී කාලයේ ද සුවිශුද්ධ 

කරනු. තවද දහවල් යකළවරවල්හිද සුවිශුද්ධ කරනු. 

فَٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن وََسب ِۡح ِبحَۡمِد 
ۡمِس َوَقبَۡل  َرب َِك َقبَۡل ُطلُوِع  ٱلشه

هۡيِل فََسب ِۡح   ۖۡ َومِۡن َءانَآيِٕ ٱل ُغُروبَِها
َهارِ لََعلهَك تَۡرَضيَٰ  ۡطَراَف ٱلنه

َ
 ١٣٠ َوأ

131. තවද අපි ඔවුන් එහි පරීක්ෂා කරනු පිණිස යමයලාව 

ජීවිතයේ චමත්කාරයක් යලස ඔවුන් අතරින් පිරිසකට 

කවර යදයක් අපි භුක්ති විඳීම සඳහා ලබා දුන්යන් ද ඒ 

යවත නුඹයේ යනත් යයාමු යනාකරනු. තවද නුඹයේ 

පරමාධිපතියේ යපෝෂණය යර්ෂ්ඨය. තවද වඩාත් ස්ථායී 

ය. 

نه َعيۡنَيَۡك إِلَيَٰ َما َمتهۡعنَا   َولَا َتُمده
ِنُۡهۡم زَۡهَرةَ ٱلۡحَيَوَٰةِ  ۡزَوَٰٗجا م 

َ
ۦٓ أ بِهِ

ۡنيَا لَِنۡفتِنَُهۡم فِيهِِۚ َوِرۡزُق َرب َِك  ٱلدُّ
ۡبَقىَٰ َخيۡر  

َ
 ١٣١ َوأ

132. තවද සලාතය පිළිබඳ නුඹයේ පවුලට නුඹ අණ 

කරනු. තවද (එහි ඇති වන දුෂ්කරතා) ඉවසීයමන් දරා 

ගනු. අපි නුඹයගන් යපෝෂණය යනාඉල්ලුයවමු. නුඹට 

යපෝෂණය සපයනුයේ අපමය. තවද අවසාන තීන්දුව බිය 

බැතිමත්භාවයටය. 

لَوَٰةِ َوٱۡصَطبِۡر   ۡهلََك بِٱلصه
َ
ُمۡر أ

ۡ
َوأ

 َ ۖۡ ل حُۡن  َعلَيَۡها ۖۡ نه ا نَۡسـ َلَُك رِۡزٗقا
 ١٣٢ نَۡرُزُقَكُۗ َوٱلَۡعَٰقِبَُة لِلتهۡقَوىَٰ 
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133. තවද ඔහුයේ පරමාධිපතියගන් සංඥාවක් ඔහු අප 

යවත යගනැවිත් තිබිය යුතු යනායේද? යැයි ඔවුහු විමසති. 

(අල්ලාහ ්විසින් පහළ කළ) මුල් යල්ඛ්නයන්හි ඇති දෑහි 

පැහැදිළි සංඥාවක් ඔවුන් යවත යනාපැමිණියේද? 

ۦْٓۚ  ب ِهِ ِن ره تِينَا أَـِبيَةٖ م 
ۡ
َوَقالُواْ لَۡولَا يَأ

ُحِف  تِهِم بَي ِنَُة َما فِي ٱلصُّ
ۡ
َولَۡم تَأ

َ
أ

ولَيَٰ 
ُ
 ١٣٣ ٱلۡأ

134. තවද මීට යපර යම් දඬුවමකින් සැබැවින්ම අපි 

ඔවුන් විනාශ කයළමු නම්, අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අප 

යවත ධර්ම දූතයකු ඔබ එවිය යුතු යනායේ ද? එවිට අප 

අවමානයට හා අපකීර්තියට පත් වීමට යපර නුඹයේ වදන් 

පිළිපදින්නට තිබුණි යැයි ඔවුහු පවසනු ඇත. 

ِن  ۡهلَۡكَنَُٰهم بَِعَذاٖب م 
َ
نهآ أ

َ
َولَۡو أ

رَۡسلَۡت إِلَۡينَا  
َ
َقبۡلِهِۦ لََقالُواْ َربهنَا لَۡولَآ أ

 
َ
ن  رَُسولٗا َفنَتهبَِع َءاَيَٰتَِك مِن َقبِۡل أ

 ١٣٤ نهِذله َوَنخَۡزىَٰ 

135. සියලු යදනා බලායපායරාත්තු වන්නන්ය. එයහයින් 

නුඹලාත් බලායපායරාත්තුයවන් සිටිනු. එවිට ඍජු 

මාර්ගයේ සගයින් කවුරුන්දැයි ද යහ මග ගියවුන් 

කවුරුන්දැයි ද නුඹලා මතු දැන ගනු ඇතැයි (නබිවරය) 

නුඹ පවසනු. 

تََرب ِص   َفتََربهُصواْۖۡ قُۡل كُل   مُّ
َرَِٰط   ِ ۡصَحَُٰب ٱلص 

َ
فََستَۡعلَُموَن َمۡن أ

وِي ِ َوَمِن ٱۡهتََدىَٰ   ١٣٥ ٱلسه
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සූරා අල් අන්බියා الأنبياء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ජනයාට ඔවුන්යේ විනිශ්චය ළඟා විය. නමුත් ඔවුහු 

(ඒ ගැන) යනාසැලකිලිමත් ව පිටුදකින්නන් යලස 

සිටිති. 

ٱۡقتَرََب لِلنهاِس ِحَساُبُهۡم وَُهۡم فِي َغۡفلَةٖ 
ۡعرُِضونَ   ١ مُّ

2. ඔවුන් යවත ඔවුන්යේ පරමාධිපතියගන් නව 

උපයදසක් පැමිණි සෑම වියටකම ඔවුන් හාසයයට 

ලක් කරමින් එයට ඔවුහු සවන් දුන්යන්මය. 

حَۡدٍث  َما  ب ِهِم مُّ ِن ره ِن ذِۡكرٖ م  تِيهِم م 
ۡ
يَأ

ها ٱۡستََمُعوهُ َوُهۡم يَلَۡعبُونَ   ٢ إِل

3. ඔවුන්යේ හදවත් යනාසැලකිලිමත් යලසින් පවතී. 

තවද "යමාහු නුඹලා යමන් මිනියසකු මිස යවන 

කවුරුද? නුඹලා දැක දැකම හූනියම යවතට 

යන්යනහුදැ?" යි අපරාධ කළවුන් රහස ්සාකේඡාවන් 

රහසින් කතා කරගත්හ. 

هِذيَن   واْ ٱلنهۡجَوى ٱل َسرُّ
َ
لَاهِيَٗة قُلُوبُُهۡمُۗ َوأ

ِثۡلُُكۡمۖۡ   ها بََشر  م  َظلَُمواْ َهۡل َهََٰذآ إِل
نتُۡم ُتبِۡصُرونَ 

َ
ۡحَر َوأ ِ تُوَن ٱلس 

ۡ
َفتَأ

َ
 ٣ أ

4. මායේ පරමාධිපති අහස්හි හා මහයපායළායවහි 

(සිදු කරන) ප්රකාශයන් දනී. තවද ඔහු සර්ව රාවකය. 

සර්වඥානීය යැයි ඔහු (නබිවරයා) පැවසුයේය. 

َمآءِ   قَاَل َرب ِي َيۡعلَُم ٱلَۡقۡوَل فِي ٱلسه
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  ۡرِضِۖ َوُهَو ٱلسه

َ
 ٤ َوٱلۡأ

5. නැත. එය සිහින වල වයාකූලත්වයකි. එයස් යනාව 

ඔහු එය යගතුයේය. නැත. ඔහු කවියයකි. එයහයින් 

මුතුන්මිත්තන්ට එවනු ලැබුවාක් යමන් සංඥාවක් ඔහු 

අප යවත යගන එත්වා යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َُٰه بَۡل   ۡحَلَِٰۭم بَِل ٱۡفتََرى
َ
ۡضَغَُٰث أ

َ
بَۡل قَالُٓواْ أ

رِۡسَل  
ُ
تِنَا أَـِبيَةٖ َكَمآ أ

ۡ
ُهَو َشاِعر  فَلۡيَأ

لُونَ  وه
َ
 ٥ ٱلۡأ

6. ඔවුනට යපර අපි විනාශ කළ කිසිදු ගම්මානයක් 

(එහි වැසියන්) විශ්වාස යනාකයළ්ය. එයස ්නම් 

යමාවුන් විශ්වාස කරනු ඇත් ද? 

  ۡۖ ۡهلَۡكَنََٰهآ
َ
ِن قَۡريٍَة أ َمآ َءاَمنَۡت َقبۡلَُهم م 

َفُهۡم يُۡؤمِنُونَ 
َ
 ٦ أ

7. නුඹට යපර අපි දූතයින් යලස පිරිමින්වම මිස 

එේයේ නැත. අපි ඔවුනට යද්ව පණිවිඩ ලබා දුනිමු. 

එයහයින් නුඹලා යනාදැන සිටින්යන් නම් දැනුම 

ඇත්තන්යගන් නුඹලා විමසනු. 

ها رَِجالٗا نُّوِحٓي   رَۡسلۡنَا َقبۡلََك إِل
َ
َوَمآ أ

ِۡكرِ إِن ُكنتُۡم لَا  ۡهَل ٱلذ 
َ
إِلَۡيهِۡمۖۡ فَۡسـ َلُٓواْ أ

 ٧ َتۡعلَُمونَ 

8. තවද ආහාර අනුභව යනාකරන ශරීරයක් බවට අපි 

ඔවුන් පත් යනාකයළමු. තවද ඔවුහු සදාතනිකයින් 

යනාවූහ. 

ُكلُوَن 
ۡ
ها يَأ َوَما َجَعلَۡنَُٰهۡم َجَسٗدا ل
َعاَم َوَما كَانُواْ َخَٰلِِدينَ   ٨ ٱلطه
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9. පසු ව එම ප්රතිඥාව ඔවුනට අපි සැබෑ කයළමු. 

එවිට අපි ඔවුන් හා අප අභිමත කරන්නා වූ අය මුදවා 

ගත්යතමු. තවද සීමාව ඉක්මවා ගියවුන් අපි විනාශ 

කයළමු. 

نجَيَۡنَُٰهۡم َوَمن  ثُمه 
َ
َصَدقَۡنَُٰهُم ٱلۡوَۡعَد فَأ

ۡهلَۡكنَا ٱلُۡمۡسرِِفينَ 
َ
هَشآُء َوأ  ٩ ن

10. සැබැවින්ම අපි නුඹලා යවත ධර්ම ග්රන්ථයක් 

පහළ කයළමු. එහි නුඹලාට යමයනහි කිරීමක් විය. 

නුඹලා වටහා ගත යුතු යනායේද? 

نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم كَِتَٰٗبا فِيهِ 
َ
ذِۡكُرُكۡمْۚ لََقۡد أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
 ١٠ أ

11. තවද අපරාධකාරී වූ ගම්මාන යකාපමණක් අපි 

සුනු විසුනු කයළමු ද? තවද එයට පසු ව අපි යවනත් 

පිරිසක් බිහි කයළමු. 

َوَكۡم قََصۡمنَا مِن قَۡريَةٖ كَانَۡت َظالَِمٗة 
نَا َبۡعَدَها قَۡوًما َءاَخرِينَ 

ۡ
نَشأ

َ
 ١١ َوأ

12. ඔවුනට අපයේ දඬුවම හැඟී ගිය කල්හි ඔවුන් 

එයින් පලා යන්නට විය. 
ِنَۡها  َسنَآ إِذَا ُهم م 

ۡ
واْ بَأ َحسُّ

َ
آ أ فَلَمه

 ١٢ يَۡرُكُضونَ 

13. නුඹලා පලා යනායනු. එහි නුඹලා භුක්ති විඳිමින් 

සිටි දෑ යවත ද නුඹලායේ වාසසථ්ාන යවත ද නුඹලා 

නැවත හැරී යනු. නුඹලා ප්රශ්න කරනු ලබනු ඇත. 

تۡرِۡفتُۡم فِيهِ لَا 
ُ
تَۡرُكُضواْ َوٱرِۡجُعٓواْ إِلَيَٰ َمآ أ

 ١٣ َوَمَسَِٰكنُِكۡم لََعلهُكۡم تُۡسـ َلُونَ 

14. අයහෝ අපයේ විනාශය! නියත වශයයන්ම අපි 

අපරාධකාරයින් වූයයමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 
 ١٤ قَالُواْ َيََٰويۡلَنَآ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ 

15. අපි ඔවුන් ව යනළන ලද (අස්වැන්න) පුඵස්සනු 

ලැබූ යද් බවට පත් කරන යතක් එයමය ඔවුන්යේ 

වැළපීම වූයේ. 

َُٰهۡم َحتهيَٰ َجَعلَۡنَُٰهۡم   َفَما َزالَت ت ِلَۡك َدۡعَوى
 ١٥ َحِصيًدا َخَِٰمِدينَ 

16. තවද අහස ්හා මහයපායළාව ද ඒ යදක අතර ඇති 

දෑ ද හාසයයක් යලස අපි යනාමැේයවමු. 
ۡرَض وََما بَيۡنَُهَما  َوَما َخلَۡقنَا  

َ
َمآَء َوٱلۡأ ٱلسه

 ١٦ َلَٰعِبِينَ 

17. අපි හාසයයට ගන්නට සිතුයවමු නම්, එය එයස් 

සිදු කරන්නන් යලස සිටියයමු නම් අප යවතින්ම එය 

ගන්නට තිබුණි. 

خَۡذَنَُٰه مِن   هٱته ن نهتهِخَذ لَۡهٗوا ل
َ
َرۡدنَآ أ

َ
لَۡو أ

هُدنهآ إِن ُكنها   ١٧ َفَٰعِلِينَ ل

18. නමුත් අපි සතයය යගන අසතයයට එයරහි ව 

පහර යදන්යනමු. එය එවිට එය(අසතයය) පහ කර 

දමයි. එවිට එය විනාශ වී යන්නකි. තවද නුඹලා 

වර්ණනා කරන දෑ යහත්ුයවන් නුඹලාට විනාශය ඇත. 

ِ عَلَى ٱلَۡبَِٰطِل َفيَۡدَمُغُهۥ   بَۡل َنۡقِذُف بِٱلۡحَق 
ا  فَإِذَا ُهَو  ْۚ َولَُكُم ٱلَۡويُۡل مِمه َزاهِق 
 ١٨ تَِصُفونَ 
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19. තවද අහසහ්ි හා මහයපායළායවහි සිටින්නන් ද 

ඔහු අබියස සිටින්නන් ද ඔහු සතුය. ඔහුට 

වන්දනාමානය කිරීම සම්බන්ධයයන් ඔවුහු උඩඟු 

යනායවති. තවද ඔවුහු විඩාවට පත් යනායවති. 

َمََٰوَِٰت  ۡرِضِۚ َوَمۡن َولَُهۥ َمن فِي ٱلسه
َ
َوٱلۡأ

ِعنَدهُۥ لَا يَۡستَۡكبُِروَن َعۡن ِعبَاَدتِهِۦ َولَا  
 ١٩ يَۡستَۡحِسُرونَ 

20. රාත්රියයහි හා දහවයලහි ඔවුහු සුවිශුද්ධ කරති. 

තවද ඔවුහු යවයහසට පත් යනායවති. 
َهاَر لَا َيۡفتُُرونَ  هۡيَل وَٱلنه  ٢٠ يَُسب ُِحوَن ٱل

21. එයස් නැතයහාත් මළවුන් අවදි කළ හැකි 

යදවිවරුන් ඔවුහු මහයපායළායවන් (යතෝරා) ගත්යතෝ 

ද? 

ۡرِض ُهۡم  
َ
َِن ٱلۡأ خَُذٓواْ َءالَِهٗة م  ِم ٱته

َ
أ

 ٢١ يُنِشُرونَ 

22. ඒ යදයකහි අල්ලාහ ්හැර තවත් යදවියකු සිටියේ 

නම් ඒ යදකම අර්බුදයට පත්වනු ඇත. එයහයින් 

ඔවුන් වර්ණනා කරන දැයින් (අර්ෂ් යහවත්) 

රාජධානියේ හිමිපාණන් වූ අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය. 

 ْۚ ُ لََفَسَدتَا ها ٱَّلله لَۡو كَاَن فِيهَِمآ َءالَِهٌة إِل
ا  ِ ٱلَۡعۡرِش َعمه ِ َرب  فَُسبَۡحََٰن ٱَّلله

 ٢٢ يَِصُفونَ 

23. (අල්ලාහ් වන) ඔහු කරන දෑ පිළිබඳ ව විමසනු 

යනාලබයි. නමුත් ඔවුහුමය විමසනු ලබනුයේ. 
ا   ٢٣ َيۡفَعُل َوُهۡم يُۡسـ َلُونَ لَا يُۡسـ َُل َعمه

24. එයස් නැතයහාත් ඔහු හැර දමා (යවනත්) 

යදවිවරුන් ඔවුහු ගත්යතෝ ද? නුඹලායේ සාධක යගන 

එනු. යමය මා සමග වූවන්යේ යමයනහි කිරීමකි. 

එයමන්ම මට යපර සිටියවුන්යේ ද යමයනහි කිරීමකි 

යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. නමුත් ඔවුන්යගන් 

බහුතරයක් යදනා සතයය යනාදනිති. එයහයින් ඔවුහු 

පිටුපාන්යනෝ යවති. 

ۖۡ قُۡل َهاتُواْ   ۦٓ َءالَِهٗة خَُذواْ مِن ُدونِهِ ِم ٱته
َ
أ

عَِى َوذِۡكُر  بُۡرَهَٰنَُكۡمۖۡ َهََٰذا ذِۡكُر َمن مه
 ۡۖ ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُموَن ٱلۡحَقه

َ
َمن َقبۡلِىِۚ بَۡل أ

ۡعرُِضونَ   ٢٤ َفُهم مُّ

25. ‘තවද නියත වශයයන්ම මා හැර යවනත් යදවියකු 

යනාමැත. එයහයින් නුඹලා මටම නමදිනු’ යැයි ඔහු 

යවත යද්ව පණිවිඩ දන්වා සිටීයමන් මිස නුඹට යපර 

කිසිදු ධර්ම දූතයකු අපි යනාඑේයවමු. 

ها   رَۡسلۡنَا مِن َقبۡلَِك مِن رهُسوٍل إِل
َ
َوَمآ أ

نَا۠  
َ
هآ أ نهُهۥ لَآ إَِلََٰه إِل

َ
نُوِحٓي إِلَۡيهِ أ

 ٢٥ فَٱۡعبُُدونِ 

26. තවද මහා කරුණාන්විතයාණන් දරුවකු ගත්යත් 

යැයි ඔවුහු පවසති. ඔහු සුවිශුද්ධය. නමුත් 

(මලක්වරුන් වන) ඔවුහු ගරුත්වයට පත් කරනු ලැබූ 

ගැත්යතෝ යවති. 

ۚۥْ بَۡل   خََذ ٱلرهۡحَمَُٰن َولَٗداُۗ ُسبَۡحَٰنَُه َوَقالُواْ ٱته
ۡكَرُمونَ   ٢٦ ِعبَاد  مُّ

27. ඔවුහු ප්රකාශයයන් පවා ඔහු ව අබිබවා යනායති. 

තවද ඔවුහු ඔහුයේ අණට අනුව ක්රියාත්මක යවති. 
ۡمرِهِۦ  

َ
لَا يَۡسبُِقونَُهۥ بِٱلَۡقۡوِل َوُهم بِأ

 ٢٧ َيۡعَملُونَ 
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28. ඔවුන් අතර ඇති දෑ ද ඔවුනට පසුපසින් ඇති දෑ ද 

ඔහු දනී. ඔහුයේ තෘප්තියට පත් වූ අය යවනුයවන් මිස 

ඔවුහු මැදිහත් යනායවති. තවද ඔවුහු ඔහු ගැන ඇති 

බිය යහත්ුයවන් තැති ගන්නන් යවති. 

يِۡديهِۡم َوَما َخلَۡفُهۡم َولَا  
َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

ِۡن   ها لَِمِن ٱۡرتََضيَٰ َوُهم م  يَۡشَفُعوَن إِل
 ٢٨ َخۡشيَتِهِۦ ُمۡشفُِقونَ 

29. තවද ඔහු යනාව සැබැවින්ම මමය යදවියා යැයි 

ඔවුන් අතරින් කවයරකු පවසන්යන් ද ඔහුට නිරය 

ප්රතිවිපාකයක් යලස අපි යදන්යනමු. එයලසය අපි 

අපරාධකරුවන්ට ප්රතිඵල පිරිනමනුයේ. 

ِن ُدونِهِۦ  ۞َوَمن َيُقۡل مِنُۡهۡم إِن ِٓي إَِلَٰه  م 
فََذَٰلَِك َنجۡزِيهِ َجَهنهَمْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي  

َٰلِِمينَ   ٢٩ ٱلظه

30. නියත වශයයන්ම අහස් හා යපායළාව එකට 

(ස්කන්ධයක් ව) තිබුණි. පසු ව අපි ඒ යදක යවන් කළ 

බවත් තවද ජීවමාන සෑම යදයක්ම ජලයයන් ඇති කළ 

බවත් ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් යනාදුටුයවෝ ද? එයහයින් 

ඔවුහු විශ්වාස කළ යුතු යනායේ ද? 

َمََٰوَِٰت   نه ٱلسه
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َولَۡم يََر ٱل

َ
أ

ۡرَض كَاَنتَا 
َ
ۖۡ وََجَعلۡنَا  َوٱلۡأ َرتٗۡقا َفَفتَۡقَنَُٰهَما

فَلَا يُۡؤمِنُونَ 
َ
ْۚ أ  ٣٠ مَِن ٱلَۡمآءِ كُله َشۡيٍء َحي ٍ

31. තවද එය ඔවුන් ව ඇල යනාකරන අයුරින් කඳු 

මුදුන් මහයපායළායේ අපි ඇති කයළමු. තවද ඔවුන් 

මග ලැබිය හැකි වනු පිණිස එහි යබායහෝ දිගු මාර්ග ද 

ඇති කයළමු. 

ن تَِميَد بِهِۡم 
َ
ۡرِض َرَوَِٰسَي أ

َ
وََجَعلۡنَا فِي ٱلۡأ

وََجَعلۡنَا فِيَها فَِجاٗجا ُسبُلٗا لهَعلهُهۡم  
 ٣١ َيۡهتَُدونَ 

32. තවද අහස සුරක්ිත වියනක් බවට අපි පත් 

කයළමු. නමුත් ඔවුහු එම සංඥාවන් පිටුපාන්නන් 

යවති. 

ۖۡ َوهُ  حُۡفوٗظا َمآَء َسۡقٗفا مه ۡم َعۡن  وََجَعلۡنَا ٱلسه
 ٣٢ َءاَيَٰتَِها ُمۡعرُِضونَ 

33. තවද රාත්රිය, දහවල, හිරු හා සඳු මැේයේ ඔහුය. 

(ඒ) සියල්ල කක්ෂයක පා යවති. 
ۡمَس  َهاَر وَٱلشه هۡيَل َوٱلنه هِذي َخلََق ٱل َوُهَو ٱل

ۖۡ كُل   فِي فَلَٖك يَۡسبَُحونَ   ٣٣ َوٱلَۡقَمَر

34. තවද නුඹට යපර කිසිදු මිනියසකුට 

අමරණීයත්වයක් අපි ඇති යනාකයළමු. එයහයින් නුඹ 

මිය ගියේ නම් ඔවුහු සදාතනිකයයෝ යවත්ද? 

  ۡۖ ِن َقبۡلَِك ٱلۡخُلَۡد َوَما َجَعلۡنَا لِبََشٖر م 
ِته َفُهُم ٱلَۡخَٰلُِدونَ  فَإِيْن م 

َ
 ٣٤ أ

35. සෑම ආත්මයක්ම මරණයේ සුවය විඳවන්නකි. 

තවද පරීක්ෂණයක් යලස අපි නපුයරන් හා යහපතින් 

නුඹලා පිරික්සන්යනමු. තවද නුඹලා නැවත යයාමු 

කරනු ලබනුයේ අප යවතමය. 

  ِ ر  كُلُّ َنۡفٖس ذَآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۗ َوَنبۡلُوُكم بِٱلشه
ۖۡ َوِإلَۡينَا تُرَۡجُعونَ   ٣٥ َوٱلۡخَيۡرِ فِتۡنَٗة



සූරා අල් අන්බියා 437  الأنبياء 

36. තවද ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් නුඹ ව දුටු විට 

නුඹලායේ යදවිවරුන් ගැන යමයනහි කරනුයේ යමාහු 

දැයි පවසමින් නුඹ ව සරදමක් යලස මිස ඔවුහු 

යනාගනු ඇත. තවද ඔවුහු මහා කරුණාන්විතයාණන් 

යමයනහි කිරීමට ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ යවති. 

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِن   َوِإذَا َرَءاَك ٱل
هِذي يَۡذُكُر   َهََٰذا ٱل

َ
ها ُهُزًوا أ َيتهِخُذونََك إِل

ِنَٰمۡح ُهۡم  َءالَِهتَُكۡم َوُهم  بِِذۡكرِ ٱلره
 ٣٦ َكَٰفُِرونَ 

37. මිනිසා ඉක්මන් සුළු ගතියයන් මවනු ලැබ ඇත. 

මායේ සංඥාවන් මම නුඹලාට මතු යපන්වමි. 

එයහයින් නුඹලා මයගන් (ඒවා) ඉක්මණින් 

යනාපතනු. 

ْورِيُكۡم  
ُ
ُخلَِق ٱلِۡإنَسَُٰن مِۡن َعَجٖلِۚ َسأ

 ٣٧ تَۡستَۡعِجلُونِ َءاَيَٰتِي فَلَا 

38. තවද නුඹලා සතයවාදීන් යලස සිටියයහු නම් 

යමම ප්රතිඥාව කවදා (සිදු වන්යන්) දැයි ඔවුහු විමසති. 
َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنتُۡم  

 ٣٨ َصَِٰدقِينَ 

39. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්, ඔවුන්යේ මුහුණු 

හා ඔවුන්යේ යකාඳු (නිරා) ගින්යනන් ඔවුනට 

වළකාගත යනාහැකි එයමන්ම ඔවුනට උදේ කරනු 

යනාලබන අවස්ථාව ගැන දැන සිටියා නම්! (ඔවුන් 

ඉක්මන් යනාවනු ඇත). 

هِذيَن َكَفُرواْ ِحيَن لَا   لَۡو َيۡعلَُم ٱل
اَر َولَا َعن   وَن َعن وُُجوهِهُِم ٱلنه يَُكفُّ

 ٣٩ ُظُهورِِهۡم َولَا ُهۡم يُنَصُرونَ 

40. නමුත් ඔවුන් යවත හදිසියේම එය පැමියණයි. 

එවිට එය ඔවුන් කම්පනයට පත් කරයි. එවිට එයට 

ප්රතිචාර දැක්වීමට ඔවුහු හැකියාව යනාදරති. එයමන්ම 

ඔවුන් අවකාශයද යදනු යනාලබති. 

تِيهِم َبۡغتَٗة َفتَبَۡهتُُهۡم فَلَا  
ۡ
بَۡل تَأ

َها َولَا ُهۡم يُنَظُرونَ   ٤٠ يَۡستَِطيُعوَن َرده

41. තවද නුඹට යපර ධර්ම දූතයින් සමේචලයට ලක් 

කරනු ලැබීය. එයහයින් කවර යදයක් පිළිබඳ ව ඔවුන් 

සමේචල් කරමින් සිටියේ ද එය, ඔවුන් අතරින් සරදම් 

කළවුන් වටලා ගත්යත්ය. 

ِن َقبۡلَِك فََحاَق  َولََقِد ٱۡستُۡهزَِئ بِرُُسٖل م 
ا كَانُواْ بِهِۦ   هِذيَن َسِخُرواْ مِنُۡهم مه بِٱل

 ٤١ يَۡستَۡهزُِءونَ 

42. මහා කරුණාන්විතයාණන්යගන් රාත්රියයහි හා 

දහවයලහි නුඹලා ව ආරක්ෂා කරන්යන් කවරහුදැයි 

(නබිවරය!) නුඹ විමසනු. නමුත් ඔවුහු ඔවුන්යේ 

පරමාධිපති යමයනහි කිරීයමන් පිටු දකින්යනෝ යවති. 

َهارِ مَِن   هۡيِل َوٱلنه قُۡل َمن يَكۡلَُؤُكم بِٱل
ِنَٰمۡحْۚ بَۡل ُهۡم َعن ذِۡكرِ َرب ِهِم  ٱلره

ۡعرُِضونَ   ٤٢ مُّ

43. එයස් නැතයහාත්, අපයගන් යතාරව ඔවුන් 

වළක්වාලන යදවිවරුන් ඔවුනට යවත්ද? තමන්ටම 

උපකාර කිරීමට පවා ඔවුහු හැකියාව යනාදරති. තවද 

ඔවුහු අපයගන් ආරක්ෂා කරනු යනාලබති. 

ِن ُدونِنَ  ۡم لَُهۡم َءالَِهة  َتۡمنَُعُهم م 
َ
ْۚ لَا  أ ا

ِنها   نُفِسهِۡم َولَا ُهم م 
َ
يَۡستَِطيُعوَن نَۡصَر أ

 ٤٣ يُۡصَحبُونَ 
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44. එයස් යනාව, යමාවුනට හා යමාවුන්යේ මුතුන් 

මිත්තන් හට දිගු ආයුෂ කාලයක් ගත වන යතක් අපි 

භුක්ති විඳීමට සළස්වීමු; අපි මහයපායළාව එහි 

පැතිකඩ වලින් අඩු කරමින් එන බව ඔවුහු 

යනාදුටුයවෝද? එයහයින් ඔවුන් (අප) අභිබවා 

යන්යනෝ යවත්ද? 

بَۡل َمتهۡعنَا َهَُٰٓؤلَآءِ َوَءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ َطاَل 
تِي 

ۡ
نها نَأ

َ
فَلَا يََرۡوَن أ

َ
ُۗ أ َعلَيۡهُِم ٱلُۡعُمُر

َفُهُم 
َ
ْۚ أ ۡطَرافَِهآ

َ
ۡرَض نَنُقُصَها مِۡن أ

َ
ٱلۡأ

 ٤٤ ٱلَۡغَٰلِبُونَ 

45. සැබැවින්ම මම නුඹලාට අවවාද කරනුයේ යද්ව 

පණිවිඩය අනුවය යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

නමුත් ඔවුනට අවවාද කරනු ලබන විට එම අයැදුමට 

බිහිරන් සවන් යනායදති. 

نِذُرُكم بِٱلَۡوۡحِيِۚ َولَا يَۡسَمُع  
ُ
قُۡل إِنهَمآ أ

عَآَء إِذَا َما يُنَذُرونَ  مُّ ٱلدُّ  ٤٥ ٱلصُّ

46. තවද නුඹයේ පරමාධිපතියේ දඬුවමින් ස්වල්ප 

යකාටසක් ඔවුනට ස්පර්ශ වූයේ නම්, අයහෝ අපයේ 

විනාශය! නියත වශයයන්ම අපි අපරාධකරුවන් යලස 

සිටියයමු යැයි ඔවුහු නිසැකවම පවසනු ඇත. 

ِۡن َعَذاِب َرب َِك   تُۡهۡم َنۡفَحة  م  سه َولَئِن مه
 ٤٦ لََيُقولُنه َيََٰويۡلَنَآ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ 

47. තවද අපි මළවුන් යකයරන් නැගිටු වනු ලබන 

දින සාධාරණ තුලාවන් තබමු. එයහයින් කිසිදු 

ආත්මයක් කිසිවකින් යහෝ අපරාධ කරනු යනාලබනු 

ඇත. එය අබ ඇටයක තරම් ප්රමාණයක් වුවද අපි එය 

යගන එන්යනමු. ගණන් ගන්නන් වශයයන් අපම 

ප්රමාණවත් ය. 

ٱلۡقَِيََٰمةِ َونََضُع ٱلَۡمَوَٰزِيَن ٱلۡقِۡسَط لَِيۡوِم 
ۖۡ َوِإن كَاَن مِثَۡقاَل   ا فَلَا ُتۡظلَُم َنۡفس  َشيۡـ ٗ

ُۗ َوَكَفىَٰ بِنَا   تَيۡنَا بَِها
َ
ِۡن َخۡرَدٍل أ َحبهةٖ م 

 ٤٧ َحَِٰسبِينَ 

48. තවද (සතයය හා අසතයය යවන් කර දක්වන) 

මිණුම් දණ්ඩය ද ආයලෝකය ද බිය බැතිමතුන්හට වූ 

උපයදස් ද අපි මූසාට හා හාරූන්ට පිරිනැමුයවමු. 

َولََقۡد َءاتَيۡنَا ُموَسيَٰ َوَهَُٰروَن ٱلُۡفۡرَقاَن 
 ٤٨ َوِضيَاٗٓء َوذِۡكٗرا ل ِلُۡمتهقِينَ 

49. ඔවුහු වනාහි ඔවුන්යේ පරමාධිපතිට අදෘශයමාන 

ව සිටිය දී බිය යවති. තවද අවසන් යහෝරාව පිළිබඳ 

බියයන් පසුවන්නන් ද යවති. 

هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربه  َِن  ٱل ُهم بِٱلَۡغيِۡب َوُهم م 
اَعةِ ُمۡشفُِقونَ   ٤٩ ٱلسه

50. තවද යමය අපි පහළ කළා වූ සමෘද්ධිමත් 

උපයදසකි. එයහයින් නුඹලා එය පිටුදකින්යනෝ 

යවත්ද? 

نتُۡم لَُهۥ 
َ
فَأ

َ
نَزلَۡنَُٰهْۚ أ

َ
بَاَرٌك أ َوَهََٰذا ذِۡكر  مُّ

 ٥٠ ُمنِكُرونَ 

51. තවද මීට යපර ඉේරාහීම්ට ඔහුට හිමි යහ මග අපි 

පිරිනැමුයවමු. තවද ඔහු පිළිබඳ අපි දැන සිටින්නන් 

වූයයමු. 

۞َولََقۡد َءاتَيۡنَآ إِبَۡرَٰهِيَم رُۡشَدهُۥ مِن َقبُۡل  
 ٥١ َوُكنها بِهِۦ َعَٰلِِمينَ 
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52. ‘නුඹලා යමහි (ඇලුම් කරමින්) රැඳී සිටින යමම 

ප්රතිමාවන් කුමක්දැ?යි ඔහුයේ පියාණන්යගන් හා 

ඔහුයේ ජනයායගන් ඔහු විමසූ අවසථ්ාව සිහිපත් 

කරනු. 

َماثِيُل   بِيهِ َوَقۡومِهِۦ َما َهَِٰذهِ ٱلته
َ
إِذۡ قَاَل لِأ

نتُۡم لََها َعَِٰكُفونَ 
َ
 ٥٢ ٱلهتِٓي أ

53. ‘අපයේ මුතුන්මිත්තන් ඒවාට නැමදුම් කරන්නන් 

යලසින් සිටිනු අපි දුටුයවමු යැ’යි ඔවුහු පැවසූහ. 
 ٥٣ وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََها َعَٰبِِدينَ قَالُواْ 

54. ‘නුඹලා හා නුඹලායේ මුතුන්මිත්තන් පැහැදිලි 

මුළායවහි සැබැවින්ම සිටියයහු යැ’යි ඔහු පැවසුයේය. 
نتُۡم وََءابَآؤُُكۡم فِي  

َ
قَاَل لََقۡد ُكنتُۡم أ

بِينٖ   ٥٤ َضَلَٰٖل مُّ

55. ‘නුඹ අප යවත සතයය යගන ආයවහිද? එයස් 

නැතයහාත් නුඹ හාසය යලස කටයුතු කරන්නන් 

අතරින් යකයනකුදැ?’යි ඔවුහු විමසූහ. 

نَت مَِن  
َ
ۡم أ

َ
ِ أ ِجئۡتَنَا بِٱلۡحَق 

َ
قَالُٓواْ أ

َٰعِبِينَ   ٥٥ ٱلله

56. එයස් යනාව, නුඹලායේ පරමාධිපති අහස ්හා 

මහයපායළායවහි හිමිපාණන් යේ. ඔහු වනාහි ඒවා 

මැේයේය. ඒ සඳහා මම සාක්ිකරුවන් අතරින් යවමි 

යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ بُُّكۡم َربُّ ٱلسه قَاَل بَل ره

َِن   نَا۠ عَلَىَٰ َذَٰلُِكم م 
َ
هِذي َفَطَرُهنه َوأ ٱل

َٰهِِدينَ   ٥٦ ٱلشه

57. තවද අල්ලාහ් මත දිවුරමින්. නුඹලා හැරී ගිය පසු 

නුඹලායේ පිළිම වලට මම (උපාය මාර්ගික) 

සැලැස්මක් යයාදමි. 

ن 
َ
ۡصَنََٰمُكم َبۡعَد أ

َ
ِكيَدنه أ

َ
ِ لَأ َوتَٱَّلله

 ٥٧ تَُولُّواْ ُمۡدبِرِينَ 

58. පසු ව ඔවුන් ඒ යවත නැවත හැරී එනු පිණිස 

විශාල ප්රතිමාව හැර (යසසු) ඒවා ඔහු කැබලි වලට 

පත් කයළ්ය. 

هُهۡم   ها َكبِيٗرا ل لََعلهُهۡم  فََجَعلَُهۡم ُجَذَٰذًا إِل
 ٥٨ إِلَۡيهِ يَرِۡجُعونَ 

59. ‘අපයේ යදවිවරුන්ට යමය සිදු කයළ ්කවුද? 

නියත වශයයන්ම ඔහු අපරාධකරුවන් අතරින් යේ 

යැ’යි ඔවුහු පැවසූහ. 

قَالُواْ َمن َفَعَل َهََٰذا أَـِبلَِهتِنَآ إِنهُهۥ لَِمَن  
َٰلِِمينَ   ٥٩ ٱلظه

60. ‘ඒවා (පිළිම) ගැන යදාස් නගන ඔහුට ඉේරාහීම් 

යැයි අමතනු ලබන තරුණයයක් පිළිබඳ අපි අසා 

ඇත්යතමු’ යි ඔවුහු පැවසූහ. 

ۥٓ   قَالُواْ َسِمۡعنَا فَتٗي يَۡذُكُرُهۡم ُيَقاُل لَُه
 ٦٠ إِبَۡرَٰهِيمُ 

61. ‘එයස ්නම් ජනයායේ දෑස් ඉදිරිපිටට ඔවුන් දැකිය 

හැකි වනු පිණිස නුඹලා ඔහු යගන එනු යැ’යි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

اِس لََعلهُهۡم  قَالُواْ  ۡعيُِن ٱلنه
َ
تُواْ بِهِۦ عَلَىَٰٓ أ

ۡ
فَأ

 ٦١ يَۡشَهُدونَ 
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62. අයහෝ ඉේරාහීම්! අපයේ යදවිවරුන්ට යම් යද් සිදු 

කයළ ්නුඹදැයි ඔවුහු විමසූහ. 
نَت َفَعلَۡت َهََٰذا أَـِبلَِهتِنَا 

َ
قَالُٓواْ َءأ

 ٦٢ َيَٰٓإِبَۡرَٰهِيمُ 

63. නැත. යමය සිදු කයළ ්ඔවුන්යගන් යම් යලාකු 

ප්රතිමාවයි. එයහයින් ඒවා කතා කරන්නන් යලස 

සිටියේ නම් නුඹලා ඔවුන්යගන් විමසනු යැයි ඔහු 

පැවසුයේය. 

قَاَل بَۡل َفَعلَُهۥ َكبِيرُُهۡم َهََٰذا فَۡسـ َلُوُهۡم  
 ٦٣ إِن كَانُواْ يَنِطُقونَ 

64. එවිට (පිළිතුරු දිය යනාහැකි) ඔවුහු තමන් යවතට 

ම හැරී "නියත වශයයන්ම අපරාධකරුයවෝ නුඹලාමය 

යැයි පැවසුයවෝය". 

نتُُم 
َ
نُفِسهِۡم َفَقالُٓواْ إِنهُكۡم أ

َ
فَرََجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ

َٰلُِمونَ   ٦٤ ٱلظه

65. ඔවුන් (අපහාසයට පත් වූ බැවින්) ඔවුන්යේ හිස් 

පහතට යහළනු ලැබීයමන් පසුව "සැබැවින්ම යම්වා 

කතා යනාකරන බව නුඹ දන්යනහිය" (යැයි 

පැවසුයවෝය). 

لَىَٰ ُرُءوِسهِۡم لََقۡد َعلِۡمَت ثُمه نُِكُسواْ عَ 
 ٦٥ َما َهَُٰٓؤلَآءِ يَنِطُقونَ 

66. ‘අල්ලාහ් හැර දමා නුඹලාට කිසිදු ඵලක් 

යනායදන එයමන්ම නුඹලාට කිසිදු හානියක් 

යනාකරන දෑට නුඹලා නැමදුම් කරන්යනහුද? යැ’යි 

ඔහු විමසුයේය. 

ِ َما لَا  َفتَۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ٱَّلله
َ
قَاَل أ

ُكمۡ  ا َولَا يَُضرُّ  ٦٦ يَنَفُعُكۡم َشيۡـ ٗ

67. නුඹලාට හා අල්ලාහ් හැර දමා නුඹලා නැමදුම් 

කරන දෑට විනාශයම යේවා! නුඹලා වටහාගත යුතු 

යනායේද? 

 ِْۚ ٖ لهُكۡم َولَِما َتۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ٱَّلله ف 
ُ
أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
 ٦٧ أ

68. නුඹලා (යමක්) සිදු කරන්නන් යලස සිටියයහු 

නම් නුඹලා ඔහු ව පුලුසස්ා දමා නුඹලායේ 

යදවිවරුන්ට උදේ කරනු යනුයවන් ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

ُِقوهُ َوٱنُصُرٓواْ َءالَِهتَُكۡم إِن  قَالُواْ َحر 
 ٦٨ ُكنتُۡم َفَٰعِلِينَ 

69. අයහෝ ගින්න! නුඹ ඉේරාහීම්ට සිසිලක් හා 

ආරක්ෂාවක් වනු යැයි අපි පැවසුයවමු. 
ۡرٗدا وََسَلًَٰما عَلَىَٰٓ  قُلۡنَا َيَٰنَاُر ُكونِي بَ 

 ٦٩ إِبَۡرَٰهِيمَ 

70. තවද ඔහුට කුමන්ත්රණයක් කිරීමට ඔවුහු 

සිතුයවෝය. නමුත් අපි ඔවුන් පරාජිතයින් බවට පත් 

කයළමු. 

َراُدواْ بِهِۦ َكيۡٗدا فََجَعلَۡنَُٰهُم 
َ
َوأ

ۡخَسِرينَ 
َ
 ٧٠ ٱلۡأ

71. තවද යලෝවැසියන්හට එහි සමෘද්ධිය ඇති කළා වූ 

භූමියකට අපි ඔහු හා ලූත් මුදවා හැරියයමු. 
ۡرِض ٱلهتِي َبََٰرۡكنَا  

َ
َوَنجهيَۡنَُٰه َولُوًطا إِلَي ٱلۡأ

 ٧١ فِيَها لِلَۡعَٰلَِمينَ 
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72. තවද ඉසහ්ාක් හා ඊට අමතර ව යඃකූේ ද ඔහුට 

අපි පිරිනැමුයවමු. ඒ සෑම යකයනකුවම දැහැමියන් 

බවට අපි පත් කයළමු. 

ۥٓ إِۡسَحََٰق  ا َوَوَهبۡنَا لَُه
ۖۡ وَكُل ٗ َويَۡعُقوَب نَافِلَٗة

 ٧٢ َجَعلۡنَا َصَٰلِِحينَ 

73. තවද අපයේ නියයෝගය පරිදි මග යපන්වන 

නායකයින් බවට අපි ඔවුන් පත් කයළමු. තවද යහ 

ක්රියා සිදු කිරීමටත් සලාතය විධිමත් ව ඉටු කිරීමටත් 

සකාත් පිරිනැමීමටත් ඔවුන් යවත අපි යද්ව පණිවිඩ 

එේයවමු. තවද ඔවුහු අපට නැමදුම් කරන්නන් වූහ. 

وَۡحيۡنَآ 
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمه

َ
وََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

لَوَٰةِ   َِٰت َوِإقَاَم ٱلصه إِلَۡيهِۡم فِۡعَل ٱلۡخَيَۡر
َكوَٰةِِۖ وَكَانُواْ لََنا َعَٰبِِدينَ   ٧٣ َوِإيتَآَء ٱلزه

74. තවද ලූත්ට ප්රඥාව හා ඥානය අපි පිරිනැමුයවමු. 

තවද අශීලාචාරකම් සිදුකරමින් තිබූ ගම්මානයයන් අපි 

ඔහු ව මුදවා ගත්යතමු. නියත වශයයන්ම ඔවුහු 

පාපතර නපුරු පිරිසක් වූහ. 

َولُوًطا َءاَتيَۡنَُٰه ُحۡكٗما وَِعلٗۡما َوَنجهيَۡنَُٰه 
ئَِثْۚ  مَِن ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِي كَانَت تهۡعَمُل ٱلۡخََبَٰٓ

 ٧٤ َفَِٰسقِينَ إِنهُهۡم كَانُواْ قَۡوَم َسۡوءٖ 

75. තවද අපි ඔහු ව අපයේ ආශිර්වාදය තුළට 

ඇතුළත් කයළමු. නියත වශයයන්ම ඔහු දැහැමියන් 

අතරින් විය. 

ۖۡ إِنهُهۥ مَِن   ۡدَخلَۡنَُٰه فِي َرۡحمَتِنَآ
َ
َوأ

َٰلِِحينَ   ٧٥ ٱلصه

76. තවද නූහ,් මීට යපර ඔහු ඇමතූ අවසථ්ායේ අපි 

ඔහුට පිළිතුරු දුනිමු. තවද අපි ඔහු හා ඔහුයේ පවුල 

මහත් වූ විනාශයයන් මුදවා ගත්යතමු. 

َونُوًحا إِذۡ نَاَدىَٰ مِن َقبُۡل فَٱۡستََجبۡنَا لَُهۥ 
ۡهلَُهۥ مَِن ٱلَۡكۡرِب  

َ
يَۡنَُٰه َوأ َفنَجه

 ٧٦ ٱلَۡعِظيمِ 

77. තවද අපයේ වදන් යබාරු කළ ජනයායගන් 

(මුදවා) අපි ඔහුට උදේ කයළමු. නියත වශයයන්ම 

ඔවුහු දුෂ්ඨ පිරිසක් වූහ. එයහයින් ඔවුන් සියලු යදනා 

අපි (ජලයේ) ගිල්වූයයමු. 

  ْۚ بُواْ أَـِبَيَٰتِنَآ هِذيَن َكذه َونََصۡرَنَُٰه مَِن ٱلَۡقۡوِم ٱل
ۡغَرقَۡنَُٰهۡم  

َ
إِنهُهۡم كَانُواْ قَۡوَم َسۡوءٖ فَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٧٧ أ

78. තවද දාවූද් හා සුයලයිමාන්, පිරිසකයේ එළුවන් 

(රාත්රියයහි අයායල) එහි කඩා වැදුණු යගාවිබිමක් 

සම්බන්ධ (නඩු)ව ඔවුන් යදයදනා විනිශ්චය කළ 

අවසථ්ාව යමයනහි කර බලනු. තවද ඔවුන්යේ 

විනිශ්චය සඳහා අපි සාක්ිකරුවන් යලස සිටියයමු. 

َوَداوُۥَد وَُسلَيَۡمََٰن إِذۡ َيحُۡكَماِن فِي ٱلۡحَۡرِث  
ٱلَۡقۡوِم َوُكنها إِذۡ َنَفَشۡت فِيهِ َغنَُم 

 ٧٨ ِلحُۡكِمهِۡم َشَٰهِِدينَ 

79. සුයලයිමාන්ට අපි එය අවයබෝධ කර දුන්යනමු. 

තවද ඒ සෑම යකයනකුටම අපි ප්රඥාව හා ඥානය 

පිරිනැමුයවමු. තවද දාවූද් සමග (අල්ලාහ ්ව) සුවිශුද්ධ 

කරන කඳු හා පක්ීන් වසඟ කර දුන්යනමු. තවද අපි 

එය සිදුකරන්නන් යලස සිටියයමු. 

ًّا َءاتَيۡنَا ُحۡكٗما  ۡمَنََٰها ُسلَيَۡمََٰنْۚ وَكُل َفَفهه
ۡرنَا َمَع َداوُۥَد ٱلِۡجبَاَل   وَِعلٗۡماْۚ وََسخه

يَۡرْۚ َوُكنها َفَٰعِلِينَ   ٧٩ يَُسب ِۡحَن َوٱلطه
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80. තවද නුඹලායේ යුද ගැටුමින් නුඹලා ව ආරක්ෂා 

කරනු පිණිස නුඹලා යවනුයවන් යුද ඇඳුම් නිපදවීයම් 

කලාව අපි ඔහුට ඉගැන්වූයයමු. (යමයස ්තිබියදී) 

නුඹලා තුති පුදන්නන් වන්යනහු ද? 

وََعلهۡمَنَُٰه َصنَۡعَة لَُبوٖس لهُكۡم 
نتُۡم  

َ
ِسُكۡمۖۡ َفَهۡل أ

ۡ
ِنُۢ بَأ لُِتۡحِصنَُكم م 

 ٨٠ َشَِٰكُرونَ 

81. තවද සුයලයිමාන්ට සැඩ සුළඟද පිරිනැමුයවමු. 

ඔහුයේ අණින් අපි සමෘද්ධිමත් කළ භූමිය යවත එය 

ගමන් කරයි. තවද සියලු දෑ පිළිබඳ ව අපි 

දැනුමැත්තන් යලස සිටියයමු. 

ۦٓ  ۡمرِهِ
َ
ِيَح عَاِصَفٗة َتجۡرِي بِأ َولُِسلَيَۡمََٰن ٱلر 

  ِ
ْۚ َوُكنها بِكُل  ۡرِض ٱلهتِي َبََٰرۡكنَا فِيَها

َ
إِلَي ٱلۡأ

 ٨١ َشۡيٍء َعَٰلِِمينَ 

82. තවද ඔහු යවනුයවන් කිමිද යන්නන් හා ඒ හැර 

(ඔහුට) යස්වය කරන්නන් ද යෂයිතානුන් අතරින් වූහ. 

තවද ඔවුනට ආරක්ෂාව සපයන්නන් යලස අපි 

සිටියයමු. 

َيَِٰطيِن َمن َيُغوُصوَن لَُهۥ  َومَِن ٱلشه
َويَۡعَملُوَن َعَملٗا ُدوَن َذَٰلَِكۖۡ َوُكنها لَُهۡم  

 ٨٢ َحَٰفِِظينَ 

83. තවද අේයූේ, නියත වශයයන්ම පීඩාව මා වැලඳ 

ඇත. තවද නුඹ කරුණාවන්තයින් අතර මහා 

කරුණාන්විතයාණන් යැයි ඔහු ඔහුයේ පරමාධිපති ව 

ඇමතූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

رُّ   نَِي ٱلضُّ ن ِي َمسه
َ
ۥٓ أ يُّوَب إِذۡ نَاَدىَٰ َربهُه

َ
۞َوأ

َِٰحمِينَ  رَۡحُم ٱلره
َ
نَت أ

َ
 ٨٣ َوأ

84. එවිට අපි ඔහුට පිළිතුරු දුනිමු. පසුව කවර 

පීඩාවක් ඔහුට වී ද එය අපි ඉවත් කයළමු. තවද අපි 

ඔහුට ඔහුයේ පවුල ද ඔවුන් සමග වූ ඔවුන් හා සමාන 

අය ද අප යවතින් වූ ආශිර්වාදයක් වශයයන් හා 

නැමදුම් කරන්නන්හට යමයනහි කිරීමක් වශයයන් 

පිරිනැමුයවමු. 

 ٖۡۖ فَٱۡستََجبۡنَا لَُهۥ فََكَشۡفنَا َما بِهِۦ مِن ُضر 
ۡهلَُهۥ 

َ
ِۡن َوَءاَتيَۡنَُٰه أ َعُهۡم َرۡحمَٗة م  َومِثۡلَُهم مه

 ٨٤ ِعنِدنَا َوذِۡكَرىَٰ لِلَۡعَٰبِِدينَ 

85. තවද ඉසම්ාඊල්, ඉද්රීස ්හා දුල් කිෆ්ල්, 

සියල්යලෝම ඉවසිලිවන්තයින් අතරින් වූහ. 
َِن   َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡدرِيَس َوذَا ٱلِۡكۡفِلِۖ كُل   م 

َٰبِرِينَ   ٨٥ ٱلصه

86. තවද අපි ඔවුන් ව අපයේ දයාව තුළට ඇතුළත් 

කයළමු. නියත වශයයන්ම ඔවුහු දැහැමියන් අතරින් 

වූහ. 

َِن   ۖۡ إِنهُهم م  ۡدَخلَۡنَُٰهۡم فِي َرۡحمَتِنَآ
َ
َوأ

َٰلِِحينَ   ٨٦ ٱلصه
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87. තවද මත්සයාට අයත් (යූනුස්), ඔහු යකෝපයට 

පත් ව ගිය අවසථ්ායේ ඔහු යවත අපි බලය යනාදරනු 

ඇතැයි ඔහු සිතුයේය. පසු ව ඔහු අන්ධකාරයන්හි සිට 

ඔබ හැර යවනත් යදවියඳකු යනාමැත. ඔබ සුවිශුද්ධය. 

නියත වශයයන්ම මම අපරාධකරුවන් අතරින් වීමි 

යැයි ඇමතීය. 

ن 
َ
َوذَا ٱلنُّوِن إِذ ذهَهَب ُمَغَِٰضٗبا َفَظنه أ

ن 
َ
لَُمَِٰت أ لهن نهۡقِدَر َعلَيۡهِ َفنَاَدىَٰ فِي ٱلظُّ

نَت 
َ
هآ أ هآ إَِلََٰه إِل ُسبَۡحَٰنََك إِن ِي ُكنُت مَِن  ل

َٰلِِمينَ   ٨٧ ٱلظه

88. එවිට අපි ඔහුට පිළිතුරු දුනිමු. තවද අපි ඔහු ව 

දුකින් මුදවා ගත්යතමු. එයලසය අපි යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන්නන් මුදවා ගනුයේ. 

 ْۚ فَٱۡستََجبۡنَا لَُهۥ َوَنجهيَۡنَُٰه مَِن ٱلَۡغم ِ
 ٨٨ َوَكَذَٰلَِك نُـِۨجي ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

89. තවද සකරිේයා, මායේ පරමාධිපතියාණනි! ඔබ 

මා තනි ව අතහැර යනාදමනු. තවද ඔබ 

උරුමක්කරුවන්යගන් යර්ෂ්ඨයා යැයි ඔහු ඔහුයේ 

පරමාධිපතිව ඇමතුයේය. 

ِ لَا تََذۡرنِي   َوَزَكرِيهآ إِذۡ نَاَدىَٰ َربهُهۥ َرب 
َٰرِثِينَ  نَت َخيُۡر ٱلَۡو

َ
 ٨٩ فَۡرٗدا َوأ

90. එවිට අපි ඔහුට පිළිතුරු දුනිමු. තවද අපි ඔහුට 

යහය්ා ව පිරිනැමුයවමු. තවද අපි ඔහුට ඔහුයේ බිරිය 

දැහැමි කයළමු. නියත වශයයන්ම ඔවුහු යහකම් 

කිරීයමහි යුහුසුලු වූහ. තවද ඔවුහු කැමැත්යතන් හා 

බියයන් අප ඇමතූහ. තවද ඔවුහු අපහට බියයන් 

පසුවන්නන් වූහ. 

َوَوَهبۡنَا لَُهۥ َيحَۡييَٰ فَٱۡستََجبۡنَا لَُهۥ 
ۥْٓۚ إِنهُهۡم كَانُواْ  ۡصلَۡحنَا لَُهۥ َزوَۡجُه

َ
َوأ

َِٰت َويَۡدُعوَننَا رََغٗبا   يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلۡخَيَۡر
ۖۡ وَكَانُواْ لََنا َخَِٰشعِينَ   ٩٠ َوَرَهٗبا

91. තම කන්යාභව ආරක්ෂා කර ගත් තැනැත්තිය 

(වන මර්යම්) වනාහි එවිට අපි අපයේ ආත්මයයන් 

ඇය තුළට පිඹියවමු. තවද ඇය හා ඇයයේ දරුවා 

යලෝවැසියන්හට සංඥාවක් බවට පත් කයළමු. 

ۡحَصنَۡت فَرَۡجَها َفنََفۡخنَا فِيَها 
َ
َوٱلهتِٓي أ

وِحنَا وََجَعلَۡنََٰها َوٱۡبنََهآ َءايَٗة   مِن رُّ
 ٩١ ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

92. නියත වශයයන්ම යම් නුඹලායේ ජනසමූහය 

එකම ජන සමූහයකි. තවද නුඹලායේ පරමාධිපති මම 

යවමි. එයහයින් නුඹලා මට ම නැමදුම් කරනු. 

نَا۠  
َ
ٗة َوَِٰحَدٗة َوأ مه

ُ
تُُكۡم أ مه

ُ
ۦٓ أ إِنه َهَِٰذهِ

 ٩٢ َربُُّكۡم فَٱۡعبُُدونِ 

93. තවද ඔවුන්යේ (ආගමික) කටයුතු ඔවුන් අතර 

යවන් කර ගත්යතෝය. සියලු යදනා අප යවත නැවත 

හැරී එන්යනෝ යවති. 

ۡمَرُهم بَيۡنَُهۡمۖۡ كُلٌّ إِلَۡينَا  
َ
ُعٓواْ أ َوَتَقطه

 ٩٣ َرَِٰجُعونَ 

94. එයහයින් කවයරකු යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නකු 

යලස සිට යහකම් කරන්යන්ද එවිට ඔහුයේ රමයට 

කිසිදු ප්රතික්යෂ්පයක් යනාමැත. තවද නියත 

වශයයන්ම අපි ඔහු යවනුයවන් (එය) සටහන් 

කරන්යනෝ යවමු. 

َٰلَِحَِٰت َوُهَو ُمۡؤمِن  َفَمن  َيۡعَمۡل مَِن ٱلصه
فَلَا ُكۡفَراَن لَِسۡعيِهِۦ َوِإنها لَُهۥ  

 ٩٤ َكَٰتِبُونَ 
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95. අප විනාශ කළ ගම්මාන යවත (එහි ජනයා 

නැවත පැමිණීම) තහනම් විය. නියත වශයයන්ම 

ඔවුහු නැවත හැරී යනාඑති. 

ۡهلَۡكَنََٰهآ 
َ
نهُهۡم لَا  وََحَرٌَٰم عَلَىَٰ قَۡريٍَة أ

َ
أ

 ٩٥ يَرِۡجُعونَ 

96. අවසානයේ (බාධක) විවෘත කරනු ලැබු විට 

යඃජූේ හා මඃජූේ වන ඔවුහු සෑම උස් තැනකින් ම 

යේගයයන් පැමියණනු ඇත. 

ُجوُج َوُهم  
ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
َحتهيَٰٓ إِذَا فُتَِحۡت يَأ

ِ َحَدٖب يَنِسلُونَ 
ِن كُل   ٩٦ م 

97. තවද සතය ප්රතිඥාව සමීප වී ඇත. එවිට 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්යේ බැල්ම පහත් ව පවතී. අයහෝ 

අපයේ විනාශය! සැබැවින්ම අපි යම් ගැන 

අනවධානයයහි පසු වූයයමු. එයස් යනාව අපි 

අපරාධකරුවන් වූයයමු. 

َوٱۡقتَرََب ٱلۡوَۡعُد ٱلۡحَقُّ فَإِذَا ِهَي َشَِٰخَصٌة 
هِذيَن َكَفُرواْ َيََٰويۡلَنَا قَۡد ُكنها فِي   بَۡصَُٰر ٱل

َ
أ

ِۡن َهََٰذا بَۡل ُكنها َظَٰلِِمينَ َغۡفلَ   ٩٧ ةٖ م 

98. නියත වශයයන්ම නුඹලා හා අල්ලාහ ්හැර දමා 

නුඹලා නමදින දෑ නිරයේ ඉන්ධන යවයි. නුඹලා ඒ 

යවත පැමියණන්යනෝ යවති. 

 ِ إِنهُكۡم َوَما َتۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ٱَّلله
نتُۡم لََها َوَٰرُِدونَ 

َ
 ٩٨ َحَصُب َجَهنهَم أ

99. ඔවුන් යදවිවරුන් වූයේ නම් ඔවුහු ඒ යවත 

පැමියණන්යන් නැත. තවද සියල්යලෝම එහි 

සදාතනිකයයෝ යවති. 

ۖۡ وَكُل    ا َوَرُدوَها لَۡو كَاَن َهَُٰٓؤلَآءِ َءالَِهٗة مه
 ٩٩ فِيَها َخَٰلُِدونَ 

100. එහි ඔවුනට විලාපයයි. තවද ඔවුහු එහි (යවනත් 

කිසිවකට) සවන් යනායදති. 
زَفِير  َوُهۡم فِيَها لَا  لَُهۡم فِيَها 
 ١٠٠ يَۡسَمُعونَ 

101. නියත වශයයන්ම යපර ඉකුත් ව ගිය, අපයගන් 

යහපත හිමි අය වනාහි ඔවුහු එයින් (නිරයයන්) දුරස ්

කරනු ලබන්යනෝ යවති. 

ِنها ٱلۡحُۡسنَيَٰٓ  هِذيَن َسبََقۡت لَُهم م  إِنه ٱل
ْوَلَٰٓئَِك َعنَۡها ُمبَۡعُدونَ 

ُ
 ١٠١ أ

102. ඔවුහු එහි යකඳීරීමට සවන් යනායදති. තවද 

ඔවුන්යේ සිත් ආශා කරන දෑහි ඔවුහු සදාතනිකයයෝ 

යවති. 

ۖۡ َوُهۡم فِي َما   لَا يَۡسَمُعوَن َحِسيَسَها
نُفُسُهۡم َخَٰلُِدونَ 

َ
 ١٠٢ ٱۡشتََهۡت أ

103. ඉමහත් භීතිය ඔවුන් දුකට පත් යනාකරයි. තවද 

යමය නුඹලාට ප්රතිඥා යදනු ලබමින් සිටි නුඹලායේ 

දිනය යේ යැයි (පවසමින්) මලක්වරු ඔවුන් මුණ 

ගැයසති. 

َُٰهُم   ى ۡكبَُر َوَتتَلَقه
َ
لَا َيحُۡزُنُهُم ٱلَۡفَزُع ٱلۡأ

هِذي ُكنتُۡم  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َهََٰذا يَۡوُمُكُم ٱل
 ١٠٣ تُوَعُدونَ 
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104. යල්ඛ්න ගත කළ යපාත් හකුළන්නාක් යමන් 

අහස අපි හකුළන දින, මුල්වරට අපි මැවීම් ආරම්භ 

කළාක් යමන් එය නැවත යගන එන්යනමු. එය අප 

යවත පැවරුණු ප්රතිඥාවක් වශයයනි. නියත 

වශයයන්ම අපි එය සිදු කරන්නන් වූයයමු. 

  ِ ِجل  ِ ِ ٱلس  َمآَء َكَطى  يَۡوَم َنۡطوِي ٱلسه
ۚۥْ  َل َخلٖۡق نُّعِيُدهُ وه

َ
نَآ أ

ۡ
لِلُۡكتُِبِۚ َكَما بََدأ

ْۚ إِنها ُكنها َفَٰعِلِينَ   ١٠٤ وَۡعًدا َعلَيۡنَآ

105. තවද නියත වශයයන්ම උපයදසින් පසු සබූර් 

ධර්ම ග්රන්ථයයහි "සැබැවින්ම මහයපායළාව එය 

මායේ දැහැමි ගැත්යතෝ උරුමකර ගනිති " යැයි අපි 

සටහන් කයළමු. 

ِۡكرِ  بُورِ مِنُۢ َبۡعِد ٱلذ  َولََقۡد َكتَبۡنَا فِي ٱلزه
ۡرَض يَرِثَُها ِعبَادَِي  

َ
نه ٱلۡأ

َ
أ

َٰلُِحونَ   ١٠٥ ٱلصه

106. නියත වශයයන්ම යමහි නැමදුම් කරන 

ජනයාහට නියේදනයක් ඇත. 
 ١٠٦ إِنه فِي َهََٰذا لََبَلَٰٗغا ل َِقۡوٍم َعَٰبِِدينَ 

107. තවද යලෝවැසියන්හට ආශිර්වාදයක් වශයයන් 

මිස අපි නුඹ යනාඑේයවමු. 
ها َرۡحمَٗة ل ِلَۡعَٰلَِمينَ  رَۡسلَۡنََٰك إِل

َ
 ١٠٧ َوَمآ أ

108. මා යවත යද්ව පණිවිඩ දන්වනු ලබනුයේ, 

නුඹලායේ යදවිඳා එකම යදවිඳාණන් බවය. එයහයින් 

නුඹලා අවනත වන්යනෝ යවත්ද? යැයි (නබිවරය!) 

නුඹ විමසනු. 

نهَمآ إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  
َ
قُۡل إِنهَما يُوَحيَٰٓ إِلَيه أ

ۡسلُِمونَ  نتُم مُّ
َ
ۖۡ َفَهۡل أ  ١٠٨ َوَِٰحد 

109. එයහයින් ඔවුන් පිටුපෑයේ නම් එවිට "මම 

නුඹලාට එක සමාන ව දැනුම් දී ඇත්යතමි. නුඹලාට 

ප්රතිඥා යදනු ලබන දෑ සමීපයයන් ද එයස් නැතයහාත් 

දුරින්ද යැයි මම යනාදනිමි" යැයි (නබිවරය!) නුඹ 

පවසනු. 

هۡواْ َفُقۡل َءاذَنتُُكۡم عَلَىَٰ َسَوآءِٖۖ   فَإِن تََول
ا  م بَعِيد  مه

َ
قَرِيٌب أ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
َوِإۡن أ

 ١٠٩ تُوَعُدونَ 

110. නියත වශයයන්ම ප්රකාශයයන් යහළිවන දෑ ද 

ඔහු දනියි. තවද නුඹලා සඟවන දෑ ද ඔහු දනියි. 
إِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلۡجَۡهَر مَِن ٱلَۡقۡوِل َويَۡعلَُم َما  

 ١١٠ تَۡكتُُمونَ 

111. තවද එය (එයස ්ප්රමාදවීම) නුඹලාට 

පරීක්ෂණයක් යලස යහෝ මද කලකට භුක්ති විඳීමක් 

යලස යහෝ විය හැකි දැයි මම යනාදනිමි. 

ۡدرِي لََعلهُهۥ فِتۡنَة  لهُكۡم وََمَتٌَٰع إِلَيَٰ  
َ
َوِإۡن أ
 ١١١ ِحينٖ 

112. මායේ පරමාධිපතියාණනි! නුඹ සතයයයයන් 

යුතු ව තීන්දු යදනු මැනව! නුඹලා වර්ණනා කරන දෑට 

විරුද්ධව මහා කරුණාන්විතයාණන් වූ අපයේ 

පරමාධිපති උදේ පතනු ලබන්නාය යැයි ඔහු 

(මුහම්මද්) පැවසීය. 

ِۗ َوَربُّنَا ٱلرهۡحَمَُٰن  ِ ِ ٱۡحُكم بِٱلۡحَق  ََٰل َرب  َق
 ١١٢ ٱلُۡمۡستََعاُن عَلَىَٰ َما تَِصُفونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අයහෝ ජනයිනි! නුඹලායේ පරමාධිපතිට නුඹලා 

බිය බැතිමත් වනු. නියත වශයයන්ම අවසන් 

යහෝරායේ කම්පනය අතිබලවත් කරුණකි. 

اُس ٱتهُقواْ َربهُكۡمْۚ إِنه َزلَۡزلََة   َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

اَعةِ َشۡيٌء َعِظيم    ١ ٱلسه

2. නුඹලා එය දකින දින, කිරි යදන සෑම මවක්ම 

තමන් කිරි යදන අයයගන් (තම අවධානය) 

යවනතකට යයාමු කරයි. තවද දරු ගැේ ගත් සෑම 

කතක්ම ඇයයේ ගැේබර (බිම) යහළයි. තවද නුඹ 

ජනයා මත්වූවන් යස් දකිනු ඇත. නමුත් ඔවුන් 

මත්වූවන් යනායවති. එනමුත් අල්ලාහය්ේ දඬුවම 

ඉතා දැඩිය. 

آ يَۡوَم  تََرۡوَنَها تَۡذَهُل كُلُّ ُمۡرِضَعٍة َعمه
ۡرَضَعۡت َوتََضُع كُلُّ ذَاِت َحمٍۡل َحمۡلََها  

َ
أ

َوتََرى ٱلنهاَس ُسَكََٰرىَٰ َوَما ُهم بُِسَكََٰرىَٰ  
ِ َشِديد    ٢ َوَلَِٰكنه َعَذاَب ٱَّلله

3. තවද කිසිදු දැනුමකින් යතාරව අල්ලාහ් 

සම්බන්ධයයන් තර්ක කරන යනාමඟ යවන සෑම 

යෂයිතානුයවක්ම අනුගමනය කරන අය ජනයා 

අතරින් යවති. 

ِ بَِغيۡرِ  َومَِن ٱلنهاِس َمن يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله
رِيدٖ   ٣ ِعلٖۡم َويَتهبُِع كُله َشيَۡطَٰٖن مه

4. සැබැවින්ම කවයරකු ඔහු භාරකාරත්වය යටයත් 

ගත්යත් ද නියත වශයයන්ම ඔහු ඔහුව යනාමඟ 

යවනු ඇත. තවද ඇවියළන නිරා ගින්යන් දඬුවමට 

ඔහු මග යපන්වනු ඇතැයි ඔහු යකයරහි නියම කරන 

ලදී. 

نهُهۥ يُِضلُُّهۥ  
َ
هاهُ فَأ نهُهۥ َمن تََول

َ
ُكتَِب َعلَيۡهِ أ

عِيرِ   ٤ َويَۡهِديهِ إِلَيَٰ َعَذاِب ٱلسه
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5. අයහෝ ජනයිනි! නැවත නැගිටුවනු ලැබීම පිළිබඳ 

නුඹලා සැකයක පසුවූයේ නම් එවිට (දැන ගනු) 

නුඹලාට (යථාර්ථය) පැහැදිලි කරනු වස් නියත 

වශයයන්ම අපි නුඹලා ව පසින්ද, පසු ව 

ශුක්රාණුයවන්ද, පසු ව යල් කැටියයන් ද, පසු ව හැඩ 

ඇති හා හැඩ යනාමැති මස් පිඩුයවන්ද (යන 

අනුපිළියවළින්) මැේයවමු. තවද අප අභිමත කරන 

පරිදි නියමිත කාලයක් දක්වා අපි ගැේතුළ 

රඳවන්යනමු. පසු ව අපි බිළියදකු යලසින් නුඹලා ව 

බැහැර කරන්යනමු. පසු ව නුඹලා වැඩිවියට පත් වනු 

ඇත. තවද නුඹලා අතර මරණයට පත්වන්නන් ද 

එයමන්ම නුඹලා අතර ඥානය ලැබීයමන් පසු 

කිසිවක් යනාදන්නා තරමට වයයෝවෘද්ධභාවය දක්වා 

ආයුෂ පිරිනමනු ලබන්නන්ද යවති. තවද නුඹ 

මහයපායළාව වියළි ව දකිනු ඇත. අපි ඒ මත ජලය 

පහළ කළ විට එය විකසිත වී, වැඩී සරුසාර සෑම 

වර්ගයකින්ම පැළෑටි හට ගනියි. 

َِن   اُس إِن ُكنتُۡم فِي َريٖۡب م  َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِن تَُراٖب ثُمه مِن  ٱلَۡبۡعِث فَإِنها َخلَۡقَنَُٰكم م 
خَلهَقةٖ  ۡضَغةٖ مُّ نُّۡطَفةٖ ثُمه مِۡن َعلََقةٖ ثُمه مِن مُّ

وََغيۡرِ ُمخَلهَقةٖ ل ُِنبَي َِن لَُكۡمْۚ َونُقِرُّ فِي 
ي ثُمه   َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
رَۡحاِم َما نََشآُء إِلَيَٰٓ أ

َ
ٱلۡأ

ُكۡمۖۡ  ُشده
َ
ُنخۡرُِجُكۡم ِطۡفلٗا ثُمه لَِتبۡلُُغٓواْ أ

ن يَُردُّ إِلَيَٰٓ   هيَٰ َومِنُكم مه ن ُيتََوف َومِنُكم مه
ۡرذَِل ٱلُۡعُمرِ لَِكيۡلَا َيعۡ 

َ
لََم مِنُۢ َبۡعِد ِعلٖۡم  أ

نَزلَۡنا  
َ
ۡرَض َهامَِدٗة فَإِذَآ أ

َ
ْۚ َوتََرى ٱلۡأ ا َشيۡـ ٗ

ۢنبَتَۡت مِن 
َ
َعلَيَۡها ٱلَۡمآَء ٱۡهتَزهۡت َوَربَۡت َوأ

ِ َزۡوِۭج بَهِيجٖ 
 ٥ كُل 

6. එය නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් වන ඔහුමය 

සතයය වන බැවිනි. තවද නියත වශයයන්ම ඔහු 

මළවුන්ට ජීවය යදයි. තවද නියත වශයයන්ම ඔහු 

සියලු දෑ යකයරහි ශක්තිවන්තය. 

نهُهۥ يُۡحِي  
َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
َذَٰلَِك بِأ

ِ َشۡيءٖ قَِدير  
نهُهۥ عَلَىَٰ كُل 

َ
 ٦ ٱلَۡمۡوتَيَٰ َوأ

7. තවද නියත වශයයන්ම අවසන් යහෝරාව 

පැමියණන්නකි. එහි කිසිදු සැකයක් යනාමැත. තවද 

නියත වශයයන්ම මිනිවළවල් තුළ සිටින්නන්ව 

අල්ලාහ ්නැගිටුවයි. 

نه 
َ
ها َريَۡب فِيَها َوأ اَعَة َءاتِيَة  ل نه ٱلسه

َ
َوأ

َ َيبَۡعُث َمن فِي ٱلُۡقبُوِر   ٧ ٱَّلله

8. තවද කිසිදු දැනුමකින් යතාර ව එයමන්ම කිසිදු 

මග යපන්වීමකින් යතාර ව හා ආයලෝකමත් ධර්ම 

ග්රන්ථයකින් යතාර ව අල්ලාහ ්විෂයයයහි තර්ක 

කරන්නන් ජනයා අතර සිටිති. 

ِ بَِغيۡرِ  َومَِن ٱلنهاِس َمن يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله
نِيرٖ   ٨ ِعلٖۡم َولَا ُهٗدى َولَا كَِتَٰٖب مُّ

9. (ඔහු) අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයන් යනාමග යැවීමට 

තම යගල යවනතකට හරවමින් සිටියි. ඔහුට 

යමයලායවහි අවමානය ඇත. තවද අපි ඔහුට මළවුන් 

යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ දැයවන 

(ගින්යන්) දඬුවම භුක්ති විඳින්නට සලස්වන්යනමු. 

ِۖۡ لَُهۥ  ثَانَِي ِعۡطفِهِۦ لُِيِضله َعن َسبِيِل ٱَّلله
ۖۡ َونُِذيُقُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ  ۡنيَا ِخۡزي  فِي ٱلدُّ

 ٩ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ 

10. එය නුඹයේ දෑත් ඉදිරිපත් කළ දෑ යහත්ුයවනි. 

තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් ගැත්තන්හට අපරාධ 

කරන්යනකු යනායේ. 

َ لَيَۡس  نه ٱَّلله
َ
َمۡت يََداَك َوأ َذَٰلَِك بَِما قَده

َٰٖم ل ِلَۡعبِيدِ   ١٠ بَِظله
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11. තවද ජනයා අතරින් මායිමක් මත සිට අල්ලාහ්ට 

නැමදුම් කරන්නා ද යවයි. යම් යහපතක් ඔහුට ඇති 

වූයේ නම් එමගින් ඔහු සැනසුමට පත් යවයි. නමුත් 

ඔහුට යම් අර්බුදයක් ඇති වූයේ නම් ඔහුයේ මුහුණ 

මත හැරී යයි. යමයලායවහි හා මතුයලායවහි ඔහු 

පරාජිත විය. ප්රකට ඉමහත් පරාජය එයමය. 

َ عَلَىَٰ َحۡرٖفِۖ  َومَِن ٱلنهاِس َمن َيۡعبُُد ٱَّلله
ۖۦۡ َوِإۡن   نه بِهِ

َ
َصابَُهۥ َخيٌۡر ٱۡطَمأ

َ
فَإِۡن أ

َصاَبتُۡه فِتۡنٌَة ٱنَقلََب عَلَىَٰ وَۡجهِهِۦ َخِسَر  
َ
أ

ْۚ َذَٰلَِك ُهَو ٱلۡخُۡسَراُن  ۡنيَا َوٱٓأۡلِخَرةَ ٱلدُّ
 ١١ ٱلُۡمبِينُ 

12. ඔහු අල්ලාහ් හැර දමා තමන්ට හානියක් සිදු කළ 

යනාහැකි එයමන්ම තමන්ට ඵලක් යනායදන දෑට 

අයැද සිටියි. එයමය අන්ත මුළාව වනුයේ. 

ُهۥ َوَما لَا  يَۡدُعواْ مِن  ِ َما لَا يَُضرُّ ُدوِن ٱَّلله
َلَُٰل ٱلَۡبعِيدُ  ۚۥْ َذَٰلَِك ُهَو ٱلضه  ١٢ يَنَفُعُه

13. ඔහුයේ ප්රයයෝජනයට වඩා ඔහුයේ හානිය සමීප 

ව ඇත්තායගන් ඔහු අයැද සිටියි. (එයස් ඔහු පතන) 

එම භාරකරු නපුරු විය. තවද එම සහකරු නපුරු 

විය. 

ۚۦْ  يَۡدُعواْ لََمن  قَۡرُب مِن نهۡفعِهِ
َ
ۥٓ أ ُه َضرُّ

 ١٣ لَبِئَۡس ٱلَۡمۡولَيَٰ َولَبِئَۡس ٱلَۡعِشيرُ 

14. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් විශ්වාස යකාට 

යහකම් කළවුන් ඊට යටින් ගංගා ගලා බස්නා 

(ස්වර්ග) උයන් යවත ඇතුළත් කරයි. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්තමන් සිතන දෑ සිදු කරයි. 

 َ هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ  إِنه ٱَّلله يُۡدِخُل ٱل
َٰٖت َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها   َٰلَِحَِٰت َجنه ٱلصه

َ َيۡفَعُل َما يُرِيدُ  ْۚ إِنه ٱَّلله نَۡهَُٰر
َ
 ١٤ ٱلۡأ

15. යමයලාව හා මතුයලාව අල්ලාහ ්ඔහුට උදේ 

යනාකරන්යන්ම යැයි කවයරකු සිතන්යන් ද, ඔහු 

අහස යදසට ආධාරකයක් දිගු යකාට පසුව එය 

කපාහරිත්වා! එවිට ඔහුයේ කුමන්ත්රණය ඔහු 

යකෝපය ඇති කරන දෑ ඉවත් කරනු ඇත්දැයි ඔහු 

බලත්වා! 

ُ فِي  ن لهن يَنُصَرهُ ٱَّلله
َ
َمن كَاَن َيُظنُّ أ

ۡنيَا َوٱٓأۡلِخَرةِ فَلۡيَۡمُدۡد بَِسبٍَب إِلَي   ٱلدُّ
َمآءِ ثُمه لَۡيۡقَطۡع فَلۡيَنُظۡر َهۡل يُۡذهِبَنه   ٱلسه

 ١٥ َكيُۡدهُۥ َما يَغِيُظ 

16. තවද එයලස අපි යමය (අල් කුර්ආනය) පැහැදිලි 

සංඥාවන් වශයයන් පහළ කයළමු. තවද නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්ඔහු අභිමත කරන අයට මග 

යපන්වයි. 

 َ نه ٱَّلله
َ
نَزلَۡنَُٰه َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت َوأ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

 ١٦ َيۡهِدي َمن يُرِيدُ 

17. නියත වශයයන්ම විශ්වාස කළවුන් ද යුයදේ 

වූවන් ද සාබිඌන්වරු ද කිතුනුවන් ද ගිනි පුදන්නන් 

ද ආයද්ශ කළවුන් ද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්

මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දින ඔවුන් අතර 

විනිශ්චය ලබා යදයි. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

සියලු දෑ යකයරහි නිරීක්ෂකය. 

هِذيَن  هِذيَن َهاُدواْ  إِنه ٱل َءاَمنُواْ َوٱل
هِذيَن   َٰبِـ ِيَن َوٱلنهَصََٰرىَٰ َوٱلَۡمُجوَس َوٱل َوٱلصه

َ َيۡفِصُل بَيۡنَُهۡم يَۡوَم  ۡشَرُكٓواْ إِنه ٱَّلله
َ
أ

ِ َشۡيءٖ َشهِيدٌ 
َ عَلَىَٰ كُل   ١٧ ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ إِنه ٱَّلله



සූරා අල් හේ 449 الحج 

18. අහසහ්ි සිටින අය ද මහයපායළායේ සිටින අය ද 

හිරු ද සඳු ද තාරකා ද කඳු ද ගස ්ද සතුන් ද ජනයා 

අතරින් බහුතරයක් යදනා ද නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ්ට සුජූද් කරනු නුඹ යනාදුටුයවහි ද? නමුත් 

බහුතරයක් යදනා යකයරහි දඬුවම නියම විය. 

අල්ලාහ ්කවයරකු අවමන් කයළ් ද එවිට ගරු කරන 

කිසිවකු ඔහුට යනාමැත. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

ඔහු අභිමත කරන දෑ සිදු කරයි. 

َ ُۤدُجۡسَي ۤۥُهَل َمن فِي  نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡمُس   ۡرِض َوٱلشه
َ
َمََٰوَِٰت َوَمن فِي ٱلۡأ ٱلسه

َجُر   َوٱلَۡقَمُر َوٱلنُُّجوُم َوٱلِۡجبَاُل َوٱلشه
اِسِۖ َوَكثِيٌر َحقه   َِن ٱلنه َوآبُّ َوَكثِير  م  َوٱلده

 ُ َفَما لَُهۥ مِن   َعلَيۡهِ ٱلَۡعَذاُبُۗ َوَمن يُهِِن ٱَّلله
َ َيۡفَعُل َما يََشآُء۩  ۡكرٍِمِۚ إِنه ٱَّلله  ١٨ مُّ

19. යමම විවාදිත යදපිරිස තම පරාමාධිපති 

සම්බන්ධයයන් විවාද කයළෝය. එයහයින් ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන් වන ඔවුන් හට (නිරා) ගින්යනන් වූ ඇඟලුම් 

යවන් කරන ලදී. ඔවුන්යේ හිස් වලට ඉහළින් උණු 

දිය වක් කරනු ලැයේ. 

۞َهََٰذاِن َخۡصَماِن ٱۡختََصُمواْ فِي َرب ِهِۡمۖۡ  
ِن  َِعۡت لَُهۡم ثِيَاب  م  هِذيَن َكَفُرواْ ُقط  فَٱل

 ١٩ نهارٖ يَُصبُّ مِن فَۡوِق ُرُءوِسهُِم ٱلۡحَِميمُ 

20. ඔවුන්යේ උදරයන්හි ඇති දෑ හා හම් එමගින් දිය 

කරනු ලැයේ. 
 ٢٠ جُلُودُ يُۡصَهُر بِهِۦ َما فِي ُبُطونِهِۡم َوٱلۡ 

21. තවද ඔවුනට යකඩින් වූ අත් මුගුරු ඇත.  َٖقَِٰمُع مِۡن َحِديد  ٢١ َولَُهم مه

22. දුකින් ඔවුන් එතැනින් පිටත් වීමට සිතූ සෑම 

අවසථ්ාවකම ඔවුහු ඒ තුළට නැවත යයාමු කරනු 

ලබති. තවද නුඹලා දැයවන ගින්යන් දඬුවම භුක්ති 

විඳිනු (යැයි පවසනු ලැයේ). 

ن َيخۡرُُجواْ مِنَۡها مِۡن َغم ٍ كُلهَمآ 
َ
َراُدٓواْ أ

َ
أ

ِعيُدواْ فِيَها َوذُوُقواْ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ 
ُ
 ٢٢ أ

23. ඊට පහළින් ගංගා ගලා බස්නා (ස්වර්ග) උයන් 

වලට, විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්ඇතුළත් කරයි. එහි රනින් වූ 

වළලු ද මුතු ද ඔවුනට පළඳවනු ලැයේ. තවද එහි 

ඔවුන්යේ ඇඟලුම් යස්දය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ   َ يُۡدِخُل ٱل إِنه ٱَّلله
َٰٖت َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها   َٰلَِحَِٰت َجنه ٱلصه

َساوَِر مِن ذََهٖب 
َ
نَۡهَُٰر ُيحَلهۡوَن فِيَها مِۡن أ

َ
ٱلۡأ

 ٢٣ َولُۡؤلُٗؤاۖۡ َولَِباُسُهۡم فِيَها َحرِير  

24. තවද ප්රකාශයයන් පිවිතුරු දෑ යවතට ඔවුහු මග 

යපන්වනු ලැබූහ. තවද ප්රශංසනීය මාවත යවත ද 

ඔවුහු මග යපන්වනු ලැබූහ. 

ي ِِب مَِن ٱلَۡقۡوِل َوُهُدٓواْ إِلَيَٰ   َوُهُدٓواْ إِلَي ٱلطه
 ٢٤ ِصَرَِٰط ٱلۡحَِميدِ 
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25. නියත වශයයන්ම කවයරකු ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්යන් ද තවද එහි රැඳී සිටින්නන්හට හා 

පිටස්තරයන්හට සමාන යලසින් අපි ජනයා 

යවනුයවන් පත් කළ ශුද්ධ වූ මස්ජිදයයන් හා 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයන් කවයරකු අවහිර කරන්යන් 

ද තවද සාපරාධී යලසින් එහි යකලසීමට කවයරකු 

සිතන්යන් ද එවැනි ඔහුට යේදනීය දඬුවමකින් භුක්ති 

විඳින්නට අපි සලස්වමු. 

هِذيَن َكَفُرواْ  وَن َعن َسبِيِل إِنه ٱل َويَُصدُّ
هِذي َجَعلَۡنَُٰه  ِ َوٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم ٱل ٱَّلله

ِۚ وََمن   لِلنهاِس َسَوآًء ٱلَۡعَِٰكُف فِيهِ َوٱلَۡبادِ
يُرِۡد فِيهِ بِإِلۡحَادِۭ بُِظلٖۡم نُِّذقُۡه مِۡن َعَذاٍب  

لِيمٖ 
َ
 ٢٥ أ

26. තවද මට කිසිවක් ආයද්ශ යනාකරනු. තවද නුඹ 

(කඃබා ව වටා) තවාෆ් කරන්නන්හටත් නැගිට 

නැමදුම් ඉටු කරන්නන් හටත් (යකාන්ද නමා දණහිස් 

අල්ලා) රුකූඃ කරන්නන් හටත් (නළල බිම තබා) 

සුජූද් කරන්නන්හටත් මායේ ගෘහය පිරිසිදු කරනු 

යැයි පවසා (කඃබා ව නම්) ගෘහයේ ස්ථානය 

ඉේරාහීම්ට අපි පවරා දුන් අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

نَا لِِإبۡ 
ۡ
أ ها  َوِإذۡ بَوه ن ل

َ
َرَٰهِيَم َمكَاَن ٱلَۡبيِۡت أ

آئِفِيَن   ِۡر بَيۡتَِي لِلطه ا وََطه  تُۡشرِۡك بِي َشيۡـ ٗ
ُجودِ ِع ٱلسُّ كه  ٢٦ َوٱلَۡقآئِِميَن َوٱلرُّ

27. තවද හේ ගැන ජනයා අතර නුඹ නියේදනය 

කරනු. ඔවුහු පා ගමනින් ද ගිරිදුර්ග සථ්ානයන්හි සිට 

පැමියණන වැහැරී ගිය සෑම ඔටුවකු මත හිද ද නුඹ 

යවත පැමියණයි. 

تُوَك رَِجالٗا وَعَلَىَٰ  
ۡ
اِس بِٱلۡحَج ِ يَأ ذ ِن فِي ٱلنه

َ
َوأ

ِ فَج ٍ َعِميقٖ 
تِيَن مِن كُل 

ۡ
ِ َضامِرٖ يَأ

 ٢٧ كُل 

28. ඔවුන් සතු ප්රයයෝජන ඔවුන් දකිනු පිණිසත් 

නියමිත දින ගණන් වල යගාවිපළ සතුන් අතරින් ඔහු 

ඔවුනට යපෝෂණය කළ දෑ යකයරහි (ඒවා කපන 

විට) අල්ලාහ්යේ නාමය යමයනහි කරනු පිණිසත්ය. 

එයහයින් නුඹලා එයින් අනුභව කරනු. තවද 

දුෂ්කරතා ඇති දිළින්දාට ආහාර සපයනු. 

  ِ ل ِيَۡشَهُدواْ َمَنَٰفَِع لَُهۡم َويَۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله
ِنُۢ   ۡعلُوَمٍَٰت عَلَىَٰ َما َرزََقُهم م  يهامٖ مه

َ
فِٓي أ

 ۡ ۡطعُِمواْ بَهِيَمةِ ٱل
َ
نَۡعَِٰمِۖ فَكُلُواْ مِنَۡها َوأ

َ
أ

 ٢٨ ٱلَۡبآئَِس ٱلَۡفقِيرَ 

29. පසු ව ඔවුහු ඔවුන්යේ කිලිටි ඉවත් කරත්වා! 

තවද ඔවුන්යේ භාරයන් ඉටු කරත්වා! තවද ඉපැරණි 

ගෘහය (වන කඃබාව) වටා ඔවුන් සක්මන් කරත්වා! 

نُُذوَرُهۡم ثُمه لَۡيۡقُضواْ َتَفثَُهۡم َولُۡيوُفواْ 
ُفواْ بِٱلَۡبيِۡت ٱلَۡعتِيقِ  وه  ٢٩ َولَۡيطه

30. (කඃබාව ඉදි කිරීයම් අරමුණ) එය යේ. තවද 

කවයරකු අල්ලාහය්ේ පාරිශුද්ධ දෑට ගරු කරන්යන්ද 

එය ඔහුයේ පරමාධිපති අබියස ඔහුට යහපතක් යේ. 

තවද නුඹලා යවත පාරායනය කර යපන්වනු ලබන 

දෑ හැර යගාවිපළ සතුන් නුඹලාට අනුමත කරන ලදී. 

තවද පිළිමවල කිලියටන් නුඹලා වළකිනු. තවද 

නුඹලා යබාරු කතායවන් වළකිනු. 

ِ َفُهَو َخيۡر   ۡم ُحُرَمَِٰت ٱَّلله ِ َذَٰلَِكۖۡ َوَمن ُيَعظ 
ها   نَۡعَُٰم إِل

َ
ِحلهۡت لَُكُم ٱلۡأ

ُ
ۗۦُ َوأ هُهۥ ِعنَد َرب ِهِ ل

َما ُيتۡلَىَٰ َعلَيُۡكۡمۖۡ فَٱۡجتَنِبُواْ ٱلر ِۡجَس مَِن  
وۡ 

َ
وِر ٱلۡأ  ٣٠ َثَِٰن َوٱۡجتَنِبُواْ قَۡوَل ٱلزُّ
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31. ඔහුට ආයද්ශ යනාතබන්නන් යලසින් හා 

අල්ලාහ්ට අවංකයින් යලසිනි. තවද කවයරකු 

අල්ලාහ්ට ආයද්ශ තබන්යන් ද ඔහු අහසින් වැටී 

පසුව ඔහුව පක්ීන් ඩැහැ යගන යන්නාක් යමන් 

යහෝ සුළඟ ඔහු දූර තැනකට රැයගන යන්නාක් යමන් 

යහෝ යේ. 

ۚۦْ َوَمن يُۡشرِۡك   ِ َغيَۡر ُمۡشِركِيَن بِهِ ُحنََفآَء َّلِله
َمآءِ َفتَۡخَطُفُه  نهَما َخره مَِن ٱلسه

َ
ِ فََكأ بِٱَّلله

ِيُح فِي َمكَاٖن  ۡو َتۡهوِي بِهِ ٱلر 
َ
يُۡر أ ٱلطه
 ٣١ َسِحيقٖ 

32. (සතයය) එයයි. තවද කවයරකු අල්ලාහය්ේ 

සංඥා ගරු කරන්යන් ද සැබැවින්ම එය හදවත් තුළ 

ඇති බිය බැතිමත්කම යහත්ුයවනි. 

ِ فَإِنهَها مِن   ۡم َشَعَٰٓئَِر ٱَّلله ِ َذَٰلَِكۖۡ َوَمن ُيَعظ 
 ٣٢ َتۡقَوى ٱلُۡقلُوبِ 

33. නුඹලාට එහි නියමිත කාලයක් දක්වා 

(ඒවායයහි) ප්රයයෝජන ඇත. පසු ව එය ඉපැරණි 

ගෘහය යවත ස්ථාන ගත කරනු ලබන්නක් යේ. 

ي ثُمه  لَُكۡم فِيَها  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
َمَنَٰفُِع إِلَيَٰٓ أ

 ٣٣ َمحِلَُّهآ إِلَي ٱلَۡبيِۡت ٱلَۡعتِيقِ 

34. තවද සෑම සමූහයක් සඳහාම යගාවිපළ සතුන් 

අතරින් ඔවුනට ඔහු යපෝෂණය කළ දෑ මත 

අල්ලාහය්ේ නාමය යමයනහි කරනු පිණිස නැමදුම් 

පිළියවතක් අපි ඇති කයළමු. එයහයින් නුඹලායේ 

යදවිඳුන් එකම යදවිඳුන්ය. එයහයින් නුඹලා ඔහුට 

අවනත වනු. තවද යටහත් වූවනට (නබිවරය) නුඹ 

ශුභාරංචි දන්වනු. 

ةٖ َجَعلۡنَا َمنَسٗكا ل َِيۡذُكُرواْ ٱۡسَم   مه
ُ
ِ أ

َولِكُل 
نَۡعَِٰمِۗ  

َ
ِنُۢ بَهِيَمةِ ٱلۡأ ِ عَلَىَٰ َما َرزََقُهم م  ٱَّلله

ۡسلُِمواُْۗ وَ 
َ
ۥٓ أ ِر فَإَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد  فَلَُه ِ بَش 

 ٣٤ ٱلُۡمۡخبِتِينَ 

35. ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ් යමයනහි කරනු ලබන විට 

ඔවුන්යේ හදවත් තැති ගනියි. තවද ඔවුනට ඇති වන 

දෑ මත ඉවසිලිවන්තයින් යවති. සලාතය විධිමත් ව 

ඉටු කරන්නන් යවති. තවද අපි ඔවුනට යපෝෂණය 

කළ දැයින් ඔවුහු වියදම් කරති. 

هِذيَن إِذَا ذُكَِر  ُ وَِجلَۡت قُلُوبُُهۡم  ٱل ٱَّلله
َصاَبُهۡم َوٱلُۡمقِيِمي  

َ
َٰبِرِيَن عَلَىَٰ َمآ أ َوٱلصه

ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ  لَوَٰةِ َومِمه  ٣٥ ٱلصه

36. තවද ඔටුවන් ද අපි එය නුඹලාට අල්ලාහය්ේ 

සංඥා අතරින් පත් කයළමු. නුඹලාට එහි යහපතක් 

ඇත. එයහයින් නුඹලා උන් යපළගස්වා උන් මත 

අල්ලාහය්ේ නාමය යමයනහි කරනු. උන්යේ 

ඇලපත් වැයටන්නට නියම වූ විට නුඹලා ඉන් 

අනුභව කරනු. තවද ඉල්ලා සිටින්නාට හා ඉල්ලා 

යනාසිටින්නාට ආහාර සපයනු. එයලස නුඹලා 

කෘතයේදී විය හැකි වනු පිණිස අපි නුඹලාට උන් 

වසඟ කර දුන්යනමු. 

 ِ ِن َشَعَٰٓئِرِ ٱَّلله   َوٱلُۡبۡدَن َجَعلَۡنََٰها لَُكم م 
  ِ لَُكۡم فِيَها َخيۡر ۖۡ فَٱذُۡكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله

ۖۡ فَإِذَا وََجبَۡت ُجنُوبَُها فَكُلُواْ   َعلَيَۡها َصَوآفه
ْۚ َكَذَٰلَِك  ۡطعُِمواْ ٱلَۡقانَِع َوٱلُۡمۡعتَره

َ
مِنَۡها َوأ

ۡرَنََٰها لَُكۡم لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ   ٣٦ َسخه
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37. උන්යේ මාංශ යහෝ උන්යේ රුධිරය යහෝ 

අල්ලාහ ්යවත යනාලැයබන්යන්මය. එනමුත් ඔහු 

යවත ලැයබනුයේ නුඹලා යවතින් වූ බිය 

බැතිමත්භාවයයි. නුඹලාට ඔහු මග යපන්වූ දෑ 

යවනුයවන් නුඹලා අල්ලාහ් ව යර්ෂ්ඨත්වයට පත් 

කරනු පිණිස එයලස අපි උන් වසඟ කර දුන්යනමු. 

තවද දැහැමියන්හට (නබිවරය!) නුඹ ශුභාරංචි දන්වා 

සිටිනු. 

َ لُحُوُمَها َولَا دَِمآُؤَها   لَن َينَاَل ٱَّلله
ۡقَوىَٰ مِنُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك   َوَلَِٰكن َينَالُُه ٱلته

َ عَلَىَٰ َما   َرَها لَُكۡم لُِتَكب ُِرواْ ٱَّلله َسخه
ِر ٱلُۡمۡحِسنِينَ  ِ َُٰكۡمُۗ َوبَش   ٣٧ َهَدى

38. විශ්වාස කළවුන්යගන් (ඔවුනට අත් වන හානිය) 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් වළක්වාලනු ඇත. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්ගුණමකු වූ සෑම යද්රෝහියයකුවම 

ප්රිය යනාකරනු ඇත. 

 َ هِذيَن َءاَمنُٓواُْۗ إِنه ٱَّلله َ يَُدَٰفُِع َعِن ٱل ۞إِنه ٱَّلله
اٖن َكُفورٍ   ٣٨ لَا ُيحِبُّ كُله َخوه

39. සටන් කරන්නන්හට අනුමැතිය යදන ලදී. 

යහත්ුව නියත වශයයන්ම ඔවුන් අපරාධයට භාජනය 

කරනු ලැබූ යහයිනි. තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

ඔවුනට උදේ කිරීමට ශක්තිවන්තය. 

نهُهۡم ُظلُِمواْْۚ َوِإنه 
َ
هِذيَن يَُقَٰتَلُوَن بِأ ذَِن لِل

ُ
أ

َ عَلَىَٰ نَۡصرِِهۡم لََقِديرٌ   ٣٩ ٱَّلله

40. ඔවුහු අපයේ පරමාධිපති අල්ලාහ් ය යැයි 

පැවසීම යහත්ුයවන් මිස කිසිදු අයිතියකින් යතාර ව 

ඔවුන්යේ නියවස ්වලින් ඔවුන් බැහැර කරනු 

ලැබූයවෝ යවති. ජනයා, ඇතැයමකු විසින් ඇතැයමකු 

ව අල්ලාහ් යනාවැළැක්වූයේ නම් ආරාම, කිතුනු 

යද්වස්ථාන, යුයදේ නැමදුම් ස්ථාන හා අල්ලාහය්ේ 

නාමය අධික ව එහි යමයනහි කරනු ලබන 

මස්ජිදයන් විනාශ කරනු ලබන්නට තිබුණි. කවයරකු 

ඔහුට (අල්ලාහ්ට) උදේ කරන්යන් ද නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්ඔහුට උදේ කරනු ඇත. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්අතිබලවත්ය; සර්ව බලධාරීය. 

هآ   ۡخرُِجواْ مِن دَِيَٰرِِهم بَِغيۡرِ َحق ٍ إِل
ُ
هِذيَن أ ٱل

ُۗ َولَۡولَا َدۡفُع  ُ ن َيُقولُواْ َربُّنَا ٱَّلله
َ
ِ  أ ٱَّلله

َمۡت َصَوَٰمُِع  ِ اَس َبۡعَضُهم بِبَۡعٖض لهُهد  ٱلنه
َوبِيَع  َوَصلََوَٰت  َوَمَسَِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها ٱۡسُم  
ۥْٓۚ إِنه   ُ َمن يَنُصُرُه ِ َكثِيٗراُۗ َولََينُصَرنه ٱَّلله ٱَّلله

َ لََقوِيٌّ َعزِيزٌ   ٤٠ ٱَّلله

41. ඔවුහු වනාහි මහයපායළායවහි අපි ඔවුනට 

පහසුකම් ලබා දුන්යන් නම් ඔවුහු සලාතය විධිමත් ව 

ඉටු කරති. තවද සකාත් පිරිනමති. තවද යහපත 

විධානය යකාට අයහපතින් වළක්වති. තවද සියලු 

කරුණු වල අවසානය අල්ලාහ ්සතුය. 

قَاُمواْ  
َ
ۡرِض أ

َ
َُٰهۡم فِي ٱلۡأ نه كه هِذيَن إِن مه ٱل

َمُرواْ 
َ
َكوَٰةَ َوأ لَوَٰةَ َوَءاتَُواْ ٱلزه بِٱلَۡمۡعُروِف  ٱلصه

ُموِر 
ُ
ِ َعَٰقِبَُة ٱلۡأ  ٤١ َوَنَهۡواْ َعِن ٱلُۡمنَكرِِۗ َوَّلِله

42. තවද ඔවුහු නුඹ ව යබාරු කරන්යන් නම් එවිට 

(නුඹ දැන ගනු) ඔවුනට යපර නූහ්යේ ජනයාද ආද් 

ජනයා ද සමූද් ජනයා ද සැබැවින්ම (ඔවුන්යේ 

නබිවරුන්) යබාරු කයළෝය. 

بُوَك َفَقۡد  ِ بَۡت َقبۡلَُهۡم قَۡوُم  َوِإن يَُكذ  َكذه
 ٤٢ نُوٖح وَعَاد  َوثَُمودُ 

43. තවද ඉේරාහීම්යේ ජනයා ද ලූත්යේ ජනයා ද,  ٖ٤٣ َوَقۡوُم إِبَۡرَٰهِيَم َوَقۡوُم لُوط 
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44. තවද මද්යන් වාසීහු ද (යබාරු කයළෝය.) එයලස 

මූසාද යබාරු කරනු ලැබීය. එවිට යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්හට මම අවකාශය දුනිමි. පසු 

ව මම ඔවුන් ග්රහණය කයළමි. එවිට මායේ දඬුවම 

යකයස් වීද? 

ۡملَيُۡت 
َ
ِۖ فَأ َب ُموَسيَٰ ِ ۡصَحَُٰب َمۡدَيَنۖۡ َوُكذ 

َ
َوأ

َخۡذُتُهۡمۖۡ فََكيَۡف كَاَن 
َ
لِلَۡكَٰفِرِيَن ثُمه أ

 ٤٤ نَِكيرِ 

45. යකාපමණ ගම්මානයන් වී ද? ඒවා අපරාධ 

කරමින් සිටිය දී අපි විනාශ කයළමු. ඒවා උඩු වියන් 

සමඟ ගරා වැටී ඇත. එයමන්ම යකාපමණ හැර දමන 

ලද ළිං හා පාළු වී ගිය මන්දිර වී ද? 

ۡهلَۡكَنََٰها َوِهَي َظالَِمة  
َ
ِن قَۡريٍَة أ ي ِن م 

َ
فََكأ

لَةٖ  َعطه فَِهَي َخاوِيٌَة عَلَىَٰ ُعُروِشَها َوبِئۡرٖ مُّ
ِشيدٍ   ٤٥ َوَقۡصٖر مه

46. ඔවුහු මහයපායළායේ ගමන් කළ යුතු යනායේ 

ද? එවිට එමගින් වටහා ගත හැකි අයුරින් සිත් හා 

එමගින් සවන් දිය හැකි අයුරින් කන්ද ඔවුනට 

පිහිටනු ඇත. නිසැකවම එහි ඇස් අන්ධ යනායවයි. 

නමුත් හදවත් තුළ ඇතිඔවුන් මහයපායළායේ ගමන් 

කර නැති ද? එයස ්(ගමන් කයළ්) නම් එමගින් 

වටහා ගත හැකි සිත් හා එමගින් සවන් දිය හැකි 

කන් ඔවුනට පිහිටනු ඇත. නිසැකවම දෘෂ්ීන් අන්ධ 

යනායවයි. නමුත් හදවත් තුළ ඇති සිත් අන්ධ යවයි. 

ۡرِض َفتَُكوَن لَُهۡم 
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

 ۡۖ ۡو َءاذَان  يَۡسَمُعوَن بَِها
َ
قُلُوب  َيۡعقِلُوَن بَِهآ أ

بَۡصَُٰر 
َ
َوَلَِٰكن َتۡعَمي  فَإِنهَها لَا َتۡعَمي ٱلۡأ

ُدوِر   ٤٦ ٱلُۡقلُوُب ٱلهتِي فِي ٱلصُّ

47. තවද ඔවුහු එම දඬුවම ඉක්මන් කරන යමන් 

ඔබයගන් පතති. තවද අල්ලාහ් ඔහුයේ යපායරාන්දුව 

කඩ යනාකරන්යන්මය. තවද නියත වශයයන්ම 

නුඹයේ පරමාධිපති අබියස එක් දිනයක්, නුඹලා 

ගණනය කරන අවුරුදු දාහකට සමානය. 

َويَۡستَۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َولَن ُيخۡلَِف  
لِۡف  

َ
ۚۥْ َوِإنه يَۡوًما ِعنَد َرب َِك َكأ ُ وَۡعَدهُ ٱَّلله

ونَ  ا َتُعدُّ ِمه  ٤٧ َسنَةٖ م 

48. තවද යකතරම් ගම්මානයන් වීද? ඒවා 

අපරාධකරමින් සිටිය දී එයට මම අවකාශ දුනිමි. පසු 

ව මම ඒවා ග්රහණය කයළමි. තවද (ඔවුන්යේ) 

නැවත පැමිණීයම් සථ්ානය ඇත්යත් මා යවතය. 

ۡملَيُۡت لََها َوِهَي َظالَِمة  
َ
ِن قَۡريٍَة أ ي ِن م 

َ
َوَكأ

َخۡذُتَها َوِإلَيه ٱلَۡمِصيرُ 
َ
 ٤٨ ثُمه أ

49. අයහෝ ජනයිනි! නියත වශයයන්ම මම නුඹලාට 

පැහැදිලි අවවාද කරන්යනකු පමණය යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

نَا۠ لَُكۡم نَِذير  قُۡل 
َ
اُس إِنهَمآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

بِين    ٤٩ مُّ

50. එයහයින් යද්වත්වය විශ්වාස යකාට යහකම් 

කළවුන් වනාහි ඔවුනට සමාව ද යගෞරවනීය 

යපෝෂණය ද ඇත. 

َٰلَِحَِٰت لَُهم   هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه فَٱل
ۡغفَِرة  َوِرۡزق  َكرِيم    ٥٠ مه

51. තවද අපයේ වදන් නිෂ්ඵල කරන්නට උත්සාහ 

දැරූවන් වන ඔවුහුමය නිරයේ සගයයෝ. 
هِذيَن َسَعۡواْ فِٓي َءاَيَٰتِنَا ُمَعَِٰجزِيَن   َوٱل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ٥١ أ
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52. තවද (නබිවරය!) ඔබට යපර අප එවූ කිසිදු 

නබිවරයකු යහෝ ධර්ම දූතයකු යහෝ යේවා, ඔහු 

පාරායනා කරන විට යෂයිතාන් ඔහුයේ 

පාරායනයයහි (වයාකූලත්වය) යහළා සිටියා මිස 

නැත. එවිට යෂයිතාන් යහළන දෑ අල්ලාහ ්නිෂ්ප්රභ 

කරයි. පසු ව අල්ලාහ ්ඔහුයේ වදන් ස්ීර කරනු 

ඇත. තවද අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය; මහා ප්රඥාවන්තය. 

رَۡسلۡنَا مِن َقبۡلَِك مِن رهُسوٖل َولَا نَِبي ٍ  
َ
َوَمآ أ

هآ إِذَا  ۡمنِيهتِهِۦ  إِل
ُ
يَۡطَُٰن فِٓي أ لَۡقى ٱلشه

َ
َتَمنهيَٰٓ أ

يَۡطَُٰن ثُمه   قِى ٱلشه
ُ َما يُلۡ َفيَنَسُخ ٱَّلله

ُ َعلِيٌم   ۗۦُ َوٱَّلله ُ َءاَيَٰتِهِ ُيحِۡكُم ٱَّلله
 ٥٢ َحِكيم  

53. (එය) තම හදවත් තුළ යරෝගී බව ඇති අයට හා 

තම හදවත් දැඩිවූවන්හට යෂයිතාන් යහළන දෑ 

පරීක්ෂණයක් බවට ඔහු පත් කරනු පිණිසය. තවද 

නියත වශයයන්ම අපරාධකරුවන් අන්ත යබදීම් තුළ 

යවති. 

هِذيَن فِي   يَۡطَُٰن فِتۡنَٗة ل ِل ل َِيۡجَعَل َما يُلۡقِى ٱلشه
رَض  َوٱلَۡقاِسيَةِ قُلُوبُُهۡمُۗ َوِإنه  قُلُوبِهِم مه

َٰلِِميَن لَفِى ِشَقاقِۭ بَعِيدٖ   ٥٣ ٱلظه

54. තවද (එය) සැබැවින්ම යමය නුඹයේ 

පරමාධිපතියගන් වූ සතයය බව ඥානය යදනු 

ලැබූවන් දැන; එය විශ්වාස යකාට; ඔවුන්යේ හදවත් 

එයට යටහත් වනු පිණිසය. තවද නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනට ඍජු මාර්ගය 

යවත මග යපන්වන්නාය. 

وتُواْ ٱلۡعِلَۡم  
ُ
هِذيَن أ نهُه ٱلۡحَقُّ مِن َولَِيۡعلََم ٱل

َ
أ

ب َِك َفيُۡؤمِنُواْ بِهِۦ َفتُۡخبَِت لَُهۥ قُلُوبُُهۡمُۗ  ره
هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  َ لََهادِ ٱل َوِإنه ٱَّلله

ۡستَقِيمٖ   ٥٤ مُّ

55. තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ක්ෂණික ව 

ඔවුන් යවත අවසන් යහෝරාව පැමියණන යතක් යහෝ 

නිසරු දිනයක දඬුවම ඔවුන් යවත පැමියණන යතක් 

යහෝ ඒ ගැන සැකයයන් ඉවත් යනායවති. 

ِنُۡه   هِذيَن َكَفُرواْ فِي مِۡريَةٖ م  َولَا يََزاُل ٱل
تِيَُهۡم  

ۡ
ۡو يَأ

َ
اَعُة َبۡغتًَة أ تِيَُهُم ٱلسه

ۡ
َحتهيَٰ تَأ

 ٥٥ َعَذاُب يَۡوٍم َعقِيمٍ 

56. එදින සියලු බලය අල්ලාහ් සතුය. ඔවුන් අතර 

ඔහු තීන්දු යදයි. එයහයින් යද්වත්වය විශ්වාස යකාට 

යහකම් කළවුන් වනාහි ඔවුහු සැප පහසුකම් ඇති 

(ස්වර්ග) උයන්හි යවති. 

هِذيَن   ِ َيحُۡكُم بَيۡنَُهۡمْۚ فَٱل ه ِ ٱلُۡملُۡك يَۡوَمئِٖذ َّلل 
َِٰت   َٰلَِحَِٰت فِي َجنه َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه

 ٥٦ ٱلنهعِيمِ 

57. තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප යකාට අපයේ වදන් 

යබාරු කළවුන් වනාහි ඔවුනට අවමන් සහගත 

දඬුවමක් ඇත. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا فَأ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

هِين    ٥٧ لَُهۡم َعَذاب  مُّ

58. තවද අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ නික්ම යගාස ්

ඝාතනය කරනු ලැබූවන් යහෝ මියගියවුන් වනාහි 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් ඔවුනට යහපත් 

යපෝෂණයකින් යපෝෂණය කරනු ඇත. තවද නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්වන ඔහුමය යපෝෂණය 

කරන්නන් අතරින් ඉතා ශය්ර්ෂ්ඨ වන්යන්. 

ِ ثُمه قُتِلُٓواْ   هِذيَن َهاَجُرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوٱل
ْۚ َوِإنه  ُ رِۡزًقا َحَسٗنا ۡو َماتُواْ لَيَۡرزَُقنهُهُم ٱَّلله

َ
أ

َٰزِِقينَ  َ لَُهَو َخيُۡر ٱلره  ٥٨ ٱَّلله
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59. ඔවුහු ඒ ගැන තෘප්තියට පත් වන පිවිසුමකින් 

ඔවුන් ව ඔහු ඇතුළත් කරනු ඇත. තවද නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය; මහත් 

ඉවසිලිවන්තය. 

 َ ۚۥْ َوِإنه ٱَّلله ۡدَخلٗا يَۡرَضۡونَُه لَُيۡدِخلَنهُهم مُّ
 ٥٩ لََعلِيٌم َحلِيم  

60. එය (අල්ලාහය්ේ නියමයයි). තවද කවයරකු 

කවර යදයකින් දඬුවම් කරනු ලැබුයේ ද ඒ හා සමාන 

ව ඔහුට දඬුවම් යකාට, එයට පසුව ඔහු යකයරහි 

සීමාව ඉක්මවා හිංසා කරනු ලබයි නම් එවිට අල්ලාහ ්

සැබැවින්ම ඔහුට උදේ කරනු ඇත. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්ඉවසන්නාය; අතික්ෂමාශීලීය. 

َوَمۡن عَاقََب بِِمثِۡل َما ُعوقَِب بِهِۦ  ۞َذَٰلَِكۖۡ 
َ لََعُفوٌّ  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ ثُمه بُغَِى َعلَيۡهِ لََينُصَرنهُه ٱَّلله

 ٦٠ َغُفور  

61. එය නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්රාත්රිය දහවයලහි 

ඇතුළු කරන බැවින්ද දහවල රාත්රිය තුළ ඇතුළු 

කරන බැවින්ද යේ. තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්

සර්ව රාවකය; සර්ව නිරීක්ෂකය. 

َهارِ   هۡيَل فِي ٱلنه َ يُولُِج ٱل نه ٱَّلله
َ
َذَٰلَِك بِأ

َ َسِميُعُۢ  نه ٱَّلله
َ
هۡيِل َوأ َهاَر فِي ٱل َويُولُِج ٱلنه

 ٦١ بَِصير  

62. එය නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්වන ඔහුම 

සතයය බැවිනි. තවද ඔහු හැර දමා ඔවුන් අයැදින දෑ 

නිෂ්ඵල දෑමය. තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්

උත්තරීතරය; අති යර්ෂ්ඨය. 

نه َما يَۡدُعوَن  
َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
َذَٰلَِك بِأ

َ ُهَو ٱلَۡعلِىُّ   نه ٱَّلله
َ
مِن ُدونِهِۦ ُهَو ٱلَۡبَِٰطُل َوأ

 ٦٢ ٱلَۡكبِيرُ 

63. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අහසින් ජලය පහළ 

යකාට පසුව මහයපායළාව සරුසාරවත් වීම නුඹ 

යනාදුටුයවහි ද? නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

ධමත්රිය; අභිඥානවන්තය. 

َمآءِ َماٗٓء  نَزَل مَِن ٱلسه
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

َ لَِطيٌف  ْۚ إِنه ٱَّلله ةً ۡرُض ُمخَۡضره
َ
َفتُۡصبُِح ٱلۡأ

 ٦٣ َخبِير  

64. අහස ්තුළ ඇති දෑ ද මහයපායළාව තුළ ඇති දෑ ද 

ඔහු සතුය. තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්වන 

ඔහුමය අවශයතාවන්යගන් යතාර, ප්රශංසාලාභී 

වනුයේ. 

ۡرِضِۚ َوِإنه 
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ هُهۥ َما فِي ٱلسه ل

َ لَُهَو ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ   ٦٤ ٱَّلله

65. මහයපායළායේ ඇති දෑ ද ඔහුයේ නියයෝගය 

පරිදි මුහුයද් ගමන් කරන නැේ ද අල්ලාහ ්නුඹලාට 

වසඟ කර දී ඇති බව නුඹ යනාදුටුයවහි ද? ඔහුයේ 

අනුබලයයන් යතාර ව මහයපායළාව මතට අහස 

කඩා යනාවැයටන යස් ඔහු රඳවා තබයි. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්ජනයා යකයරහි 

යසයනයහවන්තය; මහා කරුණාවන්තය. 

ۡرِض  
َ
ا فِي ٱلۡأ َر لَُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡمرِهِۦ  
َ
َوٱلُۡفلَۡك َتجۡرِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بِأ

ها   ۡرِض إِل
َ
ن َتَقَع عَلَى ٱلۡأ

َ
َمآَء أ َويُۡمِسُك ٱلسه

اِس لََرُءوف  رهِحيم   َ بِٱلنه ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله  ٦٥ بِإِذۡنِهِ
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66. තවද නුඹලාට ජීවය ලබා දී පසු ව නුඹලා ව 

මරණයට පත් යකාට ඉන්පසු ව යළි නුඹලාට ජීවය 

ලබා යදනුයේ ඔහුය. නියත වශයයන්ම මිනිසා 

ගුණමකුය. 

ۡحيَاُكۡم ثُمه يُِميتُُكۡم ثُمه  
َ
هِذٓي أ َوُهَو ٱل

 ٦٦ ُيحۡيِيُكۡمُۗ إِنه ٱلِۡإنَسََٰن لََكُفور  

67. සෑම සමූහයකටම ඔවුන් ඔහුට නමදින අයුරින් 

නැමදුම් පිළියවතක් අපි ඇති කයළමු. එයහයින් එම 

කරුණ සම්බන්ධයයන් ඔවුහු නුඹ සමග ගැටලු ඇති 

කර ගත යනායුතුය. තවද නුඹයේ පරමාධිපති යවත 

නුඹ ඇරයුම් කරනු. නියත වශයයන්ම නුඹ ඍජු 

මාර්ගය මතය. 

ةٖ َجَعلۡنَا َمنَسكًا ُهۡم نَاِسُكوُهۖۡ فَلَا  مه
ُ
ِ أ

ل ِكُل 
ۡمرِِۚ َوٱۡدُع إِلَيَٰ َرب َِكۖۡ إِنهَك  

َ
يَُنَٰزُِعنهَك فِي ٱلۡأ

ۡستَقِيمٖ لََعلَىَٰ ُهٗدى   ٦٧ مُّ

68. තවද ඔවුහු නුඹ සමග තර්ක කයළ් නම් එවිට 

නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් මැනවින් දන්නා 

බව (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ۡعلَُم بَِما  
َ
ُ أ َوِإن َجََٰدلُوَك َفُقِل ٱَّلله

 ٦٨ َتۡعَملُونَ 

69. මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 

නුඹලා කවර විෂයක් මත ගැටුම් ඇති කර ගත්යත්ද 

ඒ ගැන අල්ලාහ ්නුඹලා අතර තීන්දු කරයි. 

ُ َيحُۡكُم بَيۡنَُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما   ٱَّلله
 ٦٩ ُكنتُۡم فِيهِ َتخۡتَلُِفونَ 

70. (නබිවරය!) නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අහසහ්ි 

හා මහයපායළායවහි ඇති දෑ දන්නා බව නුඹ 

යනාදන්යනහිද? නියත වශයයන්ම එය (ලේහුල් 

මහ්ූ ල් යහවත්) යද්ව සටහයනහි විය. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්යවත එය පහසු කාර්යයකි. 

َمآءِ   َ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ۡرِضِۚ إِنه َذَٰلَِك فِي كَِتٍَٰبِۚ إِنه َذَٰلَِك عَلَى 
َ
َوٱلۡأ

ِ يَِسير    ٧٠ ٱَّلله

71. තවද අල්ලාහ් හැර දමා කිසිදු බලයක් එයට 

පහළ යනාකළා වූ දෑට හා ඒ ගැන කිසිදු දැනුමක් 

ඔවුනට යනාමැති දෑට ඔවුහු නැමැදුම් කරති. තවද 

අපරාධකරුවන්හට කිසිදු උදේ කරුවකු යනාමැත. 

ِۡل بِهِۦ  ِ َما لَۡم ُينَز  َويَۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ٱَّلله
ُسلَۡطَٰٗنا َوَما لَيَۡس لَُهم بِهِۦ ِعلۡم ُۗ وََما  

َٰلِِميَن مِن نهِصيرٖ   ٧١ لِلظه

72. තවද ඔවුන් යවත අපයේ වදන් පැහැදිලි යලස 

පාරායනය කර යපන් වනු ලබන විට යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්යේ මුහුණුවල පිළිකුල් බව නුඹ 

දකිනු ඇත. ඔවුන් යවත අපයේ වදන් පාරායනය කර 

යපන්වන්නන් හට පහර දීමට ඔවුහු තැත් කරති. 

එයහයින් නුඹ පවසනු. මීට වඩා නපුරු යදයක් 

පිළිබඳ නුඹලාට මම දැනුම් යදන්නද?  (එය යද්ව 

වදන්) ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්ට අල්ලාහ් ප්රතිඥා කළ 

(නිරා) ගින්නය. තවද යයාමු වන සථ්ානය වන එය 

නපුරු විය. 

َوِإذَا ُتتۡلَىَٰ َعلَيۡهِۡم َءاَيَٰتُنَا َبي َِنَٰٖت َتۡعرُِف 
هِذيَن  ۖۡ يَكَاُدوَن  فِي وُُجوهِ ٱل َكَفُرواْ ٱلُۡمنَكَر

هِذيَن َيتۡلُوَن َعلَيۡهِۡم َءاَيَٰتِنَاُۗ قُۡل   يَۡسُطوَن بِٱل
ِن َذَٰلُِكُمْۚ ٱلنهاُر   ٖ م  نَب ِئُُكم بَِشر 

ُ
فَأ

َ
أ

هِذيَن َكَفُرواْۖۡ َوبِئَۡس   ُ ٱل وََعَدَها ٱَّلله
 ٧٢ ٱلَۡمِصيرُ 
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73. අයහෝ ජනයිනි! උපමාවක් යගන හැර යපන්වන 

ලදී. එයහයින් නුඹලා එයට සවන් යදනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්හැර දමා නුඹලා ඇරයුම් කරන 

අය වනාහි ඔවුන් සියලු යදනා එකතු වුවද මැස්යසකු 

යහෝ ඔවුනට මැවිය යනාහැක්යක්මය. මැසස්ා 

ඔවුන්යගන් යමක් පැහැර ගත්යත් නම් උයගන් එය 

ඔවුන් මුදවා ගන්නට පවා ඔවුනට යනාහැක. 

අයැදින්නා හා අයැදිනු ලබන්නා දුර්වල විය. 

ۥْٓۚ  اُس ُضرَِب َمثَل  فَٱۡستَِمُعواْ لَُه َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِ لَن  هِذيَن تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱَّلله إِنه ٱل
ۖۥۡ َوِإن   َيخۡلُُقواْ ذُبَاٗبا َولَوِ ٱۡجتََمُعواْ لَُه

ها يَۡستَنقُِذوهُ مِنُۡهْۚ  ا ل بَاُب َشيۡـ ٗ يَۡسلُبُۡهُم ٱلذُّ
الِ   ٧٣ ُب َوٱلَۡمۡطلُوُب َضُعَف ٱلطه

74. අල්ලාහ් ව ගරු කළ යුතු ප්රමාණයට ඔවුහු ඔහුට 

ගරු යනාකයළෝය. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අති 

බලවත්ය; සර්ව බලධාරීය. 

َ لََقوِيٌّ   ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله َ َحقه قَۡدرِهِ َما قََدُرواْ ٱَّلله
 ٧٤ َعزِيزٌ 

75. මලක්වරුන් අතරින් හා ජනයා අතරින් අල්ලාහ් 

දූතවරුන් යතෝරා ගත්යත්ය. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්සර්ව රාවකය; සර්ව නිරීක්ෂකය. 

ُ يَۡصَطفِى مَِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسلٗا َومَِن   ٱَّلله
َ َسِميُعُۢ بَِصير   اِسِۚ إِنه ٱَّلله  ٧٥ ٱلنه

76. ඔවුන් ඉදිරියේ ඇති දෑ හා ඔවුනට පසුපසින් ඇති 

දෑ ඔහු දනියි. තවද සියලු කරුණු යයාමු කරනු 

ලබනුයේ අල්ලාහ් යවතය. 

يِۡديهِۡم َوَما َخلَۡفُهۡمْۚ َوِإلَي  
َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

ُمورُ 
ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ  ٧٦ ٱَّلله

77. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

(නැවී) රුකූඋ කරනු. තවද (නළල බිම තබා) සුජූද් 

කරනු. තවද නුඹලායේ පරමාධිපතිට නැමදුම් කරනු. 

තවද යහකම් සිදු කරනු. නුඹලා ජය ලැබිය හැකි වනු 

පිණිස. 

هِذيَن َءاَمنُواْ ٱۡرَكُعواْ َوْۤاوُدُجۡسٱ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َوٱۡعبُُدواْ َربهُكۡم َوٱۡفَعلُواْ ٱلۡخَيَۡر لََعلهُكۡم  
 ٧٧ ُتۡفلُِحوَن۩ 

78. තවද නුඹලා අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ කැප විය 

යුතු නියම අයුරින් කැපවනු. ඔහු නුඹලා ව යතෝරා 

යගන ඇත. තවද නුඹලා යවත දහයමහි කිසිදු 

දුෂ්කරත්වයක් ඔහු ඇති යනාකයළය්. එය නුඹලායේ 

පියාණන් වූ ඉේරාහීම්යේ පිළියවතයි. රසූල්වරයා 

නුඹලාට සාක්ිකරුවකු වනු පිණිසත් නුඹලා 

ජනයාට සාක්ිකරුවන් වනු පිණිසත් මීට යපර ද 

යමහි (අල්කුර්ආනයයහි) ද මුස්ලිම්වරුන් යැයි 

නුඹලාට නම් කයළ් ඔහු (අල්ලාහ්) ය. එයහයින් 

නුඹලා විධිමත් යලස සලාතය ඉටු කරනු. තවද 

සකාත් පිරිනමනු. තවද අල්ලාහ් තදින් ග්රහණය කර 

ගනු. ඔහු නුඹලායේ භාරකරුය. එම භාරකරු 

යහපත් විය. එයමන්ම එම උදේකරු යහපත් විය. 

ِۚۦْ ُهَو   ِ َحقه ِجَهادِه َوَجَٰهُِدواْ فِي ٱَّلله
ِيِن  َُٰكۡم وََما َجَعَل َعلَيُۡكۡم فِي ٱلد  ٱۡجتَبَى

بِيُكۡم إِبَۡرَٰهِيَمْۚ ُهَو 
َ
ِلهَة أ مِۡن َحَرٖجِۚ م 

ىَُٰكُم ٱلُۡمۡسلِِميَن مِن َقبُۡل َوفِي َهََٰذا   َسمه
لَِيُكوَن ٱلرهُسوُل َشهِيًدا َعلَيُۡكۡم  

قِيُمواْ 
َ
اِسِۚ فَأ َوتَُكونُواْ ُشَهَدآَء عَلَى ٱلنه

لَوَٰ  ِ ُهَو  ٱلصه َكوَٰةَ َوٱۡعتَِصُمواْ بِٱَّلله ةَ َوَءاتُواْ ٱلزه
َُٰكۡمۖۡ فَنِۡعَم ٱلَۡمۡولَيَٰ َونِۡعَم ٱلنهِصيرُ   ٧٨ َمۡولَى
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සූරා අල් මුඃමිනූන්  المؤمنون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්යනෝ සැබැවින්ම ජය 

ලැබුයවෝය. 
فۡلََح ٱلُۡمۡؤمِنُونَ 

َ
 ١ قَۡد أ

2. ඔවුහු වනාහි ඔවුන්යේ සලාතයේ දී බිය 

බැතිමතුන් යවති. 
هِذيَن ُهۡم فِي َصلَاتِهِۡم َخَِٰشُعونَ   ٢ ٱل

3. තවද ඔවුහු වනාහි නිෂ්ඵල දැයින් වැළයකන්යනෝ 

යවති. 
هِذيَن ُهۡم َعِن ٱللهۡغوِ ُمۡعرُِضونَ   ٣ َوٱل

4. තවද ඔවුහු වනාහි සකාත් ඉටු කරන්යනෝ යවති.  ََكوَٰةِ َفَٰعِلُون هِذيَن ُهۡم لِلزه  ٤ َوٱل

5. තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්යේ ලිංයේන්ියන් 

සුරක්ෂා කර ගන්යනෝ යවති. 
هِذيَن ُهۡم لُِفُروِجهِۡم َحَٰفُِظونَ   ٥ َوٱل

6. නමුත් ඔවුන්යේ බිරියන් හා ඔවුන්යේ දකුණත් 

හිමි කර ගත් වහල් කාන්තාවන් (සමග) හැර. ඒ 

යහත්ුයවන් නියත වශයයන්ම ඔවුහු යදාස් නගනු 

ලබන්නන් යනායවති. 

يَۡمَٰنُُهۡم  
َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡزَوَِٰجهِۡم أ

َ
ها عَلَىَٰٓ أ إِل

 ٦ فَإِنهُهۡم َغيُۡر َملُومِينَ 

7. එයහයින් කවයරකු ඉන් ඔේබට යසායන්යන් ද? 

එවිට ඔවුහුමය සීමාව ඉක්මවා යන්යනෝ. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
َفَمِن ٱۡبتََغىَٰ َوَرآَء َذَٰلَِك فَأ

 ٧ ٱلَۡعاُدونَ 

8. තවද ඔවුහු වනාහි (ඔවුන් යවත විශ්වාසය මත 

පැවරුණු) ඔවුන්යේ පැවරුම් හා ඔවුන්යේ ගිවිසුම් 

ආරක්ෂා කරන්යනෝ යවති. 

َمََٰنَٰتِهِۡم وََعۡهِدهِۡم  
َ
هِذيَن ُهۡم لِأ َوٱل

 ٨ َرَُٰعونَ 

9. තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්යේ සලාතයන් පිළිබඳ 

සුපරීක්ෂායවන් කටයුතු කරන්යනෝ යවති. 
َٰتِهِۡم ُيحَافُِظونَ  هِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلََو  ٩ َوٱل

10. ඔවුහුමය උරුමක්කරුයවෝ.  ََٰرِثُون ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡو
ُ
 ١٠ أ

11. ෆිර්දවුස්(නම් ස්වර්ග)ය උරුම කර ගත්යතෝ. 

ඔවුහු එහි සදාතනිකයයෝ යවති. 
هِذيَن يَرِثُوَن ٱلۡفِۡرَدۡوَس ُهۡم فِيَها   ٱل

 ١١ َخَٰلُِدونَ 
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12. සැබැවින්ම අපි මැටි සාරයයන් මිනිසා 

මැේයවමු. 
ِن   َولََقۡد َخلَۡقنَا ٱلۡإِنَسََٰن مِن ُسَلَٰلَةٖ م 

 ١٢ ِطينٖ 

13. පසු ව අපි ඔහු සුරක්ිත සථ්ානයක ශුක්රාණුවක් 

යලස තැන්පත් කයළමු. 
ِكينٖ   ١٣ ثُمه َجَعلَۡنَُٰه ُنۡطَفٗة فِي قََرارٖ مه

14. පසු ව අපි එම ශුක්රාණු ව එල්ලී පවතින යල් 

කැටියක් බවට නිර්මාණය කයළමු. පසු ව එම එල්ලී 

පවතින යල් කැටිය මස ්යගාබක් බවට නිර්මාණය 

කයළමු. පසු ව එම මස ්යගාබ අස්ි බවට 

නිර්මාණය කයළමු. පසු ව අපි එම අස්ි  මසින් 

ඇන්යදේයවමු. පසු ව අපි ඔහු ව යවනත් මැවීමක් 

යලසින් බිහි කයළමු. එයහයින් උත්පාදකයින්යගන් 

වඩාත් අලංකාර වූ අල්ලාහ ්අති උත්කෘෂ්ට විය. 

ۡطَفَة َعلََقٗة فََخلَۡقنَا   ثُمه َخلَۡقنَا ٱلنُّ
فََخلَۡقنَا ٱلُۡمۡضَغَة ِعَظَٰٗما ٱلَۡعلََقَة ُمۡضَغٗة 

َنَُٰه َخلًۡقا  
ۡ
نَشأ

َ
فََكَسۡونَا ٱلۡعَِظََٰم لَحٗۡما ثُمه أ
ۡحَسُن  

َ
ُ أ ْۚ َفتَبَاَرَك ٱَّلله َءاَخَر

 ١٤ ٱلَۡخَٰلِقِينَ 

15. ඉන් අනතුරු ව නියත වශයයන්ම නුඹලා 

මරණයට පත් වන්යනෝ යවති. 
 ١٥ ثُمه إِنهُكم َبۡعَد َذَٰلَِك لََمي ِتُونَ 

16. පසු ව නියත වශයයන්ම නුඹලා මළවුන් 

යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ නැගිටුවනු 

ලබති. 

 ١٦ ثُمه إِنهُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ُتبَۡعثُونَ 

17. තවද නුඹලාට ඉහළින් මාවත් හතක් මැේයවමු. 

තවද මැවීම් පිළිබඳ ව අපි අනවධානීන් යනාවූයයමු. 
َطَرآئَِق َوَما َولََقۡد َخلَۡقنَا فَۡوقَُكۡم َسبَۡع 

 ١٧ ُكنها َعِن ٱلۡخَلِۡق َغَٰفِلِينَ 

18. තවද අපි අහසින් ජලය ප්රමාණ යකාට පහළ 

කර මහයපායළාවට පතිත කයළමු. එයමන්ම නියත 

වශයයන්ම අපි එය පහ කිරීමටත් බලය ඇත්යතෝ 

වන්යනමු. 

َُٰه   ۡسَكنه
َ
ُۢ بَِقَدرٖ فَأ َمآءِ َمآَء نَزلَۡنا مَِن ٱلسه

َ
َوأ

ۡرِضِۖ َوِإنها عَلَىَٰ ذََهابِۭ بِهِۦ  فِي 
َ
ٱلۡأ

 ١٨ لََقَِٰدُرونَ 

19. පසු ව අපි එමගින් නුඹලාට ඉඳි හා මිදියයන් 

යුත් උයන් බිහි කයළමු. එහි නුඹලාට අධික පලතුරු 

ද ඇත. එමගින් නුඹලා අනුභව කරන්යනහුය. 

خِيٖل  ِن نه َٰٖت م  نَا لَُكم بِهِۦ َجنه
ۡ
نَشأ

َ
فَأ

ۡعَنَٰٖب 
َ
لهُكۡم فِيَها فََوَٰكُِه َكثِيرَة  َوأ

ُكلُونَ 
ۡ
 ١٩ َومِنَۡها تَأ

20. තවද තූර් සයිනා කන්යදන් මතු වන ගසක් ද 

(අපි බිහි කයළමු.) එය යතල ද අනුභව 

කරන්නන්හට වයංජනයක් ද හට ගන්වයි. 

وََشَجَرٗة َتخُۡرُج مِن ُطورِ َسيۡنَآَء تَۢنبُُت 
ۡهِن َوِصبٖۡغ ل ٓأِۡلكِلِينَ   ٢٠ بِٱلدُّ



සූරා අල් මුඃමිනූන් 460 المؤمنون 

21. තවද නියත වශයයන්ම යගාවිපළ සතුන් තුළ 

නුඹලාට පාඩමක් ඇත. උන්යේ උදරය තුළ ඇති 

දැයින් අපි නුඹලාට පානය සපයන්යනමු. තවද 

නුඹලාට එහි යබායහෝ ප්රයයෝජන ද ඇත. තවද 

නුඹලා එයින් අනුභව කරන්යනහුය. 

ُّۡسقِيُكم   ۖۡ ن نَۡعَِٰم لَعِبۡرَٗة
َ
َوِإنه لَُكۡم فِي ٱلۡأ

ا فِي  ِمه ُبُطونَِها َولَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع  م 
ُكلُونَ 

ۡ
 ٢١ َكثِيرَة  َومِنَۡها تَأ

22. තවද ඒ මත ද නැව මත ද නුඹලා උසුලායගන 

යනු ලබන්යනහුය. 
 ٢٢ وََعلَيَۡها وَعَلَى ٱلُۡفلِۡك ُتحَۡملُونَ 

23. තවද සැබැවින්ම අපි නූහ් ඔහුයේ සමූහයා යවත 

එේයවමු. එවිට ඔහු අයහෝ මායේ ජනයිනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරනු. ඔහු හැර නුඹලාට කිසිදු 

යදවියයකු යනාමැත. නුඹලා බිය බැතිමත් 

යනාවන්යනහු ද? 

رَۡسلۡنَا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡومِهِۦ َفَقاَل  
َ
َولََقۡد أ

ِۡن إَِلٍَٰه  َ َما لَُكم م  َيََٰقۡوِم ٱۡعبُُدواْ ٱَّلله
فَلَا َتتهُقونَ 

َ
ۥْٓۚ أ  ٢٣ َغيُۡرُه

24. එවිට ඔහුයේ ජනයා අතරින් වූ ප්රතික්යෂ්ප කළ 

ප්රධානීහු ‘යමාහු නුඹලා යමන් මිනිසකු මිස නැත. 

නුඹලාට වඩා උසස් වන්නට ඔහු අයප්ක්ෂා කරයි. 

අල්ලාහ ්අභිමත කයළ් නම් මලක්වරුන් පහළ 

කරන්නට තිබුණි. යම් පිළිබඳ අපයේ මුල් මුතුන් 

මිත්තන්යගන් පවා අප අසා නැත’ යැයි පැවසූහ. 

هِذيَن َكَفُرواْ مِن قَۡومِهِۦ َفَقاَل  ٱلَۡملَُؤاْ ٱل
ن  

َ
ِثۡلُُكۡم يُرِيُد أ ها بََشر  م  َما َهََٰذآ إِل

نَزَل 
َ
ُ لَأ َل َعلَيُۡكۡم َولَۡو َشآَء ٱَّلله َيتََفضه

ا َسِمۡعنَا بَِهََٰذا فِٓي َءابَآئِنَا  َمَلَٰٓئَِكٗة مه
لِينَ  وه

َ
 ٢٤ ٱلۡأ

25. ඔහු උමතු ව ඇති මිනිසකු මිස නැත. එයහයින් 

ටික කලක් දක්වා ඔහු ගැන බලා යපායරාත්තුයවන් 

සිටිනු. 

ها رَُجُلُۢ بِهِۦ ِجنهة  َفتََربهُصواْ بِهِۦ  إِۡن ُهَو إِل
 ٢٥ َحتهيَٰ ِحينٖ 

26. මායේ පරමාධිපතියාණනි! ඔවුන් මා යබාරු 

කිරීම සම්බන්ධයයන් ඔබ මට උදේ කරනු මැනව! 

යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

 ِ بُونِ قَاَل َرب   ٢٦ ٱنُصۡرنِي بَِما َكذه

27. අපයේ අධීක්ෂණය හා අපයේ යද්ව පණිවිඩ 

අනුව නුඹ නැව තනනු යැයි අපි ඔහු යවත යද්ව 

පණිවිඩ එේයවමු. අපයේ නියයෝගය පැමිණි විට හා 

ලිප උතුරන විට සෑම යදයක යජෝඩුවකින්ම 

යදයදයනකු බැගින් ද ඔවුන් අතරින් කවයරකු 

යකයරහි විනිශ්චය යපරටු වූයේ ද එවන් අය හැර 

නුඹයේ පවුයල් යසසු අය ද එහි කැටුවා යගන යනු. 

තවද අපරාධ කළවුන් සම්බන්ධයයන් නුඹ මා සමග 

කතා යනාකරනු. නියත වශයයන්ම ඔවුහු ගිල් වනු 

ලබන්යනෝ යවති. 

ۡعيُنِنَا  
َ
ِن ٱۡصنَِع ٱلُۡفلَۡك بِأ

َ
وَۡحيۡنَآ إِلَۡيهِ أ

َ
فَأ

ۡمُرنَا 
َ
نُّوُر  َووَۡحيِنَا فَإِذَا َجآَء أ َوَفاَر ٱلته

ٖ َزوَۡجيِۡن ٱثۡنَيِۡن  
فَٱۡسلُۡك فِيَها مِن كُل 

ها َمن َسبََق َعلَيۡهِ ٱلَۡقۡوُل  ۡهلََك إِل
َ
َوأ

هِذيَن َظلَُمٓواْ  مِنُۡهۡمۖۡ َولَا تَُخَِٰطبۡنِي فِي ٱل
ۡغَرُقونَ   ٢٧ إِنهُهم مُّ



සූරා අල් මුඃමිනූන් 461 المؤمنون 

28. නුඹ හා නුඹ සමග වූවන් නැවට නැග සිටි විට, 

‘අපරාධකාරී ජනයායගන් අප මුදවා ගත් 

අල්ලාහ්ටම සියලු ප්රශංසා’ යැයි නුඹ පවසනු. 

َعَك عَلَى  نَت َوَمن مه
َ
فَإِذَا ٱۡستََويَۡت أ

َٰنَا مَِن   هِذي َنجهى ِ ٱل ٱلُۡفلِۡك َفُقِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
َٰلِِمينَ   ٢٨ ٱلَۡقۡوِم ٱلظه

29. තවද මායේ පරමාධිපතියාණනි! සමෘද්ධිමත් 

ස්ථානයකට මා යගාඩ බස්වනු මැනව! තවද නුඹ 

යගාඩ බස්වන්නන් අතර යර්ෂ්ඨය යැයි නුඹ 

පවසනු. 

نَت 
َ
بَارَٗكا َوأ نزِلۡنِي ُمنَزلٗا مُّ

َ
ِ أ َوُقل رهب 

 ٢٩ َخيُۡر ٱلُۡمنزِلِينَ 

30. නියත වශයයන්ම එහි සංඥා ඇත. තවද 

සැබැවින්ම අපි පරීක්ෂා කරනු ලබන්නන් වූයයමු. 
َوِإن ُكنها  إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت 

 ٣٠ لَُمبۡتَلِينَ 

31. අනතුරු ව ඔවුන්යගන් පසු ව අපි යවනත් 

පරපුරක් බිහි කයළමු. 
نَا مِنُۢ َبۡعِدهِۡم قَۡرنًا َءاَخرِينَ 

ۡ
نَشأ

َ
 ٣١ ثُمه أ

32. ‘නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරනු. ඔහු හැර 

යවනත් යදවියඳකු නුඹලාට යනාමැත. නුඹලා බිය 

බැතිමත් විය යුතු යනායේදැ’යි විමසමින් අපි 

ඔවුන්යගන් වූ රසූල්වරයකු එවිට ඔවුන් අතරට 

එේයවමු. 

ِن ٱۡعبُُدواْ  
َ
ِنُۡهۡم أ رَۡسلۡنَا فِيهِۡم رَُسولٗا م 

َ
فَأ

فَلَا 
َ
ۥْٓۚ أ ِۡن إَِلٍَٰه َغيُۡرُه َ َما لَُكم م  ٱَّلله

 ٣٢ َتتهُقونَ 

33. ඔහුයේ ජනයා අතරින් (සතයය) ප්රතික්යෂ්ප 

කළ, පරමාන්ත දිනයේ හමු ව (ගැන) යබාරු කළ, 

තවද යමයලායවහි ඔවුනට සුයපෝඛ්යබෝගී ජීවිතයක් 

අප පිරිනැමූ ප්රධානීහු "යමාහු නුඹලා යමන් මිනිසකු 

මිස නැත, නුඹලා අනුභව කරන දැයින් ඔහු ද 

අනුභව කරයි. නුඹලා පානය කරන දැයින් ඔහු ද 

පානය කරයි" යැයි පැවසුයවෝය. 

هِذيَن  َكَفُرواْ  َوَقاَل ٱلَۡملَأُ مِن قَۡومِهِ ٱل
تَۡرفَۡنَُٰهۡم فِي  

َ
بُواْ بِلَِقآءِ ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ َوَكذه

ِثۡلُُكۡم   ها بََشر  م  ۡنيَا َما َهََٰذآ إِل ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ
ُكلُوَن مِنُۡه َويَۡشَرُب  

ۡ
ا تَأ ُكُل مِمه

ۡ
يَأ

ا تَۡشَربُونَ   ٣٣ مِمه

34. තවද නුඹලා යමන් වූ මිනිසකුට නුඹලා යටත් 

වූයේ නම් එවිට නියත වශයයන්ම නුඹලා 

අලාභවන්තයයෝ වන්යනහුය. 

ِثۡلَُكۡم إِنهُكۡم إِٗذا  َطۡعتُم بََشٗرا م 
َ
َولَئِۡن أ

 ٣٤ لهَخَِٰسُرونَ 

35. නියත වශයයන්ම නුඹලා මිය යගාස්, පස් හා 

අස්ි  බවට නුඹලා පත් වූ විට නියත වශයයන්ම 

නුඹලා (ට නැවත ප්රාණය දී) බැහැර කරනු 

ලබන්යනෝ යැයි ඔහු නුඹලාට ප්රතිඥාවක් යදන්යන් 

ද? 

نهُكۡم إِذَا مِتُّۡم َوُكنتُۡم تَُرابٗا 
َ
يَعُِدُكۡم أ

َ
أ

خۡرَُجونَ  نهُكم مُّ
َ
 ٣٥ وَِعَظًَٰما أ
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36. නුඹලාට ප්රතිඥා යදනු ලබන දෑ දුරස්ය. ඉතා 

දුරස්ය. 
 ٣٦ ۞َهيَۡهاَت َهيَۡهاَت لَِما تُوَعُدونَ 

37. යමය, අපයේ යමයලාව ජීවිතය හැර 

යවයනකක් යනායේ. අපි මිය යන්යනමු. තවද අපි 

ජීවත් වන්යනමු. තවද අපි නැවත නැගිටුවනු 

ලබන්නන් යනායවමු. 

ۡنيَا َنُموُت َوَنحۡيَا   ها َحيَاُتنَا ٱلدُّ إِۡن ِهَي إِل
 ٣٧ َوَما َنحُۡن بَِمبُۡعوثِينَ 

38. ඔහු අල්ලාහ්ට එයරහිව යබාරුවක් යගාතා 

පවසන මිනියසකු මිස නැත. තවද අපි ඔහු ව 

විශ්වාස කරන්නන් යනායවමු. 

ِ َكِذبٗا   ها رَُجٌل ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله إِۡن ُهَو إِل
 ٣٨ َوَما َنحُۡن لَُهۥ بُِمۡؤمِنِينَ 

39. මායේ පරමාධිපතියාණනි! ඔවුන් මා යබාරු 

කිරීම සම්බන්ධයයන් ඔබ මට උදේ කරනු මැනව! 

යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ِ ٱنُصۡرنِي بَِما  بُونِ قَاَل َرب   ٣٩ َكذه

40. මද කලකින් සැබැවින්ම ඔවුන් පසුතැවිලි 

වන්නන් බවට පත් වනු ඇතැයි ඔහු පැවසුයේය. 
هُيۡصبُِحنه َنَِٰدمِينَ  ا قَلِيٖل ل  ٤٠ قَاَل َعمه

41. එවිට මහා හඬ සැබෑ යලසින්ම ඔවුන් ව හසු 

කර ගත්යත්ය. පසු ව වියළී ගිය ඉපැනැලි බවට අපි 

ඔවුන් පත් කයළමු. එයහයින් අපරාධකාරී ජනයාට 

ශාපයක්ම යේවා! 

ِ فََجَعلَۡنَُٰهۡم  يَۡحُة بِٱلۡحَق  َخَذۡتُهُم ٱلصه
َ
فَأ

َٰلِِمينَ  ْۚ َفبُۡعٗدا ل ِلَۡقۡوِم ٱلظه  ٤١ ُغثَاٗٓء

42. අනතුරු ව ඔවුන්යගන් පසු ව අපි යවනත් 

පරම්පරාවන් බිහි කයළමු. 
نَا مِنُۢ َبۡعِدهِۡم قُُرونًا 

ۡ
نَشأ

َ
ثُمه أ

 ٤٢ َءاَخرِينَ 

43. කිසිදු සමූහයක් එහි නියමිත කාලය අබිබවා 

යනායනු ඇත. තවද ඔවුහු ප්රමාද ද යනාවනු ඇත. 
َجلََها َوَما  

َ
ٍة أ مه

ُ
َما تَۡسبُِق مِۡن أ

 ٤٣ يَۡستَـ ِۡخُرونَ 

44. පසු ව අපයේ දූතවරුන් අනුපිළියවළින් අපි 

එේයවමු. සමූහයක් යවත එහි පණිවිඩකරුයවකු 

පැමිණි සෑම අවසථ්ාවකම ඔවුහු ඔහුව යබාරු 

කයළෝය. එයහයින් ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු ව 

ඇතැයමකුට පසු  අනුගමනය කිරීමට 

සැළැස්සුයවමු. තවද ඔවුන්ව (පුරාණ ඉතිහාස) 

පුවත් බවට පත් කයළමු. එයහයින් යද්වත්වය 

විශ්වාස යනාකරන ජනයාට (අල්ලාහ්යේ 

ආශිර්වාදයයන්) දුරසක් ම යේවා! 

رَۡسلۡنَا  
َ
ٗة  ثُمه أ مه

ُ
رُُسلَنَا َتتَۡراۖۡ كُله َما َجآَء أ

ۡتبَۡعنَا َبۡعَضُهم َبۡعٗضا  
َ
بُوُهۖۡ فَأ رهُسولَُها َكذه

ها   َحادِيَثْۚ َفبُۡعٗدا ل َِقۡومٖ ل
َ
وََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

 ٤٤ يُۡؤمِنُونَ 
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45. පසු ව අපි අපයේ සංඥා හා පැහැදිලි සාධක 

සමග මූසා හා ඔහුයේ සයහෝදර හාරූන් යැේයවමු. 
َخاهُ َهَُٰروَن أَـِبَيَٰتِنَا  

َ
رَۡسلۡنَا ُموَسيَٰ َوأ

َ
ثُمه أ

بِينٍ   ٤٥ وَُسلَۡطَٰٖن مُّ

46. ෆිර්අවුන් හා ඔහුයේ ප්රධානීන් යවත. නමුත් 

ඔවුහු උඩඟු වූහ. තවද ඔවුහු අහංකාර පිරිසක් වූහ. 
إِلَيَٰ فِۡرَعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ فَٱۡستَۡكبَُرواْ وَكَانُواْ  

 ٤٦ الِينَ قَۡوًما عَ 

47. අප යමන් මිනිසුන් යදයදයනකු අපි විශ්වාස 

කළ යුතු ද? ඔවුන් යදයදනායේ ජනයා අපට 

ගැතිකම් කරන්නයනෝ යවති යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

نُۡؤمُِن لِبََشَريِۡن مِثۡلِنَا َوَقۡوُمُهَما  
َ
َفَقالُٓواْ أ

 ٤٧ لََنا َعَٰبُِدونَ 

48. එයහයින් ඔවුහු ඔවුන් යදයදනා යබාරු 

කයළෝය. එවිට ඔවුහු විනාශ කරනු ලැබූවන් අතරින් 

වූහ. 

بُوُهَما فَكَانُواْ مَِن ٱلُۡمۡهلَِكينَ   ٤٨ فََكذه

49. තවද ඔවුන් ඍජු මග ලැබිය හැකි වනු පිණිස 

සැබැවින්ම අපි මූසාට ධර්ම ග්රන්ථය පිරිනැමුයවමු. 
َولََقۡد َءاتَيۡنَا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب لََعلهُهۡم  

 ٤٩ َيۡهتَُدونَ 

50. තවද මර්යම්යේ පුත් හා ඔහුයේ මව සංඥාවක් 

බවට අපි පත් කයළමු. තවද උල්පත් හා නිශ්චල 

උස් තැනි තලාවක ඔවුන් යදයදනාට අපි නවාතැන් 

දුනිමු. 

ۥٓ َءايَٗة  ُه مه
ُ
وََجَعلۡنَا ٱۡبَن َمۡريََم َوأ

َوَءاَويَۡنَُٰهَمآ إِلَيَٰ َربَۡوةٖ ذَاِت قََرارٖ  
 ٥٠ َوَمعِينٖ 

51. අයහෝ දූතවරුනි!   පිවිතුරු දැයින් නුඹලා 

අනුභව කරනු. තවද දැහැමි කටයුතු සිදු කරනු. 

නියත වශයයන්ම මා නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ සර්ව 

ඥානීය. 

ي َِبَِٰت   َها ٱلرُُّسُل كُلُواْ مَِن ٱلطه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۖۡ إِن ِي بَِما َتۡعَملُوَن   َوٱۡعَملُواْ َصَٰلًِحا
 ٥١ َعلِيم  

52. තවද නුඹලායේ යමම සමාජය එකම 

සමාජයකි. තවද මම නුඹලායේ පරමාධිපති යවමි. 

එයහයින් නුඹලා මට බිය බැතිමත් වනු. 

نَا۠  
َ
ٗة َوَِٰحَدٗة َوأ مه

ُ
تُُكۡم أ مه

ُ
ۦٓ أ َوِإنه َهَِٰذهِ

 ٥٢ َربُُّكۡم فَٱتهُقونِ 

53. නමුත් ඔවුහු ඔවුන්යේ කරුණ ඔවුන් අතර 

යවන් යවන් ව යබදා යවන් කර ගත්යතෝය. සෑම 

පක්ෂයක්ම ඔවුන් සතු දෑ පිළිබඳ ව සතුටු වන්යනෝ 

වූහ. 

ۡمَرُهم بَيۡنَُهۡم ُزبُٗراۖۡ كُلُّ ِحۡزبِۭ  
َ
ُعٓواْ أ َفتََقطه

 ٥٣ بَِما لََديۡهِۡم فَرُِحونَ 

54. එයහයින් මද කලකට ඔවුන්යේ අඥානකයමහි 

නුඹ ඔවුන් අත් හැර දමනු. 
 ٥٤ ِحينٍ فََذۡرُهۡم فِي َغۡمَرتِهِۡم َحتهيَٰ 
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55. අප කවර යදයක් ධනයයන් හා දරුවන්යගන් 

ඔවුනට පිරිනමන්යන් ද එමගින්... 
اٖل  ُهم بِهِۦ مِن مه نهَما نُِمدُّ

َ
َيحَۡسبُوَن أ

َ
أ

 ٥٥ َوبَنِينَ 

56. අපි ඔවුනට යහපත ඉක්මන් කරන්යනමු යැයි 

ඔවුහු සිතන්යනෝද? නැත. ඔවුහු (ඒ බව) යනාහඟති. 
ها  نَُسارُِع لَُهۡم فِي  َِٰتِۚ بَل ل ٱلۡخَيَۡر

 ٥٦ يَۡشُعُرونَ 

57. නියත වශයයන්ම ඔවුන්යේ පරමාධිපති ගැන වූ 

බිය යහත්ුයවන් තැති ගත් අය ද, 
ِۡن َخۡشيَةِ َرب ِهِم  هِذيَن ُهم م  إِنه ٱل

ۡشفُِقونَ   ٥٧ مُّ

58. තවද ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ වදන් පිළිබඳ 

විශ්වාස කරන අය ද, 
هِذيَن ُهم   ٥٨ أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۡم يُۡؤمِنُونَ َوٱل

59. තවද ඔවුන්යේ පරමාධිපතිට ආයද්ශ යනාතබන 

අය ද, 
هِذيَن ُهم بَِرب ِهِۡم لَا يُۡشِرُكونَ   ٥٩ َوٱل

60. නියත වශයයන්ම ඔවුන්යේ පරමාධිපති යවත 

නැවත හැයරන්නන් වනු ඇතැයි ඔවුන්යේ හදවත් 

තැති ගනිමින් තිබිය දී ඔවුනට පිරිනැමූ දෑ පිරිනමන 

අය ද, 

ُقلُوبُُهۡم وَِجلٌَة   هِذيَن يُۡؤتُوَن َمآ َءاتَواْ وه َوٱل
نهُهۡم إِلَيَٰ َرب ِهِۡم َرَِٰجُعونَ 

َ
 ٦٠ أ

61. තවද (යමවැන්නන්) යහකම් කිරීයමහි යුහුසුලු 

වනුයේ ඔවුහුමය. තවද ඔවුහු ඒ සඳහා ඉදිරියයන් 

සිටින්යනෝ යවති. 

ْوَلَٰٓئَِك يَُسَٰرُِعوَن فِي 
ُ
َِٰت َوُهۡم لََها  أ ٱلۡخَيَۡر

 ٦١ َسَٰبُِقونَ 

62. තවද කිසිදු ආත්මයකට එහි ප්රමාණයට මිස අපි 

(කිසිවක්) යනාපටවන්යනමු. සතයය කතා කරන 

පුස්තකයක් අප අතර ඇත. තවද ඔවුහු අපරාධ 

කරනු යනාලබති. 

ْۚ َولََدۡينَا   ها وُۡسَعَها َولَا نُكَل ُِف َنۡفًسا إِل
ِ َوُهۡم لَا  كَِتَٰب  يَنِطُق  بِٱلۡحَق 

 ٦٢ ُيۡظلَُمونَ 

63. නමුත් ඔවුන්යේ හදවත් යම් පිළිබඳ ව 

අඥානභාවයයහි පවතී. තවද ඔවුනට යම් හැර 

යවනත් (අයහපත්) ක්රියාදාමයන් ද ඇත. ඔවුහු එය 

සිදු කරන්යනෝ යවති. 

ِۡن َهََٰذا َولَُهۡم   بَۡل قُلُوبُُهۡم فِي َغۡمَرةٖ م 
ِن ُدوِن  ۡعَمَٰل  م 

َ
َذَٰلَِك ُهۡم لََها أ

َِٰملُونَ   ٦٣ َع

64. අපි ඔවුන් අතර වූ සුයඛ්ෝපයභෝගී ජීවිතයක් 

යදනු ලැබූවන් දඬුවමින් හසු කරගන්නා යතක් එයස ්

පවතී. එවිට ඔවුහු බැගෑපත් යවති. 

َخۡذنَا ُمتۡرَفِيهِم بِٱلَۡعَذاِب إِذَا 
َ
َحتهيَٰٓ إِذَآ أ

 ٦٤ ُهۡم َيجۡـ َُرونَ 
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65. අද දින නුඹලා බැගෑපත් යනාවනු. නියත 

වශයයන්ම නුඹලා අපයගන් උදේ යනාලබනු ඇත. 
ِنها لَا   لَا َتجۡـ َُرواْ ٱلَۡيۡوَمۖۡ إِنهُكم م 

 ٦٥ تُنَصُرونَ 

66. නුඹලා යකයරහි මායේ වදන් පාරායනය කරනු 

ලබමින් තිබිණ. නමුත් නුඹලා (එයින්) වැළකී 

නුඹලා හැරී පලා යමින් සිටියයහුය. 

ُتتۡلَىَٰ َعلَيُۡكۡم فَُكنتُۡم  قَۡد كَانَۡت َءاَيَٰتِي 
ۡعَقَٰبُِكۡم تَنِكُصونَ 

َ
 ٦٦ عَلَىَٰٓ أ

67. එවිට නුඹලා ඒ ගැන උඩඟුවන්නන් යලසින් 

රාත්රියේ පුහු කතා වල නිරතයවමින් සිටියයහුය. 
 ٦٧ ُمۡستَۡكبِرِيَن بِهِۦ َسَِٰمٗرا َتۡهُجُرونَ 

68. එයහයින් ඔවුහු එම ප්රකාශය (අල් කුර්ආනය) 

පරිශීලනය යනාකයළෝ ද? එයස ්නැතයහාත් 

ඔවුන්යේ මුල් මුතුන් මිත්තන්හට යනාපැමිණි දෑ 

ඔවුන් යවත පැමිණ තියේ ද? 

ا لَۡم   ۡم َجآَءُهم مه
َ
بهُرواْ ٱلَۡقۡوَل أ فَلَۡم يَده

َ
أ

لِينَ  وه
َ
ِت َءابَآَءُهُم ٱلۡأ

ۡ
 ٦٨ يَأ

69. එයස් නැතයහාත් ඔවුන්යේ ධර්ම දූතයාණන් 

ගැන ඔවුහු යනාදැන, පසුව ඔවුහු ඔහු ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්යනෝ ද? 

ۡم لَۡم َيۡعرُِفواْ رَُسولَُهۡم َفُهۡم لَُهۥ 
َ
أ

 ٦٩ ُمنِكُرونَ 

70. එයස් නැතයහාත් ඔහු උමතුයවන් යපයළනු 

ඇතැයි ඔවුහු පවසන්යනෝ ද? එයස ්යනාව, ඔහු 

ඔවුන් යවත සතයය සමග පැමිණියේය. තවද 

ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා සතයය පිළිකුල් 

කරන්යනෝ වූහ. 

ۡم َيُقولُوَن بِهِۦ ِجنهُۢةْۚۚ بَۡل َجآَءُهم  
َ
أ

ِ َكَٰرُِهونَ  ۡكثَرُُهۡم لِلَۡحق 
َ
ِ َوأ  ٧٠ بِٱلۡحَق 

71. තවද සතයය ඔවුන්යේ ආශාවන් අනුගමනය 

කයළ ්නම් අහස් හා මහයපායළාව ද ඒවායයහි ඇති 

අය ද දූිත වී යනු ඇත. එයස ්යනාව, ඔවුනට 

උපයදසක් අපි පිරිනැමුයවමු. නමුත් ඔවුහු ඔවුන්යේ 

යමයනහි කිරීයමන් වැළයකන්යනෝ වූහ. 

ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت  
َ
َولَوِ ٱتهبََع ٱلۡحَقُّ أ

ْۚ بَۡل  ۡرُض َوَمن فِيهِنه
َ
َمََٰوَُٰت َوٱلۡأ ٱلسه

َتيَۡنَُٰهم بِِذۡكرِهِۡم َفُهۡم َعن ذِۡكرِِهم  
َ
أ

ۡعرُِضونَ   ٧١ مُّ

72. එයස් නැතයහාත්, නුඹ ඔවුන්යගන් යම් 

කුලියක් ඉල්ලුයවහි ද? නුඹයේ පරමාධිපතියේ 

කුලිය යර්ෂ්ඨය. තවද ඔහු යපෝෂකයින් අතරින්ද 

යර්ෂ්ඨයාය. 

ۡم تَۡسـ َلُُهۡم َخرٗۡجا فََخَراُج َرب َِك َخيۡر ۖۡ  
َ
أ

َٰزِِقينَ   ٧٢ َوُهَو َخيُۡر ٱلره

73. තවද නියත වශයයන්ම නුඹ ඔවුන් ඍජු මාර්ගය 

යවත ඇරයුම් කරන්යනහිය. 
لََتۡدُعوُهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  َوِإنهَك 

ۡستَقِيمٖ   ٧٣ مُّ
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74. තවද නියත වශයයන්ම මතු යලාව විශ්වාස 

යනාකරන්නන් එම මාර්ගයයන් හැයරන්යනෝ යවති. 
هِذيَن لَا يُۡؤمِنُوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َعِن  َوِإنه ٱل

َرَِٰط لََنَِٰكبُونَ  ِ  ٧٤ ٱلص 

75. තවද අපි ඔවුනට කරුණාව දක්වා ඔවුනට අත් 

වූ පීඩාව අපි පහ කයළ ්නම් ඔවුහු ඔවුන්යේ 

මුළායවහිම වයාකූලත්වයයන් යවළී එල්බ සිටිනු 

ඇත. 

  ٖ ِن ُضر  ۞َولَۡو َرِحمَۡنَُٰهۡم َوَكَشۡفنَا َما بِهِم م 
واْ فِي ُطۡغَيَٰنِهِۡم َيۡعَمُهونَ   ٧٥ لهلَجُّ

76. තවද සැබැවින්ම අපි ඔවුන් දඬුවමින් ග්රහණය 

කයළමු. නමුත් ඔවුහු ඔවුන්යේ පරමාධිපතිට 

යටහත් යනාවූහ. තවද ඔවුහු බැගෑපත් යනාවූහ. 

َخۡذَنَُٰهم بِٱلَۡعَذاِب َفَما ٱۡستَكَانُواْ  
َ
َولََقۡد أ

ُعونَ   ٧٦ لَِرب ِهِۡم َوَما َيتََضره

77. අවසානයේ අපි ඔවුන් යවත දැඩි දඬුවමින් යුත් 

යදාරටු විවෘත කළ විට ඔවුහු එහි බලායපායරාත්තු 

සුන් වූයවෝ වූහ. 

َفتَۡحنَا َعلَيۡهِم بَاٗبا ذَا َعَذاٖب َحتهيَٰٓ إِذَا 
 ٧٧ َشِديٍد إِذَا ُهۡم فِيهِ ُمبۡلُِسونَ 

78. තවද නුඹලාට රවණය ද දෘෂ්ටීන් ද හදවත් ද 

නිර්මාණය කයළ් ඔහුමය. නුඹලා කෘතඥ වනුයේ 

ස්වල්පයකි. 

بَۡصََٰر  
َ
ۡمَع وَٱلۡأ  لَُكُم ٱلسه

َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ َوُهَو ٱل

ا تَۡشُكُرونَ  ْۚ قَلِيلٗا مه فۡـ َِدةَ
َ
 ٧٨ َوٱلۡأ

79. මහයපායළායේ නුඹලා ව මැේයේ ඔහුමය. තවද 

ඔහු යවතම නුඹලා රැස් කරනු ලබනු ඇත. 
ۡرِض َوِإلَۡيهِ  

َ
ُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
هِذي ذََرأ َوُهَو ٱل

 ٧٩ ُتحَۡشُرونَ 

80. තවද ජීවය යදන්නා ද මරණයට පත් කරන්නා ද 

ඔහුය. රාත්රිය හා දහවල යවනස ්වීම ඔහු සතුය. 

එයහයින් නුඹලා වටහා ගත යුතු යනායේ ද? 

هِذي يُۡحِيۦ َويُِميُت َولَُه ٱۡختَِلَُٰف  َوُهَو ٱل
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
ِۚ أ َهارِ هۡيِل َوٱلنه  ٨٠ ٱل

81. එයස් යනාව, මුතුන් මිත්තන් පැවසුවාක් යමන් 

ඔවුහු ද පැවසුයවෝය. 
لُو وه

َ
 ٨١ نَ بَۡل قَالُواْ مِثَۡل َما قَاَل ٱلۡأ

82. අපි මියයගාස් පස් හා අස්ි  බවට පත් වූ විට 

නියත වශයයන්ම අපි නැවත නැගිටුවනු 

ලබන්යනමු දැයි ඔවුහු විමසූයවෝය. 

ءِنها  
َ
ءِذَا مِتۡنَا َوُكنها تَُرابٗا وَِعَظًَٰما أ

َ
قَالُٓواْ أ

 ٨٢ لََمبُۡعوثُونَ 

83. මීට යපර අප හා අපයේ මුතුන් මිත්තන් යම් 

සම්බන්ධයයන් ප්රතිඥා යදනු ලැබුයවමු. යමය මුතුන් 

මිත්තන්යේ ප්රබන්ධයන් මිස යවනත් කිසිවක් නැත. 

لََقۡد وُِعۡدنَا َنحُۡن َوَءابَآُؤنَا َهََٰذا مِن َقبُۡل 
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
هآ أ  ٨٣ إِۡن َهََٰذآ إِل

84. නුඹලා දැන සිටියයහු නම් මහයපායළාව හා එහි 

ඇත්තන් කවුරුන් සතුදැ?යි නුඹ විමසනු. 
ۡرُض َوَمن فِيَهآ إِن ُكنتُۡم 

َ
قُل ل َِمِن ٱلۡأ

 ٨٤ َتۡعلَُمونَ 
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85. අල්ලාහ් සතු යැයි ඔවුහු පවසනු ඇත. එයස් 

නම් නුඹලා යමයනහි කළ යුතු යනායේදැයි විමසනු. 
ُرونَ  فَلَا تََذكه

َ
ِْۚ قُۡل أ  ٨٥ َسيَُقولُوَن َّلِله

86. අහස ්හයතහි හිමිපාණන් හා මහත් වූ අර්ෂ්හි 

හිමිපාණන් කවුරුන්දැ?යි නුඹ විමසනු. 
بِۡع َوَربُّ   َمََٰوَِٰت ٱلسه قُۡل َمن رهبُّ ٱلسه

 ٨٦ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡعِظيمِ 

87. අල්ලාහ් සතු යැයි ඔවුහු පවසනු ඇත. එයස් 

නම් නුඹලා බිය බැතිමත් විය යුතු යනායේදැ?යි නුඹ 

විමසනු. 

فَلَا َتتهُقونَ َسيَُقولُوَن 
َ
ِْۚ قُۡل أ  ٨٧ َّلِله

88. සියලු දෑහි පාලනයන් තම අයතහි ඇත්තා 

කවුරුන්දැයි නුඹ විමසනු. තවද ඔහු රැකවරණය 

සලසයි. තවද ඔහු කිසිවකුයගන් රැකවරණය 

යනාලබයි. නුඹලා දැන සිටියාහු නම්! 

ِ َشۡيءٖ َوُهَو  
قُۡل َمنُۢ بِيَِدهِۦ َملَُكوُت كُل 

لَيۡهِ إِن ُكنتُۡم  ُيجِيُر َولَا ُيجَاُر عَ 
 ٨٨ َتۡعلَُمونَ 

89. අල්ලාහ් සතු යැයි ඔවුහු පවසනු ඇත. එයස් 

නම් නුඹලා වශී කරනු ලබනුයේ යකයස්දැයි නුඹ 

විමසනු. 

هيَٰ تُۡسَحُرونَ  ن
َ
ِْۚ قُۡل فَأ  ٨٩ َسيَُقولُوَن َّلِله

90. එයස් යනාව, අපි ඔවුන් යවත සතයය යගන 

ආයවමු. තවද නියත වශයයන්ම ඔවුහු 

මුසාවාදීහුමය. 

َِٰذبُونَ  ِ َوِإنهُهۡم لََك َتيَۡنَُٰهم بِٱلۡحَق 
َ
 ٩٠ بَۡل أ

91. අල්ලාහ් කිසිදු දරුවකු යනාගත්යත්ය. තවද ඔහු 

සමග කිසිදු යදවියකු ද යනාවීය. එයස් (යදවිවරු 

කිහිප යදයනකු) වූ විට සෑම යදවියයකුම ඔහු මැවූ 

දෑ සමග පහ ව යනු ඇත. ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු 

ඇතැයමකුට වඩා උසස් වනු ඇත. ඔවුන් වර්ණනා 

කරන දැයින් අල්ලාහ් සුපිවිතුරුය. 

ُ مِن َولَٖد وََما كَاَن َمَعُهۥ   خََذ ٱَّلله َما ٱته
هَذَهَب كُلُّ إَِلَٰهِۭ بَِما َخلََق  مِۡن إَِلٍَٰهِۚ إِٗذا ل

 ِ َولََعلَا َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ ُسبَۡحََٰن ٱَّلله
ا يَِصُفونَ   ٩١ َعمه

92. ඔහු අදෘශයමාන දෑ හා දෘශයමාන දෑ පිළිබඳ 

සර්ව ඥානීය. එයහයින් ඔවුන් ආයද්ශ තබන දැයින් 

ඔහු උත්තරීතර විය. 

ا  َهََٰدةِ َفتََعَٰلَىَٰ َعمه َٰلِِم ٱلَۡغيِۡب َوٱلشه َع
 ٩٢ يُۡشِرُكونَ 

93. මායේ පරමාධිපතියාණනි! ඔවුනට ප්රතිඥා යදනු 

ලබන දෑ නුඹ මට යපන්වා යදන්යන් නම් මැනව! 

යැයි නුඹ පවසනු. 

ا تُرِيَن ِي َما يُوَعُدونَ  ِ إِمه  ٩٣ قُل رهب 

94. මායේ පරමාධිපතියාණනි! අපරාධකාරී ජනයා 

අතරට මා පත් යනාකරනු මැනව! (යැයි නුඹ 

පවසනු.) 

َٰلِِمينَ  ِ فَلَا َتجَۡعلۡنِي فِي ٱلَۡقۡوِم ٱلظه  ٩٤ َرب 
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95. තවද අප ඔවුනට යපායරාන්දු වන දෑ නුඹට 

යපන්වීමට නියත වශයයන්ම අපි බලය ඇත්යතෝ 

යවමු. 

ن نُّرِيََك َما نَعُِدُهۡم  
َ
َوِإنها عَلَىَٰٓ أ
 ٩٥ لََقَِٰدُرونَ 

96. වඩාත් අලංකාර වනුයේ කුමක් ද එමගින් 

(නබිතුමණි) නුඹ නපුර වළක්වා ගනු. ඔවුන් 

වර්ණනා කරන දෑ පිළිබඳ ව අපි මැනවින් දන්යනමු. 

ۡحَسُن 
َ
ْۚ َنحُۡن  ٱۡدَفۡع بِٱلهتِي ِهَي أ ي ِئََة ٱلسه

ۡعلَُم بَِما يَِصُفونَ 
َ
 ٩٦ أ

97. තවද මායේ පරමාධිපතියාණනි! 

යෂයිතානුන්යේ යපලඹවීම් වලින් මම නුඹයගන් 

ආරක්ෂාව පතමි යැයි නුඹ පවසනු. 

ُعوذُ بَِك مِۡن َهَمَزَِٰت 
َ
ِ أ َوُقل رهب 
َيَِٰطينِ   ٩٧ ٱلشه

98. තවද මායේ පරමාධිපතියාණනි! ඔවුන් මා යවත 

සම්මුඛ් වීයමන් මම නුඹයගන් ආරක්ෂාව පතමි. 
ن َيحُۡضُرونِ 

َ
ِ أ ُعوذُ بَِك َرب 

َ
 ٩٨ َوأ

99. අවසානයේ ඔවුන්යගන් යකයනකු යවත 

මරණය පැමිණි විට මායේ පරමාධිපතියාණනි! නුඹ 

මා නැවත හරවා යවනු මැනව! යැයි ඔහු පවසයි. 

 ِ َحَدُهُم ٱلَۡمۡوُت قَاَل َرب 
َ
َحتهيَٰٓ إِذَا َجآَء أ

 ٩٩ ٱرِۡجُعونِ 

100. මා අතපසු කළ දෑහි දැහැමි දෑ ඉටු කිරීම 

සඳහා (එයස ්හරවා යවනු මැනව!) එයස ්යනාව 

නියත වශයයන්ම එය ඔහු පවසන ප්රකාශයක් 

පමණි. ඔවුන්යගන් පසු ව ඔවුන් නැවත නැගිටු වනු 

ලබන දිනය දක්වා බාධකයක් ඇත. 

ۡعَمُل َصَٰلِٗحا فِيَما تََرۡكُتْۚ 
َ
ْۚ لََعل ِٓى أ هآ كَل

ۖۡ َومِن َوَرآئِهِم   إِنهَها كَلَِمٌة ُهَو قَآئِلَُها
 ١٠٠ بَۡرَزٌخ إِلَيَٰ يَۡوِم ُيبَۡعثُونَ 

101. එවිට යහාරණෑයවහි පිඹිනු ලැබූ විට එදින 

ඔවුන් අතර සම්බන්ධතා යනාපවතී. තවද ඔවුන් 

එකියනකා විමසා යනාගනිති. 

نَساَب بَيۡنَهُ 
َ
ورِ فَلَآ أ ۡم  فَإِذَا نُفَِخ فِي ٱلصُّ

 ١٠١ يَۡوَمئِٖذ َولَا يَتََسآَءلُونَ 

102. එයහයින් කවයරකුයේ තුලාවන් බරින් වැඩි 

වූයේ ද එවිට ඔවුහුමය ජයග්රාහකයයෝ. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 

ُ
َفَمن ثَُقلَۡت َمَوَٰزِينُُهۥ فَأ

 ١٠٢ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

103. තවද කවයරකුයේ තුලාවන් බරින් සැහැල්ලු 

වූයේ ද තමන්ටම අලාභහානි කර ගත්යතෝ 

ඔවුහුමය. ඔවුහු නිරයේ සදාතනිකයයෝ යවති. 

هِذيَن  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ۡت َمَوَٰزِينُُهۥ فَأ َوَمۡن َخفه

نُفَسُهۡم فِي َجَهنهَم َخَٰلُِدونَ 
َ
 ١٠٣ َخِسُرٓواْ أ

104. (නිරා) ගින්න ඔවුන්යේ මුහුණු දවාලයි. තවද 

ඔවුහු එහි විකෘති වූයවෝ යවති. 
اُر َوهُ  ۡم فِيَها  تَلَۡفُح وُُجوَهُهُم ٱلنه

 ١٠٤ َكَٰلُِحونَ 
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105. මායේ වදන් නුඹලා යවත කියවා යපන්වනු 

යනාලැබුයේ ද? එවිට නුඹලා එය යබාරු කරමින් 

සිටියයහුය. 

لَۡم تَُكۡن َءاَيَٰتِي ُتتۡلَىَٰ َعلَيُۡكۡم فَُكنتُم  
َ
أ

بُونَ  ِ  ١٠٥ بَِها تَُكذ 

106. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! “අපයේ අභාගයය 

අපට ඉහළින් අබිබවා යගාස් ඇත. තවද අපි 

යනාමග ගිය පිරිසක් වූයයමු” යැයි ඔවුහු පවසති. 

قَالُواْ َربهنَا َغلَبَۡت َعلَيۡنَا ِشۡقَوُتنَا َوُكنها  
 ١٠٦ قَۡوٗما َضٓال ِينَ 

107. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අප ව ඉන් බැහැර 

කරනු මැනව! එයස් අපි (යනාමඟ යවත) හැරුයණ් 

නම් එවිට නියත වශයයන්ම අපි අපරාධකරුයවෝ 

යවමු. (යැයි ඔවුහු පවසති.) 

ۡخرِۡجنَا مِنَۡها فَإِۡن ُعۡدنَا فَإِنها  
َ
َربهنَآ أ

 ١٠٧ َظَٰلُِمونَ 

108. නුඹලා එහි පහත් බවින් සිටිනු. තවද නුඹලා 

මට කතා යනාකරනු යැයි ඔහු පවසයි. 
 ١٠٨ قَاَل ٱۡخَسـ ُواْ فِيَها َولَا تُكَل ُِمونِ 

109. නියත වශයයන්ම මායේ ගැත්තන් අතරින් 

පිරිසක් විය. ඔවුහු අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අපි 

විශ්වාස කයළමු. එයහයින් අපට සමාව යදනු 

මැනව! තවද අපට කරුණා කරනු මැනව! තවද ඔබ 

කරුණාවන්තයින්යගන් යර්ෂ්ඨතමයාය යැයි 

පවසමින් සිටිති. 

ِۡن ِعبَادِي َيُقولُوَن  إِنهُهۥ كَاَن فَرِيق  م 
نَت  َربهنَآ 

َ
َءاَمنها فَٱۡغفِۡر لََنا وَٱۡرَحمۡنَا َوأ

َِٰحمِينَ   ١٠٩ َخيُۡر ٱلره

110. එවිට නුඹලා මා යමයනහි කිරීම ඔවුන් 

නුඹලාට අමතක කරවන යතක් නුඹලා ඔවුන් 

සරදමට ගත්යතහුය. තවද නුඹලා ඔවුන් ගැන 

සිනහයසමින් සිටියයහුය. 

خَۡذُتُموُهۡم ِسۡخرِيًّا َحتهيَٰٓ  نَسۡوُكۡم  فَٱته
َ
أ

ِنُۡهۡم تَۡضَحُكونَ   ١١٠ ذِۡكرِي َوُكنتُم م 

111. (නුඹලායේ සරදම් යනාතකා) ඔවුන් 

ඉවසීයමන් සිටි බැවින් අද දින නියත වශයයන්ම 

මම ඔවුනට ප්රතිඵල පිරිනැමුයවමි. නියත 

වශයයන්ම ඔවුහුමය ජයග්රාහකයයෝ. 

نهُهۡم ُهمُ 
َ
  إِن ِي َجَزيۡتُُهُم ٱلَۡيۡوَم بَِما َصبَُرٓواْ أ

 ١١١ ٱلَۡفآئُِزونَ 

112. නුඹලා මහයපායළායවහි යකාපමණ වසර 

ගණනාවක් රැඳී සිටියයහු ද? යැයි ඔහු විමසනු ඇත. 
ۡرِض َعَدَد  

َ
ََٰل َكۡم لَبِثۡتُۡم فِي ٱلۡأ َق

 ١١٢ ِسنِينَ 

113. දිනක් යහෝ දිනක යකාටසක් අපි රැඳී 

සිටියයමු. එයහයින් නුඹ ගණන් කරන්නන්යගන් 

විමසනු යැයි ඔවුහු පවසති. 

ۡو َبۡعَض يَۡومٖ فَۡسـ َِل  
َ
قَالُواْ لَبِثۡنَا يَوًۡما أ

 ١١٣ ٱلَۡعآد ِينَ 

114. නුඹලා ස්වල්ප කාලයක් මිස රැඳී 

යනාසිටියයහුය. නියත වශයයන්ම නුඹලා දැන 

සිටියාහු නම් යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

نهُكۡم ُكنتُۡم  
َ
هۡو أ ها قَلِيلٗاۖۡ ل بِثۡتُۡم إِل

ه ََٰل إِن ل َق
 ١١٤ َتۡعلَُمونَ 
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115. නියත වශයයන්ම අපි නුඹලා නිකමට මවා 

ඇතැයි ද නියත වශයයන්ම නුඹලා අප යවත නැවත 

හැරී යනාඑනු ඇතැයි ද නුඹලා සිතුයවහු ද? 

نهَما َخلَۡقَنَُٰكۡم َعبَٗثا  
َ
فََحِسبۡتُۡم أ

َ
أ

نهُكۡم إِلَۡينَا لَا تُرَۡجُعونَ 
َ
 ١١٥ َوأ

116. එයහයින් සතය රජු වූ අල්ලාහ ්උත්තරීතරය. 

ඔහු හැර යවනත් යදවියඳකු යනාමැත. යගෞරවනීය 

අර්ෂ් හි හිමිපාණන්ය. 

ها ُهَو   ۖۡ لَآ إَِلََٰه إِل ُ ٱلَۡملُِك ٱلۡحَقُّ َفتََعَٰلَى ٱَّلله
 ١١٦ َربُّ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡكرِيمِ 

117. තවද කවයරකු අල්ලාහ් සමග යවනත් 

යදවියකු ඇරයුම් කරන්යන් ද ඔහුට කිසිදු 

සාධකයක් යනාමැත. එයහයින් ඔහුයේ විනිශ්චය 

ඔහුයේ පරමාධිපති අබියසය. නියත වශයයන්ම 

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් ජය යනාලබනු 

ඇත. 

ِ إَِلًَٰها َءاَخَر لَا بُۡرَهََٰن  َوَمن يَۡدُع َمَع ٱَّلله
ۦْٓۚ إِنهُهۥ   لَُهۥ بِهِۦ فَإِنهَما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرب ِهِ

َٰفُِرونَ لَا ُيۡفلُِح   ١١٧ ٱلَۡك

118. මායේ පරමාධිපතියාණනි! නුඹ සමාව යදනු 

මැනව! තවද කරුණා කරනු මැනව! තවද නුඹ 

කරුණාවන්තයින්යගන් අති යර්ෂ්ඨය යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

نَت َخيُۡر  
َ
ِ ٱۡغفِۡر َوٱرَۡحۡم َوأ َوُقل رهب 

َِٰحمِينَ   ١١٨ ٱلره
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සූරා අන් නූර් النور 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. යමය පරිේයේදයකි. අපි එය පහළ කයළමු. තවද අපි 

එය (නුඹලා උයදසා) නියම කයළමු. තවද නුඹලා යමයනහි 

කළ හැකි වනු පිණිස අපි එහි පැහැදිලි වදන් පහළ 

කයළමු. 

نَزلَۡنا ُسوَرةٌ 
َ
نَزلَۡنََٰها َوفََرۡضَنََٰها َوأ

َ
أ

فِيَهآ َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت لهَعلهُكۡم  
ُرونَ   ١ تََذكه

2. කාම අපචාරයේ යයදුණු (අවිවාහක) කාන්තාව හා කාම 

අපචාරයේ යයදුණු (අවිවාහක) පිරිමියා යන යදයදනායගන් 

සෑම යකයනකුටම කස පහර සියයක් බැගින් නුඹලා 

කසපහර යදනු. නුඹලා අල්ලාහ ්පිළිබඳ ව හා පරමාන්ත 

දිනය පිළිබඳ ව විශ්වාස කරමින් සිටියයහු නම් අල්ලාහ්යේ 

නීතිය තුළ ඔවුන් යදයදනා පිළිබඳ කිසිදු අනුකම්පාවක් 

නුඹලා ව ග්රහණය යනාකළ යුතුය. ඔවුන් යදයදනාට යදන 

දඬුවයමහි යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන්යගන් පිරිසක් 

සාක්ි යලස සිටිය යුතුයි. 

انِي فَٱۡجلُِدواْ كُله َوَِٰحٖد   انِيَُة َوٱلزه ٱلزه
ُخۡذُكم  

ۡ
ِنُۡهَما مِاْئََة َجلَۡدةِٖۖ َولَا تَأ م 

ِ إِن ُكنتُۡم  فَة  فِي دِيِن ٱَّلله
ۡ
بِهَِما َرأ

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۖ   تُۡؤمِنُوَن بِٱَّلله
َِن  َولۡيَۡشَهۡد َعَذاَبُهَما َطآئَِفة  م 

 ٢ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

3. කාම අපාචාරයේ යයදුණු පිරිමියා කාම අපචාරයේ 

යයදුණ කාන්තාවකු යහෝ යදවියන්ට ආයද්ශ තැබූ 

කාන්තාවකු මිස යවනත් කිසිවකු විවාහ කර යනාගනියි. 

තවද කාම අපචාරයේ යයදුණු කාන්තාව වන ඇය ව කාම 

අපචාරයේ යයදුණු පිරිමියයකු යහෝ යදවියන්ට ආයද්ශ 

තැබූ අයකු මිස විවාහ කර යනාගනියි. එවැන්නක් 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හට තහනම් කරනු ලැබූවකි. 

ۡو ُمۡشِرَكٗة  
َ
ها َزانِيًَة أ انِي لَا يَنِكُح إِل ٱلزه

ۡو 
َ
ها َزاٍن أ انِيَُة لَا يَنِكُحَهآ إِل َوٱلزه

َِم َذَٰلَِك عَلَى  ْۚ وَُحر  ُمۡشرِك 
 ٣ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

4. තවද පතිවත රකින කාන්තාවන්ට යචෝදනා එල්ල 

යකාට පසු ව සාක්ිකරුවන් සිේ යදයනකු ඔවුහු රැයගන 

යනාආයේ නම් එවිට නුඹලා ඔවුනට කසපහරවල් අසූවක් 

පහර යදනු. කිසිවියටක ඔවුන්යගන් කිසිදු සාක්ියක් 

නුඹලා පිළියනාගනු. තවද ඔවුහුමය පාපතරයයෝ. 

هِذيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ثُمه لَۡم  َوٱل
ۡربََعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجلُِدوُهۡم 

َ
تُواْ بِأ

ۡ
يَأ

ثََمَٰنِيَن َجلَۡدٗة َولَا َتۡقبَلُواْ لَُهۡم َشَهََٰدةً  
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

ُ
بَٗداْۚ َوأ

َ
 ٤ أ

5. නමුත් ඉන්පසු ව පශ්චාත්තාපයේ වී හැඩගැසුණු අය 

හැරය. එවිට නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය; 

මහා කරුණාන්විතය. 

هِذيَن تَابُواْ مِنُۢ َبۡعِد َذَٰلَِك  ها ٱل إِل
َ َغُفور  رهِحيم   ۡصلَُحواْ فَإِنه ٱَّلله

َ
 ٥ َوأ
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6. තවද ඔවුන්යේ බිරින්දෑවරුන්ට අපවාද එල්ල යකාට 

ඔවුනට ඔවුන් හැර යවනත් සාක්ිකරුවන් යනාවී නම් 

ඔවුන් එක් අයකුයේ සාක්ිය වනුයේ තමන් සතයවාදීන් 

අතරින් යැයි අල්ලාහ් මත දිවුරා සිේවරක් සාක්ි දැරීමය. 

ۡزَوََٰجُهۡم َولَۡم يَُكن 
َ
هِذيَن يَۡرُموَن أ َوٱل

نُفُسُهۡم فََشَهََٰدةُ 
َ
هآ أ هُهۡم ُشَهَدآُء إِل ل

ِ إِنهُهۥ   ۡربَُع َشَهََٰدَٰتِۭ بِٱَّلله
َ
َحِدهِۡم أ

َ
أ

َِٰدقِينَ   ٦ لَِمَن ٱلصه

7. තවද තමන් මූසාවාදීන් අතරින් නම් තමන් යවත 

අල්ලාහය්ේ ශාපය අත්යේවා යැයි පස්වැනි වරට සාක්ි 

දැරීමය. 

ِ َعلَيۡهِ إِن   نه لَۡعنََت ٱَّلله
َ
َوٱلَۡخَِٰمَسُة أ

 ٧ كَاَن مَِن ٱلَۡكَِٰذبِينَ 

8. තවද නියත වශයයන්ම ඔහු මුසාවාදීන් අතරින් යැයි 

ඇය අල්ලාහ ්මත සිේවරක් දිවුරා සාක්ි දැරීම (ඇයට හිමි 

වන) එම දඬුවම ඇයයගන් ඉවත් කරනු ඇත. 

ن تَۡشَهَد 
َ
َويَۡدَرُؤاْ َعنَۡها ٱلَۡعَذاَب أ

ِ إِنهُهۥ لَِمَن   ۡربََع َشَهََٰدَٰتِۭ بِٱَّلله
َ
أ

 ٨ ٱلَۡكَِٰذبِينَ 

9. තවද ඔහු (ඇයේ සැමියා) සතයවාදීන් අතරින් නම් ඇය 

යවත අල්ලාහ්යේ උදහස ඇතියේවා! යැයි පස්වැනි වරට 

(ඇය) දිවුරා සාක්ි දැරීමය. 

ِ َعلَيَۡهآ   نه َغَضَب ٱَّلله
َ
َوٱلَۡخَِٰمَسَة أ

َِٰدقِينَ   ٩ إِن كَاَن مَِن ٱلصه

10. තවද නුඹලා මත අල්ලාහය්ේ භාගයය හා ඔහුයේ 

කරුණාව යනාවී නම් (නුඹලා විනාශ වී යන්නට තිබිණ) 

තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය; මහා 

ප්රඥාවන්තය. 

ِ َعلَيُۡكۡم َوَرۡحمَتُُهۥ  َولَۡولَا فَۡضُل  ٱَّلله
اٌب َحِكيمٌ  َ تَوه نه ٱَّلله

َ
 ١٠ َوأ

11. නියත වශයයන්ම අපවාදය රැයගන ආයේ නුඹලා 

අතරින් වූ පිරිසකි. නුඹලාට එය නපුරක් යැයි නුඹලා 

යනාසිතනු. නැත, එය නුඹලාට යහපතකි. ඔවුන් අතරින් 

සෑම යකයනකුටම පාපයයන් තමන් උපයා ගත් දෑ ඇත. 

ඔවුන් අතරින් එහි විශාල යකාටසක් පවරා ගත් අයට මහත් 

වූ දඬුවමක් ඇත. 

هِذيَن َجآُءو بِٱلِۡإۡفِك ُعۡصبَة    إِنه ٱل
ا لهُكمِۖ بَۡل   ِنُكۡمْۚ لَا َتحَۡسبُوهُ َشر ٗ م 

ا   ِنُۡهم مه ِ ٱۡمرِيٖٕ م 
ُهَو َخيۡر  لهُكۡمْۚ لِكُل 

هيَٰ   هِذي تََول ٱۡكتََسَب مَِن ٱلِۡإثِۡمِۚ َوٱل
 ١١ مِنُۡهۡم لَُهۥ َعَذاٌب َعِظيم  كِبَۡرُهۥ 

12. නුඹලා එය ඇසූ විට යද්වත්වය විශ්වාස කරන 

පුරුෂයින් හා කාන්තාවන් තම ප්රජාව පිළිබඳ යහපතක් 

සිතා යමය පැහැදිලි අපවාදයක් යැයි පැවසිය යුතු 

යනායේද? 

هۡولَآ إِذۡ َسِمۡعتُُموهُ َظنه ٱلُۡمۡؤمِنُوَن   ل
نُفِسهِۡم َخيۡٗرا َوَقالُواْ 

َ
َوٱلُۡمۡؤمَِنَُٰت بِأ

بِين    ١٢ َهََٰذآ إِفۡك  مُّ
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13. ඒ යවත සාක්ිකරුවන් සිේ යදයනකු ඔවුහු යගන ආ 

යුතු යනායේද? එයස් එම සාක්ිකරුවන් ඔවුන් යනායගන 

ආ විට අල්ලාහ් අබියස ඔවුහුමය මුසාවාදීහූ. 

هۡولَا َجآُءو َعلَيۡهِ  ْۚ فَإِذۡ  ل ۡربََعةِ ُشَهَدآَء
َ
بِأ

ْوَلَٰٓئَِك ِعنَد  
ُ
َهَدآءِ فَأ تُواْ بِٱلشُّ

ۡ
لَۡم يَأ

َِٰذبُونَ  ِ ُهُم ٱلَۡك  ١٣ ٱَّلله

14. තවද යමයලායවහි හා මතුයලායවහි අල්ලාහ්යේ 

අනුග්රහය හා ඔහුයේ කරුණාව නුඹලා යවත යනාවී නම් 

කවර විෂයක් සම්බන්ධයයන් නුඹලා කතා කයළහු ද එහි 

මහත් වූ දඬුවම නුඹලා ස්පර්ශ කරන්නට තිබුණි. 

ِ َعلَيُۡكۡم َوَرۡحمَتُُهۥ   َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله
ُكۡم فِي َمآ   ۡنيَا وَٱٓأۡلِخَرةِ لََمسه فِي ٱلدُّ

فَۡضتُۡم فِيهِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 
َ
 ١٤ أ

15. නුඹලායේ දිවවල් වලින් නුඹලා එය යදඩූ අවසථ්ාව 

සිහිපත් කරනු. නුඹලාට කවර යදයක් පිළිබඳ දැනුම 

යනාමැත්යත් ද එය නුඹලා නුඹලායේ මුඛ්වල් වලින් 

පවසන්යනහුය. තවද නුඹලා එය සුළු යදයක් යලස 

සිතන්යනහුය. නමුත් එය අල්ලාහ් අබියස අති බිහිසුණුය. 

لِۡسنَتُِكۡم َوَتُقولُوَن 
َ
ۡونَُهۥ بِأ إِذۡ تَلَقه

ا لَيَۡس لَُكم بِهِۦ   فَۡواهُِكم مه
َ
بِأ

َوَتحَۡسبُونَُهۥ َهي ِٗنا وَُهَو ِعنَد  ِعلۡم  
ِ َعِظيم    ١٥ ٱَّلله

16. නුඹලා එයට සවන් දුන් අවසථ්ායේ, ‘යම් ගැන අපි 

කතා කිරීමට අපට සුදුසු යනායේ. (අල්ලාහ්) ඔබ 

සුවිශුද්ධය. යමය අතිමහත් අපවාදයකි යැ’යි නුඹලා 

පවසන්නට තිබුණා යනායේ ද? 

ا يَُكوُن َولَۡولَآ إِذۡ َسِمۡعتُُموهُ  قُلۡتُم مه
ن نهتَكَلهَم بَِهََٰذا ُسبَۡحَٰنََك َهََٰذا  

َ
لََنآ أ

 ١٦ ُبۡهَتٌَٰن َعِظيم  

17. නුඹලා යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් යලස සිටියයහු 

නම් යමවැනි යදයකට නුඹලා නැවත කිසිවිටක එයස් 

හැරීයමන් වැළැක්වීමට අල්ලාහ් නුඹලාට උපයදස් යදයි. 

ن تَ 
َ
ُ أ ۦٓ يَعُِظُكُم ٱَّلله ُعوُدواْ لِِمثۡلِهِ

ۡؤمِنِينَ  بًَدا إِن ُكنتُم مُّ
َ
 ١٧ أ

18. තවද අල්ලාහ් නුඹලාට එම වදන් පැහැදිලි කරයි. තවද 

අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය; මහා ප්රඥාවන්තය. 
  ُ ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۚ َوٱَّلله َويُبَي ُِن ٱَّلله

 ١٨ َعلِيٌم َحِكيمٌ 

19. නියත වශයයන්ම විශ්වාස කළවුන් අතර අපචාරය 

පැතිරීම ගැන ප්රිය කරන්නන් වනාහි ඔවුනට යමයලාව හා 

මතු යලාව යේදනීය දඬුවමක් ඇත. තවද අල්ලාහ් දනී. 

නමුත් නුඹලා යනාදන්යනහුය. 

ن تَِشيَع ٱلَۡفَِٰحَشُة 
َ
هِذيَن ُيحِبُّوَن أ إِنه ٱل

لِيم  فِي  
َ
هِذيَن َءاَمنُواْ لَُهۡم َعَذاٌب أ فِي ٱل

ۡنيَا  نتُۡم لَا  ٱلدُّ
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوٱَّلله

 ١٩ َتۡعلَُمونَ 
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20. තවද නුඹලා යවත අල්ලාහය්ේ අනුග්රහය හා ඔහුයේ 

කරුණාව යනාවී නම් (නුඹලා විනාශ වන්නට තිබුණි.) 

නමුත් නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්සානුකම්පිතය; මහා 

කරුණාන්විතය. 

ِ َعلَيُۡكۡم َوَرۡحمَ  تُُهۥ  َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله
َ َرُءوف  رهِحيم   نه ٱَّلله

َ
 ٢٠ َوأ

21. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

යෂයිතාන්යේ පියවර අනුගමනය යනාකරනු. තවද 

කවයරකු යෂයිතාන්යේ පියවර අනුගමනය කරන්යන් ද 

එවිට (දැනගනු!) ඔහු අශීලාචාර දෑ හා පිළිකුල් සහගත දෑ 

නියයෝග කරන්යන්ය. තවද නුඹලා යවත අල්ලාහ්යේ 

අනුග්රහය සහ ඔහුයේ කරුණාව යනාවී නම් නුඹලා අතරින් 

කිසිවකු යහෝ පිවිතුරු යනාවනු ඇත. නමුත් අල්ලාහ ්ඔහු 

අභිමත කරන අය පිවිතුරු කරයි. තවද අල්ලාහ් සර්ව 

රාවකය; සර්ව ඥානීය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا تَتهبُِعواْ   َها ٱل يُّ
َ
۞َيَٰٓأ

يَۡطَِٰنِۚ َوَمن يَتهبِۡع ُخُطَوَِٰت  ٱلشه
ُمُر  

ۡ
يَۡطَِٰن فَإِنهُهۥ يَأ ُخُطَوَِٰت ٱلشه

بِٱلَۡفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِِۚ َولَۡولَا فَۡضُل  
ِ َعلَيُۡكۡم َوَرۡحمَتُُهۥ َما َزكَيَٰ   ٱَّلله

  َ بَٗدا َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
َحٍد أ

َ
ِۡن أ مِنُكم م 

ُ َسِميٌع  ُۗ وَٱَّلله يَُزك ِي َمن يََشآُء
 ٢١ يم  َعلِ 

22. තවද සමීප ඥාතීන්ට, දුප්පතුන්ට, අල්ලාහ්යේ 

මාර්ගයේ නික්ම ගියවුන්ට පිරි යනානමන බවට නුඹලා 

අතරින් භාගය සම්පන්නයින් හා වසත්ුව ඇත්තන් දිවුරිය 

යනායුතුය. (ඔවුනට) ඔවුහු සමාව යදත්වා! තවද (ඒ 

ගැන)යනාසළකා හරිත්වා! අල්ලාහ් නුඹලාට සමාව දීම 

ගැන නුඹලා ප්රිය යනාකරන්යනහු ද? තවද අල්ලාහ ්

අතික්ෂමාශීලීය; මහා කරුණාන්විතය. 

ْولُواْ ٱلَۡفۡضِل مِنُكۡم  
ُ
تَِل أ

ۡ
َولَا يَأ

ْولِي ٱلُۡقۡربَيَٰ 
ُ
ن يُۡؤتُٓواْ أ

َ
َعةِ أ َوٱلسه

َوٱلَۡمَسَِٰكيَن َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن فِي َسبِيِل  
لَا ُتحِبُّوَن  

َ
ِۖۡ َولَۡيۡعُفواْ َولَۡيۡصَفُحٓواُْۗ أ ٱَّلله

ن 
َ
ُ َغُفور  أ ُ لَُكۡمْۚ َوٱَّلله َيۡغفَِر ٱَّلله

 ٢٢ رهِحيمٌ 

23. නියත වශයයන්ම යද්වත්වය විශ්වාස කරන, අහිංසක, 

පතිවත රකින කාන්තාවන්හට අවලාද පවසන්නන් වනාහි 

ඔවුන් යමයලායවහි හා මතු යලායවහි ශාප කරනු 

ලැබුයවෝය. තවද ඔවුනට මහත් වූ දඬුවමක් ඇත. 

هِذيَن  يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت  إِنه ٱل
ۡنيَا   ٱلَۡغَٰفَِلَِٰت ٱلُۡمۡؤمَِنَِٰت لُعِنُواْ فِي ٱلدُّ

 ٢٣ َوٱٓأۡلِخَرةِ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيم  

24. ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ යහත්ුයවන් ඔවුන්යේ දිවවල් ද 

ඔවුන්යේ අත් ද ඔවුන්යේ පාද ද ඔවුනට එයරහි ව එදින 

සාක්ි දරනු ඇත. 

يِۡديهِۡم  يَۡوَم 
َ
لِۡسنَتُُهۡم َوأ

َ
تَۡشَهُد َعلَيۡهِۡم أ

رُۡجلُُهم بَِما كَانُواْ َيۡعَملُونَ 
َ
 ٢٤ َوأ
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25. එදින ඔවුන් ගැන සැබෑ විනිශ්චය අල්ලාහ ්ඔවුනට 

පූර්ණ ව පිරිනමයි. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්වනාහි 

ඔහුමය පැහැදිලි සතයය වනුයේ යැයි ඔවුහු දැන ගනු ඇත. 

ُ دِينَُهُم ٱلۡحَقه  يَۡوَمئِٖذ يَُوف ِي هُِم ٱَّلله
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ  نه ٱَّلله

َ
َويَۡعلَُموَن أ

 ٢٥ ٱلُۡمبِينُ 

26. අසභය කාන්තායවෝ අසභය පුරුෂයින් යවනුයවනි. 

තවද අසභය පුරුෂයයෝ අසභය කාන්තාවන් යවනුයවනි. 

තවද දැහැමි කාන්තායවෝ දැහැමි පුරුෂයින් යවනුයවනි. 

තවද දැහැමි පුරුෂයයෝ දැහැමි කාන්තාවන් යවනුයවනි. 

ඔවුහු ඔවුන් පවසන දැයින් නියදාස් වූයවෝ යවති. ඔවුනට 

සමාව ද යගෞරවනීය යපෝෂණය ද ඇත. 

ٱلۡخَبِيَثَُٰت لِلَۡخبِيثِيَن َوٱلۡخَبِيثُوَن  
ي ِبِيَن   ي َِبَُٰت لِلطه لِلَۡخبِيَثَِٰتِۖ َوٱلطه

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ي َِبَِٰتِۚ أ ي ِبُوَن لِلطه َوٱلطه

ۡغفَِرة   ُمبَرهُءوَن مِمه  ا َيُقولُوَنۖۡ لَُهم مه
 ٢٦ َوِرۡزق  َكرِيم  

27. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලායේ නියවස් 

යනාවන නියවස් වලට නුඹලා අවසර පතා එහි වැසියන්ට 

නුඹලා සලාම් පවසන යතක් ඇතුළු යනාවනු. එය නුඹලාට 

යර්ෂ්ඨය. (යමය) නුඹලා යමයනහි කළ හැකි වනු පිණිස. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا تَۡدُخلُواْ  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

نُِسواْ  
ۡ
ُبيُوتًا َغيَۡر ُبيُوتُِكۡم َحتهيَٰ تَۡستَأ

ْۚ َذَٰلُِكۡم َخيۡر    ۡهلَِها
َ
َوتَُسل ُِمواْ عَلَىَٰٓ أ

ُرونَ   ٢٧ لهُكۡم لََعلهُكۡم تََذكه

28. නමුත් එහි කිසිවකු යහෝ නුඹලා යනාදුටුයවහු නම් 

නුඹලාට අවසර යදනු ලබන යතක් එහි නුඹලා ඇතුළු 

යනාවනු. නුඹලා හැරී යනු යැයි නුඹලාට කියනු ලැබුයේ 

නම් එවිට නුඹලා හැරී යනු. එය නුඹලාට වඩාත් පිවිතුරුය. 

තවද නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය. 

َحٗدا فَلَا  
َ
هۡم َتجُِدواْ فِيَهآ أ فَإِن ل

َوِإن تَۡدُخلُوَها َحتهيَٰ يُۡؤذََن لَُكۡمۖۡ 
قِيَل لَُكُم ٱرِۡجُعواْ فَٱرِۡجُعواْۖۡ ُهَو 

ُ بَِما َتۡعَملُوَن   ۡزكَيَٰ لَُكۡمْۚ َوٱَّلله
َ
أ

 ٢٨ َعلِيم  

29. නුඹලාට අවශයතා ඇති එහි කිසිවකු වාසය යනාකරන 

නියවස ්වලට නුඹලා ඇතුළු වීම නුඹලා යකයරහි වරදක් 

යනායේ. තවද නුඹලා යහළි කරන දෑ ද නුඹලා වසන් 

කරන දෑ ද අල්ලාහ ්දනියි. 

ن تَۡدُخلُواْ  
َ
لهيَۡس َعلَيُۡكۡم ُجنَاٌح أ

ُبيُوتًا َغيَۡر َمۡسُكونَةٖ فِيَها َمَتَٰع  
ُ َيۡعلَُم َما ُتبُۡدوَن َوَما   لهُكۡمْۚ َوٱَّلله

 ٢٩ تَۡكتُُمونَ 
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30. යද්වත්වය විශ්වාස කරන පුරුෂයින්හට ඔවුන්යේ 

බැල්ම පහත යහළන යමන්ද ඔවුන්යේ ලිංයේන්ියන් 

ආරක්ෂා කරන යමන් ද නුඹ පවසනු. එය ඔවුනට වඩාත් 

පිවිතුරු වනු ඇත. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් නුඹලා සිදු 

කරන දෑ පිළිබඳ ව අභිඥානවන්තය. 

بَۡصَٰرِهِۡم  
َ
واْ مِۡن أ قُل ل ِلُۡمۡؤمِنِيَن َيُغضُّ

ۡزكَيَٰ لَُهۡمْۚ  
َ
َويَۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمْۚ َذَٰلَِك أ

 ُۢ َ َخبِيُر  ٣٠ بَِما يَۡصنَُعونَ إِنه ٱَّلله

31. තවද යද්වත්වය විශ්වාස කරන කාන්තාවන්හට 

ඔවුන්යේ බැල්ම පහත යහළන යමන් ද ඔවුන්යේ 

ලිංයේන්ියන් ආරක්ෂා කරන යමන්ද ඔවුන්යේ 

අලංකාරයන් එහි මතු පිටින් යපයනන දෑ හැර යවයනකක් 

යහළි යනාකරන යමන් ද ඔවුන්යේ ළැම මතට ඔවුන්යේ 

යමාට්ටැක්කිලිය දමන යමන් ද නුඹ පවසනු. තවද 

ඔවුන්යේ අලංකාරය ඔවුන්යේ ස්වාමිපුරුෂයින්ට යහෝ 

ඔවුන්යේ පියවරුන්ට යහෝ ඔවුන්යේ ස්වාමිපුරුෂයින්යේ 

පියවරුන්ට යහෝ ඔවුන්යේ දරුවන්ට යහෝ ඔවුන්යේ 

ස්වාමිපුරුෂයින්යේ දරුවන්ට යහෝ ඔවුන්යේ 

සයහෝදරයින්ට යහෝ ඔවුන්යේ සයහෝදරයින්යේ දරුවන්ට 

යහෝ ඔවුන්යේ කාන්තාවන්ට යහෝ ඔවුන්යේ දකුණත් 

හිමිකරගත් අයට යහෝ පිරිමින් අතරින් කාමාශාවකින් 

යතාර ව උපසථ්ාන කරන්නන්ට යහෝ ස්ී න්යේ රහසය 

යපයදස් ගැන වැටහීමක් නැති දරුවන්ට මිස යවනත් 

කිසිවකුට යහළි යනාකළ යුතුය. තවද ඔවුන්යේ 

අලංකාරයයන් ඔවුන් සඟවන දෑ දන්වා සිටිනු පිණිස 

ඔවුන්යේ පාද (යපාළයවහි) යනාගැසිය යුතුය. තවද අයහෝ 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නනි! නුඹලා ජය ලැබිය හැකි 

වනු පිණිස නුඹලා සියල්ල පශ්චාත්තාප වී අල්ලාහ ්යවත 

නැඹුරු වනු යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

َوُقل ل ِلُۡمۡؤمَِنَِٰت َيۡغُضۡضَن مِۡن  
بَۡصَٰرِهِنه َويَۡحَفۡظَن فُُروَجُهنه َولَا  

َ
أ

ۖۡ  ُيبِۡديَن  ها َما َظَهَر مِنَۡها زِينَتَُهنه إِل
  ۡۖ َولَۡيۡضِربَۡن ِبخُُمرِهِنه عَلَىَٰ ُجيُوبِهِنه

ۡو  
َ
ها لُِبُعولَتِهِنه أ َولَا ُيبِۡديَن زِينَتَُهنه إِل

ۡو  
َ
ۡو َءابَآءِ ُبُعولَتِهِنه أ

َ
َءابَآئِهِنه أ

ۡو  
َ
ۡبنَآءِ ُبُعولَتِهِنه أ

َ
ۡو أ

َ
ۡبنَآئِهِنه أ

َ
أ

ۡو بَنِٓي  إِۡخَوَٰ 
َ
ۡو بَنِٓي إِۡخَوَٰنِهِنه أ

َ
نِهِنه أ

ۡو َما َملََكۡت  
َ
ۡو نَِسآئِهِنه أ

َ
َخَوَٰتِهِنه أ

َ
أ

ْولِي  
ُ
َٰبِعِيَن َغيۡرِ أ وِ ٱلته

َ
يَۡمَٰنُُهنه أ

َ
أ

هِذيَن  ۡفِل ٱل ِ وِ ٱلط 
َ
ٱلِۡإۡربَةِ مَِن ٱلر َِجاِل أ

لَۡم َيۡظَهُرواْ عَلَىَٰ َعۡوَرَِٰت ٱلن َِسآءِِۖ  
رُۡجلِهِنه لُِيۡعلََم َما  َولَا يَ 

َ
ۡضِربَۡن بِأ

  ِ ْۚ َوتُوبُٓواْ إِلَي ٱَّلله ُيخۡفِيَن مِن زِينَتِهِنه
يَُّه ٱلُۡمۡؤمِنُوَن لََعلهُكۡم 

َ
َجمِيًعا أ

 ٣١ ُتۡفلُِحونَ 

32. තවද නුඹලා අතරින් අවිවාහකයින්ට සහ නුඹලායේ 

වහලුන් හා නුඹලායේ වහලියන් අතරින් දැහැමියන්ට 

නුඹලා විවාහ කර යදනු. ඔවුන් දිළිඳුන් නම් අල්ලාහ් තම 

භාගයයයන් ඔවුන් යපායහාසත් කරනු ඇත. තවද අල්ලාහ ්

සර්ව වයාපකය; සර්ව ඥානීය. 

َيََٰميَٰ مِنُكۡم  
َ
نِكُحواْ ٱلۡأ

َ
َوأ

َٰلِِحيَن مِۡن ِعبَادُِكۡم   َوٱلصه
َوِإَمآئُِكۡمْۚ إِن يَُكونُواْ ُفَقَرآَء 

 ِ ُ مِن فَۡضل ُ َوَِٰسٌع  ُيۡغنِهُِم ٱَّلله ۗۦُ َوٱَّلله هِ
 ٣٢ َعلِيم  
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33. තවද විවාහය සඳහා (යමක්) යනාලබන්නන් අල්ලාහ් 

ඔහුයේ අනුග්රහයයන් ඔවුන් යපායහාසත් කරවන යතක් 

පිවිතුරුභාවය රැකිය යුතුය. නුඹලායේ දකුණත් හිමිකරගත් 

(යහවත් නුඹලායේ පාලනය යටයත් සිටින වහල්) අය 

අතරින් (නිදහසභ්ාවය) ලියන්නට අයප්ක්ෂා කරන්නන්ට 

ඔවුන් අතර යහපත ඇතැයි දන්යනහු නම් ඔවුනට නුඹලා 

(නිදහස්භාවය) ලියා යදනු. නුඹලාට පිරිනැමූ අල්ලාහ්යේ 

ධනයයන් නුඹලා ඔවුනට පිරිනමනු. නුඹලා යමයලාව 

ජීවිතයේ සම්පත යසායනු පිණිස පිවිතුරුභාවය රකින්නට 

සිතූ වහල් තරුණියන් අපචාරය යවත බල යනාකරනු. 

තවද කවයරකු ඔවුනට බල කරන්යන් ද එයස ්ඔවුනට බල 

කරනු ලැබීයමන් පසු ව ද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අති 

ක්ෂමාශීලීය; මහා කරුණාන්විතය. 

هِذيَن لَا َيجُِدوَن  َولۡيَۡستَۡعفِِف ٱل
ۗۦُ   ُ مِن فَۡضلِهِ نِكَاًحا َحتهيَٰ ُيۡغنِيَُهُم ٱَّلله

ا  هِذيَن يَبۡتَُغوَن ٱلِۡكَتََٰب مِمه َوٱل
يَۡمَٰنُُكۡم فَكَاتِبُوُهۡم إِۡن  َملَكَ 

َ
ۡت أ

ِن   َعلِۡمتُۡم فِيهِۡم َخيۡٗراۖۡ وََءاتُوُهم م 
َُٰكۡمْۚ َولَا   هِذٓي َءاتَى ِ ٱل اِل ٱَّلله مه

تُۡكرُِهواْ َفتََيَٰتُِكۡم عَلَى ٱلۡبَِغآءِ إِۡن 
ٗنا ل َِتبۡتَُغواْ َعرََض ٱلۡحَيَوَٰةِ   َرۡدَن َتحَصُّ

َ
أ

ْۚ َوَمن يُۡكرِههُّ  ۡنيَا َ مِنُۢ ٱلدُّ نه فَإِنه ٱَّلله
 ٣٣ َبۡعِد إِۡكَرَٰهِهِنه َغُفور  رهِحيم  

34. තවද සැබැවින්ම අපි නුඹලා යවත පැහැදිලි කරන 

වදන් ද නුඹලාට යපර ඉකුත් ව ගියවුන් පිළිබඳ නිදසුන් ද 

බිය බැතිමතුන්හට උපයදස් ද පහළ කයළමු 

نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم َءاَيَٰٖت 
َ
بَي َِنَٰٖت َولََقۡد أ مُّ

هِذيَن َخلَۡواْ مِن َقبۡلُِكۡم   َِن ٱل َوَمثَلٗا م 
 ٣٤ َوَموِۡعَظٗة ل ِلُۡمتهقِينَ 

35. අල්ලාහ් අහසහ්ි හා මහයපායළායේ ආයලෝකයයි. 

ඔහුයේ ආයලෝකයට උපමාව පහනක් ඇති බිත්ති 

කුහරයක් යමනි. එම පහන පළිඟුවක් තුළය. එම පළිඟු ව 

බැබයළන තරුවක් යමනි. අභිවෘද්ධිමත් ඔලිේ ගසින් 

දවාලනු ලබන්නකි. එය නැයගනහිර යදසට යහෝ බටහිර 

යදසට යහෝ අයත් නැත. ගින්න එ(ම යතල) ස්පර්ශ 

යනාකළ ද එය ආයලෝකය විහිදුවයි. ආයලෝකය මත 

ආයලෝකයයි. අල්ලාහ් අභිමත කරන අයට එම ආයලෝකය 

යවතට මග යපන්වයි. ජනයාට යමම උපමාවන් අල්ලාහ ්

යගන හැර පාන්යන්ය. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ පිළිබඳ සර්ව 

ඥානීය. 

ۡرِضِۚ َمثَُل 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُ نُوُر ٱلسه ۞ٱَّلله

ةٖ فِيَها مِۡصبَاٌحۖۡ   نُورِهِۦ َكِمۡشَكوَٰ
ٱلِۡمۡصبَاُح فِي زَُجاَجةٍِۖ ٱلزَُّجاَجُة 
ِي   يُوَقُد مِن   نهَها َكۡوَكب  ُدر 

َ
َكأ

ها َشۡرقِيهةٖ  َبََٰرَكةٖ َزيۡتُونَةٖ ل َشَجَرةٖ مُّ
َغۡربِيهةٖ يَكَاُد َزيۡتَُها يُِضٓيُء َولَۡو َولَا 

ْۚ نُّوٌر عَلَىَٰ نُوٖرِۚ َيۡهِدي   لَۡم َتۡمَسۡسُه نَار 
 ُ ْۚ َويَۡضرُِب ٱَّلله ُ لُِنورِهِۦ َمن يََشآُء ٱَّلله

ِ َشۡيٍء  
ُ بِكُل  ۡمَثََٰل لِلنهاِسِۗ َوٱَّلله

َ
ٱلۡأ

 ٣٥ َعلِيم  
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36. ඒවා උසට ඉදිකරනු ලබන්නටත් එහි අල්ලාහය්ේ 

නාමය යමයනහි කරනු ලබන්නටත් (අල්ලාහ්යේ) නියවස් 

හි අල්ලාහ ්අවසර දී ඇත. එහි උයද් සවස (මිනිසුන්) ඔහු ව 

සුවිශුද්ධ කරති. 

ن تُۡرَفَع َويُۡذَكَر  
َ
ُ أ ذَِن ٱَّلله

َ
فِي ُبيُوٍت أ

 ِ فِيَها ٱۡسُمُهۥ يَُسب ُِح لَُهۥ فِيَها بِٱلُۡغُدو 
 ٣٦ َوٱٓأۡلَصالِ 

37. (ඔවුහු) තම වයාපාරය යහෝ ගනු යදනුව යහෝ අල්ලාහ් 

යමයනහි කිරීයමන් ද සලාතය විධිමත් ව ඉටු කිරීයමන් ද 

සකාත් පිරිනැමීයමන් ද ඔවුන් යවනතකට යයාමු යනාකළ 

මිනිසුන්ය. හදවත් හා දෘෂ්ටීන් යපරයළන දිනයකට ඔවුහු 

බිය යවති. 

ها تُلۡهِيهِۡم تَِجََٰرة  َولَا َبيٌۡع   رَِجال  ل
لَوَٰةِ َوِإيتَآءِ  َعن ذِۡكرِ  ِ َوِإقَاِم ٱلصه ٱَّلله

َكوَٰةِ َيخَافُوَن يَۡوٗما َتتََقلهُب فِيهِ  ٱلزه
بَۡصَٰرُ 

َ
 ٣٧ ٱلُۡقلُوُب َوٱلۡأ

38. එය ඔවුන් සිදු කළ වඩාත් අලංකාර දෑ සඳහා අල්ලාහ් 

ප්රතිඵල පිරිනැමීම පිණිසත් ඔහුයේ අනුග්රහය තුළින් ඔවුනට 

සමෘධිමත් කරනු පිණිසත්ය. තවද අල්ලාහ් අභිමත කරන 

අයට කිසිදු ගණනයකින් යතාරව යපෝෂණය කරයි. 

ۡحَسَن َما َعِملُواْ  
َ
ُ أ لَِيۡجزِيَُهُم ٱَّلله

ُ يَۡرُزُق  ۗۦُ وَٱَّلله ِن فَۡضلِهِ َويَزِيَدُهم م 
 ٣٨ َمن يََشآُء بَِغيۡرِ ِحَسابٖ 

39. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වනාහි ඔවුන්යේ 

ක්රියාවන් කාන්තාරයේ ඇති මිරිඟුවකට සමානය. 

පිපාසිතයා එය ජලය යැයි සිතයි. නමුත් ඔහු එහි පැමිණි 

විට ඔහු එය කිසිවක් යලස යනාදකිනු ඇත. තවද ඔහු එහි 

අල්ලාහ ්ව දකිනු ඇත. ඔහුයේ විනිශ්චය අල්ලාහ් 

සම්පූර්ණ කයළය්. තවද අල්ලාහ් විනිශ්චය කිරීයමහි ඉතා 

යේගවත්ය. 

هِذيَن َكَفُرٓواْ  ۡعَمَٰلُُهۡم َكَسَرابِۭ َوٱل
َ
أ

ۡمـ َاُن َمآًء َحتهيَٰٓ  بِقِيَعةٖ َيحَۡسبُُه ٱلظه
 َ ا َووََجَد ٱَّلله إِذَا َجآَءهُۥ لَۡم َيجِۡدهُ َشيۡـ ٗ
ُ َسِريُع  ۗۥُ َوٱَّلله َُٰه ِحَسابَُه ِعنَدهُۥ فََوفهى

 ٣٩ ٱلۡحَِسابِ 

40. එයස් නැතයහාත් (ඔවුන්යේ ක්රියාවන් වනාහි) ගැඹුරු 

මුහුයදහි පවතින අන්ධකාරයන් යමනි. රළක් එය 

ආවරණය කරයි. ඊට ඉහළින් තවත් රළකි. ඊට ඉහළින් 

වලාකුලකි. අන්ධකාරයන් ඒවායයහි සමහරක් සමහරකට 

ඉහළින් පවතී. ඔහු තම අත බැහැර කළ ද ඔහුට එය දැක 

ගත යනාහැකි යවයි. තවද අල්ලාහ් කවයරකුට ආයලෝකය 

ඇති යනාකරන්යන් ද එවිට කිසිදු ආයලෝකයක් ඔහුට 

යනාමැත. 

َُٰه  ي ٖ َيۡغَشى ۡو َكُظلَُمَٰٖت فِي َبحۡرٖ لُّج ِ
َ
أ

ِن فَۡوقِهِۦ  ِن فَۡوقِهِۦ َمۡوج  م  َمۡوج  م 
ْۚ ُظلَُمَُٰتُۢ َبۡعُضَها فَۡوَق َبۡعٍض  َسَحاب 

ََٰهاُۗ  ۡخَرَج يََدهُۥ لَۡم يََكۡد يََرى
َ
إِذَآ أ

ُ لَُهۥ نُوٗرا َفَما لَُهۥ  هۡم َيجَۡعِل ٱَّلله َوَمن ل
 ٤٠ ورٍ مِن نُّ 
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41. අහසහ්ි හා මහයපායළායේ ඇති දෑ ද තටු විහිදුවා ගත් 

පක්ීන් ද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් වන ඔහු ව සුවිශුද්ධ 

කරන වග නුඹ යනාදුටුයවහිද? තම නැමදුම හා සුවිශුද්ධ 

කිරීම ගැන සැබැවින්ම සෑම යකයනකුම දැන සිටියි. තවද 

අල්ලාහ ්ඔවුන් සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

َ يَُسب ُِح لَُهۥ َمن فِي  نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

َٰٖتِۖ  يُۡر َصَٰٓفه ۡرِض َوٱلطه
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ۗۥُ  كُل   قَۡد َعلَِم َصلَاتَُهۥ َوتَۡسبِيَحُه
ُۢ بَِما َيۡفَعلُونَ  ُ َعلِيُم  ٤١ َوٱَّلله

42. අහසහ්ි හා මහයපායළායවහි ආධිපතයය අල්ලාහ් 

සතුය. තවද නැවත යයාමුවන සථ්ානය අල්ලාහ් යවතය. 
ۡرِضِۖ َوِإلَي  

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

ِ ٱلَۡمِصيرُ   ٤٢ ٱَّلله

43. අල්ලාහ් වලාකුළු යසමින් ගමන් කරවා පසු ව ඒ අතර 

අමුණා පසු ව එය එකින් එක මත පිහිටන ඝන වලාකුළුක් 

බවට පත් කිරීම නුඹ යනාදුටුයවහි ද? එවිට ඒ අතරින් 

බැහැර වන වර්ෂාව නුඹ දකිනු ඇත. අහයසහි ඇති (වලා) 

කඳු වලින් සීත හිම ඔහු පහළ කරයි. එවිට එය ඔහු අභිමත 

කරන අයට ලබන්නට සලස්වන අතර ඔහු අභිමත කරන 

අයයගන් එය හරවා යවයි. එහි අකුණු එළිය දෘෂ්ටීන් 

පැහැර ගන්නාක් යමන් යවයි. 

َ يُۡزِجي َسَحاٗبا ثُمه   نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

بَيۡنَُهۥ ثُمه َيجَۡعلُُهۥ رُكَاٗما يَُؤل ُِف 
َفتََرى ٱلَۡوۡدَق َيخُۡرُج مِۡن ِخَلَٰلِهِۦ  

َمآءِ مِن ِجبَاٖل فِيَها  ُِل مَِن ٱلسه َويُنَز 
مِنُۢ بََردٖ َفيُِصيُب بِهِۦ َمن يََشآُء 

ۖۡ يَكَاُد َسنَا  ن يََشآُء َويَۡصِرفُُهۥ َعن مه
بَۡصَٰرِ 

َ
 ٤٣ بَۡرقِهِۦ يَۡذَهُب بِٱلۡأ

44. අල්ලාහ් රාත්රිය හා දහවල යපරළයි. නියත වශයයන්ම 

දෘෂ්ටීන් ඇත්තන් හට එහි පාඩමක් ඇත. 
ْۚ إِنه فِي  َهاَر هۡيَل َوٱلنه ُ ٱل ُيَقل ُِب ٱَّلله

بَۡصَٰرِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٤٤ َذَٰلَِك لَعِبۡرَٗة ل ِأ

45. තවද අල්ලාහ් සියලු සත්වයින් ජලයයන් මැේයේය. 

එනම් ඔවුන් අතරින් උදරය මත බඩ ගා ගමන් කරන්නන් 

යවති. තවද ඔවුන් අතරින් යදපා මත ගමන් කරන්නන් ද 

යවති. තවද ඔවුන් අතරින් සිේපා මත ගමන් කරන්නන් ද 

යවති. අල්ලාහ ්අභිමත කරන දෑ මවන්යන්ය. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්සියලු දෑ යකයරහි ශක්තිය ඇත්තාය. 

آءِٖۖ   ِن مه ُ َخلََق كُله َدآبهةٖ م  فَِمنُۡهم  َوٱَّلله
ن   ن َيۡمِشي عَلَىَٰ َبۡطنِهِۦ وَمِنُۡهم مه مه

ن   َيۡمِشي عَلَىَٰ رِۡجلَيِۡن وَمِنُۡهم مه
  ْۚ ُ َما يََشآُء ۡربَٖعِۚ َيخۡلُُق ٱَّلله

َ
َيۡمِشي عَلَىَٰٓ أ

ِ َشۡيءٖ قَِدير  
َ عَلَىَٰ كُل   ٤٥ إِنه ٱَّلله

46. තවද අපි පැහැදිලි වදන් සැබැවින්ම පහළ කයළමු. 

තවද අල්ලාහ ්ඔහු අභිමත කරන අයට ඍජු මාවත යවත 

මග යපන්වනු ඇත. 

  ُ بَي َِنَٰٖتِۚ َوٱَّلله نَزلَۡنآ َءاَيَٰٖت مُّ
َ
لهَقۡد أ

َيۡهِدي َمن يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  
ۡستَقِيمٖ   ٤٦ مُّ
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47. තවද අපි අල්ලාහ ්හා ධර්ම දූතයා ගැන විශ්වාස 

කයළමු. තවද අපි අවනත වූයයමු යැයි ඔවුහු පවසති. ඉන් 

අනතුරු ව ඔවුන්යගන් පිරිසක් හැරී ගියේය. ඔවුහු 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් යනායවති. 

ِ َوبِٱلرهُسوِل  َويَُقولُوَن َءاَمنها بِٱَّلله
ِنُۢ   ِنُۡهم م  هيَٰ فَرِيق  م  َطۡعنَا ثُمه َيتََول

َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َبۡعِد َذَٰلَِكْۚ َوَمآ أ

 ٤٧ بِٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

48. තවද අල්ලාහ් යවත හා ඔහුයේ ධර්ම දූතයා යවත 

ඔවුන් අතර ඔහු තීන්දු යදනු වස් ඔවුන් ඇරයුම් කරනු ලැබූ 

විට ඔවුන්යගන් පිරිසක් පිටු පා යන්යනෝ වූහ 

ِ َورَُسولِهِۦ  َوِإذَا ُدُعٓواْ إِلَي ٱَّلله
ِنُۡهم   لَِيۡحُكَم بَيۡنَُهۡم إِذَا فَرِيق  م 

ۡعرُِضونَ   ٤٨ مُّ

49. තවද සතයය ඔවුනට පක්ෂව පිහිටියේ නම් ඔවුහු යටත් 

වූවන් යලස ඔහු යවත පැමියණනු ඇත. 
تُٓواْ إِلَۡيهِ  

ۡ
هُهُم ٱلۡحَقُّ يَأ َوِإن يَُكن ل

 ٤٩ ُمۡذِعنِينَ 

50. ඔවුන්යේ හදවත් තුළ යරෝගයක් ද? එයස ්නැතයහාත් 

ඔවුහු සැක කයළෝද? එයස්ත් නැතයහාත් ඔවුනට එයරහි ව 

අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ දූතයාණන් අසාධාරණයක් කරතැයි 

ඔවුහු බිය යවත්ද? එයස ්යනාව අපරාධකරුයවෝ ඔවුහුමය. 

ۡم  
َ
ِم ٱۡرتَابُٓواْ أ

َ
رٌَض أ فِي قُلُوبِهِم مه

َ
أ

ُ َعلَيۡهِۡم   ن َيحِيَف ٱَّلله
َ
َيخَافُوَن أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ۚۥْ بَۡل أ َورَُسولُُه

َٰلُِمونَ   ٥٠ ٱلظه

51. ඔවුන් අතර තීන්දු දීම පිණිස අල්ලාහ් හා ඔහුයේ 

දූතයාණන් යවත ඔවුන් ඇරයුම් කරනු ලැබූ විට යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන්නන්යේ ප්රකාශය වූයේ අපි සවන් දුනිමු, 

අවනත වූයයමු යන්නය. තවද ජය ලබන්යනෝ ඔවුහුමය. 

إِنهَما كَاَن قَۡوَل ٱلُۡمۡؤمِنِيَن إِذَا ُدُعٓواْ 
ِ َورَُسولِهِۦ لَِيۡحُكَم بَيۡنَُهۡم   إِلَي ٱَّلله

ن َيُقولُواْ سَ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ َوأ َطۡعنَا

َ
ِمۡعنَا َوأ

 ٥١ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

52. තවද කවයරකු අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ දූතයාණන්ට 

අවනත වී අල්ලාහ්ට බිය වී ඔහුට බැතිමත් වන්යනෝ ද 

එවිට ජය ලැබූයවෝ ඔවුහුමය. 

َ َورَُسولَُهۥ َويَۡخَش   َوَمن يُِطِع ٱَّلله
َ َويَتهۡقهِ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  ٱَّلله

ُ
فَأ

 ٥٢ ٱلَۡفآئُِزونَ 
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53. තවද (යුද්ධය සඳහා) නුඹ ඔවුනට අණ කයළහි නම් 

ඔවුන් පිටත් වන බවට ඔවුන්යේ බලවත් දිවුරුම අල්ලාහ ්

මත දිවුරති. (එයස්) දිවුරුම් යනාකරනු. අවනත වීම ප්රකට 

කරුණකි. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්නුඹලා කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අභිඥානවන්ත බව (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

يَۡمَٰنِهِۡم لَئِۡن  
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
۞َوأ

ها ُتۡقِسُمواْۖۡ   ۖۡ قُل ل َمۡرَتُهۡم لََيۡخرُُجنه
َ
أ

ُۢ بَِما   َ َخبِيُر ْۚ إِنه ٱَّلله ۡعُروَفٌة َطاَعة  مه
 ٥٣ َتۡعَملُونَ 

54. නුඹලා අල්ලාහ්ට අවනත වනු. තවද පණිවිඩකරුට ද 

අවනත වනු යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. නමුත් නුඹලා 

පිටුපෑයවහු නම් එවිට ඔහු මත පටවනු ලැබූ දෑ ඔහු 

යකයරහිය, නුඹලා මත පටවනු ලැබූ දෑ නුඹලා යකයරහිය. 

තවද නුඹලා ඔහුට අවනත වන්යනහු නම් නුඹලා ඍජු මග 

ලබනු ඇත. පණිවිඩකරු යවත පැවයරනුයේ පැහැදිලි ව 

දන්වා සිටීම මිස නැත. 

ۖۡ  قُۡل  ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
أ

هۡواْ فَإِنهَما َعلَيۡهِ َما ُحم َِل   فَإِن تََول
ا ُحم ِلۡتُۡمۖۡ َوِإن تُِطيُعوهُ  وََعلَيُۡكم مه

ها ٱلَۡبَلَُٰغ   َتۡهتَُدواْْۚ َوَما عَلَى ٱلرهُسوِل إِل
 ٥٤ ٱلُۡمبِينُ 

55. තවද නුඹලා අතරින් යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනට, 

ඔවුනට යපර සිටියවුන්ට බලය ලබා දුන්නාක් යමන් 

මහයපායළායේ ඔවුනට ද බලය ලබා යදන බවද, ඔවුන් 

යවනුයවන් ඔහු පිළිගත් දහම (අනුගමනය කිරීමට) ඔවුනට 

ඉඩ සලසා යදන බව ද ඔවුනට ඇති වූ බියයන් පසු ව 

සුරක්ිත තත්ත්වයකට ඔවුන් යවනස් කරන බව ද 

අල්ලාහ ්ප්රතිඥා දුන්යන්ය. ඔවුහු මට නැමදුම් කරති. මට 

කිසිවක් ආයද්ශ යනාකරති. තවද මින් පසු ව කවයරකු 

ප්රතික්යෂ්ප කයළ ්ද එවිට ඔවුහුමය පාපතරයයෝ. 

هِذيَن َءاَمنُواْ مِنُكۡم   ُ ٱل وََعَد ٱَّلله
َٰلَِحَِٰت لَيَۡستَۡخلَِفنهُهۡم   وََعِملُواْ ٱلصه

هِذيَن  ۡرِض َكَما ٱۡستَۡخلََف ٱل
َ
فِي ٱلۡأ

ِنَنه لَُهۡم دِينَُهُم  مِن َقبۡلِهِۡم َولَُيمَ  ك 
ِنُۢ   ُهم م  لَنه ِ هِذي ٱۡرتََضيَٰ لَُهۡم َولَُيبَد  ٱل

ْۚ َيۡعبُُدونَنِي لَا   ۡمٗنا
َ
َبۡعِد َخۡوفِهِۡم أ

ْۚ َوَمن َكَفَر َبۡعَد   ا يُۡشِرُكوَن بِي َشيۡـ ٗ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

ُ
 ٥٥ َذَٰلَِك فَأ

56. තවද නුඹලා දයාව ලබනු පිණිස නුඹලා සලාතය 

විධිමත් ව ඉටු කරනු. සකාත් ද පිරිනමනු. රසූල්වරයාට ද 

අවනත වනු. 

َكوَٰةَ  لَوَٰةَ َوَءاتُواْ ٱلزه قِيُمواْ ٱلصه
َ
َوأ

ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل لََعلهُكۡم  
َ
َوأ

 ٥٦ تُۡرَحمُونَ 

57. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ඔවුන් මහයපායළායේ 

(අල්ලාහය්ේ සැලසුම්) යනාහැකියාවට පත් කරන්නන් 

යැයි නුඹලා යනාසිතිය යුතුය. ඔවුන්යේ නවාතැන 

(නිරයේ) ගින්නය. තවද ඔවුන් යයාමු වන සථ්ානය නපුරු 

විය. 

هِذيَن َكَفُرواْ ُمۡعِجزِيَن   لَا َتحَۡسبَنه ٱل
ۖۡ َولَبِئَۡس  اُر َُٰهُم ٱلنه َوى

ۡ
ۡرِضِۚ َوَمأ

َ
فِي ٱلۡأ

 ٥٧ ٱلَۡمِصيرُ 
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58. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලායේ 

දකුණත් හිමිකරගත් (යහවත් නුඹලායේ පාලනය යටයත් 

සිටින වහල්) අය ද වැඩිවියට ළඟා යනාවූ අය ද 

නුඹලායගන් (අවස්ථා) වාර තුනක් අවසර පැතිය යුතුය. 

එනම් ෆේර් සලාතයට යපර ද මධයහ්න කාලයේ 

නුඹලායේ ඇඳුම් නුඹලා ලිහා තබන අවසථ්ායේ ද ඉෂා 

සලාතයයන් පසු ද යේ. නුඹලාට එය යපෞද්ගලික අවස්ථා 

තුනකි. ඒවාට පසුව නුඹලා යකයරහි යහෝ ඔවුන් යකයරහි 

යහෝ යදාසක් යනාමැත. නුඹලා යවත නුඹලායගන් 

ඇතැයමක් ඇතැයමකු අතර නිතර සැරිසරන්යනෝ යවති. 

අල්ලාහ ්නුඹලාට එම වදන් පැහැදිලි කරනුයේ එයලසය. 

තවද අල්ලාහ ්සර්වඥානීය; මහා ප්රඥාවන්තය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ  َها ٱل يُّ
َ
لِيَۡستَـ ِۡذنُكُم  َيَٰٓأ

هِذيَن لَۡم   يَۡمَٰنُُكۡم وَٱل
َ
هِذيَن َملََكۡت أ ٱل

َٰٖتِۚ  َيبۡلُُغواْ ٱلۡحُلَُم مِنُكۡم ثََلََٰث َمره
ِن َقبِۡل َصلَوَٰةِ ٱلَۡفۡجرِ وَِحيَن   م 

هِيرَةِ وَمِنُۢ  َِن ٱلظه تََضُعوَن ثِيَابَُكم م 
ِۚ ثََلَُٰث َعۡوَرَٰٖت  َبۡعِد َصلَوَٰةِ ٱلۡعَِشآءِ

 لَيَۡس َعلَيُۡكۡم َولَا َعلَيۡهِۡم  لهُكۡمْۚ 
َٰفُوَن َعلَيُۡكم   ْۚ َطوه ُجنَاُحُۢ َبۡعَدُهنه

َبۡعُضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن  
ُ َعلِيٌم   ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۗ َوٱَّلله ٱَّلله

 ٥٨ َحِكيم  

59. තවද නුඹලා අතර වූ දරුවන් වැඩිවියට පත් වූ විට 

ඔවුනට යපර (වැඩිවියට පත්) වූවන් අවසර පැතුවාක් යමන් 

ඔවුන්ද අවසර පැතිය යුතුය. අල්ලාහ ්ඔහුයේ වදන් 

නුඹලාට පැහැදිලි කරනුයේ එයලසය. තවද අල්ලාහ ්සර්ව 

ඥානීය; මහා ප්රඥාවන්තය. 

ۡطَفَُٰل مِنُكُم ٱلۡحُلَُم  
َ
َوِإذَا بَلََغ ٱلۡأ

هِذيَن   فَلۡيَۡستَـ ِۡذنُواْ َكَما ٱۡستَـ َۡذَن ٱل
ُ لَُكۡم  مِن قَ  بۡلِهِۡمْۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله

ُ َعلِيٌم َحِكيم   ۗۦُ َوٱَّلله  ٥٩ َءاَيَٰتِهِ

60. තවද විවාහයක් අයප්ක්ෂා යනාකරන කාන්තාවන් 

අතරින් වයයෝවෘද්ධ කාන්තාවන් වනාහි ඔවුන් (තම) 

අලංකාරය ප්රදර්ශනය කිරීයමන් යතාර ව (මතුපිට) ඇඳුම් 

ගලවා තැබීම ඔවුන් යකයරහි වරදක් යනාමැත. නමුත් 

ඔවුන් තැන්පත් බව රැකීම ඔවුනට වඩාත් උතුම්ය. තවද 

අල්ලාහ ්සර්ව රාවකය; සර්ව ඥානීය. 

َٰتِي لَا   َوٱلَۡقَوَِٰعُد مَِن ٱلن َِسآءِ ٱله
يَرُۡجوَن نِكَاٗحا فَلَيَۡس َعلَيۡهِنه  

ن يََضۡعَن ثِيَاَبُهنه َغيَۡر  
َ
ُجنَاٌح أ

َِجَٰتِۭ  ن يَۡستَۡعفِۡفَن  ُمتَبَر 
َ
بِزِينَةِٖۖ َوأ

ُ َسِميٌع َعلِيم   ُۗ َوٱَّلله  ٦٠ َخيۡر  لهُهنه
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61. නුඹලායේ නියවස ්වල යහෝ නුඹලායේ පියවරුන්යේ 

නියවස ්වල යහෝ නුඹලායේ මේවරුන්යේ නියවස ්වල 

යහෝ නුඹලායේ සයහෝදරයන්යේ නියවස් වල යහෝ 

නුඹලායේ සයහෝදරියන්යේ නියවස් වල යහෝ නුඹලායේ 

පිය පාර්ෂවයේ සයහෝදරයන්යේ නියවස් වල යහෝ 

නුඹලායේ මේ පාර්ශවයේ සයහෝදරයන්යේ නියවස ්වල 

යහෝ නුඹලායේ පිය පාර්ශවයේ සයහෝදරියන්යේ නියවස් 

වල යහෝ නුඹලායේ මේ පාර්ශවයේ සයහෝදරියන්යේ 

නියවස ්වල යහෝ යතුරු තමන් සන්තකයේ ඇති නියවස් 

වල යහෝ නුඹලායේ මිතුරන්යේ නියවස් වල යහෝ නුඹලා 

ආහාර ගැනීම නුඹලා යකයරහි වරදක් නැත. එයමන් ම 

අන්ධයා යකයරහි යහෝ යකාරා යකයරහි යහෝ යරෝගියා 

යකයරහි යහෝ වරදක් නැත. නුඹලා එකට ආහාර ගැනීම 

යහෝ කණ්ඩායම් වශයයන් යවන් ව ආහාර ගැනීම යහෝ 

වරදක් නැත. නුඹලා නියවස් වලට පිවියසන්යනහු නම් 

අල්ලාහ ්අබියසින් වූ යහපත් අභිවෘද්ධිමත් පැතුමක් 

වශයයන් නුඹලා යවත සලාම් පවසනු. අල්ලාහ ්නුඹලාට 

එයලස එම වදන් පැහැදිලි කරනුයේ නුඹලා වටහා ගනු 

පිණිසය. 

ۡعَميَٰ َحَرج  َولَا عَلَى  
َ
لهيَۡس عَلَى ٱلۡأ

ۡعَرِج َحَرج  َولَا عَلَى ٱلَۡمرِيِض 
َ
ٱلۡأ

ن 
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
َحَرج  َولَا عَلَىَٰٓ أ

ۡو ُبيُوِت  
َ
ُكلُواْ مِنُۢ ُبيُوتُِكۡم أ

ۡ
تَأ

ۡو  
َ
َهَٰتُِكۡم أ مه

ُ
ۡو ُبيُوِت أ

َ
َءابَآئُِكۡم أ

ۡو ُبيُوِت  
َ
ُبيُوِت إِۡخَوَٰنُِكۡم أ

ۡو  
َ
ۡعَمَِٰمُكۡم أ

َ
ۡو ُبيُوِت أ

َ
َخَوَٰتُِكۡم أ

َ
أ

ۡو ُبيُوِت  
َ
َٰتُِكۡم أ ُبيُوِت َعمه

ۡو  
َ
ۡو ُبيُوِت َخََٰلَٰتُِكۡم أ

َ
ۡخَوَٰلُِكۡم أ

َ
أ

ۡو َصِديقُِكۡمْۚ  
َ
ۥٓ أ َفاِتحَُه َما َملَۡكتُم مه

ُكلُواْ لَ 
ۡ
ن تَأ

َ
يَۡس َعلَيُۡكۡم ُجنَاٌح أ

ْۚ فَإِذَا َدَخلۡتُم ُبيُوتٗا   ۡشتَاٗتا
َ
ۡو أ

َ
َجمِيًعا أ

ِۡن  نُفِسُكۡم َتحِيهٗة م 
َ
فََسل ُِمواْ عَلَىَٰٓ أ

ْۚ َكَذَٰلَِك   ِ ُمَبََٰرَكٗة َطي ِبَٗة ِعنِد ٱَّلله
ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت   يُبَي ُِن ٱَّلله

 ٦١ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 

62. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් වනාහි අල්ලාහ ්හා 

ඔහුයේ දූතයාණන් විශ්වාස කළවුන්ය. තවද ඔවුහු ඔහු 

සමග යම් සාමුහික කරුණක සිටි විට ඔහුයගන් ඔවුන් 

අවසර පතන යතක් ඔවුහු නික්ම යනායති. නියත 

වශයයන්ම නුඹයගන් අවසර පැතූවන් වනාහි ඔවුහුමය 

අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ දූතයාණන් ගැන විශ්වාස කරන්යනෝ. 

එයහයින් ඔවුන්යේ ඇතැම් කරුණු සඳහා ඔවුහු නුඹයගන් 

අවසර පැතූ විට ඔවුන් අතරින් නුඹ කැමති අයට අවසර 

යදනු. තවද ඔවුන් යවනුයවන් අල්ලාහය්ගන් සමාව 

අයැදිනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය; 

මහාකරුණාන්විතය. 

ِ إِنهَما ٱلُۡمۡؤمِنُوَن  هِذيَن َءاَمنُواْ بِٱَّلله ٱل
ۡمرٖ 

َ
َورَُسولِهِۦ َوِإذَا كَانُواْ َمَعُهۥ عَلَىَٰٓ أ

هۡم يَۡذَهبُواْ َحتهيَٰ يَۡستَـ ِۡذنُوُهْۚ إِنه  َجامِٖع ل
هِذيَن  ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
هِذيَن يَۡستَـ ِۡذنُونََك أ ٱل

ۚۦْ فَإِذَا  ِ َورَُسولِهِ يُۡؤمِنُوَن بِٱَّلله
 ِ ذَن ل َِمن  ٱۡستَـ َۡذنُوَك ل

ۡ
نِهِۡم فَأ

ۡ
َبۡعِض َشأ

ْۚ إِنه  َ ِشئَۡت مِنُۡهۡم َوٱۡستَۡغفِۡر لَُهُم ٱَّلله
َ َغُفور  رهِحيم    ٦٢ ٱَّلله
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63. නුඹලා ඇතැයමක් ඇතැයමකුට අමතන යස් නුඹලා 

අතර රසූල්වරයාව යනාඅමතනු. නුඹලා අතරින් සැඟ වී 

ලිසස්ා යන්නන් පිළිබඳ ව සැබැවින්ම අල්ලාහ ්දනී. ඔහුයේ 

අණට විරුද්ධවන්නන් ඔවුනට අර්බුදයක් ඇති වීම ගැන 

යහෝ ඔවුනට යේදනීය දඬුවමක් ඇති වීම ගැන ප්රයේශම් විය 

යුතුය. 

ها َتجَۡعلُواْ ُدعَآَء ٱلرهُسوِل بَيۡنَُكۡم   ل
ْۚ قَۡد َيۡعلَُم   َكُدعَآءِ َبۡعِضُكم َبۡعٗضا
هِذيَن يَتََسلهلُوَن مِنُكۡم لَِواٗذاْۚ  ُ ٱل ٱَّلله

ۦٓ  ۡمرِهِ
َ
هِذيَن ُيخَالُِفوَن َعۡن أ فَلۡيَۡحَذرِ ٱل
ۡو يُِصيبَُهۡم 

َ
ن تُِصيبَُهۡم فِتۡنٌَة أ

َ
أ

لِيمٌ 
َ
 ٦٣ َعَذاٌب أ

64. දැන ගනු. අහසහ්ි හා මහයපායළායේ ඇති දෑ නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්සතුය. නුඹලා කවර යදයක් මත 

සිටින්යනහු ද එය ඔහු සැබැවින්ම දනියි. තවද ඔහු යවත 

ඔවුන් යයාමු කරනු ලබන දින ඔහු ඔවුන් සිදු කළ දෑ 

පිළිබඳ ව ඔවුනට දන්වයි. තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ පිළිබඳ ව 

සර්ව ඥානීය. 

ۡرِضِۖ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه لَآ إِنه َّلِله

َ
أ

نتُۡم َعلَيۡهِ َويَۡوَم  
َ
قَۡد َيۡعلَُم َمآ أ

لُواُْۗ  يُرَۡجُعوَن إِلَۡيهِ َفيُنَب ِئُُهم بَِما َعمِ 
 ُۢ ِ َشۡيٍء َعلِيُم

ُ بِكُل   ٦٤ َوٱَّلله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. යලෝවැසියන්ට එය අවවාදයක් වනු පිණිස තම ගැත්තා 

මත (සතය හා අසතය යවන් කර දක්වන) මිනුම් දණ්ඩය 

(යහවත් අල් කුර්ආනය) පහළ කළා වූ ඔහු උත්කෘෂ්ට 

විය. 

َل ٱلُۡفۡرَقاَن عَلَىَٰ َعبِۡدهِۦ   هِذي نَزه َتبَاَرَك ٱل
 ١ لَِيُكوَن لِلَۡعَٰلَِميَن نَِذيًرا 

2. ඔහු වනාහි, අහසහ්ි හා මහයපායළායවහි ආධිපතයය 

සතු අයයි. තවද ඔහු දරුවකු යනාගත්යත්ය. තවද එම 

ආධිපතයය තුළ ඔහුට කිසිදු හවුල්කරුවකු යනාමැත. 

තවද ඔහු සියලු දෑ මැේයේය. තවද එය නිර්ණයකින් 

නිර්ණය කයළය්. 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه ٱل

هُهۥ  َولَۡم َيتهِخۡذ َولَٗدا َولَۡم يَُكن ل
َشِريك  فِي ٱلُۡملِۡك وََخلََق كُله َشۡيءٖ  

َرُهۥ َتۡقِديرٗ   ٢ اَفَقده

3. තවද ඔවුහු ඔහු හැර දමා යවනත් යදවිවරුන් 

ගත්යතෝය. ඔවුන් කිසිවක් යනාමවනු ඇත. ඔවුහු පවා 

මවනු ලැබූවන් යවති. තවද ඔවුනට යම් හානියක් යහෝ 

ප්රයයෝජනයක් යහෝ සැලසීමට ඔවුන් බලය යනාදරනු 

ඇත. තවද (කිසිවක්) ජීවත් කරවීමට යහෝ මරණයට පත් 

කිරීමට යහෝ නැවත නැගිටුවීමට යහෝ ඔවුන් බලය 

යනාදරනු ඇත. 

ها َيخۡلُُقوَن   ۦٓ َءالَِهٗة ل خَُذواْ مِن ُدونِهِ َوٱته
ا َوُهۡم ُيخۡلَُقوَن َولَا َيۡملُِكوَن  َشيۡـ ٗ

ا َولَا َنۡفٗعا َولَا   نُفِسهِۡم َضر ٗ
َ
لِأ

َيۡملُِكوَن َمۡوتٗا َولَا َحيَوَٰٗة َولَا 
 ٣ نُُشوٗرا

4. තවද යමය ඔහු යගතූ ප්රබන්ධයක් මිස නැත. යම් 

සඳහා යවනත් පිරිසක් ඔහුට උදේ කයළ ්යැයි යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් පැවසුයවෝය. එයහයින් සැබැවින්ම 

ඔවුහු අපරාධයක් හා අවලාදයක් යගන ආයවෝය. 

هآ إِفٌۡك  هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل َوَقاَل ٱل
عَانَُهۥ َعلَيۡهِ قَۡوٌم َءاَخُروَنۖۡ  

َ
َُٰه َوأ ٱۡفتََرى

 ٤ آُءو ُظلٗۡما َوُزوٗراَفَقۡد جَ 

5. තවද ඒවා ඔහු ලියවා ගත් මුතුන් මිත්තන්යේ 

ප්රබන්ධයන් යවති. ඒවා ඔහු යවත උයද් සවස කියවා 

යපන්වනු ලැයේ යැයි ඔවුහු පවසති. 

لِيَن ٱۡكتَتَبََها فَِهَي   وه
َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
َوَقالُٓواْ أ

ِصيلٗا
َ
 ٥ ُتۡملَىَٰ َعلَيۡهِ بُۡكَرٗة َوأ
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6. අහසහ්ි හා මහයපායළායේ රහසය දෑ දන්නා, එය පහළ 

කයළය්. නියත වශයයන්ම ඔහු අති ක්ෂමාශීලී හා මහා 

කරුණාන්විතයාණන් විය යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ره فِي   ِ هِذي َيۡعلَُم ٱلس  نَزلَُه ٱل
َ
قُۡل أ

ۡرِضِۚ إِنهُهۥ كَاَن َغُفوٗرا  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ٦ رهِحيٗما

7. තවද යමම දූතයාණන්ට කුමක් වී ද? ඔහු ආහාර 

අනුභවය කරයි. යවළඳ යපාළ වල්හි සැරිසරයි. යමාහු 

යවතට මලක්වරයකු පහළ කරනු ලැබ යමාහු සමග 

(එක්) වී ඔහු අවවාද කරන්නකු යලස සිටිය යුතු යනායේ 

ද? යැයි ඔවුහු පවසති. 

ُكُل  
ۡ
َوَقالُواْ َماِل َهََٰذا ٱلرهُسوِل يَأ

َعاَم َويَۡمِشي فِي  نزَِل ٱلطه
ُ
ۡسَواِق لَۡولَآ أ

َ
ٱلۡأ

 ٧ إِلَۡيهِ َملَك  َفيَُكوَن َمَعُهۥ نَِذيًرا 

8. එයස් නැතයහාත් ඔහු යවතට නිධානයක් යදනු ලැබිය 

යුතු යනායේ ද? එයස්ත් නැතයහාත් ඔහුට උයනක් වී 

එමගින් අනුභව කළ යුතු යනායේ ද? තවද නුඹලා 

අනුගමනය කරනුයේ හූනියම් කරනු ලැබූ මිනියසකු මිස 

නැතැයි අපරාධකරුයවෝ පැවසුයවෝය. 

ۡو تَُكوُن لَُهۥ َجنهة  
َ
ۡو يُلَۡقىَٰٓ إِلَۡيهِ َكنٌز أ

َ
أ

َٰلُِموَن إِن  ْۚ َوَقاَل ٱلظه ُكُل مِنَۡها
ۡ
يَأ

ۡسُحوًرا  ها رَُجلٗا مه  ٨ تَتهبُِعوَن إِل

9. (නබිවරය!) ඔවුහු නුඹට උපමා යගන හැර පානුයේ 

යකයස් දැ?යි නුඹ අධීක්ෂණයයන් බලනු. ඔවුහු යනාමග 

ගියයෝය. එයහයින් ඔවුහු (යහ) මගක් ලබන්නට 

හැකියාව යනාදරති. 

ۡمَثََٰل  
َ
ٱنُظۡر َكيَۡف َضَربُواْ لََك ٱلۡأ

 ٩ فََضلُّواْ فَلَا يَۡستَِطيُعوَن َسبِيلٗا

10. ඔහු (අල්ලාහ්) උත්කෘෂ්ට විය. ඔහු වනාහි ඔහු 

අභිමත කයළ් නම් මීට වඩා යර්ෂ්ඨ දෑ වශයයන්, ඒවාට 

යටින් ගංගා ගලා බස්නා උයන් නුඹට තනා යදන්නටත් 

තවද ඔහු නුඹට මාලිගාවන් තනා යදන්නටත් තිබුණි. 

هِذٓي إِن َشآَء َجَعَل لََك َخيۡٗرا   َتبَاَرَك ٱل
َٰٖت َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها   ِن َذَٰلَِك َجنه م 

نَۡهَُٰر َويَۡجَعل لهَك قُُصوَرُۢا
َ
 ١٠ ٱلۡأ

11. නමුත් ඔවුහු අවසන් යහෝරාව පිළිබඳ යබාරු 

කයළෝය. තවද අවසන් යහෝරාව යබාරු කළවුනට අපි 

ඇවියළන නිරා ගින්න සූදානම් කයළමු. 

ۡعتَۡدنَا لَِمن 
َ
اَعةِِۖ َوأ بُواْ بِٱلسه بَۡل َكذه
اَعةِ َسعِيًرا  َب بِٱلسه  ١١ َكذه

12. ඈත ස්ථානයක සිට එය ඔවුන්ව දකින විට එහි බුර 

බුරා නැයගන මහා හඬකට ද මහා යඝෝෂාවකට ද ඔවුහු 

සවන් යදති. 

كَانِۭ بَعِيٖد َسِمُعواْ لََها   ِن مه ۡتُهم م 
َ
إِذَا َرأ

 ١٢ َتَغيُّٗظا َوزَفِيٗرا

13. තවද ඔවුන් විලංගු දමනු ලැබූවන් යලසින් එහි පටු 

තැනකට යහළනු  ලැබූ විට, ඔවුහු එහි විනාශය අයැදිති. 
نِيَن   َقره لُۡقواْ مِنَۡها َمكَانٗا َضي ِٗقا مُّ

ُ
َوِإذَآ أ

 ١٣ ثُبُوٗرا َدَعۡواْ ُهنَالِكَ 
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14. අද දින නුඹලා එක් විනාශයක් පමණක් යනාඅයැදිනු. 

නුඹලා විනාශයන් රාශියක් අයැදිනු. (යැයි ඔවුනට 

පවසනු ලැයේ.) 

ها تَۡدُعواْ ٱلَۡيۡوَم ثُبُوٗرا َوَِٰحٗدا َوٱۡدُعواْ   ل
 ١٤ ثُبُوٗرا َكثِيٗرا

15. එය උතුම් ද? එයස ්නැතයහාත් බිය බැතිමතුන්හට 

ප්රතිඥා යදනු ලැබූ සදාතනික ස්වර්ගය උතුම් ද? එය 

ඔවුනට ප්රතිඵලයක් හා අවසානයේ යයාමු වන සථ්ානයක් 

විය යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු! 

ۡم َجنهُة ٱلۡخُلِۡد ٱلهتِي  
َ
َذَٰلَِك َخيٌۡر أ

َ
قُۡل أ

وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنْۚ كَانَۡت لَُهۡم َجَزاٗٓء 
 ١٥ َوَمِصيٗرا

16. ඔවුනට එහි ඔවුන් අභිමත කරන දෑ ඇත. ඔවුන් එහි 

සදාතනිකයින්ය. යමය නුඹයේ පරමාධිපති යවතින් ඉටු 

කරනු ලබන ප්රතිඥාවක් විය. 

هُهۡم فِيَها َما يََشآُءوَن َخَٰلِِديَنْۚ كَاَن  ل
ۡسـ ُولٗا  ١٦ عَلَىَٰ َرب َِك وَۡعٗدا مه

17. තවද එදින ඔවුන් හා අල්ලාහ් හැර දමා ඔවුන් 

නමදිමින් සිටි දෑ ඔහු එක් රැස් යකාට මායේ ගැත්තන් 

වන යමාවුන් යනාමග යැේයේ නුඹලා ද? එයස් 

නැතයහාත් යමාවුන් ම ඍජු මාර්ගයයන් යනාමග ගියයෝ 

දැ?යි (අල්ලාහ්) විමසනු ඇත. 

َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َوَما َيۡعبُُدوَن مِن ُدوِن 
ۡضلَلۡتُۡم ِعبَادِي  

َ
نتُۡم أ

َ
ِ َفيَُقوُل َءأ ٱَّلله

ۡم ُهۡم َضلُّواْ ٱلسه 
َ
 ١٧ بِيَل َهَُٰٓؤلَآءِ أ

18. නුඹ සුපිවිතුරුය. නුඹයගන් යතාර ව භාරකරුවන් 

ගැනීමට අපට යුතු යනාවීය. එනමුත් ඔවුන් යමයනහි 

කිරීම අමතක කරන තරමට නුඹ ඔවුනට හා ඔවුන්යේ 

මුතුන් මිත්තන් හට භුක්ති විඳින්නට සැප පහසුකම් 

සැළැස්වූයවහිය. තවද ඔවුහු විනාශ වී යන පිරිසක් වූහ 

යැයි ඔවුහු පවසා සිටිනු ඇත. 

ن 
َ
قَالُواْ ُسبَۡحَٰنََك َما كَاَن يَۢنبَغِى لََنآ أ

ۡولَِيآَء َوَلَِٰكن 
َ
نهتهِخَذ مِن ُدونَِك مِۡن أ

ِۡكَر   تهۡعتَُهۡم َوَءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ نَُسواْ ٱلذ  مه
 ١٨ وَكَانُواْ قَۡوَمُۢا بُوٗرا

19. නමුත් නුඹලා පවසන දෑ සම්බන්ධයයන් සැබැවින්ම 

ඔවුහුම නුඹලා යබාරු කයළෝය. එයහයින් (දඬුවමින්) 

හැයරන්නට යහෝ උදේ ලබන්නට යහෝ නුඹලා ශක්තිය 

යනාදරන්යනහුය. තවද නුඹලා අතරින් කවයරකු අපරාධ 

කරන්යන් ද අපි ඔහුට මහත් වූ දඬුවමක් භුක්ති විඳින්නට 

සළස්වමු. 

بُوُكم بَِما َتُقولُوَن َفَما  َفَقۡد َكذه
َولَا نَۡصٗراْۚ َوَمن  تَۡستَِطيُعوَن َصۡرٗفا 

ِنُكۡم نُِذقُۡه َعَذابٗا َكبِيٗرا  ١٩ َيۡظلِم م 

20. තවද නුඹට යපර වූ ධර්ම දූතයින් අතරින් ඔවුන් 

ආහාර අනුභව කරන්නන් හා යවළඳයපාළවල්හි ගමන් 

කරන්නන් යලසින් මිස අපි යනාඑේයවමු. තවද 

නුඹලායගන් ඇතැයමකු ඇතැයමකුට පරීක්ෂණයක් බවට 

පත් කයළමු. නුඹලා ඉවසා දරා ගන්යනහු ද? තවද 

නුඹයේ පරමාධිපති සර්ව නිරීක්ෂක විය. 

هآ  رَۡسلۡنَا َقبۡلََك مَِن ٱلُۡمرَۡسلِيَن إِل
َ
َوَمآ أ

َعاَم َويَۡمُشوَن فِي   ُكلُوَن ٱلطه
ۡ
إِنهُهۡم لََيأ

ۡسَواقِِۗ وََجَعلۡنَا َبۡعَضُكۡم لَِبۡعٖض  
َ
ٱلۡأ

تَۡصبُِروَنُۗ وَكَاَن َربَُّك 
َ
 ٢٠ بَِصيٗرافِتۡنًَة أ
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21. තවද අපයේ හමුව බලායපායරාත්තු යනාවන්නන් 

අප යවත මලක්වරුන් පහළ කරනු ලැබ තිබිය යුතු 

යනායේ ද? එයස ්නැතයහාත් අපයේ පරමාධිපති අපි 

දැකිය යුතු යනායේ ද? යැයි පැවසුයවෝය. සැබැවින්ම 

ඔවුන් ඔවුන් විෂයයහි උඩඟු වූහ. තවද මහත් යලස සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු කයළෝය. 

هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا لَۡولَآ   ۞َوَقاَل ٱل
ۡو نََرىَٰ َربهنَاُۗ  

َ
نزَِل َعلَيۡنَا ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

ُ
أ

نُفِسهِۡم وََعتَۡو  
َ
لََقِد ٱۡستَۡكبَُرواْ فِٓي أ

ا َكبِيٗرا  ٢١ ُعتُو ٗ

22. මලක්වරුන්ව ඔවුන් දකින දින කිසිදු ශුභාශිංසනයක් 

අපරාධකරුවන්ට එදින යනාමැත. තවද වළක්වනු ලබන 

බාධකයක් විය යැයි ඔවුහු පවසති. 

يَۡوَم يََرۡوَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة لَا بُۡشَرىَٰ يَۡوَمئِٖذ  
ل ِلُۡمۡجرِمِيَن َويَُقولُوَن ِحۡجٗرا 

حُۡجوٗرا  ٢٢ مه

23. තවද ක්රියායවන් ඔවුන් සිදු කළ දෑ යවතට අපි 

යයාමුවන්යනමු. පසු ව අපි එය විහිඳුණු දූවිලි බවට පත් 

කරන්යනමු. 

َوَقِدۡمنَآ إِلَيَٰ َما َعِملُواْ مِۡن َعَمٖل  
نثُوًرا   ٢٣ فََجَعلَۡنَُٰه َهبَاٗٓء مه

24. (ස්වර්ග) උයයන් වැසියයෝ එදින වාසස්ථානයයන් 

යර්ෂ්ඨයයෝ යවති. තවද (මධයහ්න) වියේකී සථ්ානයයන් 

ද වඩාත් අලංකාර යවති. 

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ يَۡوَمئٍِذ َخيۡر  
َ
ا أ ۡستََقر ٗ مُّ

ۡحَسُن َمقِيلٗا
َ
 ٢٤ َوأ

25. තවද එදින වලාකුළු මගින් අහස පැළී, මලක්වරුන් 

පියවයරන් පියවර පහළ කරනු ලබති. 
َِل  َمآُء بِٱلَۡغَمَِٰم َونُز  ُق ٱلسه َويَۡوَم تََشقه

 ٢٥ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة تَنزِيلًا

26. එදින සැබෑ ආධිපතයය කරුණාන්විතයාණන් සතුය. 

තවද එය යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් හට දුෂ්කර 

දිනයක් විය. 

ِنَٰمۡحْۚ وَكَاَن  ٱلُۡملُۡك يَۡوَمئٍِذ ٱلۡحَقُّ لِلره
َٰفِرِيَن َعِسيٗرا  ٢٦ يَۡوًما عَلَى ٱلَۡك

27. තවද එදින අපරාධකරු, තම දෑත් සපා කමින් අයහෝ! 

දූතයාණන් සමග මා මගක් ගන්නට තිබුණා යනායේ දැයි 

ඔහු පවසයි. 

الُِم عَلَىَٰ يََديۡهِ َيُقوُل َويَۡوَم  َيَعضُّ ٱلظه
خَۡذُت َمَع ٱلرهُسوِل   َيَٰلَيۡتَنِي ٱته

 ٢٧ َسبِيلٗا

28. අයහෝ මායේ විනාශය! මම අසවල් පුද්ගලයා 

මිතුයරකු යස් යනාගන්නට තිබුණා යනායේ ද? 
خِۡذ فُلَانًا   ته

َ
َيََٰويۡلََتيَٰ لَۡيتَنِي لَۡم أ

 ٢٨ َخلِيلٗا
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29. යමයනහි කිරීම (අල් කුර්ආනය) මා යවත පැමිණි 

පසු ව සැබැවින්ම ඔහු මා එයින් යනාමග යැවීය. තවද 

යෂයිතාන් මිනිසාට දැඩි යද්රෝහියකු විය. 

ِۡكرِ َبۡعَد إِذۡ   َضلهنِي َعِن ٱلذ 
َ
لهَقۡد أ

يَۡطَُٰن لِلِۡإنَسَِٰن   َجآَءنِيِۗ وَكَاَن ٱلشه
 ٢٩ َخُذولٗا

30. තවද අයහෝ මායේ පරමාධිපතියාණනි! නියත 

වශයයන්ම මායේ ජනයා යමම අල් කුර්ආනය පිටුදකිනු 

ලබන්නක් යලස ගත්යතෝය යැයි රසූල්වරයා පැවසීය. 

خَُذواْ   ِ إِنه قَۡومِي ٱته َوَقاَل ٱلرهُسوُل َيََٰرب 
 ٣٠ َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َمۡهُجوٗرا

31. තවද එයලස අපි සෑම නබිවරයයකුටම 

අපරාධකරුවන් අතරින් සතුයරකු පත් කයළමු. තවද යහ 

මඟ යපන්වන්යනකු වශයයන් හා උදේකරුයවකු 

වශයයන් නුඹයේ පරමාධිපති ප්රමාණවත් විය. 

َِن  ا م  ِ نَِبي ٍ َعُدو ٗ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلۡنَا لِكُل 

ٱلُۡمۡجرِمِيَنُۗ َوَكَفىَٰ بَِرب َِك َهادِيٗا  
 ٣١ َونَِصيٗرا

32. තවද ඔහු යවත අල් කුර්ආනය එකවර එකම 

යගානුවක් යස් පහළ කළ යුතු යනායේ දැ? යි යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් පැවසුයවෝය. (අයහෝ මුහම්මද්!) 

එයලස අපි එමගින් නුඹයේ හදවත් ස්ථාවර කරනු පිණිස 

අපි එය යකාටසින් යකාටස පාරායනය කයළමු. 

َِل َعلَيۡهِ   هِذيَن َكَفُرواْ لَۡولَا نُز  َوَقاَل ٱل
ْۚ َكَذَٰلَِك لُِنثَب َِت   ٱلُۡقۡرَءاُن ُجمۡلَٗة َوَِٰحَدٗة

 ٣٢ اَدَكۖۡ َوَرتهلَۡنَُٰه تَۡرتِيلٗابِهِۦ فُؤَ 

33. තවද ඔවුහු නුඹ යවත උපමාවක් යගන ආව ද සතයය 

හා වඩාත් අලංකාර විග්රහයක් සැබැවින් ම නුඹ යවත අපි 

යගන එන්යනමු. 

  ِ ها ِجئَۡنََٰك بِٱلۡحَق  تُونََك بَِمثٍَل إِل
ۡ
َولَا يَأ

ۡحَسَن َتۡفِسيًرا 
َ
 ٣٣ َوأ

34. තම මුහුණු මතින් (ඇඳයගන යගාස්) නිරය යවත රැස් 

කරනු ලබන්නන් වන ඔවුහුමය නවාතැනින් නපුරු දනන් 

වන්යනෝ, තවද මාර්ගයයන් වඩාත් යනාමග ගියවුන් 

වන්යනෝ. 

هِذيَن ُيحَۡشُروَن عَلَىَٰ وُُجوهِهِۡم إِلَيَٰ   ٱل
َضلُّ  

َ
كَانٗا َوأ ْوَلَٰٓئَِك َشر   مه

ُ
َجَهنهَم أ

 ٣٤ َسبِيلٗا

35. තවද අපි මූසාට ධර්ම ග්රන්ථය පිරිනැමුයවමු. තවද 

අපි ඔහු සමග ඔහුයේ සයහෝදර හාරූන් උදේ කරුවකු 

බවට පත් කයළමු. 

َولََقۡد َءاتَيۡنَا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلۡنَا  
َخاهُ َهَُٰروَن َوزِيٗرا

َ
ۥٓ أ  ٣٥ َمَعُه

36. එවිට අපි අපයේ සංඥාවන් යබාරු කළවුන් යවත 

නුඹලා යනු යැයි පැවසුයවමු. පසුව අපි ඔවුන් සහමුලින්ම 

විනාශ කයළමු. 

بُواْ  هِذيَن َكذه َفُقلۡنَا ٱذَۡهبَآ إِلَي ٱلَۡقۡوِم ٱل
ۡرَنَُٰهۡم تَۡدمِيٗرا  ٣٦ أَـِبَيَٰتِنَا فََدمه
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37. තවද නූහය්ේ ජනයා ද ඔවුන් එම ධර්ම දූතවරුන් 

යබාරු කළ කල්හි අපි ඔවුන් දියේ ගිල්වීමු. තවද අපි 

ඔවුන් ජනයාට සංඥාවක් බවට පත් කයළමු. තවද අපි 

අපරාධකරුවන්ට යේදනීය දඬුවමක් පිළියයල කයළමු. 

بُواْ ٱلرُُّسَل  ا َكذه َوَقۡوَم نُوٖح لهمه
 ۡۖ ۡغَرقَۡنَُٰهۡم وََجَعلَۡنَُٰهۡم لِلنهاِس َءايَٗة

َ
أ

لِيٗما
َ
َٰلِِميَن َعَذابًا أ ۡعتَۡدنَا لِلظه

َ
 ٣٧ َوأ

38. තවද ආද් ජනයා සමූද් ජනයා රස ්වාසීන් හා ඒ අතර 

වූ යබායහෝමයක් පරම්පරාවන් ද (අපි විනාශ කයළමු.) 
ۡصَحََٰب ٱلرهس ِ 

َ
وَعَاٗدا َوثَُموَداْ َوأ

ُۢا َبيَۡن َذَٰلَِك َكثِيٗرا  ٣٨ َوقُُرونَ

39. තවද සියල්ලන් ගැන අපි ඔහුට උපමා යගන හැර 

පෑයවමු. තවද ඒ සෑම යකයනකුවම අපි සහමුලින්ම 

විනාශ කර දැමුයවමු. 

ا َضَربۡنَا لَُه 
ا َتبهۡرنَا  وَكُل ٗ

ۖۡ وَكُل ٗ ۡمَثََٰل
َ
ٱلۡأ

 ٣٩ تَتۡبِيٗرا

40. තවද ශාපකාරී වැසි වසස්නු ලැබූ ගම්මානය ඔසය්ස් 

සැබැවින්ම ඔවුහු පැමිණියහ. එවිට ඔවුහු එය යනාදුටුයවෝ 

ද? නමුත් (මරණින් පසු) නැවත නැගිටුවනු ලැබීම ගැන 

ඔවුහු අයප්ක්ෂා යනාකරන්නන් යලස සිටියහ. 

تَۡواْ عَلَى 
َ
ۡمِطَرۡت َولََقۡد أ

ُ
ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِٓي أ

ْۚ بَۡل   فَلَۡم يَُكونُواْ يََرۡوَنَها
َ
ۡوِءِۚ أ َمَطَر ٱلسه

 ٤٠ كَانُواْ لَا يَرُۡجوَن نُُشوٗرا

41. තවද ඔවුන් නුඹ ව දුටු විට ‘දූතයකු වශයයන් 

අල්ලාහ ්එවා සිටියේ යමාහුව දැ?’යි (පවසමින්) සරදමක් 

යලසින් මිස ඔවුහු නුඹ ව යනාගනිති. 

ها ُهُزًوا  َوِإذَا ۡوَك إِن َيتهِخُذونََك إِل
َ
َرأ

ُ رَُسولًا هِذي َبَعَث ٱَّلله َهََٰذا ٱل
َ
 ٤١ أ

42. අප අපයේ යදවිවරුන් මත (ස්ීර යලස) රැඳී 

යනාසිටියා නම් ඔහු ඔවුන්යගන් අප යනාමඟ යවන්නට 

තිබුණි. (යැයි ඔවුහු පවසති.) එම දඬුවම ඔවුන් දකින විට 

මාර්ගයයන් වඩාත් යනාමග ගියවුන් කවුරුන්දැයි ඔවුහු 

මතු දැන ගනු ඇත. 

ن  
َ
إِن كَاَد لَُيِضلُّنَا َعۡن َءالَِهتِنَا لَۡولَآ أ

َصبَۡرنَا َعلَيَۡهاْۚ وََسۡوَف َيۡعلَُموَن ِحيَن  
َضلُّ َسبِيلًا

َ
 ٤٢ يََرۡوَن ٱلَۡعَذاَب َمۡن أ

43. තම ආශාවන් තම යදවියන් යලස ගත් අය නුඹ 

නුදුටුයවහි ද? එවිට නුඹ ඔහු යවත භාරකරුවකු 

වන්යනහි ද? 

نَت  
َ
فَأ

َ
َُٰه أ خََذ إَِلََٰهُهۥ َهَوى َرَءيَۡت َمِن ٱته

َ
أ

 ٤٣ تَُكوُن َعلَيۡهِ َوكِيلًا

44. නියත වශයයන්ම ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා 

සවන් යදනු ඇතැයි යහෝ වටහා ගනු ඇතැයි නුඹ 

සිතන්යනහි ද? ඔවුන් යගාවිපළ සතුන් යමන් මිස නැත. 

එයස ්යනාව, මාර්ගයයන් වඩාත් යනාමග ගියවුන් 

යමාවූහුය. 

ۡو 
َ
ۡكثَرَُهۡم يَۡسَمُعوَن أ

َ
نه أ

َ
ۡم َتحَۡسُب أ

َ
أ

نَۡعَِٰم بَۡل ُهۡم  
َ
ها َكٱلۡأ َيۡعقِلُوَنْۚ إِۡن ُهۡم إِل

َضلُّ َسبِيلًا
َ
 ٤٤ أ
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45. නුඹයේ පරමාධිපති යදස ඔහු යහවණැල්ල යකයස ්

දිගු හැරියේ දැයි නුඹ යනාබැලුයවහි ද? තවද ඔහු අභිමත 

කයළ ්නම් එය එක්තැන් වූවක් බවට ඔහු පත් කරන්නට 

තිබුණි. පසු ව අපි ඒ යවත සාධකයක් බවට හිරු පත් 

කයළමු. 

له َولَۡو   ِ لَۡم تََر إِلَيَٰ َرب َِك َكيَۡف َمده ٱلظ 
َ
أ

َشآَء لَجََعلَُهۥ َساكِٗنا ثُمه َجَعلۡنَا  
ۡمَس َعلَيۡهِ َدلِيلٗا  ٤٥ ٱلشه

46. පසු ව අපි එය (යහවණැල්ල) හීන් සීරුයවන් අප 

යවත අත්පත් කර ගන්යනමු. 
 ٤٦ ثُمه َقبَۡضَنَُٰه إِلَۡينَا َقبۡٗضا يَِسيٗرا

47. තවද රාත්රිය වස්ත්රයක් බවටත් නින්ද වියේකයක් 

බවටත් නුඹලාට ඇති කයළ් ඔහුය. තවද දහවල 

ජීවයනෝපාය සඳහා ඇති කයළ්ද ඔහුය. 

هِذي َجَعَل لَُكُم   هۡيَل لَِباٗسا  َوُهَو ٱل ٱل
ۡوَم ُسبَاٗتا وََجَعَل ٱلنهَهاَر نُُشوٗرا  ٤٧ َوٱلنه

48. තවද ඔහුයේ ආශිර්වාදය අතරින් සුළඟ ශුභාසිරි 

වශයයන් එේයේ ඔහුය. තවද අපි අහසින් පිරිසිදු ජලය 

පහළ කයළමු. 

َِيََٰح بُۡشَرُۢا َبيَۡن   رَۡسَل ٱلر 
َ
هِذٓي أ َوُهَو ٱل

 ۡ نَزل
َ
ۚۦْ َوأ َمآءِ َماٗٓء  يََدۡي َرۡحمَتِهِ َنا مَِن ٱلسه

 ٤٨ َطُهوٗرا

49. එමගින් අප මළ භූමියක් ජීවමාන කරනු පිණිසත්. 

අප මැවූ දෑ අතරින් යගාවිපළ සතුන් හා යබායහෝමයක් 

මිනිසුනට අප ජලය සපයනු පිණිසත්ය. 

ا  يٗۡتا َونُۡسقِيَُهۥ مِمه ل ُِنۡحـَِۧي بِهِۦ بَلَۡدٗة مه
نَۡعَٰٗما  

َ
نَاِسيه َكثِيٗراَخلَۡقنَآ أ

َ
 ٤٩ َوأ

50. තවද ඔවුන් යමයනහි කරනු පිණිස ඔවුන් අතරට එය 

අපි (හරව) හරවා එේයවමු. නමුත් ජනයා අතරින් 

යබායහෝමයක් යදනා ගුණමකුවන්නන් මිස නැත. 

بَيَٰٓ  
َ
ُرواْ فَأ كه فَۡنَُٰه بَيۡنَُهۡم لَِيذه َولََقۡد َصره

ها ُكُفوٗرا اِس إِل ۡكثَُر ٱلنه
َ
 ٥٠ أ

51. තවද අපි අභිමත කයළ් නම් සෑම ගම්මානයකටම 

අවවාද කරන්යනකු එවන්නට තිබුණි. 
ِ قَۡريَةٖ  

َولَۡو ِشئۡنَا لََبَعثۡنَا فِي كُل 
 ٥١ نهِذيٗرا

52. එයහයින් යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්ට නුඹ 

අවනත යනාවනු. තවද නුඹ ඔවුන් සමග එමගින් දැඩි 

පරිරමයකින් යුතුව උත්සාහ කරනු. 

َٰفِرِيَن َوَجَٰهِۡدُهم بِهِۦ   فَلَا تُِطِع ٱلَۡك
 ٥٢ ِجَهاٗدا َكبِيٗرا

53. තවද යමය ඉමිහිරි මිරිදියයි. එය ලුණු රසැති 

කරදියයි යනුයවන් මුහුදු යදක අතර යවන් කයළ ්ඔහුය. 

තවද ඒ යදක අතර බාධකයක් හා තහනම් කරනු ලැබූ 

තහනම් සීමාවක් ඔහු ඇති කයළය්. 

هِذي َمَرَج ٱلۡبَ  ۡحَريِۡن َهََٰذا  ۞َوُهَو ٱل
َجاج   

ُ
َعۡذب  فَُرات  َوَهََٰذا مِلٌۡح أ

وََجَعَل بَيۡنَُهَما بَۡرزَٗخا وَِحۡجٗرا 
حُۡجوٗرا  ٥٣ مه
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54. තවද ජලයයන් මිනිසා මැේයේ ඔහුය. පසු ව ඔහු 

ඔහුට පරම්පරානුගත නෑකම් ද විවාහ නෑකම් ද ඇති 

කයළය්. තවද නුඹයේ පරමාධිපති සර්ව බලධාරීය. 

هِذي َخلََق مَِن ٱلَۡمآءِ بََشٗرا  َوُهَو  ٱل
فََجَعلَُهۥ نََسٗبا َوِصۡهٗراُۗ وَكَاَن َربَُّك 

 ٥٤ قَِديٗرا

55. තවද ඔවුහු අල්ලාහ ්හැර දමා තමන්හට 

ප්රයයෝජනයක් ලබා යනායදන එයමන්ම තමන්හට 

හානියක් සිදු යනාකරන දෑට නැමදුම් කරති. තවද 

යද්වතත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නා ඔහුයේ පරමාධිපතිට 

එයරහි ව උර යදන්නකු විය. 

ِ َما لَا يَنَفُعُهۡم  َويَۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ٱَّلله
ُهۡمُۗ وَكَاَن ٱلۡكَافُِر عَلَىَٰ َرب ِهِۦ   َولَا يَُضرُّ

 ٥٥ َظهِيٗرا

56. තවද ශුභාරංචි දන්වන්යනකු හා අවවාද කරන්යනකු 

යලසින් මිස අපි නුඹ ව යනාඑේයවමු. 
ٗرا َونَِذيٗراَوَمآ  ِ ها ُمبَش  رَۡسلَۡنََٰك إِل

َ
 ٥٦ أ

57. කවයරකු අභිමත කරන්යන් ද ඔහු තම පරමාධිපති 

යවත වූ මගක් යසායා ගන්නට මිස (යවනත්) කිසිදු 

කුලියක් මම ඒ සඳහා නුඹලායගන් යනාඉල්ලමි යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ها   ۡجٍر إِل
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَيۡهِ مِۡن أ

َ
قُۡل َمآ أ

ن َيتهِخَذ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ  َمن َشآءَ 
َ
 أ

 ٥٧ َسبِيلٗا

58. තවද අමරණීය වූ සදා ජීවමානයාණන් යවත නුඹ 

භාර කරනු. තවද ඔහුයේ ප්රශංසාව තුළින් සුවිශුද්ධ 

කරනු. තම ගැත්තතන්යේ පාපකම් පිළිබඳ යතාරතුරු 

දන්නා වශයයන් ඔහු ප්රමාණවත්ය. 

هِذي لَا   َيُموُت َوتَوَكهۡل عَلَى ٱلَۡحي ِ ٱل
وََسب ِۡح ِبحَۡمِدهِۚۦْ َوَكَفىَٰ بِهِۦ بُِذنُوِب 

 ٥٨ ِعبَادِهِۦ َخبِيًرا 

59. ඔහු වනාහි අහස් හා මහයපායළාව ද ඒ යදක අතර 

ඇති දෑ ද දින හයකින් මැේයේය. පසු ව 

මහාකරුණාන්විතයාණන් අර්ෂ් මත ස්ථාපිත විය. 

එයහයින් ඔහු පිළිබඳ ව අභිඥානවත් අයයකුයගන් 

විමසනු. 

ۡرَض َوَما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي َخلََق ٱلسه ٱل

يهامٖ ثُمه ٱۡستََوىَٰ عَلَى  
َ
بَيۡنَُهَما فِي ِستهةِ أ

ٱلَۡعۡرِشِۖ ٱلرهۡحَمَُٰن فَۡسـ َۡل بِهِۦ 
 ٥٩ َخبِيٗرا

60. තවද මහාකරුණාන්විතයාණන්ට සුජූද් කරනුයි 

ඔවුනට කියනු ලැබූ විට මහා කරුණාන්විතයාණන් 

කවුරුන් ද? නුඹ අපට අණ කරන දෑට අපි සුජූද් කළ යුතු 

දැයි ඔවුහු පවසා සිටියහ. තවද එය ඔවුනට (යද්ව 

විශ්වාසයයන්) පලා යෑම අධික කයළ්ය. 

ِنَٰمۡح قَالُواْ  َوِإذَا قِيَل لَُهُم ْۤاوُدُجۡسٱ لِلره
ُمُرنَا 

ۡ
نَۡسُجُد لَِما تَأ

َ
َوَما ٱلرهۡحَمَُٰن أ

 ٦٠ َوَزاَدُهۡم ُنُفوٗرا۩ 
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61. අහයසහි තාරකා මණ්ඩල ඇති කළ ඔහු උත්කෘෂ්ට 

විය. තවද පහන (යහවත් සූර්යයා)ද ආයලෝකය විහිදුවන 

සඳු ද ඔහු එහි ඇති කයළය්. 

َمآءِ بُُروٗجا  هِذي َجَعَل فِي ٱلسه َتبَاَرَك ٱل
نِيٗرا  ٦١ وََجَعَل فِيَها ِسَرَٰٗجا َوَقَمٗرا مُّ

62. තවද උපයදස ්ලබන්නට අයප්ක්ෂා කරන්නන්ට යහෝ 

කෘතයේදීත්වය අයප්ක්ෂා කරන්නන්ට යහෝ රාත්රිය හා 

දහවල අනුපිළිවලින් (ගමන් කරන්නට) ඇති කයළ් 

ඔහුය. 

َهاَر ِخلَۡفٗة   هۡيَل َوٱلنه هِذي َجَعَل ٱل َوُهَو ٱل
َراَد ُشُكوٗرا

َ
ۡو أ

َ
َر أ كه ن يَذه

َ
َراَد أ

َ
 ٦٢ ل َِمۡن أ

63. තවද මහාකරුණාන්විතයාණන්යේ ගැත්තන් වනාහි 

ඔවුහු මහයපායළාව මත නිහතමානී ව ගමන් කරති. 

අඥානයයෝ ඔවුන් සමග කතා කළ විට සාමය යේවා! 

යැයි පවසති. 

هِذيَن َيۡمُشوَن عَلَى  ِنَٰمۡح ٱل وَِعبَاُد ٱلره
ۡرِض َهۡونٗا َوِإذَا َخاَطبَُهُم ٱلَۡجَٰهِلُوَن  

َ
ٱلۡأ

 ٦٣ قَالُواْ َسَلَٰٗما

64. තවද ඔවුහු වනාහි තම පරමාධිපතිට සිරස පහත් 

කරමින් ද නැගිට සිටිමින් ද රාත්රිය ගත කරන්යනෝ යවති. 
ٗدا  هِذيَن يَبِيتُوَن لَِرب ِهِۡم ُسجه َوٱل

 ٦٤ َوقَِيَٰٗما

65. තවද ඔවුහු වනාහි අපයේ පරමාධිපතියාණනි! 

නිරයේ දඬුවම අපයගන් ඉවත් කරනු මැනව! නියත 

වශයයන්ම එහි දඬුවම නියම වන්නක් වී ඇතැයි ඔවුහු 

පවසති. 

هِذيَن َيُقولُوَن َربهنَا ٱۡصرِۡف َعنها   َوٱل
َعَذاَب َجَهنهَمۖۡ إِنه َعَذاَبَها كَاَن 

 ٦٥ َغَراًما

66. නියත වශයයන්ම එය වාසස්ථානයයන් හා 

නවාතැනින් ද නපුරු වී ඇත. 
ا َوُمَقاٗما  ٦٦ إِنهَها َسآَءۡت ُمۡستََقر ٗ

67. තවද ඔවුහු වනාහි, ඔවුන් වියදම් කරන විට නාස්ති 

කයළ ්නැත. තවද මසුරු වූයේ ද නැත. ඒ අතර මැද 

මාවතක විය. 

نَفُقواْ لَۡم يُۡسِرُفواْ َولَۡم  
َ
هِذيَن إِذَآ أ َوٱل

 ٦٧ َيۡقتُُرواْ وَكَاَن َبيَۡن َذَٰلَِك قََواٗما

68. තවද ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ් සමග තවත් යදවියකුට 

අයද යනාසිටිති. තවද අල්ලාහ් තහනම් කළ ආත්මය 

නියමයකින් යතාර ව මිස ඔවුහු ඝාතනය යනාකරති. 

තවද කාම අපචාරයේ නිරත යනායවති. තවද කවයරකු 

එය සිදු කරන්යන් ද ඔහු (ඊට අදාල) ප්රතිවිපාකය ලබනු 

ඇත. 

ِ إَِلًَٰها َءاَخَر   هِذيَن لَا يَۡدُعوَن َمَع ٱَّلله َوٱل
  ُ َم ٱَّلله ۡفَس ٱلهتِي َحره َولَا َيۡقتُلُوَن ٱلنه

ها بِٱلۡحَق ِ   َولَا يَۡزنُوَنْۚ َوَمن َيۡفَعۡل  إِل
ثَاٗما

َ
 ٦٨ َذَٰلَِك يَلَۡق أ
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69. මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ එම 

දඬුවම ඔහුට ගුණ කරනු ලැයේ. ඔහු එහි නින්දාවට පත් 

ව සදාකල් යවයසනු ඇත. 

يَُضََٰعۡف لَُه ٱلَۡعَذاُب يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ  
 ٦٩ ُمَهانًاَويَۡخلُۡد فِيهِۦ 

70. නමුත් පශ්චාත්තාප වී යද්වත්වය විශ්වාස යකාට 

යහකම් සිදු කළ අය හැර. තම පාපකම් යහකම් බවට 

අල්ලාහ ්පරිවර්තනය කරන උදවිය ඔවුහුමය. තවද 

අල්ලාහ ්අතික්ෂමාශීලී මහාකරුණාන්විත විය. 

ها َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َعَملٗا  إِل
ُ َسي ِـ َاتِهِۡم  َصَٰلِٗحا  ُل ٱَّلله ِ ْوَلَٰٓئَِك ُيبَد 

ُ
فَأ

ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما  ٧٠ َحَسَنَٰٖتِۗ وَكَاَن ٱَّلله

71. තවද කවයරකු පශ්චාත්තාප වී යහකම් සිදු කයළ් ද 

එවිට නියත වශයයන්ම ඔහු පාප ක්ෂමාව පිළිගත හැකි 

අයුරින් අල්ලාහ් යවත පශ්චාත්තාප වී යයාමුවන්යනකු 

වනු ඇත. 

تَاَب وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَإِنهُهۥ َيتُوُب َوَمن 
ِ َمتَاٗبا  ٧١ إِلَي ٱَّلله

72. තවද ඔවුහු වනාහි යබාරු සාක්ි යනාදරති. තවද 

ඵලක් නැති දෑ අසලින් ඔවුන් ගමන් ගත් විට 

යගෞරවාන්විත අයුරින් ඔවුහු පසුකර යති. 

واْ   وَر َوِإذَا َمرُّ هِذيَن لَا يَۡشَهُدوَن ٱلزُّ َوٱل
واْ كَِراٗمابِٱللهۡغوِ مَ   ٧٢ رُّ

73. තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ වදන් 

යමයනහි කරනු ලබන විට බිහිරි බවින් යහෝ අන්ධ බවින් 

යහෝ ඒ මත යනාවැයටති. 

ُِرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۡم لَۡم  هِذيَن إِذَا ذُك  َوٱل
ا وَُعۡميَاٗنا واْ َعلَيَۡها ُصم ٗ  ٧٣ َيخِرُّ

74. තවද ඔවුහු වනාහි ‘අපයේ පරමාධිපතියාණනි! 

අපයේ බිරියන්යගන් ද අපයේ දරු පරපුයරන් ද යනත් 

පිනවන සිසිල අපට ඇති කරනු මැනව! තවද බිය 

බැතිමතුන් යමයහයවන්නන් බවට අප පත් කරනු මැනව! 

යැයි පවසන්නන් යවති. 

هِذيَن َيُقولُوَن َربهنَا َهۡب لََنا مِۡن  َوٱل
ۡزَوَِٰجنَا 

َ
ۡعيُٖن َوٱۡجَعلۡنَا  أ

َ
ةَ أ َٰتِنَا قُره ِيه َوذُر 

 ٧٤ لِلُۡمتهقِيَن إَِماًما

75. ඔවුන් ඉවසා සිටි බැවින් (ස්වර්ග) කුටි පිරිනමනු 

ලබන්යනෝ ඔවුහුමය. තවද ඔවුහු එහි සුබ පැතුම් සමග හා 

(සලාම්) සමාදානයයන් පිළිගනු ලබති. 

ْوَلَٰٓئَِك ُيجَۡزۡوَن ٱلُۡغۡرفََة بَِما َصبَُرواْ 
ُ
  أ

ۡوَن فِيَها َتحِيهٗة وََسَلًَٰما  ٧٥ َويُلَقه

76. ඔවුන් එහි සදාතනිකයින් ය. වාසස්ථානයයන් හා 

නවාතැනින් එය යහපත් විය. 
ا  َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َحُسنَۡت ُمۡستََقر ٗ

 ٧٦ َوُمَقاٗما

77. නුඹලායේ කන්නලේව යනාවී නම් මායේ 

පරමාධිපති නුඹලා ව ඉතිරි යනාකරනු ඇත. නමුත් 

නුඹලා යබාරු කයළහුය. එයහයින් (දඬුවයම්) නියමය 

මතු සිදු වනු ඇත යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

قُۡل َما َيۡعبَُؤاْ بُِكۡم َرب ِي لَۡولَا  
ۡبتُۡم فََسۡوَف   ُدعَآؤُُكۡمۖۡ َفَقۡد َكذه

 ٧٧ يَُكوُن لَِزاَمُۢا



සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 495 الشعراء 

සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ الشعراء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තා, සීන්, මීම්  ٓ١ طٓسم 

2. ඒවා පැහැදිලි ධර්ම ග්රන්ථයේ වදන්ය.  ِ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

3. ඔවුන් යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් යනාවීම 

යහත්ුයවන් නුඹ නුඹයේ ආත්මය විනාශ කරගන්නට 

බලයි. 

ها يَُكونُواْ   ل
َ
لََعلهَك َبَِٰخع  نهۡفَسَك أ

 ٣ ُمۡؤمِنِينَ 

4. අපි අභිමත කරන්යන් නම් අහසින් සංඥාවක් 

ඔවුනට එයරහි ව අපි පහළ කරන්යනමු. එවිට 

ඔවුන්යේ යගලවල් එයට යටහත් වන්නන් බවට පත් 

වනු ඇත. 

َِن  ِۡل َعلَيۡهِم م   ُننَز 
ۡ
هَشأ َمآءِ َءايَٗة إِن ن ٱلسه

ۡعَنَُٰقُهۡم لََها َخَِٰضعِينَ 
َ
 ٤ َفَظلهۡت أ

5. මහා කරුණාන්විතයාණන්යගන් යම් නව යමයනහි 

කිරීමක් ඔවුන් යවත පැමිණි කල ඒ ගැන පිටුපාන්නන් 

යලසින් මිස ඔවුන් සිටියේ නැත. 

ِنَٰمۡح ُمحَۡدٍث  َِن ٱلره ِن ذِۡكرٖ م  تِيهِم م 
ۡ
َوَما يَأ

ها   ٥ كَانُواْ َعنُۡه ُمۡعرِِضينَ إِل

6. එවිට සැබැවින්ම ඔවුහු යබාරු කයළෝය. එයහයින් 

ඔවුහු කවර යදයක් ගැන සරදම් කරමින් සිටියයෝ ද 

එහි පුවත ඔවුන් යවත මතු පැමියණනු ඇත. 

ُؤاْ َما كَانُواْ   ۢنَبَٰٓ
َ
تِيهِۡم أ

ۡ
بُواْ فََسيَأ َفَقۡد َكذه

 ٦ يَۡستَۡهزُِءونَ بِهِۦ 

7. එහි අපි ගරුසැරැති සෑම යජෝඩුවකින්ම 

යකාපමණක් දෑ හට ගන්වා ඇති දැයි මහයපායළාව 

යදස ඔවුහු යනාබැලුයවෝ ද? 

ۢنبَتۡنَا فِيَها  
َ
ۡرِض َكۡم أ

َ
َولَۡم يََرۡواْ إِلَي ٱلۡأ

َ
أ

ِ َزۡوٖج َكرِيمٍ 
 ٧ مِن كُل 

8. නියත වශයයන්ම එහි සංඥාවක් ඇත. ඔවුන්යගන් 

බහුතරයක් යදනා යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන්. 

යනාවූයවෝය. 

ۡكثَرُُهم 
َ
ۖۡ َوَما كَاَن أ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة

ۡؤمِنِينَ   ٨ مُّ

9. තවද නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපතියාණන් 

වනාහි ඔහුමය මහා කරුණාන්විත සර්ව බලධාරී. 
 ٩ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

10. තවද ‘අපරාධකාරී ජනයා යවත නුඹ යනු’යි මූසාට 

නුඹයේ පරමාධිපති ඇමතූ අවසථ්ාව යමයනහි කරනු. 
ِن ٱئِۡت ٱلَۡقۡوَم  

َ
َوِإذۡ نَاَدىَٰ َربَُّك ُموَسيَٰٓ أ

َٰلِِمينَ   ١٠ ٱلظه
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11. ෆිර්අවුන්යේ ජනයා (යවත යනු). ඔවුහු බිය 

බැතිමත් විය යුතු යනායේ ද? 
لَا َيتهُقونَ قَۡوَم 

َ
 ١١ فِۡرَعۡوَنْۚ أ

12. මායේ පරමාධිපතියාණනි! ඔවුන් මා යබාරු 

කරනු ඇතැයි නියත වශයයන්ම මම බිය යවමි යැයි 

ඔහු පැවසුයේය. 

بُونِ  ِ ن يَُكذ 
َ
َخاُف أ

َ
ِ إِن ِٓي أ  ١٢ قَاَل َرب 

13. මායේ හදවත පීඩනයට පත් වනු ඇත. මායේ දිව 

පැහැදිලිව කතා යනාකරනු ඇත. එයහයින් හාරූන් 

යවත (දූත යමයහය) නුඹ එවනු. 

َويَِضيُق َصۡدرِي َولَا يَنَطلُِق لَِسانِي  
رِۡسۡل إِلَيَٰ َهَُٰرونَ 

َ
 ١٣ فَأ

14. තවද මට එයරහිව වූ පාපයක් ඔවුන් සතු ව ඇත. 

එයහයින් ඔවුහු මා මරා දමනු ඇතැයි මම බිය යවමි. 
ن 

َ
َخاُف أ

َ
 ١٤ َيۡقتُلُونِ َولَُهۡم عَلَىه ذَۢنب  فَأ

15. එයස් යනාව, අපයේ සංඥා රැයගන නුඹලා 

යදයදනා යනු. නියත වශයයන්ම අපි නුඹලා සමග සිට 

සවන් යදන්යනෝ යවමු යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

ۖۡ إِنها َمَعُكم   هاۖۡ فَٱذَۡهبَا أَـِبَيَٰتِنَآ قَاَل كَل
ۡستَِمُعونَ   ١٥ مُّ

16. එයහයින් නුඹ යදයදනා ෆිර්අවුන් යවත යගාස ්

නියත වශයයන්ම අපි සර්ව යලෝකයන්හි 

පරමාධිපතියේ ධර්ම දූතයන් යවමු යැයි පවසනු. 

  ِ تِيَا فِۡرَعۡوَن َفُقولَآ إِنها رَُسوُل َرب 
ۡ
فَأ

 ١٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

17. එබැවින් අප සමඟ ඉස්රාඊල් දරුවන් යවන යමන් 

ද නුඹ යදයදනා පවසනු. 
رِۡسۡل َمَعنَا بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل 

َ
ۡن أ

َ
 ١٧ أ

18. අපි නුඹ ව අප තුළ දරුවකු යස් හදා වඩා 

යනාගත්යතමු ද? නුඹයේ ආයු කාලයයන් වසර 

ගණනාවක් නුඹ අප අතර රැඳී සිටියයහිය යැයි ඔහු 

(ෆිර්අවුන්) පැවසීය. 

لَۡم نَُرب َِك فِينَا َولِيٗدا َولَبِثَۡت فِينَا  
َ
قَاَل أ

 ١٨ مِۡن ُعُمرَِك ِسنِينَ 

19. තවද නුඹ සිදු කළා වූ නුඹයේ ක්රියාව නුඹ සිදු කර 

ඇත. තවද නුඹ ගුණමකුවන් අතරිනි (යැයි ෆිර්අවුන් 

පැවසීය.) 

نَت مَِن 
َ
َوَفَعلَۡت َفۡعلَتََك ٱلهتِي َفَعلَۡت َوأ

 ١٩ ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

20. මුළාවූවන් අතරින් යකයනකු ව මා සිටිය දී මම 

එය සිදු කයළමි යැයි ඔහු (මූසා) පැවසීය. 
ٓال ِينَ قَاَل َفَعلۡتَُهآ إِٗذا  نَا۠ مَِن ٱلضه

َ
 ٢٠ َوأ

21. එවිට මම නුඹලාට බිය වූ කල්හි මම නුඹලායගන් 

පලා ගියයමි. එවිට මායේ පරමාධිපති මට ප්රඥාව 

ප්රදානය කයළ්ය. තවද ඔහු මා ධර්ම දූතයින් අතරට 

පත් කයළ්ය. 

ا ِخۡفتُُكۡم فَوََهَب  َفَفَرۡرُت مِنُكۡم لَمه
وََجَعلَنِي مَِن لِي َرب ِي ُحۡكٗما 

 ٢١ ٱلُۡمرَۡسلِينَ 
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22. තවද එය ආශිර්වාදයකි. ඉස්රාඊල් දරුවන්ව 

(ෆිර්අවුන් වන) නුඹ වහල් භාවයට පත් කරමින් නුඹ 

මට එය කියා යපන්වන්යනහිය. 

ۡن َعبهدته بَنِٓي 
َ
َوتِلَۡك نِۡعَمة  َتُمنَُّها عَلَىه أ

 ٢٢ إِۡسَرَٰٓءِيَل 

23. සර්ව යලෝකයන්හි පරමාධිපති යනු කවයරක් දැ? 

යි ෆිර්අවුන් විමසීය. 
 ٢٣ قَاَل فِۡرَعۡوُن َوَما َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

24. නුඹලා තරයේ විශ්වාස කරන්නන් යලස සිටියයහු 

නම් (දැන ගනු) අහස් හි හා මහයපාළයවහි ද ඒ යදක 

අතර ඇති දෑහි ද පරමාධිපති (ඔහු)ය යැයි ඔහු (මූසා) 

පැවසීය. 

ۖۡ  قَاَل َربُّ  ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَمآ
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

وقِنِينَ   ٢٤ إِن ُكنتُم مُّ

25. නුඹලා සවන් යනායදන්යනහු දැයි අවට 

සිටියවුන්යගන් ඔහු (ෆිර්අවුන්) පැවසීය. 
لَا تَۡستَِمُعونَ 

َ
ۥٓ أ  ٢٥ قَاَل لَِمۡن َحۡولَُه

26. (ඔහු) නුඹලායේ පරමාධිපති ද නුඹලායේ මුල් 

මුතුන් මිත්තන්යේ පරමාධිපති ද යේ යැයි (මූසා) 

පැවසීය. 

لِينَ  وه
َ
 ٢٦ قَاَل َربُُّكۡم َوَربُّ َءابَآئُِكُم ٱلۡأ

27. නුඹලා යවත එවනු ලැබූ නුඹලායේ ධර්ම දූතයා 

නියත වශයයන්ම උම්මත්තකයයකි යැයි ඔහු 

(ෆිර්අවුන්) පැවසීය. 

رِۡسَل إِلَۡيُكۡم  
ُ
هِذٓي أ قَاَل إِنه رَُسولَُكُم ٱل

 ٢٧ لََمۡجنُون  

28. නුඹලා වටහා ගන්නන් යලස සිටියයහු නම් (දැන 

ගනු) නැයගනහිර බටහිර හා ඒ යදක අතර ඇති දෑහි 

හිමිපාණන් (ඔහු)ය යැයි ඔහු (මූසා) පැවසීය. 

 ۡۖ قَاَل َربُّ ٱلَۡمۡشِرِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَما بَيۡنَُهَمآ
 ٢٨ إِن ُكنتُۡم َتۡعقِلُونَ 

29. මා හැර යවනත් යදවියකු නුඹ ගත්යතහි නම් 

සැබැවින්ම මම නුඹ ව සිරකරුවන් අතරට පත් කරමි 

යැයි ඔහු (ෆිර්අවුන්) පැවසීය. 

ۡجَعلَنهَك  
َ
خَۡذَت إَِلًَٰها َغيۡرِي لَأ قَاَل لَئِِن ٱته

 ٢٩ مَِن ٱلَۡمۡسُجونِينَ 

30. මම නුඹ යවත පැහැදිලි කරුණක් රැයගන ආ විට 

වුව දැයි ඔහු (මූසා) විමසීය. 
بِينٖ  َولَۡو ِجئۡتَُك بَِشۡيءٖ مُّ

َ
 ٣٠ قَاَل أ

31. නුඹ සතයවාදීන් අතරින් නම් එය නුඹ යගන එනු 

යැයි ඔහු (ෆිර්අවුන්) පැවසීය. 
ۦٓ إِن ُكنَت مَِن   ِت بِهِ

ۡ
قَاَل فَأ

َِٰدقِينَ   ٣١ ٱلصه

32. එවිට ඔහු (මූසා) ඔහුයේ සැරයටිය (බිම) 

යහළුයේය. එවිට එය පැහැදිලි සර්පයකු විය. 
 
َ
بِين  فَأ  ٣٢ لَۡقىَٰ َعَصاهُ فَإِذَا ِهَي ثُۡعبَان  مُّ

33. තවද ඔහුයේ අත ඉවතට ගත්යත්ය. එවිට එය 

නරඹන්නන් හට (දීප්තියයන් බැබයළන) සුදුවන් (යස් 

දිස්) විය. 

َونََزَع يََدهُۥ فَإِذَا ِهَي َبيَۡضآُء  
َِٰظرِينَ   ٣٣ لِلنه
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34. නියත වශයයන්ම යමාහු මනා දැනුමැති 

මායාකරුවකු යැයි තමන් අවට සිටි ප්රධානීන් හට ඔහු 

(ෆිර්අවුන්) පැවසීය. 

ۥٓ إِنه َهََٰذا لََسَِٰحٌر  قَاَل لِلَۡملَِإ َحۡولَُه
 ٣٤ َعلِيم  

35. ඔහුයේ මායායවන් නුඹලා ව නුඹලායේ 

යද්ශයයන් පිටුවහල් කිරීමට ඔහු අයප්ක්ෂා කරයි. 

එයහයින් (ඔහු ගැන මට) නුඹලා කුමක් අණ 

කරන්යනහු ද? 

ۡرِضُكم  
َ
ِۡن أ ن ُيخۡرَِجُكم م 

َ
يُرِيُد أ

ُمُرونَ 
ۡ
 ٣٥ بِِسۡحرِهِۦ َفَماذَا تَأ

36. ඔහු හා ඔහුයේ සයහෝදරයාට කල් යදනු. තවද 

නගරවලට (ජනයා) එක්රැස ්කරන්නන් එවනු යැයි 

ඔවුහු (ප්රධානීහු) පැවසුයවෝය. 

َخاهُ َوٱۡبَعۡث فِي 
َ
رِۡجۡه َوأ

َ
ٱلَۡمَدآئِِن قَالُٓواْ أ

 ٣٦ َحَِٰشِرينَ 

37. මනා දැනුමැති සියලුම මායාකරුවන් නුඹ යවත 

ඔවුන් යගන එනු ඇත. 
اٍر َعلِيمٖ  ِ َسحه

تُوَك بِكُل 
ۡ
 ٣٧ يَأ

38. එයස් නියමිත දිනක නියමිත යේලාවක 

මායාකරුවන් එක්රැස් කරන ලදී. 
ۡعلُومٖ  َحَرةُ لِِميَقَِٰت يَۡومٖ مه  ٣٨ فَُجِمَع ٱلسه

39. තවද නුඹලා ද එක්රැස්වන්යනෝ දැයි ජනයායගන් 

විමසන ලදී. 
جۡتَِمُعونَ  نتُم مُّ

َ
 ٣٩ َوقِيَل لِلنهاِس َهۡل أ

40. මායාකරුවන් වන ඔවුහු අබිබවා යන්නන් වූයේ 

නම් අපට ඔවුන් පිළිපැදිය හැකි වනු ඇත. 
َحَرةَ إِن كَانُواْ ُهُم   لََعلهنَا نَتهبُِع ٱلسه

 ٤٠ ٱلَۡغَٰلِبِينَ 

41. මායාකරුයවෝ පැමිණි කල්හි අප අබිබවා 

යන්නන් වූයේ නම් අපට කුලියක් තියේ දැයි ඔවුහු 

ෆිර්අවුන්යගන් විමසූහ. 

ئِنه  
َ
َحَرةُ قَالُواْ لِفِۡرَعۡوَن أ ا َجآَء ٱلسه فَلَمه

ۡجًرا إِن ُكنها َنحُۡن ٱلَۡغَٰلِبِينَ 
َ
 ٤١ لََنا لَأ

42. එයස්ය: එවිට නියත වශයයන්ම නුඹලා (මට) 

සමීපතයින් අතරින් වන්යනහුය යැයි ඔහු පැවසීය. 
بِينَ   ٤٢ قَاَل َنَعۡم َوِإنهُكۡم إِٗذا لهِمَن ٱلُۡمَقره

43. නුඹලා යහළන දෑ යහළනු යැයි මූසා ඔවුනට 

පැවසීය. 
لُۡقونَ  نتُم مُّ

َ
لُۡقواْ َمآ أ

َ
وَسيَٰٓ أ  ٤٣ قَاَل لَُهم مُّ

44. එවිට ඔවුහු ඔවුන්යේ ලණු හා ඔවුන්යේ යෂ්ටි 

යහළූහ. තවද ෆිර්අවුන්යේ යගෞරවය මත දිවුරමින් 

නියත වශයයන්ම අබිබවා යන්යනෝ අපමය යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

لَۡقۡواْ ِحبَالَُهۡم وَِعِصيهُهۡم َوَقالُواْ بِعِزهةِ  
َ
فَأ

 ٤٤ فِۡرَعۡوَن إِنها لََنۡحُن ٱلَۡغَٰلِبُونَ 

45. එවිට මූසා ඔහුයේ සැරයටිය යහළීය. එවිට එය 

ඔවුන් මවා පාන දෑ ගිල ගත්යත්ය. 
لَۡقىَٰ ُموَسيَٰ َعَصاهُ فَإِذَا ِهَي تَلَۡقُف َما 

َ
فَأ

فُِكونَ 
ۡ
 ٤٥ يَأ
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46. පසුව මායාකරුවන් සිරස නමා නමසක්ාර 

කරන්නන් බවට පත් කර දමන ලදී. 
َحَرةُ َسَِٰجِدينَ  لۡقَِى ٱلسه

ُ
 ٤٦ فَأ

47. සර්ව යලෝකයන්හි පරමාධිපතියාණන් ගැන අපි 

විශ්වාස කයළමු යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٤٧ قَالُٓواْ َءاَمنها بَِرب 

48. ඔහු මූසායේ හා හාරූන්යේ පරමාධිපති ය.  َُموَسيَٰ َوَهَُٰرون ِ  ٤٨ َرب 

49. මම නුඹලාට අවසර දීමට යපර නුඹලා ඔහු 

විශ්වාස කයළහු ද? නුඹලාට මායාව ඉගැන් වූ ඔහු 

නුඹලායේ ප්රධානියා වී ඇත. එයහයින් නුඹලා මතු 

දැන ගනු ඇත. නියත වශයයන්ම නුඹලායේ අත් හා 

නුඹලායේ පාද මාරුයවන් මාරුවට මම කපා දමමි. 

තවද මම නුඹලා සියල්ල කුරිසියේ බැද දමමි ඔහු යැයි 

පැවසීය. 

ۡن َءاذََن لَُكۡمۖۡ  
َ
قَاَل َءاَمنتُۡم لَُهۥ َقبَۡل أ
هِذي  ۡحَر  إِنهُهۥ لََكبِيُرُكُم ٱل ِ َعلهَمُكُم ٱلس 

يِۡديَُكۡم  
َ
َِعنه أ َقط 

ُ
فَلََسۡوَف َتۡعلَُموَنْۚ لَأ

َصل ِبَنهُكۡم  
ُ
ِۡن ِخَلَٰٖف َولَأ رُۡجلَُكم م 

َ
َوأ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٤٩ أ

50. කිසිදු ප්රශ්නයක් යනාමැත. නියත වශයයන්ම අපි 

අපයේ පරමාධිපතියාණන් යවත හැයරන්නන් යවමු 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

 ٥٠ قَالُواْ لَا َضيَۡرۖۡ إِنهآ إِلَيَٰ َرب ِنَا ُمنَقلِبُونَ 

51. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් අතරින් අප 

ප්රමුඛ්යින් වූ බැවින් අපයේ වැරදි වලට අපයේ 

පරමාධිපති අපට සමාව යදනු ඇතැයි නියත 

වශයයන්ම අපි ප්රිය කරන්යනමු. 

ن َيۡغفَِر لََنا َربُّنَا 
َ
ن إِنها َنۡطَمُع أ

َ
َخَطََٰيَٰنَآ أ

َل ٱلُۡمۡؤمِنِينَ  وه
َ
 ٥١ ُكنهآ أ

52. තවද මායේ ගැත්තන් රැයගන නුඹ රාත්රියේ පිටත් 

ව යනු. නියත වශයයන්ම නුඹලා ලුහුබඳිනු 

ලබන්යනෝ යැයි මූසා යවත අපි යද්ව පණිවිඩ 

එේයවමු. 

ۡسِر بِعِبَادِٓي  
َ
ۡن أ

َ
وَۡحيۡنَآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
۞َوأ

تهبَُعونَ إِنهُكم   ٥٢ مُّ

53. එවිට ෆිර්අවුන් (යමාවුන් ගැන නියේදනය කරනු 

වස්) නගර වලට රැස් කරන්නන් එවීය. 
رَۡسَل فِۡرَعۡوُن فِي ٱلَۡمَدآئِِن َحَِٰشِرينَ 

َ
 ٥٣ فَأ

54. නියත වශයයන්ම යමාවුන් (මූසායේ පිරිස) 

ස්වල්ප පිරිසක් පමණි. 
 ٥٤ إِنه َهَُٰٓؤلَآءِ لَِشۡرذَِمة  قَلِيلُونَ 

55. තවද නියත වශයයන්ම යමාවුහු අපට යකෝපය 

ඇති කළවුන් යවති. 
 ٥٥ َوِإنهُهۡم لََنا لََغآئُِظونَ 

56. තවද නියත වශයයන්ම අපි සියලු යදනා 

අවදියයන් සිටිය යුත්යතෝ යවමු. 
 ٥٦ َوِإنها لَجَِميٌع َحَِٰذُرونَ 
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57. එයහයින් (ෆිර්අවුන් හා ඔහුයේ සමූහය භුක්ති 

විඳිමින් සිටි) උයන් වලින් හා උල්පත් වලින් අපි 

ඔවුන් බැහැර කයළමු. 

َٰٖت وَُعيُونٖ  ِن َجنه ۡخرَۡجَنَُٰهم م 
َ
 ٥٧ فَأ

58. නිධන් වලින් හා යගෞරවනීය සථ්ානයයන් ද (අපි 

ඔවුන් බැහැර කයළමු.) 
 ٥٨ َوُكنُوزٖ َوَمَقامٖ َكرِيمٖ 

59. එයලස අපි ඒවා ඉස්රාඊල් දරුවන්ට උරුම කර 

දුන්යනමු. 
ۡوَرثَۡنََٰها بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل 

َ
 ٥٩ َكَذَٰلَِكۖۡ َوأ

60. පසුව උදෑසනට උදායවමින් ඔවුහු ඔවුන් ලුහු 

බැන්යදෝය. 
ۡشرِِقينَ  ۡتبَُعوُهم مُّ

َ
 ٦٠ فَأ

61. කණ්ඩායම් යදක එකියනකා දුටු කල්හි, නියත 

වශයයන්ම අපි යකාටු කරනු ලබන්යනෝ වූයයමු යැයි 

මූසායේ සගයයෝ පැවසූහ. 

ا  ۡصَحَُٰب فَلَمه
َ
ََٰٓءا ٱلۡجَۡمَعاِن قَاَل أ تََر

 ٦١ ُموَسيَٰٓ إِنها لَُمۡدَرُكونَ 

62. එයස් යනාව නියත වශයයන්ම මා සමග මායේ 

පරමාධිපති සිටියි. ඔහු මට මග යපන්වනු ඇතැයි ඔහු 

පැවසීය. 

ۖۡ إِنه َمعَِى َرب ِي َسيَۡهِدينِ  هآ  ٦٢ قَاَل كَل

63. ඔයේ සැරයටියයන් මුහුදට ගසන යමන් අපි 

මූසාට දන්වා සිටියයමු. එවිට එය පැළි ගියේය. (පැළී 

ගිය) සෑම යකාටසක්ම මහා කඳු යමන් (ජලකඳ 

ඉහළට එස)විය. 

ِن ٱۡضرِب ب َِعَصاَك 
َ
وَۡحيۡنَآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
فَأ

ۡودِ   ۖۡ فَٱنَفلََق فَكَاَن كُلُّ فِۡرٖق َكٱلطه ٱلَۡبۡحَر
 ٦٣ ٱلَۡعِظيمِ 

64. තවද අපි එහි (ෆිර්අවුන්යේ යස්නාව වූ) අයනක් 

අයද සමීප කයළමු. 
ۡزلَۡفنَا ثَمه ٱٓأۡلَخرِينَ 

َ
 ٦٤ َوأ

65. තවද අපි මූසා හා ඔහු සමග සිටි සියලු යදනා 

මුදවා ගත්යතමු. 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۥٓ أ َعُه نجَيۡنَا ُموَسيَٰ َوَمن مه

َ
 ٦٥ َوأ

66. පසුව අපි අයනක් අය දියේ ගිල්වීමු.  ۡغَرۡقنَا
َ
 ٦٦ ٱٓأۡلَخرِينَ ثُمه أ

67. නියත වශයයන්ම එහි සංඥාවක් විය. තවද 

ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් යනාවූහ. 

ۡكثَرُُهم 
َ
ۖۡ َوَما كَاَن أ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة

ۡؤمِنِينَ   ٦٧ مُّ

68. තවද නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති වන 

ඔහුමය සර්ව බලධාරී මහා කරුණාන්විත. 
 ٦٨ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

69. තවද නුඹ ඔවුන් යවත ඉේරාහීම්යේ පුවත කියවා 

යපන්වනු. 
 إِبَۡرَٰهِيمَ 

َ
 ٦٩ َوٱتُۡل َعلَيۡهِۡم َنبَأ
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70. නුඹලා කුමක් නමදින්යනහුදැයි ඔහු තම 

පියාණන් හා තම ජනයායගන් විමසූ අවසථ්ාව සිහිපත් 

කරනු. 

بِيهِ َوَقۡومِهِۦ َما َتۡعبُُدونَ إِذۡ قَاَل 
َ
 ٧٠  لِأ

71. අපි පිළිම නමදින්යනමු. එයහයින් ඒ 

යවනුයවන්ම අපි රැඳී සිටින්නන් යවමු යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ۡصنَاٗما َفنََظلُّ لََها  
َ
قَالُواْ َنۡعبُُد أ

 ٧١ َعَِٰكفِينَ 

72. නුඹලා අමතන විට නුඹලාට ඔවුන් සවන් 

යදන්යන් ද? යැයි ඉේරාහීම් විමසීය. 
 ٧٢ قَاَل َهۡل يَۡسَمُعونَُكۡم إِذۡ تَۡدُعونَ 

73. එයස් නැතයහාත්, ඔවුන් නුඹලාට යසත 

සළසන්යන් ද? එයස්ත් නැතයහාත් ඔවුන් හිංසා 

පමුණුවන්යන් දැ?යි (ඉේරාහීම් විමසීය.) 

ونَ  ۡو يَُضرُّ
َ
ۡو يَنَفُعونَُكۡم أ

َ
 ٧٣ أ

74. නමුත් අපයේ මුතුන් මිත්තන් එයස ්සිදුකරනු අපි 

දැක ඇත්යතමුයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 
قَالُواْ بَۡل وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َكَذَٰلَِك  

 ٧٤ َيۡفَعلُونَ 

75. නුඹලා නමදිමින් සිටි දෑ කුමක් දැයි නුඹලා සිතා 

බැලුයවහු දැ?යි ඔහු (ඉේරාහිම්) විමසීය. 
ا ُكنتُۡم َتۡعبُُدونَ  فََرَءۡيتُم مه

َ
 ٧٥ قَاَل أ

76. නුඹලා හා නුඹලායේ මුල් මුතුන් මිත්තන් 

(නමදිමින් සිටි දෑ). 
ۡقَدُمونَ 

َ
نتُۡم َوَءابَآؤُُكُم ٱلۡأ

َ
 ٧٦ أ

77. යහ්තුව සර්ව යලෝකයන්හි පරමාධිපති(අල්ලාහ්) 

හැර ඔවුන් (සියලු යදනා) මායේ සතුරන් වන බැවිනි. 
ها َربه   ٧٧ ٱلَۡعَٰلَِمينَ فَإِنهُهۡم َعُدو   ل ِٓي إِل

78. ඔහු(අල්ලාහ්) වනාහි මා මවා මට මග යපන්වයි.  ِهِذي َخلََقنِي َفُهَو َيۡهِدين  ٧٨ ٱل

79. තවද ඔහු වනාහි මට ආහාර සපයයි. මට පානය 

යදයි. 
هِذي ُهَو ُيۡطعُِمنِي َويَۡسقِينِ   ٧٩ َوٱل

80. තවද මා යරෝගී වූ විට ඔහු මට සුවය යදයි.  ٨٠ َمرِۡضُت َفُهَو يَۡشفِينِ َوِإذَا 

81. තවද ඔහු වනාහි මා මරණයට පත් යකාට පසුව 

මට (යළි) ජීවය යදයි. 
هِذي يُِميتُنِي ثُمه ُيحۡيِينِ   ٨١ َوٱل

82. තවද ඔහු වනාහි මායේ වැරදි වලට විනිශ්චය 

දිනයේ දී මට සමාව යදනු අතැයි මා ආශා කරන 

අයයි. 

ن 
َ
ۡطَمُع أ

َ
هِذٓي أ َيۡغفَِر لِي َخِطيٓـ َتِي يَۡوَم  َوٱل

ِينِ   ٨٢ ٱلد 



සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 502 الشعراء 

83. මායේ පරමාධිපතියාණනි! මට ප්රඥාව පිරිනමනු 

මැනව! තවද මා දැහැමියන් සමඟ එක් කරනු මැනව! 
لۡحِۡقنِي 

َ
ِ َهۡب لِي ُحۡكٗما َوأ َرب 

َٰلِِحينَ   ٨٣ بِٱلصه

84. තවද පසු ව පැමියණන ජනයා අතර (සැබෑ යලස 

අගයන) කීර්ති නාමයක් මට ඇති කරනු මැනව! 
 ٨٤ َوٱۡجَعل ل ِي لَِساَن ِصۡدٖق فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

85. තවද සුව පහසුකම් ඇති ස්වර්ගයේ 

උරුමක්කරුවන් අතරින් මා පත් කරනු මැනව! 
 ٨٥ َوٱۡجَعلۡنِي مِن َوَرثَةِ َجنهةِ ٱلنهعِيمِ 

86. තවද මායේ පියාණන්ට සමාව යදනු මැනව! 

නියත වශයයන්ම ඔහු යනාමග ගිය අය අතරින් 

යකයනකු විය. 

ٓال ِينَ  بِٓي إِنهُهۥ كَاَن مَِن ٱلضه
َ
 ٨٦ َوٱۡغفِۡر لِأ

87. තවද මළවුන් යකයරන් (ජනයා) නැගිටුවනු 

ලබන දින නුඹ මා අවමානයට පත් යනාකරනු මැනව! 
 ٨٧ َولَا ُتخۡزِنِي يَۡوَم ُيبَۡعثُونَ 

88. (එය) ධනය යහෝ දරුවන් යහෝ ප්රයයෝජනවත් 

යනාවන දිනකි. 
 ٨٨ يَۡوَم لَا يَنَفُع َمال  َولَا َبنُونَ 

89. නමුත් ආයරෝගයමත් හදවතකින් අල්ලාහ ්යවත 

පැමියණන්නන් හැර. 
َ بَِقلٖۡب َسلِيمٖ  تَي ٱَّلله

َ
ها َمۡن أ  ٨٩ إِل

90. තවද බිය බැතිමතුන් හට ස්වර්ගය සමීප කරවනු 

ලැයේ. 
ۡزلَِفِت ٱلۡجَنهُة لِلُۡمتهقِينَ 

ُ
 ٩٠ َوأ

91. තවද සීමාව ඉක්මවා ගියවුන්ට නිරය යහළි කරනු 

ලැයේ. 
ِزَِت ٱلۡجَِحيُم لِلَۡغاوِينَ   ٩١ َوبُر 

92. (අල්ලාහ් හැර දමා) නුඹලා නමදිමින් සිටි දෑ 

යකායහ්දැ?යි ඔවුන්යගන් විමසනු ලැයේ. 
ۡيَن َما ُكنتُۡم َتۡعبُُدونَ 

َ
 ٩٢ َوقِيَل لَُهۡم أ

93. අල්ලාහ් හැර දමා නුඹලා නමදිමින් සිටි ඔවුහු 

නුඹලාට උදේ කරන්යනෝ ද? එයස් නැතයහාත් ඔවුහු 

උදේ ලබන්යනෝද? 

ۡو  
َ
ِ َهۡل يَنُصُرونَُكۡم أ مِن ُدوِن ٱَّلله

 ٩٣ يَنتَِصُرونَ 

94. එවිට එහි ඔවුහු හා සීමාව ඉක්මවූයවෝ මුණින් 

අතට යහළනු ලබති. 
 ٩٤ فَُكبِۡكبُواْ فِيَها ُهۡم َوٱلَۡغاوُۥنَ 

95. ඉේලීසය්ේ යස්නාව යන සියලු යදනා ද (මුණින් 

අතට) යහළනු ලබති. 
ۡجمَُعونَ 

َ
 ٩٥ وَُجنُوُد إِبۡلِيَس أ

96. තවද ඔවුහු එහි වාද කර ගනිමින් යමයස් පවසති.  َ٩٦ قَالُواْ َوُهۡم فِيَها َيخۡتَِصُمون 

97. අල්ලාහ් මත දිවුරමින් නියත වශයයන්ම අපි 

පැහැදිලි යනාමයගහි වූයයමු. 
ِ إِن ُكنها لَفِى  بِينٍ تَٱَّلله  ٩٧ َضَلَٰٖل مُّ
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98. සර්ව යලෝකයන්හි පරමාධිපතිට සමානයන් යලස 

අපි නුඹලා ව පත් කළ අවසථ්ායේ...(අපි පැහැදිලි 

යනාමයගහි වූයයමු.) 

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِيُكم بَِرب   ٩٨ إِذۡ نَُسو 

99. තවද එවන් අපරාධකරුයවෝ මිස යවනත් කිසිවකු 

අප ව යනාමග යනායැවීය. 
َضلهنَآ 

َ
ها ٱلُۡمۡجرُِمونَ َوَمآ أ  ٩٩ إِل

100. එයහයින් අප යවනුයවන් මැදිහත්වන්නන් 

කිසිවකු යහෝ යනාමැත. 
 ١٠٠ َفَما لََنا مِن َشَٰفِعِينَ 

101. තවද (උණු වන හදවතක් ඇති) සමීප මිතුයරකු 

යහෝ යනාමැත. 
 ١٠١ َولَا َصِديٍق َحمِيمٖ 

102. එයහයින් අපහට තවත් වාරයක් වී නම් එවිට අපි 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් අතරින් වන්යනමු. 
ٗة َفنَُكوَن مَِن  نه لََنا َكره

َ
فَلَۡو أ

 ١٠٢ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

103. නියත වශයයන්ම එහි සංඥාවක් ඇත. එයහත්, 

ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් යනාවූයවෝය. 

ۡكثَرُُهم 
َ
ۖۡ َوَما كَاَن أ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة

ۡؤمِنِينَ   ١٠٣ مُّ

104. තවද නියත වශයයන්ම නුඹයේ 

පරමාධිපතියාණන් වන ඔහුමය සර්ව බලධාරී 

මහාකරුණාන්විත. 

 ١٠٤ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

105. නූහය්ේ ජනයා ධර්ම දූතවරුන් යබාරු කයළෝය.  َبَۡت قَۡوُم نُوٍح ٱلُۡمرَۡسلِين  ١٠٥ َكذه

106. නුඹලා බිය බැතිමත් විය යුතු යනායේදැයි 

ඔවුන්යේ සයහෝදර නූහ ්ඔවුනට පැවසූ අවසථ්ාව 

සිහිපත් කරනු. 

لَا َتتهُقونَ 
َ
ُخوُهۡم نُوٌح أ

َ
 ١٠٦ إِذۡ قَاَل لَُهۡم أ

107. නියත වශයයන්ම මම නුඹලා සඳහා වූ 

විශ්වාසනීය දූතයකි. 
مِين  

َ
 ١٠٧ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

108. එයහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

තවද නුඹලා මට අවනත වනු. 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٠٨ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

109. තවද ඒ යවනුයවන් මම කිසිදු කුලියක් 

නුඹලායගන් යනාඉල්ලමි. මායේ කුලිය සර්ව 

යලෝකයන්හි පරමාධිපතියාණන් යවත මිස යවනත් 

අයයකු යවත නැත. 

ۡسـ َلُُكۡم َعلَيۡهِ مِۡن 
َ
ۡجرٍِۖ إِۡن َوَمآ أ

َ
أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
 ١٠٩ أ

110. එයහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බැතිමත් වනු. තවද 

නුඹලා මට අවනත වනු. (යැයි පැවසූහ.) 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١١٠ فَٱتهُقواْ ٱَّلله
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111. පහත් අය නුඹ ව අනුගමනය කරමින් සිටියදී 

අපි නුඹ ව විශ්වාස කරන්යනමු දැයි ඔවුහු විමසුයවෝය. 
ۡرذَلُونَ 

َ
نُۡؤمُِن لََك َوٱتهبََعَك ٱلۡأ

َ
 ١١١ ۞قَالُٓواْ أ

112. ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව මට දැනුම 

යනාමැතැයි ඔහු පැවසුයේය. 
 ١١٢ قَاَل َوَما ِعلِۡمي بَِما كَانُواْ َيۡعَملُونَ 

113. නුඹලා වටහා ගන්යන් නම් ඔවුන්යේ ගිණුම ද 

මායේ පරමාධිපති මත මිස යවනත් කිසිවකු මත 

නැත. 

ها عَلَىَٰ َرب ِيِۖ لَۡو  إِۡن ِحَساُبُهۡم إِل
 ١١٣ تَۡشُعُرونَ 

114. තවද මම යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් පලවා 

හරින්යනකු යනායවමි. 
نَا۠ بَِطارِدِ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

َ
 ١١٤ َوَمآ أ

115. මම පැහැදිලි අවවාද කරන්යනකු මිස යවනත් 

යකයනකු යනායවමි. 
بِين   ها نَِذير  مُّ نَا۠ إِل

َ
 ١١٥ إِۡن أ

116. අයහෝ නූහ!් නුඹ යමයින් යනාවැළකුයණහි නම් 

සැබැවින්ම නුඹ ගල් ගසනු ලබන්නන් අතරින් වනු 

ඇතැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

هۡم تَنتَهِ َيَٰنُوُح لََتُكوَننه مَِن  قَالُواْ لَئِن ل
 ١١٦ ٱلَۡمرُۡجومِينَ 

117. මායේ පරමාධිපතියාණනි! නියත වශයයන්ම 

මායේ ජනයා මා යබාරු කයළෝය යැයි ඔහු පැවසීය. 
بُونِ  ِ إِنه قَۡومِي َكذه  ١١٧ قَاَل َرب 

118. එයහයින් මා අතර හා ඔවුන් අතර විවෘත 

තීන්දුවක් යදනු මැනව! තවද මා ද මා සමග සිටින අය 

අතරින් යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් ද නුඹ මුදවා 

ගනු මැනව! 

فَٱۡفتَۡح بَيۡنِي َوبَيۡنَُهۡم َفتٗۡحا َوَنج ِنِي وََمن  
عَِى مَِن ٱلُۡمۡؤمِنِينَ   ١١٨ مه

119. එවිට (ජීවරාශීන්) පටවනු ලැබූ නැයවහි සිටි ඔහු 

හා ඔහු සමග සිටියවුන් ද අපි මුදවා ගත්යතමු. 
َعُهۥ فِي ٱلُۡفلِۡك  نجَيَۡنَُٰه َوَمن مه

َ
فَأ

 ١١٩ ٱلَۡمۡشُحونِ 

120. ඉන් අනතුරු ව අපි ඉතිරිවූවන් (දියයහි) 

ගිල්වූයයමු. 
ۡغَرۡقنَا َبۡعُد ٱلَۡباقِينَ 

َ
 ١٢٠ ثُمه أ

121. නියත වශයයන්ම එහි සංඥාවක් ඇත. 

ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් යනාවූයවෝය. 

ۡكثَرُُهم 
َ
ۖۡ َوَما كَاَن أ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة

ۡؤمِنِينَ   ١٢١ مُّ

122. තවද නියත වශයයන්ම නුඹයේ 

පරමාධිපතියාණන් වන ඔහුමය සර්ව බලධාරී 

මහාකරුණාන්විත. 

 ١٢٢ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

123. ආද් ජනයා (ද) ධර්ම දූතයින් යබාරු කයළෝය.  َبَۡت عَاٌد ٱلُۡمرَۡسلِين  ١٢٣ َكذه
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124. නුඹලා බිය බැතිමත් විය යුතු යනායේ දැයි 

ඔවුන්යේ සයහෝදර හූද් ඔවුනට පැවසූ අවස්ථාව 

සිහිපත් කරනු. 

لَا َتتهُقونَ 
َ
ُخوُهۡم ُهوٌد أ

َ
 ١٢٤ إِذۡ قَاَل لَُهۡم أ

125. නියත වශයයන්ම මම නුඹලා යවනුයවන් වූ 

විශ්වාසනීය ධර්ම දූතයක්මි. 
مِين  

َ
 ١٢٥ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

126. එයහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

තවද නුඹලා මට අවනත වනු. 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٢٦ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

127. තවද ඒ යවනුයවන් මම කිසිදු කුලියක් 

නුඹලායගන් යනාඉල්ලමි. මායේ කුලිය සර්ව 

යලෝකයන්හි පරමාධිපතියාණන් මත මිස යවනත් 

අයයකු මත යනායේ. 

ۡجرٍِۖ إِۡن 
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَيۡهِ مِۡن أ

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
 ١٢٧ أ

128. සෑම උස් තැනකම නුඹලා වියනෝදය පිණිස 

සංඥා (කුළුණු) තනන්යනහු ද? 
ِ رِيٍع َءايَٗة َتۡعبَثُونَ 

تَبۡنُوَن بِكُل 
َ
 ١٢٨ أ

129. තවද නුඹලා සදා ජීවත් වීමට බලමින් මන්දිර 

තනා ගන්යනහු ද? 
 ١٢٩ لََعلهُكۡم َتخۡلُُدونَ َوَتتهِخُذوَن َمَصانَِع  

130. තවද නුඹලා (කිසිවකු) හසු කළ විට දැඩි 

පාලකයින් යලසින් නුඹලා හසු කර ගන්යනහුය. 
 ١٣٠ َوِإذَا َبَطۡشتُم َبَطۡشتُۡم َجبهارِينَ 

131. එයහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

තවද නුඹලා මට අවනත වනු. 
 َ ِطيُعونِ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

َ
 ١٣١ َوأ

132. තවද නුඹලා දන්නා දෑ මගින් නුඹලාට උපකාර 

කළ ඔහුට නුඹලා බිය බැතිමත් වනු. 
ُكم بَِما َتۡعلَُمونَ  َمده

َ
هِذٓي أ  ١٣٢ َوٱتهُقواْ ٱل

133. යගාවිපළ සතුන් යමන්ම දරුවන් මගින් ඔහු 

නුඹලාට උපකාර කයළය්. 
نَۡعَٰٖم َوبَنِينَ 

َ
ُكم بِأ َمده

َ
 ١٣٣ أ

134. තවද උයන් හා උල්පත් මගින් ද (ඔහු නුඹලාට 

උපකාර කයළ්ය.) 
َٰٖت وَُعيُونٍ   ١٣٤ وََجنه

135. නියත වශයයන්ම මම නුඹලා යකයරහි මහත් 

දිනයක දඬුවම ගැන බිය යවමි. 
َخاُف َعلَيُۡكۡم َعَذاَب يَۡوٍم  

َ
إِن ِٓي أ

 ١٣٥ َعِظيمٖ 

136. නුඹ උපයදස ්කළ ද එයස් නැතයහාත් නුඹ 

උපයදස් කරන්නන් අතරින් යනාවූව ද අප යවත එක 

සමානය යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ۡم لَۡم تَُكن  
َ
وََعۡظَت أ

َ
قَالُواْ َسَوآٌء َعلَيۡنَآ أ

َِٰعِظينَ  َِن ٱلَۡو  ١٣٦ م 

137. යමය මුතුන් මිත්තන්යේ ගති පැවතුම් මිස 

යවයනකක් යනාවීය. 
لِينَ  وه

َ
ها ُخلُُق ٱلۡأ  ١٣٧ إِۡن َهََٰذآ إِل
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138. තවද අපි දඬුවම් කරනු ලබන්නන් යනාවූයයමු.  َبِين  ١٣٨ َوَما َنحُۡن بُِمَعذه

139. එයස ්ඔවුහු ඔහුව යබාරු කයළෝය. එයහයින් අපි 

ඔවුන් විනාශ කයළමු. නියත වශයයන්ම එහි 

සංඥාවක් විය. තවද ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් යනාවූයවෝය 

بُوهُ  ۖۡ فََكذه ۡهلَۡكَنَُٰهۡمْۚ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة
َ
فَأ

ۡؤمِنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ
َ
 ١٣٩ َوَما كَاَن أ

140. තවද නියත වශයයන්ම නුඹයේ 

පරමාධිපතියාණන් වන ඔහුමය මහාකරුණාන්විත 

සර්ව බලධාරී. 

 ١٤٠ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

141. සමූද් ජනයා ද ධර්ම දූතයින් යබාරු කයළෝය.  َبَۡت ثَُموُد ٱلُۡمرَۡسلِين  ١٤١ َكذه

142. නුඹලා බිය බැතිමත් විය යුතු යනායේ දැ?යි 

ඔවුන්යේ සයහෝදර සාලිහ් ඔවුනට පැවසූ අවස්ථාව 

සිහිපත් කරනු. 

لَا َتتهُقونَ 
َ
ُخوُهۡم َصَٰلٌِح أ

َ
 ١٤٢ إِذۡ قَاَل لَُهۡم أ

143. නියත වශයයන්ම මම නුඹලා යවනුයවන් වූ 

විශ්වාසනීය ධර්ම දූතයයක්මි. 
مِين  

َ
 ١٤٣ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

144. එයහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

තවද නුඹලා මට අවනත වනු. 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٤٤ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

145. තවද ඒ යවනුයවන් මම කිසිදු කුලියක් 

නුඹලායගන් යනාඉල්ලමි. මායේ කුලිය සර්ව 

යලෝකයන්හි පරමාධිපතියාණන් මත මිස යවනත් 

අයයකු මත යනායේ. 

ۡجرٍِۖ إِۡن 
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَيۡهِ مِۡن أ

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
 ١٤٥ أ

146. යමහි සුරක්ිතයින් යලස නුඹලා අතහැර දමනු 

ලබන්යනහු ද? 
ُتتَۡرُكوَن فِي َما َهَُٰهنَآ َءامِنِينَ 

َ
 ١٤٦ أ

147. උයන් හා උල්පත් අතර ද,  َٰٖٖت وَُعيُون  ١٤٧ فِي َجنه

148. තවද යකත් වතු හා වලුබරැති ඉඳි ගස ්අතර ද,   ١٤٨ َوُزُروٖع َوَنخٖۡل َطلُۡعَها َهِضيم 

149. තවද නුඹලා දක්ෂ යලසින් කඳු හාරා නියවස් 

තනා ගන්යනහුය. 
 ١٤٩ َفَٰرِِهينَ َوَتنِۡحتُوَن مَِن ٱلِۡجبَاِل ُبيُوتٗا 

150. එයහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

තවද නුඹලා මට අවනත වනු. 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٥٠ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

151. තවද නුඹලා සීමාව ඉක්මවූවන්යේ නියයෝගයට 

අවනත යනාවනු. 
ۡمَر ٱلُۡمۡسرِِفينَ 

َ
 ١٥١ َولَا تُِطيُعٓواْ أ
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152. ඔවුහු වනාහි මහයපායළායේ කලහකම් 

කරන්යනෝ යවති. තවද ඔවුහු විධිමත් ව කටයුතු 

යනාකරති. 

ۡرِض َولَا  
َ
هِذيَن ُيۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ ٱل

 ١٥٢ يُۡصلُِحونَ 

153. නියත වශයයන්ම නුඹ හූනියම් කරනු ලැබූවන් 

අතරින් යකයනකු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 
نَت مَِن 

َ
رِينَ قَالُٓواْ إِنهَمآ أ  ١٥٣ ٱلُۡمَسحه

154. නුඹ අප යමන් මිනියසකු මිස යවනත් අයයකු 

යනායේ. එයහයින් නුඹ සතයවාදීන් අතරින් නම් 

සංඥාවක් යගන එනු. 

ِت أَـِبيٍَة إِن  
ۡ
ِثۡلُنَا فَأ ها بََشر  م  نَت إِل

َ
َمآ أ

َِٰدقِينَ   ١٥٤ ُكنَت مَِن ٱلصه

155. යමය ඔටු යදනයි. ඇය යවනුයවන් පාන 

වාරයක් ඇත. තවද නුඹලා යවනුයවන් ද නියම කරනු 

ලැබූ දිනයක පාන වාරයක් ඇත යැයි ඔහු පැවසීය. 

قَاَل َهَِٰذهِۦ نَاقَة  لهَها ِشۡرب  َولَُكۡم  
ۡعلُومٖ   ١٥٥ ِشۡرُب يَۡومٖ مه

156. තවද නුඹලා කිසිදු අයුරින් ඇයට හිරිහැර 

යනාකරනු. එවිට මහත් දිනයක දඬුවම නුඹලා 

ග්රහණය කරනු ඇත. 

ُخَذُكۡم َعَذاُب  
ۡ
وَها بُِسوٓءٖ َفيَأ َولَا َتَمسُّ

 ١٥٦ يَۡوٍم َعِظيمٖ 

157. නමුත් ඔවුහු ඌව මරා දැමුයවෝය. එයහයින් 

ඔවුහු පසුතැවිලි වන්නන් වූයවෝය. 
ۡصبَُحواْ َنَِٰدمِينَ 

َ
 ١٥٧ َفَعَقُروَها فَأ

158. එවිට එම දඬුවම ඔවුන්ව ග්රහණය කයළය්. 

නියත වශයයන්ම එහි සංඥාවක් විය. ඔවුන්යගන් 

බහුතරයක් යදනා යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් 

යනාවූහ. 

ۖۡ َوَما  َخَذُهُم ٱلَۡعَذاُبْۚ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة
َ
فَأ

ۡؤمِنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ
َ
 ١٥٨ كَاَن أ

159. තවද නියත වශයයන්ම නුඹයේ 

පරමාධිපතියාණන් වන ඔහුමය සර්ව බලධාරී 

මහාකරුණාන්විත. 

 ١٥٩ ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ َوِإنه َربهَك لَُهَو 

160. ලූත්යේ ජනයා ද දහම් දූතයින් යබාරු කයළෝය.  َبَۡت قَۡوُم لُوٍط ٱلُۡمرَۡسلِين  ١٦٠ َكذه

161. නුඹලා බිය බැතිමත් විය යුතු යනායේදැයි 

ඔවුන්යේ සයහෝදර ලූත් ඔවුනට පැවසූ අවසථ්ාව 

සිහිපත් කරනු. 

لَا  
َ
ُخوُهۡم لُوٌط أ

َ
 ١٦١ َتتهُقونَ إِذۡ قَاَل لَُهۡم أ

162. නියත වශයයන්ම මම නුඹලා යවත (එවනු 

ලැබුවා) වූ විශ්වාසනීය ධර්ම දූතයයක්මි. 
مِين  

َ
 ١٦٢ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

163. එයහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

තවද නුඹලා මට අවනත වනු. 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٦٣ فَٱتهُقواْ ٱَّلله
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164. තවද ඒ යවනුයවන් මම කිසිදු කුලියක් 

නුඹලායගන් යනාඉල්ලමි. මායේ කුලිය සර්ව 

යලෝකයන්හි පරමාධිපතියාණන් මත මිස යවනත් 

අයයකු මත යනායේ. 

ۡجرٍِۖ إِۡن 
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَيۡهِ مِۡن أ

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
 ١٦٤ أ

165. නුඹලා යලෝවැසියන් අතරින් පිරිමින් යවත 

යන්යනහු ද? 
ۡكَراَن مَِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ  تُوَن ٱلذُّ

ۡ
تَأ

َ
 ١٦٥ أ

166. තවද නුඹලායේ බිරියන් අතරින් නුඹලායේ 

පරමාධිපති නුඹලා යවනුයවන් මවා ඇති දෑ අත හැර 

දමමින් (පිරිමින් යවත යන්යනහු ද?) නමුත් නුඹලා 

සීමාව ඉක්මවා ගිය පිරිසකි. 

ِۡن  َوتََذُروَن َما َخلََق لَُكۡم َربُُّكم  م 
نتُۡم قَۡوٌم عَاُدونَ 

َ
ۡزَوَِٰجُكمِۚ بَۡل أ

َ
 ١٦٦ أ

167. අයහෝ ලූත්! නුඹ එයින් යනාවැළකුයණහි නම්, 

සැබැවින්ම නුඹ බැහැර කරනු ලබන්නන් අතරින් 

වන්යනහිය යැයි ඔවුහු (නූහය්ේ ජනයා) පැවසුයවෝය. 

هۡم تَنتَهِ َيَٰلُوُط لََتُكوَننه مَِن   قَالُواْ لَئِن ل
 ١٦٧ ٱلُۡمۡخرَِجينَ 

168. නියත වශයයන්ම මම නුඹලායේ ක්රියාව 

පිළිකුල් කරන්නන් අතරින් යකයනකු යවමි යැයි ඔහු 

(ලූත්) පැවසීය. 

َِن ٱلَۡقالِينَ   ١٦٨ قَاَل إِن ِي لَِعَملُِكم م 

169. පරමාධිපතියාණනි! ඔවුන් සිදු කරන දැයින් මා 

හා මායේ පවුල මුදවා ගනු මැනව! 
 ِ ا َيۡعَملُونَ َرب  ۡهلِى مِمه

َ
 ١٦٩ َنج ِنِي َوأ

170. ඔහු හා ඔහුයේ දරුපවුයල් යසසු සියලු යදනා 

අපි මුදවා ගත්යතමු. 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
يَۡنَُٰه َوأ  ١٧٠ َفنَجه

171. එවිට රැඳී සිටියවුන් අතර වූ මැහැල්ලියක් හැර.  َها َعُجوٗزا فِي ٱلَۡغَٰبِرِين  ١٧١ إِل

172. පසු ව අපි අයනක් අය විනාශ කර දැමුයවමු.  َۡرنَا ٱٓأۡلَخرِين  ١٧٢ ثُمه َدمه

173. තවද අපි ඔවුන් යවත මහා වර්ෂාවක් පහළ 

කයළමු. එවිට අවවාද කරනු ලැබූවන් සඳහා වූ වර්ෂාව 

දරුණු විය. 

َطٗراۖۡ فََسآَء َمَطُر   ۡمَطۡرنَا َعلَيۡهِم مه
َ
َوأ

 ١٧٣ ٱلُۡمنَذرِينَ 

174. නියත වශයයන්ම එහි සංඥාවක් විය. තවද 

ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් යනාවූයවෝය. 

ۡكثَرُُهم 
َ
ۖۡ َوَما كَاَن أ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة

ۡؤمِنِينَ   ١٧٤ مُّ

175. තවද නියත වශයයන්ම නුඹයේ 

පරමාධිපතියාණන් වන ඔහුමය සර්ව බලධාරී 

මහාකරුණාන්විත. 

 ١٧٥ ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ َوِإنه َربهَك لَُهَو 

176. අේකා වාසීහු ද දර්ම දූතයින් යබාරු කයළෝය.  َۡصَحَُٰب لۡـ َيَۡكةِ ٱلُۡمرَۡسلِين
َ
َب أ  ١٧٦ َكذه
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177. නුඹලා බිය බැතිමත් විය යුතු යනායේදැයි 

ෂුඅයිේ ඔවුනට පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 
لَا 

َ
 ١٧٧ َتتهُقونَ إِذۡ قَاَل لَُهۡم ُشَعيٌۡب أ

178. නියත වශයයන්ම මම නුඹලා යවනුයවන් වූ 

විශ්වාසනීය ධර්ම දූතයයක්මි. 
مِين  

َ
 ١٧٨ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

179. එයහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

තවද නුඹලා මට අවනත වනු. 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٧٩ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

180. තවද ඒ යවනුයවන් මම කිසිදු කුලියක් 

නුඹලායගන් යනාඉල්ලමි. මායේ කුලිය සර්ව 

යලෝකයන්හි පරමාධිපතියාණන් මත මිස යවනත් 

අයයකු මත යනායේ. 

ۡجرٍِۖ إِۡن 
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَيۡهِ مِۡن أ

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
 ١٨٠ أ

181. නුඹලා කිරුම් මිනුම් පූර්ණවත් යලසින් ඉටු 

කරනු. තවද නුඹලා අලාභ කරන්නන් අතරින් 

යනාවනු. 

ۡوُفواْ ٱلَۡكيَۡل َولَا تَُكونُواْ مَِن  
َ
۞أ

 ١٨١ ٱلُۡمۡخِسِرينَ 

182. තවද නිවැරදි තුලනයයන් නුඹලා කිරනු.  ِ١٨٢ َوِزنُواْ بِٱلۡقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡستَقِيم 

183. තවද නුඹලා ජනයාට ඔවුන්යේ භාණ්ඩ වල 

අඩුපාඩු යනාකරනු. තවද නුඹලා මහයපායළායේ 

කලහකාරීන් යලස යනාසැරිසරනු. 

ۡشيَآَءُهۡم َولَا َتۡعثَۡواْ  
َ
اَس أ َولَا َتبَۡخُسواْ ٱلنه

ۡرِض ُمۡفِسِدينَ 
َ
 ١٨٣ فِي ٱلۡأ

184. තවද නුඹලා හා (නුඹලාට) යපර මැවීම් මැවූ 

ඔහුට නුඹලා බිය බැතිමත් වනු. 
هِذي َخلََقُكۡم َوٱلِۡجبِلهَة   َوٱتهُقواْ ٱل

لِينَ  وه
َ
 ١٨٤ ٱلۡأ

185. නියත වශයයන්ම නුඹ හූනියම් කරනු ලැබූවන් 

අතරිනි යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 
رِينَ  نَت مَِن ٱلُۡمَسحه

َ
 ١٨٥ قَالُٓواْ إِنهَمآ أ

186. තවද නුඹ අප යමන් මිනියසකු මිස යවනත් 

අයයකු යනායේ. තවද සැබැවින්ම අපි නුඹ 

යබාරුකාරයින්යගන් යකයනකු යැයි සිතමු. 

نَت 
َ
ِثۡلُنَا َوِإن نهُظنَُّك  َوَمآ أ ها بََشر  م  إِل

 ١٨٦ لَِمَن ٱلَۡكَِٰذبِينَ 

187. එයහයින් නුඹ සතයවාදීන් අතරින් යකයනකු 

නම් අහසින් කැබැල්ලක් අප යවත වැයටන්නට 

සලස්වනු. 

َمآءِ إِن   َِن ٱلسه ۡسقِۡط َعلَيۡنَا كَِسٗفا م 
َ
فَأ

َِٰدقِينَ   ١٨٧ ُكنَت مَِن ٱلصه

188. නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව මායේ 

පරමාධිපති මැනවින් දන්නාය යැයි ඔහු පැවසීය. 
ۡعلَُم بَِما َتۡعَملُونَ 

َ
 ١٨٨ قَاَل َرب ِٓي أ
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189. එවිට ඔවුහු ඔහු යබාරු කයළෝය. එයහයින් 

අඳුරු (වළායවන්) ආවරණ කරන දිනයේ දඬුවම 

ඔවුන් ග්රහණය කයළය්. නියත වශයයන්ම එය දරුණු 

දිනයක දඬුවමක් විය. 

لهةِِۚ  َخَذُهۡم َعَذاُب يَۡوِم ٱلظُّ
َ
بُوهُ فَأ فََكذه

 ١٨٩ إِنهُهۥ كَاَن َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٍ 

190. නියත වශයයන්ම එහි සංඥාවක් විය. තවද 

ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් යනාවූයවෝය. 

ۡكثَرُُهم 
َ
ۖۡ َوَما كَاَن أ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة

ۡؤمِنِينَ   ١٩٠ مُّ

191. තවද නියත වශයයන්ම නුඹයේ 

පරමාධිපතියාණන් වන ඔහුමය සර්වබලධාරී 

මහාකරුණාන්විත. 

 ١٩١ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

192. තවද නියත වශයයන්ම යමය යලෝවැසියන්යේ 

පරමාධිපතියගන් වූ පහළ කිරීමක්මය. 
 ِ  ١٩٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ َوِإنهُهۥ لََتنزِيُل َرب 

193. විශ්වාසනීය ආත්මය එය රැයගන පහළ විය.  ُمِين
َ
وُح ٱلۡأ  ١٩٣ نََزَل بِهِ ٱلرُّ

194. නුඹ අවවාද කරන්නන් අතරින් වනු පිණිස 

(නබිවරය!) නුයේ හදවත යවත, 
 ١٩٤ عَلَىَٰ قَلۡبَِك لَِتُكوَن مَِن ٱلُۡمنِذرِينَ 

195. පැහැදිලි අරාබි බසින්.  ٖ بِينٖ بِلَِساٍن َعَربِي   ١٩٥  مُّ

196. තවද නියත වශයයන්ම එය මුතුන් මිත්තන්යේ 

යල්ඛ්න වල විය. 
لِينَ  وه

َ
 ١٩٦ َوِإنهُهۥ لَفِى ُزبُرِ ٱلۡأ

197. තවද ඉස්රාඊල් දරුවන්යේ විද්වතුන් ඒ ගැන 

දැන සිටීම ඔවුනට සංඥාවන් යනාවී ද? 
ن َيۡعلََمُهۥ  

َ
هُهۡم َءايًَة أ َولَۡم يَُكن ل

َ
أ

 ١٩٧ ُعلََمَُٰٓؤاْ بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل 

198. තවද අරාබි යනාවන ඇතැමුන් යවත අපි එය 

පහළ කයළ් නම්, 
ۡعَجِمينَ 

َ
لَۡنَُٰه عَلَىَٰ َبۡعِض ٱلۡأ  ١٩٨ َولَۡو نَزه

199. එය ඔහු ඔවුනට කියවා යපන්වූයේ නම් ඔවුන් ඒ 

ගැන විශ්වාස කරන්නන් යනාවනු ඇත. 
ا  هُۥ َعلَيۡهِم مه

َ
 ١٩٩ كَانُواْ بِهِۦ ُمۡؤمِنِينَ َفَقَرأ

200. වැරදිකරුවන්යේ හදවත් තුළ අපි එය ඇතුළත් 

කයළ ්එයලසය. 
َكَذَٰلَِك َسلَۡكَنَُٰه فِي قُلُوِب 

 ٢٠٠ ٱلُۡمۡجرِمِينَ 

201. යේදනීය දඬුවම ඔවුන් දකින යතක් ඒ පිළිබඳ ව 

ඔවුහු විශ්වාස යනාකරති. 
ٱلَۡعَذاَب لَا يُۡؤمِنُوَن بِهِۦ َحتهيَٰ يََرُواْ 

لِيمَ 
َ
 ٢٠١ ٱلۡأ
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202. එයහයින් ඔවුන් යනාහඟමින් සිටියදී ක්ෂණික ව 

ඔවුන් යවත එය (දඬුවම) පැමියණනු ඇත. 
تِيَُهم َبۡغتَٗة َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

ۡ
 ٢٠٢ َفيَأ

203. එවිට ඔවුහු අප කල් යදනු ලබන්නන් වන්යනමු 

දැ?යි අසති. 
 ٢٠٣ ُمنَظُرونَ َفيَُقولُواْ َهۡل َنحُۡن 

204. එයසන්ම් ඔවුහු අපයේ දඬුවම ඉක්මණින් 

පතන්යනෝ ද? 
فَبَِعَذابِنَا يَۡستَۡعِجلُونَ 

َ
 ٢٠٤ أ

205. ඔබ යනාදන්යනහි ද? ඔවුනට වසර ගණනාවක් 

අප භුක්ති විඳීමට සලස්වා, 
تهۡعَنَُٰهۡم ِسنِينَ  فََرَءيَۡت إِن مه

َ
 ٢٠٥ أ

206. පසු ව ඔවුනට යපායරාන්දු යදනු ලබමින් සිටි දෑ 

ඔවුන් යවත පැමිණි විට, 
ا كَانُواْ يُوَعُدونَ   ٢٠٦ ثُمه َجآَءُهم مه

207. ඔවුන් භුක්ති විඳිමින් සිටි දෑ ඔවුනට ඵලක් 

යනාවනු ඇත. 
ا كَانُواْ ُيَمتهُعونَ  ۡغنَيَٰ َعنُۡهم مه

َ
 ٢٠٧ َمآ أ

208. තවද කිසිදු ගම්මානයක් එහි (එවන ලද) අනතුරු 

අඟවන්නන්යගන් යතාර ව අපි විනාශ යනාකයළමු. 
ها لََها   ۡهلَۡكنَا مِن قَۡريٍَة إِل

َ
َوَمآ أ

 ٢٠٨ ُمنِذُرونَ 

209. (ඔවුන් එවනු ලැබුයේ) යමයනහි කිරීමක් 

වශයයනි. තවද අපි අපරාධකරුවන් යනාවූයයමු. 
 ٢٠٩ ذِۡكَرىَٰ َوَما ُكنها َظَٰلِِمينَ 

210. තවද යෂයිතාන්නු එය පහළ යනාකයළෝය.  َيَِٰطينُ َوَما  ٢١٠ َتنَزهلَۡت بِهِ ٱلشه

211. තවද ඔවුනට එය සුදුසු (කාර්යයක්) යනාවීය. 

තවද ඔවුහු එයට ශක්තිය යනාදරති. 
 ٢١١ َوَما يَۢنبَغِى لَُهۡم َوَما يَۡستَِطيُعونَ 

212. නියත වශයයන්ම ඔවුහු (එයට) සවන්දීයමන් 

ඉවත් කරනු ලැබූයවෝ යවති. 
 ُ ۡمِع لََمۡعُزول  ٢١٢ ونَ إِنهُهۡم َعِن ٱلسه

213. එයහයින් නුඹ අල්ලාහ ්සමග යවනත් යදවියකු 

ඇරයුම් යනාකරනු. එවිට නුඹ දඬුවම් කරනු 

ලබන්නන් අතරින් වනු ඇත. 

ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َفتَُكوَن  فَلَا تَۡدُع َمَع ٱَّلله
بِينَ   ٢١٣ مَِن ٱلُۡمَعذه

214. තවද නුඹයේ සමීප ඥාතීන්ට නුඹ අවවාද 

කරනු. 
نِذۡر 

َ
قَۡربِينَ َوأ

َ
 ٢١٤ َعِشيَرتََك ٱلۡأ

215. තවද යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් අතරින් නුඹ 

ව අනුගමනය කළවුන් හට නුඹයේ (කරුණායේ) 

පියාපත් පහත් කරනු. 

َوٱۡخفِۡض َجنَاَحَك لَِمِن ٱتهبََعَك مَِن  
 ٢١٥ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 
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216. නමුත් ඔවුන් නුඹට පිටුපෑයේ නම්, නියත 

වශයයන්ම නුඹලා සිදු කරන දැයින් මම නිදහස් වූ 

අයයකි යැයි නුඹ පවසනු. 

ا   ِمه فَإِۡن َعَصۡوَك َفُقۡل إِن ِي بَرِٓيء  م 
 ٢١٦ َتۡعَملُونَ 

217. තවද නුඹ සර්ව බලධාරී 

මහාකරුණාන්විතයාණන් මත (සියල්ල) භාර කරනු. 
 ٢١٧ َوتَوَكهۡل عَلَى ٱلَۡعزِيزِ ٱلرهِحيمِ 

218. ඔහු වනාහි නුඹ නැගිට නැමදුම් කරන විට නුඹව 

දකින්නාය. 
ََٰك ِحيَن َتُقومُ  هِذي يََرى  ٢١٨ ٱل

219. තවද සුජූද් කරන්නන් අතර නුඹයේ චලනය ද 

(ඔහු දකින්නාය). 
َِٰجِدينَ   ٢١٩ َوَتَقلُّبََك فِي ٱلسه

220. නියත වශයයන්ම ඔහුමය සර්ව රාවක සර්ව 

ඥානී. 
ِميُع   ٢٢٠ ٱلَۡعلِيمُ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه

221. යෂයිතානුන් පහළ වන්යන් කවුරුන් යවත දැයි 

මම (යද්වත්වය විශ්වාස කරන) නුඹලාට දන්වන්න 

ද? 

ُل   نَب ِئُُكۡم عَلَىَٰ َمن َتنَزه
ُ
َهۡل أ

َيَِٰطينُ   ٢٢١ ٱلشه

222. පාපකම් කරන යබාරු යගාතන සෑම යකයනකු 

යවතම ඔවුහු පහළ යවති. 
ثِي

َ
فهاٍك أ

َ
ِ أ

ُل عَلَىَٰ كُل   ٢٢٢ مٖ َتنَزه

223. සවනට වැකුණු දෑ ඔවුහු ඉදිරිපත් කරති. තවද 

ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා මුසාවාදීහුය. 
ۡكثَرُُهۡم َكَِٰذبُونَ 

َ
ۡمَع َوأ  ٢٢٣ يُلُۡقوَن ٱلسه

224. තවද කවිවරුන් වනාහි යනාමග ගියවුන් ඔවුන් 

ව අනුගමනය කරති. 
َعَرآُء يَتهبُِعُهُم   ٢٢٤ ٱلَۡغاوُۥنَ َوٱلشُّ

225. නියත වශයයන්ම ඔවුන් සෑම මිටියාවතකම 

නිදැල්යල් හැසියරනු නුඹ යනාදුටුයවහි ද? 
ِ َوادٖ يَهِيُمونَ 

نهُهۡم فِي كُل 
َ
لَۡم تََر أ

َ
 ٢٢٥ أ

226. තවද නියත වශයයන්ම ඔවුහු තමන් සිදු 

යනාකරන දෑ (කළ බවට) පවසති. 
نهُهۡم َيُقولُوَن َما لَا 

َ
 ٢٢٦ َيۡفَعلُونَ َوأ

227. නමුත් යද්වත්වය විශ්වාස කර යහකම් කර 

අල්ලාහ ්ව අධික වශයයන් යමයනහි කර අපරාධ 

කරනු ලැබූවායින් පසු තම ආරක්ෂාව සලස්වා ගත් 

අය හැර. තවද තමන් කවර තැනකට යයාමු වන්යන් 

දැයි අපරාධ කළවුන් මතු දැන ගනු ඇත. 

هِذيَن َءاَمنُواْ  ها ٱل َٰلَِحَِٰت إِل وََعِملُواْ ٱلصه
َ َكثِيٗرا َوٱنتََصُرواْ مِنُۢ َبۡعِد  َوذََكُرواْ ٱَّلله

يه 
َ
هِذيَن َظلَُمٓواْ أ َما ُظلُِمواُْۗ وََسيَۡعلَُم ٱل

 ٢٢٧ ُمنَقلَٖب يَنَقلِبُونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තා, සීන්. යම්වා අල් කුර්ආනයේ හා පැහැදිලි 

ග්රන්ථයේ වදන්ය. 
طٓسْۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلُۡقۡرَءاِن َوكِتَاٖب 

بِينٍ   ١ مُّ

2. යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනට මග යපන්වීමක් හා 

සුබාශිංසනයකි. 
 ٢ لِلُۡمۡؤمِنِينَ ُهٗدى َوبُۡشَرىَٰ 

3. ඔවුන් වනාහි සලාතය විධිමත් ව ඉටු කරති. සකාත්ද 

පිරිනමති. තවද මතුයලාව පිළිබඳ තරයේ විශ්වාස 

කරනුයේ ඔවුහුමය. 

َكوَٰةَ   لَوَٰةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزه هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه ٱل
 ٣ َوُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم يُوقِنُونَ 

4. නියත වශයයන්ම මතුයලාව පිළිබඳ විශ්වාස 

යනාකරන්නන් වනාහි අපි ඔවුනට ඔවුන්යේ ක්රියාවන් 

අලංකාර කර යපන්වූයයමු. එයහයින් ඔවුහු (එහි) 

මුලායවහි සිටින්යනෝ යවති. 

هِذيَن لَا يُۡؤمِنُوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َزيهنها  إِنه ٱل
ۡعَمَٰلَُهۡم َفُهۡم َيۡعَمُهونَ 

َ
 ٤ لَُهۡم أ

5. නපුරු දඬුවම තමන්හට සතු වූයවෝ ඔවුහුමය. තවද 

මතුයලායවහි දැඩි අලාභවන්තයයෝ ද ඔවුහුමය. 
هِذيَن لَُهۡم ُسوُٓء ٱلَۡعَذاِب َوُهۡم   ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ۡخَسُرونَ 
َ
 ٥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم ٱلۡأ

6. තවද (නබිවරය,) සර්වඥානී මහා ප්රඥාවන්තයායගන් 

නියත වශයයන්ම නුඹට අල් කුර්ආනය යදනු 

ලැබුයවහිය. 

هُدۡن َحِكيٍم  َوِإنهَك  ى ٱلُۡقۡرَءاَن مِن ل لَُتلَقه
 ٦ َعلِيمٍ 

7. නියත වශයයන්ම මම ගින්නක් දුටුයවමි. යම් 

යතාරතුරක් මම එයින් නුඹලා යවත යගන එන්යනමි. 

එයස ්නැතයහාත් නුඹලා (සීතයලන්) උණුසුම ලැබිය 

හැකි වනු පිණිස ගිනි යපයනල්ලක් නුඹලා යවත යගන 

එන්යනමි යැයි මූසා තම පවුලට පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් 

කරනු. 

ۦٓ إِن ِٓي َءانَۡسُت نَاٗرا  ۡهلِهِ
َ
إِذۡ قَاَل ُموَسيَٰ لِأ

ۡو َءاتِيُكم  
َ
ِنَۡها ِبخَبٍَر أ َسـ َاتِيُكم م 

 ٧ بِِشَهاٖب قَبَٖس لهَعلهُكۡم تَۡصَطلُونَ 

8. එයස් ඔහු එහි පැමිණි කල්හි ගින්යනහි සිටින්නා හා ඒ 

අවට සිටියවුන් ආශිර්වාද කරනු ලැබීය. තවද සර්ව 

යලෝකයන්හි පරමාධිපති වූ අල්ලාහ ්සුවිශුද්ධය යැයි ඔහු 

අමතනු ලැබීය. 

نُۢ بُورَِك َمن فِي  
َ
ا َجآَءَها نُودَِي أ فَلَمه

  ِ ِ َرب  ارِ َوَمۡن َحۡولََها وَُسبَۡحََٰن ٱَّلله ٱلنه
 ٨ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 
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9. (එවිට) අයහෝ මූසා! නියත වශයයන්ම මහා ප්රඥාවන්ත 

සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් මම යවමි. 
ُ ٱلَۡعزِيُز   نَا ٱَّلله

َ
ۥٓ أ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنهُه

 ٩ ٱلۡحَِكيمُ 

10. තවද නුඹයේ සැරයටිය යහළනු. එය සර්පයකු යස ්

නලියමින් සිටිනු ඔහු දුටු කල්හි පසුපස හැරී දිේයේය. 

තවද ඔහු නැවත හැරී යනාබැලුයේය. අයහෝ මූසා! නුඹ 

බිය යනාවනු. නියත වශයයන්ම මම වනාහි, මා ඉදිරියේ 

ධර්ම දූතයයෝ බිය යනායවති. 

نهَها  
َ
ا َرَءاَها َتۡهتَزُّ َكأ لِۡق َعَصاَكْۚ فَلَمه

َ
َوأ

ِۡبْۚ َيَُٰموَسيَٰ   هيَٰ ُمۡدبِٗرا َولَۡم ُيَعق  َجآن   َول
لَا َتخَۡف إِن ِي لَا َيخَاُف لََديه  

 ١٠ ٱلُۡمرَۡسلُونَ 

11. නමුත් අපරාධයක් සිදු යකාට අනතුරු ව නපුරකින් 

පසු යහපතක් බවට (එය) පත් කළ අය හැර. එයහයින් 

නියත වශයයන්ම මම අතික්ෂමාශීලී මහා 

කරුණාන්විතයාණන් යවමි. 

ُۢا َبۡعَد ُسوٓءٖ  َل ُحۡسنَ ها َمن َظلََم ثُمه بَده إِل
 ١١ فَإِن ِي َغُفور  رهِحيم  

12. තවද නුඹයේ අත නුඹයේ සාක්කුව තුළට දමනු. 

එවිට කිසිදු හානියකින් යතාරව සුදුවන් යලසින් 

(බැබයළමින්) එය පිටවනු ඇත. එය ෆිර්අවුන් හා ඔහුයේ 

ජනයා යවත වූ ප්රාතිහාර්යයන් නවය අතර විය. නියත 

වශයයන්ම ඔවුහු දුෂ්ට පිරිසක් වූහ. 

ۡدِخۡل يََدَك فِي َجيۡبَِك َتخُۡرۡج َبيَۡضآَء  
َ
َوأ

مِۡن َغيۡرِ ُسوٓءِٖۖ فِي تِۡسِع َءاَيٍَٰت إِلَيَٰ 
ۦْٓۚ إِنهُهۡم كَانُواْ قَوٗۡما   فِۡرَعۡوَن َوَقۡومِهِ

 ١٢ َفَِٰسقِينَ 

13. අපයේ සංඥාවන් ඔවුන් යවත යපයනන්නට පැමිණි 

කල්හි යමය පැහැදිලි මායාවක් යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 
ا َجآَءۡتُهۡم َءاَيَٰتُنَا ُمبِۡصَرٗة قَالُواْ  فَلَمه

بِين    ١٣ َهََٰذا ِسۡحر  مُّ

14. තවද ඔවුන්යේ ආත්මයන් එය පිළිගන්නා 

තත්ත්වයේ තිබියදීත් අසාධාරණ යලසින් හා 

පුහුමානයයන් යුතු ව ඔවුහු එය ප්රතික්යෂ්ප කයළෝය. 

එයහයින් කලහකාරීන්යේ අවසානය යකයස ්වී දැයි නුඹ 

අවධානයයන් බලනු. 

نُفُسُهۡم  
َ
وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡستَيَۡقنَتَۡهآ أ
اْۚ فَٱنُظۡر َكيَۡف  كَاَن َعَٰقِبَُة ُظلٗۡما وَُعلُو ٗ

 ١٤ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

15. තවද සැබැවින්ම අපි දාවූද් හා සුයලයිමාන්ට ඥානය 

පිරිනැමුයවමු. තවද ඔහුයේ ගැත්තන් අතරින් යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන යබායහෝමයක් යදනාට වඩා අප උසස ්

කළ අල්ලාහ්ටම සියලු ප්රශංසා යැයි ඔවුන් යදයදනා 

පවසා සිටියයෝය. 

ۖۡ َولََقۡد  َءاتَيۡنَا َداوُۥَد وَُسلَيَۡمََٰن ِعلٗۡما
لَنَا عَلَىَٰ   هِذي فَضه ِ ٱل َوَقالَا ٱلۡحَۡمُد َّلِله

ِۡن ِعبَادِهِ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ   ١٥ َكثِيرٖ م 
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16. තවද සුයලයිමාන් දාවුද්ට උරුමකම් පෑයේය. අයහෝ 

ජනයිනි! කුරුලු බස අපට උගන්වනු ලැබීය. තවද සෑම 

යදයකින්ම අපට පිරිනමනු ලැබීය. නියත වශයයන්ම එය 

පැහැදිලි අනුග්රහයකි යැයි ඔහු (සුයලයිමාන්) පැවසීය. 

َها   يُّ
َ
َوَورَِث ُسلَيَۡمَُٰن َداوُۥَدۖۡ َوَقاَل َيَٰٓأ

وتِينَا  
ُ
يۡرِ َوأ اُس ُعل ِۡمنَا َمنِطَق ٱلطه ٱلنه

ِ َشۡيٍءِۖ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡفۡضُل  
مِن كُل 
 ١٦ ٱلُۡمبِينُ 

17. සුයලයිමාන් යවනුයවන් ජින් වර්ගයායගන් ද මිනිස් 

වර්ගයායගන්ද පක්ීන්යගන් ද යුත් ඔහුයේ යස්නාව එක් 

රැස් කරන ලදී. පසු ව ඔවුන් යපළගස්වා ගමන් කරවනු 

ලැබීය. 

 ِ وَُحِشَر لُِسلَيَۡمََٰن ُجنُوُدهُۥ مَِن ٱلِۡجن 
يۡرِ َفُهۡم يُوزَُعونَ   ١٧ َوٱلۡإِنِس وَٱلطه

18. කුහුඹුවන්යේ මිටියාවතට ඔවුන් පැමිණි විට, අයහෝ 

කුහුඹුවනි! නුඹලායේ නවාතැන් තුළට පිවියසනු. 

සුයලයිමාන් හා ඔහුයේ යස්නාව ඔවුන් යනාදැනුවත් ව 

නුඹලා පාගා යනාදැමිය යුතු යැයි කුහුඹුවක් කීවාය. 

ۡمِل قَالَۡت   تَۡواْ عَلَىَٰ َوادِ ٱلنه
َ
َحتهيَٰٓ إِذَآ أ

ۡمُل ٱدُۡخلُواْ  َنۡملَة   َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

َمَسَِٰكنَُكۡم لَا َيحِۡطَمنهُكۡم ُسلَيَۡمَُٰن  
 ١٨ وَُجنُوُدهُۥ َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

19. උයේ කතාව යහ්තුයවන් ඔහු (සුයලේමාන්) මද 

සිනහ පා, මායේ පරමාධිපතියාණනි! නුඹ මා හා මායේ 

යදමාපියන් යවත දායාද කළ ආශිර්වාදයන් සඳහා මා 

කෘතයේදී වීමටත් නුඹ පිළිගන්නා අයුරින් දැහැමි දෑ මා 

සිදු කිරීමටත් මට නුඹ දායාද කරනු මැනව! තවද නුඹයේ 

කරුණාව තුළින් නුඹයේ දැහැමි ගැත්තන් අතරට මා 

ඇතුළත් කරනු මැනව! යැයි පැවසීය. 

 ِ ِن قَۡولَِها َوَقاَل َرب  َم َضاِحٗكا م  َفتَبَسه
ۡشُكَر 

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعنِٓي أ

َ
نِۡعَمتََك ٱلهتِٓي  أ

ۡعَمَل 
َ
ۡن أ

َ
ۡنَعۡمَت عَلَىه وَعَلَىَٰ َوَٰلَِديه َوأ

َ
أ

ۡدِخلۡنِي بَِرۡحمَتَِك فِي  
َ
َُٰه َوأ َصَٰلِٗحا تَۡرَضى

َٰلِِحينَ   ١٩ ِعبَادَِك ٱلصه

20. තවද ඔහු (සුයලයිමාන්) පක්ීන්ව නිරීක්ෂණය 

කයළය්. හුද් හුද් කුරුල්ලා මා යනාදකිනුයේ ඇයි? 

නැතයහාත් ඌ යනාපැමිණියවුන් අතරින් වීදැ?යි ඔහු 

පැවසීය. 

َرى  
َ
يَۡر َفَقاَل َمالَِي لَآ أ َد ٱلطه َوَتَفقه
ۡم كَاَن مَِن ٱلَۡغآئِبِينَ 

َ
 ٢٠ ٱلُۡهۡدُهَد أ

21. මම ඌට දැඩි දඬුවමකින් දඬුවම් කරමි. එයස් 

නැතයහාත් මම ඌ කපා දමමි. එයස්ත් නැතයහාත් ඌ 

(නිදහසට කරුණු දක්වමින්) පැහැදිලි බලවත් සාධකයක් 

මා යවත යගන ආ යුතුය. 

ۥٓ  اْذَۡبحَنهُه
َ
ۡو لَأ

َ
َبنهُهۥ َعَذابٗا َشِديًدا أ ِ َعذ 

ُ
لَأ

بِينٖ  تِيَن ِي بُِسلَۡطَٰٖن مُّ
ۡ
ۡو لََيأ

َ
 ٢١ أ

22. නමුදු වැඩි යේලාවක් ගත වූයේ නැත. එවිට ඌ ‘නුඹ 

කවර යදයක් ග්රහණය යනාකයළ් ද එවන්නක් මා 

ග්රහණය කයළමි. මම සබඃ යද්ශයේ සිට විශ්වාසනීය 

පුවතක් සමග නුඹ යවත පැමිණියයමි’ යැයි පැවසීය. 

َحطُت بَِما 
َ
َفَمَكَث َغيَۡر بَعِيٖد َفَقاَل أ

ِۭ بِنَبَإٖ  لَۡم ُتحِۡط بِهِۦ وَِجئۡتَُك مِن َسبَإ
 ٢٢ يَقِينٍ 
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23. නියත වශයයන් ඔවුන් පාලනය කරන කාන්තාවක් 

මම දුටිමි. ඇයට සියලු දැයින් පිරිනමනු ලැබ තියේ. තවද 

ඇයට මහත් වූ රාජාසනයක් ද ඇත. 

وتِيَۡت  
ُ
ٗة َتۡملُِكُهۡم َوأ

َ
إِن ِي وََجدتُّ ٱۡمَرأ

ِ َشۡيءٖ َولََها َعۡرٌش َعِظيم  
 ٢٣ مِن كُل 

24. තවද ඇය හා ඇයයේ ජනයා අල්ලාහ ්හැර දමා ව 

හිරුට සුජූද් කරනු මම දුටුයවමි. තවද ඔවුනට ඔවුන්යේ 

ක්රියාවන් යෂයිතාන් අලංකාර කර යපන්වා (ඍජු) 

මාර්ගයයන් ඔවුන් වළක්වා ඇත. එයහයින් ඔවුහු 

මගයපන්වීම් යනාලබති. 

ۡمِس  وََجدتَُّها َوَقۡوَمَها يَۡسُجُدوَن لِلشه
يَۡطَُٰن   ِ َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه مِن ُدوِن ٱَّلله

بِيِل َفُهۡم   ُهۡم َعِن ٱلسه ۡعَمَٰلَُهۡم فََصده
َ
أ

 ٢٤ لَا َيۡهتَُدونَ 

25. අහසහ්ි හා මහයපායළායවහි සැඟවුණු රහස ්යහළි 

කරන්නා වූ අල්ලාහ්ට ඔවුන් සුජූද් කළ යුතු යනායේද? 

තවද නුඹලා සඟවන දෑ හා නුඹලා යහළි කරන දෑ ඔහු 

දනියි. 

هِذي ُيخۡرُِج ٱلۡخَۡبَء   ِ ٱل ۤاَّلَأ ْۤاوُدُجۡسَي َّلِله
ۡرِض َويَۡعلَُم َما  

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ فِي ٱلسه

 ٢٥ ُتۡعلِنُونَ ُتخُۡفوَن َوَما 

26. අල්ලාහ් වන ඔහු හැර යවනත් යදවියකු යනාමැත. 

ඔහු අතිමහත් සර්ව රාජයයේ හිමිපාණන්ය. 
ها ُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش   ُ لَآ إَِلََٰه إِل ٱَّلله

 ٢٦ ٱلَۡعِظيِم۩ 

27. නුඹ සතයය පැවසුයවහි ද එයස් නැතයහාත් නුඹ 

මුසාවාදීන් අතරින් වූයයහි දැයි අපි බලා සිටිමු යැයි ඔහු 

පැවසුයේය. 

ۡم ُكنَت مَِن 
َ
َصَدقَۡت أ

َ
۞قَاَل َسنَنُظُر أ

 ٢٧ ٱلَۡكَِٰذبِينَ 

28. නුඹ මායේ යමම ලිපිය රැයගන යගාස් එය ඔවුන් 

යවත දමා පසු ව ඔවුන්යගන් නුඹ හැරී එනු. ඔවුන් කුමන 

ප්රතිචාරයක් දක්වන්යන් දැයි නුඹ අධීක්ෂණය කරනු. 

(යැයි පැවසීය) 

لۡقِۡه إِلَۡيهِۡم ثُمه  ٱذَۡهب 
َ
ب ِِكَتَِٰبي َهََٰذا فَأ

 ٢٨ تََوله َعنُۡهۡم فَٱنُظۡر َماذَا يَرِۡجُعونَ 

29. අයහෝ ප්රධානියනි! නියත වශයයන්ම මා යවත උතුම් 

ලිපියක් දමා යගාස් ඇත යැයි ඇය පැවසුවාය. 
قَِى إِلَيه  

لۡ
ُ
َها ٱلَۡملَُؤاْ إِن ِٓي أ يُّ

َ
قَالَۡت َيَٰٓأ

 ٢٩ كَِتَٰب  َكرِيمٌ 

30. නියත වශයයන්ම එය සුලයිමාන්යගනි. තවද නියත 

වශයයන්ම එය අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විතයාණන්යේ නාමයයන් වූවකි. 

  ِ إِنهُهۥ مِن ُسلَيَۡمََٰن َوِإنهُهۥ ِمۡسِب ٱَّلله
ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ٣٠ ٱلره

31. නුඹලා මට එයරහි ව අහංකාර යනාවනු. තවද නුඹලා 

මා යවත අවනත වන්නන් යලසින් පැමියණනු. 
تُونِي ُمۡسلِِمينَ 

ۡ
ها َتۡعلُواْ عَلَىه َوأ ل

َ
 ٣١ أ
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32. අයහෝ ප්රධානියනි! මායේ විෂයයයහි නුඹලා මට 

තීන්දු ලබා යදනු. නුඹලා පැමිණ සාක්ි දරන යතක් මම 

කිසිදු කරුණක් තීන්දු කරන්නියක් යනාවූයයමි යැයි ඇය 

පැවසුවාය. 

ۡمرِي  قَالَۡت 
َ
ۡفتُونِي فِٓي أ

َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ أ يُّ

َ
َيَٰٓأ

ۡمًرا َحتهيَٰ 
َ
َما ُكنُت قَاِطَعًة أ

 ٣٢ تَۡشَهُدونِ 

33. අපි බලවත් උදවියයි. දැඩි සටන් කාමී උදවියයි. 

කරුණ ඔබ යවතය. එයහයින් ඔබ නියයෝග කරනුයේ 

කුමක් දැයි ඔබ ම බලනු යැයි ඔවුහු (ඇයට) පැවසුයවෝය. 

ٖس قَالُواْ َنحُۡن 
ۡ
ْولُواْ بَأ

ُ
ةٖ َوأ ْولُواْ قُوه

ُ
أ

ۡمُر إِلَۡيِك فَٱنُظرِي َماذَا  
َ
َشِديٖد َوٱلۡأ

ُمرِينَ 
ۡ
 ٣٣ تَأ

34. නියත වශයයන්ම රජවරු යද්ශයකට පිවිසුණයහාත් 

එහි කලහකම් ඇති කරති. එහි වැසියන් අතර වූ වැදගත් 

පුද්ගලයින් පහත් තත්ත්වයට පත් කරති. එයලසය ඔවුන් 

සිදු කරනුයේ යැයි ඇය පැවසුවාය. 

قَالَۡت إِنه ٱلُۡملُوَك إِذَا َدَخلُواْ قَۡريًَة  
  ْۚ ذِلهٗة

َ
ۡهلَِهآ أ

َ
ِعزهةَ أ

َ
فَۡسُدوَها وََجَعلُٓواْ أ

َ
أ

 ٣٤ َوَكَذَٰلَِك َيۡفَعلُونَ 

35. තවද නියත වශයයන්ම මම ඔවුන් යවත තයාග 

එවන්යනක්මි. එයමන්ම එම දූතවරුන් කවර යදයක් 

නැවත යගන එන්යන් දැයි බලා සිටින්යනක්මි. 

ُۢ بَِم  َوِإن ِي ُمرِۡسلٌَة إِلَۡيهِم بَِهِديهةٖ َفنَاِظَرةُ
 ٣٥ يَرِۡجُع ٱلُۡمرَۡسلُونَ 

36. එවිට සුයලයිමාන් යවත ඔහු (දූතයා) පැමිණි කල්හි 

නුඹලා මට ධනයයන් උදේ කරන්යනහු ද? එයස ්නම් 

නුඹලා මට පිරිනමන දෑට වඩා අල්ලාහ ්මට පිරිනමා ඇති 

දෑ උතුම්ය. නමුත් නුඹලා නුඹලායේ තයාග පිළිබඳ ව 

සතුටු වන්යනහුය යැයි (සුයලයිමාන්) පැවසීය. 

ونَِن   تُِمدُّ
َ
ا َجآَء ُسلَيَۡمََٰن قَاَل أ فَلَمه

آ   ِمه ُ َخيۡر  م  ۦَ ٱَّلله َِٰن بَِماٖل َفَمآ َءاتَى
نتُم بَِهِديهتُِكۡم  

َ
َُٰكمِۚ بَۡل أ َءاتَى

 ٣٦ َتۡفرَُحونَ 

37. නුඹ නැවත ඔවුන් යවත හැරී යනු. සැබැවින්ම ඔවුන් 

එයට මුහුණ දිය යනාහැකි යස්නාවක් ඔවුන් යවත අපි 

යගන එන්යනමු. තවද ඔවුන් අවමානයට පත් කරමින් 

පහත් වූවන් යලසින් අපි ඔවුන් එයින් පිටුවහල් 

කරන්යනමු. 

ها قِبََل   تِيَنهُهم ِبجُنُودٖ ل
ۡ
ٱرِۡجۡع إِلَۡيهِۡم فَلَنَأ

ذِلهٗة وَُهۡم  لَُهم بَِها َولَُنۡخرَِجنههُ 
َ
ِنَۡهآ أ م م 

 ٣٧ َصَٰغُِرونَ 

38. අයහෝ ප්රධානියනි! ඔවුන් මා යවත අවනතවූවන් 

යලසින් පැමිණීමට යපර ඇයයේ රාජාසනය මා යවත 

යගන එන්යන් නුඹලායගන් කවයරකු දැයි ඔහු 

(සුයලයිමාන්) විමසීය. 

تِينِي  
ۡ
يُُّكۡم يَأ

َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ أ يُّ

َ
قَاَل َيَٰٓأ

تُونِي ُمۡسلِِمينَ 
ۡ
ن يَأ

َ
 ٣٨ بَِعرِۡشَها َقبَۡل أ
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39. ඔයේ ස්ථානයයන් ඔබ නැගිට සිටීමට යපර මම එය 

ඔබ යවත යගන එන්යනමි. තවද නියත වශයයන්ම මම 

ඒ යවත ශක්තිය ඇති විශ්වාසනීය අයයකි යැයි ජින් 

වර්ගයා අතරින් බලවයතක් පැවසීය. 

نَا۠ 
َ
ِ أ َِن ٱلِۡجن  َءاتِيَك بِهِۦ  قَاَل ِعۡفرِيت  م 

َقامَِكۖۡ َوِإن ِي َعلَيۡهِ  ن َتُقوَم مِن مه
َ
َقبَۡل أ

مِين  
َ
 ٣٩ لََقوِيٌّ أ

40. ඔයේ ඇසිපිය ඔබ යවත ළඟා වීමට මත්යතන් මම 

එය ඔබ යවත යගන එන්යනමි යැයි යද්ව ග්රන්ථය පිළිබඳ 

ඥානය ඇත්යතකු පැවසීය. තම අසල එය තියබනු ඔහු 

දුටු කල්හි "මම ගුණගරුක වන්යනම් ද එයස ්නැතයහාත් 

ගුණමකු වන්යනම් දැයි මා පරීක්ෂා කරනු පිණිස, යමය 

මායේ පරමාධිපතියායගන් වූ භාගයයකි" යැයි 

(සුයලයිමාන්) පැවසීය. තවද කවයරකු ගුණගරුක වූයේ ද 

එයස ්ගුණගරුක වනුයේ තමන් යවනුයවන්මය. තවද 

කවයරකු ගුණමකු වූයේ ද එවිට නියත වශයයන්ම මායේ 

පරමාධිපති අවශයතාවන්යගන් යතාර වූ උපකාරශීලීය. 

َِن ٱلِۡكَتَِٰب   هِذي ِعنَدهُۥ ِعلۡم  م  قَاَل ٱل
ن يَۡرتَده إِلَۡيَك 

َ
نَا۠ َءاتِيَك بِهِۦ َقبَۡل أ

َ
أ

ا ِعنَدهُۥ قَاَل  ا َرَءاهُ ُمۡستَقِرًّ َطۡرُفَكْۚ فَلَمه
ۡشُكُر  

َ
َهََٰذا مِن فَۡضِل َرب ِي لَِيبۡلَُونِٓي َءأ

 
َ
ۡم أ

َ
ۖۡ َوَمن َشَكَر فَإِنهَما يَۡشُكُر  أ ۡكُفُر

ۖۦۡ َوَمن َكَفَر فَإِنه َرب ِي َغنِي     لَِنۡفِسهِ
 ٤٠ َكرِيم  

41. ඇයයේ රාජාසනය ඇයට හඳුනා ගත යනාහැකි බවට 

නුඹලා පත් කරනු. ඇය ඒ ගැන නිවැරදි ව හඳුනා ගන්නී 

ද එයස් නැතයහාත් හඳුනා යනාගන්නවුන් අතරින් වන්නී 

දැ?යි අපි බලමු යැයි ඔහු (සුයලයිමාන්) පැවසීය. 

ُرواْ لََها َعرَۡشَها نَنُظۡر  ِ قَاَل نَك 
هِذيَن لَا   ۡم تَُكوُن مَِن ٱل

َ
َتۡهتَِدٓي أ

َ
أ

 ٤١ َيۡهتَُدونَ 

42. පසු ව ඇය පැමිණි කල්හි ඔබයේ රාජාසනය 

යමයලස දැයි විමසනු ලැබීය. ඇය නියත වශයයන්ම 

යමය එය වයේම ය යැයි (රැජිණ) පැවසුවාය. තවද ඇයට 

යපර අප යවත ඥානය යදනු ලැබුයවමු. තවද අපි අවනත 

වන්නන් වූයයමු (යැයි සුයලයිමාන් පැවසීය). 

َهََٰكَذا َعرُۡشِكِۖ  
َ
ا َجآَءۡت قِيَل أ فَلَمه

وتِينَا ٱلۡعِلَۡم مِن  
ُ
نهُهۥ ُهَوْۚ َوأ

َ
قَالَۡت َكأ

 ٤٢ َقبۡلَِها َوُكنها ُمۡسلِِمينَ 

43. අල්ලාහ් හැර දමා ඇය නමදිමින් සිටි දෑ ඇය ව 

වැළැක්වීය. නියත වශයයන්ම ඇය යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන ජනයා අතරින් යකයනකු විය. 

  ِۡۖ َها َما كَانَت تهۡعبُُد مِن ُدوِن ٱَّلله َوَصده
 ٤٣ إِنهَها كَانَۡت مِن قَۡومٖ َكَٰفِرِينَ 
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44. ඔබ මාලිගාවට ඇතුළු වනු යැයි ඇයට කියනු ලැබීය. 

ඇය එය දුටු විට ජලයයන් පිරුණු තටාකයක් යැයි 

සිතුවාය. ඇය ඇයයේ වසත්්රය ඇයයේ යකණ්ඩයයන් 

ඉවතට (ඔසවා) ගත්තාය. නියත වශයයන්ම යමය 

පළිඟුවලින් මුසු වූ මාලිගාවක් යැයි ඔහු (සුයලයිමාන්) 

පැවසීය. මායේ පරමාධිපතියාණනි! නියත වශයයන්ම 

මම මට ම අපරාධ කර ගත්යතමි. තවද මම සුයලයිමාන් 

සමග සර්ව යලෝකයන්හි හිමිපාණන් වූ අල්ලාහ්ට අවනත 

වූයයමි යැයි ඇය පැවසුවාය. 

تُۡه 
َ
ا َرأ ۡرَحۖۡ فَلَمه قِيَل لََها ٱۡدُخلِى ٱلصه

  ْۚ َحِسبَتُۡه لُجهٗة َوَكَشَفۡت َعن َساَقيَۡها
 ُۗ ِن قََوارِيَر د  م  َمره قَاَل إِنهُهۥ َصۡرح  مُّ

ِ إِن ِي َظلَۡمُت َنۡفِسي   قَالَۡت َرب 
 ِ ِ َرب  ۡسلَۡمُت َمَع ُسلَيَۡمََٰن َّلِله

َ
َوأ

 ٤٤ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

45. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරනු යැයි 

(නියයෝග කරමින්) සැබැවින්ම අපි සමූද් ජනයා යවත 

ඔවුන්යේ සයහෝදර සාලිහ් ව එේයවමු. එවිට ඔවුහු වාද 

කරගන්නා යදපිරිසක් වූහ. 

رَۡسلۡنَآ إِلَيَٰ 
َ
َخاُهۡم َصَٰلًِحا  َولََقۡد أ

َ
ثَُموَد أ

َ فَإِذَا ُهۡم فَرِيَقاِن   ِن ٱۡعبُُدواْ ٱَّلله
َ
أ

 ٤٥ َيخۡتَِصُمونَ 

46. මායේ ජනයිනි, යහකමට යපර පාපකම යසායන්නට 

නුඹලා ඉක්මන් වනුයේ ඇයි? නුඹලා කරුණා කරනු 

ලබනු පිණිස නුඹලා අල්ලාහ්යගන් සමාව අයැද සිටිය 

යුතු යනායේ දැයි ඔහු පැවසීය. 

ي ِئَةِ  قَاَل َيََٰقۡوِم لَِم تَۡستَۡعِجلُوَن بِٱلسه
  َ َقبَۡل ٱلۡحََسنَةِِۖ لَۡولَا تَۡستَۡغفُِروَن ٱَّلله

 ٤٦ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

47. නුඹ හා නුඹ සමග වූවන් අපට අසුබ යපර නිමිත්තකි 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. නුඹලායේ අසුබවාදය අල්ලාහ් 

අබියස ඇත. නමුත් නුඹලා පරීක්ෂණයට භාජනය කරනු 

ලබන පිරිසකි යැයි ඔහු පැවසීය. 

َعَكْۚ قَاَل  يهۡرنَا بَِك َوبَِمن مه قَالُواْ ٱطه
نتُۡم قَۡوم   

َ
ِۖۡ بَۡل أ َطَٰٓئُِرُكۡم ِعنَد ٱَّلله

 ٤٧ ُتۡفتَنُونَ 

48. තවද මහයපායළායේ කලහකම් කරන එයමන්ම 

විධිමත් යනාකරන කණ්ඩායම් නවයක් එම නගරයේ 

විය. 

َمِدينَةِ تِۡسَعُة َرۡهٖط وَكَاَن فِي ٱلۡ 
ۡرِض َولَا  

َ
ُيۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

 ٤٨ يُۡصلُِحونَ 

49. නියත වශයයන්ම ඔහු හා ඔහුයේ පවුල අපි රාත්රියේ 

විනාශ කර දමමු. පසු ව ඔහුයේ පවුයල් විනාශය අපි 

යනාදුටුයවමු. නියත වශයයන්ම අපි සතයවාදීහු යවමු 

යැයි ඔහුයේ භාරකාර අයට පවසන්යනමු යැයි අල්ලාහ් 

මත දිවුරා ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

ۡهلَُهۥ  
َ
ِ لَُنبَي ِتَنهُهۥ َوأ قَالُواْ َتَقاَسُمواْ بِٱَّلله

ثُمه لََنُقولَنه لَِولِي ِهِۦ َما َشهِۡدنَا َمۡهلَِك  
ۡهلِهِۦ َوِإنها لََصَِٰدقُونَ 

َ
 ٤٩ أ

50. ඔවුහු දැඩි කුමන්ත්රණයකින් කුමන්ත්රණය කයළෝය. 

අප ද ඔවුන් යනාදැන සිටිය දී කුමන්ත්රණයකින් 

කුමන්ත්රණය කයළමු. 

َوَمَكُرواْ َمۡكٗرا َوَمَكۡرنَا َمۡكٗرا َوُهۡم لَا  
 ٥٠ يَۡشُعُرونَ 
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51. ඔවුන්යේ කුමන්ත්රණයේ අවසානය යකයස් වී දැයි 

ඔබ මැනවින් බලනු. නියත වශයයන්ම අපි ඔවුන් හා 

ඔවුන්යේ ජනයා සියලු යදනා විනාශ කර දැමුයවමු. 

نها 
َ
فَٱنُظۡر َكيَۡف كَاَن َعَٰقِبَُة َمۡكرِِهۡم أ

ۡجمَعِينَ 
َ
ۡرَنَُٰهۡم َوَقۡوَمُهۡم أ  ٥١ َدمه

52. ඔවුන් කළ අපරාධකම් යහත්ුයවන් ගරා වැටුණු 

ඔවුන්යේ නියවස ්යම්වා ය. නියත වශයයන්ම යමහි 

දැනමුතුකම් ලබන ජනයාට සාධකයක් ඇත. 

اْْۚ إِنه  فَتِلَۡك ُبيُوُتُهۡم َخاوِيََۢة بَِما َظلَُموٓ 
 ٥٢ فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡومٖ َيۡعلَُمونَ 

53. තවද යද්වත්වය විශ්වාස කර බිය බැතිමත් වී 

සිටියවුන් අපි මුදවා ගත්යතමු. 
هِذيَن َءاَمنُواْ وَكَانُواْ َيتهُقونَ  نجَيۡنَا ٱل

َ
 ٥٣ َوأ

54. තවද ලූත් ද (අපි එේයවමු.) ඔහු තම ජනයා යවත 

නුඹලා දැක දැකම අශීලාචාර දෑ යවත පැමියණන්යනහු 

දැ?යි විමසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

تُوَن  
ۡ
تَأ

َ
ۦٓ أ َولُوًطا إِذۡ قَاَل لَِقۡومِهِ

نتُۡم ُتبِۡصُرونَ 
َ
 ٥٤ ٱلَۡفَِٰحَشَة َوأ

55. කාන්තාවන් හැර දමා, කාමාශායවන් යුතු ව පිරිමින් 

යවත නුඹලා පැමියණන්යනහු ද? එයස්ය, නුඹලා අඥාන 

පිරිසකි. 

ِن  تُوَن ٱلر َِجاَل َشۡهوَٗة م 
ۡ
ئِنهُكۡم لََتأ

َ
أ

نتُۡم قَۡوم  َتجَۡهلُونَ 
َ
ِۚ بَۡل أ  ٥٥ ُدوِن ٱلن َِسآءِ

56. නුඹලා ලූත්යේ පරපුර නුඹලායේ යද්ශයයන් 

පිටුවහල් කරනු. නියත වශයයන්ම ඔවුන් පිවිතුරුකම 

පතන ජන පිරිසකි, යැයි පැවසීම මිස ඔහුයේ ජනයායේ 

පිළිතුර යවයනකක් යනාවීය. 

ن قَالُٓواْ  
َ
هآ أ ۦٓ إِل ۞َفَما كَاَن َجَواَب قَۡومِهِ

ِن قَۡريَتُِكۡمۖۡ إِنهُهۡم   ۡخرُِجٓواْ َءاَل لُوٖط م 
َ
أ

ُرونَ  نَاس  َيتََطهه
ُ
 ٥٦ أ

57. එවිට අපි ඔහු හා ඔහුයේ පවුයල් අය මුදවා ගත්යතමු. 

ඔහුයේ බිරිය හැර. ඇය රැඳී සිටින්නන් අතර පත් වීමට 

අපි සැළසුම් කයළමු. 

ۡرَنََٰها   تَُهۥ قَده
َ
ها ٱۡمَرأ ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
نجَيَۡنَُٰه َوأ

َ
فَأ

 ٥٧ مَِن ٱلَۡغَٰبِرِينَ 

58. තවද අපි ඔවුන් යවත (ගල්) වර්ෂාවක් පතිත කයළමු. 

අවවාද කරනු ලැබූවන් මත පතිත වූ වර්ෂාව නපුරු විය. 
َطٗراۖۡ فََسآَء َمَطُر   ۡمَطۡرنَا َعلَيۡهِم مه

َ
َوأ

 ٥٨ ٱلُۡمنَذرِينَ 

59. (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. සියලු ප්රශංසා 

අල්ලාහ්ටමය. තවද ඔහු යතෝරා ගත් ඔහුයේ ගැත්තන් 

යකයරහි ශාන්තිය අත් යේවා. යර්ෂ්ඨ වනුයේ අල්ලාහ් ද 

එයස ්නැතයහාත් ඔවුන් ආයද්ශ කරන දෑ ද? 

ِ وََسَلٌَٰم عَلَىَٰ ِعبَادِهِ   قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
هِذيَن  ا  ٱل مه

َ
ُ َخيٌۡر أ ُۗ َءاَّلٓله ٱۡصَطَفىَٰٓ

 ٥٩ يُۡشِرُكونَ 
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60. (උතුම් වනුයේ ඔවුන් ආයද්ශ තබන දෑ ද) එයස් 

නැතයහාත් අහස් හා මහයපායළාව මවා අහසින් නුඹලාට 

ජලය පහළ කළ අය ද? එමගින් අපි සාරවත් බවින් 

යුක්ත වතුයායන් හට ගැන්වූයයමු. එහි ගස් හට 

ගැන්වීමට නුඹලාට (බලය) යනාමැත. අල්ලාහ් සමග 

තවත් යදවියකු සිටී ද? නමුත් ඔවුන් (අල්ලාහ්ට) සමාන 

කරන පිරිසකි. 

نَزَل 
َ
ۡرَض َوأ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ۡن َخلََق ٱلسه مه

َ
أ

ۢنبَتۡنَا بِهِۦ  
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ َِن ٱلسه لَُكم م 

ن 
َ
ا كَاَن لَُكۡم أ َحَدآئَِق ذَاَت َبۡهَجةٖ مه

ِْۚ بَۡل ُهۡم  تُۢنبِتُواْ  َع ٱَّلله ءَِلَٰه  مه
َ
ُۗ أ َشَجَرَهآ

 ٦٠ قَۡوم  َيۡعِدلُونَ 

61. එයස් නැතයහාත් මහයපායළාව වාසසථ්ානයක් බවට 

පත් කර ඒ අතර ගංගාවන් ඇති කර එහි කඳු ද ඇති කර 

මුහුදු යදක අතර බාධකයක් ඇති කළ අය (උතුම්) ද? 

අල්ලාහ ්සමග තවත් යදවියකු සිටී ද? නමුත් ඔවුන්යගන් 

බහුතරයක් යදනා යනාදනිති. 

ۡرَض قََراٗرا وََجَعَل  
َ
ن َجَعَل ٱلۡأ مه

َ
أ

نَۡهَٰٗرا وََجَعَل لََها َرَوَِٰسَي  
َ
ِخَلَٰلََهآ أ

َع  ءَِلَٰه  مه
َ
وََجَعَل َبيَۡن ٱلَۡبۡحَريِۡن َحاِجًزاُۗ أ
ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 

َ
ِْۚ بَۡل أ  ٦١ ٱَّلله

62. එයස් නැතයහාත් කරදරයක පැටලුණු අය ඔහුයගන් 

ප්රාර්ථනා කළ විට ඔහුට පිළිතුරු දී එම නපුර ඉවත් 

කරන්නා (උතුම්) ද? තවද, ඔහු නුඹලා මහයපායළායේ 

නියයෝජිතයින් බවට පත් කරයි. අල්ලාහ ්සමග තවත් 

යදවියකු සිටී ද? නුඹලා යමයනහි කරනුයේ සුළු 

වශයයනි. 

ن ُيجِيُب ٱلُۡمۡضَطره إِذَا َدعَاهُ   مه
َ
أ

وَٓء َويَۡجَعلُُكۡم  َويَۡكِشُف  ٱلسُّ
ا   ِْۚ قَلِيلٗا مه َع ٱَّلله ءَِلَٰه  مه

َ
ۡرِضِۗ أ

َ
ُخلََفآَء ٱلۡأ

ُرونَ   ٦٢ تََذكه

63. එයස් නැතයහාත් යපායළායේ හා මුහුයද් 

අන්ධකාරයන්හි නුඹලාට මග යපන්වන්නා (උතුම්) ද? 

තවද තම කරුණාව අතරින් සුළඟ සුබාශිංසනයක් 

වශයයන් එවන්නා (උතුම්) ද? අල්ලාහ ්සමග තවත් 

යදවියකු සිටී ද? ඔවුන් ආයද්ශ කරන දැයින් අල්ලාහ් 

උත්තරීතරය. 

  ِ ن َيۡهِديُكۡم فِي ُظلَُمَِٰت ٱلۡبَر  مه
َ
أ

َِيََٰح بُۡشَرُۢا َبيَۡن   َوٱلَۡبۡحرِ وََمن يُرِۡسُل ٱلر 
  ُ ِْۚ تََعَٰلَى ٱَّلله َع ٱَّلله ءَِلَٰه  مه

َ
ۦُٓۗ أ يََدۡي َرۡحمَتِهِ
ا يُۡشِرُكونَ   ٦٣ َعمه

64. එයස් නැතයහාත්, (පූර්වාදර්ශයකින් යතාර ව)  

මැවීම් නිර්මාණය යකාට (එය මරණයට පත් වූ) පසු ව 

යළි (ප්රාණය දී)  යගන එන්නා (උතුම්) ද? තවද අහස්හි 

හා මහයපායළායේ නුඹලාට යපෝෂණය ලබා යදන්නා 

(උතුම්) ද? අල්ලාහ ්සමග තවත් යදවියකු සිටී ද? නුඹලා 

සතයවාදීහු නම් නුඹලායේ සාධක යගන එනු යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ن َيبَۡدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ثُمه يُعِيُدهُۥ َوَمن   مه
َ
أ

ءَِلَٰه  
َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َمآءِ َوٱلۡأ َِن ٱلسه يَۡرُزقُُكم م 

ِْۚ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهَٰنَُكۡم إِن ُكنتُۡم   َع ٱَّلله مه
 ٦٤ َصَِٰدقِينَ 
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65. අල්ලාහ් හැර අහස්හි හා මහයපායළායේ සිටින්නන් 

අදෘශයමාන දෑ යනාදනී යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

තවද ඔවුන් යළි නැගිටුවනු ලබන්යන් කවදාදැයි ද ඔවුහු 

යනාදනිති. 

َمََٰوَِٰت  ها َيۡعلَُم َمن فِي ٱلسه قُل ل
ْۚ وََما يَۡشُعُروَن  ُ ها ٱَّلله ۡرِض ٱلَۡغيَۡب إِل

َ
َوٱلۡأ

يهاَن ُيبَۡعثُونَ 
َ
 ٦٥ أ

66. එයස් යනාව මතු යලාව පිළිබඳ ඔුුවන්යේ දැනුම පටු 

විය. නමුත් ඔවුන් ඒ ගැන සැකයයහිය. නමුත් ඔවුහු ඒ 

ගැන අන්ධභාවයයන් යපයළන්යනෝ යවති. 

َٰرََك ِعلُۡمُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِِۚ بَۡل ُهۡم   بَِل ٱده
ِنَۡها َعُمونَ  ۖۡ بَۡل ُهم م  ِنَۡها  ٦٦ فِي َشك ٖ م 

67. අප හා අපයේ මුතුන් මිත්තන් පස් බවට පත් ව 

සිටියදී නියත වශයයන්ම අපි බැහැර කරනු ලබන්යනෝ 

යවම්දැයි යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් විමසා 

සිටියයෝය. 

َٰبٗا  ءِذَا ُكنها تَُر
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َوَقاَل ٱل

ئِنها لَُمۡخرَُجونَ 
َ
 ٦٧ َوَءابَآُؤنَآ أ

68. මීට යපරද අප හා අපයේ මුතුන් මිත්තන් යම් ගැන 

ප්රතිඥා යදනු ලැබුයවමු. යමය පැරැණ්නන්යේ 

ප්රබන්ධයන් මිස යවනකක් යනාවීය. 

لََقۡد وُِعۡدنَا َهََٰذا َنحُۡن َوَءابَآُؤنَا مِن  
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
هآ أ  ٦٨ َقبُۡل إِۡن َهََٰذآ إِل

69. මහයපායළායේ නුඹලා ගමන් කර වැරදිකරුවන්යේ 

අවසානය යකයස් වී දැයි අවධානයයන් බලනු යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكيَۡف 
َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

 ٦٩ كَاَن َعَٰقِبَُة ٱلُۡمۡجرِمِينَ 

70. තවද ඔවුන් යකයරහි ඔබ දුක් යනාවනු. තවද ඔවුන් 

කරන කුමන්ත්රණය යහ්තුයවන් ඔබ පීඩනයට පත් 

යනාවනු. 

َولَا َتحَۡزۡن َعلَيۡهِۡم َولَا تَُكن فِي 
ا َيۡمُكُرونَ  ِمه  ٧٠ َضيٖۡق م 

71. තවද නුඹලා සතයවාදීන් යලස සිටියයහු නම් යමම 

ප්රතිඥාව කවදාදැ?යි ඔවුහු විමසති. 
َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنتُۡم  

 ٧١ َصَِٰدقِينَ 

72. නුඹලා ඉක්මනින් පතන දැයින් යකාටසක් නුඹලාට 

ළඟා වනු ඇතැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 
ن يَُكوَن 

َ
َردَِف لَُكم  قُۡل َعَسيَٰٓ أ

هِذي تَۡستَۡعِجلُونَ   ٧٢ َبۡعُض ٱل

73. තවද නියත වශයයන්ම ඔබයේ පරමාධිපති ජනයා 

යවත අනුග්රහශීලීය. එනමුත් ඔවුන්යගන් බහුතරයක් 

යදනා කෘතයේදී යනායවති. 

َوِإنه َربهَك لَُذو فَۡضٍل عَلَى ٱلنهاِس  
ۡكثَرَُهۡم لَا يَۡشُكُرونَ 

َ
 ٧٣ َوَلَِٰكنه أ

74. තවද ඔවුන්යේ හදවත් සඟවන දෑ ද ඔවුන් යහළි 

කරන දෑ ද නියත වශයයන්ම ඔයේ පරමාධිපති දනී. 
َوِإنه َربهَك لََيۡعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدوُرُهۡم  

 ٧٤ َوَما ُيۡعلِنُونَ 
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75. තවද අහසහ්ි හා මහයපායළායේ සැඟ වී පවතින 

කිසිවක් පැහැදිලි යල්ඛ්නයේ සඳහන් ව මිස නැත. 
ها  َوَما مِۡن  ۡرِض إِل

َ
َمآءِ َوٱلۡأ غَآئِبَةٖ فِي ٱلسه

بِينٍ   ٧٥ فِي كَِتَٰٖب مُّ

76. කවර විෂයක් ගැන ඔවුහු මතයේද ඇති කර ගත්යතෝ 

ද ඒවායින් යබායහෝමයක් ගැන නියත වශයයන්ම 

ඉස්රාඊල් දරුවන්ට යමම අල් කුර්ආනය විස්තර කරයි. 

إِنه َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َيُقصُّ عَلَىَٰ بَنِٓي  
هِذي ُهۡم فِيهِ  ۡكثََر ٱل

َ
إِۡسَرَٰٓءِيَل أ
 ٧٦ َيخۡتَلُِفونَ 

77. තවද නියත වශයයන්ම (අල් කුර්ආනය වන) යමය 

මග යපන්වීමකි. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හට 

දයාවකි. 

 ٧٧ َوِإنهُهۥ لَُهٗدى َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤمِنِينَ 

78. නියත වශයයන්ම ඔයේ පරමාධිපති තම නීතිය අනුව 

ඔවුන් අතර තීන්දු යදනු ඇත. තවද ඔහුමය සර්ව ඥානී 

සර්ව බලධාරී. 

ۚۦْ َوُهَو   إِنه َربهَك َيۡقِضي بَيۡنَُهم ِبحُۡكِمهِ
 ٧٨ ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡعلِيمُ 

79. එයහයින් ඔබ අල්ලාහ් යවත (සියල්ල) භාර කරනු. 

නියත වශයයන්ම ඔබ පැහැදිලි සතය මත සිටින්යනහිය. 
ِ َفتَوَكهۡل عَلَى  ِۖۡ إِنهَك عَلَى ٱلۡحَق  ٱَّلله

 ٧٩ ٱلُۡمبِينِ 

80. නියත වශයයන්ම නුඹට මළවුනට සවන් 

වැයකන්නට සැලැස්විය යනාහැක. තවද බිහිරන්ට ඔවුන් 

පසුපසලා හැරී යන විට එම ඇරයුමට සවන් වැයකන්නට 

සැලැස්විය ද යනාහැක. 

إِنهَك لَا تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوتَيَٰ َولَا تُۡسِمُع  
عَآءَ  مه ٱلدُّ هۡواْ ُمۡدبِرِينَ ٱلصُّ  ٨٠  إِذَا َول

81. තවද අන්ධයින් යනාමග යෑයමන් ඔවුන්ට මග 

යපන්වන්නකු යලස ඔබ නැත. නුඹට සවන් වැයකන්නට 

සැළැස්විය හැක්යක් අපයේ වදන් විශ්වාස යකාට අවනත 

වන්නන් යලස සිටියවුන්ට පමණි. 

نَت بَِهَِٰدي ٱلُۡعۡمِي َعن َضَلَٰلَتِهِۡمۖۡ  
َ
َوَمآ أ

ها َمن يُۡؤمُِن أَـِبَيَٰتِنَا َفُهم  إِن  تُۡسِمُع إِل
ۡسلُِمونَ   ٨١ مُّ

82. තවද ඔවුන් යවත (දඬුවයම්) ප්රකාශය නියම වූ විට 

‘නියත වශයයන්ම මිනිසුන් අපයේ වදන් තරයේ විශ්වාස 

යනාකරමින් සිටියහ’ යැයි ඔවුන් සමග කතා කරන 

සත්වයයකු ඔවුන් යවනුයවන් මහයපායළායවන් අපි 

බැහැර කරන්යනමු 

ۡخرَۡجنَا  
َ
۞َوِإذَا َوَقَع ٱلَۡقۡوُل َعلَيۡهِۡم أ

نه 
َ
ۡرِض تُكَل ُِمُهۡم أ

َ
َِن ٱلۡأ لَُهۡم َدآبهٗة م 

اَس كَانُواْ أَـِبَيَٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ   ٨٢ ٱلنه

83. තවද සෑම සමූහයකින්ම අපයේ වදන් යබාරු 

කරමින් සිටි අයයගන් පිරිසක් අපි එක්රැස් කරන දිනයේ 

ඔවුහු යපළ ගස්වා තබනු ලබති. 

ن  ِمه ةٖ فَوٗۡجا م  مه
ُ
ِ أ

َويَۡوَم َنحُۡشُر مِن كُل 
ُب أَـِبَيَٰتِنَا َفُهۡم يُوزَُعونَ  ِ  ٨٣ يَُكذ 
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84. ඔවුහු පැමිණි විට, මායේ වදන් පිළිබඳ දැනුමක් 

නුඹලාට යනාතිබිය දී නුඹලා එය යබාරු කයළහු ද? 

එයස ්නැතයහාත් නුඹලා සිදු කරමින් සිටියේ කුමක්දැ?යි 

ඔහු විමසයි. 

ۡبتُم أَـِبَيَٰتِي   َكذه
َ
َحتهيَٰٓ إِذَا َجآُءو قَاَل أ

اذَا ُكنتُۡم   مه
َ
َولَۡم ُتحِيُطواْ بَِها ِعلًۡما أ

 ٨٤ َتۡعَملُونَ 

85. තවද ඔවුන් අපරාධ කළ බැවින් ඔවුන් යකයරහි 

(දඬුවයම්) ප්රකාශය නියම වනු ඇත. එවිට ඔවුහු (කිසිවක්) 

කතා යනාකරති 

َوَوَقَع ٱلَۡقۡوُل َعلَيۡهِم بَِما َظلَُمواْ َفُهۡم  
 ٨٥ لَا يَنِطُقونَ 

86. ඔවුන් එහි වාසය කරනු පිණිස රාත්රිය හා 

යපයනන්නක් යලස දහවල නියත වශයයන්ම අපි ඇති 

කළ බව ඔවුහු යනාදුටුයවෝද?  නියත වශයයන්ම එහි 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන ජනයාට සංඥා ඇත. 

لَۡم يََرۡواْ 
َ
هۡيَل لِيَۡسُكنُواْ  أ نها َجَعلۡنَا ٱل

َ
أ

َهاَر ُمبِۡصًراْۚ إِنه فِي َذَٰلَِك  فِيهِ َوٱلنه
 ٨٦ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ يُۡؤمِنُونَ 

87. තවද යහාරණෑයවහි පිඹිනු ලබන දින අල්ලාහ ්

අභිමත කළ අය හැර අහස්හි සිටින අය හා 

මයහායපායළායේ සිටින අය තැති ගනිති. තවද සියලු 

යදනා ඔහු යවත යටහත් වන්නන් යලසින් පැමියණනු 

ඇත. 

ورِ َفَفزَِع َمن فِي  َويَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ
ها َمن   ۡرِض إِل

َ
َمََٰوَِٰت َوَمن فِي ٱلۡأ ٱلسه

تَۡوهُ َدَِٰخرِينَ 
َ
ْۚ وَكُلٌّ أ ُ  ٨٧ َشآَء ٱَّلله

88. තවද ඔබ ඝනව පිහිටා ඇතැයි සිතන කඳු 

දකින්යනහිය. (එදින) ඒවා වලාකුළු ගමන් ගන්නාක් 

යමන් ගමන් කරනු ඇත. එය සෑම යදයකටම 

ස්ථාවරත්වයක් ඇති කළ අල්ලාහ්යේ නිමැයුමකි. නියත 

වශයයන්ම ඔහු නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්තය. 

َوتََرى ٱلِۡجبَاَل َتحَۡسبَُها َجامَِدٗة َوِهَي  
هِذٓي   ِ ٱل َحاِبِۚ ُصنَۡع ٱَّلله َتُمرُّ َمره ٱلسه

ِۚ إِنه  ۡتَقَن كُله َشۡيٍء
َ
ُۢ بَِما أ ُهۥ َخبِيُر

 ٨٨ َتۡفَعلُونَ 

89. කවයරකු යහපත රැයගන එන්යන් ද එවිට ඔහුට ඊට 

වඩා යර්ෂ්ඨත්වයක් ඇත. තවද ඔවුහු එදින 

තැතිගැනීයමන් සුරක්ිතයයෝය. 

ِنَۡها  َمن َجآَء بِٱلۡحََسنَةِ فَلَُهۥ َخيۡر  م 
ِن فََزٖع يَۡوَمئٍِذ َءامِنُونَ   ٨٩ َوُهم م 

90. තවද කවයරකු නපුර රැයගන එන්යන් ද ඔවුන්යේ 

මුහුණු නිරා ගින්යනහි මුණිනතට යහළනු ලැයේ. නුඹලා 

සිදු කරමින් සිටි දෑට හැර යවයනකක් නුඹලාට පිරිනමනු 

ලබන්යනහු ද? (යැයි පවසනු ලැයේ.) 

ي ِئَةِ فَُكبهۡت وُُجوُهُهۡم   َوَمن َجآَء بِٱلسه
ها َما  ارِ َهۡل ُتجَۡزۡوَن إِل ُكنتُۡم فِي ٱلنه

 ٩٠ َتۡعَملُونَ 
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91. නියත වශයයන්ම මම අණ කරනු ලැබුයේ යමම 

නගරය පාරිශුද්ධ කළ එහි පරමාධිපතිට නැමදුම් 

කිරීමටය. තවද සියලු දෑ ඔහු සතුය. තවද මම  

(අල්ලාහ්ට) අවනත වන්නන්යගන් යකයනකු වීමට ද 

අණ කරනු ලැබුයවමි. 

ۡعبَُد َربه َهَِٰذهِ ٱلَۡبلۡ 
َ
ۡن أ

َ
مِۡرُت أ

ُ
َدةِ إِنهَمآ أ

مِۡرُت 
ُ
َمَها َولَُهۥ كُلُّ َشۡيءِٖۖ َوأ هِذي َحره ٱل

ُكوَن مَِن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 
َ
ۡن أ

َ
 ٩١ أ

92. තවද මා අල් කුර්ආනය පාරායනය කිරීමට ද අණ 

කරනු ලැබුයවමි. එයහයින් කවයරකු යහ මග ලබන්යන් 

ද එයස් ඔහු යහ මග ලබනුයේ ඔහු යවනුයවනි. තවද 

කවයරකු යනාමග ගියේ ද එවිට නියත වශයයන්ම මම 

අවවාද කරන්නන් අතරින් යකයනකු යවමි යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

تۡلَُواْ ٱلُۡقۡرَءاَنۖۡ َفَمِن ٱۡهتََدىَٰ فَإِنهَما 
َ
ۡن أ

َ
َوأ

ۖۦۡ َوَمن َضله َفُقۡل إِنهَمآ   َيۡهتَِدي لَِنۡفِسهِ
نَا۠ مَِن ٱلُۡمنِذرِينَ 

َ
 ٩٢ أ

93. සියලු ප්රශංසා අල්ලාහ්ටය. ඔහුයේ සංඥා ඔහු 

නුඹලාට මතු යපන්වනු ඇත. එවිට නුඹලා එය දැන 

ගන්යනහුය. තවද නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ නුඹයේ 

පරමාධිපති අනවධානියකු යනායේ යැයි (නබිවරය!) නුඹ 

පවසනු. 

ِ َسيُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ  َوُقِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ا  ْۚ َوَما َربَُّك بَِغَٰفٍِل َعمه َفتَۡعرُِفوَنَها

 ٩٣ َتۡعَملُونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තා, සීන්, මීම්.  ٓ١ طٓسم 

2. ඒවා පැහැදිලි ධර්ම ග්රන්ථයේ වදන් යවති.  ِ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

3. යද්වත්වය විශ්වාස කරන ජනයා සඳහා මූසායේ හා 

ෆිර්අවුන්යේ පුවත සැබෑ යලසින් අපි ඔබ යවත කියවා 

යපන්වමු. 

َنتۡلُواْ َعلَيَۡك مِن نهبَإِ ُموَسيَٰ َوفِۡرَعۡوَن  
ِ لَِقۡومٖ يُۡؤمِنُونَ   ٣ بِٱلۡحَق 

4. නියත වශයයන්ම ෆිර්අවුන් මහයපායළායේ අබිබවා 

ගියේය. තවද ඔහු එහි වැසියන් කණ්ඩායම් වලට යබදා 

ඔවුන් අතරින් පිරිසක් දුර්වල යකාට ඔවුන්යේ පිරිමි 

දරුවන් මරා දමා ඔවුන්යේ ගැහැනු දරුවන් ජීවත් කරවීය. 

නියත වශයයන්ම ඔහු කලහකාරීන් අතරින් යකයනකු 

විය. 

ۡرِض وََجَعَل 
َ
إِنه فِۡرَعۡوَن َعلَا فِي ٱلۡأ

ۡهلََها ِشيَٗعا يَۡستَۡضعُِف 
َ
ِنُۡهۡم أ َطآئَِفٗة م 

ۡبنَآَءُهۡم َويَۡستَۡحِيۦ نَِسآَءُهۡمْۚ  
َ
يَُذب ُِح أ

 ٤ إِنهُهۥ كَاَن مَِن ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

5. තවද මහයපායළායේ දුර්වලයින් බවට පත් කරනු 

ලැබූවන් හට උපකාර කිරීමටත් ඔවුන් නායකයින් බවට 

පත් කිරීමටත් ඔවුන් උරුමක්කරුවන් බවට පත් කිරීමටත් 

අපි අයප්ක්ෂා කයළමු. 

هِذيَن ٱۡستُۡضعُِفواْ  ن نهُمنه عَلَى ٱل
َ
َونُرِيُد أ

ٗة َوَنجَۡعلَُهُم   ئِمه
َ
ۡرِض َوَنجَۡعلَُهۡم أ

َ
فِي ٱلۡأ

َٰرِثِينَ   ٥ ٱلَۡو

6. තවද ඔවුනට අපි මහයපායළායේ පහසුකම් සලසා 

දීමටත් ෆිර්අවුන් හා හාමාන්ට ද ඔවුන් යදයදනායේ 

යස්නාවන්ට ද ඔවුන් අතරින් කවර යදයක් පිළිබඳ ඔවුන් 

ප්රයේශයමන් කටයුතු කයළ් ද එය ඔවුනට අප 

යපන්වීමටත් (අපි අයප්ක්ෂා කයළමු). 

ۡرِض َونُرَِي  
َ
َن لَُهۡم فِي ٱلۡأ ِ َوُنَمك 

ا   فِۡرَعۡوَن َوَهََٰمََٰن وَُجنُوَدُهَما مِنُۡهم مه
 ٦ كَانُواْ َيحَۡذُرونَ 

7. තවද ඔහුට කිරි යදන යමන් මූසායේ මවට යද්ව 

පණිවිඩ දන්වා සිටියයමු. ඔබ ඔහු යකයරහි බිය වූ විට 

ඔහුව ගඟට දමනු. තවද ඔබ බිය යනාවනු. ඔබ දුක් ද 

යනාවනු. නියත වශයයන්ම අපි ඔබ යවත ඔහු නැවත 

ලබා යදන්නන් යවමු. එයමන්ම අපි ඔහු ධර්ම දූතයින් 

අතරින් යකයනකු බවට පත් කරන්යනෝ යවමු. 

ۡرِضعِيهِِۖ 
َ
ۡن أ

َ
م ِ ُموَسيَٰٓ أ

ُ
وَۡحيۡنَآ إِلَيَٰٓ أ

َ
َوأ
لۡقِيهِ فِي ٱلَۡيم ِ َولَا  فَ 

َ
إِذَا ِخۡفِت َعلَيۡهِ فَأ

َتخَافِي َولَا َتحَۡزنِٓيِۖ إِنها َرآدُّوهُ إِلَۡيِك  
 ٧ وََجاِعلُوهُ مَِن ٱلُۡمرَۡسلِينَ 
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8. ෆිර්අවුන්යේ නිවැසියයෝ ඔහුව අරගත්හ. ඔහු ඔවුනට 

සතුයරකු හා දුකට යහ්තුවක් බවට පත් වනු පිණිසය. 

නියත වශයයන්ම ෆිර්අවුන් ද හාමාන් ද ඔවුන් 

යදයදනායේ යස්නාවන් ද වැරදි කරන්නන් වූයවෝය. 

ۥٓ َءاُل فِۡرَعۡوَن لَِيُكوَن لَُهۡم   فَٱلَۡتَقَطُه
ُۗ إِنه فِۡرَعۡوَن َوَهََٰمََٰن   ا وََحَزنًا َعُدو ٗ

 ٨ وَُجنُوَدُهَما كَانُواْ َخَِٰطـ ِينَ 

9. තවද මට හා ඔබට යනතට සිසිලකි. නුඹලා ඔහු මරා 

යනාදමනු. ඔහු අපට ප්රයයෝජනවත් විය හැක. එයස් 

නැතයහාත් ඔහු දරුවකු යස ්(හදාවඩා) ගත හැකැයි 

ෆිර්අවුන්යේ බිරිය පැවසුවාය. තවද (සිදු වන්නට යන දෑ) 

ඔවුන් වටහා ගත්යත් නැත. 

ُت فِۡرَعۡوَن قُرهُت َعيٖۡن ل ِي  
َ
َوَقالَِت ٱۡمَرأ

ن 
َ
ۡو َولََكۖۡ لَا َتۡقتُلُوهُ َعَسيَٰٓ أ

َ
يَنَفَعنَآ أ

 ٩ َنتهِخَذهُۥ َولَٗدا َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

10. තවද මූසායේ මවයේ හදවත හිස් විය. ඇය යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන්නියන් අතරින් යකනකු වනු පිණිස ඇයයේ 

හදවත අපි ශක්තිමත් යනාකයළමු නම් ඇය ඔහු ගැන 

යහළි කරන්නට තිබුණි. 

م ِ ُموَسيَٰ َفَٰرِغً 
ُ
ۡصبََح فَُؤاُد أ

َ
ۖۡ إِن َوأ ا

بَۡطنَا عَلَىَٰ  ن ره
َ
كَاَدۡت لَُتبِۡدي بِهِۦ لَۡولَآ أ

 ١٠ قَلۡبَِها لَِتُكوَن مَِن ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

11. තවද ඔහු පසුපසින් යනු යැයි ඇය ඔහුයේ 

සයහෝදරියට පැවසුවාය. එවිට ඔවුන් යනාදැනුවත් ව සිටිය 

දී (ඔවුන්) අසලින්ම සිට ඔහු පිළිබඳ ඇය විපරම් කළාය. 

يهِِۖ َفبَُصَرۡت بِهِۦ   ِ ۡختِهِۦ قُص 
ُ
َوَقالَۡت لِأ

 ١١ َعن ُجنُٖب َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

12. තවද අපි (මවට භාරදීමට) යපර කිරි යදන මේවරුන් 

ඔහු යවත තහනම් කයළමු. එවිට, ඔහු භාරගන්නා 

නිවැසියන් පිළිබඳ ව මම නුඹලාට දන්වන්යනම් ද? ඔවුහු 

ඔහුට යසත සලසන්යනෝ යවති යැයි ඇය පැවසුවාය. 

ۡمنَا َعلَيۡهِ ٱلَۡمَراِضَع مِن َقبُۡل   ۞وََحره
ۡهِل َبيٖۡت  

َ
ُدلُُّكۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
َفَقالَۡت َهۡل أ

يَۡكُفلُونَُهۥ لَُكۡم َوُهۡم لَُهۥ  
 ١٢ َنَِٰصُحونَ 

13. (එයලස) අපි ඔහුව ඔහුයේ මව යවතම නැවත භාර 

දුනිමු. (එබැවින්) ඇයයේ ඇස ්පිනා යාමටද ඇය දුක් 

යනාවීමටද නියත වශයයන්ම අල්ලාහය්ේ ප්රතිඥාව 

සැබෑවකි යැයි ඇය දැන ගැනීමට ද සැලැසස්ුයවමු. නමුත් 

ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා යනාදනිති. 

ِهِۦ كَۡي َتَقره َعيۡنَُها َولَا   م 
ُ
فََرَدۡدَنَُٰه إِلَيَٰٓ أ

ِ َحق     نه وَۡعَد ٱَّلله
َ
َتحَۡزَن َولَِتۡعلََم أ

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ َوَلَِٰكنه 
َ
 ١٣ أ

14. තවද ඔහු ඔහුයේ වැඩිවියට ළඟා වී පරිනතභාවයට 

පත් වූ කල්හි අපි ඔහුට ප්රඥාව හා ඥානය පිරිනැමුයවමු. 

තවද එයලසය අපි දැහැමියන්ට ප්රතිඵල පිරිනමනුයේ. 

هُۥ َوٱۡستََوىَٰٓ َءاَتيَۡنَُٰه  ُشده
َ
ا بَلََغ أ َولَمه

ْۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي  ُحۡكٗما  وَِعلٗۡما
 ١٤ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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15. තවද එහි වැසියන් යනාසැලකිල්යලන් සිටි 

යමායහාතක ඔහු නගරයට පිවිසීය. තම පාර්ශවයයන් වූ 

යකයනකු හා ඔහුයේ සතුරන්යගන් යකයනකු යන ගහ 

මරා ගන්නා පුද්ගලයින් යදයදයනකු ඔහු දුටුයේය. එවිට 

තම පාර්ශවයේ පුද්ගලයා ඔහුයේ සතුරන්යගන් යකයනකු 

වූ අයට එයරහි ව ඔහුයගන් උදේ පැතීය. එවිට ඔහු(මූසා) 

ඔහුට පහරක් ගැසීය. එවිට ඔහු මරණයට පත් විය. ‘යමය 

යෂයිතාන්යේ ක්රියාවකි. නියත වශයයන්ම ඔහු යනාමග 

යවන පැහැදිලි සතුරකි’ යැයි ඔහු පැවසීය. 

ِۡن  َوَدَخَل ٱلَۡمِدينََة عَلَىَٰ ِحيِن َغۡفلَةٖ م 
ۡهلِهَ 

َ
ا فَوََجَد فِيَها رَُجلَيِۡن َيۡقتَتِلَاِن  أ

ِهۖۦِۡ   َهََٰذا مِن ِشيَعتِهِۦ َوَهََٰذا مِۡن َعُدو 
هِذي مِن ِشيَعتِهِۦ عَلَى  فَٱۡستََغَٰثَُه ٱل
ِهِۦ فََوَكَزُهۥ ُموَسيَٰ   هِذي مِۡن َعُدو  ٱل

َفَقَضيَٰ َعلَيۡهِِۖ قَاَل َهََٰذا مِۡن َعَمِل  
يَۡطَٰنِِۖ إِنهُهۥ َعُدو   مُّ  بِين  ٱلشه  ١٥ ِضل   مُّ

16. මායේ පරමාධිපතියාණනි! නියත වශයයන්ම මම 

මටම අපරාධ කර ගත්යතමි. එයහයින් මට සමාව යදනු 

මැනව! යැයි ඔහු ප්රාර්ථනා කයළය්. එවිට ඔහු ඔහුට සමාව 

දුන්යන්ය. නියත වශයයන්ම ඔහුමය මහා කරුණාන්විත 

අතික්ෂමාශීලී. 

ِ إِن ِي َظلَۡمُت َنۡفِسي  فَٱۡغفِۡر  قَاَل َرب 
ۥْٓۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر   لِي َفَغَفَر لَُه

 ١٦ ٱلرهِحيمُ 

17. මායේ පරමාධිපතියාණනි! ඔබ මට ආශිර්වාද කළ දෑ 

යහත්ුයවන් මම කිසිවියටක වැරදිකරන්නන් හට උර 

යදන්යනකු යනායවමි යැයි ඔහු පැවසීය. 

ۡنَعۡمَت عَلَىه فَلَۡن 
َ
ِ بَِمآ أ قَاَل َرب 

ُكوَن 
َ
 ١٧ َظهِيٗرا ل ِلُۡمۡجرِمِينَ أ

18. එවිට ඔහු බියට පත් ව (උදෑසන) නගරය තුළ 

සුපරික්ෂාකාරීව පසු විය. යපර දින ඔහුයගන් උදේ පැතූ 

අයම නැවතත් ඔහුයගන් උදේ පැතීය. එවිට නියත 

වශයයන්ම ඔබ පැහැදිලි අපරාධකාරයකි යැයි මූසා ඔහුට 

පැවසීය. 

ۡصبََح فِي ٱلَۡمِدينَةِ 
َ
َخآئِٗفا َيتََرقهُب فَأ

ۡمِس  
َ
هِذي ٱۡستَنَصَرُهۥ بِٱلۡأ فَإِذَا ٱل

ۚۥْ قَاَل لَُهۥ ُموَسيَٰٓ إِنهَك   يَۡستَۡصرُِخُه
بِين    ١٨ لََغوِي   مُّ

19. ඔවුන් යදයදනාටම සතුරු වූ අය අල්ලා ගන්නට ඔහු 

සිතූ කල්හි, අයහෝ මූසා! යපර දින ඔබ යකයනකු මරා 

දැමුවාක් යමන් ඔබ මා මරා දමන්නට සිතන්යනහි ද? ඔබ 

මහයපායළායේ දැඩි පාලකයකු වීමට මිස යවනකක් ඔබ 

අයප්ක්ෂා කරන්යන් නැත. එයමන්ම ප්රතිසංස්කරණය 

කරන්නන් අතර වීමට ඔබ අයප්ක්ෂා කරන්යන් ද නැතැයි 

ඔහු පැවසීය. 

هِذي ُهَو  ن َيبِۡطَش بِٱل
َ
َراَد أ

َ
ۡن أ

َ
آ أ فَلَمه

تُرِيدُ 
َ
هُهَما قَاَل َيَُٰموَسيَٰٓ أ ن  َعُدو   ل

َ
 أ

ۡمِسِۖ  
َ
ا بِٱلۡأ َتۡقتُلَنِي َكَما َقتَلَۡت َنۡفَسُۢ

ن تَُكوَن َجبهاٗرا فِي 
َ
هآ أ إِن تُرِيُد إِل

ن تَُكوَن مَِن 
َ
ۡرِض َوَما تُرِيُد أ

َ
ٱلۡأ

 ١٩ ٱلُۡمۡصلِِحينَ 
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20. තවද නගරයේ ඈත යකළවර සිට මිනියසකු දිව 

ඇවිත් අයහෝ මූසා!  නියත වශයයන්ම ප්රධානීහු ඔබ මරා 

දැමීමට ඔබ ගැන සාකේඡා කරති. එයහයින් ඔබ පිට ව 

යනු. නියත වශයයන්ම මම ඔබට උපයදස් යදන්නන් 

අතරින් යකයනකු යැයි ඔහු පැවසීය. 

قَۡصا ٱلَۡمِدينَةِ يَۡسَعىَٰ 
َ
ِۡن أ وََجآَء رَُجل  م 

تَِمُروَن بَِك 
ۡ
قَاَل َيَُٰموَسيَٰٓ إِنه ٱلَۡملَأَ يَأ

مَِن   لَِيۡقتُلُوَك فَٱۡخُرۡج إِن ِي لَكَ 
َِٰصِحينَ   ٢٠ ٱلنه

21. එවිට ඔහු බියට පත් ව සුපරීක්ෂාකාරී ව ඉන් පිට වී 

‘මායේ පරමාධිපතියාණනි! අපරාධකාරී ජනයායගන් මා 

මුදවා ගනු මැනව’ යැයි ඔහු පැවසීය. 

 ِ فََخَرَج مِنَۡها َخآئِٗفا َيتََرقهُبۖۡ قَاَل َرب 
َٰلِِمينَ َنج ِنِي مَِن ٱلَۡقۡوِم   ٢١ ٱلظه

22. තවද ඔහු මද්යන් යදසට මුහුණලා ගිය කල්හි, මායේ 

පරමාධිපති මට නිවැරදි මග යපන්වන්නට පුළුවණැයි ඔහු 

පැවසීය. 

َه تِلَۡقآَء َمۡدَيَن قَاَل َعَسيَٰ   ا تَوَجه َولَمه
بِيلِ  ن َيۡهِديَنِي َسَوآَء ٱلسه

َ
 ٢٢ َرب ِٓي أ

23. තවද මද්යන්හි ජලාශයක් අසලට ඔහු පැමිණි කල්හි 

ජනයා අතරින් (තම යගාවිපළ සතුන්ට) ජලය සපයන 

ප්රජාවක් දුටුයේය. තවද ඔවුන් හැර (ඉන්) වැළකී සිටින 

කතුන් යදයදනකු ද ඔහු දුටුයේය. ඔබ යදයදනා අහකට වී 

සිටින්යන් ඇයි දැයි ඔහු විමසීය. යමම එයේරුන් පිට ව 

යන යතක් අපට ජලය සැපයිය යනාහැක. තවද අපයේ 

පියාණන් ඉතා වයයෝවෘද්ධ යකයනකි යැයි ඔවුන් 

යදයදනා පැවසුයවෝය. 

ٗة  مه
ُ
ا َوَرَد َمآَء َمۡدَيَن وََجَد َعلَيۡهِ أ َولَمه

اِس يَۡسُقوَن َووََجَد مِن ُدونِهُِم   َِن ٱلنه م 
  ۡۖ َتيِۡن تَُذوَدانِِۖ قَاَل َما َخۡطبُُكَما

َ
ٱۡمَرأ

  ۡۖ قَالََتا لَا نَۡسقِى َحتهيَٰ يُۡصِدَر ٱلر ِعَآُء
بُونَ 

َ
 ٢٣ ا َشيۡخ  َكبِير  َوأ

24. එවිට ඔවුන් යදයදනාහට ඔහු(මූසා) ජලය සපයා පසු 

ව යහවණ යවත හැරී යගාස් ‘මායේ පරමාධිපතියාණනි! 

ඔබ මා යවත පහළ කළ යහපත යකයරහි සැබැවින්ම මම 

අවශයතා ඇත්යතකු යවමි’ යැයි ඔහු පැවසීය. 

ِ َفَقاَل  ل  ِ هيَٰٓ إِلَي ٱلظ  فََسَقىَٰ لَُهَما ثُمه تََول
نَزلَۡت إِلَيه مِۡن َخيۡرٖ 

َ
ِ إِن ِي لَِمآ أ َرب 

 ٢٤ فَقِير  

25. ඔවුන් යදයදනායගන් එකියක ලැේජායවන් යුතු ව 

ගමන් කරමින් පැමිණ නියත වශයයන්ම අප යවත ඔබ 

ජලය සැපයූ දෑ සඳහා කුලිය ඔබට පිරිනමනු පිණිස මායේ 

පියාණන් ඔබට ආරාධනා කරන්යන් යැයි පැවසුවාය. 

එවිට ඔහු ඔහුයවත පැමිණි කල්හි (තමායේ) කතාව ඔහු 

යවත පැවසීය. ඔබ බිය යනාවනු. අපරාධකාර 

ජනයායගන් ඔබ මිදුයණහිය යැයි ඔහු පැවසීය. 

َُٰهَما َتۡمِشي عَلَى   فََجآَءتُۡه إِۡحَدى
بِي يَۡدُعوَك  

َ
ٱۡستِۡحيَآءٖ قَالَۡت إِنه أ

ا   ْۚ فَلَمه ۡجَر َما َسَقيَۡت لََنا
َ
لَِيۡجزِيََك أ

َجآَءهُۥ َوقَصه َعلَيۡهِ ٱلَۡقَصَص قَاَل لَا  
َٰلِِمينَ   ٢٥ َتخَۡفۖۡ َنجَۡوَت مَِن ٱلَۡقۡوِم ٱلظه
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26. මායේ පියාණනි! ඔබ යමාහු කුලී කරුවකු බවට පත් 

කර ගනු. ඔබ කුලී කරුවකු බවට පත් කර ගන්නන්යගන් 

යර්ෂ්ඨ වනුයේ විශ්වාසනීය බලවත් අයකි යැයි ඔවුන් 

යදයදනායගන් එකියක පැවසුවාය. 

بَِت ٱۡستَـ ِۡجۡرُهۖۡ إِنه  
َ
َُٰهَما َيَٰٓأ قَالَۡت إِۡحَدى

َخيَۡر َمِن ٱۡستَـ َۡجۡرَت ٱلَۡقوِيُّ  
مِينُ 

َ
 ٢٦ ٱلۡأ

27. වසර අටක් මට ඔබ කුලී යස්වයේ නිරත වීයම් පදනම 

යටයත් යම් මායේ දූවරුන් යදයදනායගන් එකියක ඔබට 

විවාහ කර දීමට නියත වශයයන්ම මම අදහස ්කරමි. 

නමුත් ඔබ වසර දහයක් සම්පූර්ණ කයළහි නම් එය (විය 

යුත්යත්) ඔයේ කැමැත්ත අනුවය. මම ඔබ දුෂ්කරතාවට 

පත් කිරීමට ප්රිය යනාකරමි. අල්ලාහ් අභිමත කයළ් නම් 

දැහැමියන් අතරින් යකයනකු යලසින් ඔබ මා දකිනු 

ඇතැයි ඔහු(පියා) පැවසීය. 

نِكَحَك إِۡحَدى  
ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
قَاَل إِن ِٓي أ

ُجَرنِي ثََمَٰنَِي  
ۡ
ن تَأ

َ
ٱبۡنََتيه َهَٰتَيِۡن عَلَىَٰٓ أ

ۡتَمۡمَت َعۡشٗرا فَِمۡن  
َ
ِحَجٖجِۖ فَإِۡن أ

ُشقه َعلَيَۡكْۚ  
َ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ِعنِدَكۖۡ َوَمآ أ

ُ مَِن  َستَِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱَّلله
َٰلِِحينَ   ٢٧ ٱلصه

28. එය මා අතර හා ඔබ අතර වූවකි. කාලයන් යදකින් 

කවර(කාලය)ක් මා ඉටු කළ ද එවිට මා යවත කිසිදු 

විරුද්ධතාවක් යනාමැත. තවද අල්ලාහ් අප පවසන දෑ 

යවත භාරකරුය යැයි ඔහු පැවසීය. 

َجلَيِۡن  
َ
َما ٱلۡأ يه

َ
قَاَل َذَٰلَِك بَيۡنِي َوبَيۡنََكۖۡ أ

ُ عَلَىَٰ َما   ۖۡ وَٱَّلله قََضيُۡت فَلَا ُعۡدَوََٰن عَلَىه
 ٢٨ َنُقوُل َوكِيل  

29. මූසා කාලවකවානුව අවසන් යකාට තම පවුල සමග 

ගමන් ගත් කල්හි තූර් කන්ඳ අසලින් ගින්නක් දුටුයේය. 

‘නුඹලා යමහි රැඳී සිටිනු. නියත වශයයන්ම මම ගින්නක් 

දුටිමි. ඉන් යම් යතාරතුරක් යහෝ නුඹලා උණුසුම ලබනු 

පිණිස ගිනි යපයනල්ලක් යහෝ නුඹලා යවත යගන 

එන්නට මට හැකි වනු ඇත යැයි පැවසීය. 

َجَل وََساَر  
َ
ا قََضيَٰ ُموَسي ٱلۡأ ۞فَلَمه

ورِ نَاٗراۖۡ   ۦٓ َءانََس مِن َجانِِب ٱلطُّ ۡهلِهِ
َ
بِأ

ۡهلِهِ ٱۡمُكثُٓواْ إِن ِٓي َءانَۡسُت نَاٗرا  
َ
قَاَل لِأ

ۡو َجۡذَوةٖ  
َ
ِنَۡها ِبخَبٍَر أ لهَعل ِٓى َءاتِيُكم م 

ارِ لََعلهُكۡم تَۡصَطلُونَ  َِن ٱلنه  ٢٩ م 

30. එවිට ඒ යවත ඔහු පැමිණි කල්හි ආශිර්වාද කරනු 

ලැබූ භූමියේ දකුණු පස නිම්නය යදසින් පිහිටි ගසින් 

‘අයහෝ මූසා! සර්ව යලෝකයන්හි පරමාධිපති වූ අල්ලාහ් 

මම යවමි යැයි අමතනු ලැබීය. 

ََٰها نُودَِي مِن َشَِٰٕيِط ٱلَۡوادِ   تَى
َ
آ أ فَلَمه

ۡيَمِن فِي ٱلُۡبۡقَعةِ 
َ
ٱلُۡمَبََٰرَكةِ مَِن  ٱلۡأ

ُ َربُّ  نَا ٱَّلله
َ
ن َيَُٰموَسيَٰٓ إِن ِٓي أ

َ
َجَرةِ أ ٱلشه
 ٣٠ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 
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31. තවද ඔබ ඔයේ සැරයටිය යහළනු. එය සර්පයකු 

යමන් නලියනු ඔහු දුටු කල්හි පසුපස හැරී ගියේය. තවද 

ඔහු (නැවත) හැරී යනාබැලුයේය. අයහෝ මූසා! ඔබ 

ඉදිරියට එනු. තවද ඔබ බිය යනාවනු. නියත වශයයන්ම 

ඔබ ආරක්ෂා කරනු ලැබූවන් අතරිනි. (යැයි පවසනු 

ලැබීය.) 

ا َرَءاَها َتۡهتَزُّ   لِۡق َعَصاَكْۚ فَلَمه
َ
ۡن أ

َ
َوأ

ِۡبْۚ  هيَٰ ُمۡدبِٗرا َولَۡم ُيَعق  نهَها َجآن   َول
َ
َكأ

قۡبِۡل َولَا َتخَۡفۖۡ إِنهَك مَِن  
َ
َيَُٰموَسيَٰٓ أ

 ٣١ ٱٓأۡلمِنِينَ 

32. ඔයේ අත ඔයේ සාක්කුව තුළට දමනු. එය කිසිදු 

හානියකින් යතාර ව සුදුවන් යලසින් (බැබයළමින්) 

යහළිවනු ඇත. බිය දැනුණු විට ඔයේ (ඇළපත යවතට) 

බාහුව ළං කර ගනු. ඒ යදක ෆිර්අවුන් හා ඔහුයේ ප්රධානීන් 

යවත ඔයේ පරමාධිපති යවතින් වූ සාධක යදකකි. නියත 

වශයයන්ම ඔවුහු පාපතර පිරිසක් වූහ. 

ٱۡسلُۡك يََدَك فِي َجيۡبَِك َتخُۡرۡج َبيَۡضآَء 
مِۡن َغيۡرِ ُسوٓءٖ َوٱۡضُمۡم إِلَۡيَك َجنَاَحَك  
ب َِك   مَِن ٱلرهۡهِبِۖ فََذَٰنَِك بُۡرَهَٰنَاِن مِن ره
ۦْٓۚ إِنهُهۡم كَانُواْ قَۡوٗما   إِلَيَٰ فِۡرَعۡوَن َوَملَِإيْهِ

 ٣٢ َفَِٰسقِينَ 

33. මායේ පරමාධිපතියාණනි! ඔවුන් අතරින් යකයනකු 

ව මම මරා දැමුයවමි. එයහයින් ඔවුන් මා මරා දමනු 

ඇතැයි මම බිය යවමි යැයි ඔහු පැවසීය. 

ِ إِن ِي َقتَلُۡت مِنُۡهۡم َنۡفٗسا   قَاَل َرب 
ن َيۡقتُلُونِ 

َ
َخاُف أ

َ
 ٣٣ فَأ

34. තවද මායේ සයහෝදර හාරූන් වන ඔහු මට වඩා 

කතායවන් චතුරය. එයහයින් මා තහවුරු කරන 

උදේකරුවකු වශයයන් ඔබ ඔහු මා සමග එවනු. ඔවුන් මා 

යබාරු කරනු ඇතැයි නියත වශයයන්ම මම බිය යවමි 

(යැයි මූසා පැවසීය.) 

فَۡصُح مِن ِي لَِساٗنا  
َ
ِخي َهَُٰروُن ُهَو أ

َ
َوأ

قُنِٓيِۖ إِن ِٓي   ِ رِۡسلُۡه َمعَِى رِۡدٗءا يَُصد 
َ
فَأ

ن 
َ
َخاُف أ

َ
بُونِ أ ِ  ٣٤ يَُكذ 

35. (එයට අල්ලාහ්) ඔයේ උර ඔයේ සයහෝදරයා මගින් 

අපි ශක්තිමත් කරන්යනමු. තවද ඔබ යදයදනාට බලයක් 

ඇති කරන්යනමු. එයහයින් ඔවුහු ඔබ යදයදනා යවත 

සමීප යනාවනු ඇත. අපයේ සංඥා මගින් ඔබ යදයදනා හා 

ඔබ යදයදනා අනුගමනය කළවුන් (ජය ලබා) අබිබවා 

යන්යනෝ යවති. 

ِخيَك َوَنجَۡعُل  قَاَل 
َ
َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

لَُكَما ُسلَۡطَٰٗنا فَلَا يَِصلُوَن إِلَۡيُكَما  
نتَُما َوَمِن ٱتهبََعُكَما 

َ
ْۚ أ أَـِبَيَٰتِنَآ

 ٣٥ ٱلَۡغَٰلِبُونَ 

36. මූසා අපයේ පැහැදිලි සංඥා සමග ඔවුන් යවත පැමිණි 

කල්හි ‘යමය නිර්මාණය කරනු ලැබූ මායාවක් මිස 

නැතැයි ද අපයේ මුල් මුතුන්මිත්තන් තුළ අපි යම් ගැන 

අසා නැත්යතමු’ යැයි ද ඔවුහු පැවසූහ. 

وَسيَٰ أَـِبَيَٰتِنَا َبي َِنَٰٖت   ا َجآَءُهم مُّ فَلَمه
ۡفتَٗرى َوَما   ها ِسۡحر  مُّ قَالُواْ َما َهََٰذآ إِل

لِينَ  وه
َ
 ٣٦ َسِمۡعنَا بَِهََٰذا فِٓي َءابَآئِنَا ٱلۡأ
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37. තමන් යවතින් යහමග රැයගන ආයේ කවුරුන් දැයි ද 

අවසන් නිවහන කවුරුන් සතු වන්යන් දැයි ද මායේ 

පරමාධිපති මැනවින් දන්නාය. නියත වශයයන්ම 

අපරාධකරුවන් ජය යනාලබනු ඇතැයි මූසා පැවසීය. 

ۡعلَُم بَِمن َجآَء  
َ
َوَقاَل ُموَسيَٰ َرب ِٓي أ

بِٱلُۡهَدىَٰ مِۡن ِعنِدهِۦ َوَمن تَُكوُن لَُهۥ 
ِۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح   ارِ َعَٰقِبَُة ٱلده

َٰلُِمونَ   ٣٧ ٱلظه

38. තවද ෆිර්අේන් (යමයස)් පැවැසුයේය. අයහෝ 

ප්රධානියනි! මා හැර යවනත් යදවියඳකු නුඹලාට ඇතැයි 

මම යනාදනිමි. එයහයින් අයහෝ හාමාන්! මූසායේ යදවියා 

යවත එබී බැලිය හැකිවනු පිණිස මා යවනුයවන් උස ්

මැඳුරක් තනනු. තවද සැබැවින්ම ඔහු මුසාවාදීන් අතරින් 

යැයි මම සිතමි. 

َها ٱلَۡملَأُ َما َعلِۡمُت  يُّ
َ
َوَقاَل فِۡرَعۡوُن َيَٰٓأ

ۡوقِۡد لِي  
َ
ِۡن إَِلٍَٰه َغيۡرِي فَأ لَُكم م 

يِن فَٱۡجَعل ل ِي َصۡرٗحا  ِ َيََٰهََٰمَُٰن عَلَى ٱلط 
لُِع إِلَيَٰٓ إَِلَٰهِ ُموَسيَٰ َوِإن ِي   طه

َ
لهَعل ِٓى أ

 
َ
 ٣٨ ُظنُُّهۥ مَِن ٱلَۡكَِٰذبِينَ لَأ

39. තවද ඔහු හා ඔහුයේ යස්නාවන් යුක්තියයන් යතාර ව 

මහයපායළායවහි අහංකාරකම් පෑයවෝය. නියත 

වශයයන්ම ඔවුන් අප යවත නැවත හැරී එනු යනාලබන 

බව ඔවුහු සිතුයවෝය. 

ۡرِض  
َ
َوٱۡستَۡكبََر ُهَو وَُجنُوُدهُۥ فِي ٱلۡأ

ِ وََظنُّٓواْ  نهُهۡم إِلَۡينَا لَا  بَِغيۡرِ ٱلۡحَق 
َ
أ

 ٣٩ يُرَۡجُعونَ 

40. එයහයින් ඔහු හා ඔහුයේ යසන්ාව අපි හසු කයළමු. 

අපි ඔවුන් මුහුදට යහළුයවමු. එයහයින් 

අපරාධකරුවන්යේ අවසානය යකයස ්වී දැයි (නබිවරය!) 

නුඹ අවධානයයන් බලනු. 

  ۡۖ َخۡذَنَُٰه وَُجنُوَدهُۥ َفنَبَۡذَنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِ
َ
فَأ

 كَاَن َعَٰقِبَُة  فَٱنُظۡر َكيَۡف 
َٰلِِمينَ   ٤٠ ٱلظه

41. තවද අපි ඔවුන් නිරය යවත ඇරයුම් කරන 

නායකයින් බවට පත් කයළමු. තවද මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ ඔවුන් උදේ කරනු යනාලබති. 

ارِِۖ   ٗة يَۡدُعوَن إِلَي ٱلنه ئِمه
َ
وََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

 ٤١ يُنَصُرونَ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا 

42. තවද යමයලායවහි ශාපය අපි ඔවුන් යවත අඛ්න්ඩව 

යැේයවමු. මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 

ඔවුහු පහත් යකාට සළකනු ලබන්නන් අතරින් යවති. 

ۖۡ َويَۡوَم   ۡنيَا لَۡعنَٗة ۡتبَۡعَنَُٰهۡم فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
َ
َوأ

َِن   ٤٢ ٱلَۡمۡقبُوِحينَ ٱلۡقَِيََٰمةِ ُهم م 
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43. තවද මුල් පරම්පරාවන් අප විනාශ කිරීයමන් පසු ව 

මිනිසා උපයදස ්ලැබිය හැකි වනු පිණිස ඔහුට සාධක 

වශයයන් ද මගයපන්වීමක් හා දයාවක් වශයයන් ද 

සැබැවින්ම අපි මූසාට ධර්ම ග්රන්ථය පිරිනැමුයවමු. 

َولََقۡد َءاتَيۡنَا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب مِنُۢ َبۡعِد  
ولَيَٰ بََصآئَِر  

ُ
ۡهلَۡكنَا ٱلُۡقُروَن ٱلۡأ

َ
َمآ أ

لِلنهاِس َوُهٗدى َوَرۡحمَٗة لهَعلهُهۡم 
ُرونَ   ٤٣ َيتََذكه

44. (නබිවරය!) මූසාට නියයෝගය අප තීන්දු කළ 

අවසථ්ායේ ඔබ බටහිර යදයසහි යනාසිටියයහිය. තවද ඔබ 

සාක්ිකරුවන් අතරින් ද යනාවීය. 

ٱلَۡغۡربِي ِ إِذۡ قََضيۡنَآ  َوَما ُكنَت ِبجَانِِب 
ۡمَر وََما ُكنَت مَِن 

َ
إِلَيَٰ ُموَسي ٱلۡأ

َٰهِِدينَ   ٤٤ ٱلشه

45. තවද එනමුත් අපි (යබායහෝ) පරම්පරාවන් බිහි 

කයළමු. එවිට ඔවුන් යවත ආයු කාලය දීර්ඝ විය. තවද 

ඔවුන් යවත අපයේ වදන් පාරායනය කර යපන්වන 

පදිංචිකරුවකු යලසින් ඔබ මද්යන් වාසීන් අතර යනාවීය. 

එනමුත් අප ධර්ම දූතයින් එවන්නන් වූයයමු. 

نَا قُُرونٗا َفتََطاَوَل َعلَيۡهُِم  
ۡ
نَشأ

َ
َوَلَِٰكنهآ أ

ۡهِل َمۡدَيَن  
َ
ْۚ َوَما ُكنَت ثَاوِٗيا فِٓي أ ٱلُۡعُمُر

َتتۡلُواْ َعلَيۡهِۡم َءاَيَٰتِنَا َوَلَِٰكنها ُكنها  
 ٤٥ ُمرِۡسلِينَ 

46. තවද අපි අමතන විට ඔබ තූර් කන්ද අසල 

යනාවූයයහිය. එනමුත් යමය ඔබට යපර කිසිදු අවවාද 

කරන්යනකු යනාපැමිණි පිරිසකට ඔවුන් උපයදස ්ලැබිය 

හැකිවනු පිණිස ඔබ අවවාද කරනු වස් ඔබයේ 

පරමාධිපතියගන් වූ දයාවක් වශයයනි. (ඔබට දැනුම් යදනු 

ලැබ ඇත්යත්.) 

ورِ إِذۡ نَاَدۡينَا   َوَما ُكنَت ِبجَانِِب ٱلطُّ
ب َِك لُِتنِذَر قَوٗۡما   ِن ره ۡحمَٗة م  َوَلَِٰكن ره

ِن َقبۡلَِك لََعلهُهۡم   ِن نهِذيرٖ م  َُٰهم م  تَى
َ
آ أ مه

ُرونَ   ٤٦ َيتََذكه

47. තවද ඔවුන්යේ අත් ඉදිරිපත් කළ දෑ යහ්තුයවන් 

ඔවුනට යම් විපතක් සිදු වී ‘අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අප 

යවත දූතයකු එවිය යුතු යනායේ ද? එයස්නම් ඔබයේ 

වදන් අපි පිළිපදින්නට තිබුණි. තවද යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් අතරින් වන්නට ද තිබුණි’ යැයි ඔවුහු 

යනාපවසනු පිණිසය. 

ِصيبَُۢة بَِما  ن تُِصيبَُهم مُّ
َ
َولَۡولَآ أ

يِۡديهِۡم َفيَُقولُواْ َربهنَا لَۡولَآ  
َ
َمۡت أ قَده

رَۡسلَۡت إِلَۡينَا رَُسولٗا َفنَتهبِعَ 
َ
 َءاَيَٰتَِك  أ

 ٤٧ َونَُكوَن مَِن ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 
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48. අප යවතින් ඔවුන් යවත සතයය පැමිණි කල්හි මූසාට 

යදනු ලැබූවාක් යමන් යමක් යදනු ලැබිය යුතු යනායේ 

දැ?යි විමසති. මීට යපර මූසාට යදනු ලැබූ දෑ ඔවුහු 

ප්රතික්යෂ්ප යනාකයළෝ ද? ඔවුන් එකියනකාට සහය යදන 

මායාකරුවන් යදයදයනකි යැයි ඔවුහු පැවසූහ. තවද 

නියත වශයයන්ම අපි සියල්ල ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ 

යවමු යැයි ද ඔවුහු පැවසූහ. 

ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ مِۡن ِعنِدنَا قَالُواْ   فَلَمه
َولَۡم  

َ
ْۚ أ وتَِي ُموَسيَٰٓ

ُ
وتَِي مِثَۡل َمآ أ

ُ
لَۡولَآ أ

وتَِي ُموَسيَٰ مِن 
ُ
ۖۡ يَۡكُفُرواْ بَِمآ أ َقبُۡل

  ٖ
قَالُواْ ِسۡحَراِن تََظََٰهَرا َوَقالُٓواْ إِنها بِكُل 

 ٤٨ َكَٰفُِرونَ 

49. නුඹලා සතයවාදීන් යලස සිටියයහු නම් ඒ යදකට 

වඩා යහමග යපන්වන ධර්ම ග්රන්ථයක් අල්ලාහ ්යවතින් 

යගන එනු. මම එය පිළිපදින්යනමි යැයි (නබිවරය!) නුඹ 

පවසනු. 

تُواْ 
ۡ
ِ ُهَو  قُۡل فَأ ِۡن ِعنِد ٱَّلله بِِكَتَٰٖب م 

تهبِۡعُه إِن ُكنتُۡم 
َ
ۡهَدىَٰ مِنُۡهَمآ أ

َ
أ

 ٤٩ َصَِٰدقِينَ 

50. ඔබට ඔවුහු පිළිතුරු යනාදුන්යන් නම් එවිට දැන ගනු! 

නියත වශයයන්ම ඔවුන් අනුගමනය කරනුයේ ඔවුන්යේ 

ආශාවන්ය. අල්ලාහ් යවතින් වූ මගයපන්වීම හැර දමා 

තම ආශාවන් පිළිපදින්නාට වඩා යනාමග ගිය අය 

කවයරකු ද? නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්අපරාධකාරී 

ජනයාට යහ මග යපන්වන්යන් නැත. 

نهَما  
َ
هۡم يَۡستَِجيبُواْ لََك فَٱۡعلَۡم أ فَإِن ل

ِن   َضلُّ مِمه
َ
ۡهَوآَءُهۡمْۚ وََمۡن أ

َ
يَتهبُِعوَن أ

 ِْۚ َِن ٱَّلله َُٰه بَِغيۡرِ ُهٗدى م  إِنه ٱتهبََع َهَوى
َٰلِِمينَ  َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه  ٥٠ ٱَّلله

51. තවද සැබැවින්ම ඔවුන් උපයදස ්ලැබිය හැකි වනු 

පිණිස ඔවුනට එම ප්රකාශය ලැයබන්නට සැලැසස්ුයවමු. 
لۡنَا لَُهُم ٱلَۡقۡوَل لََعلهُهۡم   ۞َولََقۡد َوصه

ُرونَ   ٥١ َيتََذكه

52. මීට යපර අපි ඔවුනට ධර්ම ග්රන්ථය පිරිනැමූ අය 

වනාහි ඔවුහු එය විශ්වාස කරති. 
هِذيَن َءاَتيَۡنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب مِن َقبۡلِهِۦ   ٱل

 ٥٢ ُهم بِهِۦ يُۡؤمِنُونَ 

53. තවද ඔවුන් යවත කියවා යපන්වනු ලබන විට ‘අපි 

එය විශ්වාස කයළමු. නියත වශයයන්ම එය අපයේ 

පරමාධිපතියගන් වූ සතයයකි. නියත වශයයන්ම අපි මීට 

යපර පවා අවනත වන්නන් යලස සිටියයමු’ යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ۦٓ إِنهُه  َوِإذَا ُيتۡلَىَٰ َعلَيۡهِۡم قَالُٓواْ َءاَمنها بِهِ
ب ِنَآ إِنها ُكنها مِن َقبۡلِهِۦ   ٱلۡحَقُّ مِن ره

 ٥٣ ُمۡسلِِمينَ 

54. ඔවුන් ඉවසා සිටි බැවින් ද යහපතින් අයහපත ඔවුන් 

වළක්වා ගන්නා බැවින් ද අපි ඔවුනට යපෝෂණය කළ 

දැයින් ඔවුන් වියදම් කරන බැවින් ද ඔවුන්යේ කුලිය 

යදවතාවක් යදනු ලබන්නන් ඔවුහුමය. 

َتيِۡن بَِما  ره ۡجَرُهم مه
َ
ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤتَۡوَن أ

ُ
أ

ي ِئََة  َصبَُرواْ َويَۡدَرُءوَن بِٱلۡحََسنَةِ ٱلسه
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ   ٥٤ َومِمه
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55. තවද නිෂ්ඵල දෑට ඔවුන් සවන් දුන් විට ඔවුන් එය පිටු 

දැක ‘අපයේ ක්රියාවන් අපටය. නුඹලායේ ක්රියාවන් 

නුඹලාටය. නුඹලා යවත සාමය යේවා! (මිතුරුකම් පෑමට) 

අඥානයින් අපි යනායසායන්යනමු.’ යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ۡعَرُضواْ َعنُۡه  
َ
َوِإذَا َسِمُعواْ ٱللهۡغَو أ

ۡعَمَٰلُُكۡم  َوَقالُواْ لََنآ 
َ
ۡعَمَٰلُنَا َولَُكۡم أ

َ
أ

َسَلٌَٰم َعلَيُۡكۡم لَا نَبۡتَغِى  
 ٥٥ ٱلَۡجَٰهِلِينَ 

56. නියත වශයයන්ම ඔබ ප්රිය කළ අයට ඔබට මග 

යපන්විය යනාහැක. එනමුත් අල්ලාහ ්ඔහු අභිමත කරන 

අයට මග යපන්වයි. තවද ඔහු යහමග ලැබූවන් පිළිබඳ 

මැනවින් දන්නාය. 

ۡحبَبَۡت َوَلَِٰكنه إِنهَك لَا 
َ
َتۡهِدي َمۡن أ

ۡعلَُم  
َ
ْۚ َوُهَو أ َ َيۡهِدي َمن يََشآُء ٱَّلله

 ٥٦ بِٱلُۡمۡهتَِدينَ 

57. තවද අපි ඔබ සමග යහමග අනුගමනය කරන්යන් 

නම් අපි අපයේ යද්ශයයන් පැහැර ගනු ලබන්යනමු යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. අප යවතින් වූ යපෝෂණයක් වශයයන් සෑම 

වර්ගයකම පලතුරු ඒ යවත යගන යදන අභයදායී 

සුරක්ිත (යද්ශයක්) යලස අපි ඔවුනට පත් යනාකයළමු 

ද? එනමුත් ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා යනාදනිති. 

َوَقالُٓواْ إِن نهتهبِِع ٱلُۡهَدىَٰ َمَعَك 
ن   ِ َولَۡم ُنَمك 

َ
ْۚ أ ۡرِضنَآ

َ
ۡف مِۡن أ ُنتََخطه

 ِ
هُهۡم َحَرًما َءامِٗنا ُيجَۡبيَٰٓ إِلَۡيهِ ثََمَرَُٰت كُل  ل

هُدنها َوَلَِٰكنه   ِن ل ِۡزٗقا م  َشۡيءٖ ر 
ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 

َ
 ٥٧ أ

58. තවද තම ජීවන පහසුකම් සැපවත් කරගත් ගම්මාන 

යකාපමණක් අපි විනාශ කයළමු ද? ඔවුන්යගන් පසු 

ඔවුන්යේ එම වාසස්ථාන වල ස්වල්ප යදයනකු මිස පදිංචි 

කරවනු යනාලැබීය. තවද අපි උරුමක්කරුවන් වූයයමු. 

ِۭ بَِطَرۡت  ۡهلَۡكنَا مِن قَۡريَة
َ
َوَكۡم أ

ۖۡ فَتِلَۡك َمَسَِٰكنُُهۡم لَۡم   َمعِيَشتََها
ها قَلِيلٗاۖۡ َوُكنها   ِنُۢ َبۡعِدهِۡم إِل تُۡسَكن م 

َٰرِثِينَ   ٥٨ َنحُۡن ٱلَۡو

59. තවද අපයේ වදන් ඔවුන් යවත කියවා යපන්වන 

දූතයකු එහි මේ නගරයට එවන යතක් ඔයේ පරමාධිපති 

එම ගම්මානය විනාශ කරන්නකු යනාවීය. තවද අපි එහි 

වැසියන් අපරාධකරුවන් යලස සිටිය දී මිස එම 

ගම්මානය විනාශ කරන්නන් යනාවූයයමු. 

َوَما كَاَن َربَُّك ُمۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ َحتهيَٰ  
َِها رَُسولٗا َيتۡلُواْ َعلَيۡهِۡم   م 

ُ
َيبَۡعَث فِٓي أ

ها  َءاَيَٰتِنَاْۚ وََما ُكنها ُمۡهلِكِي   ٱلُۡقَرىَٰٓ إِل
ۡهلَُها َظَٰلُِمونَ 

َ
 ٥٩ َوأ
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60. තවද යමකින් නුඹලාට යදනු ලැබූ දෑ එය යමයලාව 

ජීවිතයේ භුක්ති විඳීමක් හා එහි වූ අලංකාරයකි. අල්ලාහ් 

යවත ඇති දෑ යර්ෂ්ඨය. සදා පවතින්නක් ය.  නුඹලා 

වටහා යනාගන්යනහු ද? 

ِن َشۡيءٖ َفَمَتَُٰع  وتِيتُم م 
ُ
ٱلۡحَيَوَٰةِ  َوَمآ أ

ِ َخيۡر    ۡنيَا َوزِينَتَُهاْۚ وََما ِعنَد ٱَّلله ٱلدُّ
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
ْۚ أ ۡبَقىَٰٓ

َ
 ٦٠ َوأ

61. අපි යයමකුට අලංකාර ප්රතිඥාවක් දී එය ලබන 

තැනැත්තා, යමයලාව ජීවිතයේ සම්පත් අපි භුක්ති විඳීමට 

සලස් වා පසු ව මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනයේ (දඬුවම් ලැබීම පිණිස) ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

තැනැත්තා යමන් වන්යන් ද? 

َفَمن وََعۡدَنَُٰه وَۡعًدا َحَسٗنا َفُهَو َلَٰقِيهِ 
َ
أ

ۡنيَا ثُمه   تهۡعَنَُٰه َمَتََٰع ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ َكَمن مه
 ٦١ ُهَو يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ مَِن ٱلُۡمۡحَضِرينَ 

62. තවද එදින ඔහු ඔවුන් අමතා නුඹලා විශ්වාස කරමින් 

සිටි මායේ හවුල්කරුවන් යකායහ්දැයි විමසයි. 
ۡيَن ُشَركَآءَِي  

َ
َويَۡوَم ُينَادِيهِۡم َفيَُقوُل أ

هِذيَن ُكنتُۡم تَزُۡعُمونَ   ٦٢ ٱل

63. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අපි ඔවුන් යනාමග 

යැේයවමු. අප යනාමග ගියාක් යමන්ම අපි ඔවුන්ව ද 

යනාමග යැේයවමු. අපි ඉන් මිදී ඔබ යවත යයාමු වූයයමු. 

ඔවුහු අපට ගැතිකම් කරන්යනෝ යනාවූහ යැයි තමන් 

යවත ප්රකාශය නියම වූ අය පවසයි. 

هِذيَن َحقه َعلَيۡهُِم ٱلَۡقۡوُل َربهنَا   قَاَل ٱل
ۡغَويَۡنَُٰهۡم َكَما  

َ
ۡغَويۡنَآ أ

َ
هِذيَن أ َهَُٰٓؤلَآءِ ٱل

نَآ إِلَۡيَكۖۡ َما كَانُٓواْ إِيهانَا  
ۡ
أ ۖۡ َتبَره َغَويۡنَا

 ٦٣ ۡعبُُدونَ يَ 

64. තවද නුඹලායේ හවුල්කරුවන් නුඹලා ඇරයුම් කරනු 

යැයි කියනු ලැයේ. එවිට ඔවුහු ඔවුන් අමතති. නමුත් 

ඔවුහු ඔවුනට පිළිතුරු යනායදති. තවද දඬුවම ඔවුහු දකිති. 

නියත වශයයන්ම ඔවුහු යහමග ගියවුන් යලස සිටියාහු 

නම්! 

فََدَعوُۡهۡم  َوقِيَل ٱۡدُعواْ ُشَركَآَءُكۡم 
ُواْ ٱلَۡعَذاَبْۚ لَۡو 

َ
فَلَۡم يَۡستَِجيبُواْ لَُهۡم َوَرأ

نهُهۡم كَانُواْ َيۡهتَُدونَ 
َ
 ٦٤ أ

65. තවද එදින ඔහු ඔවුන් කැඳවා නුඹලා ධර්ම දූතයින්ට 

කුමන පිළිතුරක් දුන්යනහුදැ?යි විමසයි. 
َجبۡتُُم  

َ
َويَۡوَم ُينَادِيهِۡم َفيَُقوُل َماذَآ أ

 ٦٥ ٱلُۡمرَۡسلِينَ 

66. සිදුවීම් සියල්ල එදින ඔවුන් යවත සැඟ වී යනු ඇත. 

එයහයින් ඔවුහු (ඒ ගැන) එකියනකා විමසා යනාගනිති. 
ۢنبَآُء يَۡوَمئِٖذ َفُهۡم  

َ
َفَعِميَۡت َعلَيۡهُِم ٱلۡأ

 ٦٦ لَا يَتََسآَءلُونَ 

67. නමුත් පසුතැවිලි වී විශ්වාස යකාට යහකම් කළ අය 

වූ කලී, ඔහු ජයග්රාහකයින් අතරින් වන්නට පුළුවණ. 
ا َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا   مه

َ
فَأ

ن يَُكوَن مَِن ٱلُۡمۡفلِِحينَ 
َ
 ٦٧ َفَعَسيَٰٓ أ
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68. තවද ඔයේ පරමාධිපති ඔහුට අභිමත දෑ මවන්යන්ය. 

ඔහු යතෝරා ගන්යන්ය. යතෝරා ගැනීයම් (අයිතිය) ඔවුනට 

යනාමැත. අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය. ඔවුන් ආයද්ශ කරන 

දැයින් ඔහු උත්තරීතරය. 

ُۗ َما   َوَربَُّك َيخۡلُُق َما يََشآُء َويَۡختَاُر
ِ َوتََعَٰلَىَٰ  ْۚ ُسبَۡحََٰن ٱَّلله كَاَن لَُهُم ٱلۡخِيَرَةُ

ا يُۡشِرُكونَ   ٦٨ َعمه

69. තවද ඔවුන්යේ හදවත් සඟවන දෑ ද ඔවුන් යහළි 

කරන දෑ ද නූයේ පරමාධිපති දන්යන්ය. 
تُِكنُّ ُصُدوُرُهۡم وََما  َوَربَُّك َيۡعلَُم َما 

 ٦٩ ُيۡعلِنُونَ 

70. තවද ඔහුය අල්ලාහ.් ඔහු හැර යවනත් යදවියකු නැත. 

ආරම්භයේ ද අවසානයේ ද සියලු ප්රශංසා ඔහු සතුය. 

තීන්දුව ද ඔහු සතුය. තවද නුඹලා නැවත යයාමු කරනු 

ලබනුයේ ඔහු යවතමය. 

ها ُهَوۖۡ لَُه  ُ لَآ إَِلََٰه إِل ٱلۡحَۡمُد فِي  َوُهَو ٱَّلله
ولَيَٰ َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُه ٱلۡحُۡكُم َوِإلَۡيهِ  

ُ
ٱلۡأ

 ٧٠ تُرَۡجُعونَ 

71. මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනය යතක් 

නුඹලා යවත රාත්රිය සදා පවතින්නක් බවට අල්ලාහ ්පත් 

කයළ ්නම් නුඹලා කුමක් සිතන්යනහු ද? නුඹලා යවත 

ආයලෝකය නැවත යගන එන්යන් අල්ලාහ් හැර යවනත් 

කවර යදවියයකු ද? නුඹලා සවන් යනායදන්යනහු ද? 

යැයි (නබිවරය!) නුඹ විමසනු. 

ُ َعلَيُۡكُم  َرَءۡيتُۡم إِن َجَعَل ٱَّلله
َ
قُۡل أ

هۡيَل َسۡرَمًدا إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َمۡن إَِلٌَٰه   ٱل
فَلَا  

َ
ِۚ أ تِيُكم بِِضيَآٍء

ۡ
ِ يَأ َغيُۡر ٱَّلله

 ٧١ تَۡسَمُعونَ 

72. මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනය යතක් 

නුඹලා යවත දහවල සදා පවතින්නක් බවට අල්ලාහ් පත් 

කයළ ්නම් නුඹලා කුමක් සිතන්යනහු ද? නුඹලා එහි 

ගිමන් හරින රාත්රිය නුඹලා යවත නැවත යගන එන්යන් 

අල්ලාහ ්හැර යවනත් කවර යදවියයකු ද? නුඹලා 

අවධානයයන් බැලිය යුතු යනායේ ද? යැයි (නබිවරය!) 

නුඹ විමසනු. 

ُ َعلَيُۡكُم  َرَءۡيتُۡم إِن َجَعَل ٱَّلله
َ
قُۡل أ

َهاَر َسۡرَمًدا إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َمۡن  ٱلنه
تِيُكم بِلَيٖۡل  

ۡ
ِ يَأ إَِلٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله

فَلَا ُتبِۡصُرونَ 
َ
 ٧٢ تَۡسُكنُوَن فِيهِِۚ أ

73. තවද එහි නුඹලා වාසය කරනු පිණිසත් ඔහුයේ 

භාගයයයන් යසායනු පිණිසත් නුඹලා කෘතයේදී විය හැකි 

වනු පිණිසත් ඔහුයේ ආශිර්වාදය තුළින් ඔහු නුඹලාට 

රාත්රිය හා දහවල ඇති කයළය්. 

هۡيَل   ۡحمَتِهِۦ َجَعَل لَُكُم ٱل َومِن ره
َهاَر لِتَۡسُكنُواْ فِيهِ َولَِتبۡتَُغواْ مِن   َوٱلنه

 ٧٣ فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

74. තවද එදින ඔහු ඔවුන් අමතා නුඹලා විශ්වාස කරමින් 

සිටි මායේ හවුල්කරුවන් යකායහ්දැ?යි ඔහු විමසයි. 
ۡيَن ُشَركَآءَِي  

َ
َويَۡوَم ُينَادِيهِۡم َفيَُقوُل أ

هِذيَن ُكنتُۡم تَزُۡعُمونَ   ٧٤ ٱل
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75. තවද සෑම සමූහයකින්ම සාක්ිකරුවකු අපි යවන් 

කර නුඹලායේ සාධක යගන එනුයි අපි පවසන්යනමු. 

එවිට නියත වශයයන්ම සතයය අල්ලාහ ්සතු යැයි ඔවුන් 

දැන ගනු ඇත. තවද ඔවුන් යගාතමින් සිටි දෑ ඔවුන්යගන් 

මුළා වී යයි. 

ةٖ َشهِيٗدا َفُقلۡنَا  مه
ُ
ِ أ

َونَزَۡعنَا مِن كُل 
 ِ نه ٱلۡحَقه َّلِله

َ
َهاتُواْ بُۡرَهَٰنَُكۡم َفَعلُِمٓواْ أ

ا كَانُواْ    ٧٥ َيۡفتَُرونَ َوَضله َعنُۡهم مه

76. නියත වශයයන්ම කාරූන් මූසායේ ජනයා අතරින් 

යකයනකු විය. නමුත් ඔහු ඔවුනට එයරහි ව සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු කයළය්. තවද අපි ඔහුට නිධන් වස්තු 

පිරිනැමුයවමු. නියත වශයයන්ම එහි යතුරු ශක්තිමත් 

කණ්ඩායමක් විසින් ඉතා අසීරුයවන් උසුලන්නක් විය. 

ඔබ උදම් යනාවනු යැයි ඔහුයේ ජනයා ඔහුට පැවසූ 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්උදම් 

වන්නන් ප්රිය යනාකරයි. 

َُٰروَن كَاَن مِن قَۡوِم ُموَسيَٰ  ۞إِنه َق
َفبََغىَٰ َعلَيۡهِۡمۖۡ َوَءاَتيَۡنَُٰه مَِن ٱلُۡكنُوزِ َمآ 

ْولِي 
ُ
 بِٱلُۡعۡصبَةِ أ

ُ
إِنه َمَفاِتحَُهۥ لََتنُٓوأ

ٱلُۡقوهةِ إِذۡ قَاَل لَُهۥ قَۡوُمُهۥ لَا َتۡفَرۡحۖۡ إِنه 
َ لَا ُيحِبُّ ٱلَۡفرِِحينَ   ٧٦ ٱَّلله

77. තවද අල්ලාහ් ඔබ යවත පිරිනැමූ දෑහි මතු යලාව 

නිවහන ඔබ යසායනු. තවද යමයලායවහි ඔයේ යකාටස 

අමතක යනාකරනු. අල්ලාහ් ඔබ යවත උපකාරශීලී ව 

කටයුතු කළාක් යමන් ඔබ ද උපකාරශීලී ව කටයුතු 

කරනු. තවද මහයපායළායේ කලහකම් කිරීමට 

යනායසායනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් කලහකාරීන් 

ප්රිය යනාකරයි. 

  ۡۖ اَر ٱٓأۡلِخَرةَ ُ ٱلده ََٰك ٱَّلله َوٱۡبتَِغ فِيَمآ َءاتَى
  ۡۖ ۡنيَا َولَا تَنَس نَِصيبََك مَِن ٱلدُّ

ُ إِلَۡيَكۖۡ  ۡحَسَن ٱَّلله
َ
ۡحِسن َكَمآ أ

َ
َولَا  َوأ

َ لَا   ۡرِضِۖ إِنه ٱَّلله
َ
َتبِۡغ ٱلَۡفَساَد فِي ٱلۡأ

 ٧٧ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

78. යමය මට යදනු ලැබුයේ මා යවත තියබන දැනුම 

යහත්ුයකාටයගනය යැයි (කාරූන්) පැවසීය. ඔහුට යපර 

ඔහුට වඩා ශක්තියයන් බලවත් එයමන්ම පිරියසන් වැඩි 

පරම්පරාවන් අල්ලාහ ්විනාශ කර ඇති බව ඔහු 

යනාදත්යත් ද? තවද ඔවුන්යේ පාපයන් ගැන යමම 

අපරාධකරුයවෝ විමසනු යනාලබති. 

وتِيتُُهۥ عَلَىَٰ ِعلٍۡم ِعنِدٓيِۚ 
ُ
قَاَل إِنهَمآ أ

ۡهلََك مِن  
َ
َ قَۡد أ نه ٱَّلله

َ
َولَۡم َيۡعلَۡم أ

َ
أ

َشدُّ مِنُۡه  
َ
َقبۡلِهِۦ مَِن ٱلُۡقُروِن َمۡن ُهَو أ

ْۚ َولَا  ۡكثَُر َجمٗۡعا
َ
يُۡسـ َُل َعن  قُوهٗة َوأ

 ٧٨ ذُنُوبِهُِم ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

79. ඔහු අලංකාරයයන් සැරසී ඔහුයේ ජනයා යවත පිටත් 

ව පැමිණියේය. කාරූන්ට යදනු ලැබූ දෑ යමන් අපට ද 

තිබුණා නම්! නියත වශයයන්ම ඔහු ඉමහත් භාගයය 

සම්පන්නයකු යැයි යමයලාව ජීවිතය ප්රිය කරන්යනෝ 

පැවසූහ. 

ۖۦۡ قَاَل  فََخَرَج عَلَىَٰ  قَوۡمِهِۦ فِي زِينَتِهِ
ۡنيَا َيَٰلَيَۡت  هِذيَن يُرِيُدوَن ٱلۡحَيَوَٰةَ ٱلدُّ ٱل

  ٍ َُٰروُن إِنهُهۥ لَُذو َحظ  وتَِي َق
ُ
لََنا مِثَۡل َمآ أ

 ٧٩ َعِظيمٖ 
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80. තවද නුඹලාට විනාශය යේවා! විශ්වාස යකාට 

යහකම් සිදු කළවුනට අල්ලාහය්ේ තිළිණය උතුම්ය. 

ඉවසිලිවන්තයයෝ හැර (යවනත් කිසිවකු) එය යනාලබනු 

ඇතැයි ඥානය යදනු ලැබුයවෝ පැවසූහ. 

وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َويۡلَُكۡم  
ُ
هِذيَن أ َوَقاَل ٱل

ِ َخيۡر  ل َِمۡن َءاَمَن وََعِمَل  ثََواُب ٱَّلله
َٰبُِرونَ  ها ٱلصه ََٰهآ إِل ى ْۚ َولَا يُلَقه  ٨٠ َصَٰلِٗحا

81. එයහයින් අපි ඔහු හා ඔහුයේ නිවස මහයපායළාවට 

ගිල්වූයයමු. එවිට අල්ලාහය්ගන් යතාර ව ඔහුට උදේ 

කරන කිසිදු පිරිසක් ඔහුට යනාවීය. තවද ඔහු උදේ 

ලබන්නන් අතරින් ද යනාවීය. 

ۡرَض َفَما كَاَن 
َ
فََخَسۡفنَا بِهِۦ َوبَِدارِهِ ٱلۡأ

  ِ لَُهۥ مِن فِئَةٖ يَنُصُرونَُهۥ مِن ُدوِن ٱَّلله
 ٨١ َوَما كَاَن مَِن ٱلُۡمنتَِصِرينَ 

82. අයහෝ! තම ගැත්තන් අතරින් අල්ලාහ් අභිමත කරන 

අයට යපෝෂණ සම්පත් ඔහු ේයාප්ත කර යදයි. තවද ඔහු 

ප්රමාණ යකාට යදයි. අල්ලාහ් අප යවත කාරුණික 

යනාවූයේ නම් අප ද ගිලී යන්නට තිබුණි. අයහෝ! 

යදවියන් ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් ජය යනාලබනු ඇතැයි 

යපර දින ඔහුයේ නිලයට ආශා කළවුන් පවසන්නන් 

බවට පත් වූහ. 

ۡمِس  
َ
هِذيَن َتَمنهۡواْ َمكَانَُهۥ بِٱلۡأ ۡصبََح ٱل

َ
َوأ

ِۡزَق   َ يَبُۡسُط ٱلر  نه ٱَّلله
َ
َيُقولُوَن َويَۡكأ

ۖۡ لَۡولَآ   لَِمن يََشآُء مِۡن ِعبَادِهِۦ َويَۡقِدُر
  ۡۖ ُ َعلَيۡنَا لَخََسَف بِنَا نه ٱَّلله ن مه

َ
أ

نهُهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلۡ 
َ
 ٨٢ َكَٰفُِرونَ َويَۡكأ

83. ඒ මතු යලාව නිවහන මහයපායළායේ උද්දාමය යහෝ 

කලහකාරිත්වය යහෝ ප්රිය යනාකරන්නන් හට අපි ඇති 

කයළමු. අවසානය බිය බැතිමතුන් හටය. 

هِذيَن لَا   اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َنجَۡعلَُها لِل تِلَۡك ٱلده
ۡرِض َولَا فََساٗداْۚ 

َ
ا فِي ٱلۡأ يُرِيُدوَن ُعلُو ٗ

 ٨٣ َوٱلَۡعَٰقِبَُة لِلُۡمتهقِينَ 

84. කවයරකු යහපත රැයගන එන්යන් ද එවිට ඊට වඩා 

උතුම් දෑ ඔහුට ඇත. තවද කවයරකු නපුර රැයගන 

එන්යන් ද එයස් නපුරුකම් සිදු කළ අයට ඔවුන් සිදු 

කරමින් සිටි දෑට මිස ප්රතිඵල යදනු යනාලැයේ. 

ۖۡ َمن َجآَء بِٱلۡحََسنَةِ فَلَُهۥ َخيۡر   ِنَۡها م 
هِذيَن  ي ِئَةِ فَلَا ُيجَۡزى ٱل َوَمن َجآَء بِٱلسه

ها َما كَانُواْ  ي ِـ َاِت إِل َعِملُواْ ٱلسه
 ٨٤ َيۡعَملُونَ 

85. නියත වශයයන්ම ඔබ යවත අල් කුර්ආනය නියම 

කළ ඔහු ඔබ ව (නැවතත් ඔබ) හැරී ආ සථ්ානයටම යගන 

යනු ඇත. යහමග රැයගන එන්නා කවුරුන් දැයි ද පැහැදිලි 

මුළායවහි සිටින්නා කවුරුන්දැයි ද මායේ පරමාධිපති 

මැනවින් දන්නාය යැයි (නබිවරය!) පවසන්න. 

هِذي فَرََض َعلَيَۡك ٱلُۡقۡرَءاَن  إِنه ٱل
ۡعلَُم َمن 

َ
ب ِٓي أ ِۚ قُل ره َك إِلَيَٰ َمَعادٖ لََرآدُّ

َجآَء بِٱلُۡهَدىَٰ وََمۡن ُهَو فِي َضَلَٰٖل  
بِينٖ   ٨٥ مُّ
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86. තවද ධර්ම ග්රන්ථය ඔබ යවත පහළ කරනු ලැයේ 

යැයි ඔබ අයප්ක්ෂා කරමින් යනාසිටියයහිය. එය ඔබයේ 

පරමාධිපතියගන් වූ ආශිර්වාදයක් මිස යවනකක් නැත. 

එයහයින් ඔබ යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් හට උර 

යදන්නකු යනාවනු. 

ن يُلَۡقىَٰٓ إِلَۡيَك  
َ
َوَما ُكنَت تَرُۡجٓواْ أ

ها  ب َِكۖۡ فَلَا  ٱلِۡكَتَُٰب إِل ِن ره َرۡحمَٗة م 
َٰفِرِينَ   ٨٦ تَُكوَننه َظهِيٗرا ل ِلَۡك

87. තවද අල්ලාහ්යේ වදන් ඔබ යවත පහළ කරනු 

ලැබුවායින් පසු ව ඒවායින් ඔවුන් ඔබ ව යනාවැළැක්විය 

යුතුයි. තවද ඔබ ඔයේ පරමාධිපති යවත ඇරයුම් කරනු. 

තවද ඔබ යද්වත්වය ආයද්ශ කරන්නන් අතරින් යනාවනු. 

ِ َبۡعَد إِذۡ  َولَا  نهَك َعۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله يَُصدُّ
نزِلَۡت إِلَۡيَكۖۡ َوٱۡدُع إِلَيَٰ َرب َِكۖۡ َولَا 

ُ
أ

 ٨٧ تَُكوَننه مَِن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

88. තවද ඔබ අල්ලාහ ්සමග යවනත් යදවියකු ඇරයුම් 

යනාකරනු. ඔහු හැර යවනත් යදවියකු යනාමැත. ඔහුයේ 

මුහුණ හැර යසසු සියලු දෑ විනාශ වී යන්නක්ය. තීන්දුව 

ඔහු සතුය. තවද නුඹලා නැවත යයාමු කරනු ලබනුයේ 

ඔහු යවතටය. 

ِ إَِلًَٰها َءاَخَرۘ لَآ إَِلََٰه  َولَا تَۡدُع َمَع ٱَّلله
ۚۥْ لَُه  ها وَۡجَهُه ها ُهَوْۚ كُلُّ َشۡيٍء َهالٌِك إِل إِل

 ٨٨ ٱلۡحُۡكُم َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 
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සූරා අල් අන්කබූත් العنكبوت 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, මීම්.  ٓ١ الٓم 

2. මිනිසා තමන් පරීක්ෂාවට ලක් කරනු යනාලැබ, 

අපි විශ්වාස කයළමු යැයි පැවසීයමන් පමණක් 

තමන් අතහැර දමනු ලබනු ඇතැයි සිතුයේ ද? 

ن َيُقولُٓواْ 
َ
ن ُيتَۡرُكٓواْ أ

َ
اُس أ َحِسَب ٱلنه

َ
أ

 ٢ َءاَمنها َوُهۡم لَا ُيۡفتَنُونَ 

3. තවද ඔවුනට යපර සිටියවුන් ද අපි පරීක්ෂාවට 

ලක් කයළමු. එයහයින් සතයය පැවසූවන් පිළිබඳ ව 

අල්ලාහ ්සැබැවින්ම දනී. තවද මුසාවාදීන් පිළිබඳ ව 

ද ඔහු සැබැවින්ම දනී. 

هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡمۖۡ فَلَيَۡعلََمنه  َولََقۡد َفتَنها ٱل
هِذيَن َصَدقُواْ َولََيۡعلََمنه  ُ ٱل ٱَّلله

 ٣ ٱلَۡكَِٰذبِينَ 

4. නපුරුකම් සිදු කරන්නන් වනාහි ඔවුහු අප 

අබිබවා යා හැකැයි සිතුයවෝ ද? ඔවුන් තීන්දු කරන 

දෑ නපුරු විය. 

هِذيَن َيۡعَملُوَن ٱلسه  ۡم َحِسَب ٱل
َ
ن  أ

َ
ي ِـ َاِت أ

ْۚ َسآَء َما َيحُۡكُمونَ   ٤ يَۡسبُِقونَا

5. කවයරකු අල්ලාහය්ේ හමුව අයප්ක්ෂා කරන්යන් 

ද එවිට නියත වශයයන්ම අල්ලාහ්යේ නියමිත 

කාලය පැමියණන්නකි. (යැයි දැන ගනු) තවද ඔහු 

සර්ව රාවකය; සර්ව ඥානීය. 

ِ فَإِنه  ِ  َمن كَاَن يَرُۡجواْ لَِقآَء ٱَّلله َجَل ٱَّلله
َ
أ

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٥ ٓأَلٖتِۚ َوُهَو ٱلسه

6. තවද කවයරකු (අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයහි) 

යවයහස වන්යන් ද එයස ්ඔහු යවයහස වනුයේ ඔහු 

යවනුයවනි. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

යලෝවැසියන්යගන් අවශයතා යනාමැත්යතකි. 

ۦْٓۚ إِنه  َ َوَمن َجََٰهَد فَإِنهَما يَُجَٰهُِد لَِنۡفِسهِ ٱَّلله
 ٦ لََغنِيٌّ َعِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

7. තවද විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් වනාහි 

ඔවුන්යේ පාපයන් ඔවුන්යගන් අපි කමා 

කරන්යනමු. තවද ඔවුන් සිදුකරමින් සිටි වඩාත් 

අලංකාර දෑ සඳහා අපි ඔවුනට ප්රතිඵල 

පිරිනමන්යනමු. 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ  َٰلَِحَِٰت َوٱل ٱلصه
َِرنه َعنُۡهۡم َسي ِـ َاتِهِۡم َولََنۡجزِيَنهُهۡم   لَُنَكف 

هِذي كَانُواْ َيۡعَملُونَ  ۡحَسَن ٱل
َ
 ٧ أ



සූරා අල් අන්කබූත් 542  العنكبوت 

8. තවද තම යදමේපියන් සමග යහපත් අයුරින් 

කටයුතු කරන යලස අපි මිනිසාට උපයදස් දුනිමු. 

ඔබට කවර යදයක් පිළිබඳ දැනුමක් යනාමැත්යත් ද 

එවන් දෑ ඔබ මට ආයද්ශ කරන යමන් ඔවුන් 

යදයදනා ඔබ යවත (බල කරන්නට) උත්සාහ 

දැරුයේ නම්, එවිට ඔබ ඔවුන් යදයදනාට අවනත 

යනාවනු. නුඹලායේ නැවත පැමිණීයම් සථ්ානය 

ඇත්යත් මා යවතය. එවිට නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑ 

පිළිබඳ ව අපි නුඹලාට දන්වන්යනමු. 

 ۡۖ َٰلَِديۡهِ ُحۡسٗنا يۡنَا ٱلِۡإنَسََٰن بَِو َوِإن َوَوصه
َجََٰهَداَك لِتُۡشرَِك بِي َما لَيَۡس لََك بِهِۦ  

ْۚ إِلَيه َمرِۡجُعُكۡم   ِعلۡم  فَلَا تُِطۡعُهَمآ
نَب ِئُُكم بَِما ُكنتُۡم َتۡعَملُونَ 

ُ
 ٨ فَأ

9. තවද විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් වනාහි 

සැබැවින්ම අපි ඔවුන් දැහැමියන් අතරට ඇතුළත් 

කරන්යනමු. 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
َٰلِِحينَ   ٩ لَُنۡدِخلَنهُهۡم فِي ٱلصه

10. තවද ‘සැබැවින්ම අපි අල්ලාහ ්විශ්වාස කයළමු’ 

යැයි පවසන අය ජනයා අතරින් යවති. එවැන්යනකු 

අල්ලාහ ්විෂයයහි යේදනාවට පත් කරනු ලැබූ විට, 

ජනයායේ අර්බුදය අල්ලාහය්ේ දඬුවමක් බවට 

සලකයි. නමුත් ඔයේ පරමාධිපතියගන් උපකාරයක් 

පැමිණි විට නියත වශයයන්ම අපි නුඹලා සමග 

සිටියයමු යැයි පවසති. යලෝවැසියන්යේ හදවත් තුළ 

ඇති දෑ පිළිබඳ ව මැනවින් දන්නා අල්ලාහ් යනායේ 

ද? 

ِ فَإِذَآ   َومَِن ٱلنهاِس َمن َيُقوُل َءاَمنها بِٱَّلله
 ِ وذَِي فِي ٱَّلله

ُ
اِس َكَعَذاِب أ َجَعَل فِتۡنََة ٱلنه

ب َِك لََيُقولُنه إِنها   ِن ره ِۖۡ َولَئِن َجآَء نَۡصر  م  ٱَّلله
ۡعلََم بَِما فِي 

َ
ُ بِأ َولَيَۡس ٱَّلله

َ
ُكنها َمَعُكۡمْۚ أ

 ١٠ ُصُدورِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

11. තවද සැබැවින්ම යද්වත්වය විශ්වාස කළවුන් 

ගැන අල්ලාහ් දන්යන්ය. තවද කුහකයින් ගැන ද 

සැබැවින්ම ඔහු දන්යන්ය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ َولََيۡعلََمنه  ُ ٱل َولََيۡعلََمنه ٱَّلله
 ١١ ٱلُۡمَنَٰفِقِينَ 

12. තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් යද්වත්වය 

විශ්වාස කළවුන් යදස බලා නුඹලා අපයේ මාර්ගය 

අනුගමනය කරනු. නුඹලායේ පාපකම් අපි 

උසුලන්යනමු යැයි පවසති. ඔවුන්යේ පාපකම් වලින් 

කිසිවක් ඔවුහු උසුලන්නන් යනායවති. නියත 

වශයයන්ම ඔවුහු මුසාවාදීහුය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ ٱتهبُِعواْ   هِذيَن َكَفُرواْ لِل َوَقاَل ٱل
َسبِيلَنَا َولَۡنۡحِمۡل َخَطََٰيَُٰكۡم َوَما ُهم  

ِن َشۡيٍءِۖ  إِنهُهۡم  بَِحَِٰملِيَن مِۡن َخَطََٰيَُٰهم م 
 ١٢ لََكَِٰذبُونَ 

13. තවද නියත වශයයන්ම ඔවුහු ඔවුන්යේ බරද 

ඔවුන්යේ බර සමග තවත් බරද උසුලනු ඇත. තවද 

ඔවුන් යගාතමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ නියත වශයයන්ම විනිශ්චය 

කරනු ලැයේ. 

ۡثَقالَُهۡم 
َ
ۡثَقالِهِۡمۖۡ  َولََيۡحِملُنه أ

َ
َع أ ۡثَقالٗا مه

َ
َوأ

ا كَانُواْ  َولَيُۡسـ َلُنه يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َعمه
 ١٣ َيۡفتَُرونَ 
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14. තවද සැබැවින්ම අපි නූහ් ඔහුයේ ජනයා යවත 

එේයවමු. එවිට ඔහු ඔවුන් අතර වසර දහසකට වසර 

පනහක් අඩුයවන් (එනම් අවුරුදු නවසියපනහක්) රැඳී 

සිටියේය. එවිට ඔවුන් අපරාධකරුවන් යලස සිටිය දී 

මහා ගංවතුර ඔවුන් හසු කයළය්. 

رَۡسلۡنَا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡومِهِۦ فَلَبَِث فِيهِۡم  
َ
َولََقۡد أ

َخَذُهُم  
َ
ها َخمِۡسيَن عَاٗما فَأ لَۡف َسنٍَة إِل

َ
أ

وَفاُن َوُهۡم َظَٰلُِمونَ   ١٤ ٱلطُّ

15. එවිට අපි ඔහු(නූහ්) හා නැයේ සිටි සගයින් 

යේරා ගත්යතමු. තවද යලෝ වැසියන්ට සංඥාවක් 

බවට අපි එය පත් කයළමු. 

فِينَةِ وََجَعلَۡنََٰهآ   ۡصَحََٰب ٱلسه
َ
نجَيَۡنَُٰه َوأ

َ
فَأ

 ١٥ َءايَٗة ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

16. තවද ඉේරාහීම් ව ද (එේයවමු.) නුඹලා 

අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරනු. තවද ඔහුට බිය බැතිමත් 

වනු. නුඹලා දැන සිටියයහු නම් එය නුඹලාට උතුම්ය 

යැයි ඔහු පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

  َ َوِإبَۡرَٰهِيَم إِذۡ قَاَل لَِقۡومِهِ ٱۡعبُُدواْ ٱَّلله
َوٱتهُقوُهۖۡ َذَٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنتُۡم 

 ١٦ َتۡعلَُمونَ 

17. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් හැර දමා නුඹලා 

නැමදුම් කරනුයේ පිළිම වලටය. තවද නුඹලා යබාරු 

නිර්මාණය කරන්යනහුය. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්

හැර දමා නුඹලා නමදින දෑ වනාහි නුඹලාට 

යපෝෂණය ලබා යදන්නට ඔවුන් හැකියාව යනාදරිති. 

එයහයින් අල්ලාහ් අබියසින් යපෝෂණ සම්පත් 

යසායනු. තවද ඔහුට නැමදුම් කරනු. තවද ඔහුට 

කෘතයේදී වනු. නුඹලා නැවත යයාමු කරනු 

ලබනුයේ ඔහු යවතටය. 

ۡوَثَٰٗنا إِنهمَ 
َ
ِ أ ا َتۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ٱَّلله

هِذيَن َتۡعبُُدوَن مِن  َوَتخۡلُُقوَن إِفۡكًاْۚ إِنه ٱل
ِ لَا َيۡملُِكوَن لَُكۡم رِۡزٗقا   ُدوِن ٱَّلله
ِۡزَق َوٱۡعبُُدوهُ   ِ ٱلر  فَٱۡبتَُغواْ ِعنَد ٱَّلله

ۥٓۖۡ إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ   ١٧ َوٱۡشُكُرواْ لَُه

18. තවද නුඹලා යබාරු කරන්යනහු නම් එවිට 

(දැනගනු) සැබැවින්ම නුඹලාට යපර සිටි සමූහයයෝද 

යබාරු කයළෝය. තවද පැහැදිලි ව දන්වා සිටීම මිස 

යවනත් කිසිවක් පණිවිඩකරුවා යවත නැත. 

ِن   َمم  م 
ُ
َب أ بُواْ َفَقۡد َكذه ِ َوِإن تَُكذ 

ها ٱلَۡبَلَٰغُ    َقبۡلُِكۡمۖۡ َوَما عَلَى ٱلرهُسوِل إِل
 ١٨ ٱلُۡمبِينُ 

19. අල්ලාහ් මැවීම් ප්රථයමෝත්පාදනය කර පසු ව 

ඔහු එය නැවත යගන එන්යන් යකයස් දැයි ඔවුහු 

යනාදුටුයවෝ ද? නියත වශයයන්ම එය අල්ලාහ ්යවත 

පහසු කාර්යයකි. 

ُ ٱلۡخَلَۡق ثُمه   َولَۡم يََرۡواْ َكيَۡف ُيبِۡدُئ ٱَّلله
َ
أ

ۥْٓۚ إِنه َذَٰلَِك عَلَى  ِ يَِسير  يُعِيُدهُ  ١٩ ٱَّلله
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20. මහයපායළායේ නුඹලා ගමන් යකාට ඔහු මැවීම් 

ප්රථයමෝත්පාදනය කයළ් යකයස ්දැයි අධීක්ෂණයයන් 

බලනු. පසු ව අල්ලාහ් යවනත් නිර්මාණයක් 

නිර්මාණය කරයි. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් සියලු 

දෑ යකයරහි ශක්තිය ඇත්තාය යැයි (නබිවරය!) නුඹ 

පවසනු. 

 قُۡل ِسيُرواْ فِي 
َ
ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكيَۡف بََدأ

َ
ٱلۡأ

ْۚ إِنه   ةَ ٱٓأۡلِخَرةَ
َ
ُ يُنِشُئ ٱلنهۡشأ ْۚ ثُمه ٱَّلله ٱلۡخَلَۡق

ِ َشۡيءٖ قَِدير  
َ عَلَىَٰ كُل   ٢٠ ٱَّلله

21. ඔහු අභිමත කරන අයට ඔහු දඬුවම් කරයි. තවද 

ඔහු අභිමත කරන අයට කරුණාව යපන්වයි. තවද 

නුඹලා යපරළා යගන එනු ලබනුයේ ඔහු යවතටය. 

ۖۡ َوِإلَۡيهِ   ُب َمن يََشآُء َويَرَۡحُم َمن يََشآُء ِ ُيَعذ 
 ٢١ ُتۡقلَبُونَ 

22. තවද නුඹලා මහයපායළායේ යහෝ අහස්හි යහෝ 

(අල්ලාහ්ව පරාජය කරන්නට) හැකියාව දරන්නන් 

යනාවන්යනහුය. තවද අල්ලාහය්ගන් යතාර ව කිසිදු 

භාරකරුවකු යහෝ උදේකරුවකු යහෝ නුඹලාට 

යනාමැත. 

ۡرِض َولَا فِي  َوَمآ 
َ
نتُم بُِمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ

َ
أ

ِ مِن َولِي ٖ   ِن ُدوِن ٱَّلله َمآءِِۖ َوَما لَُكم م  ٱلسه
 ٢٢ َولَا نَِصيرٖ 

23. තවද අල්ලාහ්යේ සංඥා හා ඔහුයේ හමු ව 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වනාහි ඔවුහු මායේ දයාලුභාවය 

පිළිබඳ බලායපායරාත්තු සුන් කර ගත්යතෝ යවති. 

තවද ඔවුනට යේදනීය දඬුවමක් ඇත්යතෝ ද 

ඔවුහුමය. 

ۦٓ   ِ َولَِقآئِهِ هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم  

ُ
ۡحمَتِي َوأ ْوَلَٰٓئَِك يَئُِسواْ مِن ره

ُ
أ

لِيم  
َ
 ٢٣ َعَذاٌب أ

24. (එයට ඔවුන්) නුඹලා ඔහු මරා දමනු. එයස් 

නැතයහාත් ඔහු පුලුසස්ා දමනු යැයි පවසා සිටියා මිස 

ඔහුයේ ජනයායේ පිළිතුර යවයනකක් යනාවීය. 

එවිට අල්ලාහ ්ඔහු ව ගින්යනන් මුදවා ගත්යත්ය. 

නියත වශයයන්ම විශ්වාස කරන ජනයාට එහි සංඥා 

ඇත. 

ن قَالُواْ ٱۡقتُلُوهُ 
َ
هآ أ ۦٓ إِل َفَما كَاَن َجَواَب قَۡومِهِ

 ِۚ ارِ ُ مَِن ٱلنه َُٰه ٱَّلله نجَى
َ
ُِقوهُ فَأ ۡو َحر 

َ
إِنه فِي  أ

 ٢٤ َذَٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ يُۡؤمِنُونَ 

25. තවද යමයලාව ජීවිතයේ නුඹලා අතර ආදරය 

ඇති කිරීමක් වශයයන් නුඹලා අල්ලාහ්යගන් යතාර 

ව යගන ඇත්යත් පිළිම(වන්දනාව)ය. පසු ව මළවුන් 

යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ නුඹලායගන් 

ඇතැයමක් ඇතැයමකු ප්රතික්යෂ්ප කරනු ඇත. තවද 

නුඹලායගන් ඇතැයමක් ඇතැයමකුට ශාප කරනු 

ඇත. තවද නුඹලායේ නවාතැන (නිරා) ගින්නය. 

තවද නුඹලාට උදේකරුවන් කිසිවකු යහෝ යනාමැත. 

ۡوَثَٰٗنا  
َ
ِ أ ِن ُدوِن ٱَّلله خَۡذتُم م  َوَقاَل إِنهَما ٱته

ۖۡ ثُمه يَۡوَم   ۡنيَا ةَ بَيۡنُِكۡم فِي ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ َوده مه
 َبۡعُضُكم بِبَۡعٖض َويَلَۡعُن ٱلۡقَِيََٰمةِ يَۡكُفرُ 

اُر َوَما   َُٰكُم ٱلنه َوى
ۡ
َبۡعُضُكم َبۡعٗضا وََمأ

َِٰصِرينَ  ِن نه  ٢٥ لَُكم م 



සූරා අල් අන්කබූත් 545  العنكبوت 

26. තවද ලූත් ඔහු(ඉේරාහීම්) ව විශ්වාස කයළය්. 

නියත වශයයන්ම මම මායේ පරමාධිපති යවත 

නික්ම ආ යකයනකි. නියත වශයයන්ම ඔහු සර්ව 

බලධාරීය; මහා ප්රඥාවන්තය යැයි ඔහු (ඉේරාහීම්) 

පැවසීය. 

ۘ َوَقاَل إِن ِي ُمَهاِجٌر إِلَيَٰ  ۞فَـ َاَمَن لَُهۥ لُوط 
 ٢٦ َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

27. තවද අපි ඔහු (ඉේරාහීම්)ට ඉසහ්ාක් හා යඃකූේ 

පිරිනැමුයවමු. ඔහුයේ පරම්පරාව තුළ දූතත්වය හා 

ධර්ම ග්රන්ථය ඇති කයළමු. තවද ඔහුයේ කුලිය අපි 

ඔහුට යමයලායවහි පිරිනැමුයවමු. තවද නියත 

වශයයන්ම ඔහු මතු යලායවහි දැහැමියන් අතරින්ය. 

ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب وََجَعلۡنَا فِي  َوَوَهبۡنَا لَُه
ۡجَرُهۥ 

َ
بُوهةَ َوٱلِۡكَتََٰب َوَءاَتيَۡنَُٰه أ ِيهتِهِ ٱلنُّ ذُر 

ۖۡ َوِإنهُهۥ فِي ٱٓأۡل ۡنيَا ِخَرةِ لَِمَن فِي ٱلدُّ
َٰلِِحينَ   ٢٧ ٱلصه

28. තවද ලූත් ව ද (අපි එේයවමු.) නියත වශයයන් 

නුඹලා අශීලාචාරය දෑහි නිරත වන්යනහුය. නුඹලාට 

යපර යමවැනි යදයක් යලෝවැසියන් අතරින් 

කිසියවකු විසින් සිදු කර නැත. 

تُوَن 
ۡ
ۦٓ إِنهُكۡم لََتأ َولُوًطا إِذۡ قَاَل لَِقۡومِهِ

َِن   َحٖد م 
َ
ٱلَۡفَِٰحَشَة َما َسبََقُكم بَِها مِۡن أ

 ٢٨ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

29. නියත වශයයන්ම නුඹලා සහජ මාර්ගය කපා 

හැර පිරිමින් යවත (කාමාශායවන් යුතු ව) 

පැමියණන්යනහු ද? නුඹලා රැස ්වන තැන්හි පිළිකුල් 

සහගත දෑ කරන්යනහු ද? එවිට ඔහුයේ ජනයායේ 

පිළිතුර ‘ඔබ සතයවාදීන් අතරින් නම් අල්ලාහ්යේ 

දඬුවම අප යවත යගන එනු’යි පැවසීම මිස 

යවයනකක් යනාවීය. 

تُوَن ٱلر َِجاَل َوَتۡقَطُعوَن 
ۡ
ئِنهُكۡم لََتأ

َ
أ

ۖۡ َفَما  تُوَن فِي نَادِيُكُم ٱلُۡمنَكَر
ۡ
بِيَل َوتَأ ٱلسه

ن قَالُواْ ٱئۡتِنَا  
َ
هآ أ ۦٓ إِل كَاَن َجَواَب قَۡومِهِ

 ِ َِٰدقِينَ بَِعَذاِب ٱَّلله  ٢٩ إِن ُكنَت مَِن ٱلصه

30. මායේ පරමාධිපතියණනි! කලහකාරී පිරිසට 

එයරහි ව ඔබ මට උදේ කරනු මැනව! යැයි ඔහු 

ප්රාර්ථනා කයළය්. 

ِ ٱنُصۡرنِي عَلَى ٱلَۡقۡوِم  قَاَل َرب 
 ٣٠ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

31. තවද අපයේ දූත වරුන් ඉේරාහීම් යවත 

ශුභාරංචිය යගන ආ කල්හි ‘නියත වශයයන්ම අපි 

යමම නගරයේ වැසියන් විනාශ කරන්යනෝ යවමු. 

නියත වශයයන්ම එහි වැසියයෝ අපරාධකරුවන් 

වූහැ’යි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

ا َجآَءۡت رُُسلُنَآ إِبَۡرَٰهِيَم بِٱلۡبُۡشَرىَٰ   َولَمه
ۡهِل َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِِۖ إِنه 

َ
قَالُٓواْ إِنها ُمۡهلُِكٓواْ أ

ۡهلََها كَانُواْ 
َ
 ٣١ َظَٰلِِمينَ أ

32. නියත වශයයන්ම එහි ලූත් සිටින්යන් යැයි 

ඔහු(ඉේරාහීම්) පැවසීය. එහි සිටින්යන් කවයරකු දැයි 

අපි මැනවින් දන්යනමු. ඔහුයේ බිරිය හැර ඔහු හා 

ඔහුයේ පවුයල් උදවිය අපි මුදවා ගන්යනමු. ඇය 

පසුබැසස්වුන් අතරට පත් වූවාය. 

ْۚ قَالُواْ َنحۡ  ۡعلَُم بَِمن قَاَل إِنه فِيَها لُوٗطا
َ
ُن أ

تَُهۥ كَانَۡت  
َ
ها ٱۡمَرأ ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
يَنهُهۥ َوأ ِ ۖۡ لَُننَج  فِيَها

 ٣٢ مَِن ٱلَۡغَٰبِرِينَ 
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33. තවද අපයේ දූතවරු ලූත් යවත පැමිණි විට 

ඔවුන් යහත්ුයවන් ඔහු දුකට පත් විය. තවද ඔවුන් 

ගැන කනස්සල්යලන් ඔහු පීඩනයට පත් විය. තවද 

ඔබ බිය යනාවනු. ඔබ දුක් යනාවනු. නියත 

වශයයන්ම ඔබයේ බිරිය හැර ඔබ හා ඔබයේ පවුයල් 

අය අපි මුදවාගන්යනෝ යවමු. ඇය පසුබැසස්වුන් 

අතරට පත් වූවාය යැයි පැවසූහ. 

ن َجآَءۡت رُُسلُنَا لُوٗطا ِسٓيَء بِهِۡم 
َ
آ أ َولَمه

ۖۡ َوَقالُواْ لَا َتخَۡف َولَا  َوَضاَق بِهِۡم ذَۡرٗعا
تََك  َتحَۡزۡن إِنها 

َ
ها ٱۡمَرأ ۡهلََك إِل

َ
وَك َوأ ُمنَجُّ
 ٣٣ كَانَۡت مَِن ٱلَۡغَٰبِرِينَ 

34. නියත වශයයන්ම යමම නගරවාසීන් පාපකම් 

සිදු කරමින් සිටී යහයින් අහසින් දඬුවමක් අපි ඔවුන් 

යවත පහළ කරන්යනමු. 

ۡهِل َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِ رِۡجٗزا 
َ
إِنها ُمنزِلُوَن عَلَىَٰٓ أ

َِن  َمآءِ بَِما كَانُواْ َيۡفُسُقونَ م   ٣٤ ٱلسه

35. තවද වටහා ගන්නා ජනයාට සැබැවින්ම අපි 

පැහැදිලි සංඥාවක් එහි අත්හැර දමා ඇත්යතමු. 
َولََقد تهَرۡكنَا مِنَۡهآ َءايََۢة بَي ِنَٗة ل َِقۡومٖ  

 ٣٥ َيۡعقِلُونَ 

36. තවද මද්යන් වාසීන් යවත ඔවුන්යේ සයහෝදර 

ෂුඅයිේ ව (එේයවමු.) එවිට මායේ ජනයිනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරනු. තවද පරමාන්ත දිනය 

බලායපායරාත්තු යවනු. තවද මහයපායළායේ 

කලහකාරීන් යලස යනාසැරිසරනු යැයි ඔහු පැවසීය. 

َخاُهۡم ُشَعيٗۡبا َفَقاَل َيََٰقۡوِم 
َ
َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

 َ َ َوٱرُۡجواْ ٱلَۡيۡوَم ٱٓأۡلِخَر َول ا  ٱۡعبُُدواْ ٱَّلله
ۡرِض ُمۡفِسِدينَ 

َ
 ٣٦ َتۡعثَۡواْ فِي ٱلۡأ

37. එවිට ඔවුහු ඔහු යබාරු කයළෝය. එවිට 

භූමිකම්පාව ඔවුන් හසු කර ගත්යත්ය. එයහයින් 

ඔවුහු ඔවුන්යේ නියවස ්තුළ මළ කඳන් බවට පත් 

වූයවෝය. 

ۡصبَُحواْ فِي  
َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
بُوهُ فَأ فََكذه

 ٣٧ َجَٰثِِمينَ َدارِِهۡم 

38. තවද ආද් ජනයා සහ සමූද් ජනයා ද (විනාශ 

කයළමු.) තවද සැබැවින්ම ඔවුන්යේ 

වාසස්ථානයන්යගන් (ඔවුන්යේ තත්ත්වය) නුඹලාට 

පැහැදිලි වී ඇත. ඔවුන් බුද්ධිමතුන් ව සිටිය දී 

යෂයිතාන් ඔවුන්යේ ක්රියාවන් ඔවුනට අලංකාර කර 

යපන්වා ඍජු මාර්ගයයන් ඔවුන් වැළැක්වීය. 

ِن   وَعَاٗدا َوثَُموَداْ َوَقد تهبَيهَن لَُكم م 
ۡعَمَٰلَُهۡم  

َ
يَۡطَُٰن أ َسَِٰكنِهِۡمۖۡ َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه مه

بِيِل وَكَانُواْ   ُهۡم َعِن ٱلسه فََصده
 ٣٨ ُمۡستَبِۡصِرينَ 

39. තවද කාරූන් ෆිර්අවුන් හා හාමාන් ද (විනාශ 

කයළමු.) සැබැවින්ම මූසා ඔවුන් යවත පැහැදිලි 

සාධක යගන ආයේය. නමුත් ඔවුන් මහයපායළායේ 

උඩඟුකම් පෑහ. තවද ඔවුන් ජයග්රාහකයන් යනාවූහ. 

َُٰروَن َوفِۡرَعۡوَن َوَهََٰمََٰنۖۡ َولََقۡد َجآَءُهم   َوَق
ۡرِض  

َ
وَسيَٰ بِٱلَۡبي َِنَِٰت فَٱۡستَۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ مُّ

 ٣٩ َوَما كَانُواْ َسَٰبِقِينَ 
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40. එයස් සෑම සමූහයක්ම එහි පාපය යහ්තුයවන් අපි 

ග්රහණය කයළමු. ඒ අනුව ඔවුන් අතරින් අප 

ඒ(සමූහය) යවත සැඩ සුළං එවූ අය ද යවති. තවද 

ඔවුන් අතුරන් මහ හඬ එ(ම සමූහ)ය හසුකරගත් අය 

ද යවති. තවද ඔවුන් අතරින් එ(ම සමූහ)ය 

මහයපායළාවට ගිල් වූ අයද යවති. තවද ඔවුන් 

අතරින් අප ජලයේ ගිල්වූ අය ද යවති. අල්ලාහ් 

ඔවුනට අපරාධ කිරීමට යනාවීය. නමුත් ඔවුහු 

ඔවුනටම අපරාධ කර ගනිමින් සිටියයෝය. 

رَۡسلۡنَا  
َ
ۡن أ ۖۦۡ فَِمنُۡهم مه َخۡذنَا بَِذۢنبِهِ

َ
ًّا أ فَكُل

يَۡحُة  َخَذتُۡه ٱلصه
َ
ۡن أ َعلَيۡهِ َحاِصٗبا وَمِنُۡهم مه

ۡن   ۡرَض َومِنُۡهم مه
َ
ۡن َخَسۡفنَا بِهِ ٱلۡأ َومِنُۡهم مه

غۡ 
َ
ُ لَِيۡظلَِمُهۡم َوَلَِٰكن  أ ْۚ َوَما كَاَن ٱَّلله َرۡقنَا

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 
َ
 ٤٠ كَانُٓواْ أ

41. අල්ලාහ් හැර භාරකරුවන් යලස ගත්තවුන්යේ 

උපමාව නිවසක් තනා ගත් මකුළුවායේ උපමාව 

යමනි. නියත වශයයන්ම නියවස ්අතරින් වඩාත් 

දුර්වල වනුයේ මකුළුවායේ නිවසයි. ඔවුන් දැන 

සිටියාහු නම්. 

ۡولَِيآَء  
َ
ِ أ خَُذواْ مِن ُدوِن ٱَّلله هِذيَن ٱته َمثَُل ٱل

ۡوَهَن  
َ
ۖۡ َوِإنه أ خََذۡت بَيٗۡتا َكَمثَِل ٱلَۡعنَكبُوِت ٱته

ٱلُۡبيُوِت لََبيُۡت ٱلَۡعنَكبُوِتِۚ لَۡو كَانُواْ  
 ٤١ َيۡعلَُمونَ 

42. නියත වශයයන්ම ඔහු හැර දමා ඔවුන් කවර 

යදයකින් ඇරයුම් කරන්යන් ද ඒ පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්

දනී. තවද ඔහු සර්ව බලධාරීය; මහා ප්රඥාවන්තය. 

َ َيۡعلَُم َما يَۡدُعوَن مِن ُدونِهِۦ مِن  إِنه ٱَّلله
ِۚ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ   ٤٢ َشۡيءٖ

43. තවද එම උපමාවන් අපි ජනයාට යගනහැර 

පාන්යනමු. ප්රඥාව ඇත්තන් හැර යවනත් කිසියවකු 

එය වටහා යනාගනියි. 

ۡمَثَُٰل نَۡضِربَُها لِلنهاِسِۖ َوَما  
َ
َوتِلَۡك ٱلۡأ

ها ٱلَۡعَٰلُِمونَ   ٤٣ َيۡعقِلَُهآ إِل

44. අල්ලාහ් අහස් සහ මහයපායළාව සතයයයන් 

යුතුව මැේයේය. නියත වශයයන්ම යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන්නන් හට එහි සංඥාවක් ඇත. 

َمََٰوَِٰت  ُ ٱلسه ِۚ إِنه َخلََق ٱَّلله ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َوٱلۡأ

 ٤٤ فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِلُۡمۡؤمِنِينَ 

45. ධර්ම ග්රන්ථයයන් ඔබ යවත දන්වනු ලැබූ දෑ 

පාරායනය කරනු. තවද සලාතය විධිමත් ව ඉටු 

කරනු. නියත වශයයන්ම සලාතය අශික්ිත දැයින් 

හා පිළිකුල් සහගත දැයින් වළක්වනු ඇත. තවද 

අල්ලාහ ්ව යමයනහි කිරීම අතිමහත්ය. තවද 

අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ දනී. 

قِِم  
َ
وِحَي إِلَۡيَك مَِن ٱلِۡكَتَِٰب َوأ

ُ
ٱتُۡل َمآ أ

لَوَٰةَ َتنَۡهيَٰ َعِن ٱلَۡفۡحَشآءِ   ۖۡ إِنه ٱلصه لَوَٰةَ ٱلصه
ُ َيۡعلَُم   ۡكبَُرُۗ َوٱَّلله

َ
ِ أ َوٱلُۡمنَكرِِۗ َولَِذۡكُر ٱَّلله

 ٤٥ َما تَۡصنَُعونَ 
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46. තවද ධර්ම ග්රන්ථ ලත් අය සමග කවර යදයක් 

යහපත් වන්යන් ද එය මගින් මිස යවනත් කිසිවක් 

මගින් තර්ක යනාකරනු. නමුත් ඔවුන් අතරින් 

අපරාධ කළවුන් සමග හැර. (ඔවුන් සමඟ තර්ක 

කිරීමට සිදු වුවයහාත්) ‘අප යවත පහළ කරනු ලැබූ 

දෑ ගැන ද නුඹලා යවත පහළ කරනු ලැබූ දෑ ගැන ද 

අපි විශ්වාස කයළමු. තවද අපයේ යදවියන් හා 

නුඹලායේ යදවියන් එකමය. තවද අපි ඔහුට අවනත 

වන්යනෝ යවමු.’ යැයි නුඹලා පවසනු. 

ها بِٱلهتِي   ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب إِل
َ
۞َولَا تَُجَِٰدلُٓواْ أ

هِذيَن َظلَُمواْ مِنُۡهۡمۖۡ َوُقولُٓواْ   ها ٱل ۡحَسُن إِل
َ
ِهَي أ

نزَِل 
ُ
هِذٓي أ نزَِل إِلَۡيُكۡم  َءاَمنها بِٱل

ُ
إِلَۡينَا َوأ

َوِإَلَُٰهنَا َوِإَلَُٰهُكۡم َوَِٰحد  َوَنحُۡن لَُهۥ  
 ٤٦ ُمۡسلُِمونَ 

47. තවද එයලස අපි ඔබ යවතට ද ධර්ම ග්රන්ථය 

පහළ කයළමු. (මීට යපර) අපි ධර්ම ග්රන්ථය පිරිනැමූ 

අය එය විශ්වාස කරති. තවද (මක්කාවාසීන් වන) 

යමාවුන් අතුරින් ද එය විශ්වාස කරන්නන් යවති. 

තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ මිස යවනත් 

කිසිවකුත් අපයේ වදන් යහළා යනාදකිති. 

هِذيَن  نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰبْۚ فَٱل
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ۖۦۡ َومِۡن   َءاَتيَۡنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب يُۡؤمِنُوَن بِهِ
ۚۦْ َوَما َيجَۡحُد أَـِب َيَٰتِنَآ  َهَُٰٓؤلَآءِ َمن يُۡؤمُِن بِهِ

َٰفُِرونَ  ها ٱلَۡك  ٤٧ إِل

48. තවද මීට යපර කිසිදු ධර්ම ග්රන්ථයක් ඔබ 

පාරායනය කරමින් යනාසිටියයහිය. ඔයේ දකුණතින් 

එය ඔබ යනාලිේයවහිය. එයස් වී නම් අසතයයේ 

නිරත ව සිටින්නන් සැක පහළ කරන්යනෝමය. 

َوَما ُكنَت َتتۡلُواْ مِن َقبۡلِهِۦ مِن كَِتَٰٖب 
هٱۡرتَاَب َولَا  ُهۥ بِيَِمينَِكۖۡ إِٗذا ل َتخُطُّ

 ٤٨ ٱلُۡمبِۡطلُونَ 

49. නමුත් යමය ඥානය යදනු ලැබූවන්යේ සිත් තුළ 

පැවැති පැහැදිලි සංඥාවන්ය. තවද අපරාධකරුයවෝ 

මිස යවනත් කිසියවකු අපයේ වදන් යහළා 

යනාදකිති. 

هِذيَن   بَۡل ُهَو َءاَيَُٰتُۢ َبي َِنَٰت  فِي ُصُدورِ ٱل
ها   وتُواْ ٱلۡعِلَۡمْۚ وََما َيجَۡحُد أَـِبَيَٰتِنَآ إِل

ُ
أ

َٰلُِمونَ   ٤٩ ٱلظه

50. තවද ඔහුයේ පරමාධිපතියගන් සංඥාවන් (යපර 

රසූල්වරුන්ට පහළ වූවාක් යමන්) ඔහු යවත පහළ 

කරනු ලැබ තිබිය යුතු යනායේදැ?යි ඔවුහු 

විමසුයවෝය. (අයහෝ නබිවරය!) ‘නියත වශයයන්ම 

එම සංඥා අල්ලාහ ්යවතිනි. තවද නියත වශයයන්ම 

මම පැහැදිලි අවවාද කරන්යනකු පමණි’ යැයි නුඹ 

පවසනු. 

ۚۦْ  ب ِهِ ِن ره نزَِل َعلَيۡهِ َءاَيَٰت  م 
ُ
َوَقالُواْ لَۡولَآ أ

نَا۠ نَِذير   
َ
ِ َوِإنهَمآ أ قُۡل إِنهَما ٱٓأۡلَيَُٰت ِعنَد ٱَّلله

بِينٌ   ٥٠ مُّ

51. නියත වශයයන්ම ඔවුන් යවත පාරායනය කරනු 

ලබන යමම ධර්ම ග්රන්ථය අපි ඔබ යවත පහළ කර 

තිබීම ඔවුනට ප්රමාණවත් (සාධකයක්) යනායේ ද? 

නියත වශයයන්ම එහි යදවියන් යද්වත්වය කරන 

ජනයාට ආශිර්වාදයක් හා යමයනහි කිරීමක් ඇත. 

نَزلَۡنا َعلَيَۡك ٱلِۡكَتََٰب 
َ
نهآ أ

َ
َولَۡم يَۡكفِهِۡم أ

َ
أ

َذَٰلَِك لََرۡحمَٗة َوذِۡكَرىَٰ ُيتۡلَىَٰ َعلَيۡهِۡمْۚ إِنه فِي 
 ٥١ لَِقۡومٖ يُۡؤمِنُونَ 
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52. සාක්ිකරුවකු වශයයන් මා අතර හා නුඹලා 

අතර අල්ලාහ් ප්රමාණවත් විය. අහසහ්ි හා 

මහයපායළායේ ඇති දෑ ඔහු දනී. අසතයය විශ්වාස 

යකාට අල්ලාහ් ව ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වනාහි 

ඔවුහුමය අලාභවන්තයයෝ යැයි (නබිවරය!) නුඹ 

පවසනු. 

ِ بَيۡنِي َوبَيۡنَُكۡم َشهِيٗداۖۡ   قُۡل َكَفىَٰ بِٱَّلله
هِذيَن  ۡرِضِۗ وَٱل

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ِ أ َءاَمنُواْ بِٱلَۡبَِٰطِل َوَكَفُرواْ بِٱَّلله

 ٥٢ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

53. තවද ඔවුහු ඔබයගන් එම දඬුවම ඉක්මණින් 

පතති. (එයට) නියමිත කාලයක් යනාවී නම් ඔවුන් 

යවත එම දඬුවම පැමියණන්නට තිබුණි. තවද ඔවුන් 

යනාදැනුවත් ව සිටිය දී එය ක්ෂණික ව ඔවුන් යවත 

පැමියණනු ඇත. 

َجل   
َ
َويَۡستَۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َولَۡولَآ أ

تِيَنهُهم َبۡغتَٗة 
ۡ
ي لهجَآَءُهُم ٱلَۡعَذاُبْۚ َولََيأ َسم ٗ مُّ

 ٥٣ ُعُرونَ َوُهۡم لَا يَشۡ 

54. ඔවුහු එම දඬුවම ඔයබන් ඉක්මණින් පතති. 

තවද නියත වශයයන්ම නිරය යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නන් සර්වප්රකාරයයන් වට කර ගන්නකි. 

يَۡستَۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َوِإنه َجَهنهَم 
 ٥٤ لَُمِحيَطُۢة بِٱلَۡكَٰفِرِينَ 

55. එදින ඔවුනට ඉහළින් ද ඔවුන්යේ පාද වලට 

යටින් ද දඬුවම ඔවුන් ව ආවරණය කරනු ඇත. 

"තවද නුඹලා සිදු කරමින් සිටී දෑ භුක්ති විඳිනු" යැයි  

ඔහු (අල්ලාහ්) පවසනු ඇත. 

َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب مِن فَۡوقِهِۡم َومِن   يَۡوَم َيۡغَشى
رُۡجلِهِۡم َويَُقوُل ذُوُقواْ َما ُكنتُۡم  

َ
َتحِۡت أ

 ٥٥ َتۡعَملُونَ 

56. අයහෝ විශ්වාස කළ මායේ ගැත්තනි! නියත 

වශයයන්ම මායේ භූමිය විශාලය. එයහයින් නුඹලා 

මටම නැමදුම් කරනු. 

ۡرِضي َوَِٰسَعة  
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِنه أ َيَٰعِبَادَِي ٱل

ََٰي فَٱۡعبُُدونِ   ٥٦ فَإِيه

57. සෑම ආත්මයක්ම මරණයේ සුවය විඳින්නකි. 

පසු ව නුඹලා අප යවත යයාමු කරනු ලබන්යනහුය. 
كُلُّ َنۡفٖس ذَآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۖ ثُمه إِلَۡينَا  

 ٥٧ تُرَۡجُعونَ 

58. තවද යද්වත්වය විශ්වාස යකාට යහකම් සිදු කළ 

අය වනාහි, අපි ඔවුන් ස්වර්ග උයයනහි ඊට යටින් 

ගංගාවන් ගලා බස්නා කුටි වල පදිංචි කරවන්යනමු. 

ඔවුහු එහි සදාතනිකයින්ය. යහකම් සිදු 

කරන්නන්යේ කුලිය යහපත් විය. 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
َِن ٱلۡجَنهةِ ُغَرٗفا َتجۡرِي مِن   َِئنهُهم م  لَُنبَو 
ۡجُر 

َ
ْۚ نِۡعَم أ نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها

َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ
 ٥٨ ٱلَۡعَِٰملِينَ 

59. තවද ඔවුන් වනාහි ඉවසිලිමත් වූ අය යවති. 

තවද ඔවුහු ඔවුන්යේ පරමාධිපති යවත සියල්ල භාර 

කරති. 

هِذيَن َصبَُرواْ وَعَلَىَٰ َرب ِهِۡم َيتَوَكهلُونَ   ٥٩ ٱل
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60. තවද යකාපමණක් ප්රාණීහු යවත් ද? උන්යේ 

යපෝෂණය උන් උසුලන්යන් නැත. අල්ලාහ ්උන්ට 

හා නුඹලාට යපෝෂණය කරයි. තවද ඔහු සර්ව 

රාවකය; සර්ව ඥානීය. 

ها  ِن َدآبهةٖ ل ي ِن م 
َ
ُ  َوَكأ َتحِۡمُل رِۡزَقَها ٱَّلله

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٦٠ يَۡرزُُقَها َوِإيهاُكۡمْۚ َوُهَو ٱلسه

61. තවද අහස ්හා මහයපායළාව මවා හිරු හා සඳු 

වසඟ කයළ ්කවුදැයි ඔබ ඔවුන්යගන් විමසුයවහි නම් 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් යැයි ඔවුහු පවසති. එයස් නම් 

ඔවුන් (සතයයයන්) යවනතකට යයාමු කරනු 

ලබනුයේ යකයස්ද? 

َمََٰوَِٰت  ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه
َ
َولَئِن َسأ

ۡمَس َوٱلَۡقَمَر لََيُقولُنه   َر ٱلشه ۡرَض وََسخه
َ
َوٱلۡأ

هيَٰ يُۡؤَفُكونَ  ن
َ
ۖۡ فَأ ُ  ٦١ ٱَّلله

62. අල්ලාහ් තම ගැත්තන් අතරින් තමන් අභිමත 

කරන අයට යපෝෂණ සම්පත් වයාප්ත කරයි. තවද 

ඔහු ඔහුට (ඒවා) සීමා කරයි. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

ِۡزَق لَِمن يََشآُء مِۡن ِعبَادِهِۦ   ُ يَبُۡسُط ٱلر  ٱَّلله
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

َ بِكُل  ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله  ٦٢ َويَۡقِدُر لَُه

63. තවද අහසින් ජලය පහළ යකාට එමගින් 

මහයපායළාව මියගිය පසුව එය ප්රාණවත් කයළ ්

කවුදැයි ඔබ ඔවුන්යගන් විමසුයවහි නම්, අල්ලාහ ්

යැයි නියත වශයයන්ම ඔවුහු පවසති. සියලු ප්රශංසා 

අල්ලාහ්ටමය. නමුත් ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා 

(ඒ බව) වටහා යනාගනිති යැයි (නබිවරය!) නුඹ 

පවසනු. 

َمآءِ َماٗٓء   َل مَِن ٱلسه ن نهزه لَۡتُهم مه
َ
َولَئِن َسأ

ۡحيَا بِهِ 
َ
ۡرَض مِنُۢ َبۡعِد َمۡوتَِها لََيُقولُنه  فَأ

َ
ٱلۡأ

ۡكثَرُُهۡم لَا  
َ
ِْۚ بَۡل أ ْۚ قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله ُ ٱَّلله

 ٦٣ َيۡعقِلُونَ 

64. තවද යමයලාව ජීවිතය වියනෝදයක් හා 

යසල්ලමක් මිස යවනකක් යනායේ. තවද නියත 

වශයයන්ම මතු යලාව ජීවිතය එයමය සැබෑ ජීවිතය. 

ඔවුහු දැන සිටියාහු නම්. 

 ْۚ ها لَۡهو  َولَعِب  ۡنيَآ إِل َوَما َهَِٰذهِ ٱلۡحَيَوَٰةُ ٱلدُّ
اَر ٱٓأۡلِخَرةَ لَِهَي ٱلۡحَيََواُنْۚ لَۡو كَانُواْ   َوِإنه ٱلده

 ٦٤ َيۡعلَُمونَ 

65. ඔවුහු නැවට යගාඩ වී ගමන් ගත්යත් නම්, 

(විපයතන් මිදීමට) දහම ඔහු යවත පමණක් පුද 

කරමින් අවංකයින් යලස අල්ලාහ්යගන් ප්රාර්ථනා 

කරති. පසු ව ඔවුන් යගාඩබිම යවත මුදවා යගන 

පැමිණි කල්හි එවිට ඔවුහු (ඔහුට) ආයද්ශ කරන්යනෝ 

යවති. 

َ ُمخۡلِِصيَن   فَإِذَا َركِبُواْ فِي ٱلُۡفلِۡك َدَعُواْ ٱَّلله
ِ إِذَا ُهۡم   َُٰهۡم إِلَي ٱلۡبَر  ا َنجهى ِيَن فَلَمه لَُه ٱلد 

 ٦٥ يُۡشِرُكونَ 

66. (එයස් ඔවුන් සිදු කරනුයේ) අපි ඔවුනට පිරිනැමූ 

දෑ ප්රතික්යෂ්ප කරනු පිණිස හා ඔවුහු (පතන පරිදි) 

භුක්ති විදිනු පිණිසය. එයහත් ඔවුහු මතු දැනගනු 

ඇත. 

لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتيَۡنَُٰهۡم َولَِيتََمتهُعواْْۚ 
 ٦٦ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ 
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67. ඔවුන් වටා සිටින මිනිසුන් පැහැරයගන යනු 

ලබමින් තිබිය දී (මක්කාව) සුරක්ිත ශුද්ධ (වූ 

භූමියක්) බවට අප පත් කර තියබන බව ඔවුහු 

යනාදුටුයවෝ ද? එයහයින් අල්ලාහය්ේ ආශිර්වාදය 

ප්රතික්යෂ්ප කරමින් අසතයය ඔවුහු විශ්වාස 

කරන්යනෝ ද? 

نها َجَعلۡنَا َحَرًما َءامِٗنا  
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

اُس مِۡن  ُف ٱلنه فَبِٱلَۡبَِٰطِل  َويُتََخطه
َ
َحۡولِهِۡمْۚ أ
ِ يَۡكُفُرونَ   ٦٧ يُۡؤمِنُوَن َوبِنِۡعَمةِ ٱَّلله

68. තවද අල්ලාහ් යවත යබාරු යගාතන්නාට යහෝ 

සතයය පැමිණි කල්හි එය යබාරු කරන්නාට වඩා 

මහා අපරාධකරු කවුරුන් ද? යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නන්හට නිරයේ නවාතැනක් යනාවී ද? 

ۡظلَُم 
َ
ۡو  َوَمۡن أ

َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله مِمه

لَيَۡس فِي َجَهنهَم  
َ
ۥْٓۚ أ ا َجآَءهُ ِ لَمه َب بِٱلۡحَق  َكذه

َٰفِرِينَ   ٦٨ َمثۡٗوى ل ِلَۡك

69. තවද අප විෂයයයහි කැපවූවන් වනාහි අපි 

ඔවුනට අපයේ මාර්ග යපන්වා යදන්යනමු. තවද 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් දැහැමියන් සමග 

සිටින්යන්ය. 

  ْۚ هِذيَن َجََٰهُدواْ فِينَا لََنۡهِدَينهُهۡم ُسبُلَنَا َوٱل
َ لََمَع ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ٦٩ َوِإنه ٱَّلله
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සූරා අර් රූම් الروم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, මීම්.  ٓ١ الٓم 

2. යරෝමය පරාජයට පත් කරනු ලැබීය.  ُوم  ٢ ُغلِبَِت ٱلرُّ

3. යරෝම රාජයය (අසල පිහිටි) පහත් භූමියයහි ඔවුන් 

පරාජයට පත් කරනු ලැබුවායින් පසු ඔවුන් (නැවත) මතු 

ජයග්රහණය කරනු ඇත. 

ِنُۢ َبۡعِد َغلَبِهِۡم  فِٓي  ۡرِض َوُهم م 
َ
ۡدنَي ٱلۡأ

َ
أ

 ٣ َسيَۡغلِبُونَ 

4. (එය) වසර කිහිපයක් තුළ යේ. යපර හා පසු සියලු 

බලය අල්ලාහ් සතුය. තවද එදින යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්යනෝ සතුටු යවති. 

ۡمُر مِن َقبُۡل  
َ
ِ ٱلۡأ فِي بِۡضِع ِسنِيَنُۗ َّلِله

َويَوَۡمئِٖذ َيۡفَرُح  َومِنُۢ َبۡعُدْۚ 
 ٤ ٱلُۡمۡؤمِنُونَ 

5. අල්ලාහය්ේ උදේ ව මගින් (ඔවුහු සතුටු යවති). ඔහු 

අභිමත කරන අයට උදේ කරයි. තවද ඔහු සර්ව 

බලධාරීය; මහා කරුණාවන්තය. 

ۖۡ َوُهَو   ِْۚ يَنُصُر َمن يََشآُء بِنَۡصِر ٱَّلله
 ٥ ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

6. තවද (යරෝමය ආක්රමණය) අල්ලාහ්යේ ප්රතිඥාවයි. 

අල්ලාහ ්ඔහුයේ ප්රතිඥාව කඩ යනාකරයි. නමුත් ජනයා 

අතරින් බහුතරයක් යදනා යනාදනිති. 

ُ وَۡعَدهُۥ  ِۖۡ لَا ُيخۡلُِف ٱَّلله وَۡعَد ٱَّلله
اِس لَا  ۡكثََر ٱلنه

َ
َوَلَِٰكنه أ

 ٦ َيۡعلَُمونَ 

7. යමයලාව ජීවිතයේ මතුපිටින් වූ දෑ ඔවුහු දනිති. නමුත් 

මතු යලාව පිළිබඳ ව ඔවුහු අනවධානීන් යලස ම සිටිති. 
ۡنيَا َوُهۡم   َِن ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ َيۡعلَُموَن َظَٰهِٗرا م 

 ٧ َعِن ٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم َغَٰفِلُونَ 

8. තවද ඔවුහු තමන් ගැන කල්පනා යනාකයළෝද? අහස ්

හා මහයපායළාව ද ඒ යදක අතර ඇති දෑ ද යුක්තියයන් 

හා නියමිත කාල නිර්ණයකට අනුව මිස අල්ලාහ ්මැේයේ 

නැත. තවද ජනයා අතරින් බහුතරයක් යදනා ඔවුන්යේ 

පරමාධිපතියේ හමුව ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ යවති. 

ا َخلََق   نُفِسهِمِۗ مه
َ
ُرواْ فِٓي أ َولَۡم َيتََفكه

َ
أ

ۡرَض َوَما بَيۡنَُهَمآ  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُ ٱلسه ٱَّلله

يِۗ َوِإنه َكثِ  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ِ َوأ ها بِٱلۡحَق  يٗرا إِل

َٰفُِرونَ  اِس بِلَِقآيِٕ َرب ِهِۡم لََك َِن ٱلنه  ٨ م 
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9. තවද මහයපායළායේ සැරිසරා ඔවුනට යපර 

සිටියවුන්යේ අවසානය යකයස ්වී දැයි ඔවුහු 

යනාබැලුයවෝ ද? ඔවුහු යමාවුනට වඩා ශක්තියයන් 

බලවත් වූයවෝය. ඔවුන් මහයපායළායේ අස්වද්දා, 

යමාවුන් පාලනය කළ දෑට වඩා බලවත් යලස ඔවුහු එය 

පරිපාලනය කයළෝය. තවද ඔවුන් යවත ඔවුන්යේ ධර්ම 

දූතවරු පැහැදිලි සාධක සමඟ පැමිණියහ. ඔවුනට අපරාධ 

කිරීමට අල්ලාහ්ට යනාවීය. එනමුත් ඔවුහු ඔවුනටම 

අපරාධ කරගන්නන් වූයවෝය. 

ۡرِض َفيَنُظُرواْ 
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

هِذيَن مِن  َقبۡلِهِۡمْۚ َكيَۡف كَاَن َعَٰقِبَُة ٱل
ۡرَض  

َ
ثَاُرواْ ٱلۡأ

َ
َشده مِنُۡهۡم قُوهٗة َوأ

َ
كَانُٓواْ أ

ا َعَمُروَها   ۡكثََر مِمه
َ
وََعَمُروَهآ أ

وََجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ َفَما كَاَن 
نُفَسُهۡم  

َ
ُ لَِيۡظلَِمُهۡم َوَلَِٰكن كَانُٓواْ أ ٱَّلله

 ٩ َيۡظلُِمونَ 

10. පසුව ඔවුන් අල්ලාහ්යේ වදන් යබාරු කළ බැවින් ද 

ඒවා පිළිබඳ ඔවුන් සරදම් කරමින් සිටි බැවින් ද (එවන්) 

නපුරුකම් කළවුන්යේ අවසානය නපුරු විය. 

ىَٰٓ 
َ
ٓوأ ـ ُواْ ٱلسُّ َسَٰٓ

َ
هِذيَن أ ثُمه كَاَن َعَٰقِبََة ٱل

ِ وَكَانُواْ بَِها  بُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ن َكذه
َ
أ

 ١٠ يَۡستَۡهزُِءونَ 

11. අල්ලාහ් මැවීම් පළමු වතාවට උත්පාදනය කරයි. පසු 

ව එය නැවත නිර්මාණය කරයි. පසු ව ඔහු යවතටමය 

නුඹලා නැවත යයාමු කරනු ලබනුයේ. 

ُ َيبَۡدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ثُمه يُعِيُدهُۥ ثُمه إِلَۡيهِ   ٱَّلله
 ١١ تُرَۡجُعونَ 

12. තවද එම (විනිශ්චය) කාලය සිදු වන දිනයේදී 

වැරදිකරුයවෝ බලායපායරාත්තු සුන් කර ගනිති. 
اَعُة ُيبۡلُِس  َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه

 ١٢ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

13. ඔවුන්යේ හවුල්කරුවන් අතරින් ඔවුන් යවනුයවන් 

මැදිහත්වන්යනෝ ඔවුනට යනාවීය. තවද ඔවුහු ඔවුන්යේ 

හවුල්කරුවන් ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් යවති. 

ِن شُ  َركَآئِهِۡم ُشَفَعَُٰٓؤاْ  َولَۡم يَُكن لهُهم م 
 ١٣ وَكَانُواْ بُِشَركَآئِهِۡم َكَٰفِرِينَ 

14. තවද එම (විනිශ්චය) කාලය සිදු වන දින ඔවුහු යවන් 

යවන් ව යති. 
اَعُة يَۡوَمئِٖذ   َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه

ُقونَ   ١٤ َيتََفره

15. නමුත් කවුරුන් යද්වත්වය විශ්වාසය යකාට යහකම් 

කළ අය වූ කලී ඔවුහු (ස්වර්ග) උයයනහි සතුටු කරවනු 

ලබති. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه
َ
فَأ

 ١٥ َفُهۡم فِي َرۡوَضةٖ ُيحۡبَُرونَ 
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16. තවද ප්රතික්යෂ්ප යකාට අපයේ වදන් හා මතු යලාව 

හමු ව යබාරු කළ අය වූ කලී ඔවුහුම ය දඬුවම් දීමට 

යගන එනු ලබන්යනෝ. 

ا  مه
َ
بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا َوأ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه ٱل

ْوَلَٰٓئَِك فِي ٱلَۡعَذاِب 
ُ
َولَِقآيِٕ ٱٓأۡلِخَرةِ فَأ

 ١٦ ُمحَۡضُرونَ 

17. අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය. නුඹලා සවස් කාලයට 

එළැයඹන විටත් නුඹලා උදෑසන පිබියදන විටත් ඔහු 

සුවිශුද්ධ කරනු. 

ِ ِحيَن  ُتۡمُسوَن وَِحيَن  فَُسبَۡحََٰن ٱَّلله
 ١٧ تُۡصبُِحونَ 

18. අහසහ්ි හා මහයපායළායවහි සියලු ප්රශංසා ඔහු 

සතුය. තවද සන්ධයා කාලයේ හා නුඹලා මධයාහන් 

කාලයට එළැයඹන විටත් (සුවිශුද්ධ කරනු). 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َولَُه ٱلۡحَۡمُد فِي ٱلسه

 ١٨ وََعِشي ٗا وَِحيَن ُتۡظهُِرونَ 

19. ඔහු මළ දැයින් ජීවී දෑ යහළි කරයි. තවද ජීවී දැයින් 

මළ දෑ යහළි කරයි. මහයපායළාවට, එය මිය ගිය පසු ව 

ඔහු යළි ජීවය යදයි. එයලසය නුඹලා බැහැර කරනු 

ලබනුයේ. 

ُيخۡرُِج ٱلَۡحيه مَِن ٱلَۡمي ِِت َويُۡخرُِج 
ۡرَض َبۡعَد 

َ
ٱلَۡمي َِت مَِن ٱلَۡحي ِ َويُۡحِي ٱلۡأ

ْۚ َوَكَذَٰلَِك تُ   ١٩ خۡرَُجونَ َمۡوتَِها

20. නුඹලා පසින් මැවීම, පසුව නුඹලා (මහයපායළායේ) 

මිනිසුන් යලසින් විසිර සිටීම ඔහුයේ සංඥා අතරිනි. 
ِن تَُراٖب  ۡن َخلََقُكم م 

َ
ۦٓ أ َومِۡن َءاَيَٰتِهِ

نتُم بََشر  تَنتَِشُرونَ 
َ
 ٢٠ ثُمه إِذَآ أ

21. තවද නුඹලා ඇය සමග වාසය කර (සැනසුම ලබ)නු 

පිණිස නුඹලා තුළින්ම නුඹලා යවනුයවන් බිරියන් මවා 

තිබීම ද ඔහුයේ සංඥා අතරිනි. තවද නුඹලා අතර ආදරය 

හා කරුණාව ඇති කයළය්. නියත වශයයන්ම එහි සිතන 

ජනයාට සංඥා ඇත. 

ِۡن   ۡن َخلََق لَُكم م 
َ
ۦٓ أ َومِۡن َءاَيَٰتِهِ

ۡزَوَٰٗجا ل ِتَۡسُكنُٓواْ إِلَۡيَها  
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
أ

ْۚ إِنه فِي وََجَعَل  ٗة َوَرۡحمًَة َوده بَيۡنَُكم مه
ُرونَ   ٢١ َذَٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ َيتََفكه

22. තවද අහස ්හා මහයපායළාව මැවීම ද නුඹලායේ 

භාෂා හා නුඹලායේ වර්ණ විවිධත්වය ද ඔහුයේ සංඥා 

අතරිනි. නියත වශයයන්ම එහි දැනුමැත්තන්හට සංඥා 

ඇත. 

ۡرِض  َومِۡن َءاَيَٰتِهِۦ َخلُۡق 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

َٰنُِكۡمْۚ إِنه  لَۡو
َ
لِۡسنَتُِكۡم َوأ

َ
َوٱۡختَِلَُٰف أ

 ٢٢ فِي َذَٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِلَۡعَٰلِِمينَ 

23. තවද රාත්රියේ හා දහවයල් නුඹලායේ නින්ද ද ඔහුයේ 

ආශිර්වාදය තුළින් නුඹලා (සම්පත්) යසවීමද ඔහුයේ 

සංඥා අතරිනි. නියත වශයයන්ම සවන් යදන ජනයාට 

එහි සංඥා ඇත. 

َهارِ   هۡيِل َوٱلنه َومِۡن َءاَيَٰتِهِۦ َمنَاُمُكم بِٱل
ۦْٓۚ إِنه فِي َذَٰلَِك  ِن فَۡضلِهِ َوٱبۡتَِغآؤُُكم م 

 ٢٣ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ يَۡسَمُعونَ 
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24. තවද භීතිය හා බලායපායරාත්තු තබන්නක් වශයයන් 

ඔහු නුඹලාට අකුණු සැර යපන්වීමත් අහසින් ජලය පහළ 

යකාට එමගින් මහයපායළාව එය මළ පසු ව යළි ජීවමාන 

කිරීමත් ඔහුයේ සංඥා අතරිනි. නියත වශයයන්ම එහි 

වටහා ගන්නා ජනයාට සංඥා ඇත. 

َومِۡن َءاَيَٰتِهِۦ يُرِيُكُم ٱلۡبَۡرَق َخۡوٗفا  
َمآءِ َماٗٓء َفيُۡحِيۦ   ُِل مَِن ٱلسه وََطَمٗعا َويُنَز 

 ِ ْۚ إِنه ف ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهآ
َ
ي َذَٰلَِك  بِهِ ٱلۡأ

 ٢٤ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ َيۡعقِلُونَ 

25. තවද අහස හා මහයපායළාව ඔහුයේ නියයෝගය 

අනුව ක්රියාත්මක වීමත් ඔහුයේ සංඥා අතරිනි. පසුව 

නුඹලාව එක් ඇරයුමකින් ඔහු ඇරයුම් කරන විට 

මහයපායළායවන් නුඹලා බැහැර වන්යනහුය. 

ن َتُقوَم 
َ
ۦٓ أ َمآُء  َومِۡن َءاَيَٰتِهِ ٱلسه

ۡمرِهِۚۦْ ثُمه إِذَا َدعَاُكۡم َدۡعوَٗة  
َ
ۡرُض بِأ

َ
َوٱلۡأ

نتُۡم َتخۡرُُجونَ 
َ
ۡرِض إِذَآ أ

َ
َِن ٱلۡأ  ٢٥ م 

26. තවද අහසහ්ි හා මහයපායළායේ ඇති අය ඔහු සතුය. 

සියල්ල ඔහුට අවනත වන්යනෝ යවති. 
ۡرِضِۖ كُل   

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َولَُهۥ َمن فِي ٱلسه

هُهۥ  َٰنِتُونَ ل  ٢٦ َق

27. තවද මැවීම ප්රථයමෝත්පාදනය කර පසු ව එය 

ප්රතිඋත්පාදනය කරනුයේ ඔහුය. එය ඔහුට සරල 

කාර්යයකි. තවද අහසහ්ි හා මහයපායළායවහි උසස් 

උපමාවන් ඔහු සතුව ඇත. තවද ඔහු සර්වබලධාරීය; මහා 

ප්රඥාවන්තය. 

هِذي َيبَۡدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ثُمه  يُعِيُدهُۥ َوُهَو ٱل
عۡلَىَٰ فِي  

َ
ۡهَوُن َعلَيۡهِِۚ َولَُه ٱلَۡمثَُل ٱلۡأ

َ
َوُهَو أ

ۡرِضِۚ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ٢٧ ٱلۡحَِكيمُ 

28. නුඹලා අතරින්ම නුඹලාට උපමාවක් ඔහු යගන හැර 

යපන්වීය. අපි නුඹලාට යපෝෂණය කළ දෑහි 

හවුල්කරුවන් කිසියවකු යහෝ නුඹලායේ දකුණත් 

හිමිකරගත් අය අතරින් නුඹලාට යවත් ද? නුඹලා එහි 

සමානද? නුඹලා අතර නුඹලා බියවන්නාක් යමන් නුඹලා 

ඔවුනට ද බියවන්යනහු ද? වටහා ගන්නා ජනයාට එම 

වදන් අපි පැහැදිලි කරනුයේ එයලසය. 

نُفِسُكۡمۖۡ َهل  
َ
ِۡن أ ثَلٗا م  َضَرَب لَُكم مه

ا َملََكۡت   ِن مه ِن  لهُكم م  يَۡمَٰنُُكم م 
َ
أ

نتُۡم فِيهِ 
َ
ُشَركَآَء فِي َما َرَزقَۡنَُٰكۡم فَأ

َسَوآء  َتخَافُوَنُهۡم َكِخيَفتُِكۡم  
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت   ِ نُفَسُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك ُنَفص 

َ
أ

 ٢٨ لَِقۡومٖ َيۡعقِلُونَ 

29. නමුත් අපරාධ කළවුන් කිසිදු දැනුමකින් යතාර ව 

ඔවුන්යේ ආශාවන් පිළිපැද්යදෝය. එයහයින් කවයරකු 

අල්ලාහ ්යනාමග යන්නට ඉඩ හැරියේ ද ඔහුට මග 

යපන්වනුයේ කවුද? තවද ඔවුනට උදේකරුවන් 

කිසියවකු යහෝ යනාමැත. 

ۡهَوآَءُهم بَِغيۡرِ  
َ
هِذيَن َظلَُمٓواْ أ بَِل ٱتهبََع ٱل

ۖۡ َوَما   ُ َضله ٱَّلله
َ
ِعلۡمِٖۖ َفَمن َيۡهِدي َمۡن أ

َِٰصِرينَ  ِن نه  ٢٩ لَُهم م 
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30. එයහයින් ඔබ ඔයේ මුහුණ දහම යවත අවංක ව 

ස්ථාපිත කරනු. (එය) මිනිසා ඒ මත මැවූ අල්ලාහ්යේ 

ස්වභාව ධර්මයයි. අල්ලාහ්යේ නිර්මාණයේ කිසිදු 

යවනස්කිරීමක් යනාමැත. එය ඍජු ධර්මයයි. නමුත් 

ජනයායගන් බහුතරයක් යදනා එය යනාදනිති. 

ْۚ فِۡطَرَت   ِيِن َحنِيٗفا قِۡم وَۡجَهَك لِلد 
َ
فَأ

 ِ ْۚ لَا  ٱَّلله اَس َعلَيَۡها ٱلهتِي َفَطَر ٱلنه
ِيُن ٱلَۡقي ُِم   ِْۚ َذَٰلَِك ٱلد  َتبِۡديَل ِلخَلِۡق ٱَّلله

اِس لَا  ۡكثََر ٱلنه
َ
َوَلَِٰكنه أ

 ٣٠ َيۡعلَُمونَ 

31. ඔහු යවත නැඹුරුවන්නන් යලසින් (සථ්ාපිත කරනු.) 

තවද නුඹලා ඔහුට බැතිමත් වනු. තවද සලාතය විධිමත් ව 

ඉටු කරනු. තවද නුඹලා ආයද්ශ කරන්නන් අතරින් 

යනාවනු. 

لَوَٰةَ   قِيُمواْ ٱلصه
َ
۞ُمنِيبِيَن إِلَۡيهِ وَٱتهُقوهُ َوأ

 ٣١ َولَا تَُكونُواْ مَِن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

32. (එම ආයද්ශ කරන්නන් වන) ඔවුහු තම දහම 

යවන්කර ගත් අය අතරිනි. තවද ඔවුහු කණ්ඩායම් බවට 

පත් වූහ. සෑම කණ්ඩායමක්ම ඔවුන් සතුව ඇති දැයින් 

සතුටුවන්යනෝය. 

  ۡۖ ُقواْ دِينَُهۡم وَكَانُواْ ِشيَٗعا هِذيَن فَره مَِن ٱل
 ٣٢ كُلُّ ِحۡزبِۭ بَِما لََديۡهِۡم فَرُِحونَ 

33. තවද මිනිසුන්ට කුමක් යහෝ විපතක් සිදු වූ විට 

ඔවුන්යේ පරමාධිපති යවත යයාමුවන්නන් යලසින් ඔවුහු 

ඔහුට කන්නලේ කරති. පසු ව එයින් ආශිර්වාදය 

විඳින්නට සැලැස්වූ විට ඔවුන් අතරින් පිරිසක් ඔවුන්යේ 

පරමාධිපතිට සමානයන් තබති. 

اَس ُضر   َدَعۡواْ َربهُهم   َوِإذَا َمسه ٱلنه
ِنُۡه َرۡحمًَة  ذَاَقُهم م 

َ
نِيبِيَن إِلَۡيهِ ثُمه إِذَآ أ مُّ

ِنُۡهم بَِرب ِهِۡم يُۡشِرُكونَ   ٣٣ إِذَا فَرِيق  م 

34. (එයස් සිදු කරනුයේ) ඔවුනට අපි පිරිනැමූ දෑ 

සම්බන්ධයයන් ඔවුන් ගුණමකු වනු පිණිසය. එයහයින් 

නුඹලා භුක්ති විඳිනු. එවිට නුඹලා මතු දැන ගනු ඇත. 

لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتيَۡنَُٰهۡمْۚ َفتََمتهُعواْ 
 ٣٤ فََسۡوَف َتۡعلَُمونَ 

35. එයස් නැතයහාත් ඔවුන් කවර යදයක් මත ආයද්ශ 

කරමින් සිටියේ ද ඒ ගැන කතා කරන සාධකයක් ඔවුන් 

යවත අපි පහළ කයළමු ද? 

نَزلَۡنا َعلَيۡهِۡم ُسلَۡطَٰٗنا َفُهَو َيتَكَلهُم  
َ
ۡم أ

َ
أ

 ٣٥ بَِما كَانُواْ بِهِۦ يُۡشِرُكونَ 

36. තවද ජනයාට ආශිර්වාදය විඳින්නට සැලැස්වූ විට 

ඔවුහු එමගින් සතුටු යවති. නමුත් ඔවුන්යේ අත් ඉදිරිපත් 

කළ දෑ යහත්ුයවන් යම් නපුරක් ඔවුනට අත්වූයේ නම් 

එවිට ඔවුහු බලායපායරාත්තු සුන් කර ගනිති. 

 ۡۖ اَس َرۡحمَٗة فَرُِحواْ بَِها ذَۡقنَا ٱلنه
َ
َوِإذَآ أ

َمۡت  َوِإن تُِصبُۡهۡم َسي ِئَُۢة بَِما قَده
يِۡديهِۡم إِذَا ُهۡم َيۡقنَُطونَ 

َ
 ٣٦ أ

37. තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්තමන් අභිමත 

කරන අයට යපෝෂණ සම්පත් වයාප්ත කර යදන බවත් 

(ඇතැමුන්ට) සීමා කර යදන බවත් ඔවුහු යනාදුටුයවෝ ද? 

නියත වශයයන්ම එහි විශ්වාස කරන ජනයාට සංඥා 

ඇත. 

ِۡزَق لَِمن   َ يَبُۡسُط ٱلر  نه ٱَّلله
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

ْۚ إِنه فِي َذَٰلَِك  ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ  يََشآُء َويَۡقِدُر
 ٣٧ يُۡؤمِنُونَ 
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38. එයහයින් ඥාතී වූ අයට ඔහුයේ උරුමය යදනු. තවද 

දුප්පතාට ද තවද මගියාට ද (යදනු.) අල්ලාහය්ේ තෘප්තිය 

අයප්ක්ෂා කරන්නන් හට එය උතුම්ය. තවද ඔවුහුමය 

ජයග්රාහකයයෝ. 

ُهۥ َوٱلِۡمۡسِكيَن   فَـ َاِت ذَا ٱلُۡقۡربَيَٰ َحقه
هِذيَن  َوٱۡبَن  بِيِلِۚ َذَٰلَِك َخيۡر  ل ِل ٱلسه

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ِۖۡ َوأ يُرِيُدوَن وَۡجَه ٱَّلله

 ٣٨ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

39. තවද ජනයායේ වස්තුයවන් වැයඩනු පිණිස නුඹලා 

යදන යපාළිය අල්ලාහ් අභියස වර්ධනය වන්යන් නැත. 

නමුත් අල්ලාහ්යේ තෘප්තිය බලායපායරාත්තුයවන් කවර 

පරිතයාගයක් නුඹලා දුන්යන් ද එයස් දුන් ඔවුහුමය ගුණ 

කරනු ලබන්යනෝ. 

ۡمَوَِٰل  
َ
ِٗبا ل ِيَۡربَُواْ فِٓي أ ِن ر  َوَمآ َءاتَيۡتُم م 

ِۖۡ َوَمآ َءاتَيۡتُم  اِس فَلَا يَۡربُواْ ِعنَد ٱَّلله ٱلنه
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ِ فَأ ةٖ تُرِيُدوَن وَۡجَه ٱَّلله ِن َزَكوَٰ م 

 ٣٩ ُهُم ٱلُۡمۡضعُِفونَ 

40. අල්ලාහ් වන ඔහු නුඹලාව මැේයේය. නුඹලාට 

යපෝෂණය දුන්යන්ය. පසු ව ඔහු නුඹලා මරණයට පත් 

කරන්යන්ය. පසුව නුඹලාට ජීවය යදන්යන්ය. යම්වායින් 

කිසිවක් යහෝ සිදු කරන නුඹලායේ හවුල්කරුවන් 

කිසියවකු යහෝ යවත් ද? ඔහු සුපිවිතුරය. තවද ඔවුන් 

ආයද්ශ කරන දැයින් ඔහු උත්තරීතර විය. 

 ُ هِذي َخلََقُكۡم ثُمه َرَزقَُكۡم ثُمه  ٱَّلله ٱل
يُِميتُُكۡم ثُمه ُيحۡيِيُكۡمۖۡ َهۡل مِن  

ن َيۡفَعُل مِن َذَٰلُِكم   ُشَركَآئُِكم مه
ا  ِۚ ُسبَۡحَٰنَُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه ِن َشۡيءٖ م 

 ٤٠ يُۡشِرُكونَ 

41. මිනිසායේ අත් උපයාගත් දෑ යහත්ුයවන් ඔවුන් සිදු 

කළ දෑහි ඇතැයමක් ඔවුන් විඳවනු පිණිස යගාඩබියමහි 

හා මුහුයදහි වයසනයන් මතු විය. ඔවුන් නැවත හැරී ආ 

හැකි වනු පිණිසය. 

ِ َوٱلَۡبۡحرِ بَِما  َظَهَر ٱلَۡفَساُد فِي ٱلۡبَر 
اِس لُِيِذيَقُهم َبۡعَض  يِۡدي ٱلنه

َ
َكَسبَۡت أ

هِذي َعِملُواْ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ   ٤١ ٱل

42. මහයපායළායේ නුඹලා ගමන් කර මීට යපර 

සිටියවුන්යේ අවසානය යකයස ්වී දැ?යි අධීක්ෂණයයන් 

බලනු. ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා යද්ව ආයද්ශකයින් 

වූහ යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكيَۡف 
َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

ْۚ كَاَن   هِذيَن مِن َقبُۡل كَاَن َعَٰقِبَُة ٱل
ۡكثَرُُهم 

َ
ۡشِركِينَ أ  ٤٢ مُّ

43. එයහයින් එය වැළැක්විය යනාහැකි දිනයක් අල්ලාහ ්

යවතින් පැමිණීමට යපර ඍජු පිළියවත යවත ඔයේ මුහුණ 

ස්ථාපිත කරනු. එදින ඔවුහු යවන් යවන් ව විසිර යති. 

ن 
َ
ِيِن ٱلَۡقي ِِم مِن َقبِۡل أ قِۡم وَۡجَهَك لِلد 

َ
فَأ

 ِۡۖ ها َمَرده لَُهۥ مَِن ٱَّلله تَِي يَۡوم  ل
ۡ
 يَۡوَمئِٖذ  يَأ

ُعونَ  ده  ٤٣ يَصه
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44. කවයරකු ප්රතික්යෂ්ප කයළ් ද ඔහුයේ ප්රතික්යෂ්පය 

ඔහුටම එයරහිවය. තවද කවයරකු දැහැමි දෑ සිදු කයළ් ද 

එවිට එය ඔවුන් යවනුයවන්ම ඔවුහු සැලසුම් කර ගනිති. 

َمن َكَفَر َفَعلَيۡهِ ُكۡفُرُهۖۥۡ َوَمۡن َعِمَل 
 ٤٤ فَلِأَنُفِسهِۡم َيۡمَهُدونَ َصَٰلِٗحا 

45. විශ්වාස යකාට යහකම් සිදු කළවුනට ඔහුයේ 

ආශිර්වාදයයන් ඔහු ප්රතිඵල පිරිනමනු පිණිසය. නියත 

වශයයන්ම ඔහු යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් ප්රිය 

යනාකරයි. 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ   لَِيۡجزَِي ٱل
َٰلَِحَِٰت مِن  ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ  ٱلصه فَۡضلِهِ

 ٤٥ ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

46. තවද ඔහුයේ කරුණායවන් නුඹලා විඳින්නට 

සලස්වනු පිණිසත් ඔහුයේ නියයෝගයයන් නැේ ගමන් 

කරනු පිණිසත් ඔහුයේ භාගයයයන් නුඹලා (වස්තූන්)  

යසායනු පිණිසත් එයමන්ම නුඹලා කෘතයේදී විය හැකි 

වනු පිණිසත් (වර්ෂාවට යපර) ශුභාරංචි වශයයන් ඔහු 

සුළඟ එවීම ඔහුයේ සංඥා අතරිනි. 

ِيَاَح   ن يُرِۡسَل ٱلر 
َ
ۦٓ أ َومِۡن َءاَيَٰتِهِ

ۡحمَتِهِۦ  ِن ره َرَٰٖت َولُِيِذيَقُكم م  ِ ُمبَش 
ۡمرِهِۦ َولَِتبۡتَُغواْ مِن  

َ
َولَِتۡجرَِي ٱلُۡفلُۡك بِأ

 ٤٦ فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

47. තවද ඔබට යපර ද ධර්ම දූතවරුන් ඔවුන්යේ ජනයා 

යවත සැබැවින්ම අපි එේයවමු. එවිට ඔවුහු ඔවුන් යවත 

පැහැදිලි සාධක සමග පැමිණියයෝය. පසු ව (එය ඔවුහු 

යනාපිළිගත් බැවින්) වැරදි කළවුන්යගන් අපි 

පළිගත්යතමු. තවද යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හට 

උපකාර කිරීම අප යවත පැවරුණු වගකීමක් විය. 

رَۡسلۡنَا مِن َقبۡلَِك رُُسلًا إِلَيَٰ  َولََقۡد 
َ
أ

قَۡومِهِۡم فََجآُءوُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت فَٱنتََقۡمنَا  
ا َعلَيۡنَا  ۡجَرُمواْۖۡ وَكَاَن َحقًّ

َ
هِذيَن أ مَِن ٱل

 ٤٧ نَۡصُر ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

48. සුළඟ එවනුයේ අල්ලාහ්ය. එවිට එය වලාකුළු 

නංවයි. එවිට ඔහු අභිමත කරන පරිදි අහයසහි එය 

විසිරුවා හරියි. තවද එය යකාටස් බවට පත් කරයි. එවිට 

ඒ අතරින් වර්ෂාව පිට වනු ඔබ දකිනු ඇත. එයස ්එය 

ඔහුයේ ගැත්තන් අතරින් ඔහු අභිමත කරන අය යවත 

පතිත වූ විට ඔවුහු සතුටු යවති. 

َِيََٰح َفتُثِيُر َسَحاٗبا  هِذي يُرِۡسُل ٱلر  ُ ٱل ٱَّلله
َمآءِ َكيَۡف يََشآُء  َفيَبُۡسُطُهۥ فِي ٱلسه

َويَۡجَعلُُهۥ كَِسٗفا َفتََرى ٱلَۡوۡدَق َيخُۡرُج  
َصاَب بِهِۦ َمن يََشآُء  

َ
ۖۦۡ فَإِذَآ أ مِۡن ِخَلَٰلِهِ

ۦٓ إِذَا ُهۡم يَۡستَبِۡشُرونَ  ِ  ٤٨ مِۡن ِعبَادِه

49. තවද මීට යපර ඔවුහු ඔවුන් යවත පහළ කරනු 

ලැබීමට යපර බලායපායරාත්තු සුන්වූවන් යලස සිටියහ. 
َل َعلَيۡهِم  ن ُينَزه

َ
َوِإن كَانُواْ مِن َقبِۡل أ
ِن َقبۡلِهِۦ لَُمبۡلِِسينَ   ٤٩ م 
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50. එයහයින් අල්ලාහය්ේ ආශිර්වාදයේ සලකුණු යදස 

ඔබ අධීක්ෂණයයන් බලනු. යපායළාව මළ පසු ව එයට 

ඔහු ප්රාණය යදනුයේ යකයස් ද? නියත වශයයන්ම ඔහු 

මළවුන්ට යළි ජීවය යදන්නාය. තවද ඔහු සියලු දෑ 

යකයරහි ශක්තිය ඇත්තාය. 

ِ َكيَۡف  فَٱنُظۡر إِلَيَٰٓ َءاَثَٰرِ َرۡحمَِت ٱَّلله
ْۚ إِنه َذَٰلَِك  ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهآ

َ
يُۡحِي ٱلۡأ

ِ َشۡيءٖ  
ِۖ َوُهَو عَلَىَٰ كُل  لَُمۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ

 ٥٠ قَِدير  

51. තවද අපි සුළඟ එවා ඔවුහු එය (අස්වැන්න) කහ 

පැහැගන්වන්නක් යලස දුටුව ද ඉන් පසු පවා ඔවුහු 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්නට වූහ. 

ا   ۡوهُ ُمۡصَفر ٗ
َ
رَۡسلۡنَا رِيٗحا فََرأ

َ
َولَئِۡن أ

 ٥١ لهَظلُّواْ مِنُۢ َبۡعِدهِۦ يَۡكُفُرونَ 

52. (නබිවරය!) එයහයින් ඔබ මළවුනට සවන් යදන්නට 

සැලැස්විය යනාහැක. තවද බිහිරන් පසුපසු හැරී ගිය විට 

ද එම ඇරයුම සවන් යදන්නට සැලැස්විය යනාහැක. 

فَإِنهَك لَا تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوتَيَٰ َولَا تُۡسِمُع  
هۡواْ ُمۡدبِرِينَ  عَآَء إِذَا َول مه ٱلدُّ  ٥٢ ٱلصُّ

53. තවද අන්ධයින්ට ඔවුන්යේ යනාමග යෑයමන් ඔබ 

මග යපන්වන්නකු යලස නැත. අපයේ වදන් විශ්වාස කර 

අපට අවනත වූ අයට මිස ඔබ සවන් යදන්නට සැලැස්විය 

යනාහැක. 

نَت بَِهَِٰد ٱلُۡعۡمِي َعن َضَلَٰلَتِهِۡمۖۡ  
َ
َوَمآ أ

ها َمن يُۡؤمُِن أَـِبَيَٰتِنَا َفُهم   إِن تُۡسِمُع إِل
ۡسلُِمونَ   ٥٣ مُّ

54. දුබලත්වයේ සිට නුඹලා ව මැේයේ ඔහුය. අනතුරු ව 

දුබලත්වයයන් පසු ව ඔහු ශක්තිමත් භාවයට පත් 

කයළය්. අනතුරුව ශක්තිමත් භාවයයන් පසු ව 

දුර්වලභාවයටත් යකස් ඉඳී ගිය තත්ත්වයටත් ඔහු පත් 

කයළය්. ඔහු සර්ව ඥානීය; සර්ව බලසම්පන්නය. 

ِن َضۡعٖف ثُمه   هِذي َخلََقُكم م  ُ ٱل ۞ٱَّلله
َجَعَل مِنُۢ َبۡعِد َضۡعٖف قُوهٗة ثُمه َجَعَل  

ةٖ  ْۚ َيخۡلُُق َما  مِنُۢ َبۡعِد قُوه َضۡعٗفا وََشيۡبَٗة
ْۚ َوُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلَۡقِديرُ   ٥٤ يََشآُء

55. තවද අවසන් යහෝරාව සිදු වන දින වැරදිකරුයවෝ 

තමන් යමායහාතක් මිස රැඳී යනාසිටි බවට දිවුරා සිටිති. 

එයලසය, ඔවුහු යවනතකට යයාමු කරනු ලබමින් 

සිටියේ. 

اَعُة ُيۡقِسُم  ٱلُۡمۡجرُِموَن َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه
َما لَبِثُواْ َغيَۡر َساَعةِٖۚ َكَذَٰلَِك كَانُواْ 

 ٥٥ يُۡؤَفُكونَ 

56. තවද නැවත නැගිටුවනු ලබන දිනය දක්වා 

අල්ලාහය්ේ යල්ඛ්නයයහි ඇති පරිදි නුඹලා රැඳී 

සිටියයහුය. නැවත නැගිටුවනු ලබන දිනය යමයයි. 

එනමුත් නුඹලා එය දැන සිටියේ නැත යැයි ඥානය හා 

විශ්වාසය යදනු ලැබූයවෝ පැවසූහ. 

وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َوٱلِۡإيَمََٰن لََقۡد 
ُ
هِذيَن أ َوَقاَل ٱل

ِ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلَۡبۡعِثِۖ  لَبِثۡتُۡم فِي كَِتَِٰب ٱَّلله
فََهََٰذا يَۡوُم ٱلَۡبۡعِث َوَلَِٰكنهُكۡم ُكنتُۡم لَا  

 ٥٦ َتۡعلَُمونَ 
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57. එයහයින් එදින අපරාධකරුවන්ට ඔවුන්යේ නිදහසට 

කරුණු දැක්වීම ප්රයයෝජනවත් යනාවනු ඇත. තවද ඔවුහු 

(අල්ලාහය්ේ තෘප්තිය යවත) නැවත හැරී එන යමන් 

ඉල්ලා සිටිනු යනාලබති. 

هِذيَن َظلَُمواْ  ها يَنَفُع ٱل َفيَۡوَمئِٖذ ل
 ٥٧ َمۡعِذَرُتُهۡم َولَا ُهۡم يُۡستَۡعتَبُونَ 

58. තවද අපි යමම අල් කුර්ආනයේ සෑම උපමාවකින්ම 

ජනයාට උපමා යගන හැර පෑයවමු. ඔවුන් යවත නුඹ යම් 

සංඥාවක් යගන ආ විට නුඹලා අසතයවාදීහු මිස නැතැයි 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් නියත වශයයන්ම පවසනු ඇත. 

َولََقۡد َضَربۡنَا لِلنهاِس فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن  
ِ َمثَٖلِۚ َولَئِن ِجئۡتَُهم أَـِبيَةٖ 

مِن كُل 
ها  نتُۡم إِل

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن أ هَيُقولَنه ٱل ل

 ٥٨ ُمبِۡطلُونَ 

59. වටහා යනාගන්නන්යේ හදවත් මත අල්ලාහ් මුද්රා 

තබනුයේ එයලසය. 
هِذيَن  ُ عَلَىَٰ قُلُوِب ٱل َكَذَٰلَِك َيۡطبَُع ٱَّلله

 ٥٩ لَا َيۡعلَُمونَ 

60. එයහයින් (නබිවරය!) නුඹ ඉවසා සිටිනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහය්ේ ප්රතිඥාව සැබෑවකි. තවද විශ්වාස 

යනාකරන්නන් ඔබ ව සුළු යකාට යනාතැකිය යුතුය. 

ۖۡ َولَا   ِ َحق   فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
هِذيَن لَا يُوقِنُونَ  نهَك ٱل  ٦٠ يَۡستَِخفه
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සූරා ලුක්මාන් لقمان 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, මීම්.  ٓ١ الٓم 

2. ඒවා ප්රඥායවන් සපිරුණු ධර්ම ග්රන්ථයේ වදන්ය.  ِ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلۡحَِكيم 

3. එය දැහැමියන්ට මගයපන්වීමක් හා ආශිර්වාදයකි.  ٣ ل ِلُۡمۡحِسنِينَ ُهٗدى َوَرۡحمَٗة 

4. ඔවුහු වනාහි සලාතය විධිමත් ව ඉටු කරති. තවද 

සකාත් ද පිරිනමති. තවද ඔවුහු මතු යලාව පිළිබඳ ව 

තරයේම විශ්වාස කරන්යනෝ යවති. 

َكوَٰةَ   لَوَٰةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزه هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه ٱل
 ٤ َوُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم يُوقِنُونَ 

5. ඔවුහු ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ මග යපන්වීම මත 

යවති. තවද ඔවුහුමය ජයග්රාහකයයෝ. 
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ب ِهِۡمۖۡ َوأ ِن ره ْوَلَٰٓئَِك عَلَىَٰ ُهٗدى م 

ُ
أ

 ٥ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

6. තවද ජනයා අතරින් කිසිදු දැනුමකින් යතාර ව 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයන් මුළා කරනු වස් පුහු වදන් 

මිලට යගන ඒවා විහිළුවක් බවට ගන්නා අය ද යවති. 

තමන් හට නින්දා සහගත දඬුවමක් ඇත්යතෝ 

ඔවුහුමය. 

َومَِن ٱلنهاِس َمن يَۡشتَرِي لَۡهَو ٱلۡحَِديِث  
ِ بَِغيۡرِ ِعلٖۡم   لُِيِضله َعن َسبِيِل ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاب  
ُ
َويَتهِخَذَها ُهُزًواْۚ أ

هِين    ٦ مُّ

7. තවද ඔහු යවත අපයේ වදන් පාරායනා කර 

යපන්වනු ලබන අවස්ථායේ තම යදකන්හි බිහිරි බව 

ඇත්තාක් යමන් තමන්ට එය යනාඇසුණාක් යමන් 

අහංකාරයකු යස ්හැරී ගියේය. එයහයින් යේදනීය 

දඬුවම ගැන ඔහුට ශුභාරංචි දන්වනු. 

هيَٰ ُمۡستَۡكبِٗرا   َوِإذَا ُتتۡلَىَٰ َعلَيۡهِ َءاَيَٰتُنَا َول
نه فِٓي 

َ
هۡم يَۡسَمۡعَها َكأ ن ل

َ
ذَُنيۡهِ َوقٗۡراۖۡ  َكأ

ُ
أ

لِيمٍ 
َ
ۡرهُ بَِعَذاٍب أ ِ  ٧ فَبَش 

8. නියත වශයයන්ම යද්වත්වය විශ්වාස යකාට 

යහකම් කළවුන් වනාහි ඔවුනට සුව පහසුකම් සහිත 

(ස්වර්ග) උයන් ඇත. 

َٰلَِحَِٰت لَُهۡم  هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
َُٰت ٱلنهعِيمِ   ٨ َجنه

9. ඔවුන් එහි සදාතනිකයින්ය. තවද (යමය) 

අල්ලාහය්ගන් සැබෑ ප්රතිඥාවක් යලසිනි. තවද ඔහු 

සර්ව බලධාරීය; මහා ප්රඥාවන්තය. 

ْۚ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز  ا ِ َحق ٗ ۖۡ وَۡعَد ٱَّلله َخَٰلِِديَن فِيَها
 ٩ ٱلۡحَِكيمُ 
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10. නුඹලා එය දකින අයුරින් කිසිදු කුලුණකින් 

යතාර ව අහස් ඔහු මැේයේය. තවද (භූමිය) නුඹලා 

සමඟ යනාසැළී සිටීම පිණිස මහයපායළායේ ඔහු කඳු 

ඇති කයළ්ය. තවද එහි සෑම ජීවියකුම වයාප්ත 

කයළය්. තවද අපි අහසින් ජලය පහළ යකාට එහි 

යහපත් සෑම යජෝඩුවකින්ම පැළෑටි හටගැන්වූයයමු. 

لَۡقىَٰ  
َ
ۖۡ َوأ َمََٰوَِٰت بَِغيۡرِ َعَمٖد تََرۡوَنَها َخلََق ٱلسه

ن 
َ
ۡرِض َرَوَِٰسَي أ

َ
تَِميَد بُِكۡم َوبَثه فِي ٱلۡأ

َمآءِ َماٗٓء   نَزلَۡنا مَِن ٱلسه
َ
ِ َدآبهةِٖۚ َوأ

فِيَها مِن كُل 
ِ َزۡوٖج َكرِيمٍ 

ۢنبَتۡنَا فِيَها مِن كُل 
َ
 ١٠ فَأ

11. යමය අල්ලාහය්ේ මැවීමය. එයහයින් ඔහුයගන් 

යතාරවූවන් මැේයේ කුමක් ද? යන්න ඔබ මට 

යපන්වනු. නමුත් අපරාධකරුයවෝ පැහැදිලි 

මුළායවහිය. 

هِذيَن   ُرونِي َماذَا َخلََق ٱل
َ
ِ فَأ َهََٰذا َخلُۡق ٱَّلله

َٰلُِموَن فِي َضَلَٰٖل   ۚۦْ بَِل ٱلظه مِن ُدونِهِ
بِينٖ   ١١ مُّ

12. තවද අල්ලාහ්ට කෘතයේදී වන්නට සැබැවින්ම 

අපි ලුක්මාන්ට ප්රඥාව පිරිනැමුයවමු. තවද කවයරකු 

කෘතයේදී වන්යන් ද එයස ්ඔහු කෘතයේදී වනුයේ 

ඔහුටමය. තවද කවයරකු ප්රතික්යෂ්ප කයළ්ද එවිට 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අවශයතාවන්යගන් 

යතාරය; ප්රශංසාලාභීය. 

ِن ٱۡشُكۡر  
َ
َولََقۡد َءاتَيۡنَا لُۡقَمََٰن ٱلۡحِۡكَمَة أ

ۖۦۡ  ِْۚ َوَمن يَۡشُكۡر فَإِنهَما يَۡشُكُر لَِنۡفِسهِ َّلِله
 َ  ١٢ َغنِيٌّ َحمِيد  َوَمن َكَفَر فَإِنه ٱَّلله

13. තවද ලුක්මාන් තම පුතණුවන්ට උපයදස ්යදමින් 

ඔහු පැවසූ අවසථ්ාව සිහියට නගනු. අයහෝ මායේ 

පුතණුවනි! ඔබ අල්ලාහ්ට ආයද්ශ යනාකරනු. නියත 

වශයයන්ම ආයද්ශ කිරීම මහත් වූ අපරාධයකි. 

َوِإذۡ قَاَل لُۡقَمَُٰن لِٱبۡنِهِۦ َوُهَو يَعُِظُهۥ َيَٰبُنَيه  
ۡرَك لَُظلٌۡم  لَا  ِ ِۖۡ إِنه ٱلش  تُۡشرِۡك بِٱَّلله

 ١٣ َعِظيم  

14. ඔහුයේ මව දුර්වලත්වයයන් දුර්වලත්වයට 

පත්යවමින් ඔහු ඉසිලුවාය. ඔහුට කිරිවැරීම වසර 

යදකක් තුළ විය. මට හා ඔයේ යදමාපියන්ට 

කෘතයේදී වනු. නැවත යයාමු වීයම් ස්ථානය මා 

යවතය යැයි මිනිසාට ඔහුයේ යදමේපියන් පිළිබඳ ව 

අපි උපයදස් දුනිමු. 

ُهۥ َوۡهنًا  مُّ
ُ
َٰلَِديۡهِ َحمَلَتُۡه أ يۡنَا ٱلِۡإنَسََٰن بَِو َوَوصه

ِن ٱۡشُكۡر 
َ
عَلَىَٰ َوۡهٖن َوفَِصَٰلُُهۥ فِي عَاَميِۡن أ

َٰلَِديَۡك إِلَيه ٱلَۡمِصيرُ   ١٤ لِي َولَِو

15. ඔබට කවර යදයක් ගැන දැනුම නැත්යත් ද 

එවන් දෑ මට ආයද්ශ කිරීමට ඔවුන් යදයදනා ඔබට 

උත්සාහ දැරුයේ නම් එවිට ඔබ ඔවුන් යදයදනාට 

අවනත යනාවනු. තවද යමයලායවහි යහපත් අයුරින් 

ඔවුන් යදයදනා සමග මිත්රශීලී ව කටයුතු කරනු. තවද 

මා යවත යයාමුවූවන්යේ මාර්ගය ඔබ අනුගමනය 

කරනු. පසු ව නුඹලායේ නැවත හැරී එන ස්ථානය 

ඇත්යත් මා යවතය. එවිට නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑ 

පිළිබඳ ව මම නුඹලාට දන්වමි. 

ن تُۡشرَِك بِي َما لَيَۡس  
َ
َوِإن َجََٰهَداَك عَلَىَٰٓ أ

ۖۡ َوَصاِحبُۡهَما فِي   لََك بِهِۦ ِعلۡم  فَلَا تُِطۡعُهَما
 ْۚ نَاَب إِلَيه

َ
ۖۡ َوٱتهبِۡع َسبِيَل َمۡن أ ۡنيَا َمۡعُروٗفا ٱلدُّ

 
ُ
نَب ِئُُكم بَِما ُكنتُۡم  ثُمه إِلَيه َمرِۡجُعُكۡم فَأ

 ١٥ َتۡعَملُونَ 
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16. අයහෝ මායේ පුතණුවනි! නියත වශයයන්ම අබ 

ඇටයක තරම් ප්රමාණකින් යමක් වී එය කළු ගලක් 

තුළ යහෝ අහස් තුළ යහෝ මහයපායළාව තුළ යහෝ 

තිබුණ ද අල්ලාහ් එය යගන එනු ඇත. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්සියුම් ඥානය ඇත්තාය; 

අභිඥාන වන්තය. 

ِۡن َخۡرَدٖل  َيَٰبُنَيه إِنهَهآ إِن تَُك مِثَۡقاَل َحبهةٖ م 
ۡو فِي  

َ
َمََٰوَِٰت أ ۡو فِي ٱلسه

َ
َفتَُكن فِي َصۡخَرةٍ أ

َ لَِطيٌف   ْۚ إِنه ٱَّلله ُ ِت بَِها ٱَّلله
ۡ
ۡرِض يَأ

َ
ٱلۡأ

 ١٦ َخبِير  

17. මායේ පුතණුවනි! ඔබ සලාතය විධිමත් ව ඉටු 

කරනු. තවද යහපත් දෑ අණ කරනු. තවද පිළිකුල් 

සහගත දැයින් වළක්වනු. ඔබට හට ගත් දෑ මත 

ඉවසීයමන් කටයුතු කරනු. නියත වශයයන්ම එය 

අධිෂ්ඨාන පූර්වක කරුණු අතරින් වූවකි. 

ُمۡر بِٱلَۡمۡعُروِف َوٱنَۡه 
ۡ
لَوَٰةَ َوأ قِِم ٱلصه

َ
َيَٰبُنَيه أ

َصابََكۖۡ إِنه 
َ
َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َمآ أ

ُموِر َذَٰلَِك مِۡن 
ُ
 ١٧ َعۡزِم ٱلۡأ

18. (උඬඟුකමින්) ඔයේ කම්මුල මිනිසුන්ට 

යනාහරවනු. තවද මහයපායළායේ අහංකාරයයන් 

ගමන් යනාකරනු. උඩඟු ලීලායවන්, උද්දේචකමින් 

ගමන් කරන සෑම යකයනකුවම නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්ප්රිය කරන්යන් නැත. 

َك لِلنهاِس َولَا َتۡمِش فِي  ِۡر َخده َولَا تَُصع 
َ لَا ُيحِبُّ كُله ُمخۡتَاٖل  ۖۡ إِنه ٱَّلله ۡرِض َمرًَحا

َ
ٱلۡأ

 ١٨ فَُخوٖر 

19. තවද ඔයේ ගමයනහි නිහතමානී වනු. තවද 

ඔයේ හඬ පහත් කරනු. නියත වශයයන්ම හඬ 

අතරින් වඩාත් පිළිකුල් සහගත (හඬ) වනුයේ 

බූරුවායේ හඬය. 

َوٱقِۡصۡد فِي َمۡشيَِك َوٱۡغُضۡض مِن َصۡوتَِكْۚ  
ۡصَوَِٰت لََصۡوُت ٱلۡحَِميرِ إِنه 

َ
نَكَر ٱلۡأ

َ
 ١٩ أ

20. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහයපායළායේ ඇති දෑ නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්නුඹලාට වසඟ කර දුන් බවත් 

ඔහුයේ ආශිර්වාදය නුඹලා යවත මතුපිටින් ද 

ඇතුළාන්තයයන් ද සම්පූර්ණ කර දී ඇති බවත් 

නුඹලා යනාදුටුයවහුද? (එයහත්) කිසිදු දැනුමකින් 

යහෝ මග යපන්වීමකින් යහෝ ආයලෝකය ලබා යදන 

ධර්ම ග්රන්ථයකින් යහෝ යතාර ව අල්ලාහ් විෂයයයහි 

තර්ක කරන්යනෝ ද ජනයා අතරින් යවති. 

ا فِي  َر لَُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََرۡواْ أ

َ
أ

ۡسبََغ  
َ
ۡرِض َوأ

َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ٱلسه

ُۗ َومَِن  َعلَيُۡكۡم نَِعَمُهۥ َظَٰهَِرٗة َوبَاِطنَٗة
ِ بَِغيۡرِ ِعلٖۡم َولَا  ٱل اِس َمن يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله نه

نِيرٖ   ٢٠ ُهٗدى َولَا كَِتَٰٖب مُّ

21. තවද අල්ලාහ් පහළ කළ දෑ නුඹලා අනුගමනය 

කරනුයි ඔවුනට කියනු ලැබූ කල්හි අපයේ පියවරු 

කවර යදයක් මත සිටිනු අප දුටුයවමු ද එය අපි 

අනුගමනය කරන්යනමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ඇවියළන ගින්යන් දඬුවම යවත යෂයිතාන් ඔවුන් 

ඇරයුම් කර සිටිය ද (ඔවුන් එයස ්අනුගමනය 

කරනුයේ?) 

ُ قَالُواْ   نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإذَا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعواْ َمآ أ

َولَۡو كَاَن  
َ
ْۚ أ بَۡل نَتهبُِع َما وََجۡدنَا َعلَيۡهِ َءابَآَءنَآ

يَۡطَُٰن يَۡدُعوُهۡم إِلَيَٰ  عِيرِ ٱلشه  ٢١ َعَذاِب ٱلسه
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22. තවද කවයරකු දැහැමියකු ව සිට තම මුහුණ 

අල්ලාහ ්යවතට යටහත් කරන්යන් ද එවිට 

සැබැවින්ම ඔහු ශක්තිමත් රැහැනක් තදින් ග්රහණය 

කර ගත්යත්ය. තවද සියලු කරුණු වල අවසානය 

අල්ලාහ ්යවතය. 

ِ َوُهَو ُمحِۡسن   ۥٓ إِلَي ٱَّلله ۞َوَمن يُۡسلِۡم وَۡجَهُه
ِ َفَقِد  ٱۡستَۡمَسَك بِٱلُۡعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثَقىَِٰۗ َوِإلَي ٱَّلله

ُموِر 
ُ
 ٢٢ َعَٰقِبَُة ٱلۡأ

23. තවද කවයරකු ප්රතික්යෂ්ප කයළ් ද ඔහුයේ 

ප්රතික්යෂ්පය ඔබ දුකට පත් යනාකළ යුතුය. ඔවුන් 

නැවත යයාමු කරනු ලබන සථ්ානය අප යවතය. 

එවිට ඔවුන් සිදු කළ දෑ පිළිබඳ ව අපි ඔවුනට දන්වා 

සිටිමු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්හදවත් තුළ ඇති දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

ۥْٓۚ إِلَۡينَا   َوَمن َكَفَر فَلَا َيحُۡزنَك ُكۡفُرُه
 َ َمرِۡجُعُهۡم َفنُنَب ِئُُهم بَِما َعِملُٓواْْۚ إِنه ٱَّلله

ُدوِر  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٢٣ َعلِيُم

24. අපි ඔවුනට ටික කලක් භුක්ති විඳින්නට 

සලස්වමු. පසු ව අපි ඔවුන් දැඩි දඬුවමක් යවත යයාමු 

කරන්යනමු. 

ُنَمت ُِعُهۡم قَلِيلٗا ثُمه نَۡضَطرُُّهۡم إِلَيَٰ َعَذاٍب  
 ٢٤ َغلِيٖظ 

25. තවද අහස ්හා මහයපායළාව මැේයේ කවුදැයි 

ඔබ ඔවුන්යගන් විමසුයේ නම් සැබැවින්ම අල්ලාහ් 

යැයි ඔවුහු පවසති. සියලු ප්රශංසා අල්ලාහ්ට යැයි ඔබ 

පවසනු. නමුත් ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා (ඒ 

බව) යනාදනිති. 

َمََٰوَِٰت  ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه
َ
َولَئِن َسأ

ِْۚ بَۡل   ْۚ قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله ُ ۡرَض لََيُقولُنه ٱَّلله
َ
َوٱلۡأ

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٢٥ أ

26. අහසහ්ි හා මහයපායළායේ ඇති දෑ අල්ලාහ ්

සතුය. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ්, ඔහුමය 

අවශයතාවන්යගන් යතාර ය; ප්රශංසාලාභී ය. 

َ ُهَو  ۡرِضِۚ إِنه ٱَّلله
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َّلِله

 ٢٦ ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ 

27. තවද මහයපායළායේ ගස ්(සියල්ල) පන්හිදවල් 

වී තවද මුහුද ද එයට පසු ව තවත් මුහුදු හතක් 

(තීන්ත බවට) එයට එකතු වුව ද අල්ලාහය්ේ වදන් 

නිමා යනාවනු ඇත. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්සර්ව 

බලධාරීය; මහා ප්රඥාවන්තය. 

قَۡلَٰم   
َ
ۡرِض مِن َشَجَرةٍ أ

َ
نهَما فِي ٱلۡأ

َ
َولَۡو أ

ا   ۡبحُرٖ مه
َ
هُۥ مِنُۢ َبۡعِدهِۦ َسبَۡعُة أ َوٱلَۡبۡحُر َيُمدُّ
َ َعزِيٌز  ِْۚ إِنه ٱَّلله نَفَِدۡت كَلَِمَُٰت ٱَّلله

 ٢٧ َحِكيم  

28. නුඹලා මැවීම යහෝ නුඹලා නැවත නැගිටුවීම 

යහෝ එක් ආත්මයක් (මැවීම) යමන් මිස නැත. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්සර්ව රාවකය; සර්ව 

නිරීක්ෂකය. 

ها َكنَۡفٖس   ا َخلُۡقُكۡم َولَا َبۡعثُُكۡم إِل مه
َ َسِميُعُۢ بَِصيرٌ  ِۚ إِنه ٱَّلله  ٢٨ َوَِٰحَدةٍ
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29. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් රාත්රිය දහවල තුළ 

ඇතුළත් කරන බවත් දහවල රාත්රිය තුළ ඇතුළත් 

කරන බවත් ඔබ යනාදුටුයවහි ද? තවද හිරු හා සඳු 

ඔහු වසඟ කයළය්. (එය) සියල්ල නියමිත කාලයක් 

දක්වා ගමන් කරයි. තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්

නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව අභිඥානවන්තය. 

نه 
َ
لَۡم تََر أ

َ
َهارِ  أ هۡيَل فِي ٱلنه َ يُولُِج ٱل ٱَّلله

ۡمَس   َر ٱلشه هۡيِل وََسخه َهاَر فِي ٱل َويُولُِج ٱلنه
نه 

َ
ي َوأ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
ۖۡ كُل   َيجۡرِٓي إِلَيَٰٓ أ َوٱلَۡقَمَر
َ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير    ٢٩ ٱَّلله

30. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් වන ඔහුමය සතයය. 

තවද නියත වශයයන්ම ඔහු හැර දමා ඔවුන් ඇරයුම් 

කරන දෑ අසතයය යේ. තවද නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්වන ඔහුමය උත්තරීතර; අතිමහත්. 

نه َما يَۡدُعوَن  
َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
َذَٰلَِك بِأ

َ ُهَو ٱلَۡعلِىُّ  نه ٱَّلله
َ
مِن ُدونِهِ ٱلَۡبَِٰطُل َوأ

 ٣٠ ٱلَۡكبِيرُ 

31. ඔහුයේ සංඥා අතරින් නුඹලාට ඔහු(යේ බලය) 

යපන්වීම පිණිස නියත වශයයන්ම අල්ලාහ්යේ 

ආශිර්වාදයයන් මුහුයදහි ගමන් කරන නැේ ඔබ 

යනාදුටුයවහි ද? ඉවසිලිවන්ත කෘතගුණ සලකන 

සෑම යකයනකුටම එහි සංඥාවන් ඇත. 

نه ٱلُۡفلَۡك َتجۡرِي فِي ٱلَۡبۡحرِ  
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ِۡن  ِ لِيُرِيَُكم م  ۦْٓۚ إِنه فِي بِنِۡعَمِت ٱَّلله َءاَيَٰتِهِ
ِ َصبهارٖ َشُكوٖر 

 ٣١ َذَٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل 

32. තවද කඳු යමන් රළ ඔවුන් වසා ගත් විට දහම 

අල්ලාහ්ට පමණක් පුද කරන්නන් යලසින් ඔවුහු ඔහු 

ඇරයුම් කයළෝය. නමුත් ඔහු ඔවුන් යගාඩබිම යවත 

මුදවායගන ආ කල්හි එවිට ඔවුන් අතරින් මධයසථ් ව 

කටයුතු කරන්නන් ද විය. එයමන්ම වංචාකාර 

ගුණමකු සෑම යකයනකුම මිස අපයේ සංඥා පිටු 

යනාදකිනු ඇත. 

  َ لَِل َدَعُواْ ٱَّلله ۡوج  َكٱلظُّ َوِإذَا َغِشيَُهم مه
  ِ َُٰهۡم إِلَي ٱلۡبَر  ا َنجهى ِيَن فَلَمه ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد 

ه  ْۚ َوَما َيجَۡحُد أَـِبَيَٰتِنَآ إِل ۡقتَِصد  ا كُلُّ  فَِمنُۡهم مُّ
 ٣٢ َختهارٖ َكُفوٖر 

33. අයහෝ ජනයිනි! නුඹලායේ පරමාධිපතිට නුඹලා 

බිය බැතිමත් වනු. තවද පියකු තම දරුවා 

සම්බන්ධයයන් කටයුතු කළ යනාහැකි එයමන්ම 

දරුවකුට තම පියා සම්බන්ධයයන් කිසිවක් කටයුතු 

කරන්නකු විය යනාහැකි දිනයකට නුඹලා බිය වනු. 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහය්ේ ප්රතිඥාව සැබෑවකි. 

එයහයින් යමයලාව ජීවිතය නුඹලාව මුළා කර 

යනාදැමිය යුතුය. තවද මුළා කරන්නා ද අල්ලාහ් 

ගැන නුඹලා මුළා යනාකර යුතුය. 

اُس ٱتهُقواْ َربهُكۡم َوٱۡخَشۡواْ يَۡوٗما   َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ها َيجۡزِي َوالٌِد َعن َولَِدهِۦ َولَا َمۡولُوٌد ُهَو   ل
ۖۡ   َجازٍ  ِ َحق   ْۚ إِنه وَۡعَد ٱَّلله َعن َوالِِدهِۦ َشيۡـ ًا

ۡنيَا َولَا   نهُكُم ٱلۡحَيَوَٰةُ ٱلدُّ فَلَا َتُغره
ِ ٱلَۡغُرورُ  نهُكم بِٱَّلله  ٣٣ َيُغره
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34. අවසන් යහෝරාව පිළිබඳ දැනුම ඇත්යත් නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්වනාහි ඔහු අබියස ය. ඔහු වැසි 

පහළ කරයි. තවද ගර්භාෂයන් තුළ ඇති දෑ දනී. 

යහට දින උපයනුයේ කුමක්දැයි කිසිදු ආත්මයක් 

යනාදනී. තවද කවර භූමියක මරණයට පත් වන්යන් 

දැයි කිසිදු ආත්මයක් යනාදනී. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය; අභිඥානවන්තය. 

ُِل  اَعةِ َويُنَز  َ ِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلسه إِنه ٱَّلله
رَۡحاِمِۖ َوَما تَۡدرِي  ٱلَۡغيَۡث 

َ
َويَۡعلَُم َما فِي ٱلۡأ

اذَا تَۡكِسُب َغٗداۖۡ َوَما تَۡدرِي   َنۡفس  مه
َ َعلِيٌم  ۡرٖض َتُموُتْۚ إِنه ٱَّلله

َ
ي ِ أ

َ
َنۡفُسُۢ بِأ

 ُۢ  ٣٤ َخبِيُر
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අලිෆ,් ලාම්, මීම්.  ٓ١ الٓم 

2. යමම ග්රන්ථයේ පහළවීම යලෝවැසියන්යේ 

පරමාධිපතියාණන්යගනි. එහි කිසිදු සැකයක් නැත. 
 ِ تَنزِيُل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َريَۡب فِيهِ مِن رهب 

 ٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

3. එයස් නැතයහාත් ඔහු එය යගතුයේ යැයි ඔවුහු 

පවසන්යනෝ ද? එයස් යනාව එය ඔබට යපර කිසිදු 

අවවාද කරන්යනකු යහෝ ඔවුන් යවත යනාපැමිණි 

පිරිසකට ඔබ අවවාද කරනු පිණිසත් ඔවුන් යහමග ලැබිය 

හැකි වනු පිණිසත් ඔබයේ පරමාධිපතියගන් පැමිණි 

සතයයකි. 

َُٰهْۚ بَۡل ُهَو ٱلۡحَقُّ مِن   ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى
َ
أ

ب َِك  ِن نهِذيرٖ  ره َُٰهم م  تَى
َ
آ أ لُِتنِذَر قَۡوٗما مه

ِن َقبۡلَِك لََعلهُهۡم َيۡهتَُدونَ   ٣ م 

4. අහස ්හා මහයපායළාව ද ඒ යදක අතර ඇති දෑ ද දින 

හයකින් මැේයේ අල්ලාහය්. පසු ව ඔහු රාජාසනය මත 

ස්ථාපිත විය. ඔහු හැර කිසිදු භාරකරුවකු යහෝ 

මැදිහත්කරුවකු යහෝ නුඹලාට යනාමැත. (යමයින්) 

නුඹලා උපයදස් ලැබිය යුතු යනායේ ද? 

ۡرَض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل ٱَّلله

يهامٖ ثُمه ٱۡستََوىَٰ  
َ
َوَما بَيۡنَُهَما فِي ِستهةِ أ

ِن ُدونِهِۦ مِن   عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ َما لَُكم م 
ُرونَ  فَلَا َتتََذكه

َ
 ٤ َولِي ٖ َولَا َشفِيٍعِۚ أ

5. අහයස් සිට මහයපායළාව දක්වා වූ සියලුම කරුණු ඔහු 

සැලසුම් කරයි. පසු ව එහි ප්රමාණය නුඹලා ගණන් කරන 

වසර දහසක් වූ දිනක ඔහු යවත එය ආයරෝහණය යවයි. 

ۡرِض  
َ
َمآءِ إِلَي ٱلۡأ ۡمَر مَِن ٱلسه

َ
يَُدب ُِر ٱلۡأ

ۥٓ  ثُمه َيۡعُرُج إِلَۡيهِ فِي يَۡومٖ كَاَن مِۡقَداُرُه
ا  ِمه لَۡف َسنَةٖ م 

َ
ونَ أ  ٥ َتُعدُّ

6. ඔහු අදෘශයමාන දෑ හා දෘශයමාන දෑ පිළිබඳ දැනුමැති 

සර්ව බලධාරී මහා කරුණාන්විතය. 
َهََٰدةِ ٱلَۡعزِيُز  َٰلُِم ٱلَۡغيِۡب َوٱلشه َذَٰلَِك َع

 ٦ ٱلرهِحيمُ 

7. ඔහු මැවූ සියලු දෑ අලංකාරවත් කයළය්. තවද 

මිනිසායේ මැවීම මැටියයන් ආරම්භ කයළය්. 
هِذٓي    ٱل

َ
ۡحَسَن كُله َشۡيٍء َخلََقُهۖۥۡ َوبََدأ

َ
أ

 ٧ َخلَۡق ٱلِۡإنَسَِٰن مِن ِطينٖ 
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8. පසුව ඔහුයේ පරපුර අල්යප්ේචිත ජල ධාතුයවන් ඇති 

කයළය්. 
آءٖ   ِن مه ثُمه َجَعَل نَۡسلَُهۥ مِن ُسَلَٰلَةٖ م 

هِينٖ   ٨ مه

9. පසු ව ඔහු ඔහුව හැඩ ගන්වා ඔහුයේ ප්රාණයයන් ඔහු 

තුළ පිඹ ප්රාණවත් කයළ්ය. තවද නුඹලාට රවණය, 

දෘෂ්ටීන් හා හදවත් ඇති කයළය්. නමුත් නුඹලා කෘතයේදී 

වනුයේ ස්වල්පයකි. 

ۖۦۡ   وِحهِ َُٰه َوَنَفَخ فِيهِ مِن رُّ ى ثُمه َسوه
بَۡصََٰر  

َ
ۡمَع َوٱلۡأ وََجَعَل لَُكُم ٱلسه

ا تَۡشُكُرونَ  ْۚ قَلِيلٗا مه فۡـ َِدةَ
َ
 ٩ َوٱلۡأ

10. තවද අපි මහයපායළායවන් තුරන් ව ගිය විට නියත 

වශයයන්ම අපි අලුත් මැවීමක් වන්යනමු ද? යැයි ඔවුහු 

ප්රශ්න කයළෝය. එයස් යනාව, ඔවුහු ඔවුන්යේ 

පරමාධිපතියේ හමු ව ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ යවති. 

ءِنها لَفِى  
َ
ۡرِض أ

َ
ءِذَا َضلَلۡنَا فِي ٱلۡأ

َ
َوَقالُٓواْ أ

َرب ِهِۡم  َخلٖۡق َجِديدِِۭۚ بَۡل ُهم بِلَِقآءِ 
 ١٠ َكَٰفُِرونَ 

11. නුඹලාව භාර කරනු ලැබූ මලකුල් මවුත් යහවත් 

මරණයේ දූතයා නුඹලා මරණයට පත් කරයි. පසු ව 

නුඹලායේ පරමාධිපති යවත නුඹලා යයාමු කරනු ලබනු 

ඇත යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

هِذي   لَُك ٱلَۡمۡوِت ٱل ۞قُۡل َيتََوفهىَُٰكم مه
إِلَيَٰ َرب ُِكۡم  وُك َِل بُِكۡم ثُمه 

 ١١ تُرَۡجُعونَ 

12. එවිට වැරදිකරුවන් තම පරමාධිපති අබියස තම හිස් 

පහත් කර ගනිමින් අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අපි 

දුටුයවමු. අපි සවන් දුන්යනමු. එයහයින් අප ව නැවත 

එවනු මැනව! අපි යහකම් කරන්යනමු. නියත වශයයන්ම 

අපි ස්ී ර ව විශ්වාස කරන්යනෝ යවමු යැයි ඔවුන් පවසනු 

නුඹ දක්නියන් නම් (එදින තත්ත්වය නුඹට යහළි යේ.) 

َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ ٱلُۡمۡجرُِموَن نَاكُِسواْ  
بَۡصۡرنَا  

َ
ُرُءوِسهِۡم ِعنَد َرب ِهِۡم َربهنَآ أ

وََسِمۡعنَا فَٱرِۡجۡعنَا َنۡعَمۡل َصَٰلًِحا إِنها 
 ١٢ ُموقِنُونَ 

13. තවද අපි අභිමත කයළ් නම් සෑම ආත්මයකට එහි 

යහමග (මුල සිටම) පිරිනමන්නට තිබුණි. නමුත් 

(අපරාධකාරී) ජින් වර්ගයා සහ මිනිස ්වර්ගයා යන 

සියල්ලන්යගන් මම නිරය පුරවන්යනමි යන මා විසින් වූ 

ප්රකාශය නියම වී ඇත. 

ََٰها   َولَۡو ِشئۡنَا ٓأَلتَيۡنَا كُله َنۡفٍس ُهَدى
ۡملَ 

َ
ِي لَأ أَنه  َوَلَِٰكۡن َحقه ٱلَۡقۡوُل مِن 

ۡجمَعِينَ 
َ
اِس أ  ١٣ َجَهنهَم مَِن ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه

14. එයහයින් යම් නුඹලායේ දිනයේ හමු ව නුඹලා 

අමතක කළ බැවින් නුඹලා භුක්ති විඳිනු. නියත 

වශයයන්ම අපි නුඹලා අමතක කයළමු. තවද නුඹලා සිදු 

කරමින් සිටි දෑ යහ්තුයවන් සදාතනික දඬුවම භුක්ති 

විඳිනු. 

فَُذوُقواْ بَِما نَِسيتُۡم لَِقآَء يَوۡمُِكۡم َهََٰذآ  
إِنها نَِسيَنَُٰكۡمۖۡ َوذُوُقواْ َعَذاَب ٱلۡخُلِۡد  

 ١٤ بَِما ُكنتُۡم َتۡعَملُونَ 
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15. අපයේ වදන් විශ්වාස කරනුයේ ඒවා ඔවුනට 

යමයනහි කරනු ලබන විට (සිරස බිම තබා) සුජූද් 

කරමින් බිම වැටී ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ ප්රශංසා ව 

තුළින් සුවිශුද්ධ කළ අය යවති. තවද ඔවුහු උඬගු 

යනායවති. 

ُِرواْ  هِذيَن إِذَا ذُك  إِنهَما يُۡؤمُِن أَـِبَيَٰتِنَا ٱل
بَِها ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس وََسبهُحواْ ِبحَۡمِد َرب ِهِۡم  

 ١٥ َوُهۡم لَا يَۡستَۡكبُِروَن۩ 

16. ඔවුන්යේ ඇලපත් නිදියහන් වලින් ඔසවා යගන 

බියයන් හා ආසායවන් ඔවුන්යේ පරමාධිපතිට ඇරයුම් 

කරති. තවද අප ඔවුනට යපෝෂණය කළ දැයින් ඔවුහු 

වියදම් කරති. 

َتتََجافَيَٰ ُجنُوبُُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع  
ا   يَۡدُعوَن َربهُهۡم َخۡوٗفا وََطَمٗعا َومِمه

 ١٦ َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ 

17. එයහයින් ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑ සඳහා 

ප්රතිඵලයක් වශයයන් ඔවුන් සඳහා සඟවා තබනු ලැබූ 

ඇස ්පිනවන දෑ කිසිදු ආත්මයක් යනාදනී. 

ةِ   ِن قُره ۡخفَِى لَُهم م 
ُ
آ أ فَلَا َتۡعلَُم َنۡفس  مه

ُۢ بَِما كَانُواْ َيۡعَملُونَ  ۡعيُٖن َجَزآَء
َ
 ١٧ أ

18. කවයරකු විශ්වාසවන්තයයකු වූයේ ද ඔහු 

පාපතරයකු වූ අය යමන් විය හැකි ද? ඔවුහු සමාන 

යනායවති. 

ها  ْۚ ل َفَمن كَاَن ُمۡؤمِٗنا َكَمن كَاَن فَاِسٗقا
َ
أ

 ١٨ يَۡستَوُۥنَ 

19. විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් වනාහි ඔවුන් සිදු 

කළ දෑ යහත්ුයවන් ඔවුනට සංග්රහයක් වශයයන් 

නවාතැන් සහිත ස්වර්ග උයන් ඇත. 

ا  مه
َ
َٰلَِحَِٰت  أ هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه ٱل

ُۢا بَِما كَانُواْ  َ َوىَٰ نُُزل
ۡ
َُٰت ٱلَۡمأ فَلَُهۡم َجنه

 ١٩ َيۡعَملُونَ 

20. තවද පාපකම් කළවුන් වූ කලී ඔවුන්යේ නවාතැන 

(නිරයේ) ගින්නය. ඉන් බැහැර වීමට ඔවුන් සිතන සෑම 

යමායහාතකම ඔවුන් එහි නැවත යයාමු කරනු ලබති. 

තවද නුඹලා කවර යදයක් පිළිබඳ යබාරු කරමින් 

සිටියයහු ද එම ගින්යන් දඬුවම නුඹලා භුක්ති විදිනු යැයි 

ඔවුනට පවසනු ලැයේ. 

ۖۡ كُلهَمآ   َُٰهُم ٱلنهاُر َوى
ۡ
هِذيَن فََسُقواْ َفَمأ ا ٱل مه

َ
َوأ

ِعيُدواْ فِيَها 
ُ
ن َيخۡرُُجواْ مِنَۡهآ أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
أ

هِذي  َوقِيَل لَُهۡم ذُوُقواْ َعَذاَب  ارِ ٱل ٱلنه
بُونَ  ِ  ٢٠ ُكنتُم بِهِۦ تَُكذ 

21. තවද (පාපකම් වලින්) ඔවුන් නැවත හැරිය හැකි වනු 

පිණිස යමම මහත් දඬුවමට යපර සුළු දඬුවමකින් ඔවුනට 

විඳවන්නට සලස්වමු. 

ۡدنَيَٰ ُدوَن 
َ
َِن ٱلَۡعَذاِب ٱلۡأ َولَُنِذيَقنهُهم م 

ۡكبَرِ 
َ
 ٢١ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ ٱلَۡعَذاِب ٱلۡأ

22. තවද තම පරමාධිපතියේ වදන් යමයනහි කරනු ලැබ 

පසු ව ඒවා පිටුපාන්නාට වඩා අපරාධකරු කවයරකු ද?  

නියත වශයයන්ම අපි වැරදි කරන්නන්ට ප්රතිවිපාක 

යදන්යනෝ යවමු. 

َِر أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۦ ثُمه   ن ذُك  ۡظلَُم مِمه
َ
َوَمۡن أ

ْۚ إِنه  ۡعرََض َعنَۡهآ
َ
ا مَِن ٱلُۡمۡجرِمِيَن  أ

 ٢٢ ُمنتَقُِمونَ 
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23. තවද සැබැවින්ම අපි මූසාට ධර්ම ග්රන්ථය 

පිරිනැමුයවමු. එයහයින් ඔහුයේ හමුව පිළිබඳ ව 

සැකයයහි යනාවනු. තවද අපි එය ඉස්රාඊල් දරුවන්ට 

මග යපන්වීමක් බවට පත් කයළමු. 

َولََقۡد َءاتَيۡنَا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب فَلَا  
ِن ل َِقآئِهِۖۦۡ وََجَعلَۡنَُٰه  تَُكن فِي  مِۡريَةٖ م 

 ٢٣ ُهٗدى ل َِبنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل 

24. තවද ඔවුන් ඉවසා අපයේ වදන් තරයේ විශ්වාස 

කරමින් සිටි යහයින් අපයේ නියයෝගය පරිදි මග 

යපන්වන නායකයින් ඔවුන් අතරින් අපි පත් කයළමු. 

ٗة َيۡهُدوَن  ئِمه
َ
ا وََجَعلۡنَا مِنُۡهۡم أ ۡمرِنَا لَمه

َ
بِأ
 ٢٤ َصبَُرواْۖۡ وَكَانُواْ أَـِبَيَٰتِنَا يُوقِنُونَ 

25. ඔවුන් කවර යදයක් ගැන මතයේද ඇති කරයගන 

සිටියේ ද නියත වශයයන්ම ඒ ගැන මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී ඔයේ පරමාධිපති වන ඔහු 

ඔවුන් අතර තීන්දු කරයි. 

بَيۡنَُهۡم يَۡوَم  إِنه َربهَك ُهَو َيۡفِصُل 
 ٢٥ ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما كَانُواْ فِيهِ َيخۡتَلُِفونَ 

26. තවද ඔවුනට යපර, පරම්පරාවන් යකාපමණක් අප 

විනාශ කයළමු ද? යමාවුන් ඔවුන්යේ වාසසථ්ාන හරහා 

ගමන් කරති. එය ඔවුනට මගයපන්වීමක් යනාවී ද? 

නියත වශයයන්ම එහි සංඥා ඇත. ඔවුහු සවන් 

යනායදන්යනෝ ද? 

ۡهلَۡكنَا مِن  
َ
َولَۡم َيۡهِد لَُهۡم َكۡم أ

َ
أ

َِن ٱلُۡقُروِن َيۡمُشوَن فِي  َقبۡلِهِم م 
فَلَا  

َ
َمَسَِٰكنِهِۡمْۚ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَلَيٍَٰتِۚ أ

 ٢٦ يَۡسَمُعونَ 

27. තවද නියත වශයයන්ම අප ජලය නිසරු යපායළාව 

යවත යගන යගාස් එමගින් ඔවුන්යේ යගාවිපළ සතුන් හා 

ඔවුන් අනුභව කරන යභෝග අප හටගැන්වීම ඔවුහු 

යනාදුටුයවෝ ද? ඔවුහු නිරීක්ෂා කර යනාබලන්යනෝද? 

ۡرِض  
َ
نها نَُسوُق ٱلَۡمآَء إِلَي ٱلۡأ

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

ُكُل مِنُۡه 
ۡ
ٱلۡجُُرزِ َفنُۡخرُِج بِهِۦ َزۡرٗعا تَأ

فَلَا ُيبِۡصُرونَ 
َ
نُفُسُهۡمْۚ أ

َ
نَۡعَُٰمُهۡم َوأ

َ
 ٢٧ أ

28. තවද නුඹලා සතයවාදීන් යලස සිටියයහු නම් යමම 

ජයග්රහණය කවදාදැයි (නුඹලා පවසනු යැයි) ඔවුහු 

විමසති. 

َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلَۡفتُۡح إِن ُكنتُۡم 
 ٢٨ َصَِٰدقِينَ 

29. ජයග්රහණයේ දින, යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට 

ඔවුන්යේ විශ්වාසය ඵල යදන්යන් නැත. තවද ඔවුහු 

අවකාශ යදනු ලබන්නන් යනායවති යැයි (නබිවරය!) 

නුඹ පවසනු. 

هِذيَن َكَفُرٓواْ  قُۡل يَۡوَم ٱلَۡفتِۡح لَا يَنَفُع ٱل
 ٢٩ إِيَمَٰنُُهۡم َولَا ُهۡم يُنَظُرونَ 

30. එයහයින් ඔබ ඔවුන් ගැන යනාසලකා හරිනු. තවද 

ඔබ අයප්ක්ෂායවන් සිටිනු. නියත වශයයන්ම ඔවුහු ද 

අයප්ක්ෂායවන් සිටින්යනෝ යවති. 

ۡعرِۡض َعنُۡهۡم َوٱنتَِظۡر إِنهُهم  
َ
فَأ

نتَِظُرونَ   ٣٠ مُّ
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සූරා අල්-අහ්සාේ الأحزاب 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අයහෝ නබිවරය! අල්ලාහ්ට නුඹ බිය බැතිමත් වනු. තවද 

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් හා කුහකයින්ට නුඹ 

අවනත යනාවනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්සර්වඥානී 

මහා ප්රඥාවන්ත විය. 

َ َولَا تُِطِع   ِبيُّ ٱتهِق ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

َ كَاَن  ٱلَۡكَٰفِرِيَن وَٱلُۡمَنَٰفِقِيَنْۚ إِنه ٱَّلله
 ١ َعلِيًما َحِكيٗما

2. තවද නුඹයේ පරමාධිපතියගන් නුඹ යවත දන්වා සිටිනු 

ලබන දෑ නුඹ අනුගමනය කරනු. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව අභිඥානවන්ත විය. 

ب َِكْۚ إِنه   َوٱتهبِۡع َما يُوَحيَٰٓ إِلَۡيَك مِن ره
َ كَاَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا  ٢ ٱَّلله

3. තවද නුඹ අල්ලාහ් යවත භාර කරනු. තවද භාරකරු 

වශයයන් අල්ලාහ් ප්රමාණවත්ය. 
  ِ ِْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

 ٣ َوكِيلٗا

4. මිනියසකුට ඔහුයේ අභයන්තරයේ හදවත් යදකක් 

අල්ලාහ ්ඇති යනාකයළ්ය. තවද ඔවුන් අතරින් නුඹලා 

මව(යේ ශරීරය)ට සමකරන නුඹලායේ බිරියන් නුඹලායේ 

මේවරුන් යනායේ. තවද නුඹලා (තම පුතුන් යලස) වාද 

කරන්නන් නුඹලායේ පුතුන් යනායේ. එය නුඹලායේ 

මුඛ්වලින් නුඹලා පවසන ප්රකාශයයි. තවද අල්ලාහ් සතයය 

පවසයි. තවද ඔහු ඍජු මග යපන්වයි. 

ِن قَلۡبَيِۡن فِي   ُ لِرَُجٖل م  ا َجَعَل ٱَّلله مه
َٰٓـ ِي   ۡزَوََٰجُكُم ٱله

َ
ۚۦْ َوَما َجَعَل أ َجۡوفِهِ

َهَٰتُِكۡمْۚ َوَما تَُظَٰهُِروَن مِنۡ  مه
ُ
ُهنه أ

ۡبنَآَءُكۡمْۚ  
َ
ۡدِعيَآَءُكۡم أ

َ
َجَعَل أ

  ُ فَۡوَٰهُِكۡمۖۡ َوٱَّلله
َ
َذَٰلُِكۡم قَۡولُُكم بِأ

بِيَل   ٤ َيُقوُل ٱلۡحَقه َوُهَو َيۡهِدي ٱلسه

5. ඔවුන්යේ පියවරුන්යේ වාසගමින් නුඹලා ඔවුන් 

අමතනු. එය අල්ලාහ් අබියස වඩාත් සාධාරණනීයය. එයස් 

ඔවුන්යේ පියවරුන් නුඹලා යනාදන්යනහු නම්, එවිට ඔවුහු 

දහයමහි නුඹලායේ සයහෝදරයින් හා නුඹලායේ මිත්රයින් 

යවති. කවර යදයක් නුඹලාට වැරදුයණහි ද එහි නුඹලා 

යකයරහි වරදක් නැත. නමුත් නුඹලායේ හදවත් 

උවමනායවන් කළ දෑහි (වරද ඇත.) තවද අල්ලාහ් 

අතික්ෂමාශීලී මහාකරුණාන්විත විය. 

قَۡسُط ِعنَد 
َ
ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِهِۡم ُهَو أ

هۡم َتۡعلَُمٓواْ َءابَآَءُهۡم   ِْۚ فَإِن ل ٱَّلله
ِيِن َوَمَوَٰلِيُكۡمْۚ   فَإِۡخَوَٰنُُكۡم فِي ٱلد 

َولَيَۡس َعلَيُۡكۡم ُجنَاح  فِيَمآ  
َدۡت  ا َتَعمه تُم بِهِۦ َوَلَِٰكن مه

ۡ
ۡخَطأ

َ
أ

ُ َغُفوٗرا قُلُوبُُكۡمْۚ وَكَا َن ٱَّلله
 ٥ رهِحيًما
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6. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හට ඔවුනටත් වඩා යමම 

නබිවරයා වඩාත් ප්රමුඛ්ය. ඔහුයේ බිරියයෝ ඔවුන්යේ 

මාතායවෝය. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හා නික්ම 

ගියවුනට වඩා අල්ලාහය්ේ නියමය තුළ ඇති පරිදි යල් 

ඥාතිත්වය ඇත්යතෝ ඔවුන්යගන් ඇතැයමක් ඇතැයමකුට 

ප්රමුඛ්ත්වය හිමි විය යුත්යතෝ යවති. නමුත් නුඹලායේ 

මිතුරුන් යවත යහපත් අයුරින් කටයුතු කරනු. එය ධර්ම 

ග්රන්ථයේ ලියන ලද්දක් විය. 

نُفِسهِۡمۖۡ 
َ
ۡولَيَٰ بِٱلُۡمۡؤمِنِيَن مِۡن أ

َ
ِبيُّ أ ٱلنه

رَۡحاِم  
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
َهَٰتُُهۡمُۗ َوأ مه

ُ
ۥٓ أ ۡزَوَُٰجُه

َ
َوأ

 
َ
ِ  َبۡعُضُهۡم أ ۡولَيَٰ بِبَۡعٖض فِي كَِتَِٰب ٱَّلله

ن 
َ
هآ أ مَِن ٱلُۡمۡؤمِنِيَن َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن إِل

ْۚ كَاَن  ۡعُروٗفا ۡولَِيآئُِكم مه
َ
َتۡفَعلُٓواْ إِلَيَٰٓ أ

 ٦ َذَٰلَِك فِي ٱلِۡكَتَِٰب َمۡسُطوٗرا

7. නබිවරුන් අතරින් ඔබයගන් ද නූහ,් ඉේරාහීම්, මූසා හා 

මර්යම්යේ පුත් ඊසායගන් ද ඔවුන්යේ ප්රතිඥාව ගත් 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. තවද ඔවුන් අතරින් දැඩි 

ප්රතිඥාවක් අපි ගත්යතමු. 

بِي ِـَۧن مِيَثََٰقُهۡم   َخۡذنَا مَِن ٱلنه
َ
َوِإذۡ أ

َومِنَك َومِن نُّوٖح َوِإبَۡرَٰهِيَم َوُموَسيَٰ  
َخۡذنَا مِنُۡهم  

َ
وَِعيَسي ٱبِۡن َمۡريََمۖۡ َوأ

ِيَثًَٰقا َغلِ   ٧ يٗظام 

8. (එයස් දැඩි ප්රතිඥාවක් ලබා ගත්යත්) සතයාවාදීන්යගන් 

ඔවුන්යේ සතයතාව පිළිබඳ ඔහු විමසනු පිණිසය. තවද 

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් හට යේදනීය දඬුවමක් 

ඔහු සූදානම් යකාට ඇත. 

َِٰدقِيَن َعن ِصۡدقِهِۡمْۚ   ل ِيَۡسـ ََل ٱلصه
َعده لِلَۡكَٰفِرِيَن 

َ
لِيٗماَوأ

َ
 ٨ َعَذابًا أ

9. අයහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා යවත යස්නාවන් පැමිණි 

විට ඔවුනට එයරහි ව සැඩ සුළඟක් හා නුඹලා යනාදුටු 

යස්නාවන් ඔවුන් යවත එවමින් අල්ලාහ් කළ ආශිර්වාදය 

යමයනහි කර බලනු. තවද නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අල්ලාහ ්නිරීක්ෂක විය. 

َها  يُّ
َ
هِذيَن َءاَمنُواْ ٱذُۡكُرواْ نِۡعَمَة  َيَٰٓأ ٱل

ِ َعلَيُۡكۡم إِذۡ َجآَءتُۡكۡم ُجنُود    ٱَّلله
رَۡسلۡنَا َعلَيۡهِۡم رِيٗحا وَُجنُوٗدا لهۡم  

َ
فَأ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن   تََرۡوَهاْۚ وَكَاَن ٱَّلله
 ٩ بَِصيًرا 

10. නුඹලාට ඉහළින් ද නුඹලාට පහළින් ද නුඹලා යවත 

ඔවුහු (යස්නායවෝ) පැමිණියයෝය. තවද බැල්ම ඇල වී 

හදවත් උගුරු දණ්ඩ දක්වා ළඟා වී නුඹලා අල්ලාහ් පිළිබඳ 

යනායයක් සිතුවිලි මවාගත් අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

ِن فَۡوقُِكۡم َومِۡن   إِذۡ َجآُءوُكم م 
بَۡصَُٰر  

َ
ۡسَفَل مِنُكۡم َوِإذۡ َزاَغِت ٱلۡأ

َ
أ

نُّوَن َوبَلََغِت ٱلُۡقلُوُب ٱلۡحَنَاِجَر َوَتظُ 
نُونَا۠  ِ ٱلظُّ  ١٠ بِٱَّلله

11. එවිට යද්වත්වය විශ්වාස කරන්යනෝ පරීක්ෂාවට ලක් 

කරනු ලැබුයවෝය. තවද ඔවුහු දැඩි යලස කම්පනයට ලක් 

කරනු ලැබුයවෝය. 

ُهنَالَِك ٱۡبتُلَِى ٱلُۡمۡؤمِنُوَن َوُزلۡزِلُواْ 
 ١١ زِلَۡزالٗا َشِديٗدا
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12. තවද කුහකයයෝ හා තම හදවත් තුළ යරෝග ඇත්යතෝ 

‘අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ දූතයාණන් රැවටීම මිස යවයනකක් 

අපට ප්රතිඥා දුන්යන් නැතැ’යි පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් 

කරනු. 

هِذيَن فِي   َوِإذۡ َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل
  ُ ا وََعَدنَا ٱَّلله رَض  مه قُلُوبِهِم مه

ها ُغُروٗرا ۥٓ إِل  ١٢ َورَُسولُُه

13. තවද, “අයහෝ යස්රිේ වැසියනි! නුඹලාට (සතුරන්ට 

එයරහිව) නැවතීමක් (යමහි) යනාමැත. එයහයින් නුඹලා 

හැරී යනු” යි ඔවුන් අතරින් පිරිසක් පැවසූ අවස්ථාව 

සිහිපත් කරනු. තවද ඔවුන් අතරින් පිරිසක් ‘නියත 

වශයයන්ම අපයේ නියවස ්අනාරක්ිත’ යැයි පවසමින් 

නබිවරයායගන් අවසර පැතූහ. නමුත් ඒවා අනාරක්ිත 

යනාවීය. ඔවුහු පළා යෑම මිස යවයනකක් අයප්ක්ෂා 

යනාකයළෝය. 

ۡهَل  
َ
ِنُۡهۡم َيَٰٓأ آئَِفة  م  َوِإذۡ قَالَت طه

َيثۡرَِب لَا ُمَقاَم لَُكۡم فَٱرِۡجُعواْْۚ 
ِبيه   ِنُۡهُم ٱلنه َويَۡستَـ ِۡذُن فَرِيق  م 

َيُقولُوَن إِنه ُبيُوَتنَا َعۡوَرة  َوَما ِهَي  
 ِ ها فَِراٗراب  ١٣ َعۡوَرةٍِۖ إِن يُرِيُدوَن إِل

14. තවද ඔවුනට එයරහිව සිේයදසින් (සතුරු යස්නාවන්) 

ප්රයේශ කරනු ලැබ පසු ව කලහකම් කරනු යලස 

ඔවුන්යගන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබුයේ නම්, නියත වශයයන්ම 

ඔවුහු ඒ යවත පැමියණන්යනෝමය. තවද ස්වල්ප යදයනකු 

හැර එහි ඔවුන් රැඳී යනාසිටිනු ඇත. 

ۡقَطارَِها ثُمه  
َ
ِۡن أ َولَۡو ُدِخلَۡت َعلَيۡهِم م 

ُسئِلُواْ ٱلۡفِتۡنََة ٓأَلتَۡوَها َوَما تَلَبهثُواْ بَِهآ  
ها يَِسيٗرا  ١٤ إِل

15. තවද පසුපස ලා ඔවුන් හැරී යනායන බවට මීට යපර 

අල්ලාහ ්සමග ඔවුහු ගිවිස ගත්යතෝය. අල්ලාහය්ේ ගිවිසුම 

(මතුයලායවහි) විමසනු ලබන්නක් විය. 

َ مِن َقبُۡل لَا   ََٰهُدواْ ٱَّلله َولََقۡد كَانُواْ َع
  ِ ْۚ وَكَاَن َعۡهُد ٱَّلله ۡدَبََٰر

َ
يَُولُّوَن ٱلۡأ

 ١٥ َمۡسـ ُولٗا

16. “මරණයයන් යහෝ සටනින් යහෝ නුඹලා පළා ගියේ 

නම්, එම පළා යෑම නුඹලාට ප්රයයෝජනවත් 

යනාවන්යන්මය. එවිට ස්වල්ප (කාල)යක් මිස නුඹලා 

භුක්ති විඳිනු යනාලබන්යනහු” යැයි (නබිවරය!) නුඹ 

පවසනු. 

قُل لهن يَنَفَعُكُم ٱلۡفَِراُر إِن فََرۡرتُم 
ها   وِ ٱلَۡقتِۡل َوِإٗذا ل

َ
َِن ٱلَۡمۡوِت أ م 

ها قَلِيلٗا  ١٦ ُتَمتهُعوَن إِل

17. අල්ලාහ් නුඹලාට යම් නපුරක් සිතුයේ නම් යහෝ 

නුඹලාට යම් දයාවක් සිතුයේ නම් යහෝ ඔහුයගන් නුඹලා 

ආරක්ෂා කරන අයවලුන් කවුරුන් ද? යැයි (නබිවරය!) 

නුඹ විමසනු. අල්ලාහ් හැර කිසිදු භාරකරුවකු යහෝ උදේ 

කරුවකු යහෝ ඔවුහු යනාලබති. 

َِن   هِذي َيۡعِصُمُكم م  قُۡل َمن ذَا ٱل
َراَد 

َ
ۡو أ

َ
َراَد بُِكۡم ُسوًٓءا أ

َ
ِ إِۡن أ ٱَّلله

ْۚ َولَا  ِن بُِكۡم َرۡحمَٗة َيجُِدوَن لَُهم م 
ا َولَا نَِصيٗرا ِ َولِي ٗ  ١٧ ُدوِن ٱَّلله
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18. නුඹලා අතරින් (සටනට යෑයමන්) වළක්වන්නන් හා 

“අප යවත (හැරී) එනුයි” තම සයහෝදරයන්ට පවසන්නන් 

පිළිබඳ ව සැබැවින්ම අල්ලාහ ්දනී. තවද ස්වල්ප යදනකු 

මිස සටනට යනාපැමියණති. 

 ُ ٱلُۡمَعو ِِقيَن مِنُكۡم  ۞قَۡد َيۡعلَُم ٱَّلله
ۖۡ َولَا   َوٱلَۡقآئِلِيَن لِإِۡخَوَٰنِهِۡم َهلُمه إِلَۡينَا

ها قَلِيلًا َس إِل
ۡ
تُوَن ٱلَۡبأ

ۡ
 ١٨ يَأ

19. (එය,) නුඹලාට එයරහිව දක්වන මසුරුකමක් යලසිනි. 

නමුත් බිය පැමිණි විට, මරණ(බි)යයන් සිහි විකල් වූ 

යකයනකු යමන් ඔවුන්යේ ඇස ්කැරයකමින් ඔබ යදස 

බලා සිටිනු නුඹ ඔවුන් දුටුයවහිය. නමුත් බිය පහ ව ගිය 

විට වස්තු තණ්හාව යහ්තුයවන් ඔවුහු තියුණු වදනින් 

නුඹලාට යේදනාව යගන යදනු ඇත. යද්වත්වය විශ්වාස 

යනාකරන්යනෝ ඔවුහුමය. එයහයින් අල්ලාහ් ඔවුන්යේ 

ක්රියාවන් නිෂ්ඵල කයළ්ය. එය අල්ලාහ ්යවත පහසු 

කාර්යයක් විය. 

ًة َعلَيُۡكۡمۖۡ فَإِذَا َجآَء ٱلۡخَۡوُف   ِشحه
َ
أ

ۡيتَُهۡم يَنُظُروَن إِلَۡيَك تَُدوُر  
َ
َرأ

هِذي ُيۡغَشيَٰ َعلَيۡهِ مَِن  ۡعيُنُُهۡم َكٱل
َ
أ

ٱلَۡمۡوِتِۖ فَإِذَا ذََهَب ٱلۡخَۡوُف َسلَُقوُكم 
 ِۚ ًة عَلَى ٱلۡخَيۡرِ ِشحه

َ
لِۡسنٍَة ِحَداٍد أ

َ
بِأ

ْوَلَٰٓئَِك لَۡم 
ُ
ُ  أ ۡحبََط ٱَّلله

َ
يُۡؤمِنُواْ فَأ

 ِ ۡعَمَٰلَُهۡمْۚ وَكَاَن َذَٰلَِك عَلَى ٱَّلله
َ
أ

 ١٩ يَِسيٗرا

20. සැබැවින්ම (සතුරු) යසන්ාවන් (තවමත් ඉවත් ව) 

යනාගිය බව ඔවුහු සිතති. තවද එම යස්නාවන් පැමිණියේ 

නම් ගැමි අරාබිවරුන් අතරට යගාස් නුඹලායේ යතාරතුරු 

විමසීමට තිබුයණ් නම් වැනවයි ඔවුහු ප්රිය කරති. තවද 

ඔවුන් නුඹලා අතර සිටියේ නම් ස්වල්ප යදයනකු මිස 

සටන් යනාවදිනු ඇත. 

ۡحَزاَب لَۡم يَۡذَهبُواْۖۡ َوِإن  
َ
َيحَۡسبُوَن ٱلۡأ

نهُهم بَاُدوَن  
َ
واْ لَۡو أ ۡحَزاُب يََودُّ

َ
ِت ٱلۡأ

ۡ
يَأ

ۢنبَآئُِكۡمۖۡ  
َ
ۡعَراِب يَۡسـ َلُوَن َعۡن أ

َ
فِي ٱلۡأ

ها  َولَۡو  َٰتَلُٓواْ إِل ا َق كَانُواْ فِيُكم مه
 ٢٠ قَلِيلٗا

21. අල්ලාහ් හා අවසන් දිනය අයප්ක්ෂා කරමින් සිටින, 

අල්ලාහ ්ව අධික වශයයන් යමයනහි කරන අයට 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්යේ දූතයාණන් තුළ අලංකාර 

ආදර්ශයක් විය. 

ۡسوَةٌ 
ُ
ِ أ لهَقۡد كَاَن لَُكۡم فِي رَُسوِل ٱَّلله

َ َوٱلَۡيۡوَم َحَسنَة  ل ِمَ  ن كَاَن يَرُۡجواْ ٱَّلله
َ َكثِيٗرا  ٢١ ٱٓأۡلِخَر َوذََكَر ٱَّلله

22. තවද යද්වත්වය විශ්වාස කරන්යනෝ එම (ඒකාබද්ධ) 

යස්නාවන් දුටු කල්හි “අල්ලාහ් හා ඔහුයේ දූතයාණන් 

ප්රතිඥා දුන් දෑ යමය යේ. අල්ලාහ් හා ඔහුයේ දූතයාණන් 

සතයය පැවසීය” යැයි පැවසූහ. එය විශ්වාසය හා යටහත් 

වීම මිස යවයනකක් ඔවුනට අධික කයළ් නැත. 

ۡحَزاَب قَالُواْ 
َ
ا َرَءا ٱلُۡمۡؤمِنُوَن ٱلۡأ َولَمه

ُ َورَُسولُُهۥ  َهََٰذا َما وََعَدنَا ٱَّلله
ۚۥْ َوَما َزاَدُهۡم   ُ َورَُسولُُه َوَصَدَق ٱَّلله

هآ إِيَمَٰٗنا َوتَۡسلِيٗما  ٢٢ إِل
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23. කවර යදයක් මත අල්ලාහ් සමග ඔවුන් ගිවිස ගත්යත් 

ද එය සැබෑ කළ මිනිසුන් යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් 

අතරින් යවති. එයස ්(යුද පිටියේ දිවි පුදා) තම ඉලක්කය 

ඉටු කර ගත්තවුන් ද ඔවුන් අතරින් යවති. තවද 

බලායපායරාත්තුයවන් සිටින්නන් ද ඔවුන් අතරින් යවති. 

ඔවුහු (තමන්යේ ගිවිසුයමන්) කිසිදු යවනසක් සිදු කයළ ්

නැත. 

َِن ٱلُۡمۡؤمِنِيَن رَِجال  َصَدقُواْ َما   م 
ن قََضيَٰ   َ َعلَيۡهِِۖ فَِمنُۡهم مه ََٰهُدواْ ٱَّلله َع
لُواْ   ۖۡ َوَما بَده ن يَنتَِظُر َنحۡبَُهۥ َومِنُۡهم مه

 ٢٣ َتبِۡديلٗا

24. (යමය) සතයවාදීන්ට ඔවුන්යේ සතයභාවය යහ්තුයවන් 

අල්ලාහ ්ප්රතිඵල පිරිනමනු පිණිසය. එයමන්ම ඔහු අභිමත 

කයළ ්නම් කුහකයින්ට දඬුවම් කරනු පිණිසය. එයස් 

නැතයහාත් ඔවුන් යවත සමාව දීම පිණිසය. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්අතික්ෂමාශීලී, මහාකරුණාන්විත විය. 

َِٰدقِيَن بِِصۡدقِهِۡم   ُ ٱلصه ل َِيۡجزَِي ٱَّلله
ۡو 

َ
َب ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن إِن َشآَء أ ِ َويَُعذ 

َ كَاَن َغُفوٗرا  َيتُوَب َعلَيۡهِۡمْۚ إِنه ٱَّلله
 ٢٤ رهِحيٗما

25. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට ඔවුන්යේ යක්රෝධය 

යහත්ුයවන් ඔවුන් කිසිදු යහපතක් යනාලැබූ තත්ත්වයයන් 

අල්ලාහ ්ඔවුන් හරවා යැේයේය. සටන් වැදීම සඳහා 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නනන් හට අල්ලාහ ්ප්රමාණවත් 

විය. තවද අල්ලාහ් ශක්ති සම්පන්න සර්ව බලධාරී ය. 

هِذيَن َكَفُرواْ بَِغيِۡظهِۡم لَۡم  ُ ٱل َوَرده ٱَّلله
ُ ٱلُۡمۡؤمِنِيَن   َينَالُواْ َخيۡٗراْۚ َوَكَفى ٱَّلله

ُ قَوِيًّا َعزِيٗزا ْۚ وَكَاَن ٱَّلله  ٢٥ ٱلۡقِتَاَل

26. තවද ධර්ම ග්රන්ථ ලත් ජනයා අතරින් ඔවුනට උර දුන් 

අය ඔවුන්යේ බලයකාටුවලින් ඔහු බැසස් වීය. තවද 

ඔවුන්යේ හදවත් තුළ බිය ඇති කයළය්. පිරිසක් නුඹලා 

ඝාතනය කළ අතර පිරිසක් නුඹලා සිරභාරයට ගත්යතහුය. 

ۡهِل 
َ
ِۡن أ هِذيَن َظََٰهُروُهم م  نَزَل ٱل

َ
َوأ

ٱلِۡكَتَِٰب مِن َصيَاِصيهِۡم َوَقَذَف فِي  
َتۡقتُلُوَن  قُلُوبِهُِم ٱلرُّۡعَب فَرِيٗقا 

ِسُروَن فَرِيٗقا
ۡ
 ٢٦ َوتَأ

27. තවද ඔවුන්යේ භූමිය ද ඔවුන්යේ වාසසථ්ානද 

ඔවුන්යේ සම්පත් ද එයමන්ම නුඹලා එහි පය යනාතැබූ 

භූමියක් ද ඔහු නුඹලාට උරුම කර දුන්යන්ය. තවද අල්ලාහ ්

සියලු දෑ යකයරහි ශක්තිසම්පන්න විය. 

ۡرَضُهۡم َودَِيَٰرَُهۡم  
َ
ۡوَرثَُكۡم أ

َ
َوأ

ۡمَوَٰ 
َ
هۡم َتَطـ ُوَهاْۚ وَكَاَن َوأ ۡرٗضا ل

َ
لَُهۡم َوأ

ِ َشۡيءٖ قَِديٗرا
ُ عَلَىَٰ كُل   ٢٧ ٱَّلله

28. “අයහෝ නබිවරය! ඔබ ඔයේ බිරියන්ට, “යමයලාව 

ජීවිතය හා එහි අලංකාරය නුඹලා ප්රිය කරන්යනහු නම් 

එවිට නුඹලා එනු. මම නුඹලාට භුක්ති විඳින්නට සළස්වා 

(විවාහ බන්ධනයයන්) අලංකාර මුදවාලීමකින් මම 

නුඹලාව මුදවාලමි යැයි පවසනු. 

ۡزَوَِٰجَك إِن 
َ
ِبيُّ قُل ل ِأ َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

ۡنيَا َوزِينَتََها  ُكنتُنه تُرِۡدَن ٱلۡحَيَوَٰةَ ٱلدُّ
َسر ِۡحُكنه 

ُ
َمت ِۡعُكنه َوأ

ُ
َفتََعالَيَۡن أ

 ٢٨ َسَراٗحا َجمِيلٗا
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29. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ව, ඔහුයේ දූතයාණන් හා මතු 

යලාව ප්රිය කරමින් සිටින්යනහු නම් එවිට දැන ගනු නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්නුඹලා අතරින් වූ දැහැමියන්ට මහත් 

වූ තිළිණ සූදානම් කර ඇත. 

َ َورَُسولَُهۥ  َوِإن ُكنتُنه تُرِۡدَن ٱَّلله
َعده 

َ
َ أ اَر ٱٓأۡلِخَرةَ فَإِنه ٱَّلله َوٱلده

ۡجًرا  
َ
لِلُۡمۡحِسَنَِٰت مِنُكنه أ

 ٢٩ َعِظيٗما

30. අයහෝ නබිවරයායේ බිරින්දෑවරුණි! නුඹලා අතරින් 

කවයරකු යහෝ ප්රකට අශීලාචාර යදයක් සමග 

පැමියණන්යන් ද ඇයට දඬුවම යදගුණයක් කරනු ලැයබයි. 

තවද එය අල්ලාහ ්යවත පහසු කාර්යයක් විය. 

ِت 
ۡ
مِنُكنه َيَٰنَِسآَء ٱلنهِبي ِ َمن يَأ

بَي ِنَةٖ يَُضََٰعۡف لََها   بَِفَِٰحَشةٖ مُّ
ٱلَۡعَذاُب ِضۡعَفيِۡنِۚ وَكَاَن َذَٰلَِك عَلَى 

ِ يَِسيٗرا  ٣٠ ٱَّلله

31. නුඹලා අතරින් කවයරකු අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ 

දූතයාණන්ට අවනත වී යහකම් සිදු කරන්නී ද ඇයට අපි 

ඇයයේ කුලිය යදවාරයක් පිරිනමමු. තවද අපි ඇය සඳහා 

යගෞරවනීය යපෝෂණ සම්පත් සූදානම් කයළමු. 

ِ َورَُسولِهِۦ  ۞َوَمن َيۡقنُۡت مِنُكنه َّلِله
َتيِۡن   ۡجَرَها َمره

َ
َوَتۡعَمۡل َصَٰلِٗحا نُّۡؤتَِهآ أ

ۡعتَۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِيٗما
َ
 ٣١ َوأ

32. අයහෝ නබිවරයායේ බිරින්දෑවරුණි! නුඹලා (යසසු) 

කාන්තාවන්යගන් යකයනකු යමන් යනාවන්යනහුය. 

නුඹලා අල්ලාහ්ට බැතිමත් වූයේ නම් නුඹලා සිනිඳු හඬින් 

කතා යනාකරනු. එවිට කවයරකුයේ හදවත තුළ යරෝග 

ඇත්යත් ද ඔහු (පාපතර) ආශා ඇති කර ගනු ඇත. තවද 

ඔබ යහපත් වදනින් කතා කරනු. 

َِن   َحٖد م 
َ
َيَٰنَِسآَء ٱلنهِبي ِ لَۡستُنه َكأ
ْۚ فَلَا  َتخَۡضۡعَن  ٱلن َِسآءِ إِِن ٱتهَقيۡتُنه

هِذي فِي قَلۡبِهِۦ   بِٱلَۡقۡوِل َفيَۡطَمَع ٱل
ۡعُروٗفا  ٣٢ َمرَض  َوُقلَۡن قَۡولٗا مه

33. තවද නුඹලායේ නියවස් තුළ නුඹලා රැඳී සිටිනු. තවද 

යපර අඥාන යුගයේ අලංකාරය ඉස්මතු කරමින් 

සැරිසැරුනාක් යමන් නුඹලා යනාසැරිසරනු. තවද සලාතය 

විධිමත් ව ඉටු කරනු. තවද සකාත් ද පිරිනමනු. තවද 

අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ දූතයාණන්ට අවනත වනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්අයප්ක්ෂා කරනුයේ නිවැසියන් වූ 

නුඹලායගන් කිලිටි පහකිරීමට හා නුඹලාව මුළුමණින් 

පිවිතුරු කිරීමටය. 

َوقَۡرَن فِي ُبيُوتُِكنه َولَا َتبَرهۡجَن  
ِۖ وَ  ولَيَٰ

ُ
َج ٱلَۡجَٰهِلِيهةِ ٱلۡأ قِۡمَن َتبَرُّ

َ
أ

 َ ِطۡعَن ٱَّلله
َ
َكوَٰةَ َوأ لَوَٰةَ َوَءاتِيَن ٱلزه ٱلصه

ُ لُِيۡذهَِب  ۥْٓۚ إِنهَما يُرِيُد ٱَّلله َورَُسولَُه
ۡهَل ٱلَۡبيِۡت  

َ
َعنُكُم ٱلر ِۡجَس أ
َِرُكۡم َتۡطهِيٗرا  ٣٣ َويَُطه 

34. තවද අල්ලාහ්යේ වදන් හා ප්රඥායවන් නුඹලායේ 

නියවස ්තුළ පාරායනය කරනු ලබන දෑ නුඹලා යමයනහි 

කරනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්සියුම් ඥානී 

අභිඥානවන්ත විය. 

َوٱذُۡكۡرَن َما ُيتۡلَىَٰ فِي ُبيُوتُِكنه مِۡن  
َ كَاَن   ِ َوٱلۡحِۡكَمةِِۚ إِنه ٱَّلله َءاَيَِٰت ٱَّلله

 ٣٤ لَِطيًفا َخبِيًرا 



සූරා අල්-අහ්සාේ 577  الأحزاب 

35. නියත වශයයන්ම මුස්ලිම්වරුන් හා මුස්ලිම්වරියන් ද 

විශ්වාසවන්තයින් හා විශ්වාසවන්තිනියන් ද අවනත 

වන්නන් හා අවනත වන්තියන් ද සතයවාදීන් හා 

සතයවාදිනියන් ද ඉවසිලිවන්තයින් හා ඉවසිලි වන්තියන් ද 

බියබැතිමත් වන්නන් හා බියබැතිමත් වන්නියන් ද 

පරිතයාගශීලීන් හා පරිතයාග ශීලිනියන් ද උපවාසය 

රකින්නන් හා උපවාසය රකින්නියන් ද තමන්යේ 

ලිංයේන්ියන් ආරක්ෂා කරන්නන් හා ආරක්ෂා 

කරන්නියන් ද අල්ලාහ ්ව අධික යලස යමයනහි කරන්නන් 

හා යමයනහි කරන්නියන් ද වනාහි, අල්ලාහ් ඔවුනට සමාව 

හා මහත් ප්රතිඵල සූදානම් කර ඇත. 

إِنه ٱلُۡمۡسلِِميَن َوٱلُۡمۡسلَِمَِٰت 
وَٱلُۡمۡؤمَِنَِٰت َوٱلَۡقَٰنِتِيَن  َوٱلُۡمۡؤمِنِيَن 

َِٰت   َِٰدَق َِٰدقِيَن َوٱلصه َوٱلَۡقَٰنَِتَِٰت َوٱلصه
َِٰت َوٱلَۡخَِٰشعِيَن   َٰبَِر َٰبِرِيَن َوٱلصه َوٱلصه

قِيَن   ِ َوٱلَۡخَِٰشَعَِٰت وَٱلُۡمتََصد 
ئِِميَن   َٰٓ َِٰت َوٱلصه َق ِ َوٱلُۡمتََصد 

ئَِمَِٰت َوٱلَۡحَٰفِِظيَن فُُروَجُهۡم   َٰٓ َوٱلصه
َ َكثِيٗرا  َوٱلَۡحَٰفِ  َٰكِرِيَن ٱَّلله َظَِٰت َوٱلذه

ۡغفَِرٗة  ُ لَُهم مه َعده ٱَّلله
َ
َِٰت أ َٰكَِر َوٱلذه

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
 ٣٥ َوأ

36. තවද අල්ලාහ් හා ඔහුයේ ධර්ම දූතයාණන් යම් 

කරුණක් තීන්දු කළ විට ඔවුන්යේ කරුණ පිළිබඳ 

ඔවුන්යේ කැමැත්ත අනුව ක්රියා කිරීම යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්යනකුට යහෝ කරන්නියයකුට යහෝ සුදුසු යනාවීය. 

තවද කවයරකු අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ ධර්ම දූතයාණන්ට 

පිටුපාන්යන් ද එවිට සැබැවින්ම ඔහු ප්රකට මුළාවකින් මුළා 

විය. 

َوَما كَاَن لُِمۡؤمِٖن َولَا ُمۡؤمِنٍَة إِذَا  
ن يَُكوَن  

َ
ۡمًرا أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسولُُه قََضي ٱَّلله

ۡمرِِهۡمُۗ َوَمن َيۡعِص لَُهُم 
َ
ٱلۡخِيَرَةُ مِۡن أ

َ َورَُسولَُهۥ َفَقۡد َضله َضَلَٰلٗا   ٱَّلله
بِيٗنا  ٣٦ مُّ

37. තවද අල්ලාහ් කවුරුන්හට දයාව පහළ කයළ්ද එයමන් 

ම ඔබත් ඔහු යකයරහි උපකාර කයළ්ද ඔහුට “ඔබයේ 

භාර්යාව ඔබ යවතම තබා ගනු. තවද අල්ලාහ්ට බිය වනු” 

යැයි ඔබ පැවැසූ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. තවද අල්ලාහ් 

එළිදරේ කිරීමට තිබූ දැය, මිනිසුන්ට බිය වී ඔබ ඔබයේ 

මනයසහි සඟවා තැබුයවහිය. ඔබ බිය වීමට ඉතාමත් 

සුදුසස්ා අල්ලාහය්. තවද යසයිද් (තම බිරිඳ වන) ඇයයගන් 

(දික්කසාද වීමට) තීන්දු කර ගත් කල්හි අපි ඇයව ඔබට 

විවාහ කර දුනිමු. මන්දයත් යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන්හට, ඔවුන් විසින් දරුකමට හදා ගත් අය 

ඔවුන්යේ භාර්යාවන්යගන් (දික්කසාද වීමට) තීන්දු කර 

ගත් විට (එම කාන්තාවන්ව විවාහ කර ගැනීයම් දී එය 

ඔවුනට) වරදක් යනාවනු පිණිසය. සැබැවින්ම යමය සිදු 

කරනු ලබන අල්ලාහ්යේ නියයෝගයක් විය. 

هِذٓي  ُ َعلَيۡهِ َوِإذۡ َتُقوُل لِل ۡنَعَم ٱَّلله
َ
أ

ۡمِسۡك َعلَيَۡك 
َ
ۡنَعۡمَت َعلَيۡهِ أ

َ
َوأ

َ َوُتخۡفِى فِي َنۡفِسَك   َزوَۡجَك َوٱتهِق ٱَّلله
  ُ اَس َوٱَّلله ُ ُمبِۡديهِ َوَتخَۡشي ٱلنه َما ٱَّلله

ا قََضيَٰ َزيۡد    َُٰهۖۡ فَلَمه ن َتخَۡشى
َ
َحقُّ أ

َ
أ

ِنَۡها وََطٗرا َزوهۡجَنََٰكَها لِكَۡي لَا   م 
يَُكوَن عَلَى ٱلُۡمۡؤمِنِيَن َحَرج  فِٓي  

ۡدِعيَآئِهِۡم إِذَا قََضۡواْ مِنُۡهنه  
َ
ۡزَوَِٰج أ

َ
أ

ِ َمۡفُعولٗا ۡمُر ٱَّلله
َ
 ٣٧ وََطٗراْۚ وَكَاَن أ
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38. අල්ලාහ් ඔහුට නියම කළ දෑහි කිසිදු වරදක් 

නබිවරයාට යනාවීය. (එය) මීට යපර ඉකුත් ව ගියවුන් 

අතර වූ අල්ලාහය්ේ පිළියවත ය. තවද අල්ලාහය්ේ 

නියයෝගය නිර්ණය කරනු ලැබූ නියමයක් විය 

ِبي ِ مِۡن َحَرٖج فِيَما  ا كَاَن عَلَى ٱلنه مه
هِذيَن  ِ فِي ٱل ۖۥۡ ُسنهَة ٱَّلله ُ لَُه فَرََض ٱَّلله

ِ قََدٗرا   ۡمُر ٱَّلله
َ
ْۚ وَكَاَن أ َخلَۡواْ مِن َقبُۡل

ۡقُدوًرا   ٣٨ مه

39. ඔවුහු වනාහි අල්ලාහය්ේ පණිවිඩ දන්වා සිටින්නන් 

යවති. තවද ඔහුට බිය යවති. අල්ලාහ ්හැර යවනත් 

කිසිවකුට බිය යනායවති. ගණන් කරන්යනකු වශයයන් 

අල්ලාහ ්ප්රමාණවත් ය. 

 ِ َلَِٰت ٱَّلله هِذيَن ُيبَل ُِغوَن رَِسَٰ ٱل
ها   َحًدا إِل

َ
َويَۡخَشۡونَُهۥ َولَا َيخَۡشۡوَن أ

ُۗ َوَكَفىَٰ  َ ِ َحِسيٗباٱَّلله  ٣٩ بِٱَّلله

40. මුහම්මද් නුඹලායේ පිරිමින් අතරින් කිසිවකුයේ 

පියයකු යනාවීය. නමුත් ඔහු අල්ලාහ්යේ ධර්ම 

දූතයාණන්ය. තවද නබිවරුන්යේ මුද්රාවය. තවද සියලු දෑ 

පිළිබඳ ව අල්ලාහ් සර්ව ඥානී ය. 

ِن  َحٖد م 
َ
بَآ أ

َ
ٌد أ ا كَاَن ُمحَمه مه

ِ  ر َِجالُِكۡم  َوَلَِٰكن رهُسوَل ٱَّلله
  ِ

ُ بِكُل  بِي ِـَۧنُۗ وَكَاَن ٱَّلله وََخاَتَم ٱلنه
 ٤٠ َشۡيٍء َعلِيٗما

41. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා අධික 

යලස අල්ලාහ් යමයනහි කරනු. 
 َ هِذيَن َءاَمنُواْ ٱذُۡكُرواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

 ٤١ ذِۡكٗرا َكثِيٗرا

42. තවද උයද් හා සවස නුඹලා ඔහු සුවිශුද්ධ කරනු. ِصيلًا
َ
 ٤٢ وََسب ُِحوهُ بُۡكَرٗة َوأ

43. අන්ධකාරයන්යගන් ආයලෝකය යවත නුඹලා බැහැර 

කරනු පිණිස (අල්ලාහ්) ඔහු නුඹලා යවත ආශිර්වාද 

කරන්යන්ය. තවද ඔහුයේ මලක්වරුන් ද නුඹලාට 

ප්රාර්ථනා කරති. තවද ඔහු යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන්හට මහා කාරුණික ය. 

هِذي يَُصل ِى َعلَيُۡكۡم   ُهَو ٱل
َِن  َوَمَلَٰٓئَِكتُُهۥ لُِيۡخرَِجُكم م 

وِرِۚ وَكَاَن بِٱلُۡمۡؤمِنِيَن  لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّ ٱلظُّ
 ٤٣ رَِحيٗما

44. ඔවුහු ඔහු හමුවන දින ඔවුන්යේ පැතුම සලාම් 

(ශාන්තිය) යන්නයි. තවද ඔහු ඔවුනට යගෞරවනීය තිළිණ 

සූදානම් යකාට ඇත. 

َعده  
َ
َتحِيهتُُهۡم يَۡوَم يَلَۡقۡونَُهۥ َسَلَٰم ْۚ َوأ

ۡجٗرا َكرِيٗما
َ
 ٤٤ لَُهۡم أ

45. අයහෝ නබිවරය! නියත වශයයන් අපි ඔබ 

සාක්ිකරුයවකු යලසින් ද ශුභාරංචි දන්වන්යනකු යලසින් 

ද අවවාද කරන්යනකු යලසින් ද එේයවමු. 

رَۡسلَۡنََٰك َشَٰهِٗدا
َ
ِبيُّ إِنهآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
  َيَٰٓأ

ٗرا َونَِذيٗرا ِ  ٤٥ َوُمبَش 
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46. තවද අල්ලාහ් යවත ඔහුයේ අනුමැතියයන් ඇරයුම් 

කරන්යනකු යලසින් ද අයලෝකමත් කරන පහනක් යලසින් 

ද (අපි ඔබ එේයවමු.) 

ِ بِإِذۡنِهِۦ َوِسَراٗجا   َوَداِعيًا إِلَي ٱَّلله
نِيٗرا  ٤٦ مُّ

47. තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහය්ගන් වූ මහත් 

භාගයය ඔවුනට ඇති බව යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් 

හට ඔබ සුබාරංචි දන්වනු. 

  ِ َِن ٱَّلله نه لَُهم م 
َ
ِر ٱلُۡمۡؤمِنِيَن بِأ ِ َوبَش 

 ٤٧ فَۡضلٗا َكبِيٗرا

48. තවද ඔබ යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්ට සහ 

(වංචනික) කුහකයන්ට අවනත යනාවනු. තවද ඔවුන්යේ 

වදහිංසා යනාසලකා හරිනු. තවද අල්ලාහ ්යවත භාර 

කරනු. තවද භාරකරු වශයයන් අල්ලාහ් ප්රමාණවත්ය. 

َولَا تُِطِع ٱلَۡكَٰفِرِيَن َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن  
ِْۚ َوَكَفىَٰ   َُٰهۡم َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله ذَى

َ
َوَدۡع أ

ِ َوكِيلٗا  ٤٨ بِٱَّلله

49. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන කාන්තාවන් විවාහ යකාට පසු ව නුඹලා 

ඔවුන් ස්පර්ශ කිරීමට යපර නුඹලා ඔවුන් දික්කසාද 

කළයහාත් නුඹලා ගණන් කරන යපායරාත්තු කාලයක් 

නුඹලා යවනුයවන් ඔවුන් යකයරහි අනිවාර්යය 

යනාවන්යන්ය. එවිට ඔවුනට ජීවන සම්පත් ලබා යදනු. 

තවද අලංකාර මුදවාලීමකින් ඔවුන් මුදවා හරිනු. 

ه  َها ٱل يُّ
َ
ِذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا نََكۡحتُُم َيَٰٓأ

ٱلُۡمۡؤمَِنَِٰت ثُمه َطلهۡقتُُموُهنه مِن َقبِۡل 
وُهنه َفَما لَُكۡم َعلَيۡهِنه مِۡن  ن َتَمسُّ

َ
أ

ۖۡ َفَمت ُِعوُهنه  وَنَها ةٖ َتۡعتَدُّ ِعده
ُِحوُهنه َسَراٗحا َجمِيلٗا  ٤٩ َوَسر 
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50. අයහෝ නබිවරය! නුඹ ඔවුන්යේ (මහර්) කුලී ලබා දුන් 

නුඹයේ බිරියන් ද (යුද්ධයේ දී) අල්ලාහ ්නුඹ යවත පිරිනැමූ 

අය අතරින් නුයේ දකුණත සතු කරගත් කාන්තාවන් ද නුඹ 

සමඟ නික්ම ගිය නුයේ පිය පාර්ශවයේ සයහෝදරයන්යේ 

දූවරුන් ද නුයේ පිය පාර්ශවයේ සයහෝදරියන්යේ දූවරුන් ද 

නුයේ මේ පාර්ශවයේ සයහෝදරයන්යේ දූවරුන් ද නුයේ 

මේ පාර්ශවයේ සයහෝදරියන්යේ දූවරුන් ද නුඹට අනුමත 

කයළමු. තවද (කිසිදු මහර් ලබා ගැනීමකින් යතාර ව) 

තමන්වම නබිවරයාට පරිතයාග කළ, යද්වත්වය විශ්වාස 

කළ කාන්තාව ද නබිවරයා ඇය විවාහ කර ගැනීමට 

සිතුයේ නම් යසසු මුඃමින්වරුන්ට යනාව වියශ්ෂයයන් 

නුඹට පමණක් අනුමත කයළමු. ඔවුන්යේ බිරියන් 

සම්බන්ධයයන් හා ඔවුන්යේ දකුණත් සතු කරගත් 

කාන්තාවත් සම්බන්ධයයන් ඔබ යවත වරදක් යනාවනු 

පිණිස අපි ඔවුන් යවත අනිවාර්යය කළ දෑ සැබැවින්ම අපි 

දනිමු. තවද අල්ලාහ් අතික්ෂාමාශීලී මහාකරුණාන්විත ය. 

ۡحلَلۡنَا لََك 
َ
ِبيُّ إِنهآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

َٰتِ  ۡزَوََٰجَك ٱله
َ
ُجوَرُهنه وََما  أ

ُ
ٓي َءاَتيَۡت أ

  ُ فَآَء ٱَّلله
َ
آ أ َملََكۡت يَِمينَُك مِمه

َِك َوبَنَاِت   َعلَيَۡك َوبَنَاِت َعم 
َٰتَِك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت   َعمه

ٗة  
َ
َٰتِي َهاَجۡرَن َمَعَك َوٱۡمَرأ َخََٰلَٰتَِك ٱله

ۡؤمِنًَة إِن َوَهبَۡت َنۡفَسَها لِلنهِبي ِ إِۡن  مُّ
 
َ
ن يَۡستَنِكَحَها َخالَِصٗة أ

َ
ِبيُّ أ َراَد ٱلنه

لهَك مِن ُدوِن ٱلُۡمۡؤمِنِيَنُۗ قَۡد َعلِۡمنَا  
ۡزَوَِٰجهِۡم َوَما  

َ
َما فََرۡضنَا َعلَيۡهِۡم فِٓي أ

يَۡمَٰنُُهۡم لَِكيۡلَا يَُكوَن 
َ
َملََكۡت أ

ُ َغُفوٗرا  ُۗ وَكَاَن ٱَّلله َعلَيَۡك َحَرج 
 ٥٠ رهِحيٗما

51. ඔවුන් අතරින් නුඹ කැමති අය පයසක තැබිය හැක. 

තවද නුඹ කැමැති අය නුඹ යවත ළං කර ගත හැක. එයස ්

නුඹ ඉවත් කළ අය අතරින් (නැවත යගන්වා ගැනීමට) 

අයප්ක්ෂා කළ අය ගැන නුඹට වරදක් නැත. ඔවුන්යේ ඇස් 

පිනවනු පිණිසත් ඔවුන් දුකට පත් යනාවනු පිණිසත් නුඹ 

ඔවුන් සියල්ලට පිරිනැමූ දෑ ඔවුන් පිළිගනු පිණිසත් එය 

වඩාත් සමීපය. තවද නුඹලායේ සිත් තුළ ඇති දෑ අල්ලාහ් 

දනී. තවද අල්ලාහ ්සර්වඥානී ඉවසිලිවන්තයයකු ය. 

۞تُۡرِجي َمن تََشآُء مِنُۡهنه َوتُـ ۡوِٓي  
ۡن  ۖۡ َوَمِن ٱۡبتََغيَۡت مِمه إِلَۡيَك َمن تََشآُء

َعَزلَۡت فَلَا ُجنَاَح َعلَيَۡكْۚ َذَٰلَِك 
ۡدنَيَٰٓ 

َ
ۡعيُنُُهنه َولَا َيحَۡزنه  أ

َ
ن َتَقره أ

َ
أ

  ُ ْۚ َوٱَّلله َويَۡرَضيَۡن بَِمآ َءاتَيۡتَُهنه كُلُُّهنه
 ُ َيۡعلَُم َما فِي قُلُوبُِكۡمْۚ وَكَاَن ٱَّلله

 ٥١ َعلِيًما َحلِيٗما

52. නුයේ දකුණත හිමිකර ගත් අය හැර මින් පසු ව 

(යවනත්) කාන්තාවන් ඔවුන්යේ අලංකාරය ඔබ ව මවිත 

කළ ද (එම) බිරියන් යවනුවට ඔවුන් ගැනීම (නබිවරය!) 

ඔබට අනුමත යනායේ. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ යකයරහි 

අධීක්ෂකය. 

ن 
َ
ها َيحِلُّ لََك ٱلن َِسآُء مِنُۢ َبۡعُد َولَآ أ ل

ۡعَجبََك  
َ
ۡزَوَٰٖج َولَۡو أ

َ
َل بِهِنه مِۡن أ َتبَده

ها َما َملََكۡت يَِمينَُكُۗ  ُحۡسنُُهنه إِل
ِ َشۡيءٖ رهقِيٗباوََك 

ُ عَلَىَٰ كُل   ٥٢ اَن ٱَّلله
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53. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! සංග්රහයක් යවත 

නුඹලාට අවසර යදනු ලැබීයමන් මිස නුඹලා නබිතුමායේ 

නියවස ්වලට ඇතුළු යනාවනු. ඔහුයේ භාජනය යදස 

බලන්නන් යලස යනාසිටිනු. නමුත් නුඹලා ඇරයුම් කරනු 

ලැබුයේ නම් එවිට නුඹලා පිවියසනු. එයස් නුඹලා ආහාර 

ගත්යත් නම් විසිර යනු. කතා කිරීම පිණිස බැඳී සිටින්නන් 

යනාවනු. නියත වශයයන්ම එය නබිවරයා අපහසුතාවට 

පත් කරනු ඇත. එවිට ඔහු නුඹලා යහත්ුයවන් ලැේජාවට 

පත් යවයි. තවද අල්ලාහ ්සතයය පිළිබඳ ව ලැේජාවට පත් 

යනායවයි. තවද නුඹලා (නබිවරයායේ බිරින්දෑවරුන් වන) 

ඔවුන්යගන් යම් වස්තුවක් ඉල්ලා සිටින විට තිරයක 

පසුපසින් සිට ඔවුන්යගන් ඉල්ලා සිටිනු. එය නුඹලායේ 

සිත් හා ඔවුන්යේ සිත් වලට වඩාත් පිවිතුරුය. තවද 

අල්ලාහය්ේ දූතයාණන්ට නුඹලා යේදනා කිරීමත් ඔහුයගන් 

පසු ව ඔහුයේ බිරියන් කිසිවියටක නුඹලා විවාහ කර 

ගැනීමත් නුඹලාට සුදුසු යනාවීය. නියත වශයයන්ම එය 

අල්ලාහ ්අබියස බරපතල කරුණකි. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا تَۡدُخلُواْ  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ن يُۡؤذََن لَُكۡم إِلَيَٰ  
َ
هآ أ ِبي ِ إِل ُبيُوَت ٱلنه

َُٰه َوَلَِٰكۡن إِذَا   َطَعاٍم َغيَۡر َنَِٰظرِيَن إِنَى
ا َطعِۡمتُۡم ُدِعيتُۡم فَٱۡدُخلُواْ فَإِذَ 

فَٱنتَِشُرواْ َولَا ُمۡستَـ ۡنِِسيَن ِلحَِديٍثِۚ  
ِبيه   إِنه َذَٰلُِكۡم كَاَن يُۡؤذِي ٱلنه

ُ لَا يَۡستَۡحِيۦ   فَيَۡستَۡحِيۦ مِنُكۡمۖۡ َوٱَّلله
لُۡتُموُهنه َمَتَٰٗعا 

َ
ِۚ َوِإذَا َسأ ِ مَِن ٱلۡحَق 

فَۡسـ َلُوُهنه مِن َوَرآءِ ِحَجاٖبِۚ  
ۡطَهرُ 

َ
ْۚ  َذَٰلُِكۡم أ  لُِقلُوبُِكۡم َوُقلُوبِهِنه

  ِ ن تُۡؤذُواْ رَُسوَل ٱَّلله
َ
َوَما كَاَن لَُكۡم أ

ۦٓ  ۡزَوََٰجُهۥ مِنُۢ َبۡعِدهِ
َ
ن تَنِكُحٓواْ أ

َ
َولَآ أ

 ِ بًَداْۚ إِنه َذَٰلُِكۡم كَاَن ِعنَد ٱَّلله
َ
أ

 ٥٣ َعِظيًما

54. නුඹලා යමක් යහළි කර සිටිය ද එයස් නැතයහාත් 

නුඹලා එය සඟවා සිටිය ද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

සියලු දෑ පිළිබඳ සර්වඥානී ය. 

 َ ۡو ُتخُۡفوهُ فَإِنه ٱَّلله
َ
إِن ُتبُۡدواْ َشيۡـ ًا أ

ِ َشۡيٍء َعلِيٗما
 ٥٤ كَاَن بِكُل 

55. (නබිවරයායේ බිරියන්) ඔවුන්යේ පියවරුන් යහෝ 

ඔවුන්යේ පුතුන් යහෝ ඔවුන්යේ සයහෝදරයන්යේ පුතුන් 

යහෝ ඔවුන්යේ සයහෝදරියන්යේ පුතුන් යහෝ ඔවුන්යේ 

(සමීප) කාන්තාවන් යහෝ ඔවුන්යේ දකුණත් හිමි කරගත් 

(වහල්) අය විෂයයහි ඔවුන් යවත වරදක් නැත. තවද 

නුඹලා අල්ලාහ්ට බැතිමත් වනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

සියලු දෑ යකයරහි සාක්ිකරු ය. 

ها ُجنَاَح َعلَيۡهِنه فِٓي َءابَآئِهِنه َولَآ   ل
ۡبنَآءِ  

َ
ۡبنَآئِهِنه َولَآ إِۡخَوَٰنِهِنه َولَآ أ

َ
أ

َخَوَٰتِهِنه َولَا  
َ
ۡبنَآءِ أ

َ
إِۡخَوَٰنِهِنه َولَآ أ

  ُۗ يَۡمَٰنُُهنه
َ
نَِسآئِهِنه َولَا َما َملََكۡت أ

  ِ
َ كَاَن عَلَىَٰ كُل  ْۚ إِنه ٱَّلله َ َوٱتهقِيَن ٱَّلله

 ٥٥ َشۡيءٖ َشهِيًدا
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56. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් ද ඔහුයේ මලක්වරුන් ද 

නබිවරයාණන්ට ආශිර්වාද කරති. අයහෝ යද්වත්වය 

විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා ද ඔහුට ප්රාර්ථනා කරනු. තවද 

නුඹලා සාමය පතනු. 

َ َوَمَلَٰٓئَِكتَُهۥ يَُصلُّوَن عَلَى  إِنه ٱَّلله
هِذيَن َءاَمنُواْ َصلُّواْ  َها ٱل يُّ

َ
ْۚ َيَٰٓأ ِبي ِ ٱلنه

 ٥٦ وََسل ُِمواْ تَۡسلِيًماَعلَيۡهِ 

57. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ දූතයාණන්ට 

හිංසා පීඩා කරන්නන් වන ඔවුනට යමයලායවහි හා 

මතුයලායවහි අල්ලාහ් ශාප කරනු ඇත. තවද ඔවුනට 

නින්දාසහගත දඬුවමක් ඔහු සූදානම් කර ඇත. 

َ َورَُسولَُهۥ   هِذيَن يُۡؤذُوَن ٱَّلله إِنه ٱل
َعده 

َ
ۡنيَا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ُ فِي ٱلدُّ لََعنَُهُم ٱَّلله

هِيٗنا  ٥٧ لَُهۡم َعَذابٗا مُّ

58. තවද යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන්ට හා විශ්වාස 

කරන්නියන්ට ඔවුන් යනාකළ යදයක් යවනුයවන් හිංසා 

කරන්නන් වනාහි, ඔවුහු සැබැවින්ම මහා අපවාදයක් හා 

පැහැදිලි පාපයක් උසුලා ගත්යතෝය. 

هِذيَن يُۡؤذُوَن ٱلُۡمۡؤمِنِيَن   َوٱل
َوٱلُۡمۡؤمَِنَِٰت بَِغيۡرِ َما ٱۡكتََسبُواْ َفَقِد 

بِيٗنا  ٥٨ ٱۡحتََملُواْ ُبۡهَتَٰٗنا َوِإثٗۡما مُّ

59. අයහෝ නබිවරය! ඔබ ඔයේ බිරියන්ටත් ඔයේ 

දූවරුන්ටත් යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන්යේ බිරියන්ටත්  

ඔවුන්යේ යමාට්ටැක්කිලියයන් ඔවුන් මත (හියස් සිට) 

පහළට ඇද වැටන යස් පළඳිනුයි පවසනු. එය ඔවුන් 

(ශිලාචාර කාන්තාවන් යැයි) හඳුනා ගැනීමටත් හිංසා කරනු 

යනාලැබීමටත් වඩාත් උචිතය. තවද අල්ලාහ ්

අතික්ෂමාශීලී මහා කරුණාන්විත ය. 

ۡزَوَِٰجَك َوبَنَاتَِك 
َ
ِبيُّ قُل ل ِأ َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

ٱلُۡمۡؤمِنِيَن يُۡدنِيَن َعلَيۡهِنه مِن  َونَِسآءِ 
ن ُيۡعَرۡفَن فَلَا 

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
ْۚ َذَٰلَِك أ َجَلَٰبِيبِهِنه

ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما  ٥٩ يُۡؤذَۡيَنُۗ وَكَاَن ٱَّلله

60. කුහකයින්, තම සිත් තුළ යරෝග ඇත්තවුන් හා 

මදීනායවහි කටකතා පතුරුවන්නන් (ඔවුන්යේ 

ක්රියාදාමයන්යගන්) ඔවුන් යනාවැළකුයණ් නම් අපි නුඹ 

ව ඔවුන් යකයරහි බලය යයදවීමට සලස්වමු. පසු ව ඔවුහු 

ස්වල්පයක් මිස නුඹ සමග අසල්වැසියන් යලස යනාසිටිනු 

ඇත. 

هِذيَن فِي  هۡم يَنتَهِ ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل ۞لهئِن ل
رَض  َوٱلُۡمرِۡجُفوَن فِي  قُلُوبِهِم مه
ٱلَۡمِدينَةِ لَُنۡغرِيَنهَك بِهِۡم ثُمه لَا  

ها قَلِيلٗا  ٦٠ ُيجَاوُِرونََك فِيَهآ إِل

61. ඔවුන් ශාප කරනු ලැබූවන් ය. ඔවුන් යකාතැනක හමු 

වුව ද ග්රහණය කරනු ලැබ කුරිරු යලස ඝාතනය කරනු 

ලැයේ. 

ِخُذواْ َوُقت ِلُواْ  
ُ
ۡينََما ثُقُِفٓواْ أ

َ
لُۡعونِيَنۖۡ أ مه

 ٦١ َتۡقتِيلٗا

62. (යමය) මීට යපර ඉකුත් වූවන් අතර වූ අල්ලාහ්යේ 

පිළියවතයි. තවද අල්ලාහය්ේ පිළියවතට කිසිදු 

යවනස්කිරීමක් ඔබ යනාදකින්යනහිමය. 

 ۡۖ هِذيَن َخلَۡواْ مِن َقبُۡل ِ فِي ٱل ُسنهَة ٱَّلله
ِ َتبِۡديلٗا  ٦٢ َولَن َتجَِد لُِسنهةِ ٱَّلله
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63. අවසන් යහෝරාව පිළිබඳ ජනයා නුයඹන් විමසති. එහි 

දැනුම ඇත්යත් අල්ලාහ් අබියස යැයි නුඹ පවසනු. තවද 

අවසන් යහෝරාව සමීපයයන් සිදුවිය හැකැයි නුඹට දන්වා 

සිටිනුයේ කුමක්ද? 

اَعةِِۖ قُۡل   يَۡسـ َلَُك ٱلنهاُس َعِن ٱلسه
ِْۚ َوَما يُۡدرِيَك   إِنهَما ِعلُۡمَها ِعنَد ٱَّلله

اَعَة تَُكوُن قَرِيبًالََعله   ٦٣ ٱلسه

64. නියත වශයයන්ම යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නන්හට අල්ලාහ් ශාප කයළය්. තවද ඔවුනට 

ඇවියළන ගින්න ඔහු සූදානම් කයළ්ය. 

َعده لَُهۡم  
َ
َ لََعَن ٱلَۡكَٰفِرِيَن َوأ إِنه ٱَّلله

 ٦٤ َسعِيًرا 

65. ඔවුන් එහි නිරන්තර සදාතනිකයින්ය. කිසිදු 

භාරකරුයවකු යහෝ උදේකරුයවකු යහෝ ඔවුන් යනාලබනු 

ඇත. 

ا   ها َيجُِدوَن َولِي ٗ بَٗداۖۡ ل
َ
َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

 ٦٥ َولَا نَِصيٗرا

66. (නිරා) ගින්යන් ඔවුන්යේ මුහුණු යපරළනු ලබන දින 

අයහෝ විනාශය! අප අල්ලාහ්ට අවනත වූයේ නම් තවද 

යමම රසූල්වරයාට අවනත වූයේ නම් යැයි පවසති. 

ارِ   يَۡوَم ُتَقلهُب وُُجوُهُهۡم فِي ٱلنه
َطۡعنَا 

َ
َ َوأ َطۡعنَا ٱَّلله

َ
َيُقولُوَن َيَٰلَيۡتَنَآ أ

 ٦٦ ٱلرهُسولَا۠ 

67. තවද අපයේ පරමාධිපතියාණනි! නියත වශයයන්ම අපි 

අපයේ නායකයින් හා ප්රධානීන්ට අවනත වූයයමු. 

එයහයින් ඔවුහු අප ඍජු මාර්ගයයන් යනාමග හැරියයෝය 

යැයි ඔවුහු පවසති. 

َطۡعنَا َساَدَتنَا 
َ
َوَقالُواْ َربهنَآ إِنهآ أ

بِيلَا۠  َضلُّونَا ٱلسه
َ
 ٦٧ َوُكبََرآَءنَا فَأ

68. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! ඔවුනට දඬුවම යදගුණයක් 

යදනු. තවද ඔවුනට මහත් ශාපයකින් ශාප කරනු. 
َربهنَآ َءاتِهِۡم ِضۡعَفيِۡن مَِن ٱلَۡعَذاِب  

 ٦٨ َوٱلَۡعنُۡهۡم لَۡعٗنا َكبِيٗرا

69. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! මූසාට හිංසා කළ 

අය යමන් නුඹලා යනාවනු. එවිට අල්ලාහ් ඔවුන් පවසන 

දැයින් ඔහුව නියදාස ්කයළ්ය. තවද ඔහු අල්ලාහ ්අබියස 

යගෞරවාන්විත විය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا تَُكونُواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ا  ُ مِمه هُ ٱَّلله
َ
أ هِذيَن َءاذَۡواْ ُموَسيَٰ َفبَره َكٱل

ِ وَِجيٗها  ٦٩ قَالُواْْۚ وَكَاَن ِعنَد ٱَّلله

70. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට 

බැතිමත් වනු. තවද නිවැරදි ප්රකාශය ම කතා කරනු. 
  َ هِذيَن َءاَمنُواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

 ٧٠ َوُقولُواْ قَۡولٗا َسِديٗدا

71. නුඹලායේ ක්රියාවන් ඔහු නුඹලාට විධිමත් කරයි. තවද 

නුඹලායේ පාපකම් වලට ඔහු නුඹලාට සමාව යදයි. තවද 

කවයරකු අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ ධර්ම දූතයාණන්ට අවනත 

වන්යන් ද සැබැවින්ම ඔහු ඉමහත් ජයග්රහණයකින් ජය 

ලැබුයේය. 

ۡعَمَٰلَُكۡم َويَۡغفِۡر يُۡصلِۡح لَُكۡم 
َ
أ

  َ لَُكۡم ذُنُوبَُكۡمُۗ َوَمن يُِطِع ٱَّلله
 ٧١ َورَُسولَُهۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما



සූරා අල්-අහ්සාේ 584  الأحزاب 

72. නියත වශයයන්ම අපි (යද්ව යමයහයේ) 

භාරකාරත්වය අහස ්යපායළාව හා කඳු යවතට ඉදිරිපත් 

කයළමු. එය ඉසිලීමට ඒවා ප්රතික්යෂ්ප කයළෝය. තවද 

එයට ඒවා බිය වූයවෝය. නමුත් මිනිසා එය ඉසිලීය. නියත 

වශයයන්ම ඔහු අඥානකම් ඇති අපරාධකරුවකු විය. 

َمََٰوَِٰت  َمانََة عَلَى ٱلسه
َ
إِنها َعَرۡضنَا ٱلۡأ

ن َيحِۡملۡنََها 
َ
َبيَۡن أ

َ
ۡرِض َوٱلِۡجبَاِل فَأ

َ
َوٱلۡأ

ۡشَفۡقَن مِنَۡها َوَحمَلََها ٱلِۡإنَسَُٰنۖۡ إِنهُهۥ 
َ
َوأ

 ٧٢ َجُهولٗاكَاَن َظلُوٗما 

73. (එයස් ඉසිලීමට යහ්තුව) කුහක පිරිමීන්ට ද 

කාන්තාවන්ට ද (යද්වත්වය) ආයද්ශ කරන පිරිමීන්ට ද 

කාන්තාවන්ට ද අල්ලාහ් දඬුවම් කරනු පිණිසත්, යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන පිරිමීන්ට ද කාන්තාවන්ට ද අල්ලාහ් සමාව 

දීම පිණිසත්ය. තවද අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලී මහා 

කරුණාන්විත ය. 

ُ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت  َب ٱَّلله ِ ل ُِيَعذ 
َوٱلُۡمۡشِركِيَن وَٱلُۡمۡشرَِكَِٰت َويَتُوَب 

ُ عَلَى ٱلُۡمۡؤمِنِيَن َوٱلُۡمۡؤمَِنَِٰتِۗ وَكَاَن  ٱَّلله
ُ َغُفوٗرا رهِحيَمُۢا  ٧٣ ٱَّلله



සූරා සබඃ 585 سبإ 

සූරා සබඃ  سبإ 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහයපායළායේ ඇති දෑ සතු වූ 

අල්ලාහ්ටමය සියලු ප්රශංසා. මතු යලායවහි සියලු ප්රශංසා 

ද ඔහු සතුය. තවද ඔහු සියුම් ඥානී ය; අභිඥානවන්ත ය. 

 ِ َمََٰوَِٰت ٱلۡحَۡمُد َّلِله هِذي لَُهۥ َما فِي ٱلسه ٱل
ۡرِض َولَُه ٱلۡحَۡمُد فِي ٱٓأۡلِخَرةِِۚ  

َ
َوَما فِي ٱلۡأ

 ١ َوُهَو ٱلۡحَِكيُم ٱلۡخَبِيرُ 

2. මහයපායළාව තුළට පිවියසන දෑ ද ඉන් බැහැර වන දෑ 

ද අහසින් පහළ වන දෑ ද එහි ආයරෝහණය වන දෑ ද ඔහු 

දනී. තවද ඔහු මහාකරුණාන්විත ය; අතික්ෂමාශීලී ය. 

ۡرِض َوَما َيخُۡرُج  
َ
َيۡعلَُم َما يَلُِج فِي ٱلۡأ

َمآءِ َوَما َيۡعُرُج   مِنَۡها َوَما يَنزُِل مَِن ٱلسه
ْۚ َوُهَو ٱلرهِحيُم ٱلَۡغُفورُ   ٢ فِيَها

3. තවද ‘අවසන් යහෝරාව අප යවත යනාපැමියණනු 

ඇතැ’යි යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් පැවසූහ. එයස ්

යනාව අදෘශයමාන දෑ දන්නා වූ මායේ පරමාධිපති මත 

දිවුරා පවසමි! නියත වශයයන්ම එය නුඹලා යවත 

පැමියණනු ඇත. අහසහ්ි යහෝ යේවා මහයපායළායේ යහෝ 

යේවා අණුවක තරම් ප්රමාණයක් යහෝ ඊට වඩා කුඩා 

යදයක් යහෝ විශාල යදයක් යහෝ තිබුණ ද එය පැහැදිලි 

යල්ඛ්නයේ සඳහන් ව මිස ඔහුයගන් සැඟයවන්යන් නැත 

යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

تِينَا 
ۡ
هِذيَن َكَفُرواْ لَا تَأ َوَقاَل ٱل

تِيَنهُكۡم  
ۡ
ۖۡ قُۡل بَلَىَٰ َوَرب ِي لََتأ اَعُة ٱلسه

َٰلِِم ٱلَۡغيِۡبِۖ لَا َيۡعُزُب َعنُۡه مِثَۡقاُل  َع
ۡرِض َولَآ  

َ
َمََٰوَِٰت َولَا فِي ٱلۡأ ةٖ فِي ٱلسه ذَره

ه  ۡكبَُر إِل
َ
ۡصَغُر مِن َذَٰلَِك َولَآ أ

َ
ا فِي  أ

بِينٖ   ٣ كَِتَٰٖب مُّ

4. (යමය) විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුනට ඔහු ප්රතිඵල 

පිරිනමනු පිණිසය. සමාව හා යගෞරවනීය යපෝෂණ 

සම්පත් හිමි අය ඔවුහුමය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ   ل َِيۡجزَِي ٱل
ۡغفَِرة  َوِرۡزق   ْوَلَٰٓئَِك لَُهم مه

ُ
َٰلَِحَِٰتِۚ أ ٱلصه

 ٤ َكرِيم  

5. තවද අපයේ වදන් පරාජය කිරීමට වෑයම් කළවුන් 

වනාහි ඔවුනට නපුරු දඬුවම් ඇත. 
هِذيَن َسَعۡو فِٓي َءاَيَٰتِنَا ُمَعَِٰجزِيَن  َوٱل
لِيم  

َ
ِن ر ِۡجٍز أ ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاب  م 

ُ
 ٥ أ



සූරා සබඃ 586 سبإ 

6. තවද ඔයේ පරමාධිපතියගන් ඔබ යවත පහළ කරනු 

ලැබූ දෑ, එයමය සතයය යැයි ද, එය ප්රශංසාලාභී සර්ව 

බලධාරියාණන්යේ මාර්ගය යවත මග යපන්වනු ඇතැයි 

ද, ඥානය යදනු ලැබූවන් දකිනු ඇත. 

نزَِل 
ُ
هِذٓي أ وتُواْ ٱلۡعِلَۡم ٱل

ُ
هِذيَن أ َويََرى ٱل

ب َِك ُهَو ٱلۡحَقه َويَۡهِدٓي إِلَيَٰ   إِلَۡيَك مِن ره
 ٦ ِصَرَِٰط ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِميدِ 

7. තවද නුඹලා පූර්ණ යලස කීතු කීතු වලට ඉරා දමනු 

ලැබ පසුව නව මැවීමක් ලබනු ඇතැයි පවසන මිනියසකු 

පිළිබඳ අපි නුඹලාට දැනුම් යදන්නදැයි යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් විමසා සිටියයෝය. 

هِذيَن َكَفُرواْ َهۡل نَُدلُُّكۡم   َوَقاَل ٱل
عَلَىَٰ رَُجٖل يُنَب ِئُُكۡم إِذَا ُمز ِۡقتُۡم كُله 

ٍق إِنهُكۡم لَفِى َخلٖۡق َجِديدٍ   ٧ ُمَمزه

8. ඔහු (මුහම්මද්) අල්ලාහ් යකයරහි ප්රබන්ධයන් 

යගතුයේ ද? එයස් නැතයහාත් ඔහු උමතුයවන් සිටී ද? 

නැත. මතුයලාව පිළිබඳ ව විශ්වාස යනාකරන්යනෝ 

දඬුවයමහි හා අන්ත මුළායවහි පසුයවති. 

م بِهِۦ 
َ
ِ َكِذبًا أ ۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله

َ
ُۗ  أ ِجنهُۢة

هِذيَن لَا يُۡؤمِنُوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ فِي   بَِل ٱل
َلَِٰل ٱلَۡبعِيدِ   ٨ ٱلَۡعَذاِب َوٱلضه

9. අහයසහි හා මහයපායළායවහි ඔවුන් අතර ඇති දෑ හා 

ඔවුනට පසුපසින් ඇති දෑ යවත ඔවුහු යනාබැලුයවෝ ද? 

අපි අභිමත කරන්යන් නම් අපි ඔවුන් යපායළාවට කිදා 

බස්වන්යනමු. එයස් නැතයහාත් අහසින් කැබැල්ලක් 

ඔවුන් යවත වැයටන්නට සලස්වමු. නියත වශයයන්ම 

(අල්ලාහ ්යවත) නැඹුරු වන සෑම ගැත්යතකු සඳහාම එහි 

සංඥාවක් ඇත. 

يِۡديهِۡم َوَما  
َ
فَلَۡم يََرۡواْ إِلَيَٰ َما َبيَۡن أ

َ
أ

 
ۡ
هَشأ ۡرِضِۚ إِن ن

َ
َمآءِ َوٱلۡأ َِن ٱلسه َخلَۡفُهم م 

ۡرَض 
َ
ۡو نُۡسقِۡط َعلَيۡهِۡم  َنخِۡسۡف بِهُِم ٱلۡأ

َ
 أ

ِۚ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَليَٗة   َمآءِ َِن ٱلسه كَِسٗفا م 
نِيبٖ  ِ َعبٖۡد مُّ

 ٩ ل ِكُل 

10. තවද සැබැවින්ම අපි අපයගන් වූ භාගයය දාවූද්ට 

පිරිනැමුයවමු. අයහෝ කඳු! ඔහු සමග නුඹලා ද සුවිශුද්ධ 

කරනු. තවද (එම නියයෝගය) පක්ීන්ට ද විය. තවද අපි 

ඔහුට යකඩ යමායළාක් කර දුන්යනමු. 

۞َولََقۡد َءاتَيۡنَا َداوُۥَد مِنها فَۡضلٗاۖۡ  
لَنها لَُه  

َ
يَۡرۖۡ َوأ ِبِي َمَعُهۥ َوٱلطه و 

َ
َيَِٰجبَاُل أ

 ١٠ ٱلۡحَِديدَ 

11. (ආරක්ිත යුද) සන්නාහ තනනු. තවද (ඒවායයහි) 

පුරුක් තුළ ප්රමාණයට සකස ්කරනු. තවද නුඹලා යහකම් 

සිදු කරනු. නියත වශයයන්ම මම නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව නිරීක්ෂක යවමි. 

ۡردِِۖ   ۡر فِي ٱلسه ِ ِن ٱۡعَمۡل َسَٰبَِغَٰٖت َوَقد 
َ
أ

ۖۡ إِن ِي بَِما َتۡعَملُوَن   َوٱۡعَملُواْ َصَٰلًِحا
 ١١ بَِصير  
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12. තවද සුයලයිමාන්ට සුළඟ ද (දවසකින් මාස යදකක 

ගමන් කරන දුරක් අපි වසඟ කර දුනිමු.) එහි උදෑසන 

ගමන මසක දුරකි. තවද එහි සවස ගමන මසක දුරකි. 

තවද අපි ඔහුට තඹ උල්පත ගලන්නට සැලැස්වූයයමු. 

තවද ජින් වර්ගයා අතරින් ඔහුයේ පරමාධිපතියේ 

අනුමැතියයන් ඔහු ඉදිරියේ යස්වය කරන්නන් ද විය. 

ඔවුන් අතරින් කවයරකු අපයේ නියයෝගයයන් යපරළී 

යන්යන් ද ඇවියළන ගින්යන් දඬුවම ඔහුට භුක්ති 

විඳින්නට සලස්වමු. 

ِيَح ُغُدوَُّها َشۡهر   َولُِسلَيَۡمََٰن ٱلر 
َسلۡنَا لَُهۥ َعيَۡن 

َ
ۖۡ َوأ َوَرَواُحَها َشۡهر 

ِ َمن َيۡعَمُل َبيَۡن   ٱلۡقِۡطرِِۖ َومَِن ٱلِۡجن 
ۖۦۡ َوَمن يَزِۡغ مِنُۡهۡم َعۡن  يََديۡهِ بِإِذِۡن َرب ِهِ

ۡمرِنَا نُِذقُۡه مِۡن 
َ
عِيرِ أ  ١٢ َعَذاِب ٱلسه

13. උස් යගාඩනැගිලි, ප්රතිමා, තටාක වැනි පාත්ර, (ආහාර 

පිසීම සඳහා) කල්යද්රම් වැනි දැයින් ඔහු අභිමත කරන 

දෑ ඔවුහු ඔහුට සාදා යදති. දාවූද්යේ වැසියනි! ගුණගරුක 

යලසින් කටයුතු කරනු. තවද මායේ ගැත්තන් අතරින් 

ගුණගරුක වනුයේ ස්වල්පයකි. 

َحَٰرِيَب  َيۡعَملُوَن لَُهۥ َما يََشآُء مِن مه
َوتََمَٰثِيَل وَِجَفاٖن َكٱلۡجََواِب َوُقُدورٖ 
اِسَيٍَٰتِۚ ٱۡعَملُٓواْ َءاَل َداوُۥَد ُشۡكٗراْۚ   ره

ُكورُ  ِۡن ِعبَادَِي ٱلشه  ١٣ َوَقلِيل  م 

14. අපි ඔහු යකයරහි මරණය තීන්දු කළ කල්හි ඔහුයේ 

මරණය පිළිබඳ ව ඔහුයේ සැරයටිය සපාකන භූමියේ 

කෘමීන් හැර අන් කිසිවක් ඔවුන් යවත දැනුම් දුන්යන් 

නැත. ඔහු බිම ඇද වැටුණු කල්හි “අදෘශයමාන දෑ පිළිබඳ 

තමන් දැන සිටියේ නම් තමන් නින්දාසහගත දඬුවයමහි 

රැඳී සිටින්නට යනාතිබුණි” යැයි ජින්වවරුන්ට පැහැදිලි 

විය. 

ا قََضيۡنَا َعلَيۡهِ  هُهۡم فَلَمه ٱلَۡمۡوَت َما َدل
ُكُل 

ۡ
ۡرِض تَأ

َ
ها َدآبهُة ٱلۡأ ۦٓ إِل عَلَىَٰ َمۡوتِهِ

ن 
َ
ا َخره تَبَيهنَِت ٱلِۡجنُّ أ ۖۥۡ فَلَمه تَُه

َ
مِنَسأ

هۡو كَانُواْ َيۡعلَُموَن ٱلَۡغيَۡب َما لَبِثُواْ فِي  ل
 ١٤ ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡمهِينِ 

15. නිසැකවම සබඃ වාසීන්ට ඔවුන්යේ වාසසථ්ාන වල 

සංඥාවක් තිබිණි. එහි දකුණු පසින් හා වම් පසින් උයන් 

යදකක් විය. නුඹලායේ පරමාධිපති (විසින්) ප්රධානය කර 

ඇති ආහාරයයන් නුඹලා අනුභව කරනු. තවද නුඹලා 

ඔහුට කෘතයේදී වනු. නගරය ද පිවිතුරු ය. පරමාධිපති ද 

අතික්ෂමාශීලී ය. 

  ۡۖ لََقۡد كَاَن لَِسبَإٖ فِي َمۡسَكنِهِۡم َءايَة 
نهتَاِن َعن يَِميٖن وَِشَماٖلِۖ كُلُواْ مِن جَ 

ۚۥْ بَلَۡدة  َطي ِبَة    ِۡزِق َرب ُِكۡم َوٱۡشُكُرواْ لَُه ر 
 ١٥ َوَربٌّ َغُفور  

16. නමුත් ඔවුහු පිටුපෑහ. එයහයින් අපි ඔවුන් යවත 

යේල්යලන් ජල ගැල්ම එේයවමු. තවද ඔවුන්යේ උයන් 

යදක යවනුවට ඇඹුල් හා තිත්ත එයමන්ම මසන් ගස් 

වලින් කිහිපයක් පමණක් සහිත උයන් යදකක් යලසට 

අපි යවනස් කයළමු. 

رَۡسلۡنَا َعلَيۡهِۡم َسيَۡل ٱلَۡعرِِم 
َ
ۡعَرُضواْ فَأ

َ
فَأ

لَۡنَُٰهم ِبجَنهتَيۡهِۡم َجنهتَيِۡن ذََواتَۡي   َوبَده
ِن ِسۡدرٖ   ثٖۡل وََشۡيءٖ م 

َ
ُكٍل َخمٖۡط َوأ

ُ
أ

 ١٦ قَلِيلٖ 
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17. එය ඔවුන් ප්රතික්යෂ්ප කළ දෑ යහ්තුයවන් අප ඔවුනට 

ප්රතිඵල වශයයන් ලබා දුන්නකි. ගුණමකුවන්ට හැර 

යවනත් කිසියවකුට (යම් අයුරින්) අපි ප්රතිවිපාක ලබා 

යදන්යනමුද? 

َذَٰلَِك َجَزيَۡنَُٰهم بَِما َكَفُرواْۖۡ َوَهۡل 
ها ٱلَۡكُفورَ   ١٧ نَُجَٰزِٓي إِل

18. ඔවුන් අතර හා එහි අපි සමෘද්ධිමත් කළ 

ගම්මානයන් අතර ප්රසිද්ධ ජනාවාස ඇති කයළමු. තවද 

අපි එහි ගමන ද සැලසුම් කර දුන්යනමු. නුඹලා එහි 

රාත්රියන්හි හා දහවල්කාලයන්හි සුරක්ිත ව ගමන් 

කරනු. 

وََجَعلۡنَا بَيۡنَُهۡم َوبَيَۡن ٱلُۡقَرى ٱلهتِي  
ۡرنَا فِيَها  َبََٰرۡكنَا فِيَها قُٗرى َظَٰهَِرٗة  َوَقده

يهاًما  
َ
يَۡرۖۡ ِسيُرواْ فِيَها لََيالَِي َوأ ٱلسه

 ١٨ َءامِنِينَ 

19. “අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අපයේ ගමන් අතර දුරස් 

කරනු මැනව” යැයි ඔවුහු ඉල්ලා සිටියයෝය. ඔවුහු 

ඔවුනටම අපරාධ කර ගත්යතෝය. එයහයින් අපි ඔවුන් 

(පුරාණ) පුවත් බවට පත් කයළමු. තවද ඔවුන් ව 

මුළුමණින් ම යවන් කර විසුරුවා හැරියයමු. නියත 

වශයයන්ම එහි ඉවසිලිවන්ත කෘතයේදී සෑම 

යකයනකුටම සංඥා ඇත. 

ۡسَفارِنَا وََظلَُمٓواْ  
َ
َفَقالُواْ َربهنَا َبَٰعِۡد َبيَۡن أ

َحادِيَث  
َ
نُفَسُهۡم فََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

َ
أ

ٍقِۚ إِنه فِي َذَٰلِكَ  قَۡنَُٰهۡم كُله ُمَمزه  َوَمزه
ِ َصبهارٖ َشُكوٖر 

 ١٩ ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل 

20. තවද ඉේලීස් ඔවුන් යවත ඔහුයේ සිතුවිලි සැබෑ 

කරවීය. එයහයින් යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් අතරින් 

පිරිසක් හැර ඔහු (සතයවාදියකු යලස සලකා) ඔවුහු 

අනුගමනය කයළෝය. 

َق َعلَيۡهِۡم إِبۡلِيُس َظنهُهۥ  َولََقۡد َصده
َِن ٱلُۡمۡؤمِنِينَ  ها فَرِيٗقا م   ٢٠ فَٱتهبَُعوهُ إِل

21. තවද ඔවුන් යකයරහි ඔහුට කිසිදු ආධිපතයයක් 

යනාවීය. නමුත් (එය) මතු යලාව පිළිබඳ ව ඒ ගැන 

සැකයයහි පසුවන අය අතරින් විශ්වාස කරනුයේ 

කවුරුන්දැයි අප දැනගනු පිණිස පමණය. තවද ඔයේ 

පරමාධිපති සියලු දෑ යකයරහි ආරක්ෂකය. 

ها   ِن ُسلَۡطٍَٰن إِل َوَما كَاَن لَُهۥ َعلَيۡهِم م 
ۡن ُهَو   لَِنۡعلََم َمن يُۡؤمُِن بِٱٓأۡلِخَرةِ مِمه
ِ َشۡيٍء  

ُۗ َوَربَُّك عَلَىَٰ كُل  مِنَۡها فِي َشك ٖ
 ٢١ َحفِيظ  

22. අල්ලාහ් හැර දමා නුඹලා විශ්වාස කළවුන් නුඹලා 

ඇරයුම් කරනු. අහසහ්ි හා මහයපායළායේ අණුවක තරම් 

ප්රමාණයක් යහෝ ඔවුන් සතුව නැත. තවද ඒ යදයකහි 

කිසිදු හවුලක්ද ඔවුනට යනාමැත. ඔවුන් අතරින් කිසිදු 

උරයදන්නකු යහෝ ඔහුට නැතැයි (නබිවරය!) නුඹ 

පවසනු. 

 ِ ِن ُدوِن ٱَّلله هِذيَن زََعۡمتُم م  قُِل ٱۡدُعواْ ٱل
َمَٰ  ةٖ فِي ٱلسه َوَِٰت لَا َيۡملُِكوَن مِثَۡقاَل ذَره

ۡرِض َوَما لَُهۡم فِيهَِما مِن  
َ
َولَا فِي ٱلۡأ

ِن َظهِيرٖ   ٢٢ ِشۡرٖك َوَما لَُهۥ مِنُۡهم م 
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23. තවද කවයරකුට ඔහු අවසර දුන්යන් ද ඔහුට හැර 

ඔහු අබියස මැදිහත්වීම (කිසියවකුට) ප්රයයෝජනවත් 

වන්යන් නැත. ඔවුන්යේ හදවත් තුළින් බිය තුරන් කරනු 

ලැබූ විට නුඹලායේ පරමාධිපති කුමක් පැවසුයේ දැයි 

ඔවුහු විමසති. සතයය යැයි ඔවුහු පවසති. තවද ඔහු 

අතියර්ෂ්ඨ ය; අති උත්තරීතරය. 

ها لَِمۡن  ۥٓ إِل َفََٰعُة ِعنَدهُ َولَا تَنَفُع ٱلشه
َِع َعن قُلُوبِهِۡم   ۚۥْ َحتهيَٰٓ إِذَا فُز  ذَِن لَُه

َ
أ

ۖۡ َوُهَو  قَالُواْ َماذَا قَاَل َربُُّكۡمۖۡ  قَالُواْ ٱلۡحَقه
 ٢٣ ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡكبِيرُ 

24. “අහස ්වලින් හා මහයපායළායවන් නුඹලාට 

යපෝෂණය යදනුයේ කවුදැයි” (නබිවරය!) නුඹ විමසනු. 

“අල්ලාහ”් යැයි නුඹ පවසනු. “තවද නියත වශයයන්ම අප 

ද එයස් නැතයහාත් නුඹලා ද යහ මග මත සිටිනුයේ? 

එයස ්නැතයහාත් පැහැදිලි මුළායවහි සිටිනුයේ?” 

َمََٰوَِٰت   َِن ٱلسه ۞قُۡل َمن يَۡرُزقُُكم م 
ۡو إِيهاُكۡم لََعلَىَٰ  

َ
ۖۡ َوِإنهآ أ ُ ۡرِضِۖ قُِل ٱَّلله

َ
َوٱلۡأ

بِينٖ  ۡو فِي َضَلَٰٖل مُّ
َ
 ٢٤ ُهًدى أ

25. “අප කළ වැරදි පිළිබඳ නුඹලා විමසනු 

යනාලබන්යනහුය. එයමන්ම නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ 

ව අපි විමසනු යනාලබන්යනමු” යැයි (නබිවරය!) නුඹ 

පවසනු. 

ۡجَرۡمنَا َولَا  
َ
آ أ ها تُۡسـ َلُوَن َعمه قُل ل

ا َتۡعَملُونَ   ٢٥ نُۡسـ َُل َعمه

26. “අපයේ පරමාධිපති අප ඉදිරියේ එක්රැස් කර 

යුක්තියයන් යුතු ව අප අතර තීන්දු යදයි. තවද ඔහු මහා 

තීරකය; සර්වඥානී ය” යැයි පවසනු. 

َيجَۡمُع بَيۡنَنَا َربُّنَا ثُمه َيۡفتَُح بَيۡنَنَا  قُۡل 
ِ َوُهَو ٱلَۡفتهاُح ٱلَۡعلِيمُ   ٢٦ بِٱلۡحَق 

27. “නුඹලා හවුල්කරුවන් යලස ඔහු සමඟ සම්බන්ධ 

කළ අය මා හට යපන්වනු. එයස් යනාව, අල්ලාහ ්වන 

ඔහු සර්ව බලධාරීයය; මහා ප්රඥාවන්ත ය” යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ۖۡ  قُۡل  لۡحَۡقتُم بِهِۦ ُشَركَآَء
َ
هِذيَن أ ُرونَِي ٱل

َ
أ

ُ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  ْۚ بَۡل ُهَو ٱَّلله ها  ٢٧ كَل

28. තවද සමසත්ය ජනයාට ම ශුභාරංචි දන්වන්නකු හා 

අවවාද කරන්නකු යලසින් මිස අපි ඔබ යනාඑේයවමු. 

එනමුත් ජනයා අතරින් බහුතරයක් යදනා යනාදනිති. 

ها كَآفهٗة ل ِلنهاِس بَِشيٗرا  َوَمآ  رَۡسلَۡنََٰك إِل
َ
أ

اِس لَا   ۡكثََر ٱلنه
َ
َونَِذيٗرا َوَلَِٰكنه أ

 ٢٨ َيۡعلَُمونَ 

29. තවද “නුඹලා සතයවාදීන් යලස සිටියයහු නම් යමම 

ප්රතිඥාව කවදාදැ”යි ඔවුහු විමසති. 
َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنتُۡم  

 ٢٩ َصَِٰدقِينَ 

30. “එක් දිනක ප්රතිඥාව නුඹලාට ඇත. නුඹලා එයින් 

යමායහාතක් යහෝ ප්රමාද යනාවනු ඇත. තවද නුඹලා 

යපරටු වන්යන් ද නැත” යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ها تَۡستَـ ِۡخُروَن  ِيَعاُد يَۡومٖ ل قُل لهُكم م 
 ٣٠ َعنُۡه َساَعٗة َولَا تَۡستَۡقِدُمونَ 
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31. තවද “සැබැවින්ම අපි යමම අල්-කුර්ආනය හා එය 

ඉදිරියේ ඇති දෑ විශ්වාස යනාකරන්යනමු” යැයි 

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් පවසා සිටියයෝය. තවද 

ඔවුන්යේ පරමාධිපති අබියස ඔවුන් හිටවනු ලැබූ විට 

ඔවුන්යගන් ඇතැයමක් ඇතැයමකු යවත (යදාස ්නගා) 

ප්රකාශ යයාමු කරනු ඔබ දුටුයේ නම්, දුර්වල වූයවෝ උඩඟු 

වූවන් යදස බලා ‘නුඹලා යනාවී නම් අපි යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන්නන් වන්නට තිබුණි’ යැයි පවසති. 

هِذيَن َكَفُرواْ لَن نُّۡؤمَِن بَِهََٰذا   َوَقاَل ٱل
هِذي َبيَۡن يََديۡهِِۗ َولَۡو  ٱلُۡقۡرَءاِن َولَا بِٱل
َٰلُِموَن َمۡوُقوُفوَن ِعنَد  تََرىَٰٓ إِذِ ٱلظه

َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٍض ٱلَۡقۡوَل  َرب ِهِۡم يَرِۡجُع 
هِذيَن   هِذيَن ٱۡستُۡضعُِفواْ لِل َيُقوُل ٱل

نتُۡم لَُكنها ُمۡؤمِنِينَ 
َ
 ٣١ ٱۡستَۡكبَُرواْ لَۡولَآ أ

32. උඩඟු වූයවෝ දුර්වල වූවන් යදස බලා “නුඹලා යවත 

යහ මග පැමිණීයමන් පසු ව එයින් වැළැක්වූයේ අප දැ”යි 

විමසති. “එයස් යනාව නුඹලා වැරදි කරමින් සිටින්යනෝ 

වූහ.” 

هِذيَن  هِذيَن ٱۡستَۡكبَُرواْ لِل قَاَل ٱل
َنحُۡن َصَدۡدَنَُٰكۡم َعِن  

َ
ٱۡستُۡضعُِفٓواْ أ

ٱلُۡهَدىَٰ َبۡعَد إِذۡ َجآَءُكمِۖ بَۡل ُكنتُم  
جۡرِمِينَ   ٣٢ مُّ

33. තවද දුර්වල වූයවෝ උඩගු වූවන් යදස බලා “එයස් 

යනාව (ඊට යහත්ුව) අල්ලාහ ්ව අප ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නටත් ඔහුට අප සමානයන් තබන්නටත් අප යවත 

නුඹලා අණ කරමින් රාත්රියයහි හා දහවයලහි කළ 

කුමන්ත්රණය යේ” යැයි පවසති. තවද දඬුවම ඔවුහු දුටු 

කල්හි ඔවුහු පසුතැවිල්ලට පත් යවති. තවද යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්යේ යගලවල්හි අපි විලංගු 

දමන්යනමු. ඔවුන් සිදුකරමින් සිටි දෑට මිස යවනත් 

කිසිවකට ඔවුන් ප්රතිඵල යදනු ලබන්යනහු ද? 

هِذيَن   هِذيَن ٱۡستُۡضعُِفواْ لِل َوَقاَل ٱل
َهارِ إِذۡ  هۡيِل وَٱلنه ٱۡستَۡكبَُرواْ بَۡل َمۡكُر ٱل

ۥٓ   ِ َوَنجَۡعَل لَُه ن نهۡكُفَر بِٱَّلله
َ
ُمُروَننَآ أ

ۡ
تَأ

دَ  واْ ٱلنه َسرُّ
َ
نَداٗداْۚ َوأ

َ
ُواْ أ

َ
ا َرأ اَمَة لَمه

ۡعنَاِق  
َ
ۡغَلََٰل فِٓي أ

َ
ٱلَۡعَذاَبْۚ وََجَعلۡنَا ٱلۡأ

ها َما  هِذيَن َكَفُرواْۖۡ َهۡل ُيجَۡزۡوَن إِل ٱل
 ٣٣ كَانُواْ َيۡعَملُونَ 

34. තවද කිසියම් ගම්මානයකට අවවාද කරන්යනකු අප 

යැවූ විට එහි සුයඛ්ෝපයබෝගී ජීවිතයක් ගත කරමින් 

සිටියවුන් ‘කවර කරුණක් නුඹලා යවත එවනු ලබන්යන් 

ද එය අපි ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ යවමු’ යැයි පවසා සිටියා 

මිස නැත. 

ها قَاَل  ِن نهِذيٍر إِل رَۡسلۡنَا فِي قَۡريَةٖ م 
َ
َوَمآ أ

رِۡسلۡتُم بِهِۦ  
ُ
ُمتَۡرُفوَهآ إِنها بَِمآ أ

 ٣٤ َكَٰفُِرونَ 

35. තවද “අපි ධනයයන් හා දරුවන්යගන් අධික අය 

යවමු. තවද අපි දඬුවම් කරනු ලබන්නන් අතරින් 

යනායවමු” යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

ۡوَلَٰٗدا َوَما  
َ
َٰلٗا َوأ ۡمَو

َ
ۡكثَُر أ

َ
َوَقالُواْ َنحُۡن أ

بِينَ   ٣٥ َنحُۡن بُِمَعذه
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36. “නියත වශයයන්ම මායේ පරමාධිපති ඔහු අභිමත 

කරන අයට යපෝෂණ සම්පත් විස්තීරණ කරයි. තවද ඔහු 

සීමා කරයි. නමුත් ජනයා අතුරින් බහුතරයක් යදනා (ඒ 

බව) යනාදනිති” යැයි (නබිවරය) පවසනු. 

ِۡزَق لَِمن يََشآُء  قُۡل إِنه َرب ِي يَبُۡسُط ٱلر 
ۡكثََر ٱلنهاِس لَا  

َ
َويَۡقِدُر َوَلَِٰكنه أ

 ٣٦ َيۡعلَُمونَ 

37. තවද අප අබියසට නුඹලායේ වස්තුව යහෝ නුඹලායේ 

දරුවන් යහෝ නුඹලාව සමීප කරවන්නක් යලස යනාමැත. 

නමුත් විශ්වාස යකාට යහකම් කළ අය හැර. ඔවුන් සිදු 

කළ දෑ සඳහා යදගුණයක් ප්රතිඵල ඇත්යතෝ ඔවුහුමය. 

තවද ඔවුහු (ස්වර්ග) කුටි වල සුරක්ිතයයෝ යවති. 

ۡوَلَُٰدُكم بِٱلهتِي  
َ
ۡمَوَٰلُُكۡم َولَآ أ

َ
َوَمآ أ

ها َمۡن َءاَمَن  ِبُُكۡم ِعنَدنَا ُزلَۡفىَٰٓ إِل ُتَقر 
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َجَزآُء  

ُ
وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَأ

ۡعِف بَِما َعِملُواْ َوُهۡم فِي ٱلُۡغُرَفَِٰت   ِ ٱلض 
 ٣٧ َءامِنُونَ 

38. තවද අපයේ වදන් පරාජය කරන්නට තැත් කරන 

අය වනාහි ඔවුහු ම දඬුවමට සම්මුඛ් කරනු ලබන්යනෝ. 
هِذيَن يَۡسَعۡوَن فِٓي َءاَيَٰتِنَا ُمَعَِٰجزِيَن  َوٱل

ْوَلَٰٓ 
ُ
 ٣٨ ئَِك فِي ٱلَۡعَذاِب ُمحَۡضُرونَ أ

39. “නියත වශයයන්ම මායේ පරමාධිපති ඔහුයේ 

ගැත්තන් අතරින් ඔහු අභිමත කරන අයට යපෝෂණ 

සම්පත් වයාප්ත කර යදයි. තවද ඔහුට (එය) සීමා කරයි. 

තවද නුඹලා කවර යදයක් (අල්ලාහ්යේ මාර්ගයයහි) 

වියදම් කරන්යනහු ද ඔහුට (එහි ප්රතිඵල) ඔහු පසුවට ලබා 

යදයි. තවද ඔහු යපෝෂණ සම්පත් ලබා යදන්නන්යගන් 

අති යර්ෂ්ඨය” යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ِۡزَق لَِمن يََشآُء  قُۡل إِنه َرب ِي يَبُۡسُط ٱلر 
نَفۡقتُم  

َ
ۚۥْ َوَمآ أ مِۡن ِعبَادِهِۦ َويَۡقِدُر لَُه

ِن َشۡيءٖ َفُهَو ُيخۡلُِفُهۖۥۡ َوُهَو َخيُۡر   م 
َٰزِِقينَ   ٣٩ ٱلره

40. තවද එදින ඔහු ඔවුන් සියලු යදනා එක්රැස ්යකාට 

පසුව “නුඹලාව නමදිමින් සිටියවුන් යමාවූහු දැ?”යි 

මලක්වරුන්යගන් විමසා සිටී. 

َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ثُمه َيُقوُل  
َهَُٰٓؤلَآءِ إِيهاُكۡم كَانُواْ  

َ
لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ أ

 ٤٠ َيۡعبُُدونَ 

41. “ඔබ සුවිශුද්ධය. ඔවුන් යනාව ඔබමය අපයේ 

භාරකරු. නමුත් ඔවුහු ජින් වර්ගයාට ගැතිකම් කරමින් 

සිටියහ. ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා ඔවුන් ගැන 

විශ්වාස කරන්යනෝ යැ”යි ඔවුහු පවසති. 

نَت َولِيُّنَا مِن ُدونِهِمِۖ 
َ
قَالُواْ ُسبَۡحَٰنََك أ

ۡكثَرُُهم بِهِم  بَۡل كَانُواْ َيۡعبُُدونَ 
َ
ۖۡ أ  ٱلِۡجنه

ۡؤمِنُونَ   ٤١ مُّ
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42. එයහයින් අද දින නුඹලා අතරින් ඇතැයමකු 

ඇතැයමකුට ප්රයයෝජනයක් කිරීමට යහෝ හිංසාවක් 

කිරීමට යහෝ හිමිකම් යනාදරයි. තවද “නුඹලා කවර 

යදයක් යබාරු කරමින් සිටියයහු ද එම ගින්යන් දඬුවම 

භුක්ති විඳිනු” යැයි අපරාධ කළවුනට අපි පවසා 

සිටින්යනමු. 

فَٱلَۡيۡوَم لَا َيۡملُِك َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٖض  
هِذيَن َظلَُمواْ  ا َوَنُقوُل لِل نهۡفٗعا َولَا َضر ٗ

ارِ ٱلهتِي ُكنتُم بَِها  ذُوُقواْ َعَذاَب ٱلنه
بُونَ  ِ  ٤٢ تَُكذ 

43. තවද ඔවුන් යවත අපයේ පැහැදිලි වදන් පාරායනය 

කරනු ලබන විට “ඔහු නුඹලායේ මුතුන් මිත්තන් නැමදුම් 

කරමින් සිටි දැයින් නුඹලා වළක්වන්නට බලන 

මිනියසකු මිස නැතැයි” ඔවුහු පැවසූහ. තවද “යමය 

යගාතනු ලැබූ ප්රබන්ධයක් මිස නැතැයි” ද ඔවුහු පැවසූහ. 

ඔවුන් යවත සතයය පැමිණි කල්හි “යමය පැහැදිලි 

හූනියමක් මිස නැතැයි” එය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් පැවසූහ. 

َوِإذَا ُتتۡلَىَٰ َعلَيۡهِۡم َءاَيَٰتُنَا َبي َِنَٰٖت قَالُواْ  
ُكۡم   ن يَُصده

َ
ها رَُجل  يُرِيُد أ َما َهََٰذآ إِل

ا كَاَن َيۡعبُُد َءابَآؤُُكۡم َوَقالُواْ َما  َعمه
هِذيَن  ۡفتَٗرىِۚ َوَقاَل ٱل هآ إِفۡك  مُّ َهََٰذآ إِل

ا َجآَءُهۡم إِنۡ  ِ لَمه َهََٰذآ  َكَفُرواْ لِلَۡحق 
بِين   ها ِسۡحر  مُّ  ٤٣ إِل

44. එනමුත් (යමයට යපර) ඔවුන්ට හැදෑරිය හැකි ධර්ම 

ග්රන්ථ කිසිවක් අපි ඔවුනට යනාදුන්යනමු. තවද 

(නබිවරය!) ඔබට යපර කිසිදු අවවාද කරන්යනකු අපි 

ඔවුන් යවත යනාඑේයවමු. 

  ۡۖ ِن ُكتُٖب يَۡدرُُسوَنَها َوَمآ َءاَتيَۡنَُٰهم م 
رَۡسلۡنَآ إِلَۡيهِۡم َقبۡلََك مِن نهِذيرٖ َوَمآ 

َ
 ٤٤ أ

45. තවද ඔවුනට යපර සිටියවුන් ද යබාරු කයළෝය. අප 

ඔවුනට දුන් දැයින් දහයයන් යකාටසක් යහෝ යමාවුන් 

ලබා නැත. එයමන් ම ඔවුහු මායේ දූතවරු යබාරු යැයි 

පැවසුයවෝය. එයහයින් මායේ දඬුවම යකයස ්වීද? 

هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡم وَ  َب ٱل َما بَلَُغواْ َوَكذه
بُواْ رُُسلِىِۖ   مِۡعَشاَر َمآ َءاَتيَۡنَُٰهۡم فََكذه

 ٤٥ فََكيَۡف كَاَن نَِكيرِ 

46. “නියත වශයයන්ම මම නුඹලාට උපයදස ්යදනුයේ 

එක් යදයක් පිළිබඳවය. එනම් නුඹලා අල්ලාහ ්

යවනුයවන් යදයදනා බැගින් යහෝ තනි ව යහෝ නැගී සිට 

පසුව සිතා බලනු. නුඹලායේ මිතුරා උමතුයවකු යනායේ. 

ඔහු ඉදිරියේ ඇති දැඩි දඬුවම පිළිබඳ නුඹලාට අවවාද 

කරන්නකු මිස යවනත් අයයකු යනායේ” යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ن  
َ
َِٰحَدةٍِۖ أ ِعُظُكم بَِو

َ
۞قُۡل إِنهَمآ أ

ُرواْْۚ   ََٰدىَٰ ثُمه َتتََفكه ِ َمثۡنَيَٰ َوفَُر َتُقوُمواْ َّلِله
ِن  ها  َما بَِصاِحبُِكم م  ِجنهٍةِۚ إِۡن ُهَو إِل

نَِذير  لهُكم َبيَۡن يََدۡي َعَذاٖب 
 ٤٦ َشِديدٖ 

47. “මම නුඹලායගන් කිසිදු කුලියක් යනාඉල්ලමි. එය 

නුඹලා සතුය. මායේ කුලිය අල්ලාහ් යවත මිස යවනත් 

අයයකු යවත නැත. තවද ඔහු සියලු දෑ යකයරහි 

සාක්ිකරුය” යැයි නුඹ පවසනු. 

ِ لُۡتُكم م 
َ
ۡجرٖ َفُهَو لَُكۡمۖۡ قُۡل َما َسأ

َ
ۡن أ

  ِ
ِۖۡ َوُهَو عَلَىَٰ كُل  ها عَلَى ٱَّلله ۡجرَِي إِل

َ
إِۡن أ

 ٤٧ َشۡيءٖ َشهِيد  



සූරා සබඃ 593 سبإ 

48. “නියත වශයයන්ම ගුප්ත දෑ පිළිබඳ මහා ඥානී මායේ 

පරමාධිපති සතයය පැහැදිලි කරනු ඇතැයි” (නබිවරය!) 

නුඹ පවසනු. 

 ِ َُٰم  قُۡل إِنه َرب ِي َيۡقِذُف بِٱلۡحَق  َعله
 ٤٨ ٱلُۡغيُوبِ 

49. “සතයය පැමිණ ඇත. අසතයය (යදවිවරු) කිසිවක් 

මැේයේ නැත. නැවතත් එය මවන්නට යන්යන් ද නැත.” 

යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

قُۡل َجآَء ٱلۡحَقُّ َوَما ُيبِۡدُئ ٱلَۡبَِٰطُل َوَما  
 ٤٩ يُعِيدُ 

50. “මම යනාමග ගියේ නම් එයස් මම නියත වශයයන්ම 

යනාමග යනුයේ මටම එයරහිවය. තවද මම (යහ)මග 

ලැබුයේ නම් එය මා යවත මායේ පරමාධිපති දන්වා සිටි 

දෑ යහත්ුයවනි. නියත වශයයන්ම ඔහු සර්ව රාවකය. 

වඩාත් සමීපය” යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ِضلُّ عَلَىَٰ  
َ
قُۡل إِن َضلَلُۡت فَإِنهَمآ أ

يُوِحٓي إِلَيه  َنۡفِسيِۖ َوِإِن ٱۡهتََديُۡت فَبَِما 
ِۚ إِنهُهۥ َسِميع  قَرِيب    ٥٠ َرب ِٓي

51. තවද ඔවුහු තැතිගත් අවසථ්ාව ඔබ දකින්යනහි නම්, 

එවිට (ඔවුනට) මිදීමක් නැත. තවද ඔවුහු සමීප 

ස්ථානයකින් හසුකර ගනු ලබන්යනෝය. 

ِخُذواْ  
ُ
َولَۡو تََرىَٰٓ إِذۡ فَزُِعواْ فَلَا فَۡوَت َوأ

كَاٖن قَرِيبٖ   ٥١ مِن مه

52. තවද “අපි (දැන්) එය විශ්වාස කයළමු” යැයි ඔවුහු 

පවසති. තවද දූර බැහැර සථ්ානයකින් (යමක්) ලබා 

ගැනීම ඔවුනට යකයස ්නම් විය හැකිද? 

نَاوُُش   هيَٰ لَُهُم ٱلته ن
َ
َوَقالُٓواْ َءاَمنها بِهِۦ َوأ

كَانِۭ بَعِيدٖ   ٥٢ مِن مه

53. තවද මීට යපර ද සැබැවින්ම ඔවුහු එය ප්රතික්යෂ්ප 

කයළෝය. තවද ඔවුහු දූර බැහැර සථ්ානයක සිට 

අදෘශයමාන දෑ පිළිබඳ සැක පහළ කරති. 

ۖۡ َويَۡقِذفُوَن  َوَقۡد َكَفُرواْ بِهِۦ مِن َقبُۡل
كَانِۭ بَعِيدٖ   ٥٣ بِٱلَۡغيِۡب مِن مه

54. තවද මීට යපර ඔවුනට සමාන වූවන් සම්බන්ධයයන් 

කටයුතු කරනු ලැබුවාක් යමන් ඔවුන් අතර හා ඔවුන් 

ආශා කරන දෑ අතර බාධක දමනු ලැබීය. නියත 

වශයයන්ම ඔවුහු අන්ත සැකයයහි සිටියයෝය. 

وَِحيَل بَيۡنَُهۡم َوبَيَۡن َما يَۡشتَُهوَن َكَما 
ْۚ إِنهُهۡم كَانُواْ   ِن َقبُۡل ۡشيَاِعهِم م 

َ
فُعَِل بِأ

رِيبِۭ   ٥٤ فِي َشك ٖ مُّ



සූරා ෆාතිර් 594 فاطر 

සූරා ෆාතිර් فاطر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහස ්හා මහයපායළාව නිර්මාණය කළාවූ ද පියාපත් 

යදක බැගින් ද තුන බැගින් ද හතර බැගින් ද යුත් 

මලක්වරුන් (තම) දූතයින් බවට පත් කළාවූ ද 

අල්ලාහ්ටම සියලු ප්රශංසා. ඔහු අභිමත කරන පරිදි එම 

මැවීම්හි වර්ධනය කරයි. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්

සියලු දෑ යකයරහි ශක්තිවන්තය. 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ فَاِطرِ ٱلسه ٱلۡحَۡمُد َّلِله

ۡجنَِحةٖ  
َ
ْولِٓي أ

ُ
َجاِعِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسلًا أ

ثۡنَيَٰ َوثَُلََٰث َوُرَبََٰعْۚ يَزِيُد فِي ٱلۡخَلِۡق َما   مه
ِ َشۡيءٖ قَِدير  

َ عَلَىَٰ كُل  ْۚ إِنه ٱَّلله  ١ يََشآُء

2. අල්ලාහ් (තම) දයායවන් මිනිසාට විවෘතව ප්රධානය 

කයළ ්නම්, එය වළක්වන කිසියවකු නැත. තවද ඔහු (තම 

දායාදයන්) වළක්වන්යන් නම් ඉන්පසුව ඒවා ඔහුට 

එවන්යනකු ද නැත. තවද ඔහු සර්ව බලධාරිය; මහා 

ප්රඥාවන්ත ය. 

ا  ۡحمَةٖ فَلَا  مه ُ لِلنهاِس مِن ره َيۡفتَِح ٱَّلله
ۖۡ َوَما ُيۡمِسۡك فَلَا ُمرِۡسَل   ُمۡمِسَك لََها

لَُهۥ مِنُۢ َبۡعِدهِۚۦْ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز  
 ٢ ٱلۡحَِكيمُ 

3. අයහෝ ජනයිනි! නුඹලා යවත වූ අල්ලාහ්යේ 

ආශිර්වාදයන් නුඹලා යමයනහි කරනු. අහසින් හා 

මහයපායළායවන් නුඹලාට යපෝෂණය යදන අල්ලාහ ්

යනාවන යවනත් මැවුම්කරුවකු යවත් ද? ඔහු හැර 

යවනත් යදවියකු යනාමැත. එයස් නම් නුඹලා යවනතකට 

යයාමු කරනු ලබනුයේ යකයස ්ද? 

 ِ اُس ٱذُۡكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

  ِ َعلَيُۡكۡمْۚ َهۡل مِۡن َخَٰلٍِق َغيُۡر ٱَّلله
ۡرِضِۚ لَآ 

َ
َمآءِ َوٱلۡأ َِن ٱلسه  إَِلََٰه يَۡرُزقُُكم م 

هيَٰ تُۡؤَفُكونَ  ن
َ
ها ُهَوۖۡ فَأ  ٣ إِل

4. තවද ඔවුන් නුඹව යබාරු කරන්යන් නම් එවිට 

සැබැවින්ම නුඹට යපර ද ධර්ම දූතවරුන් යබාරු කරනු 

ලැබීය. තවද සියලු කරුණු යයාමු කරනු ලබනුයේ 

අල්ලාහ ්යවතය. 

ِن  بَۡت رُُسل  م  ِ بُوَك َفَقۡد ُكذ  ِ َوِإن يَُكذ 
ُمورُ َقبۡلَِكْۚ 

ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ  ٤ َوِإلَي ٱَّلله

5. අයහෝ ජනයිනි! නියත වශයයන්ම අල්ලාහය්ේ 

ප්රතිඥාව සැබෑවකි. එයහයින් යමයලාව ජීවිතය නුඹලා 

රවටා යනාදැමිය යුතුය. තවද මහා රැවටිලිකරු ද අල්ලාහ ්

ගැන නුඹලාව යනාරැවටිය යුතුය. 

  ۡۖ ِ َحق   اُس إِنه وَۡعَد ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
فَلَا  َيَٰٓأ

ۡنيَا َولَا   نهُكُم ٱلۡحَيَوَٰةُ ٱلدُّ َتُغره
ِ ٱلَۡغُرورُ  نهُكم بِٱَّلله  ٥ َيُغره
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6. නියත වශයයන්ම යෂයිතාන් නුඹලාට සතුරුය. 

එයහයින් නුඹලා ඔහු සතුරකු යලසින්ම ගනු. නියත 

වශයයන්ම ඔහු ඔහුයේ කණ්ඩායම ඇරයුම් කරනුයේ 

ඔවුන් ඇවියළන ගින්යන් සගයින් අතරට පත් වීමටය. 

خُِذوهُ   يَۡطََٰن لَُكۡم َعُدو   فَٱته إِنه ٱلشه
اْۚ إِنهَما يَۡدُعواْ ِحۡزبَُهۥ لَِيُكونُواْ مِۡن   َعُدوًّ

عِيرِ  ۡصَحَِٰب ٱلسه
َ
 ٦ أ

7. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වනාහි ඔවුනට දැඩි 

දඬුවමක් ඇත. තවද යද්වත්වය විශ්වාස යකාට යහකම් 

කළවුන් වනාහි ඔවුනට සමාව හා මහත් වූ ප්රතිඵල ඇත. 

  ۡۖ هِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم َعَذاب  َشِديد  ٱل
َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل

ۡجر  َكبِيرٌ 
َ
ۡغفَِرة  َوأ  ٧ لَُهم مه

8. තම ක්රියාවන්හි නපුර තමන්ට අලංකාර කරනු ලැබ 

එය ඔහු යහපතක් යලස දකින්නා (අල්ලාහ් මග යපන් වූ 

අයකු යමන් යේ)ද? එයහයින් නියම වශයයන්ම අල්ලාහ් 

තමන් අභිමත කරන අය යනාමග හරියි. තවද ඔහු අභිමත 

කරන අයට මග යපන්වයි. එයහයින් ඔවුන් ගැන නුඹ දුක් 

යවමින් නුයේ ආත්මය පහකර යනායවනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්ඔවුන් සිදුකරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

ඥානීය. 

َفَمن ُزي َِن لَُهۥ ُسوُٓء 
َ
َعَملِهِۦ فََرَءاهُ  أ

َ يُِضلُّ َمن يََشآُء   ۖۡ فَإِنه ٱَّلله َحَسٗنا
ۖۡ فَلَا تَۡذَهۡب َنۡفُسَك   َويَۡهِدي َمن يََشآُء

ُۢ بَِما  َ َعلِيُم َعلَيۡهِۡم َحَسَرٍَٰتِۚ إِنه ٱَّلله
 ٨ يَۡصنَُعونَ 

9. තවද සුළඟ එවා සිටියේ අල්ලාහ් ය. එවිට එය 

වලාකුළු නංවයි. එවිට අපි එයින් (වියළී ගිය) මළ 

භූමියකට ජලය සපයන්යනමු. එවිට මහයපායළාව එය 

මිය ගිය පසු ව එමගින් ප්රාණවත් කයළමු. (මරණයයන් 

පසු) නැවත නැගිටුවනු ලැබීමද එයලසය. 

َِيََٰح َفتُثِيُر   رَۡسَل ٱلر 
َ
هِذٓي أ ُ ٱل َوٱَّلله

ۡحيَيۡنَا  
َ
ي ِٖت فَأ َسَحاٗبا فَُسۡقَنَُٰه إِلَيَٰ بَلَٖد مه

ْۚ َكَذَٰلَِك بِهِ  ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها
َ
ٱلۡأ

 ٩ ٱلنُُّشورُ 

10. කවයරකු යගෞරවය අයප්ක්ෂා කරමින් සිටියේ ද ඒ 

සියලු යගෞරවයන් අල්ලාහ් සතුය. පිවිතුරු වදන 

ආයරෝහණය වනුයේ ඔහු යවතය. තවද දැහැමි ක්රියාව ද 

ඔහු එය ඔසවා ගනී. තවද නපුරුකම් කුමන්ත්රණය 

කරන්නන් වන ඔවුනට දැඩි දඬුවමක් ඇත. ඔවුන්යේ 

කුමන්ත්රණය විනාශ වී යන්නකි. 

 ْۚ َمن كَاَن يُرِيُد ٱلۡعِزهةَ ِهَّلِلَف ٱلۡعِزهةُ َجمِيًعا
ي ُِب وَٱلَۡعَمُل   إِلَۡيهِ يَۡصَعُد ٱلۡكَلُِم ٱلطه
هِذيَن َيۡمُكُروَن   ۚۥْ َوٱل َٰلُِح يَۡرَفُعُه ٱلصه

ۖۡ َوَمۡكُر   ي ِـ َاِت لَُهۡم َعَذاب  َشِديد  ٱلسه
ْوَلَٰٓئَِك ُهَو َيبُورُ 

ُ
 ١٠ أ
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11. තවද නුඹලාව පසින් ද පසු ව ශුක්රාණුයවන් ද 

අල්ලාහ ්මැේයේය. පසු ව නුඹලා යජෝඩු බවට පත් 

කයළය්. ඔහුයේ දැනුයමන් යතාරව කාන්තාවක් පිළිසිඳ 

යනාගනී. එයමන්ම ඇය ප්රසූත යනාකරයි. යල්ඛ්නයේ 

සටහන් ව මිස ආයුෂ යදනු ලබන කිසිවකුට ආයුෂ යදනු 

යනාලැයබයි. එයමන්ම ඔහුයේ ආයු කාලයයන් අඩු 

කරනු යනාලැයබයි. සැබැවින්ම එය අල්ලාහ ්යවත පහසු 

කාර්යයකි. 

ِن تَُراٖب ثُمه مِن   ُ َخلََقُكم م  َوٱَّلله
ۡزَوَٰٗجاْۚ وََما َتحِۡمُل  

َ
نُّۡطَفةٖ ثُمه َجَعلَُكۡم أ

ۚۦْ َوَما   ها بِعِلِۡمهِ نثَيَٰ َولَا تََضُع إِل
ُ
مِۡن أ

رٖ َولَا يُنَقُص مِۡن   َعمه ُر مِن مُّ ُيَعمه
ها فِي كَِتٍَٰبِۚ إِنه َذَٰلَِك عَلَى  ۦٓ إِل ُعُمرِهِ

ِ يَِسير    ١١ ٱَّلله

12. තවද මුහුදු යදක සමාන වන්යන් නැත. යමය බීමට 

හිතකර ඉමිහිරි රසැතිය. තවද එය තිත්ත ලුණු රසැතිය. 

යම් සෑම යදයකින්ම නුඹලා මත්සය මස් අනුභව 

කරන්යනහුය. තවද නුඹලා පළඳින ආභරණ යගාඩ 

ගන්යනහුය. තවද නුඹලා කෘතයේදී විය හැකි වනු පිණිස 

ඔහුයේ භාගයයයන් නුඹලා (ඉසුරු) යසායනු පිණිස 

(මුහුද) යදබෑ කරමින් එහි ගමන් කරන නැේ ඔබ 

දකින්යනහිය. 

َوَما يَۡستَوِي ٱلَۡبۡحَراِن َهََٰذا َعۡذب   
ۖۡ فَُرات  َسآئِغ   َجاج 

ُ
َشَرابُُهۥ َوَهََٰذا مِلٌۡح أ

ُكلُوَن لَحٗۡما َطرِي ٗا 
ۡ
ٖ تَأ

َومِن كُل 
ۖۡ َوتََرى   َوتَۡستَۡخرُِجوَن ِحلۡيَٗة تَلۡبَُسوَنَها

ٱلُۡفلَۡك فِيهِ َمَواِخَر لَِتبۡتَُغواْ مِن  
 ١٢ فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

13. රාත්රිය දහවල තුළට ඔහු ඇතුළත් කරයි. තවද දහවල 

රාත්රිය තුළට ඔහු ඇතුළත් කරයි. තවද හිරු හා සඳු ඔහු 

වසඟ කයළය්. සියල්ල නියම කරන ලද කාලයක් දක්වා 

ගමන් කරයි. එයයි නුඹලායේ පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්. 

සියලු බලය ඔහු සතුය. තවද ඔහු හැර නුඹලා ඇරයුම් 

කරන අය ඉඳි ඇටයක සිවියක් තරම් යහෝ යමක් සතුකර 

යනාගනිති. 

َهاَر فِي   َهارِ َويُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه يُولُِج ٱل
ۖۡ كُل     ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َر ٱلشه هۡيِل وََسخه ٱل
  ُ يِۚ َذَٰلُِكُم ٱَّلله َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
َيجۡرِي لِأ

هِذيَن تَۡدُعوَن مِن  َربُُّكۡم لَُه ٱلُۡملُۡكْۚ َوٱل
 ١٣ ُدونِهِۦ َما َيۡملُِكوَن مِن قِۡطِميرٍ 

14. නුඹලා ඔවුනට ඇරයුම් කරන්යන් නම් නුඹලායේ 

ඇරයුමට ඔවුන් සවන් යනායදති. තවද ඔවුන් සවන් 

දුන්න ද නුඹලාට ඔවුහු පිළිතුරු යනායදති. මළවුන් 

යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ නුඹලා කළ 

ආයද්ශයන් ද ඔවුහු ප්රතික්යෂ්ප කරති. අභිඥානවන්තයා 

යමන් ඔබට කිසිවකු (සතයය) යනාදන්වයි. 

تَۡدُعوُهۡم لَا يَۡسَمُعواْ ُدعَآَءُكۡم َولَۡو  إِن 
َسِمُعواْ َما ٱۡستََجابُواْ لَُكۡمۖۡ َويَۡوَم 

ٱلۡقَِيََٰمةِ يَۡكُفُروَن بِِشۡركُِكۡمْۚ َولَا  
 ١٤ يُنَب ِئَُك مِثُۡل َخبِيرٖ 

15. අයහෝ ජනයිනි! නුඹලා අල්ලාහ් යවත 

යැයපන්යනෝය. තවද අල්ලාහ් වන ඔහුමය 

අවශයතාවන්යගන් යතාර; ප්රශංසාලාභී. 

  ِۡۖ نتُُم ٱلُۡفَقَرآُء إِلَي ٱَّلله
َ
اُس أ َها ٱلنه يُّ

َ
۞َيَٰٓأ

ُ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ   ١٥ َوٱَّلله
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16. ඔහු අභිමත කරන්යන් නම් නුඹලා පහකර, නව 

මැවීමක් යගන එනු ඇත. 
ِت ِبخَلٖۡق  

ۡ
 يُۡذهِبُۡكۡم َويَأ

ۡ
إِن يََشأ
 ١٦ َجِديدٖ 

17. තවද එය අල්ලාහ් යවත බලවත් කටයුත්තක් 

යනායේ. 
ِ بَِعزِيزٖ   ١٧ َوَما َذَٰلَِك عَلَى ٱَّلله

18. තවද (බර) උසුලන්යනකු තවයකකුයේ බර 

යනාඋසුලයි. තවද බර උසුලනු ලැබූ තැනැත්තා 

තමන්යේ බර ඉසිලීමට (අයනකාට) ඇරයුම් කළ ද 

(ඔහු)සමීප ඥාතියකු වුව ද එය ඉසිලීමට කිසියවකු 

ඉදිරිපත් යනායේ. (නබිවරය!) නියත වශයයන්ම 

යනායපනී සිටිය දී තම පරමාධිපතිට බියවන්නන් හා 

සලාතය විධිමත් ව ඉටු කරන්නන් යවත පමණක් නුඹට 

අවවාද කළ හැක. තවද කවයරකු (පාපයයන්) පිවිතුරු 

කර ගන්යන් ද එයස් ඔහු පිවිතුරු කර ගනුයේ 

තමන්ටමය. තවද නැවත යයාමු වීයම් ස්ථානය ඇත්යත් 

අල්ලාහ ්යවතය. 

ِۚ َوِإن تَۡدُع َولَا تَزُِر  ۡخَرىَٰ
ُ
َوازَِرة  وِۡزَر أ

ُمثَۡقلٌَة إِلَيَٰ ِحمۡلَِها لَا ُيحَۡمۡل مِنُۡه َشۡيء   
هِذيَن  ُۗ إِنهَما تُنِذُر ٱل َولَۡو كَاَن ذَا قُۡربَيَٰٓ

  ْۚ لَوَٰةَ قَاُمواْ ٱلصه
َ
َيخَۡشۡوَن َربهُهم بِٱلَۡغيِۡب َوأ

هيَٰ لَِنۡفِسهِ هيَٰ فَإِنهَما َيتََزك ۚۦْ َوِإلَي َوَمن تََزك
ِ ٱلَۡمِصيرُ   ١٨ ٱَّلله

19. තවද අන්ධයා හා යපනුමැත්තා සමාන යනායවයි.  ُۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصير
َ
 ١٩ َوَما يَۡستَوِي ٱلۡأ

20. තවද අන්ධකාරයන් හා ආයලෝකය ද (සමාන) 

යනායේ. 
لَُمَُٰت َولَا ٱلنُّورُ   ٢٠ َولَا ٱلظُّ

21. තවද යහවණ හා සූර්ය තාපය (සමාන) යනායේ.  لُّ َولَا ٱلۡحَُرورُ َولَا ِ  ٢١ ٱلظ 

22. තවද ජීවත් ව සිටින්නන් හා මළවුන් සමාන 

යනායවයි. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්ඔහු අභිමත කරන 

අයට සවන් වැයකන්නට සලස්වයි. නමුත් ඔබ මිනී වල 

වල් තුළ සිටින්නන්ට සවන් වැයකන්නට සලස්වන්නකු 

යනායේ. 

ۡمَوَُٰتْۚ 
َ
ۡحيَآُء َولَا ٱلۡأ

َ
 إِنه َوَما يَۡستَوِي ٱلۡأ

نَت بُِمۡسِمٖع 
َ
ۖۡ وََمآ أ َ يُۡسِمُع َمن يََشآُء ٱَّلله

ن فِي ٱلُۡقبُوِر   ٢٢ مه

23. (නබිවරය!) නුඹ අවවාද කරන්යනකු මිස යවනත් 

කිසියවකු යනායේ. 
ها نَِذيرٌ  نَت إِل

َ
 ٢٣ إِۡن أ

24. නියත වශයයන්ම ශුභාරංචි දන්වනයනකු වශයයන් 

හා අවවාද කරනයනකු වශයයන් අපි ඔබ සතයයයන් යුතු 

ව එේයවමු. කිසිදු සමූහයක් එහි අවවාද කරන්යනකු 

පැමිණ ඉකුත් ව ගියා මිස නැත. 

ِ بَِشيٗرا َونَِذيٗراْۚ   رَۡسلَۡنََٰك بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ها َخلَا فِيَها نَِذير   ٍة إِل مه
ُ
ِۡن أ  ٢٤ َوِإن م 
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25. තවද ඔවුන් නුඹව යබාරු කරන්යන් නම් එවිට 

(දැනගනු!) ඔවුනට යපර සිටියවුන් ද (යමයස්) යබාරු 

කයළෝය. ඔවුන් යවත ධර්ම දූතවරු පැහැදිලි සාධක 

සමඟ ද ශුද්ධ ලියකියවිලි සමග ද ආයලෝකමත් ධර්ම 

ග්රන්ථය සමග ද පැමිණියහ. 

هِذيَن مِن   َب ٱل بُوَك َفَقۡد َكذه ِ َوِإن يَُكذ 
َقبۡلِهِۡم َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت 

بُرِ َوبِٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمنِيرِ   ٢٥ َوبِٱلزُّ

26. පසු ව මම ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් හසු කයළමි. එවිට 

මායේ දඬුවම යකයස ්වීද? (යැයි අල්ලාහ් විමසයි) 
هِذيَن َكَفُرواْۖۡ فََكيَۡف  َخۡذُت ٱل

َ
ثُمه أ

 ٢٦ كَاَن نَِكيرِ 

27. (අයහෝ නබිවරය!) නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්

අහසින් ජලය පහළ කළ බව නුඹ යනාදුටුයවහි ද?  

එමගින් එහි වර්ණ විවිධත්වයයන් යුත් බවයභෝග අපි 

හටගැන්වූයයමු. තවද කඳු අතරින් එහි වර්ණ 

විවිධත්වයයන් යුත් සුදු හා රතු කඳු මාර්ග ද කළු පැහැති 

දෑ ද ඇත. 

َمآءِ َماٗٓء  نَزَل مَِن ٱلسه
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡخرَۡجنَا بِهِۦ ثََمَرَٰٖت مُّ 
َ
ْۚ  فَأ َُٰنَها لَۡو

َ
خۡتَلًِفا أ

ُۢ بِيض  َوُحمۡر    َومَِن ٱلِۡجبَاِل ُجَدُد
َُٰنَها وََغَرابِيُب ُسود   لَۡو

َ
خۡتَلٌِف أ  ٢٧ مُّ

28. තවද ජනයා අතරින් ද සතුන් හා යගාවිපළ සතුන් 

අතරින් ද එහි වර්ණ විවිධත්වයයන් යුත් දෑ ද එයලසම ය. 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ්ට බියවනුයේ ඔහුයේ ගැත්තන් 

අතරින් දැනුම ඇත්තන්ය. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

සර්ව බලධාරී ය; අතික්ෂමාශීලී ය. 

نَۡعَِٰم  
َ
ِ َوٱلۡأ َوآب  َومَِن ٱلنهاِس َوٱلده

َٰنُُهۥ َكَذَٰلَِكُۗ إِنهَما َيخَۡشي   لَۡو
َ
ُمخۡتَلٌِف أ

 َ َ مِۡن ِعبَادِهِ ٱلُۡعلََمَُٰٓؤاُْۗ إِنه ٱَّلله ٱَّلله
 ٢٨ َعزِيٌز َغُفورٌ 

29. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ්යේ ග්රන්ථය කියවා 

සලාතය විධිමත් ව ඉටු කර, අපි ඔවුනට යපෝෂණය කළ 

දැයින් රහසිගත ව හා ප්රසිද්ධියේ වියදම් කළවුන් වන 

ඔවුහු කිසිවියටක පාඩු යනාවිඳින වයාපාරයක් අයප්ක්ෂා 

කරති. 

قَاُمواْ 
َ
ِ َوأ هِذيَن َيتۡلُوَن كَِتََٰب ٱَّلله إِنه ٱل

لَوَٰةَ  ا ٱلصه ا َرَزقَۡنَُٰهۡم ِسر ٗ نَفُقواْ مِمه
َ
َوأ

 ٢٩ وََعلَانِيَٗة يَرُۡجوَن تَِجََٰرٗة لهن َتبُورَ 

30. (එය) ඔවුන්යේ ප්රතිඵල ඔවුනට පූර්ණ ව ඔහු යදනු 

පිණිසය. තවද ඔහුයේ භාගයයයන් ඔහු ඔවුනට වර්ධනය 

කරනු පිණිසය. නියත වශයයන්ම ඔහු අති ක්ෂමාශීලී ය; 

ගුණගරුක ය. 

ِن   ُجوَرُهۡم َويَزِيَدُهم م 
ُ
ِيَُهۡم أ لُِيوَف 

ۦْٓۚ إِنهُهۥ َغُفور  َشُكور    ٣٠ فَۡضلِهِ

31. තවද ධර්ම ග්රන්ථයයන් එය ඉදිරියේ වූ දෑ සතය 

කරවන්නක් වශයයන් අපි නුඹ යවත දන්වා සිටි දෑ වනාහි 

එයමය සතයය වන්යන්. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් තම 

ගැත්තන් පිළිබඳ ව අභිඥානවන්ත ය; සර්ව නිරීක්ෂක ය. 

وَۡحيۡنَآ إِلَۡيَك مَِن ٱلِۡكَتَِٰب ُهَو 
َ
هِذٓي أ َوٱل

 َ ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِِۗ إِنه ٱَّلله ِ ٱلۡحَقُّ ُمَصد 
ُۢ بَِصير    ٣١ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيُر
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32. පසු ව අපි අපයේ ගැත්තන් අතරින් අප යතෝරා ගත් 

අයට එම ධර්ම ග්රන්ථය උරුම කයළමු. එවිට ඔවුන් 

අතරින් තමන්ටම අපරාධ කරගත් අය ද යවති. තවද 

ඔවුන් අතරින් මධයසථ්ව කටයුතු කරන අය ද යවති. 

තවද ඔවුන් අතරින් අල්ලාහ්යේ අනුහසින් යහකම් 

කිරීයමහි යපරටු වන අය ද යවති. එයම ය මහත් භාගයය. 

هِذيَن  ۡوَرۡثنَا ٱلِۡكَتََٰب ٱل
َ
ٱۡصَطَفيۡنَا  ثُمه أ

ۖۡ فَِمنُۡهۡم َظالِم  ل َِنۡفِسهِۦ   مِۡن ِعبَادِنَا
ۡقتَِصد  َومِنُۡهۡم َسابُِقُۢ  َومِنُۡهم مُّ

ِْۚ َذَٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل   بِٱلۡخَيَۡرَِٰت بِإِذِۡن ٱَّلله
 ٣٢ ٱلَۡكبِيرُ 

33. (එහි අද්න් නම්) සදාතනික උයන් ඇත. ඔවුහු එහි 

පිවියසති. රනින් වූ වළලු ද මුතු ද එහි ඔවුනට පලන්දවනු 

ලබති. තවද එහි ඔවුන්යේ වසත්්රය යස්ද ය. 

َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها ُيحَلهۡوَن فِيَها   َجنه
َساوَِر مِن ذََهٖب َولُۡؤلُٗؤاۖۡ َولَِباُسُهۡم  

َ
مِۡن أ

 ٣٣ فِيَها َحرِير  

34. තවද “අපයගන් දුක පහ කළ අල්ලාහ්ටම සියලු 

ප්රශංසා. නියත වශයයන්ම අපයේ පරමාධිපති 

අතික්ෂමාශීලී ය; මහා ගුණගරුක ය” යැයි ඔවුන් පවසනු 

ඇත. 

ذَۡهَب َعنها 
َ
هِذٓي أ ِ ٱل َوَقالُواْ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

 ٣٤ ٱلۡحََزَنۖۡ إِنه َربهنَا لََغُفور  َشُكورٌ 

35. “ඔහු වනාහි ඔහුයේ භාගයයයන් සදාතනික 

නිවහයනහි අප පදිංචි කළ අය යේ. එහි කිසිදු 

දුෂ්කරතාවක් අප ස්පර්ශ යනාකරයි. තවද එහි කිසිදු 

යදාම්නසක් අප ස්පර්ශ යනාකරයි.” 

َحلهنَا َداَر ٱلُۡمَقاَمةِ مِن فَۡضلِهِۦ  
َ
هِذٓي أ ٱل

نَا  نَا فِيَها نََصب  َولَا َيَمسُّ لَا َيَمسُّ
 ٣٥ فِيَها لُُغوب  

36. තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වනාහි ඔවුනට 

නිරයේ ගින්න ඇත. ඔවුන් මිය යෑම ඔවුන් යවත තීන්දු 

කරනු යනාලැයේ. තවද එහි දඬුවම ඔවුනට සැහැල්ලු 

කරනු යනාලැයේ. එයලසය අපි සෑම ගුණමකුයවකුටම 

ප්රතිඵල පිරිනමනුයේ. 

هِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم نَاُر َجَهنهَم لَا   َوٱل
ُف   ُيۡقَضيَٰ َعلَيۡهِۡم َفيَُموتُواْ َولَا ُيخَفه

ِۡن  ْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي كُله  َعنُۡهم م  َعَذابَِها
 ٣٦ َكُفوٖر 

37. තවද “අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අප සිදු කරමින් 

සිටි දෑ යනාවන යවනත් දැහැමි ක්රියාවක් අප සිදු කිරීම 

සඳහා අප බැහැර කරනු මැනව”යි ඔවුහු එහි හඬ නගති. 

“උපයදස් ලබන්නා එහි උපයදස් ලබන පරිදි අපි නුඹලාට 

ආයුකාලය යනාදුන්යනමු ද? තවද නුඹලා යවත අවවාද 

කරන්නා පැමිණියේය. එයහයින් නුඹලා භුක්ති විඳිනු. 

අපරාධකරුවන්ට කිසිදු උදේකරුවකු යනාමැත.” 

ۡخرِۡجنَا  
َ
َوُهۡم يَۡصَطرُِخوَن فِيَها َربهنَآ أ

  ْۚ هِذي ُكنها َنۡعَمُل َنۡعَمۡل َصَٰلًِحا َغيَۡر ٱل
ا  ِۡرُكم مه َولَۡم ُنَعم 

َ
ُر فِيهِ َمن أ َيتََذكه

ۖۡ فَُذوُقواْ َفَما  َر وََجآَءُكُم ٱلنهِذيُر تََذكه
َٰلِِميَن مِن نهِصيرٍ   ٣٧ لِلظه
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38. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අහස් හා මහයපායළායේ 

ගුප්ත දෑ දන්නාය. නියත වශයයන්ම ඔහු හදවත් සතු දෑ 

පිළිබඳ සර්වඥය. 

َمََٰوَِٰت   َ َعَٰلُِم َغيِۡب ٱلسه إِنه ٱَّلله
ُۢ بَِذاِت َوٱ ۡرِضِۚ إِنهُهۥ َعلِيُم

َ
لۡأ

ُدوِر   ٣٨ ٱلصُّ

39. මහයපායළායේ නියයෝජිතයින් බවට නුඹලා පත් 

කයළ ්ඔහුය. එයහයින් කවයරකු ප්රතික්යෂ්ප කයළ ්ද 

ඔහුයේ ප්රතික්යෂ්පය ඔහුට එයරහිවම ය. තවද යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්හට ඔවුන්යේ ප්රතික්යෂ්පය 

ඔවුන්යේ පරමාධිපති අබියස උදහස මිස යවයනකක් 

වැඩි යනාකරනු ඇත. තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නන්ට ඔවුන්යේ ප්රතික්යෂ්පය පාඩුව මිස 

යවයනකක් වැඩි යනාකරනු ඇත. 

هِذي َجَعلَُكۡم َخَلَٰٓئَِف فِي  ُهَو ٱل
ۡرِضِۚ َفَمن َكَفَر َفَعلَيۡهِ ُكۡفُرُهۖۥۡ  

َ
ٱلۡأ

َولَا يَزِيُد ٱلَۡكَٰفِرِيَن ُكۡفُرُهۡم ِعنَد  
ۖۡ َولَا يَزِيُد ٱلَۡكَٰفِرِيَن   ها َمۡقٗتا َرب ِهِۡم إِل

ها َخَساٗرا  ٣٩ ُكۡفُرُهۡم إِل

40. (නබිවරය!) නුඹ යමයස් අසනු. “අල්ලාහ් හැර දමා 

නුඹලා ඇරයුම් කරන නුඹලායේ හවුල්කරුවන් ගැන 

නුඹලා කුමක් සිතන්යනහු ද? මහයපායළායවන් ඔවුන් 

මවා ඇත්යත් කුමක්දැයි ද එයස ්නැතයහාත් අහයසහි 

කිසිදු හවුලක් ඔවුනට තියේ දැයි ද එයස ්නැතයහාත් අපි 

ඔවුනට ධර්ම ග්රන්ථයක් පිරිනමා ඔවුන් ඉන් පැහැදිලි 

සාධකයක් මත සිටී දැයි ද මට නුඹලා යපන්වනු. එයස් 

යනාව අපරාධකරුයවෝ ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු 

ඇතැයමකුට රැවටීම මිස යවයනකක් ප්රතිඥා යනායදති.” 

َرَءۡيتُۡم 
َ
هِذيَن تَۡدُعوَن  قُۡل أ ُشَركَآَءُكُم ٱل

ُرونِي َماذَا َخلَُقواْ مَِن 
َ
ِ أ مِن ُدوِن ٱَّلله

ۡم 
َ
َمََٰوَِٰت أ ۡم لَُهۡم ِشۡرك  فِي ٱلسه

َ
ۡرِض أ

َ
ٱلۡأ

ِنُۡهْۚ   َءاَتيَۡنَُٰهۡم كَِتَٰٗبا َفُهۡم عَلَىَٰ بَي ِنَٖت م 
َٰلُِموَن َبۡعُضُهم َبۡعًضا   بَۡل إِن يَعُِد ٱلظه

ها ُغُروًرا   ٤٠ إِل

41. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අහස් හා මහයපායළාව ඒ 

යදක ඉවත් යනාවන අයුරින් ග්රහණය කර ඇත. තවද ඒ 

යදක ඉවත් වූයේ නම් ඔහුයගන් පසු ව කිසිවකු යහෝ ඒ 

යදක ග්රහණය කරන්යන් නැත. නියත වශයයන්ම ඔහු 

ඉවසිලිවන්ත අතික්ෂමාශීලී අයයකි. 

َ ُيۡمِسُك  ۡرَض  ۞إِنه ٱَّلله
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ۡمَسَكُهَما 
َ
ْۚ َولَئِن َزالََتآ إِۡن أ ن تَُزولَا

َ
أ

ۦْٓۚ إِنهُهۥ كَاَن َحلِيًما   ِ ِنُۢ َبۡعِده َحٖد م 
َ
مِۡن أ

 ٤١ َغُفوٗرا

42. සැබැවින්ම තමන් යවත අවවාද කරන්යනකු 

පැමිණියේ නම් යවනත් සමූහයන්ට වඩා වඩාත් මග 

යපන්වීම ලැබූ අය වනු ඇතැයි ස්ීර දිවුරුමකින් අල්ලාහ් 

මත ඔවුන් දිවුරා සිටියයෝය. නමුත් ඔවුන් යවත අවවාද 

කරන්යනකු පැමිණි කල්හි පලා යෑම මිස යවයනකක් 

ඔවුනට වැඩි කයළ් නැත. 

يَۡمَٰنِهِۡم لَئِن  
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

ۡهَدىَٰ مِۡن  
َ
هَيُكوُننه أ َجآَءُهۡم نَِذير  ل

ا  إِۡحَدى  ا َجآَءُهۡم نَِذير  مه َمِمِۖ فَلَمه
ُ
ٱلۡأ

ها ُنُفوًرا   ٤٢ َزاَدُهۡم إِل
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43. (ඔවුන්) මහයපායළායේ උඬඟුකම් කිරීම හා නපුරු 

කුමන්ත්රණ කිරීම(මිස යවන කිසිවක් ඔවුනට වැඩි කයළ් 

නැත.) නපුරු කුමන්ත්රණය (යපරලා) එය කරන්නන් 

යවතට එල්ල යවයි. මුතුන්මිත්තන්යේ පිළියවත හැර 

යවයනකක් ඔවුහු බලායපායරාත්තු වන්යනෝද? එයහයින් 

අල්ලාහය්ේ පිළියවයතහි කිසිවිටක කිසිදු යවනස් කිරීමක් 

නුඹ යනාදකින්යනහිමය. එයමන්ම අල්ලාහ්යේ 

පිළියවයතහි කිසිදු යපරළීමක් නුඹ යනාදකින්යනහිමය. 

يِّيْۚ   ۡرِض َوَمۡكَر ٱلسه
َ
ٱۡستِۡكبَاٗرا فِي ٱلۡأ

ۚۦْ  َولَا َيحِيُق ٱلَۡمۡكُر  ۡهلِهِ
َ
ها بِأ ي ُِئ إِل ٱلسه

لِيَنْۚ فَلَن   وه
َ
ها ُسنهَت ٱلۡأ َفَهۡل يَنُظُروَن إِل

ِ َتبِۡديلٗاۖۡ َولَن َتجَِد   َتجَِد لُِسنهِت ٱَّلله
ِ َتحۡوِيلًا  ٤٣ لُِسنهِت ٱَّلله

44. මහයපායළායේ සැරි සරා ඔවුනට යපර සිටියවුන්යේ 

අවසානය යකයස් වීදැ යි ඔවුහු යනාබැලුයවෝද? තවද 

ඔවුහු ඔවුනට වඩා ශක්තියයන් බලවත් වූයවෝය. තවද 

අහස්හි යහෝ මහයපායළායේ යහෝ ඇති කිසිවක් අල්ලාහ්ව 

පරාජය කළ යනාහැක. නියත වශයයන්ම ඔහු සර්වඥානී 

සර්ව ශක්තිය ඇත්තාය. 

ۡرِض َفيَنُظُرواْ 
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡم  َكيَۡف كَاَن َعَٰقِبَُة ٱل
  ُ ْۚ َوَما كَاَن ٱَّلله َشده مِنُۡهۡم قُوهٗة

َ
وَكَانُٓواْ أ

َمََٰوَِٰت َولَا   لُِيۡعِجَزُهۥ مِن َشۡيءٖ فِي ٱلسه
ۡرِضِۚ إِنهُهۥ كَاَن َعلِيٗما قَِديٗرا

َ
 ٤٤ فِي ٱلۡأ

45. තවද ජනයා උපයා ගත් දෑ යහත්ුයවන් අල්ලාහ් 

ඔවුන් ග්රහණය කරන්යන් නම් ඒ මත කිසිදු ජීවියකු ඔහු 

අත්හරින්යන් නැත. නමුත් ඔහු ඔවුන් නියමිත කාලයක් 

දක්වා ප්රමාද කරයි. එයස් ඔවුන්යේ අවසන් කාලය 

පැමිණි විට නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්ඔහුයේ ගැත්තන් 

පිළිබඳ ව නිරීක්ෂා කරන්යනකු විය. 

اَس بَِما َكَسبُواْ َما   ُ ٱلنه َولَۡو يَُؤاِخُذ ٱَّلله
ةٖ َوَلَِٰكن تََرَك عَلَىَٰ َظۡهرَِها مِن َدآبه 

يِۖ فَإِذَا َجآَء   َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ُرُهۡم إِلَيَٰٓ أ ِ يَُؤخ 

َ كَاَن بِعِبَادِهِۦ   َجلُُهۡم فَإِنه ٱَّلله
َ
أ

ُۢا  ٤٥ بَِصيَر
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. යා සීන්.  ١ يٓس 

2. ප්රඥායවන් යුත් අල් කුර්ආනය මත දිවුරමින්,  ِ٢ َوٱلُۡقۡرَءاِن ٱلۡحَِكيم 

3. (නබි මුහම්මද්!) නියත වශයයන්ම නුඹ ධර්ම 

දූතවරුන් අතරින් යකයනකි. 
 ٣ إِنهَك لَِمَن ٱلُۡمرَۡسلِينَ 

4. (ඔබ) ඍජු මාර්ගය මතය.  ٖۡستَقِيم  ٤ عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

5. (යමය) මහා කරුණාන්විත සර්ව බලධාරියාණන්යේ 

පහළ කිරීමකි. 
 ٥ تَنزِيَل ٱلَۡعزِيزِ ٱلرهِحيمِ 

6. ඔවුන්යේ මුතුන් මිත්තන් අවවාද කරනු යනාලැබූ 

අනවධානීන් යලස සිටි පිරිසකට නුඹ අවවාද කරනු 

පිණිසය. 

نِذَر 
ُ
آ أ َءابَآُؤُهۡم َفُهۡم  لُِتنِذَر قَوٗۡما مه

 ٦ َغَٰفِلُونَ 

7. ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා මත (දඬුවයම්) ප්රකාශය 

සැබැවින්ම නියම විය. එයහයින් ඔවුහු යද්වත්වය 

විශ්වාස යනාකරති. 

ۡكثَرِهِۡم َفُهۡم لَا  
َ
لََقۡد َحقه ٱلَۡقۡوُل عَلَىَٰٓ أ

 ٧ يُۡؤمِنُونَ 

8. නියත වශයයන්ම අපි ඔවුන්යේ යගල වලට විලංගු 

දැමුයවමු. එවිට එය නිකටවල් දක්වා පවතී. එයහයින් 

ඔවුහු හිස ඔසවා යගන සිටින්යනෝ යවති. 

ۡغَلَٰلٗا فَِهَي إِلَي  
َ
ۡعَنَٰقِهِۡم أ

َ
إِنها َجَعلۡنَا فِٓي أ

ۡقَمُحونَ  ذۡقَاِن َفُهم مُّ
َ
 ٨ ٱلۡأ

9. තවද අපි ඔවුන් ඉදිරියයන් බාධකයක් ද ඔවුනට 

පසුපසින් බාධකයක් ද ඇති කයළමු. එයස් අපි ඔවුන් 

ආවරණය කයළමු. එයහයින් ඔවුනට බැලිය යනාහැකිය. 

ا َومِۡن   يِۡديهِۡم َسد ٗ
َ
وََجَعلۡنَا مِنُۢ َبيِۡن أ

ۡغَشيَۡنَُٰهۡم َفُهۡم لَا  
َ
ا فَأ َخلۡفِهِۡم َسد ٗ

 ٩ ُيبِۡصُرونَ 

10. නුඹ ඔවුනට අවවාද කළ ද නුඹ ඔවුනට අවවාද 

යනාකළ ද ඔවුන් යවත එය එක සමානය. ඔවුහු විශ්වාස 

යනාකරති. 

ۡم لَۡم  
َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
وََسَوآٌء َعلَيۡهِۡم َءأ

 ١٠ تُنِذۡرُهۡم لَا يُۡؤمِنُونَ 
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11. නියත වශයයන්ම නුඹ අවවාද කරනුයේ යමම 

යමයනහි කිරීම අනුගමනය යකාට යනායපයනන 

තත්ත්වයක මහා කරුණාන්විතයාණන්හට බියවූවන්ටය. 

එයහයින් සමාව හා යගෞරවනීය තිළිණ ඇති බව නුඹ 

ඔහුට ශුභාරංචි දන්වනු. 

ِۡكَر وََخِشَي   إِنهَما تُنِذُر َمِن ٱتهبََع ٱلذ 
ۡرهُ بَِمۡغفَِرةٖ  ِ ٱلرهۡحَمََٰن بِٱلَۡغيِۡبِۖ فَبَش 

ۡجرٖ َكرِيمٍ 
َ
 ١١ َوأ

12. නියත වශයයන්ම අපි මළවුනට ජීවය යදන්යනමු. 

ඔවුන් යපර කළ දෑ ද ඔවුන්යේ සලකුණු ද අපි සටහන් 

කරන්යනමු. තවද සියලු දෑ අපි එය පැහැදිලි යල්ඛ්නයක 

සටහන් කර ඇත්යතමු. 

إِنها َنحُۡن نُۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ َونَۡكتُُب َما  
ۡحَصيَۡنَُٰه 

َ
ُمواْ َوَءاَثََٰرُهۡمْۚ وَكُله َشۡيٍء أ قَده

بِينٖ   ١٢ فِٓي إَِمامٖ مُّ

13. තවද ගම්මානයට ධර්ම දූතවරුන් පැමිණි අවසථ්ායේ 

එහි වැසියන් පිළිබඳ උපමාවක් නුඹ ඔවුනට යගන හැර 

දක්වනු. 

ۡصَحََٰب ٱلَۡقۡريَةِ إِذۡ 
َ
ثَلًا أ َوٱۡضرِۡب لَُهم مه

 ١٣ َجآَءَها ٱلُۡمرَۡسلُونَ 

14. අපි ඔවුන් යවත යදයදනකු එවූ විට ඔවුහු ඔවුන් 

යදයදනා යබාරු කයළෝය. එවිට අපි තුන්වැන්නා යගන් 

බලවත් කයළමු. එවිට “නියත වශයයන්ම අපි නුඹලා 

යවත එවනු ලැබූවන් යවමු” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

بُوُهَما   رَۡسلۡنَآ إِلَۡيهُِم ٱثۡنَيِۡن فََكذه
َ
إِذۡ أ

ۡزنَا بِثَالِٖث َفَقالُٓواْ إِنهآ إِلَۡيُكم  َفَعزه
رَۡسلُونَ   ١٤ مُّ

15. “නුඹලා අප යමන් මිනිසුන් මිස යවනත් කිසිවකු 

යනායේ. තවද මහාකරුණාන්විතයාණන් කිසිවක් පහළ 

කයළ ්නැත. නුඹලා යබාරු පවසන්නන් මිස නැතැයි” 

ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

نَزَل 
َ
ِثۡلُنَا وََمآ أ ها بََشر  م  نتُۡم إِل

َ
قَالُواْ َمآ أ

ها  نتُۡم إِل
َ
ٱلرهۡحَمَُٰن مِن َشۡيٍء إِۡن أ

 ١٥ تَۡكِذبُونَ 

16. “නියත වශයයන්ම අපි නුඹලා යවත එවනු ලැබූවන් 

බව අපයේ පරමාධිපති දනී” යැයි ඔවුහු (රසූල්වරුන්) 

පැවසූහ. 

قَالُواْ َربُّنَا َيۡعلَُم إِنهآ إِلَۡيُكۡم  
 ١٦ لَُمرَۡسلُونَ 

17. “තවද පැහැදිලි ව දන්වා සිටීම මිස අප යවත 

(යවනත් වගකීමක්) යනාමැත.” 
ها ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ   ١٧ َوَما َعلَيۡنَآ إِل

18. “නුඹලා නිසා අප අසුබ තත්ත්වයට පත් ව ඇත්යතමු. 

නුඹලා යනාවැළකුයණහු නම් අපි නුඹලා ගල් ගසා 

මරන්යනමු. තවද අපයගන් වූ යේදනීය දඬුවමක් නුඹලාට 

ඇති වනු ඇතැයි” ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

هۡم تَنتَُهواْ   قَالُٓواْ إِنها َتَطيهۡرنَا بُِكۡمۖۡ لَئِن ل
ِنها َعَذاٌب   نهُكم م  لَنَۡرُجمَنهُكۡم َولََيَمسه

لِيم  
َ
 ١٨ أ
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19. (එවිට) නුඹලාට අනුශාසනා කරනු ලැබුව ද? නුඹලායේ 

අගුණ නුඹලා සමගය. එයස්ය නුඹලා සීමාව ඉක්මවා ගිය 

පිරිසක් වන්යනහුය යැයි ඔවුහු (එම රසූල්වරු) පැවසූහ. 

 
 

ِۡرتُمِۚ بَۡل   ئِن ذُك 
َ
َعُكۡم أ قَالُواْ َطَٰٓئُِرُكم مه

ۡسِرُفونَ  نتُۡم قَۡوم  مُّ
َ
 ١٩ أ

20. තවද නගරයේ යකළවර සිට මිනියසකු දිව ඇවිත් 

“මායේ ජනයිනි! (අල්ලාහ් විසින්) එවනු ලැබූවන් නුඹලා 

අනුගමනය කරනු” යැයි පැවසුයේය. 

قَۡصا ٱلَۡمِدي
َ
نَةِ رَُجل  يَۡسَعىَٰ  وََجآَء مِۡن أ

 ٢٠ قَاَل َيََٰقۡوِم ٱتهبُِعواْ ٱلُۡمرَۡسلِينَ 

21. “කිසිදු කුලියක් නුඹලායගන් ඉල්ලා යනාසිටින්නන් 

නුඹලා අනුගමනය කරනු. තවද ඔවුහු යහමග ලැබූයවෝ 

යවති.” 

ۡجٗرا َوُهم  
َ
ها يَۡسـ َلُُكۡم أ ٱتهبُِعواْ َمن ل

ۡهتَُدونَ   ٢١ مُّ

22. තවද “මා මැවූ ඔහුට මා ගැතිකම් යනාකර සිටීමට 

මට කුමක් වීද? තවද නුඹලා නැවත යයාමු කරනු 

ලබනුයේ ඔහු යවතටමය.” 

هِذي َفَطَرنِي َوِإلَۡيهِ   ۡعبُُد ٱل
َ
َوَمالَِي لَآ أ

 ٢٢ تُرَۡجُعونَ 

23. “මා ඔහුයගන් යතාර ව යවනත් යදවිවරුන් ගන්යනම් 

ද? මහාකරුණාන්විතයායණෝ යම් හානියක් අභිමත 

කරන්යන් නම් ඔවුන්යේ මැදිහත්වීම කිසිවකින් මට 

ප්රයයෝජනවත් යනායවයි. තවද ඔවුහු මා මුදවා 

යනාගනිති.” 

ۦٓ َءالَِهًة إِن يُرِۡدِن  خُِذ مِن ُدونِهِ ته
َ
َءأ

ها ُتۡغِن َعن ِي َشَفََٰعتُُهۡم   ٖ ل ٱلرهۡحَمَُٰن بُِضر 
ا َولَا يُنقُِذونِ   ٢٣ َشيۡـ ٗ

24. “නියත වශයයන්ම මම එවිට පැහැදිලි මුළායවහි 

යවමි.” 
بِينٍ   ٢٤ إِن ِٓي إِٗذا لهفِى َضَلَٰٖل مُّ

25. “නියත වශයයන්ම මම නුඹලායේ පරමාධිපති 

විශ්වාස කයළමි. එයහයින් නුඹලා මට සවන් යදනු.” 
 ٢٥ إِن ِٓي َءاَمنُت بَِرب ُِكۡم فَٱۡسَمُعونِ 

26. ‘නුඹ ස්වර්ගයට පිවියසනු’ යැයි කියන ලදී. “අයහෝ! 

මායේ ජනයා (ඒ ගැන) දැනගන්යන් නම් මැනව!”යැයි 

පැවැසුයේය. 

ۖۡ قَاَل َيَٰلَيَۡت قَۡومِي  قِيَل ٱۡدُخِل ٱلۡجَنهَة
 ٢٦ َيۡعلَُمونَ 

27. “මායේ පරමාධිපති මට සමාව දී ඇති බවත් තවද ඔහු 

මා යගෞරවනීය අය අතරට පත් කර ඇති බවත් (ඔවුහු 

දැන ගන්යන් නම් මැනව)” 

وََجَعلَنِي مَِن  بَِما َغَفَر لِي َرب ِي 
 ٢٧ ٱلُۡمۡكَرمِينَ 

28. ඔහුයගන් පසු ව අහසින් කිසිදු යස්නාවක් අපි ඔහුයේ 

ජනයා යවත පහළ යනාකයළමු. තවද එයස ්අපි පහළ 

කරන්නන් යලස යනාසිටියයමු. 

نَزلَۡنا عَلَىَٰ قَۡومِهِۦ مِنُۢ َبۡعِدهِۦ  
َ
۞َوَمآ أ

َمآءِ َوَما ُكنها   َِن ٱلسه مِن ُجنٖد م 
 ٢٨ ُمنزِلِينَ 
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29. එය එකම එක් හඬක් මිස යනාවීය. එසැනින් ඔවුහු 

අළු බවට පත් වූයවෝ වූයවෝය. 
ها َصيَۡحٗة َوَِٰحَدٗة فَإِذَا ُهۡم   إِن كَانَۡت إِل

 ٢٩ َخَِٰمُدونَ 

30. අයහෝ ගැත්තන් යවත වූ යේදය! ඔවුන් යවත 

පණිවිඩකරුයවකු පැමිණි විට ඔවුහු ඔහු සරදම් කරමින් 

සිටියා මිස යනාවූයවෝය. 

ِن   تِيهِم م 
ۡ
ِۚ َما يَأ َيََٰحۡسَرةً عَلَى ٱلۡعِبَادِ

ها كَانُواْ بِهِۦ يَۡستَۡهزُِءونَ   ٣٠ رهُسوٍل إِل

31. ඔවුනට යපර පරම්පරාවන් යකාපමණක් අපි විනාශ 

කර ඇත්යතමු දැයි ඔවුහු යනාදුටුයවෝ ද? නියත 

වශයයන්ම ඔවුන් යවත ඔවුන් නැවත යනාපැමියණනු 

ඇත. 

لَۡم يََرۡواْ َكمۡ 
َ
َِن  أ ۡهلَۡكنَا َقبۡلَُهم م 

َ
أ

نهُهۡم إِلَۡيهِۡم لَا يَرِۡجُعونَ 
َ
 ٣١ ٱلُۡقُروِن أ

32. තවද සියලු යදනා අප ඉදිරියේ සම්මුඛ් කරවනු 

ලබන්නන් මිස නැත. 
هَدۡينَا ُمحَۡضُرونَ  ا َجمِيع  ل  ٣٢ َوِإن كُل   لهمه

33. තවද මළ භූමිය ඔවුනට සංඥාවකි. අපි එය ප්රාණවත් 

කයළමු. පසු ව අපි එයින් ධානය හට ගැන්වූයයමු. එවිට 

ඔවුහු එයින් අනුභව කරති. 

ۡحيَيَۡنََٰها  
َ
ۡرُض ٱلَۡميۡتَُة أ

َ
هُهُم ٱلۡأ َوَءايَة  ل

ۡخرَۡجنَا مِنَۡها َحب ٗا فَِمنُۡه 
َ
َوأ

ُكلُونَ 
ۡ
 ٣٣ يَأ

34. තවද අපි එහි ඉඳි හා මිදි උයන් ඇති කයළමු. තවද 

එහි උල්පත් පීරා ගලා යන්නට සැලැස්වූයයමු. 
خِيٖل  ِن نه َٰٖت م  وََجَعلۡنَا فِيَها َجنه

ۡرنَا فِيَها مَِن ٱلُۡعيُونِ  ۡعَنَٰٖب َوفَجه
َ
 ٣٤ َوأ

35. (එයස් කරනු ලැබුයේ) එහි බවයභෝග වලින් ඔවුන් 

අනුභව කරනු පිණිසයි. තවද ඔවුන්යේ අත් එය සිදු කයළ් 

නැත. එයහයින් ඔවුහු ගුණ ගරුක යනාවන්යනෝ ද? 

ُكلُواْ مِن
ۡ
ثََمرِهِۦ َوَما َعِملَتُۡه   لَِيأ

فَلَا يَۡشُكُرونَ 
َ
يِۡديهِۡمْۚ أ

َ
 ٣٥ أ

36. මහයපායළායේ හට ගන්වන දැයින් ද ඔවුන් තුලින් ද 

එයමන්ම ඔවුන් යනාදන්නා දැයින් ද ඒ සියලු යුගලයන් 

මැවූ ඔහු සුවිශුද්ධය. 

ا   ۡزَوََٰج كُلهَها مِمه
َ
هِذي َخلََق ٱلۡأ ُسبَۡحََٰن ٱل

ا لَا  تُۢنبُِت  نُفِسهِۡم َومِمه
َ
ۡرُض َومِۡن أ

َ
ٱلۡأ

 ٣٦ َيۡعلَُمونَ 

37. තවද රාත්රිය ද ඔවුනට සංඥාවකි. අපි එයින් දහවල 

යවන් කරමු. එවිට ඔවුහු අඳුයරහි සිටින්යනෝ යවති. 
َهاَر فَإِذَا   هۡيُل نَۡسلَُخ مِنُۡه ٱلنه هُهُم ٱل َوَءايَة  ل

ۡظلُِمونَ   ٣٧ ُهم مُّ

38. තවද හිරු, එයට නියමිත සථ්ානය යවත ගමන් 

කරමින් සිටියි. එය සර්වඥානී සර්ව බලධාරියායේ 

සැලසුමකි. 

ْۚ َذَٰلَِك   هَها ٖ ل ۡمُس َتجۡرِي لُِمۡستََقر  َوٱلشه
 ٣٨ َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡعلِيمِ 
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39. තවද සඳු, අපි එය නැවුනු ඉඳි රිකිල්ලක් යමන් පත් 

වන යතක් එයට ස්ථාන නිර්ණය කයළමු. 
ۡرَنَُٰه َمنَازَِل َحتهيَٰ عَاَد   َوٱلَۡقَمَر قَده

 ٣٩ َكٱلُۡعرُۡجوِن ٱلَۡقِديمِ 

40. සඳු යවත ළඟා වන්නට හිරුට අවශයතාවක් නැත. 

තවද දහවල අබිබවා යන්නක් යස ්රාත්රිය ද නැත. තවද 

සියල්ල (නියමිත) කක්ෂය තුළ පායවති. 

ن تُۡدرَِك 
َ
ۡمُس يَۢنبَغِى لََهآ أ لَا ٱلشه

ِۚ وَكُل   فِي   ٱلَۡقَمرَ  َهارِ هۡيُل َسابُِق ٱلنه َولَا ٱل
 ٤٠ فَلَٖك يَۡسبَُحونَ 

41. තවද නියත වශයයන්ම අපි ඔවුන්යේ පරම්පරාව 

පටවනු ලැබූ නැයවහි උසුලා යගනයාම ඔවුනට තවත් 

සංඥාවක් යේ. 

ِيهتَُهۡم فِي   نها َحمَلۡنَا ذُر 
َ
هُهۡم أ َوَءايَة  ل

 ٤١ ٱلَۡمۡشُحونِ ٱلُۡفلِۡك 

42. තවද අපි ඔවුනට ඒ හා සමාන ඔවුන් ප්රවාහනය 

කරන දෑ මැේයවමු. 
ِثۡلِهِۦ َما يَۡرَكبُونَ  ِن م   ٤٢ وََخلَۡقنَا لَُهم م 

43. තවද අපි අභිමත කරන්යන් නම් ඔවුන් අපි ගිල්වා 

දමන්යනමු. එවිට ඔවුනට පක්ෂ ව කිසිඳු හඬක් යනාවනු 

ඇත. තවද ඔවුහු මුදවා ගනු යනාලබති. 

 ُنۡغرِۡقُهۡم فَلَا َصِريَخ لَُهۡم َولَا  
ۡ
هَشأ َوِإن ن

 ٤٣ ُهۡم يُنَقُذونَ 

44. නමුත් (එය) අපයගන් වූ කරුණාවක් හා ටික 

කලකට භුක්ති විඳීමක් වශයයන් මිස නැත. 
ِنها َوَمَتًَٰعا إِلَيَٰ ِحينٖ  ها َرۡحمَٗة م   ٤٤ إِل

45. තවද නුඹලා (අල්ලාහය්ේ) කරුණාව ලැබිය හැකි 

වනු පිණිස නුඹලා ඉදිරියේ ඇති දැයින් හා නුඹලාට 

පසුපසින් ඇති දැයින් ආරක්ෂා වනු යැයි ඔවුනට කියනු 

ලැබූ විට (ඔවුහු යනාසැලකිලිමත් වූයවෝය.) 

يِۡديُكۡم  
َ
َوِإذَا قِيَل لَُهُم ٱتهُقواْ َما َبيَۡن أ

 ٤٥ َوَما َخلَۡفُكۡم لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

46. තවද ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ සංඥා අතරින් යම් 

සංඥාවක් ඔවුන් යවත පැමිණි විට ඔවුන් එය 

පිටුපාන්නන් යලස සිටියා මිස නැත. 

ِۡن َءاَيَِٰت َرب ِهِۡم   ِۡن َءايَةٖ م  تِيهِم م 
ۡ
َوَما تَأ

ها كَانُواْ َعنَۡها ُمۡعرِِضينَ   ٤٦ إِل

47. තවද අල්ලාහ් නුඹලාට යපෝෂණය කළ දැයින් 

නුඹලා වියදම් කරනුයි ඔවුනට කියනු ලැබූ විට 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් විශ්වාස කළවුන් යදස බලා “අල්ලාහ ්

අභිමත වී නම්, ඔහු කවයරකුට ආහාර සපයන්යන් ද 

එවැන්නන්හට අපි ආහාර ලබා දිය යුතු ද? නුඹලා 

පැහැදිලි මුළායවහි මිස නැත” යැයි පවසා සිටියයෝය. 

ا  نفُِقواْ مِمه
َ
َرَزقَُكُم َوِإذَا قِيَل لَُهۡم أ

هِذيَن َءاَمنُٓواْ   هِذيَن َكَفُرواْ لِل ُ قَاَل ٱل ٱَّلله
ۥٓ إِۡن   ۡطَعَمُه

َ
ُ أ هۡو يََشآُء ٱَّلله ُنۡطعُِم َمن ل

َ
أ

بِينٖ  ها فِي َضَلَٰٖل مُّ نتُۡم إِل
َ
 ٤٧ أ

48. තවද “නුඹලා සතයවාදීන් වූයයහු නම් යමම ප්රතිඥාව 

(මළවුන්යගන් නැගිටුවනු ලැබීම) කවදාදැ”යි ඔවුහු 

විමසති. 

َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنتُۡم  
 ٤٨ َصَِٰدقِينَ 
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49. එකම හඬක් මිස ඔවුහු බලායපායරාත්තු යනායවති. 

ඔවුන් තර්ක කරමින් සිටිය දී එය ඔවුන් හසු කර ගනී. 
ها َصيَۡحٗة َوَِٰحَدٗة  َما يَنُظُروَن إِل

ُخُذُهۡم َوُهۡم 
ۡ
ُمونَ تَأ ِ  ٤٩ َيخِص 

50. එවිට අන්තිම කැමැත්ත ප්රකාශ කිරීමට යහෝ 

ඔවුන්යේ පවුල යවත නැවත හැරී යාමට යහෝ ඔවුහු 

හැකියාව යනාදරති. 

فَلَا يَۡستَِطيُعوَن تَۡوِصيَٗة َولَآ إِلَيَٰٓ  
ۡهلِهِۡم يَرِۡجُعونَ 

َ
 ٥٠ أ

51. තවද යහාරණෑයවහි පිඹිනු ලැබීය. එවිට ඔවුහු මිණී 

වළවල් තුළින් ඔවුන්යේ පරමාධිපති යවත යේගයයන් 

බැහැර ව යති. 

َِن   ورِ فَإِذَا ُهم م  َونُفَِخ فِي ٱلصُّ
ۡجَداِث إِلَيَٰ َرب ِهِۡم يَنِسلُونَ 

َ
 ٥١ ٱلۡأ

52. “අයහෝ අපයේ විනාශය! අප නිදා සිටින තැනින් අප 

අවදි කයළ් කවුදැ?”යි ඔවුහු විමසති. යමය 

මහාකරුණාන්විතයාණන් ප්රතිඥා දුන් දෑ සහ දහම් 

දූතවරුන් සතය කළ දෑ යේ. (යැයි පවසනු ලැයේ) 

  ُۗ ۡرَقِدنَا  قَالُواْ َيََٰويۡلَنَا َمنُۢ َبَعثَنَا مِن مه
َهََٰذا َما وََعَد ٱلرهۡحَمَُٰن َوَصَدَق  

 ٥٢ ٱلُۡمرَۡسلُونَ 

53. එය එකම හඬක් මිස යනාවීය. එවිට ඔවුහු සියලු 

යදනා අප ඉදිරියේ සම්මුඛ් කරනු ලබන්යනෝ යවති. 
ها َصيَۡحٗة َوَِٰحَدٗة فَإِذَا ُهۡم  إِن كَانَۡت إِ  ل

هَدۡينَا ُمحَۡضُرونَ   ٥٣ َجمِيع  ل

54. අද දින කිසිදු ආත්මයක් කිසිවකින් යහෝ අපරාධ 

කරනු යනාලබයි. නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑට මිස 

නුඹලා ප්රතිඵල පිරිනමනු යනාලබන්යනහුය. 

ا َولَا   فَٱلَۡيۡوَم لَا ُتۡظلَُم َنۡفس  َشيۡـ ٗ
ها َما ُكنتُۡم َتۡعَملُونَ   ٥٤ ُتجَۡزۡوَن إِل

55. නියත වශයයන්ම එදින ස්වර්ග වාසීහු කාර්යයන්හි 

සතුටින් නිරත ව සිටින්යනෝ යවති. 
ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ ٱلَۡيۡوَم فِي ُشُغٖل 

َ
إِنه أ

 ٥٥ َفَِٰكُهونَ 

56. ඔවුහු හා ඔවුන්යේ බිරියන් යසවයනහි ඇති කවිේචි 

මත (ඉතා සතුටින්) හාන්සිවී සිටින්යනෝ යවති. 
َرآئِِك  

َ
ۡزَوَُٰجُهۡم فِي ِظَلٍَٰل عَلَى ٱلۡأ

َ
ُهۡم َوأ

 ٥٦ ُمتهِكـ ُونَ 

57. ඔවුනට එහි පලතුරු ඇත. තවද ඔවුන් පතන දෑ ද 

ඔවුනට ඇත. 
ُعونَ  ا يَده  ٥٧ لَُهۡم فِيَها َفَِٰكَهة  َولَُهم مه

58. සලාම්! (ශාන්තිය). යමය මහා කරුණාන්විත 

පරමාධිපතියගන් වූ ප්රකාශයක් වශයයනි. 
ٖ رهِحيمٖ  ِن رهب   ٥٨ َسَلَٰم  قَۡولٗا م 

59. තවද “අයහෝ වැරදිකරුවනි! අද දින නුඹලා යවන්ව 

යනු” යැයි කියනු ලැයේ. 
َها ٱلُۡمۡجرُِمونَ  يُّ

َ
 ٥٩ َوٱۡمَتَُٰزواْ ٱلَۡيۡوَم أ
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60. ආදම්යේ දරුවනි! නුඹලා යෂයිතාන්ට ගැතිකම් 

යනාකරන්නැයි මම නුඹලා යවතින් ප්රතිඥාවක් 

යනාගත්යතම් ද? නියත වශයයන්ම ඔහු නුඹලාට ප්රකට 

සතුයරකි. 

ها   ن ل
َ
ۡعَهۡد إِلَۡيُكۡم َيَٰبَنِٓي َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
۞أ

يَۡطََٰنۖۡ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو    َتۡعبُُدواْ ٱلشه
بِين    ٦٠ مُّ

61. තවද නුඹලා මට නැමදුම් කරනු (යැයි ප්රතිඥාවක් 

යනාගත්යතම් ද?.) ඍජු මාර්ගය යමය යේ. 
ِن ٱۡعبُُدونِيِۚ َهََٰذا ِصَرَٰط   

َ
َوأ

ۡستَقِيم    ٦١ مُّ

62. තවද සැබැවින්ම නුඹලා අතරින් යබායහෝමයක් 

මැවීම් ඔහු යනාමග හැරියේය. එයහයින් නුඹලා වටහා 

ගත යුතු යනායේ ද? 

فَلَۡم  
َ
َضله مِنُكۡم ِجبِل ٗا َكثِيًراۖۡ أ

َ
َولََقۡد أ

 ٦٢ تَُكونُواْ َتۡعقِلُونَ 

63. යමය නුඹලා ප්රතිඥා යදනු ලබමින් සිටි නිරයයි.  َ٦٣ َهَِٰذهِۦ َجَهنهُم ٱلهتِي ُكنتُۡم تُوَعُدون 

64. නුඹලා යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරමින් සිටි බැවින් අද 

දින නුඹලා එහි පිවියසනු. 
ٱۡصلَۡوَها ٱلَۡيۡوَم بَِما ُكنتُۡم  

 ٦٤ تَۡكُفُرونَ 

65. අද දින අපි ඔවුන්යේ කටවල් වලට මුද්රා තබමු. තවද 

ඔවුන්යේ අත් අප සමග කතා කරයි. තවද ඔවුන් 

උපයමින් සිටි දෑ ගැන ඔවුන්යේ පාද සාක්ි දරයි. 

َٰهِهِۡم َوتُكَل ُِمنَآ   فَۡو
َ
ٱلَۡيۡوَم َنخۡتُِم عَلَىَٰٓ أ

رُۡجلُُهم بَِما كَانُواْ 
َ
يِۡديهِۡم َوتَۡشَهُد أ

َ
  أ

 ٦٥ يَۡكِسبُونَ 

66. තවද අපි අභිමත කරන්යන් නම් ඔවුන්යේ ඇස් මත 

අන්ධභාවය ඇති කරන්නට තිබුණි. එවිට එම මාර්ගය 

යවත ඔවුහු තරඟකාරී යලස යයාමු යවති. එවිට ඔවුන් 

යකයස් නම් දකිනු ඇත් ද? 

ۡعيُنِهِۡم  
َ
َولَۡو نََشآُء لََطَمۡسنَا عَلَىَٰٓ أ

َرََٰط  ِ هيَٰ ُيبِۡصُرونَ فَٱۡستَبَُقواْ ٱلص  ن
َ
 ٦٦ فَأ

67. තවද අපි අභිමත කරන්යන් නම් ඔවුන්යේ 

ස්ථානයයහිම අපි ඔවුන්යේ හැඩය යවනස් කරන්නට 

තිබුණි. එවිට ඔවුහු ගමන් කිරීමට හැකියාව යනාදරති. 

තවද ඔවුහු නැවත හැරී යනායති. 

َولَۡو نََشآُء لََمَسۡخَنَُٰهۡم عَلَىَٰ َمكَانَتِهِۡم  
 ٦٧ ٱۡستََطَُٰعواْ ُمِضي ٗا َولَا يَرِۡجُعونَ َفَما 

68. තවද අපි කවයරකුට ආයු කාලය ලබා දුන්යනම් ද  

මැවීම් ස්වභාවයයහි අපි ඔහුව යවනස ්කරමු. ඔවුහු 

(යමය) වටහා ගත යුතු යනායේද? 

فَلَا  
َ
ِۡسُه فِي ٱلۡخَلِۡقِۚ أ ِۡرهُ ُننَك  َوَمن نَُّعم 

 ٦٨ َيۡعقِلُونَ 

69. අපි ඔහුට (මුහම්මද්ට) කාවය ශාස්ත්රය ඉගැන්වූයේ 

නැත. තවද එය ඔහුට අවශය් යනාවීය. තවද යමය 

යමයනහි කිරීමක් හා පැහැදිලි පාරායනයක් මිස 

යවයනකක් නැත. 

ۥْٓۚ إِۡن   ۡعَر َوَما يَۢنبَغِى لَُه ِ َوَما َعلهۡمَنَُٰه ٱلش 
بِين   ها ذِۡكر  َوقُۡرَءان  مُّ  ٦٩ ُهَو إِل
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70. (යමය) ජීවමාන ව සිටින්නන්හට ඔහු අවවාද කරනු 

පිණිසය. තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් හට 

(දඬුවයම්) ප්රකාශය නියම වනු පිණිසය. 

ل ُِينِذَر َمن كَاَن َحي ٗا َويَِحقه ٱلَۡقۡوُل عَلَى  
 ٧٠ ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

71. අපයේ අත් නිර්මාණය කළ දැයින් යගාවිපළ සතුන් 

ඔවුන් යවනුයවන් අපි නිර්මාණය කර තිබීම ඔවුහු 

යනාදුටුයවෝද? එයහයින් ඔවුහු එයට උරුමක්කරුයවෝ 

වූහ. 

ا َعِملَۡت   ِمه نها َخلَۡقنَا لَُهم م 
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

نَۡعَٰٗما َفُهۡم لََها َمَٰلُِكونَ 
َ
يِۡدينَآ أ

َ
 ٧١ أ

72. තවද අපි ඔවුනට ඒවා වසඟ කර දුනිමු. එයහයින් 

ඒවායින් ඔවුන්යේ ප්රවාහන පහසුකම් ඇත. තවද ඒවායින් 

ඔවුහු අනුභව කරති. 

هلَۡنََٰها لَُهۡم فَِمنَۡها َرُكوبُُهۡم َومِنَۡها   َوذَل
ُكلُونَ 

ۡ
 ٧٢ يَأ

73. තවද ඔවුනට ඒවායයහි ප්රයයෝජන හා පානයන් ඇත. 

එයහයින් ඔවුහු ගුණ ගරුක යනාවන්යනෝ ද? 
فَلَا  

َ
َولَُهۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َوَمَشارُِبْۚ أ

 ٧٣ يَۡشُكُرونَ 

74. තවද ඔවුන් උදේ ලබනු ඇතැයි (සිතා) අල්ලාහය්ගන් 

යතාර යවනත් යදවිවරුන් ඔවුහු ගත්යතෝය. 
ِ َءالَِهٗة لهَعلهُهۡم   خَُذواْ مِن ُدوِن ٱَّلله َوٱته

 ٧٤ يُنَصُرونَ 

75. ඔවුහු තමන්ටම උදේ කිරීමට ශක්තිය යනාදරති. 

(විනිශ්චය දිනයේ) ඔවුනට (එයරහිව) ඔවුහු යස්නාවක් 

යස ්යගන එනු ලබති. 

يَۡستَِطيُعوَن نَۡصَرُهۡم وَُهۡم لَُهۡم ُجند   لَا 
حَۡضُرونَ   ٧٥ مُّ

76. එයහයින් ඔවුන්යේ ප්රකාශය ඔබ දුකට පත් යනාකළ 

යුතුය. ඔවුන් සඟවන දෑ ද ඔවුන් යහළි කරන දෑ ද 

සැබැවින්ම අපි දනිමු. 

فَلَا َيحُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنها َنۡعلَُم َما  
وَن َوَما   ٧٦ ُيۡعلِنُونَ يُِسرُّ

77. නියත වශයයන්ම අපි ඔහු ශුක්රාණු බිඳුවකින් මවා 

තිබීම මිනිසා යනාදුටුයේ ද? එයස ්තිබියදීත්, ඔහු (වයාජ 

දෑ යගන) පැහැදිලි තර්ක කරන්යනකි. 

نها َخلَۡقَنَُٰه مِن  
َ
َولَۡم يََر ٱلِۡإنَسَُٰن أ

َ
أ

بِين    ٧٧ نُّۡطَفةٖ فَإِذَا ُهَو َخِصيم  مُّ

78. තවද ඔහු අපට උපමා යගන හැර පාන්යන්ය. ඔහු 

ඔහුයේ මැවීම ගැන අමතක කයළය්. “අස්ි  දිරාපත් ව 

තිබියදී ඒවාට යළි ජීවය යදන්නා කවුදැ”යි ඔහු විමසයි. 

َوَضَرَب لََنا َمثَلٗا َونَِسَي َخلَۡقُهۖۥۡ قَاَل  
 ٧٨ َمن يُۡحِي ٱلۡعَِظََٰم َوِهَي َرمِيم  

79. “මුල් වරට එය නිර්මාණය කළ අය එයට ජීවය යදනු 

ඇත. තවද ඔහු සියලු මැවීම් පිළිබඳ ව සර්වඥානීය” යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ةِٖۖ  َل َمره وه
َ
َهآ أ

َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ قُۡل ُيحۡيِيَها ٱل

ِ َخلٍۡق َعلِيمٌ 
 ٧٩ َوُهَو بِكُل 
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80. ඔහු වනාහි නුඹලාට අමු ගසින් ගින්දර ඇති කයළය්. 

එවිට නුඹලා එයින් ගිනි දල්වන්යනහුය. 
َجرِ  َِن ٱلشه هِذي َجَعَل لَُكم م  ٱل

ِنُۡه  نتُم م 
َ
ۡخَضِر نَاٗرا فَإِذَآ أ

َ
ٱلۡأ

 ٨٠ تُوقُِدونَ 

81. අහස ්හා මහයපායළාව මැවූ අය ඔවුනට සමාන දෑ 

මැවීමට ශක්තිය ඇත්තකු යනායේ ද? එයස් යනාව; ඔහුය 

සර්වඥානී මහා මැවුම්කරු වන්යන්. 

هِذي َخلََق  َولَيَۡس ٱل
َ
َمََٰوَِٰت أ ٱلسه

ن َيخۡلَُق مِثۡلَُهمِۚ  
َ
ۡرَض بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ أ

َ
َوٱلۡأ

َُٰق ٱلَۡعلِيمُ   ٨١ بَلَىَٰ َوُهَو ٱلۡخَله

82. නියත වශයයන්ම ඔහුයේ නියයෝගය වනුයේ ඔහු 

යමක් (නිර්මාණය කිරීමට) අදහස් කළ විට එයට ‘වනු’ 

යැයි පැවසීම පමණය. එවිට එය සිදුවනු ඇත. 

ۥٓ إِ  ۡمُرُه
َ
ن َيُقوَل لَُهۥ  إِنهَمآ أ

َ
َراَد َشيۡـ ًا أ

َ
ذَآ أ

 ٨٢ ُكن َفيَُكونُ 

83. එයහයින් සියලු දෑහි ආධිපතයයන් තම අයතහි වූ ඔහු 

සුවිශුද්ධ විය. තවද ඔහු යවතටමය නුඹලා යයාමු කරනු 

ලබනුයේ. 

  ِ
هِذي بِيَِدهِۦ َملَُكوُت كُل  فَُسبَۡحََٰن ٱل

 ٨٣ َشۡيءٖ َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 
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සූරා අස් සාෆ්ෆාත්  الصافات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. යපළට යපළ ගැසී සිටින්නන් මත දිවුරමින්. ا َِٰت َصف ٗ فه َٰٓ  ١ َوٱلصه

2. තවද පසුපසින් යමයහයවා යන්නන් මත 

දිවුරමින්. 
َِٰجَرَِٰت زَۡجٗرا  ٢ فَٱلزه

3. තවද අනුශාසනාව පාරායනය කරන්නන් මත 

දිවුරමින්. 
َٰلَِيَِٰت ذِۡكًرا   ٣ فَٱلته

4. නියත වශයයන්ම නුඹලායේ යදවියා එකමය.   َِٰحد  ٤ إِنه إَِلََٰهُكۡم لََو

5. අහස ්හා මයහායපායළායවහි ද ඒ යදක අතර ඇති 

දෑහි ද හිමිපාණන්ය. තවද නැයගනහිර දිශාවන්හි ද 

හිමිපාණන්ය. 

ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما َوَربُّ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ رهبُّ ٱلسه

 ٥ ٱلَۡمَشَٰرِقِ 

6. සමීපව පිහිටි අහස අපි ග්රහ වසත්ු මගින් නියත 

වශයයන්ම අලංකාරවත් කයළමු. 
ۡنيَا بِزِينٍَة  َمآَء ٱلدُّ إِنها َزيهنها ٱلسه

 ٦ ٱلَۡكَواكِبِ 

7. තවද සීමාව ඉක්මවා ගිය සෑම 

යෂයිතානුවකුයගන්ම ආරක්ෂාවක් වශයයනි. 
ارِدٖ  ِ َشيَۡطَٰٖن مه

ِن كُل   ٧ وَِحۡفٗظا م 

8. උසස් වූ පිරිස (මලක්වරු) යවත ඔවුන් සවන් දිය 

යනාහැකිය. තවද ඔවුහු සෑම පැත්තකින්ම පහර 

යදනු ලබති. 

عۡلَىَٰ 
َ
ُعوَن إِلَي ٱلَۡملَِإ ٱلۡأ مه ها يَسه َويُۡقَذفُوَن  ل

ِ َجانِبٖ 
 ٨ مِن كُل 

9. (එය) පලවා හැරීමක් වශයයනි. තවද ඔවුනට 

නිරන්තර දඬුවමක් ඇත. 
 ٩ ُدُحوٗراۖۡ َولَُهۡم َعَذاب  َواِصٌب 

10. (රහස් කතා) පැහැර යගන සවන් යදන්නා හැර. 

එවිට සිදුරු කරන උල්කාවන් ඔහු ලුහුබඳියි. 
ها َمۡن َخِطَف ٱلۡخَۡطَفَة  ۡتبََعُهۥ ِشَهاب   إِل

َ
فَأ

 ١٠ ثَاقِب  

11. “මැවීයමන් වඩාත් බලවත් වන්යන් ඔවුන් ද 

එයස ්නැතයහාත් අපි මවා ඇති දෑ දැ” යි ඔවුන්යගන් 

ඔබ විමසනු. නියත වශයයන් අපි ඔවුන් ඇයලනසුළු 

මැටියයන් මැේයවමු. 

  ْۚ ۡن َخلَۡقنَآ م مه
َ
َشدُّ َخلًۡقا أ

َ
ُهۡم أ

َ
فَٱۡستَۡفتِهِۡم أ

هازِبِۭ إِنها َخلَۡقَنَٰ  ِن ِطيٖن ل  ١١ ُهم م 
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12. නමුත් නුඹ පුදුම වූයයහිය. ඔවුහු (ඒ ගැන) 

සමේචල් කරති. 
 ١٢ بَۡل َعِجبَۡت َويَۡسَخُرونَ 

13. තවද ඔවුනට උපයදස ්කරනු ලබන විට ඔවුහු 

උපයදස් යනාලබති. 
ُِرواْ لَا يَۡذُكُرونَ   ١٣ َوِإذَا ذُك 

14. තවද ඔවුහු යම් සංඥාවක් දුටු විට සමේචල් 

කරති. 
ۡواْ َءايَٗة يَۡستَۡسِخُرونَ 

َ
 ١٤ َوِإذَا َرأ

15. තවද ඔවුහු යමයස ්පවසා සිටි යයෝය. “යමය 

පැහැදිලි හූනියමක් මිස නැත” 
بِينٌ  ها ِسۡحر  مُّ  ١٥ َوَقالُٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل

16. “අප මිය යගාස ්පස ්හා අස්ි  බවට පත් වූ විට 

නියත වශයයන්ම අපි නැවත නැගිටුවනු ලබන්යනෝ 

යවමු ද?” 

ءِنها 
َ
ءِذَا مِتۡنَا َوُكنها تَُرابٗا وَِعَظًَٰما أ

َ
أ

 ١٦ لََمبُۡعوثُونَ 

17. “අපයේ මුල් මුතුන්මිත්තන් ද (නැවත 

නැගිටුවනු ලබන්යනෝ ද)” 
لُونَ  وه

َ
َوَءابَآُؤنَا ٱلۡأ

َ
 ١٧ أ

18. අයහෝ නබිවරය! “එයසය්. තවද නුඹලා 

(අල්ලාහ ්ඉදිරියේ) පහත් වූවන් යැ”යි නුඹ පවසනු. 
نتُۡم َدَِٰخُرونَ 

َ
 ١٨ قُۡل َنَعۡم َوأ

19. නියත වශයයන්ම එය එක් හඬකි. එවිට ඔවුහු 

එය දකිති. 
فَإِنهَما ِهَي زَۡجَرة  َوَِٰحَدة  فَإِذَا ُهۡم  

 ١٩ يَنُظُرونَ 

20. තවද “අයහෝ! අපයේ විනාශය. යමය විනිශ්චය 

දිනය යේ” යැයි ඔවුහු පවසති. 
ِينِ َوَقالُواْ َيَٰوَ   ٢٠ يۡلَنَا َهََٰذا يَۡوُم ٱلد 

21. “නුඹලා කවර යදයක් යබාරුකරමින් සිටියේ ද 

එම විනිශ්චය දිනය යමය යේ” (යැයි කියනු ලැයේ.) 
هِذي ُكنتُم بِهِۦ   َهََٰذا يَۡوُم ٱلَۡفۡصِل ٱل

بُونَ  ِ  ٢١ تَُكذ 

22. අපරාධ කළවුන් හා ඔවුන්යේ සහකරුවන් 

නුඹලා එක්රැස් කරනු. තවද ඔවුන් නමදිමින් සිටි දෑ 

ද.. 

ۡزَوََٰجُهۡم وََما  
َ
هِذيَن َظلَُمواْ َوأ ۞ٱۡحُشُرواْ ٱل

 ٢٢ كَانُواْ َيۡعبُُدونَ 

23. අල්ලාහ්යගන් යතාර ව (ඔවුන් නමදිමින් සිටි දෑ 

දඑක්රැස් කරනු.) තවද නිරයේ මාවත යවත නුඹලා 

ඔවුනට මග යපන්වනු. 

ِ فَٱۡهُدوُهۡم إِلَيَٰ  ِصَرَِٰط  مِن ُدوِن ٱَّلله
 ٢٣ ٱلۡجَِحيمِ 

24. තවද නුඹලා ඔවුන් නවතා තබනු. නියත 

වශයයන්ම ඔවුන් විනිශ්චය කරනු ලබන්යනෝය. 
ۡسـ ُولُونَ   ٢٤ َوقُِفوُهۡمۖۡ إِنهُهم مه
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25. නුඹලාට කුමක්වීද? නුඹලා එකියනකා උදේ 

යනාකරනුයේ (මන්ද?). 
 ٢٥ َما لَُكۡم لَا َتنَاَصُرونَ 

26. එයස් යනාව ඔවුහු අද දින යටත් වූයවෝය.  َ٢٦ بَۡل ُهُم ٱلَۡيۡوَم ُمۡستَۡسلُِمون 

27. තවද ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු ඇතැයමකු යවත 

මුහුණ ලා ඔවුහු එකියනකා විමසා ගනිති. 
ۡقبََل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض يَتََسآَءلُونَ 

َ
 ٢٧ َوأ

28. නියත වශයයන්ම නුඹලා දකුණු යදසින් අප 

යවත පැමියණමින් සිටියයහුය යැයි (සිය නායකයින් 

අනුගමනය කරන) ඔවුහු පවසා සිටියයෝය. 

تُوَننَا َعِن ٱلَۡيِمينِ 
ۡ
 ٢٨ قَالُٓواْ إِنهُكۡم ُكنتُۡم تَأ

29. “එයස් යනාව නුඹලා යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් යනාවූයයහු” යැයි ඔවුහු (නායකයින්) 

පවසා සිටියයෝය. 

 ٢٩ قَالُواْ بَل لهۡم تَُكونُواْ ُمۡؤمِنِينَ 

30. තවද නුඹලා මත කිසිදු බලයක් (යයදවීමට) 

අපට යනාවීය. නමුත් නුඹලා සීමාව ඉක්මවා ගිය 

පිරිසක් වූයයහුය. 

ِن ُسلَۡطَِٰۭنۖۡ بَۡل   َوَما كَاَن لََنا َعلَيُۡكم م 
 ٣٠ ُكنتُۡم قَۡوٗما َطَٰغِينَ 

31. එයහයින් අපට එයරහි ව අපයේ පරමාධිපතියේ 

ප්රකාශය නියම වී ඇත. නියත වශයයන්ම අපි (එය) 

රස විඳින්යනෝ යවමු. 

ۖۡ إِنها لََذآئُِقونَ   ٣١ فََحقه َعلَيۡنَا قَۡوُل َرب ِنَآ

32. තවද අපි නුඹලා යනාමග හැරියයමු. නියත 

වශයයන්ම අප ද යනාමග ගියවුන් වූයයමු. 
ۡغَويَۡنَُٰكۡم إِنها ُكنها َغَٰوِينَ 

َ
 ٣٢ فَأ

33. එයහයින් නියත වශයයන්ම ඔවුහු එදින 

දඬුවයමහි හවුල්කරුයවෝ යවති. 
 ٣٣ فَإِنهُهۡم يَوَۡمئِٖذ فِي ٱلَۡعَذاِب ُمۡشتَرُِكونَ 

34. නියත වශයයන්ම අපි වැරදිකරුවන් සමග 

කටයුතු කරන්යන් එයලසය. 
 ٣٤ إِنها َكَذَٰلَِك َنۡفَعُل بِٱلُۡمۡجرِمِينَ 

35. “අල්ලාහ් හැර යවනත් යදවියඳකු නැතැයි” 

ඔවුනට පවසනු ලැබූ විට, නියත වශයයන්ම ඔවුහු 

උඩඟුකම් පාමින් සිටියයෝය. 

  ُ ها ٱَّلله إِنهُهۡم كَانُٓواْ إِذَا قِيَل لَُهۡم لَآ إَِلََٰه إِل
 ٣٥ يَۡستَۡكبُِرونَ 

36. තවද “උමතු වූ කවියයකු යවනුයවන් අපි අපයේ 

යදවිවරුන් අතහැර දමන්යනෝ යවමුදැ”යි ඔවුහු 

පවසා සිටිති. 

ئِنها 
َ
لََتارُِكٓواْ َءالَِهتِنَا لَِشاِعرٖ َويَُقولُوَن أ

جۡنُونِۭ   ٣٦ مه

37. නමුත් ඔහු (මුහම්මද්) සතයය සමග 

පැමිණියේය. තවද ඔහු (යපර සිටි) ධර්ම දූතයින් 

තහවුරු කයළය්. 

َق ٱلُۡمرَۡسلِينَ  ِ َوَصده  ٣٧ بَۡل َجآَء بِٱلۡحَق 
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38. නියත වශයයන්ම (අශිෂ්ඨ ජනයා වන) නුඹලා 

එම යේදනීය දඬුවම රස විඳින්යනෝමය. 
لِيمِ 

َ
 ٣٨ إِنهُكۡم لََذآئُِقواْ ٱلَۡعَذاِب ٱلۡأ

39. තවද නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑට මිස නුඹලා 

ප්රතිඵල යදනු යනාලබනු ඇත. 
ها َما ُكنتُۡم َتۡعَملُونَ   ٣٩ َوَما ُتجَۡزۡوَن إِل

40. නමුත් අල්ලාහය්ේ අවංක වූ ගැත්තන් හැර.  ها ِعبَاَد ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ إِل  ٤٠ ٱَّلله

41. හඳුනා ගනු ලබන යපෝෂණය ඇත්යතෝ 

ඔවුහුමය. 
ۡعلُوم   ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم رِۡزق  مه

ُ
 ٤١ أ

42. පලතුරු ද ඇත. තවද ඔවුහු ගරු කරනු 

ලබන්යනෝය. 
ۡكَرُمونَ   ٤٢ فََوَٰكُِه َوُهم مُّ

43. (ඔවුන්) සැප පහසුකම් සහිත උයන්හි ය.  َِِٰت ٱلنهعِيم  ٤٣ فِي َجنه

44. යහන් මත එකියනකාට මුහුණ ලා සිටිති.  َتََقَٰبِلِين  ٤٤ عَلَىَٰ ُسُررٖ مُّ

45. (සුරා)උල්පතින් වූ කුසලාන ඔවුන් වටා යවනු 

ලැයේ. 
عِيِۭن ِن مه ٖس م 

ۡ
 ٤٥ ُيَطاُف َعلَيۡهِم بَِكأ

46. එය සුදු පැහැතිය. පානය කරන්නන් හට 

ප්රණීතය. 
ةٖ  َٰرِبِينَ َبيَۡضآَء لَذه  ٤٦ ل ِلشه

47. එහි උවදුරක් යනාමැත. තවද ඔවුහු එයින් මත් 

යනායවති. 
 ٤٧ لَا فِيَها َغۡول  َولَا ُهۡم َعنَۡها يُنَزُفونَ 

48. තවද සංවර බැල්යමන් යුත් ලලනායවෝ ඔවුන් 

අබියස යවති. 
ۡرِف ِعين   َِٰصَرَُٰت ٱلطه  ٤٨ وَِعنَدُهۡم َق

49. නියත වශයයන්ම ඔවුන් සඟවා තබනු ලැබූ 

බිත්තර යමනි. 
ۡكنُون   نهُهنه َبيۡض  مه

َ
 ٤٩ َكأ

50. එයමන්ම ඔවුන් (ස්වර්ග වැසියන්) එකියනකා 

විමසා ගනිමින් ඔවුන්යගන් ඇතැයමක් ඇතැයමකු 

ඉදිරියට එනු ඇත. 

ۡقبََل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض يَتََسآَءلُونَ 
َ
 ٥٠ فَأ

51. නියත වශයයන්ම මට සමීප මිතුයරකු සිටියේ 

යැයි ඔවුන් අතරින් ප්රකාශකයකු පවසනු ඇත. 
ِنُۡهۡم إِن ِي كَاَن لِي قَرِين    ٥١ قَاَل قَآئِل  م 

52. නියත වශයයන්ම නුඹ (විනිශ්චය දිනය) සතය 

කරන්නන් අතරින් යකයනකුදැ?යි ඔහු විමසයි. 
قِينَ  ِ ءِنهَك لَِمَن ٱلُۡمَصد 

َ
 ٥٢ َيُقوُل أ

53. අප මිය යගාස ්පස ්හා අස්ි  බවට පත් වූ විට 

නියත වශයයන්ම අප ප්රතිඵල යදනු ලබන්යනම් 

දැ?(යි ද ඔහු විමසයි.) 

ءِنها 
َ
ءِذَا مِتۡنَا َوُكنها تَُرابٗا وَِعَظًَٰما أ

َ
أ

 ٥٣ لََمِدينُونَ 
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54. නුඹලා ඔහුව එබී බලන්යන් දැයි ඔහු (අල්ලාහ)් 

විමසයි. 
لُِعونَ  طه نتُم مُّ

َ
 ٥٤ قَاَل َهۡل أ

55. එවිට ඔහු එබී බලයි. එවිට ඔහු නිරය මැද සිටිනු 

ඔහු දකිනු ඇත. 
لََع فََرَءاهُ فِي َسَوآءِ ٱلۡجَِحيمِ   ٥٥ فَٱطه

56. අල්ලාහ් මත දිවුරා (පවසමි). ඔබ මා විනාශ 

කරන්නට තැත් කයළහිය යැයි ඔහු පැවසයි. 
ِ إِن كِدته لَتُۡردِينِ   ٥٦ قَاَل تَٱَّلله

57. මායේ පරමාධිපතියේ ආශිර්වාදය යනාවී නම් 

මා ද (නිරයට) සම්මුඛ් කරනු ලබන්නන් අතරින් 

යවමි. 

َولَۡولَا نِۡعَمُة َرب ِي لَُكنُت مَِن  
 ٥٧ ٱلُۡمۡحَضِرينَ 

58. එයස් නම් අප මිය යන්නන් යලස 

යනාවන්යනමු ද? 
َفَما َنحُۡن بَِمي ِتِينَ 

َ
 ٥٨ أ

59. අපයේ මුල් මරණය මිස. තවද අපි දඬුවම් කරනු 

ලබන්නන් යනායවමු. 
 
ُ
ها َمۡوتَتَنَا ٱلۡأ بِينَ إِل  ٥٩ ولَيَٰ َوَما َنحُۡن بُِمَعذه

60. නියත වශයයන්ම යමයමය අතිමහත් 

ජයග්රහණය. 
 ٦٠ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 

61. යමවන් දැයට ක්රියා කරන්යනෝ ක්රියා කරත්වා!  َ٦١ لِِمثِۡل َهََٰذا فَلۡيَۡعَمِل ٱلَۡعَِٰملُون 

62. සංග්රහයයන් යර්ෂ්ඨ වනුයේ එය ද එයස් 

නැතයහාත් zසක්කූම් (නම් කටු) ගසද? 
قُّومِ  ۡم َشَجَرةُ ٱلزه

َ
َذَٰلَِك َخيۡر  نُُّزلًا أ

َ
 ٦٢ أ

63. නියත වශයයන්ම අපි එය අපරාධකරුවන්ට 

පරීක්ෂණයක් බවට පත් කයළමු. 
َٰلِِمينَ   ٦٣ إِنها َجَعلَۡنََٰها فِتۡنَٗة ل ِلظه

64. නියත වශයයන්ම එය නිරය පතුයලහි මතු යවන 

ගසකි. 
ۡصِل ٱلۡجَِحيمِ 

َ
 ٦٤ إِنهَها َشَجَرة  َتخُۡرُج فِٓي أ

65. එහි යපායහාට්ටු යෂයිතානුන්යේ හිස් යමනි.  َِيَِٰطين نهُهۥ ُرُءوُس ٱلشه
َ
 ٦٥ َطلُۡعَها َكأ

66. එවිට ඔවුහු එයින් (zසක්කූම් නම් කටු ගසින්) 

අනුභව කර එයින් කුසවල් පුරවාගන්යනෝ යවති. 
ٓأَلكِلُوَن مِنَۡها َفَمالِـ ُوَن مِنَۡها  فَإِنهُهۡم  

 ٦٦ ٱلُۡبُطونَ 

67. පසු ව නියත වශයයන්ම ඔවුනට එහි යලෝ 

දියයන් යුත් පානයක් ඇත. 
ِۡن َحمِيمٖ   ٦٧ ثُمه إِنه لَُهۡم َعلَيَۡها لََشۡوٗبا م 

68. පසු ව නියත වශයයන්ම ඔවුන් යයාමු කරනු 

ලබන සථ්ානය ඇත්යත් නිරය යවතය. 
 ٦٨ َمرِۡجَعُهۡم لَِإلَي ٱلۡجَِحيمِ ثُمه إِنه 
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69. නියත වශයයන්ම ඔවුහු (යමයලායවහි) 

ඔවුන්යේ මුතුන් මිත්තන් යනාමග ගියවුන් බව 

දුටුයවෝය. 

لَۡفۡواْ َءابَآَءُهۡم َضٓال ِينَ 
َ
 ٦٩ إِنهُهۡم أ

70. තවද ඔවුහු ඔවුන්යේ පා සලකුණු මත යන්නට 

ඉක්මන් කරනු ලබති. 
 ٧٠ ۡهرَُعونَ َفُهۡم عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِِهۡم يُ 

71. ඔවුනට යපර සිටි මුතුන් මිත්තන් බහුතරයක් 

යදනා සැබැවින්ම යනාමග ගියයෝය. 
لِينَ  وه

َ
ۡكثَُر ٱلۡأ

َ
 ٧١ َولََقۡد َضله َقبۡلَُهۡم أ

72. තවද සැබැවින්ම අපි ඔවුන් අතරට අවවාද 

කරන්නන් එේයවමු. 
نِذرِينَ  رَۡسلۡنَا فِيهِم مُّ

َ
 ٧٢ َولََقۡد أ

73. අවවාද කරනු ලැබූවන්යේ අවසානය යකයස් වී 

දැයි මැනවින් බලනු. 
 ٧٣ فَٱنُظۡر َكيَۡف كَاَن َعَٰقِبَُة ٱلُۡمنَذرِينَ 

74. අල්ලාහ්යේ අවංක ගැත්තන්ට හැර (ඔවුන්යේ 

අවසානය යහපත් විය). 
ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ  ها ِعبَاَد ٱَّلله  ٧٤ إِل

75. තවද සැබැවින්ම නූහ ්අප ඇමතුයේය. එවිට 

(අපි) යහපත් ප්රතිචාර දක්වන්නන්යගන් ඉතා 

යර්ෂ්ඨයින් වූයයමු. 

َٰنَا نُوح  فَلَنِۡعَم ٱلُۡمِجيبُونَ   ٧٥ َولََقۡد نَاَدى

76. තවද අපි ඔහු හා ඔහුයේ නිවැසියන් මහා 

විපතින් මුදවා ගත්යතමු. 
ۡهلَُهۥ مَِن ٱلَۡكۡرِب ٱلَۡعِظيمِ 

َ
 ٧٦ َوَنجهيَۡنَُٰه َوأ

77. තවද අපි ඔහුයේ පරපුර පමණක් ඉතිරිවූවන් 

බවට පත් කයළමු. 
ِيهتَُهۥ ُهُم ٱلَۡباقِينَ   ٧٧ وََجَعلۡنَا ذُر 

78. තවද පසු පැමිණි පරපුර අතර ඔහු පැසසුම් 

ලබන්නට ඉඩ හැරියයමු. 
 ٧٨ َوتََرۡكنَا َعلَيۡهِ فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

79. යලෝවැසියන් අතර නූහ් ට ශාන්තිය අත්යේවා!  َ٧٩ َسَلٌَٰم عَلَىَٰ نُوٖح فِي ٱلَۡعَٰلَِمين 

80. නියත වශයයන්ම අපි දැහැමියන්ට ප්රතිඵල 

පිරිනමනුයේ එයලසය. 
 ٨٠ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

81. නියත වශයයන්ම (නූහ ්වන) ඔහු යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන අපයේ ගැත්තන් අතරින් විය. 
 ٨١ إِنهُهۥ مِۡن ِعبَادِنَا ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

82. පසු ව අපි යසසස්න් (දියේ) ගිල්වූයයමු.  َۡغَرۡقنَا ٱٓأۡلَخرِين
َ
 ٨٢ ثُمه أ

83. තවද නියත වශයයන්ම ඔහුයේ පිළියවතින් වූ 

යකයනකි ඉේරාහීම්. 
 ٨٣ ۞َوِإنه مِن ِشيَعتِهِۦ لَِإبَۡرَٰهِيمَ 
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84. සන්සුන් හදවතින් ඔහු ඔහුයේ පරමාධිපති යවත 

පැමිණි අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 
 ٨٤ بَِقلٖۡب َسلِيمٍ إِذۡ َجآَء َربهُهۥ 

85. ‘නුඹලා කුමක් නමදින්යනහුදැ?’යි ඔහු තම 

පියාට හා තම ජනයාට පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් 

කරනු. 

بِيهِ َوَقۡومِهِۦ َماذَا َتۡعبُُدونَ 
َ
 ٨٥ إِذۡ قَاَل لِأ

86. “අල්ලාහ් හැර මවා ගත් යදවිවරුන් නුඹලා 

අයප්ක්ෂා කරන්යනහු ද?” 
ئِۡفكًا َءالَِهٗة ُدوَن 

َ
ِ تُرِيُدونَ أ  ٨٦ ٱَّلله

87. “එයස් නම් යලෝවැසියන්යේ පරමාධිපති පිළිබඳ 

නුඹලායේ අදහස කුමක් ද?” 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٨٧ َفَما َظنُُّكم بَِرب 

88. එවිට ඔහු (ඉේරාහීම්) තාරකා යදස 

අධීක්ෂණයයන් බැලුයේය. 
 ٨٨ َفنََظَر َنۡظَرٗة فِي ٱلنُُّجومِ 

89. පසුව ‘නියත වශයයන්ම මම යරෝගියයකි’ යැයි 

ඔහු පැවසුයේය. 
 ٨٩ َفَقاَل إِن ِي َسقِيم  

90. (ඉේරාහීම්යේ සමූහයා වන) ඔවුහු පිටුපාන්නන් 

යලසින් ඔහුයගන් හැරී ගියයෝය. 
هۡواْ َعنُۡه ُمۡدبِرِينَ   ٩٠ َفتََول

91. පසු ව ඔහු ඔවුන්යේ යදවිවරුන් (පිළිම) යවත 

හීන් සීරුයේ යගාස් “නුඹලා අනුභව 

යනාකරන්යනහුදැ?” යි විමසා සිටියේය. 

ُكلُونَ 
ۡ
لَا تَأ

َ
 ٩١ فََراَغ إِلَيَٰٓ َءالَِهتِهِۡم َفَقاَل أ

92. නුඹලා කතා යනාකර සිටීමට නුඹලාට කුමක් 

වීද? 
 ٩٢ َما لَُكۡم لَا تَنِطُقونَ 

93. පසු ව ඔහු (ඉේරාහීම්) ඔවුන් (පිළිම) යවත 

හීන්සීරුයේ යගාස ්තම දකුණතින් පහරක් දුන්යන්ය. 
ُۢا بِٱلَۡيِمينِ فََراَغ   ٩٣ َعلَيۡهِۡم َضۡربَ

94. එවිට (ඉේරාහීම්යේ සමූහයා වන) ඔහු යවත 

යේගයයන් ගමන් ගනිමින් ඔහු ඉදිරියට ආයවෝය. 
ۡقبَلُٓواْ إِلَۡيهِ يَزِفُّونَ 

َ
 ٩٤ فَأ

95. එවිට “නුඹලා කැටයම් කළ දෑට නුඹලා 

ගැතිකම් කරන්යනහුදැ?”යි ඔහු (ඉේරාහීම්) 

විමසුයේය. 

َتۡعبُُدوَن َما َتنِۡحتُونَ قَاَل 
َ
 ٩٥ أ

96. තවද අල්ලාහ් නුඹලා සහ නුඹලා ඉදි කරන දෑ 

මවා ඇත්යත්ය. 
ُ َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُونَ   ٩٦ َوٱَّلله

97. “ඔහු (ඉේරාහීම්) යවනුයවන් යම් ඉඳිකිරීමක් 

තනා පසුව ඔහුව ගින්යනහි යහළනු යැ”යි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

لُۡقوهُ فِي  قَالُواْ ٱۡبنُواْ لَُهۥ 
َ
ُبنَۡيَٰٗنا فَأ

 ٩٧ ٱلۡجَِحيمِ 
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98. එවිට ඔවුහු ඔහුට කුමන්ත්රණයක් කිරීමට අදහස ්

කයළෝය. එයහයින් අපි ඔවුන් පහත්වූවන් බවට පත් 

කයළමු. 

َراُدواْ بِهِۦ َكيۡٗدا فََجَعلَۡنَُٰهُم  
َ
فَأ

ۡسَفلِينَ 
َ
 ٩٨ ٱلۡأ

99. “නියත වශයයන්ම මම මායේ පරමාධිපති යවත 

යන්යනකු යවමි. ඔහු මට මග යපන්වනු ඇතැයි” ඔහු 

පැවසුයේය. 

 ٩٩ َوَقاَل إِن ِي ذَاهٌِب إِلَيَٰ َرب ِي َسيَۡهِدينِ 

100. මායේ පරමාධිපතියාණනි! මා හට දැහැමියන් 

අතරින් යකයනකු පිරිනමනු (යැයි ඉේරාහීම් 

පැවසුයේය.) 

َٰلِِحينَ  ِ َهۡب لِي مَِن ٱلصه  ١٠٠ َرب 

101. එවිට ඉවසිලිවන්ත දරුවකු පිළිබඳ ව අපි ඔහුට 

ශුභාරංචි දැන් වූයයමු. 
ۡرَنَُٰه بُِغَلٍَٰم َحلِيمٖ   ١٠١ فَبَشه

102. ඔහු (ඉේරාහීම්) සමග යවයහසන වියට ඔහු 

ළඟා වූ කල්හි, “අයහෝ මායේ පුතණුවනි! නියත 

වශයයන්ම මම ඔබයේ යගල සිඳ දමන්නාක් යමන් 

සිහිනයක් දුටුයවමි. එයහයින් (ඒ ගැන) ඔබ අදහස් 

කරනුයේ කුමක්දැයි බලනු.” යැයි කීහ. “අයහෝ 

මායේ පියාණනි! ඔබට අණ කරනු ලබන දෑ ඔබ සිදු 

කරනු. අල්ලාහය්ේ අභිමතය පරිදි ඔබ මා 

ඉවසිලිවන්තයින් අතරින් දැක ගනු ඇතැයි” ඔහු 

(පුතු) පැවසීය. 

َرىَٰ  
َ
ۡعَى قَاَل َيَٰبُنَيه إِن ِٓي أ ا بَلََغ َمَعُه ٱلسه فَلَمه

ِۚ  فِي ٱلَۡمنَاِم  ذَۡبحَُك فَٱنُظۡر َماذَا تََرىَٰ
َ
ن ِٓي أ

َ
أ

ۖۡ َستَِجُدنِٓي إِن  بَِت ٱۡفَعۡل َما تُۡؤَمُر
َ
قَاَل َيَٰٓأ

َٰبِرِينَ  ُ مَِن ٱلصه  ١٠٢ َشآَء ٱَّلله

103. පසු ව ඔවුන් යදයදනා (අල්ලාහය්ේ 

අභිමතයට) එකඟ වූ කල්හි (ඉේරාහීම්) ඔහු 

(ඉස්මායිල් වන) ඔහු ව මුණින් අතට යපරළා දැමීය. 

ۡسلََما َوتَلهُهۥ لِلَۡجبِينِ 
َ
آ أ  ١٠٣ فَلَمه

104. තවද ‘අයහෝ ඉේරාහීම්!’ යැයි අපි ඔහු 

ඇමතුයවමු. 
ن َيَٰٓإِبَۡرَٰهِيمُ 

َ
 ١٠٤ َوَنََٰديَۡنَُٰه أ

105. “සැබැවින්ම ඔබ සිහිනය සැබෑ කයළහිය.” 

නියත වශයයන්ම අපි එයලසය දැහැමියන්ට ප්රතිඵල 

පිරිනමනුයේ. 

ْۚ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي  قَۡد  ۡءيَآ قَۡت ٱلرُّ َصده
 ١٠٥ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

106. නියත වශයයන්ම පැහැදිලි පරීක්ෂාව 

යමයමය. 
 ١٠٦ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡبَلَُٰٓؤاْ ٱلُۡمبِينُ 

107. තවද මහත් වූ (සත්ව) කැපයක් අපි ඔහුට ඇප 

වශයයන් පිරිනැමුයවමු. 
 ١٠٧ َوَفَديَۡنَُٰه بِِذبٍۡح َعِظيمٖ 

108. තවද පසු පැමිණි පරපුර අතර ඔහු පැසසුම් 

ලබන්නට ඉඩ හැරියයමු. 
 ١٠٨ َوتََرۡكنَا َعلَيۡهِ فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 
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109. “ඉේරාහීම් යවත ශාන්තිය අත්යේවා!”  َ١٠٩ َسَلٌَٰم عَلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِيم 

110. අපි දැහැමියන්ට ප්රතිඵල පිරිනමනුයේ 

එයලසය. 
 ١١٠ ٱلُۡمۡحِسنِينَ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي 

111. නියත වශයයන්ම ඔහු යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන අපයේ ගැත්තන් අතරින් විය. 
 ١١١ إِنهُهۥ مِۡن ِعبَادِنَا ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

112. තවද අපි දැහැමියන් අතරින් වක්තෘවරයකු 

වශයයන් ඉස්හාක් පිළිබඳව ඔහුට (ඉේරාහීම්ට) 

ශුභාරංචි දැන්වූයයමු. 

َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه ۡرَنَُٰه بِإِۡسَحََٰق نَبِي ٗا م   ١١٢ َوبَشه

113. තවද අපි ඔහු (ඉේරාහීම්) යවත හා ඉසහ්ාක් 

යවත අභිවෘද්ධිය ලබා දුනිමු. තවද ඔවුන් 

යදයදනායේ පරපුරින් දැහැමි අය ද ප්රකට යලස 

තමන්ටම අපරාධ කර ගන්නා අය ද විය. 

ِيهتِهَِما  َوَبََٰرۡكنَا َعلَيۡهِ وَعَلَىَٰٓ  ْۚ َومِن ذُر  إِۡسَحََٰق
 ١١٣ ُمحِۡسن  وََظالِم  ل َِنۡفِسهِۦ ُمبِين  

114. තවද සැබැවින්ම අපි මූසා හා හාරූන් යවත 

උපකාර කයළමු. 
 ١١٤ َولََقۡد َمنَنها عَلَىَٰ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرونَ 

115. තවද අපි ඔවුන් යදයදනා හා ඔවුන් 

යදයදනායේ පිරිස මහත් වූ ේයසනයයන් මුදවා 

ගත්යතමු. 

َوَنجهيَۡنَُٰهَما َوَقۡوَمُهَما مَِن ٱلَۡكۡرِب 
 ١١٥ ٱلَۡعِظيمِ 

116. තවද අපි ඔවුනට උදේ කයළමු. එයහයින් 

ඔවුහු ජය ලබන්නන් වූහ. 
 ١١٦ َونََصۡرَنَُٰهۡم فَكَانُواْ ُهُم ٱلَۡغَٰلِبِينَ 

117. තවද අපි ඔවුන් යදයදනාට පැහැදිලි ධර්ම 

ග්රන්ථය පිරිනැමුයවමු. 
 ١١٧ َوَءاَتيَۡنَُٰهَما ٱلِۡكَتََٰب ٱلُۡمۡستَبِينَ 

118. තවද අපි ඍජු මාර්ගය යවත ඔවුන් යදයදනාට 

මග යපන්වූයයමු. 
َرََٰط ٱلُۡمۡستَقِيمَ  ِ  ١١٨ َوَهَديَۡنَُٰهَما ٱلص 

119. තවද පසු පැමිණි පරපුර අතර ඔවුන් යදයදනා 

පැසසුම් ලබන්නට ඉඩ හැරියයමු. 
 ١١٩ َوتََرۡكنَا َعلَيۡهَِما فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

120. තවද මූසා හා හාරූන් යවත ශාන්තිය 

අත්යේවා! 
 ١٢٠ َسَلٌَٰم عَلَىَٰ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرونَ 

121. නියත වශයයන්ම අපි දැහැමියන්ට තයාග 

පිරිනමනුයේ එයලසය. 
 ١٢١ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

122. නියත වශයයන්ම ඔවුන් යදයදනා යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන අපයේ ගැත්තන් අතරින් යවති. 
 ١٢٢ إِنهُهَما مِۡن ِعبَادِنَا ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 
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123. තවද නියත වශයයන්ම ඉල්යාස් ධර්ම දූතයින් 

අතරිනි. 
 ١٢٣ َوِإنه إِلَۡياَس لَِمَن ٱلُۡمرَۡسلِينَ 

124. “නුඹලා බැතිමත් යනාවන්යනහු දැ”යි ඔහු තම 

ජනයාට පැවසූ අවස්ථාව සිහියට නගනු. 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ۦٓ أ  ١٢٤ إِذۡ قَاَل لَِقۡومِهِ

125. “මැවුම්කරුවන්යගන් වඩාත් විශිෂ්ටයා අතහැර 

දමා නුඹලා බඅල් නම් යවනත් යදවියකුට ඇරයුම් 

කරන්යනහු ද? 

ۡحَسَن 
َ
تَۡدُعوَن َبۡعلٗا َوتََذُروَن أ

َ
أ

 ١٢٥ ٱلَۡخَٰلِقِينَ 

126. ඔහු නුඹලායේ පරමාධිපති වූ ද නුඹලායේ මුල් 

මුතුන්මිත්තන්යේ පරමාධිපති වූ අල්ලාහ ්ය. 
لِينَ  وه

َ
َ َربهُكۡم َوَربه َءابَآئُِكُم ٱلۡأ  ١٢٦ ٱَّلله

127. නමුත් ඔවුහු ඔහු යබාරු කයළෝය. සැබැවින්ම 

ඔවුහු (විනිශ්චය යවත) ඉදිරිපත් කරනු ලබන්යනෝ 

යවති. 

بُوهُ فَإِنهُهۡم   ١٢٧ لَُمۡحَضُرونَ فََكذه

128. නමුත් අල්ලාහය්ේ අවංක ගැත්තන් හැර.  َٱلُۡمۡخلَِصين ِ ها ِعبَاَد ٱَّلله  ١٢٨ إِل

129. තවද පසු පැමිණි පරපුර අතර ඔහු පැසසුම් 

ලබන්නට ඉඩ හැරියයමු. 
 ١٢٩ َوتََرۡكنَا َعلَيۡهِ فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

130. ඉල්යාසීන් යවත ශාන්තිය අත්යේවා!  ١٣٠ عَلَىَٰٓ إِۡل يَاِسينَ َسَلٌَٰم 

131. නියත වශයයන්ම අපි දැහැමියන්ට ප්රතිඵල 

පිරිනමනුයේ එයලසය. 
 ١٣١ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

132. නියත වශයයන්ම ඔහු යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන අපයේ ගැත්තන් අතරින් විය. 
 ١٣٢ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ إِنهُهۥ مِۡن ِعبَادِنَا 

133. තවද නියත වශයයන්ම ලූත් ධර්ම දූතයින් 

අතරිනි. 
 ١٣٣ َوِإنه لُوٗطا لهِمَن ٱلُۡمرَۡسلِينَ 

134. ඔහු හා ඔහුයේ යසසු සියලු නිවැසියන් මුදවා 

ගත් අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
 ١٣٤ إِذۡ َنجهيَۡنَُٰه َوأ

135. ඉතිරි වූවන් අතර වූ මැහැල්ලියක් හැර.  َها َعُجوٗزا فِي ٱلَۡغَٰبِرِين  ١٣٥ إِل

136. පසු ව අපි යසසස්න් සහමුලින්ම විනාශ 

කයළමු. 
ۡرنَا ٱٓأۡلَخرِينَ   ١٣٦ ثُمه َدمه

137. තවද නියත වශයයන්ම නුඹලා උදෑසන ද 

ඔවුන්(යේ විනාශ කරනු ලැබූ වාසසථ්ාන) පසුකර 

ගමන් ගන්යනහුය. 

ۡصبِِحينَ  وَن َعلَيۡهِم مُّ  ١٣٧ َوِإنهُكۡم لََتُمرُّ
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138. රාත්රියයහි ද (ගමන් ගන්යනහුය). එයහයින් 

නුඹලා වටහා යනාගන්යනහු ද? 
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
هۡيِلِۚ أ  ١٣٨ َوبِٱل

139. තවද නියත වශයයන්ම යූනුස ්ධර්ම දූතයින් 

අතරිනි. 
 ١٣٩ ٱلُۡمرَۡسلِينَ َوِإنه يُونَُس لَِمَن 

140. පටවන ලද නැව යවත ඔහු පලා ගිය අවසථ්ාව 

සිහියට නගනු. 
َبَق إِلَي ٱلُۡفلِۡك ٱلَۡمۡشُحونِ 

َ
 ١٤٠ إِذۡ أ

141. එවිට (නැයවහි සිටි අයවළුන්) කුසපත් 

ඇද්යද්ය. එවිට ඔහු පරාජිතයින් අතරින් විය. 
 ١٤١ ٱلُۡمۡدَحِضينَ فََساَهَم فَكَاَن مَِن 

142. පසු ව ඔහු යදාස ්නගනු ලැබූ තත්ත්වයේ 

මත්සයා ඔහු ගිල දැමීය. 
 ١٤٢ فَٱلَۡتَقَمُه ٱلۡحُوُت َوُهَو ُملِيم  

143. නියත වශයයන්ම ඔහු සුවිශුද්ධ කරන්නන් 

අතරින් යකයනකු යනාවී නම්, 
نهُهۥ كَاَن مَِن 

َ
 ١٤٣ ٱلُۡمَسب ِِحينَ فَلَۡولَآ أ

144. ඔහු මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනය 

දක්වා උයේ කුස තුළ රැයඳන්නට තිබුණි. 
ۦٓ إِلَيَٰ يَۡوِم ُيبَۡعثُونَ   ١٤٤ لَلَبَِث فِي َبۡطنِهِ

145. එවිට ඔහු යරෝගී ව සිටිය දී අපි ඔහු පාළු 

යවරළකට යහළුයවමු. 
 ١٤٥ َسقِيم  ۞َفنَبَۡذَنَُٰه بِٱلَۡعَرآءِ َوُهَو 

146. තවද අපි ඒ මත වැල් වලින් යුත් ගසක් හට 

ගැන්වූයයමු. 
ِن َيۡقِطينٖ  ۢنبَتۡنَا َعلَيۡهِ َشَجَرٗة م 

َ
 ١٤٦ َوأ

147. තවද අපි ඔහු සිය දහසක් යදනා යවත යහෝ 

(ඊට වඩා) අධික වූ අය යවත ධර්ම දූතයකු යලස 

එේයවමු. 

ۡو 
َ
لٍۡف أ

َ
رَۡسلَۡنَُٰه إِلَيَٰ مِاْئَةِ أ

َ
 ١٤٧ يَزِيُدونَ َوأ

148. එවිට ඔවුහු විශ්වාස කයළෝය. එයහයින් අපි 

ඔවුනට ටික කලකට භුක්ති විඳින්නට 

සැලැස්වූයයමු. 

 ١٤٨ فَـ َاَمنُواْ َفَمتهۡعَنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِحينٖ 

149. පරමාධිපතිට ගැහැනු දරුවන් සහ ඔවුනට 

පිරිමි දරුවන් සතු දැයි යන්න ගැන (නබිවරය!) 

ඔවුන්යගන් නුඹ කරුණු විමසනු. 

لَِرب َِك ٱلَۡبنَاُت َولَُهُم ٱلَۡبنُونَ 
َ
 ١٤٩ فَٱۡستَۡفتِهِۡم أ

150. එයස ්නැතයහාත් (අප ඉදිරියේ) ඔවුන් 

සාක්ිකරුවන් යලස සිටිය දී අපි මලක්වරුන් 

කාන්තාවන් යලස මවා ඇත්යතමු ද? 

ۡم َخلَۡقنَا ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة إَِنَٰٗثا َوُهۡم  
َ
أ

 ١٥٠ َشَٰهُِدونَ 

151. දැනගනු! නියත වශයයන්ම ඔවුන් යබාරු 

යගාතමින් පවසනුයේ.. 
ِۡن إِفِۡكهِۡم لََيُقولُونَ  لَآ إِنهُهم م 

َ
 ١٥١ أ
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152. අල්ලාහ් ජාතක කළ බවයි. නියත වශයයන්ම 

ඔවුහු මුසාවාදීහුය. 
ُ َوِإنهُهۡم لََكَِٰذبُونَ   ١٥٢ َولََد ٱَّلله

153. ඔහු පුතුන්ට වඩා දූවරුන් යතෝරා ගත්යත්ද?  َۡصَطَفى ٱلَۡبنَاِت عَلَى ٱلَۡبنِين
َ
 ١٥٣ أ

154. නුඹලාට කුමක් වී ද? නුඹලා තීන්දු කරනුයේ 

යකයස් ද? 
 ١٥٤ َما لَُكۡم َكيَۡف َتحُۡكُمونَ 

155. නුඹලා යමයනහි යනාකරන්යනහු ද?  َُرون فَلَا تََذكه
َ
 ١٥٥ أ

156. නැතයහාත් (යම් පිළිබඳ) නුඹලාට පැහැදිලි 

සාධකයක් තියේ ද? 
ۡم 

َ
بِين  أ  ١٥٦ لَُكۡم ُسلَۡطَٰن  مُّ

157. එයස ්නුඹලා සතයවාදීන් යලස සිටියයහු නම්, 

නුඹලා නුඹලායේ පුසත්කය යගන එනු. 
تُواْ بِِكَتَٰبُِكۡم إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقِينَ 

ۡ
 ١٥٧ فَأ

158. තවද ඔහු අතර හා ජින්නුන් අතර ඔවුහු 

නෑදෑකමක් ඇති කයළෝය. තවද නියත වශයයන්ම 

තමන් සම්මුඛ් කරනු ලබන්යනෝම යැයි ජින්වරුන් 

සැබැවින්ම දැනගත්යතෝය. 

ْۚ َولََقۡد   وََجَعلُواْ بَيۡنَُهۥ َوبَيَۡن ٱلِۡجنهةِ نََسٗبا
 ١٥٨ َعلَِمِت ٱلِۡجنهُة إِنهُهۡم لَُمۡحَضُرونَ 

159. ඔවුන් වර්ණනා කරන දැයින් අල්ලාහ ්

සුවිශුද්ධය. 
ا يَِصُفونَ  ِ َعمه  ١٥٩ ُسبَۡحََٰن ٱَّلله

160. නමුත් අල්ලාහය්ේ අවංක ගැත්තන් හැර.  َٱلُۡمۡخلَِصين ِ ها ِعبَاَد ٱَّلله  ١٦٠ إِل

161. එයහයින් සැබැවින්ම නුඹලා හා නුඹලා 

නමදින දෑ වනාහි... 
 ١٦١ فَإِنهُكۡم وََما َتۡعبُُدونَ 

162. නුඹලා ඔහුට එයරහිව යනාමග හරින්නන් 

යලස නැත. 
نتُۡم َعلَيۡهِ 

َ
 ١٦٢ بَِفَٰتِنِينَ َمآ أ

163. නිරා ගින්නට පිවිස දැවීමට නියම කරනු 

ලැබුවන් හැර. 
ها َمۡن ُهَو َصاِل ٱلۡجَِحيمِ   ١٦٣ إِل

164. අපයගන් වූ කිසියවක් යවත් නම් ඔහුට නියම 

කරනු ලැබූ සථ්ානයක් තියබන්යන්මය. 
ۡعلُوم   ها لَُهۥ َمَقام  مه  ١٦٤ َوَمامِنهآ إِل

165. තවද නියත වශයයන්ම අපමය 

යපළගැයසන්යනෝ. 
آفُّونَ   ١٦٥ َوِإنها لََنۡحُن ٱلصه

166. තවද නියත වශයයන්ම අපමය පිවිතුරු 

කරන්යනෝ. (යැයි මලක්වරු පවසති.) 
 ١٦٦ َوِإنها لََنۡحُن ٱلُۡمَسب ُِحونَ 

167. තවද (යද්වත්වයට ආයද්ශ කරන්නන් වන) 

ඔවුහු (යමයස්) පවසමින් සිටියයෝය. 
 ١٦٧ لََيُقولُونَ َوِإن كَانُواْ 
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168. (එනම්) මුල් අයයගන් වූ යමයනහි කිරීමක් 

සැබැවින්ම අප යවත තිබුයණ් නම්, 
لِينَ  وه

َ
َِن ٱلۡأ نه ِعنَدنَا ذِۡكٗرا م 

َ
 ١٦٨ لَۡو أ

169. සැබැවින්ම අපි අල්ලාහ්යේ අවංක ගැත්තන් 

වන්නට තිබුණි යැයි (ඔවුහු පවසමින් සිටියයෝය.) 
ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ لَُكنها ِعبَاَد   ١٦٩ ٱَّلله

170. නමුත් ඔවුහු එය (කුර්ආනය) ප්රතික්යෂ්ප 

කයළෝය. එයහයින් ඔවුහු මතු දැන ගනු ඇත. 
ۖۦۡ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ   ١٧٠ فََكَفُرواْ بِهِ

171. තවද ධර්ම දූතයන් වශයයන් එවනු ලැබූ 

අපයේ ගැත්තන් හට අපයේ (ජයග්රහණයේ) වදන 

සැබැවින්ම යපරටු විය. 

َولََقۡد َسبََقۡت كَلَِمتُنَا لِعِبَادِنَا  
 ١٧١ ٱلُۡمرَۡسلِينَ 

172. නියත වශයයන්ම ඔවුහුමය උදේ කරනු 

ලබන්යනෝ. 
 ١٧٢ إِنهُهۡم لَُهُم ٱلَۡمنُصوُرونَ 

173. තවද නියත වශයයන්ම අපයේ යස්නාව වන 

ඔවුහුමය (අබිබවා යමින්) ජය ලබන්යනෝ. 
 ١٧٣ ٱلَۡغَٰلِبُونَ َوِإنه ُجنَدنَا لَُهُم 

174. එයහයින් (නබිවරය!) නුඹ මද කලක් දක්වා 

ඔවුන්යගන් ඉවත් ව සිටිනු. 
 ١٧٤ َفتََوله َعنُۡهۡم َحتهيَٰ ِحينٖ 

175. තවද ඔවුන් ගැන නුඹ අවධානයයන් සිටිනු. 

ඔවුන් මතු දකිනු ඇත. 
بِۡصۡرُهۡم فََسۡوَف ُيبِۡصُرونَ 

َ
 ١٧٥ َوأ

176. එයස ්අපයේ දඬුවම ද ඔවුන් ඉක්මණින් 

පතනුයේ? 
فَبَِعَذابِنَا يَۡستَۡعِجلُونَ 

َ
 ١٧٦ أ

177. පසුව එය (අයප් දඬුවම) ඔවුන්යේ මිදුලට 

පහළ වූ විට, අවවාද කරනු ලැබූවන්යේ උදෑසන 

නපුරු විය. 

فَإِذَا نََزَل بَِساَحتِهِۡم فََسآَء َصبَاُح  
 ١٧٧ ٱلُۡمنَذرِينَ 

178. තවද මද කලක් දක්වා ඔවුන්යගන් නුඹ ඉවත් 

ව සිටිනු. 
 ١٧٨ َوتََوله َعنُۡهۡم َحتهيَٰ ِحينٖ 

179. තවද ඔවුන් ගැන නුඹ අවධානයයන් සිටිනු. 

ඔවුන් මතු දකිනු ඇත. 
بِۡصۡر فََسۡوَف ُيبِۡصُرونَ 

َ
 ١٧٩ َوأ

180. යගෞරවය හිමි ඔයේ පරමාධිපති ඔවුන් 

වර්ණනා කරන දැයින් සුවිශුද්ධය. 
ا يَِصُفونَ ُسبَۡحََٰن َرب َِك  ِ ٱلۡعِزهةِ َعمه  ١٨٠ َرب 

181. තවද සියලුම ධර්ම දූතයින් යවත (සලාම් 

යහවත්) සාමය අත්යේවා! 
 ١٨١ وََسَلٌَٰم عَلَى ٱلُۡمرَۡسلِينَ 

182. තවද සර්ව යලෝකයන්හි පරමාධිපති වූ 

අල්ලාහ්ටම සියලු ප්රශංසා හිමිය. 
 ِ ِ َرب   ١٨٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ َوٱلۡحَۡمُد َّلِله
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සූරා සාද්  ص 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. සාද්, අනුශාසනා සහිත අල් කුර්ආනය මත 

දිවුරමින්. 
ِۡكرِ   ١ ٓصْۚ َوٱلُۡقۡرَءاِن ذِي ٱلذ 

2. නමුත් ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ගර්වයයහි හා 

මතයේදයයහිම සිටිති. 
ةٖ وَِشَقاقٖ  هِذيَن َكَفُرواْ فِي ِعزه  ٢ بَِل ٱل

3. ඔවුනට යපර පරම්පරාවන් යකාපමණක් අපි 

විනාශ කයළමු ද? එවිට ඔවුහු විලාප නැගුයවෝය. 

(එය) පලා යන අවස්ථාවක් යනාවීය. 

ِن قَۡرٖن َفنَاَدواْ  ۡهلَۡكنَا مِن َقبۡلِهِم م 
َ
َكۡم أ

لَاَت ِحيَن   ٣ َمنَاٖص وه

4. තවද ඔවුන් අතරින්ම අවවාද කරන්යනකු ඔවුන් 

යවත පැමිණීම ගැන ඔවුහු පුදුමයට පත් වූහ. යමාහු 

මහා යබාරුකාර හූනියම්කරුවකු” යැයි යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් පැවසීය. 

ِنُۡهۡمۖۡ َوَقاَل   نِذر  م  ن َجآَءُهم مُّ
َ
وََعِجبُٓواْ أ

اٌب ٱلَۡكَٰفُِروَن َهََٰذا َسَِٰحر    ٤ َكذه

5. යදවිවරුන් එක් යදවියකු බවට ඔහු පත් කයළ ්ද? 

නියත වශයයන්ම යමය පුදුම සහගත කරුණකි. 

(යැයි ඔවුහු පවසා සිටියයෝය.) 

َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِلَٰٗها َوَِٰحًداۖۡ إِنه َهََٰذا لََشۡيٌء  
َ
أ

 ٥ ُعَجاب  

6. ඔවුන් අතර සිටි ප්රධානීහු “නුඹලා යනු. නුඹලායේ 

යදවිවරුන් මත ස්ීර ව රැඳී සිටිනු. නියත වශයයන්ම 

යමය (අපයගන්) අයප්ක්ෂා කරනු ලබන කරුණකි 

යැයි (පවසමින්) ගමන් කළහ. 

ِن ٱۡمُشواْ َوٱۡصبُِرواْ 
َ
َوٱنَطلََق ٱلَۡملَأُ مِنُۡهۡم أ

 ٦ عَلَىَٰٓ َءالَِهتُِكۡمۖۡ إِنه َهََٰذا لََشۡيء  يَُرادُ 

7. අවසාන පිළියවත් තුළ යම් ගැන අප අසා 

නැත්යතමු. යමය ප්රබන්ධිත යබාරුවක් මිස 

යවනකක් නැත. 

َما َسِمۡعنَا بَِهََٰذا فِي ٱلِۡملهةِ ٱٓأۡلِخَرةِ إِۡن َهََٰذآ  
ها ٱۡختَِلَٰقٌ   ٧ إِل

8. “අප අතරින් යමම උපයදස පහළ කරනු ලැබුයේ 

යමාහු යවත ද?” (යැයි ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් විමසීය.) 

එයස ්යනාව ඔවුන් මායේ උපයදස ගැන සැකයයහි 

යවති. මක්නිසාද යත් ඔවුන් (යමයතක්) මායේ 

දඬුවම විඳ නැත. 

ْۚ بَۡل ُهۡم فِي   ِۡكُر مِنُۢ بَيۡنِنَا ُءنزَِل َعلَيۡهِ ٱلذ 
َ
أ

ا يَُذوُقواْ  ِن ذِۡكرِيِۚ بَل لهمه َشك ٖ م 
 ٨ َعَذابِ 

9. එයස් නැතයහාත් පරිතයාගශීලී සර්වබලධාරී ඔයේ 

පරමාධිපතියේ දයායේ ගබඩාවන් ඔවුන් අබියස 

තියේ ද? 

ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرۡحمَةِ َرب َِك ٱلَۡعزِيزِ  
َ
أ

ابِ   ٩ ٱلۡوَهه
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10. එයස් නැතිනම් අහසහ්ි හා මහයපායළායේ ද ඒ 

යදක අතර ඇති දෑහි ද ආධිපතයය ඔවුන් සතු ද? 

එයස ්නම් ඔවුහු (යභෞතික) සාධකයන්හි නැග 

යත්වා! 

ۡرِض َومَ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ لُۡك ٱلسه ۡم لَُهم مُّ

َ
ا  أ

ۡسَبَٰبِ 
َ
ۖۡ فَلۡيَۡرَتُقواْ فِي ٱلۡأ  ١٠ بَيۡنَُهَما

11. යමහි ඇති යස්නාව ද පරාජයට පත් කරනු ලබන 

ඒකාබද්ධ යස්නාවන් අතරිනි. 
ۡحَزابِ 

َ
َِن ٱلۡأ ا ُهنَالَِك َمۡهُزوم  م   ١١ ُجند  مه

12. ඔවුනට යපර නූහය්ේ ජනයා ද ආද් සමූහයා ද 

රිටි සහිත ෆිර්අවුන් ද (ධර්ම දූතයින්ව) යබාරු 

කයළෝය. 

بَۡت َقبۡلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح وَعَاد  َوفِۡرَعۡوُن  َكذه
ۡوتَادِ

َ
 ١٢ ذُو ٱلۡأ

13. (එයස්ම) සමූද් ජනයා ද ලූත්යේ ජනයා ද 

අයිකාවාසීන් ද යබාරු යකායළෝය.  ඔවුහුමය 

(පරාජයට පත්කරනු ලැබූ) එම යස්නා වනුයේ. 

ۡصَحَُٰب 
َ
لۡـ َيَۡكةِِۚ َوثَُموُد َوَقۡوُم لُوٖط َوأ

ۡحَزاُب 
َ
ْوَلَٰٓئَِك ٱلۡأ

ُ
 ١٣ أ

14. (ඔවුන්) සියල්ල ධර්ම දූතයින් යබාරු කළා මිස 

නැත. එවිට මායේ දඬුවම නියම විය. 
َب ٱلرُُّسَل فََحقه ِعَقابِ  ها َكذه  ١٤ إِن كُلٌّ إِل

15. එක් හඬක් මිස යමාවුහු බලායපායරාත්තු 

යනාවූයවෝය. එයට කිසිදු ප්රමාදවීමක් නැත. 
ا  ها َصيَۡحٗة َوَِٰحَدٗة مه َوَما يَنُظُر َهَُٰٓؤلَآءِ إِل

 ١٥ لََها مِن فََواقٖ 

16. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! විනිශ්චය දිනට යපර 

අපයේ යකාටස අපහට ඉක්මන් කරනු මැනව! යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 

نَا َقبَۡل يَۡوِم   هَنا قِطه ل ل ِ َوَقالُواْ َربهنَا َعج 
 ١٦ ٱلۡحَِسابِ 

17. ඔවුන් පවසන දෑ මත ඔබ ඉවසා සිටිනු. තවද 

බලවත් අයකු වූ අපයේ ගැත්තා දාවූද් පිළිබඳ 

යමයනහි කරනු. නියත වශයයන්ම ඔහු (සමාව 

අයදිමින් අල්ලාහ් යවත) ඉමහත් යලස නැඹුරු 

වන්යනකු විය. 

ٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن َوٱذُۡكۡر َعبَۡدنَا 
ۥٓ  يۡدِِۖ إِنهُه

َ
اٌب َداوُۥَد ذَا ٱلۡأ وه

َ
 ١٧ أ

18. ඔහු සමග සවස් කාලයේ සහ උදෑසන 

(අල්ලාහය්ේ නාමය) සුවිශුද්ධ කරන කඳු සැබැවින්ම 

වසඟ කර දුනිමු. 

ۡرنَا ٱلِۡجبَاَل َمَعُهۥ يَُسب ِۡحَن   إِنها َسخه
 ١٨ بِٱلَۡعِشي ِ َوٱلِۡإۡشَراقِ 

19. තවද (රංචු වශයයන්) රැස ්කරනු ලබන පක්ීන් 

ද (අපි වසඟ කර දුනිමු.) සියල්ල ඔහු යවත නැඹුරු 

යති. 

اب   وه
َ
ۥٓ أ هُه ۖۡ كُل   ل يَۡر َمحُۡشوَرٗة  ١٩ َوٱلطه

20. තවද අපි ඔහුයේ රාජයය බලවත් කයළමු. තවද 

අපි ඔහුට ප්රඥාව හා (තීරණාත්මකව) කතා කිරීයම් 

පැහැදිලිතාව පිරිනැමුයවමු. 

َوَفۡصَل  وََشَدۡدنَا ُملَۡكُهۥ َوَءاَتيَۡنَُٰه ٱلۡحِۡكَمَة 
 ٢٠ ٱلۡخَِطابِ 
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21. තවද ඔවුහු නැමදුම් සථ්ානය යවත (බිත්තියයන්) 

නැග පැමිණි අවසථ්ායේ එම වාදයේ පුවත ඔබ යවත 

පැමිණියේ ද? 

ُرواْ  ََٰك َنبَُؤاْ ٱلۡخَۡصِم إِذۡ تََسوه تَى
َ
۞َوَهۡل أ

 ٢١ ٱلِۡمۡحَراَب 

22. දාවූද් යවත ඔවුහු පිවිසුණු විට ඔවුන් ගැන ඔහු 

තැති ගත්යත්ය. “ඔබ බිය යනාවනු. අපි නඩු 

සම්බන්ධයයන් පාර්ශ්ව යදකකින් සමන්විතයි. 

අපයගන් ඇතැයමකු ඇතැයමකුට අසාධාරණකම් සිදු 

යකාට ඇත. එයහයින් ඔබ යුක්ති ගරුක ව අප අතර 

තීන්දු යදනු. තවද ඔබ අපක්ෂපාතී යනාවනු. තවද 

අපව ඍජු මාර්ගය යවත යයාමු කරනු” යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

َدَخلُواْ عَلَىَٰ َداوُۥَد َفَفزَِع مِنُۡهۡمۖۡ قَالُواْ لَا  إِذۡ 
َتخَۡفۖۡ َخۡصَماِن َبَغىَٰ َبۡعُضنَا عَلَىَٰ َبۡعٖض 

ِ َولَا تُۡشِطۡط   فَٱۡحُكم بَيۡنَنَا بِٱلۡحَق 
َرَٰطِ  ِ  ٢٢ َوٱۡهِدنَآ إِلَيَٰ َسَوآءِ ٱلص 

23. “නියත වශයයන්ම යමාහු මායේ සයහෝදරයාය. 

ඔහුට බැටළු යදනුන් අනූ නව යදයනකු ඇත. තවද 

මට එක් බැටළු යදනකු පමණක් ඇත. තවද ‘එය ද 

මට පවරන්නැ’යි ඔහු පවසා සිටියි. තර්කයයහි ඔහු 

මා අබිබවා යගාස ්ඇත. 

ِخي لَُهۥ تِۡسع  َوتِۡسُعوَن َنۡعَجٗة 
َ
إِنه َهََٰذآ أ

ۡكفِلۡنِيَها 
َ
َولَِي َنۡعَجة  َوَِٰحَدة  َفَقاَل أ

نِي فِي   ٢٣ ٱلۡخَِطابِ وََعزه

24. දාවුද් යමයස ්පිළිතුරු දුන්යන්ය. ඔයේ බැටළු 

යදන ඔහුයේ බැටළු යදනුන් සමග එක් කරන යමන් 

ඉල්ලා සිටීයමන් ඔහු ඔබට අසාධාරණයක් කර ඇත. 

එකට එකතුවී ජීවත්වන ජනයායගන් බහුතරයක් 

ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු ඇතැයමකුට අසාධාරණකම් 

කරති. නමුත් විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් හැර.” 

තවද ඔවුහු ස්වල්ප යදයනකි. (යමයස් ප්රකාශ කරමින් 

සිටිනා අතර) සැබැවින්ම අපි ඔහු පරීක්ෂාවට ලක් 

යකාට ඇතැයි දාවූද් වටහා ගත්යත්ය. එයහයින් ඔහු 

ඔහුයේ පරමාධිපතියගන් සමාව අයැද සිටියේය. තවද 

(සජදා කරමින්) නැමී බිම වැතිරුයණ්ය. තවද ඔහු 

(පශ්චාතාපවී අල්ලාහ ්යවත) හැරුයණ්ය. 

قَاَل لََقۡد َظلََمَك بُِسَؤاِل َنۡعَجتَِك إِلَيَٰ 
َِن ٱلۡخُلََطآءِ لََيبۡغِى   ۖۦۡ َوِإنه َكثِيٗرا م  نَِعاِجهِ

هِذيَن َءاَمنُواْ   ها ٱل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٍض إِل
ا ُهۡمُۗ وََظنه   َٰلَِحَِٰت َوَقلِيل  مه وََعِملُواْ ٱلصه

َُٰه فَ  نهَما َفتَنه
َ
ٱۡستَۡغَفَر َربهُهۥ َوَّۤرَخ  َداوُۥُد أ

نَاَب۩ 
َ
 ٢٤ ۤاٗعِكاَر َوأ

25. එවිට අපි ඔහුට ඒ සඳහා සමාව දුනිමු. නියත 

වශයයන්ම අප අබියස ඔහුට සමීපතාවක් සහ 

අලංකාර නවා තැනක් ඇත. 

َفَغَفۡرنَا لَُهۥ َذَٰلَِكۖۡ َوِإنه لَُهۥ ِعنَدنَا لَُزلَۡفىَٰ 
 ٢٥ وَُحۡسَن َمـ َابٖ 
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26. අයහෝ දාවූද්!  අපි ඔබ මහයපායළායේ 

නියයෝජිතයකු බවට පත් කයළමු. එයහයින් ඔබ 

ජනයා අතර යුක්තිගරුක ව තීන්දු යදනු. තවද 

ආශාවන් අනුගමනය යනාකරනු. එවිට එය 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයන් ඔබ යනාමග යවනු ඇත. 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයන් යනාමග 

ගියවුන් වන ඔවුනට විනිශ්චය දිනය ඔවුන් අමතක 

කළ බැවින් දැඩි දඬුවමක් ඇත. 

ۡرِض  
َ
َيََٰداوُۥُد إِنها َجَعلَۡنََٰك َخلِيَفٗة فِي ٱلۡأ

ِ َولَا تَتهبِِع   اِس بِٱلۡحَق  فَٱۡحُكم َبيَۡن ٱلنه
ِْۚ إِنه  ٱلَۡهَوىَٰ َفيُِضلهَك َعن َسبِيِل ٱَّلله
ِ لَُهۡم   هِذيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱَّلله ٱل

 ٢٦ اْ يَۡوَم ٱلۡحَِسابِ َعَذاب  َشِديُدُۢ بَِما نَُسو

27. තවද අප විසින් යමම අහස හා මහයපායළාව ද 

ඒ යදක අතර ඇති දෑ ද වයාජ යලස මවා නැත. එය 

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්යේ සිතුවිල්ලයි. 

එයහයින් යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට (නිරා) 

ගින්යනන් වූ විනාශය අත්යේවා! 

َمآَء  ۡرَض وََما بَيۡنَُهَما  َوَما َخلَۡقنَا ٱلسه
َ
َوٱلۡأ

هِذيَن َكَفُرواْْۚ فََويۡل   َبَِٰطلٗاْۚ َذَٰلَِك َظنُّ ٱل
ارِ  هِذيَن َكَفُرواْ مَِن ٱلنه  ٢٧ ل ِل

28. යද්වත්වය විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන්, 

මහයපායළායේ කලහකාරීන් යමන් අපි පත් 

කරන්යනමු ද? එයස ්නැතයහාත් බිය බැතිමතුන් 

දුෂ්ටයින් යමන් අපි පත් කරන්යනමු ද? 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ   ۡم َنجَۡعُل ٱل
َ
أ

ۡم 
َ
ۡرِض أ

َ
َٰلَِحَِٰت َكٱلُۡمۡفِسِديَن فِي ٱلۡأ ٱلصه

ارِ   ٢٨ َنجَۡعُل ٱلُۡمتهقِيَن َكٱلُۡفجه

29. (යමය) ඔබ යවත අපි පහළ කළ භාගයමත් 

පුස්තකයයි. ඔවුන් එහි වදන් පරිශීලනය කරනු 

පිණිසත් බුද්ධිමතුන් (යහාඳ) උපයදස ්ලැබීම පිණිසත් 

(අපි එය පහළ කයළමු.) 

بهُرٓواْ  نَزلَۡنَُٰه إِلَۡيَك ُمَبََٰرك  ل َِيده
َ
كَِتٌَٰب أ

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
َر أ  ٢٩ َءاَيَٰتِهِۦ َولَِيتََذكه

30. තවද අපි දාවූද්ට සුලයිමාන් ව තිළිණයක් යලස 

පිරිනැමුයවමු. එම ගැත්තා යහපත් විය. නියත 

වශයයන්ම ඔහු ඉමහත් යලස (අල්ලාහ ්යවත) 

නැඹුරු වන්යනකි. 

ۥٓ  َوَوَهبۡنَا لَِداوُۥَد ُسلَيَۡمََٰنْۚ نِۡعَم ٱلَۡعبُۡد إِنهُه
اٌب  وه

َ
 ٣٠ أ

31. සවස් කාලයයහි මනාව වැඩුණු අශ්වයින් ඔහු 

යවත ප්රදර්ශනය කරනු ලැබූ අවසථ්ාව සිහිපත් 

කරනු. 

َٰفَِنَُٰت إِذۡ ُعرَِض َعلَيۡهِ  بِٱلَۡعِشي ِ ٱلصه
 ٣١ ٱلِۡجيَادُ 

32. එවිට නියත වශයයන්ම ආවරණයයන් (ඒවා) 

සැඟ වී යනයතක් මායේ පරමාධිපතිව සිහි කිරීයමන් 

යතාරව යමම වස්තුවට (යබායහෝ යස්) මා ඇලුම් කර 

ඇතැයි මම සිතමි යැයි ඔහු පැවසීය. 

ۡحبَبُۡت ُحبه ٱلۡخَيۡرِ َعن ذِۡكرِ  
َ
َفَقاَل إِن ِٓي أ

 ٣٢ َرب ِي َحتهيَٰ تََواَرۡت بِٱلۡحَِجابِ 

33. නුඹලා එය මා යවත යගන එන්නැ යි පවසා 

යගලවල් හා යකණ්ඩ කපා හරින්නට පටන් 

ගත්යත්ය. 

وِق  ۖۡ َفَطفَِق َمۡسَحُۢا بِٱلسُّ وَها عَلَىه ُردُّ
ۡعنَاقِ 

َ
 ٣٣ َوٱلۡأ
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34. තවද සැබැවින්ම අපි සුලයිමාන් පරීක්ෂාවට ලක් 

කයළමු. තවද අපි ඔහුයේ ආසනය මත (මිනිස ්

ස්වරූපයයන් ෂාතානීය) සිරුරක් යහළුයවමු. පසු ව 

ඔහු (අල්ලාහ ්යවත) නැවත යයාමු විය. 

لَۡقيۡنَا عَلَىَٰ ُكرِۡسي ِهِۦ 
َ
َولََقۡد َفتَنها ُسلَيَۡمََٰن َوأ

نَاَب 
َ
 ٣٤ َجَسٗدا ثُمه أ

35. මායේ පරමාධිපතියාණනි! මට ඔබ සමාව යදනු 

මැනව! තවද මයගන් පසු ව කිසිවකුට අයිති යනාවන 

පරිදි රාජයයක් මට පිරිනමනු මැනව! නියත 

වශයයන්ම ඔබ මහා පරිතයාගශීලීය. 

ها   ِ ٱۡغفِۡر لِي َوَهۡب لِي ُملٗۡكا ل قَاَل َرب 
نَت 

َ
ِنُۢ َبۡعِدٓيِۖ إِنهَك أ َحٖد م 

َ
يَۢنبَغِى لِأ

اُب   ٣٥ ٱلۡوَهه

36. එවිට අපි ඔහුට සුළඟ වසඟ කර දුන්යනමු. ඔහු 

සිතූ පරිදි ඔහුයේ අණින් එය පහසුයවන් හමා යයි. 
ۡمرِهِۦ رَُخآًء  

َ
ِيَح َتجۡرِي بِأ ۡرنَا لَُه ٱلر  فََسخه

َصاَب 
َ
 ٣٦ َحيُۡث أ

37. තවද යගාඩනැගිලි ඉදි කරන එයමන්ම කිමිද 

මුතු යගාඩගන්නා සියලු යෂයිතානුවන් හා, 
اٖص  َيَِٰطيَن كُله َبنهآءٖ وََغوه  ٣٧ َوٱلشه

38. යදම් තුළ බැඳ දමනු ලැබූ තවත් අය ද (අපි ඔහුට 

වසඟ කර දුනිමු.) 
ۡصَفادِ

َ
نِيَن فِي ٱلۡأ  ٣٨ َوَءاَخرِيَن ُمَقره

39. යමය අපයේ තයාගයයි. එයහයින් කිසිදු 

ගණනයකින් යතාරව නුඹ උපකාර කරනු. එයස ්

නැතයහාත් රඳවා ගනු. 

ۡمِسۡك بَِغيۡرِ  
َ
ۡو أ

َ
َهََٰذا َعَطآُؤنَا فَٱۡمنُۡن أ

 ٣٩ ِحَسابٖ 

40. තවද නියත වශයයන්ම අප අබියස ඔහුට 

සමීපතාවක් සහ අලංකාර නවා තැනක් ඇත. 
 ٤٠ َوِإنه لَُهۥ ِعنَدنَا لَُزلَۡفىَٰ وَُحۡسَن َمـ َابٖ 

41. තවද අපයේ ගැත්තකු වූ අේයූේ ද ඔබ යමයනහි 

කර බලනු. ඔහු තම පරමාධිපති අමතා, “නියත 

වශයයන්ම යෂයිතාන් උවදුරකින් හා යේදනාවකින් 

මා ස්පර්ශ යකාට ඇත” යැයි පැවසීය. 

ن ِي  
َ
ۥٓ أ يُّوَب إِذۡ نَاَدىَٰ َربهُه

َ
َوٱذُۡكۡر َعبَۡدنَآ أ

يَۡطَُٰن بِنُۡصٖب وََعَذاٍب  نَِي ٱلشه  ٤١ َمسه

42. “නුයේ පාදය නුඹ ගසනු. යමය ස්නානය කරනු 

ලබන සිසිල් ස්ථානයකි. එයමන්ම පානය කිරීමකි.” 

(යැයි අල්ලාහ් පැවසීය.) 

َكۖۡ َهََٰذا ُمۡغتََسُلُۢ بَارِد   ٱۡرُكۡض بِرِۡجلِ 
 ٤٢ َوَشَراب  

43. තවද ප්රබුද්ධිමත් අයට අපයගන් වූ ආශිර්වාදයක් 

හා යමයනහි කිරීමක් වශයයන් ඔහුට ඔහුයේ පවුල 

හා ඔවුන් සමග ඔවුන් හා සමාන අය ද අපි 

පිරිනැමුයවමු. 

َعُهۡم َرۡحمَٗة  ۡهلَُهۥ َومِثۡلَُهم مه
َ
ۥٓ أ َوَوَهبۡنَا لَُه

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
ِنها َوذِۡكَرىَٰ لِأ  ٤٣ م 
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44. තවද නුඹ පිදුරු මිටියක් ඔයේ අතට යගන 

එමගින් නුඹ ගසනු. තවද නුඹ ප්රතිඥා කඩ 

යනාකරනු. නියත වශයයන්ම අපි ඔහු 

ඉවසිලිවන්තයකු යස් දුටුයවමු. එම ගැත්තා ඉතා 

යහපත් විය. නියත වශයයන්ම ඔහු (අල්ලාහ් යවත) 

ඉමහත් යලස නැඹුරු වන්යනකි. 

وَُخۡذ بِيَِدَك ِضۡغٗثا فَٱۡضرِب ب ِهِۦ َولَا  
ۥٓ   َتحۡنَۡثُۗ إِنها وََجۡدَنَُٰه َصابِٗراْۚ ن ِۡعَم ٱلَۡعبُۡد إِنهُه

اب   وه
َ
 ٤٤ أ

45. තවද බලය හා මනා දෘෂ්ටීන්යගන් යහබි අපයේ 

ගැත්තන් වන ඉේරාහීම් ඉසහ්ාක් හා යඃකූේ පිළිබඳ ව 

ද (නබිවරය!) නුඹ යමයනහි කරනු. 

َوٱذُۡكۡر ِعَبََٰدنَآ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب 
بَۡصَٰرِ 

َ
يِۡدي َوٱلۡأ

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٤٥ أ

46. මතු යලාව නිවහන යමයනහි කිරීමට නියත 

වශයයන්ම අපි ඔවුන් වියශ්ිත කයළමු. 
ارِ  ۡخلَۡصَنَُٰهم ِبخَالَِصةٖ ذِۡكَرى ٱلده

َ
 ٤٦ إِنهآ أ

47. තවද නියත වශයයන්ම ඔවුන් අප අබියස 

විශිෂ්ටයින් යලස යතෝරා ගනු ලැබූවන් අතරිනි. 
َوِإنهُهۡم ِعنَدنَا لَِمَن ٱلُۡمۡصَطَفيَۡن  

ۡخيَارِ 
َ
 ٤٧ ٱلۡأ

48. තවද ඉසම්ාඊල් අල්යසඃ හා දුල් කිෆ්ල් පිළිබඳ ව 

ද යමයනහි කරනු. තවද (යම්) සියල්ලන්ම 

විශිෂ්ටයින් අතරිනි. 

ۡفِلِۖ وَكُل   َوٱذُۡكۡر إِۡسَمَٰعِيَل َوٱلۡيََسَع َوذَا ٱلۡكِ 
ۡخيَارِ 

َ
َِن ٱلۡأ  ٤٨ م 

49. යමය යමයනහි කිරීමකි. තවද නියත වශයයන්ම 

බිය බැතිමතුන් හට අලංකාර නවාතැනක් ඇත. 
ْۚ َوِإنه لِلُۡمتهقِيَن لَحُۡسَن َمـ َابٖ   ٤٩ َهََٰذا ذِۡكر 

50. එය ඔවුන් යවනුයවන් යදාරවල් විවෘත කරනු 

ලැබූ සදාකාලික (ස්වර්ග) උයන් යේ. 
َُٰب  بَۡو

َ
هُهُم ٱلۡأ َفتهَحٗة ل َِٰت َعۡدٖن مُّ  ٥٠ َجنه

51. එහි ඔවුන් හාන්සි ව සිට යබායහෝ පලතුරු හා 

පානයන් එහි ඔවුන් ඉල්ලා සිටිති. 
ُمتهِكـ ِيَن فِيَها يَۡدُعوَن فِيَها بَِفَٰكَِهةٖ 

 ٥١ َكثِيَرةٖ َوَشَرابٖ 

52. තවද සම වයසැති දමිත බැල්ම යහළන 

කාන්තායවෝ ඔවුන් අබියස සිටිති. 
تَۡراٌب 

َ
ۡرِف أ َِٰصَرَُٰت ٱلطه  ٥٢ ۞وَِعنَدُهۡم َق

53. විනිශ්චය දිනය සඳහා නුඹලාට ප්රතිඥා යදනු 

ලබන දෑ යමයයි. 
 ٥٣ َهََٰذا َما تُوَعُدوَن لَِيۡوِم ٱلۡحَِسابِ 

54. නියත වශයයන්ම යමය ඊට අවසානයක් නැති 

අපයේ යපෝෂණයයි. 
 ٥٤ لَرِۡزُقنَا َما لَُهۥ مِن نهَفادٍ إِنه َهََٰذا 

55. (බිය බැතිමතුන් සඳහා වූ දෑ) යමයයි. තවද 

නියත වශයයන්ම සීමාව ඉක්මවා ගියවුන්ට නපුරු 

නවාතැනක් ඇත. 

َٰغِيَن لََشره َمـ َابٖ   ٥٥ َهََٰذاْۚ َوِإنه لِلطه
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56. එය ඔවුහු එහි පිවිස දැයවන නිරයයි. එයහයින් 

එම නවාතැන නපුරු විය. 
 ٥٦ َجَهنهَم يَۡصلَۡوَنَها فَبِئَۡس ٱلِۡمَهادُ 

57. යමය(සීමාව ඉක්මවූවන් සඳහා)ය. එයහයින් 

ඔවුන් එය භුක්ති විඳිත්වා! (ඔවුනට) නටන ජලයයි. 

සැරව මුසු වූ රුධිරයයි (යැයි අල්ලාහ ්පවසයි.) 

اق    ٥٧ َهََٰذا فَلۡيَُذوُقوهُ َحمِيم  وََغسه

58. ඒ ස්වරූපයයන් යුත් යවනත් (දඬුවම්) වර්ගද 

(ඔවුනට) ඇත. 
ۡزَوَٰجٌ 

َ
ۦٓ أ  ٥٨ َوَءاَخُر مِن َشكۡلِهِ

59. යමය නුඹලා සමග පිවිසුණු පිරිසකි. ඔවුනට 

කිසිදු පිළිගැනීමක් නැත. නියත වශයයන්ම ඔවුහු 

නිරා (ගින්නට) පිවිස දැයවන්යනෝ යවති. 

ُۢا بِهِۡمْۚ   َعُكۡم لَا َمرَۡحبَ ۡقتَِحم  مه َهََٰذا فَۡوج  مُّ
ارِ   ٥٩ إِنهُهۡم َصالُواْ ٱلنه

60. එයස් යනාව, (අප යනාමඟ යැවූ) නුඹලාට ද 

කිසිදු පිළිගැනීමක් නැත. අප හට එය ඉදිරිපත් කයළ ්

නුඹලාය. එයහයින් එම වාසසථ්ානය නපුරු විය යැයි 

ඔවුහු පවසති. 

نتُۡم  
َ
ُۢا بُِكۡمۖۡ أ نتُۡم لَا َمرَۡحبَ

َ
قَالُواْ بَۡل أ

 ۡۖ ۡمتُُموهُ لََنا  ٦٠ فَبِئَۡس ٱلَۡقَرارُ قَده

61. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! අපහට කවයරකු 

යමය ඉදිරිපත් කයළ් ද ඔහුට නිරයේ දඬුවම ගුණ කර 

යදන්නැයි ඔවුහු පවසති. 

َم لََنا َهََٰذا فَزِۡدهُ َعَذابٗا   قَالُواْ َربهنَا َمن قَده
ارِ   ٦١ ِضۡعٗفا فِي ٱلنه

62. නපුරන් අතරින් යැයි අපි ඔවුන් ගණන් ගනිමින් 

සිටි මිනිසුන් අපහට දකින්නට නැත්යත් ඇයි දැයි 

ඔවුහු පවසති. 

ُهم   َوَقالُواْ َما لََنا لَا نََرىَٰ رَِجالٗا ُكنها َنُعدُّ
ۡشَرارِ 

َ
َِن ٱلۡأ  ٦٢ م 

63. අපි ඔවුන් සමේචලයට ගත්යතමු ද? එයස ්

නැතයහාත් ඔවුන්යගන් (අපයේ) බැල්ම ඉවත් වූයේ 

ද? 

خَۡذَنَُٰهۡم ِسۡخرِيًّا  ته
َ
ۡم َزاَغۡت َعنُۡهُم  أ

َ
أ

بَۡصَٰرُ 
َ
 ٦٣ ٱلۡأ

64. නියත වශයයන්ම එය සැබෑවකි. එය 

නිරාවාසීන්යේ වාදයයි. 
ۡهِل ٱلنهارِ 

َ
 ٦٤ إِنه َذَٰلَِك لَحَق   َتخَاُصُم أ

65. “නියත වශයයන්ම මම අවවාද කරන්යනකු 

පමණි. තවද බල පරාක්රම ඒකීය වූ අල්ලාහ ්හැර 

යවනත් කිසිදු යදවියකු නැත” යැයි (නබිවරය!) නුඹ 

පවසනු. 

 ُ ها ٱَّلله ۖۡ وََما مِۡن إَِلٍَٰه إِل نَا۠ ُمنِذر 
َ
قُۡل إِنهَمآ أ

ارُ  َِٰحُد ٱلَۡقهه  ٦٥ ٱلَۡو

66. “ඔහු සර්ව බලධාරී, අතික්ෂමාශීලී, අහසහ්ි හා 

මහයපායළායේ ද ඒ යදක අතර ඇති දෑහි ද 

පරමාධිපතිය.” 

ۡرِض َوَما 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ بَيۡنَُهَما  َربُّ ٱلسه

َٰرُ   ٦٦ ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡغفه

67. “එය මහත් වූ පුවතකි.” යැයි නුඹ පවසනු.  ٌ٦٧ قُۡل ُهَو َنبٌَؤاْ َعِظيم 
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68. “නුඹලා එය පිටුපාන්යනෝය.”  َنتُۡم َعنُۡه ُمۡعرُِضون
َ
 ٦٨ أ

69. “ඉහළ ප්රධානීන් තර්ක කරන විට ඔවුන් පිළිබඳ 

කිසිදු දැනුමක් මට යනාවීය.” 
عۡلَىَٰٓ إِذۡ َما كَاَن 

َ
لَِي مِۡن ِعلِۭۡم بِٱلَۡملَِإ ٱلۡأ

 ٦٩ َيخۡتَِصُمونَ 

70. “නියත වශයයන්ම මම පැහැදිලි අවවාද 

කරන්නකු පමණි යැයි මිස මා යවත යහළිදරේ කරනු 

යනාලැබීය.” 

بِينٌ  نَا۠ نَِذير  مُّ
َ
نهَمآ أ

َ
هآ أ  ٧٠ إِن يُوَحيَٰٓ إِلَيه إِل

71. නියත වශයයන්ම මම මැටියයන් වූ මිනියසකු 

මවන්යනමි යැයි මලක්වරුන්ට නුයේ පරමාධිපති 

පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

إِذۡ قَاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َخَٰلُِقُۢ بََشٗرا  
ِن ِطينٖ   ٧١ م 

72. පසු ව මම ඔහු නිසි අයුරින් හැඩගස්වා මායේ 

ආත්මයයන් ඔහු තුළ පිඹ ූවිට නුඹලා ඔහුට සුජූද් 

(ආචාර) කරන්නන් යලස වැයටනු. (යැයි අල්ලාහ ්

පැවැසුයේය). 

وِحي  يۡتُُهۥ َوَنَفۡخُت فِيهِ مِن رُّ فَإِذَا َسوه
 ٧٢ َفَقُعواْ لَُهۥ َسَِٰجِدينَ 

73. එවිට මලක්වරුන් වන ඔවුන් සියල්යලෝම සුජූද් 

කයළෝය. 
ۡجمَُعونَ 

َ
 ٧٣ فََسَجَد ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة كُلُُّهۡم أ

74. නමුත් ඉේලීස් හැර. ඔහු උඩඟු විය. තවද 

යදවියන් ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් අතරින් විය. 
هآ إِبۡلِيَس ٱۡستَۡكبََر وَكَاَن مَِن  إِل

 ٧٤ ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

75. “අයහෝ ඉේලීස!් මායේ දෑතින් මා මැවූ දෑට නුඹ 

සුජූද් කිරීයමන් නුඹ ව වැළැක්වූයේ කුමක් ද? නුඹ 

උඩඟු වූයයහි ද එයස් නැතයහාත් උසස ්අය අතරින් 

වූයයහි දැ”යි ඔහු(අල්ලාහ්) විමසීය. 

ن تَۡسُجَد لَِما 
َ
قَاَل َيَٰٓإِبۡلِيُس َما َمنََعَك أ

ۡم ُكنَت مَِن  
َ
ۡستَۡكبَۡرَت أ

َ
ۖۡ أ َخلَۡقُت بِيََديه

 ٧٥ ٱلَۡعالِينَ 

76. “මම ඔහුට වඩා යර්ෂ්ටය. ඔබ මා මවා ඇත්යත් 

ගින්යනනි. තවද ඔබ ඔහු මවා ඇත්යත් මැටියයනි” 

යැයි ඔහු පැවසීය. 

ِنُۡه َخلَۡقتَنِي مِن نهارٖ   نَا۠ َخيۡر  م 
َ
قَاَل أ

 ٧٦ وََخلَۡقتَُهۥ مِن ِطينٖ 

77. ඔහු යමයස් පැවසීය. “එයස් නම් නුඹ යමයින් 

බැහැර වනු. නියත වශයයන්ම නුඹ පලවා හරිනු 

ලැබූයවකි. 

 ٧٧ قَاَل فَٱۡخُرۡج مِنَۡها فَإِنهَك رَِجيم  

78. තවද නියත වශයයන්ම විනිශ්චය දිනය දක්වා 

මායේ ශාපය නුඹට එයරහි ව පවතී. 
ِينِ   ٧٨ َوِإنه َعلَيَۡك لَۡعنَتِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلد 
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79. “මායේ පරමාධිපතියාණනි! එයස් නම් ඔවුන් 

නැවත නැගිටුවනු ලබන දිනය දක්වා මට කල් යදනු” 

යැයි ඔහු පැවසීය. 

نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم 
َ
ِ فَأ  ٧٩ ُيبَۡعثُونَ قَاَل َرب 

80. එයස් නම් කල් යදනූ ලැබූවන් අතරින් ඔබ 

වන්යනහිය යැයි ඔහු(අල්ලාහ)් පැවසීය. 
 ٨٠ قَاَل فَإِنهَك مَِن ٱلُۡمنَظرِينَ 

81. නියමිත යේලායේ දිනය දක්වා.  ِ٨١ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلَۡوقِۡت ٱلَۡمۡعلُوم 

82. ඔයේ ගරුත්වයේ නාමයයන් දිවුරමින්. 

සැබැවින්ම මම ඔවුන් සියල්ල යනාමග යවමි. 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۡغوِيَنهُهۡم أ

ُ
تَِك لَأ  ٨٢ قَاَل فَبِعِزه

83. නමුත් ඔවුන් අතරින් වූ ඔයේ අවංක ගැත්තන් 

හැර. 
ها ِعبَاَدَك مِنُۡهُم ٱلُۡمۡخلَِصينَ   ٨٣ إِل

84. එයස් නම් එය සතයයකි. තවද මම සතයයම 

පවසමි යැයි ඔහු (අල්ලාහ්) පැවසීය. 
قُوُل قَاَل 

َ
 ٨٤ فَٱلۡحَقُّ َوٱلۡحَقه أ

85. නුඹ හා ඔවුන් අතරින් නුඹ ව අනුගමනය කළ 

සියලු යදනායගන් මම නිරය පුරවමි. 
ن تَبَِعَك مِنُۡهۡم   ۡملَأَنه َجَهنهَم مِنَك َومِمه

َ
لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٨٥ أ

86. (නබිවරය!) “ඒ යවනුයවන් කිසිදු කුලියක් මම 

නුඹලායගන් යනාඉල්ලමි. තවද මම ස්ව කැමැත්ත 

පරිදි ප්රකාශ කරන්නන් අතරින් ද යනායවමි” යැයි 

නුඹ පවසනු. 

نَا۠  
َ
ۡجرٖ َوَمآ أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَيۡهِ مِۡن أ

َ
قُۡل َمآ أ

 ٨٦ مَِن ٱلُۡمتَكَل ِفِينَ 

87. “එය (අල්කුර්ආනය) යලෝවැසියන්ට යමයනහි 

කිරීමක් මිස නැත.” 
ها ذِۡكر    ٨٧ ل ِلَۡعَٰلَِمينَ إِۡن ُهَو إِل

88. “තවද ටික කලකට පසු ව එහි පුවත සැබැවින්ම 

නුඹලා දැන ගනු ඇත.” 
هُۥ َبۡعَد ِحيِۭن

َ
 ٨٨ َولََتۡعلَُمنه َنبَأ
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සූරා අස් සුමර්  الزمر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (යමය) සර්ව බලධාරී මහා ප්රඥාවන්ත 

අල්ලාහය්ගන් වූ ග්රන්ථයේ පහළ කිරීමකි. 
ِ ٱلَۡعزِيزِ  تَنزِيُل ٱلِۡكَتَِٰب مَِن ٱَّلله

 ١ ٱلۡحَِكيمِ 

2. නියත වශයයන්ම අපි ඔබ යවත ධර්ම ග්රන්ථය 

සතයයයන් යුතු ව පහළ කයළමු. එයහයින් ඔබ 

අවංක යලසින් අල්ලාහ්ට පමණක් දහම පුද යකාට 

ඔහුට නැමදුම් කරනු. 

ِ فَٱۡعبُِد   نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ِينَ  هُه ٱلد  َ ُمخۡلِٗصا ل  ٢ ٱَّلله

3. දැන ගනු! පිවිතුරු දහම අල්ලාහ් සතුය. තවද ඔහු 

හැර යවනත් අය ආරක්ෂකයින් යලස ගත් අය 

‘අල්ලාහ ්යවත අප සමීප කරවීමට මිස අපි ඔවුනට 

නැමදුම් යනාකයළමු (යැයි පවසති). ඔවුන් කවර 

යදයක් තුළ මතයේද ඇති කරගත්යත්ද ඒ පිළිබඳ ව 

අල්ලාහ ්ඔවුන් අතර නියත වශයයන්ම තීන්දු යදනු 

ඇත. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් මහා යබාරුකාර 

දැඩි යස් යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නාහට මග 

යනායපන්වයි. 

لَا 
َ
خَُذواْ مِن أ هِذيَن ٱته ِيُن ٱلۡخَالُِصْۚ َوٱل ِ ٱلد  َّلِله

ِبُونَآ   ها لُِيَقر  ۡولَِيآَء َما َنۡعبُُدُهۡم إِل
َ
ۦٓ أ ُدونِهِ

َ َيحُۡكُم بَيۡنَُهۡم فِي   ِ ُزلَۡفىَٰٓ إِنه ٱَّلله إِلَي ٱَّلله
َ لَا َيۡهِدي   َما ُهۡم فِيهِ َيخۡتَلُِفوَنُۗ إِنه ٱَّلله

ار   َمۡن ُهَو َكَِٰذب    ٣ َكفه

4. අල්ලාහ් දරුවකු ගැනීමට සිතුයේ නම් ඔහු අභිමත 

කළ අයුරින් ඔහු මවන දැයින්ම ඔහු යතෝරා ගන්නට 

තිබුණි. ඔහු සුපිවිතුරුය. ඔහු මහා බලපරාක්රම ඒකීය 

වූ අල්ලාහ්ය. 

ا   هٱۡصَطَفىَٰ مِمه ن َيتهِخَذ َولَٗدا ل
َ
ُ أ َراَد ٱَّلله

َ
هۡو أ ل

َِٰحُد  َيخۡلُُق َما  ُ ٱلَۡو ۖۥۡ ُهَو ٱَّلله ْۚ ُسبَۡحَٰنَُه يََشآُء
ارُ   ٤ ٱلَۡقهه

5. සතයයයන් යුතු ව අහස ්හා මහයපායළාව ඔහු 

මැේයේය. තවද ඔහු රාත්රිය දහවල මත 

හකුළුවන්යන්ය. තවද ඔහු දහවල රාත්රිය මත 

හකුළුවන්යන්ය. තවද හිරු හා සඳ ඔහු වසඟ 

කයළය්. ඒ සියල්ල නියමිත කාලයක් දක්වා ගමන් 

කරනු ඇත. දැන ගනු! ඔහුම ය සර්ව බලධාරී 

අතික්ෂමාශීලී. 

ُِر  ِِۖ يَُكو  ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َخلََق ٱلسه

هۡيِلِۖ   َهاَر عَلَى ٱل ُِر ٱلنه َهارِ َويَُكو  هۡيَل عَلَى ٱلنه ٱل
َجٖل  

َ
ۖۡ كُل   َيجۡرِي لِأ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َر ٱلشه وََسخه

لَا ُهَو ٱلَۡعزِ 
َ
يِۗ أ َسمًّ َٰرُ مُّ  ٥ يُز ٱلَۡغفه
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6. එකම ආත්මයකින් ඔහු නුඹලා මැේයේය. පසු ව 

එයින් එහි සහකාරිය ඇති කයළ්ය. තවද යගාවිපළ 

සතුන්යගන් යුගල වර්ග අටක් නුඹලාට පහළ 

කයළය්. මැවීමකින් පසු මැවීමක් යලසින් තුන් 

ආකාර අන්ධකාරයන් තුළ නුඹලායේ මේවරුන්යේ 

කුසවල්හි ඔහු නුඹලා මැේයේය. එයයි නුඹලායේ 

පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්. සියලු ආධිපතයයන් ඔහු 

සතුය. ඔහු හැර යවනත් යදවියයකු නැත. එයස ්නම් 

නුඹලා යවයනතකට යයාමු කරනු ලබනුයේ 

යකයස්ද? 

ِن نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ ثُمه َجَعَل   َخلََقُكم م 
نَۡعَِٰم  

َ
َِن ٱلۡأ نَزَل لَُكم م 

َ
مِنَۡها َزوَۡجَها َوأ

ۡزَوَٰٖجِۚ َيخۡلُُقُكۡم فِي ُبُطوِن  ثََمَٰنِيََة 
َ
أ

ِنُۢ َبۡعِد َخلٖۡق فِي   َهَٰتُِكۡم َخلٗۡقا م  مه
ُ
أ

ُ َربُُّكۡم لَُه   ُظلَُمَٰٖت ثََلَٰٖثِۚ َذَٰلُِكُم ٱَّلله
هيَٰ تُۡصَرُفونَ  ن

َ
ها ُهَوۖۡ فَأ  ٦ ٱلُۡملُۡكۖۡ لَآ إَِلََٰه إِل

7. නුඹලා ප්රතික්යෂ්ප කරන්යන් නම් එවිට (දැන 

ගනු!) නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් නුඹලා ගැන 

අවශයතා ව යනාමැත්තාය. තම ගැත්තන්යගන් 

ප්රතික්යෂ්ප කිරීම ඔහු ප්රිය යනාකරයි. තවද නුඹලා 

කෘතයේදී වන්යන් නම් ඒ ගැන ඔහු නුඹලා යකයරහි 

තෘප්තියට පත් යවයි. බර උසුලන්යනකු යවනත් 

අයයේ (පාපයේ) බර යනාඋසුලනු ඇත. පසු ව 

නුඹලා නැවත යයාමු විය යුතු ස්ථානය ඇත්යත් 

නුඹලායේ පරමාධිපති යවතය. එවිට නුඹලා කරමින් 

සිටි දෑ පිළිබඳ ව ඔහු නුඹලාට දන්වයි. නියත 

වශයයන්ම ඔහු හදවත් සතු දෑ පිළිබඳ ව මැනවින් 

දන්නාය. 

َ َغنِيٌّ َعنُكۡمۖۡ َولَا   إِن تَۡكُفُرواْ فَإِنه ٱَّلله
ۖۡ َوِإن  تَۡشُكُرواْ يَۡرَضيَٰ لِعِبَادِهِ ٱلُۡكۡفَر

  ِۚ ۡخَرىَٰ
ُ
يَۡرَضُه لَُكۡمُۗ َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ

رِۡجُعُكۡم َفيُنَب ِئُُكم بَِما   ثُمه إِلَيَٰ َرب ُِكم مه
ُۢ بَِذاِت  ُكنتُۡم َتۡعَملُوَنْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم

ُدوِر   ٧ ٱلصُّ

8. තවද මිනිසාට යම් හානියක් ස්පර්ශ වූ විට ඔහු 

තම පරමාධිපති යවත යයාමු වී ඔහුට කන්නලේ 

කරයි. පසු ව ඔහුට ඔහුයගන් වූ යම් අනුග්රහයක් 

පිරිනැමූ විට ඔහු මීට යපර කවර යදයක් යවත 

කන්නලේ කරමින් සිටියේ ද එය අමතක යකාට 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයන් යනාමග යවනු පිණිස ඔහුට 

සමානයන් තබයි. “ඔබ ඔයේ ප්රතික්යෂ්පය සමග 

ස්වල්ප කාලයක් භුක්ති විදිනු. නියත වශයයන්ම ඔබ 

නිරාවාසීන් අතරිනි” යැයි (නබි මුහම්මද්!) නුඹ 

පවසනු. 

۞َوِإذَا َمسه ٱلِۡإنَسََٰن ُضر   َدعَا َربهُهۥ ُمنِيبًا  
ِنُۡه نَِسَي َما كَاَن   لَُهۥ نِۡعَمٗة م  إِلَۡيهِ ثُمه إِذَا َخوه

نَداٗدا 
َ
ِ أ يَۡدُعٓواْ إِلَۡيهِ مِن َقبُۡل وََجَعَل َّلِله

ۚۦْ قُۡل َتَمتهۡع بُِكۡفرَِك   ل ُِيِضله َعن َسبِيلِهِ
ۡصَحَِٰب ٱلنهارِ 

َ
 ٨ قَلِيلًا إِنهَك مِۡن أ

9. මතු යලාව පිළිබඳ බියයන් හා තම පරමාධිපතියේ 

ආශිර්වාදය අයප්ක්ෂායවන් රාී යහෝරාවන්හි 

(සලාතයේදී) සුජූද් කරන්නකු යලස හා නැගිට 

සිටින්යනකු යලස ගැතිකම් කිරීමට අවදි ව සිටින්නා, 

(එයස ්යනාකරන පාපියකු යමන්)ද? “දන්නා අය හා 

යනාදන්නා අය සමාන යේවි” දැයි (නබි මුහම්මද්) 

නුඹ විමසනු. (යමමගින්) උපයදස් ලබනුයේ 

ප්රබුද්ධිමත් උදවියයි. 

هۡيِل َساِجٗدا َوَقآئِٗما   َٰنٌِت َءانَآَء ٱل ۡن ُهَو َق مه
َ
أ

ۗۦُ قُۡل َهۡل  َيحَۡذُر ٱٓأۡلِخَرةَ  َويَرُۡجواْ َرۡحمََة َرب ِهِ
هِذيَن لَا   هِذيَن َيۡعلَُموَن َوٱل يَۡستَوِي ٱل

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ُر أ  ٩ َيۡعلَُموَنُۗ إِنهَما َيتََذكه
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10. අයහෝ විශ්වාස කළාවූ මායේ යහපත් ගැත්තනි! 

නුඹලා නුඹලායේ පරමාධිපතිට බිය බැතිමත් වනු. 

යමයලාව යහකම් කළවුනට යහපතය. අල්ලාහය්ේ 

භූමිය විශාලය. ඉවසිලිවන්තයින් ඔවුන්යේ ප්රතිඵල 

අප්රමාණ යලස ලබා ගනිති. 

هِذيَن َءاَمنُواْ ٱتهُقواْ َربهُكۡمْۚ   قُۡل َيَٰعِبَادِ ٱل
  ُۗ ۡنيَا َحَسنَة  ۡحَسنُواْ فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ

َ
هِذيَن أ لِل

هي ٱل ُۗ إِنهَما يَُوف ِ َوَِٰسَعٌة ۡرُض ٱَّلله
َ
َٰبُِروَن َوأ صه

ۡجَرُهم بَِغيۡرِ ِحَسابٖ 
َ
 ١٠ أ

11. “නියත වශයයන්ම මා අල්ලාහ්ට අවංක යලසින් 

ඔහුට පමණක් දහම පුද කර නැමදීමට මා අණ කරනු 

ලැබුයවමි” යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

هُه   َ ُمخۡلِٗصا ل ۡعبَُد ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
مِۡرُت أ

ُ
قُۡل إِن ِٓي أ

ِينَ   ١١ ٱلد 

12. තවද මුස්ලිම්වරුන්යගන් පළමුවැන්නා වීමට ද 

මම අණ කරනු ලැබුයවමි. 
َل ٱلُۡمۡسلِِمينَ  وه

َ
ُكوَن أ

َ
ۡن أ

َ
مِۡرُت لِأ

ُ
 ١٢ َوأ

13. “මායේ පරමාධිපතිට මම පිටුපෑයේ නම් මහත් වූ 

දිනයක දඬුවම ගැන මම බිය යවමි” යැයි නුඹ 

පවසනු. 

َخاُف إِۡن َعَصيُۡت َرب ِي َعَذاَب  
َ
قُۡل إِن ِٓي أ

 ١٣ يَۡوٍم َعِظيمٖ 

14. “මායේ යටහත්භාවය අල්ලාහ්ට අවංක යලසින් 

පුද කරමින් මම ඔහු නමදිමි” යැයි නුඹ පවසනු. 
هُهۥ دِينِي ۡعبُُد ُمخۡلِٗصا ل

َ
َ أ  ١٤ قُِل ٱَّلله

15. එයහයින් නුඹලා ඔහු හැර නුඹලා අභිමත දෑට 

ගැතිකම් කරනු. (නබිවරය!) “නියත වශයයන්ම 

පරාජිතයින් වනුයේ මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනයේ තමන්ට හා තම පවුලට පාඩු ඇති කර 

ගත්තවුන්ය. දැන ගනු! එයයි ප්රකට පරාජය” යැයි 

නුඹ පවසනු. 

ۗۦُ قُۡل إِنه  ِن ُدونِهِ فَٱۡعبُُدواْ َما ِشئۡتُم م 
نُفَسُهۡم 

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ٱلَۡخَِٰسِريَن ٱل

ۡهلِيهِۡم يَۡوَم 
َ
لَا َذَٰلَِك ُهَو  َوأ

َ
ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ

 ١٥ ٱلۡخُۡسَراُن ٱلُۡمبِينُ 

16. ඔවුනට ඉහළින් (නිරා) ගින්යනන් වූ මහල් ද 

ඔවුනට පහළින් මහල් ද ඔවුනට ඇත. එය වනාහි 

අල්ලාහ ්එමගින් තම ගැත්තන් බිය ඇති 

කරවයි.“අයහෝ මායේ ගැත්තනි! එයහයින් නුඹලා 

මට බිය බැතිමත් වනු.” (යැයි තවදුරටත් පවසනු.) 

ارِ وَمِن   َِن ٱلنه ِن فَۡوقِهِۡم ُظلَل  م  لَُهم م 
ۚۥْ  ُ بِهِۦ ِعبَاَدهُ ْۚ َذَٰلَِك ُيخَو ُِف ٱَّلله َتحۡتِهِۡم ُظلَل 

 ١٦ َيَٰعِبَادِ فَٱتهُقونِ 

17. නපුරු බලයේගයන්යගන් (ඉවත් ව) ඒවාට 

නැමදුම් කිරීයමන් වැළකී අල්ලාහ් යවත නැඹුරු 

වූවන් වනාහි ඔවුනටය ශුභාශිංසනය ඇත්යත්. 

එයහයින් මායේ ගැත්තන් හට ඔබ සුබාරංචි දන්වනු. 

ن َيۡعبُُدوَها 
َ
َُٰغوَت أ هِذيَن ٱۡجتَنَبُواْ ٱلطه َوٱل

ۡر   ِ ِۚ فَبَش  ِ لَُهُم ٱلۡبُۡشَرىَٰ نَابُٓواْ إِلَي ٱَّلله
َ
َوأ

 ١٧ ِعبَادِ
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18. ප්රකාශයට සවන් දී එය වඩාත් අලංකාර අයුරින් 

අනුගමනය කරන්නන් වනාහි අල්ලාහ් ඔවුනට මග 

යපන්වූ අය ඔවුහුමය. තවද ඔවුහුමය ප්රබුද්ධිමත් 

උදවිය වන්යනෝ. 

هِذيَن يَۡستَِمُعوَن ٱلَۡقۡوَل َفيَتهبُِعوَن   ٱل
  ۡۖ ُ َُٰهُم ٱَّلله هِذيَن َهَدى ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
ۥْٓۚ أ ۡحَسنَُه

َ
أ

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم أ

ُ
 ١٨ َوأ

19. (නබිවරය!) කවුරුන් යකයරහි දඬුවම පිළිබඳ 

වදන නියමවූයේ ද ගින්යනහි සිටින ඔහුව ඔබ 

ආරක්ෂා කරන්යනක් වන්යනහිද? 

نَت  
َ
فَأ

َ
َفَمۡن َحقه َعلَيۡهِ كَلَِمُة ٱلَۡعَذاِب أ

َ
أ

ارِ   ١٩ تُنقُِذ َمن فِي ٱلنه

20. නමුත් තම පරමාධිපතිට බිය බැතිමත් වූ අය 

වනාහි ඔවුනට මන්දිර ඇත. ඒවාට ඉහළින් ඉදි 

කරන ලද තවත් මන්දිර ද ඇත. ඒවාට පහළින් 

ගංගායවෝ ගලා බසිති. (එය) අල්ලාහය්ේ ප්රතිඥාවක් 

වශයයනි. අල්ලාහ ්එම ප්රතිඥාව කඩ යනාකරයි. 

ِن   هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم لَُهۡم ُغَرف  م  َلَِٰكِن ٱل
بۡنِيهة  َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها   فَۡوقَِها ُغَرف  مه

نَۡهَٰ 
َ
ُ  ٱلۡأ ِ لَا ُيخۡلُِف ٱَّلله ۖۡ وَۡعَد ٱَّلله ُر

 ٢٠ ٱلِۡميَعادَ 

21. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අහසින් ජලය පහළ 

යකාට එය මහයපායළායේ උල්පත් යලස ගලා 

යන්නට සලස්වා එමගින් (විවිධ වර්ණවලින් යුත්) 

විවිධ වර්ගයේ යබෝග හට ගන්වා පැයහන්නට 

සලස්වයි. එවිට ඔබ එය රන්වන් පැහැයයන් දකිනු 

ඇත. පසු ව එය ඉපැනැලි බවට පත් කරයි. නියත 

වශයයන්ම එහි ප්රබුද්ධිමත් උදවියට උපයදසක් ඇත. 

َمآءِ َماٗٓء  نَزَل مَِن ٱلسه
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡرِض ثُمه ُيخۡرُِج بِهِۦ 
َ
فََسلََكُهۥ يََنَٰبِيَع فِي ٱلۡأ

َٰنُُهۥ ثُمه يَهِيُج  لَۡو
َ
خۡتَلًِفا أ َُٰه  َزۡرٗعا مُّ َفتََرى

ْۚ إِنه فِي َذَٰلَِك   ا ثُمه َيجَۡعلُُهۥ ُحَطًَٰما ُمۡصَفر ٗ
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٢١ لَِذۡكَرىَٰ لِأ

22. අල්ලාහ් කවයරකුයේ හදවත ඉස්ලාමය යවත 

විවෘත කයළ්ද සැබැවින්ම ඔහු ඔහුයේ පරමාධිපතියේ 

ආයලෝකය මත සිටින්යන්ය. අල්ලාහ් ව යමයනහි 

කිරීයමන් දුරස් වූ බැවින් තම හදවත් රළුවූවන්ට 

විනාශය අත්යේවා! ඔවුහු පැහැදිලි යනාමයගහි 

යවති. 

ُ َصۡدَرُهۥ لِلِۡإۡسَلَِٰم َفُهَو  َفَمن َشَرَح ٱَّلله
َ
أ

ۚۦْ فََويۡل  ل ِلَۡقَِٰسيَةِ قُلُوبُُهم   ب ِهِ ِن ره عَلَىَٰ نُورٖ م 
بِينٍ  ْوَلَٰٓئَِك فِي َضَلَٰٖل مُّ

ُ
ِْۚ أ ِن ذِۡكرِ ٱَّلله  ٢٢ م 

23. නැවත නැවතත් ප්රකාශ වන; එකියනකට 

සමාන; ධර්මයක් යලස අලංකාර කතාව ඔහු පහළ 

කයළය්. තම පරමාධිපතිට බියවන්නන්යේ හම් 

එමගින් කිළියපාළා යනු ඇත. පසු ව ඔවුන්යේ හම් 

හා ඔවුන්යේ හදවත් අල්ලාහ ්යමයනහි කිරීම සඳහා 

යමායළාක් වනු ඇත. එය අල්ලාහය්ේ මග 

යපන්වීමයි. ඔහු අභිමත කරන අයට එමගින් ඔහු මග 

යපන්වනු ඇත. තවද අල්ලාහ් කවයරකු යනාමග 

යන්නට ඉඩ හැරියේද ඔහුට කිසිදු මග යපන්වන්නකු 

නැත. 

تََشَٰبِٗها  ۡحَسَن ٱلۡحَِديِث كَِتَٰٗبا مُّ
َ
َل أ ُ نَزه ٱَّلله

هِذيَن َيخَۡشۡوَن  ثَانَِي َتۡقَشعِرُّ مِنُۡه ُجلُوُد ٱل مه
 َ يَٰ  َربهُهۡم ثُمه تَلِيُن ُجلُوُدُهۡم َوُقلُوبُُهۡم إِل

ِ َيۡهِدي بِهِۦ َمن   ِْۚ َذَٰلَِك ُهَدى ٱَّلله ذِۡكرِ ٱَّلله
ُ َفَما لَُهۥ مِۡن  ْۚ وََمن يُۡضلِِل ٱَّلله يََشآُء

 ٢٣ َهادٍ 
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24. මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 

නපුරු දඬුවමින් තමන්ව ආරක්ෂා කරගන්නා 

(සුරක්ිතව ස්වර්ගයට පිවියසන අයයකු ට සමාව 

වන්යන්) ද? “නුඹලා උපයමින් සිටි දෑ නුඹලා භුක්ති 

විඳිනු” යැයි අපරාධකරුවන්ට කියනු ලැයේ. 

َفَمن َيتهقِى بِوَۡجهِهِۦ ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب يَۡوَم 
َ
أ

َٰلِِميَن ذُوُقواْ َما ُكنتُۡم   ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ َوقِيَل لِلظه
 ٢٤ تَۡكِسبُونَ 

25. ඔවුනට යපර සිටියවුන් යබාරු කයළෝය. 

එයහයින් ඔවුන් යනාදැන සිටියදී ඔවුන් යවත දඬුවම 

පැමිණියේය. 

َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب  تَى
َ
هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡم فَأ َب ٱل َكذه

 ٢٥ مِۡن َحيُۡث لَا يَۡشُعُرونَ 

26. එවිට යමයලාව ජීවිතයේ අවමානය අල්ලාහ ්

ඔවුනට විඳින්නට සැලැස්වීය. තවද මතු යලාව 

දඬුවම අතිමහත්ය. ඔවුහු දැන සිටියාහු නම්! 

 ُ ذَاَقُهُم ٱَّلله
َ
ۖۡ  فَأ ۡنيَا  ٱلۡخِۡزَي فِي ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ

ۡكبَُرْۚ لَۡو كَانُواْ 
َ
َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ

 ٢٦ َيۡعلَُمونَ 

27. තවද ජනයා උපයදස් ලැබිය හැකි වනු පිණිස 

යමම අල් කුර්ආනයේ සෑම උපමාවක්ම අපි ඔවුනට 

යගන හැර දැක්වූයයමු. 

ٱلُۡقۡرَءاِن مِن  َولََقۡد َضَربۡنَا لِلنهاِس فِي َهََٰذا 
ُرونَ  ِ َمثَٖل لهَعلهُهۡم َيتََذكه

 ٢٧ كُل 

28. ඔවුන් බිය බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිස කිසිදු 

ඇදයක් යනාමැති යමම කුර්ආනය අරාබි භාෂායවන් 

වූවකි. 

قُۡرَءانًا َعَربِيًّا َغيَۡر ذِي ِعَوٖج لهَعلهُهۡم  
 ٢٨ َيتهُقونَ 

29. මතයේදවලින් යුත් (යබායහෝ) හවුල්කරුවන් 

සතු වූ මිනියසක් හා එකම මිනියසකුට පමණක් 

අයත් වූ මිනියසක් අල්ලාහ් උපමා වශයයන් යගන 

හැර දැක්වීය. උපමායවන් ඔවුන් යදයදනා එක හා 

සමාන යේ ද? සියලු ප්රශංසා අල්ලාහ්ටය. නමුත් 

ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා යනාදනිති. 

ُ َمثَلٗا رهُجلٗا فِيهِ  ُشَركَآُء  َضَرَب ٱَّلله
ُمتََشَِٰكُسوَن َورَُجلٗا َسلَٗما ل ِرَُجٍل َهۡل  

ۡكثَرُُهۡم  
َ
ِْۚ بَۡل أ يَۡستَوِيَاِن َمثَلًاْۚ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

 ٢٩ لَا َيۡعلَُمونَ 

30. නියත වශයයන්ම නුඹ මිය යන අයයකි. 

එයමන්ම නියත වශයයන්ම ඔවුන් ද මිය යන අය 

යවති. 

ي ِتُونَ إِنهَك َمي ِت  َوِإنهُهم   ٣٠ مه

31. පසු ව නියත වශයයන්ම නුඹලා මළවුන් 

යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ නුඹලායේ 

පරමාධිපති අබියස වාද කරන්යනහුය. 

ثُمه إِنهُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ِعنَد َرب ُِكۡم  
 ٣١ َتخۡتَِصُمونَ 
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32. අල්ලාහ් යකයරහි යබාරු යගාතා, තමන් යවත 

සතයය පැමිණි විටත් එය යබාරු කළ අයට වඩා මහා 

අපරාධකරු කවයරකු ද? යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නන් හට නිරයේ නවාතැනක් යනායේ ද? 

 ِ ن َكَذَب عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم مِمه
َ
۞َفَمۡن أ

لَيَۡس فِي  
َ
ۥْٓۚ أ ۡدِق إِذۡ َجآَءهُ ِ َب بِٱلص  َوَكذه

 ٣٢ َجَهنهَم َمثۡٗوى ل ِلَۡكَٰفِرِينَ 

33. තවද සතයය රැයගන ආ තැනැත්තා සහ එය 

තහවුරු කළ අය වනාහි, ඔවුහුමය බිය බැතිමතුන් 

වනුයේ. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ۦٓ أ َق بِهِ ۡدِق َوَصده ِ هِذي َجآَء بِٱلص  َوٱل

 ٣٣ ُهُم ٱلُۡمتهُقونَ 

34. ඔවුන් ප්රිය කරන දෑ ඔවුන්යේ පරමාධිපති 

අබියස ඔවුනට ඇත. එය දැහැමියන්යේ ප්රතිඵලයයි. 
ا  يََشآُءوَن ِعنَد َرب ِهِۡمْۚ َذَٰلَِك َجَزآُء  لَُهم مه

 ٣٤ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

35. ඔවුන් සිදු කළ දෑහි මහත් නපුර ඔවුන්යගන් 

ඉවත් කරනු පිණිස හා ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑට 

වඩාත් අලංකාර යලස ඔවුන්යේ කුලිය ඔවුනට 

පිරිනමනු පිණිසය. 

 
َ
ۡسَوأ

َ
ُ َعنُۡهۡم أ َِر ٱَّلله هِذي َعِملُواْ لُِيَكف  ٱل

هِذي كَانُواْ   ۡحَسِن ٱل
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
َويَۡجزِيَُهۡم أ

 ٣٥ َيۡعَملُونَ 

36. අල්ලාහ් තම ගැත්තාට ප්රමාණවත් අයයකු 

යනායේ ද? තවද ඔවුහු ඔහුයගන් යතාර අන්අය 

යගනැවිත් නුඹව බියගන්වති. තවද අල්ලාහ් 

කවයරකු යනාමග යන්නට ඉඩ හරින්යන්ද එවිට 

ඔහුට කිසිදු මග යපන්වන්යනකු යනාමැත. 

ُِفونََك   ۖۥۡ َويَُخو  ُ بِكَاٍف َعبَۡدهُ لَيَۡس ٱَّلله
َ
أ

ُ َفَما   ۚۦْ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله هِذيَن مِن ُدونِهِ بِٱل
 ٣٦ لَُهۥ مِۡن َهادٖ 

37. තවද අල්ලාහ් කවයරකුට මග යපන්වන්යන් ද 

එවිට කිසිදු මුළාකරුයවකු ඔහුට යනාවනු ඇත. 

අල්ලාහ ්සර්ව බලධාරී සමප්රතිචාර දක්වන්නා 

යනායේ ද? 

لَيَۡس 
َ
ُۗ أ ٍ

ِضل  ُ َفَما لَُهۥ مِن مُّ َوَمن َيۡهِد ٱَّلله
ُ بَِعزِيزٖ ذِي ٱنتَِقامٖ   ٣٧ ٱَّلله

38. තවද අහස ්හා මහයපායළාව මැේයේ කවුදැ?යි 

නුඹ ඔවුන්යගන් විමසුයවහි නම් ඔවුහු “අල්ලාහ්” 

යැයි පවසති. (අයහෝ නබිවරය!) “අල්ලාහ් හැර දමා 

නුඹලා කන්නලේ කරන දෑ පිළිබඳ නුඹලා කුමක් 

සිතන්යනහුද? - අල්ලාහ් මා යවත යම් නපුරක් 

සිතුයේ නම් එම නපුර ඔවුන් ඉවත් කරන්නන් යවත් 

ද? එයස ්නැතයහාත් අල්ලාහ ්මා යවත යම් 

ආශිර්වාදයක් සිතුයේ නම් ඔහුයේ ආශිර්වාදය ඔවුන් 

වළක්වන්නන් යවත්ද? යැයි විමසනු. (නබිවරය!) 

“අල්ලාහ ්මා හට ප්රමාණවත්ය. විශ්වාස කරන්නන් 

ඔහු යවත පමණක් විශ්වාස කරත්වා” යැයි පවසනු. 

َمََٰوَِٰت  ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه
َ
َولَئِن َسأ

ا   فََرَءۡيتُم مه
َ
ْۚ قُۡل أ ُ ۡرَض لََيُقولُنه ٱَّلله

َ
َوٱلۡأ

 ُ َراَدنَِي ٱَّلله
َ
ِ إِۡن أ تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱَّلله

ٍ َهۡل ُهنه  َراَدنِي  بُِضر 
َ
ۡو أ

َ
ۦٓ أ ِهِ َكَِٰشَفَُٰت ُضر 

ۚۦْ قُۡل   بَِرۡحمٍَة َهۡل ُهنه ُمۡمِسَكَُٰت َرۡحمَتِهِ
ۖۡ َعلَيۡهِ َيتَوَكهُل ٱلُۡمتَوَك ِلُونَ  ُ  ٣٨ َحۡسِبَي ٱَّلله
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39. මායේ ජනයිනි! නුඹලායේ සථ්ාවරය මත සිට 

නුඹලා කටයුතු කරනු. නියත වශයයන්ම මම ද 

කටයුතු කරමි. එයහයින් නුඹලා මතු දැන ගනු ඇත 

යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

قُۡل َيََٰقۡوِم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِن ِي  
ۖۡ فََسۡوَف َتۡعلَُمونَ  َِٰمل   ٣٩ َع

40. තමන් අවමානයට පත් කරන දඬුවම කවුරුන් 

යවත පැමියණන්යන් දැයි ද, ස්ථාවර දඬුවම කවුරුන් 

මත පහළ වන්යන් දැයි ද (නුඹලා මතු දැන ගනු 

ඇත.) 

تِيهِ َعَذاب  ُيخۡزِيهِ َويَِحلُّ َعلَيۡهِ 
ۡ
َمن يَأ

قِيمٌ   ٤٠ َعَذاب  مُّ

41. නියත වශයයන්ම අපි සතයයයන් යුතු ව ධර්ම 

ග්රන්ථය ජනයා සඳහා, නුඹ යවත පහළ කයළමු. 

එයහයින් කවයරකු (එමගින්) යහමග ලබන්යන් ද 

එය ඔහු යවනුයවන්මය. තවද කවයරකු යනාමග 

යන්යන් ද එයස ්ඔහු යනාමග යනුයේ ඔහුටම 

එයරහිවමය. තවද නුඹ ඔවුන් යකයරහි භාරකරුවකු 

යනායේ. 

  ِِۖ نَزلَۡنا َعلَيَۡك ٱلِۡكَتََٰب لِلنهاِس بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ۖۦۡ َوَمن َضله فَإِنهَما   َفَمِن ٱۡهتََدىَٰ فَلِنَۡفِسهِ
نَت َعلَيۡهِم بَِوكِيلٍ 

َ
ۖۡ َوَمآ أ  ٤١ يَِضلُّ َعلَيَۡها

42. ආත්මාවන් ඒවා මරණයට පත් වන යමායහායත් 

ද නින්යද්දී මරණයට පත් යනාවූ දෑ ද අත්පත් කර 

ගන්යන් අල්ලාහය්. කවර ආත්මයක් මත මරණය 

තීන්දු කයළ ්ද එය ඔහු රඳවා තබා ගනී. යසසු දෑ 

නියම කරන ලද කාලයක් දක්වා ඔහු එවනු ඇත. 

කල්පනා කර බලන ජනයාට නියත වශයයන්ම එහි 

සංඥා ඇත. 

هي  ُ َيتََوف نُفَس ِحيَن َمۡوتَِها َوٱلهتِي لَۡم ٱَّلله
َ
ٱلۡأ

ۖۡ َفيُۡمِسُك ٱلهتِي قََضيَٰ   َتُمۡت فِي َمنَامَِها
َجٖل  

َ
ۡخَرىَٰٓ إِلَيَٰٓ أ

ُ
َعلَيَۡها ٱلَۡمۡوَت َويُرِۡسُل ٱلۡأ

يِۚ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ   َسمًّ مُّ
ُرونَ   ٤٢ َيتََفكه

43. එයස් නැතයහාත් ඔවුහු අල්ලාහය්ගන් යතාර ව 

මැදිහත්කරුවන් ගත්යතෝ ද? “ඔවුන් කිසිවකට 

හිමිකම් යනාදරමින් බුද්ධිමත් යනාවන්නන් යලස 

සිටිය ද (ඔවුන් මැදිහත්කරුවන් යලස ගන්යනහු ද?) 

“යැයි (නබිවරය!) නුඹ විමසනු. 

َولَۡو  
َ
ْۚ قُۡل أ ِ ُشَفَعآَء خَُذواْ مِن ُدوِن ٱَّلله ِم ٱته

َ
أ

ا َولَا يَ   ٤٣ ۡعقِلُونَ كَانُواْ لَا َيۡملُِكوَن َشيۡـ ٗ

44. “සියලු මැදිහත්වීම් අල්ලාහ් සතුය. අහස් හා 

මහයපායළායේ ආධිපත්යය ඔහු සතුය. පසු ව නුඹලා 

නැවත යයාමු කරනු ලබනුයේ ඔහු යවතය”. යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

هُهۥ ُملُۡك  ۖۡ ل َفََٰعُة َجمِيٗعا ِ ٱلشه ه ِ قُل َّلل 
ۡرِضِۖ ثُمه 

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ  ٤٤ إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ ٱلسه

45. තවද අල්ලාහ් පමණක් යමයනහි කරනු ලැබූ විට 

මතු යලාව විශ්වාස යනාකරන්නන්යේ හදවත් 

හැකිලී යයි. ඔහුයගන් යතාරවූවන් යමයනහි කරනු 

ලබන විට, එවිට ඔවුහු සතුටු යවති. 

زهۡت قُلُوُب  
َ
ُ وَۡحَدهُ ٱۡشَمأ َوِإذَا ذُكَِر ٱَّلله

هِذيَن لَا  يُۡؤمِنُوَن بِٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوِإذَا ذُكَِر ٱل
ۦٓ إِذَا ُهۡم يَۡستَبِۡشُرونَ  هِذيَن مِن ُدونِهِ  ٤٥ ٱل
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46. අදෘශයමාන දෑ හා පිටතට යපයනන දෑ ගැන 

දන්නා වූ අහස ්හා මහයපායළායේ 

මැවුම්කරුවාණනි! ඔයේ ගැත්තන් කවර විෂයක් තුළ 

මතයේද ඇති කර ගනිමින් සිටියේ ද ඒ ගැන ඔවුන් 

අතර තීන්දු යදනුයේ ඔබ යැයි (නබිවරය!) නුඹ 

පවසනු. 

َٰلَِم   ۡرِض َع
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ قُِل ٱللهُهمه فَاِطَر ٱلسه

نَت َتحُۡكُم َبيَۡن  
َ
َهََٰدةِ أ ٱلَۡغيِۡب َوٱلشه

 ٤٦ ِعبَادَِك فِي َما كَانُواْ فِيهِ َيخۡتَلُِفونَ 

47. තවද අපරාධ කළවුනට මහයපායළායේ ඇති 

සියල්ල ද ඒ සමගම ඒ හා සමාන ව තවත් තිබුණ ද 

මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ දඬුවයම් 

බිහිසුණුභාවයයන් මිදීම සඳහා වන්දි වශයයන් එය 

යදනු ඇත. ඔවුන් අයප්ක්ෂා යනාකරමින් සිටි දෑ 

අල්ලාහය්ගන් ඔවුනට යහළිවනු ඇත. 

ۡرِض َجمِيٗعا  
َ
هِذيَن َظلَُمواْ َما فِي ٱلۡأ نه لِل

َ
َولَۡو أ

َمَعُهۥ لَٱۡفتََدۡواْ بِهِۦ مِن ُسوٓءِ َومِثۡلَُهۥ 
 ِ َِن ٱَّلله ٱلَۡعَذاِب يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ َوبََدا لَُهم م 

 ٤٧ َما لَۡم يَُكونُواْ َيحۡتَِسبُونَ 

48. තවද ඔවුන් උපයා ගත් දෑහි නපුරුකම් ඔවුනට 

යහළිවනු ඇත. තවද ඔවුන් කවර යදයක් පිළිබඳ ව 

සරදම් කරමින් සිටියේ ද එය ඔවුන් වටලා ගනු ඇත. 

َوبََدا لَُهۡم َسي ِـ َاُت َما َكَسبُواْ وََحاَق بِهِم 
ا كَانُواْ بِهِۦ يَۡستَۡهزُِءونَ   ٤٨ مه

49. මිනිසාට යම් හානියක් ස්පර්ශ වූ විට ඔහු අපට 

කන්නලේ කරයි. පසු ව අපයගන් වූ දයාවක් අපි 

ඔහුට පිරිනැමූ විට, “නියත වශයයන්ම එය මට යදනු 

ලැබුයේ (මායේ) දැනුම අනුවය” යැයි පවසයි. නැත, 

එය පරීක්ෂණයකි. නමුත් ඔවුන්යගන් බහුතරයක් 

යදනා (ඒ බව) යනාදනිති. 

فَإِذَا َمسه ٱلِۡإنَسََٰن ُضر   َدعَانَا ثُمه إِذَا 
وتِيتُُهۥ عَلَىَٰ  

ُ
ِنها قَاَل إِنهَمآ أ لَۡنَُٰه نِۡعَمٗة م  َخوه

ۡكثَرَ 
َ
ُهۡم لَا  ِعلِۭۡمْۚ بَۡل ِهَي فِتۡنَة  َوَلَِٰكنه أ

 ٤٩ َيۡعلَُمونَ 

50. සැබැවින්ම ඔවුනට යපර සිටි අය ද එය 

පැවසුයවෝය. නමුත් ඔවුන් උපයමින් සිටි දෑ ඔවුනට 

ඵලක් යනාවීය. 

ۡغنَيَٰ 
َ
هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡم َفَمآ أ قَۡد قَالََها ٱل

ا كَانُواْ يَۡكِسبُونَ   ٥٠ َعنُۡهم مه

51. එයහයින් ඔවුන් ඉපැයූ දෑහි නපුරු විපාකය 

ඔවුන්ව හසුකර ගත්යත්ය. ඔවුන් අතරින් අපරාධ 

කළවුන් ඔවුන් ඉපැයූ දෑහි නපුරු විපාක ඔවුන්ව මතු 

හසුකරනු ඇත. තවද ඔවුහු (සතයය) පරාජයට පත් 

කරන්නන් යනායවති. 

هِذيَن  َصاَبُهۡم َسي ِـ َاُت َما َكَسبُواْْۚ َوٱل
َ
فَأ

ُت َما َظلَُمواْ مِۡن َهَُٰٓؤلَآءِ َسيُِصيبُُهۡم َسي ِـ َا
 ٥١ َكَسبُواْ َوَما ُهم بُِمۡعِجزِينَ 

52. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් තමන් අභිමත කරන 

අයට යපෝෂණ සම්පත් වයාප්ත කර යදන බවත් 

එයමන්ම ඔහු එය සීමා කර යදන බවත් ඔවුහු 

යනාදන්යනෝ ද? නියත වශයයන්ම විශ්වාස කරන 

ජනයාට එහි සාධක ඇත. 

 َ نه ٱَّلله
َ
َولَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
ِۡزَق لَِمن  أ يَبُۡسُط ٱلر 

ْۚ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ   يََشآُء َويَۡقِدُر
 ٥٢ يُۡؤمِنُونَ 
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53. අයහෝ තමන් විසින් තමන්ව නසා ගත් මායේ 

ගැත්තනි! අල්ලාහය්ේ කරුණාව ගැන නුඹලා 

අයප්ක්ෂා රහිත යනාවනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්

සියලු පාපයන්ට සමාව යදනු ඇත. නියත වශයයන්ම 

ඔහු අතික්ෂමාශීලීය; මහා කරුණාන්විතය. 

نُفِسهِۡم  
َ
ۡسَرُفواْ عَلَىَٰٓ أ

َ
هِذيَن أ ۞قُۡل َيَٰعِبَادَِي ٱل

َ َيۡغفُِر  ِْۚ إِنه ٱَّلله ۡحمَةِ ٱَّلله لَا َتۡقنَُطواْ مِن ره
ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر   نُوَب َجمِيًعا ٱلذُّ

 ٥٣ ٱلرهِحيمُ 

54. තවද දඬුවම නුඹලා යවත පැමිණීමට යපර 

නුඹලා නුඹලායේ පරමාධිපති යවත නැඹුරු වනු. 

තවද ඔහුට යටහත් වනු. පසු ව නුඹලා උදේ කරනු 

යනාලබන්යනහුය. 

ۡسلُِمواْ لَُهۥ مِن َقبِۡل 
َ
نِيبُٓواْ إِلَيَٰ َرب ُِكۡم َوأ

َ
َوأ

تِيَُكُم ٱلَۡعَذاُب ثُمه لَا تُنَصُرونَ 
ۡ
ن يَأ

َ
 ٥٤ أ

55. තවද නුඹලා යනාහඟමින් සිටිය දී 

අනයප්ක්ිතව නුඹලා යවත දඬුවම පැමිණීමට යපර 

නුඹලායේ පරමාධිති විසින් නුඹලා යවත පහළ කරනු 

ලැබූ වඩාත් අලංකාර දෑ පිළිපදිනු. 

ِن  نزَِل إِلَۡيُكم م 
ُ
ۡحَسَن َمآ أ

َ
َوٱتهبُِعٓواْ أ

تِيَُكُم ٱلَۡعَذاُب  
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقبِۡل أ ب ُِكم م  ره

نتُۡم لَا 
َ
 ٥٥ تَۡشُعُرونَ َبۡغتَٗة َوأ

56. අල්ලාහ් සම්බන්ධයයන් (මා ඉටු කළ යුතු 

වගකීම්) යනාසලකා හැරීම යහ්තුයවන් මට 

විනාශයයි. තවද නියත වශයයන්ම මම සමේචල් 

කරන්නන් අතරින් වූයයමි යැයි කිසිදු ආත්මයක් 

පවසා සිටීමට යපර ද, 

ن َتُقوَل َنۡفس  َيََٰحۡسَرتَيَٰ عَلَىَٰ َما فَرهطُت 
َ
أ

 ِ  َوِإن ُكنُت لَِمَن  فِي َجۢنِب ٱَّلله
َِٰخرِينَ   ٥٦ ٱلسه

57. එයස් නැතයහාත් නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්මට 

මග යපන්වූයේ නම් මම බිය බැතිමතුන් අතරින් 

වන්නට තිබුණි යැයි පවසා සිටීමට යපර ද, 

َٰنِي لَُكنُت مَِن  َ َهَدى نه ٱَّلله
َ
ۡو َتُقوَل لَۡو أ

َ
أ

 ٥٧ ٱلُۡمتهقِينَ 

58. එයස් නැතයහාත් දඬුවම දකින විට “මට තවත් 

වාරයක් වී නම් මම දැහැමියන් අතරින් යවමි” යැයි 

පවසා සිටීමට යපර ද (නුඹලා යවත පහළ කරනු 

ලැබූ වඩාත් අලංකාර දෑ පිළිපදිනු.) 

نه لِي 
َ
ۡو َتُقوَل ِحيَن تََرى ٱلَۡعَذاَب لَۡو أ

َ
أ

ُكوَن مَِن ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
َ
ٗة فَأ  ٥٨ َكره

59. “එයස් යනාව, සැබැවින්ම මායේ වදන් නුඹ 

යවත පැමිණියේය. එවිට නුඹ ඒවා යබාරු කයළහිය. 

තවද නුඹ උඩඟු වූයයහිය. තවද නුඹ ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නන් අතරින් වූයයහිය.” 

بَۡت بَِها   بَلَىَٰ قَۡد َجآَءتَۡك َءاَيَٰتِي فََكذه
َٰفِرِينَ   ٥٩ َوٱۡستَۡكبَۡرَت َوُكنَت مَِن ٱلَۡك

60. තවද අල්ලාහ් යකයරහි යබාරු පැවසූවන්, 

මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 

ඔවුන්යේ මුහුණු කළු පැහැ ගැන්වී තිබීම ඔබ දකිනු 

ඇත. උඩඟු වූවන්ට නිරයේ නවාතැනක් යනායේද? 

 ِ هِذيَن َكَذبُواْ عَلَى ٱَّلله َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ تََرى ٱل
لَيَۡس فِي 

َ
ْۚ أ ةٌ ۡسَوده َجَهنهَم َمثۡٗوى  وُُجوُهُهم مُّ

 ٦٠ ل ِلُۡمتََكب ِرِينَ 
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61. තවද බිය බැතිමත් වූවන් ඔවුන්යේ 

ජයග්රහණයන් යහ්තුයවන් අල්ලාහ් ඔවුන් මුදවා ගනු 

ඇත. නපුර ඔවුන් ස්පර්ෂ යනාකරනු ඇත. එයමන්ම 

ඔවුහු දුකට පත් යනායවති. 

هِذيَن ٱتهَقۡواْ بَِمَفاَزتِهِۡم لَا   ُ ٱل ي ٱَّلله َويُنَج ِ
وُٓء َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ  ُهُم ٱلسُّ  ٦١ َيَمسُّ

62. අල්ලාහ් සියලු දෑහි මැවුම්කරුය. තවද ඔහු 

සියලු දෑ යකයරහි භාරකරුය. 
ِ َشۡيءٖ  

ِ َشۡيءِٖۖ وَُهَو عَلَىَٰ كُل 
ُ َخَٰلُِق كُل  ٱَّلله

 ٦٢ َوكِيل  

63. අහස ්හා මහයපායළායේ යතුරු ඔහු සතුය. 

අල්ලාහය්ේ වදන් ප්රතික්යෂ්ප කළ ඔවුහුමය 

පරාජිතයයෝ. 

هِذيَن   ۡرِضِۗ َوٱل
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هُهۥ َمَقالِيُد ٱلسه ل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ِ أ َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

 ٦٣ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

64. “අයහෝ අඥාන ජනයිනි! අල්ලාහ ්යනාවන දෑට 

මා ගැතිකම් කළ යුතු යැයි නුඹලා මට අණ 

කරන්යනහු දැ” යි (නබිවරය!) නුඹ විමසනු. 

َها   يُّ
َ
ۡعبُُد أ

َ
ُمُرٓون ِٓي أ

ۡ
ِ تَأ َفَغيَۡر ٱَّلله

َ
قُۡل أ

 ٦٤ ٱلَۡجَٰهِلُونَ 

65. “නුඹ ආයද්ශ කයළහි නම් නුඹයේ ක්රියා 

සැබැවින්ම නිෂ්ඵල වී යනු ඇත. තවද නුඹ 

පරාජිතයින් අතරින් වනු ඇතැ”යි නුඹ යවත හා 

නුඹට යපර විසූවන් යවත යද්ව පණිවිඩ එවනු 

ලැබීය. 

هِذيَن مِن َقبۡلَِك   وِحَي إِلَۡيَك َوِإلَي ٱل
ُ
َولََقۡد أ

ۡشَرۡكَت لََيۡحبََطنه َعَملَُك َولََتُكوَننه 
َ
لَئِۡن أ

 ٦٥ مَِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

66. එයස්ය. නුඹ අල්ලාහ්ට ගැතිකම් කරනු. තවද 

නුඹ ගුණගරුක අය අතරින් වනු. 
َِن  َ فَٱۡعبُۡد َوُكن م  َِٰكرِينَ بَِل ٱَّلله  ٦٦ ٱلشه

67. තවද අල්ලාහ් ව නියම අයුරින් මහිමයට පත් 

කළ යුතු ආකාරයට ඔවුහු ඔහුව මහිමයට පත් 

යනාකයළෝය. තවද මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනයේ මහයපායළාව මුළුමණින්ම ඔහුයේ 

ග්රහණයේ පවතී. තවද අහස් ඔහුයේ දකුණයතහි 

ඔතනු ලැබ තියේ. ඔවුන් ආයද්ශ කරන දැයින් ඔහු 

උත්තරීතරය; සුවිශුද්ධය. 

ۡرُض  
َ
َ َحقه قَۡدرِهِۦ َوٱلۡأ َوَما قََدُرواْ ٱَّلله

َمََٰوَُٰت   َجمِيٗعا َقبَۡضتُُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َوٱلسه
ا   ۚۦْ ُسبَۡحَٰنَُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه َُٰتُۢ بِيَِمينِهِ َمۡطوِيه

 ٦٧ يُۡشِرُكونَ 

68. සූර් (නම් යහාරණෑයව)හි පිඹිනු ලැයේ. එවිට 

අල්ලාහ ්අභිමත කළ අය හැර අහසහ්ි ඇති අය හා 

මහයපායළායවහි ඇති අය මරණයට පත් යවති. පසු 

ව එහි තවත් වාරයක් පිඹිනු ලැයේ. එවිට ඔවුහු 

නැගිට සිටිමින් අවධානයයන් බලා සිටිති. 

َمََٰوَِٰت  ورِ فََصعَِق َمن فِي ٱلسه َونُفَِخ فِي ٱلصُّ
 ۡۖ ُ ها َمن َشآَء ٱَّلله ۡرِض إِل

َ
 ثُمه نُفَِخ  َوَمن فِي ٱلۡأ

ۡخَرىَٰ فَإِذَا ُهۡم قِيَام  يَنُظُرونَ 
ُ
 ٦٨ فِيهِ أ
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69. තවද මහයපායළාව, එහි පරමාධිපතියේ 

ආයලෝකයයන් උදා යවයි. තවද ප්රගති යල්ඛ්න තබනු 

ලැයේ. නබිවරුන් හා සාක්ිකරුවන් යගන එනු 

ලැයේ. ඔවුන් අතර සතයයයන් යුතු ව තීන්දු යදනු 

ලැයේ. ඔවුනට අසාධාරණයක් සිදු කරනු 

යනාලැයේ. 

ۡرُض بِنُورِ َرب َِها َوُوِضَع 
َ
ۡشَرقَِت ٱلۡأ

َ
َوأ

َهَدآءِ   بِي ِـَۧن َوٱلشُّ ٱلِۡكَتَُٰب وَِجآْيَء بِٱلنه
ِ وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ   ٦٩ َوُقِضَي بَيۡنَُهم بِٱلۡحَق 

70. තවද සෑම ආත්මයක්ම ඒවා සිදු කළ දෑට පූර්ණ 

ව (ප්රතිඵල) යදනු ලබයි. තවද ඔවුන් සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව ඔහු මැනවින් දන්නාය. 

ۡعلَُم  
َ
ا َعِملَۡت َوُهَو أ ِيَۡت كُلُّ َنۡفٖس مه َوُوف 

 ٧٠ بَِما َيۡفَعلُونَ 

71. තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් නිරය යවත 

කණ්ඩායම් වශයයන් යමයහයවා යගන යනු ලැයේ. 

ඔවුහු ඒ දක්වා පැමිණි විට එහි යදාරටු විවෘත කරනු 

ලැයේ. නුඹලායේ පරමාධිපතියේ වදන් පාරායනය 

කරන ධර්ම දූතවරුන් නුඹලා අතරින් නුඹලා යවත 

යනාපැමිණියේ ද? තවද නුඹලායේ යමම දිනයේ 

හමුව පිළිබඳ නුඹලාට අවවාද යනාකයළ ්දැ?යි එහි 

භාරකරුවන් ඔවුන්යගන් විමසනු ඇත. එයසය්, යැයි 

ඔවුහු පවසති. එනමුත් යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නන් හට දඬුවයම් ප්රකාශය නියම විය. 

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِلَيَٰ َجَهنهَم ُزَمًراۖۡ  وَِسيَق ٱل
َُٰبَها َوَقاَل  بَۡو

َ
َحتهيَٰٓ إِذَا َجآُءوَها فُتَِحۡت أ

ِنُكۡم   تُِكۡم رُُسل  م 
ۡ
لَۡم يَأ

َ
لَُهۡم َخَزَنتَُهآ أ

َيتۡلُوَن َعلَيُۡكۡم َءاَيَِٰت َرب ُِكۡم  
 َهََٰذاْۚ قَالُواْ َويُنِذُرونَُكۡم لَِقآَء يَۡومُِكمۡ 

ۡت كَلَِمُة ٱلَۡعَذاِب عَلَى  بَلَىَٰ َوَلَِٰكۡن َحقه
 ٧١ ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

72. නුඹලා එහි සදාතනිකයින් යලසින් නිරයේ 

යදාරටු වලින් ඇතුළු වනු. උඩඟුවූවන්යේ නවාතැන 

නපුරු විය යැයි කියනු ලැයේ. 

بَۡوََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن 
َ
ۖۡ  قِيَل ٱۡدُخلُٓواْ أ فِيَها

 ٧٢ فَبِئَۡس َمثَۡوى ٱلُۡمتََكب ِرِينَ 

73. තවද තම පරමාධිපතිට බිය බැතිමත් වූවන් 

ස්වර්ගය යවත කණ්ඩායම් වශයයන් යමයහයවා 

යගන යනු ලැයේ. ඔවුහු ඒ දක්වා පැමිණි විට එහි 

යදාරටු විවෘත කරනු ලැයේ. “නුඹලාට සලාම් 

(ශාන්තියයි.) නුඹලායේ කටයුතු යහපත් වී ඇත. 

එයහයින් සදාතනිකයින් යලසින් එහි නුඹලා 

පිවියසනු.” යැයි එහි භාරකරුවන් ඔවුනට පවසනු 

ඇත. 

هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم إِلَي ٱلۡجَنهةِ ُزَمًراۖۡ   وَِسيَق ٱل
َُٰبَها َوَقاَل   بَۡو

َ
َحتهيَٰٓ إِذَا َجآُءوَها َوفُتَِحۡت أ

لَُهۡم َخَزَنتَُها َسَلٌَٰم َعلَيُۡكۡم ِطبۡتُۡم  
 ٧٣ فَٱۡدُخلُوَها َخَٰلِِدينَ 

74. තවද “තම යපායරාන්දුව අපට සැබෑ කළ, තවද 

මහයපායළා ව අපට උරුමකර දුන් අල්ලාහ්ටම 

සියලු ප්රශංසා. අපි කැමති පරිදි ස්වර්ගයේ වාසය 

කරන්යනමු” යැයි ඔවුන් පවසනු ඇත. එයහයින් 

ක්රියාකාරීන්යේ ප්රතිඵල යහපත් විය. 

هِذي َصَدَقنَا وَۡعَدهُۥ  َوَقالُواْ ٱلۡحَۡمُد  ِ ٱل َّلِله
 مَِن ٱلۡجَنهةِ َحيُۡث 

ُ
أ ۡرَض نَتَبَوه

َ
ۡوَرثَنَا ٱلۡأ

َ
َوأ

ۡجُر ٱلَۡعَِٰملِينَ 
َ
ۖۡ فَنِۡعَم أ  ٧٤ نََشآُء



සූරා අස් සුමර් 644 الزمر 

75. තවද අර්ෂ් අවට පිරිවරායගන තම 

පරමාධිපතියේ ප්රශංසාව තුළින් ඔහු ව පිවිතුරු 

කරමින් සිටින මලක්වරුන් ඔබ දකිනු ඇත. ඔවුන් 

අතර සතයයයන් යුතු ව තීන්දු යදනු ලැයේ. සකල 

යලෝකයන්හි පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්ටම සියලු 

ප්රශංසා යැයි පවසනු ලැයේ. 

َوتََرى ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة َحٓاف ِيَن مِۡن َحۡوِل 
ٱلَۡعۡرِش يَُسب ُِحوَن ِبحَۡمِد َرب ِهِۡمْۚ َوُقِضَي  

 ِ ِۚ َوقِيَل ٱلۡحَۡمُد َّلِله ِ ِ  بَيۡنَُهم بِٱلۡحَق   َرب 
 ٧٥ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 
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සූරා ගාෆිර් غافر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හා මීම්.  ٓ١ حم 

2. (යමය) සර්ව බලධාරී, සර්වඥානී අල්ලාහ්යගන් වූ 

ධර්ම ග්රන්ථයේ පහළ කිරීමයි. 
ِ ٱلَۡعزِيزِ تَنزِيُل  ٱلِۡكَتَِٰب مَِن ٱَّلله
 ٢ ٱلَۡعلِيمِ 

3. (ඔහු) පාපයට සමාව යදන්නාය. පාපක්ෂමාව 

පිළිගන්නාය. දැඩි යලස දඬුවම් කරන්නාය. තයාගශීලීය. 

ඔහු හැර යවනත් යදවියඳකු නැත. නැවත යයාමු වීම ඔහු 

යවතමය. 

ۡوِب َشِديِد  ۢنِب َوَقابِِل ٱلته غَافِرِ ٱلذه
ها ُهَوۖۡ   ۡوِلِۖ لَآ إَِلََٰه إِل ٱلۡعَِقاِب ذِي ٱلطه

 ٣ إِلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ 

4. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් හැර යවනත් කිසිවකු 

අල්ලාහය්ේ වදන් සම්බන්ධයයන් තර්ක යනාකරනු ඇත. 

එයහයින් නගරවල්වල ඔවුන්යේ සැරිසැරීම ඔබ ව රවටා 

යනාදැමිය යුතුය. 

هِذيَن  َما يَُجَِٰدُل فِٓي  ها ٱل ِ إِل َءاَيَِٰت ٱَّلله
َكَفُرواْ فَلَا َيۡغُرۡرَك َتَقلُّبُُهۡم فِي  

 ٤ ٱلۡبَِلَٰدِ 

5. ඔවුනට යපර වූ නූහ්යේ ජනයා ද ඔවුනට පසු වූ සතුරු 

කණ්ඩායම් ද (ඔවුන්යේ ධර්ම දූතවරුන්ව) යබාරු 

කයළෝය. සෑම සමූහයක්ම තමන්යේ ධර්ම දූතයාණන්ව 

ග්රහණය කිරීමට තැත් කයළෝය. තවද ඔවුන් සතයය 

විනාශ කරනු පිණිස වයාජ දැයින් තර්ක කයළෝය. 

එයහයින් මම ඔවුන් ග්රහණය කයළමි. එවිට මායේ දඬුවම 

යකයස් වීද? 

ۡحَزاُب 
َ
بَۡت َقبۡلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح وَٱلۡأ َكذه

ةِۭ بِرَُسولِهِۡم  مه
ُ
ۡت كُلُّ أ مِنُۢ َبۡعِدهِۡمۖۡ َوَهمه

ُخُذوُهۖۡ َوَجََٰدلُواْ 
ۡ
بِٱلَۡبَِٰطِل لُِيۡدِحُضواْ  لَِيأ

َخۡذُتُهۡمۖۡ فََكيَۡف كَاَن 
َ
بِهِ ٱلۡحَقه فَأ

 ٥ ِعَقابِ 

6. තවද එයලසම නියත වශයයන්ම ඔවුහු (නිරා) ගින්යන් 

සගයයෝ යවතැයි යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් යකයරහි 

නුයේ පරමාධිපතියේ ප්රකාශය නියම විය. 

ۡت كَلَِمُت َرب َِك  عَلَى  َوَكَذَٰلَِك َحقه
ۡصَحَُٰب 

َ
نهُهۡم أ

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ ٱل

ارِ   ٦ ٱلنه
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7. අර්ෂය උසුලා යගන සිටින්නන් හා ඒ අවට සිටින්නන් 

ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ ප්රශංසාව තුළින් සුවිශුද්ධ කරති. 

තවද ඔහුව විශ්වාස කරති. තවද අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! දයායවන් හා දැනුයමන් සියලු දෑ ඔබ 

පුළුල් යලස ආවරණය කර සිටින්යනහිය. එයහයින් 

පසුතැවිලි වී ඔබයේ මාර්ගය අනුගමනය කළවුන්හට ඔබ 

සමාව යදනු මැනව! තවද නිරයේ යේදනායවන් ඔබ 

ඔවුන් ආරක්ෂා කරනු මැනව! යැයි විශ්වාස කළවුනට 

සමාව අයැද සිටිති. 

هِذيَن َيحِۡملُوَن ٱلَۡعۡرَش َوَمۡن َحۡولَُهۥ  ٱل
َويُۡؤمِنُوَن بِهِۦ   يَُسب ُِحوَن ِبحَۡمِد َرب ِهِمۡ 

هِذيَن َءاَمنُواْۖۡ َربهنَا  َويَۡستَۡغفُِروَن لِل
ۡحمَٗة وَِعلٗۡما فَٱۡغفِۡر   وَِسۡعَت كُله َشۡيءٖ ره

هِذيَن تَابُواْ َوٱتهبَُعواْ َسبِيلََك َوقِهِۡم   لِل
 ٧ َعَذاَب ٱلۡجَِحيمِ 

8. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! ඔබ ඔවුනට ප්රතිඥා දුන් 

සදාතනික ස්වර්ග උයන් තුළට ඔවුන් හා ඔවුන්යේ මුතුන් 

මිත්තන් ඔවුන්යේ බිරියන් හා ඔවුන්යේ පරපුරින් දැහැමි 

දෑ කළවුන් ද ඇතුළත් කරනු මැනව! නියත වශයයන්ම 

ඔබ සර්ව බලධාරීය; මහා ප්රඥාවන්තය. 

َِٰت َعۡدٍن ٱلهتِي   ۡدِخلُۡهۡم َجنه
َ
َربهنَا َوأ

مِۡن َءابَآئِهِۡم  وََعدتهُهۡم َوَمن َصلََح 
نَت ٱلَۡعزِيُز  

َ
َٰتِهِۡمْۚ إِنهَك أ ِيه ۡزَوَِٰجهِۡم َوذُر 

َ
َوأ

 ٨ ٱلۡحَِكيمُ 

9. තවද ඔබ ඔවුන් නපුරු දැයින් ආරක්ෂා කරනු. තවද 

ඔබ කවයරකු එදින නපුරු දැයින් ආරක්ෂා කරන්යන් ද 

සැබැවින් ඔබ ඔහුට කරුණාව දැක්වූයයහිය. තවද එයයි 

අතිමහත් ජයග්රහණය. 

ي ِـ َاِت  َوقِهِمُ  ي ِـ َاِتِۚ َوَمن تَِق ٱلسه ٱلسه
ۚۥْ َوَذَٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز  يَۡوَمئِٖذ َفَقۡد َرِحمۡتَُه

 ٩ ٱلَۡعِظيمُ 

10. ‘යද්ව විශ්වාසය යවත නුඹලා ඇරයුම් කරනු ලබන 

විට නුඹලා ප්රතික්යෂ්ප කරමින් සිටි අවසථ්ායේ නුඹලා 

තුළ වූ පිළිකුලට වඩා අල්ලාහ්යේ පිළිකුල ඉමහත් විය’ 

යැයි නියත වශයයන්ම ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වන ඔවුනට 

ඇරයුම් කරනු ලබනු ඇත. 

  ِ هِذيَن َكَفُرواْ ُينَاَدۡوَن لََمۡقُت ٱَّلله إِنه ٱل
نُفَسُكۡم إِذۡ 

َ
ۡقتُِكۡم أ ۡكبَُر مِن مه

َ
أ

 ١٠ تُۡدَعۡوَن إِلَي ٱلِۡإيَمَِٰن َفتَۡكُفُرونَ 

11. අපයේ පරමාධිපතියාණනි! ඔබ අප යදවතාවක් 

මරණයට පත් කයළහිය. තවද ඔබ අපට යදවතාවක් 

ජීවය දුන්යනහිය. එයහයින් අපයේ පාපයන් අපි 

පිළිගන්යනමු. එයහයින් බැහැර වීමට කිසියම් මගක් ඇත් 

දැ?යි ඔවුහු (ප්රතික්යෂ්ප කරන්නයනෝ) විමසා සිටිති. 

ۡحيَيۡتَنَا 
َ
َمتهنَا ٱثۡنَتَيِۡن َوأ

َ
قَالُواْ َربهنَآ أ

ٱثۡنَتَيِۡن فَٱۡعتَرَۡفنَا بُِذنُوبِنَا َفَهۡل إِلَيَٰ  
ِن َسبِيلٖ   ١١ ُخُروٖج م 

12. එය (වූ කලී), අල්ලාහ් පමණක් ඇරයුම් කරනු ලබන 

විට නුඹලා ප්රතික්යෂ්ප කළ බැවිනි. තවද ඔහුට ආයද්ශ 

කරනු ලබන්යන් නම් නුඹලා විශ්වාස කළ බැවිනි. 

එයහයින් තීන්දුව අතිමහත් වූ උත්තරීතර අල්ලාහ් සතුය. 

ُ وَۡحَدهُۥ  ۥٓ إِذَا ُدِعَي ٱَّلله نهُه
َ
َذَٰلُِكم بِأ

َكَفۡرُتۡم َوِإن يُۡشَرۡك بِهِۦ تُۡؤمِنُواْْۚ  
ِ ٱلَۡكبِيرِ  ِ ٱلَۡعلِى   ١٢ فَٱلۡحُۡكُم َّلِله
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13. ඔහු වනාහි ඔහුයේ සංඥා නුඹලාට යපන්වයි. තවද 

නුඹලාට අහසින් යපෝෂණ සම්පත් පහළ කරයි. (ඔහු 

යවත) යයාමුවන්නන් හැර (යවනත් කිසිවකු) උපයදස ්

යනාලබනු ඇත. 

ُِل  هِذي يُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ َويُنَز  ُهَو ٱل
ُر   ْۚ َوَما َيتََذكه َمآءِ رِۡزٗقا َِن ٱلسه لَُكم م 

ها َمن يُنِيُب   ١٣ إِل

14. එයහයින් යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ පිළිකුල් 

කළ ද නුඹලා අල්ලාහ්ට පමණක් දහම පුද කරමින් 

අවංකයින් යලස ඔහුට කන්නලේ කරනු. 

ِيَن َولَۡو   َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  فَٱۡدُعواْ ٱَّلله
 ١٤ َكرِهَ ٱلَۡكَٰفُِرونَ 

15. (ඔහු) තරාතිරම් උසස ්කරන්නාය. අර්ෂ් (යහවත් 

යද්වාසනයය)හි හිමිපාණන්ය. එකියනකා හමුවන දිනය 

පිළිබඳ අවවාද කරනු පිණිස ඔහු ඔහුයේ ගැත්තන් 

අතරින් ඔහු අභිමත කරන්නන් යවත ඔහුයේ 

නියයෝගයයන් වූ යද්ව පණිවිඩ පහළ කරයි. 

قِى  
َرَجَِٰت ذُو ٱلَۡعۡرِش يُلۡ َرفِيُع ٱلده

ۡمرِهِۦ عَلَىَٰ َمن يََشآُء مِۡن 
َ
وَح مِۡن أ ٱلرُّ

 ١٥ ِعبَادِهِۦ لُِينِذَر يَۡوَم ٱلتهلَاقِ 

16. එදින ඔවුන් බැහැරව එති. ඔවුන්යගන් කිසිවක් 

අල්ලාහ ්යවත යනාසැඟයවයි. එදින ආධිපතයය කවුරුන් 

සතු ද? යටහත් යකාට පාලනය කරන්නා වූ ඒකීය වූ 

අල්ලාහ්ට පමණය. 

 ِ يَۡوَم ُهم َبَٰرُِزوَنۖۡ لَا َيخَۡفىَٰ عَلَى ٱَّلله
  ِ ْۚ ل َِمِن ٱلُۡملُۡك ٱلَۡيۡوَمۖۡ َّلِله مِنُۡهۡم َشۡيء 

ارِ  َِٰحِد ٱلَۡقهه  ١٦ ٱلَۡو

17. අද දින සෑම ආත්මයක්ම උපයා ගත් දෑ සඳහා 

ප්රතිඵල යදනු ලබයි. අද දින කිසිදු අපරාධයක් නැත. 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් විනිශ්චය කිරීයමහි 

යේගවත්ය. 

ٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزىَٰ كُلُّ َنۡفِۭس بَِما َكَسبَۡتْۚ لَا  
َ َسِريُع   ْۚ إِنه ٱَّلله ُظلَۡم ٱلَۡيۡوَم

 ١٧ ٱلۡحَِسابِ 

18. තවද ඔබ ශීඝ්රයයන් පැමියණන දිනය ගැන ඔවුනට 

අවවාද කරනු. එවිට හදවත් උගුරුට ළඟා වී (ගිල ගත 

යනාහැකිව) හිර වී පවතී. කිසිදු සමීප මිතුයරකු යහෝ 

පිළිගනු ලබන කිසිදු මැදිහත්කරුවකු යහෝ 

අපරාධකරුවන්හට යනාමැත. 

نِذۡرُهۡم يَۡوَم ٱٓأۡلِزفَةِ إِذِ ٱلُۡقلُوُب لََدى 
َ
َوأ

َٰلِِميَن مِۡن ٱلۡحَنَاِجرِ  َكَِٰظِميَنْۚ َما لِلظه
 ١٨ َحمِيٖم َولَا َشفِيٖع ُيَطاعُ 

19. ඇස් වලින් සිදුකරන වංචාව හා හදවත් සඟවන දෑ ද 

ඔහු (අල්ලාහ්) දනී. 
ۡعيُِن وََما ُتخۡفِى  

َ
َيۡعلَُم َخآئِنََة ٱلۡأ

ُدورُ   ١٩ ٱلصُّ

20. තවද අල්ලාහ් යුක්තිසහගතව තීන්දු යදයි. තවද ඔහු 

හැර දමා ඔවුන් ඇරයුම් කරන අය කිසිවක් 

සම්බන්ධයයන් තීන්දු යනායදති. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්වන ඔහුමය සර්ව රාවක; සර්ව නිරීක්ෂක 

වනුයේ. 

هِذيَن يَۡدُعوَن   ِِۖ َوٱل ُ َيۡقِضي بِٱلۡحَق  َوٱَّلله
  َ مِن ُدونِهِۦ لَا َيۡقُضوَن بَِشۡيٍءِۗ إِنه ٱَّلله

ِميُع   ٢٠ ٱلَۡبِصيرُ ُهَو ٱلسه
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21. තවද ඔවුහු මහයපායළායේ සැරිසරා ඔවුනට යපර 

සිටියවුන්යේ අවසානය යකයස ්වීදැයි අධීක්ෂණයයන් 

යනාබැලුයවෝ ද? ඔවුහු යමාවුනට වඩා මහයපායළායේ 

බලයයන් හා සලකුණුවලින් බලවත් අය වූයවෝය. 

එයමන්ම ඔවුන්යේ පාපකම් යහත්ුයවන් අල්ලාහ් ඔවුන් 

ග්රහණය කයළය්. තවද අල්ලාහ්යගන් (ඔවුන්) 

මුදවාගන්යනකු ඔවුනට යනාවීය. 

ۡرِض َفيَنُظُرواْ 
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
۞أ

هِذيَن كَانُواْ مِن   َكيَۡف كَاَن َعَٰقِبَُة ٱل
َشده مِنُۡهۡم قُوهٗة  

َ
َقبۡلِهِۡمْۚ كَانُواْ ُهۡم أ

  ُ َخَذُهُم ٱَّلله
َ
ۡرِض فَأ

َ
َوَءاثَاٗرا فِي ٱلۡأ

ِ مِن بُِذنُوبِهِۡم وَمَ  َِن ٱَّلله ا كَاَن لَُهم م 
 ٢١ َواقٖ 

22. එය ඔවුන් යවත ඔවුන්යේ ධර්ම දූතවරුන් පැහැදිලි 

සාධක සමග පැමිණිය ද ඔවුහු ප්රතික්යෂ්ප කළ බැවිනි. 

එයහයින් අල්ලාහ් ඔවුන් ග්රහණය කයළය්. නියත 

වශයයන්ම ඔහු බලවත්ය. දඬුවම් දීයමහි දැඩිය. 

نهُهۡم كَانَت 
َ
تِيهِۡم رُُسلُُهم  َذَٰلَِك بِأ

ۡ
تهأ

  ْۚ ُ َخَذُهُم ٱَّلله
َ
بِٱلَۡبي َِنَِٰت فََكَفُرواْ فَأ

 ٢٢ إِنهُهۥ قَوِي   َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

23. තවද සැබැවින්ම අපි මූසා ව අපයේ සංඥා හා 

පැහැදිලි අනුබලයක් සමග යැේයවමු. 
رَۡسلۡنَا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتِنَا وَُسلَۡطَٰٖن  

َ
َولََقۡد أ

بِينٍ   ٢٣ مُّ

24. ෆිර්අවුන් හාමාන් හා කාරූන් යවත (යැේයවමු). එවිට 

ඔවුහු (යමාහු) හූනියම්කරුයවකි. මහා යබාරුකාරයයකි 

යැයි පැවසුයවෝය. 

َُٰروَن َفَقالُواْ  إِلَيَٰ فِۡرَعۡوَن َوَهََٰمََٰن َوَق
اب    ٢٤ َسَِٰحر  َكذه

25. අප යවතින් වූ සතයය සමග ඔහු ඔවුන් යවත පැමිණි 

කල්හි “ඔහු සමග වූ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුන්යේ පිරිමි 

දරුවන් මරා දමනු. ඔවුන්යේ ගැහැනුන්ට ජීවිත දානය 

යදනු.” යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නන්යේ කුමන්ත්රණය මුළායවහි මිස නැත. 

ِ مِۡن ِعنِدنَا قَالُواْ  ا َجآَءُهم بِٱلۡحَق  فَلَمه
هِذيَن َءاَمنُواْ َمَعُهۥ ٱۡقتُلُٓواْ  ۡبنَآَء ٱل

َ
أ

َوٱۡستَۡحيُواْ نَِسآَءُهۡمْۚ َوَما َكيُۡد  
ها فِي َضَلَٰلٖ   ٢٥ ٱلَۡكَٰفِرِيَن إِل

26. තවද “නුඹලා මා අතහැර දමනු. මම මූසා ව මරා 

දමමි. තවද ඔහු ඔහුයේ පරමාධිපතිට ඇරයුම් කරත්වා! 

නුඹලායේ දහම ඔහු යවනස ්කරනු ඇත. එයස ්

නැතයහාත් මහ යපායළායේ ඔහු අර්බුධ මතු කරනු 

ඇතැයි සැබැවින්ම මම බිය යවමි” යැයි ෆිර්අවුන් පැවසීය. 

ۡقتُۡل ُموَسيَٰ 
َ
َوَقاَل فِۡرَعۡوُن ذَُرونِٓي أ

َل  ِ ن ُيبَد 
َ
َخاُف أ

َ
ۥٓۖۡ إِن ِٓي أ َولَۡيۡدُع َربهُه

ۡرِض  
َ
ن ُيۡظهَِر فِي ٱلۡأ

َ
ۡو أ

َ
دِينَُكۡم أ

 ٢٦ ٱلَۡفَسادَ 
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27. තවද “විනිශ්චය දිනය පිළිබඳ විශ්වාස යනාකරන 

සෑම අහංකාරයකුයගන්ම, මම මායේ පරමාධිපති හා 

නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් ආරක්ෂාව පතමි” යැයි මූසා 

පැවසුයේය. 

َوَقاَل ُموَسيَٰٓ إِن ِي ُعۡذُت بَِرب ِي َوَرب ُِكم  
ها يُۡؤمُِن بِيَۡوِم   ِ ُمتََكب ِرٖ ل

ِن كُل  م 
 ٢٧ ٱلۡحَِسابِ 

28. තවද “මායේ පරමාධිපති අල්ලාහ් යැයි පැවසීම 

යහත්ුයවන් නුඹලා මිනියසකු මරා දමන්යනහු ද? 

නුඹලායේ පරමාධිපති යවතින් පැහැදිලි සාධක සමග 

සැබැවින්ම ඔහු නුඹලා යවත පැමිණ ඇත. තවද ඔහු 

යබාරුකාරයකු වන්යන් නම් ඔහුයේ යබාරුව ඔහුට 

එයරහිවමය. තවද ඔහු සතයවාදියයකු වන්යන් නම් 

නුඹලාට ප්රතිඥා දුන් ඇතැම් දෑ නුඹලාට හට ගනු ඇත. 

කවයරකු සීමාව ඉක්මවා යමින් මහා යබාරුකාරයකු 

යලස සිටියේ ද සැබැවින්ම අල්ලාහ ්ඔහුට මග 

යපන්වන්යන් නැතැ” යි ෆිර්අවුන්යේ පරපුර තම 

විශ්වාසය සඟවා සිටි මිනියසකු පැවසීය. 

ِۡن َءاِل فِۡرَعۡوَن  ۡؤمِن  م  َوَقاَل رَُجل  مُّ
ن  

َ
َتۡقتُلُوَن رَُجلًا أ

َ
ۥٓ أ يَۡكتُُم إِيَمَٰنَُه

ُ َوَقۡد َجآَءُكم  َيُقوَل َرب َِي ٱَّلله
ب ُِكۡمۖۡ َوِإن يَُك  بِٱلَۡبي َِنَِٰت مِن ره

ۖۥۡ َوِإن يَُك َصادِٗقا  َكَِٰذبٗا َفَعلَيۡهِ َكِذبُُه
هِذي يَعُِدُكۡمۖۡ إِنه  يُِصبُۡكم َبۡعُض ٱل

َ لَا َيۡهِدي َمۡن ُهَو  ُمۡسرِف   ٱَّلله
اب    ٢٨ َكذه

29. අයහෝ ජනයිනි! අද දින නුඹලා මහයපායළායේ 

අබිබවා යමින් ආධිපතයය නුඹලා සතු කර යගන ඇත. 

නමුත් අල්ලාහ්යේ දඬුවම අප යවත පැමිණියේ නම් ඉන් 

අපට උපකාර කරනුයේ කවු ද? (යැයි ඔහු තවදුරටත් 

විමසීය.) මා දකින දෑ හැර යවයනකක් මම නුඹලාට 

යනායපන්වමි. එයමන්ම යහමග හැර යවනත් මගක් මම 

නුඹලාට යනායපන්වමි” යැයි ෆිර්අවුන් පැවසීය. 

َيََٰقۡوِم لَُكُم ٱلُۡملُۡك ٱلَۡيۡوَم َظَٰهِرِيَن فِي  
  ِ ِس ٱَّلله

ۡ
ۡرِض َفَمن يَنُصُرنَا مِنُۢ بَأ

َ
ٱلۡأ

ها   رِيُكۡم إِل
ُ
ْۚ قَاَل فِۡرَعۡوُن َمآ أ إِن َجآَءنَا

ۡهِديُكۡم إِ 
َ
َرىَٰ َوَمآ أ

َ
ها َسبِيَل  َمآ أ ل

 ٢٩ ٱلرهَشادِ

30. තවද අයහෝ මායේ ජනයිනි! යස්නාංකයන්යේ දින 

යමන් නුඹලා යවත සිදුවීම ගැන නියත වශයයන්ම මම 

බිය යවමි යැයි යද්වත්වය විශ්වාස කළ තැනැත්තා 

පැවසුයේය. 

َخاُف 
َ
هِذٓي َءاَمَن َيََٰقۡوِم إِن ِٓي أ َوَقاَل ٱل

ِثَۡل يَۡوِم  ۡحَزابِ َعلَيُۡكم م 
َ
 ٣٠ ٱلۡأ

31. නූහය්ේ ජනයා, ආද්, සමූද් හා ඔවුනට යපර සිටි 

කණ්ඩායම් වැනි අයට සිදුවූවාක් යමන් (යමක් නුඹලා 

යවත සිදුවීම ගැන නියත වශයයන්ම මම බිය යවමි). 

තවද ගැත්තන් හට අපරාධයක් සිදු කිරීමට අල්ලාහ ්

අයප්ක්ෂා යනාකරයි.” යැයි යද්වත්වය විශ්වාස කළ එම 

තැනැත්තා පැවසීය. 

ِب قَۡوِم نُوٖح وَعَادٖ َوثَُموَد  
ۡ
مِثَۡل َدأ

ُ يُرِيُد   هِذيَن مِنُۢ َبۡعِدهِۡمْۚ َوَما ٱَّلله َوٱل
 ٣١ ُظلٗۡما ل ِلۡعِبَادِ
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32. “තවද, අයහෝ මායේ ජනයිනි! ඇරයුම් කරන දිනය 

නුඹලා යවත පැමිණීම ගැන මම බිය යවමි.” 
َخاُف َعلَيُۡكۡم 

َ
يَۡوَم َوَيََٰقۡوِم إِن ِٓي أ

نَادِ  ٣٢ ٱلته

33. “නුඹලා පිටුපාමින් පලා යන දිනයේ අල්ලාහය්ගන් 

ආරක්ෂා කරන කිසියවකු නුඹලාට නැත. තවද අල්ලාහ ්

කවයරකු යනාමග යන්නට ඉඩ හරින්යන් ද එවිට ඔහුට 

කිසිදු මග යපන්වන්යනකු නැත.” 

 ِ َِن ٱَّلله يَۡوَم تَُولُّوَن ُمۡدبِرِيَن َما لَُكم م 
ُ َفَما لَُهۥ مِۡن  عَاِصمِٖۗ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله

 ٣٣ مِۡن َهادٖ 

34. “තවද මීට යපර සැබැවින්ම යූසුෆ් පැහැදිලි සාධක 

සමග නුඹලා යවත පැමිණියේය. නමුත් ඔහු කවර යදයක් 

නුඹලා යවත යගන ආයේ ද ඒ ගැන සැකයයහි ම 

සිටියයහුය. ඔහුයගන් පසු ව ‘අල්ලාහ් රසූල්වරයකු 

එවන්යන්ම නැතැයි’ නුඹලා පැවසුයවහුය. කවයරකු 

සීමාව ඉක්මවා යමින් සැක ඇති කරන්යන් ද එවැන්නන් 

අල්ලාහ ්යනාමග යවනුයේ එයලසය.” 

َولََقۡد َجآَءُكۡم يُوُسُف مِن َقبُۡل 
ا   ِمه بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما زِلُۡتۡم فِي َشك ٖ م 

ۖۦۡ َحتهيَٰٓ إِذَا َهلََك قُلۡتُۡم لَن   َجآَءُكم بِهِ
ُ مِ ْۚ َكَذَٰلَِك  َيبَۡعَث ٱَّلله نُۢ َبۡعِدهِۦ رَُسولٗا

ۡرتَاٌب  ُ َمۡن ُهَو ُمۡسرِف  مُّ  ٣٤ يُِضلُّ ٱَّلله

35. “ඔවුහු වනාහි ඔවුනට පැමිණි කිසිදු බල සාධකයකින් 

යතාරව අල්ලාහය්ේ වදන් සම්බන්ධයයන් තර්ක කරති. 

අල්ලාහ ්අතරත් විශ්වාස කළවුන් අතරත් එය මහත් යස් 

යකෝපය ඇති කයළය්. අහංකාර බලාධිකාරී සෑම 

හදවතක් මත ම අල්ලාහ් මුද්රා තබනුයේ එයලසය.” 

ِ بَِغيۡرِ  هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله ٱل
  ِ َُٰهۡمۖۡ َكبَُر َمۡقتًا ِعنَد ٱَّلله تَى

َ
ُسلَۡطٍَٰن أ

 ُ هِذيَن َءاَمنُواْْۚ َكَذَٰلَِك َيۡطبَُع ٱَّلله وَِعنَد ٱل
ِ قَلِۡب 

 ٣٥ ُمتََكب ِرٖ َجبهارٖ عَلَىَٰ كُل 

36. තවද ෆිර්අවුන් යමයස ්පැවසීය “අයහෝ හාමාන්!  මා 

යවනුයවන් උස් යගාඩනැගිල්ලක් ඉදි කරනු මැනව! 

අහස්හි මාර්ග යවත මා පිවිසීමට හැකි වනු පිණිස. 

َوَقاَل فِۡرَعۡوُن َيََٰهََٰمَُٰن ٱبِۡن لِي َصۡرٗحا 
ۡسَبََٰب 

َ
بۡلُُغ ٱلۡأ

َ
 ٣٦ لهَعل ِٓى أ

37. අහසහ්ි මාර්ග යවත (මා පිවිස) මූසායේ යදවියා මා 

දැකබලා ගත යුතුයි. "එනමුත් නියත වශයයන්ම ඔහු 

යබාරුකාරයයකු යලස මම සිතමි” ෆිර්අවුන්යේ නපුරු 

ක්රියාවන් ඔහුට අලංකාර කර යපන්වනු ලැබුයේ 

එයලසය. තවද ඍජු මාර්ගයයන් ඔහුව අවහිර කරනු 

ලැබීය. ෆිර්අවුන්යේ කුමන්ත්රණය විනාශය තුළ මිස 

යනාවීය. 

لَِع إِلَيَٰٓ إَِلَٰهِ   طه
َ
َمََٰوَِٰت فَأ ۡسَبََٰب ٱلسه

َ
أ

ْۚ َوَكَذَٰلَِك   ُظنُُّهۥ َكَِٰذبٗا
َ
ُموَسيَٰ َوِإن ِي لَأ

ُزي َِن لِفِۡرَعۡوَن ُسوُٓء َعَملِهِۦ َوُصده َعِن  
ها فِي   بِيِلِۚ َوَما َكيُۡد فِۡرَعۡوَن إِل ٱلسه

 ٣٧ َتبَابٖ 

38. තවද “අයහෝ මායේ ජනයිනි! මා අනුගමනය කරනු. 

මම නුඹලාට ඍජු මාර්ගය යවත මග යපන්වමි” යැයි 

විශ්වාස කළ එම තැනැත්තා පැවසීය. 

هِذٓي َءاَمَن َيََٰقۡوِم ٱتهبُِعوِن  َوَقاَل ٱل
ۡهِدُكۡم َسبِيَل ٱلرهَشادِ

َ
 ٣٨ أ
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39. “අයහෝ මායේ ජනයිනි! නියත වශයයන්ම යම් 

යමයලාව ජීවිතය සුළු භුක්ති විඳීමක් පමණි. තවද නියත 

වශයයන්ම මතු යලාව සදා නිවහනයි.” 

ۡنيَا َمَتَٰع    َيََٰقۡوِم إِنهَما َهَِٰذهِ ٱلۡحَيَوَٰةُ ٱلدُّ
 ٣٩ َوِإنه ٱٓأۡلِخَرةَ ِهَي َداُر ٱلَۡقَرارِ 

40. “කවයරකු යම් නපුරක් සිදු කයළ ්ද ඒ හා සමාන 

යදයක් මිස ඔහුට ප්රතිඵල වශයයන් යදනු යනාලැයේ. 

තවද යම් පිරිමියකු යහෝ යේවා කාන්තාවක යහෝ යේවා 

තමන් විශ්වාසවන්තයකු ව සිට දැහැමි ක්රියාවක් සිදු කයළ් 

ද ස්වර්ගයට පිවිස, එහි කිසිදු ගණනයකින් යතාර ව 

යපෝෂණය යදනු ලබන අය වනුයේ ඔවුහුමය.” 

  ۡۖ ها مِثۡلََها َمۡن َعِمَل َسي ِئَٗة فَلَا ُيجَۡزىَٰٓ إِل
ۡو 

َ
ِن ذََكٍر أ نثَيَٰ  َوَمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا م 

ُ
أ

ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة 
ُ
َوُهَو ُمۡؤمِن  فَأ

 ٤٠ يُۡرَزُقوَن فِيَها بَِغيۡرِ ِحَسابٖ 

41. තවද “අයහෝ මායේ ජනයිනි! මට තියබන අවශයතාව 

කුමක්ද? මම නුඹලා ජයග්රහණය යවත ඇරයුම් කරමි. 

නමුත් නුඹලා (නිරයේ) ගින්න යවත මා ඇරයුම් 

කරන්යනහුය.” 

ۡدُعوُكۡم إِلَي ٱلنهَجوَٰةِ 
َ
۞َوَيََٰقۡوِم َما لِٓي أ

 ٤١ َوتَۡدُعونَنِٓي إِلَي ٱلنهارِ 

42. “මා අල්ලාහ් ප්රතික්යෂ්ප කරනු පිණිසත් කවර යදයක් 

පිළිබඳ මට දැනුමක් යනාමැත්යත් ද එවන් යදයක් ඔහුට 

මා ආයද්ශ කරනු පිණිසත් නුඹලා මාහට ඇරයුම් 

කරන්යනහුය. තවද මම නුඹලා ඇරයුම් කරනුයේ අති 

ක්ෂමාශීලී සර්ව බලධාරියාණන් යවතය.” 

ۡشرَِك بِهِۦ  
ُ
ِ َوأ ۡكُفَر بِٱَّلله

َ
تَۡدُعونَنِي لِأ

ۡدُعوُكۡم إِلَي  
َ
نَا۠ أ

َ
َما لَيَۡس لِي بِهِۦ ِعلۡم  َوأ

َٰرِ   ٤٢ ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡغفه

43. “නියත වශයයන්ම නුඹලා කවර යකයනකු යවත මා 

ඇරයුම් කරන්යන් ද ඔහුට යමයලාව යහෝ මතු යලාව 

(ඇරයුම් කිරීයම්) කිසිදු උරුමයක් නැතැයි යන්නටත් 

සැබැවින්ම අපයේ නැවත යයාමු වීයම් සථ්ානය අල්ලාහ ්

යවතය යන්නටත් තවද නියත වශයයන්ම සීමාව ඉක්මවා 

ගියවුන් වන ඔවුහු (නිරා) ගින්යන් සගයින් වන්යන්ය 

යන්නටත් කිසිදු සැකයක් නැත.” 

نهَما تَۡدُعونَنِيٓ 
َ
 إِلَۡيهِ لَيَۡس لَُهۥ لَا َجَرَم أ

نه 
َ
ۡنيَا َولَا فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ َدۡعوَة  فِي ٱلدُّ

نه ٱلُۡمۡسرِِفيَن ُهۡم  
َ
ِ َوأ نَآ إِلَي ٱَّلله َمَرده

ارِ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٤٣ أ

44. එබැවින් මා නුඹලා යවත පවසන දෑ ගැන නුඹලා 

මතු සිහිපත් කරනු ඇත. තවද මායේ කරුණ මම අල්ලාහ ්

යවත යයාමු කරමි. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් ගැත්තන් 

පිළිබඳ ව සර්ව නිරීක්ෂකය. 

فَو ُِض  
ُ
قُوُل لَُكۡمْۚ َوأ

َ
فََستَۡذُكُروَن َمآ أ

 ُۢ َ بَِصيُر ِْۚ إِنه ٱَّلله ۡمرِٓي إِلَي ٱَّلله
َ
أ

 ٤٤ بِٱلۡعِبَادِ

45. එයමන්ම ඔවුන් කුමන්ත්රණ කළ දෑහි (සියලු) 

නපුරුකම් වලින් අල්ලාහ් ඔහු ආරක්ෂා කයළය්. තවද 

දඬුවයම් බිහිසුණුකම ෆිර්අවුන්යේ යස්නාව වැටලීය. 

ُ َسي ِـ َاِت َما َمَكُرواْۖۡ وََحاَق   َُٰه ٱَّلله فََوقَى
 ٤٥ أَـِبِل فِۡرَعۡوَن ُسوُٓء ٱلَۡعَذابِ 
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46. (නිරයේ) ගින්න, ඒ යවත ඔවුන් උයද් සවස ඉදිරිපත් 

කරනු ලබති. එම යහෝරාව සිදුවන දින “ෆිර්අවුන්යේ 

යස්නාව දැඩි දඬුවමට ඇතුළත් කරනු.” (යැයි අණ කරනු 

ලැයේ.) 

  ْۚ ا وََعِشي ٗا اُر ُيۡعَرُضوَن َعلَيَۡها ُغُدو ٗ ٱلنه
ۡدِخلُٓواْ َءاَل  

َ
اَعُة أ َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه

َشده ٱلَۡعَذابِ 
َ
 ٤٦ فِۡرَعۡوَن أ

47. තවද (නිරා) ගින්යන් ඔවුන් එකියනකා වාද කරමින් 

සිටින විට “නියත වශයයන්ම අපි නුඹලා අනුගමනය 

කරමින් සිටියයමු. එයහයින් (නිරා) ගින්යනන් යකාටසක් 

අපයගන් ඉවත් කරන්නන් යලස නුඹලා සිටින්යනෝ” දැයි 

දුබලයින් උඩඟු වූ අයයගන් විමසනු ඇත. 

ارِ َفيَُقوُل  وَن فِي ٱلنه َوِإذۡ َيتََحآجُّ
هِذيَن ٱۡستَۡكبَُرٓواْ إِنها ُكنها   ُؤاْ لِل َعَفَٰٓ ٱلضُّ

ۡغنُوَن َعنها لَُكۡم  نتُم مُّ
َ
َتبَٗعا َفَهۡل أ

ارِ  َِن ٱلنه  ٤٧ نَِصيٗبا م 

48. “නියත වශයයන්ම අපි සියල්යලෝම සිටින්යන් එහිය. 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් ගැත්තන් අතර තීන්දු දී 

ඇතැ”යි උඩඟු වූයවෝ පවසති. 

هِذيَن ٱۡستَۡكبَُرٓواْ إِنها كُل   فِيَهآ إِنه  قَاَل ٱل
َ قَۡد َحكَ   ٤٨ َم َبيَۡن ٱلۡعِبَادِٱَّلله

49. තවද “දිනකට අයපන් දඬුවම සැහැල්ලු කරන යමන් 

නුඹලා නුඹලායේ පරමාධිපතිට කන්නලේ කරනු.” යැයි 

(නිරා) ගින්යන් සිටින්යනෝ නිරයේ භාරකරුවන්ට 

පවසති. 

ارِ ِلخََزنَةِ َجَهنهَم   هِذيَن فِي ٱلنه َوَقاَل ٱل
ِۡف َعنها  َِن  ٱۡدُعواْ َربهُكۡم ُيخَف  يَۡوٗما م 

 ٤٩ ٱلَۡعَذابِ 

50. “නුඹලායේ ධර්ම දූතවරුන් පැහැදිලි සාධක සමග 

යනාපැමිණියේ දැ”යි ඔවුහු විමසති. “එයසය්” යැයි ඔවුහු 

පවසති. “එයස් නම් නුඹලා ඇරයුම් කරනු” යැයි ඔවුහු 

කියති. තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්යේ ඇරයුම 

මුළායවහි මිස නැත. 

تِيُكۡم رُُسلُُكم  قَالُٓواْ 
ۡ
َولَۡم تَُك تَأ

َ
أ

ِۚ قَالُواْ فَٱۡدُعواُْۗ َوَما   بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ قَالُواْ بَلَىَٰ
ها فِي َضَلَٰلٍ   ٥٠ ُدَعَُٰٓؤاْ ٱلَۡكَٰفِرِيَن إِل

51. යමයලාව ජීවිතයේ හා සාක්ිකරුයවෝ නැගී සිටින 

(මතු යලාව) දිනයයහි සැබැවින්ම අපි අපයේ ධර්ම 

දූතවරුන්ට හා විශ්වාස කළවුන්ට උදේ කරමු. 

هِذيَن َءاَمنُواْ فِي   إِنها لََننُصُر رُُسلَنَا َوٱل
ۡشَهَٰدُ 

َ
ۡنيَا َويَۡوَم َيُقوُم ٱلۡأ  ٥١ ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ

52. එදින අපරාධකරුවන්ට ඔවුන්යේ නිදහසට කරුණු 

පැවසීම ඵලක් යනාවනු ඇත. තවද ඔවුනට ශාපය ඇත. 

එයමන්ම නපුරු නිවහනද ඔවුනට ඇත. 

َٰلِِميَن َمۡعِذَرُتُهۡمۖۡ  يَۡوَم لَا  يَنَفُع ٱلظه
ارِ   ٥٢ َولَُهُم ٱللهۡعنَُة َولَُهۡم ُسوُٓء ٱلده

53. තවද අපි සැබැවින්ම මූසාට යහමග පිරිනැමුයවමු. 

තවද අපි ඉස්රාඊල් දරුවන්ට ධර්ම ග්රන්ථය උරුම 

කයළමු. 

ۡوَرۡثنَا  
َ
َولََقۡد َءاتَيۡنَا ُموَسي ٱلُۡهَدىَٰ َوأ

 ٥٣ إِۡسَرَٰٓءِيَل ٱلِۡكَتََٰب بَنِٓي 

54. (එය) ප්රබුද්ධිමත් අයට මග යපන්වීමක් හා යමයනහි 

කිරීමක් වශයයනි. 
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٥٤ ُهٗدى َوذِۡكَرىَٰ لِأ
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55. එයහයින් (නබිවරය!) නුඹ ඉවසනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහය්ේ ප්රතිඥාව සැබෑවකි. තවද නුයේ 

පාපය සඳහා නුඹ සමාව අයදිනු. තවද නුයේ 

පරමාධිපතියේ ප්රශංසාව තුළින් සවස ්කාලයේ හා 

උදෑසන පිවිතුරු කරනු. 

ِ َحق   وَٱۡستَۡغفِۡر  فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
لَِذۢنبَِك وََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك بِٱلَۡعِشي ِ  

َٰرِ   ٥٥ َوٱلِۡإبَۡك

56. නියත වශයයන්ම තමන් යවත පැමිණි කිසිදු අධිකාරී 

බලයක් යනාතිබිය දී අල්ලාහ්යේ වදන් සම්බන්ධයයන් 

තර්ක කරන්නන් වන ඔවුන්යේ සිත් තුළ උඩඟුකම මිස 

යවයනකක් නැත. ඔවුහු එය ලබන්නන් යනායවති. 

එයහයින් නුඹ අල්ලාහ්යගන් ආරක්ෂාව අයැද සිටිනු. 

නියත වශයයන්ම ඔහු සර්ව රාවකය; සර්ව ඥානීය. 

 ِ هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
َُٰهۡم إِن فِي ُصُدورِِهۡم   تَى

َ
بَِغيۡرِ ُسلَۡطٍَٰن أ

 ِۡۖ ا ُهم بَِبَٰلِغِيهِِۚ فَٱۡستَعِۡذ بِٱَّلله ها كِبۡر  مه إِل
ِميُع ٱلَۡبِصيرُ   ٥٦ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه

57. මිනිසා මැවීමට වඩා අහස් හා මහයපායළාව මැවීම 

අති මහත්ය. නමුත් ජනයායගන් බහුතරයක් යදනා (ඒ 

බව) යනාදනිති. 

ۡكبَُر مِۡن 
َ
ۡرِض أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ لَخَلُۡق ٱلسه

اِس   ۡكثََر ٱلنه
َ
َخلِۡق ٱلنهاِس َوَلَِٰكنه أ

 ٥٧ لَا َيۡعلَُمونَ 

58. තවද අන්ධයා හා යපනුමැත්තා සමාන යනායවති. 

තවද විශ්වාස යකාට යහකම් සිදු කළවුන් හා නපුරුකම් 

කරන්නා ද (සමාන) යනායවති. ස්වල්පයකි නුඹලා 

යමයනහි කරනුයේ. 

هِذيَن   ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُر َوٱل
َ
َوَما يَۡستَوِي ٱلۡأ

َٰلَِحَِٰت َولَا   َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه
ُرونَ  ا َتتََذكه ْۚ قَلِيلٗا مه  ٥٨ ٱلُۡمِسٓيُء

59. නියත වශයයන්ම අවසන් යහෝරාව 

පැමියණන්නක්මය. එහි කිසිදු සැකයක් නැත. නමුත් 

ජනයායගන් බහුතරයක් යදනා (එය) විශ්වාස යනාකරති. 

ها َريَۡب فِيَها  اَعَة ٓأَلتِيَة  ل إِنه ٱلسه
اِس لَا يُۡؤمِنُونَ  ۡكثََر ٱلنه

َ
 ٥٩ َوَلَِٰكنه أ

60. තවද “නුඹලා මා අමතනු. මම නුඹලා(යේ 

ප්රාර්ථනාව)ට පිළිතුරු යදමි. නියත වශයයන්ම මට 

ප්රාර්ථනා කිරීයමන් (ඈත් වී) උඩඟුකම් පාමින් සිටියවුන් 

අවමානයට පත් වූවන් යලසින් නිරයට මතු පිවියසනු 

ඇත.” යැයි නුඹලායේ පරමාධිපති පවසයි. 

ۡستَِجۡب لَُكۡمْۚ  
َ
َوَقاَل َربُُّكُم ٱۡدُعونِٓي أ

هِذيَن يَۡستَۡكبُِروَن َعۡن ِعبَاَدتِي  إِنه ٱل
 ٦٠ َسيَۡدُخلُوَن َجَهنهَم َداِخرِينَ 

61. රාත්රිය එහි නුඹලා සැනසුම ලබනු පිණිසත් දහවල 

යපයනන්නට හැකි යලසත් නුඹලා යවනුයවන් ඇති 

කයළ ්අල්ලාහය්. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් ජනයා යවත 

භාගයය පිරිනමන්නාය. නමුත් ජනයායගන් බහුතරයක් 

යදනා කෘතයේදී යනායවති. 

هۡيَل لِتَۡسُكنُواْ   هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل ُ ٱل ٱَّلله
َهاَر ُمبِۡصًراْۚ إِنه  َ لَُذو فَۡضٍل  فِيهِ َوٱلنه ٱَّلله

اِس لَا   ۡكثََر ٱلنه
َ
اِس َوَلَِٰكنه أ عَلَى ٱلنه

 ٦١ يَۡشُكُرونَ 
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62. එයයි නුඹලායේ පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්. (ඔහු) සියලු 

දෑහි මැවුම්කරුය. ඔහු හැර යවනත් යදවියකු නැත. එයස් 

නම් නුඹලා (මුළා කරනු ලැබ) යවනතකට යයාමු කරනු 

ලබනුයේ යකයස් ද? 

ِ َشۡيءٖ  
ُ َربُُّكۡم َخَٰلُِق كُل  َذَٰلُِكُم ٱَّلله

هيَٰ تُۡؤَفُكونَ  ن
َ
ها ُهَوۖۡ فَأ هآ إَِلََٰه إِل  ٦٢ ل

63. අල්ලාහ්යේ වදන් යහළා දකිමින් සිටි අය යවනතකට 

හරවනු ලබනුයේ එයලසය. 
 ِ هِذيَن كَانُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َكَذَٰلَِك يُۡؤَفُك ٱل

 ٦٣ َيجَۡحُدونَ 

64. මහයපායළාව වාසස ්සථ්ානයක් යලස ද අහස 

වියනක් යලස ද නුඹලා යවනුයවන් ඇති කයළ ්

අල්ලාහය්. තවද නුඹලාව හැඩගන්වා නුඹලායේ හැඩරුව 

ඔහු අලංකාර කයළය්. තවද යහපත් දැයින් නුඹලාට ඔහු 

යපෝෂණ සම්පත් පිරිනැමීය. එයයි නුඹලායේ පරමාධිපති 

වූ අල්ලාහ්. එයහයින් යලෝකයන්හි පරමාධිපති වූ 

අල්ලාහ ්අතිඋත්කෘෂ්ට විය. 

ۡرَض قََراٗرا  
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُ ٱل ٱَّلله

ۡحَسَن  
َ
َرُكۡم فَأ َمآَء بِنَاٗٓء َوَصوه َوٱلسه

ي َِبَِٰتِۚ  َِن ٱلطه ُصَوَرُكۡم َوَرَزقَُكم م 
ُ َربُّ   ُ َربُُّكۡمۖۡ َفتَبَارََك ٱَّلله َذَٰلُِكُم ٱَّلله

 ٦٤ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

65. ඔහු ජීවමානයාය. ඔහු හැර යවනත් යදවියකු නැත. 

එයහයින් නුඹලා ඔහුට පමණක් දහම පුද කර අවංකයින් 

යලස ඔහු ඇරයුම් කරනු. යලෝකයන්හි පරමාධිපති වූ 

අල්ලාහ්ටම සියලු ප්රශංසා. 

ها ُهَو فَٱۡدُعوهُ   ُهَو ٱلَۡحيُّ لَآ إَِلََٰه إِل
 ِ ِيَنُۗ ٱلۡحَۡمُد َّلِله ِ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  َرب 

 ٦٥ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

66. මායේ පරමාධිපතියගන් පැහැදිලි සංඥා මා යවත 

පැමිණි කල්හි අල්ලාහ් හැර දමා නුඹලා ඇරයුම් කරන 

අයට මා නැමදුම් කිරීයමන් නියත වශයයන්ම මම 

තහනම් කරනු ලැබුයවමි. තවද යලෝකයන්හි 

පරමාධිපතිට මා යටහත් වන්නටත් මම අණ කරනු 

ලැබුයවමි යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

هِذيَن  ۡعبَُد ٱل
َ
ۡن أ

َ
۞قُۡل إِن ِي نُهِيُت أ

ا َجآَءنَِي  ِ لَمه تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱَّلله
ۡسلَِم 

ُ
ۡن أ

َ
مِۡرُت أ

ُ
ب ِي َوأ ٱلَۡبي َِنَُٰت مِن ره

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٦٦ لَِرب 

67. මැටියයන් ද පසු ව ශුක්රාණු බිඳුවකින් ද පසු ව එල්ලී 

පවතින කැටියකින් ද නුඹලා මැේයේ ඔහුය. පසු ව ඔහු 

නුඹලා බිළියදකු යලස බැහැර කරයි. පසු ව නුඹලා 

වැඩිවියට පත්වන්නටත් පසුව වයයෝවෘද්ධභාවයට 

පත්වන්නටත් ඔහු සලස්වයි. නුඹලා අතරින් ඊට යපර 

මරණයට පත් කරනු ලබන්නන් ද යවති. තවද (යමයස්) 

නියමිත කාලයක් දක්වා නුඹලා ළඟා වන්නට ඉඩ හරිනු 

පිණිස හා නුඹලා වටහා ගත හැකි වනු පිණිසය. 

ِن تَُراٖب ثُمه مِن   هِذي َخلََقُكم م  ُهَو ٱل
نُّۡطَفةٖ ثُمه مِۡن َعلََقةٖ ثُمه ُيخۡرُِجُكۡم  

ُكۡم ثُمه   ُشده
َ
ِطۡفلٗا ثُمه لَِتبۡلُُغٓواْ أ

هيَٰ   ن ُيتََوف لَِتُكونُواْ ُشيُوٗخاْۚ َومِنُكم مه
ۖۡ َولَِتبۡ  ي  مِن َقبُۡل َسم ٗ َجلٗا مُّ

َ
لُُغٓواْ أ
 ٦٧ َولََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 
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68. ජීවය යදන්යන්ත් මරණයට පත් කරන්යන්ත් ඔහුය. 

එයහයින් ඔහු යම් කරුණක් සිදුවීමට තීන්දු කයළ ්නම් 

එවිට ‘සිදුවනු’ යැයි එයට පවසනවා පමණි. එවිට එය 

සිදුවනු ඇත. 

هِذي يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ فَإِذَا  قََضيَٰٓ ُهَو ٱل
ۡمٗرا فَإِنهَما َيُقوُل لَُهۥ ُكن 

َ
أ

 ٦٨ َفيَُكونُ 

69. අල්ලාහ්යේ වදන් සම්බන්ධයයන් තර්ක කරන්නන් 

ඔවුන් (සතය මාර්ගයයන්) යවනතකට හරවනු ලබනුයේ 

යකයස් ද? යැයි (නබිවරය!) නුඹ යනාදුටුයවහි ද? 

هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت   لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
أ

ه  ن
َ
ِ أ  ٦٩ يَٰ يُۡصَرُفونَ ٱَّلله

70. ඔවුන් වනාහි, ධර්ම ග්රන්ථය හා අප කවර යදයක් 

සමග අපයේ ධර්ම දූතවරු එේයවමු ද එය 

යබාරුකළවුන්ය. එයහත් ඔවුහු මතු දැන ගනු ඇත. 

رَۡسلۡنَا  
َ
بُواْ بِٱلِۡكَتَِٰب َوبَِمآ أ هِذيَن َكذه ٱل

ۖۡ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ   ٧٠ بِهِۦ رُُسلَنَا

71. එවිට ඔවුන්යේ යගලවල් වල විලංගු හා දම්වැල් 

තියේ. ඔවුන් යහළනු ලබති. 
َلَِٰسُل   ۡعَنَٰقِهِۡم َوٱلسه

َ
ۡغَلَُٰل فِٓي أ

َ
إِذِ ٱلۡأ

 ٧١ يُۡسَحبُونَ 

72. නටන ජලයයහි. පසු ව ඔවුන් (නිරා) ගින්යනහි ද 

දවනු ලබති. 
ارِ يُۡسَجُرونَ   ٧٢ فِي ٱلۡحَِميِم ثُمه فِي ٱلنه

73. පසු ව “නුඹලා ආයද්ශ කරමින් සිටි දෑ යකායහ්දැ?” 

යි ඔවුනට පවසනු ලැයේ. 
ۡيَن َما ُكنتُۡم  

َ
ثُمه قِيَل لَُهۡم أ

 ٧٣ تُۡشِرُكونَ 

74. අල්ලාහ් හැර දමා (ආයද්ශ කරමින් සිටි දෑ 

යකායහ්ද?) “ඔවුන් අපයගන් මුළා වී ඇත. නමුදු මීට 

යපර අපි කිසිවක් ඇරයුම් කරමින් යනාසිටියයමු” යැයි 

ඔවුහු පවසති. එයලසය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්ව අල්ලාහ ්

යනාමග යන්නට හරිනුයේ. 

ِۖۡ قَالُواْ َضلُّواْ َعنها بَل لهۡم   مِن ُدوِن ٱَّلله
ْۚ َكَذَٰلَِك  ا نَُكن نهۡدُعواْ مِن َقبُۡل َشيۡـ ٗ

َٰفِرِينَ  ُ ٱلَۡك  ٧٤ يُِضلُّ ٱَّلله

75. එය, යුක්තියයන් යතාර ව මහයපායළායේ නුඹලා 

සතුටු යවමින් සිටි බැවින් ද නුඹලා ගර්වයයන් කටයුතු 

කළ බැවින් ද යේ. 

ۡرِض  
َ
َذَٰلُِكم بَِما ُكنتُۡم َتۡفرَُحوَن فِي ٱلۡأ

ِ َوبَِما ُكنتُۡم َتۡمرَُحونَ   ٧٥ بَِغيۡرِ ٱلۡحَق 

76. නුඹලා එහි සදාතනිකයින් යලසින් නිරයේ යදාරටු 

වලට ඇතුළු වනු. උඩඟුවූවන්යේ නවාතැන නපුරු විය. 
 ۡۖ بَۡوََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَها

َ
ٱۡدُخلُٓواْ أ

 ٧٦ فَبِئَۡس َمثَۡوى ٱلُۡمتََكب ِرِينَ 
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77. එයහයින් (නබිවරය!) නුඹ ඉවසනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහය්ේ ප්රතිඥාව සැබෑවකි. එයහයින් 

සැබැවින්ම අපි නුඹට යපන්වනුයේ අප ඔවුනට ප්රතිඥා 

දුන් දෑ හි සමහරක් පමණි. එයස් නැතයහාත්, අපි නුඹ 

මරණයට පත් කරන්යනමු. පසුව ඔවුන් නැවත යයාමු 

කරනු ලබනුයේ අප යවතමය. 

ا نُرِيَنهَك   ْۚ فَإِمه ِ َحق   فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
يَنهَك   ۡو َنتَوَفه

َ
هِذي نَعُِدُهۡم أ َبۡعَض ٱل

 ٧٧ فَإِلَۡينَا يُرَۡجُعونَ 

78. නුඹට යපර ධර්ම දූතවරු සැබැවින්ම අපි එේයවමු. 

ඔවුන් අතරින් අපි නුඹ යවත කතා විස්තර කළ අය යවති. 

තවද නුඹ යවත අපි කතා විසත්ර යනාකළ අය ද යවති. 

අල්ලාහය්ේ අනුමැතියයන් යතාර ව කිසිදු සාධකයක් 

යගන ඒමට කිසිදු ධර්ම දූතයකුට යනාවීය. අල්ලාහය්ේ 

නියයෝගය පැමිණි විට යුක්තිසහගත ව තීන්දු කරනු 

ලැබීය. එහි දී වයාජව කටයුතු කරන්යනෝ පරාජිත වූයවෝ 

ය. 

ِن َقبۡلَِك مِنُۡهم   رَۡسلۡنَا رُُسلٗا م 
َ
َولََقۡد أ

هۡم   ن ل ن قََصۡصنَا َعلَيَۡك َومِنُۡهم مه مه
ن  

َ
َنۡقُصۡص َعلَيَۡكُۗ وََما كَاَن لِرَُسوٍل أ

ۡمُر  
َ
ِْۚ فَإِذَا َجآَء أ ها بِإِذِۡن ٱَّلله تَِي أَـِبيٍَة إِل

ۡ
يَأ

 ِ ِ وََخِسَر ُهنَالَِك ٱَّلله  قُِضَي بِٱلۡحَق 
 ٧٨ ٱلُۡمبِۡطلُونَ 

79. ඒවායයහි නුඹලා ප්රවාහනය කරනු පිණිසත් ඒවායින් 

නුඹලා අනුභව කරනු පිණිසත් නුඹලා යවනුයවන් 

යගාවිපළ සතුන් ඇති කයළ් අල්ලාහ්ය. 

نَۡعََٰم  
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُ ٱل ٱَّلله

ُكلُونَ لِتَۡرَكبُواْ مِنَۡها 
ۡ
 ٧٩ َومِنَۡها تَأ

80. තවද නුඹලාට එහි ප්රයයෝජන ද ඇත. තවද නුඹලායේ 

හදවත් තුළ ඇති අවශයතා ඒවා යවතින් ලබා ගනු 

පිණිසත් (ඇති කයළ ්අල්ලාහය්.) තවද ඒවා මත හා නැේ 

මත නුඹලා උසුලනු ලබන්යනහුය. 

َولَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َولَِتبۡلُُغواْ َعلَيَۡها  
ُصُدورُِكۡم وََعلَيَۡها وَعَلَى  َحاَجٗة فِي 

 ٨٠ ٱلُۡفلِۡك ُتحَۡملُونَ 

81. ඔහුයේ සංඥා ඔහු නුඹලාට යපන්වයි. එවිට නුඹලා 

යහළා දකිනුයේ අල්ලාහ්යේ කවර සංඥාවන් ද? 
  ِ يه َءاَيَِٰت ٱَّلله

َ
َويُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ فَأ

 ٨١ تُنِكُرونَ 

82. ඔවුහු මහයපායළායේ සැරිසරා ඔවුනට යපර 

සිටියවුන්යේ අවසානය යකයස ්වී දැයි අධීක්ෂණය 

යනාකයළෝද? යමාවුනට වඩා ඔවුහු මහයපායළායේ 

බලයයන් සහ (හැර දමා ගිය) සලකුණු වලින් ඉතා 

බලවත් හා අධික වූයවෝය. නමුත් ඔවුන් උපයමින් සිටි දෑ 

ඔවුනට ඵලක් යනාවීය. 

ۡرِض َفيَنُظُرواْ 
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡمْۚ َكيَۡف كَاَن  َعَٰقِبَُة ٱل
َشده قُوهٗة َوَءاثَاٗرا 

َ
ۡكثََر مِنُۡهۡم َوأ

َ
كَانُٓواْ أ

ا كَانُواْ   ۡغنَيَٰ َعنُۡهم مه
َ
ۡرِض َفَمآ أ

َ
فِي ٱلۡأ

 ٨٢ يَۡكِسبُونَ 
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83. එවිට ඔවුන් යවත ඔවුන්යේ ධර්ම දූතවරුන් පැහැදිලි 

සාධක සමග පැමිණි කල්හි, තමන් ළඟ තියබන දැනුම 

ගැන ඔවුහු (අහංකාරයයන් යුතු ව) සතුටු වූහ. තවද ඔවුන් 

කවර යදයක් පිළිබඳ සමේචල් කරමින් සිටියේ ද එය 

ඔවුන් වටකර ගත්යත්ය. 

ا َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت فَرُِحواْ  فَلَمه
ا   َِن ٱلۡعِلِۡم وََحاَق بِهِم مه بَِما ِعنَدُهم م 

 ٨٣ نَ كَانُواْ بِهِۦ يَۡستَۡهزُِءو

84. එවිට අපයේ දඬුවම ඔවුන් දුටු කල්හි “අපි අල්ලාහ ්

වන ඔහු පමණක් විශ්වාස කයළමු. අපි කවර යදයක් 

ආයද්ශ කරන්නන් යලස සිටියයමු ද එය අපි ප්රතික්යෂ්ප 

කයළමු” යැයි ඔවුහු පවසනු ඇත. 

  ِ َسنَا قَالُٓواْ َءاَمنها بِٱَّلله
ۡ
ۡواْ بَأ

َ
ا َرأ فَلَمه
َوَكَفۡرنَا بَِما ُكنها بِهِۦ وَۡحَدهُۥ 

 ٨٤ ُمۡشِركِينَ 

85. නමුත් ඔවුන් අපයේ දඬුවම දුටු කල්හි ඔවුන්යේ 

විශ්වාසය ඔවුනට ප්රයයෝජනවත් යනාවීය. (එය) තම 

ගැත්තන් අතයරහි ඉකුත් ව ගිය අල්ලාහ්යේ පිළියවතය. 

එහිදී යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ පරාජිත වූයවෝය. 

ۡواْ  فَلَۡم يَُك 
َ
ا َرأ يَنَفُعُهۡم إِيَمَٰنُُهۡم لَمه

ِ ٱلهتِي قَۡد َخلَۡت فِي   ۖۡ ُسنهَت ٱَّلله َسنَا
ۡ
بَأ

 ٨٥ ِعبَادِهۖۦِۡ وََخِسَر ُهنَالَِك ٱلَۡكَٰفُِرونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හා මීම්.  ٓ١ حم 

2. (යමය) අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විතයාණන්යගන් වූ පහළ කිරීමකි. 
ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  َِن ٱلره  ٢ تَنزِيل  م 

3. දැනමුතුකම් ලබන ජනයාට එහි වදන් විස්තර 

කරනු ලැබූ අරාබි කියවීමකින් යුතු ග්රන්ථයකි. 
لَۡت َءاَيَٰتُُهۥ قُۡرَءانًا َعَربِي ٗا   ِ كَِتَٰب  فُص 

 ٣ ل َِقۡومٖ َيۡعلَُمونَ 

4. (එය) ශුභාරාංචි දැනුම් යදන්නක් හා අවවාද 

කරන්නක් වශයයනි. නමුත් (යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන) ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා පිටුපෑයවෝය. 

එයමන්ම ඔවුහු සවන් යනායදති. 

ۡكثَرُُهۡم َفُهۡم  بَِشيٗرا 
َ
ۡعرََض أ

َ
َونَِذيٗرا فَأ

 ٤ لَا يَۡسَمُعونَ 

5. තවද ඔබ අප කවර යදයක් යවත ඇරයුම් 

කරන්යනහි ද ඒ සම්බන්ධයයන් අපයේ හදවත් 

ආවරණයන් තුළය. තවද බිහිරිභව අපයේ කන් 

තුළය. අප අතර හා ඔබ අතර තිරයකි. එයහයින් 

නුඹලා ක්රියා කරනු. නියත වශයයන්ම අප ද ක්රියා 

කරන්යනෝ යවමු යැයි ද ඔවුහු පවසති. 

ا تَۡدُعونَآ   ِمه ِكنهةٖ م 
َ
َوَقالُواْ قُلُوبُنَا فِٓي أ

إِلَۡيهِ َوفِٓي َءاذَانِنَا َوقۡر  وَمِنُۢ بَيۡنِنَا َوبَيۡنَِك  
َِٰملُونَ   ٥ ِحَجاب  فَٱۡعَمۡل إِنهنَا َع

6. නියත වශයයන්ම මම නුඹලා යමන් මිනියසකි. 

නුඹලායේ යදවිඳුන් එකම යදවිඳා යැයි මට පණිවිඩ 

යදන ලදී. එයහයින් නුඹලා ඔහු යවත ස්ථාවර ව 

සිටිනු. තවද නුඹලා ඔහුයගන් සමාව අයැදිනු. 

ආයද්ශ කරන්නන්හට දැඩි දඬුවමක් ඇත යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ِثۡلُُكۡم يُوَحيَٰٓ إِلَيه   نَا۠ بََشر  م 
َ
قُۡل إِنهَمآ أ

نهَمآ إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰ 
َ
ه  َوَِٰحد  فَٱۡستَقِيُمٓواْ أ

 ٦ إِلَۡيهِ َوٱۡستَۡغفُِروُهُۗ َوَويۡل  ل ِلُۡمۡشِركِينَ 

7. ඔවුහු වනාහි zසකාත් (අනිවාර්ය බද්ධ) 

යනායදති. තවද මතු යලාව පිළිබඳ ව ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්යනෝ ඔවුහුමය. 

َكوَٰةَ َوُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ   هِذيَن لَا يُۡؤتُوَن ٱلزه ٱل
 ٧ َكَٰفُِرونَ ُهۡم 

8. නියත වශයයන්ම විශ්වාස යකාට යහකම් 

කළවුන් වන ඔවුනට අවසන් යනාවන (නිතය) 

ප්රතිඵලයක් ඇත. 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
ۡجٌر َغيُۡر َمۡمنُونٖ 

َ
 ٨ لَُهۡم أ
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9. දින යදකක් තුළ මහයපායළාව මැවූ ඔහු ව 

නුඹලා ප්රතික්යෂ්ප යකාට නුඹලා ඔහුට සමානයන් 

තබන්යනහු ද? යලෝකයන්හි පරමාධිපති ඔහුය යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

هِذي َخلََق   ئِنهُكۡم لََتۡكُفُروَن بِٱل
َ
۞قُۡل أ

نَداٗداْۚ 
َ
ۥٓ أ ۡرَض فِي يَۡوَميِۡن َوَتجَۡعلُوَن لَُه

َ
ٱلۡأ

 ٩ َذَٰلَِك َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

10. තවද ඊට ඉහළින් එහි (යපායළායවහි) කඳු ඇති 

කයළය්. තවද එහි සමෘද්ධිය ඇති කයළය්. දින 

හතරක් තුළ යපෝෂණ සම්පත් නිර්ණය කයළය්. 

යමය ඒ ගැන විමසන්නන් හට සරිලන පිළිතුරකි. 

وََجَعَل فِيَها َرَوَِٰسَي مِن فَۡوقَِها َوَبََٰرَك  
يهامٖ  

َ
ۡربََعةِ أ

َ
ََٰتَها فِٓي أ قَۡو

َ
َر فِيَهآ أ فِيَها َوَقده

آئِلِينَ   ١٠ َسَواٗٓء ل ِلسه

11. පසු ව ඔහු අහස යදසට යයාමු විය. එය දුමක් 

යමන් තිබීය. එවිට “ඔබ යදයදනා කැමැත්යතන් 

යහෝ අකැමැත්යතන් යහෝ පැමියණනුයි” එයට හා 

මහයපායළාවට ඔහු පැවසීය. “අපි අවනත වන්නන් 

යලසින් පැමිණියයමු” යැයි ඒ යදක පැවසීය. 

َمآءِ َوِهَي ُدَخان    ثُمه ٱۡستََوىَٰٓ إِلَي ٱلسه
ۡو َكۡرٗها  

َ
َفَقاَل لََها َولِلۡأَۡرِض ٱئۡتِيَا َطوۡعًا أ

تَيۡنَا َطآئِعِينَ 
َ
 ١١ قَالََتآ أ

12. පසු ව ඒවා දින යදකක් තුළ අහස ්හතක් යලස 

පූර්ණවත් කයළය්. තවද සෑම අහසකටම එහි 

නයායය දන්වා සිටියේය. තවද පහළ අහස අපි 

පහන් මගින් අලංකාරවත් කයළමු. තවද (එය) 

ආරක්ෂාවක් වශයයනි. එය සර්ව ඥානී සර්ව 

බලධාරියාණන්යේ නිර්ණය කිරීමයි. 

َُٰهنه َسبَۡع َسَمََٰواٖت فِي يَۡوَميِۡن  َفَقَضى
ْۚ َوَزيهنها   ۡمَرَها

َ
ِ َسَمآٍء أ

ۡوَحيَٰ فِي كُل 
َ
َوأ

ْۚ َذَٰلَِك  ۡنيَا بَِمَصَٰبِيَح وَِحۡفٗظا َمآَء ٱلدُّ ٱلسه
 ١٢ َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡعلِيمِ 

13. එයහයින් ඔවුහු පිටුපැයේ නම්, “ආද් හා සමූද් 

ජනයායේ අකුණු දඬුවම යමන් අකුණු දඬුවමක් 

ගැන මම නුඹලාට අවවාද කර සිටිමි” යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

نَذۡرتُُكۡم َصَٰعَِقٗة 
َ
ۡعَرُضواْ َفُقۡل أ

َ
فَإِۡن أ

ِثَۡل َصَٰعَِقةِ عَادٖ َوثَُمودَ   ١٣ م 

14. “නුඹලා අල්ලාහ්ට හැර යවනත් කිසිවකුට 

නැමදුම් යනාකරනු” යැයි පවසමින් ඔවුනට 

ඉදිරියයන් ද ඔවුනට පසු පසින් ද ධර්ම දූතවරුන් 

ඔවුන් යවත පැමිණි අවසථ්ායේ, “අපයේ පරමාධිපති 

අභිමත කයළ් නම් මලක්වරුන් ඔහු පහළ කරන්නට 

තිබුණි. නමුත් නුඹලා කවර කරුණක් සමග එවනු 

ලැබුයවහු ද නියත වශයයන්ම අපි එය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්යනෝ යවමු” යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

يِۡديهِۡم  
َ
إِذۡ َجآَءۡتُهُم ٱلرُُّسُل مِنُۢ َبيِۡن أ

ۖۡ قَالُواْ   َ ها ٱَّلله ها َتۡعبُُدٓواْ إِل ل
َ
َومِۡن َخلۡفِهِۡم أ

نَزَل َمَلَٰٓئَِكٗة فَإِنها بَِمآ  
َ
لَۡو َشآَء َربُّنَا لَأ

رِۡسلۡتُم بِهِۦ َكَٰ 
ُ
 ١٤ فُِرونَ أ
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15. ආද් ජනයා වූ කලී යුක්තියයන් යතාර ව ඔවුහු 

මහයපායළායේ උඩඟුකම් පෑයවෝය. “අපට වඩා 

බලයයන් දැඩි වූයවෝ කවුරුන්දැයි” ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. නියත වශයයන්ම ඔවුන් මැවූ අල්ලාහ ්

ඔවුනට වඩා බලයයන් ඉතා දැඩි බව ඔවුහු 

යනාදුටුයවෝද? තවද ඔවුහු අපයේ සංඥාවන් 

ප්රතික්යෂ්ප කරමින් සිටියයෝය. 

ۡرِض بَِغيۡرِ 
َ
ا عَاد  فَٱۡستَۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ مه

َ
فَأ

َولَۡم يََرۡواْ 
َ
ۖۡ أ َشدُّ مِنها قُوهةً

َ
ِ َوَقالُواْ َمۡن أ ٱلۡحَق 

َشدُّ مِنُۡهۡم  
َ
هِذي َخلََقُهۡم ُهَو أ َ ٱل نه ٱَّلله

َ
أ

ۖۡ وَكَانُواْ أَـِبَيَٰتِنَا َيجَۡحُدونَ   ١٥ قُوهٗة

16. එවිට යමයලාව ජීවිතයේ නින්දිත දඬුවම අප 

ඔවුනට භුක්ති විඳවනු පිණිස අසුබ දිනයන්හි දැඩි 

හඬ සහිත සුළි සුළඟක් අපි ඔවුන් යවත එේයවමු. 

තවද මතු යලාව දඬුවම වඩාත් නින්දනීයය. තවද 

ඔවුහු උදේ කරනු යනාලබති. 

يهامٖ  
َ
رَۡسلۡنَا َعلَيۡهِۡم رِيٗحا َصۡرَصٗرا فِٓي أ

َ
فَأ

حَِساٖت  ل ُِنِذيَقُهۡم َعَذاَب ٱلۡخِۡزِي فِي  نه
ۡخَزىَِٰۖ  

َ
ۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ ۡنيَا ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ

 ١٦ َوُهۡم لَا يُنَصُرونَ 

17. තවද සමූද් ජනයා වූ කලී අපි ඔවුනට යහමග 

යපන්වූයයමු. නමුත් ඔවුහු යහමගට වඩා අන්ධබව 

ප්රිය කයළෝය. එයහයින් ඔවුන් උපයමින් සිටි දෑ 

යහත්ුයකාට නින්දිත දඬුවයම් මහා (අකුණු) හඬ 

ඔවුන් හසුකර ගත්යත්ය. 

ا ثَُموُد َفَهَديَۡنَُٰهۡم فَٱۡستََحبُّواْ ٱلَۡعَميَٰ   مه
َ
َوأ

َخَذۡتُهۡم َصَٰعَِقُة ٱلَۡعَذاِب 
َ
عَلَى ٱلُۡهَدىَٰ فَأ

 ١٧ ٱلُۡهوِن بَِما كَانُواْ يَۡكِسبُونَ 

18. තවද යද්වත්වය විශ්වාස යකාට (පාපකම් 

සිදුකිරීයමන්) වැළකී සිටියවුන් අපි මුදවා ගත්යතමු. 
هِذيَن َءاَمنُواْ وَكَانُواْ َيتهُقونَ   ١٨ َوَنجهيۡنَا ٱل

19. තවද අල්ලාහ්යේ සතුරන් (නිරා) ගින්න යවත 

එක්රැස් කරනු ලබන දින එවිට ඔවුහු යපළ ගසා 

තබනු ලබති. 

ِ إِلَي ٱلنهارِ فَ  ۡعَدآُء ٱَّلله
َ
ُهۡم  َويَۡوَم ُيحَۡشُر أ

 ١٩ يُوزَُعونَ 

20. ඔවුන් ඒ (ගින්න) යවත පැමියණන අවසථ්ාව 

වන විට ඔවුන්යේ සවන් ඔවුන්යේ දෘෂ්ටීන් හා 

ඔවුන්යේ හම් ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ඔවුනට 

එයරහි ව සාක්ි දරනු ඇත. 

َحتهيَٰٓ إِذَا َما َجآُءوَها َشهَِد َعلَيۡهِۡم  
بَۡصَُٰرُهۡم وَُجلُوُدُهم بَِما كَانُواْ  َسۡمُعُهۡم 

َ
َوأ

 ٢٠ َيۡعَملُونَ 

21. තවද “අපට එයරහි ව නුඹලා සාක්ි දැරුයේ 

ඇයි?” දැයි ඔවුහු ඔවුන්යේ හම් වලින් විමසති. 

“සියලු දෑ කතා යකයරේවා වූ අල්ලාහ ්අපවද කතා 

යකයරේයේය. තවද නුඹලා මුල්වරට මැේයේ ඔහුය. 

තවද ඔහු යවතමය නුඹලා නැවත යයාමු කරනු 

ලබනුයේ” යැයි ඒවා පවසා සිටිනු ඇත. 

ۖۡ قَالُٓواْ   َوَقالُواْ ِلجُلُودِهِۡم لَِم َشهِدتُّۡم َعلَيۡنَا
ِۚ وَُهَو   نَطَق كُله َشۡيءٖ

َ
هِذٓي أ ُ ٱل نَطَقنَا ٱَّلله

َ
أ

ةٖ َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ  َل َمره وه
َ
 ٢١ َخلََقُكۡم أ
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22. තවද නුඹලායේ සවන් යහෝ නුඹලායේ දෘෂ්ටීන් 

යහෝ නුඹලායේ හම් යහෝ නුඹලාට එයරහි ව සාක්ි 

යනාදරා සිටීමට (ඒවාට යනාදැයනන පරිදි) නුඹලා 

සැඟ වී සිටින්නන් යනාවීය. එනමුත් නියත 

වශයයන්ම නුඹලා සිදුකරන දැයින් යබායහෝ දෑ 

අල්ලාහ ්යනාදන්යන් යැයි නුඹලා සිතුයවහුය. 

ن يَۡشَهَد 
َ
َوَما ُكنتُۡم تَۡستَتُِروَن أ

بَۡصَُٰرُكۡم َولَا  َعلَيۡكُ 
َ
ۡم َسۡمُعُكۡم َولَآ أ

َ لَا   نه ٱَّلله
َ
ُجلُوُدُكۡم َوَلَِٰكن َظنَنتُۡم أ

ا َتۡعَملُونَ  ِمه  ٢٢ َيۡعلَُم َكثِيٗرا م 

23. තවද ඒවා නුඹලා නුඹලායේ පරමාධිපති පිළිබඳ 

සිතූ නුඹලායේ සිතුවිල්ලය. එය නුඹලාව විනාශ කර 

දැමුයේය. එයහයින් නුඹලා පරාජිතයින් අතරට පත් 

වූයයහුය. 

هِذي َظنَنتُم   َوَذَٰلُِكۡم َظنُُّكُم ٱل
َِن  ۡصبَۡحتُم م 

َ
َُٰكۡم فَأ ۡرَدى

َ
بَِرب ُِكۡم أ

 ٢٣ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

24. එයහයින් ඔවුහු ඉවසිලිවන්ත වුව ද නිරා ගින්න 

ඔවුනට සතු නිවහන වී ඇත. තවද ඔවුහු නැවත 

පිහිට පැතුව ද (එයස්) පිහිට යදනු ලබන්නන් අතරින් 

ඔවුහු නැත. 

هُهۡمۖۡ َوِإن  اُر َمثۡٗوى ل فَإِن يَۡصبُِرواْ فَٱلنه
َِن ٱلُۡمۡعتَبِينَ   ٢٤ يَۡستَۡعتِبُواْ َفَما ُهم م 

25. තවද අපි ඔවුනට සහචරයින් පත් කයළමු. එවිට 

ඔවුහු ඔවුන්යේ ඉදිරියේ ඇති දෑ ද ඔවුන්යේ 

පසුපසින් ඇති දෑ ද ඔවුනට අලංකාර කර 

යපන්වූයවෝය. තවද ඔවුනට යපර සිටි ජින්නුන් හා 

මිනිසුන් අතරින් ඉකුත් ව ගිය සමූහයන් තුළ තිබූ 

(දඬුවයම්) ප්රකාශය ඔවුන් යවත නියම විය. නියත 

වශයයන්ම ඔවුහු පරාජිතයින් වූයවෝය. 

ا َبيَۡن   ۞َوَقيهۡضنَا لَُهۡم قَُرنَآَء فََزيهنُواْ لَُهم مه
يِۡديهِۡم َوَما َخلَۡفُهۡم  

َ
وََحقه َعلَيۡهُِم أ

َمٖم قَۡد َخلَۡت مِن َقبۡلِهِم  
ُ
ٱلَۡقۡوُل فِٓي أ

ِ َوٱلِۡإنِسِۖ إِنهُهۡم كَانُواْ   َِن ٱلِۡجن  م 
 ٢٥ َخَِٰسِرينَ 

26. තවද “යමම කුර්ආනයට සවන් යනායදනු. (එය 

අවහිර කරමින්) නිෂ්ඵල දෑ සිදු කරනු. (එවිට) 

නුඹලා අබිබවා යා හැකිය” යැයි ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් 

පැවසුයවෝය. 

هِذيَن َكَفُرواْ لَا تَۡسَمُعواْ لَِهََٰذا   َوَقاَل ٱل
ٱلُۡقۡرَءاِن َوٱلَۡغۡواْ فِيهِ لََعلهُكۡم  

 ٢٦ َتۡغلِبُونَ 

27. එයහයින් සැබැවින්ම අපි ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට 

දැඩි දඬුවමක් විඳින්නට සලස්වමු. තවද ඔවුන් සිදු 

කරමින් සිටි නපුරට අපි ඔවුනට ප්රතිවිපාක 

පිරිනමන්යනමු. 

هِذيَن َكَفُرواْ َعَذابٗا َشِديٗدا  فَلَنُِذيَقنه ٱل
هِذي كَانُواْ    ٱل

َ
ۡسَوأ

َ
َولََنۡجزِيَنهُهۡم أ

 ٢٧ َيۡعَملُونَ 
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28. එය අල්ලාහ්යේ සතුරන්යේ ප්රතිවිපාකය වූ 

(නිරා) ගින්නය. ඔවුන් අපයේ වදන් යහළා දකිමින් 

සිටි බැවින් ප්රතිවිපාක වශයයන් එහි ඔවුනට සදා 

නිවහන ඇත. 

ۖۡ لَُهۡم فِيَها   ِ ٱلنهاُر ۡعَدآءِ ٱَّلله
َ
َذَٰلَِك َجَزآُء أ

ُۢ بَِما كَانُواْ أَـِبَيَٰتِنَا   َداُر ٱلۡخُلِۡد َجَزآَء
 ٢٨ َيجَۡحُدونَ 

29. තවද “අපයේ පරමාධිපතියාණනි! ජින්වරුන් හා 

මිනිසුන්යගන් අප ව යනාමග යැවූ යදවර්ගය අපහට 

යපන්වනු මැනව! ඔවුන් යදවර්ගය පහත් වූවන් 

අතරට පත්වනු පිණිස අපි අපයේ යදපා යටට 

ඔවුන්ව පත් කරන්යනමු” යැයි ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් 

පවසනු ඇත. 

هَذيِۡن  رِنَا ٱل
َ
هِذيَن َكَفُرواْ َربهنَآ أ َوَقاَل ٱل

ِ َوٱلِۡإنِس َنجَۡعلُۡهَما  َضلهانَا مَِن ٱلِۡجن 
َ
أ

ۡسَفلِينَ َتحَۡت 
َ
قَۡدامِنَا لَِيُكونَا مَِن ٱلۡأ

َ
 ٢٩ أ

30. “නියත වශයයන්ම අපයේ පරමාධිපති අල්ලාහ්” 

යැයි පවසා පසු ව (එහි) ස්ථාවර ව සිටියවුන් වන 

ඔවුන් යවත “නුඹලා බිය යනාවනු. තවද දුක් 

යනාවනු. තවද නුඹලාට ප්රතිඥා යදනු ලබමින් සිටි 

ස්වර්ගය පිළිබඳ ප්රිති වනු” යැයි (පවසමින්) 

මලක්වරුන් පහළ වනු ඇත. 

ُ ثُمه ٱۡستََقَُٰمواْ   هِذيَن قَالُواْ َربُّنَا ٱَّلله إِنه ٱل
ها َتخَافُواْ َولَا  ل

َ
ُل َعلَيۡهُِم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ تَتَنَزه

بِۡشُرواْ بِٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي ُكنتُۡم  
َ
َتحَۡزنُواْ َوأ
 ٣٠ تُوَعُدونَ 

31. යමයලාව ජීවිතයේ හා මතු යලායවහි නුඹලායේ 

මිතුරන් අපි යවමු. නුඹලායේ සිත් ආශා කරන දෑ 

එහි නුඹලාට ඇත. තවද නුඹලා පතන දෑ ද එහි 

නුඹලාට ඇත. 

ۡنيَا َوفِي   ۡولَِيآؤُُكۡم فِي ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ
َ
َنحُۡن أ

ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُكۡم فِيَها َما تَۡشتَِهٓي  
نُفُسُكۡم َولَُكۡم فِيَها َما 

َ
ُعونَ أ  ٣١ تَده

32. එය අතික්ෂමාශීලී 

මහාකරුණාන්විතයාණන්යගන් වූ සංග්රහයක් 

වශයයනි. 

ِۡن َغُفورٖ رهِحيمٖ   ٣٢ نُُزلٗا م 

33. තවද “අල්ලාහ් යවත ඇරයුම් යකාට දැහැමි දෑ 

සිදු යකාට නියත වශයයන්ම මම අවනත වන්නන් 

අතරින් යවමි” යැයි පවසන අයට වඩා කතායවන් 

වඩාත් අලංකාර වනුයේ කවයරකු ද? 

 ِ ن َدعَآ إِلَي ٱَّلله ِمه ۡحَسُن قَۡولٗا م 
َ
َوَمۡن أ

وََعِمَل َصَٰلِٗحا َوَقاَل إِنهنِي مَِن  
 ٣٣ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

34. තවද යහපත හා අයහපත සමාන යනායවයි. 

වඩාත් අලංකාර දැයින් (අයහපත) වළක්වනු. එවිට 

ඔබ අතර හා ඔහු අතර සතුරුකමක් තිබුණ අය 

සමීප මිතුයරකු යමන් පත්වනු ඇත. 

ْۚ ٱۡدَفۡع   ي ِئَُة َولَا تَۡستَوِي ٱلۡحََسنَُة َولَا ٱلسه
هِذي بَيۡنََك   ۡحَسُن فَإِذَا ٱل

َ
بِٱلهتِي ِهَي أ

نهُهۥ َولِيٌّ َحمِيم  
َ
 ٣٤ َوبَيۡنَُهۥ َعَدََٰوة  َكأ
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35. තවද ඉවසිලිවන්ත වූවන්ට හැර එය පිරිනමනු 

යනාලැයේ. තවද මහත් භාගයයක් හිමි අයට හැර 

එය පිරිනමනු යනාලැයේ. 

هِذيَن َصبَُرواْ َوَما  ها ٱل ََٰهآ إِل ى َوَما يُلَقه
ٍ َعِظيمٖ  ها ذُو َحظ  ََٰهآ إِل ى  ٣٥ يُلَقه

36. තවද යෂයිතාන්යගන් වූ යම් යපාළඹවීමක් 

ඔබව යපාළඹවීමට ලක් කයළ් නම් එවිට ඔබ 

අල්ලාහ ්යවතින් ආරක්ෂාව පතනු. නියත 

වශයයන්ම ඔහුමය සර්ව රාවක; සර්ව ඥානී. 

يَۡطَِٰن نَۡزغ    ا يَنزََغنهَك مَِن ٱلشه َوِإمه
ِميُع  ِۖۡ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه فَٱۡستَعِۡذ بِٱَّلله

 ٣٦ ٱلَۡعلِيمُ 

37. තවද රාත්රිය හා දහවල ද හිරු හා සඳු ද ඔහුයේ 

සංඥා අතරිනි. නුඹලා හිරුට යහෝ සඳුට (හිස පහත් 

කරමින්) සුජූද් යනාකරනු. තවද නුඹලා ඔහුට 

(අල්ලාහ්ට) පමණක් නැමදුම් කරමින් සිටියයහු නම් 

ඒවා මැවූ අල්ලාහ්ට පමණක් (හිස පහත් කරමින්) 

සුජූද් කරනු. 

ۡمُس  َهاُر وَٱلشه هۡيُل َوٱلنه َومِۡن َءاَيَٰتِهِ ٱل
ۡمِس َولَا   ْۚ لَا تَۡسُجُدواْ لِلشه َوٱلَۡقَمُر

هِذي َخلَقَ  ُهنه إِن لِلَۡقَمرِ َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱل
 ٣٧ ُكنتُۡم إِيهاهُ َتۡعبُُدونَ 

38. එයහත් ඔවුහු උඩඟු වූයයහු නම් (දැන ගනු!) 

ඔයේ පරමාධිපති අබියස සිටින්නවුන් රාත්රියේ හා 

දහවයල් ඔහු පිවිතුරු කරති. තවද ඔවුහු විඩාවට පත් 

යනායවති. 

هِذيَن ِعنَد َرب َِك   فَإِِن ٱۡستَۡكبَُرواْ فَٱل
هۡيِل َوٱلنهَهارِ وَُهۡم لَا   يَُسب ُِحوَن لَُهۥ بِٱل

 ٣٨ يَۡسـ َُموَن۩ 

39. තවද මුඩු යලස ඔබ දකින මහයපායළාව ද 

ඔහුයේ සංඥා අතරිනි. අපි ඒ මත ජලය පහළ කළ 

විට එය විකසිත වී වැයඩයි. නියත වශයයන්ම ඒවාට 

ජීවය දුන් අය මළවුනට ද ජීවය යදන්නාමය. නියත 

වශයයන්ම ඔහු සියලු දෑ යකයරහි ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

ۡرَض َخَِٰشَعٗة 
َ
نهَك تََرى ٱلۡأ

َ
ۦٓ أ َومِۡن َءاَيَٰتِهِ

نَزلَۡنا َعلَيَۡها ٱلَۡمآَء ٱۡهتَزهۡت َوَربَۡتْۚ 
َ
فَإِذَآ أ

ْۚ إِنهُهۥ عَلَىَٰ  ۡحيَاَها لَُمۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰٓ
َ
هِذٓي أ إِنه ٱل

ِ َشۡيءٖ قَِديرٌ 
 ٣٩ كُل 

40. නියත වශයයන්ම අපයේ වදන්වල විකෘති 

කරන්නන් අප යවතින් සැඟ ව යන්නන් යනායවති. 

වඩාත් යර්ෂ්ඨ වනුයේ (නිරා) ගින්නට යහළනු 

ලබන්නා ද එයස් නැතයහාත් මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ සුරක්ිත ව පැමියණන්නා 

ද? නුඹලා කැමති යද් කරනු. නියත වශයයන්ම ඔහු 

නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳව සර්ව නිරීක්ෂකය. 

هِذيَن يُلِۡحُدوَن فِٓي َءاَيَٰتِنَا لَا  إِنه ٱل
ارِ َخيٌۡر   َفَمن يُلَۡقىَٰ فِي ٱلنه

َ
ُۗ أ َيخَۡفۡوَن َعلَيۡنَآ

تِٓي َءامِٗنا يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ ٱۡعَملُواْ 
ۡ
ن يَأ م مه

َ
أ

 ٤٠ َما ِشئۡتُۡم إِنهُهۥ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ 

41. නියත වශයයන්ම ඔවුන් යවත අනුශාසනාව 

පැමිණි කල්හි එය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ද (මතු 

යලායවහි දඬුවම් කරනු ලබන්යනෝ යවති.) තවද 

නියත වශයයන්ම එය අති බලගතු ග්රන්ථයකි. 

ا َجآَءُهۡمۖۡ  ِۡكرِ لَمه هِذيَن َكَفُرواْ بِٱلذ  إِنه ٱل
 ٤١ َوِإنهُهۥ لَِكَتٌَٰب َعزِيز  



සූරා ෆුස්සිලත් 664  فصلت 

42. එය (අනුශාසනා සහිත ග්රන්ථය)ට ඉදිරියයන් 

යහෝ එයට පසුපසින් යහෝ අසතය දෑ ඒ යවත 

යනාපැමියණනු ඇත. එය මහා ප්රඥාවන්ත ප්රශංසා 

ලාභියායගන් වූ පහළ කිරීමකි. 

تِيهِ ٱلَۡبَِٰطُل مِنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َولَا مِۡن 
ۡ
ها يَأ ل

ِۡن َحِكيٍم َحمِيدٖ  ۖۦۡ تَنزِيل  م   ٤٢ َخلۡفِهِ

43. නුඹට යපර සිටි ධර්ම දූතවරුන්ට පවසනු ලැබූ 

දෑ මිස (යවයනකක්) ඔබ යවත පවසනු 

යනාලැයබයි. නියත වශයයන්ම ඔයේ පරමාධිපති 

සමාව යදන්නාය. යේදනීය දඬුවම යදන්නාය. 

ها َما قَۡد قِيَل لِلرُُّسِل مِن   ا ُيَقاُل لََك إِل مه
َقبۡلَِكْۚ إِنه َربهَك لَُذو َمۡغفَِرةٖ َوذُو ِعَقاٍب  

لِيمٖ 
َ
 ٤٣ أ

44. තවද එය අරාබි යනාවන (පිටසත්ර භාෂායවන් 

යුත්) කුර්ආනයක් බවට අපි පත් කයළ් නම්, “එහි 

වදන් විස්තර කරනු ලැබිය යුතු යනායේ ද? 

(නබිවරයා) අරාබිවරයයකු යලස සිටියදී එය අරාබි 

යනාවන්නක් ද? යැයි ඔවුහු විමසනු ඇත. “එය 

විශ්වාස කළවුනට මග යපන්වීමක් හා සුවයකි. තවද 

විශ්වාස යනාකරන්නන් වන ඔවුන්යේ කන් තුළ 

බිහිරිභාවය ඇත. එයමන්ම එය (කුර්ආනය) ඔවුන් 

යවත අන්ධභාවයක් යමන් යපයන්. දූර ස්ථානයකින් 

ඇරයුම් කරනු ලබන්යනෝ ඔවුහුමය.”යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ۡعَجِمي ٗا لهَقالُواْ لَۡولَا  
َ
َولَۡو َجَعلَۡنَُٰه قُۡرَءانًا أ

لَۡت  ِ ُۗ قُۡل  فُص  ۥٓۖۡ َءا۬ۡعَجِمي   وََعَربِي   َءاَيَٰتُُه
هِذيَن   ْۚ َوٱل هِذيَن َءاَمنُواْ ُهٗدى وَِشَفآء  ُهَو لِل

لَا يُۡؤمِنُوَن فِٓي َءاذَانِهِۡم َوقۡر  َوُهَو َعلَيۡهِۡم  
كَانِۭ  ْوَلَٰٓئَِك ُينَاَدۡوَن مِن مه

ُ
َعًميِۚ أ

 ٤٤ بَعِيدٖ 

45. තවද සැබැවින්ම අපි මූසාට ධර්ම ග්රන්ථය 

පිරිනැමුයවමු. එවිට එහි මතයේද ඇති විය. ඔයේ 

පරමාධිපතියගන් වූ ප්රකාශයක් යපරටු යනාවී නම්, 

ඔවුන් අතර තීන්දු කරනු ලබන්නට තිබුණි. තවද 

නියත වශයයන්ම ඔවුන් ඒ (කුර්ආනය) ගැන 

කුතුහලයක් ඇති කරන සැකයයහි සිටින්නන් යවති. 

ٱلِۡكَتََٰب فَٱۡختُلَِف  َولََقۡد َءاتَيۡنَا ُموَسي 
ب َِك  فِيهِِۚ َولَۡولَا كَلَِمة  َسبََقۡت مِن ره

ِنُۡه  لَُقِضَي بَيۡنَُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم لَفِى َشك ٖ م 
 ٤٥ ُمرِيبٖ 

46. කවයරකු යහකමක් සිදු කයළ් ද එය ඔහු 

යවනුයවන්මය. තවද කවයරකු නපුරක් කයළ්ද එය 

ඔහුට එයරහිවමය. ඔයේ පරමාධිපති ගැත්තන්හට 

අපරාධ කරන්යනකු යනායේ. 

َسآَء  
َ
ۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلِنَۡفِسهِۖۦۡ وََمۡن أ مه

َٰٖم ل ِلَۡعبِيدِ  ُۗ َوَما َربَُّك بَِظله  ٤٦ َفَعلَيَۡها

47. අවසන් යහෝරාව පිළිබඳ දැනුම යයාමු කරනු 

ලබනුයේ (අල්ලාහ ්වන) ඔහු යවතමය. ඔහුයේ 

දැනුයමන් යතාර ව පලතුරු කිසිවක් එහි යකෝෂ 

වලින් පිට යනායවයි. තවද කිසිදු කාන්තාවක් 

පිළිසිඳ යනාගනියි. එයමන්ම ඇය ප්රසූත යනාකරයි. 

“මට ආයද්ශ කළවුන් යකායහ් දැ?යි” එදින අල්ලාහ ්

ඔවුන් අමතයි. (එවිට) “අපහට කිසිදු 

සාක්ිකරුයවකු නැතැයි” ඔවුහු පවසා සිටිති. 

اَعةِِۚ وََما َتخُۡرُج مِن   ۞إِلَۡيهِ يَُردُّ ِعلُۡم ٱلسه
ِۡن  ۡكَمامَِها َوَما َتحِۡمُل مِۡن ثََمَرَٰٖت م 

َ
أ

ۚۦْ َويَۡوَم   ها بِعِلِۡمهِ نثَيَٰ َولَا تََضُع إِل
ُ
أ

ََٰك   ۡيَن ُشَركَآءِي قَالُٓواْ َءاذَنه
َ
ُينَادِيهِۡم أ

 ٤٧ َمامِنها مِن َشهِيدٖ 



සූරා ෆුස්සිලත් 665  فصلت 

48. තවද මීට යපර ඔවුන් ඇරයුම් කරමින් සිටි දෑ 

ඔවුන්යගන් මුළා වී යනු ඇත. තමන්හට පලායන 

කිසිදු සථ්ානයක් නැතැයි ඔවුහු වටහා ගන්යනෝය. 

 ۡۖ ا كَانُواْ يَۡدُعوَن مِن َقبُۡل َوَضله َعنُۡهم مه
حِيٖص  ِن مه  ٤٨ وََظنُّواْ َما لَُهم م 

49. යහපත පැතීයමන් මිනිසා යවයහසට පත් 

යනායවයි. තවද ඔහුට නපුර වැළඳුණු විට 

බලායපායරාත්තු සුන් කර ගනිමින් නිරායාසයට පත් 

වනු ඇත. 

ها يَۡسـ َُم ٱلِۡإنَسَُٰن مِن ُدعَآءِ ٱلۡخَيۡرِ َوِإن  ل
رُّ َفيَـ ُوس  َقنُوط   ُه ٱلشه سه  ٤٩ مه

50. තවද ඔහුට වැළඳුණු පීඩිත තත්ත්වයයන් පසු ව 

අපයගන් වූ ආශිර්වාදයක් අපි ඔහුට විඳින්නට 

සැලැස්වූයේ නම් “යමය මායේය. අවසන් යහෝරාව 

සිදුවන්නක් බව මම යනාසිතමි. මායේ පරමාධිපති 

යවත මම යයාමු කරනු ලැබුයේ නම් නියත 

වශයයන්ම ඔහු අබියස මට යහපත ඇතැ”යි ඔහු 

පවසනු ඇත. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට ඔවුන් 

සිදු කළ දෑ නියත වශයයන්ම අපි දන්වන්යනමු. 

තවද දැඩි දඬුවමක් භුක්ති විඳින්නට අපි ඔවුනට 

සලස්වමු. 

ذَقَۡنَُٰه َرۡحمَٗة 
َ
آَء َولَئِۡن أ ِنها مِنُۢ َبۡعِد َضره م 

ُظنُّ 
َ
تُۡه لََيُقولَنه َهََٰذا لِي وََمآ أ َمسه

اَعَة قَآئَِمٗة َولَئِن رُِّجۡعُت إِلَيَٰ َرب ِٓي  ٱلسه
هِذيَن   ِۚ فَلَنُنَب ِئَنه ٱل إِنه لِي ِعنَدهُۥ لَلُۡحۡسنَيَٰ

ِۡن  َكَفُرواْ بَِما َعِملُواْ َولَُنِذيَقنهُهم م 
 ٥٠ يٖظ َعَذاٍب َغلِ 

51. තවද අපි මිනිසාට ආශිර්වාද කළ විට ඔහු එය 

පිටුපා යවනත් යදසකට හැරී (දුරස් වී) යයි. තවද 

ඔහුට නපුර ස්පර්ශ වූ විට ඔහු අධික යලස ප්රාර්ථනා 

කරන අයයකු යවයි. 

ۡعرََض َونَـ َا  
َ
ۡنَعۡمنَا عَلَى ٱلِۡإنَسَِٰن أ

َ
َوِإذَآ أ

ُه  رُّ فَُذو ُدعَآٍء  ِبجَانِبِهِۦ َوِإذَا َمسه ٱلشه
 ٥١ َعرِيٖض 

52. “එය (අල් කුර්ආනය) අල්ලාහ් යවතින් වී පසුව 

නුඹලා එය ප්රතික්යෂ්ප කයළහු නම්, අන්ත යේද වල 

සිටින අයයකුට වඩා යනාමග ගියවුන් කවුරුන් දැ”යි 

නුඹලා මට දන්වා සිටිනු යැයි (නබිවරය!) නුඹ 

පවසනු. 

َرَءۡيتُۡم إِن كَاَن مِۡن 
َ
ِ ثُمه  قُۡل أ ِعنِد ٱَّلله

ۡن ُهَو فِي  َضلُّ مِمه
َ
َكَفۡرتُم بِهِۦ َمۡن أ

 ٥٢ ِشَقاقِۭ بَعِيدٖ 

53. නියත වශයයන්ම (අල් කුර්ආනය වන) එය 

සතයය බව ඔවුනට පැහැදිලි වන යතක් ක්ිතිජය 

තුළ හා ඔවුන් තුළ අපයේ සාධක ඔවුනට අපි මතු 

යපන්වන්යනමු. නියත වශයයන්ම ඔහු සියලු දෑ 

යකයරහි සාක්ිකරුය යන්න නුයේ පරමාධිපති 

ප්රමාණවත් යනාවීද? 

نُفِسهِۡم  
َ
َسنُرِيهِۡم َءاَيَٰتِنَا فِي ٱٓأۡلَفاِق َوفِٓي أ

َولَۡم يَۡكِف 
َ
ُۗ أ نهُه ٱلۡحَقُّ

َ
َحتهيَٰ يَتَبَيهَن لَُهۡم أ

ِ َشۡيءٖ َشهِيدٌ 
نهُهۥ عَلَىَٰ كُل 

َ
 ٥٣ بَِرب َِك أ

54. (නබිවරය!) දැන ගනු! නියත වශයයන්ම ඔවුන් 

ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ හමුව පිළිබඳ සැකයයහිය. 

දැන ගනු! නියත වශයයන්ම ඔහු සියලු දෑ පිළිබඳ 

සර්ව ප්රකාරයයන් දන්නාය. 

لَآ  
َ
ِن ل َِقآءِ َرب ِهِۡمُۗ أ لَآ إِنهُهۡم فِي مِۡريَةٖ م 

َ
أ

حِيُۢط ِ َشۡيءٖ مُّ
 ٥٤ إِنهُهۥ بِكُل 
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සූරා අෂ් ෂූරා  الشورى 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හා මීම්.  ٓ١ حم 

2. අයින් සීන් කාෆ.්  ٓ٢ ٓعٓسق 

3. මහා ප්රඥාවන්ත සර්ව බලධාරී අල්ලාහ ්නුඹ යවත 

හා නුඹට යපර වූ අය යවත යද්ව පණිවිඩ දන්වා 

සිටිනුයේ එයලසය. 

هِذيَن مِن  َكَذَٰلَِك يُوِحٓي إِلَۡيَك َوِإلَي ٱل
ُ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ   ٣ َقبۡلَِك ٱَّلله

4. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහයපායළායවහි ඇති දෑ ඔහු 

සතුය. තවද ඔහු අති උත්තරීතරය; අති යර්ෂ්ඨය. 
ۡرِضِۖ َوُهَو  

َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ لَُهۥ َما فِي ٱلسه

 ٤ ٱلَۡعِظيمُ ٱلَۡعلِىُّ 

5. අහස,් ඒවාට මතුපිටින් පැළී යන්නට බලයි. තවද 

මලක්වරුන් ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ ප්රශංසාව 

තුළින් සුවිශුද්ධ කරති. තවද මහයපායළායේ සිටින 

අය යවනුයවන් ඔවුහු සමාව අයැද සිටිති. දැන ගනු! 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් වන ඔහු අති ක්ෂමාශීලීය; 

මහාකරුණාන්විතය. 

  ْۚ ۡرَن مِن فَۡوقِهِنه َمََٰوَُٰت َيتََفطه تَكَاُد ٱلسه
َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَُسب ُِحوَن ِبحَۡمِد َرب ِهِۡم 

 َ لَآ إِنه ٱَّلله
َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َويَۡستَۡغفُِروَن لَِمن فِي ٱلۡأ

 ٥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

6. තවද ඔහු හැර දමා යවනත් අය භාරකරුවන් යලස 

ගත් අය වනාහි අල්ලාහ් ඔවුන් යකයරහි 

අවධානයයන් බලා සිටින්නාය. තවද නුඹ ඔවුන් 

යවත භාරකරුවකු යනායේ. 

  ُ ۡولَِيآَء ٱَّلله
َ
ۦٓ أ خَُذواْ مِن ُدونِهِ هِذيَن ٱته َوٱل

نَت َعلَيۡهِم  
َ
َحفِيٌظ َعلَيۡهِۡم َوَمآ أ

 ٦ بَِوكِيلٖ 

7. තවද මේ නගරයට හා ඒ අවට සිටින්නන් හට නුඹ 

අවවාද කරනු පිණිසද එහි කිසිදු සැකයක් නැති 

එක්රැස් කරන දිනය ගැන නුඹ අවවාද කරනු පිණිස ද 

අපි නුඹ යවත අරාබි බසින් වූ පාරායනයක් දන්වා 

සිටියේ එයලසය. (එදින) පිරිසක් ස්වර්ගයයහිය. 

තවත් පිරිසක් ඇවියළන (නිරා) ගින්යනහිය. 

وَۡحيۡنَآ إِلَۡيَك قُۡرَءانًا َعَربِي ٗ 
َ
ا  َوَكَذَٰلَِك أ

مه ٱلُۡقَرىَٰ وََمۡن َحۡولََها َوتُنِذَر يَۡوَم  
ُ
ل ُِتنِذَر أ

ٱلۡجَۡمِع لَا َريَۡب فِيهِِۚ فَرِيق  فِي ٱلۡجَنهةِ 
عِيرِ   ٧ َوفَرِيق  فِي ٱلسه



සූරා අෂ් ෂූරා 667 الشورى 

8. තවද අල්ලාහ් අභිමත කයළ ්නම් ඔවුන් එකම 

සමූහයක් බවට පත් කරන්නට තිබුණි. නමුත් ඔහු 

අභිමත කරන අය ඔහුයේ කරුණාව තුළට ඇතුළත් 

කරනු ඇත. තවද, අපරාධකරුවන්හට කිසිදු 

ආරක්ෂකයයකු යහෝ උදේකරුයවකු යහෝ නැත. 

ٗة َوَِٰحَدٗة   مه
ُ
ُ لَجََعلَُهۡم أ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

ۚۦْ  َوَلَِٰكن يُۡدِخُل َمن يََشآُء فِي َرۡحمَتِهِ
ِن َولِي ٖ َولَا   َٰلُِموَن َما لَُهم م  َوٱلظه

 ٨ نَِصيرٍ 

9. එයස් නැතයහාත් ඔහු හැර දමා යසසු අය ඔවුහු 

භාරකරුවන් යලස ගත්යතෝ ද? අල්ලාහ ්වන ඔහුමය 

භාරකරු, තවද ඔහු මළවුනට ජීවය යදයි. තවද ඔහු 

සියලු දෑ යකයරහි ශක්තිය ඇත්තාය. 

ُ ُهَو   ۡولَِيآَءۖۡ فَٱَّلله
َ
ۦٓ أ خَُذواْ مِن ُدونِهِ ِم ٱته

َ
أ

ِ َشيۡ 
ءٖ  ٱلَۡولِيُّ َوُهَو يُۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ َوُهَو عَلَىَٰ كُل 

 ٩ قَِدير  

10. නුඹලා එහි කවර යදයක් සම්බන්ධයයන් 

මතයේද ඇති කරගත්යත් ද එහි තීන්දුව අල්ලාහ් 

යවතය. එයයි මායේ පරමාධිපති වන අල්ලාහ්. ඔහු 

යකයරහි මම භාර කයළමි. තවද ඔහු යවතම මම 

යයාමු යවමි (යැයි නබිවරය! නුඹ පවසනු). 

ۥٓ َوَما ٱۡختَلَۡفتُۡم فِيهِ مِن َشۡيءٖ  فَُحۡكُمُه
ُ َرب ِي َعلَيۡهِ تَوَكهلُۡت  ِْۚ َذَٰلُِكُم ٱَّلله إِلَي ٱَّلله

نِيُب 
ُ
 ١٠ َوِإلَۡيهِ أ

11. (ඔහු) අහස ්හා මහයපායළායේ නිර්මාපකය. 

නුඹලා සඳහා නුඹලා තුළින්ම යුගල ද එයමන්ම 

යගාවිපළ සතුන් අතරින් යුගල ද ඔහු ඇති කයළ්ය. 

එහි නුඹලා ව ඔහු බිහි කරයි. ඔහු යමන් කිසියවක් 

නැත. තවද ඔහු සර්ව රාවකය; සර්ව නිරීක්ෂකය. 

ۡرِضِۚ َجَعَل لَُكم  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ فَاِطُر ٱلسه

نَۡعَِٰم  
َ
ۡزَوَٰٗجا وَمَِن ٱلۡأ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِۡن أ م 

ۡزَوَٰٗجا يَۡذَرؤُُكۡم فِيهِِۚ لَيَۡس َكِمثۡلِهِۦ  
َ
أ

ِميُع ٱلَۡبِصيرُ  ۖۡ َوُهَو ٱلسه  ١١ َشۡيء 

12. අහස ්හා මහයපායළායේ (යපෝෂණ සම්පත් හි) 

යතුරු ඔහු සතුය. ඔහු අභිමත කරන අයට යපෝෂණ 

සම්පත් වයාප්ත කරයි. තවද ඔහු සීමා ද කරයි. නියත 

වශයයන්ම ඔහු සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

ۡرِضِۖ يَبُۡسُط 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ لَُهۥ َمَقالِيُد ٱلسه

 ْۚ ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر ِ َشۡيٍء ٱلر 
إِنهُهۥ بِكُل 

 ١٢ َعلِيم  
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13. කවර යදයක් පිළිබඳ ව ඔහු නූහ්ට උපයදස ්

දුන්යන් ද එය නුඹලාට ද ඔහු දහම්ගත කයළය්. තවද 

නුඹ යවත දන්වා සිටි දෑ ද ඉේරාහීම්, මූසා, ඊසාට අපි 

කවර යදයක් උපයදස ්දුන්යන් ද එය ද වනාහි “නුඹලා 

දහම ඍජු යලස සථ්ාපිත කරනු, එහි නුඹලා යවන් ව 

යනායනු” යනුයවනි. නුඹ කවර යදයක් යවත ඔවුන් 

ඇරයුම් කරන්යන් ද එය ආයද්ශකයින්ට බැරූරැම් 

විය. තමන් අභිමත කරන අය අල්ලාහ ්ඔහු යවත 

යතෝරා ගනී. තවද (පසුතැවිලි වී) හැයරන අයට ඔහු 

යවතට ඔහු මග යපන්වයි. 

يَٰ بِهِۦ   ِيِن َما َوصه َِن ٱلد  ۞َشَرَع لَُكم م 
هِذٓي  يۡنَا  نُوٗحا َوٱل وَۡحيۡنَآ إِلَۡيَك َوَما َوصه

َ
أ

قِيُمواْ 
َ
ۡن أ

َ
ۖۡ أ ۦٓ إِبَۡرَٰهِيَم َوُموَسيَٰ وَِعيَسيَٰٓ بِهِ

ُقواْ فِيهِِۚ َكبَُر عَلَى  ِيَن َولَا َتتََفره ٱلد 
ُ َيجۡتَِبٓي   ٱلُۡمۡشِركِيَن َما تَۡدُعوُهۡم إِلَۡيهِِۚ ٱَّلله

إِلَۡيهِ َمن يََشآُء َويَۡهِدٓي إِلَۡيهِ َمن  
 ١٣ يُب يُنِ 

14. තවද ඔවුන් යවත ඥානය පැමිණීයමන් පසු ව 

ඔවුන් අතර තිබූ ඊර්ෂයාව යහ්තුයවන් මිස ඔවුහු 

(දහයමහි) යවන් ව යනාගියයෝය. තවද ඔයේ 

පරමාධිපතියගන් වූ ප්රකාශයක් නියමිත කාලයක් 

දක්වා යපරටු යනාවූයේ නම් ඔවුන් අතර තීන්දු කරනු 

ලබන්නට තිබුණි. තවද සැබැවින්ම ඔවුන්යගන් පසු 

ව ධර්ම ග්රන්ථය උරුම කර යදනු ලැබූ අය ඒ පිළිබඳ 

ව අවිශ්වාසය ඇති කරන සැකයයහි සිටිති. 

ها مِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءُهُم   ُقٓواْ إِل َوَما َتَفره
ُۢا بَيۡنَُهۡمْۚ َولَۡولَا كَلَِمة  َسبََقۡت  ٱلۡعِلُۡم َبۡغيَ

ي  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ب َِك إِلَيَٰٓ أ لهُقِضَي بَيۡنَُهۡمْۚ  مِن ره

ورِثُواْ ٱلِۡكَتََٰب مِنُۢ َبۡعِدهِۡم  
ُ
هِذيَن أ َوِإنه ٱل

ِنُۡه ُمرِيبٖ   ١٤ لَفِى َشك ٖ م 

15. එයහයින් (නබිවරය!) නුඹ ඇරයුම් කරනු. තවද 

නුඹ අණ කරනු ලැබූ යස්ම සථ්ාවර ව සිටිනු. 

ඔවුන්යේ ආශාවන් ඔබ අනුගමනය යනාකරනු. තවද 

නුඹ යමයස් පවසනු “ධර්ම ග්රන්ථයයන් අල්ලාහ් 

පහළ කළ දෑ පිළිබඳ ව මම විශ්වාස කයළමි. තවද 

නුඹලා අතර යුක්තිගරුක ව කටයුතු කිරීමට මම අණ 

කරනු ලැබුයවමි. අල්ලාහ් අපයේ පරමාධිපතිය. තවද 

නුඹලායේද පරමාධිපතිය. අපට අපයේ ක්රියාවන්. 

තවද නුඹලාට නුඹලායේ ක්රියාවන්. යමහි අප අතර 

හා නුඹලා අතර කිසිදු තර්කයක් නැත. අල්ලාහ ්අප 

එක්රැස් කරයි. තවද නැවත යයාමු කරනු ලබන 

ස්ථානය ඔහු යවතමය.” 

مِۡرَتۖۡ َولَا 
ُ
َٰلَِك فَٱۡدُعۖۡ َوٱۡستَقِۡم َكَمآ أ فَلَِذ

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
ۡهَوآَءُهۡمۖۡ َوُقۡل َءاَمنُت بَِمآ أ

َ
تَتهبِۡع أ

ۡعِدَل 
َ
مِۡرُت لِأ

ُ
ُ مِن كَِتَٰٖبِۖ َوأ بَيۡنَُكُمۖۡ ٱَّلله

ۡعَمَٰلُنَا َولَُكۡم 
َ
َربُّنَا َوَربُُّكۡمۖۡ لََنآ أ

 ُ َة بَيۡنَنَا َوبَيۡنَُكُمۖۡ ٱَّلله ۡعَمَٰلُُكۡمۖۡ لَا ُحجه
َ
أ

ۖۡ َوِإلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ   ١٥ َيجَۡمُع بَيۡنَنَا

16. තවද ඔහුට පිළිතුරු යදනු ලැබුවායින් පසු 

අල්ලාහ ්විෂයයයහි වාද කරන්නන් වනාහි ඔවුන්යේ 

වාදය ඔවුන්යේ පරමාධිපති අබියස නිෂ්ඵලය. තවද 

ඔවුන් යවත යකෝපය ඇත. තවද ඔවුනට දැඩි 

දඬුවමක් ද ඇත. 

ِ مِنُۢ َبۡعِد َما   وَن فِي ٱَّلله هِذيَن ُيحَآجُّ َوٱل
تُُهۡم َداِحَضٌة ِعنَد  ٱۡستُِجيَب لَُهۥ ُحجه

َرب ِهِۡم وََعلَيۡهِۡم َغَضب  َولَُهۡم َعَذاب  
 ١٦ َشِديدٌ 
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17. සතයයයන් යුතු ව ධර්ම ග්රන්ථය හා (ෂරීආව 

නම්) තුලාව පහළ කයළ් අල්ලාහ්ය. අවසන් යහෝරාව 

සමීපයයන් විය හැකි යැයි නුඹ ව දැනුවත් කරනුයේ 

කුමක් ද? 

  ِ نَزَل ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
هِذٓي أ ُ ٱل ٱَّلله

اَعَة  َوٱلِۡميَزاَنُۗ َوَما يُۡدرِيَك لََعله ٱلسه
 ١٧ قَرِيب  

18. ඒ (අවසන් යහෝරාව) පිළිබඳ විශ්වාස 

යනාකරන්යනෝ එය ඉක්මණින් පතති. තවද විශ්වාස 

කරන්යනෝ ඒ ගැන බිය වන්යනෝ යවති. නියත 

වශයයන්ම එය සැබෑවක් යැයි ඔවුහු දනිති. දැන ගනු! 

නියත වශයයන්ම අවසන් යහෝරාව පිළිබඳ තර්ක 

කරන්යනෝ අන්ත මුළායවහිය. 

هِذيَن لَا  ۖۡ  يَۡستَۡعِجُل بَِها ٱل يُۡؤمِنُوَن بَِها
هِذيَن َءاَمنُواْ ُمۡشفُِقوَن مِنَۡها َويَۡعلَُموَن  َوٱل

هِذيَن ُيَماُروَن فِي  لَآ إِنه ٱل
َ
ُۗ أ نهَها ٱلۡحَقُّ

َ
أ

اَعةِ لَفِى َضَلَِٰۭل بَعِيدٍ   ١٨ ٱلسه

19. අල්ලාහ් තම ගැත්තන්හට ධමත්රිය. ඔහු අභිමත 

කරන අයට යපෝෂණය පිරිනමයි. තවද ඔහු සර්ව 

ශක්තිය ඇති සර්ව බලධාරියාණන්ය. 

ۖۡ َوُهَو   ُ لَِطيُفُۢ بِعِبَادِهِۦ يَۡرُزُق َمن يََشآُء ٱَّلله
 ١٩ ٱلَۡقوِيُّ ٱلَۡعزِيزُ 

20. කවයරකු මතු යලායවහි ඵලදාව අයප්ක්ෂා 

කරමින් සිටියේ ද අපි ඔහුයේ ඵලදායවහි වර්ධනය 

ඇති කරමු. තවද කවයරකු යමයලාව ඵලදාව 

අයප්ක්ෂා කරමින් සිටියේ ද අපි ඔහුට එයින් 

පිරිනමන්යනමු. නමුත් මතු යලායවහි ඔහුට කිසිදු 

යකාටසක් නැත. 

َمن كَاَن يُرِيُد َحۡرَث ٱٓأۡلِخَرةِ نَزِۡد لَُهۥ فِي 
ۡنيَا   ۖۦۡ َوَمن كَاَن يُرِيُد َحۡرَث ٱلدُّ َحۡرثِهِ

نُۡؤتِهِۦ مِنَۡها َوَما لَُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ مِن 
 ٢٠ نهِصيٍب 

21. අල්ලාහ් කවර යදයක් සම්බන්ධයයන් අනුමැතිය 

යනාදුන්යන් ද එවන් යදයක් ඔවුන් සඳහා දහම්ගත 

කළ හවුල්කරුයවෝ ඔවුනට යවත් ද? තවද පැහැදිලි 

ප්රකාශය යනාවී නම් ඔවුන් අතර තීන්දු කරනු 

ලබන්නට තිබුණි. තවද නියත වශයයන්ම 

අපරාධකරුවන් වන ඔවුනට යේදනීය දඬුවමක් ඇත. 

ۡم لَُهۡم ُشَرَكَُٰٓؤاْ 
َ
ِيِن  أ َِن ٱلد  َشَرُعواْ لَُهم م 

ْۚ َولَۡولَا كَلَِمُة ٱلَۡفۡصِل   ُ ذَنُۢ بِهِ ٱَّلله
ۡ
َما لَۡم يَأ

َٰلِِميَن لَُهۡم َعَذاٌب   لَُقِضَي بَيۡنَُهۡمُۗ َوِإنه ٱلظه
لِيم  

َ
 ٢١ أ

22. අපරාධකරුවන් තමන් ඉපැයූ දෑ පිළිබඳ බියයන් 

පසුවන්නන් යලස ඔබ දකින්යනහිය. තවද එය 

ඔවුනට සිදුවන්නකි. තවද යද්වත්වය විශ්වාස යකාට 

යහකම් කළවුන් වනාහි ඔවුන් ස්වර්ග උයන් වලය. 

ඔවුන්යේ පරමාධිපති අබියස ඔවුන් අභිමත කරන දෑ 

ඔවුනට ඇත. එයයි අතිමහත් භාගයය. 

ا َكَسبُواْ   َٰلِِميَن ُمۡشفِقِيَن مِمه تََرى ٱلظه
هِذيَن َءاَمنُواْ  ُۢ بِهِۡمُۗ َوٱل وََعِملُواْ  َوُهَو َواقُِع

ا  َٰلَِحَِٰت فِي َرۡوَضاِت ٱلۡجَنهاِتِۖ لَُهم مه ٱلصه
يََشآُءوَن ِعنَد َرب ِهِۡمْۚ َذَٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل  

 ٢٢ ٱلَۡكبِيرُ 
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23. එය යද්වත්වය විශ්වාස යකාට යහකම් කළ තම 

ගැත්තන්හට අල්ලාහ ්ශුභාරංචි දන්වා සිටින දෑය. 

“සමීප ඥාතීත්වය තුළ ඇති වන ආදරය මිස යවනත් 

කිසිදු කුලියක් ඒ යවනුයවන් මම යනාඉල්ලමි” යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. තවද කවයරකු යහපතක් 

උපයන්යන් ද අපි ඔහුට එහි යහකම වර්ධනය කරමු. 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලීය; 

ගුණගරුකය. 

هِذيَن  ُ ِعبَاَدهُ ٱل ُر ٱَّلله ِ هِذي يُبَش  َذَٰلَِك ٱل
 َٰ هآ  َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه لَِحَِٰتِۗ قُل ل

ةَ فِي   ها ٱلَۡمَوده ۡجًرا إِل
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَيۡهِ أ

َ
أ

ِۗ َوَمن َيۡقتَرِۡف َحَسنَٗة نهزِۡد لَُهۥ فِيَها  ٱلُۡقۡربَيَٰ
َ َغُفور  َشُكورٌ  ْۚ إِنه ٱَّلله  ٢٣ ُحۡسنًا

24. එයස් නැතයහාත් “ඔහු (නබිවරයා) අල්ලාහ් 

යවත යබාරුවක් යගතුයේ යැ”යි ඔවුහු පවසන්යනෝද? 

(නබිවරය!) අල්ලාහ් අභිමත කරන්යන් නම් ඔයේ 

හදවත මත ඔහු මුද්රා තබයි. තවද අල්ලාහ ්අසතයය 

මකා දමයි. තවද ඔහුයේ වදන් තුළින් සතයය තහවුරු 

කරයි. නියත වශයයන්ම ඔහු හදවත් තුළ ඇති දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

 ِ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله
َ
ۖۡ فَإِن أ َكِذبٗا

  ُ ُ َيخۡتِۡم عَلَىَٰ قَلۡبَِكُۗ َويَۡمُح ٱَّلله يََشإِ ٱَّلله
  ُۢ ۦْٓۚ إِنهُهۥ َعلِيُم ٱلَۡبَِٰطَل َويُِحقُّ ٱلۡحَقه بِكَلَِمَٰتِهِ

ُدوِر   ٢٤ بَِذاِت ٱلصُّ

25. තවද ඔහු තම ගැත්තන්යගන් පශ්චාත්තාපය 

පිළිගන්නාය. තවද ඔහු පාපකම් වලට සමාව යදයි. 

තවද නුඹලා සිදු කරන දෑ ඔහු දනී. 

ۡوبََة َعۡن ِعبَادِهِۦ   هِذي َيۡقبَُل ٱلته َوُهَو ٱل
ي ِـ َاِت َويَۡعلَُم َما  َويَۡعُفواْ َعِن ٱلسه

 ٢٥ َتۡفَعلُونَ 

26. විශ්වාස යකාට යහකම් සිදු කළවුන්ට ඔහු 

පිළිතුරු යදයි. තවද ඔහුයේ භාගය ඔහු ඔවුනට අධික 

කරයි. තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් වන 

ඔවුනට දැඩි දඬුවමක් ඇත. 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ  َويَۡستَِجيُب ٱل
ۚۦْ   ِن فَۡضلِهِ َٰلَِحَِٰت َويَزِيُدُهم م  ٱلصه

َٰفُِروَن لَُهۡم َعَذاب  َشِديد    ٢٦ َوٱلَۡك

27. තවද අල්ලාහ් තම ගැත්තන්හට යපෝෂණ සම්පත් 

විස්තීරණ කයළ ්නම් මහයපායළායවහි ඔවුහු සීමාව 

ඉක්මවා යනු ඇත. නමුත් ඔහු අභිමත කරන 

ප්රමාණයක් පහළ කරයි. නියත වශයයන්ම ඔහු තම 

ගැත්තන් පිළිබඳ ව අභිඥානවන්තය; සර්ව 

නිරීක්ෂකය. 

ِۡزَق لِعِبَادِهِۦ لََبَغۡواْ فِي  ُ ٱلر  ۞َولَۡو بََسَط ٱَّلله
  ْۚ ا يََشآُء ُِل بَِقَدرٖ مه ۡرِض َوَلَِٰكن ُينَز 

َ
ٱلۡأ

ُۢ بَِصير  إِنهُهۥ بِعِبَ   ٢٧ ادِهِۦ َخبِيُر

28. තවද ඔවුන් (මිනිසුන්) බලායපායරාත්තු සුන් කර 

ගත් පසු වර්ෂාව පහළ කරනුයේ ඔහුය. තවද ඔහුයේ 

කරුණාව ඔහු වයාප්ත කරයි. තවද ප්රශංසාලාභී 

භාරකරු ඔහුමය. 

ُِل ٱلَۡغيَۡث مِنُۢ َبۡعِد َما   هِذي ُينَز  َوُهَو ٱل
ۚۥْ َوُهَو ٱلَۡولِيُّ  َقنَُطواْ َويَنُشُر  َرۡحمَتَُه

 ٢٨ ٱلۡحَِميدُ 
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29. අහස ්හා මහයපායළාව මැවීමත් ඒ යදයකහි 

ජීවීන් විසිරුවා හැර තිබීමත් ඔහුයේ සංඥා අතරිනි. 

තවද ඔහු අභිමත කරන විට ඔවුන් රැස ්කිරීමට 

ශක්තිය ඇත්තාය. 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َومِۡن َءاَيَٰتِهِۦ َخلُۡق ٱلسه

فِيهَِما مِن َدآبهةِٖۚ َوُهَو عَلَىَٰ َجمۡعِهِۡم َوَما بَثه 
 ٢٩ إِذَا يََشآُء قَِدير  

30. තවද යම් දුර්භාගයයක් නුඹලාට ඇති වූයේ ද එය 

නුඹලායේ අත් ඉපැයූ දෑ යහ්තුයවනි. තවද ඔහු 

(පාපකම් අතරින්) යබායහෝ දෑට සමාව යදයි. 

ِصيبَةٖ فَبَِما َكَسبَۡت  ِن مُّ َصَٰبَُكم م 
َ
َوَمآ أ

يِۡديُكۡم َويَۡعُفواْ َعن َكثِيرٖ 
َ
 ٣٠ أ

31. තවද නුඹලා මහයපායළායේ (අල්ලාහ්ව) 

පරාජයට පත් කරන්නන් යනායේ. තවද 

අල්ලාහය්ගන් යතාර ව නුඹලාට කිසිදු 

ආරක්ෂකයයකු යහෝ උදේ කරුයවකු යහෝ නැත. 

ۡرِضِۖ َوَما لَُكم  
َ
نتُم بُِمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ

َ
َوَمآ أ

ِ مِن  ِن ُدوِن ٱَّلله  ٣١ َولِي ٖ َولَا نَِصيرٖ م 

32. තවද මහා කඳු යමන් මුහුයදහි ගමන් කරන 

යාත්රාද ඔහුයේ සංඥා අතරිනි. 
َومِۡن َءاَيَٰتِهِ ٱلۡجََوارِ فِي ٱلَۡبۡحرِ  

ۡعَلَٰمِ 
َ
 ٣٢ َكٱلۡأ

33. ඔහු අභිමත කරන්යන් නම් සුළඟ නවතාලයි. 

එවිට ඒ (මුහුද) මතු පිට ඒවා නිසංසල බවට පත් වනු 

ඇත. නියත වශයයන්ම අධික යලස ගුණගරුක මහත් 

යස ්ඉවසිලිවන්ත සියල්ලන් හට එහි සංඥා ඇත. 

ِيَح َفيَۡظلَلَۡن َرَواكَِد   يُۡسِكِن ٱلر 
ۡ
إِن يََشأ

 ِ
ۦْٓۚ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل  عَلَىَٰ َظۡهرِهِ

 ٣٣ َصبهارٖ َشُكورٍ 

34. එයස් නැතයහාත් ඔවුන් (පාපතරයින්) උපයා 

ගත් දෑ යහත්ුයවන් ඔහු ඒවා විනාශ කර දමනු ඇත. 

තවද ඔහු (පාපකම් අතරින්) යබායහෝ දෑට සමාව 

යදයි. 

ۡو يُوبِۡقُهنه بَِما َكَسبُواْ َويَۡعُف َعن  
َ
أ

 ٣٤ َكثِيرٖ 

35. තවද අපයේ වදන් සම්බන්ධයයන් තර්ක 

කරන්නන් ගැන ඔහු දනී. ඔවුනට පලායන කිසිදු 

ස්ථානයක් නැත. 

هِذيَن  يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَٰتِنَا َما لَُهم  َويَۡعلََم ٱل
حِيٖص  ِن مه  ٣٥ م 

36. එයහයින් නුඹලාට යමක් යදනු ලැබුයේ නම් එය 

යමයලාව ජීවිතයේ භුක්ති විඳීමකි. නමුත් යද්වත්වය 

විශ්වාස යකාට ඔවුන්යේ පරමාධිපති යවත සියල්ල 

භාර කරන අයට අල්ලාහ ්අබියස ඇති දෑ යර්ෂ්ඨය. 

තවද එය සදා පවතින්නකි. 

ِن َشۡيءٖ َفَمَتَُٰع ٱلۡحَيَوَٰةِ   وتِيتُم م 
ُ
َفَمآ أ

هِذيَن   ۡبَقىَٰ لِل
َ
ِ َخيۡر  َوأ ْۚ َوَما ِعنَد ٱَّلله ۡنيَا ٱلدُّ

 ٣٦ َءاَمنُواْ وَعَلَىَٰ َرب ِهِۡم َيتَوَكهلُونَ 
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37. තවද ඔවුන් වනාහි බරපතළ පාපයන්යගන් හා 

අශීලාචාර දැයින් වැළකි සිටින්නන් යවති. තවද 

යකෝප වූ විට සමාව යදන්යනෝ ඔවුහුමය. 

ئَِر ٱلِۡإثِۡم   هِذيَن َيجۡتَنِبُوَن َكَبَٰٓ َوٱل
َوٱلَۡفَوَِٰحَش َوِإذَا َما َغِضبُواْ ُهۡم  

 ٣٧ َيۡغفُِرونَ 

38. තවද ඔවුන් වනාහි ඔවුන්යේ පරමාධිපතිට 

පිළිතුරු දුන් අය යවති. තවද සලාතය විධිමත් ව ඉටු 

කළ අය යවති. තවද ඔවුන්යේ කරුණු ඔවුන් අතර 

සාකේඡා මත පවතී. තවද අපි ඔවුනට යපෝෂණය කළ 

දැයින් ඔවුහු වියදම් කරති. 

لَوَٰةَ  قَاُمواْ ٱلصه
َ
هِذيَن ٱۡستََجابُواْ لَِرب ِهِۡم َوأ َوٱل

ا َرَزقَۡنَُٰهۡم  ۡمُرُهۡم ُشوَرىَٰ بَيۡنَُهۡم َومِمه
َ
َوأ

 ٣٨ يُنفُِقونَ 

39. තවද ඔවුන් වනාහි ඔවුනට අසාධාරණයක් සිදු වූ 

විට ඔවුහු උදේ ලබන්යනෝ යවති. 
َصاَبُهُم ٱلَۡبۡغُى ُهۡم  

َ
هِذيَن إِذَآ أ َوٱل

 ٣٩ يَنتَِصُرونَ 

40. තවද නපුරට ප්රතිවිපාකය ඒ හා සමාන නපුරකි. 

එයහයින් කවයරකු සමාව දී සමාදානව කටයුතු 

කයළ ්ද එවිට ඔහුයේ ප්රතිඵලය අල්ලාහ ්මත ය. 

නියත වශයයන්ම ඔහු අපරාධකරුවන් ප්රිය 

යනාකරයි. 

ۖۡ َفَمۡن َعَفا  ِثۡلَُها وََجَزَُٰٓؤاْ َسي ِئَةٖ َسي ِئَة  م 
ِْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ   ۡجُرُهۥ عَلَى ٱَّلله

َ
ۡصلََح فَأ

َ
َوأ

َٰلِِمينَ   ٤٠ ٱلظه

41. තවද කවයරකු තමාට සිදු වූ අපරාධයයන් පසු ව 

උදේ ලැබුයේ ද එවිට ඔවුනට එයරහි ව කිසිදු 

මාර්ගයක් නැත්යතෝ ඔවුහුමය. 

ْوَلَٰٓئَِك َما 
ُ
َولََمِن ٱنتََصَر َبۡعَد ُظلِۡمهِۦ فَأ

ِن َسبِيلٍ   ٤١ َعلَيۡهِم م 

42. නියත වශයයන්ම ක්රියාමාර්ගය (ගත යුතුව) 

ඇත්යත් ජනයාට අපරාධ කරමින් යුක්තියයන් යතාර 

ව මහයපායළායේ සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 

කරන්නන්ට එයරහිව පමණය. යේදනීය දඬුවමක් 

ඇත්යතෝ ඔවුහුමය. 

اَس   هِذيَن َيۡظلُِموَن ٱلنه بِيُل عَلَى ٱل إِنهَما ٱلسه
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ِۚ أ ِ ۡرِض بَِغيۡرِ ٱلۡحَق 

َ
َويَبُۡغوَن فِي ٱلۡأ

لِيم  
َ
 ٤٢ لَُهۡم َعَذاٌب أ

43. තවද කවයරකු ඉවසා සමාව දුන්යන් ද නියත 

වශයයන්ම එය ස්ථාවර කටයුතු අතරිනි. 
َفَر إِنه َذَٰلَِك لَِمۡن َعۡزِم  َولََمن َصبََر وَغَ 

ُموِر 
ُ
 ٤٣ ٱلۡأ

44. තවද අල්ලාහ් කවයරකු යනාමග යන්නට ඉඩ 

හරින්යන් ද එවිට (අල්ලාහ් වන) ඔහුයගන් පසු ව 

කිසිදු භාරකරුවකු ඔහුට නැත. තවද අපරාධකරුවන් 

දඬුවම දුටු කල්හි ‘මිදීමට මගක් ඇත්දැ?’යි විමසා 

සිටිනු නුඹ දකිනු ඇත. 

ِنُۢ َوَمن  ُ َفَما لَُهۥ مِن َولِي ٖ م  يُۡضلِِل ٱَّلله
ُواْ ٱلَۡعَذاَب 

َ
ا َرأ َٰلِِميَن لَمه َبۡعِدهۗۦُِ َوتََرى ٱلظه

ِن َسبِيلٖ   ٤٤ َيُقولُوَن َهۡل إِلَيَٰ َمَرد ٖ م 
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45. තවද ඒ යවත ඔවුන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන විට, 

අවමානයයන් යුතු ව යහාර ඇසින් බලමින් ඔවුන් 

බියයන් සිටිනු නුඹ දකිනු ඇත. “නියත වශයයන්ම 

අලාභවන්තයින් වනුයේ මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ තමන් හා තම පවුලට 

අලාභහානි කර ගත්තවුන්ය” යැයි විශ්වාස කළවුන් 

පවසා සිටියයෝය. දැන ගනු! නියත වශයයන්ම 

අපරාධකරුවන් ස්ී ර දඬුවයමහි යවති. 

َُٰهۡم ُيۡعَرُضوَن َعلَيَۡها َخَٰشِ  عِيَن مَِن  َوتََرى
ُۗ َوَقاَل  ٖ ِ يَنُظُروَن مِن َطۡرٍف َخفِى  ل  ٱلذُّ

هِذيَن   هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِنه ٱلَۡخَِٰسِريَن ٱل ٱل
ۡهلِيهِۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ 

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
َخِسُرٓواْ أ

قِيمٖ  َٰلِِميَن فِي َعَذاٖب مُّ لَآ إِنه ٱلظه
َ
 ٤٥ أ

46. තවද අල්ලාහ්යගන් යතාර ව ඔවුනට උදේ කරන 

ආරක්ෂකයින් කිසියවකු ඔවුනට යනාමැත. තවද 

අල්ලාහ ්කවයරකු යනාමග යන්නට ඉඩ හරින්යන් ද 

එවිට කිසිදු මගක් ඔහුට නැත. 

ِن   ۡولَِيآَء يَنُصُروَنُهم م 
َ
ِۡن أ َوَما كَاَن لَُهم م 

ُ َفَما لَُهۥ مِن   ُِۗ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله ُدوِن ٱَّلله
 ٤٦ َسبِيلٍ 

47. අල්ලාහ් යවතින් එයට නැවත හැරීමක් නැති 

දිනයක් පැමිණීමට යපර නුඹලායේ පරමාධිපතිට 

නුඹලා ප්රතිචාර දක්වනු. එදින කිසිදු සරණාගත 

ස්ථානයක් නුඹලාට නැත. තවද යහළා දැකීමක් ද 

නැත. 

تَِي يَۡوم   
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقبِۡل أ ٱۡستَِجيبُواْ لَِرب ُِكم م 

ِْۚ َما لَُكم  ها َمَرده لَُهۥ مَِن ٱَّلله لَۡجإٖ  ل ِن مه م 
ِن نهِكيرٖ   ٤٧ يَۡوَمئِٖذ َوَما لَُكم م 

48. එයහයින් ඔවුන් පිටුපෑයේ නම් එවිට (දැන ගනු!) 

ඔවුනට ආරක්ෂකයකු යලස අපි නුඹව යැේයේ නැත. 

දන්වා සිටීම හැර යවයනකක් නුඹ යවත පැවරී නැත. 

තවද නියත වශයයන්ම අපි මිනිසාට අපයගන් වූ 

ආශිර්වාදයක් භුක්ති විඳින්නට සැලැස්වූයේ නම් ඔහු 

ඒ පිළිබඳ සතුටු විය. නමුත් ඔවුනට ඔවුන්යේ දෑත් 

ඉදිරිපත් කළ දෑ යහත්ුයවන් යම් නපුරක් ඇති 

වන්යන් නම් එවිට නියත වශයයන්ම මිනිසා මහත් 

යස ්ගුණමකුය. 

رَۡسلَۡنََٰك َعلَيۡهِۡم  
َ
ۡعَرُضواْ َفَمآ أ

َ
فَإِۡن أ

ها  ۖۡ إِۡن َعلَيَۡك إِل ٱلَۡبَلَُٰغُۗ َوِإنهآ إِذَآ َحفِيًظا
ۖۡ َوِإن  ذَۡقنَا ٱلِۡإنَسََٰن مِنها َرۡحمَٗة فَرَِح بَِها

َ
أ

يِۡديهِۡم فَإِنه  
َ
َمۡت أ تُِصبُۡهۡم َسي ِئَُۢة بَِما قَده

 ٤٨ ٱلِۡإنَسََٰن َكُفور  

49. අහස ්හි හා මහයපායළායවහි ආධිපතයය 

අල්ලාහ ්සතුය. ඔහු අභිමත කරන දෑ මවනු ඇත. 

තවද ඔහු අභිමත කරන අයට ගැහැනු දරුවන් 

පිරිනමනු ඇත. තවද ඔහු අභිමත කරන අයට පිරිමි 

දරුවන් පිරිනමනු ඇත. 

ۡرِضِۚ َيخۡلُُق َما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه ه ِ َّلل 

ْۚ َيَهُب لَِمن يََشآُء إَِنَٰٗثا َويََهُب لَِمن  يََشآُء
ُكورَ   ٤٩ يََشآُء ٱلذُّ

50. එයස් නැතයහාත් ඔවුනට පිරිමි හා ගැහැනු 

දරුවන් වශයයන් යුගල යලස පිරිනමයි. තවද ඔහු 

අභිමත කරන අය වඳ බවට පත් කරයි. නියත 

වශයයන්ම ඔහු සර්ව ඥානීය; සර්ව ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

ۖۡ َويَۡجَعُل َمن  ۡو يَُزو ُِجُهۡم ذُۡكَرانٗا َوِإَنَٰٗثا
َ
أ

ْۚ إِنهُهۥ َعلِيم  قَِدير    ٥٠ يََشآُء َعقِيًما
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51. තවද දිවයමය යහළිදරේවක් වශයයන් යහෝ 

තිරයක් පිටුපසින් සිට යහෝ එයස් නැතයහාත් දූතයකු 

යවා තමන් අභිමත කරන දෑ තම නියයෝගයයන් ඔහු 

දන්වා සිටීයමන් මිස යහෝ අල්ලාහ් තමන් සමග කතා 

කරන්නට කිසිදු මිනියසකුට යනාවීය. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්උත්තරීතරය; මහා ප්රඥාවන්තය. 

ها وَۡحيًا  ۞َوَما كَاَن  ُ إِل ن يُكَل َِمُه ٱَّلله
َ
لِبََشٍر أ

ۡو يُرِۡسَل رَُسولٗا  
َ
ۡو مِن َوَرآيِٕ ِحَجاٍب أ

َ
أ

ْۚ إِنهُهۥ عَلِىٌّ  َفيُوِحَي بِإِذۡنِهِۦ َما يََشآُء
 ٥١ َحِكيم  

52. තවද එයලස අපි අපයේ නියයෝගයයන් වූ 

ජීවමානයක් යලස නුඹ යවත අපි දිවයමය යහළිදරේව 

එේයවමු. ධර්ම ග්රන්ථය කුමක්ද යන්න යහෝ යද්ව 

විශ්වාසය කුමක්ද යන්න ගැන ඔබ දැන සිටියේ නැත. 

නමුත් අපයේ ගැත්තන් අතරින් අප අභිමත කරන 

අයට එමගින් අපි මග යපන්වන ආයලෝකයක් බවට 

අපි එය ඇති කයළමු. තවද නියත වශයයන්ම ඔබ 

ඍජු මාර්ගය යවත මග යපන්වන් වනු ඇත. 

ْۚ َما  َوَكَذَٰلَِك  ۡمرِنَا
َ
ِۡن أ وَۡحيۡنَآ إِلَۡيَك ُروٗحا م 

َ
أ

ُكنَت تَۡدرِي َما ٱلِۡكَتَُٰب َولَا ٱلِۡإيَمَُٰن  
َوَلَِٰكن َجَعلَۡنَُٰه نُوٗرا نهۡهِدي بِهِۦ َمن 

ْۚ َوِإنهَك لََتۡهِدٓي إِلَيَٰ   هَشآُء مِۡن ِعبَادِنَا ن
ۡستَقِيمٖ   ٥٢ ِصَرَٰٖط مُّ

53. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහයපායළායවහි ඇති දෑ 

තමන් සතු වූ අල්ලාහ්යේ මාර්ගය යවත. (නබිවරය) 

දැන ගනු! සියලු කරුණු යයාමු වනුයේ අල්ලාහ් 

යවතය. 

َمََٰوَِٰت  هِذي لَُهۥ َما فِي ٱلسه ِ ٱل ِصَرَِٰط ٱَّلله
ِ تَِصيُر   لَآ إِلَي ٱَّلله

َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َوَما فِي ٱلۡأ

ُمورُ 
ُ
 ٥٣ ٱلۡأ
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සූරා අස් සුක්රුෆ් الزخرف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හා මීම්.  ٓ١ حم 

2. පැහැදිලි ධර්ම ග්රන්ථය මත දිවුරමින්.  ِ٢ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

3. නුඹලා වටහා ගත හැකි වනු පිණිස අරාබි බසින් 

වූ පාරායනයක් බවට නියත වශයයන්ම අපි එය පත් 

කයළමු. 

إِنها َجَعلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ٗا لهَعلهُكۡم  
 ٣ َتۡعقِلُونَ 

4. තවද නියත වශයයන්ම එය අප අබියස ඇති 

ප්රඥායවන් සපිරුණු උත්කෘෂ්ට මේ ග්රන්ථයේ විය. 
م ِ ٱلِۡكَتَِٰب لََدۡينَا لََعلِىٌّ  

ُ
َوِإنهُهۥ فِٓي أ

 ٤ َحِكيمٌ 

5. නුඹලා සීමාව ඉක්මවා ගිය පිරිසක් යලස සිටි 

බැවින් උපයදස ්කිරීම නුඹලායගන් වළක්වා අපි 

රඳවා ගන්යනමු ද? 

ن ُكنتُۡم 
َ
ِۡكَر َصۡفًحا أ َفنَۡضرُِب َعنُكُم ٱلذ 

َ
أ

ۡسرِِفينَ   ٥ قَۡوٗما مُّ

6. තවද අපි මුතුන් මිත්තන් අතරට යකාපමණක් 

යදෝ නබිවරුන් එවා ඇත්යතමු. 
لِينَ َوَكۡم  وه

َ
رَۡسلۡنَا مِن نهِبي ٖ فِي ٱلۡأ

َ
 ٦ أ

7. තවද කිසියම් නබිවරයකු ඔවුන් යවත පැමිණි විට 

ඔවුන් ඔහුට සරදම් කරමින් සිටියා මිස නැත. 
ها كَانُواْ بِهِۦ  ِن نهِبي ٍ إِل تِيهِم م 

ۡ
َوَما يَأ

 ٧ يَۡستَۡهزُِءونَ 

8. අපි ඔවුනට වඩා දරුණු අය ග්රහණය යකාට 

විනාශ කර ඇත්යතමු. මුතුන් මිත්තන්යේ උදාහරණ 

ඉකුත් ව යගාස ්ඇත. 

َشده مِنُۡهم َبۡطٗشا َوَمَضيَٰ َمثَُل  
َ
ۡهلَۡكنَآ أ

َ
فَأ

لِينَ  وه
َ
 ٨ ٱلۡأ

9. තවද අහස ්හා මහයපායළාව මැේයේ කවුරුන්දැයි 

නුඹ ඔවුන්යගන් විමසා සිටියයහි නම් සර්වඥ සර්ව 

බලධාරියාණන් ඒවා මැේයේ යැයි සැබැවින්ම ඔවුන් 

පවසනු ඇත. 

َمََٰوَِٰت  ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه
َ
َولَئِن َسأ

ۡرَض لََيُقولُنه َخلََقُهنه ٱلَۡعزِيُز  
َ
َوٱلۡأ

 ٩ ٱلَۡعلِيمُ 
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10. ඔහු වනාහි නුඹලාට මහයපායළාව යතාටිල්ලක් 

බවට පත් කයළ්ය. තවද නුඹලා මග ලැබිය හැකි 

වනු පිණිස නුඹලා යවනුයවන් එහි මංමාවත් ඇති 

කයළය්. 

هِذي  ۡرَض َمۡهٗدا وََجَعَل  ٱل
َ
َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ

 ١٠ لَُكۡم فِيَها ُسبُلٗا لهَعلهُكۡم َتۡهتَُدونَ 

11. තවද ඔහු වනාහි අහසින් ජලය සීමා කරමින් 

පහළ කරයි. එවිට අපි මියැදුණු භූමියක් එමගින් 

පුබුදුමත් කයළමු. එයලසය නුඹලා බැහැර කරනු 

ලබනුයේ. 

َل مَِن  هِذي نَزه ُۢ بَِقَدرٖ  َوٱل َمآءِ َمآَء ٱلسه
ْۚ َكَذَٰلَِك   يٗۡتا نَشۡرنَا بِهِۦ بَلَۡدٗة مه

َ
فَأ

 ١١ ُتخۡرَُجونَ 

12. තවද ඔහු වනාහි යජෝඩු සියල්ල මැේයේය. තවද 

නැේ හා යගාවිපළ සතුන් අතරින් නුඹලා ප්රවාහනය 

කරන දෑ ඇති කයළය්. 

ۡزَوََٰج كُلهَها وََجَعَل لَُكم 
َ
هِذي َخلََق ٱلۡأ َوٱل

نَۡعَِٰم َما تَۡرَكبُونَ 
َ
َِن ٱلُۡفلِۡك َوٱلۡأ  ١٢ م 

13. එහි පිට මත නුඹලා අසුන් යගන යනු පිණිසත් 

පසු ව ඒ මත නුඹලා නැග යන විට නුඹලායේ 

පරමාධිපතියේ ආශිර්වාදය යමයනහි කරනු පිණිසත් 

තවද නුඹලා යමයස් පවසනු පිණිසත්ය; ‘අපට යමය 

වසඟ කර දුන් ඔහු සුවිශුද්ධය. තවද අපි එයට 

හැකියාවන්තයින් යලස යනාසිටියයමු. 

لِتَۡستَوُۥاْ عَلَىَٰ ُظُهورِهِۦ ثُمه تَۡذُكُرواْ نِۡعَمَة  
َرب ُِكۡم إِذَا ٱۡستََويۡتُۡم َعلَيۡهِ َوَتُقولُواْ 

َر لََنا َهََٰذا وََما ُكنها لَُهۥ   هِذي َسخه ُسبَۡحََٰن ٱل
 ١٣ ُمۡقرِنِينَ 

14. තවද නියත වශයයන්ම අපි අපයේ පරමාධිපති 

යවත හැරී යන්යනෝමය. 
 ١٤ َوِإنهآ إِلَيَٰ َرب ِنَا لَُمنَقلِبُونَ 

15. නමුත් ඔවුහු ඔහුයේ ගැත්තන්යගන් පිරිසකට 

ඔහු(යේ යද්වත්වය) සතු යකාටසක් පත් කයළෝය.  

නියත වශයයන්ම මිනිසා පැහැදිලි ගුණමකුයවකි. 

وََجَعلُواْ لَُهۥ مِۡن ِعبَادِهِۦ ُجۡزًءاْۚ إِنه ٱلِۡإنَسََٰن 
بِينٌ لَ   ١٥ َكُفور  مُّ

16. එයස් නැතයහාත් ඔහු මවන දැයින් ඔහු ගැහැනු 

දරුවන් යගන නුඹලාට ඔහු පිරිමි දරුවන් යතෝරා 

දුන්යන් ද? 

ۡصَفىَُٰكم  
َ
ا َيخۡلُُق َبنَاٖت َوأ خََذ مِمه ِم ٱته

َ
أ

 ١٦ بِٱلَۡبنِينَ 

17. තවද මහා කරුණාන්විතයාණන්හට උදාහරණ 

යලස යගන හැර දැක් වූ දෑ (ගැහැනු දරුවන්) පිළිබඳ 

ව ඔවුන්යගන් කිසිවකුට ශුභාරංචි වශයයන් දන්වනු 

ලැබූ විට ඔහු යකෝපයට පත් ව ඔහුයේ මුහුණ කළු 

පැහැ ගැන් විය. 

ِنَٰمۡح َمثَلٗا   َحُدُهم بَِما َضَرَب لِلره
َ
َر أ ِ َوِإذَا بُش 

ا َوُهَو َكِظيمٌ   ١٧ َظله وَۡجُهُهۥ ُمۡسَود ٗ

18. පැහැදිලිව කතා යනාකරන ආභරණයන්යගන් 

වඩවනු ලැබූ අයව ද? (ඔවුන් ඔවුන්යේ පරමාධිපති 

යවත ආයද්ශ කරනුයේ?) 

ُؤاْ فِي ٱلۡحِلۡيَةِ َوُهَو فِي ٱلۡخَِصاِم   َوَمن يُنَشه
َ
أ

 ١٨ َغيُۡر ُمبِينٖ 



සූරා අස් සුක්රුෆ් 677 الزخرف 

19. තවද මලක්වරුන් මහා 

කරුණාන්විතයාණන්යේ ගැත්තන් ව සිටියදී ඔවුන් 

ගැහැනුන් බවට යමාවුහු පත් කර ගත්යතෝය. ඔවුන් 

මැවීයම් දී යමාවුහු සහභාගි වී සිටියයෝ ද? 

යමාවුන්යේ සාක්ිය සටහන් කරනු ලබනු ඇත. 

තවද ඔවුහු ප්රශ්න කරනු ලබනු ඇත. 

ِنَٰمۡح  هِذيَن ُهۡم ِعَبَُٰد ٱلره وََجَعلُواْ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة ٱل
َشهُِدواْ َخلَۡقُهۡمْۚ َستُۡكتَُب َشَهََٰدُتُهۡم  

َ
ْۚ أ إَِنَٰثًا

 ١٩ َويُۡسـ َلُونَ 

20. තවද “මහා කරුණාන්විතයාණන් අභිමත කර 

තිබුයණ් නම් අපි ඔවුනට ගැතිකම් යනාකරන්නට 

තිබුණි.” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. ඒ පිළිබඳ ඔවුනට 

දැනුමක් නැත. ඔවුන් අනුමාන කරනු මිස නැත. 

ا   َوَقالُواْ لَۡو َشآَء ٱلرهۡحَمَُٰن َما َعبَۡدَنَُٰهمِۗ مه
َٰلَِك مِۡن  ها  لَُهم بَِذ ِعلٍۡمِۖ إِۡن ُهۡم إِل

 ٢٠ َيخُۡرُصونَ 

21. එයස් නැතයහාත් මීට යපර ධර්ම ග්රන්ථයක් අපි 

ඔවුනට පිරිනමා ඔවුහු එය ග්රහණය කර යගන 

සිටියයෝ ද? 

ِن َقبۡلِهِۦ َفُهم بِهِۦ   ۡم َءاَتيَۡنَُٰهۡم كَِتَٰٗبا م 
َ
أ

 ٢١ ُمۡستَۡمِسُكونَ 

22. එයස් යනාව, “නියත වශයයන්ම අපයේ මුතුන් 

මිත්තන් යම් පිළියවතක සිටිනු අපි දුටුයවමු. තවද 

නියත වශයයන්ම අපි ඔවුන්යේ පා සලකුණු මත 

මග ලැබූවන් වූයයමු.” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ةٖ َوِإنها  مه
ُ
بَۡل قَالُٓواْ إِنها وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا عَلَىَٰٓ أ

ۡهتَُدونَ   ٢٢ عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِِهم مُّ

23. තවද එයස ්නුඹට යපර ද ගම්මානයක් යවත 

අවවාද කරන්යනකු අපි එවූ විට එහි සැපවත් 

ජීවිතයක් ගත කළවුන් “නියත වශයයන්ම අපයේ 

මුතුන් මිත්තන් එක් පිළියවතක සිටිනු අපි දුටුයවමු. 

තවද නියත වශයයන්ම අපි ඔවුන්යේ පා සලකුණු 

මත අනුගමනය කරනු ලැබූයවෝ යවමු” යැයි පවසා 

සිටියා මිස (යවනත් යදයක් සිදුවූයේ) නැත. 

ِن  رَۡسلۡنَا مِن َقبۡلَِك فِي قَۡريَةٖ م 
َ
َوَكَذَٰلَِك َمآ أ

ها قَاَل ُمتَۡرُفوَهآ إِنها وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا   نهِذيٍر إِل
ۡقتَُدونَ  ةٖ َوِإنها عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِِهم مُّ مه

ُ
 ٢٣ عَلَىَٰٓ أ

24. කවර යදයක් මත නුඹලායේ මුතුන් මිත්තන් 

සිටිනු නුඹලා දුටුයේ ද ඊට වඩා නිවැරදි දෑ මම 

නුඹලා යවත යනායගනායවම් දැයි ඔහු විමසීය. 

එයට “කවර යදයක් සමග නුඹලා එවනු ලැබුයේ ද 

නියත වශයයන්ම අපි එය ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ 

යවමු.” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ا وََجدتُّۡم   ۡهَدىَٰ مِمه
َ
َولَۡو ِجئۡتُُكم بِأ

َ
ََٰل أ ۞َق
رِۡسلۡتُم بِهِۦ  َعلَيۡهِ 

ُ
َءابَآَءُكۡمۖۡ قَالُٓواْ إِنها بَِمآ أ

 ٢٤ َكَٰفُِرونَ 

25. එවිට අපි ඔවුනට ප්රතිචාර දැක්වූයයමු. එයහයින් 

යබාරු කළවුන්යේ අවසානය යකයස ්වී දැ?යි නුඹ 

අධීක්ෂණයයන් බලනු. 

فَٱنتََقۡمنَا مِنُۡهۡمۖۡ فَٱنُظۡر َكيَۡف كَاَن َعَٰقِبَُة  
بِينَ  ِ  ٢٥ ٱلُۡمَكذ 

26. තවද “නියත වශයයන්ම නුඹලා නමදින දැයින් 

මම ඉවත් වූයයක්මි” යැයි ඉේරාහීම් තම පියා හා 

තම ජනයාට පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. 

ۦٓ إِنهنِي بََرآء    بِيهِ َوَقۡومِهِ
َ
َوِإذۡ قَاَل إِبَۡرَٰهِيُم لِأ

ا َتۡعبُُدونَ  ِمه  ٢٦ م 
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27. නමුත් මා මැවූ අය හැර. නියත වශයයන්ම ඔහු 

මට මග යපන්වනු ඇත. 
هِذي َفَطَرنِي فَإِنهُهۥ َسيَۡهِدينِ  ها ٱل  ٢٧ إِل

28. තවද ඔහුයගන් පසු පැවත එන්නන් අතර එය 

පවතින ප්රකාශයක් බවට පත් කයළ්ය. එය ඔවුන් 

නැවත හැරිය හැකි වනු පිණිසය. 

لََعلهُهۡم  وََجَعلََها كَلَِمَۢة بَاقِيَٗة فِي َعقِبِهِۦ 
 ٢٨ يَرِۡجُعونَ 

29. නමුත් යමාවුන් හා යමාවුන්යේ මුතුන් 

මිත්තන්හට ඔවුන් යවත සතයය හා පැහැදිලි ධර්ම 

දූතයකු පැමියණන යතක් භුක්ති විඳින්නට මම 

සැලැස්වූයයමි. 

بَۡل َمتهۡعُت َهَُٰٓؤلَآءِ َوَءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ َجآَءُهُم  
بِين  ٱلۡحَقُّ َورَُسول    ٢٩ مُّ

30. තවද ඔවුන් යවත සතයය පැමිණි කල්හි ‘යමය 

හූනියමකි. තවද නියත වශයයන්ම අපි එය 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ යවමු.’ යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ قَالُواْ َهََٰذا ِسۡحر  َوِإنها   َولَمه
 ٣٠ بِهِۦ َكَٰفُِرونَ 

31. තවද “යමම කුර්ආනය ගම්මාන යදයකහි ප්රබල 

මිනියසකු යවත පහළ කරනු ලැබිය යුතු යනායේද?” 

යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

َِل َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن عَلَىَٰ رَُجٖل   َوَقالُواْ لَۡولَا نُز 
َِن ٱلَۡقۡريَتَيِۡن َعِظيمٍ   ٣١ م 

32. ඔයේ පරමාධිපතියේ ආශිර්වාදය යබදා 

හරිනුයේ ඔවුන් ද? යමයලාව ජීවිතයේ දී ඔවුන්යේ 

ජීවන සම්පත් ඔවුන් අතර යබදා හැරියේ අපය. තවද 

ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු ඇතැයමකුයගන් යස්වා 

සලසා ගැනීම සඳහා ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු 

ඇතැයමකුට වඩා ඉහළින් තරාතිරම් වලින් උසස් 

කයළමු. ඔයේ පරමාධිපතියේ ආශිර්වාදය ඔවුන් රැස් 

කරන දෑට වඩා යර්ෂ්ඨය. 

ُهۡم َيۡقِسُموَن َرۡحمََت 
َ
َرب َِكْۚ َنحُۡن قََسۡمنَا  أ

ْۚ َوَرَفۡعنَا  ۡنيَا عِيَشتَُهۡم فِي ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ بَيۡنَُهم مه
َبۡعَضُهۡم فَۡوَق َبۡعٖض َدَرَجَٰٖت ل َِيتهِخَذ  

ُۗ َوَرۡحمَُت َرب َِك َخيۡر    َبۡعُضُهم َبۡعٗضا ُسۡخرِي ٗا
ا َيجَۡمُعونَ  ِمه  ٣٢ م 

33. තවද ජනයා එකම සමූහයක් යනාවන්යන් නම් 

මහා කරුණාන්විතයාණන් ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නන්හට ඔවුන්යේ නියවස් රිදියයන් වූ වියනින් 

ද ඒ මත ඔවුන් නැග යන පියගැට යපළින් ද අපි ඇති 

කරන්නට තිබුණි. 

ٗة َوَِٰحَدٗة   مه
ُ
اُس أ ن يَُكوَن ٱلنه

َ
َولَۡولَآ أ

ِنَٰمۡح لُِبيُوتِهِۡم  لهجََعلۡنَا لَِمن يَۡكُفُر بِٱلره
ِن  ةٖ َوَمَعارَِج َعلَيَۡها  ُسُقٗفا م  فِضه

 ٣٣ َيۡظَهُرونَ 

34. තවද ඔවුන්යේ නියවස් යදාරටු වලින් ද ඔවුන් ඒ 

මත හාන්සි ව සිටින කවිේචි වලින් ද (අපි ඇති 

කරන්නට තිබුණි.) 

َٰبٗا َوُسُرًرا َعلَيَۡها   بَۡو
َ
َولُِبيُوتِهِۡم أ

 ٣٤ َيتهِكـ ُونَ 
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35. තවද විසිතුරු භාණ්ඩ වලින්ද (අපි ඇති 

කරන්නට තිබුණි.) යම් සියල්ල යමයලාව ජීවිතයේ 

(සුළු) භුක්ති විඳීමක් මිස නැත. තවද නුයේ 

පරමාධිපති අබියස මතු යලාව (සමෘද්ධිය) බිය 

බැතිමතුන්හටය. 

ا َمَتَُٰع ٱلۡحَيَوَٰةِ   ْۚ َوِإن كُلُّ َذَٰلَِك لَمه َوزُۡخُرٗفا
ْۚ َوٱٓأۡلِخَرةُ ِعنَد َرب َِك  ۡنيَا  ٣٥ لِلُۡمتهقِينَ ٱلدُّ

36. තවද මහා කරුණාන්විතයාණන් යමයනහි කිරීම 

කවයරකු පිටුපාන්යන් ද අපි ඔහුට යෂයිතානුයවකු 

පවරන්යනමු. එවිට ඔහු ඔහුට සමීප මිතුයරකු වනු 

ඇත. 

ِنَٰمۡح ُنَقي ِۡض لَُهۥ  َوَمن َيۡعُش َعن ذِۡكرِ ٱلره
 ٣٦ َشيَۡطَٰٗنا َفُهَو لَُهۥ قَرِين  

37. තවද නියත වශයයන්ම ඔවුහු (යෂයිතානුන්) 

ඔවුන් යහ මාර්ගයයන් වළක්වති. තවද නියත 

වශයයන්ම තමන් යහ මග ලැබූයවෝ යැයි ඔවුහු 

සිතති. 

بِيِل   وَنُهۡم َعِن ٱلسه َوِإنهُهۡم لََيُصدُّ
ۡهتَُدونَ  نهُهم مُّ

َ
 ٣٧ َويَۡحَسبُوَن أ

38. ඔහු අප යවත පැමිණි අවසථ්ායේ ‘මා අතර හා 

ඔබ අතර නැයගනහිර හා බටහිර යමන් 

දුරස්ථභාවයක් තිබුණා විය යුතු යනායේ ද?’ යැයි 

ඔහු පවසයි. එයස් එම සමීප මිතුරා නපුරු විය. 

َحتهيَٰٓ إِذَا َجآَءنَا قَاَل َيَٰلَيَۡت بَيۡنِي َوبَيۡنََك  
 ٣٨ ُبۡعَد ٱلَۡمۡشرَِقيِۡن فَبِئَۡس ٱلَۡقرِينُ 

39. තවද නුඹලා අපරාධ කර ඇති බැවින් අද දින 

නුඹලාට ප්රයයෝජනවත් යනාවන්යන්මය. නියත 

වශයයන්ම නුඹලා දඬුවයමහි හවුල්කරුයවෝ යවති. 

نهُكۡم فِي  
َ
لَۡمتُۡم أ َولَن يَنَفَعُكُم ٱلَۡيۡوَم إِذ ظه

 ٣٩ ٱلَۡعَذاِب ُمۡشتَرُِكونَ 

40. නුඹ බිහිරාට සවන් වැයකන්නට සලස්වන්යනහි 

ද? එයස ්නැතයහාත් අන්ධයාට හා පැහැදිලි 

මුළායවහි සිටින්නාට නුඹ මග යපන්වන්යනහි ද? 

ۡو َتۡهِدي ٱلُۡعۡمَي وََمن 
َ
مه أ نَت تُۡسِمُع ٱلصُّ

َ
فَأ

َ
أ

بِينٖ   ٤٠ كَاَن فِي َضَلَٰٖل مُّ

41. එයහයින් (නබිවරය!) අපි ඔබ (යමයලාවින්) 

ඉවත් කළ ද, සැබැවින්ම අපි ඔවුනට ප්රතිචාර 

දක්වන්යනෝ යවමු. 

ا نَۡذَهبَنه بَِك فَإِنها مِنُۡهم  نتَقُِمونَ فَإِمه  ٤١ مُّ

42. එයස් නැතයහාත් ඔවුනට අපි ප්රතිඥා දුන් දෑ, අපි 

නුඹට යපන්වන්යනමු. සැබැවින්ම අපි ඔවුන් මත 

බලය දරන්යනෝ යවමු. 

هِذي وََعۡدَنَُٰهۡم فَإِنها َعلَيۡهِم   ۡو نُرِيَنهَك ٱل
َ
أ

ۡقتَِدُرونَ   ٤٢ مُّ

43. එයහයින් නුඹ යවත යහළිදරේ කරනු ලැබූ දෑ 

නුඹ ග්රහණය කර ගනු. නියත වශයයන්ම නුඹ ඍජු 

මාර්ගය මතය. 

وِحَي إِلَۡيَكۖۡ إِنهَك عَلَىَٰ  
ُ
هِذٓي أ فَٱۡستَۡمِسۡك بِٱل

ۡستَقِيمٖ   ٤٣ ِصَرَٰٖط مُّ

44. තවද නියත වශයයන්ම යමය නුඹට හා නුයේ 

සමූහයාට අනුශාසනාවකි. තවද නුඹලා මතු ප්රශන් 

කරනු ලබනු ඇත. 

َولَِقۡومَِكۖۡ وََسۡوَف َوِإنهُهۥ لَِذۡكر  لهَك 
 ٤٤ تُۡسـ َلُونَ 



සූරා අස් සුක්රුෆ් 680 الزخرف 

45. මහා කරුණාන්විතයාණන් හැර දමා ගැතිකම් 

කරනු ලබන්නට යවනත් යදවිවරුන් අප පත් 

කයළමු දැයි නුඹට යපර අප එවූ අපයේ 

දූතවරුන්යගන් නුඹ විමසනු. 

رَۡسلۡنَا مِن َقبۡلَِك مِن رُُّسلِنَآ  
َ
وَۡسـ َۡل َمۡن أ

َجَعلۡنَا مِن ُدوِن 
َ
ِنَٰمۡح َءالَِهٗة أ ٱلره

 ٤٥ ُيۡعبَُدونَ 

46. ෆිර්අවුන් හා ඔහුයේ පිරිස යවත සැබැවින්ම අපි 

අපයේ සාධක සමග මූසා ව එේයවමු. එවිට “ඔහු 

නියත වශයයන්ම මම යලෝකයන්හි පරමාධිපතියේ 

ධර්ම දූතයා යවමි” යැයි පැවසීය. 

رَۡسلۡنَا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتِنَآ إِلَيَٰ 
َ
فِۡرَعۡوَن  َولََقۡد أ

 ِ َوَملَِإيْهِۦ َفَقاَل إِن ِي رَُسوُل َرب 
 ٤٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

47. එයස් අපයේ සාධක සමග ඔහු ඔවුන් යවත 

පැමිණි කල්හි එවිට ඔවුහු ඒ ගැන සිනහසුයනෝය. 
ِنَۡها   ا َجآَءُهم أَـِبَيَٰتِنَآ إِذَا ُهم م  فَلَمه

 ٤٧ يَۡضَحُكونَ 

48. අපි ඔවුනට කවර සාධකයක් යපන්වුව ද එයට 

යපර පැවති දෑට වඩා විශාල යදයක් මිස එය 

යනාවීය. තවද ඔවුන් නැවත හැරිය හැකි වනු පිණිස 

අපි ඔවුන් දඬුවමින් හසු කර ගත්යතමු. 

ۡكبَُر مِۡن  
َ
ها ِهَي أ ِۡن َءايٍَة إِل َوَما نُرِيهِم م 

َخۡذَنَُٰهم بِٱلَۡعَذاِب لََعلهُهۡم  
َ
ۖۡ َوأ ۡختَِها

ُ
أ

 ٤٨ يَرِۡجُعونَ 

49. තවද “අයහෝ මායා කරුව! ඔබ අබියස ගිවිස 

ගත් දෑ අනුව ඔබ අප යවනුයවන් ඔයේ 

පරමාධිපතියගන් අයැද සිටිනු. නියත වශයයන්ම අපි 

යහ මග ලැබූයවෝ වන්යනමු යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

اِحُر ٱۡدُع لََنا َربهَك بَِما   يَُّه ٱلسه
َ
َوَقالُواْ َيَٰٓأ

 ٤٩ لَُمۡهتَُدونَ َعهَِد ِعنَدَك إِنهنَا 

50. ඔවුන්යගන් එම දඬුවම අපි ඉවත් කළ කල්හි 

එසැණින් ඔවුන් (දිවුරුම) කඩ කරති. 
ا َكَشۡفنَا َعنُۡهُم ٱلَۡعَذاَب إِذَا ُهۡم   فَلَمه

 ٥٠ يَنُكثُونَ 

51. තවද ෆිර්අවුන් තම සමූහයා අතර අමතා “අයහෝ 

ජනයිනි! මිසරයේ ආධිපතයය මා සතු යනායේ ද? 

යමම ගංගාවන් මායේ (පාලනය) යටයත් ගලා යයි. 

එයහයින් නුඹලා යනාදකින්යනහු ද? 

لَيَۡس  
َ
َونَاَدىَٰ فِۡرَعۡوُن فِي قَۡومِهِۦ قَاَل َيََٰقۡوِم أ

نَۡهَُٰر َتجۡرِي مِن 
َ
لِي ُملُۡك مِۡصَر َوَهَِٰذهِ ٱلۡأ

فَلَا ُتبِۡصُرونَ 
َ
 ٥١ َتحۡتِٓيِۚ أ

52. එයස් නැතයහාත් පැහැදිලි ව කතා කළ 

යනාහැකි යම් නින්දිත පුද්ගලයාට වඩා මා යර්ෂ්ඨ 

යනායේ ද? 

هِذي ُهَو َمهِين  َولَا   ِۡن َهََٰذا ٱل نَا۠ َخيۡر  م 
َ
ۡم أ

َ
أ

 ٥٢ يَكَاُد يُبِينُ 

53. එයස්නම් රනින් වූ වළලු ඔහු යවත පලඳවනු 

ලැබිය යුතු යනායේ ද? එයස් නැතයහාත් ඔහු සමග 

පරිවාරකයින් යලස මලක්වරුන් පැමිණියේ ද?” 

ۡو 
َ
ِن ذََهٍب أ ۡسوَِرة  م 

َ
لۡقَِى َعلَيۡهِ أ

ُ
فَلَۡولَآ أ

 ٥٣ َجآَء َمَعُه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ُمۡقتَرِنِينَ 



සූරා අස් සුක්රුෆ් 681 الزخرف 

54. එවිට ඔහු තම ජනයා සුළුයකාට සැලකුයේය. 

එයහයින් ඔවුහු ඔහුට අවනත වූයවෝය. නියත 

වශයයන්ම ඔවුහු දුෂ්ඨ පිරිසක් වූයවෝය. 

َطاُعوُهْۚ إِنهُهۡم كَانُواْ  فَٱۡستََخفه قَۡوَمُهۥ 
َ
فَأ

 ٥٤ قَۡوٗما َفَِٰسقِينَ 

55. ඔවුහු අප යකෝපයට පත් කළ කල්හි අපි ඔවුනට 

දඬුවම් කයළමු. එවිට අපි ඔවුන් සියලු යදනා (දියේ) 

ගිල්වූයයමු. 

ۡغَرقَۡنَُٰهۡم  
َ
آ َءاَسُفونَا ٱنتََقۡمنَا مِنُۡهۡم فَأ فَلَمه

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٥٥ أ

56. එවිට ඉකුත් ව ගිය පරපුරක් යලසත් පසු 

පැමියණන්නන්හට උදාහරණයක් යලසත් අපි ඔවුන් 

පත් කයළමු. 

 ٥٦ فََجَعلَۡنَُٰهۡم َسلَٗفا َوَمثَلٗا ل ٓأِۡلِخرِينَ 

57. තවද මර්යම්යේ පුතණුවන් උපමාවක් යලස 

යගන හැර යපන්වනු ලැබූ කල්හි එවිට නුයේ ජනයා 

ඒ ගැන (අපහාස යලස) සිනහසුයනෝය. 

ا ُضرَِب ٱۡبنُ   َمۡريََم َمثَلًا إِذَا قَۡوُمَك ۞َولَمه
ونَ   ٥٧ مِنُۡه يَِصدُّ

58. තවද “යර්ෂ්ඨ වනුයේ අපයේ යදවියන් ද එයස ්

නැතයහාත් ඔහු දැ?”යි ඔවුහු විමසුයවෝය. තර්කයක් 

යලසින් මිස ඔවුහු එය ඔබට ඉදිරිපත් යනාකයළෝය. 

එයසය්. ඔවුහු තර්ක කරන පිරිසක් යවති. 

ۡم ُهَوْۚ َما َضَربُوهُ لََك  َوَقالُٓواْ 
َ
َٰلَِهتُنَا َخيٌۡر أ َءَأ

ُۢاْۚ بَۡل ُهۡم قَۡوٌم َخِصُمونَ  َ ها َجَدل  ٥٨ إِل

59. අපි ඔහුට ආශිර්වාද කළ ගැත්යතකු මිස ඔහු 

නැත. ඉස්රාඊල් දරුවන්ට උදාහරණයක් යලස අපි 

ඔහු පත් කයළමු. 

ۡنَعۡمنَا َعلَيۡهِ 
َ
ها َعبٌۡد أ وََجَعلَۡنَُٰه إِۡن ُهَو إِل

 ٥٩ َمثَلٗا ل َِبنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل 

60. තවද අපි අභිමත කර තිබුයණ් නම් නුඹලා 

අතරින් මහයපායළායේ නියයෝජනය කරමින් 

පැමියණන මලක්වරුන් පත් කරන්නට තිබුණි. 

َلَٰٓئَِكٗة فِي   َولَۡو نََشآُء لَجََعلۡنَا مِنُكم مه
ۡرِض َيخۡلُُفونَ 

َ
 ٦٠ ٱلۡأ

61. තවද නියත වශයයන්ම (ඊසා වන) ඔහු 

(පැමිණීමට ඇති) අවසන් යහෝරායේ සංඥාවයි. 

එයහයින් ඒ ගැන නුඹලා සැක යනාකරනු. තවද 

නුඹලා මා අනුගමනය කරනු. යමය ඍජු මාර්ගයයි. 

اَعةِ فَلَا َتۡمتَُرنه بَِها   َوِإنهُهۥ لَعِلۡم  ل ِلسه
ۡستَقِيم    ٦١ َوٱتهبُِعوِنِۚ َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ

62. තවද යෂයිතාන් නුඹලාට බාධා යනාකළ යුතුය. 

නියත වශයයන්ම ඔහු නුඹලාට ප්රකට සතුයරකි. 
يَۡطَُٰنۖۡ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو     نهُكُم ٱلشه َولَا يَُصده

بِين    ٦٢ مُّ
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63. ඊසා පැහැදිලි සාධක සමග පැමිණි කල්හි, “මම 

නුඹලා යවත ප්රඥාව සමග ද නුඹලා කවර යදයක් 

සම්බන්ධයයන් මතයේද ඇති කරගන්යනහු ද එහි 

ඇතැම් දෑ මම නුඹලාට පැහැදිලි කරනු පිණිස ද 

පැමිණ ඇත්යතමි. එයහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට අවනත වනු.” යැයි 

ඔහු පැවසීය. 

ا َجآَء ِعيَسيَٰ بِٱلَۡبي َِنَِٰت قَاَل قَۡد   َولَمه
َبي َِن لَُكم 

ُ
َبۡعَض  ِجئۡتُُكم بِٱلۡحِۡكَمةِ َولِأ

  َ هِذي َتخۡتَلُِفوَن فِيهِِۖ فَٱتهُقواْ ٱَّلله ٱل
ِطيُعونِ 

َ
 ٦٣ َوأ

64. “නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් වන ඔහු මායේ 

පරමාධිපතිය. තවද නුඹලායේද පරමාධිපතිය. 

එයහයින් නුඹලා ඔහුට ගැතිකම් කරනු. යමය ඍජු 

මාර්ගයයි.” 

َ ُهَو َرب ِي َوَربُُّكۡم  فَٱۡعبُُدوُهْۚ َهََٰذا  إِنه ٱَّلله
ۡستَقِيم    ٦٤ ِصَرَٰط  مُّ

65. එවිට ඔවුන් අතරින් වූ කණ්ඩායම් මත යේද 

ඇති කර ගත්යතෝය. එයහයින් අපරාධ කළවුන්ට 

යේදනීය දිනයේ දඬුවමින් විනාශය අත්යේවා! 

ۡحَزاُب مِنُۢ بَيۡنِهِۡمۖۡ فََويۡل   
َ
فَٱۡختَلََف ٱلۡأ

 
َ
هِذيَن َظلَُمواْ مِۡن َعَذاِب يَۡوٍم أ  ٦٥ لِيمٍ ل ِل

66. ඔවුන් යනාහගමින් සිටිය දී අනයප්ක්ිත ව 

ඔවුන් යවත අවසන් යහෝරාව පැමිණීම හැර (යවනත් 

කිසිවක්) ඔවුහු බලායපායරාත්තු වන්යනහු ද? 

تِيَُهم َبۡغتَٗة 
ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ ها ٱلسه َهۡل يَنُظُروَن إِل

 ٦٦ َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

67. මිතුයරෝ එදින එකියනකාට සතුරු යවති. නමුත් 

යද්ව බිය බැතිමතුන් හැර. 
ها   ِخلهآُء يَۡوَمئِذِۭ َبۡعُضُهۡم لَِبۡعٍض َعُدوٌّ إِل

َ
ٱلۡأ

 ٦٧ ٱلُۡمتهقِينَ 

68. අයහෝ මායේ ගැත්තනි! අද දින නුඹලා යවත 

කිසිදු බියක් නැත. තවද නුඹලා දුකට පත් 

යනාවන්යනහුය. 

نتُۡم  
َ
َيَٰعِبَادِ لَا َخۡوٌف َعلَيُۡكُم ٱلَۡيۡوَم َولَآ أ

 ٦٨ حَۡزنُونَ تَ 

69. ඔවුහු වනාහි අපයේ වදන් විශ්වාස යකාට 

අවනත වන්නන් වූහ. 
هِذيَن َءاَمنُواْ أَـِبَيَٰتِنَا وَكَانُواْ ُمۡسلِِمينَ   ٦٩ ٱل

70. නුඹලා හා නුඹලායේ බිරියන් සතුටු කරවනු 

ලබන තත්ත්වයේ නුඹලා ස්වර්ගයට පිවියසනු (යැයි 

එදින ඔවුනට කියනු ලැයේ.) 

ۡزَوَُٰجُكۡم  
َ
نتُۡم َوأ

َ
ٱۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة أ

 ٧٠ ُتحۡبَُرونَ 

71. රනින් වූ තැටි හා බදුන් ඔවුන් වටා යගන යනු 

ලැයේ. සිත් ආශා කරන දෑ ද ඇස් පිනවන දෑ ද එහි 

ඇත. තවද නුඹලා එහි සදාතනිකයයෝ යවති. 

ِن ذََهٖب  ُيَطاُف َعلَيۡهِم بِِصَحاٖف م 
ۡكَواٖبِۖ َوفِيَها َما 

َ
نُفُس َوتَلَذُّ  َوأ

َ
تَۡشتَهِيهِ ٱلۡأ

نتُۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 
َ
ۡعيُُنۖۡ َوأ

َ
 ٧١ ٱلۡأ
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72. නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑ යහත්ුයවන් නුඹලාට 

උරුම කර යදනු ලැබූ ස්වර්ගය එයයි. 
وِرۡثتُُموَها بَِما ُكنتُۡم  

ُ
َوتِلَۡك ٱلۡجَنهُة ٱلهتِٓي أ

 ٧٢ َتۡعَملُونَ 

73. නුඹලාට එහි යබායහෝමයක් පලතුරු ඇත. 

එයින් නුඹලා අනුභව කරනු ඇත. 
ِنَۡها   لَُكۡم فِيَها َفَِٰكَهة  َكثِيرَة  م 

ُكلُونَ 
ۡ
 ٧٣ تَأ

74. නියත වශයයන්ම වැරදිකරුවන් නිරයේ දඬුවම 

තුළ සදාතනිකයයෝ යවති. 
إِنه ٱلُۡمۡجرِمِيَن فِي َعَذاِب َجَهنهَم  

 ٧٤ َخَٰلُِدونَ 

75. ඔවුන්යගන් (දඬුවම) ලිහිල් කරනු යනාලැයේ. 

ඔවුහු එහි බලායපායරාත්තු සුන් කර ගත්යතෝ යවති. 
 ٧٥ لَا ُيَفتهُر َعنُۡهۡم َوُهۡم فِيهِ ُمبۡلُِسونَ 

76. තවද අපි ඔවුනට අපරාධ යනාකයළමු. නමුත් 

ඔවුහු ඔවුන්ටම අපරාධ කර ගන්නන් යලස 

සිටියයෝය. 

َوَما َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن كَانُواْ ُهُم  
َٰلِِمينَ   ٧٦ ٱلظه

77. තවද අයහෝ (නිරයේ භාරකරු වන) “මාලික්! 

ඔයේ පරමාධිපති (අයප් අවසානය) අප මත තීන්දු 

කරත්වා! යැයි ඔවුහු අමතති. (එවිට) “නියත 

වශයයන්ම නුඹලා රැඳී සිටින්යනෝ යවති” යැයි ඔහු 

පවසයි. 

َونَاَدۡواْ َيََٰمَٰلُِك لَِيۡقِض َعلَيۡنَا َربَُّكۖۡ قَاَل 
َِٰكثُونَ   ٧٧ إِنهُكم مه

78. සැබැවින්ම අපි සතයය සමග නුඹලා යවත 

පැමිණියයමු. නමුත් නුඹලායගන් බහුතරයක් යදනා 

සතයය පිළිකුල් කරන්යනෝ යවති. 

ۡكثََرُكۡم  
َ
ِ َوَلَِٰكنه أ لََقۡد ِجئَۡنَُٰكم بِٱلۡحَق 

ِ َكَٰرُِهونَ   ٧٨ لِلَۡحق 

79. එයස් නැතයහාත් ඔවුහු යම් කරුණක් තීන්දු කර 

ඇත්යතෝ ද? එවිට නියත වශයයන්ම අපි ද තීන්දු 

කරන්යනෝ යවමු. 

ۡمٗرا فَإِنها ُمبۡرُِمونَ 
َ
بَۡرُمٓواْ أ

َ
ۡم أ

َ
 ٧٩ أ

80. ඔවුන් රහසින් පවසන දෑට හා ඔවුන්යේ රහස ්

සාකේඡා වලට සැබැවින්ම අප සවන් යනායදනු 

ඇතැයි ඔවුහු සිතන්යනෝ ද? එයස ්යනාව ඔවුන් 

අබියසට වී අපයේ දූතවරු (සියල්ල) සටහන් කරති. 

َُٰهمِۚ  ُهۡم َوَنجَۡوى نها لَا نَۡسَمُع ِسره
َ
ۡم َيحَۡسبُوَن أ

َ
أ

 ٨٠ بَلَىَٰ َورُُسلُنَا لََديۡهِۡم يَۡكتُبُونَ 

81. “මහා කරුණාන්විතයාණන් හට දරුවකු වී නම් 

ගැතිකම් කරන්නන් අතරින් පළමුවැන්නා මම 

යවමි” යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ِنَٰمۡح ُل  قُۡل إِن كَاَن لِلره وه
َ
نَا۠ أ

َ
 َولَد  فَأ

 ٨١ ٱلَۡعَٰبِِدينَ 
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82. අහස ්හි හා මහයපායළායේ හිමිපාණන් වන 

එයමන්ම අර්ෂ්හි හිමිපාණන් (වන ඔහු) ඔවුන් 

වර්ණනා කරන දැයින් සුවිශුද්ධය. 

  ِ ۡرِض َرب 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ٱلسه ُسبَۡحََٰن َرب 

ا يَِصُفونَ   ٨٢ ٱلَۡعۡرِش َعمه

83. එයහයින් ඔවුනට ප්රතිඥා යදනු ලබන ඔවුන්යේ 

දිනය හමුවන යතක් එයස් ඔවුන් නිරත වන්නටත් 

යසල්ලම් කරන්නටත් ඔබ ඔවුන් අත්හැර දමනු. 

فََذۡرُهۡم َيخُوُضواْ َويَلَۡعبُواْ َحتهيَٰ يَُلَُٰقواْ  
هِذي يُوَعُدونَ   ٨٣ يَۡوَمُهُم ٱل

84. තවද ඔහු වනාහි අහස ්හි යදවිඳාය. 

මහයපායළායවහි ද යදවිඳාය. තවද මහා 

ප්රඥාවන්තය; සර්වඥානීය. 

ۡرِض إَِلَٰه ْۚ 
َ
َمآءِ إَِلَٰه  َوفِي ٱلۡأ هِذي فِي ٱلسه َوُهَو ٱل

 ٨٤ َوُهَو ٱلۡحَِكيُم ٱلَۡعلِيمُ 

85. තවද අහසහ්ි හා මහයපායළායේ ද ඒ යදක අතර 

ඇති දෑහි ද ආධිපතයය තමන් සතු වන ඔහු අති 

උත්කෘෂ්ඨ විය. තවද අවසන් යහෝරාව පිළිබඳ දැනුම 

ඔහු යවතය. තවද නුඹලා නැවත යයාමු කරනු 

ලබනුයේ ඔහු යවතමය. 

َمََٰوَِٰت  هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه َوَتبَارََك ٱل
اَعةِ  ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما وَِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلسه

َ
َوٱلۡأ

 ٨٥ َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

86. තවද ඔහු හැර ඔවුන් ඇරයුම් කරන අයට 

මැදිහත් වීමට බලය යනාමැත. නමුත්, දැනුවත්ව 

සතයයට සාක්ි දැරූවන් හැර. 

هِذيَن يَۡدُعوَن مِن ُدونِهِ  َولَا َيۡملُِك ٱل
ِ َوُهۡم   ها َمن َشهَِد بِٱلۡحَق  َفََٰعَة إِل ٱلشه

 ٨٦ َيۡعلَُمونَ 

87. තවද ඔවුන් මැේයේ කවුදැයි ඔබ ඔවුන්යගන් 

විමසූ විට අල්ලාහ ්යැයි සැබැවින්ම ඔවුහු පවසනු 

ඇත. එයස ්නම් ඔවුන් යවනතකට හරවනු ලබනුයේ 

යකයස් ද? 

  ۡۖ ُ ۡن َخلََقُهۡم لََيُقولُنه ٱَّلله لَۡتُهم مه
َ
َولَئِن َسأ

هيَٰ يُۡؤَفُكونَ  ن
َ
 ٨٧ فَأ

88. තවද ‘අයහෝ මායේ පරමාධිපතියාණනි! නියත 

වශයයන්ම යමාවුහු විශ්වාස යනාකරන පිරිසකි යන 

(නබිවරයායේ) ප්රකාශය ද (අල්ලාහ් දනී). 

ها َوقِيلِهِۦ  ِ إِنه َهَُٰٓؤلَآءِ قَۡوم  ل َيََٰرب 
 ٨٨ يُۡؤمِنُونَ 

89. එයහයින් ඔබ ඔවුන් යනාසළකා හරිනු. තවද 

සලාම් (ශාන්තිය) යැයි පවසනු. එවිට ඔවුහු මතු දැන 

ගනු ඇත. 

فَٱۡصَفۡح َعنُۡهۡم َوُقۡل َسَلَٰم ْۚ فََسۡوَف 
 ٨٩ َيۡعلَُمونَ 
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සූරා අද් දුකාන්  الدخان 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හා මීම්.  ٓ١ حم 

2. පැහැදිලි ධර්ම ග්රන්ථය මත දිවුරමින්.  ِ٢ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين   

3. නියත වශයයන්ම භාගයමත් රාත්රියක අපි එය 

පහළ කයළමු. නියත වශයයන්ම අපි අවවාද 

කරන්නන් වූයයමු. 

َبََٰرَكٍةِۚ إِنها ُكنها  نَزلَۡنَُٰه فِي لَۡيلَةٖ مُّ
َ
إِنهآ أ

 ٣ ُمنِذرِينَ 

4. එහි ප්රඥායවන් යුක්ත සෑම නියයෝගයක්ම තීරණය 

කරනු ලබයි. 
ۡمٍر َحِكيمٍ 

َ
 ٤ فِيَها ُيۡفَرُق كُلُّ أ

5. (එය) අප අබියසින් වූ ආඥාවක් වශයයනි. නියත 

වශයයන්ම අපි (ධර්ම දූතයින්) එවන්නන් වූයයමු. 
ْۚ إِنها ُكنها ُمرِۡسلِينَ  ِۡن ِعنِدنَآ ۡمٗرا م 

َ
 ٥ أ

6. (එය) නුයේ පරමාධිපතියගන් වූ ආශිර්වාදයක් 

වශයයනි. නියත වශයයන්ම ඔහු සර්ව රාවකය; සර්ව 

ඥානීය. 

ِميُع   ب َِكْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه ِن ره َرۡحمَٗة م 
 ٦ ٱلَۡعلِيمُ 

7. නුඹලා තරයේ විශ්වාස කරන්නන් යලස සිටියයහු 

නම් (දැන ගනු! ඔහු) අහස්හි හා මහයපාළයේ ද ඒ 

යදක අතර ඇති දෑහි ද පරමාධිපතිය. 

ۖۡ إِن  ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَمآ
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ٱلسه َرب 

وقِنِينَ   ٧ ُكنتُم مُّ

8. ඔහු හැර යවනත් යදවියඳකු නැත. ඔහු ජීවත් 

කරවයි. තවද මරණයට පත් කරයි. නුඹලායේ 

පරමාධිපතිය. තවද නුඹලායේ ප්රාරම්භක මුතුන් 

මිත්තන්යේ ද පරමාධිපතිය. 

ها ُهَو يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ َربُُّكۡم   لَآ إَِلََٰه إِل
لِينَ  وه

َ
 ٨ َوَربُّ َءابَآئُِكُم ٱلۡأ

9. එයස් යනාව ඔවුහු සැකයයහි යකළියදයළන් ගත 

කරති. 
 ٩ يَلَۡعبُونَ بَۡل ُهۡم فِي َشك ٖ 

10. එයහයින් අහස පැහැදිලි දුමාරයක් රැයගන එන 

දිනය (නබිවරය!) නුඹ බලායපයරාත්තුයවන් සිටිනු. 
َمآُء بُِدَخاٖن  تِي ٱلسه

ۡ
فَٱۡرتَقِۡب يَۡوَم تَأ

بِينٖ   ١٠ مُّ

11. එය මිනිසුන් ආවරණය කර ගනියි. යමය 

යේදනීය දඬුවමකි. 
لِيم  

َ
 ١١ َيۡغَشي ٱلنهاَسۖۡ َهََٰذا َعَذاٌب أ
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12. “අපයේ පරමාධිපතියාණනි! එම දඬුවම අපයගන් 

ඉවත් කරනු මැනව! නියත වශයයන්ම අපි විශ්වාස 

කරන්යනෝ යවමු.” (යැයි ඔවුන් පවසති.) 

بهنَا ٱۡكِشۡف َعنها ٱلَۡعَذاَب إِنها  ره
 ١٢ ُمۡؤمِنُونَ 

13. ඔවුනට උපයදස යකයස් නම් (ප්රයයෝජනවත්) 

වන්යන් ද? තවද සැබැවින්ම ඔවුන් යවත පැහැදිලි 

දූතයකු පැමිණ ඇත. 

ِۡكَرىَٰ َوَقۡد َجآَءُهۡم رَُسول    هيَٰ لَُهُم ٱلذ  ن
َ
أ

بِين    ١٣ مُّ

14. පසු ව ඔවුහු ඔහුට පිටු පා “(අන් අය විසින් 

යමාහු) පුහුණු කරනු ලැබූ තැනැත්යතකි, 

උම්මත්තකයයකි” යැයි පැවසුයවෝය. 

هۡواْ َعنُۡه َوَقالُواْ ُمَعلهم   جۡنُونٌ ثُمه تََول  ١٤ مه

15. නියත වශයයන්ම අපි ස්වල්ප වශයයන් දඬුවම 

ඉවත් කරන්යනෝ යවමු. (එවිට) නියත වශයයන්ම 

නුඹලා (මුල් තත්ත්වයට) නැවත හැරී යන්යනෝය. 

إِنها كَاِشُفواْ ٱلَۡعَذاِب قَلِيلًاْۚ إِنهُكۡم  
 ١٥ عَآئُِدونَ 

16. දැඩි ග්රහණයකින් අප ග්රහණය කරන දින නියත 

වශයයන්ම අපි සම ප්රතිචාර දක්වන්යනෝ යවමු. 
يَۡوَم َنبِۡطُش ٱلَۡبۡطَشَة ٱلُۡكبَۡرىَٰٓ إِنها  

 ١٦ ُمنتَقُِمونَ 

17. තවද ඔවුනට යපර වූ ෆිර්අවුන්යේ ජනයා අපි 

පරීක්ෂණයට ලක් කයළමු. තවද ඔවුන් යවත 

යගෞරවනීය ධර්ම දූතයකු පැමිණියේය. 

فِۡرَعۡوَن وََجآَءُهۡم  ۞َولََقۡد َفتَنها َقبۡلَُهۡم قَۡوَم 
 ١٧ رَُسول  َكرِيمٌ 

18. “අල්ලාහය්ේ ගැත්තන් මා යවත නුඹලා භාර 

කරනු. නියත වශයයන්ම මම නුඹලා සඳහා වූ 

විශ්වාසනීය ධර්ම දූතයකු යවමි” (යැයි ඔහු පැවසීය.) 

ِۖۡ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل  ٓواْ إِلَيه ِعبَاَد ٱَّلله دُّ
َ
ۡن أ

َ
أ

مِين  
َ
 ١٨ أ

19. “තවද අල්ලාහ් යවත නුඹලා හිතුවක්කාර 

යනාවනු. නියත වශයයන්ම මම නුඹලා යවත 

පැහැදිලි සාධකයක් යගන එන්යනක් මි.” 

ِۖۡ إِن ِٓي َءاتِيُكم   ها َتۡعلُواْ عَلَى ٱَّلله ن ل
َ
َوأ

بِينٖ   ١٩ بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

20. “තවද නුඹලා මා ගල් ගසා මැරීයමන් නියත 

වශයයන්ම මම මායේ පරමාධිපති යවතින් ද 

එයමන්ම නුඹලායේ පරමාධිපති යවතින් ද ආරක්ෂාව 

පතමි.” 

ن 
َ
َوِإن ِي ُعۡذُت بَِرب ِي َوَرب ُِكۡم أ

 ٢٠ تَۡرُجمُونِ 

21. “තවද නුඹලා මා විශ්වාස යනාකයළ ්නම් එවිට 

නුඹලා මයගන් ඉවත් ව සිටිනු.” 
 ٢١ َوِإن لهۡم تُۡؤمِنُواْ لِي فَٱۡعتَزِلُونِ 

22. එවිට ඔහු ‘නියත වශයයන්ම යමාවුහු 

අපරාධකාරී පිරිසක්’ යැයි ඔහුයේ පරමාධිපතිට අමතා 

සිටියේය. 

جۡرُِمونَ  نه َهَُٰٓؤلَآءِ قَۡوم  مُّ
َ
ۥٓ أ  ٢٢ فََدعَا َربهُه
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23. (ඔහුට යමයස් පිළිතුරු ලැබුණි.) “එයහයින් 

මායේ ගැත්තන් සමඟ ඔබ රාත්රියේ ගමන් ගනු. 

නියත වශයයන්ම නුඹලා ලුහුබඳිනු ලබන්නන්ය.” 

تهبَُعونَ  ۡسِر بِعِبَادِي لَۡيلًا إِنهُكم مُّ
َ
 ٢٣ فَأ

24. තවද “මුහුද ඒ අයුරින්ම (පැළී විවර ව) 

තියබන්නට ඔබ හරිනු. නියත වශයයන්ම ඔවුහු 

ගිල්වනු ලබන යසන්ාවකි.” 

َوٱتُۡرِك ٱلَۡبۡحَر َرۡهًواۖۡ إِنهُهۡم ُجند   
ۡغَرُقونَ   ٢٤ مُّ

25. ඔවුහු උයන් වතු හා දිය උල්පත් යකාපමණක් 

අතහැර දමා ගියයෝ ද? 
َٰٖت وَُعيُونٖ   ٢٥ َكۡم تََرُكواْ مِن َجنه

26. තවද යකත්යායන් හා යගෞරවනීය සථ්ාන ද  ٖ٢٦ َوُزُروٖع َوَمَقامٖ َكرِيم 

27. තවද එහි සතුටු විඳින්නන් යලස සිටි සැප සම්පත් 

ද (අතහැර දමා ගියයෝ ද?) 
 ٢٧ َوَنۡعَمةٖ كَانُواْ فِيَها َفَِٰكهِينَ 

28. එයලසය! අපි යවනත් පිරිසකට ඒවා උරුම 

කයළමු. 
ۡوَرثَۡنََٰها قَۡوًما َءاَخرِينَ 

َ
 ٢٨ َكَذَٰلَِكۖۡ َوأ

29. එවිට අහස හා මහයපායළාව ඔවුන් ගැන කඳුළු 

සැළුයේ නැත. තවද ඔවුහු කල් යදනු ලබන්නන් 

යනාවූයවෝය. 

ۡرُض وََما  
َ
َمآُء َوٱلۡأ َفَما بََكۡت َعلَيۡهُِم ٱلسه

 ٢٩ ُمنَظرِينَ كَانُواْ 

30. තවද ඉස්රාඊල් දරුවන් නින්දිත දඬුවමින් 

සැබැවින්ම අපි මුදවා ගත්යතමු. 
َولََقۡد َنجهيۡنَا بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل مَِن ٱلَۡعَذاِب 

 ٣٠ ٱلُۡمهِينِ 

31. ෆිර්අවුන්යගන් (අපි මුදවා ගත්යතමු). නියත 

වශයයන්ම ඔහු සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කරන්නන් 

අතරින් උද්දේච අයයකු විය. 

َِن  مِن فِۡرَعۡوَنْۚ إِنهُهۥ كَاَن عَالِٗيا م 
 ٣١ ٱلُۡمۡسرِِفينَ 

32. තවද දැනුවත්ව ම යලෝවැසියනට වඩා 

සැබැවින්ම අපි ඔවුන් යතෝරා ගත්යතමු. 
َولََقِد ٱۡختَۡرَنَُٰهۡم عَلَىَٰ ِعلٍۡم عَلَى  

 ٣٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

33. තවද සංඥාවන් අපි ඔවුනට පිරිනැමුයවමු. එහි 

පැහැදිලි පරීක්ෂණයක් විය. 
َِن ٱٓأۡلَيَِٰت َما فِيهِ بََلَٰٓؤ اْ  َوَءاَتيَۡنَُٰهم م 

بِينٌ   ٣٣ مُّ

34. නියත වශයයන්ම යමාවුහු යමයස ්පවසති.  َ٣٤ إِنه َهَُٰٓؤلَآءِ لََيُقولُون 
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35. “යමය අපයේ මුල් මරණය මිස නැත. තවද අපි 

නැවත නැගිටුවනු ලබන්නන් යනායවමු.” 
ولَيَٰ َوَما َنحُۡن  إِۡن ِهَي 

ُ
ها َمۡوتَتُنَا ٱلۡأ إِل

 ٣٥ بُِمنَشِرينَ 

36. එයස් නුඹලා සතයවාදීන් යලස සිටියයහු නම් 

අපයේ මුතුන් මිත්තන් නුඹලා නැවත යගන එනු.” 
تُواْ أَـِببَآئِنَآ إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقِينَ 

ۡ
 ٣٦ فَأ

37. යර්ෂ්ඨ වනුයේ ඔවුන් ද එයස් නැතයහාත් තුේබඃ 

ජනයා හා ඔවුනට යපර සිටියවුන් ද? අපි ඔවුන් 

විනාශ කයළමු. නියත වශයයන්ම ඔවුහු 

අපරාධකරුවන් වූයවෝය. 

هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡم   ۡم قَۡوُم ُتبهٖع وَٱل
َ
ُهۡم َخيٌۡر أ

َ
أ

ۡهلَۡكَنَُٰهۡمْۚ إِنهُهۡم كَانُواْ ُمجۡرِمِينَ 
َ
 ٣٧ أ

38. තවද අහස ්හා මහයපායළාව ද ඒ යදක අතර 

ඇති දෑ ද යසල්ලමට අපි යනාමැේයවමු. 
ۡرَض َوَما  

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َوَما َخلَۡقنَا ٱلسه

 ٣٨ بَيۡنَُهَما َلَٰعِبِينَ 

39. ඒ යදක සතයයයන් යුතු ව මිස අපි 

යනාමැේයවමු. නමුත් ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා 

(ඒ බව) යනාදනිති. 

ِ َوَلَِٰكنه   ها بِٱلۡحَق  َما َخلَۡقَنَُٰهَمآ إِل
ۡكثَرَُهۡم لَا  

َ
 ٣٩ َيۡعلَُمونَ أ

40. නියත වශයයන්ම විනිශ්චය දිනය ඔවුන් සියලු 

යදනායේ නියමිත කාලයයි. 
ۡجمَعِينَ 

َ
 ٤٠ إِنه يَۡوَم ٱلَۡفۡصِل مِيَقَٰتُُهۡم أ

41. එදින කිසිදු සගයයකුයගන් සගයයකුට 

කිසිවකින් ප්රයයෝජනවත් යනාවනු ඇත. තවද ඔවුහු 

උදේ කරනු යනාලබති. 

ا َولَا  يَۡوَم لَا ُيۡغنِي َمۡولًي عَ  ۡولٗي َشيۡـ ٗ ن مه
 ٤١ ُهۡم يُنَصُرونَ 

42. නමුත් අල්ලාහ ්කරුණාව යපන් වූ අය හැර. 

නියත වශයයන්ම ඔහුමය සර්ව බලධාරී මහා 

කරුණාන්විත වනුයේ. 

ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعزِيُز  ُ ها َمن رهِحَم ٱَّلله إِل
 ٤٢ ٱلرهِحيمُ 

43. නියත වශයයන්ම zසක්කූම් ගස වනාහි,  قُّومِ إِنه  ٤٣ َشَجَرَت ٱلزه

44. පාපතරයින්යේ ආහාරයයි.  ِثِيم
َ
 ٤٤ َطَعاُم ٱلۡأ

45. එය උණු කළ තඹ යමන්ය. එය උදර තුළ 

නටමින් පවතින්යන්ය. 
 ٤٥ َكٱلُۡمۡهِل َيۡغلِى فِي ٱلُۡبُطونِ 

46. යලෝ දිය නටන්නාක් යමනි.  ِ٤٦ َكَغلۡىِ ٱلۡحَِميم 

47. (නිරයේ ආරක්ෂකයින් වන) නුඹලා ඔහු 

(අධර්මිෂ්ඨයා) හසු කරනු. පසු ව නුඹලා ඔහු නිරය 

මධයයට ඇද යගන යනු. 

 ٤٧ ُخُذوهُ فَٱۡعتِلُوهُ إِلَيَٰ َسَوآءِ ٱلۡجَِحيمِ 
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48. පසු ව ඔහුයේ හිසට ඉහළින් යේදනා යගන යදන 

යලෝ දිය වක් කරනු. 
ِسهِۦ مِۡن َعَذاِب 

ۡ
ثُمه ُصبُّواْ فَۡوَق َرأ

 ٤٨ ٱلۡحَِميمِ 

49. නුඹ විඳිනු. නියත වශයයන්ම නුඹ (යමයලාව) 

ගරුසරු ඇති බලධාරියයකු විය. 
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡكرِيمُ 

َ
 ٤٩ ذُۡق إِنهَك أ

50. නියත වශයයන්ම යමය නුඹලා කවර යදයක් 

පිළිබඳ සැක කරමින් සිටියයහු ද එය යේ. 
 ٥٠ إِنه َهََٰذا َما ُكنتُم بِهِۦ َتۡمتَُرونَ 

51. නියත වශයයන්ම බිය බැතිමතුන් ආරක්ිත 

ස්ථානයක යවති. 
مِينٖ 

َ
 ٥١ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َمَقاٍم أ

52. උයන් හා දිය උල්පත් අතරය.  َٰٖٖت وَُعيُون  ٥٢ فِي َجنه

53. ඔවුහු සිනිඳු යස්ද හා ඝන යස්ද වලින් ඇඳ පැළඳ 

එකියනකා මුහුණලමින් සිටිති. 
يَلۡبَُسوَن مِن ُسنُدٖس َوِإۡستَبَۡرٖق 

تََقَٰبِلِينَ   ٥٣ مُّ

54. එයලසය. තවද අපි ඔවුනට යනත් පිනවන 

කුමරියන් විවාහ කර යදමු. 
 ٥٤ َكَذَٰلَِك َوَزوهۡجَنَُٰهم ِبحُوٍر ِعينٖ 

55. ඔවුහු බියයන් යතාර වූවන් යලසින් සෑම 

පලතුරක්ම එහි පතති. 
ِ َفَِٰكَهٍة َءامِنِينَ 

 ٥٥ يَۡدُعوَن فِيَها بِكُل 

56. මුල් මරණය හැර (යවනත්) මරණයක් ඔවුහු එහි 

යනාවිඳිති. තවද නිරා ගින්යන් දඬුවමින් ඔහු ඔවුන් 

ආරක්ෂා කයළය්. 

ها ٱلَۡمۡوتََة   لَا يَُذوُقوَن فِيَها ٱلَۡمۡوَت إِل
َُٰهۡم َعَذاَب ٱلۡجَِحيمِ  ِۖ َوَوقَى ولَيَٰ

ُ
 ٥٦ ٱلۡأ

57. (එය) ඔයේ පරමාධිපතියේ භාගයයක් යලසිනි. 

එයයි අතිමහත් ජයග්රහණය. 
ب َِكْۚ  ِن ره َذَٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز  فَۡضلٗا م 

 ٥٧ ٱلَۡعِظيمُ 

58. එයහයින් ඔවුන් උපයදස් ලැබිය හැකි වනු පිණිස 

අපි එය නුයේ දිවට (නුයේ භාෂායවන්) පහසු 

කයළමු. 

ۡرَنَُٰه بِلَِسانَِك لََعلهُهۡم   فَإِنهَما يَسه
ُرونَ   ٥٨ َيتََذكه

59. එයහයින් ඔබ අයප්ක්ෂායවන් සිටිනු. නියත 

වශයයන්ම ඔවුහු ද අයප්ක්ෂායවන් සිටින්යනෝ යවති. 
ۡرتَقِبُونَ   ٥٩ فَٱۡرتَقِۡب إِنهُهم مُّ
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සූරා අල් ජාසියා الجاثية 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හා මීම්.  ٓ١ حم 

2. යමය මහා ප්රඥාවන්ත සර්ව බලධාරී අල්ලාහ්යගන් වූ 

ධර්ම ග්රන්ථයේ පහළ කිරීමකි. 
ِ ٱلَۡعزِيزِ  تَنزِيُل ٱلِۡكَتَِٰب مَِن ٱَّلله

 ٢ ٱلۡحَِكيمِ 

3. නියත වශයයන්ම අහස ්හා මහයපායළායවහි 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන්හට සංඥා ඇත. 
ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت 

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ إِنه فِي ٱلسه

 ٣ ل ِلُۡمۡؤمِنِينَ 

4. තවද නුඹලා මැවීයමහි ද සත්වයින් ඔහු විසුරුවා ඇති 

ආකාරයයහි ද තරයේ විශ්වාස කරන ජනයාට සංඥා 

ඇත. 

َوفِي َخلۡقُِكۡم َوَما َيبُثُّ مِن َدآبهٍة 
 ٤ َءاَيَٰت  ل َِقۡومٖ يُوقِنُونَ 

5. තවද රාත්රිය හා දහවල යවනස්වීයමහි ද, අල්ලාහ ්

අහසින් යපෝෂණ සම්පත් පහළ යකාට මහයපාළව මිය 

ගිය පසු එමගින් එය නැවත ප්රාණවත් කිරීයමහි ද සුළං 

හැමීයමහි ද වටහා ගන්නා ජනයාට සංඥා ඇත. 

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
َهارِ َوَمآ أ هۡيِل وَٱلنه َوٱۡختَِلَِٰف ٱل

ۡحيَا بِهِ 
َ
ِۡزٖق فَأ َمآءِ مِن ر  مَِن ٱلسه

َِيَِٰح   ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها َوتَۡصِريِف ٱلر 
َ
ٱلۡأ

 ٥ ل َِقۡومٖ َيۡعقِلُونَ َءاَيَٰت  

6. ඒවා අල්ලාහය්ේ සංඥා යේ. අපි ඔබට ඒවා සතයයයන් 

යුතු ව පාරායනය කර යපන්වමු. එයහයින් අල්ලාහ් හා 

ඔහුයේ වදන් වලට පසු ව කවර ප්රකාශයක් ඔවුහු විශ්වාස 

කරන්යනෝ ද? 

ِ َنتۡلُوَها َعلَيَۡك   تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله
ي ِ 

َ
ِِۖ فَبِأ ِ  بِٱلۡحَق  َحِديثِۭ َبۡعَد ٱَّلله

 ٦ َوَءاَيَٰتِهِۦ يُۡؤمِنُونَ 

7. මහත් යස් යබාරු යගාතා පවසන සෑම පාපතරයකුටම 

විනාශය අත් යේවා! 
ثِيمٖ 

َ
فهاٍك أ

َ
ِ أ

 ٧ َويۡل  ل ِكُل 

8. ඔහු යවත කියවා යපන්වන ලද අල්ලාහ්යේ වදන් 

වලට ඔහු සවන් යදයි. පසු ව ඔහු එයට සවන් 

යනාදුන්නාක් යමන් හිතුවක්කාර යලස හැසියරයි. 

එයහයින් යේදනීය දඬුවම පිළිබඳ ව (නබිවරය!) නුඹ 

ඔහුට ශුභාරංචි දන්වනු. 

ِ ُتتۡلَىَٰ َعلَيۡهِ ثُمه يُِصرُّ   يَۡسَمُع َءاَيَِٰت ٱَّلله
ۡرهُ   ِ ۖۡ فَبَش  هۡم يَۡسَمۡعَها ن ل

َ
ُمۡستَۡكبِٗرا َكأ

لِيمٖ 
َ
 ٨ بَِعَذاٍب أ
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9. ඔහු අපයේ වදන් අතරින් කිසිවක් යහෝ දැන ගත් විට 

එය ඔහු විහිළුවට ගත්යත්ය. නින්දා සහගත දඬුවමක් 

ඇත්යතෝ ඔවුහුමය. 

خََذَها   َوِإذَا َعلَِم مِۡن َءاَيَٰتِنَا َشيۡـ ًا ٱته
هِين   ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاب  مُّ

ُ
 ٩ ُهُزًواْۚ أ

10. ඔවුනට පසුපසින් නිරය ඇත. ඔවුහු කවර යදයක් 

උපයා ගත්යත් ද එය යහෝ අල්ලාහය්ගන් යතාර ව ඔවුහු 

භාරකරුවන් යලස ගත් දෑ යහෝ ඔවුනට ඵලක් යනාවනු 

ඇත. තවද ඔවුනට මහත් දඬුවමක් ඇත. 

ا   ِن َوَرآئِهِۡم َجَهنهُمۖۡ َولَا ُيۡغنِي َعنُۡهم مه م 
خَُذواْ مِن ُدوِن  ا َولَا َما ٱته َكَسبُواْ َشيۡـ ٗ

ۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب  ۡولَِيآَء
َ
ِ أ  ١٠ َعِظيمٌ ٱَّلله

11. යමය යහ මාර්ගයයි. තවද ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ 

වදන් ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වන ඔවුනට ඉතා දරුණු 

යේදනා යගන යදන දඬුවම් ඇත. 

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت  َهََٰذا ُهٗدىِۖ َوٱل
لِيمٌ 

َ
ِن ر ِۡجٍز أ  ١١ َرب ِهِۡم لَُهۡم َعَذاب  م 

12. නුඹලා කෘතයේදී විය හැකි වනු පිණිසත් ඔහුයේ 

නියයෝගය අනුව නැේ එහි යාත්රා කරනු පිණිසත් ඔහුයේ 

භාගයයන් නුඹලා යසායනු පිණිසත් නුඹලා යවනුයවන් 

මුහුද වසඟ කර දුන්යන් අල්ලාහ්ය. 

َر لَُكُم ٱلَۡبۡحَر   هِذي َسخه ُ ٱل ۞ٱَّلله
ۡمرِهِۦ َولَِتبۡتَُغواْ  

َ
لَِتۡجرَِي ٱلُۡفلُۡك فِيهِ بِأ

 ١٢ ُكۡم تَۡشُكُرونَ مِن فَۡضلِهِۦ َولََعله 

13. තවද අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහයපායළායේ ඇති දෑ 

සියල්ල ඔහු නුඹලාට වසඟ කර දුන්යන්ය. නියත 

වශයයන්ම සිතන ජනයාට යමහි සංඥා ඇත. 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي   ا فِي ٱلسه َر لَُكم مه وََسخه
ِنُۡهْۚ إِنه فِي َذَٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت  ۡرِض َجمِيٗعا م 

َ
ٱلۡأ

ُرونَ   ١٣ ل َِقۡومٖ َيتََفكه

14. අල්ලාහ්යේ (දඬුවම්) දිනයන් අයප්ක්ෂා 

යනාකරන්නන්හට සමාව යදන්නැයි යද්වත්වය විශ්වාස 

කළවුනට (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. එය ඔහු පිරිසකට 

ඔවුන් උපයමින් සිටි දෑට ප්රතිවිපාක පිරිනැමීම සඳහාය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ َيۡغفُِرواْ  هِذيَن لَا قُل ل ِل لِل
ِ لَِيۡجزَِي قَوَۡمُۢا بَِما  يهاَم ٱَّلله

َ
يَرُۡجوَن أ

 ١٤ كَانُواْ يَۡكِسبُونَ 

15. කවයරකු යම් යහපතක් සිදු කයළ්ද එය ඔහු 

යවනුයවනි. තවද කවයරකු නපුරක් සිදු කයළ් ද (එය) 

ඔහුට එයරහිවය. පසු ව නුඹලායේ පරමාධිපති යවත 

නුඹලා නැවත යයාමු කරනු ලබනු ඇත. 

َل َصَٰلِٗحا فَلِنَۡفِسهِۖۦۡ وََمۡن  َمۡن َعمِ 
ۖۡ ثُمه إِلَيَٰ َرب ُِكۡم   َسآَء َفَعلَيَۡها

َ
أ

 ١٥ تُرَۡجُعونَ 
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16. තවද සැබැවින්ම අපි ඉස්රාඊල් දරුවනට ධර්ම 

ග්රන්ථය ද ප්රඥාව ද නබිත්වය ද පිරිනැමුයවමු. තවද අපි 

ඔවුනට යහපත් දැයින් යපෝෂණ සම්පත් ලබා දුනිමු. තවද 

යලෝවැසියන්ට වඩා අපි ඔවුන් උසස ්කයළමු. 

َولََقۡد َءاتَيۡنَا بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل ٱلِۡكَتََٰب 
َِن  بُوهةَ َوَرَزقَۡنَُٰهم م  َوٱلۡحُۡكَم َوٱلنُّ

لَۡنَُٰهۡم عَلَى   ي َِبَِٰت َوَفضه ٱلطه
 ١٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

17. තවද සියලු (ආගමික) කරුණු වල පැහැදිලිතාවන් 

අපි ඔවුනට පිරිනැමුයවමු. නමුත් ඔවුන් යවත ඥානය 

පැමිණීයමන් පසුව ඔවුන් අතර වූ (ඊර්ෂයා සහගත) 

අසාධාරණකම් යහ්තුයවන් මිස යවනත් කිසිවක් සඳහා 

ඔවුන් මතයේද ඇති කර ගත්යත් නැත. ඔවුන් මතයේද 

ඇති කර ගනිමින් සිටි විෂය පිළිබඳ නියත වශයයන්ම 

ඔයේ පරමාධිපති මතුයලායවහි තීන්දු යදනු ඇත. 

ۡمرِِۖ َفَما  
َ
َِن ٱلۡأ َوَءاَتيَۡنَُٰهم َبي َِنَٰٖت م 

ها مِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءُهُم   ٱۡختَلَُفٓواْ إِل
ُۢا بَيۡنَُهۡمْۚ إِنه َربهَك َيۡقِضي  ٱلۡعِلُۡم َبۡغيَ
بَيۡنَُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما كَانُواْ فِيهِ  

 ١٧ َيخۡتَلُِفونَ 

18. පසු ව (ධර්ම දූතයින්ට නියයෝග කළ) එම 

කරුයණන් වූ පිළියවතක් මත අපි නුඹ ව පත් කයළමු. 

එයහයින් නුඹ එය අනුගමනය කරනු. තවද දැනුම 

යනාමැති අයයේ ආශාවන් නුඹ අනුගමනය යනාකරනු. 

ۡمرِ  
َ
َِن ٱلۡأ ثُمه َجَعلَۡنََٰك عَلَىَٰ َشِريَعةٖ م 

هِذيَن لَا   ۡهَوآَء ٱل
َ
فَٱتهبِۡعَها َولَا تَتهبِۡع أ

 ١٨ َيۡعلَُمونَ 

19. නියත වශයයන්ම ඔවුන් අල්ලාහ්යගන් වූ කිසිවකින් 

නුඹව මුදවා ගන්යන් ම නැත. තවද නියත වශයයන්ම 

අපරාධකරුවන් ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු ඇතැයමකුයේ 

භාරකරුයවෝය. තවද අල්ලාහ් බිය බැතිමතුන්යේ 

භාරකරුය. 

  ْۚ ا ِ َشيۡـ ٗ إِنهُهۡم لَن ُيۡغنُواْ َعنَك مَِن ٱَّلله
ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۖ َوِإنه 

َ
َٰلِِميَن َبۡعُضُهۡم أ ٱلظه

ُ َولِيُّ ٱلُۡمتهقِينَ   ١٩ َوٱَّلله

20. යමය මිනිස ්සංහතිය සඳහා වූ පැහැදිලි සාධක යවයි. 

තවද තරයේ විශ්වාස කරන ජනයාට මග යපන්වීමක් හා 

ආශිර්වාදයකි. 

ئُِر لِلنهاِس َوُهٗدى َوَرۡحمَة   َهََٰذا بََصَٰٓ
 ٢٠ يُوقِنُونَ ل َِقۡومٖ 

21. විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් යමන් පාපකම් 

උපයා ගත් අය ඔවුන්යේ ජීවිතය හා ඔවුන්යේ මරණය 

අපි එක සමාන යලස පත් කරන්යනමු යැයි සිතුයවෝ ද? 

ඔවුන් තීන්දු කරන දෑ නපුරු විය. 

ي ِـ َاِت  هِذيَن ٱۡجتَرَُحواْ ٱلسه ۡم َحِسَب ٱل
َ
أ

جَۡعلَُهۡم  ن نه
َ
هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ أ َكٱل

حۡيَاُهۡم َوَمَماُتُهۡمْۚ   َٰلَِحَِٰت َسَواٗٓء مه ٱلصه
 ٢١ َسآَء َما َيحُۡكُمونَ 
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22. තවද අල්ලාහ් අහස ්හා මහයපායළාව සතයයයන් 

යුතු ව මැේයේය. තවද සෑම ආත්මයක්ම එය උපයා ගත් 

දෑ එයට පිරිනමනු ලබනු ඇත. තවද ඔවුහු අපරාධ කරනු 

යනාලබති. 

ِ وَ  ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُ ٱلسه َخلََق ٱَّلله

َولُِتۡجَزىَٰ كُلُّ َنۡفِۭس بَِما َكَسبَۡت َوُهۡم  
 ٢٢ لَا ُيۡظلَُمونَ 

23. (නබිවරය!) කවුරුන් තම මයනෝභාවය යදවියන් 

බවට පත් කර ගත්යත්ද ඔහුව නුඹ දුටුයවහි ද? 

දැනුවත්වම අල්ලාහ් ඔහු යනාමග යන්නට ඉඩ හැරියේය. 

තවද ඔහුයේ සවන හා ඔහුයේ හදවත මත මුද්රා තැබුයේය. 

තවද ඔහුයේ බැල්ම මත ආවරණයක් ඇති කයළය්. 

අල්ලාහය්ගන් පසු ව ඔහුට මග යපන්වනුයේ කවයරකු 

ද? නුඹලා යමයනහි යනාකරන්යනහු ද? 

َضلهُه 
َ
َُٰه َوأ خََذ إَِلََٰهُهۥ َهَوى فََرَءيَۡت َمِن ٱته

َ
أ

ُ عَلَىَٰ ِعلٖۡم وََختََم عَلَىَٰ  َسۡمعِهِۦ ٱَّلله
َوَقلۡبِهِۦ وََجَعَل عَلَىَٰ بََصرِهِۦ ِغَشَٰوَٗة  

فَلَا 
َ
ِْۚ أ َفَمن َيۡهِديهِ مِنُۢ َبۡعِد ٱَّلله

ُرونَ   ٢٣ تََذكه

24. තවද “යමය අපයේ යමයලාව ජීවිතය මිස නැත. අපි 

මරණයට පත් යවමු. තවද අපි ජීවත් යවමු. කාලය මිස 

යවන කිසිවක් අප විනාශ යනාකරනු ඇත” යැයි ඔවුහු 

පවසති. එයහත් ඒ පිළිබඳ ව ඔවුනට කිසිදු දැනුමක් නැත. 

ඔවුන් අනුමාන කරනු මිස නැත. 

ۡنيَا َنُموُت  ها َحيَاُتنَا ٱلدُّ َوَقالُواْ َما ِهَي إِل
ْۚ َوَما لَُهم   ۡهُر ها ٱلده َوَنحۡيَا َوَما ُيۡهلُِكنَآ إِل

ها   َٰلَِك مِۡن ِعلٍۡمِۖ إِۡن ُهۡم إِل بَِذ
 ٢٤ َيُظنُّونَ 

25. තවද අපයේ වදන් ඔවුන් යවත පැහැදිලි යලසින් 

පාරායනය කරනු ලබන විට, “නුඹලා සතයවාදීන් යලස 

සිටියයහු නම් අපයේ මුතුන් මිත්තන් යගන එනු යැයි” 

ඔවුහු පවසා සිටියා මිස යවනකක් ඔවුන්යේ සාධකය 

යනාවීය. 

ا   َوِإذَا ُتتۡلَىَٰ َعلَيۡهِۡم َءاَيَٰتُنَا َبي َِنَٰٖت مه
ن قَالُواْ ٱۡئتُواْ أَـِببَآئِنَآ  كَاَن 

َ
هآ أ تَُهۡم إِل ُحجه
 ٢٥ إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقِينَ 

26. (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. අල්ලාහ් නුඹලා ජීවත් 

කරවයි; පසු ව නුඹලා මරණයට පත් කරයි; පසු ව 

මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනය යවත නුඹලා 

එක්රැස් කරයි; එහි කිසිදු සැකයක් නැත. නමුත් ජනයා 

අතරින් බහුතරයක් යදනා යනාදනිති. 

ُ ُيحۡيِيُكۡم ثُمه يُِميتُُكۡم ثُمه   قُِل ٱَّلله
َيجَۡمُعُكۡم إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا َريَۡب 

اِس لَا   ۡكثََر ٱلنه
َ
فِيهِ َوَلَِٰكنه أ

 ٢٦ َيۡعلَُمونَ 

27. තවද අහසහ්ි හා මහයපායළායේ ආධිපතය අල්ලාහ් 

සතුය. එම යහෝරාව ක්රියාත්මක වන දින, එදින 

යබාරුකරන්යනෝ පරාජයට පත් යවති. 

ۡرِضِۚ َويَۡوَم  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

اَعُة يَۡوَمئِٖذ َيخَۡسُر   َتُقوُم ٱلسه
 ٢٧ ٱلُۡمبِۡطلُونَ 
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28. සෑම සමූහයක්ම දණින් වැටී සිටිනු නුඹ දකිනු ඇත. 

සෑම සමූහයක්ම ඔවුන්යේ වාර්තාව යවත ඇරයුම් කරනු 

ලබති. “අද දින නුඹලා කරමින් සිටි දෑ සඳහා ප්රතිඵල 

යදනු ලබන්යනහුය.” (යැයි කියනු ලැයේ.) 

ةٖ تُۡدَعيَٰٓ  مه
ُ
ْۚ كُلُّ أ ةٖ َجاثِيَٗة مه

ُ
َوتََرىَٰ كُله أ

إِلَيَٰ كَِتَٰبَِها ٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزۡوَن َما ُكنتُۡم 
 ٢٨ َتۡعَملُونَ 

29. යමය නුඹලාට එයරහි ව සතයයයන් යුතු ව කතා 

කරන අපයේ වාර්තාවයි. නියත වශයයන්ම අපි නුඹලා 

සිදු කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ සටහන් කරමින් සිටියයමු. 

  ِۚ ِ َهََٰذا كَِتَٰبُنَا يَنِطُق َعلَيُۡكم بِٱلۡحَق 
إِنها ُكنها نَۡستَنِسُخ َما ُكنتُۡم  

 ٢٩ َتۡعَملُونَ 

30. විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් වූ කලී ඔවුන්යේ 

පරමාධිපති ඔහුයේ කරුණාව තුළට ඔවුන් ඇතුළත් 

කරනු ඇත. එයයි පැහැදිලි ජයග්රහණ ය. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه
َ
فَأ

ۚۦْ َذَٰلَِك ُهَو  َفيُۡدِخلُُهۡم َربُُّهۡم فِي َرۡحمَتِهِ
 ٣٠ ٱلَۡفۡوُز ٱلُۡمبِينُ 

31. තවද ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වූ කලී, (ඔවුන්හට) 

“නුඹලා යවත මායේ වදන් පාරායනය කරමින් 

යනාතිබුයණ් ද? එවිට නුඹලා උඩඟු වූයයහුය. තවද 

නුඹලා වැරදි කරන පිරිසක් වූයයහුය. (යැයි කියනු 

ලැයේ.) 

فَلَۡم تَُكۡن 
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ ا ٱل مه

َ
َوأ

َءاَيَٰتِي ُتتۡلَىَٰ َعلَيُۡكۡم فَٱۡستَۡكبَۡرُتۡم  
جۡرِمِينَ َوُكنتُۡم قَۡوٗما   ٣١ مُّ

32. “තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහය්ේ ප්රතිඥාව 

සැබෑවකි. තවද අවසන් යහෝරාව එහි කිසිදු සැකයක් 

නැත” යැයි කියනු ලැබූ විට අවසන් යහෝරාව කුමක් දැයි 

අපි යනාදනිමු. එය අනුමානයක් යලසින් මිස අපි 

යනාසිතමු. තවද අපි එය තරයේ විශ්වාස කරන්නන් 

යනාවූයයමු යැයි නුඹලා පැවසුයවහුය. 

اَعُة  ِ َحق   َوٱلسه َوِإذَا قِيَل إِنه وَۡعَد ٱَّلله
ا نَۡدرِي َما   لَا َريَۡب فِيَها قُلۡتُم مه

ها َظن ٗا َوَما َنحُۡن   اَعُة إِن نهُظنُّ إِل ٱلسه
 ٣٢ بُِمۡستَيۡقِنِينَ 

33. තවද ඔවුන් සිදු කළ දෑහි නපුර ඔවුනට යහළි විය. 

ඔවුන් කවර යදයක් සමේචල් කරමින් සිටියේ ද එය 

ඔවුන් වටලා ගත්යත්ය. 

َوبََدا لَُهۡم َسي ِـ َاُت َما َعِملُواْ وََحاَق 
ا كَانُواْ بِهِۦ يَۡستَۡهزُِءونَ   ٣٣ بِهِم مه

34. “නුඹලායේ යමම දිනයේ හමුව නුඹලා අමතක 

කළාක් යමන් අද දින අපි නුඹලා අමතක කරන්යනමු. 

තවද නුඹලායේ නවාතැන (නිරා) ගින්නය. තවද නුඹලාට 

උදේකරුවන් කිසියවකු යනාමැත.” යැයි පවසනු ලැයේ. 

َوقِيَل ٱلَۡيۡوَم نَنَسىَُٰكۡم َكَما نَِسيتُۡم  
َُٰكُم ٱلنهاُر   َوى

ۡ
لَِقآَء يَۡومُِكۡم َهََٰذا َوَمأ
َِٰصِرينَ  ِن نه  ٣٤ َوَما لَُكم م 
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35. “යමයට යහත්ුව, නියත වශයයන්ම අල්ලාහ්යේ වදන් 

නුඹලා සරදමට ගත් බැවින් හා යමයලාව ජීවිතය 

නුඹලාව මුළා කර ඇති බැවිනි.” එයහයින් අද දින ඔවුහු 

එයින් බැහැර යනාවනු ඇත. තවද ඔවුහු පිළිගනු 

ලබන්නන් යනායවති. 

  ِ خَۡذُتۡم َءاَيَِٰت ٱَّلله نهُكُم ٱته
َ
َذَٰلُِكم بِأ

ْۚ فَٱلَۡيۡوَم   ۡنيَا تُۡكُم ٱلۡحَيَوَٰةُ ٱلدُّ ُهُزٗوا وََغره
ُهۡم   لَا ُيخۡرَُجوَن مِنَۡها َولَا

 ٣٥ يُۡستَۡعتَبُونَ 

36. අහසහ්ි පරමාධිපති වූ ද මහයපායළායේ පරමාධිපති 

වූ ද යලෝකයන්හි පරමාධිපති වූ ද අල්ලාහ්ටම සියලු 

ප්රශංසා! 

  ِ َمََٰوَِٰت َوَرب  ِ ٱلسه ِهَّلِلَف ٱلۡحَۡمُد َرب 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ۡرِض َرب 

َ
 ٣٦ ٱلۡأ

37. තවද අහසහ්ි හා මහයපායළායේ සියලු සාඩම්බරයන් 

ඔහු සතුය. තවද ඔහු සර්ව බලධාරීය; මහා ප්රඥාවන්තය. 
ۡرِضِۖ 

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َولَُه ٱلِۡكبۡرِيَآُء فِي ٱلسه

 ٣٧ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 
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සූරා අල් අහ්කාෆ් الأحقاف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හා මීම්.  ٓ١ حم 

2. යමය මහා ප්රඥාවන්ත සර්ව බලධාරී 

අල්ලාහය්ගන් වූ ධර්ම ග්රන්ථයේ පහළ කිරීමකි. 
ِ ٱلَۡعزِيزِ  تَنزِيُل ٱلِۡكَتَِٰب مَِن ٱَّلله

 ٢ ٱلۡحَِكيمِ 

3. සතයය යහත්ුවක් හා නියමිත කාලයක් සඳහා මිස 

අහස් හා මහයපායළාව ද ඒ යදක අතර ඇති දෑ ද අපි 

යනාමැේයවමු. තවද ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ඔවුනට 

අවවාද කරනු ලැබූ දෑ පිටුපාන්නන්ය. 

ۡرَض َوَما بَيۡنَُهَمآ  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َما َخلَۡقنَا ٱلسه

هِذيَن َكَفُرواْ  يِۚ َوٱل َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ِ َوأ ها بِٱلۡحَق  إِل

نِذُرواْ ُمۡعرُِضونَ 
ُ
آ أ  ٣ َعمه

4. අල්ලාහ් හැර දමා නුඹලා ඇරයුම් කරන දෑ යදස 

නුඹලා බැලුයවහු ද? ඔවුන් මහයපායළායවන් මවා 

ඇත්යත් කුමක් දැයි මට නුඹලා යපන්වනු. එයස ්

නැතයහාත් අහස්(මැවීයම)හි යම් හවුලක් ඔවුනට 

තියේ ද? නුඹලා සතයවාදීන් යලස සිටියයහු නම් මීට 

යපර වූ ග්රන්ථයක් යහෝ බුද්ධිමය සලකුණක් යහෝ මා 

යවත යගන එනු.” යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

  ِ ا تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱَّلله َرَءۡيتُم مه
َ
قُۡل أ

ۡم لَُهۡم  
َ
ۡرِض أ

َ
ُرونِي َماذَا َخلَُقواْ مَِن ٱلۡأ

َ
أ

ِن   َمََٰوَِٰتِۖ ٱۡئتُونِي بِِكَتَٰٖب م  ِشۡرك  فِي ٱلسه
ِۡن ِعلٍۡم إِن  َثََٰرةٖ م 

َ
ۡو أ

َ
ُكنتُۡم  َقبِۡل َهََٰذآ أ

 ٤ َصَِٰدقِينَ 

5. තවද මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනය 

යතක් අල්ලාහ් හැර තමන්ට පිළිතුරු යනාසපයන 

අයට ඇරයුම් කරන්නාට වඩා යනාමග ගිය අය 

කවුද? තවද යමාවුන්යේ ඇරයුම ගැන ඔවුහු 

අනවධානීහු යවති. 

ِ َمن   ن يَۡدُعواْ مِن ُدوِن ٱَّلله َضلُّ مِمه
َ
َوَمۡن أ

ها يَۡستَِجيُب  ۥٓ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َوُهۡم ل  لَُه
 ٥ َعن ُدعَآئِهِۡم َغَٰفِلُونَ 

6. තවද ජනයා එක්රැස් කරනු ලැබූ විට ඔවුහු 

යමාවුනට සතුරු වනු ඇත. යමාවුන්යේ ඇදහීම 

පිළිබඳ ව ඔවුහු ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් වනු ඇත. 

ۡعَداٗٓء 
َ
اُس كَانُواْ لَُهۡم أ وَكَانُواْ  َوِإذَا ُحِشَر ٱلنه

 ٦ بِعِبَاَدتِهِۡم َكَٰفِرِينَ 

7. තවද අපයේ වදන් පැහැදිලිව ඔවුන් යවත 

පාරායනය කරනු ලැබුයේ නම්, සතයය ප්රතික්යෂ්ප 

කළ ඔවුන්, එය ඔවුන් යවත පැමිණි කල්හි “යමය 

පැහැදිලි හූනියමක්” යැයි පැවසුයවෝය. 

َءاَيَٰتُنَا َبي َِنَٰٖت قَاَل  َوِإذَا ُتتۡلَىَٰ َعلَيۡهِۡم  
ا َجآَءُهۡم َهََٰذا   ِ لَمه هِذيَن َكَفُرواْ لِلَۡحق  ٱل

بِينٌ   ٧ ِسۡحر  مُّ
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8. එයස් නැතයහාත් “ඔහු එය යගතුයේ යැයි 

පවසන්යනෝ ද? මම එය යගතුයේ නම් අල්ලාහ්යගන් 

(වූ දඬුවමින්) මා වැළැක්වීමට නුඹලා ශක්තිය 

යනාදරනු ඇත. නුඹලා කවර කරුණක ගිලී 

සිටින්යනහු ද ඒ පිළිබඳ ව ඔහු මැනවින් දන්නාය. මා 

අතර හා නුඹලා අතර සාක්ිකරුයවකු වශයයන් ඔහු 

ප්රමාණවත්ය. තවද ඔහු අතික්ෂමාශීලීය; අසමසම 

කරුණාන්විතය” යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

َُٰهۖۡ قُۡل إِِن ٱۡفتََريۡتُُهۥ فَلَا  ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى
َ
أ

ۡعلَُم بَِما  َتۡملُِكوَن لِي مَِن 
َ
ۖۡ ُهَو أ ِ َشيۡـ ًا ٱَّلله

تُفِيُضوَن فِيهِِۚ َكَفىَٰ بِهِۦ َشهِيَدُۢا بَيۡنِي 
 ٨ َوبَيۡنَُكۡمۖۡ َوُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

9. “ධර්ම දූතවරුන් අතරින් මා නවකයයකු 

යනාවූයයමි. තවද මට යහෝ නුඹලාට කුමක් සිදු 

කරනු ලබන්යන් දැයි මම යනාදනිමි. මා යවත 

යහළිදරේ කරනු ලබන දෑ හැර මම යනාපිළිපදිමි. 

තවද මම පැහැදිලි අවවාද කරන්යනකු මිස නැතැ”යි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ۡدرِي  
َ
َِن ٱلرُُّسِل َوَمآ أ قُۡل َما ُكنُت بِۡدٗعا م 

ها َما   تهبُِع إِل
َ
َما ُيۡفَعُل بِي َولَا بُِكۡمۖۡ إِۡن أ
ها نَِذير   نَا۠ إِل

َ
بِين  يُوَحيَٰٓ إِلَيه َوَمآ أ  ٩ مُّ

10. “එය අල්ලාහ් යවතින් පැමිණ තිබියදීත්, 

ඉස්රාඊල් දරුවන් අතරින් සාක්ිකරුවකු එයට 

සමාන යදයක් මත සාක්ිද දරා, පසු ව ඔහු විශ්වාස 

කර සිටිය දී නුඹලා එය ප්රතික්යෂ්ප යකාට උඩඟු 

වූයේ නම් (ඒ ගැන) නුඹලා කුමක් සිතන්යනහුද? 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අපරාධකාරී ජනයාට මග 

යපන්වන්යන් නැත.” යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ِ َوَكَفۡرتُم   َرَءۡيتُۡم إِن كَاَن مِۡن ِعنِد ٱَّلله
َ
قُۡل أ

ِنُۢ بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل عَلَىَٰ   بِهِۦ وََشهَِد َشاهِد  م 
َ لَا   مِثۡلِهِۦ فَـ َاَمَن َوٱۡستَۡكبَۡرُتۡمْۚ إِنه ٱَّلله

 َٰ  ١٠ لِِمينَ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

11. “එය යහපතක් වී නම් ඒ යකයරහි ඔවුන් අප 

පසුකර යනායනු ඇත යැයි ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් 

විශ්වාස කළවුන් හමුයේ පැවසුයවෝය. තවද එමගින් 

ඔවුහු යහමග යනාලැබූ විට ‘යමය පුරාණ 

ප්රබන්ධයක්’ යැයි ඔවුහු පවසනු ඇත. 

هِذيَن  هِذيَن َكَفُرواْ لِل َءاَمنُواْ لَۡو كَاَن  َوَقاَل ٱل
ا َسبَُقونَآ إِلَۡيهِِۚ َوِإذۡ لَۡم َيۡهتَُدواْ بِهِۦ   َخيۡٗرا مه

 ١١ فََسيَُقولُوَن َهََٰذآ إِفۡك  قَِديم  

12. තවද එයට යපර යමයහයවන්නක් හා 

ආශිර්වාදයක් වශයයන් මූසායේ ග්රන්ථය විය. යමය 

අපරාධ කරන්නන්හට අවවාද කරනු පිණිස ද 

දැහැමියන්ට ශුභාරංචියක් යලස ද අරාබි බසින් වූ 

ග්රන්ථයකි. (එය හා මීට යපර පහළ වූ ග්රන්ථ) තහවුරු 

කරන්නකි. 

 ْۚ َومِن َقبۡلِهِۦ كَِتَُٰب ُموَسيَٰٓ إَِماٗما َوَرۡحمَٗة
ِق  ل َِسانًا َعَربِي ٗا ل ُِينِذَر   َصد  َوَهََٰذا كَِتَٰب  مُّ

هِذيَن َظلَُمواْ َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمحۡ   ١٢ ِسنِينَ ٱل

13. ‘අපයේ පරමාධිපති අල්ලාහ්’ යැයි ප්රකාශ යකාට 

පසුව (එහි) ස්ථාවර ව සිටියවුන් වන ඔවුනට කිසිදු 

බියක් නැත. එයමන්ම ඔවුහු දුකට පත්වන්යනෝ ද 

යනායවති. 

ُ ثُمه ٱۡستََقَُٰمواْ فَلَا   هِذيَن قَالُواْ َربُّنَا ٱَّلله إِنه ٱل
 ١٣ َيحَۡزنُونَ َخۡوٌف َعلَيۡهِۡم َولَا ُهۡم 
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14. ඔවුහු ස්වර්ග වැසියයෝය. එහි සදාතනිකයින්ය. 

(එය) ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑට ප්රතිඵලයක් 

වශයයනි. 

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ َخَٰلِِديَن فِيَها  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

ُۢ بَِما كَانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٤ َجَزآَء

15. තවද මිනිසාට තම යදමාපියන්හට ඇප 

උපස්ථාන කරන යමන් අපි උපයදස් දුනිමු. ඔහුයේ 

මව ඔහු දුෂ්කරත්වයයන් යුතු ව ඉසිලුවාය. තවද 

දුෂ්කරත්වයයන් යුතු ව ඇය ඔහු ප්රසූත කළාය. ඔහු ව 

(මේ කුස තුළ) ඉසිලීම හා ඔහුට කිරි වැරීම මාස 

තිහකි.  ඔහු වැඩි වියට පත් ව අවුරුදු හතළිහට ළඟා 

වූ විට “මායේ පරමාධිපතියාණනි! නුඹ මා යවත හා 

මායේ යදමේපියන් යවත දායාද කළ නුඹයේ 

ආශිර්වාදය සඳහා මා කෘතයේදී වීමටත් නුඹ 

තෘප්තියට පත් වන අයුරින් දැහැමි දෑ සිදු කිරීමටත් 

මට භාගයය ලබා යදනු මැනව! තවද මායේ පරපුර 

තුළ ද මාහට දැහැමි බව ඇති කරනු මැනව! නියත 

වශයයන්ම මම පාප සමාව අයැද නුඹ යවත නැඹුරු 

යවමි. තවද නියත වශයයන්ම මම මුස්ලිම්වරුන් 

(අල්ලාහ්ට අවනත වන්නන්) අතරිනි යැයි ඔහු 

පැවසුයේය. 

ۖۡ َحمَلَتُۡه   َٰلَِديۡهِ إِۡحَسَٰنًا يۡنَا ٱلِۡإنَسََٰن بَِو َوَوصه
ۖۡ َوَحمۡلُُهۥ   ُهۥ ُكۡرٗها َوَوَضَعتُۡه ُكۡرٗها مُّ

ُ
أ

َوفَِصَٰلُُهۥ ثََلَٰثُوَن َشۡهًراْۚ َحتهيَٰٓ إِذَا بَلََغ  
هُ  ُشده

َ
ِ  أ ۡربَعِيَن َسنَٗة قَاَل َرب 

َ
ۥ َوبَلََغ أ

ۡنَعۡمَت 
َ
ۡشُكَر نِۡعَمتََك ٱلهتِٓي أ

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعنِٓي أ

َ
أ

ۡعَمَل َصَٰلِٗحا  
َ
ۡن أ

َ
عَلَىه وَعَلَىَٰ َوَٰلَِديه َوأ

ِيهتِٓيِۖ إِن ِي ُتبُۡت   ۡصلِۡح لِي فِي ذُر 
َ
َُٰه َوأ تَۡرَضى

 ١٥ إِلَۡيَك َوِإن ِي مَِن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

16. ඔවුන් සිදු කළ අලංකාර දෑ ඔවුන්යගන් අප 

පිළිගත් අය ඔවුහුමය. තවද අපි ඔවුන්යේ පාපකම් 

යනාසළකා හරිමු. (ඔවුහු) ස්වර්ගවාසීහු අතරය. 

(එය) ඔවුනට ප්රතිඥා යදනු ලබමින් සිටි සතයයේ 

ප්රතිඥාවක් වශයයනි. 

ۡحَسَن َما  
َ
هِذيَن َنتََقبهُل َعنُۡهۡم أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

َوَنتََجاَوُز َعن َسي ِـ َاتِهِۡم فِٓي  َعِملُواْ 
هِذي كَانُواْ   ۡدِق ٱل ِ ۡصَحَِٰب ٱلۡجَنهةِِۖ وَۡعَد ٱلص 

َ
أ

 ١٦ يُوَعُدونَ 

17. තවද තම යදමාපියන්ට (යනාමනා වචනයයන්) 

‘චී’ යැයි පැවසූ යකයනකු “නුඹ යදයදනා මා (මිනි 

වයළන්) යගාඩ ගනු ලබනු ඇතැයි පවසා මා බිය 

වද්දන්යනහු ද? මට යපර ද පරම්පරාවන් ඉකුත් ව 

යගාස ්ඇතැ”යි පැවසීය. තවද ඔවුන් යදයදනා 

අල්ලාහය්ගන් උදේ පතමින් “නුඹට විනාශයයි. නුඹ 

විශ්වාස කරනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහය්ේ 

ප්රතිඥාව සතයයකි.” පැවසූ විට ඔහු “යමය මුතුන් 

මිත්තන්යේ ප්රබන්ධයන් මිස නැතැ”යි පැවසීය. 

هِذي قَاَل  تَعَِدانِنِٓي  َوٱل
َ
ٖ لهُكَمآ أ ف 

ُ
َٰلَِديۡهِ أ لَِو

ۡخَرَج َوَقۡد َخلَِت ٱلُۡقُروُن مِن َقبۡلِى 
ُ
ۡن أ

َ
أ

َ َويۡلََك َءامِۡن إِنه  َوُهَما يَۡستَغِيثَاِن ٱَّلله
َسَِٰطيُر  

َ
هآ أ ِ َحق   َفيَُقوُل َما َهََٰذآ إِل وَۡعَد ٱَّلله

لِينَ  وه
َ
 ١٧ ٱلۡأ
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18. තමන් යවත (දඬුවයම්) ප්රකාශය නියම වූ ඔවුහු 

ඔවුනට යපර ඉකුත් ව ගිය ජින්නුන් හා මිනිසුන් 

අතරින් වූ සමූහයන් අතරය. නියත වශයයන්ම ඔවුහු 

පරාජිතයින් වූයවෝය. 

َمٖم  
ُ
هِذيَن َحقه َعلَيۡهُِم ٱلَۡقۡوُل فِٓي أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ِ َوٱلِۡإنِسِۖ   َِن ٱلِۡجن  قَۡد َخلَۡت مِن َقبۡلِهِم م 
 ١٨ اْ َخَِٰسِرينَ إِنهُهۡم كَانُو

19. සෑම යකයනකුටම ඔවුන් සිදු කළ දැයින් 

තරාතිරම් ඇත. තවද ඔවුන්යේ ක්රියාවන්ට අනුව 

ඔවුනට පූර්ණ ව ප්රතිඵල යදනු ඇත. තවද ඔවුහු 

අපරාධ සිදු කරනු යනාලබති. 

ِيَُهۡم   ا َعِملُواْۖۡ َولُِيوَف  ِمه ٖ َدَرَجَٰت  م 
َولِكُل 

ۡعَمَٰلَُهۡم وَُهۡم لَا 
َ
 ١٩ ُيۡظلَُمونَ أ

20. තවද ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් (නිරා) ගින්නට 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන දින, නුඹලායේ යමයලාව 

ජීවිතයේ දී නුඹලායේ යහපත් දෑ නුඹලා ඉවත් කර 

යගන ඇත. තවද නුඹලා ඒවා භුක්ති විඳ ඇත. 

එයහයින් අද දින නුඹලා කිසිදු සාධාරණයකින් 

යතාර ව උඩඟුකම් පෑ යහ්තුයවන් ද නුඹලා පාපකම් 

සිදුකරමින් සිටි යහත්ුයවන් ද නින්දිත දඬුවම ප්රතිඵල 

වශයයන් යදනු ලබන්යනහුය. 

ارِ   هِذيَن َكَفُرواْ عَلَى ٱلنه َويَۡوَم ُيۡعرَُض ٱل
ۡنيَا   ذَۡهبۡتُۡم َطي َِبَٰتُِكۡم فِي َحيَاتُِكُم ٱلدُّ

َ
أ

َوٱۡستَۡمتَۡعتُم بَِها فَٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزۡوَن َعَذاَب 
ۡرِض 

َ
ٱلُۡهوِن بَِما ُكنتُۡم تَۡستَۡكبُِروَن فِي ٱلۡأ

ِ َوبَِما ُكنتُۡم َتۡفُسُقونَ   ٢٠ بَِغيۡرِ ٱلۡحَق 

21. තවද ආද්යේ සයහෝදරයා වැලිකඳු මත සිට තම 

ජනයාට අවවාද කළ අවසථ්ාව නුඹ යමයනහි කරනු. 

ඔහුට යපර ද ඔහුට පසු ද යමවන් අවවාද කරන්නන් 

ඉකුත් ව යගාස ්ඇත. “අල්ලාහ් හැර නුඹලා (යවනත් 

කිසිවකුට) නැමදුම් යනාකරනු. නියත වශයයන්ම 

මහත් වූ දිනයක දඬුවම නුඹලා යවත පැමිණීම ගැන 

නියත වශයයන්ම මම බිය යවමි” (යැයි ඔහු 

පැවසීය). 

نَذَر قَۡوَمُهۥ 
َ
َخا عَاٍد إِذۡ أ

َ
۞َوٱذُۡكۡر أ

ُذُر مِنُۢ َبيِۡن   ۡحَقاِف َوَقۡد َخلَِت ٱلنُّ
َ
بِٱلۡأ

َ إِن ِٓي  يََديۡهِ َومِۡن  ها ٱَّلله ها َتۡعبُُدٓواْ إِل ل
َ
ۦٓ أ َخلۡفِهِ

َخاُف َعلَيُۡكۡم َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 
َ
 ٢١ أ

22. “අපයේ යදවිවරුන්යගන් අප යවනතකට යයාමු 

කිරීම සඳහා නුඹ අප යවත පැමිණියයහි ද? එයස් 

නුඹ සතයවාදීන් අතරින් යකයනකු වී නම් නුඹ අපට 

ප්රතිඥා යදන දෑ අප යවත යගන එනු” යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. 

تِنَا 
ۡ
فَِكنَا َعۡن َءالَِهتِنَا فَأ

ۡ
ِجئۡتَنَا لَِتأ

َ
قَالُٓواْ أ

َِٰدقِينَ   ٢٢ بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت مَِن ٱلصه

23. “නියත වශයයන්ම එම දැනුම අල්ලාහ ්අබියසය. 

තවද කවර යදයක් සමග මා එවනු ලැබුයේ ද එය මා 

නුඹලාට දැනුම් යදමි. නමුත් වටහා යනාගන්නා 

පිරිසක් යලස මම නුඹලා දකිමි” යැයි ඔහු පැවසීය. 

آ   بَل ُِغُكم مه
ُ
ِ َوأ قَاَل إِنهَما ٱلۡعِلُۡم ِعنَد ٱَّلله

َُٰكۡم قَوٗۡما   َرى
َ
ِٓي أ رِۡسلُۡت بِهِۦ َوَلَِٰكن 

ُ
أ

 ٢٣ َتجَۡهلُونَ 
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24. ඔවුන්යේ මිටියාවත යදසට එය වලාකුළක් යස ්

ළඟා වනු ඔවුහු දුටු කල්හි, “යමය අපට වැසි යගන 

යදන වලාකුළකි” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. “එයස් යනාව, 

එය නුඹලා කවර යදයක් ඉක්මණින් පැතුයවහු ද 

එයයි. දැඩි සුළගකි. එහි යේදනීය දඬුවමක් ඇත.” 

ۡودِيَتِهِۡم قَالُواْ 
َ
ۡستَۡقبَِل أ ۡوهُ عَارِٗضا مُّ

َ
ا َرأ فَلَمه

ْۚ بَۡل ُهَو َما   ۡمِطُرنَا َهََٰذا عَارِض  مُّ
لِيم  

َ
 ٢٤ ٱۡستَۡعَجلۡتُم بِهِۖۦۡ رِيح  فِيَها َعَذاٌب أ

25. “එය එහි පරමාධිපතියේ නියයෝගය අනුව සියලු 

දෑ සුනු විසුනු කරනු ඇත.” එවිට ඔවුන්යේ 

වාසස්ථාන හැර (කිසියවකු) දකින්නට යනාලබන 

තත්ත්වයට ඔවුහු පත් වූහ. වැරදි කරන ජනයාහට 

අපි ප්රතිවිපාක පිරිනමනුයේ එයලසය. 

ۡصبَُحواْ لَا  
َ
ۡمرِ َرب َِها فَأ

َ
ُِر كُله َشۡيءِۭ بِأ تَُدم 

ها َمَسَِٰكنُُهۡمْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلَۡقۡوَم   يَُرىَٰٓ إِل
 ٢٥ ٱلُۡمۡجرِمِينَ 

26. තවද කවර විෂයක අපි නුඹලාට පහසුකම් ලබා 

යනාදුන්යනමු ද එවන් දෑහි සැබැවින්ම අපි ඔවුනට 

පහසුකම් ලබා දුනිමු. තවද අපි ඔවුනට සවන්, බැල්ම 

හා හදවත් ද ඇති කයළමු. නමුත් අල්ලාහය්ේ වදන් 

ඔවුන් ප්රතික්යෂ්ප කරමින් සිටි බැවින් ඔවුන්යේ 

සවන් යහෝ ඔවුන්යේ බැල්ම යහෝ ඔවුන්යේ හදවත් 

කිසිවකින් යහෝ ඔවුනට ඵලක් යගන දුන්යන් නැත. 

තවද ඔවුන් කවර යදයක් පිළිබඳ සමේචල් කරමින් 

සිටියේ ද එය ඔවුන් වටකර ගත්යත්ය. 

َُٰكۡم فِيهِ  نه كه َُٰهۡم فِيَمآ إِن مه نه َولََقۡد َمكه
فۡـ َِدٗة َفَمآ 

َ
بَۡصَٰٗرا َوأ

َ
وََجَعلۡنَا لَُهۡم َسۡمٗعا َوأ

بَۡصَٰرُُهۡم َولَآ  
َ
ۡغنَيَٰ َعنُۡهۡم َسۡمُعُهۡم َولَآ أ

َ
أ

ِن َشۡيٍء إِذۡ كَانُواْ َيجَۡحُدوَن   فۡـ َِدُتُهم م 
َ
أ

ِ وَ  ا كَانُواْ بِهِۦ  أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َحاَق بِهِم مه
 ٢٦ يَۡستَۡهزُِءونَ 

27. තවද නුඹලා අවට පිහිටි ගම්මාන (රාශියක්) 

සැබැවින්ම අපි විනාශ කයළමු. ඔවුන් නැවත යයාමු 

විය හැකි වනු පිණිස එම සංඥා අපි විවිධාකාරයයන් 

යගන හැර පෑයවමු. 

َِن ٱلُۡقَرىَٰ   ۡهلَۡكنَا َما َحۡولَُكم م 
َ
َولََقۡد أ

 ٢٧ ۡفنَا ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ َوَصره 

28. අල්ලාහ් හැර දමා සමීපවීයම් මාර්ගයක් යලස 

ඔවුන් ගත් (යවනත්) යදවිවරුන් ඔවුනට උදේ කර 

තිබිය යුතු යනායේ ද? එයස ්යනාව ඔවුහු ඔවුන්යගන් 

සැඟවී වී ඇත. තවද එය ඔවුන්යේ යබාරුව හා ඔවුන් 

යගාතමින් සිටි දෑය. 

خَُذواْ مِن ُدوِن  فَلَۡولَا  هِذيَن ٱته نََصَرُهُم ٱل
ۖۡ بَۡل َضلُّواْ َعنُۡهۡمْۚ   ِ قُۡربَانًا َءالَِهَۢة ٱَّلله

 ٢٨ َوَذَٰلَِك إِفُۡكُهۡم َوَما كَانُواْ َيۡفتَُرونَ 

29. තවද අප නුඹ යවත අල් කුර්ආනය සවන් 

යදන්නට ජින් වර්ගයායගන් පිරිසක් යයාමු කළ 

අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. එවිට ඔවුන් ඔහු යවත 

පැමිණි කල්හි “නුඹලා නිහඬ ව සවන් යදනු” යැයි 

ඔවුහු පැවසුයවෝය. පසු ව (පාරායනය)අවසන් වූ 

කල්හි ඔවුහු තම සමූහයා යවත අවවාද කරන්නන් 

යලස හැරී ගියහ. 

 ِ َِن ٱلِۡجن  َوِإذۡ َصَرۡفنَآ إِلَۡيَك َنَفٗرا م 
ا َحَضُروهُ قَالُٓواْ   يَۡستَِمُعوَن ٱلُۡقۡرَءاَن فَلَمه

هۡواْ إِلَيَٰ قَۡومِهِم   ا قُِضَي َول نِصتُواْۖۡ فَلَمه
َ
أ

نِذرِينَ   ٢٩ مُّ
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30. අයහෝ අපයේ ජනයිනි! මූසායගන් පසු ව, එයට 

ඉදිරියේ පැවති දෑ තහවුරු කරමින් පහළ කරන ලද 

ධර්ම ග්රන්ථයකට නියත වශයයන්ම අපි සවන් දුනිමු. 

එය සතයය යවත හා ඍජු මාර්ගය යවත මග 

යපන්වනු ඇත. 

نزَِل مِنُۢ  
ُ
قَالُواْ َيََٰقۡوَمنَآ إِنها َسِمۡعنَا كَِتَٰبًا أ

ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ َيۡهِدٓي   ِ َبۡعِد ُموَسيَٰ ُمَصد 
ۡستَقِيمٖ  ِ َوِإلَيَٰ َطرِيٖق مُّ  ٣٠ إِلَي ٱلۡحَق 

31. “අයහෝ අපයේ ජනයිනි! අල්ලාහ්යේ 

කැඳවුම්කරුට නුඹලා ප්රතිචාර දක්වනු. තවද නුඹලා 

ඔහු විශ්වාස කරනු. නුඹලායේ පාපයන්ට ඔහු 

නුඹලාට සමාව යදන්යන්ය. තවද යේදනීය දඬුවමින් 

ඔහු නුඹලා මුදවා ගන්යන්ය. 

ِ وََءامِنُواْ بِهِۦ  ِجيبُواْ َداِعَي ٱَّلله
َ
َيََٰقۡوَمنَآ أ

ِۡن   ِن ذُنُوبُِكۡم َويُِجۡرُكم م  َيۡغفِۡر لَُكم م 
لِيمٖ 

َ
 ٣١ َعَذاٍب أ

32. “තවද, කවයරකු අල්ලාහය්ේ කැඳවුම්කරුට 

ප්රතිචාර යනාදක්වන්යන් ද එවිට ඔහු මහයපායළායේ 

(අල්ලාහ්ව අබිබවා යන්නට) හැකියාව ඇත්යතක් 

යනායේ. තවද ඔහුයගන් යතාර ව ඔහුට 

ආරක්ෂකයයක් යනාමැත. ඔවුහු පැහැදිලි 

මුළායවහිය. 

ِ فَلَيَۡس بُِمۡعِجزٖ  ها ُيجِۡب َداِعَي ٱَّلله َوَمن ل
ۡرِض َولَيَۡس لَهُ 

َ
ْۚ  فِي ٱلۡأ ۡولَِيآُء

َ
ۦٓ أ ۥ مِن ُدونِهِ

بِينٍ  ْوَلَٰٓئَِك فِي َضَلَٰٖل مُّ
ُ
 ٣٢ أ

33. නියත වශයයන්ම අහස් හා මහයපායළාව මවා, 

ඒවා මැවීයමන් නිරායාසයට පත් යනාවූ අල්ලාහ් 

මළවුනට යළි ජීවය යදන්නට ශක්තිය ඇත්තා බව 

ඔවුහු යනාදුටුයවෝ ද? එයසය්, නියත වශයයන්ම ඔහු 

සියලු දෑ යකයරහි ශක්තිය ඇත්තාය. 

َمََٰوَِٰت  هِذي َخلََق ٱلسه َ ٱل نه ٱَّلله
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

ن 
َ
ۡرَض َولَۡم َيۡعَى ِبخَلۡقِهِنه بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ أ

َ
َوٱلۡأ

ِ َشۡيءٖ 
ْۚ إِنهُهۥ عَلَىَٰ كُل  ِۚ بَلَىَٰٓ ُيحۡـَِۧي ٱلَۡمۡوتَيَٰ

 ٣٣ قَِدير  

34. තවද ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් (නිරා) ගින්න යවත 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන දිනයේ “යමය සතයය යනායේ 

ද” (යැයි විමසනු ලබති). “අපයේ පරමාධිපති මත 

දිවුරා (එය) එයසය්” යැයි ඔවුහු පවසති. “එයස් නම් 

නුඹලා ප්රතික්යෂ්ප කරමින් සිටි දෑ යහ්තුයවන් එම 

දඬුවම නුඹලා භුක්ති විඳිනු” යැයි ඔහු පවසයි. 

هِذيَن  ارِ  َويَۡوَم ُيۡعرَُض ٱل َكَفُرواْ عَلَى ٱلنه
ْۚ قَاَل  ِِۖ قَالُواْ بَلَىَٰ َوَرب ِنَا لَيَۡس َهََٰذا بِٱلۡحَق 

َ
أ

 ٣٤ فَُذوُقواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنتُۡم تَۡكُفُرونَ 

35. එයහයින් ධර්ම දූතවරුන් අතරින් දැඩි 

අධිෂ්ඨානයයන් යුක්ත වූවන් ඉවසුවාක් යමන් නුඹ ද 

ඉවසනු. තවද ඔවුන් සඳහා නුඹ ඉක්මන් යනාවනු. 

ඔවුනට ප්රතිඥා යදනු ලැබූ දෑ ඔවුන් දකින දින (එය) 

දහවල් කාලයේ යහෝරාවක් මිස තමන් නතර 

යනාවූවාක් යමනි. (නුයේ කාර්යය) දැනුම් දීමකි. 

දුෂ්ඨ ජනයා හැර (යවනත් කිසියවකු) විනාශ කරනු 

ලබන්යන්ද? 

ْولُواْ ٱلَۡعۡزِم مَِن ٱلرُُّسِل 
ُ
فَٱۡصبِۡر َكَما َصبََر أ

نهُهۡم يَۡوَم يََرۡوَن َما َولَا 
َ
هُهۡمْۚ َكأ تَۡستَۡعِجل ل

ِن نهَهارْۚ   ها َساَعٗة م  يُوَعُدوَن لَۡم يَلۡبَثُٓواْ إِل
ها ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ  ْۚ َفَهۡل ُيۡهلَُك إِل  ٣٥ بََلَٰغ 



සූරා මුහම්මද් 702 محمد 

සූරා මුහම්මද් محمد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ප්රතික්යෂ්ප යකාට අල්ලාහ්යේ මාර්ගයයන් (මිනිසුන්) 

අවහිර කළවුන් වනාහි ඔවුන්යේ ක්රියාවන් ඔහු (අල්ලාහ්) 

අපයත් හැර දැමීය. 

واْ َعن َسبِيِل   هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ ٱل
َضله 

َ
ِ أ ۡعَمَٰلَُهمۡ ٱَّلله

َ
 ١ أ

2. තවද විශ්වාස කර යහකම් සිදු කර මුහම්මද් යවත 

පහළ කරනු ලැබූ දෑ එය ඔවුන්යේ පරමාධිපතියගන් වූ 

සතයයකි යැයි විශ්වාස කළවුන් වනාහි ඔවුන්යේ 

පාපයන් ඔවුන්යගන් ඔහු ඉවත් කරයි. තවද ඔවුන්යේ 

තත්ත්වය ඔහු විධිමත් කර යදයි. 

هِذيَن َءاَمنُواْ  َٰلَِحَِٰت َوٱل وََعِملُواْ ٱلصه
ٖد َوُهَو ٱلۡحَقُّ   َِل عَلَىَٰ ُمحَمه َوَءاَمنُواْ بَِما نُز 

َر َعنُۡهۡم َسي ِـ َاتِهِۡم   ب ِهِۡم َكفه مِن ره
ۡصلََح بَالَُهمۡ 

َ
 ٢ َوأ

3. එයට යහ්තුව නියත වශයයන්ම ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් 

නිෂ්ඵල දෑ අනුගමනය කළ බැවින් හා විශ්වාස කළවුන් 

ඔවුන්යේ පරමාධිපතියගන් වූ සතයය අනුගමනය කළ 

බැවිණි. මිනිසුනට ඔවුන්යේ උපමාවන් අල්ලාහ් යගන 

හැර පානුයේ එයලසය. 

هِذيَن َكَفُرواْ ٱتهبَُعواْ   نه ٱل
َ
َذَٰلَِك بِأ

هِذيَن َءاَمنُواْ ٱتهبَُعواْ  نه ٱل
َ
ٱلَۡبَِٰطَل َوأ

ب ِهِۡمْۚ َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب  ُ ٱلۡحَقه مِن ره ٱَّلله
ۡمَثَٰلَُهمۡ 

َ
 ٣ لِلنهاِس أ

4. එයහයින් නුඹලා යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් (යුද 

බියම්) හමු වූ විට (ඔවුන්යේ) යගලවල් යවතට පහර 

යදනු. අවසානයේ නුඹලා ඔවුන් අබිබවනය කර ගත් විට 

යුද්ධය තම ආයුධ බිම තබන යතක් (ඔවුන්) ග්රහණය 

කිරීම නුඹලා තදින්ම සිදු කරනු. එය පසු අනුග්රහ 

දැක්වීමක් යහෝ වන්දි ලබා ගැනීමක් විය හැක. යමය 

(අල්ලාහය්ේ නියයෝගය) යේ. අල්ලාහ ්අභිමත කරන්යන් 

නම් ඔවුනට ඔහුම දඬුවම් කරන්නට තිබුණි. නමුත් (ඔහු 

එයස ්සිදු යනාකයළ්) නුඹලායගන් ඇතැයමක් ඇතැයමකු 

විසින් ඔහු පරීක්ෂාවට පත් කරනු පිණිසය. තවද 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ ඝාතනය කරනු ලැබූවන් වනාහි 

ඔවුන්යේ ක්රියාවන් අහිමි වී යන්නට ඔහු ඉඩ හරින්යන් 

නැත. 

هِذيَن َكَفُرواْ فََضۡرَب  فَإِذَا لَقِيتُُم ٱل
واْ   ۡثخَنتُُموُهۡم فَُشدُّ

َ
َِقاِب َحتهيَٰٓ إِذَآ أ ٱلر 

ا فَِدآًء َحتهيَٰ   ُۢا َبۡعُد َوِإمه ا َمنه ٱلَۡوثَاَق فَإِمه
ْۚ َذَٰلَِكۖۡ َولَۡو يََشآُء  تََضَع ٱلۡحَرۡ  ۡوَزاَرَها

َ
ُب أ

ُ لَٱنتََصَر مِنُۡهۡم َوَلَِٰكن ل َِيبۡلَُواْ   ٱَّلله
هِذيَن قُتِلُواْ فِي  َبۡعَضُكم بِبَۡعٖضِۗ َوٱل

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
ِ فَلَن يُِضله أ  ٤ َسبِيِل ٱَّلله

5. ඔහු ඔවුනට මතු මග යපන්වනු ඇත. තවද ඔවුන්යේ 

තත්ත්වයන් ඔහු විධිමත් කරනු ඇත. 
 ٥ َسيَۡهِديهِۡم َويُۡصلُِح بَالَُهمۡ 
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6. තවද ඔවුනට ඔහු (හඳුන්වා දී) දැනුවත් කළ (ස්වර්ග) 

උයනට ඔහු ඔවුන් ඇතුළත් කරනු ඇත. 
َفَها لَُهمۡ   ٦ َويُۡدِخلُُهُم ٱلۡجَنهَة َعره

7. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට 

උදේ කයළ ්නම් ඔහු නුඹලාට උදේ කරනු ඇත. තවද 

නුඹලායේ පාද ඔහු ස්ීර කරනු ඇත. 

  َ هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِن تَنُصُرواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

قَۡداَمُكمۡ 
َ
 ٧ يَنُصۡرُكۡم َويُثَب ِۡت أ

8. තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වන ඔවුනට 

විනාශයයි. තවද ඔවුන්යේ ක්රියාවන් ඔහු අපයත් හැර 

දැමීය. 

َضله 
َ
هُهۡم َوأ هِذيَن َكَفُرواْ َفتَۡعٗسا ل َوٱل

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
 ٨ أ

9. එය නියත වශයයන්ම ඔවුහු අල්ලාහ ්පහළ කළ දෑ 

පිළිකුල් කළ බැවිනි. එයහයින් අල්ලාහ් ඔවුන්යේ 

ක්රියාවන් නිෂ්ඵල කයළ්ය. 

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
نهُهۡم َكرُِهواْ َمآ أ

َ
َذَٰلَِك بِأ

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
ۡحبََط أ

َ
 ٩ فَأ

10. මහයපායළායේ ගමන් කර ඔවුනට යපර 

සිටියවුන්යේ අවසානය යකයස ්වී දැයි ඔවුහු 

අධීක්ෂණයයන් යනාබලන්යනෝද? අල්ලාහ් ඔවුන් 

මුළුමණින්ම විනාශ කයළය්. තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නන්ට ද ඒ හා සමාන දෑ ඇත. 

ۡرِض َفيَنُظُرواْ  
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
۞أ

هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡمۖۡ َكيَۡف كَاَن  َعَٰقِبَُة ٱل
َٰفِرِيَن   ُ َعلَيۡهِۡمۖۡ َولِلَۡك َر ٱَّلله َدمه

ۡمَثَٰلَُها
َ
 ١٠ أ

11. එය, යද්වත්වය විශ්වාස කළවුන්යේ ආරක්ෂකයා 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් වන බැවින් ද නියත 

වශයයන්ම යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්ට 

ආරක්ෂකයකු නැති බැවින් ද යේ. 

نه  
َ
هِذيَن َءاَمنُواْ َوأ َ َمۡولَي ٱل نه ٱَّلله

َ
َذَٰلَِك بِأ

 ١١ ٱلَۡكَٰفِرِيَن لَا َمۡولَيَٰ لَُهمۡ 

12. විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන්, ඒවාට පහළින් 

ගංගා ගලා බස්නා (ස්වර්ග) උයන් වලට නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්ඇතුළත් කරයි. තවද ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන් වන ඔවුහු (යමයලාව සතුට) භුක්ති විඳිමින් 

යගාවිපළ සතුන් අනුභව කරන්නාක් යමන් අනුභව 

කරමින් සිටිති. තවද (නිරා) ගින්න ඔවුනට හිමි 

නවාතැනයි. 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ   َ يُۡدِخُل ٱل إِنه ٱَّلله
َٰٖت َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها   َٰلَِحَِٰت َجنه ٱلصه

هِذيَن َكَفُرواْ  ۖۡ َوٱل نَۡهَُٰر
َ
َيتََمتهُعوَن  ٱلۡأ

نَۡعَُٰم  
َ
ُكُل ٱلۡأ

ۡ
ُكلُوَن َكَما تَأ

ۡ
َويَأ

اُر َمثۡٗوى لهُهمۡ   ١٢ َوٱلنه

13. නුඹ ව පිටමං කළ නුයේ ගම්මානයට වඩා, වඩාත් 

බලවත් වූ ගම්මාන යකාපමණක් අපි විනාශ කයළමුද? 

එවිට ඔවුනට කිසිදු උදේකරුයවකු යනාවීය. 

َشدُّ 
َ
ِن قَۡريٍَة ِهَي أ ي ِن م 

َ
ِن  َوَكأ قُوهٗة م 

ۡهلَۡكَنَُٰهۡم فَلَا  
َ
ۡخرََجتَۡك أ

َ
قَۡريَتَِك ٱلهتِٓي أ

 ١٣ نَاِصَر لَُهمۡ 
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14. තම පරමාධිපතියගන් වූ පැහැදිලි සාධක මත 

සිටින්නා, තම නපුරු ක්රියාව ඔහුට අලංකාර කර 

යපන්වනු ලැබ තම ආශාවන් අනුගමනය කළ අය යමන් 

ද? 

ِن  َفَمن كَاَن عَلَىَٰ بَي ِنَةٖ م 
َ
ب ِهِۦ َكَمن  أ ره

ُزي َِن لَُهۥ ُسوُٓء َعَملِهِۦ َوٱتهبَُعٓواْ 
ۡهَوآَءُهم

َ
 ١٤ أ

15. බිය බැතිමතුන්හට ප්රතිඥා යදනු ලැබූ ස්වර්ගයේ 

ස්වභාවය නම්, එහි පල් යනාවන ජලයයන් යුත් ගංගා ද 

එහි රසය යවනස් යනාවන කිරි පානයයන් යුත් ගංගා ද 

පානය කරන්නන්හට රසවත් මුිකපානයයන් යුත් ගංගා 

ද පිරිසිදු කරන ලද මී පැණියයන් යුත් ගංගා ද ඇත. තවද 

ඔවුනට එහි සියලු පලතුරු ද ඔවුන්යේ පරමාධිපතියගන් 

වූ සමාව ද ඇත. ඔහු (නිරා) ගින්යන් සදාතනිකයයකු 

යමන් ද? තවද (එවන් නිරාවාසීන් වන) ඔවුනට යලෝ දිය 

යපාවනු ලැයේ. එවිට එය ඔවුන්යේ බඩවැල් කැබලි 

කරයි. 

ثَُل ٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنۖۡ فِيَهآ  مه
ِن  نَۡهَٰر  م 

َ
آٍء َغيۡرِ َءاِسٖن َوأ ِن مه نَۡهَٰر  م 

َ
أ

ِۡن َخمۡرٖ   نَۡهَٰر  م 
َ
هۡم َيتََغيهۡر َطۡعُمُهۥ َوأ لهبَٖن ل

ِۡن َعَسٖل   نَۡهَٰر  م 
َ
َٰرِبِيَن َوأ ةٖ ل ِلشه هذه ل

ىِۖ َولَُهۡم فِ َصف ٗ َمَرَِٰت مُّ ِ ٱلثه
يَها مِن كُل 

ب ِهِۡمۖۡ َكَمۡن ُهَو َخَٰلِد  فِي   ِن ره َوَمۡغفَِرة  م 
َع   ارِ وَُسُقواْ َمآًء َحمِيٗما َفَقطه ٱلنه

ۡمَعآَءُهمۡ 
َ
 ١٥ أ

16. තවද ඔවුන් අතරින් නුඹ යවත සවන් යදන්නන් ද 

යවති. නුඹ යවතින් ඔවුන් පිට ව ගිය විට “යමාහු 

යමායහාතකට යපර කුමක් පැවසුයේ දැ?”යි ඥානය යදනු 

ලැබූවන්යගන් ඔවුහු (සමේචලයයන් යුතු ව) විමසති. තම 

හදවත් මත අල්ලාහ් මුද්රා තැබූ හා තම ආශාවන් 

අනුගමනය කළවුන් යමාවුහුමය. 

ن يَۡستَِمُع إِلَۡيَك َحتهيَٰٓ إِذَا   َومِنُۡهم مه
وتُواْ 

ُ
هِذيَن أ َخرَُجواْ مِۡن ِعنِدَك قَالُواْ لِل

هِذيَن  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ْۚ أ ٱلۡعِلَۡم َماذَا قَاَل َءانًِفا

ُ عَلَىَٰ قُلُوبِهِۡم َوٱتهبَُعٓواْ   َطبََع ٱَّلله
ۡهَوآَءُهمۡ 

َ
 ١٦ أ

17. තවද යහමග ලැබූවන් වන ඔවුන්හට ඔහු යහමග 

අධික කයළය්. තවද ඔහු ඔවුනට ඔවුන්යේ බිය 

බැතිමත්කම පිරිනැමුයේය. 

هِذيَن ٱۡهتََدۡواْ َزاَدهُ  َُٰهۡم  َوٱل ۡم ُهٗدى وََءاتَى
َُٰهمۡ   ١٧ َتۡقَوى

18. අවසන් යහෝරාව අනයප්ක්ිත යලස ඔවුන් යවත 

පැමිණීම මිස යවයනකක් ඔවුහු බලායපායරාත්තු 

වන්යනහු ද? සැබැවින්ම එහි සලකුණු පැමිණ ඇත. එයස ්

නම් ඔවුන් යවත එය පැමිණි විට ඔවුනට ඔවුන්යේ 

යමයනහි කිරීම යකයස ්නම් (ඵලක්) යවත් ද? 

تِيَُهم َفَهۡل 
ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ ها ٱلسه يَنُظُروَن إِل

هيَٰ لَُهۡم إِذَا   ن
َ
ْۚ فَأ ۡشَراُطَها

َ
ۖۡ َفَقۡد َجآَء أ َبۡغتَٗة

َُٰهمۡ   ١٨ َجآَءۡتُهۡم ذِۡكَرى
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19. එයහයින් (නබිවරය!) නුඹ දැන ගනු! නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්හැර යවනත් යදවියඳකු නැත. නුයේ 

පාපයන්ටත් යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හා විශ්වාස 

කරන්නියන්හටත් සමාව අයැදිනු. තවද නුඹලායේ 

ක්රියාකාරකම් හා නුඹලායේ නවාතැන අල්ලාහ ්දනී. 

ُ َوٱۡستَۡغفِۡر  ها ٱَّلله نهُهۥ لَآ إَِلََٰه إِل
َ
فَٱۡعلَۡم أ

  ُ لَِذۢنبَِك َولِلُۡمۡؤمِنِيَن َوٱلُۡمۡؤمَِنَِٰتِۗ َوٱَّلله
 َٰ  ١٩ ُكمۡ َيۡعلَُم ُمتََقلهبَُكۡم َوَمثَۡوى

20. තවද (යුද්ධය සම්බන්ධ ව) පරිේයේදයක් පහළ 

කරනු ලැබිය යුතු යනායේ දැ?යි විශ්වාස කළවුන් 

විමසති. නමුත් තීරණාත්මක පරිේයේදයක් පහළ කරනු 

ලැබ එහි යුද්ධය සම්බන්ධ ව සඳහන් කරනු ලැබූ විට තම 

හදවත් තුළ යරෝග ඇත්තවුන් මරණය තමන් යවත යවළා 

ගත් යකයනකු සිහි නැතිවී බලන්නාක් යමන් නුඹ යදස 

ඔවුහු බලති. එයහයින් ඔවුනට වඩාත් සුදුසුය. 

ِلَۡت ُسوَرة ۖۡ  هِذيَن َءاَمنُواْ لَۡولَا نُز  َويَُقوُل ٱل
حَۡكَمة  َوذُكَِر فِيَها  نزِلَۡت ُسوَرة  مُّ

ُ
فَإِذَآ أ

رَض    هِذيَن فِي قُلُوبِهِم مه يَۡت ٱل
َ
ٱلۡقِتَاُل َرأ
إِلَۡيَك َنَظَر ٱلَۡمۡغِشي ِ َعلَيۡهِ يَنُظُروَن 

ۡولَيَٰ لَُهمۡ 
َ
 ٢٠ مَِن ٱلَۡمۡوِتِۖ فَأ

21. එනම් අවනතභාවය හා යහපත් ප්රකාශය (ඔවුනට 

වඩාත් සුදුසුය). එයහයින් (යුද්ධය පිළිබඳව) එම නියයෝග 

ස්ීර වූ විට ඔවුන් අල්ලාහ් ට සැබෑ වන්යන් නම් එය 

ඔවුනට යහපත් වනු ඇත. 

ۡمُر َطاَعة  
َ
ْۚ فَإِذَا َعَزَم ٱلۡأ ۡعُروف  َوَقۡول  مه

َ لَكَاَن َخيۡٗرا لهُهمۡ   ٢١ فَلَۡو َصَدقُواْ ٱَّلله

22. නුඹලා පිටුපා මහයපායළායේ කලහකම් සිදු යකාට 

නුඹලායේ ඥාතී සම්බන්ධකම් බිඳ යහළන්නට තැත් 

කරන්යනහු ද? 

ن ُتۡفِسُدواْ  
َ
هۡيتُۡم أ َفَهۡل َعَسيۡتُۡم إِن تََول

ۡر 
َ
رَۡحاَمُكمۡ فِي ٱلۡأ

َ
ُعٓواْ أ ِ  ٢٢ ِض َوُتَقط 

23. අල්ලාහ් ශාප කළවුන් ඔවුහුමය. එවිට ඔහු ඔවුනට 

බිහිරිභාවය ඇති කයළය්. තවද ඔවුන්යේ බැල්ම 

අන්ධභාවයට පත් කයළ්ය. 

ُهۡم   َصمه
َ
ُ فَأ هِذيَن لََعنَُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

بَۡصََٰرُهمۡ 
َ
ۡعَميَٰٓ أ

َ
 ٢٣ َوأ

24. එයහයින් ඔවුන් අල් කුර්ආනය පරිශීලනය 

යනාකරන්යනෝ ද? එයස් නැතයහාත් (ඔවුන්යේ) හදවත් 

මත ඒවාට අගුල් (දමා) තියේද? 

ۡم عَلَىَٰ قُلُوٍب  
َ
فَلَا َيتََدبهُروَن ٱلُۡقۡرَءاَن أ

َ
أ

ۡقَفالَُهآ 
َ
 ٢٤ أ

25. ඔවුනට මග යපන්වීම පැහැදිලි වූ පසු ව නියත 

වශයයන්ම පසුපස හැරී ගියවුන් වනාහි යෂයිතාන් (එය) 

ඔවුනට අලංකාර කයළය්. තවද ඔහු ඔවුනට ආශාවන් 

ඇති කයළ්ය. 

ِنُۢ   ۡدَبَٰرِِهم م 
َ
واْ عَلَىَٰٓ أ هِذيَن ٱۡرتَدُّ إِنه ٱل

يَۡطَُٰن  َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُهُم ٱلُۡهَدى ٱلشه
ۡملَىَٰ لَُهمۡ 

َ
َل لَُهۡم َوأ  ٢٥ َسوه

26. එය, සැබැවින්ම ඔවුන් අල්ලාහ ්පහළ කළ දෑ 

පිළිකුල් කළවුන්ට " (යම්) කරුණු අතරින් ඇතැම් දෑහි 

අපි නුඹලාට අවනත වන්යනමු" යැයි පැවසූ යහ්තුයවනි. 

තවද අල්ලාහ ්ඔවුන්යේ රහස ්දනී. 

هِذيَن َكرُِهواْ َما   نهُهۡم قَالُواْ لِل
َ
َذَٰلَِك بِأ

ۡمرِِۖ 
َ
ُ َسنُِطيُعُكۡم فِي َبۡعِض ٱلۡأ َل ٱَّلله نَزه

ُ َيۡعلَُم إِۡسَراَرُهمۡ   ٢٦ َوٱَّلله
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27. නමුත් ඔවුන්යේ මුහුණු වලට හා පිටවල් වලට පහර 

යදමින් මලක්වරුන් ඔවුන්(යේ ප්රාණය) අත්පත් කර 

ගන්නා විට යකයස් වීද? 

تُۡهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة   فََكيَۡف إِذَا تَوَفه
ۡدَبََٰرُهمۡ 

َ
 ٢٧ يَۡضِربُوَن وُُجوَهُهۡم َوأ

28. යමයට යහත්ුව එය නියත වශයයන්ම ඔවුන් අල්ලාහ් 

යකෝප කරවන දෑ අනුගමනය යකාට ඔහුයේ තෘප්තිය 

ඔවුන් පිළිකුල් කිරිමය. එයහයින් ඔවුන්යේ ක්රියාවන් ඔහු 

නිෂ්ඵල කයළය්. 

 َ ۡسَخَط ٱَّلله
َ
نهُهُم ٱتهبَُعواْ َمآ أ

َ
َذَٰلَِك بِأ

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
ۡحبََط أ

َ
 ٢٨ َوَكرُِهواْ رِۡضَوَٰنَُهۥ فَأ

29. එයස් නැතයහාත් ඔවුන්යේ යක්රෝධය අල්ලාහ ්යහළි 

යනාකරන්යන්ම යැයි හදවත් තුළ යරෝග ඇත්තවුන් 

සිතුයේ ද? 

ن 
َ
رٌَض أ هِذيَن فِي قُلُوبِهِم مه ۡم َحِسَب ٱل

َ
أ

ۡضَغَٰنَُهمۡ 
َ
ُ أ  ٢٩ لهن ُيخۡرَِج ٱَّلله

30. තවද අප අභිමත කරන්යන් නම් අප නුඹට ඔවුන්ව 

යපන්වන්නට තිබුණි. එවිට නුඹ ඔවුන්යේ සලකුණු 

මගින් හඳුනා ගනු ඇත. සැබැවින්ම කතා විලාසයයන් 

නුඹ ඔවුන් හඳුනා ගන්නට පුළුවන. තවද නුඹලායේ 

ක්රියාවන් අල්ලාහ් දනී. 

َريَۡنََٰكُهۡم فَلََعَرۡفتَُهم  
َ
َولَۡو نََشآُء لَأ

بِِسيَمَُٰهۡمْۚ َولََتۡعرَِفنهُهۡم فِي لَحِۡن ٱلَۡقۡوِلِۚ 
ۡعَمَٰلَُكمۡ 

َ
ُ َيۡعلَُم أ  ٣٠ َوٱَّلله

31. තවද නුඹලා අතරින් කැපවන්නන් හා 

ඉවසිලිවන්තයින් අප යපන්වා යදනු පිණිසත් නුඹලායේ 

යතාරතුරු අප පරීක්ෂා කරනු පිණිසත් නියත වශයයන්ම 

අපි නුඹලා පරීක්ෂාවට ලක් කරන්යනමු. 

َولََنبۡلَُونهُكۡم َحتهيَٰ َنۡعلََم ٱلُۡمَجَٰهِِديَن 
َٰبِرِيَن َوَنبۡلَُواْ   مِنُكۡم َوٱلصه

ۡخبَاَرُكمۡ 
َ
 ٣١ أ

32. නියත වශයයන්ම ප්රතික්යෂ්ප යකාට, අල්ලාහ්යේ 

මාර්ගයයන් වළක්වා, තමන්ට යහමග පැහැදිලි වූවායින් 

පසු ව රසූල්වරයාට විරුද්ධවන්නන් වනාහි ඔවුනට 

කිසිවකින් අල්ලාහ්ට හානි සිදු කළ යනාහැක්යක්මය. 

තවද ඔහු ඔවුන්යේ ක්රියාවන් නිෂ්ඵල කරනු ඇත. 

واْ َعن َسبِيِل  هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ إِنه ٱل
 ِ  وََشآقُّواْ ٱلرهُسوَل مِنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن  ٱَّلله

ا  َ َشيۡـ ٗ واْ ٱَّلله لَُهُم ٱلُۡهَدىَٰ لَن يَُضرُّ
ۡعَمَٰلَُهمۡ 

َ
 ٣٢ وََسيُۡحبُِط أ

33. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට 

අවනත වනු. තවද රසූල්වරයාට ද අවනත වනු. තවද 

නුඹලායේ ක්රියාවන් නිෂ්ඵල කර යනාගනු. 

 َ ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
۞َيَٰٓأ

ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل َولَا ُتبِۡطلُٓواْ 
َ
َوأ

ۡعَمَٰلَُكمۡ 
َ
 ٣٣ أ

34. නියත වශයයන්ම ප්රතික්යෂ්ප යකාට, අල්ලාහ්යේ 

මාර්ගයයන් (ජනයා) වළක්වා, පසු ව ප්රතික්යෂ්පකයින් 

යලසින්ම මිය යන්නන් වන ඔවුනට අල්ලාහ් සමාව 

යනායදන්යන්මය. 

واْ َعن َسبِيِل  هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ إِنه ٱل
ار  فَلَن َيۡغفَِر  ِ ثُمه َماتُواْ َوُهۡم ُكفه ٱَّلله

ُ لَُهمۡ   ٣٤ ٱَّلله
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35. එයහයින් (යුද බියමහි) නුඹලා අධධර්යමත්ව බිය 

සුළු වී සාමය යවත ඇරයුම් යනාකරනු. නුඹලාය උසස් 

වනුයේ. තවද අල්ලාහ් නුඹලා සමගය. නුඹලායේ 

ක්රියාවන් ඔහු නුඹලාට අහිමි යනාකරන්යන්මය. 

نتُُم  
َ
لِۡم َوأ فَلَا تَهِنُواْ َوتَۡدُعٓواْ إِلَي ٱلسه

ُ َمَعُكۡم َولَن يَتَِرُكۡم   ۡعلَۡوَن َوٱَّلله
َ
ٱلۡأ

ۡعَمَٰلَُكمۡ 
َ
 ٣٥ أ

36. නියත වශයයන්ම යමයලාව ජීවිතය යකළි 

යසල්ලමකි. වියනෝදයකි. තවද නුඹලා විශ්වාස කර, බිය 

බැතිමත් වන්යනහු නම් නුඹලායේ කුලිය ඔහු නුඹලාට 

පිරිනමනු ඇත. තවද නුඹලායේ ධනය ඔහු නුඹලායගන් 

ඉල්ලා යනාසිටියි. 

ْۚ َوِإن  ۡنيَا لَعِب  َولَۡهو  إِنهَما ٱلۡحَيَوَٰةُ ٱلدُّ
ُجوَرُكۡم َولَا  

ُ
تُۡؤمِنُواْ َوَتتهُقواْ يُۡؤتُِكۡم أ

ۡمَوَٰلَُكمۡ يَۡسـ َلُۡكۡم 
َ
 ٣٦ أ

37. ඔහු නුඹලායගන් එය (ධනය) ඉල්ලා; බල කර 

සිටියේ නම් (එවිට) නුඹලා මසුරු වන්යනහුය. තවද 

නුඹලායේ යක්රෝධය ඔහු යහළි කරන්යන්ය. 

إِن يَۡسـ َلُۡكُموَها َفيُۡحفُِكۡم َتبَۡخلُواْ  
ۡضَغَٰنَُكمۡ 

َ
 ٣٧ َويُۡخرِۡج أ

38. අයහෝ! යමන්න! නුඹලා අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ 

වියදම් කරනු පිණිස නුඹලා ඇරයුම් කරනු ලැබුවන්ය. 

එයහත් නුඹලා අතුරින් මසුරු වන්නන්ද යවති. තවද 

කවයරකු මසුරු වන්යන්ද එයස් ඔහු මසුරු වනුයේ ඔහු 

යවනුයවනි. නමුත් අල්ලාහ් අවශයතායවන් යතාරය. තවද 

නුඹලා දිළින්යදෝය. තවද නුඹලා පිටු පා යන්යන් නම් 

(නුඹලා යවනුවට) නුඹලා හැර යවනත් පිරිසක් ඔහු පත් 

කරනු ඇත. එවිට ඔවුහු නුඹලා යමන් යනාවනු ඇත. 

نتُۡم َهَُٰٓؤلَآءِ تُۡدَعۡوَن لُِتنفُِقواْ فِي  
َ
َهَٰٓأ

ۖۡ َوَمن   ن َيبَۡخُل ِ فَِمنُكم مه َسبِيِل ٱَّلله
  ُ ۚۦْ َوٱَّلله َيبَۡخۡل فَإِنهَما َيبَۡخُل َعن نهۡفِسهِ

نتُُم ٱلُۡفَقرَ 
َ
هۡواْ ٱلَۡغنِيُّ َوأ ْۚ َوِإن َتتََول آُء

يَۡستَبِۡدۡل قَۡوًما َغيَۡرُكۡم ثُمه لَا يَُكونُٓواْ  
ۡمَثَٰلَُكم

َ
 ٣٨ أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (අයහෝ නබිවරය!) නියත වශයයන්ම අපි නුඹට 

ප්රකට ජයක් ලබා දුනිමු. 
بِيٗنا  ١ إِنها َفتَۡحنَا لََك َفتٗۡحا مُّ

2. නුයේ පාපයයන් යපර සිදු වූ දෑ හා පසු සිදු වූ දෑ 

සඳහා අල්ලාහ ්නුඹට සමාව යදනු පිණිසත් ඔහුයේ 

ආශිර්වාදය නුඹ යවත සම්පූර්ණ කරනු පිණිසත් ඍජු 

මාර්ගය යවත නුඹට ඔහු මග යපන්වනු පිණිසත්ය. 

َم مِن ذَۢنبَِك   ُ َما َتَقده ل َِيۡغفَِر لََك ٱَّلله
َر َويُتِمه نِۡعَمتَُهۥ َعلَيَۡك  خه

َ
َوَما تَأ

ۡستَقِيٗما  ٢ َويَۡهِديََك ِصَرَٰٗطا مُّ

3. තවද අති මහත් උපකාරයකින් අල්ලාහ ්නුඹට උදේ 

කරනු පිණිසත් ය. 
ُ نَۡصًرا َعزِيًزا   ٣ َويَنُصَرَك ٱَّلله

4. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන්යේ සිත් තුළට 

ඔවුන්යේ විශ්වාසය සමගම විශ්වාසය වැඩි කර ගනු 

පිණිස ශාන්තභාවය පහළ කයළ් ඔහුය. අහසහ්ි හා 

මහයපායළායේ යස්නාවන් අල්ලාහ ්සතුය. තවද 

අල්ලාහ ්සර්ව ඥානී ය; මහා ප්රඥාවන්ත ය. 

ِكينََة فِي قُلُوِب   نَزَل ٱلسه
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل
َع إِيَمَٰنِهِۡمُۗ  ٱلُۡمۡؤمِنِيَن  لِيَزَۡداُدٓواْ إِيَمَٰٗنا مه

ۡرِضِۚ وَكَاَن 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُجنُوُد ٱلسه َوَّلِله

ُ َعلِيًما َحِكيٗما  ٤ ٱَّلله

5. තවද ඔහු යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හා විශ්වාස 

කරන්නියන් ඒවාට පහළින් ගංගායවෝ ගලා බස්නා 

(ස්වර්ග) උයන් වලට ඇතුළත් කරනු පිණිසත්ය. ඔවුන් 

එහි සදාතනිකයින්ය. තවද ඔවුන්යේ පාපයන් 

ඔවුන්යගන් ඔහු කමා කරනු පිණිසත්ය. එය අල්ලාහ ්

අබියස අතිමහත් ජයග්රහණයයි. 

َٰٖت   ل ُِيۡدِخَل ٱلُۡمۡؤمِنِيَن وَٱلُۡمۡؤمَِنَِٰت َجنه
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها  

َ
َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ِ َِر َعنُۡهۡم َسي  ـ َاتِهِۡمْۚ وَكَاَن َذَٰلَِك َويَُكف 
ِ فَۡوًزا َعِظيٗما  ٥ ِعنَد ٱَّلله

6. තවද අල්ලාහ් පිළිබඳ නරක සිතුවිලි ඇති කර ගත් 

කුහක පිරිමීන් හා කුහක කාන්තාවන්ටත් යදවියන්ට 

ආයද්ශ තබන්නන් හා ආයද්ශ තබන්නියන්ටත් ඔහු 

දඬුවම් කිරීම පිණිසත්ය. ඔවුන් යවත නපුර යවළා ගනු 

ඇත. අල්ලාහ ්ඔවුන් යකයරහි යකෝප විය. තවද 

ඔවුනට ඔහු ශාප කයළය්. තවද ඔවුනට නිරය සූදානම් 

කයළය්. තවද යයාමු වන සථ්ානයයන් එය නපුරු විය. 

َب ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت  ِ َويَُعذ 
ٓان ِيَن   َوٱلُۡمۡشِركِيَن وَٱلُۡمۡشرَِكَِٰت ٱلظه

ۡوِءِۚ َعلَيۡهِۡم َدآئَِرةُ ٱل ِ َظنه ٱلسه ۡوءِِۖ بِٱَّلله سه
َعده لَُهۡم  

َ
ُ َعلَيۡهِۡم َولََعنَُهۡم َوأ وََغِضَب ٱَّلله

 ٦ َجَهنهَمۖۡ وََسآَءۡت َمِصيٗرا
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7. තවද අහස ්හා මහයපායළායේ යස්නාවන් අල්ලාහ ්

සතුය. තවද අල්ලාහ් මහා ප්රඥාවන්ත ය; සර්ව බලධාරී 

ය. 

ۡرِضِۚ وَكَاَن 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُجنُوُد ٱلسه َوَّلِله

ُ َعزِيًزا َحِكيًما  ٧ ٱَّلله

8. නියත වශයයන්ම අපි නුඹ සාක්ිකරුයවකු, 

ශුභාරංචි පවසන්යනකු හා අවවාද කරන්යනකු 

වශයයන් එේයවමු. 

ٗرا َونَِذيٗرا ِ رَۡسلَۡنََٰك َشَٰهِٗدا َوُمبَش 
َ
 ٨ إِنهآ أ

9. නුඹලා අල්ලාහ්ව ද ඔහුයේ දූතයාව ද විශ්වාස කර; 

තවද ඔහුට උදේ කර; ඔහුට ගරුබුහුමන් කර; තවද 

නුඹලා ඔහු (අල්ලාහ)්ව උයද් සවස සුවිශුද්ධ කරනු 

පිණිසය. 

ُِروهُ  ِ َورَُسولِهِۦ َوُتَعز  ل ُِتۡؤمِنُواْ بِٱَّلله
ِصيلًا

َ
 ٩ َوتَُوق ُِروُهْۚ َوتَُسب ُِحوهُ بُۡكَرٗة َوأ

10. නියත වශයයන්ම නුඹට ප්රතිඥා යදන්නන් වනාහි 

ඔවුහු ප්රතිඥා යදනුයේ අල්ලාහ්ටය. අල්ලාහ්යේ අත 

ඔවුන්යේ අත් වලට ඉහළිනි. එයහයින් කවයරකු 

(ප්රතිඥාව) කඩ කයළ් ද නියත වශයයන්ම එයස් ඔවුන් 

ප්රතිඥාව කඩ කරනුයේ තමන්ට එයරහිවය. තවද කවර 

යදයක් යවත අල්ලාහ්ට ප්රතිඥා දුන්යන් ද එය ඉටු කළ 

අය වනාහි ඔහුට මහත් වූ තිළිණයක් ඔහු පිරිනමනු 

ඇත. 

َ إِنه  هِذيَن ُيبَايُِعونََك إِنهَما ُيبَايُِعوَن ٱَّلله ٱل
يِۡديهِۡمْۚ َفَمن نهَكَث 

َ
ِ فَۡوَق أ يَُد ٱَّلله

ۡوفَيَٰ  
َ
فَإِنهَما يَنُكُث عَلَىَٰ َنۡفِسهِۖۦۡ وََمۡن أ

ۡجًرا 
َ
َ فََسيُۡؤتِيهِ أ ََٰهَد َعلَيُۡه ٱَّلله بَِما َع

 ١٠ َعِظيٗما

11. අපයේ ධනසම්පත් හා අපයේ පවුල් අප ව නිරත 

කරවීය. එයහයින් අපට සමාව යදනු යැයි ගැමි 

අරාබිවරුන් අතරින් පමාවී රැඳී සිටියවුන් නුඹට මතු 

පවසනු ඇත.  ඔවුන්යේ සිත් තුළ නැති දෑ ඔවුන්යේ 

දිවවල් වලින් ඔවුහු පවසති. ඔහු නුඹලාට යම් හානියක් 

අයප්ක්ෂා කයළ් නම් යහෝ නුඹලාට යම් ප්රයයෝජනයක් 

අයප්ක්ෂා කයළ් නම් යහෝ අල්ලාහ් යවත (මැදිහත් 

වීමට) ශක්තිය දරනුයේ කවුරුන් ද? එයස ්යනාව, 

නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් අභිඥාවන්තය. 

ۡعَراِب  
َ
َسيَُقوُل لََك ٱلُۡمَخلهُفوَن مَِن ٱلۡأ

  ْۚ ۡهلُونَا فَٱۡستَۡغفِۡر لََنا
َ
َٰلَُنا َوأ ۡمَو

َ
َشَغلَتۡنَآ أ
ا لَيَۡس فِي قُلُوبِهِۡمْۚ  َيُقولُوَن  لِۡسنَتِهِم مه

َ
بِأ

ِ َشيۡـ ًا  َِن ٱَّلله قُۡل َفَمن َيۡملُِك لَُكم م 
ُۢاْۚ  َراَد بُِكۡم َنۡفَع

َ
ۡو أ

َ
ا أ َراَد بُِكۡم َضرًّ

َ
إِۡن أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيَرُۢا  ١١ بَۡل كَاَن ٱَّلله

12. එයස් යනාව, රසූල්වරයා හා විශ්වාසවන්තයයෝ 

ඔවුන්යේ පවුල් යවත කිසිවියටක නැවත හැරී 

යනාඑන්යන්ම යැයි නුඹලා සිතුයවහුය. එය නුඹලායේ 

සිත් තුළ අලංකාර කර යපන්වන ලදී. තවද නුඹලා 

සිතුයේ නරක සිතුවිල්ලකි. තවද නුඹලා විනාශ කරනු 

ලබන පිරිසක් බවට ද පත්වූයයහුය. 

ن لهن يَنَقلَِب ٱلرهُسوُل 
َ
بَۡل َظنَنتُۡم أ

بَٗدا َوُزي َِن  
َ
ۡهلِيهِۡم أ

َ
َوٱلُۡمۡؤمِنُوَن إِلَيَٰٓ أ

ۡوءِ  َذَٰلَِك فِي قُلُوبُِكۡم وََظنَنتُۡم َظنه ٱلسه
 ١٢ َوُكنتُۡم قَۡوَمُۢا بُوٗرا
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13. තවද කවයරකු අල්ලාහ් හා ඔහුයේ දහම් දූතයාව 

විශ්වාස යනාකයළ ්ද නියත වශයයන්ම එම 

ප්රතික්යෂ්පකයින්ට අපි ඇවියළන ගින්නක් සූදානම් 

කර ඇත්යතමු. 

ِ َورَُسولِهِۦ فَإِنهآ   َوَمن لهۡم يُۡؤمِنُۢ بِٱَّلله
ۡعتَۡدنَا لِلَۡكَٰفِرِيَن َسعِيٗرا

َ
 ١٣ أ

14. තවද අහස ්හා මහයපායළායවහි ආධිපතයය 

අල්ලාහ ්සතුය. ඔහු අභිමත කරන අයට සමාව යදයි. 

තවද ඔහු අභිමත කරන අයට දඬුවම් කරයි. තවද 

අල්ලාහ ්අතික්ෂමාශීලී ය; මහා කරුණාන්විතය. 

ۡرِضِۚ َيۡغفُِر 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

 ُ ْۚ وَكَاَن ٱَّلله ُب َمن يََشآُء ِ لَِمن يََشآُء َويَُعذ 
 ١٤ َغُفوٗرا رهِحيٗما

15. යුද බියම් (සතුරා දමා ගිය) වසත්ුව ගැනීම සඳහා 

“අපත් නුඹලා පසුපසින් එන්නට නුඹලා අපට ඉඩ 

යදනුයි” පමාවී රැඳී සිටියවුන් කියති. අල්ලාහ්යේ වදන 

යවනස ්කිරීමට ඔවුහු අයප්ක්ෂා කරති. “නුඹලා අප 

පසුපසින් යනාපැමියණනු. මීට යපර අල්ලාහ් පවසා 

සිටියේ ද එයලසය” යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

එවිට ඔවුහු, “එයස ්යනාව නුඹලා අපට ඊර්ෂයා 

කරන්යනහුය” යැයි පවසනු ඇත. එයස් යනාව 

ස්වල්පයක් මිස ඔවුහු වටහා යනාගන්නන් වූහ. 

َسيَُقوُل ٱلُۡمَخلهُفوَن إِذَا ٱنَطلَۡقتُۡم إِلَيَٰ  
ُخُذوَها ذَُرونَا نَتهبِۡعُكۡمۖۡ  

ۡ
َمَغانَِم لَِتأ

ِْۚ قُل لهن   لُواْ َكَلََٰم ٱَّلله ِ ن ُيبَد 
َ
يُرِيُدوَن أ

 ۡۖ ُ مِن َقبُۡل تَتهبُِعونَا َكَذَٰلُِكۡم قَاَل ٱَّلله
 ُ ْۚ بَۡل كَانُواْ لَا  فََسيَُقول وَن بَۡل َتحُۡسُدوَننَا

ها قَلِيلٗا  ١٥ َيۡفَقُهوَن إِل

16. නුඹලා වඩාත් බලාධිකාරයයන් යුත් පිරිසකට 

එයරහිව කැඳවනු ලබන්යන්ය. නුඹලා ඔවුන් සමග 

සටන් කරනු ඇත. එයස් නැතයහාත් ඔවුන් යටත් වනු 

ඇත යැයි ගැමි අරාබිවරුන් අතරින් පමාවී රැඳී 

සිටියවුන්හට (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. එයහයින් 

නුඹලා (නියයෝගයට) අවනත වූයයහු නම් අල්ලාහ් 

නුඹලාට යහපත් කුලියක් පිරිනමනු ඇත. නමුත් 

නුඹලා මීට යපර හැරී ගියාක් යමන් නුඹලා හැරුයණ් 

නම් ඔහු නුඹලාට යේදනීය දඬුවමකින් දඬුවම් කරනු 

ඇත. 

ۡعَراِب َستُ 
َ
ۡدَعۡوَن قُل ل ِلُۡمَخلهفِيَن مَِن ٱلۡأ

ۡو  
َ
ٖس َشِديٖد تَُقَٰتِلُوَنُهۡم أ

ۡ
ْولِي بَأ

ُ
إِلَيَٰ قَۡوٍم أ

 ُ يُۡسلُِموَنۖۡ فَإِن تُِطيُعواْ يُۡؤتُِكُم ٱَّلله
ِن  هۡيتُم م  هۡواْ َكَما تََول ۖۡ َوِإن َتتََول ۡجًرا َحَسٗنا

َ
أ

لِيٗما
َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ ِ  ١٦ َقبُۡل ُيَعذ 

17. (සටනට සහභාගී යනාවීම) අන්ධයා මත වරදක් 

යනායේ. තවද යකාරා මත ද වරදක් යනායේ. යරෝගියා 

මත ද වරදක් යනායේ. තවද කවයරකු අල්ලාහ ්හා 

ඔහුයේ දූතයාට අවනත වන්යන් ද ඒවාට පහළින් 

ගංගාවන් ගලා බස්නා (ස්වර්ග) උයන් වලට ඔහු ඔහු ව 

ඇතුළත් කරයි. නමුත් කවයරකු පිටුපාන්යන් ද ඔහු 

යේදනීය දඬුවමකින් ඔහුට දඬුවම් කරයි. 

ۡعَميَٰ َحَرج  َولَا عَلَى  
َ
لهيَۡس عَلَى ٱلۡأ

  ُۗ ۡعَرِج َحَرج  َولَا عَلَى ٱلَۡمرِيِض َحَرج 
َ
ٱلۡأ

َٰٖت  َ َورَُسولَُهۥ يُۡدِخلُۡه َجنه َوَمن يُِطِع ٱَّلله
ۖۡ وََمن َيتََوله   نَۡهَُٰر

َ
َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها ٱلۡأ

لِيٗما
َ
بُۡه َعَذابًا أ ِ  ١٧ ُيَعذ 
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18. ගස යට සිට යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් නුඹට 

ප්රතිඥා දුන් විට අල්ලාහ් ඔවුන් සැබැවින්ම 

පිළිගත්යත්ය. එවිට ඔවුන්යේ හදවත් තුළ ඇති දෑ ඔහු 

දැන සිටියේය. එවිට ඔවුන් යවත ශාන්තභාවය පහළ 

කයළය්. තවද සමීපයයන් පවත්නා ජයග්රහණයක් 

ඔවුනට ඇති කයළය්. 

ُ َعِن  ٱلُۡمۡؤمِنِيَن إِذۡ  ۞لهَقۡد َرِضَي ٱَّلله
َجَرةِ َفَعلَِم َما فِي  ُيبَايُِعونََك َتحَۡت ٱلشه

ِكينََة َعلَيۡهِۡم   نَزَل ٱلسه
َ
قُلُوبِهِۡم فَأ

َثَٰبَُهۡم َفتٗۡحا قَرِيٗبا
َ
 ١٨ َوأ

19. (යුද පිටියේ හැර දමා යන) අධික යුද සම්පත් ද 

(පිරිනැමීය.) ඔවුහු එය ගනු ඇත. තවද අල්ලාහ් සර්ව 

බලධාරී ය; මහා ප්රඥාවන්ත ය. 

 ُ ُخُذوَنَهاُۗ وَكَاَن ٱَّلله
ۡ
َوَمَغانَِم َكثِيرَٗة يَأ

 ١٩ َعزِيًزا َحِكيٗما

20. තවද අධික යලසින් (සතුරන් විසින් යුද පිටියේ 

හැර දමා ගිය) යුද සම්පත්, නුඹලා එය ලබාගනු ඇතැයි 

අල්ලාහ ්නුඹලාට ප්රතිඥා දුන්යන්ය. එයමන්ම නුඹලාට 

ඔහු යමය කල් ඇති ව ද දී ඇත. තවද ඔහු ජනයායේ 

අත් නුඹලායගන් වැළැක්වීය. තවද එය යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන්නන් හට සංඥාවක් වනු පිණිස හා ඔහු 

නුඹලාට ඍජු මාර්ගය යපන්වනු පිණිසය. 

ُخُذوَنَها  
ۡ
ُ َمَغانَِم َكثِيرَٗة تَأ وََعَدُكُم ٱَّلله

يِۡدَي  
َ
َل لَُكۡم َهَِٰذهِۦ َوَكفه أ َفَعجه

اِس َعنُكۡم وَ  لَِتُكوَن َءايَٗة ٱلنه
ل ِلُۡمۡؤمِنِيَن َويَۡهِديَُكۡم ِصَرَٰٗطا 

ۡستَقِيٗما  ٢٠ مُّ

21. තවද නුඹලා (තවමත්) ඒ මත බලය යනාදැරූ 

තවත් දෑ ද ඇත. අල්ලාහ් ඒවා සැබැවින්ම වට 

කරයගන සිටියි. තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ යකයරහි 

ශක්තිවන්ත ය. 

ۡخَرىَٰ لَۡم َتۡقِدُرواْ َعلَيَۡها قَۡد 
ُ
َحاَط  َوأ

َ
أ

ِ َشۡيءٖ  
ُ عَلَىَٰ كُل  ُ بَِهاْۚ وَكَاَن ٱَّلله ٱَّلله

 ٢١ قَِديٗرا

22. තවද ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් නුඹලා සමග සටන් 

වැදුයණ් නම් පසුපස හැරී ඔවුන් (දුව) යනු ඇත. පසු ව 

ඔවුන් කිසිදු ආරක්ෂකයකු යහෝ උදේකරුයවකු යහෝ 

යනාලබනු ඇත. 

هِذيَن  َٰتَلَُكُم ٱل هُواْ  َولَۡو َق َكَفُرواْ لََول
ا َولَا   ۡدَبََٰر ثُمه لَا َيجُِدوَن َولِي ٗ

َ
ٱلۡأ

 ٢٢ نَِصيٗرا

23. (එය) මීට යපර ඉකුත් ව ගිය අල්ලාහ්යේ 

පිළියවතයි. තවද අල්ලාහය්ේ පිළියවයතහි කිසිදු 

යවනස ්කිරීමක් නුඹ යනාදකින්යන්මය. 

ۖۡ َولَن   ِ ٱلهتِي قَۡد َخلَۡت مِن َقبُۡل ُسنهَة ٱَّلله
ِ َتبِۡديلٗا  ٢٣ َتجَِد لُِسنهةِ ٱَّلله

24. ඔවුනට එයරහි ව ඔහු නුඹලාට ජය ලබා දුන් පසුව 

මක්කාව තුළ ඔවුන්යේ අත් නුඹලායගන් ද නුඹලායේ 

අත් ඔවුන්යගන් ද වැළැක්වූයේ ඔහුය. තවද නුඹලා සිදු 

කරන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් සර්ව නිරීක්ෂක ය. 

هِذي َكفه  يِۡدَيُهۡم َعنُكۡم  َوُهَو ٱل
َ
أ

َة مِنُۢ َبۡعِد   يِۡديَُكۡم َعنُۡهم بِبَۡطِن َمكه
َ
َوأ

ُ بَِما  ۡظَفَرُكۡم َعلَيۡهِۡمْۚ وَكَاَن ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
أ

 ٢٤ َتۡعَملُوَن بَِصيًرا 
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25. මස්ජිදුල් හරාම් (යහවත් ශුද්ධ යද්වස්ථානයයන්) 

හා රඳවා තබනු ලැබූ සත්ව කැපයන් එම සථ්ානයට 

ළඟා වීයමන් නුඹලා ව වැළැක්වූයේ ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන් වන ඔවුහුමය. නුඹලා යනාදන්නා යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන පිරිමින් හා විශ්වාස කරන කාන්තාවන් 

එහි (මක්කායවහි) යනාවී නම්, නුඹලා ඔවුන් පාගා 

දමන්නට අවසථ්ා තිබුණි. එවිට ඔවුන් යහ්තුයවන් 

යනාදැනුවත්වම නුඹලාට හානියක් ඇතිවන්නට 

තිබුණි. (එය) අල්ලාහ් අභිමත කරන අයට ඔහුයේ 

දයාව තුළ ඔහු ඇතුළත් කරනු පිණිසය. ඔවුන් (විශ්වාස 

කළවුන්) යමාවුන්යගන් යවන් ව සිටියා නම් යමාවුන් 

අතරින් වු ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට සැබැවින් දැඩි 

දඬුවමකින් අපි දඬුවම් කරන්නට තිබුණි. 

وُكۡم َعِن   هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ ُهُم ٱل
ن ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡ 

َ
حََراِم َوٱلَۡهۡدَي َمۡعُكوًفا أ

ۡؤمِنُوَن  ۚۥْ َولَۡولَا رَِجال  مُّ هُه َيبۡلَُغ َمحِل
ن 

َ
هۡم َتۡعلَُموُهۡم أ ۡؤمَِنَٰت  ل َونَِسآء  مُّ

ُۢ بَِغيۡرِ  ةُ َعره ِنُۡهم مه َتَطـ ُوُهۡم َفتُِصيبَُكم م 
  ْۚ ُ فِي َرۡحمَتِهِۦ َمن يََشآُء ِعلۡمِٖۖ ل ُِيۡدِخَل ٱَّلله

هِذيَن َكَفُرواْ مِنُۡهۡم لَۡو تَ  ۡبنَا ٱل َزيهلُواْ لََعذه
لِيًما

َ
 ٢٥ َعَذابًا أ

26. අඥාන කාලයේ පිළිකුල යමන් පිළකුල තම 

හදවත් තුළ ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ඇති කර ගත් 

අවසථ්ායේ අල්ලාහ ්තම දූතයාණන් හා විශ්වාසීන් 

යකයරහි තම ශාන්තභාවය පහළ කයළය්. බිය 

බැතිමත්භාවයේ ප්රකාශය ඔවුන් යවත සථ්ාවර කයළ්ය. 

තවද ඔවුහු එයට වඩාත් සුදුසය්සෝ හා එහි හිමිකරුයවෝ 

වූහ. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානී ය. 

هِذيَن َكَفُرواْ فِي قُلُوبِهُِم   إِذۡ َجَعَل ٱل
  ُ نَزَل ٱَّلله

َ
ٱلۡحَِميهَة َحمِيهَة ٱلَۡجَٰهِلِيهةِ فَأ

رَُسولِهِۦ وَعَلَى ٱلُۡمۡؤمِنِيَن  َسِكينَتَُهۥ عَلَىَٰ 
َحقه بَِها  

َ
ۡقَوىَٰ وَكَانُٓواْ أ لَۡزَمُهۡم كَلَِمَة ٱلته

َ
َوأ

ِ َشۡيٍء َعلِيٗما
ُ بِكُل  ۡهلََهاْۚ وَكَاَن ٱَّلله

َ
 ٢٦ َوأ

27. ඇත්ත වශයයන් ම අල්ලාහ් ඔහුයේ දූතයාණන්හට 

සැබෑ යලසින්ම හීනය සතයය කයළය්. අල්ලාහ් 

අභිමත කයළ් නම් බියකින් යතාර ව නුඹලායේ හිස් 

මුඩු කරගත් අය යලසින් ද (හිසයකස්) යකාටකර ගත් 

අය යලසින් ද සුරක්ිතයින් යලසින් ද මස්ජිදුල් 

හරාමය යවත නුඹලා පිවියසනු ඇත. නුඹලා 

යනාදන්නා දෑ ඔහු දැන සිටී. ඊට අමතර ව සමීප 

ජයග්රහණයක් ඔහු ඇති කයළය්. 

ُ رَُسولَُه  ِِۖ  لهَقۡد َصَدَق ٱَّلله ۡءيَا بِٱلۡحَق  ٱلرُّ
  ُ لََتۡدُخلُنه ٱلَۡمۡسِجَد ٱلۡحََراَم إِن َشآَء ٱَّلله
ِريَن   ِ َءامِنِيَن ُمحَل ِقِيَن ُرُءوَسُكۡم َوُمَقص 
لَا َتخَافُوَنۖۡ َفَعلَِم َما لَۡم َتۡعلَُمواْ فََجَعَل  

 ٢٧ مِن ُدوِن َذَٰلَِك َفتٗۡحا قَرِيبًا

28. ඔහු වනාහි, යහමග හා සතයය දහම සමග ඔහුයේ 

දූතයාණන් එේයේය. එය ඒ සියලු දහම් වලට ඉහළින් 

පිහිටීම පිණිසය. තවද අල්ලාහ ්සාක්ිකරුයවකු 

වශයයන් ප්රමාණවත්ය. 

رَۡسَل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ َودِيِن 
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

ۚۦْ َوَكَفىَٰ   ِهِ
ِيِن كُل  ِ لُِيۡظهَِرُهۥ عَلَى ٱلد  ٱلۡحَق 

ِ َشهِيٗدا  ٢٨ بِٱَّلله



සූරා අල් ෆත්හ් 713  الفتح 

29. මුහම්මද් අල්ලාහ්යේ දූතයාණන්ය. තවද ඔහු 

සමග සිටින්නවුන් යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් 

මත දැඩි ව කටයුතු කරන්යනෝ යවති. තමන් අතර 

කාරුණික ව කටයුතු කරන්යනෝ යවති. ඔවුන් රුකූඃ 

කරන්නන් යලසින් ද සුජූද් කරන්නන් යලසින් ද 

අල්ලාහය්ේ භාගයය හා ඔහුයේ තෘප්තිය යසායනු නුඹ 

දකිනු ඇත. සුජූද් යහ්තුයවන් ඔවුන්යේ මුහුණු මත 

ඔවුන්යේ සලකුණු පවතී. එය තේරාත්හි සඳහන් 

ඔවුන්යේ උපමාවයි. ඉන්ජීලයේ සඳහන් ඔවුන්යේ 

උපමාව යභෝගයක් යමනි.  එය එහි දලු හටගන්වයි. 

පසු ව එය ශක්තිමත් වී විශාල යවයි. එහි කඳන් මත 

ස්ථාවර ව පිහිටයි. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් ව 

එමගින් ඔහු යකෝපය ඇති කරවනු පිණිස යගාවීන් 

(නම් යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් ව) එය මවිතයට 

පත් කරනු ඇත. ඔවුන් අතරින් විශ්වාස යකාට යහකම් 

කළවුන්ට සමාව හා අතිමහත් ප්රතිඵල ඇති බව 

අල්ලාහ ්ප්රතිඥා දුන්යන්ය. 

 ِْۚ د  رهُسوُل ٱَّلله حَمه آُء مُّ ِشده
َ
ۥٓ أ هِذيَن َمَعُه َوٱل

ٗعا   َُٰهۡم ُركه ارِ ُرَحمَآُء بَيۡنَُهۡمۖۡ تََرى عَلَى ٱلُۡكفه
 ۡۖ ِ َورِۡضَوَٰنٗا َِن ٱَّلله ٗدا يَبۡتَُغوَن فَۡضلٗا م  ُسجه

  ِۚ ُجودِ ثَرِ ٱلسُّ
َ
ِۡن أ ِسيَماُهۡم فِي وُُجوهِهِم م 

َٰةِِۚ َوَمثَلُُهۡم فِي ۡوَرى  َذَٰلَِك َمثَلُُهۡم فِي ٱلته
ۡخَرَج َشۡطـ َُهۥ فَـ َاَزَرُهۥ 

َ
ٱلِۡإنجِيِل َكَزۡرٍع أ

فَٱۡستَۡغلََظ فَٱۡستََوىَٰ عَلَىَٰ ُسوقِهِۦ 
  ُۗ اَر اَع لَِيغِيَظ بِهُِم ٱلُۡكفه ره ُيۡعِجُب ٱلزُّ

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ   ُ ٱل وََعَد ٱَّلله
ۡجًرا 

َ
ۡغفَِرٗة َوأ َٰلَِحَِٰت مِنُۡهم مه ٱلصه

 ٢٩ َعِظيَمُۢا



සූරා අල් හුජුරාත් 714 الحجرات 

සූරා අල් හුජුරාත් الحجرات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ් හා 

ඔහුයේ දූතයාණන් ඉදිරියේ අබිබවා යනායනු. තවද 

නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්සර්ව රාවකය; සර්ව ඥානීය. 

ُمواْ َبيَۡن   ِ هِذيَن َءاَمنُواْ لَا ُتَقد  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ْۚ إِنه  َ ۖۦۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ِ َورَُسولِهِ يََدِي ٱَّلله
َ َسِميٌع َعلِيم    ١ ٱَّلله

2. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලායේ හඬ 

නබිවරයායේ හඬට වඩා උස් යනාකරනු. නුඹලා 

ඇතැයමකු ඇතැයමකුට සැයරන් කතා කරනවාක් යමන් 

ඔහුට හඬා නගා සැයරන් කතා යනාකරනු. එවිට නුඹලා 

යනාදැනුවත්වම නුඹලායේ ක්රියාවන් නිෂ්ඵල වී යනු ඇත. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا تَۡرَفُعٓواْ  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡصَوَٰتَُكۡم فَۡوَق َصۡوِت ٱلنهِبي ِ َولَا  
َ
أ

 َ ُهۥ بِٱلَۡقۡوِل َكَجۡهرِ َبۡعِضُكۡم  َتجَۡهُرواْ ل
نتُۡم لَا  

َ
ۡعَمَٰلُُكۡم َوأ

َ
ن َتحۡبََط أ

َ
لَِبۡعٍض أ

 ٢ تَۡشُعُرونَ 

3. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ්යේ දූතයාණන් අබියස 

ඔවුන්යේ හඬ පහත් කරන්නන් වනාහි තම හදවත් බිය 

බැතිමත්භාවය සඳහා පරීක්ෂාවට ලක් කළවුන් ඔවුහුමය. 

ඔවුනට සමාව හා මහත් වූ ප්රතිඵල ඇත. 

ۡصَوََٰتُهۡم ِعنَد  
َ
وَن أ هِذيَن َيُغضُّ إِنه ٱل

هِذيَن ٱۡمتََحَن  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ِ أ رَُسوِل ٱَّلله

ۡغفَِرة   ِۚ لَُهم مه ُ قُلُوبَُهۡم لِلتهۡقَوىَٰ ٱَّلله
ۡجٌر َعِظيمٌ 

َ
 ٣ َوأ

4. නියත වශයයන්ම කුටි වලට පිටින් සිට නුඹ ව 

අමතන්නන් වනාහි ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා වටහා 

යනාගන්නා අය යවති. 

هِذيَن ُينَاُدونََك مِن َوَرآءِ   إِنه ٱل
ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ 

َ
 ٤ ٱلۡحُُجَرَِٰت أ

5. තවද නුඹ ඔවුන් යවත (නිවසින්) බැහැර ව පැමියණන 

යතක් නියත වශයයන්ම ඔවුන් ඉවසා සිටියේ නම් එය 

ඔවුනට යහපත් වන්නට තිබුණි. තවද අල්ලාහ් අති 

ක්ෂමාශීලීය; මහා කරුණාන්විතය. 

نهُهۡم َصبَُرواْ َحتهيَٰ َتخُۡرَج إِلَۡيهِۡم  
َ
َولَۡو أ

ُ َغُفور    هُهۡمْۚ َوٱَّلله لَكَاَن َخيۡٗرا ل
 ٥ رهِحيم  
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6. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා යවත 

දුෂ්ඨයයකු යම් පුවතක් යගන ආයේ නම්, නුඹලා 

යනාදැනුවත් ව පිරිසකට හානියක් සිදු කර පසු ව නුඹලා 

සිදු කළ දෑ ගැන පසුතැවිලිවන්නන් බවට පත් යනාවනු 

පිණිස, නුඹලා (එය) පැහැදිලි කර ගනු. 

هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِن َجآَءُكۡم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ن تُِصيبُواْ قَۡوَمُۢا  
َ
فَاِسُقُۢ بِنَبَإٖ َفتَبَيهنُٓواْ أ

َفَعلۡتُۡم ِبجََهَٰلَةٖ َفتُۡصبُِحواْ عَلَىَٰ َما 
 ٦ َنَِٰدمِينَ 

7. තවද නියත වශයයන්ම නුඹලා අතර අල්ලාහය්ේ 

දූතයාණන් සිටින බව දැන ගනු. කරුණු යබායහෝමයක 

ඔහු නුඹලාට අවනත වූයේ නම් නුඹලා පීඩාවට යගාදුරු 

වනු ඇත. එනමුත් නුඹලා යවත අල්ලාහ ්යද්ව විශ්වාසය 

පිළිබඳ කැමැත්ත ඇති කයළ්ය. තවද එය නුඹලායේ 

හදවත් තුළ අලංකාරවත් කයළ්ය. තවද නුඹලා යවත යද්ව 

ප්රතික්යෂ්පය, පාපකම හා පිටුපෑම ඔහු පිළිකුල් 

යකයරේයේය. යහමග සිටින්යනෝ ඔවුහුමය. 

ِْۚ لَۡو  نه فِيُكۡم رَُسوَل ٱَّلله
َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ۡمرِ لََعنِتُّۡم  
َ
َِن ٱلۡأ يُِطيُعُكۡم فِي َكثِيرٖ م 

َ َحبهَب إِلَۡيُكُم ٱلۡإِ  يَمََٰن  َوَلَِٰكنه ٱَّلله
هَ إِلَۡيُكُم   َوَزيهنَُهۥ فِي قُلُوبُِكۡم َوَكره

ٱلُۡكۡفَر َوٱلُۡفُسوَق َوٱلۡعِۡصيَاَنْۚ  
َِٰشُدونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلره

ُ
 ٧ أ

8. (එය) අල්ලාහය්ගන් වූ අනුග්රහයක් හා ආශිර්වාදයක් 

වශයයනි. තවද අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය; මහා ප්රඥාවන්තය. 
َِن  ُ َعلِيٌم  فَۡضلٗا م  ْۚ َوٱَّلله ِ َونِۡعَمٗة ٱَّلله

 ٨ َحِكيم  

9. යද්වත්වය විශ්වාසව කරන්නන් අතරින් යදපිරිසක් 

සටන් ඇරඹුයේ නම්, ඒ යදක අතර නුඹ සමාදානය ඇති 

කරනු. ඒ යදපිරියසන් එකක් අයනකා මත සීමාව ඉක්මවා 

කටයුතු කයළ් නම් අල්ලාහය්ේ නියයෝගය යවත නැඹුරු 

වන යතක් සීමාව ඉක්මවා ගියවුන්ට එයරහිව නුඹලා 

සටන් කරනු. නමුත් එය නැඹුරු වූයේ නම් ඒ යදපිරිස 

අතර සාධාරණ යලසින් සමථය කරනු. තවද නුඹලා 

යුක්ති ගරුක ව කටයුතු කරනු. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්යුක්තිගරුක ව කටයුතු කරන්නන්ව ප්රිය කරයි. 

ٱۡقتَتَلُواْ َوِإن َطآئَِفتَاِن مَِن ٱلُۡمۡؤمِنِيَن 
َُٰهَما  ۖۡ فَإِنُۢ َبَغۡت إِۡحَدى ۡصلُِحواْ بَيۡنَُهَما

َ
فَأ

ۡخَرىَٰ فََقَٰتِلُواْ ٱلهتِي َتبۡغِى َحتهيَٰ  
ُ
عَلَى ٱلۡأ

ِْۚ فَإِن فَآَءۡت   ۡمرِ ٱَّلله
َ
تَفِٓىَء إِلَيَٰٓ أ

قِۡسُطٓواْۖۡ  
َ
ۡصلُِحواْ بَيۡنَُهَما بِٱلَۡعۡدِل َوأ

َ
فَأ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقسِ   ٩ ِطينَ إِنه ٱَّلله

10. නියත වශයයන්ම යද්වත්වය විශ්වාස කරන්යනෝ 

සයහෝදරයයෝය. එයහයින් නුඹලායේ (විවාද කරන) 

සයහෝදරයින් අතර සමථය කරනු. තවද නුඹලා කරුණාව 

ලැබිය හැකි වනු පිණිස අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

ۡصلُِحواْ َبيَۡن 
َ
إِنهَما ٱلُۡمۡؤمِنُوَن إِۡخوَة  فَأ

َخَويُۡكۡمْۚ َوٱتهُقواْ 
َ
َ لََعلهُكۡم  أ ٱَّلله

 ١٠ تُۡرَحمُونَ 
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11. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! පිරිසක් තවත් 

පිරිසකට සමේචල් යනාකළ යුතුය. ඔවුන් යමාවුනට වඩා 

යහපත් විය හැක. එයමන්ම කාන්තායවෝ තවත් 

කාන්තාවන්ට සමේචල් යනාකළ යුතුය. ඔවුන් යමාවුනට 

වඩා යහපත් විය හැක. තවද නුඹලා අතර යදාස ්

යනාකියනු. තවද පටබැඳි නම් වලින් නුඹලා එකියනකා 

ආමන්ත්රණය යනාකරනු. යද්ව විශ්වාසයයන් පසු ව එවන් 

පාපතර නාමයන් (පවසා ඇමතීම) නපුරුය. තවද 

කවයරකු පාප සමාව අයැද යනාසිටියේද එවිට ඔවුහුමය 

අපරාධකරුයවෝ. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا يَۡسَخۡر قَۡوم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِن قَۡوٍم  ن يَُكونُواْ َخيۡٗرا م 
َ
َعَسيَٰٓ أ

ن 
َ
ِن ن َِسآٍء َعَسيَٰٓ أ ِنُۡهۡم َولَا نَِسآء  م  م 

ۖۡ َولَا تَلِۡمُزٓواْ  ِنُۡهنه يَُكنه َخيۡٗرا م 
لَۡقَِٰبِۖ  

َ
نُفَسُكۡم َولَا َتنَابَُزواْ بِٱلۡأ

َ
أ

بِئَۡس ٱلِٱۡسُم ٱلُۡفُسوُق َبۡعَد ٱلِۡإيَمَِٰنِۚ  
ْوَلَٰٓئِكَ 

ُ
هۡم َيتُۡب فَأ  ُهُم  َوَمن ل

َٰلُِمونَ   ١١ ٱلظه

12. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! යබායහෝ 

අනුමානයන්යගන් නුඹලා වැළකී සිටිනු. නියත 

වශයයන්ම ඇතැම් අනුමාන පාපතරය. තවද නුඹලා ඔත්තු 

යනාබලනු. තවද නුඹලායගන් ඇතැයමක් ඇතැයමකු 

ගැන යක්ලාම් යනාකිව යුතුය. නුඹලා අතරින් කිසියවකු 

යහෝ මිය ගිය තම සයහෝදරයායේ මාංශ අනුභව කිරීමට 

ප්රිය කරන්යන් ද? නුඹලා එය පිළිකුල් කරන්යනහුය. 

තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්පශ්චාත්තාපය පිළිගන්නාය; මහා 

කරුණාන්විතය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ ٱۡجتَنِبُواْ َكثِيٗرا   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِ إِنه  ن  َِن ٱلظه ۖۡ َولَا م  ِ إِثۡم  ن  َبۡعَض ٱلظه
  ْۚ ُسواْ َولَا َيۡغتَب بهۡعُضُكم َبۡعًضا َتجَسه

ُكَل لَحَۡم  
ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُكۡم أ

َ
ُيحِبُّ أ

َ
أ

ْۚ إِنه   َ ِخيهِ َميٗۡتا فََكرِۡهتُُموُهْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
أ

َ تَوهاب  رهِحيم    ١٢ ٱَّلله

13. අයහෝ මිනිසුනි! නියත වශයයන්ම අපි පිරිමියකුයගන් 

හා කාන්තාවකයගන් නුඹලා ව මවා ඇත්යතමු. තවද 

නුඹලා එකියනකා හඳුනා ගනු පිණිස ඔහු නුඹලා විවධ 

ජනවාර්ගිකයින් හා යගෝත්රිකයින් බවට නුඹලාව අපි පත් 

කයළමු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අබියස නුඹලායගන් 

වඩාත් උතුම් වනුයේ නුඹලා අතරින් වඩාත් බියබැතිමත් 

වූවන්ය. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය; මහා 

අභිඥානවන්තය. 

ِن  اُس إِنها َخلَۡقَنَُٰكم م  َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

نثَيَٰ وََجَعلَۡنَُٰكۡم ُشُعوٗبا 
ُ
ذََكرٖ َوأ

ۡكَرَمُكۡم ِعنَد  
َ
َوَقبَآئَِل لَِتَعاَرُفٓواْْۚ إِنه أ

َ َعلِيٌم   ۡتَقىَُٰكۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
ِ أ ٱَّلله
 ١٣ َخبِير  
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14. “අපි විශ්වාස කයළමු” යැයි ගැමි අරාබිවරුන් 

පැවසුයවෝය. “නුඹලා විශ්වාස යනාකයළම්ය. නමුත් අපි 

අවනත වූයයමු යැයි නුඹලා පවසනු. නුඹලායේ සිත් තුළට 

යද්ව විශ්වාසය ඇතුළු වූයේ නැත. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට 

හා ඔහුයේ දූතයාණන්ට අවනත වන්යනහු නම් නුඹලායේ 

ක්රියාවන්යගන් කිසිවක් ඔහු අඩු යනාකරනු ඇත. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය; 

මහාකරුණාන්විතය.” 

ۖۡ قُل لهۡم تُۡؤمِنُواْ   ۡعَراُب َءاَمنها
َ
۞قَالَِت ٱلۡأ

ا يَۡدُخِل   ۡسلَۡمنَا َولَمه
َ
َوَلَِٰكن قُولُٓواْ أ

ٱلِۡإيَمَُٰن فِي قُلُوبُِكۡمۖۡ َوِإن تُِطيُعواْ  
ِۡن   َ َورَُسولَُهۥ لَا يَلِتُۡكم م  ٱَّلله

ۡعَمَٰلِكُ 
َ
َ َغُفور  أ ْۚ إِنه ٱَّلله ۡم َشيۡـ ًا

 ١٤ رهِحيمٌ 

15. නියත වශයයන්ම යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් 

වනුයේ අල්ලාහ් හා ඔහුයේ දූතයාණන් ගැන විශ්වාස 

යකාට පසු ව (ඒ ගැන) සැක යනාකර තම ධනය හා තම 

ජීවිත අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ කැප කළවුන් යවති. 

ඔවුහුමය සතයවාදීහු. 

ِ إِنهَما  هِذيَن َءاَمنُواْ بِٱَّلله ٱلُۡمۡؤمِنُوَن ٱل
َورَُسولِهِۦ ثُمه لَۡم يَۡرتَابُواْ َوَجََٰهُدواْ  
  ِْۚ نُفِسهِۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله

َ
ۡمَوَٰلِهِۡم َوأ

َ
بِأ

َِٰدقُونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلصه
ُ
 ١٥ أ

16. “නුඹලායේ දහම නුඹලා අල්ලාහ්ට උගන්වන්යනහු 

දැ”යි (නබිවරය!) නුඹ විමසනු. තවද අල්ලාහ් අහසහ්ි ඇති 

දෑ හා මහයපායළායේ ඇති දෑ දනී. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ 

පිළිබඳ ව සර්වඥය. 

  ُ َ بِِدينُِكۡم َوٱَّلله ُتَعل ُِموَن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

ۡرِضِۚ  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه

ِ َشۡيٍء َعلِيم  
ُ بِكُل   ١٦ َوٱَّلله

17. (නබිවරය!) ඔවුන් ඉසල්ාමය වැළඳ ගැනීම නුඹ යවත 

කරන උපකාරයක් යලස ඔවුහු සලකති. නමුත්. “නුඹලා 

නුඹලායේ ඉස්ලාමය මා යවත කරන උපකාරයක් යලස 

යනාසලකනු. නමුත් නුඹලා සතයවාදීන් නම් යද්ව 

විශ්වාසය යවත නුඹලාට අල්ලාහ ්මග යපන්වීයමන් ඔහු 

නුඹලා යවත උපකාර කර ඇතැ”යි නුඹ පවසනු. 

ها  َيُمنُّوَن  ۡسلَُمواْۖۡ قُل ل
َ
ۡن أ

َ
َعلَيَۡك أ

ُ َيُمنُّ   َتُمنُّواْ عَلَىه إِۡسَلََٰمُكمِۖ بَِل ٱَّلله
َُٰكۡم لِلِۡإيَمَِٰن إِن  ۡن َهَدى

َ
َعلَيُۡكۡم أ

 ١٧ ُكنتُۡم َصَِٰدقِينَ 

18. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අහස්හි හා මහයපායළායේ 

අදෘශයමාන දෑ පිළිබඳ ව දනී. තවද නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අල්ලාහ් සර්ව නිරීක්ෂකය. 

َمََٰوَِٰت   َ َيۡعلَُم َغيَۡب ٱلسه إِنه ٱَّلله
ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ  ُ بَِصيُر ۡرِضِۚ َوٱَّلله

َ
 ١٨ َوٱلۡأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. කාෆ,් කීර්තිමත් අල් කුර්ආනය මත දිවුරමින්.  ِ١ ٓقْۚ َوٱلُۡقۡرَءاِن ٱلَۡمِجيد 

2. නමුත් අවවාද කරන්යනකු ඔවුන් අතරින්ම ඔවුන් 

යවත පැමිණීම ගැන ඔවුහු පුදුමයට පත් වූයවෝය. 

එවිට “යමය පුදුම සහගත කරුණකි”යැයි යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ පැවසුයවෝය. 

ِنُۡهۡم َفَقاَل   نِذر  م  ن َجآَءُهم مُّ
َ
بَۡل َعِجبُٓواْ أ

 ٢ ٱلَۡكَٰفُِروَن َهََٰذا َشۡيٌء َعِجيٌب 

3. “අප මිය යගාස් පස් බවට පත් වූ විට (යළි ජීවය 

යදනු ලබන්යන්) ද? එය (බුද්ධියට) දුරස් හැරීමකි. 
 ۡۖ ءِذَا مِتۡنَا َوُكنها تَُرابٗا

َ
 ٣ َذَٰلَِك رَۡجُعُۢ بَعِيد  أ

4. මහයපායළාව ඔවුන්යගන් අඩු කර දමන දෑ ගැන 

සැබැවින්ම අපි දනිමු. තවද අප අබියස ආරක්ිත 

පුස්තකයක් ඇත. 

ۡرُض مِنُۡهۡمۖۡ  
َ
قَۡد َعلِۡمنَا َما تَنُقُص ٱلۡأ

 ٤ وَِعنَدنَا كَِتٌَٰب َحفِيُۢظ

5. නමුත් ඔවුන් යවත සතයය පැමිණි කල්හි ඔවුහු එය 

යබාරු කයළෝය. එවිට ඔවුහු අවුල් සහගත 

තත්ත්වයක වූයවෝය. 

ا َجآَءُهۡم َفُهۡم فِٓي   ِ لَمه بُواْ بِٱلۡحَق  بَۡل َكذه
رِيٍج  ۡمرٖ مه

َ
 ٥ أ

6. ඔවුනට ඉහළින් ඇති අහස යදස අපි එය ඉදි කර 

ඇත්යත් යකයස් දැයි ද තවද අපි එය අලංකාර කර 

ඇත්යත් යකයස් දැයි ද ඔවුහු යනාබැලුයවෝ ද? තවද 

පලුදු කිසිවක් එයට නැත. 

َمآءِ فَۡوَقُهۡم َكيَۡف   فَلَۡم يَنُظُرٓواْ إِلَي ٱلسه
َ
أ

ََٰها َوَما لََها مِن فُُروجٖ   ٦ بَنَيَۡنََٰها َوَزيهنه

7. තවද මහයපායළාව අපි එය දිගු හැර එහි කදු 

යහළුයවමු. තවද අපි ඒ තුළ මනහර සෑම වර්ගයක්ම 

යුගල වශයයන් හට ගැන්වූයයමු. 

لَۡقيۡنَا فِيَها َرَوَِٰسَي  
َ
ۡرَض َمَدۡدَنََٰها َوأ

َ
َوٱلۡأ

ِ َزۡوِۭج بَهِيجٖ 
ۢنبَتۡنَا فِيَها مِن كُل 

َ
 ٧ َوأ

8. (එයස් කයළ් තම පරමාධිපති යවතට) යයාමු වන 

සෑම ගැත්යතකුටම මග යපන්වීමක් හා යමයනහි 

කිරීමක් වශයයනි. 

نِيبٖ  ِ َعبٖۡد مُّ
 ٨ َتبِۡصَرٗة َوذِۡكَرىَٰ لِكُل 

9. තවද අපි අහසින් ආශිර්වාද ලත් ජලය පහළ 

කයළමු. එමගින් අපි වතු යායන් හා යනළන බීජ ද 

හට ගැන්වූයයමු. 

ۢنبَتۡنَا  
َ
َبَٰرَٗكا فَأ َمآءِ َماٗٓء مُّ لَۡنا مَِن ٱلسه َونَزه

َٰٖت وََحبه ٱلۡحَِصيدِ   ٩ بِهِۦ َجنه

10. තවද එහි එකියනකට ඇමුණුනු වලු සහිත උසින් 

පවතින ඉඳි ගස ්ද (අපි හට ගැන්වූයයමු.) 
هَها َطلۡع  نهِضيد    ١٠ َوٱلنهۡخَل بَاِسَقَٰٖت ل
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11. (එය) ගැත්තන්හට යපෝෂණයක් වශයයනි. තවද 

අපි එමගින් මියගිය භූමියක් ප්රාණවත් කයළමු. (මිනි 

වයළන්) බැහැර වීම ද එයලසය. 

  ْۚ يٗۡتا ۡحيَيۡنَا بِهِۦ بَلَۡدٗة مه
َ
ِۡزٗقا ل ِلۡعِبَادِِۖ َوأ ر 

 ١١ َكَذَٰلَِك ٱلۡخُُروجُ 

12. ඔවුනට යපර සිටි නූහය්ේ ජනයා ද රස් වාසීහු ද 

සමූද් ජනයා ද යබාරු කයළෝය. 
ۡصَحَُٰب 

َ
بَۡت َقبۡلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح َوأ َكذه

 ١٢ ٱلرهس ِ َوثَُمودُ 

13. ආද් ජනයා ද ෆිර්අවුන් ද ලූත්යේ සයහෝදරයයෝ 

ද, 
 ١٣ لُوطٖ وَعَاد  َوفِۡرَعۡوُن َوِإۡخَوَُٰن 

14. අයිකා වාසීහු ද තුේබඃ ජනයා ද (යබාරු 

කයළෝය). යම් සියල්යලෝම ධර්ම දූතයින් යබාරු 

කයළෝය. එයහයින් මායේ අවවාදය නියම විය. 

َب  يَۡكةِ َوَقۡوُم ُتبهٖعِۚ كُل   َكذه
َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
َوأ

 ١٤ ٱلرُُّسَل فََحقه وَِعيدِ 

15. මුල් මැවීයමන් අපි ආයාසයට පත්වූයයමු ද? 

නැත, (මිය ගිය පසු) නව මැවීම ගැන ඔවුහු සැකයයහි 

යවති. 

ِلِۚ بَۡل ُهۡم فِي لَبٖۡس   وه
َ
َفَعيِينَا بِٱلۡخَلِۡق ٱلۡأ

َ
أ

ِۡن َخلٖۡق َجِديدٖ   ١٥ م 

16. තවද සැබැවින්ම අපි මිනිසා මැේයවමු. තවද 

ඔහුයේ සිත කවර යදයක් යකාඳුරන්යන් ද එය අපි 

දන්යනමු. තවද යගල නහරට වඩා අප ඔහු යවත 

සමීපය. 

َولََقۡد َخلَۡقنَا ٱلۡإِنَسََٰن َوَنۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس 
قَۡرُب إِلَۡيهِ مِۡن َحبِۡل 

َ
بِهِۦ َنۡفُسُهۖۥۡ َوَنحُۡن أ

 ١٦ ٱلَۡورِيدِ 

17. දකුණු පසින් හා වම් පසින් වාඩි වී සිටින 

වාර්තාකරුවන් යදයදනා සටහන් කර ගන්නා 

අවසථ්ායේ; 

ِيَانِ  ى ٱلُۡمتَلَق  َعِن ٱلَۡيِميِن وََعِن   إِذۡ َيتَلَقه
َماِل قَعِيد   ِ  ١٧ ٱلش 

18. කිසිදු වදනක් ඔහු උේචාරණය කළ ද (සියල්ල) 

නිරීක්ෂා කරන සටහන් කරන්යනකු ඔහු අසලින් 

සිටින්යන්මය. 

ها لََديۡهِ َرقِيٌب   ا يَلۡفُِظ مِن قَۡوٍل إِل مه
 ١٨ َعتِيد  

19. තවද මරණයේ යේදනාව සැබෑ යලසින් ම පැමිණ 

ඇත. නුඹ ඉන් මඟ හරිමින් සිටි දෑ එයයි. 
ِِۖ َذَٰلَِك َما   وََجآَءۡت َسۡكَرةُ ٱلَۡمۡوِت بِٱلۡحَق 

 ١٩ ُكنَت مِنُۡه َتحِيدُ 

20. තවද යහාරණෑයවහි පිඹිනු ලැයේ. අවවාදයේ 

දිනය එයයි. 
وِرِۚ َذَٰلَِك يَۡوُم ٱلۡوَِعيدِ   ٢٠ َونُفَِخ فِي ٱلصُّ

21. තවද සෑම ආත්මයක්ම එය යමයහයවන්යනකු හා 

සාක්ිකරුයවකු සමග පැමිණ ඇත. 
َعَها َسآئِق    وََجآَءۡت كُلُّ َنۡفٖس مه

 ٢١ وََشهِيد  
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22. “සැබැවින්ම නුඹ යම් ගැන යනාසැලකිලිමත් 

කයමහි සිටියයහිය. (දැන්) අපි නුයේ තිරය නුයඹන් 

ඉවත් කයළමු. එයහයින් අද දින නුයේ බැල්ම 

තියුණුය.” 

ِۡن َهََٰذا فََكَشۡفنَا  لهَقۡد ُكنَت فِي  َغۡفلَةٖ م 
 ٢٢ َعنَك ِغَطآَءَك َفبََصُرَك ٱلَۡيۡوَم َحِديد  

23. තවද “යමන්න, මා සතු ව සටහන් කරනු ලැබූ 

වාර්තාවක් ඇත” යැයි (සටහන් කරන මලක්වරයා 

වන) ඔහුට සමීපයයන් සිටින්නා පවසනු ඇත. 

 ٢٣ َعتِيدٌ َوَقاَل قَرِينُُهۥ َهََٰذا َما لََديه 

24. “හිතුවක්කාර යලස ප්රතික්යෂ්ප කරන සියල්ලන්ව 

නුඹලා යදයදනා නිරයේ දමනු! 
اٍر َعنِيدٖ  لۡقِيَا فِي َجَهنهَم كُله َكفه

َ
 ٢٤ أ

25. (ඔවුන්) යහපත දැඩි යලස වළක්වාලන, සීමාව 

ඉක්මවා ගිය, සැකයයන් පසුවන (අය යවති). 
نهاٖع ل ِلَۡخيۡرِ ُمۡعتَٖد  رِيٍب مه  ٢٥ مُّ

26. අල්ලාහ් සමග යවනත් යදවියඳකු පත් කර ගත් 

අය වනාහි, නුඹලා යදයදනා දැඩි දඬුවමට යහළනු. 
لۡقِيَاهُ  

َ
ِ إَِلًَٰها َءاَخَر فَأ هِذي َجَعَل َمَع ٱَّلله ٱل

ِديدِ   ٢٦ فِي ٱلَۡعَذاِب ٱلشه

27. “අපයේ පරමාධිපතියාණනි! මා ඔහුව යනාමග 

යැේයේ නැත. නමුත් ඔහු අන්ත මුළායවහි විය” යැයි 

ඔහුට සමීපත මිතුරා (යෂයිතාන්) පවසනු ඇත. 

ۡطَغيۡتُُهۥ َوَلَِٰكن  
َ
۞قَاَل قَرِينُُهۥ َربهنَا َمآ أ

 ٢٧ كَاَن فِي َضَلَِٰۭل بَعِيدٖ 

28. “මා ඉදිරියේ නුඹලා තර්ක යනාකරනු. 

සැබැවින්ම යමම අවවාදය නුඹලා යවත මම ඉදිරිපත් 

කර ඇත්යතමි” යැයි ඔහු (අල්ලාහ්) පවසනු ඇත. 

ۡمُت  قَاَل لَا َتخۡتَِصُمواْ لََديه َوَقۡد قَده
 ٢٨ إِلَۡيُكم بِٱلۡوَِعيدِ 

29. මා ඉදිරියේ එම ප්රකාශය යවනස් කරනු 

ලබන්නක් යනායවයි. තවද මම ගැත්තන්හට අපරාධ 

කරන්යනකු යනායවමි.” (යැයි අල්ලාහ ්පවසනු ඇත.) 

ُل ٱلَۡقۡوُل  َٰٖم  َما ُيبَده نَا۠ بَِظله
َ
لََديه وََمآ أ

 ٢٩ ل ِلَۡعبِيدِ 

30. එදින “නුඹ පිරුයණහිදැ?”යි අපි නිරය අමතා 

පවසමු. “(මීට අමතර ව) තවත් යමක් වැඩියයන් 

තියේ දැ”යි එය විමසයි. 

يَۡوَم َنُقوُل ِلجََهنهَم َهِل ٱۡمتَلَأِۡت َوَتُقوُل  
زِيدٖ   ٣٠ َهۡل مِن مه

31. තවද දුරසථ්භාවයකින් යතාර ව බිය බැතිමතුන් 

හට (ස්වර්ග) උයන සමීප කරවනු ලැයේ. 
ۡزلَِفِت ٱلۡجَنهُة لِلُۡمتهقِيَن َغيَۡر بَعِيدٍ 

ُ
 ٣١ َوأ

32. ප්රයේශම් වන නැඹුරු වන සෑම යකයනකු සඳහා 

නුඹලාට ප්රතිඥා යදනු ලබන දෑ යමයයි. 
اٍب  وه

َ
ِ أ

 ٣٢ َحفِيٖظ َهََٰذا َما تُوَعُدوَن لِكُل 

33. කවුරුන් අදෘශයමාන තත්ත්වයේදී මහා 

කරුණාන්විතයාණන්ට බිය වී (ඔහු යවත) හැයරන 

හදවතකින් පැමියණන්යන්ද; 

ۡن َخِشَي ٱلرهۡحَمََٰن بِٱلَۡغيِۡب وََجآَء  مه
نِيٍب   ٣٣ بَِقلٖۡب مُّ
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34. නුඹලා එහි සාමයයන් ඇතුළු වනු. එය 

සදාකාලික දිනයයි. (යනුයවන් පවසනු ලැයේ) 
 ٣٤ ٱۡدُخلُوَها بَِسَلَٰمِٖۖ َذَٰلَِك يَۡوُم ٱلۡخُلُودِ

35. ඔවුනට එහි ඔවුන් කැමති දෑ ඇත. තවද (ඊට) 

අමතර දෑ ද අප අබියස ඇත. 
ا يََشآُءوَن فِيَها َولََدۡينَا َمزِيد    ٣٥ لَُهم مه

36. යමාවුනට යපර පරම්පරාවන් යකාපමණක් අපි 

විනාශ කයළමු ද? යමාවුනට වඩා ඔවුන් බලයයන් 

වඩාත් ශක්තිමත් වූයවෝය. එවිට ඔවුහු යද්ශයන්හි 

සැරිසරන්නට වූයවෝය. (ඔවුනට) කිසිදු සරණ පතන 

තැනක් වී ද? 

َشدُّ  
َ
ِن قَۡرٍن ُهۡم أ ۡهلَۡكنَا َقبۡلَُهم م 

َ
َوَكۡم أ

َِٰد َهۡل مِن   بُواْ فِي ٱلۡبَِل مِنُۡهم َبۡطٗشا َفنَقه
حِيٍص   ٣٦ مه

37. කවයරකුට හදවතක් වී ද එයස ්නැතයහාත් 

කවයරකු සාවධානයයන් සවන් යයාමු කයළ ්ද ඔහුට 

නියත වශයයන්ම එහි අනුශාසනාවක් ඇත. 

إِنه فِي َذَٰلَِك لَِذۡكَرىَٰ لَِمن كَاَن لَُهۥ قَلٌۡب 
ۡمَع َوُهَو َشهِيد   لَۡقى ٱلسه

َ
ۡو أ

َ
 ٣٧ أ

38. තවද සැබැවින්ම අපි අහස් හා මහයපායළාව ද ඒ 

යදක අතර ඇති දෑ ද දින හයක් තුළ මැේයවමු. තවද 

කිසිදු යවයහසක් අපට ඇති යනාවීය. 

ۡرَض َوَما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َولََقۡد َخلَۡقنَا ٱلسه

نَا مِن  يهامٖ َوَما َمسه
َ
بَيۡنَُهَما فِي ِستهةِ أ

 ٣٨ لُُّغوبٖ 

39. එයහයින් ඔවුන් පවසන දෑ මත (නබිවරය!) නුඹ 

ඉවසීයමන් සිටිනු. හිරු උදාවීමට යපර ද එය අවරට 

යෑමට යපර ද නුඹ නුයේ පරමාධිපතියේ ප්රශංසා ව 

තුළින් සුවිශුද්ධ කරනු. 

فَٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن وََسب ِۡح ِبحَۡمِد 
ۡمِس َوَقبَۡل   َرب َِك َقبَۡل ُطلُوِع ٱلشه

 ٣٩ ٱلُۡغُروبِ 

40. තවද රාත්රියේ ද සුජූද් කිරීයමන් පසු ව ද (නුඹ ඔහු 

සුවිශුද්ධ කරනු). 
هۡيِل  ُجودَِومَِن ٱل ۡدَبََٰر ٱلسُّ

َ
 ٤٠ فََسب ِۡحُه َوأ

41. තවද සමීප ස්ථානයක සිට අමතන්නා අමතන 

දිනයට නුඹ සවන් යදනු. 
كَاٖن  َوٱۡستَِمۡع يَۡوَم ُينَادِ ٱلُۡمنَادِ مِن مه

 ٤١ قَرِيبٖ 

42. එදින සැබෑ යලසින්ම මහා හඬට ඔවුන් සවන් 

යදනු ඇත. එය (මිනී වලවල් වලින්) බැහැර කරනු 

ලබනු දිනයයි. 

ِۚ َذَٰلَِك يَۡوُم   ِ يَۡحَة بِٱلۡحَق  يَۡوَم يَۡسَمُعوَن ٱلصه
 ٤٢ ٱلۡخُُروجِ 

43. නියත වශයයන්ම අපි ජීවය යදන්යනමු. තවද අපි 

මරණයට පත් කරන්යනමු. තවද අප යවතය නැවත 

යයාමු වීයම් සථ්ානය ඇත්යත්. 

 ٤٣ إِنها َنحُۡن نُۡحِيۦ َونُِميُت َوِإلَۡينَا ٱلَۡمِصيرُ 
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44. එදින මහයපායළාව ඔවුන්යගන් පැළී කඩිනමින් 

යවන් ව යනු ඇත. එක්රැස ්කිරීම වනුයේ එයයි. එය 

අප යවත පහසුය. 

ْۚ َذَٰلَِك  ۡرُض َعنُۡهۡم ِسَراٗعا
َ
ُق ٱلۡأ يَۡوَم تََشقه

 ٤٤ َحۡشٌر َعلَيۡنَا يَِسير  

45. ඔවුන් පවසන දෑ පිළිබඳ මැනවින් දන්යනෝ අප 

යවමු. නුඹ ඔවුන් යවත ආධිපතය දරන්යනකු 

යනායේ. එයහයින් මායේ අවවාදයට බිය වන්නන්හට 

නුඹ අල් කුර්ආනය පිළිබඳ යමයනහි කරනු. 

نَت َعلَيۡهِم  
َ
ۡعلَُم بَِما َيُقولُوَنۖۡ َوَمآ أ

َ
حُۡن أ نه

ِۡر بِٱلُۡقۡرَءاِن َمن َيخَاُف   ِبجَبهارِٖۖ فََذك 
 ٤٥ وَِعيدِ 
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සූරා අස්සාරියාත් الذاريات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. දූවිලි විසුරුවන සුළං මත දිවුරමින්; َٰرَِيَِٰت ذَۡرٗوا  ١ َوٱلذه

2. (වැසි) බර උසුලන වළාකුළු මත දිවුරමින්; ٢ فَٱلَۡحَِٰمَلَِٰت وِقٗۡرا 

3. පහසුයවන් යාත්රා කරන නැේ මත දිවුරමින්; ٣ فَٱلَۡجَٰرَِيَِٰت يُۡسٗرا 

4. කටයුතු යබදා හරින්නන් මත දිවුරමින්;  ۡمًرا
َ
َمَِٰت أ ِ  ٤ فَٱلُۡمَقس 

5. නියත වශයයන්ම නුඹලාට යපායරාන්දු යදනු ලැබූ දෑ 

සතයයක්මය. 
 ٥ إِنهَما تُوَعُدوَن لََصادِق  

6. තවද නියත වශයයන්ම විනිශ්චය සිදුවන්නක්මය.  ِيَن َٰقِع  َوِإنه ٱلد   ٦ لََو

7. මාර්ගවලින් යුත් අහස මත දිවුරමින්;  َِمآءِ ذَاِت ٱلۡحُبُك  ٧ َوٱلسه

8. නියත වශයයන්ම නුඹලා (එකියනකට) පටහැනි වූ 

ප්රකාශ අතරය. 
خۡتَلِٖف   ٨ إِنهُكۡم لَفِى قَۡوٖل مُّ

9. හරවනු ලැබූවන් යවනතකට එයින් හරවනු ලබති.  َفِك
ُ
 ٩ يُۡؤَفُك َعنُۡه َمۡن أ

10. යබාරුකාරයින් විනාශ කරනු ලැබුයවෝය.  ََُٰصون  ١٠ قُتَِل ٱلۡخَره

11. ඔවුන් වනාහි යනාදැනුවත්කයමහි ගැලි (මරණින් මතු 

දිනය ගැන) යනාසැලකිලිමත් වූයවෝ යවති. 
هِذيَن ُهۡم فِي َغۡمَرةٖ َساُهونَ   ١١ ٱل

12. විනිශ්චය දිනය කවදා දැයි ඔවුහු විමසති.  يهاَن
َ
ِينِ يَۡسـ َلُوَن أ  ١٢ يَۡوُم ٱلد 

13. එදින (නිරා) ගින්යන් ඔවුහු දඬුවම් කරනු ලබති.  َ١٣ يَۡوَم ُهۡم عَلَى ٱلنهارِ ُيۡفتَنُون 

14. කවර යදයක් පිළිබඳ නුඹලා ඉක්මණින් පතමින් 

සිටියහු ද එවන් නුඹලායේ පරීක්ෂණය නුඹලා රස විඳිනු. 
هِذي ُكنتُم   ذُوُقواْ فِتۡنَتَُكۡم َهََٰذا ٱل

 ١٤ تَۡعِجلُونَ بِهِۦ تَسۡ 
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15. නියත වශයයන්ම බිය බැතිමතුන් (ස්වර්ග) උයන්හි හා 

(ජල) උල්පත් වලය. 
َٰٖت وَُعيُونٍ   ١٥ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

16. ඔවුන්යේ පරමාධිපති ඔවුනට පිරිනැමූ දෑ ලබා 

ගන්නන් වශයයනි. නියත වශයයන්ම ඔවුහු එයට යපර 

දැහැමියන් යලස සිටියයෝය. 

َُٰهۡم َربُُّهۡمْۚ إِنهُهۡم كَانُواْ   َءاِخِذيَن َمآ َءاتَى
 ١٦ َقبَۡل َذَٰلَِك ُمحِۡسنِينَ 

17. ඔවුහු (සලාතය සඳහා අවදි ව) රාත්රියයහි ස්වල්ප 

කාලයක් නිදාගන්නන් වූහ. 
هۡيِل َما   َِن ٱل كَانُواْ قَلِيلٗا م 

 ١٧ َيۡهَجُعونَ 

18. තවද අලුයම් කාලයන්හි ඔවුහු (පායපාේචාරණය 

කරමින්) සමාව අයැදිති. 
ۡسَحارِ ُهۡم يَۡستَۡغفُِرونَ 

َ
 ١٨ َوبِٱلۡأ

19. තවද ඉල්ලා සිටින්නාට හා (ධනය) වළක්වනු 

ලැබූවන්ට ඔවුන්යේ ධනයයන් යකාටසක් විය. 
آئِِل   ۡمَوَٰلِهِۡم َحق   ل ِلسه

َ
َوفِٓي أ

 ١٩ َوٱلَۡمۡحُرومِ 

20. තවද තරයේ විශ්වාස කරන්නන්හට මහයපායළායේ 

සංඥාවන් ඇත. 
ۡرِض َءاَيَٰت  ل ِلُۡموقِنِينَ 

َ
 ٢٠ َوفِي ٱلۡأ

21. තවද නුඹලා තුළ ද (සංඥාවන් ඇත). එයහයින් නුඹලා 

අවධානයයන් යනාබලන්යනහු ද? 
فَلَا ُتبِۡصُرونَ 

َ
نُفِسُكۡمْۚ أ

َ
 ٢١ َوفِٓي أ

22. තවද නුඹලායේ යපෝෂණය හා නුඹලාට ප්රතිඥා යදනු 

ලැබු දෑ අහස තුළ ඇත. 
َمآءِ رِۡزقُُكۡم َوَما  َوفِي  ٱلسه

 ٢٢ تُوَعُدونَ 

23. අහසහ්ි හා මහයපායළායේ හිමිපාණන් මත දිවුරමින්. 

නියත වශයයන්ම නුඹලා කතා කරනවාක් යමන් 

සැබැවින්ම එය සතයයක්මය. 

ۡرِض إِنهُهۥ لَحَق   
َ
َمآءِ َوٱلۡأ ِ ٱلسه فََوَرب 

نهُكۡم تَنِطُقونَ 
َ
ِثَۡل َمآ أ  ٢٣ م 

24. ඉේරාහීම්යේ සම්භාවනීය ආගන්තුකයින්යේ කතාව 

නුඹ යවත පැමිණියේ ද? 
ََٰك َحِديُث َضيِۡف إِبَۡرَٰهِيَم   تَى

َ
َهۡل أ

 ٢٤ ٱلُۡمۡكَرمِينَ 

25. ඔවුහු ඔහු යවත පිවිසුණු අවසථ්ායේ ඔවුහු සලාම් 

(සාමය) යැයි පැවසුයවෝය. ඔහු ද සලාම් (සාමයයි) 

පැවසීය. (යමාවුහු) නාඳුනන පිරිසකි (යැයි ඉේරාහීම් 

සිතුයේය.) 

ۖۡ قَاَل  إِذۡ َدَخلُواْ َعلَيۡهِ َفَقالُواْ َسَلَٰٗما
نَكُرونَ   ٢٥ َسَلَٰم  قَۡوم  مُّ

26. එසැණින් ඔහු තම පවුල යවත යගාස ්බැඳපු (පුෂ්ටිමත්) 

වසුපැටවකු යගන ආයේය. 
ۡهلِهِۦ فََجآَء بِعِۡجٖل  

َ
فََراَغ إِلَيَٰٓ أ

 ٢٦ َسِمينٖ 
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27. ඔහු එය ඔවුන් යවත සමීප කරවීය. (ඔවුන් එයින් 

වැළකී සිටිනු දැක) “නුඹලා අනුභව යනාකරන්යනහු දැ”යි 

ඔහු විමසීය. 

ُكلُونَ 
ۡ
لَا تَأ

َ
ۥٓ إِلَۡيهِۡم قَاَل أ بَُه  ٢٧ َفَقره

28. ඔවුන් ගැන බියක් ඔහු තුළ ඇති විය. (එවිට) “නුඹ බිය 

යනාවනු”යි ඔවුහු පැවසූහ. තවද ඥානවන්ත දරුවකු පිළිබඳ 

ව ඔවුහු ඔහුට ශුභාරංචි දන්වා සිටියහ. 

ۖۡ قَالُواْ لَا َتخَۡفۖۡ   وَۡجَس مِنُۡهۡم ِخيَفٗة
َ
فَأ

ُروهُ بُِغَلٍَٰم َعلِيمٖ   ٢٨ َوبَشه

29. එවිට ඔහුයේ බිරිය හඬ නගමින් ඉදිරියට පැමිණ 

ඇයයේ මුහුණට ඇය ගසා ගනිමින් (තමන්) “වයයෝවෘද්ධ 

වඳ කතක්” යැයි පැවසුවාය. 

ۡقبَلَِت 
َ
ۡت فَأ ةٖ فََصكه تُُهۥ فِي َصره

َ
ٱۡمَرأ

 ٢٩ وَۡجَهَها َوَقالَۡت َعُجوٌز َعقِيم  

30. “නුඹලායේ පරමාධිපති පවසා ඇත්යත් එයලසය. 

නියත වශයයන්ම ඔහු සර්ව ඥානී මහා ප්රඥාවන්තය.” යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 

قَالُواْ َكَذَٰلِِك قَاَل َربُِّكِۖ إِنهُهۥ ُهَو 
 ٣٠ ٱلۡحَِكيُم ٱلَۡعلِيمُ 

31. අයහෝ එවනු ලැබූ දූතයිනි! එයස්නම් නුඹලායේ දූත 

පණිවිඩය කුමක් දැ?යි ඔහු (ඉේරාහීම්) විමසීය. 
َها   يُّ

َ
۞قَاَل َفَما َخۡطبُُكۡم أ

 ٣١ ٱلُۡمرَۡسلُونَ 

32. “සාපරාධි පිරිසක් යවත නියත වශයයන්ම අපි එවනු 

ලැබුයවමු” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 
جۡرِمِينَ قَالُٓواْ إِنهآ  رِۡسلۡنَآ إِلَيَٰ قَۡومٖ مُّ

ُ
 ٣٢ أ

33. “මැටියයන් යුත් ගල් (වර්ෂාවක්) ඔවුන් යවත අප 

එවනු පිණිස.” 
ِن ِطينٖ   ٣٣ لِنُرِۡسَل َعلَيۡهِۡم ِحَجاَرٗة م 

34. “සීමාව ඉක්මවා ගියවුන් සඳහා නුඹයේ පරමාධිපති 

යවතින් සලකුණු තබනු ලැබූවක් යලසින්” 
َسوهَمًة ِعنَد َرب َِك لِلُۡمۡسرِِفينَ   ٣٤ مُّ

35. එවිට එහි සිටියවුන් අතරින් යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් අපි බැහැර කයළමු. 
ۡخرَۡجنَا َمن كَاَن فِيَها مَِن  

َ
فَأ

 ٣٥ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

36. එයහයින් අවනතවන්නන්යගන් එක් නිවසක් හැර 

යවනත් කිසිවක් අපි එහි යනාදුටුයවමු. 
َِن َفَما وَ  َجۡدنَا فِيَها َغيَۡر َبيٖۡت م 

 ٣٦ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

37. තවද යේදනීය දඬුවමට බියවන්නන් හට අපි එහි 

සංඥාවක් අත හැර දැමුයවමු. 
هِذيَن َيخَافُوَن   َوتََرۡكنَا فِيَهآ َءايَٗة ل ِل

لِيمَ 
َ
 ٣٧ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ

38. තවද මූසා තුළ ද (සංඥාවක්) විය. එය අපි ඔහු 

ෆිර්අවුන් යවත පැහැදිලි බලයක් සමග එවූ අවසථ්ායේ දී ය. 
رَۡسلَۡنَُٰه إِلَيَٰ فِۡرَعۡوَن  

َ
َوفِي ُموَسيَٰٓ إِذۡ أ
بِينٖ   ٣٨ بُِسلَۡطَٰٖن مُّ
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39. එවිට ඔහු (ෆිර්අවුන්) ඔහුයේ බල ඇණිය යහත්ුයවන් 

පිටුපෑයේය. තවද (මූසා) “මායාකරුයවකි. එයස් 

නැතයහාත් උම්මත්තකයයකි” යැයි ඔහු පැවසීය. 

ۡو  
َ
هيَٰ بُِرۡكنِهِۦ َوَقاَل َسَِٰحٌر أ َفتََول

 ٣٩ َمجۡنُون  

40. එවිට අපි ඔහු හා ඔහුයේ යස්නාව ග්රහණය කයළමු. 

එවිට ඔහු යදාස් නගනු ලැබූයවකු යලසින් අපි ඔවුන් මුහුදට 

යහළුයවමු. 

َخۡذَنَُٰه وَُجنُوَدهُۥ َفنَبَۡذَنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِ  
َ
فَأ

 ٤٠ ُملِيم  َوُهَو 

41. තවද ආද් ජනයා තුළ ද (සංඥාවක් විය). එය ඔවුන් 

යවත අපි වද සුළඟක් එවූ අවසථ්ායේ දී ය. 
ِيَح   رَۡسلۡنَا َعلَيۡهُِم ٱلر 

َ
َوفِي عَاٍد إِذۡ أ

 ٤١ ٱلَۡعقِيمَ 

42. එය කවර කරුණක් මත ගැටුණ ද එය දිරාපත් වී ගිය 

දෑ යමන් පත් කළාක් මිස අත්හැරියේ නැත. 
ها  َما  تَۡت َعلَيۡهِ إِل

َ
تََذُر مِن َشۡيٍء أ

 ٤٢ َجَعلَتُۡه َكٱلرهمِيمِ 

43. තවද සමූද් ජනයා තුළ ද (සංඥාවක්) විය. එය “නුඹලා 

ටික කලකට භුක්ති විඳිනු” යැයි කියනු ලැබූ අවසථ්ායේ දී 

ය. 

َوفِي ثَُموَد إِذۡ قِيَل لَُهۡم َتَمتهُعواْ َحتهيَٰ  
 ٤٣ ِحينٖ 

44. නමුත් ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ නියයෝගයට ඔවුහු 

අකීකරු වූයවෝය. එවිට ඔවුන් බලා සිටියදීම අකුණු පහර 

ඔවුන් ග්රහණය කයළය්. 

َخَذۡتُهُم  
َ
ۡمرِ َرب ِهِۡم فَأ

َ
َفَعتَۡواْ َعۡن أ

َٰعَِقُة َوُهۡم يَنُظُرونَ   ٤٤ ٱلصه

45. එවිට සිට ගැනීමට පවා ඔවුනට යනාහැකි විය. තවද 

ඔවුහු තමන්ටම උදේ කරගන්නන් යනාවූයවෝය. 
َفَما ٱۡستََطَُٰعواْ مِن قِيَامٖ َوَما كَانُواْ 

 ٤٥ ُمنتَِصِرينَ 

46. තවද මීට යපර නූහය්ේ ජනයා ද (අපි ග්රහණය 

කයළමු.) නියත වශයයන්ම ඔවුහු දුෂ්ඨ සමාජයක් වූහ. 
ۖۡ إِنهُهۡم كَانُواْ قَۡوٗما   ِن َقبُۡل َوَقۡوَم نُوٖح م 

 ٤٦ َفَِٰسقِينَ 

47. තවද අපි අහස එය (අපයේ) බල ශක්තිය යයාදා ඉදි 

කයළමු. තවද නියත වශයයන්ම අපි ප්රසාරණය කරන්නන් 

යවමු. 

ۡييْٖد َوِإنها  
َ
َمآَء بَنَيَۡنََٰها بِأ َوٱلسه

 ٤٧ لَُموِسُعونَ 

48. තවද මහයපායළාව, අපි එය දිග හැරියයමු. (විධිමත් 

ව) දිග හැරියවුන් යහපත් විය. 
ۡرَض فَرَۡشَنََٰها 

َ
فَنِۡعَم  َوٱلۡأ

 ٤٨ ٱلَۡمَٰهُِدونَ 
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49. තවද නුඹලා යමයනහි කළ හැකි වනු පිණිස සෑම 

යදයක්ම යුගල වශයයන්ම අපි මැේයවමු. 
ِ َشۡيٍء َخلَۡقنَا َزوَۡجيِۡن  

َومِن كُل 
ُرونَ   ٤٩ لََعلهُكۡم تََذكه

50. එයහයින් නුඹලා අල්ලාහ ්යවත යේගයයන් යනු. 

නියත වශයයන්ම මම නුඹලා යවනුයවන් ඔහුයගන් වූ 

පැහැදිලි අනතුරු හඟවන්යනකි. 

ِنُۡه نَِذير   ِۖۡ إِن ِي لَُكم م  ٓواْ إِلَي ٱَّلله فَفِرُّ
بِين    ٥٠ مُّ

51. තවද නුඹලා අල්ලාහ් සමග යවනත් යදවියයකු පත් 

යනාකරනු. නියත වශයයන්ම මම ඔහුයගන් නුඹලා 

යවනුයවන් පැමිණි පැහැදිලි අවවාද කරන්යනකු යවමි. 

ۖۡ إِن ِي  َولَا َتجَۡعلُواْ مَ  ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َع ٱَّلله
بِين   ِنُۡه نَِذير  مُّ  ٥١ لَُكم م 

52. එයලසය ඔවුනට යපර සිටියවුන් යවත යම් ධර්ම 

දූතයකු පැමිණි විට හූනියම් කරුයවකි නැතයහාත් 

උම්මත්තකයයකි යැයි ඔවුහු පැවසුවා මිස යනාවීය. 

ِن   هِذيَن مِن َقبۡلِهِم م  تَي ٱل
َ
َكَذَٰلَِك َمآ أ

ۡو َمجۡنُونٌ 
َ
ها قَالُواْ َساِحٌر أ  ٥٢ رهُسوٍل إِل

53. ඔවුහු එකියනකා යම් ගැන උපයදස ්කර ගත්යතෝ ද? 

එයස ්යනාව ඔවුන් සීමාව ඉක්මවා ගිය පිරිසකි. 
ۚۦْ بَۡل ُهۡم قَۡوم  َطاُغونَ  تََواَصۡواْ بِهِ

َ
 ٥٣ أ

54. එයහයින් (නබිවරය!) නුඹ ඔවුන්යගන් ඉවත් වනු. නුඹ 

යදාස් නගනු ලබන්යනකු යනාවනු ඇත. 
نَت بَِملُومٖ 

َ
 ٥٤ َفتََوله َعنُۡهۡم َفَمآ أ

55. තවද (නබිවරය!) නුඹ යමයනහි කරනු. නියත 

වශයයන්ම යමයනහි කිරීම යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් 

හට ප්රයයෝජනවත් වනු ඇත. 

ِۡكَرىَٰ تَنَفُع   ِۡر فَإِنه ٱلذ  َوذَك 
 ٥٥ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ 

56. තවද ජින් වර්ගයා හා මානව වර්ගයා වන ඔවුන් මට 

ගැතිකම් කිරීමට මිස මම යනාමැේයවමි. 
ها   َوَما َخلَۡقُت ٱلِۡجنه وَٱلۡإِنَس إِل

 ٥٦ لَِيۡعبُُدونِ 

57. ඔවුන්යගන් මම කිසිදු යපෝෂණයක් අයප්ක්ෂා 

යනාකරමි. එයමන්ම ඔවුන් මට ආහාර සැපයිය යුතු යැයි ද 

මම අයප්ක්ෂා යනාකරමි. 

ِزۡ  ِن ر  رِيُد مِنُۡهم م 
ُ
رِيُد  َمآ أ

ُ
ٖق َوَمآ أ

ن ُيۡطعُِمونِ 
َ
 ٥٧ أ

58. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් වන ඔහු සථ්ාවර බලය 

ඇති මහා යපෝෂකයාය. 
اُق ذُو ٱلُۡقوهةِ  زه َ ُهَو ٱلره إِنه ٱَّلله

 ٥٨ ٱلَۡمتِينُ 

59. එයහයින් නියත වශයයන්ම අපරාධ කළවුන් වනාහි 

ඔවුන්යේ සගයින්යේ පාපයන් යමන් පාපයන් ඔවුනට 

ඇත. එයහයින් ඔවුහු (දඬුවම) ඉක්මන් කරන්නැයි මයගන් 

යනාපැතිය යුතුය. 

ِثَۡل ذَنُوِب  هِذيَن َظلَُمواْ ذَنُوٗبا م  فَإِنه لِل
ۡصَحَٰبِهِۡم فَلَا يَۡستَۡعِجلُونِ 

َ
 ٥٩ أ
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60. ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට, ඔවුනට ප්රතිඥා යදනු ලබන 

ඔවුන්යේ දිනයේ විනාශය ඇත. 
هِذيَن َكَفُرواْ مِن يَۡومِهُِم فََويۡل   ل ِل

هِذي يُوَعُدونَ   ٦٠ ٱل
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සූරා අත් තූර්  الطور 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තූර් කන්ද මත දිවුරමින්;  وِر  ١ َوٱلطُّ

2. ලියන ලද ග්රන්ථය මත දිවුරමින්;  ۡسُطوٖر  ٢ َوكَِتَٰٖب مه

3. දිගු හරින ලද යල්ඛ්ණයයහි;  نُشوٖر ٖ مه  ٣ فِي َرق 

4. බයිතුල් මඃමූර් මත දිවුරමින්;  ٤ َوٱلَۡبيِۡت ٱلَۡمۡعُموِر 

5. ඉහළට ඔසවන ලද වියන මත දිවුරමින්;  ِۡقِف ٱلَۡمۡرُفوع  ٥ َوٱلسه

6. ගිනි යමාළවනු ලබන මුහුද මත දිවුරමින්;  ٦ َوٱلَۡبۡحرِ ٱلَۡمۡسُجوِر 

7. නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපතියේ දඬුවම 

සිදුවන්නක්මය. 
َٰقِع    ٧ إِنه َعَذاَب َرب َِك لََو

8. එය වළක්වන කිසියවකු නැත.  ٖا لَُهۥ مِن َدافِع  ٨ مه

9. එදින අහස දරුණු යලස කැරයකමින් පවතී. َمآُء َمۡوٗرا  ٩ يَۡوَم َتُموُر ٱلسه

10. තවද කඳු දරුණු යලස විතැන් යවමින් පවතී. ١٠ َوتَِسيُر ٱلِۡجبَاُل َسيۡٗرا 

11. යබාරු කළවුනට එදින විනාශයයි.  َِبِين  ١١ فََويۡل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

12. ඔවුහු වනාහි (පුහු කටයුතු වල) නිරත ව 

යකළියලාල් කරමින් සිටින්යනෝ යවති. 
هِذيَن ُهۡم فِي َخوٖۡض   ١٢ يَلَۡعبُونَ ٱل

13. එදින නිරයේ ගින්න යවත (දක්කායගන යමින්) 

වැයරන් තල්ලු කරනු ලැයේ. 
وَن إِلَيَٰ نَارِ َجَهنهَم َدعًّا  ١٣ يَۡوَم يَُدعُّ

14. “නුඹලා යබාරු කරමින් සිටි ගින්න යමයයි”  َبُون ِ اُر ٱلهتِي ُكنتُم بَِها تَُكذ   ١٤ َهَِٰذهِ ٱلنه

15. යමය හූනියමක් ද? එයස් නැතයහාත් නුඹලා 

යනාදකින්යනහු ද? 
نتُۡم لَا ُتبِۡصُرونَ 

َ
ۡم أ

َ
فَِسۡحٌر َهََٰذآ أ

َ
 ١٥ أ
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16. නුඹලා එහි පිවිස දැයවනු. එවිට නුඹලා ඉවසා 

විඳ දරා ගත්ත ද යනාඉවසුව ද නුඹලාට එක 

සමානය. නියත වශයයන්ම නුඹලාට ප්රතිඵල 

පිරිනමනු ලබනුයේ නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑ 

සඳහාය. 

ۡو لَا تَۡصبُِرواْ َسَوآٌء  
َ
ٱۡصلَۡوَها فَٱۡصبُِرٓواْ أ

َعلَيُۡكۡمۖۡ إِنهَما ُتجَۡزۡوَن َما ُكنتُۡم  
 ١٦ َتۡعَملُونَ 

17. නියත වශයයන්ම බිය බැතිමත්හු (ස්වර්ග) 

උයන්හි හා සැප පහසුකම් හි සිටින්යනෝය. 
َٰٖت   ١٧ َونَعِيمٖ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

18. ඔවුන්යේ පරමාධිපති ඔවුනට පිරිනැමූ දෑ පිළිබඳ 

ව සතුටු වන්නන් යලස සිටින්යනෝය. තවද ඔවුන්යේ 

පරමාධිපති නිරයේ දඬුවමින් ඔවුන් ආරක්ෂා 

කයළය්. 

َُٰهۡم َربُُّهۡم   َُٰهۡم َربُُّهۡم َوَوقَى َفَِٰكهِيَن بَِمآ َءاتَى
 ١٨ َعَذاَب ٱلۡجَِحيمِ 

19. නුඹලා (යමයලාව) සිදු කරමින් සිටි දෑ 

යහත්ුයවන් සතුටින් අනුභව කරනු. තවද පානය 

කරනු.(යැයි පවසනු ලැයේ.) 

ُۢا بَِما ُكنتُۡم َتۡعَملُونَ   ١٩ كُلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِيٓـ َ

20. යපළට තබන ලද ඇඳන් මත හාන්සියවමින් 

(සිටිති). තවද අපි ඔවුනට හූරුන් ඊන් (යහවත් දැකුම් 

කලු යුවතියන්) සරණපාවා යදන්යනමු. 

ۡصُفوفَةِٖۖ َوَزوهۡجَنَُٰهم   ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ ُسُررٖ مه
 ٢٠ ِبحُوٍر ِعينٖ 

21. තවද කවුරුන් යද්වත්වය විශ්වාස යකාට 

ඔවුන්යේ පරපුර ද විශ්වාසයයන් යුතු ව ඔවුන්ව 

අනුගමනය කළවුන් වනාහි ඔවුන්යේ පරපුර අපි 

ඔවුන් සමග එක් කරන්යනමු. තවද ඔවුන්යේ 

ක්රියායවන් අපි ඔවුනට කිසිවක් අඩු 

යනාකරන්යනමු. සෑම පුද්ගලයකුම ඔහු උපයා ගත් 

දෑට ඇපයක් යලස සිටින්යන්ය. 

ِيهتُُهم بِإِيَمٍَٰن   هِذيَن َءاَمنُواْ َوٱتهبََعتُۡهۡم ذُر  َوٱل
ِۡن   لَۡتَنَُٰهم م 

َ
ِيهتَُهۡم َوَمآ أ لۡحَۡقنَا بِهِۡم ذُر 

َ
أ

ِۚ كُلُّ ٱۡمرِِۭٕي ِن َشۡيءٖ  بَِما َكَسَب  َعَملِهِم م 
 ٢١ َرِهين  

22. තවද ඔවුන් ප්රිය කරන දැයින් පලතුරු හා මාංශ 

අපි ඔවුනට සපයන්යනමු. 
ا   ِمه ۡمَدۡدَنَُٰهم بَِفَِٰكَهةٖ َولَحٖۡم م 

َ
َوأ

 ٢٢ يَۡشتَُهونَ 

23. ඔවුහු එහි (පැන්) කුසලාන හුවමාරු කර ගනිති. 

කිසිදු නිෂ්ඵල දැයක් යහෝ පාපයට යපළඹවීමක් යහෝ 

එහි නැත. 

ها لَۡغو  فِيَها َولَا   ٗسا ل
ۡ
َيتََنَٰزَُعوَن فِيَها َكأ

ثِيم  
ۡ
 ٢٣ تَأ

24. තවද ඔවුන් යවනුයවන් (යස්වයේ නිරත) සිටින 

ළමුන් ඔවුන් වටා යති. නියත වශයයන්ම ඔවුහු 

සුරක්ෂා කරන ලද මුතු යමන් යවති. 

نهُهۡم  
َ
هُهۡم َكأ ۞َويَُطوُف َعلَيۡهِۡم ِغلَۡمان  ل

ۡكنُون  لُۡؤلُؤ    ٢٤ مه

25. ඔවුන්යගන් ඇතැයමක් ඇතැයමකු යවතට 

මුහුණලමින් එකියනකා විමසා ගනිති. 
ۡقبََل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض يَتََسآَءلُونَ 

َ
 ٢٥ َوأ
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26. “මීට යපර නියත වශයයන්ම අපි අපයේ පවුල 

සම්බන්ධයයන් බියට පත්වන්නන් යලස සිටියයමු” 

යැයි ඔවුහු පවසති. 

ۡهلِنَا ُمۡشفِقِينَ قَالُٓواْ 
َ
 ٢٦ إِنها ُكنها َقبُۡل فِٓي أ

27. “එවිට අල්ලාහ ්අප යවත උපකාර කයළය්. තවද 

පිලිසය්සන ගින්යන් යේදනායවන් ඔහු අප මුදවා 

ගත්යත්ය.” 

َٰنَا َعَذاَب  ُ َعلَيۡنَا َوَوقَى َفَمنه ٱَّلله
ُمومِ   ٢٧ ٱلسه

28. “නියත වශයයන්ම අපි යපර සිටම ඔහුට 

අයැදිමින් සිටියයමු. නියත වශයයන්ම ඔහුමය 

උපාකාරශීලී; මහා කරුණාවන්ත.” 

إِنها ُكنها مِن َقبُۡل نَۡدُعوُهۖۡ إِنهُهۥ ُهَو ٱلۡبَرُّ  
 ٢٨ ٱلرهِحيمُ 

29. එයහයින් (නබිවරය!) නුඹ යමයනහි කරනු. 

නුයේ පරමාධිපතියේ ආශිර්වාදයයන් නුඹ 

යජයෝතිෂය යේදියකු යහෝ උම්මත්තකයකු යහෝ 

යනායේ. 

نَت بِنِۡعَمِت َرب َِك بِكَاهِٖن َولَا  
َ
ِۡر َفَمآ أ فََذك 

 ٢٩ َمجۡنُونٍ 

30. “එයස් නැතයහාත් ඔහු කවියයකි. කාලයායේ 

ඇවෑම (ඔහු විනාශ කරනු ඇතැයි) අපි ඔහු ගැන 

බලායපායරාත්තු වන්යනමු” යැයි ඔවුහු පවසන්යනෝ 

ද? 

ۡم َيُقولُوَن َشاِعر  نهتََربهُص بِهِۦ َريَۡب  
َ
أ

 ٣٠ ٱلَۡمنُونِ 

31. “නුඹලා බලායපායරාත්තුයවන් සිටිනු. එවිට 

නියත වශයයන්ම මම ද නුඹලා සමඟ 

බලායපයරාත්තු වන්නන් අතරින් යවමි” යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

َِن  قُۡل تََربهُصواْ فَإِن ِي َمَعُكم م 
 ٣١ ٱلُۡمتََرب ِِصينَ 

32. එයස් නැතයහාත් ඔවුන්යේ සිතුවිලි ඔවුනට යම් 

ගැන නියයෝග කරන්යන් ද? එයස් නැතයහාත් ඔවුහු 

සීමාව ඉක්මවා ගිය පිරිසක් ද? 

ۡم ُهۡم قَۡوم   
َ
ۡحَلَُٰمُهم بَِهََٰذآْۚ أ

َ
ُمُرُهۡم أ

ۡ
ۡم تَأ

َ
أ

 ٣٢ َطاُغونَ 

33. එයස් නැතයහාත් “යමය ඔහු යගතුයේයැ”යි 

ඔවුහු පවසන්යනෝ ද? එයස් යනාව ඔවුහු විශ්වාස 

යනාකරති. 

ها ۚۥْ بَل ل لَُه ۡم َيُقولُوَن َتَقوه
َ
 ٣٣ يُۡؤمِنُونَ  أ

34. ඔවුන් සතයවාදීන් යලස සිටියයහු නම් යම් හා 

සමාන ප්රකාශයක් ඔවුහු යගන ආ යුතුය. 
ۦٓ إِن كَانُواْ  ِثۡلِهِ تُواْ ِبحَِديٖث م 

ۡ
فَلۡيَأ

 ٣٤ َصَِٰدقِينَ 

35. එයස් නැතයහාත් කිසිවක් යනාමැති ව ඔවුන් 

මවනු ලැබුයවෝ ද? එයස් නැතයහාත් මවන්යනෝ 

ඔවුහු ද? 

ۡم 
َ
ۡم ُهُم  أ

َ
ُخلُِقواْ مِۡن َغيۡرِ َشۡيٍء أ

 ٣٥ ٱلَۡخَٰلُِقونَ 
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36. එයස් නැතයහාත් ඔවුහු අහස් හා මහයපායළාව 

මැේයවෝද? එයස් යනාව ඔවුහු තරයේ විශ්වාස 

යනාකරති. 

ها   ۡرَضْۚ بَل ل
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ۡم َخلَُقواْ ٱلسه

َ
أ

 ٣٦ يُوقِنُونَ 

37. එයස් නැතයහාත් ඔවුන් අබියස නුඹයේ 

පරමාධිපතියේ භාණ්ඩාගාර තියේ ද? එයස ්

නැතයහාත් (ඒ මත) ආධිපතයය දරන්යනෝ ඔවුහු ද? 

ۡم ُهُم  
َ
ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرب َِك أ

َ
أ

 ٣٧ ٱلُۡمصَۜيِۡطُرونَ 

38. නැත්නම් ඔවුන්ට ඉණිමගක් තිබී එහි (අහයස් 

යද්ව පණිවිඩවලට) ඇහුම්කන් යදත්ද? එයස් නම් 

ඔවුන්යගන් සවන්යදන්නා පැහැදිලි සාධකයක් 

යගයනත්වා! 

ِت  
ۡ
ۡم لَُهۡم ُسلهم  يَۡستَِمُعوَن فِيهِِۖ فَلۡيَأ

َ
أ

بِينٍ   ٣٨ ُمۡستَِمُعُهم بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

39. එයස් නැතයහාත් (අල්ලාහ් වන) ඔහුට දූවරුන් 

වී නුඹලාට (පමණක්) පුතුන් වීද? 
ۡم لَُه ٱلَۡبَنَُٰت َولَُكُم ٱلَۡبنُونَ 

َ
 ٣٩ أ

40. එයස් නැතයහාත් නුඹ ඔවුන්යගන් යම්කිසි 

කුලියක් ඉල්ලන්යනහි ද? ඒ යහත්ුයවන් ඔවුහු ණය 

බර උසුලන්යනෝ ද? 

ۡغَرمٖ   ِن مه ۡجٗرا َفُهم م 
َ
ۡم تَۡسـ َلُُهۡم أ

َ
أ

ثَۡقلُونَ   ٤٠ مُّ

41. එයස් නැතයහාත් ඔවුන් අබියස අදෘශයමාන දෑ 

(පිළිබඳ ඥානය) තිබී ඔවුහු සටහන් කරන්යනෝ ද? 
ۡم ِعنَدُهُم ٱلَۡغيُۡب 

َ
 ٤١ َفُهۡم يَۡكتُبُونَ أ

42. එයස් නැතයහාත් ඔවුහු කුමන්ත්රණයක් (නුඹට 

එයරහිව කිරීමට) අදහස් කරන්යනෝ ද? යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වන ඔවුහුමය කුමන්ත්රණයේ 

හසු වී සිටින්යනෝ. 

هِذيَن َكَفُرواْ ُهُم  ۡم يُرِيُدوَن َكيۡٗداۖۡ فَٱل
َ
أ

 ٤٢ ٱلَۡمِكيُدونَ 

43. එයස් නැතයහාත් අල්ලාහ්යගන් යතාර ව 

(යවනත්) යදවියඳකු ඔවුනට සිටිත් ද? ඔවුන් ආයද්ශ 

තබන දැයින් අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය. 

ا   ِ َعمه ِْۚ ُسبَۡحََٰن ٱَّلله ۡم لَُهۡم إَِلٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله
َ
أ

 ٤٣ يُۡشِرُكونَ 

44. තවද අහසින් කැබැල්ලක් වැයටනු ඔවුහු දුටුවා 

වුවද (ඒවා) යගාඩගැසුනු වලාකුළු සමූහයක් යැයි 

ඔවුහු පවසති. 

َمآءِ َساقِٗطا  َِن ٱلسه َوِإن يََرۡواْ كِۡسٗفا م 
ۡرُكوم    ٤٤ َيُقولُواْ َسَحاب  مه

45. එයහයින් එහි ඔවුන් විනාශ කරනු ලබන 

ඔවුන්යේ දිනය ඔවුන් හමු වන යතක් (නබිවරය!) 

නුඹ ඔවුන් අතහැර දමනු. 

َُٰقواْ  هِذي فِيهِ فََذۡرُهۡم َحتهيَٰ يَُل يَۡوَمُهُم ٱل
 ٤٥ يُۡصَعُقونَ 

46. එදින ඔවුන්යේ කුමන්ත්රණය ඔවුනට කිසිවකින් 

ප්රයයෝජනවත් යනායවයි. තවද ඔවුහු උදේ කරනු 

යනාලබති. 

ا َولَا ُهۡم   يَۡوَم لَا ُيۡغنِي َعنُۡهۡم َكيُۡدُهۡم َشيۡـ ٗ
 ٤٦ يُنَصُرونَ 
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47. තවද නියත වශයයන්ම අපරාධ කළවුනට ඒ 

හැර තවත් දඬුවමක් ඇත. නමුත් ඔවුන්යගන් 

බහුතරයක් යදනා යනාදනිති. 

هِذيَن َظلَُمواْ َعَذابٗا ُدوَن َذَٰلَِك   َوِإنه لِل
ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 

َ
 ٤٧ َوَلَِٰكنه أ

48. තවද (නබිවරය!) නුඹයේ පරමාධිපතියේ 

නියයෝගය උයදසා ඉවසා සිටිනු. මන්ද නියත 

වශයයන්ම නුඹ සිටිනුයේ අපයේ අධීක්ෂණය 

යටයත්ය. තවද නුඹ අවදි වන අවසථ්ායේ නුඹයේ 

පරමාධිපතියේ ප්රශංසා ව තුළින් නුඹ සුවිශුද්ධ 

කරනු. 

  ۡۖ ۡعيُنِنَا
َ
َوٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك فَإِنهَك بِأ
 ٤٨ وََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك ِحيَن َتُقومُ 

49. තවද රාත්රියයහි ද තරු බැස යන අවසථ්ායවහි ද 

නුඹ ඔහු සුවිශුද්ධ කරනු. 
هۡيِل فََسب ِۡحُه َوِإۡدَبََٰر ٱلنُُّجومِ   ٤٩ َومَِن ٱل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තවද වැටී (සැඟවී) යන තරු මත දිවුරමින්;  ۡجِم إِذَا  ١ َهَوىَٰ َوٱلنه

2. තවද නුඹලායේ සහචරයා (වන මුහම්මද්) මුළා 

යනාවීය. තවද ඔහු යනාමග යනාගියේය. 
 ٢ َما َضله َصاِحبُُكۡم وََما َغَوىَٰ 

3. තවද ඔහු මයනෝ ඉේඡායවන් කතා යනාකරයි.  َٰٓ٣ َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوى 

4. එය යහළි දරේ කරන ලද දිවය පණිවිඩ මිස නැත.  ها  ٤ َوۡحي  يُوَحيَٰ إِۡن ُهَو إِل

5. අති බලවත් යකයනකු (වන ජිේරීල්) එය ඉගැන්වීය.  َٰ٥ َعلهَمُهۥ َشِديُد ٱلُۡقَوى 

6. (ඔහු අලංකාර) පරිපූර්ණ හැඩයයන් යුක්ත විය. තවද 

ඔහු (නබි ඉදිරියේ) දිස ්විය. 
ةٖ فَٱۡستََوىَٰ   ٦ ذُو مِره

7. තවද ඔහු ඉහළම ක්ෂිතිජයයහි විය.  عۡلَىَٰ َوُهَو
َ
ُفِق ٱلۡأ

ُ
 ٧ بِٱلۡأ

8. පසු ව ඔහු පහළට පැමිණ (ඔහු) අසළටම 

පැමිණියේය. 
هيَٰ   ٨ ثُمه َدنَا َفتََدل

9. එවිට ඔහු දුනු යදකක දුර ප්රමාණයක යහෝ ඊටත් වඩා 

සමීප විය. 
ۡدنَيَٰ 

َ
ۡو أ

َ
 ٩ فَكَاَن قَاَب قَوَۡسيِۡن أ

10. එවිට (අල්ලාහ්) ඔහුට දන්වා සිටි දෑ ඔහුයේ ගැත්තාට 

ඔහු (ජිේරීල්) දන්වා සිටියේය. 
ۡوَحيَٰ 

َ
ۡوَحيَٰٓ إِلَيَٰ َعبِۡدهِۦ َمآ أ

َ
 ١٠ فَأ

11. ඔහු දුටු දෑ (ඔහුයේ) සිත යබාරු යනාකයළ්ය.  َٰٓى
َ
 ١١ َما َكَذَب ٱلُۡفَؤاُد َما َرأ

12. එයහයින් ඔහු දුටු දෑ සම්බන්ධයයන් නුඹලා ඔහු 

සමග වාද කරන්යනහු ද? 
َفتَُمَُٰرونَُهۥ عَلَىَٰ َما يََرىَٰ 

َ
 ١٢ أ

13. තවද, නිසැකවම ඔහු තවත් වතාවක් ඔහු (ජිේරීල්ව 

සිය සැබෑ ස්වරූපයයන්) පහළ වනු දුටුයේය. 
ۡخَرىَٰ 

ُ
 ١٣ َولََقۡد َرَءاهُ نَۡزلًَة أ

14. සිද්රතුල් මුන්තහා (යහවත් මායිම පිහිටි ගසක්) 

අබියසය. 
 ١٤ ِعنَد ِسۡدَرةِ ٱلُۡمنتََهيَٰ 
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15. ඒ අබියස ජන්නතුල් මඃවා (යහවත් ස්වර්ග උයන) 

විය. 
َوىَٰٓ 

ۡ
 ١٥ ِعنَدَها َجنهُة ٱلَۡمأ

16. සිද්රා ගස ආවරණය කරන දෑ ආවරණය කරන විට;  َٰۡدَرةَ َما َيۡغَشي ِ  ١٦ إِذۡ َيۡغَشي ٱلس 

17. (ඔහුයේ) බැල්ම ඉවත් යනාවීය. එයසම් එය සීමාව 

ඉක්මවා යනාගියේය. 
 ١٧ َطَغىَٰ َما َزاَغ ٱلَۡبَصُر َوَما 

18. තම පරමාධිපතියේ ඉමහත් සංඥාවන් කිහිපයක් 

සැබැවින්ම ඔහු දුටුයේය. 
ىَٰ مِۡن َءاَيَِٰت َرب ِهِ ٱلُۡكبَۡرىَٰٓ 

َ
 ١٨ لََقۡد َرأ

19. ලාත් හා උzස්zසා (නමැති පිළිම) නුඹලා දුටුයවහු ද?  َٰى ََٰت وَٱلُۡعزه فََرَءۡيتُُم ٱلله
َ
 ١٩ أ

20. අයනක් තුන්වැනියා මනාත්ය.  َٰٓۡخَرى
ُ
 ٢٠ َوَمنَوَٰةَ ٱلثهالَِثَة ٱلۡأ

21. නුඹලාට පිරිමි(දරුව)න් හා ඔහුට ගැහැනු(දරුව)න් 

ද? 
نثَيَٰ 

ُ
َكُر َولَُه ٱلۡأ لَُكُم ٱلذه

َ
 ٢١ أ

22. එවිට එය අසාධාරණ යබදීමකි.  َٰٓ٢٢ تِلَۡك إِٗذا قِۡسَمة  ِضيَزى 

23. ඒවා නුඹලා හා නුඹලායේ මුතුන් මිත්තන් ඒවාට නම් 

තැබූ (හිස් අර්ථ) නාමයන් මිස යවනකක් නැත. ඒවා 

පිළිබඳ කිසිදු සාධකයක් අල්ලාහ ්පහළ යනාකයළය්. 

ඔවුහු අනුමානය හා සිත් ආශා කරන දෑ මිස යවයනකක් 

අනුගමනය යනාකරති. ඔවුන්යේ පරමාධිපතියගන් ඔවුන් 

යවත සැබැවින්ම යහමග පැමිණ ඇත. 

ۡسَمآء  
َ
هآ أ نتُۡم  إِۡن ِهَي إِل

َ
يۡتُُموَهآ أ َسمه

ُ بَِها مِن  نَزَل ٱَّلله
َ
آ أ َوَءابَآؤُُكم مه

نه َوَما   ها ٱلظه ُسلَۡطٍَٰنِۚ إِن يَتهبُِعوَن إِل
ِن   نُفُسۖۡ َولََقۡد َجآَءُهم م 

َ
َتۡهَوى ٱلۡأ

ب ِهُِم ٱلُۡهَدىَٰٓ   ٢٣ ره

24. එයස් නැතයහාත් තමන් කැමති දෑ මිනිසාට තියේ ද?  ۡم لِلِۡإنَسَِٰن
َ
 ٢٤ َما َتَمنهيَٰ أ

25. එයහත් මතු යලාව හා යමයලාව අල්ලාහ ්සතුය.  َٰولَي
ُ
 ٢٥ ِهَّلِلَف ٱٓأۡلِخَرةُ َوٱلۡأ

26. අහසහ්ි මලක්වරුන් යකාපමණයදෝ සිටින්නාහ. 

තමන් අභිමත යකාට පිළිගත් අයට අල්ලාහ ්අනුමැතිය 

දීයමන් පසු ව මිස ඔවුන්යේ මැදිහත්වීම කිසිවකින් 

ප්රයයෝජනවත් යනායවයි. 

َمََٰوَِٰت لَا   لَٖك فِي ٱلسه ِن مه ۞َوَكم م 
ن 

َ
ها مِنُۢ َبۡعِد أ ُتۡغنِي َشَفََٰعتُُهۡم َشيۡـ ًا إِل

ُ لَِمن يََشآُء َويَۡرَضيَٰٓ  ذََن ٱَّلله
ۡ
 ٢٦ يَأ

27. නියත වශයයන්ම කවුරුන් මතු යලාව පිළිබඳ 

විශ්වාස යනාකරන්යන්ද ඔවුන් මලක්වරුන්ට 

ගැහැනුන්යේ නාමයයන් නම් තබති. 

ه  ِذيَن لَا يُۡؤمِنُوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ إِنه ٱل
نثَيَٰ 

ُ
وَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة تَۡسِميََة ٱلۡأ  ٢٧ لَيَُسمُّ
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28. තවද ඒ පිළිබඳ ව ඔවුනට කිසිදු දැනුමක් නැත. ඔවුහු 

අනුමානය මිස යවනත් කිසිවක් අනුගමනය යනාකරති. 

තවද නියත වශයයන්ම අනුමානය සතයයට එයරහිව 

කිසිදු ප්රයයෝජනයක් ලබා යනායදයි. 

ها   َوَما لَُهم بِهِۦ مِۡن ِعلٍۡمِۖ إِن يَتهبُِعوَن إِل
  ِ نه لَا ُيۡغنِي مَِن ٱلۡحَق  ۖۡ َوِإنه ٱلظه نه ٱلظه

ا  ٢٨ َشيۡـ ٗ

29. එයහයින් අපව යමයනහි කිරීයමන් පිටුපා යමයලාව 

ජීවිතය හැර යවයනකක් අයප්ක්ෂා යනාකරන අය ඔබ 

යනාසලකා හරිනු. 

ن  ۡعرِۡض َعن مه
َ
هيَٰ َعن ذِۡكرِنَا  فَأ تََول

ۡنيَا ها ٱلۡحَيَوَٰةَ ٱلدُّ  ٢٩ َولَۡم يُرِۡد إِل

30. එය ඔවුන්යේ දැනුයම් ප්රමාණයයි. ඔහුයේ 

මාර්ගයයන් යනාමග ගියවුන් ගැන නියත වශයයන්ම 

නුඹයේ පරමාධිපති වන ඔහු මැනවින් දන්නාය. එයමන්ම 

යහමග ලැබූවන් ගැන ද ඔහු මැනවින් දන්නාය. 

َِن ٱلۡعِلِۡمِۚ إِنه َربهَك ُهَو  َذَٰلَِك  َمبۡلَُغُهم م 
ۡعلَُم بَِمن َضله َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو  

َ
أ

ۡعلَُم بَِمِن ٱۡهتََدىَٰ 
َ
 ٣٠ أ

31. තවද අහස ්හි ඇති දෑ හා මහයපායළායේ ඇති දෑ 

අල්ලාහ ්සතුය. නපුරුකම් කළවුනට ඔවුන් සිදු කළ දෑ 

අනුව ප්රතිවිපාක යදනු පිණිසත් යහපත් අයුරින් යහකම් 

කළවුනට ප්රතිඵල යදනු පිණිසත්ය. 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ـ ُواْ بَِما َعِملُواْ   َسَٰٓ
َ
هِذيَن أ لَِيۡجزَِي ٱل

ۡحَسنُواْ بِٱلۡحُۡسنَي
َ
هِذيَن أ  ٣١ َويَۡجزَِي ٱل

32. ඔවුහු වනාහි සුළු වැරදි හැර මහා පාපයන්යගන් හා 

අශීලාචාර දැයින් වැළකී සිටින්නන් යවති. නියත 

වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති සමාව දීයම් දී අප්රමාණය. 

ඔහු නුඹලා මහයපායළායේ බිහි කළ විට ද නුඹලායේ 

මේවරුන්යේ කුසවල් තුළ නුඹලා කලලයක් යලස සිටි 

විට ද නුඹලා ගැන මැනවින් දැන සිටියේ ඔහුය. එයහයින් 

නුඹලා නුඹලා ගැන ම ශුද්ධවන්තයින් යැයි යනාසලකනු. 

බිය බැතිමතුන් පිළිබඳ ව මැනවින් දන්නා ඔහුය. 

ئَِر ٱلِۡإثِۡم   هِذيَن َيجۡتَنِبُوَن َكَبَٰٓ ٱل
ها ٱللهَمَمْۚ إِنه َربهَك َوَِٰسُع  َوٱلَۡفَوَِٰحَش إِل

ُكم 
َ
نَشأ

َ
ۡعلَُم بُِكۡم إِذۡ أ

َ
ٱلَۡمۡغفَِرةِِۚ ُهَو أ

 
َ
نتُۡم أ

َ
ۡرِض َوِإذۡ أ

َ
َِن ٱلۡأ ِجنهة  فِي ُبُطوِن م 

نُفَسُكۡمۖۡ ُهَو  
َ
ٓواْ أ َهَٰتُِكۡمۖۡ فَلَا تَُزكُّ مه

ُ
أ

ۡعلَُم بَِمِن ٱتهَقىَٰٓ 
َ
 ٣٢ أ

33. (සතයය මාර්ගයයන්) හැරී ගිය අයව නුඹ 

යනාදුටුයවහි ද? 
هيَٰ  هِذي تََول فََرَءيَۡت ٱل

َ
 ٣٣ أ

34. තවද ඔහු ස්වල්පයක් පිරිනමා (ඉතිරිය) වළක්වා 

ගත්යත්ය. 
ۡكَدىَٰٓ 

َ
ۡعَطىَٰ قَلِيلٗا َوأ

َ
 ٣٤ َوأ

35. ඔහුට ගුප්ත දෑ පිළිබඳ දැනුම තිබී ඔහු දකින්යන් ද?  َِٰٓعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلَۡغيِۡب َفُهَو يََرى
َ
 ٣٥ أ

36. එයස් නැතයහාත් මූසායේ ග්රන්ථයේ ඇති දෑ දන්වනු 

යනාලැබුයේ ද? 
 بَِما فِي ُصُحِف ُموَسيَٰ 

ۡ
ۡم لَۡم يُنَبهأ

َ
 ٣٦ أ
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37. (ආඥාවන්) පූර්ණ ව ඉටු කළ ඉේරාහීම්යේ ග්රන්ථයේ 

ඇති දෑ (දන්වනු යනාලැබුයේ ද?) 
هيَٰٓ  هِذي َوف  ٣٧ َوِإبَۡرَٰهِيَم ٱل

38. එනම්, බර උසුලන්නා තවයකකුයේ බර උසුළන්යන් 

නැත. 
ۡخَرىَٰ 

ُ
ها تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ ل

َ
 ٣٨ أ

39. තවද මිනිසාට ඔහු උත්සාහ කළ දෑ හැර යවන 

කසිවක් යනාමැත. 
ها َما َسَعىَٰ  ن لهيَۡس لِلِۡإنَسَِٰن إِل

َ
 ٣٩ َوأ

40. තවද නියත වශයයන්ම ඔහුයේ උත්සාහය මතු 

යපන්වනු ලැයේ. 
نه َسۡعيَُهۥ َسۡوَف يَُرىَٰ 

َ
 ٤٠ َوأ

41. පසු ව පූර්ණවත් ප්රතිඵල ඔහුට පිරිනමනු 

ලබන්යන්ය. (යනුයවන් මූසා හා ඉේරාහීම්යේ ග්රන්ථයේ 

විය.) 

ۡوفَيَٰ ثُمه 
َ
َُٰه ٱلۡجََزآَء ٱلۡأ  ٤١ ُيجَۡزى

42. තවද නියත වශයයන්ම, අවසානයේදී (සියලු 

යදනායේ) නැවත හැරීයෑම, නුඹයේ පරමාධිපති යවතය. 
نه إِلَيَٰ َرب َِك ٱلُۡمنتََهيَٰ 

َ
 ٤٢ َوأ

43. තවද නියත වශයයන්ම ඔහු සිනහව ඇති 

කරන්යන්ය. ඇඬීමට ද සලස්වන්යන්ය. 
نهُهۥ ُهَو 

َ
بَۡكيَٰ َوأ

َ
ۡضَحَك َوأ

َ
 ٤٣ أ

44. තවද නියත වශයයන්ම ඔහු මරණයට පත් 

කරවන්යන්ය. තවද නැවත ප්රාණය යදන්යන්ය. 
ۡحيَا

َ
َماَت َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٤ َوأ

45. නියත වශයයන්ම ඔහු ස්ී පුරුෂ වශයයන් යුවල 

මවා ඇත්යත්ය. 
َكَر  وَۡجيِۡن ٱلذه نهُهۥ َخلََق ٱلزه

َ
َوأ

نثَيَٰ 
ُ
 ٤٥ َوٱلۡأ

46. ශුක්රාණු බිඳුවකින්, එය විදින විට (ඔහු නුඹලාව 

නිර්මාණය කයළය්). 
 ٤٦ مِن نُّۡطَفٍة إِذَا ُتۡمنَيَٰ 

47. තවද නියත වශයයන්ම නැවතත් නිර්මාණය කිරීම 

ඔහු මතය. 
ۡخَرىَٰ 

ُ
ةَ ٱلۡأ

َ
نه َعلَيۡهِ ٱلنهۡشأ

َ
 ٤٧ َوأ

48. තවද නියත වශයයන්ම ඔහු යපායහාසත් 

කරවන්යන්ය. සෑහීමට පත් කරවන්යන්ය. 
ۡقنَيَٰ 

َ
ۡغنَيَٰ َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٨ َوأ

49. තවද නියත වශයයන්ම ඔහු ිඃරා (නම් දීප්තිමත් 

තාරකායව)හි හිමිපාණන් යේ. 
ۡعَرىَٰ  ِ نهُهۥ ُهَو َربُّ ٱلش 

َ
 ٤٩ َوأ

50. තවද නියත වශයයන්ම මුල් කාලීන ආද් ජනයා 

විනාශ කයළ් ද ඔහුය. 
ولَيَٰ 

ُ
ۡهلََك عَاًدا ٱلۡأ

َ
ۥٓ أ نهُه

َ
 ٥٠ َوأ

51. තවද සමූද් ජනයා ද (විනාශ කයළ්ය.) එවිට ඔහු 

(කිසියවකු) ඉතිරි යනාකයළය්. 
ۡبَقىَٰ 

َ
 ٥١ َوثَُموَداْ َفَمآ أ
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52. තවද යපර සිටි නූහය්ේ ජනයා ද (ඔහු විනාශ 

කයළය්.) නියත වශයයන්ම ඔවුහු දරුණු යලස අපරාධ 

යකාට සීමාව ඉක්මවා ගිය පිරිසක් වූයවෝය. 

ۖۡ إِنهُهۡم كَانُواْ ُهۡم   ِن َقبُۡل َوَقۡوَم نُوٖح م 
ۡطَغىَٰ 

َ
ۡظلََم َوأ

َ
 ٥٢ أ

53. තවද උඩු යටිකුරු වූ නගරය ද ඔහු බිමට යහළුයේ ය.  َٰۡهَوى
َ
 ٥٣ َوٱلُۡمۡؤتَفَِكَة أ

54. එවිට ආවරණය කළ දෑ එය ආවරණය කයළය්.  َٰي ََٰها َما َغشه ى  ٥٤ َفَغشه

55. එයහයින් නුඹයේ පරමාධිපතියේ කවර අනුග්රහයක් 

නුඹ සැක කරන්යනහි ද? 
ي ِ َءالَآءِ َرب َِك َتتََماَرىَٰ 

َ
 ٥٥ فَبِأ

56. යමය යපර පැවති අවවාද අතරින් වූ අවවාදයකි.  َٰٓولَي
ُ
ُذرِ ٱلۡأ َِن ٱلنُّ  ٥٦ َهََٰذا نَِذير  م 

57. සමීප වන දෑ සමීප වී ඇත.  ُزِفَِت ٱٓأۡلِزفَة
َ
 ٥٧ أ

58. අල්ලාහ්යගන් යතාර ව නිරාවරණය කරන්යනකු 

එයට නැත. 
ِ كَاِشَفةٌ   ٥٨ لَيَۡس لََها مِن ُدوِن ٱَّلله

59. එයහයින් යමම පුවත ගැන නුඹලා පුදුම වන්යනහුද?  َفَِمۡن َهََٰذا ٱلۡحَِديِث َتۡعَجبُون
َ
 ٥٩ أ

60. තවද නුඹලා සිනහ යසන්යනහුය. තවද නුඹලා 

යනාහඬා සිටින්යනහුය. 
 ٦٠ َوتَۡضَحُكوَن َولَا َتبُۡكونَ 

61. නුඹලා ඒ ගැන යනාසැලකිලිමත් වන්යනෝ යවති.  َنتُۡم َسَِٰمُدون
َ
 ٦١ َوأ

62. එයහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට සුජූද් යකාට නැමදුම් 

කරනු. 
 ٦٢ ْۤاوُدُجۡسٱَف ِۤهَّلِل َوٱۡعبُُدواْ۩ 
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සූරා අල් කමර් القمر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අවසන් යහෝරාව සමීප වී ඇත. තවද චන්ද්රයා පැළී 

යගාස ්ඇත. 
اَعُة َوٱنَشقه ٱلَۡقَمرُ   ١ ٱۡقتََربَِت ٱلسه

2. තවද යම් සංඥාවක් ඔවුන් දුටුවා වුව ද ඔවුන් පිටුපා 

(යමය) “පැවත එන මායාවක්” යැයි පවසති. 
َوِإن يََرۡواْ َءايَٗة ُيۡعرُِضواْ َويَُقولُواْ ِسۡحر   

ۡستَِمر     ٢ مُّ

3. තවද ඔවුහු යබාරු යැයි පවසා තම ආශාවන් 

අනුගමනය කයළෝය. තවද (යහපත් හා අයහපත් යන) 

සෑම කරුණක්ම සිදුවන්නකි. 

ۡمرٖ 
َ
ۡهَوآَءُهۡمْۚ وَكُلُّ أ

َ
بُواْ َوٱتهبَُعٓواْ أ َوَكذه

ۡستَقِر     ٣ مُّ

4. තවද අවවාදයන් ඇතුළත් යතාරතුරු ඔවුන් යවත 

සැබැවින්ම පැමිණ ඇත. 
ۢنبَآءِ َما فِيهِ 

َ
َِن ٱلۡأ َولََقۡد َجآَءُهم م 

 ٤ ُمۡزَدَجرٌ 

5. එය ගැඹුරු ප්රඥාවකි. නමුත් එම අවවාදය ඵලක් 

යනාවීය. 
ُذرُ  ۖۡ َفَما ُتۡغِن ٱلنُّ  ٥ ِحۡكَمُۢة َبَٰلَِغة 

6. එයහයින් (නබිවරය!) නුඹ ඔවුන්යගන් ඉවත් වනු 

එදින (ඉස්රාෆීල් යහවත්) කැඳවන්නා පිළිකුල් කරුණක් 

යවත කැඳවනු ඇත; 

اِع إِلَيَٰ َشۡيءٖ   َفتََوله َعنُۡهۡمۘ يَۡوَم يَۡدُع ٱلده
 ٦ نُُّكرٍ 

7. ඔවුන්යේ බැල්ම පහත යහළමින්, නියත වශයයන්ම 

ඔවුන් විසිරී යන පළඟැටියන් යමන් මිනිවළ වල් යවතින් 

බැහැර යවති. 

ًعا  بَۡصَُٰرُهۡم َيخۡرُُجوَن مَِن ُخشه
َ
أ

نتَِشر   نهُهۡم َجَراد  مُّ
َ
ۡجَداِث َكأ

َ
 ٧ ٱلۡأ

8. කැඳවන්නා යවත (යබලි දිගු කරමින්) යේගයයන් 

පැමියණන්නන් යලසින් (ඔවුහු බැහැර යවති.) “යමය 

දුෂ්කර දිනයකි” යැයි ප්රතික්යෂ්පකයයෝ පවසති. 

اِعِۖ َيُقوُل  ۡهِطعِيَن إِلَي ٱلده َٰفُِروَن مُّ ٱلَۡك
 ٨ َهََٰذا يَۡوٌم َعِسر  

9. ඔවුනට යපර සිටි නූහ්යේ ජනයා ද යබාරු කයළෝය. 

එයසම් ඔවුහු අපයේ ගැත්තා යබාරු යකාට 

උම්මත්තකයයකු යැයි පැවසූහ. තවද ඔහු පලවා හරිනු 

ලැබීය. 

بُواْ   بَۡت َقبۡلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح فََكذه ۞َكذه
 ٩ َعبَۡدنَا َوَقالُواْ َمجۡنُون  َوٱۡزُدِجرَ 
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10. එවිට ඔහු නියත වශයයන්ම “මා අබිබවා යනු 

ලැබුයවමි. එයහයින් මට උදේ කරනු මැනව!” යැයි 

ඔහුයේ පරමාධිපතිට ප්රාර්ථනා කයළ්ය. 

ن ِي َمۡغلُوب  فَٱنتَِصرۡ 
َ
ۥٓ أ  ١٠ فََدعَا َربهُه

11. එවිට අපි ඇද වැයටන වැසි ජලයයන් අහසහ්ි 

යදාරවල් විවෘත කයළමු. 
َمآءِ بَِمآءٖ َفَفتَۡحنَآ  بَۡوََٰب ٱلسه

َ
أ

نَۡهِمرٖ   ١١ مُّ

12. තවද අපි මහයපායළායවහි උල්පත් හට ගැන්වූයයමු. 

එවිට යපර නිර්ණය කරන ලද කරුණක් අනුව එම ජලය 

(වැසි ජලය සමග) එකතු විය. 

ۡرَض ُعيُونٗا فَٱلَۡتَقى ٱلَۡمآُء  
َ
ۡرنَا ٱلۡأ َوفَجه

ۡمرٖ قَۡد قُِدرَ 
َ
 ١٢ عَلَىَٰٓ أ

13. තවද ලෑලි හා ඇන සහිත දෑ (නැව) මත අපි ඔහු 

ඉසිලුයවමු. 
َٰٖح َوُدُسرٖ  لَۡو

َ
 ١٣ َوَحمَلَۡنَُٰه عَلَىَٰ ذَاِت أ

14. ප්රතික්යෂ්ප කරනු ලැබ සිටි අයට විපාකයක් 

වශයයන් අපයේ අධීක්ෂණය යටයත් එය යාත්රා විය. 
ۡعيُنِنَا َجَزاٗٓء ل َِمن كَاَن 

َ
َتجۡرِي بِأ

 ١٤ ُكفِرَ 

15. තවද සැබැවින්ම අපි එය (පසුකාලීන ජනයාට) 

සංඥාවක් වශයයන් ඉතිරි කයළමු. එයහයින් උපයදස් 

ලබන කිසිවකු යහෝ යවත් ද? 

َولََقد تهَرۡكَنََٰهآ َءايَٗة َفَهۡل مِن  
كِرٖ  ده  ١٥ مُّ

16. එවිට මායේ දඬුවම හා මායේ අවවාදය යකයස් වීද?  ِ١٦ فََكيَۡف كَاَن َعَذابِي َونُُذر 

17. තවද අල් කුර්ආනය යමයනහි කිරීම සඳහා 

සැබැවින්ම අපි පහසු කයළමු. එයහයින් යමයනහි කරන 

කිසිවකු යහෝ යවත් ද? 

ِۡكرِ َفَهۡل مِن   ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ  َولََقۡد يَسه
كِرٖ  ده  ١٧ مُّ

18. ආද් සමූහයා යබාරු කයළෝය. එයහයින් මායේ 

දඬුවම හා මායේ අවවාදය යකයස් වී ද? 
بَۡت عَاد   فََكيَۡف كَاَن َعَذابِي َكذه

 ١٨ َونُُذرِ 

19. අඛ්ණ්ඩව පැවතුණු අභාගයයමත් දිනක නියත 

වශයයන්ම අපි ඔවුන් යවත මහා ශේදයකින් යුත් සුළගක් 

එේයවමු. 

رَۡسلۡنَا َعلَيۡهِۡم رِيٗحا َصۡرَصٗرا فِي  
َ
إِنهآ أ

 ٖ ۡستَِمر   ١٩ يَۡوِم َنحٖۡس مُّ

20. නියත වශයයන්ම ඔවුන් මුලිනුදුරන ලද රටඉඳි ගස් 

කදන් යමන් එය මිනිසුන්ව උගුලා (විසිකර) දැමීය. 
ۡعَجاُز َنخٖۡل  

َ
نهُهۡم أ

َ
اَس َكأ تَنزُِع ٱلنه

نَقعِرٖ   ٢٠ مُّ

21. එවිට මායේ දඬුවම හා මායේ අවවාදය යකයස් වී ද?  ِ٢١ فََكيَۡف كَاَن َعَذابِي َونُُذر 
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22. තවද අල් කුර්ආනය යමයනහි කිරීම සඳහා 

සැබැවින්ම අපි පහසු කයළමු. එයහයින් යමයනහි කරන 

කිසිවකු යහෝ යවත් ද? 

ِۡكرِ َفَهۡل مِن   ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ  َولََقۡد يَسه
كِرٖ  ده  ٢٢ مُّ

23. සමූද් ජනයා එම අවවාදය යබාරු කයළෝය.  ُِذر بَۡت ثَُموُد بِٱلنُّ  ٢٣ َكذه

24. අපයගන් එක් මිනියසකු වූ ඔහු ව ද අපි අනුගමනය 

කළ යුත්යත්? නියත වශයයන්ම අපි එවිට යනාමයගහි 

හා දුෂ්කරත්වය තුළ වන්යනමු යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

ۥٓ إِنهآ إِٗذا   ِنها َوَِٰحٗدا نهتهبُِعُه بََشٗرا م 
َ
َفَقالُٓواْ أ

 ٢٤ لهفِى َضَلَٰٖل وَُسُعرٍ 

25. “අප අතරින් ඔහු යවත උපයදස ඉදිරිපත් කරනු 

ලැබුයේ ද? එයස් යනාව ඔහු ගර්වයයන් යුත් මහා 

යබාරුකාරයයකි.” 

ِۡكُر َعلَيۡهِ مِنُۢ بَيۡنِنَا بَۡل ُهَو   ُءلۡقَِى ٱلذ 
َ
أ

ِشر  
َ
اٌب أ  ٢٥ َكذه

26. ගර්වයයන් යුත් මහා යබාරුකාරයා කවුරුන් දැයි මතු 

දින ඔවුන් දැන ගනු ඇත. 
اُب  ِن ٱلَۡكذه َسيَۡعلَُموَن َغٗدا مه

ِشرُ 
َ
 ٢٦ ٱلۡأ

27. නියත වශයයන්ම අපි ඔටු යදන ඔවුනට 

පරීක්ෂණයක් යලසින් එවන්යනෝ වූයයමු. එයහයින් 

(සාලිහ!්) නුඹ ඔවුන් ගැන විමසිල්යලන් සිටිනු. තවද 

ඉවසීයමන් සිටිනු. 

هُهۡم فَٱۡرتَقِبُۡهۡم   اقَةِ فِتۡنَٗة ل إِنها ُمرِۡسلُواْ ٱلنه
 ٢٧ َوٱۡصَطبِرۡ 

28. තවද නියත වශයයන්ම ජලය ඔවුන් අතර යබදී යා 

යුත්තකි. සෑම පාන වාරයක්ම පිළිපැදිය යුත්තකි යැයි 

(සාලිහ!්) නුඹ පවසනු. 

نه ٱلَۡمآَء قِۡسَمُۢة بَيۡنَُهۡمۖۡ كُلُّ  
َ
َونَب ِئُۡهۡم أ

حۡتََضر    ٢٨ ِشۡرٖب مُّ

29. එවිට ඔවුහු ඔවුන්යගන් වූ සගයකු කැඳවූයවෝය. 

එවිට ඔහු (කඩුව) අයමෝරා යගන (ඔටු යදනයේ) යගල 

නහර කපා හැරියේය. 

 ٢٩ َصاِحبَُهۡم َفتََعاَطىَٰ َفَعَقرَ َفنَاَدۡواْ 

30. එවිට මායේ දඬුවම හා මායේ අවවාදය යකයස් වී ද?  ِ٣٠ فََكيَۡف كَاَن َعَذابِي َونُُذر 

31. නියත වශයයන්ම අපි ඔවුන් යවත එක් ගිගුරුම් 

හඬක් එේයවමු. එවිට ඔවුහු සත්ව ගාලක පෑගුණු පිදුරු 

යමන් වූහ. 

رَۡسلۡنَا 
َ
َعلَيۡهِۡم َصيَۡحٗة َوَِٰحَدٗة  إِنهآ أ

 ٣١ فَكَانُواْ َكَهِشيِم ٱلُۡمۡحتَِظرِ 

32. තවද අල් කුර්ආනය යමයනහි කිරීම සඳහා 

සැබැවින්ම අපි පහසු කයළමු. එයහයින් යමයනහි කරන 

කිසිවකු යහෝ යවත් ද? 

ِۡكرِ َفَهۡل مِن   ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ  َولََقۡد يَسه
كِرٖ  ده  ٣٢ مُّ

33. ලූත්යේ ජනයා ද එම අවවාදය යබාරු කයළෝය.  ُِذر بَۡت قَۡوُم لُوطِۭ بِٱلنُّ  ٣٣ َكذه
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34. නියත වශයයන්ම අපි ඔවුන් යවත ගල් වර්ෂාවක් 

එේයවමු. (එය ඔවුන් විනාශ කර දැමීය.) නමුත් ලූත්යේ 

(පාර්ශව) ජනයා යවත හැර. අපි ඔවුන් අලුයම් කාලයේ 

මුදවා ගත්යතමු. 

هآ َءاَل  إِنهآ  رَۡسلۡنَا َعلَيۡهِۡم َحاِصبًا إِل
َ
أ

جهيَۡنَُٰهم بَِسَحرٖ   ٣٤ لُوٖطِۖ نه

35. (යමය) අප යවතින් වූ ආශිර්වාදයක් වශයයනි. අපි 

ගුණගරුක වූවනට ප්රතිඵල පිරිනමනුයේ එයලසය. 
ْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي َمن  ِۡن ِعنِدنَا ن ِۡعَمٗة م 

 ٣٥ َشَكرَ 

36. තවද අපයේ ග්රහණය පිළිබඳ සැබැවින්ම ඔහු(ලූත්) 

ඔවුනට අවවාද කයළය්. නමුත් එම අවවාදය පිළිබඳ 

ඔවුහු සැක (යකාට තර්ක) කයළෝය. 

نَذرَُهم َبۡطَشتَنَا َفتََماَرۡواْ 
َ
َولََقۡد أ
ُذرِ   ٣٦ بِٱلنُّ

37. ඔහුයේ ආගන්තුකයින් සමඟ අශීලාචාර යලස 

හැසිරීමට ඔවුහු ඔහුයගන් පැතුයවෝය. එවිට අපි ඔවුන්යේ 

ඇස ්අන්ධ කයළමු. එයහයින් “මායේ දඬුවම හා මායේ 

අවවාදය නුඹලා භුක්ති විඳිනු” (යැයි පැවසුයවමු.) 

َولََقۡد َرََٰوُدوهُ َعن َضيۡفِهِۦ َفَطَمۡسنَآ 
ۡعيُنَُهۡم فَُذوُقواْ َعَذابِي َونُُذرِ 

َ
 ٣٧ أ

38. තවද ස්ී ර දඬුවමක් උදෑසන සැබැවින්ම ඔවුනට උදා 

විය. 
بُۡكَرةً َعَذاب  َولََقۡد َصبهَحُهم 

ۡستَقِر     ٣٨ مُّ

39. එයහයින් මායේ දඬුවම හා මායේ අවවාදය නුඹලා 

භුක්ති විඳිනු. 
 ٣٩ فَُذوُقواْ َعَذابِي َونُُذرِ 

40. තවද අල් කුර්ආනය යමයනහි කිරීම සඳහා 

සැබැවින්ම අපි පහසු කයළමු. එයහයින් යමයනහි කරන 

කිසිවකු යහෝ යවත් ද? 

ِۡكرِ َفَهۡل مِن  َولََقۡد  ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ  يَسه
كِرٖ  ده  ٤٠ مُّ

41. තවද ෆිර්අවුන්යේ ජනයා යවත ද අවවාදය 

සැබැවින්ම පැමිණියේය. 
 ٤١ َولََقۡد َجآَء َءاَل فِۡرَعۡوَن ٱلنُُّذرُ 

42. ඔවුහු අපයේ වදන් සියල්ල යබාරු කයළෝය. එවිට 

අපි බලවත් බලධාරියකුයේ ග්රහණය යමන් අපි ඔවුන් 

ග්රහණය කයළමු. 

ۡخَذ  
َ
َخۡذَنَُٰهۡم أ

َ
بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا كُل َِها فَأ َكذه

ۡقتَِدرٍ   ٤٢ َعزِيزٖ مُّ

43. (මක්කා වැසියයනි!) නුඹලා අතර සිටින යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් (යපර විසූ) ජනයාට වඩා යර්ෂ්ඨ 

ද? එයස ්නැතයහාත් (දඬුවමින් මිදීමට) ග්රන්ථයන් හි 

නුඹලාට (යම්කිසි) නිදහසක් ලබා දී තියේද? 

ۡم  
َ
ْوَلَٰٓئُِكۡم أ

ُ
ِۡن أ اُرُكۡم َخيۡر  م  ُكفه

َ
أ

بُرِ   ٤٣ لَُكم بََرآَءة  فِي ٱلزُّ

44. එයස් නැතයහාත් “අපි සියල්යලෝම ජය ලබන්යනෝ 

යවමු” යැයි ඔවුහු පවසන්යනෝ ද? 
نتَِصر   ۡم َيُقولُوَن َنحُۡن َجمِيع  مُّ

َ
 ٤٤ أ
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45. යමම පිරිස පරාජයට පත් කරනු ලබනු ඇත. තවද 

ඔවුහු පසුපස හැරී යනු ඇත. 
بُرَ   ٤٥ َسيُۡهَزُم ٱلۡجَۡمُع َويَُولُّوَن ٱلدُّ

46. නමුත් අවසන් යහෝරාව ඔවුනට ප්රතිඥා යදනු 

ලැබූවකි. තවද අවසන් යහෝරාව වඩාත් බිහිසුණුය. තවද 

වඩාත් අමිහිරිය. 

ۡدَهيَٰ  
َ
اَعُة أ اَعُة َموِۡعُدُهۡم َوٱلسه بَِل ٱلسه

َمرُّ 
َ
 ٤٦ َوأ

47. නියත වශයයන්ම වැරදි කරුයවෝ යනාමයගහි හා 

(නිරා ගින්යන්) යේදනායවහි සිටිති. 
 ٤٧ إِنه ٱلُۡمۡجرِمِيَن فِي َضَلَٰٖل وَُسُعرٖ 

48. එදින ඔවුන්යේ මුහුණු නිරයේ ගින්න යවත ඇදයගන 

යනු ලැයේ. නිරා ගින්යන් දඬුවම නුඹලා භුක්ති විදිනු 

(යැයි පවසනු ලැයේ.) 

ارِ عَلَىَٰ وُُجوهِهِۡم   يَۡوَم يُۡسَحبُوَن فِي ٱلنه
 ٤٨ ذُوُقواْ َمسه َسَقرَ 

49. නියත වශයයන්ම අපි සෑම යදයක්ම ප්රමාණයකින් 

යුතු ව මවා ඇත්යතමු. 
 ٤٩ إِنها كُله َشۡيٍء َخلَۡقَنَُٰه بَِقَدرٖ 

50. තවද අපයේ නියයෝගය ඇසි පිය ගසන්නාක් යමන් 

එකක් පමණි. 
ها َوَِٰحَدة  كَلَۡمِۭح بِٱلَۡبَصرِ َوَمآ  ۡمُرنَآ إِل

َ
 ٥٠ أ

51. තවද සැබැවින්ම අපි නුඹලා යමන් වූවන් විනාශ 

කයළමු. එයහයින් යමයනහි කරන කිසියවකු යහෝ යවත් 

ද? 

ۡشيَاَعُكۡم َفَهۡل مِن  
َ
ۡهلَۡكنَآ أ

َ
َولََقۡد أ
كِرٖ  ده  ٥١ مُّ

52. තවද ඔවුන් සිදු කළ සියලු දෑ යල්ඛ්න වල (ලියවී) 

ඇත. 
بُرِ   ٥٢ وَكُلُّ َشۡيءٖ َفَعلُوهُ فِي ٱلزُّ

53. තවද කුඩා හා විශාල සියලු දෑ ලියා තබනු ලැබීය.  ٌۡستََطر  ٥٣ وَكُلُّ َصغِيرٖ َوَكبِيرٖ مُّ

54. නියත වශයයන්ම බිය බැතිමතුන් (ස්වර්ග) උයන්හි 

හා ගංඟායවහි සිටිති. 
َٰٖت َوَنَهرٖ   ٥٤ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

55. සර්ව බලාධිකාරී රජු අබියස සතයය සථ්ානයයහිය.   فِي َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيٖك
ۡقتَِدر  ٥٥ مُّ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අපරිමිත දයාන්විතයායණෝ;  ُ١ ٱلرهۡحَمَٰن 

2. ඔහු අල් කුර්ආනය ඉගැන්වීය.  َ٢ َعلهَم ٱلُۡقۡرَءان 

3. ඔහු මිනිසා මැේයේය.  َ٣ َخلََق ٱلِۡإنَسَٰن 

4. ඔහු ඔහුට පැහැදිලිව කතා කිරීමට ඉගැන්වීය.  َ٤ َعلهَمُه ٱلَۡبيَان 

5. හිරු හා සඳු නියමිත ගණනයකට අනුව පවතී.  ٖۡمُس َوٱلَۡقَمُر ِبحُۡسبَان  ٥ ٱلشه

6. තවද තරු හා ගස් ඔහුට සුජූද් කරති.  َِجُر يَۡسُجَدان ۡجُم َوٱلشه  ٦ َوٱلنه

7. තවද ඔහු අහස උස් කයළ්ය. තවද තුලාව පිහිටුයේය.  ََمآَء َرَفَعَها َوَوَضَع ٱلِۡميَزان  ٧ َوٱلسه

8. (යුක්තියේ) තුලාව නුඹලා උල්ලංඝනය යනාකරනු 

පිණිස. 
ها َتۡطَغۡواْ فِي ٱلِۡميَزانِ  ل

َ
 ٨ أ

9. තවද නුඹලා සාධාරණයයන් යුතු ව තුලනය 

ක්රියාත්මක කරනු. තවද නුඹලා තුලායවහි අඩු 

යනාකරනු. 

قِيُمواْ ٱلَۡوۡزَن بِٱلۡقِۡسِط َولَا ُتخِۡسُرواْ  
َ
َوأ

 ٩ ٱلِۡميَزانَ 

10. තවද මහයපායළාව එය සියලු ජීවීන් සඳහා ඔහු 

තැබුයේ ය. 
ۡرَض َوَضَعَها لِلۡأَنَامِ 

َ
 ١٠ َوٱلۡأ

11. එහි පලතුරු ද යකාපු සහිත රටඉඳි ගස් ද ඇත.  فِيَها َفَِٰكَهة  َوٱلنهۡخُل ذَاُت
ۡكَمامِ 

َ
 ١١ ٱلۡأ

12. තවද යපාතු සහිත ධානය ද සුවඳැති පැළෑටි ද ඇත.  يَۡحانُ َوٱلۡحَبُّ ذُو  ١٢ ٱلَۡعۡصِف َوٱلره

13. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ١٣ فَبِأ
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14. වළන් යමන් වියළි මැටියයන් ඔහු මිනිසා මැේයේය.  َٖخلََق ٱلِۡإنَسََٰن مِن َصلَۡصَٰل 
ارِ   ١٤ َكٱلَۡفخه

15. තවද ගින්යනන් වූ දැල්යලන් ඔහු ජින් වර්ගයා 

මැේයේය. 
ِن نهارٖ  ارِٖج م   ١٥ وََخلََق ٱلۡجَآنه مِن مه

16. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

ي ِ َءالَآءِ 
َ
بَانِ فَبِأ ِ  ١٦ َرب ُِكَما تَُكذ 

17. (ඔහු) නැයගනහිරවල් යදයකහි හිමිපාණන් හා 

බටහිරවල් යදයකහි හිමිපාණන්ය. 
 ١٧ َربُّ ٱلَۡمۡشرَِقيِۡن َوَربُّ ٱلَۡمۡغرِبَيۡنِ 

18. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ١٨ فَبِأ

19. ඔහු මුහුදු යදක එකියනකට යාවන්නට හැරීය.  ِ١٩ َمَرَج ٱلَۡبۡحَريِۡن يَلۡتَقِيَان 

20. ඒ යදක ඉක්මවා යනායන අයුරින් ඒ යදක අතර 

බාධකයක් විය. 
ها َيبۡغِيَانِ   ٢٠ بَيۡنَُهَما بَۡرَزخ  ل

21. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٢١ فَبِأ

22. ඒ යදකින් මුතු හා පබළු මතු යවයි.  ُ٢٢ َيخُۡرُج مِنُۡهَما ٱللُّۡؤلُُؤ َوٱلَۡمرَۡجان 

23. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٢٣ فَبِأ

24. තවද කඳු යමන් මුහුයදහි උසින් ගමන් කරනු ලබන 

යාත්රා ද ඔහුට ඇත. 
َولَُه ٱلۡجََوارِ ٱلُۡمنَشـ َاُت فِي ٱلَۡبۡحرِ  

ۡعَلَٰمِ 
َ
 ٢٤ َكٱلۡأ

25. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٢٥ فَبِأ

26. ඒ (මහයපායළාව) මත ඇති සියල්ල විනාශ වී 

යන්නක්ය. 
 ٢٦ كُلُّ َمۡن َعلَيَۡها فَانٖ 
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27. තවද යත්ජාන්විතභාවයයන් හා 

යගෞරවාන්විතභාවයයන් යුක්ත නුඹයේ පරමාධිපතියේ 

මුහුණ නිතයයව පවතී. 

َِٰل   َويَبَۡقىَٰ وَۡجُه َرب َِك ذُو ٱلۡجََل
 ٢٧ َوٱلِۡإۡكَرامِ 

28. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

ي ِ َءالَآءِ 
َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٢٨ َرب ُِكَما تَُكذ 

29. අහසහ්ි හා මහයපායළායවහි සිටින්යනෝ(තම 

අවශයතාව) ඔහුයගන් ඉල්ලා සිටිති. සෑම දිනකම ඔහු 

(තම) කටයුත්යතහි නිරත ව සිටියි. 

ۡرِضِۚ كُله 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ يَۡسـ َلُُهۥ َمن فِي ٱلسه

نٖ 
ۡ
 ٢٩ يَۡوٍم ُهَو فِي َشأ

30. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٣٠ فَبِأ

31. අයහෝ (මිනිස ්හා ජින්) යදවර්ගයනි! අපි නුඹලා 

යවනුයවන් (විනිශ්චය සඳහා වූ කාලය) යවන් 

කරන්යනමු. 

يَُّه 
َ
َقلَانِ َسنَۡفُرُغ لَُكۡم أ  ٣١ ٱلثه

32. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٣٢ فَبِأ

33. අයහෝ ජින් හා මිනිස් සමූහයනි! අහස් හා 

මහයපායළායේ සීමාවන්යගන් පලා යෑමට නුඹලා 

හැකියාව දරන්යන් නම් නුඹලා පලා යනු. මහා බලයකින් 

මිස නුඹලා පලා යනායනු ඇත. 

ِ َوٱلۡإِنِس إِِن ٱۡستََطۡعتُۡم  َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن 
َمََٰوَِٰت   ۡقَطارِ ٱلسه

َ
ن تَنُفُذواْ مِۡن أ

َ
أ

ها   ۡرِض فَٱنُفُذواْْۚ لَا تَنُفُذوَن إِل
َ
َوٱلۡأ

 ٣٣ بُِسلَۡطَٰنٖ 

34. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٣٤ فَبِأ

35. නුඹලා (අයහපත්) යදවර්ගයට එයරහිව ගිනි ජාලා හා 

දුමාරයක් එවනු ලැයේ. එවිට නුඹලා යදවර්ගය උදේ 

යනාලබනු ඇත. 

ِن نهارٖ    يُرَۡسُل َعلَيُۡكَما ُشَواظ  م 
 ٣٥ َوُنحَاس  فَلَا تَنتَِصَرانِ 

36. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٣٦ فَبِأ
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37. එයහයින් අහස පැළී ගිය විට එය යතල් යමන් රතු 

පැහැ ගැයණනු ඇත. 
َمآُء فَكَانَۡت َوۡرَدٗة   ِت ٱلسه فَإِذَا ٱنَشقه

َِهانِ   ٣٧ َكٱلد 

38. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٣٨ فَبِأ

39. එයහයින් එදින මිනියසකු යහෝ ජින්වරයයකු යහෝ 

ඔහුයේ පාපය ගැන විමසනු යනාලබයි. 
ۦٓ إِنس    ها يُۡسـ َُل َعن ذَۢنبِهِ َفيَۡوَمئِٖذ ل

 ٣٩ َولَا َجآن   

40. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٤٠ فَبِأ

41. වැරදි කරුයවෝ ඔවුන්යේ සලකුණු වලින් හඳුනා ගනු 

ලබති. එවිට ඔවුහු ඉදිරි නළල් යකස ්යරාද හා පාද වලින් 

ග්රහණය කරනු ලබති. 

ُيۡعَرُف ٱلُۡمۡجرُِموَن بِِسيَمَُٰهۡم َفيُۡؤَخُذ  
ۡقَدامِ 

َ
َوَِٰصي وَٱلۡأ  ٤١ بِٱلنه

42. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٤٢ فَبِأ

43. වැරදි කරුවන් එය යබාරු යැයි පවසන නිරය යමය 

යේ. 
ُب بَِها   ِ َهَِٰذهِۦ َجَهنهُم ٱلهتِي يَُكذ 

 ٤٣ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

44. ඒ අතර හා දැඩි රශ්මීය යලෝදිය අතර ඔවුහු 

සැරිසරමින් සිටිති. 
 ٤٤ َيُطوُفوَن بَيۡنََها َوبَيَۡن َحمِيٍم َءانٖ 

45. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٤٥ فَبِأ

46. තම පරමාධිපතියේ සන්නිධානයේ යපනී සිටීමට බිය 

වූවන්ට (ස්වර්ග) උයන් යදකක් ඇත. 
 ٤٦ َولَِمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِۦ َجنهتَانِ 

47. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٤٧ فَبِأ

48. සාරවත් අතුවලින් යුක්ත (උයන්) යදකකි.  ٖۡفنَان
َ
 ٤٨ ذََواتَآ أ
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49. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٤٩ فَبِأ

50. ඒ යදයකහි ගලා යන උල්පත් යදකක් ඇත.  ٥٠ َعيۡنَاِن َتجۡرِيَانِ فِيهَِما 

51. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٥١ فَبِأ

52. සෑම පලතුරකින්ම යදවර්ගයක් බැගින් ඒ යදකහි 

ඇත. 
 ِ

 ٥٢ َفَِٰكَهةٖ َزوَۡجانِ فِيهَِما مِن كُل 

53. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٥٣ فَبِأ

54. ඔවුන් ඇතිරිලි මත හාන්සි වන්නන් යලස සිටිති. එහි 

ඇතුළත (ඉසත්ේරක් වර්ගයේ) යස්ද යරද්යදන් යුක්තය. 

එම උයන් යදයකහි පලතුරු පහළට බරවී පවතී. 

ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ فُُرِۭش َبَطآئِنَُها مِۡن  
 ٥٤ إِۡستَبَۡرٖقِۚ وََجنَي ٱلۡجَنهتَيِۡن َدانٖ 

55. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٥٥ فَبِأ

56. ඒවායයහි දමිත බැල්මැති පිරිසිදු කනයා කුමරියන් 

යවති. ඔවුනට යපර කිසිදු මිනියසකු යහෝ ජින්නුයවකු 

යහෝ ඔවුන් ස්පර්ශ කර නැත. 

ۡرِف لَۡم َيۡطِمثُۡهنه  َِٰصَرَُٰت ٱلطه فِيهِنه َق
 ٥٦ إِنس  َقبۡلَُهۡم َولَا َجآن   

57. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٥٧ فَبِأ

58. නියත වශයයන්ම ඔවුහු මැණික් හා පබළු යමන් 

යවති. 
نهُهنه ٱلَۡياقُوُت َوٱلَۡمرَۡجانُ 

َ
 ٥٨ َكأ

59. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٥٩ فَبِأ

60. යහපතට යහපත මිස යවනත් ප්රතිඵලයක් තියේ ද?  ُها ٱلۡإِۡحَسَٰن  ٦٠ َهۡل َجَزآُء ٱلۡإِۡحَسَِٰن إِل

61. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදයදනායේ 

පරමාධිපතියේ ආශිර්වාදයන් අතරින් කවරක්  නුඹලා 

යදයදනා යබාරු කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٦١ فَبِأ



සූරා අර් රහ්මාන් 749  الرحمن 

62. තවද ඒ යදකට අමතරව (තවත්) උයන් යදකකි.  ِ٦٢ َومِن ُدونِهَِما َجنهتَان 

63. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٦٣ فَبِأ

64. (ඒ යදක) තද යකාළ පැහැයයන් යුක්තය.  ِتَان  ٦٤ ُمۡدَهآمه

65. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٦٥ فَبِأ

66. ඒ යදයකහි උතුරා ගලා යන උල්පත් යදකක් ඇත.  ِاَختَان  ٦٦ فِيهَِما َعيۡنَاِن نَضه

67. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

ي ِ 
َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٦٧ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 

68. ඒ යදයකහි පලතුරු ද රටඉඳි ද යදළුම් ද ඇත.   ان  ٦٨ فِيهَِما َفَِٰكَهة  َوَنخۡل  َوُرمه

69. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

ي ِ َءالَآءِ 
َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٦٩ َرب ُِكَما تَُكذ 

70. රූමත් යහපත් කාන්තායවෝ ඒවායයහි යවති.   ٧٠ فِيهِنه َخيَۡرٌَٰت ِحَسان 

71. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما 
َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٧١ تَُكذ 

72. (ඔවුහු) කූඩාරම් තුළ සඟවා තබන ලද ලලනායවෝ 

යවති. 
ۡقُصوَرَٰت  فِي ٱلۡخِيَامِ   ٧٢ ُحور  مه

73. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما 
َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٧٣ تَُكذ 

74. ඔවුනට යපර කිසිදු මිනියසකු යහෝ ජින්නුයවකු යහෝ 

ඔවුන් ස්පර්ශ කර නැත. 
 ٧٤ لَۡم َيۡطِمثُۡهنه إِنس  َقبۡلَُهۡم َولَا َجآن   

75. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

ي ِ َءالَآِء 
َ
بَانِ  فَبِأ ِ  ٧٥ َرب ُِكَما تَُكذ 



සූරා අර් රහ්මාන් 750  الرحمن 

76. (ඔවුන්) යකාළ පැහැති යමට්ට මත ද අලංකාර 

බුමුතුරුණු මත ද හාන්සිවන්නන් යලස සිටිති. 
ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ َرفَۡرٍف ُخۡضٖر وََعبَۡقرِي ٍ  

 ٧٦ ِحَسانٖ 

77. එයහයින් (මිනිස ්හා ජින් යන) නුඹලා යදවර්ගයේ 

පරමාධිපතියේ කවර ආශිර්වාදයක් නුඹලා යබාරු 

කරන්යනහු ද? 

بَانِ  ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٧٧ فَبِأ

78. යත්ජාන්විතභාවයයන් හා යගෞරවාන්විතභාවයයන් 

යුත් නුඹයේ පරමාධිපතියේ නාමය අති උත්කෘෂ්ට විය. 
َِٰل   تََبََٰرَك ٱۡسُم َرب َِك ذِي ٱلۡجََل

 ٧٨ َوٱلِۡإۡكَرامِ 



සූරා අල් වාකිආ 751  الواقعة 

සූරා අල් වාකිආ الواقعة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. සිදු වන දෑ (එනම් නැගිටවනු දිනය) සිදු වූ විට;  ُ١ إِذَا َوَقَعِت ٱلَۡواقَِعة 

2. එම සිදුවීම යබාරුවක් යනායවයි.  ٢ كَاذِبَةٌ لَيَۡس لِوَۡقَعتَِها 

3. (එය අපරාධකරුවන්) පහත් කරවන්නකි. (දැහැමියන්) 

උසස ්කරවන්නකි. 
افَِعةٌ   ٣ َخافَِضة  ره

4. මහයපායළාව කම්පනයකින් කම්පනය කරනු ලැබූ 

විට; 
ا ۡرُض رَج ٗ

َ
ِت ٱلۡأ  ٤ إِذَا رُجه

5. තවද කඳු සුනු විසුනු කරනු ලැබූ විට; ا ِت ٱلِۡجبَاُل بَس ٗ  ٥ َوبُسه

6. එවිට එය විසිරුණු දූවිලි බවට පත් වනු ඇත. ۢنبَث ٗا  ٦ فَكَانَۡت َهبَاٗٓء مُّ

7. එවිට නුඹලා වර්ග තුනක් වන්යනහුය.  ٗۡزَوَٰٗجا ثََلَٰثَة
َ
 ٧ َوُكنتُۡم أ

8. එනම් දකුණු පස ජනයා. එම දකුණු පස ජනයා යනු 

කවයරක් ද? 
ۡصَحَُٰب  

َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡميَۡمنَةِ َمآ أ

َ
فَأ

 ٨ ٱلَۡميَۡمنَةِ

9. තවද වම් පස ජනයා. එම වම් පස ජනයා යනු 

කවයරක් ද? 
ۡصَحَُٰب  

َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡشـ ََمةِ َمآ أ

َ
َوأ

 ٩ ٱلَۡمۡشـ ََمةِ

10. යපරටුගාමීහු යපරටු ගාමීහුය.  ََٰبُِقون َٰبُِقوَن ٱلسه  ١٠ َوٱلسه

11. ඔවුහු (අල්ලාහ්ට) සමීපතයයෝ යවති.  ْوَلَٰٓئَِك
ُ
بُونَ أ  ١١ ٱلُۡمَقره

12. (ඔවුන්) සැපවත් උයන්හි සිටිති.  َِِٰت ٱلنهعِيم  ١٢ فِي َجنه

13. මුල් අයයගන් වූ පිරිසකි.  َلِين وه
َ
َِن ٱلۡأ  ١٣ ثُلهة  م 

14. තවද පසු පැවත එන්නන්යගන් වූ ස්වල්පයකි.  ََِن ٱٓأۡلِخرِين  ١٤ َوَقلِيل  م 
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15. (ඔවුන්) සරසන ලද ඇඳන් මත සිටිති.  ٖۡوُضونَة  ١٥ عَلَىَٰ ُسُررٖ مه

16. ඒ මත එකියනකාට මුහුණලමින් හාන්සිවන්නන් 

යලස සිටිති. 
تهِكـ ِيَن َعلَيَۡها ُمتََقَٰبِلِينَ   ١٦ مُّ

17. ළමා විය සදාතනික වූ ළමුන් (සංග්රහ කිරීම සඳහා) 

ඔවුන් වටා යති. 
خَلهُدونَ   ١٧ َيُطوُف َعلَيۡهِۡم وِلَۡدَٰن  مُّ

18. දිය දහරායවන් පුරවනු ලැබූ ගුරු යල්ත්තු, යක්තල් 

හා කුසලාන සමග (ඔවුන් වටා යති.) 
ِن  ٖس م 

ۡ
بَارِيَق َوَكأ

َ
ۡكَواٖب َوأ

َ
بِأ

عِينٖ   ١٨ مه

19. එයින් ඔවුනට හියස් රුදාව ඇති යනායේ. තවද ඔවුන් 

මත් යනායවති. 
ُعوَن َعنَۡها َولَا يُنزُِفونَ  ها يَُصده  ١٩ ل

20. ඔවුන් කැමති පලතුරු සමග ද;  َا َيتََخيهُرون ِمه  ٢٠ َوَفَِٰكَهةٖ م 

21. ඔවුන් ආශා කරන කුරුලු මාංශ සමග ද (ඔවුන් වටා 

යති.) 
ا يَۡشتَُهونَ  ِمه  ٢١ َولَحِۡم َطيۡرٖ م 

22. තවද දැකුම්කලු කනයා කුමරියයෝ ද යවති.   ٢٢ وَُحوٌر ِعين 

23. (ඔවුන්) සඟවා තබන ලද මුතු වලට සමානය.  ِۡمَثَِٰل ٱللُّۡؤلُوِٕ ٱلَۡمۡكنُون
َ
 ٢٣ َكأ

24. (එය) ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑ සඳහා ප්රතිඵලයක් 

වශයයනි. 
ُۢ بَِما كَانُواْ َيۡعَملُونَ   ٢٤ َجَزآَء

25. ඔවුහු එහි පුහු දැයකට යහෝ පාපය ඇති කරන 

කතාවකට යහෝ සවන් යනායදති. 
ثِيًمالَا يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َولَا 

ۡ
 ٢٥ تَأ

26. සලාම් සලාම් (ශාන්තියයි) යනුයවන් පවසනු ලැබීම 

මිස. 
ها قِيلٗا َسَلَٰٗما َسَلَٰٗما  ٢٦ إِل

27. දකුණු පස ජනයා, දකුණු පස ජනයා යනු කවයරක් 

ද? 
ۡصَحَُٰب 

َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡيِميِن َمآ أ

َ
َوأ

 ٢٧ ٱلَۡيِمينِ 

28. (ඔවුන්) කටු යනාමැති මසන් ගස් අතයරහිය.  خُۡضودٖ فِي  ٢٨ ِسۡدرٖ مه

29. තවද කැන් එල්යලන යකයසල් ගස ්අතරය.  ٖنُضود  ٢٩ وََطلٖۡح مه

30. තවද දිගු කරනු ලැබූ යසවණැලි අතරය.  ٖۡمُدود ٖ مه
 ٣٠ وَِظل 
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31. තවද ගලා යවනු ලබන ජලය අතරය.  ٖۡسُكوب  ٣١ َوَمآءٖ مه

32. තවද යබායහෝ පලතුරු අතරය.  ٖ٣٢ َكثِيَرةٖ َوَفَِٰكَهة 

33. කිසිදු කප්පාදුවක් නැත. එයමන්ම කිසිදු තහනම් 

කිරීමක් ද නැත. 
ها َمۡقُطوَعةٖ َولَا َمۡمنُوَعةٖ   ٣٣ ل

34. තවද උස් ව තබන ලද ඇතිරිලි අතරය.  ٍۡرُفوَعة  ٣٤ َوفُرُٖش مه

35. නියත වශයයන්ම අපි ඔවුන් (ලලනාවන්) නව 

නිර්මාණයකින් නිර්මාණය කයළමු. 
َنَُٰهنه إِنَشآءٗ 

ۡ
نَشأ

َ
 ٣٥ إِنهآ أ

36. අපි ඔවුන් කනයා කුමරියන් බවට පත් කයළමු.  بۡكَاًرا
َ
 ٣٦ فََجَعلَۡنَُٰهنه أ

37. යපම්බර සම වයසැති, تَۡرابٗا
َ
 ٣٧ ُعُربًا أ

38. දකුණු පස ජනයා සඳහා (යම්වා සූදානම් කර තියේ.)  ِۡصَحَِٰب ٱلَۡيِمين
َ
 ٣٨ ل ِأ

39. (ඔවුන්) මුල් අයයගන් වූ පිරිසකි.  َلِين وه
َ
َِن ٱلۡأ  ٣٩ ثُلهة  م 

40. තවද පසු පැවත එන්නන්යගන් වූ පිරිසකි.  ََِن ٱٓأۡلِخرِين  ٤٠ َوثُلهة  م 

41. තවද වම් පස ජනයා. වම් පස ජනයා යනු කවයරක් 

ද? 
ۡصَحَُٰب  

َ
َماِل َمآ أ ِ ۡصَحَُٰب ٱلش 

َ
َوأ

َمالِ  ِ  ٤١ ٱلش 

42. (ඔවුන්) යලෝ දිය හා ගිනි දැලි සුළං අතරය.  ٖ٤٢ فِي َسُمومٖ َوَحمِيم 

43. තවද කළු දුමාරයයන් යුත් යහවණ අතරය.  ِٖن َيحُۡموم ٖ م 
 ٤٣ وَِظل 

44. (එහි) කිසිදු සිසිලක් යහෝ මිහිරක් යහෝ නැත.  ٍها بَارِدٖ َولَا َكرِيم  ٤٤ ل

45. නියත වශයයන්ම ඔවුහු එයට යපර සුයඛ්ෝපයබෝගී 

ජීවිතයක් ගත කරන්නන් යලස සිටියහ. 
 ٤٥ إِنهُهۡم كَانُواْ َقبَۡل َذَٰلَِك ُمتۡرَِفينَ 

46. තවද ඔවුහු මහත් පාපයන් මත හිතුවක්කාර යලස 

රැඳී සිටිමින් උන්හ. 
وَن عَلَى ٱلۡحِنِث   وَكَانُواْ يُِصرُّ

 ٤٦ ٱلَۡعِظيمِ 
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47. තවද “අපි මිය යගාස ්පස ්හා අස්ි  බවට පත් වූ පසු 

නියත වශයයන්ම අපි නැවත නැගිටුවනු ලබන්යනෝ යවමු 

දැ” යි ඔවුහු පවසමින් උන්හ. 

ئَِذا مِتۡنَا َوُكنها تَُرابٗا 
َ
وَكَانُواْ َيُقولُوَن أ

ءِنها لََمبُۡعوثُونَ 
َ
 ٤٧ وَِعَظًَٰما أ

48. “අපයේ ආරම්භක මුතුන් මිත්තන් ද නැවත 

නැගිටුවනු ලබන්යනෝ ද?” 
لُونَ  وه

َ
َوَءابَآُؤنَا ٱلۡأ

َ
 ٤٨ أ

49. “නියත වශයයන්ම ආරම්භකයින් හා පසු පැවත 

එන්නන් (යන සියල්ලන්හට) (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 
لِيَن َوٱٓأۡلِخرِينَ  وه

َ
 ٤٩ قُۡل إِنه ٱلۡأ

50. ඔවුන් සැබවින්ම නියමිත දිනක නියමිත යේලාවක 

එක් රැස ්කරනු ලබන්යනෝ යවති. 
لََمۡجُموُعوَن إِلَيَٰ مِيَقَِٰت يَۡومٖ  

ۡعلُومٖ   ٥٠ مه

51. ඉන් පසු; අයහෝ යබාරුකාර යනාමග ගියවුන් වන 

නුඹලා! 
ُّوَن   آل َها ٱلضه يُّ

َ
ثُمه إِنهُكۡم أ
بُونَ  ِ  ٥١ ٱلُۡمَكذ 

52. නියත වශයයන්ම zසක්කූම් ගසින් අනුභව 

කරන්යනෝ යවති. 
ِن َزقُّومٖ   ٥٢ ٓأَلكِلُوَن مِن َشَجرٖ م 

53. එයින් කුසවල් පුරවා ගන්යනෝ යවති.  ٥٣ ٱلُۡبُطونَ َفَمالِـ ُوَن مِنَۡها 

54. ඒ මත යලෝ දියයන් පානය කරන්යනෝ යවති.  ِ٥٤ فََشَٰرِبُوَن َعلَيۡهِ مَِن ٱلۡحَِميم 

55. පිපාසිත ඔටුවන් පානය කරන්නාක් යමන් පානය 

කරන්යනෝ යවති. 
 ٥٥ فََشَٰرِبُوَن ُشۡرَب ٱلۡهِيمِ 

56. යමය විනිශ්චය දිනයේ ඔවුන්යේ සංග්රහය යේ.  ِينِ َهََٰذا نُُزلُُهۡم  ٥٦ يَۡوَم ٱلد 

57. අපමය නුඹලා ව මැේයේ. එයහයින් නුඹලා (එය) 

විශ්වාස යනාකරන්යනහු ද? 
قُونَ  ِ  ٥٧ َنحُۡن َخلَۡقَنَُٰكۡم فَلَۡولَا تَُصد 

58. නුඹලා ශුක්රාණු යලස පිට කරන දෑ ගැන නුඹලා සිතා 

බැලුයවහු ද? 
ا ُتۡمنُونَ  فََرَءۡيتُم مه

َ
 ٥٨ أ

59. එය මැේයේ නුඹලා ද එයස් නැතයහාත් (එහි) 

මැවුම්කරුයවෝ වන්යනෝ අපි ද? 
ۡم َنحُۡن ٱلَۡخَٰلُِقونَ 

َ
ۥٓ أ نتُۡم َتخۡلُُقونَُه

َ
 ٥٩ َءأ

60. නුඹලා අතර මරණය නිර්ණය කයළ ්අපය. අපි 

අසමත් වන්නන් යනායවමු. 
ۡرنَا بَيۡنَُكُم ٱلَۡمۡوَت َوَما َنحُۡن   َنحُۡن قَده

 ٦٠ بَِمۡسبُوِقينَ 
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61. නුඹලායේ හැඩරුව යවනස් කිරීමටත් නුඹලා 

යනාදන්නා ස්වරූපයක නුඹලා ව (යළි) බිහි කිරීමටත් 

(අපි අසමත් වන්නන් යනායවමු.) 

ۡمَثَٰلَُكۡم َونُنِشئَُكۡم  
َ
َل أ ِ ن نُّبَد 

َ
عَلَىَٰٓ أ

 ٦١ فِي َما لَا َتۡعلَُمونَ 

62. තවද මුල් මැවීම ගැන සැබැවින්ම නුඹලා 

දන්යනහුය. එයහයින් නුඹලා යමයනහි කළ යුතු යනායේ 

ද? 

ولَيَٰ فَلَۡولَا  
ُ
ةَ ٱلۡأ

َ
َولََقۡد َعلِۡمتُُم ٱلنهۡشأ

ُرونَ   ٦٢ تََذكه

63. නුඹලා වපුරන දෑ ගැන නුඹලා සිතා බැලුයවහු ද?  َا َتحُۡرثُون فََرَءۡيتُم مه
َ
 ٦٣ أ

64. එය වගා කරනුයේ නුඹලා ද? එයස් නැතයහාත් 

(එහි) වගාකරුයවෝ අපි ද? 
ۡم 

َ
ۥٓ أ نتُۡم تَۡزرَُعونَُه

َ
َٰرُِعونَ َءأ  ٦٤ َنحُۡن ٱلزه

65. අපි අභිමත කරන්යන් නම් එය වියැළුණු ඉපැණිලි 

බවට පත් කරන්නට තිබුණි. එවිට නුඹලා පුදුමයට පත් 

වනු ඇත. 

لَۡو نََشآُء لَجََعلَۡنَُٰه ُحَطَٰٗما َفَظلۡتُۡم 
ُهونَ   ٦٥ َتَفكه

66. “නියත වශයයන්ම අපි ණය කාරයයෝ යවමු.”  ٦٦ لَُمۡغَرُمونَ إِنها 

67. “එයස් යනාව අපි වළක්වනු ලැබූයවෝ යවමු.” යැයි 

පවසමින් (නුඹලා පුදුමයට පත් වනු ඇත.) 
 ٦٧ بَۡل َنحُۡن َمحُۡروُمونَ 

68. නුඹලා පානය කරන ජලය යදස නුඹලා සිතා 

බැලුයවහු ද? 
هِذي تَۡشَربُونَ  فََرَءۡيتُُم ٱلَۡمآَء ٱل

َ
 ٦٨ أ

69. එය වලාකුයළන් පහළ කයළ් නුඹලා ද? එයස් 

නැතයහාත් (එය) පහළ කරන්යනෝ අපිද? 
ۡم َنحُۡن 

َ
نَزلُۡتُموهُ مَِن ٱلُۡمۡزِن أ

َ
نتُۡم أ

َ
َءأ

 ٦٩ ٱلُۡمنزِلُونَ 

70. අපි අභිමත කර ඇත්නම් එය ලුණු බවට පත් 

කරන්නට තිබුණි. එයහයින් නුඹලා ගුණගරුක විය යුතු 

යනායේ ද? 

َجاٗجا فَلَۡولَا  
ُ
لَۡو نََشآُء َجَعلَۡنَُٰه أ

 ٧٠ ُكُرونَ تَشۡ 

71. නුඹලා දල්වන ගින්න සිතා බැලුයවහු ද?  َاَر ٱلهتِي تُوُرون فََرَءۡيتُُم ٱلنه
َ
 ٧١ أ

72. (එම ගින්න නිපද වන) ගස නිර්මාණය කයළ් නුඹලා 

ද? එයස ්නැතයහාත් (එහි) නිර්මාණකරුයවෝ අපි ද? 
ۡم َنحُۡن  

َ
ُتۡم َشَجَرَتَهآ أ

ۡ
نَشأ

َ
نتُۡم أ

َ
َءأ

 ٧٢ ٱلُۡمنِشـ ُونَ 

73. අපි එය යමයනහි කිරීමක් යලසින් හා මගීන්ට 

(ප්රයයෝජනවත්) භාණ්ඩයක් යලසින් පත් කයළමු. 
َنحُۡن َجَعلَۡنََٰها تَۡذكَِرٗة َوَمَتَٰٗعا 

 ٧٣ ل ِلُۡمۡقوِينَ 
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74. එයහයින් නුඹයේ අති මහත් පරමාධිපතියාණන්යේ 

නාමයයන් නුඹ සුවිශුද්ධ කරනු. 
 ٧٤ بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ فََسب ِۡح 

75. එයහයින් තාරකා රැයඳන තැන් මත මම දිවුරමි.  ِقِۡسُم بَِمَوَٰقِِع ٱلنُُّجوم
ُ
 ٧٥ ۞فَلَآ أ

76. තවද නුඹලා දන්යනහු නම් නියත වශයයන්ම එය 

ඉමහත් දිවුරුමකි. 
هۡو َتۡعلَُموَن َعِظيمٌ   ٧٦ َوِإنهُهۥ لََقَسم  ل

77. නියත වශයයන්ම එය යගෞරවනීය කුර්ආනයකි.   ٧٧ إِنهُهۥ لَُقۡرَءان  َكرِيم 

78. ආරක්ෂා කරනු ලැබූ යල්ඛ්නයයහි තිබිණ.  ٖۡكنُون  ٧٨ فِي كَِتَٰٖب مه

79. එය පිවිතුරු අය හැර යවනත් කිසිවකු ස්පර්ශ 

යනාකරති. 
ُرونَ  ها ٱلُۡمَطهه ۥٓ إِل ُه ها َيَمسُّ  ٧٩ ل

80. යලෝවැසියන්යේ පරමාධිපතියගන් වූ පහළ කිරීමකි.  َٱلَۡعَٰلَِمين ِ ِن رهب   ٨٠ تَنزِيل  م 

81. නුඹලා යමම ප්රකාශය ගැන ද යනාසලකා හරින්නන් 

යලස සිටිනුයේ? 
ۡدهِنُونَ  نتُم مُّ

َ
فَبَِهََٰذا ٱلۡحَِديِث أ

َ
 ٨١ أ

82. තවද නුඹලායේ යපෝෂණය සඳහා (කෘතගුණ 

සලකන්නක් වශයයන්) නියත වශයයන්ම නුඹලා යබාරු 

කිරීම (යතෝරා) ගන්යනහු ද? 

نهُكۡم  
َ
َوَتجَۡعلُوَن رِۡزقَُكۡم أ

بُونَ  ِ  ٨٢ تَُكذ 

83. (ප්රාණය) උගුරු දණ්ඩට ළඟා වූ විට;  َ٨٣ فَلَۡولَآ إِذَا بَلََغِت ٱلۡحُلُۡقوم 

84. නුඹලා එම අවස්ථායේ බලමින් සිටින්යනහුය.  َنتُۡم ِحينَئِٖذ تَنُظُرون
َ
 ٨٤ َوأ

85. තවද ඔහු යවත අපි නුඹලාට වඩා සමීපයයන් සිටිමු. 

නමුත් නුඹලා යනාදකිනු ඇත. 
ها   قَۡرُب إِلَۡيهِ مِنُكۡم َوَلَِٰكن ل

َ
َوَنحُۡن أ

 ٨٥ ُتبِۡصُرونَ 

86. එයහයින් නුඹලා නැවත නැගිටුවනු 

යනාලබන්නන්යනහු යැයි (සිතන්යනහු) නම්; 
 ٨٦ فَلَۡولَآ إِن ُكنتُۡم َغيَۡر َمِدينِينَ 

87. නුඹලා සතයවාදීන් නම් නුඹලා එය (ප්රාණය) නැවත 

යගන එනු. 
 ٨٧ تَرِۡجُعوَنَهآ إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقِينَ 

88. ඔහු (අල්ලාහ්ට) සමීපතයින් අතරින් වූයේ නම්;  َبِين آ إِن كَاَن مَِن ٱلُۡمَقره مه
َ
 ٨٨ فَأ

89. සැනසුම ද ප්රණීත ආහාර ද සැපවත් (ස්වර්ග) උයන් ද 

(ඔහුට) ඇත. 
 ٨٩ وََجنهُت نَعِيمٖ فََرۡوح  َوَريَۡحان  
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90. තවද ඔහු දකුණු පස ජනයා අතරින් වූයේ නම්;  ِۡصَحَِٰب ٱلَۡيِمين
َ
آ إِن كَاَن مِۡن أ مه

َ
 ٩٠ َوأ

91. දකුණු පස ජනයා අතරින් වූ නුඹට ශාන්තියයි.  ِۡصَحَِٰب ٱلَۡيِمين
َ
 ٩١ فََسَلَٰم  لهَك مِۡن أ

92. ඔහු යනාමග ගිය යබාරු කරන්නන් අතරින් වූයේ 

නම්; 
بِيَن  ِ آ إِن كَاَن مَِن ٱلُۡمَكذ  مه

َ
َوأ

ٓال ِينَ   ٩٢ ٱلضه

93. එවිට යලෝ දියයන් වූ නවාතැනක් (ඔහුට) ඇත.  ِٖۡن َحمِيم  ٩٣ َفنُُزل  م 

94. තවද නිරා ගින්යනහි දැවීම ද (ඔහුට) ඇත.  ٍ٩٤ َوتَۡصلِيَُة َجِحيم 

95. ස්ී ර සතයය වනුයේ නියත වශයයන්ම යමයමය.  ٩٥ لَُهَو َحقُّ ٱلَۡيقِينِ إِنه َهََٰذا 

96. එයහයින් නුඹයේ අතිමහත් වූ පරමාධිපතියේ 

නාමයයන් සුවිශුද්ධ කරනු. 
 ٩٦ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ 
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සූරා අල් හදීද්  الحديد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහසහ්ි හා මහයපායළායේ ඇති දෑ අල්ලාහ ්ව 

සුවිශුද්ධ කරති. තවද ඔහු සර්ව බලධාරී ය; මහා 

ප්රඥාවන්ත ය. 

ۡرِضِۖ َوُهَو  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َسبهَح َّلِله

 ١ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

2. අහසහ්ි හා මහයපායළායේ ආධිපතයය ඔහු සතුය. 

ඔහු ප්රාණය යදන්යන්ය. තවද මරණයට පත් 

කරන්යන්ය. තවද ඔහු සියලු දෑ යකයරහි ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

ۡرِضِۖ يُۡحِيۦ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه

ِ َشۡيءٖ قَِديرٌ 
 ٢ َويُِميُتۖۡ َوُهَو عَلَىَٰ كُل 

3. ඔහු ප්රාරම්භකයාය. අවසානයාය. දෘශයමානයාය. 

(අදෘෂ්යමාන) අභයන්තරයාය. තවද ඔහු සියලු දෑ 

පිළිබඳ සර්ව ඥානීය. 

َٰهُِر وَٱلَۡباِطُنۖۡ َوُهَو   ُل َوٱٓأۡلِخُر َوٱلظه وه
َ
ُهَو ٱلۡأ

ِ َشۡيٍء َعلِيمٌ 
 ٣ بِكُل 

4. ඔහු වනාහි අහස් හා මහයපායළාව දින හයක් තුළ 

මවා අර්ෂ් මත සථ්ාපිත විය. මහයපායළාව තුළට 

පිවියසන දෑ ද ඉන් බැහැර වන දෑ ද අහසින් පහළ වන 

දෑ ද එහි ඉහළට යන දෑ ද ඔහු දනී. තවද නුඹලා 

යකාතැනක සිටිය ද ඔහු නුඹලා සමගය. තවද 

අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

නිරීක්ෂකය. 

ۡرَض فِي  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي َخلََق ٱلسه ُهَو ٱل

يهامٖ ثُمه ٱۡستََوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ 
َ
َيۡعلَُم  ِستهةِ أ

ۡرِض وََما َيخُۡرُج مِنَۡها َوَما  
َ
َما يَلُِج فِي ٱلۡأ

ۖۡ َوُهَو   َمآءِ َوَما َيۡعُرُج فِيَها يَنزُِل مَِن ٱلسه
ُ بَِما َتۡعَملُوَن  ۡيَن َما ُكنتُۡمْۚ وَٱَّلله

َ
َمَعُكۡم أ

 ٤ بَِصير  

5. අහසහ්ි හා මහයපායළායේ ආධිපතයය ඔහු සතුය. 

තවද සියලු කරුණු යයාමු කරනු ලබනුයේ අල්ලාහ ්

යවතය. 

 ِ ۡرِضِۚ َوِإلَي ٱَّلله
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هُهۥ ُملُۡك ٱلسه ل

ُمورُ 
ُ
 ٥ تُرَۡجُع ٱلۡأ

6. ඔහු රාත්රිය දහවයලහි ඇතුඵ කරයි. තවද දහවල 

රාත්රියයහි ඇතුඵ කරයි. තවද ඔහු හදවත් තුළ පවතින 

දෑ පිළිබඳ සර්ව ඥානීය. 

َهارِ  هۡيَل فِي ٱلنه َهاَر فِي  يُولُِج ٱل َويُولُِج ٱلنه
ُدوِر  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ هۡيِلِۚ َوُهَو َعلِيُم  ٦ ٱل
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7. අල්ලාහ් හා ඔහුයේ දහම් දූතයාණන් පිළිබඳ 

නුඹලා විශ්වාස කරනු. තවද කවර විෂයයක නුඹලා ව 

(භාරකාර) නියයෝජිතයින් බවට ඔහු පත් කයළ් ද 

එවන් දැයින් නුඹලා වියදම් කරනු. එයහයින් නුඹලා 

අතරින් යද්වත්වය විශ්වාස යකාට වියපැහැදම් 

කළවුන් වන ඔවුනට මහත් කුලියක් ඇත. 

ا  نفُِقواْ مِمه
َ
ِ َورَُسولِهِۦ َوأ َءامِنُواْ بِٱَّلله

هِذيَن   ۡستَۡخلَفِيَن فِيهِِۖ فَٱل َجَعلَُكم مُّ
ۡجر   

َ
نَفُقواْ لَُهۡم أ

َ
َءاَمنُواْ مِنُكۡم َوأ

 ٧ َكبِير  

8. තවද නුඹලායේ පරමාධිපති පිළිබඳ නුඹලා 

විශ්වාස කරනු පිණිස නුඹලා ව රසූල්වරයා ඇරයුම් 

කරමින් සිටිය දී නුඹලා අල්ලාහ් ව විශ්වාස 

යනාකිරීමට නුඹලාට කුමක් වීද?  ඔහු නුඹලායගන් 

(මීට යපර) ප්රතිඥා යගන ඇත. නුඹලා යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන්නවුන් නම් (එය අමතක යනාකළ 

යුතුයි.) 

ِ َوٱلرهُسوُل َوَما لَُكۡم لَا تُۡؤمِنُوَن  بِٱَّلله
َخَذ  

َ
يَۡدُعوُكۡم لُِتۡؤمِنُواْ بَِرب ُِكۡم َوَقۡد أ

ۡؤمِنِينَ   ٨ مِيَثََٰقُكۡم إِن ُكنتُم مُّ

9. ඔහු වනාහි නුඹලා ව අන්ධකාරයන්යගන් 

ආයලෝකය යවත බැහැර කරනු පිණිස පැහැදිලි සංඥා 

තම ගැත්තා යවත පහළ කරයි. තවද නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්නුඹලාට යසයනයහවන්තය. 

මහා කාරුණිකය. 

ۦٓ َءاَيَٰتِۭ  ُِل عَلَىَٰ َعبِۡدهِ هِذي ُينَز  ُهَو ٱل
لَُمَِٰت إِلَي   َِن ٱلظُّ َبي َِنَٰٖت ل ُِيۡخرَِجُكم م 

َ بُِكۡم لََرُءوف  رهِحيم   وِرِۚ َوِإنه ٱَّلله  ٩ ٱلنُّ

10. අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ වියදම් යනාකර සිටීමට 

නුඹලාට කුමක් වීද? අහසහ්ි හා මහයපායළායේ 

උරුමයන් අල්ලාහ්ට හිමිය. ජයග්රහණයට යපර 

වියදම් යකාට සටන් වැදුණවුන් (පසුගාමීන්ට) සමාන 

යනායේ. ඔවුහු ඔවුනට පසු ව වියදම් යකාට සටන් 

වැදුණවුන්ට වඩා තරාතිරමින් අති මහත් වූයවෝ යවති. 

තවද සියල්ලන්ට අල්ලාහ් යහපත ප්රතිඥා කයළය්. 

තවද නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් 

අභිඥානවන්තය. 

  ِ ِ َوَّلِله ها تُنفُِقواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله ل
َ
َوَما لَُكۡم أ

ۡرِضِۚ لَا يَۡستَوِي  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ مِيَرَُٰث ٱلسه

  ْۚ َٰتََل نَفَق مِن َقبِۡل ٱلَۡفتِۡح َوَق
َ
ۡن أ مِنُكم مه

نَفُقواْ 
َ
هِذيَن أ َِن ٱل ۡعَظُم َدرََجٗة م 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

ِۚ  مِنُۢ  ُ ٱلۡحُۡسنَيَٰ ا وََعَد ٱَّلله
َٰتَلُواْْۚ وَكُل ٗ َبۡعُد َوَق

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير    ١٠ َوٱَّلله

11. කවයරකු අල්ලාහ්ට අලංකාර ණයක් 

පිරිනමන්යන් ද එවිට ඔහු එය ඔහුට ගුණ කර යදනු 

ඇත. තවද යගෞරවණී ය කුලියක් ද ඔහුට ඇත. 

َ قَۡرًضا َحَسنٗ  هِذي ُيۡقرُِض ٱَّلله ن ذَا ٱل ا  مه
ۡجر  َكرِيم  

َ
ۥٓ أ  ١١ َفيَُضَٰعَِفُهۥ لَُهۥ َولَُه

12. එදින ඔවුන්යේ ඉදිරිපසින් ද ඔවුන්යේ දකුණු 

පසින් ද ඔවුන්යේ ආයලෝකය යේගයයන් ගමන් 

කරන යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හා විශ්වාස 

කරන්නියන් නුඹ දකිනු ඇත. “ඒවාට පහළින් 

ගංගාවන් ගලා බස්නා (ස්වර්ග) උයන් එදින නුඹලා 

සතු ශුභාරංචියයි. එහි සදාතනිකයින්ය. අතිමහත් 

ජයග්රහණය එයමය.” 

يَۡوَم تََرى ٱلُۡمۡؤمِنِيَن َوٱلُۡمۡؤمَِنَِٰت يَۡسَعىَٰ  
َُٰكُم  يَۡمَٰنِهِمِۖ بُۡشَرى

َ
يِۡديهِۡم َوبِأ

َ
نُوُرُهم َبيَۡن أ

نَۡهَُٰر 
َ
َٰت  َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها ٱلۡأ ٱلَۡيۡوَم َجنه

ْۚ َذَٰلَِك ُهَو ٱ  ١٢ لَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ َخَٰلِِديَن فِيَها



සූරා අල් හදීද් 760 الحديد 

13. එදින කුහක පිරිමි හා කුහක කාන්තායවෝ 

විශ්වාස කළවුන් යදස බලා “නුඹලා අප යදස බලනු. 

නුඹලායේ ආයලෝකයයන් යමක් අප ද ලබා 

ගන්යනමු” යැයි පවසති. (එවිට) “නුඹලායේ පසුපසට 

නුඹලා හැරී යගාස ්නුඹලා ආයලෝකය යසායා ගනු” 

යැයි කියනු ලැයේ. එවිට ඔවුන් අතර බිත්තියක් 

තබනු ලැයේ. එයට යදාරක් ඇත. එහි අභයන්තරය, 

එතුළ කරුණාවයි. එහි පිටත, එහි ඉදිරිපසින් 

දඬුවමයි. 

هِذيَن   يَۡوَم َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَُٰت لِل
َءاَمنُواْ ٱنُظُرونَا َنۡقتَبِۡس مِن نُّورُِكۡم قِيَل  

فَٱلَۡتِمُسواْ نُوٗراۖۡ فَُضرَِب  ٱرِۡجُعواْ َوَرآَءُكۡم 
ۡحمَُة   هُهۥ بَاُبُۢ بَاِطنُُهۥ فِيهِ ٱلره بَيۡنَُهم بُِسورٖ ل

 ١٣ َوَظَٰهُِرُهۥ مِن قِبَلِهِ ٱلَۡعَذاُب 

14. “අපි නුඹලා සමග යනාසිටියයමු දැයි” (පිටත 

සිටින) ඔවුහු ඔවුන් අමතති. “එයසය් නමුත් නුඹලා 

නුඹලාටම අර්බුද ඇති කර ගත්යතහුය. නුඹලා 

(විනාශය) බලායපායරාත්තු වූහ. තවද නුඹලා සැක 

කයළහුය. අල්ලාහ්යේ නියයෝගය පැමියණන යතක් 

එම ආශාවන් නුඹලා ව රවටා දැමීය. එයමන්ම 

අල්ලාහ ්සම්බන්ධයයන් රවටාලන දෑ නුඹලාව රවටා 

දැමුයේය. 

َعُكۡمۖۡ قَالُواْ بَلَىَٰ  لَۡم نَُكن مه
َ
ُينَاُدوَنُهۡم أ

نُفَسُكۡم َوتََربهۡصتُۡم  َوَلَِٰكنهُكۡم َفتَنتُۡم 
َ
أ

َمانِيُّ َحتهيَٰ َجآَء  
َ
تُۡكُم ٱلۡأ َوٱۡرتَبۡتُۡم وََغره

ِ ٱلَۡغُرورُ  ُكم بِٱَّلله ِ وََغره ۡمُر ٱَّلله
َ
 ١٤ أ

15. එයහයින් අද දින නුඹලායගන් යහෝ ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන්යගන් යහෝ කිසිදු වන්දියක් (නිදහස සඳහා) 

ගනු යනාලැයේ. තවද නුඹලායේ නවාතැන (නිරා) 

ගින්නය. එයමය නුඹලායේ සහකරු. තවද යයාමු 

වන සථ්ානය නපුරු විය. 

فَٱلَۡيۡوَم لَا يُۡؤَخُذ مِنُكۡم فِۡديَة  َولَا مَِن  
ۖۡ ِهَي   اُر َُٰكُم ٱلنه َوى

ۡ
هِذيَن َكَفُرواْْۚ َمأ ٱل

َُٰكۡمۖۡ َوبِئَۡس ٱلَۡمِصيرُ   ١٥ َمۡولَى

16. අල්ලාහ් යමයනහි කිරීම යහ්තුයවන් ද 

සතයයයන් පහළ වූ දෑ (යමයනහි කිරීම) යහත්ුයවන් ද 

ඔවුන්යේ හදවත් බියට පත් ව තැති ගන්නා 

යමායහාත යද්වත්වය විශ්වාස කළවුන් හට 

යනාපැමිණියේ ද? මීට යපර ධර්ම ග්රන්ථ පිරිනමනු 

ලැබූ අය යමන් ඔවුහු යනාවිය යුතුය. ඔවුන් යවත 

කාලය දිගු ව පැවතිණි. එවිට ඔවුන්යේ හදවත් දරුණු 

විය. ඔවුන්යගන් බහුතරයක් යදනා දුෂ්ඨයයෝය. 

ن َتخَۡشَع 
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ أ ِن لِل

ۡ
لَۡم يَأ

َ
۞أ

  ِ ِ َوَما نََزَل مَِن ٱلۡحَق  قُلُوبُُهۡم لِِذۡكرِ ٱَّلله
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب مِن 

ُ
هِذيَن أ َولَا يَُكونُواْ َكٱل

َمُد َفَقَسۡت 
َ
َقبُۡل َفَطاَل َعلَيۡهُِم ٱلۡأ

ِنُۡهۡم َفَِٰسُقونَ   ١٦ قُلُوبُُهۡمۖۡ َوَكثِير  م 

17. මහයපායළාව මිය ගිය පසු ව නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්එය ප්රාණවත් කරන බව නුඹලා දැන ගනු. 

නුඹලා වටහා ගත හැකි වනු පිණිස නුඹලාට එම 

සාධක සැබැවින්ම අපි පැහැදිලි කයළමු. 

ۡرَض 
َ
َ يُۡحِي ٱلۡأ نه ٱَّلله

َ
ْۚ  ٱۡعلَُمٓواْ أ َبۡعَد َمۡوتَِها

قَۡد بَيهنها لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكۡم  
 ١٧ َتۡعقِلُونَ 
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18. නියත වශයයන්ම දානමය කටයුතු කරන්නන් ද 

දානමය කටයුතු කරන්නියන් ද අලංකාර ණයක් 

යලසින් අල්ලාහ්ට ණය දුන් අය ද වනාහි ඔවුනට එය 

ගුණ කර යදනු ලැයේ. තවද ඔවුනට යගෞරවනීය 

ප්රතිඵල ඇත. 

قَۡرُضواْ 
َ
َِٰت َوأ َق ِ د  قِيَن َوٱلُۡمصه ِ د  إِنه ٱلُۡمصه

َ قَۡرًضا َحَسٗنا يَُضََٰعُف لَُهۡم َولَُهۡم   ٱَّلله
ۡجر  َكرِيم  

َ
 ١٨ أ

19. තවද අල්ලාහ් හා ඔහුයේ දූතවරුන් විශ්වාස 

කළවුන් වනාහි ඔවුහුමය සතයවාදීහු. එයමන්ම 

ඔවුන්යේ පරමාධිපති අබියස සාක්ි කරුයවෝ. 

ඔවුන්යේ කුලිය හා ඔවුන්යේ ආයලෝකය ඔවුනට 

ඇත. තවද ප්රතික්යෂ්ප යකාට අපයේ වදන් 

යබාරුකළවුන් වනාහි ඔවුහුමය නිරා වාසීහු. 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ۦٓ أ ِ َورُُسلِهِ هِذيَن َءاَمنُواْ بِٱَّلله َوٱل

َهَدآُء ِعنَد َرب ِهِۡم لَُهۡم   يُقوَنۖۡ َوٱلشُّ ِ د  ِ ٱلص 
ۡجُرُهۡم َونُوُرُهۡمۖۡ  

َ
بُواْ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٩ أَـِبَيَٰتِنَآ أ

20. නියත වශයයන්ම යමයලාව ජීවිතය වනාහි 

යකළියකි. තවද වියනෝදයකි. තවද අලංකාරයකි. 

තවද නුඹලා එකියනකා අතර පුරසාරම් යදාඩන්නකි. 

තවද ධනය හා දරුවන් සම්බන්ධයයන් (තරඟකාරී 

යලස) වැඩි කර ගන්නකි. (එය) වර්ෂාවක් යමනි. එය 

පැළෑටි හට ගන්වා සාරවත් බවට පත් වීම (යදවියන් 

ප්රතික්යෂ්ප කරන) යගාවියන් සතුටට පත් කයළය්. 

පසු ව එය වියළී කහ පැහැ ගැන්වී පසුව ඉපණැලි 

බවට පත් වනු නුඹ දකිනු ඇත. නමුත් මතු යලායවහි 

දැඩි දඬුවමක් හා අල්ලාහය්ගන් වූ සමාව හා තෘප්තිය 

ඇත. යමයලාව ජීවිතය රවටාලන භුක්ති විඳීමක් මිස 

නැත. 

ۡنيَا لَعِب  َولَۡهو    نهَما ٱلۡحَيَوَٰةُ ٱلدُّ
َ
ٱۡعلَُمٓواْ أ

ُۢ بَيۡنَُكۡم َوتَكَاثُر  فِي   َوزِينَة  َوَتَفاُخُر
ۡعَجَب  

َ
ۡوَلَٰدِِۖ َكَمثَِل َغيٍۡث أ

َ
ۡمَوَِٰل َوٱلۡأ

َ
ٱلۡأ

اَر َنبَاتُُهۥ ثُمه يَهِيُج َفتَ  ا  ٱلُۡكفه َُٰه ُمۡصَفر ٗ َرى
ۖۡ َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاب    ثُمه يَُكوُن ُحَطَٰٗما

ْۚ َوَما  ِ َورِۡضَوَٰن  َِن ٱَّلله َشِديد  َوَمۡغفَِرة  م 
ها َمَتَُٰع ٱلُۡغُروِر  ۡنيَآ إِل  ٢٠ ٱلۡحَيَوَٰةُ ٱلدُّ

21. නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් වූ සමාව යවත හා 

ස්වර්ගය යවත නුඹලා යපරටුගාමී වනු. එහි ප්රමාණය 

අහයසහි හා මහ යපායළායවහි ප්රමාණය යමනි. එය 

අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ දූතවරුන් විශ්වාස කළවුනට 

සූදානම් කරනු ලැබ ඇත. එය අල්ලාහය්ේ භාගය යේ. 

ඔහු අභිමත කරන අයට එය පිරිනමයි. තවද අල්ලාහ් 

අතිමහත් භාගයයයන් යුක්තය. 

ِن  ب ُِكۡم وََجنهٍة َسابُِقٓواْ إِلَيَٰ َمۡغفَِرةٖ م  ره
ۡرِض  

َ
َمآءِ َوٱلۡأ َعۡرُضَها َكَعرِۡض ٱلسه

ۚۦْ َذَٰلَِك   ِ َورُُسلِهِ هِذيَن َءاَمنُواْ بِٱَّلله ۡت لِل ِعده
ُ
أ

ُ ذُو   ْۚ َوٱَّلله ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء فَۡضُل ٱَّلله
 ٢١ ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ 

22. මහයපායළායවහි යහෝ නුඹලා තුළ යහෝ කවර 

විපතක් සිදු වුවද ඒවා අපි ඇති කිරීමට යපරම 

ග්රන්ථයේ ලියා තිබීයමන් මිස යනාවීය. නියත 

වශයයන්ම එය අල්ලාහ ්යවත පහසු කාර්යයකි. 

ۡرِض َولَا فِٓي  
َ
ِصيبَةٖ فِي ٱلۡأ َصاَب مِن مُّ

َ
َمآ أ

ن 
َ
ِن َقبِۡل أ ها فِي كَِتَٰٖب م  نُفِسُكۡم إِل

َ
أ

ِ يَِسير   ْۚ إِنه َذَٰلَِك عَلَى ٱَّلله َهآ
َ
 ٢٢ نهبَۡرأ
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23. නුඹලාට අතපසු වූ දෑ ගැන නුඹලා දුක් යනාවනු 

පිණිසත් ඔහු නුඹලාට පිරි නැමූ දෑ ගැන නුඹලා 

සතුටින් ඉහවහා යනායනු පිණිසත්ය. තවද පුරසාරම් 

යදාඩන අහංකාර සෑම යකයනකුව ම අල්ලාහ ්ප්රිය 

යනාකරයි. 

َسۡواْ عَلَىَٰ َما فَاتَُكۡم َولَا  
ۡ
ل َِكيۡلَا تَأ

ُ لَا ُيحِبُّ كُله َتۡفرَُحواْ  َُٰكۡمُۗ َوٱَّلله بَِمآ َءاتَى
 ٢٣ ُمخۡتَاٖل فَُخورٍ 

24. ඔවුහු වනාහි මසුරුකම් පාමින්; ජනයාට ද 

මසුරකම නියම කරන්නන් යවති. තවද කවයරකු 

යහෝ (යද්ව විශ්වාසයයන්) හැයරන්යන් ද එවිට නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්අවශයතායවන් යතාරය; 

ප්රශංසාලාභීය. 

اَس   ُمُروَن ٱلنه
ۡ
هِذيَن َيبَۡخلُوَن َويَأ ٱل

َ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ   بِٱلُۡبۡخِلِۗ وََمن َيتََوله فَإِنه ٱَّلله
 ٢٤ ٱلۡحَِميدُ 

25. සැබැවින්ම අපි අපයේ ධර්ම දූතවරුන් පැහැදිලි 

සාධක සමග එේයවමු. තවද ජනයා යුක්තිය ඉටු 

කරනු පිණිස ඔවුන් සමග ධර්ම ග්රන්ථය හා තුලාව ද 

පහළ කයළමු. තවද අපි යකඩ පහළ කයළමු. එහි 

දැඩි ශක්තිය ද මිනිසුනට ප්රයයෝජන ද ඇත. තවද 

අදෘශයමාන තත්ත්වයේ තමන් හා තම දූතවරුන්ට 

උදේ කරනුයේ කවුරුන් දැයි අල්ලාහ් යපන්වා යදනු 

පිණිසය. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් මහා බලවත් ය; 

සර්ව බලධාරීය. 

رَۡسلۡنَا 
َ
نَزلَۡنا  لََقۡد أ

َ
رُُسلَنَا بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ

َمَعُهُم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلِۡميَزاَن لَِيُقوَم ٱلنهاُس  
س  

ۡ
نَزلَۡنا ٱلۡحَِديَد فِيهِ بَأ

َ
بِٱلۡقِۡسِطِۖ َوأ

ُ َمن   َشِديد  َوَمَنَٰفُِع لِلنهاِس َولَِيۡعلََم ٱَّلله
َ قَوِيٌّ  يَنُصُرُهۥ َورُُسلَُهۥ بِٱلَۡغيِۡبِۚ إِنه ٱَّلله

 ٢٥ زِيز  عَ 

26. තවද සැබැවින්ම අපි නූහ් හා ඉේරාහීම් (ධර්ම 

දූතයින් යලස) එේයවමු. තවද ඔවුන් යදයදනායේ 

පරපුර තුළ දූත යමයහවර හා යද්ව ග්රන්ථය නියම 

කයළමු. එවිට ඔවුන් අතරින් යහමග ලබන්නන් වූහ. 

එයමන්ම ඔවුන් අතරින් බහුතරයක් යදනා දුෂ්ඨයයෝ 

වූහ. 

رَۡسلۡنَا نُوٗحا َوِإبَۡرَٰهِيَم وََجَعلۡنَا فِي  َولََقۡد 
َ
أ

ۡهتَدِٖۖ   بُوهةَ َوٱلِۡكَتََٰبۖۡ فَِمنُۡهم مُّ ِيهتِهَِما ٱلنُّ ذُر 
ِنُۡهۡم َفَِٰسُقونَ   ٢٦ َوَكثِير  م 

27. පසු ව අපි ඔවුන්යේ පිය සටහන් මත අපයේ 

තවත් දූතවරුන් අනුපිළියවළින් එේයවමු. තවද 

මර්යම්යේ පුත් ඊසාවද අනුපිළියවළින් එේයවමු. තවද 

අපි ඔහුට ඉන්ජීලය පිරිනැමුයවමු. තවද ඔහු ව 

අනුගමනය කළවුන්යේ හදවත් තුළ ආදරය හා 

කරුණාව ඇති කයළමු. ඔවුහු තපස් භාවය අලුතින් 

ඇති කර ගත්යතෝය. අල්ලාහ්යේ තෘප්තිය යසායනු 

පිණිස මිස අපි ඔවුන් යවත එය නියම යනාකයළමු. 

නමුත් ඔවුන් එය පිළිපැදිය යුතු නියම අයුරින් 

පිළිපැද්යද් නැත. එයහයින් ඔවුන් අතරින් විශ්වාස 

කළවුනට ඔවුන්යේ කුලිය අපි පිරිනැමුයවමු. තවද 

ඔවුන් අතරින් බහුතරයක් යදනා දුෂ්ඨයයෝය. 

يۡنَا   يۡنَا عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم بِرُُسلِنَا َوَقفه ثُمه َقفه
ۖۡ  بِعِيَسي ٱبِۡن َمۡريََم وََءاَتيَۡنَُٰه  ٱلِۡإنجِيَل

فَٗة  
ۡ
هِذيَن ٱتهبَُعوهُ َرأ وََجَعلۡنَا فِي قُلُوِب ٱل

ْۚ َوَرۡهبَانِيهًة ٱۡبتََدُعوَها َما َكتَبَۡنََٰها   َوَرۡحمَٗة
ِ َفَما  ها ٱبۡتَِغآَء رِۡضَوَِٰن ٱَّلله َعلَيۡهِۡم إِل

هِذيَن َءاَمنُواْ  ۖۡ فَـ َاتَيۡنَا ٱل رََعۡوَها َحقه رِعَايَتَِها
ِنُۡهۡم َفَِٰسُقونَ مِنُۡهۡم  ۡجَرُهۡمۖۡ َوَكثِير  م 

َ
 ٢٧ أ



සූරා අල් හදීද් 763 الحديد 

28. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. තවද ඔහුයේ දූතයාණන් 

විශ්වාස කරනු. ඔහුයේ කරුණායවන් යදගුණයක් ඔහු 

නුඹලාට පිරිනමනු ඇත. තවද නුඹලා එමගින් ගමන් 

කරන ආයලෝකයක් ද ඔහු නුඹලාට ඇති කරයි. තවද 

ඔහු නුඹලාට සමාව යදයි. තවද අල්ලාහ ්අති 

ක්ෂමාශීලීය; මහා කරුණාන්විතය. 

َ َوَءامِنُواْ   هِذيَن َءاَمنُواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡحمَتِهِۦ   بِرَُسولِهِۦ يُۡؤتُِكۡم كِۡفلَيِۡن مِن ره
َويَۡجَعل لهُكۡم نُوٗرا َتۡمُشوَن بِهِۦ َويَۡغفِۡر 

ُ غَ   ٢٨ ُفور  رهِحيم  لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

29. අල්ලාහ්යේ භාගයයට වඩා කිසිවක් මත තමන් 

ශක්තිය යනාදරන බවත් නියත වශයයන්ම භාගයය 

අල්ලාහය්ේ අයතහි ඇති බවත් ඔහු අභිමත කරන 

අයට එය පිරිනමන බවත් ආගම් ලත් ජනයා දැන ගනු 

පිණිසය. තවද අල්ලාහ් අතිමහත් භාගයය 

සම්පන්නය. 

ها َيۡقِدُروَن ل َِئلها َيۡعلََم  ل
َ
ۡهُل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
أ

نه ٱلَۡفۡضَل  
َ
ِ َوأ ِن فَۡضِل ٱَّلله عَلَىَٰ َشۡيءٖ م 

ُ ذُو   ْۚ وَٱَّلله ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء بِيَِد ٱَّلله
 ٢٩ ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ 
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සූරා අල් මුජාදලා  المجادلة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ඇයේ ස්වාමි පුරුෂයා විෂයයයහි නුඹ සමග වාද 

යකාට අල්ලාහ් යවත පැමිණිලි කළ තැනැත්තියයේ 

ප්රකාශයට සැබැවින්ම අල්ලාහ් සවන් දුන්යන්ය. තවද 

අල්ලාහ ්නුඹලා යදයදනායේ කතාවට ද සවන් යදයි. 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් සර්ව රාවකය; සර්ව 

නිරීක්ෂකය. 

ُ قَۡوَل ٱلهتِي تَُجَِٰدلَُك فِي   قَۡد َسِمَع ٱَّلله
ُ يَۡسَمُع  ِ َوٱَّلله َزوِۡجَها َوتَۡشتَكِٓي إِلَي ٱَّلله

َ َسِميُعُۢ بَِصيرٌ  ْۚ إِنه ٱَّلله  ١ َتحَاُوَرُكَمآ

2. නුඹලා අතරින් තම බිරියන්ට (යකෝපයයන්) මව 

යැයි පවසන්නන් හට ඔවුන් යමාවුන්යේ මේවරුන් 

යනායවති. යමාවුන්යේ මේවරු වනුයේ යමාවුන්ව 

ප්රසූත කළ අය මිස නැත. තවද නියත වශයයන්ම 

යමාවුහු පිළිකුල් සහගත ප්රකාශයක් හා මුසාවක් 

පවසති. තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් යනාසලකා 

හරින්නා ය; අති ක්ෂමාශීලී ය. 

ِن  هِذيَن يَُظَٰهُِروَن مِنُكم م  ا  ٱل ن َِسآئِهِم مه
َٰٓـ ِي   ها ٱله َهَٰتُُهۡم إِل مه

ُ
َهَٰتِهِۡمۖۡ إِۡن أ مه

ُ
ُهنه أ

َِن  َولَۡدَنُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم لََيُقولُوَن ُمنَكٗرا م 
َ لََعُفوٌّ َغُفور    ٢ ٱلَۡقۡوِل َوُزوٗراْۚ َوِإنه ٱَّلله

3. තවද තම බිරියන්ට (යකෝපයයන්) මව යැයි පවසා 

පසු ව, ඔවුන් පැවසූ ප්රකාශයයන් (මිදී) නැවත 

හැයරන්යන් නම්, එවිට ඔවුන් එකියනකා පහස විඳීමට 

යපර වහයලකු නිදහස් කළ යුතු ව ඇත. යම්වා 

නුඹලාට කවර යදයක් සම්බන්ධ ව උපයදස් යදනු 

ලබන්යන් ද ඒවාය. තවද අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව අභිඥානවන්තය. 

هِذيَن يَُظَٰهُِروَن مِن  ن َِسآئِهِۡم ثُمه  َوٱل
ِن   َيُعوُدوَن لَِما قَالُواْ َفتَۡحرِيُر َرَقبَةٖ م 

ۚۦْ  ْۚ َذَٰلُِكۡم تُوَعُظوَن بِهِ ا ن َيتََمآسه
َ
َقبِۡل أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير    ٣ َوٱَّلله

4. එවිට කවයරකු එය (වහයලක් නිදහස ්කිරීමට 

වත්කම්) යනාලැබුයේ ද, එවිට ඔවුන් එකියනකා පහස 

විඳීමට යපර අඛ්ණ්ඩ ව මාස යදකක් උපවාසයේ නිරත 

විය යුතු ව ඇත. එයට ඔහු ශක්තිය යනාදැරුයේ නම් 

දුගියන් හැට යදයනකුට ආහාර සැපයිය යුතු ව ඇත. 

එය අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ දූතයාණන් ව නුඹලා විශ්වාස 

කරනු පිණිසය. තවද යම්වා අල්ලාහය්ේ සීමාවන්ය. 

තවද යද්ව ප්රතික්යෂ්පකයින්ට යේදනීය දඬුවමක් ඇත. 

هۡم َيجِۡد فَِصيَاُم َشۡهَريِۡن ُمتَتَابَِعيِۡن   َفَمن ل
هۡم يَۡستَِطۡع  ۖۡ َفَمن ل ا ن َيتََمآسه

َ
مِن َقبِۡل أ

ْۚ َذَٰلَِك لُِتۡؤمِنُواْ   فَإِۡطَعاُم ِست ِيَن مِۡسِكيٗنا
  ُِۗ ۚۦْ َوتِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله ِ َورَُسولِهِ بِٱَّلله

لِيمٌ 
َ
 ٤ َولِلَۡكَٰفِرِيَن َعَذاٌب أ
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5. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් හා ඔහුයේ 

දූතයාණන්(යේ නියයෝගය) ට විරුද්ධ වන්නන් වනාහි 

ඔවුනට යපර සිටියවුන් නින්දාවට පත් කරනු ලැබුවාක් 

යමන්ම ඔවුන්ද නින්දාවට පත් කරනු ලබන්යනෝය. 

තවද සැබැවින්ම අපි පැහැදිලි වදන් පහළ කයළමු. 

තවද යද්ව ප්රතික්යෂ්පකයින්ට නින්දනීය දඬුවමක් 

ඇත. 

َ َورَُسولَُهۥ ُكبِتُواْ   هِذيَن ُيحَآدُّوَن ٱَّلله إِنه ٱل
نَزلَۡنآ  

َ
هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡمْۚ َوَقۡد أ َكَما ُكبَِت ٱل
َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۚ َولِلَۡكَٰفِرِيَن َعَذاب  

هِين    ٥ مُّ

6. එදින අල්ලාහ ්ඔවුන් සියලු යදනා නැගිටුවා ඔවුන් 

සිදු කළ දෑ පිළිබඳ ව දන්වා සිටියි. අල්ලාහ් එය ගණන් 

යගන ඇත. නමුත් ඔවුහු එය අමතක කයළෝය. තවද 

අල්ලාහ ්සියලු දෑ යකයරහි සාක්ිකරුය. 

ُ َجمِيٗعا َفيُنَب ِئُُهم بَِما   يَۡوَم َيبَۡعثُُهُم ٱَّلله
ُ عَلَىَٰ   ُ َونَُسوُهْۚ َوٱَّلله َُٰه ٱَّلله ۡحَصى

َ
َعِملُٓواْْۚ أ

ِ َشۡيءٖ َشهِيدٌ 
 ٦ كُل 

7. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අහසහ්ි ඇති දෑ හා 

මහයපායළායවහි ඇති දෑ දන්නා බව නුඹ යනාදුටුයවහි 

ද? තියදයනකුයේ සාකේඡාවක් ඔහු සිේ වැන්නා යලස 

සිටිමින් මිස සිදු යනාවනු ඇත. එයමන්ම පස ්යදයනකු 

අතර ඔහු ඔවුන්යේ සයවැන්නා යලස සිටිමින් මිස 

නැත. ඊට වඩා අඩු යහෝ යේවා වැඩි යහෝ යේවා ඔවුන් 

යකාතැනක සිටිය ද ඔහු ඔවුන් සමග මිස නැත. පසු ව 

ඔවුන් සිදු කළ දෑ පිළිබඳ ව මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ ඔවුනට දන්වනු ඇත. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

َمََٰوَِٰت  َ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

جَۡوىَٰ َوَما فِي  ۡرِضِۖ َما يَُكوُن مِن نه
َ
ٱلۡأ

ها ُهَو   ها ُهَو َرابُِعُهۡم َولَا َخمَۡسٍة إِل ثََلَٰثٍَة إِل
ۡكثََر  

َ
ۡدنَيَٰ مِن َذَٰلَِك َولَآ أ

َ
َسادُِسُهۡم َولَآ أ

ۡيَن َما كَانُواْۖۡ ثُمه يُنَب ِئُُهم  
َ
ها ُهَو َمَعُهۡم أ إِل

ِ  بَِما َعِملُواْ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ إِنه 
َ بِكُل   ٱَّلله

 ٧ َشۡيٍء َعلِيمٌ 

8. රහස් සාකේඡා කිරීයමන් වළක්වනු ලැබූවන් නුඹ 

යනාදුටුයවහි ද? ඔවුන් කවර යදයකින් වළක්වනු 

ලැබුයේ ද ඒ යද් යවත ඔවුහු නැවත හැරී යති. පාපය, 

සතුරුකම හා රසූල්වරයාට පිටුපෑම සඳහා ඔවුහු 

සාකේඡා කරති. තවද ඔවුහු නුඹ යවත පැමිණි විට 

අල්ලාහ ්නුඹට සුබ යනාපැතූ දැයින් ඔවුහු නුඹට සුබ 

පතති. තවද අප පවසන දෑට අල්ලාහ ්අපට දඬුවම් 

යනාකරනුයේ මන් දැයි ඔවුන් තුළ පවසා ගනිති. 

ඔවුනට නිරය ප්රමාණවත්ය. ඔවුහු එහි පිවිස දැයවති. 

එයහයින් යයාමු වන සථ්ානය නපුරු විය. 

هِذيَن ُنُهواْ َعِن  لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
ٱلنهۡجَوىَٰ ثُمه  أ

َيُعوُدوَن لَِما ُنُهواْ َعنُۡه َويَتََنََٰجۡوَن 
بِٱلِۡإثِۡم وَٱلُۡعۡدَوَِٰن وََمۡعِصيَِت ٱلرهُسوِلِۖ  
َوِإذَا َجآُءوَك َحيهوَۡك بَِما لَۡم ُيحَي َِك بِهِ  

ُبنَا   ِ نُفِسهِۡم لَۡولَا ُيَعذ 
َ
ُ َويَُقولُوَن فِٓي أ ٱَّلله

ْۚ حَ  ُ بَِما َنُقوُل ۖۡ  ٱَّلله ۡسبُُهۡم َجَهنهُم يَۡصلَۡوَنَها
 ٨ فَبِئَۡس ٱلَۡمِصيرُ 
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9. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා රහස් 

සාකේඡා කළ විට පාපය, සතුරුකම හා රසූල්වරයාට 

පිටුපෑම සඳහා සාකේඡා යනාකරනු. එයහත් යහපත 

හා බැතිමත් භාවය සඳහා සාකේඡා කරනු. තවද 

නුඹලා ඔහු යවත රැස ්කරනු ලබන අල්ලාහ්ට නුඹලා 

බිය බැතිමත් වනු. 

هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا تََنََٰجيۡتُۡم فَلَا  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َتتََنََٰجۡواْ بِٱلِۡإثِۡم وَٱلُۡعۡدَوَِٰن َوَمۡعِصيَِت  
ۡقَوىَِٰۖ َوٱتهُقواْ   ِ َوٱلته ٱلرهُسوِل َوتََنََٰجۡواْ بِٱلۡبِر 

هِذٓي إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ  َ ٱل  ٩ ٱَّلله

10. නියත වශයයන්ම රහස් සාකේඡා කිරීම 

යද්වත්වය විශ්වාස කළවුන් දුකට පත් කිරීම සඳහා 

යෂයිතාන්යගන් වූවකි. එයහත්, අල්ලාහ්යේ 

අනුමැතියයන් යතාර ව කිසිවකින් ඔවුනට හිංසා 

කරන්යනකු යලස ඔහු නැත. එයහයින් යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන්යනෝ (සියල්ල) භාර කළ යුත්යත් 

අල්ලාහ ්යවතය. 

يَۡطَِٰن لَِيۡحُزَن   إِنهَما ٱلنهۡجَوىَٰ مَِن ٱلشه
ها   هِذيَن َءاَمنُواْ َولَيَۡس بَِضآر ِِهۡم َشيۡـ ًا إِل ٱل

ِ فَلۡيَتَوَكهِل   ِْۚ وَعَلَى ٱَّلله بِإِذِۡن ٱَّلله
 ١٠ ٱلُۡمۡؤمِنُونَ 

11. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

සභාවන්හි ඉඩ යදනුයි කියනු ලැබූ විට නුඹලා ඉඩ 

යදනු. අල්ලාහ් නුඹලාට ඉඩ යදනු ඇත. තවද නුඹලා 

නැගී සිටිනු යැයි කියනු ලැබූ විට නුඹලා නැගී සිටිනු. 

නුඹලා අතරින් යද්වත්වය විශ්වාස කළවුන් හා ඥානය 

යදනු ලැබූවන් තරාතිරම් වලින් අල්ලාහ් උසස ්කරයි. 

තවද අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්තය. 

هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا قِيَل لَُكۡم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ُحواْ فِي ٱلَۡمَجَٰلِِس فَٱفَۡسُحواْ   َتَفسه
ُ لَُكۡمۖۡ َوِإذَا قِيَل ٱنُشُزواْ   َيۡفَسِح ٱَّلله

هِذيَن َءاَمنُواْ  ُ ٱل فَٱنُشُزواْ يَۡرَفِع ٱَّلله
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َدَرَجَٰٖتِۚ  

ُ
هِذيَن أ مِنُكۡم َوٱل

 ُ  ١١ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير  َوٱَّلله

12. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

රසූල්වරයා සමග යපෞද්ගලික කතාවක නිරත වන්යන් 

නම් නුඹලායේ යපෞද්ගලික කතාවට යපර දානයක් 

ඉදිරිපත් කරනු. එය නුඹලාට යහපතකි. තවද වඩාත් 

පිවිතුරුය. එයස ්නුඹලා (හැකියාව) යනාලැබුයේ නම් 

(එය පවක් යනායේ.) එවිට නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

අති ක්ෂමාශීලී ය; මහා කරුණාන්විතය. 

هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا َنََٰجيۡتُُم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َُٰكۡم   ُمواْ َبيَۡن يََدۡي َنجَۡوى ِ ٱلرهُسوَل َفَقد 
ْۚ فَإِن لهۡم   ۡطَهُر

َ
ْۚ َذَٰلَِك َخيۡر  لهُكۡم َوأ َصَدقَٗة

 َ  ١٢ َغُفور  رهِحيمٌ َتجُِدواْ فَإِنه ٱَّلله

13. (දිළිඳුකම යහ්තුයවන්) නුඹලායේ යපෞද්ගලික 

සාකේඡාවට යපර දානයන් ඉදිරිපත් කිරීමට නුඹලා 

බියවන්යනහු ද? එයස ්නුඹලා සිදු යනාකළ ද අල්ලාහ ්

නුඹලා යවත පාප ක්ෂමාව යදනු ඇත. එයහයින් 

නුඹලා සලාතය ඉටු කරනු. තවද zසකාත් යදනු. තවද 

අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ දූතයාණන්ට අවනත වනු. තවද 

අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්තය. 

ُمواْ َبيَۡن يََدۡي   ِ ن ُتَقد 
َ
ۡشَفۡقتُۡم أ

َ
َءأ

َٰٖتِۚ فَإِذۡ لَۡم َتۡفَعلُواْ َوتَاَب   َُٰكۡم َصَدَق َنجَۡوى
لَوَٰةَ َوَءاتُواْ   قِيُمواْ ٱلصه

َ
ُ َعلَيُۡكۡم فَأ ٱَّلله

َكوَٰةَ  ُ  ٱلزه ۚۥْ َوٱَّلله َ َورَُسولَُه ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
َوأ

ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ   ١٣ َخبِيُر
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14. අල්ලාහ් ඔවුන් යවත යකෝප වූ පිරිසක් තම 

මිතුරන් යලස ගත් අය නුඹ යනාදුටුයවහි ද? ඔවුහු 

නුඹලායගන් යනායවති. එයමන්ම ඔවුන්යගන් ද 

යනායවති. ඔවුහු දැන දැනම ේයාජත්වය මත දිවුරා 

සිටිති. 

هۡواْ قَۡوًما َغِضَب   هِذيَن تََول لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
۞أ

ِنُكۡم َولَا مِنُۡهۡم   ا ُهم م  ُ َعلَيۡهِم مه ٱَّلله
َويَۡحلُِفوَن عَلَى ٱلَۡكِذِب َوُهۡم  

 ١٤ َيۡعلَُمونَ 

15. අල්ලාහ් ඔවුනට දැඩි දඬුවමක් සූදානම් කයළය්. 

නියත වශයයන්ම ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑ නපුරු 

විය. 

 
َ
ُ لَُهۡم َعَذابٗا َشِديًداۖۡ إِنهُهۡم َسآَء  أ َعده ٱَّلله

 ١٥ َما كَانُواْ َيۡعَملُونَ 

16. ඔවුහු තම දිවුරුම පලිහක් වශයයන් ගත්යතෝය. 

තවද අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයන් (ජනයා) අවහිර 

කයළෝය. එයහයින් නින්දනීය දඬුවමක් ඔවුනට ඇත. 

يَۡمَٰنَُهۡم ُجنهٗة 
َ
خَُذٓواْ أ واْ َعن َسبِيِل  ٱته فََصدُّ

هِين   ِ فَلَُهۡم َعَذاب  مُّ  ١٦ ٱَّلله

17. ඔවුන්යේ ධනය යහෝ ඔවුන්යේ දරුවන් යහෝ 

අල්ලාහය්ගන් වූ කිසිවකට ඔවුනට ඵලක් 

යනාවන්යන්මය. (නිරා) ගින්යන් සගයයෝ ඔවුහුමය. 

ඔවුහු එහි සදාතනිකයයෝය. 

ۡوَلَُٰدُهم  
َ
ۡمَوَٰلُُهۡم َولَآ أ

َ
لهن ُتۡغنَِي َعنُۡهۡم أ

َِن  ارِِۖ  م  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ ا ِ َشيۡـ ً ٱَّلله

 ١٧ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 

18. අල්ලාහ් ඔවුන් සියලු යදනා නැගිටුවන දිනයේ 

ඔවුන් නුඹලාට දිවුරා සිටියාක් යමන් ඔහුට ද දිවුරා 

සිටිති. තවද නියත වශයයන්ම ඔවුන් යම් පදනමක් 

මත සිටිති යැයි සිතති. දැන ගනු! නියත වශයයන්ම 

ඔවුහු යබාරුකාරයයෝය. 

ُ َجمِيٗعا َفيَۡحلُِفوَن لَُهۥ   يَۡوَم َيبَۡعثُُهُم ٱَّلله
نهُهۡم  

َ
َكَما َيحۡلُِفوَن لَُكۡم َويَۡحَسبُوَن أ
لَآ إِنهُهۡم ُهُم ٱلَۡكَِٰذبُونَ 

َ
ِۚ أ  ١٨ عَلَىَٰ َشۡيٍء

19. යෂයිතාන් ඔවුන් පරදවා ඇත. එයහයින් 

අල්ලාහ්ව යමයනහි කිරීම ඔවුනට අමතක කර දැමීය. 

යෂයිතාන්යේ පිරිස ඔවුහුමය. දැන ගනු! නියත 

වශයයන්ම යෂයිතාන්යේ පිරිස වන ඔවුහුමය පරාද 

වන්යනෝ. 

َُٰهۡم   نَسى
َ
يَۡطَُٰن فَأ ٱۡستَۡحوَذَ َعلَيۡهُِم ٱلشه

لَآ 
َ
يَۡطَِٰنِۚ أ ْوَلَٰٓئَِك ِحۡزُب ٱلشه

ُ
ِْۚ أ ذِۡكَر ٱَّلله

يَۡطَِٰن ُهُم   ١٩ ٱلَۡخَِٰسُرونَ إِنه ِحۡزَب ٱلشه

20. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ 

දූතයාණන්ට විරුද්ධ වූවන් වනාහි ඔවුහු නින්දිතයින් 

අතරය. 

ۥٓ   َ َورَُسولَُه هِذيَن ُيحَآدُّوَن ٱَّلله إِنه ٱل
ذَل ِينَ 

َ
ْوَلَٰٓئَِك فِي ٱلۡأ

ُ
 ٢٠ أ

21. සැබැවින්ම මම අබිබවා යමි. මායේ දූතයාණන් ද 

(එයලසය) යැයි අල්ලාහ ්නියම කයළය්. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්බලසම්පන්නය; සර්ව බලධාරී ය. 

 َ ِۚ إِنه ٱَّلله نَا۠ َورُُسلِٓى
َ
ۡغلِبَنه أ

َ
ُ لَأ َكتََب ٱَّلله

 ٢١ قَوِيٌّ َعزِيز  



සූරා අල් මුජාදලා 768 المجادلة 

22. අල්ලාහ් හා අවසන් දිනය විශ්වාස කරන පිරිසක් 

අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ දූතයාණන්ට විරුද්ධ වූවන් ව 

ප්රිය කරනු නුඹ යනාදකිනු ඇත. ඔවුහු ඔවුන්යේ 

පියවරුන් යහෝ ඔවුන්යේ දරුවන් යහෝ ඔවුන්යේ 

සයහෝදරයින් යහෝ ඔවුන්යේ පවුයල් ඥාතීන් වුවද. 

ඔවුන්යේ හදවත් තුළ ඔහු යද්ව විශ්වාසය නියම 

යකාට ඔහුයගන් වූ ආත්මයයන් ඔවුන් ශක්තිමත් කළ 

අය ඔවුහු යවති. තවද ඒවාට යටින් ගංගාවන් ගලා 

බස්නා (ස්වර්ග) උයන් වලට ඔහු ඔවුන් ඇතුළු කරයි. 

එහි ඔවුන් සදාතනිකයින්ය. අල්ලාහ ්ඔවුන් ගැන 

තෘප්තිමත් විය. ඔවුහු ද ඔහු ගැන තෘප්තිමත් වූහ. 

අල්ලාහය්ේ පිරිස ඔවුහුය. දැන ගනු! නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහය්ේ පිරිස වන ඔවුහුමය ජයග්රාහකයයෝ. 

 ِ ها َتجُِد قَوٗۡما يُۡؤمِنُوَن بِٱَّلله َوٱلَۡيۡوِم  ل
َ َورَُسولَُهۥ  وَن َمۡن َحآده ٱَّلله ٱٓأۡلِخرِ يَُوآدُّ

ۡو  
َ
ۡبنَآَءُهۡم أ

َ
ۡو أ

َ
َولَۡو كَانُٓواْ َءابَآَءُهۡم أ

ْوَلَٰٓئَِك َكتََب 
ُ
ۡو َعِشيَرتَُهۡمْۚ أ

َ
إِۡخَوََٰنُهۡم أ

ِنُۡهۖۡ  يهَدُهم بُِروٖح م 
َ
فِي قُلُوبِهُِم ٱلِۡإيَمََٰن َوأ

 َٰ ٖت َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها  َويُۡدِخلُُهۡم َجنه
ُ َعنُۡهۡم   ْۚ َرِضَي ٱَّلله نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها

َ
ٱلۡأ

لَآ إِنه 
َ
ِْۚ أ ْوَلَٰٓئَِك ِحۡزُب ٱَّلله

ُ
َوَرُضواْ َعنُۡهْۚ أ

ِ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ   ٢٢ ِحۡزَب ٱَّلله



සූරා අල් හෂ්ර් 769 الحشر 

සූරා අල් හෂ්ර්  الحشر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහයපායළායවහි ඇති දෑ 

අල්ලාහ ්ව සුවිශුද්ධ කරති. තවද ඔහු සර්ව බලධාරී 

ය; මහා ප්රඥාවන්ත ය. 

ۡرِضِۖ  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َسبهَح َّلِله

 ١ ٱلۡحَِكيمُ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز 

2. ධර්ම ග්රන්ථ ලත් ජනයා අතරින් යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් ඔවුන්යේ නියවස් වලින් පළමු 

පහරදීයම් දී පිටුවහල් කයළ් ඔහුය. ඔවුන් පිටුවහල් වී 

යනු ඇතැයි නුඹලා යනාසිතූහ. තවද තම බලයකාටු 

අල්ලායගන් තමන් ආරක්ෂා කරනු ඇතැයි ඔවුහු 

සිතුයවෝය. එවිට අල්ලාහ්(යේ ප්රයකෝපය) ඔවුන් 

යනාසිතූ පරිදි ඔවුන් යවත පැමිණියේය. ඔවුන්යේ 

සිත් තුළ බිය ඇති කයළය්. එයහයින් ඔවුන්යේ 

නියවස ්ඔවුන්යේම අත්වලින් හා යද්ව 

විශ්වාසවන්තයින්යේ අත්වලින් විනාශ කර 

දැමුයවෝය. අයහෝ ප්රබුද්ධ ජනයිනි! (යමයින්) නුඹලා 

පාඩම් ලබනු. 

ۡخَرَج 
َ
هِذٓي أ ۡهِل ُهَو ٱل

َ
هِذيَن َكَفُرواْ مِۡن أ ٱل
ِل ٱلۡحَۡشِرِۚ َما   وه

َ
ٱلِۡكَتَِٰب مِن دَِيَٰرِهِۡم لِأ

انَِعتُُهۡم   نهُهم مه
َ
ن َيخۡرُُجواْۖۡ وََظنُّٓواْ أ

َ
َظنَنتُۡم أ

ُ مِۡن   َُٰهُم ٱَّلله تَى
َ
ِ فَأ َِن ٱَّلله ُحُصوُنُهم م 

َحيُۡث لَۡم َيحۡتَِسبُواْۖۡ َوَقَذَف فِي قُلُوبِهُِم  
يِۡدي  ٱلرُّعۡ 

َ
يِۡديهِۡم َوأ

َ
َبْۚ ُيخۡرِبُوَن ُبيُوَتُهم بِأ

بَۡصَٰرِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٢ ٱلُۡمۡؤمِنِيَن فَٱۡعتَبُِرواْ َيَٰٓأ

3. තවද එයස් පිටුවහල් කිරීම ඔවුනට අල්ලාහ් නියම 

කර යනාතිබුයණ් නම් යමයලායවහිම ඔහු ඔවුනට 

සැබැවින්ම දඬුවම් කරන්නට තිබුණි. තවද ඔවුනට 

මතු යලායවහි (නිරා) ගින්යන් දඬුවම ඇත. 

ُ َعلَيۡهُِم ٱلۡجَلَآَء   ن َكتََب ٱَّلله
َ
َولَۡولَآ أ

ۖۡ َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ   ۡنيَا َبُهۡم فِي ٱلدُّ لََعذه
ارِ   ٣ َعَذاُب ٱلنه

4. එය ඔවුහු අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ දූතයාණන්ට 

විරුද්ධ ව ක්රියා කළ බැවිණි. තවද කවයරකු 

අල්ලාහ්ට විරුද්ධ වන්යන් ද එවිට නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්දඬුවම් දීයමහි දැඩිය. 

ۖۥۡ َوَمن   َ َورَُسولَُه نهُهۡم َشآقُّواْ ٱَّلله
َ
َذَٰلَِك بِأ

َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  َ فَإِنه ٱَّلله ِ ٱَّلله  ٤ يَُشآق 

5. නුඹලා යම් රට ඉඳි ගසක් කපා දැමුව ද එයස් 

නැතයහාත් එය එහි මුල් මත තියබන්නට හැරිය ද 

එය අල්ලාහය්ේ අනුමැතියයනි. තවද ඔහු දුෂ්ඨයින් 

නින්දාවට පත් කරනු පිණිසය. 

ۡو تََرۡكتُُموَها قَآئَِمًة 
َ
ِن ل ِينٍَة أ َما َقَطۡعتُم م 

ِ َولُِيۡخزَِي   ُصولَِها فَبِإِذِۡن ٱَّلله
ُ
عَلَىَٰٓ أ

 ٥ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 
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6. ඔවුන්යගන් තම දූතයාණන්හට අල්ලාහ ්කවර 

යදයක් පිරිනැමූයේද ඒ(වා ලබා ගැනීම) සඳහා නුඹලා 

අශ්වයින් යහෝ ඔටුවන් යහෝ දක්කායගන ගියේ නැත. 

නමුත් අල්ලාහ් තමන් අභිමත කරන අය යවත තම 

දූතවරුන් පවරනු ඇත. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ 

යකයරහි ශක්තිය ඇත්තාය. 

ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ مِنُۡهۡم َفَمآ  فَآَء ٱَّلله
َ
َوَمآ أ

وَۡجۡفتُۡم َعلَيۡهِ مِۡن َخيٖۡل 
َ
َولَا رِكَاٖب أ

  ْۚ َ يَُسل ُِط رُُسلَُهۥ عَلَىَٰ َمن يََشآُء َوَلَِٰكنه ٱَّلله
ِ َشۡيءٖ قَِدير  

ُ عَلَىَٰ كُل   ٦ َوٱَّلله

7. ගම් වාසීන්යගන් අල්ලාහ් තම දූතයාණන්ට යුද 

සම්පත් වශයයන් ලබා දුන් දෑ වනාහි එය අල්ලාහ්ට ද 

ඔහුයේ දූතයාණන්ට ද සමීප ඥාතීන්ට ද අනාථයින්ට 

ද දුගියන්ට ද මගියන්ට ද හිමිය. එය නුඹලා අතරින් 

වූ ධනවතුන් අතර පමණක් පරිහරණය යනාවනු 

පිණිසය. තවද රසූල්වරයා නුඹලාට කුමක් 

පිරිනැමුයේ ද එය නුඹලා ගනු. තවද ඔහු නුඹලාට 

යමක් වැළැක්වූයේ ද නුඹලා වැළකී සිටිනු. තවද 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්දඬුවම් දීයමහි දැඩිය. 

ۡهِل ٱلُۡقَرىَٰ 
َ
ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ مِۡن أ فَآَء ٱَّلله

َ
آ أ مه

ِهَّلِلَف َولِلرهُسوِل َولِِذي ٱلُۡقۡربَيَٰ وَٱلَۡيَتََٰميَٰ  
بِيِل كَۡي لَا يَُكوَن  َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱبِۡن ٱلسه

َُٰكُم   ۡغنِيَآءِ مِنُكۡمْۚ َوَمآ َءاتَى
َ
ُدولََۢة َبيَۡن ٱلۡأ

لرهُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهىَُٰكۡم َعنُۡه ٱ
َ َشِديُد   ۖۡ إِنه ٱَّلله َ فَٱنتَُهواْْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ٧ ٱلۡعَِقابِ 

8. ඔවුන්යේ (උපන්) නියවස ්වලින් හා ඔවුන්යේ 

වස්තුයවන් පිටුවහල් කරනු ලැබූ දිළිඳු (මුහාජිර්වරු) 

න්ට ද (යකාටසක්) හිමිය. ඔවුහු අල්ලාහය්ගන් වූ 

අනුග්රහය හා තෘප්තිය යසායති. තවද ඔවුහු අල්ලාහ්ට 

හා ඔහුයේ දූතයාණන්ට උදේ කරති. ඔවුහුමය 

සතයවාදීහු. 

ۡخرُِجواْ مِن  
ُ
هِذيَن أ لِلُۡفَقَرآءِ ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن ٱل

  ِ َِن ٱَّلله ۡمَوَٰلِهِۡم يَبۡتَُغوَن فَۡضلٗا م 
َ
دَِيَٰرِِهۡم َوأ

َ َورَُسولَهُ  ۥْٓۚ  َورِۡضَوَٰنٗا َويَنُصُروَن ٱَّلله

َِٰدقُونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلصه
ُ
 ٨ أ

9. තවද (මදීනාව) වාසසථ්ාන බවට පත් කර ගත් 

ඔවුනට යපර විශ්වාසය ඇති කර ගත් අයට ද 

(අන්සාරිවරුන්ටද) යකාටසක් හිමිය. උපන් 

යද්ශයයන් නික්ම වී ඔවුන් යවත පැමිණි (මුහාජිර්) 

අය ව ඔවුහු ප්රිය කරති. ඔවුනට යදනු ලැබූ දෑ පිළිබඳ 

ව අවශයතාවක් ඔවුන්යේ සිත් තුළ දකින්නට 

යනාවීය. තමන්ට අවශයතාවක් තිබුණ ද තමන්ට 

වඩා ඔවුනට මුල්තැන යදති. කවයරකුයේ සිත 

මසුරුකමින් ආරක්ෂා කරනු ලබන්යන් ද ඔවුහුමය 

ජයග්රාහකයයෝ. 

اَر َوٱلِۡإيَمََٰن مِن َقبۡلِهِۡم  هِذيَن َتبَوهُءو ٱلده َوٱل
إِلَۡيهِۡم َولَا َيجُِدوَن فِي ُيحِبُّوَن َمۡن َهاَجَر 

وتُواْ َويُۡؤثُِروَن  
ُ
آ أ ِمه ُصُدورِِهۡم َحاَجٗة م 

ْۚ وََمن   نُفِسهِۡم َولَۡو كَاَن بِهِۡم َخَصاَصة 
َ
عَلَىَٰٓ أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
يُوَق ُشحه َنۡفِسهِۦ فَأ

 ٩ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
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10. තවද ඔවුනට පසු ව පැමිණියවුන් ‘අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! අප හා යද්ව විශ්වාසයයන් අපට 

යපර ඉකුත් ව ගිය අපයේ සයහෝදරයින්ට සමාව 

යදනු මැනව! විශ්වාස කළවුන් පිළිබඳ ව ද්යේෂයක් 

අපයේ සිත් තුළ ඇති යනාකරනු මැනව! අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! නියත වශයයන්ම නුඹ 

යසයනයහවන්තය; මහා කරුණාන්විතය යැයි 

පවසති. 

هِذيَن َجآُءو مِنُۢ  َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن َربهنَا  َوٱل
هِذيَن َسبَُقونَا   ٱۡغفِۡر لََنا َولِإِۡخَوَٰنِنَا ٱل

هِذيَن   بِٱلِۡإيَمَِٰن َولَا َتجَۡعۡل فِي قُلُوبِنَا ِغل ٗا ل ِل
 ١٠ َءاَمنُواْ َربهنَآ إِنهَك َرُءوف  رهِحيمٌ 

11. “නුඹලා බැහැර කරනු ලබන්යනහු නම් අප ද 

නුඹලා සමග බැහැර වන්යනමු. නුඹලා විෂයයයහි 

කිසිවියටක කිසිවකුට අපි අවනත යනාවන්යනමු. 

නුඹලා පහර යදනු ලැබුයවහු නම් අපි නුඹලාට උදේ 

කරන්යනමු” යැයි ධර්ම ග්රන්ථ ලැබූවන් අතරින් 

ප්රතික්යෂ්ප කළා වූ ඔවුන්යේ සයහෝදරයින්ට පවසන 

කුහකයින් යදස නුඹ යනාදුටුයවහි ද? තවද නියත 

වශයයන්ම ඔවුහු යබාරුකාරයයෝ යැයි අල්ලාහ් 

සාක්ි දරයි. 

هِذيَن نَاَفُقواْ َيُقولُوَن  لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
۞أ

ۡهِل  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ مِۡن أ لِإِۡخَوَٰنِهُِم ٱل

ۡخرِۡجتُۡم لََنۡخرَُجنه َمَعُكۡم  
ُ
ٱلِۡكَتَِٰب لَئِۡن أ

بَٗدا َوِإن قُوتِلۡتُۡم  
َ
َحًدا أ

َ
َولَا نُِطيُع فِيُكۡم أ

ُ يَۡشَهُد إِنهُهۡم   لََننُصَرنهُكۡم وَٱَّلله
 ١١ لََكَِٰذبُونَ 

12. ඔවුන් බැහැර කරනු ලැබුයේ නම් ඔවුන් සමග 

(කුහකයින් වන) යමාවුහු බැහැර යනායවති. තවද 

ඔවුනට පහර යදනු ලැබුයේ නම් යමාවුහු ඔවුනට 

උදේ යනාකරති. සැබැවින්ම ඔවුහු යමාවුනට උදේ 

කයළ ්නම්, ඔවුහු ආපසස්ට හැරී යනු ඇත. පසු ව 

ඔවුහු උදේ කරනු යනාලබති. 

ۡخرُِجواْ لَا َيخۡرُُجوَن َمَعُهۡم َولَئِن 
ُ
لَئِۡن أ

قُوتِلُواْ لَا يَنُصُروَنُهۡم َولَئِن نهَصُروُهۡم  
ۡدَبََٰر ثُمه لَا يُنَصُرونَ 

َ
 ١٢ لَُيَولُّنه ٱلۡأ

13. අල්ලාහ්ට වඩා නුඹලා යකයරහි දැඩි බියක් 

ඔවුන්යේ හදවත් තුළ පවතී. එය නියත වශයයන්ම 

ඔවුන් වටහා යනාගන්නා පිරිසක් බැවිනි. 

  ِْۚ َِن ٱَّلله َشدُّ َرۡهبَٗة فِي ُصُدورِِهم م 
َ
نتُۡم أ

َ
لَأ

ها َيۡفَقُهونَ  نهُهۡم قَۡوم  ل
َ
 ١٣ َذَٰلَِك بِأ

14. ආරක්ිත ගම්මානයන් තුළ සිට යහෝ බැමි වලට 

පසුපසින් සිට යහෝ මිස නුඹලා සමග එක් ව ඔවුහු 

සටන් යනාකරති. ඔවුන්යේ සතුරුකම ඔවුන් අතර 

ප්රබලය. ඔවුන් එක් ව සිටිනු ඇතැයි නුඹ 

සිතන්යනහිය. නමුත් ඔවුන්යේ හදවත් භින්න වී 

ඇත. එය ඔවුන් අවයබෝධ කර ගන්නා පිරිසක් 

යනාවන බැවිනි. 

ها فِي قُٗرى   لَا يَُقَٰتِلُونَُكۡم َجمِيًعا إِل
ُسهُ 

ۡ
ۡو مِن َوَرآءِ ُجُدرْۚ بَأ

َ
نٍَة أ حَصه م بَيۡنَُهۡم  مُّ

  ِۚ ْۚ َتحَۡسبُُهۡم َجمِيٗعا َوُقلُوبُُهۡم َشتهيَٰ َشِديد 
ها َيۡعقِلُونَ  نهُهۡم قَۡوم  ل

َ
 ١٤ َذَٰلَِك بِأ

15. ඔවුහු ඔවුනට සුළු කලකට යපර ඔවුන්යේ 

විෂයයයහි වූ දඬුවම භුක්ති විඳි අය යමනි. තවද 

ඔවුනට යේදනීය දඬුවමක් ද ඇත. 

هِذيَن مِن  ۖۡ ذَاقُواْ َوبَاَل َكَمثَِل ٱل َقبۡلِهِۡم قَرِيٗبا
لِيم  

َ
ۡمرِِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

َ
 ١٥ أ
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16. (කුහකයයෝ) යෂයිතාන්යේ උපමාවට සමානය. 

එනම් “නුඹ ප්රතික්යෂ්ප කරනු” යැයි ඔහු මිනිසාට කී 

විට එයස ්(මිනිසා වන) ඔහු ප්රතික්යෂ්ප කළ කල්හි 

“නියත වශයයන්ම මම නුයඹන් ඉවත් වූයයක්මි. 

යලෝකයන්හි පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්ට නියත 

වශයයන්ම මම බිය යවමි” යැයි ඔහු (යෂයිතාන්) 

පවසයි. 

يَۡطَِٰن إِذۡ قَاَل لِلِۡإنَسَِٰن ٱۡكُفۡر  َكَمثَِل ٱلشه
ِنَك إِن ِٓي  ا َكَفَر قَاَل إِن ِي بَرِٓيء  م  فَلَمه

َ َربه ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َخاُف ٱَّلله
َ
 ١٦ أ

17. ඔවුන් යදයදනායේ අවසානය, නියත වශයයන්ම 

ඔවුන් යදයදනා (නිරා) ගින්නට වනු ඇත. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකයින්ය. තවද එය අපරාධකරුවන්යේ 

ප්රතිවිපාකයයි. 

نهُهَما فِي ٱلنهارِ َخَٰلَِديِۡن  
َ
فَكَاَن َعَٰقِبَتَُهَمآ أ

َٰلِِمينَ  ْۚ َوَذَٰلَِك َجَزَُٰٓؤاْ ٱلظه  ١٧ فِيَها

18. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. තවද සෑම ආත්මයක්ම 

යහට දිනට තමා ඉදිරිපත් කයළ් කුමක්දැ යි බලත්වා! 

තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්තය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ  َها ٱل يُّ
َ
َ َولَۡتنُظۡر  َيَٰٓأ ٱتهُقواْ ٱَّلله

  َ ْۚ إِنه ٱَّلله َ َمۡت لَِغدِٖۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ا قَده َنۡفس  مه
ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ   ١٨ َخبِيُر

19. තවද නුඹලා අල්ලාහ් ව අමතක කළවුන් යමන් 

යනාවනු. එයහයින් ඔහු ඔවුන් ගැන ඔවුනටම 

අමතක යකයරේයේය. ඔවුහුමය දුෂ්ඨයයෝ. 

َُٰهۡم َولَا  نَسى
َ
َ فَأ هِذيَن نَُسواْ ٱَّلله تَُكونُواْ َكٱل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
ُ
نُفَسُهۡمْۚ أ

َ
 ١٩ أ

20. (නිරා) ගින්යන් වාසීහු හා (ස්වර්ග) උයයන් 

වාසීහු සමාන යනායවති. ස්වර්ග උයයන් වාසීහු වන 

ඔවුහුමය ජයග්රාහකයයෝ. 

ۡصَحَُٰب  
َ
ارِ َوأ ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
لَا يَۡستَوِٓي أ

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ ٱلۡ 
َ
 ٢٠ جَنهةِِۚ أ

21. යමම කුර්ආනය අපි කන්දක් මතට පහළ 

කයළමු නම් අල්ලාහ් ගැන වූ බිය යහත්ුයවන් එය 

යදදරා යමින් යටහත් වනු නුඹ දකිනු ඇත. එම 

උපමාවන් ජනයා වටහා ගත හැකි වනු පිණිස ඒවා 

අපි ඔවුනට ඉදිරිපත් කරන්යනමු. 

ۡيتَُهۥ لَۡو 
َ
هَرأ نَزلَۡنا َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن عَلَىَٰ َجبَٖل ل

َ
أ

ِْۚ َوتِلَۡك  ِۡن َخۡشيَةِ ٱَّلله ٗعا م  ِ تََصد  َخَِٰشٗعا مُّ
ۡمَثَُٰل نَۡضِربَُها لِلنهاِس لََعلهُهۡم  

َ
ٱلۡأ

ُرونَ   ٢١ َيتََفكه

22. ඔහුය අල්ලාහ.් ඔහු වනාහි ඔහු හැර යවනත් 

කිසිදු යදවියඳකු යනාමැත. ගුප්තය හා දෘශයමාන දෑ 

පිළිබඳ සර්ව ඥානීය. ඔහු අපරමිත දයාන්විත ය; 

අසමසම කරුණාන්විතය. 

َٰلُِم ٱلَۡغيِۡب  ها ُهَوۖۡ َع هِذي لَآ إَِلََٰه إِل ُ ٱل ُهَو ٱَّلله
َهََٰدةِِۖ ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلرهِحيمُ   ٢٢ َوٱلشه
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23. ඔහුය අල්ලාහ.් ඔහු වනාහි ඔහු හැර යවනත් 

කිසිදු යදවියඳකු යනාමැත. ඔහු රජුය. පාරිශුද්ධය. 

සාමය ඇති කරන්නාය. අභයදායීය. සංරක්ෂකය. 

සර්ව බලධාරීය. මයහෝදරයාණන්ය. ඔවුන් ආයද්ශ 

කරන දැයින් අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය. 

ها ُهَو ٱلَۡملُِك   هِذي لَآ إَِلََٰه إِل ُ ٱل ُهَو ٱَّلله
َلَُٰم ٱلُۡمۡؤمُِن  وُس ٱلسه ٱلُۡمَهيِۡمُن  ٱلُۡقدُّ

ا  ِ َعمه ٱلَۡعزِيُز ٱلۡجَبهاُر ٱلُۡمتََكب ُِرْۚ ُسبَۡحََٰن ٱَّلله
 ٢٣ يُۡشِرُكونَ 

24. ඔහු අල්ලාහ්ය. මැවුම්කරුය. උත්පාදකය. 

මූර්තිකරුය. ඔහුට අලංකාර නාමයන් ඇත. අහසහ්ි 

හා මහයපායළායේ ඇති දෑ ඔහු සුවිශුද්ධ කරති. තවද 

ඔහු සර්ව බලධාරීය; මහා ප්රඥාවන්තය. 

ۖۡ لَُه  ُِر ُ ٱلَۡخَٰلُِق ٱلَۡبارُِئ ٱلُۡمَصو  ُهَو ٱَّلله
ِۚ يَُسب ُِح لَُهۥ َما فِي   ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسنَيَٰ

َ
ٱلۡأ

ۡرِضِۖ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ٢٤ ٱلۡحَِكيمُ 
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සූරා අල් මුම්තහිනා الممتحنة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! මායේ සතුරා හා 

නුඹලායේ සතුරා වන ඔවුන් යවත නුඹලා ආදරය 

දක්වමින් මිතුරන් යලස යනාගනු. තවද සතයයයන් යුතු 

ව නුඹලා යවත පැමිණි දෑ ඔවුහු ප්රතික්යෂ්ප කයළෝය. 

නුඹලායේ පරමාධිපති වූ අල්ලාහ ්ව නුඹලා විශ්වාස 

කිරීම යහ්තුයවන් රසූල්වරයා හා නුඹලා ව ඔවුහු 

පිටුවහල් කරති. මායේ මාර්ගයේ කැපයවමින් ද මායේ 

තෘප්තිය බලායපායරාත්තුයවන් ද නුඹලා පිටත් වූයයහු 

නම් ආදරය යපන්වමින් නුඹලා ඔවුන් යවත රහසින් 

සම්බන්ධකම් පාන්යනහුය. නුඹලා සැඟ වූ දෑ ද නුඹලා 

යහළි කළ දෑ ද මා මැනවින් දනිමි. තවද නුඹලා අතරින් 

කවයරකු එය සිදු කරන්යන් ද සැබැවින්ම ඔහු ඍජු 

මාර්ගයයන් යනාමග ගියේය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا َتتهِخُذواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡولَِيآَء تُلُۡقوَن إِلَۡيهِم  
َ
ُكۡم أ ِي وََعُدوه َعُدو 

ةِ َوَقۡد َكَفُرواْ  بَِما َجآَءُكم  بِٱلَۡمَوده
ِ ُيخۡرُِجوَن ٱلرهُسوَل َوِإيهاُكۡم   َِن ٱلۡحَق  م 

ِ َرب ُِكۡم إِن ُكنتُۡم  ن تُۡؤمِنُواْ بِٱَّلله
َ
أ

َخرَۡجتُۡم ِجَهَٰٗدا فِي َسبِيلِى َوٱبۡتَِغآَء  
نَا۠  

َ
ةِ َوأ وَن إِلَۡيهِم بِٱلَۡمَوده َمۡرَضاتِيِۚ تُِسرُّ

ۡخَفيۡتُۡم وََمآ 
َ
ۡعلَُم بَِمآ أ

َ
ۡعلَنتُۡمْۚ َوَمن  أ

َ
أ

َيۡفَعلُۡه مِنُكۡم َفَقۡد َضله َسَوآَء  
بِيلِ   ١ ٱلسه

2. ඔවුන් නුඹලාව ජයගත්යත් නම් නුඹලාට ඔවුහු 

සතුරන් වී නපුරකම් කරමින් තම අත් හා තම දිවවල් 

නුඹලා යවත දිගු කරනු ඇත. තවද නුඹලා ප්රතික්යෂ්ප 

කරනු ඇතැයි ඔවුහු අයප්ක්ෂා කරති. 

ۡعَداٗٓء  إِن 
َ
َيثَۡقُفوُكۡم يَُكونُواْ لَُكۡم أ

لِۡسنَتَُهم  
َ
يِۡدَيُهۡم َوأ

َ
َويَبُۡسُطٓواْ إِلَۡيُكۡم أ

واْ لَۡو تَۡكُفُرونَ  وٓءِ َوَودُّ  ٢ بِٱلسُّ

3. මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ නුඹලායේ 

ඥාතීන් යහෝ නුඹලායේ දරුවන් යහෝ නුඹලාට 

ප්රයයෝජනවත් යනාවන්යන්මය. (එදින) ඔහු නුඹලා අතර 

විනිශ්චය කරයි. තවද අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව නිරීක්ෂකය. 

رَۡحاُمُكۡم َولَآ 
َ
لَن تَنَفَعُكۡم أ

ۡوَلَُٰدُكۡمْۚ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َيۡفِصُل  
َ
أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير    ٣ بَيۡنَُكۡمْۚ َوٱَّلله



සූරා අල් මුම්තහිනා 775  الممتحنة 

4. ඉේරාහීම් හා ඔහු සමග වූවන් තුළ අලංකාර 

ආදර්ශයන් සැබැවින්ම නුඹලාට විය. ඔවුහු ඔවුන්යේ 

ජනතාවට ‘නියත වශයයන්ම අපි නුඹලායගන් ද අල්ලාහ් 

හැර දමා නුඹලා නැමදුම් කරන දැයින් ද අපි ඉවත් වූවන් 

යවමු. අපි නුඹලා ප්රතික්යෂ්ප කයළමු. අල්ලාහ් වන ඔහු 

ව පමණක් නුඹලා විශ්වාස කරන යතක් අප අතර හා 

නුඹලා අතර සතුරුකම හා යක්රෝධය ඉසම්තු වී ඇත.’ 

නමුත් ‘මම ඔබ යවනුයවන් සමාව අයැදිමි. අල්ලාහ්යගන් 

කිසිවක් (ලබා දීම) මා සතු නැත’ යැයි ඉේරාහීම් තම 

පියාණන්ට කළ ප්රකාශය හැර. (අනිකුත් කරුණුවල 

ආදර්ශයක් ඇත්යත්ය. තවද ඉේරාහීම්) “අපයේ 

පරමාධිපතියාණනි! ඔබ යවත අපි (සියල්ල) භාර කයළමු. 

තවද ඔබ යවතම අපි යයාමු වූයයමු. තවද නැවත යයාමු 

වන සථ්ානය ද ඇත්යත් ඔබ යවතය. 

ۡسوَةٌ َحَسنَة  فِٓي  
ُ
قَۡد كَانَۡت لَُكۡم أ

ۥٓ إِذۡ قَالُواْ لَِقۡومِهِۡم  هِذيَن َمَعُه إِبَۡرَٰهِيَم َوٱل
ا َتۡعبُُدوَن مِن  إِنها بَُرَٰٓءُؤاْ مِنُكۡم َومِمه

ِ َكَفۡرنَا بُِكۡم َوبَدَ  ا بَيۡنَنَا  ُدوِن ٱَّلله
بًَدا َحتهيَٰ  

َ
َوبَيۡنَُكُم ٱلَۡعَدََٰوةُ َوٱلَۡبۡغَضآُء أ

ها قَۡوَل إِبَۡرَٰهِيَم  ۥٓ إِل ِ وَۡحَدهُ تُۡؤمِنُواْ بِٱَّلله
ۡملُِك لََك  

َ
ۡستَۡغفَِرنه لََك َوَمآ أ

َ
بِيهِ لَأ

َ
لِأ

بهنَا َعلَيَۡك تَوَكهلۡنَا   ِ مِن َشۡيءِٖۖ ره مَِن ٱَّلله
نَ 
َ
 ٤ بۡنَا َوِإلَۡيَك ٱلَۡمِصيرُ َوِإلَۡيَك أ

5. “අපයේ පරමාධිපතියාණනි! ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට 

පරීක්ෂණයක් යලස අප පත් යනාකරනු මැනව! තවද 

අපට සමාව යදනු මැනව! අපයේ පරමාධිපතියාණනි! 

නියත වශයයන්ම නුඹ සර්ව බලධාරීය; මහා 

ප්රඥාවන්තය. 

هِذيَن َكَفُرواْ َربهنَا لَا َتجَۡعلۡنَا فِتۡنَٗة  ل ِل
نَت ٱلَۡعزِيُز  

َ
ۖۡ إِنهَك أ َوٱۡغفِۡر لََنا َربهنَآ

 ٥ ٱلۡحَِكيمُ 

6. අල්ලාහ් හා මතු යලාව අයප්ක්ෂා කරන අයට 

අලංකාර ආදර්ශයක් සැබැවින්ම ඔවුන් තුළ නුඹලාට විය. 

තවද කවයරකු පිටුපාන්යන් ද එවිට නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්වන ඔහු අවශයතාවන්යගන් යතාරය; 

ප්රශංසාලාභීය. 

ۡسوَةٌ َحَسنَة   
ُ
لََقۡد كَاَن لَُكۡم فِيهِۡم أ

  ْۚ َ َوٱلَۡيۡوَم ٱٓأۡلِخَر ل َِمن كَاَن يَۡرُجواْ ٱَّلله
َ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ   َوَمن َيتََوله فَإِنه ٱَّلله

 ٦ ٱلۡحَِميدُ 

7. නුඹලා අතර හා නුඹලා සමග සතුරුකම ඇති කර 

ගත්තවුන් අතර යසයනහස ඇති කරවීමට අල්ලාහ්ට 

පුළුවන. තවද අල්ලාහ ්සර්ව ශක්තිය ඇත්තාය. තවද 

අල්ලාහ ්අතික්ෂමාශීලීය; මහා කරුණාන්විතය. 

ن َيجَۡعَل بَيۡنَُكۡم َوبَيَۡن  
َ
ُ أ ۞َعَسي ٱَّلله

  ْۚ ُ قَِدير  ْۚ وَٱَّلله ٗة َوده ِنُۡهم مه هِذيَن عَاَدۡيتُم م  ٱل
ُ َغُفور  رهِحيم    ٧ َوٱَّلله

8. දහම සම්බන්ධව නුඹලා සමග සටන් යනාවැදුනු, තවද 

නුඹලායේ නියවස් වලින් නුඹලා ව පිටුවහල් යනාකළ 

අය සමග යහ අයුරින් කටයුතු කිරීමටත් ඔවුන් යවත 

සාධාරණීය අයුරින් කටයුතු කිරීමටත් අල්ලාහ් නුඹලා 

යනාවැළැක්වීය. යුක්තිගරුක ව කටුයුතු කරන්නන් ව 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් ප්රිය කරයි. 

ها  هِذيَن لَۡم  ل ُ َعِن ٱل َينَۡهىَُٰكُم ٱَّلله
ِن   ِيِن َولَۡم ُيخۡرُِجوُكم م  يَُقَٰتِلُوُكۡم فِي ٱلد 

وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إِلَۡيهِۡمْۚ   ن َتبَرُّ
َ
دَِيَٰرُِكۡم أ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطينَ   ٨ إِنه ٱَّلله
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9. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් නුඹලාව වළක්වනුයේ 

දහම සම්බන්ධව නුඹලා සමග සටන් වැද නුඹලායේ 

නියවස ්වලින් නුඹලා පිටුවහල් යකාට නුඹලා ව පිටුවහල් 

කිරීමට උරදුන් අය සමඟ නුඹලා මිතුරුකම් පෑමය. තවද 

කවයරකු ඔවුන් මිතුරන් යලස ගන්යන් ද ඔවුහුමය 

අපරාධකරුයවෝ. 

هِذيَن   ُ َعِن ٱل إِنهَما َينَۡهىَُٰكُم ٱَّلله
ِيِن  َٰتَلُوُكۡم فِي ٱلد  ِن َق ۡخرَُجوُكم م 

َ
َوأ

ن 
َ
دَِيَٰرُِكۡم َوَظََٰهُرواْ عَلَىَٰٓ إِۡخَراِجُكۡم أ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
هُهۡم فَأ هۡوُهۡمْۚ َوَمن َيتََول تََول

َٰلُِمونَ   ٩ ٱلظه

10. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! යද්වත්වය 

විශ්වාස කරන කාන්තාවන් (උපන් යද්ශයයන්) 

නික්මවූවන් යලස නුඹලා යවත පැමිණියේ නම් නුඹලා 

ඔවුන්(යේ විශ්වාසය) පරීක්ෂා කර බලනු. ඔවුන්යේ 

විශ්වාසය පිළිබඳ මැනවින් දන්නා අල්ලාහය්. ඔවුන් 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන කාන්තාවන් බව නුඹලා හඳුනා 

ගත්යත් නම් එවිට යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් 

යවත නුඹලා ඔවුන් හරවා යනායවනු. යමාවුන් ඔවුනට 

අනුමත යනායේ. තවද ඔවුහු යමාවුනට අනුමත 

යනායවති. ඔවුන් වියදම් කළ දෑ ඔවුනට නුඹලා යගවනු. 

යමාවුන්ට හිමි විවාහ තයාග මුදල නුඹලා යමාවුනට 

පිරිනැමූ විට නුඹලා යමාවුන් විවාහ කර ගැනීම නුඹලා 

යකයරහි වරදක් නැත. තවද යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන 

කාන්තාවන් සමග වූ විවාහ බන්ධනය පවත්වායගන 

යනායනු. නුඹලා ඔවුනට (මහර් වශයයන්) වියදම් කළ දෑ 

නුඹලා නැවත ඉල්ලා ගනු. (යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නන් වන) ඔවුහු ද ඔවුන් වියදම් කළ දෑ ඉල්ලා 

ගනිත්වා! එය අල්ලාහය්ේ තීන්දුවයි. ඔහු නුඹලා අතර 

තීන්දු යදයි. තවද අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය; මහා 

ප්රඥාවන්තය. 

َها  يُّ
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا َجآَءُكُم  َيَٰٓأ ٱل

  ُ ۖۡ ٱَّلله ٱلُۡمۡؤمَِنَُٰت ُمَهَِٰجَرَٰٖت فَٱۡمتَِحنُوُهنه
ۖۡ فَإِۡن َعلِۡمتُُموُهنه  ۡعلَُم بِإِيَمَٰنِهِنه

َ
أ

ارِِۖ   ُمۡؤمَِنَٰٖت فَلَا تَرِۡجُعوُهنه إِلَي ٱلُۡكفه
 ۡۖ هُهۡم َولَا ُهۡم َيحِلُّوَن لَُهنه لَا ُهنه ِحل   ل

نَفُقواْْۚ َولَا ُجنَاَح  َوَءا
َ
آ أ تُوُهم مه

ن تَنِكُحوُهنه إِذَآ 
َ
َعلَيُۡكۡم أ

ْۚ َولَا ُتۡمِسُكواْ   ُجوَرُهنه
ُ
َءاتَيۡتُُموُهنه أ

نَفۡقتُۡم  
َ
بِعَِصِم ٱلَۡكَوافِرِ وَۡسـ َلُواْ َمآ أ

نَفُقواْْۚ َذَٰلُِكۡم ُحۡكُم  
َ
َولۡيَۡسـ َلُواْ َمآ أ

ِ َيحُۡكُم بَيۡنَُكۡمۖۡ  ُ َعلِيٌم    ٱَّلله َوٱَّلله
 ١٠ َحِكيم  

11. තවද, නුඹලායේ බිරියන් අතරින් කිසියවක් 

(ආගයමන් ඉවත්ව) නුඹලා හැර දමා යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් යවත ගියේ නම් පසුව (යුද්ධයකදී) 

නුඹලා ජය ගත්යතහු නම් (නුඹලායේ) බිරියන් හැර දමා 

ගිය ඔවුනට ඔවුන් වියදම් කළ හා සමාන යදයක් ලබා 

යදනු. තවද නුඹලා කවර අයකු විශ්වාස කරන්නන් යලස 

සිටින්නයනෝ ද එවන් අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

ۡزَوَِٰجُكۡم إِلَي  
َ
ِۡن أ َوِإن فَاتَُكۡم َشۡيء  م 

هِذيَن ذََهبَۡت  ارِ َفَعاَقبۡتُۡم فَـ َاتُواْ ٱل ٱلُۡكفه
 َ نَفُقواْْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

َ
ِثَۡل َمآ أ ۡزَوَُٰجُهم م 

َ
أ

ه  نتُم بِهِۦ ُمۡؤمِنُونَ ٱل
َ
 ١١ ِذٓي أ
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12. අයහෝ නබිවරය! යද්වත්වය විශ්වාස කරන 

කාන්තායවෝ නුඹට ප්රතිඥා යදන්නට නුඹ යවත පැමිණ, 

ඔවුන් අල්ලාහ්ට කිසිවක් ආයද්ශ යනාකරන බවටත්, 

ඔවුන් යසාරකම් යනාකරන බවටත්, ඔවුන් කාම 

අපචාරයේ නිරත යනාවන බවටත්, ඔවුන් තම දරුවන් 

ඝාතනය යනාකරන බවටත්, ඔවුන් අතර යගතූ කිසිදු 

අවලාදයක් ඔවුන් යනායගනන බවටත්, යහපත් කටයුතු 

වලදී ඔවුන් නුඹට පිටු යනාපාන බවටත් ප්රතිඥා දුන් විට 

එය පිළිගනු. තවද නුඹ ඔවුන් යවනුයවන් අල්ලාහ්යගන් 

සමාව ඉල්ලනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

අතික්ෂමාශීලීය; මහා කරුණාන්විතය. 

َها  يُّ
َ
ِبيُّ إِذَا َجآَءَك ٱلُۡمۡؤمَِنَُٰت َيَٰٓأ ٱلنه

  ِ ها يُۡشِرۡكَن بِٱَّلله ن ل
َ
ُيبَايِۡعنََك عَلَىَٰٓ أ

ا َولَا يَۡسرِۡقَن َولَا يَۡزنِيَن َولَا   َشيۡـ ٗ
تِيَن بِبُۡهَتَٰٖن 

ۡ
ۡوَلََٰدُهنه َولَا يَأ

َ
َيۡقتُلَۡن أ

رُۡجلِهِنه َولَا  
َ
يِۡديهِنه َوأ

َ
َيۡفتَرِينَُهۥ َبيَۡن أ

ِصينََك فِي َمۡعُروٖف َفبَايِۡعُهنه  َيعۡ 
َ َغُفور    ْۚ إِنه ٱَّلله َ َوٱۡستَۡغفِۡر لَُهنه ٱَّلله

 ١٢ رهِحيم  

13. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! අල්ලාහ ්කවුරුන් 

යවත යකෝප වූයේද එවන් පිරිසක් නුඹලා මිතුරන් කර 

යනාගනු. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්යනෝ මිනී වළවල් 

තුළ සිටින්නන් (නැවත නැගිටුවීම) පිළිබඳ 

බලායපායරාත්තු සුන් කර ගත්තාක් යමන් යමාවුන් 

(මතුයලාව) පිළිබඳ බලායපායරාත්තු සුන් කර යගන 

ඇත. 

هۡواْ قَۡوًما   هِذيَن َءاَمنُواْ لَا َتتََول َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ُ َعلَيۡهِۡم قَۡد يَئُِسواْ مَِن  َغِضَب ٱَّلله
اُر مِۡن  ٱٓأۡلِخَرةِ َكَما يَئَِس ٱلُۡكفه 

ۡصَحَِٰب ٱلُۡقبُوِر 
َ
 ١٣ أ
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සූරා අස් සෆ්  الصف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහයපායළායවහි ඇති දෑ අල්ලාහ් 

ව සුවිශුද්ධ කරයි. තවද ඔහු සර්ව බලධාරී ය; මහා 

ප්රඥාවන්ත ය. 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي   ِ َما فِي ٱلسه َسبهَح َّلِله
ۡرِضِۖ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

َ
 ١ ٱلۡأ

2. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා සිදු 

යනාකරන යදයක් නුඹලා පවසනුයේ ඇයි? 
هِذيَن َءاَمنُواْ لَِم َتُقولُوَن َما لَا   َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

 ٢ َتۡفَعلُونَ 

3. නුඹලා සිදු යනාකරන යදයක් ගැන පැවසීම අල්ලාහ් 

අබියස යකෝපයයන් ඉමහත් විය. 
ن َتُقولُواْ َما لَا  

َ
ِ أ َكبَُر َمۡقتًا ِعنَد ٱَّلله

 ٣ َتۡفَعلُونَ 

4. ශක්තිමක් යලස ඉඳි කරන ලද යගාඩනැගිල්ලක් යස් 

යපළ ගැසී ඔහුයේ මාර්ගයේ සටන් කරන්නන් නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්ප්රිය කරයි. 

هِذيَن يَُقَٰتِلُوَن فِي  َ ُيحِبُّ ٱل إِنه ٱَّلله
نهُهم ُبنَۡيَٰن   

َ
ا َكأ َسبِيلِهِۦ َصف ٗ

ۡرُصوص    ٤ مه

5. තවද “අයහෝ මායේ ජනයිනි! නියත වශයයන්ම මම 

නුඹලා යවත පැමිණි අල්ලාහ්යේ දූතයා බව නුඹලා දැන 

දැනම නුඹලා මට හිංසා කරනුයේ ඇයි දැ”යි මූසා ඔහුයේ 

ජනයායගන් විමසූ අවසථ්ාව සිහිපත් කරනු. එයහයින් 

ඔවුන් (සතය මාර්ගයයන්) ඉවත්ව ගිය කල්හි, අල්ලාහ් 

ඔවුන්යේ හදවත් ද (සතය මාර්ගයයන්) ඉවත්ව යන්නට 

සැලසුයේය. තවද අල්ලාහ ්දුෂ්ඨ ජනයාට මග 

යනායපන්වයි. 

َوِإذۡ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡومِهِۦ َيََٰقۡوِم لَِم  
 ِ ن ِي رَُسوُل ٱَّلله

َ
تُۡؤذُونَنِي َوَقد تهۡعلَُموَن أ

ُ قُلُوبَُهۡمْۚ   َزاَغ ٱَّلله
َ
ا َزاُغٓواْ أ إِلَۡيُكۡمۖۡ فَلَمه

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ   ٥ َوٱَّلله

6. තවද “ඉස්රාඊල් දරුවනි! මා ඉදිරියේ ඇති තේරාතය 

තහවුරු කරන්යනකු යලසින් ද මයගන් පසු ව පැමියණන 

තම නාමය අහම්ද් නමැති (මුහම්මද් නම්) දූතයයකු ගැන 

ශුභාරංචි දන්වන්යනකු යලසින් ද මම නුඹලා යවත 

පැමිණ ඇති අල්ලාහ්යේ දූතයයකු යවමි” යැයි, මර්යම්යේ 

පුත් ඊසා පැවසූ අවසථ්ා ව සිහියට නගනු. නමුත් ඔවුන් 

යවත පැහැදිලි සාධක සමග ඔහු පැමිණි කල්හි යමය 

පැහැදිලි හූනියමකි යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 

َوِإذۡ قَاَل ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم َيَٰبَنِٓي  
ِ إِلَۡيُكم   إِۡسَرَٰٓءِيَل إِن ِي رَُسوُل ٱَّلله

َٰةِ  ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديه مَِن ٱلتهۡوَرى ِ َصد  مُّ
تِي مِنُۢ َبۡعِدي  

ۡ
َرُۢا بِرَُسوٖل يَأ ِ َوُمبَش 
ا ۡحمَُدۖۡ فَلَمه

َ
ۥٓ أ َجآَءُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت   ٱۡسُمُه

بِين    ٦ قَالُواْ َهََٰذا ِسۡحر  مُّ



සූරා අස් සෆ් 779 الصف 

7. තවද ඉසල්ාමය යවත ඇරයුම් කරනු ලබමින් සිටිය දී 

අල්ලාහ ්යවත යබාරු යගාතන්නාට වඩා මහා 

අපරාධකරු කවයරකු ද? තවද අල්ලාහ් අපරාධකාරී 

ජනයාට මග යපන්වන්යන් නැත. 

ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى   ۡظلَُم مِمه
َ
ِ َوَمۡن أ ٱَّلله

  ُ ٱلَۡكِذَب َوُهَو يُۡدَعيَٰٓ إِلَي ٱلۡإِۡسَلَِٰمِۚ َوٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٧ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

8. අල්ලාහය්ේ ආයලෝකය ඔවුන් ඔවුන්යේ මුඛ්වල් 

වලින් (පිඹ) නිවා දැමීමට අයප්ක්ෂා කරති. තවද 

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් පිළිකුල් කළ ද අල්ලාහ ්

තම ආයලෝකය පූර්ණවත් කරන්නාය. 

َٰهِهِۡم   فَۡو
َ
ِ بِأ يُرِيُدوَن لُِيۡطفِـ ُواْ نُوَر ٱَّلله

ُ ُمتِمُّ نُورِهِۦ َولَۡو َكرِهَ  َوٱَّلله
 ٨ ٱلَۡكَٰفُِرونَ 

9. යද්ව ආයද්ශකයින් පිළිකුල් කළ ද යහමග හා සතයය 

දහම සමග එය සියලු දහම් වලට වඩා ප්රකට කරනු පිණිස 

තම දූතයාණන් (මුහම්මද්) එවා සිටියේ ඔහුය. 

رَۡسَل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ  
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

ِيِن كُل ِهِۦ  ِ لُِيۡظهَِرُهۥ عَلَى ٱلد  َودِيِن ٱلۡحَق 
 ٩ َولَۡو َكرِهَ ٱلُۡمۡشِرُكونَ 

10. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! යේදනීය 

දඬුවමකින් නුඹලා ව ආරක්ෂා කරන වයාපාරයක් මම 

නුඹලාට යපන්වා යදන්න ද? 

ُدلُُّكۡم عَلَىَٰ  
َ
هِذيَن َءاَمنُواْ َهۡل أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

لِيمٖ 
َ
ِۡن َعَذاٍب أ  ١٠ تَِجََٰرةٖ تُنِجيُكم م 

11. (එය) නුඹලා අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ දූතයාණන් ව 

විශ්වාස කිරීමය. නුඹලායේ ධනය හා නුඹලායේ ජීවිත 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයහි කැප කිරීමය. නුඹලා දැන 

සිටින්යනහු නම් එය නුඹලාට යර්ෂ්ඨය. 

ِ َورَُسولِهِۦ َوتَُجَٰهُِدوَن  تُۡؤمِنُوَن بِٱَّلله
نُفِسُكۡمْۚ  

َ
ۡمَوَٰلُِكۡم َوأ

َ
ِ بِأ فِي َسبِيِل ٱَّلله

َذَٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنتُۡم 
 ١١ َتۡعلَُمونَ 

12. නුඹලායේ පාපයන් වලට ඔහු නුඹලාට සමාව යදයි.  

තවද ඔහු නුඹලා (ස්වර්ග) උයන් වලට ඇතුළත් කරයි. 

ඒවාට යටින් ගංගායවෝ ගලා බසිති. (අද්න් නම්) සදා 

ස්වර්ග උයන්හි යහපත් වාසස්ථාන ඇත. එයයි අතිමහත් 

ජයග්රහණය. 

َيۡغفِۡر لَُكۡم ذُنُوبَُكۡم َويُۡدِخلُۡكۡم  
نَۡهَُٰر  

َ
َٰٖت َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه

َِٰت َعۡدٖنِۚ  َوَمَسَِٰكَن َطي ِبَٗة فِي َجنه
 ١٢ َذَٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 

13. තවද නුඹලා එහි ප්රිය කරන තවත් දෑ ද ඇත. (එය) 

අල්ලාහය්ගන් වූ උපකාරයකි. තවද සමීප ජයග්රහණයක් 

ඇත. තවද නුඹ යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන්හට 

ශුභාරංචි දන්වනු. 

ِ َوَفتۡح    َِن ٱَّلله ۖۡ نَۡصر  م  ۡخَرىَٰ ُتحِبُّوَنَها
ُ
َوأ

رِ  ِ ُۗ َوبَش   ١٣ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ  قَرِيب 
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14. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! මර්යම්යේ පුත් 

ඊසා (තම) යගෝලයින්යගන් “අල්ලාහ ්යවනුයවන් මට 

උදේ කරන්යනෝ කවුරුන් දැ?” යි විමසූ කල්හි “අපි 

අල්ලාහය්ේ උදේකරුයවෝ යවමු” යැයි යගෝලයයෝ 

පැවසූහ. එයලස නුඹලා ද අල්ලාහය්ේ උදේකරුවන් වනු. 

ඉස්රාඊල් දරුවන්යගන් පිරිසක් විශ්වාස කළ අතර තවත් 

පිරිසක් ප්රතික්යෂ්ප කයළෝය. එවිට අපි විශ්වාස කළවුන් 

ව ඔවුන්යේ සතුරන්ට එයරහි ව අපි ශක්තිමත් කයළමු. 

පසුව ඔවුහු ජයග්රාහකයින් බවට පත් වූයවෝය. 

نَصاَر  
َ
هِذيَن َءاَمنُواْ ُكونُٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ِ َكَما قَاَل  ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم  ٱَّلله
ِۖۡ قَاَل  نَصارِٓي إِلَي ٱَّلله

َ
لِلَۡحَوارِي ِـَۧن َمۡن أ

ِۖۡ فَـ َاَمنَت   نَصاُر ٱَّلله
َ
ٱلۡحََوارِيُّوَن َنحُۡن أ

ِنُۢ بَنِٓي إِۡسَرَٰٓءِيَل َوَكَفَرت  آئَِفة  م  طه
هِذيَن َءاَمنُواْ عَلَىَٰ   يهۡدنَا ٱل

َ
ۖۡ فَأ آئَِفة  طه

ۡصبَحُ 
َ
 ١٤ واْ َظَٰهِرِينَ َعُدو ِِهۡم فَأ
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සූරා අල් ජුමුආ الجمعة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහයපායළායවහි ඇති දෑ අල්ලාහ්ට 

සුවිශුද්ධ කරයි. (ඔහු) රජුය. පාරිශුද්ධය. සර්ව බලධාරීය. 

මහා ප්රඥාවන්තය. 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي   ِ َما فِي ٱلسه يَُسب ُِح َّلِله
وِس ٱلَۡعزِيزِ  ۡرِض ٱلَۡملِِك ٱلُۡقدُّ

َ
ٱلۡأ

 ١ ٱلۡحَِكيمِ 

2. ඔහු වනාහි ලිවීමට යහෝ කියවීමට යනාහැකි අය 

අතරට ඔහුයේ වදන් ඔවුනට පාරායනය කර යපන්වන, 

තවද ඔවුන් පිවිතුරු කරන, එයමන්ම ධර්ම ග්රන්ථය හා 

ප්රඥාව උගන්වන ධර්ම දූතයකු එවීය. මීට යපර ඔවුහු 

පැහැදිලි මුළාවක සිටියයෝ ය. 

ِي ِـَۧن رَُسولٗا   م 
ُ
هِذي َبَعَث فِي ٱلۡأ ُهَو ٱل

ِيهِۡم   ِنُۡهۡم َيتۡلُواْ َعلَيۡهِۡم َءاَيَٰتِهِۦ َويَُزك  م 
َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب وَٱلۡحِۡكَمَة َوِإن 

بِينٖ كَانُواْ مِن َقبُۡل لَفِى    ٢ َضَلَٰٖل مُّ

3. තවද ඔවුන් සමග යමයතක් එකතු යනාවූ, ඔවුන් අතර 

වන පසුගාමීන් අතරට ද (එවීය.) තවද ඔහු සර්ව 

බලධාරීය; මහා ප්රඥාවන්තය. 

ا يَلَۡحُقواْ بِهِۡمْۚ َوُهَو   َوَءاَخرِيَن مِنُۡهۡم لَمه
 ٣ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

4. එය අල්ලාහය්ේ භාගයයකි. ඔහු අභිමත කරන අයට 

එය පිරිනමයි. තවද අල්ලාහ ්අතිමහත් වූ භාගයය 

සම්පන්නය. 

  ْۚ ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء َذَٰلَِك فَۡضُل ٱَّلله
ُ ذُو ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ   ٤ َوٱَّلله

5. තේරාතය උසුලන්නට සලස්වනු ලැබ, පසු ව එය 

යනාඉසිලූ අයට උපමාව යපාත් යපාදියක් උසුලන 

බූරුවායේ උපමාව වැනිය. අල්ලාහය්ේ වදන් යබාරු කළ 

ජනයායේ උපමා ව නපුරු විය. තවද අල්ලාහ් 

අපරාධකාරී ජනයාට මග යපන්වන්යන් නැත. 

ََٰة ثُمه لَۡم   هِذيَن ُحم ِلُواْ ٱلتهۡوَرى َمثَُل ٱل
ۡسَفاَرُۢاْۚ  

َ
َيحِۡملُوَها َكَمثَِل ٱلۡحَِمارِ َيحِۡمُل أ

بُواْ أَـِبَيَٰ  هِذيَن َكذه ِت  بِئَۡس َمثَُل ٱلَۡقۡوِم ٱل
ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم   ِْۚ َوٱَّلله ٱَّلله

َٰلِِمينَ   ٥ ٱلظه

6. “අයහෝ යුයදේ වූවනි! යසසු ජනයාට වඩා නියත 

වශයයන්ම නුඹලා අල්ලාහය්ේ සුමිතුරන් යැයි තරයේ 

විශ්වාස කයළහු නම් එයස්ම නුඹලා සතයවාදීන් යලස 

සිටියයහු නම් නුඹලා මරණයට ආශා කරනු” යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

هِذيَن َهاُدٓواْ إِن زََعۡمتُۡم  َها ٱل يُّ
َ
قُۡل َيَٰٓأ

اِس   ِ مِن ُدوِن ٱلنه ۡولَِيآُء َّلِله
َ
نهُكۡم أ

َ
أ

 ٦ َفتََمنهُواْ ٱلَۡمۡوَت إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقِينَ 
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7. ඔවුන්යේ අත් ඉදිරිපත් කළ දෑ යහත්ුයවන් ඔවුහු එය 

(මරණය) කිසිවියටක ආශා යනාකරති. තවද අල්ලාහ ්

අපරාධකරුවන් පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

َمۡت   بََدُۢا بَِما قَده
َ
ۥٓ أ َولَا َيتََمنهۡونَُه

َٰلِِمينَ  ُۢ بِٱلظه ُ َعلِيُم يِۡديهِۡمْۚ َوٱَّلله
َ
 ٧ أ

8. “නියත වශයයන්ම නුඹලා එයින් පලා යන මරණය 

වනාහි සැබැවින්ම එය නුඹලා ව හමුවනු ඇත. පසු ව 

අදෘශය දෑ හා දෘශයමාන දෑ පිළිබඳ සර්වඥයාණන් යවත 

නුඹලා නැවත යයාමු කරනු ලබන්යනහුය. එවිට නුඹලා 

සිදු කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව ඔහු නුඹලාට දන්වනු ඇත. 

وَن مِنُۡه فَإِنهُهۥ   هِذي تَفِرُّ قُۡل إِنه ٱلَۡمۡوَت ٱل
َٰلِِم   وَن إِلَيَٰ َع ُمَلَٰقِيُكۡمۖۡ ثُمه تَُردُّ

َهََٰدةِ َفيُنَب ِئُ  ُكم بَِما ٱلَۡغيِۡب َوٱلشه
 ٨ ُكنتُۡم َتۡعَملُونَ 

9. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! ජුමුආ (සිකුරාදා) 

දින සලාතය සඳහා ඇරයුම් කරනු ලැබූ විට අල්ලාහ් 

යමයනහි කිරීම සඳහා යුහුසුලු ව යනු. තවද වයාපාරය 

නුඹලා අත හැර දමනු. නුඹලා දැන සිටියයහු නම් එය 

නුඹලාට යහපත්ය. 

هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا نُودَِي   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

لَوَٰةِ مِن يَۡوِم ٱلۡجُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إِلَيَٰ   لِلصه
ِ َوذَُرواْ ٱلَۡبيَۡعْۚ َذَٰلُِكۡم َخيۡر    ذِۡكرِ ٱَّلله

 ٩ لهُكۡم إِن ُكنتُۡم َتۡعلَُمونَ 

10. සලාතය ඉටු කිරීම අවසන් කරනු ලැබූ විට නුඹලා 

මහයපායළායේ විසිර යගාස් අල්ලාහ්යේ භාගයය 

යසායනු. තවද නුඹලා ජය ලැබිය හැකි වනු පිණිස 

අල්ලාහ ්ව අධික යලස යමයනහි කරනු. 

لَوَٰةُ فَٱنتَِشُرواْ فِي   فَإِذَا قُِضيَِت ٱلصه
  ِ ۡرِض َوٱۡبتَُغواْ مِن فَۡضِل ٱَّلله

َ
ٱلۡأ

َ َكثِيٗرا لهَعلهُكۡم   َوٱذُۡكُرواْ ٱَّلله
 ١٠ ُتۡفلُِحونَ 

11. එයහත්, ඔවුහු යම් යවළඳාමක් යහෝ යම් වියනෝදයක් 

දුටු විට, නුඹ ව සිටගත් තත්ත්වයේම අත හැර දමා ඒ 

යවත ඔවුහු යති. අල්ලාහ ්අබියස ඇති දෑ වියනෝදයට හා 

යවළඳාමට වඩා යර්ෂ්ඨය. තවද අල්ලාහ ්

යපෝෂකයින්යගන් වඩාත් යර්ෂ්ඨය. 

ۡو لَۡهًوا 
َ
ۡواْ تَِجََٰرةً أ

َ
ٓواْ إِلَۡيَها َوِإذَا َرأ ٱنَفضُّ

ِ َخيۡر    ْۚ قُۡل َما ِعنَد ٱَّلله َوتََرُكوَك قَآئِٗما
ُ َخيُۡر   َِجََٰرةِِۚ َوٱَّلله َِن ٱللهۡهوِ َومَِن ٱلت  م 

َٰزِِقينَ   ١١ ٱلره
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. කුහකයයෝ නුඹ යවත පැමිණි විට “නියත 

වශයයන්ම නුඹ අල්ලාහ්යේ දූතයාණන් යැයි අපි 

සාක්ි දරන්යනමු” යැයි ඔවුහු පවසති. තවද නියත 

වශයයන්ම නුඹ ඔහුයේ ගැත්තා බව අල්ලාහ් දනී. 

තවද නියත වශයයන්ම කුහකයයෝ යබාරුකාරයින් 

බව අල්ලාහ ්සාක්ි දරයි. 

إِذَا َجآَءَك ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن قَالُواْ نَۡشَهُد إِنهَك 
ُ َيۡعلَُم إِنهَك لَرَُسولُُهۥ  ُِۗ َوٱَّلله لَرَُسوُل ٱَّلله

ُ يَۡشَهُد إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن لََكَِٰذبُونَ   ١ َوٱَّلله

2. ඔවුන්යේ දිවුරීම් ඔවුන් පලිහක් යලස යගන 

අල්ලාහය්ේ මාර්ගයයන් (ජනයා) අවහිර කයළෝය. 

නියත වශයයන්ම ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑ නපුරු 

විය. 

واْ َعن َسبِيِل   يَۡمَٰنَُهۡم ُجنهٗة فََصدُّ
َ
خَُذٓواْ أ ٱته

ِْۚ إِنهُهۡم َسآَء َما كَانُواْ َيۡعَملُونَ   ٢ ٱَّلله

3. එය නියත වශයයන්ම ඔවුන් විශ්වාස යකාට පසු 

ව ප්රතික්යෂ්ප කළ යහ්තුයවනි. එවිට ඔවුන්යේ 

හදවත් මත මුද්රා තබනු ලැබීය. එයහයින් ඔවුහු වටහා 

යනාගනු ඇත. 

نهُهۡم َءاَمنُواْ ثُمه َكَفُرواْ َفُطبَِع عَلَىَٰ 
َ
َذَٰلَِك بِأ

 ٣ قُلُوبِهِۡم َفُهۡم لَا َيۡفَقُهونَ 

4. තවද නුඹ ඔවුන් දුටු විට ඔවුන්යේ ශරීර(හැඩරුව) 

නුඹව විශ්මයට පත් කරනු ඇත. තවද ඔවුන් (යමක්) 

පවසන්යන් නම් ඔවුන්යේ ප්රකාශයට නුඹ සවන් 

යදනු ඇත. නියත වශයයන්ම ඔවුන් යහ්ත්තු කර 

තැබු ලී යකාටයක් යමනි. සෑම හඬක්ම තමන්ට 

එයරහි වූවක් යැයි ඔවුහු සිතති. ඔවුහුමය සතුයරෝ. 

එයහයින් නුඹ ඔවුන්යගන් ප්රයේශම් වනු. අල්ලාහ් 

ඔවුන් විනාශ කරත්වා! ඔවුන් (සතයයයන්) 

යවනතකට යයාමු කරනු ලබනුයේ යකයස් ද? 

ۡجَساُمُهۡمۖۡ َوِإن 
َ
ۡيتَُهۡم ُتۡعِجبَُك أ

َ
۞َوِإذَا َرأ

نهُهۡم ُخُشب   
َ
َيُقولُواْ تَۡسَمۡع لَِقۡولِهِۡمۖۡ َكأ

َسنهَدة ۖۡ َيحَۡسبُوَن كُله َصيَۡحٍة َعلَيۡهِۡمْۚ ُهُم   مُّ
هيَٰ   ن

َ
ۖۡ أ ُ َٰتَلَُهُم ٱَّلله ٱلَۡعُدوُّ فَٱۡحَذۡرُهۡمْۚ َق

 ٤ يُۡؤَفُكونَ 

5. තවද “නුඹලා එනු. අල්ලාහය්ේ දූතයාණන් නුඹලා 

යවනුයවන් සමාව අයැදිනු ඇතැයි” ඔවුනට කියනු 

ලැබූ විට ඔවුහු ඔවුන්යේ හිස් හරවා ගනිති. ඔවුන් 

උඩඟු වූවන් යලස සිටිමින් (අල්ලාහය්ේ 

මාර්ගයයන්) ඔවුන් අවහිර කිරීම නුඹ දකිනු ඇත. 

يَۡستَۡغفِۡر لَُكۡم َوِإذَا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ 
ۡيتَُهۡم  

َ
ۡواْ ُرُءوَسُهۡم َوَرأ ِ لَوه رَُسوُل ٱَّلله

ۡستَۡكبُِرونَ  وَن َوُهم مُّ  ٥ يَُصدُّ

6. නුඹ ඔවුන් යවනුයවන් සමාව අයැද සිටිය ද ඔවුන් 

යවනුයවන් නුඹ සමාව යනාඇයද සිටිය ද ඔවුන් 

යවත එක සමානය. අල්ලාහ් ඔවුනට සමාව 

යනායදන්යන්මය. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

පාපතර ජනයාට මග යනායපන්වයි. 

ۡم لَۡم 
َ
ۡستَۡغَفۡرَت لَُهۡم أ

َ
َسَوآٌء َعلَيۡهِۡم أ

َ لَا  ُ لَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله تَۡستَۡغفِۡر لَُهۡم لَن َيۡغفَِر ٱَّلله
 ٦ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 
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7. ඔවුන් වනාහි ‘අල්ලාහය්ේ දූතයාණන් අබියස 

සිටින්නන් යකයරහි ඔවුන් යවන් ව යන තුරු නුඹලා 

වියදම් යනාකරනු’ යැයි (අන් අයට) පවසන්යනෝ 

යවති. අහස් හා මහයපායළායවහි සම්පත් අල්ලාහ් 

සතුය. එනමුත් කුහකයින් වටහා යනාගනිති. 

هِذيَن َيُقولُوَن لَا تُنفُِقواْ عَلَىَٰ َمۡن   ُهُم ٱل
  ِ واُْۗ َوَّلِله ِ َحتهيَٰ يَنَفضُّ ِعنَد رَُسوِل ٱَّلله
ۡرِض َوَلَِٰكنه 

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َخَزآئُِن ٱلسه
 ٧ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن لَا َيۡفَقُهونَ 

8. “අප මදීනාව යවත හැරී ආයේ නම් උසස් අය 

පහත් අය ව එයින් පිටුවහල් කරනු ඇතැ”යි ඔවුහු 

පවසති. සියලු යගෞරවයන් අල්ලාහ් සතුය. තවද 

ඔහුයේ දූතයාණන් හා යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් 

සතුය. නමුත් කුහකයින් අවයබෝධ කර යනාගනිති. 

َيُقولُوَن لَئِن رهَجۡعنَآ إِلَي ٱلَۡمِدينَةِ لَُيۡخرَِجنه  
ِ ٱلۡعِزهةُ َولِرَُسولِهِۦ  ْۚ َوَّلِله ذَله

َ
َعزُّ مِنَۡها ٱلۡأ

َ
ٱلۡأ

َولِلُۡمۡؤمِنِيَن َوَلَِٰكنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن لَا  
 ٨ َيۡعلَُمونَ 

9. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලායේ 

වස්තුව යහෝ නුඹලායේ දරුවන් අල්ලාහ් යමයනහි 

කිරීයමන් නුඹලා යවනතකට යයාමු යනාකරත්වා! 

කවයරකු එය සිදු කරන්යන් ද එවිට ඔවුහුමය 

අලාභවන්තයයෝ. 

هِذيَن َءاَمنُواْ لَا تُلۡهُِكۡم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

  ِْۚ ۡوَلَُٰدُكۡم َعن ذِۡكرِ ٱَّلله
َ
ۡمَوَٰلُُكۡم َولَآ أ

َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  َوَمن َيفۡ 
ُ
َعۡل َذَٰلَِك فَأ

 ٩ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

10. තවද නුඹලා අතරින් යකයනකුට මරණය 

පැමිණීමට යපර අපි නුඹලාට යපෝෂණය කළ දැයින් 

නුඹලා වියදම් කරනු. “මායේ පරමාධිපතියාණනි! මද 

කලකට ඔබ මා ප්රමාද කළ යුතු යනායේ ද? එවිට 

මම පරිතයාග කරමි. තවද දැහැමියන් අතරින් 

යකයනකු යවමි” යැයි ඔහු පවසයි. 

ن  
َ
ِن َقبِۡل أ ا َرَزقَۡنَُٰكم م  نفُِقواْ مِن مه

َ
َوأ

ِ لَۡولَآ   َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت َفيَُقوَل َرب 
َ
تَِي أ

ۡ
يَأ

ُكن  
َ
َق َوأ ده صه

َ
َجٖل قَرِيٖب فَأ

َ
ۡرتَنِٓي إِلَيَٰٓ أ خه

َ
أ

َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه  ١٠ م 

11. තවද අවසන් කාලය පැමිණි විට කිසිදු 

ආත්මයක් අල්ලාහ ්ප්රමාද යනාකරන්යන්මය. තවද 

අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්තය. 

  ْۚ َجلَُها
َ
ُ َنۡفًسا إِذَا َجآَء أ َر ٱَّلله ِ َولَن يَُؤخ 

ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ  ُ َخبِيُر  ١١ َوٱَّلله
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සූරා අත් තඝාබුන්  التغابن 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහයපායළායවහි ඇති දෑ අල්ලාහ්ට 

සුවිශුද්ධ කරයි. සියලු ආධිපතයය ඔහු සතුය. තවද සියලු 

ප්රශංසා ඔහු සතුය. තවද ඔහු සියලු දෑ යකයරහි 

ශක්තිවන්තය. 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي   ِ َما فِي ٱلسه يَُسب ُِح َّلِله
ۡرِضِۖ لَُه ٱلُۡملُۡك َولَُه ٱلۡحَۡمُدۖۡ َوُهَو عَلَىَٰ  

َ
ٱلۡأ

ِ َشۡيءٖ قَِديرٌ 
 ١ كُل 

2. ඔහු වනාහි නුඹලා මැේයේය. තවද නුඹලා අතරින් 

යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන අය ද නුඹලා අතරින් 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන අය ද සිටිති. තවද අල්ලාහ් 

නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ සර්ව නිරීක්ෂකය. 

هِذي َخلََقُكۡم فَِمنُكۡم كَافِر    ُهَو ٱل
ُ بَِما َتۡعَملُوَن  ْۚ َوٱَّلله ۡؤمِن  َومِنُكم مُّ

 ٢ بَِصيرٌ 

3. ඔහු අහස ්හා මහයපායළාව සතයයයන් යුතු ව 

මැේයේය. තවද ඔහු නුඹලා හැඩගන්වා නුඹලායේ 

හැඩරුව ඔහු අලංකාර කයළ්ය. තවද නැවත යයාමු වීයම් 

ස්ථානය ඔහු යවතය. 

 ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َخلََق ٱلسه

ۡحَسَن ُصَوَرُكۡمۖۡ َوِإلَۡيهِ 
َ
َرُكۡم فَأ َوَصوه

 ٣ ٱلَۡمِصيرُ 

4. අහස ්හි හා මහයපායළායවහි ඇති දෑ ඔහු දනී. තවද 

නුඹලා සඟවන දෑ ද නුඹලා යහළි කරන දෑ ද ඔහු දනී. 

තවද අල්ලාහ ්හදවත් සතු දෑ පිළිබඳ ව සර්වඥානීය. 

ۡرِض َويَۡعلَُم  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه

  ُۢ ُ َعلِيُم وَن َوَما ُتۡعلِنُوَنْۚ َوٱَّلله َما تُِسرُّ
ُدوِر   ٤ بَِذاِت ٱلصُّ

5. මීට යපර ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්යේ පුවත නුඹලා යවත 

යනාපැමිණියේ ද? එවිට ඔවුන්යේ විෂයයයහි විපාකය 

ඔවුහු භුක්ති වින්යදෝය. තවද ඔවුනට යේදනීය දඬුවමක් ද 

ඇත. 

هِذيَن َكَفُرواْ مِن  تُِكۡم َنبَُؤاْ ٱل
ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

ۡمرِِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب 
َ
َقبُۡل فََذاقُواْ َوبَاَل أ

لِيم  
َ
 ٥ أ

6. එය ඔවුන්යේ දූතවරුන් පැහැදිලි සාධක සමග ඔවුන් 

යවත පැමිණි විට “අපට මග යපන්වනුයේ මිනියසකු දැ”යි 

පවසා ප්රතික්යෂ්ප යකාට පිටුපා ගිය බැවිණි. තවද 

අල්ලාහ ්යනාසලකා හැරියේය. තවද අල්ලාහ් 

අවශයතාවන්යගන් යතාරය; ප්රසංශාලාභීය. 

تِيهِۡم رُُسلُُهم 
ۡ
نهُهۥ كَانَت تهأ

َ
َذَٰلَِك بِأ

بََشر  َيۡهُدوَننَا  
َ
بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَقالُٓواْ أ

  ُ ْۚ َوٱَّلله ُ فََكَفُرواْ َوتََولهواْۖۡ وهٱۡستَۡغنَي ٱَّلله
 ٦ َغنِيٌّ َحمِيد  
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7. තමන් (මළවුන් යකයරන්) අවදි කරනු 

යනාලබන්යනෝම යැයි ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් තරයේම 

සිතුයවෝය. “එයස ්යනාව මායේ පරමාධිපති මත දිවුරමින් 

නියත වශයයන්ම නුඹලා අවදි කරනු ලබනු ඇත. පසු ව 

නුඹලා සිදු කළ දෑ පිළිබඳ ව නුඹලාට දන්වනු ලබනු 

ඇත” යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. තවද එය අල්ලාහ් 

යවත පහසුය. 

ن لهن ُيبَۡعثُواْْۚ قُۡل 
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ زََعَم ٱل

بَلَىَٰ َوَرب ِي لَُتبَۡعثُنه ثُمه لَُتنَبهُؤنه بَِما 
ِ يَِسير    ٧ َعِملۡتُۡمْۚ َوَذَٰلَِك عَلَى ٱَّلله

8. එයහයින් නුඹලා අල්ලාහ ්හා ඔහුයේ දූතයාණන් 

පිළිබඳ ව ද අපි පහළ කළ ආයලෝකය පිළිබඳ ව ද 

විශ්වාස කරනු. තවද අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ 

ව අභිඥානවන්තය. 

هِذٓي   ِ َورَُسولِهِۦ َوٱلنُّورِ ٱل فَـ َامِنُواْ بِٱَّلله
ُ بَِما َتۡعَملُوَن  ْۚ َوٱَّلله نَزلَۡنا

َ
 ٨ َخبِير  أ

9. එදින ඔහු එක් රැස් කරන දිනය සඳහා නුඹලා ව එක් 

රැස් කරනු ඇත. එය පාඩු ලබන දිනයයි. තවද කවයරකු 

අල්ලාහ ්ව විශ්වාස කර යහකම් කරන්යන් ද ඔහුයේ 

පාපයන් ඔහුයගන් ඔහු ඉවත් කරයි. තවද ඒවාට පහළින් 

ගංගායවෝ ගලා බස්නා (ස්වර්ග) උයන් වලට ඔහු ඔහු ව 

ඇතුළත් කරයි. එහි ඔවුන් නිරන්තරයයන්ම 

සාදතනිකයින් යවති. එය අතිමහත් වූ ජයග්රහණයයි. 

يَۡوَم َيجَۡمُعُكۡم لَِيۡوِم ٱلۡجَۡمِعِۖ َذَٰلَِك يَۡوُم  
ِ َويَۡعَمۡل   َغابُِنِۗ َوَمن يُۡؤمِنُۢ بِٱَّلله ٱلته

ِۡر َعنُۡه َسي ِـ َاتِهِۦ   َصَٰلِٗحا يَُكف 
َٰٖت َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها   َويُۡدِخلُۡه َجنه

 ۡ بَٗداْۚ َذَٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱل
َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
أ

 ٩ ٱلَۡعِظيمُ 

10. තවද අපයේ වදන් යබාරු යකාට ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් 

වනාහි ඔවුහු (නිරා) ගින්යන් වාසීහුය. එහි ඔවුන් 

සදාතනිකයින්ය. නැවත යයාමු වන සථ්ානය නපුරු විය. 

بُواْ  هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه أَـِبَيَٰتِنَآ  َوٱل
 ۡۖ ارِ َخَٰلِِديَن فِيَها ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

 ١٠ َوبِئَۡس ٱلَۡمِصيرُ 

11. අල්ලාහ්යේ අනුමැතියයන් යතාර ව කිසිදු ආපදාවක් 

සිදු යනායේ. තවද කවයරකු අල්ලාහ් ව විශ්වාස 

කරන්යන් ද ඔහුයේ හදවතට ඔහු(අල්ලාහ්) මග 

යපන්වයි. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ පිළිබඳ ව සර්වඥය. 

 ُِۗ ها بِإِذِۡن ٱَّلله ِصيبٍَة إِل َصاَب مِن مُّ
َ
َمآ أ

 ُ ۚۥْ َوٱَّلله ِ َيۡهِد قَلۡبَُه َوَمن يُۡؤمِنُۢ بِٱَّلله
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

 ١١ بِكُل 

12. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට අවනත වනු. එයමන්ම 

රසූල්වරයාට ද අවනත වනු. නමුත් නුඹලා පිටුපෑයවහු 

නම් එවිට (දැන ගනු!) නියත වශයයන්ම අපයේ ධර්ම 

දූතයාණන් යවත පැවයරනුයේ පැහැදිලි ව ප්රචාරය කිරීම 

පමණය. 

ْۚ فَإِن   ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
َوأ

هۡيتُۡم فَإِنهَما عَلَىَٰ رَُسولَِنا ٱلَۡبَلَُٰغ  تََول
 ١٢ ٱلُۡمبِينُ 
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13. අල්ලාහ් වනාහි ඔහු හැර යවනත් යදවියඳකු නැත. 

තවද විශ්වාසවන්තයයෝ අල්ලාහ් යවතම (සියල්ල) භාර 

කරත්වා. 

ِ فَلۡيَتَوَكهِل   ها ُهَوْۚ وَعَلَى ٱَّلله ُ لَآ إَِلََٰه إِل ٱَّلله
 ١٣ ٱلُۡمۡؤمِنُونَ 

14. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නියත 

වශයයන්ම නුඹලායේ බිරියන්යගන් ද නුඹලායේ 

දරුවන්යගන් ද නුඹලාට සතුරන් යවති. එයහයින් නුඹලා 

ඔවුන්යගන් ප්රයේශම් වනු. තවද නුඹලා යනාසලකා හැර 

ගණන් යනායගන සමාව දුන්යනහු නම් එවිට නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ්අති ක්ෂමාශීලීය; මහා 

කරුණාන්විතය. 

هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِنه مِۡن  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ا لهُكۡم  ۡوَلَِٰدُكۡم َعُدو ٗ
َ
ۡزَوَِٰجُكۡم َوأ

َ
أ

فَٱۡحَذُروُهۡمْۚ َوِإن َتۡعُفواْ َوتَۡصَفُحواْ 
َ َغُفور  رهِحيمٌ   ١٤ َوَتۡغفُِرواْ فَإِنه ٱَّلله

15. නියත වශයයන්ම නුඹලායේ ධනය ද නුඹලායේ 

දරුවන් ද පරීක්ෂණයකි. තවද අල්ලාහ ්වන ඔහු අබියස 

මහත් වූ කුලියක් ඇත. 

 ُ ْۚ َوٱَّلله ۡوَلَُٰدُكۡم فِتۡنَة 
َ
ۡمَوَٰلُُكۡم َوأ

َ
  إِنهَمآ أ

ۡجٌر َعِظيم  
َ
ۥٓ أ  ١٥ ِعنَدهُ

16. එයහයින් නුඹලාට හැකි පමණින් අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා සවන් යදනු. තවද නුඹලා 

අවනත වනු. තවද නුඹලා වියදම් කරනු. එය නුඹලාට 

යහපතකි. තවද කවයරකු තම මසුරුකමින් ආරක්ෂා 

කරනු ලබන්යන් ද එවිට ඔවුහුමය ජයග්රාහකයයෝ. 

َ َما ٱۡستََطۡعتُۡم َوٱۡسَمُعواْ  فَٱتهُقواْ ٱَّلله
نُفِسُكۡمُۗ 

َ
نفُِقواْ َخيۡٗرا ل ِأ

َ
ِطيُعواْ َوأ

َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
َوَمن يُوَق ُشحه َنۡفِسهِۦ فَأ

 ١٦ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

17. නුඹලා අල්ලාහ්ට අලංකාර ණයක් දුන්යනහු නම් 

ඔහු එය නුඹලාට ගුණ කර යදයි. තවද නුඹලාට සමාව 

යදයි. තවද අල්ලාහ ්ගුණ ගරුකය; ඉවසිලිවන්තය. 

َ قَۡرًضا َحَسٗنا يَُضَٰعِۡفُه  إِن ُتۡقرُِضواْ ٱَّلله
ُ َشُكوٌر   لَُكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

 ١٧ َحلِيمٌ 

18. (ඔහු) අදෘශයමාන දෑ හා දෘශයමාන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

ඥානීය. සර්ව බලධාරීය. මහා ප්රඥාවන්තය. 
َهََٰدةِ ٱلَۡعزِيُز   َٰلُِم ٱلَۡغيِۡب َوٱلشه َع

 ١٨ ٱلۡحَِكيمُ 
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සූරා අත් තලාක්  الطلاق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අයහෝ නබිවරය! නුඹලා බිරියන් දික්කසාද කරන විට 

ඔවුන්යේ ඉද්දා ව (යපායරාත්තු කාලය) ගණන් කිරීමට 

පහසු වන අයුරින් නුඹලා ඔවුන් දික්කසාද කරනු. තවද 

ඉද්දා කාලය ගණනය කරනු. තවද නුඹලායේ පරමාධිපති 

වූ අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. පැහැදිලි දුරාචාරයක් 

සමග ඔවුන් පැමිණියා නම් මිස ඔවුන්යේ නියවස් වලින් 

නුඹලා ඔවුන් පිටුවහල් යනාකරනු. එයමන්ම ඔවුන් ද 

පිටවිය යනායුතුය. තවද එය අල්ලාහ්යේ සීමාවන්ය. තවද 

කවයරකු අල්ලාහය්ේ සීමාවන් ඉක්මවා යන්යන් ද එවිට 

සැබැවින්ම ඔහු ඔහුටම අපරාධ කර ගත්යත්ය. මින් පසු 

ව යම් කරුණක් අල්ලාහ් ඇති කරන්නට පුළුවණ යන 

වග නුඹ යනාදන්යනහිය. 

ِبيُّ إِذَا َطلهۡقتُُم ٱلن ِسَ  َها ٱلنه يُّ
َ
آَء  َيَٰٓأ

  ۡۖ ةَ ۡحُصواْ ٱلۡعِده
َ
تِهِنه َوأ َفَطل ُِقوُهنه لِعِده

َ َربهُكۡمۖۡ لَا ُتخۡرُِجوُهنه مِنُۢ   َوٱتهُقواْ ٱَّلله
تِيَن 

ۡ
ن يَأ

َ
هآ أ ُبيُوتِهِنه َولَا َيخۡرُۡجَن إِل

  ِْۚ بَي ِنَةِٖۚ َوتِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله بَِفَِٰحَشةٖ مُّ
ِ َفَقدۡ   َظلََم  َوَمن َيتََعده ُحُدوَد ٱَّلله

َ ُيحِۡدُث  ۚۥْ لَا تَۡدرِي لََعله ٱَّلله َنۡفَسُه
ۡمٗرا

َ
 ١ َبۡعَد َذَٰلَِك أ

2. (දික්කසාදයට පත්) ඔවුන්යේ නියමිත (ඉද්දා) කාල 

සීමාවට ඔවුන් ළඟා වූ විට නුඹලා යහපත් අයුරින් ඔවුන්ව 

(භාර්යාවන් යලස) රඳවා ගනු. එයස ්නැතයහාත් නුඹලා 

යහපත් අයුරින් ඔවුන්යගන් යවන් වනු. තවද නුඹලා 

අතරින් යුක්තිගරුක යදයදයනකු සාක්ියට පත් කර ගනු. 

අල්ලාහ ්යවනුයවන් එම සාක්ිය නුඹලා ඉටු කරනු. 

අල්ලාහ ්හා පරමාන්ත දිනය විශ්වාස කරමින් සිටින්නාට 

යමමගින් උපයදස් යදනු ලබනුයේ එයලසයි. තවද 

කවයරකු අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වන්යන් ද ඔහු ඔහුට 

බැහැර වීයම් මගක් ඇති කරයි. 

ۡمِسُكوُهنه  
َ
َجلَُهنه فَأ

َ
فَإِذَا بَلَۡغَن أ

ۡو فَارُِقوُهنه بَِمۡعُروٖف  
َ
بَِمۡعُروٍف أ

قِيُمواْ 
َ
ِنُكۡم َوأ ۡشهُِدواْ ذََوۡي َعۡدٖل م 

َ
َوأ

ِْۚ َذَٰلُِكۡم يُوَعُظ بِهِۦ َمن   َهََٰدةَ َّلِله ٱلشه
ِ َوٱلَۡيۡومِ  ٱٓأۡلِخرِِۚ َوَمن   كَاَن يُۡؤمُِن بِٱَّلله

هُهۥ َمخۡرَٗجا َ َيجَۡعل ل  ٢ َيتهِق ٱَّلله

3. තවද ඔහු යනාසිතූ අයුරින් ඔහු(අල්ලාහ)් ඔහුට 

යපෝෂණය කරයි. තවද කවයරකු අල්ලාහ් යවත 

(සියල්ල) භාර කරන්යන් ද එවිට ඔහු ඔහුට ප්රමාණවත්ය. 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් ඔහුයේ කාර්යය සිදු 

කරන්නාය. සෑම යදයකටම නියමිත ප්රමාණයක් අල්ලාහ ්

ඇති කයළ්ය. 

َويَۡرُزقُۡه مِۡن َحيُۡث لَا َيحۡتَِسُبْۚ َوَمن 
  َ ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله ِ َفُهَو َحۡسبُُه َيتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله
ِ َشۡيءٖ  

ُ لِكُل  ۡمرِهِۚۦْ قَۡد َجَعَل ٱَّلله
َ
َبَٰلُِغ أ
 ٣ قَۡدٗرا
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4. තවද නුඹලායේ බිරියන් අතරින් ඔසප් වීයම් තත්ත්වය 

ගැන බලායපායරාත්තු සුන් කර ගත්තවුන් වනාහි නුඹලා 

ඔවුන් ගැන සැක කයළහු නම් ඔවුන්යේ ඉද්දා කාලය 

මාස තුනකි. තවද ඔසප් තත්ත්වයට පත් යනාවූ 

කාන්තාවන්ට ද (එයලසමය.) ගර්භණී මාතාවන් වනාහි 

ඔවුන්යේ (ඉද්දා) කාල සීමාව ඔවුන්යේ ගැබිනි තත්ත්වය 

බහා ලීමයි. තවද කවයරකු අල්ලාහ්ට බිය වන්යන් ද 

ඔහුයේ කාර්යය ඔහුට ඔහු පහසු කර යදනු ඇත. 

َٰٓـ ِي يَئِۡسَن مَِن ٱلَۡمِحيِض مِن  َوٱله
ُتُهنه ثََلَٰثَُة   ن َِسآئُِكۡم إِِن ٱۡرتَبۡتُۡم فَعِده

ْوَلَُٰت  
ُ
َٰٓـ ِي لَۡم َيحِۡضَنْۚ َوأ ۡشُهرٖ َوٱله

َ
أ

ن يََضۡعَن 
َ
َجلُُهنه أ

َ
ۡحمَاِل أ

َ
ْۚ ٱلۡأ َحمۡلَُهنه

ۡمرِهِۦ 
َ
هُهۥ مِۡن أ َ َيجَۡعل ل َوَمن َيتهِق ٱَّلله

 ٤ يُۡسٗرا

5. එය අල්ලාහය්ේ නියයෝගයයි. ඔහු එය නුඹලා යවත 

පහළ කයළ්ය. තවද කවයරකු අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් 

වන්යන් ද ඔහු ඔහුයේ පාපයන් ඔහුයගන් ඉවත් කරයි. 

තවද ඔහුට කුලිය මහත් යස ්පිරිනමයි. 

ۥٓ إِلَۡيُكۡمْۚ َوَمن َذَٰلَِك  نَزلَُه
َ
ِ أ ۡمُر ٱَّلله

َ
أ

ِۡر َعنُۡه َسي ِـ َاتِهِۦ   َ يَُكف  َيتهِق ٱَّلله
ۡجًرا 

َ
ۥٓ أ  ٥ َويُۡعِظۡم لَُه

6. නුඹලායේ (ආර්ික) පැවැත්ම අනුව නුඹලා වාසය 

කළ අයුරින්ම (ඉද්දා කාලය තුළ) ඔවුන් ව ද නුඹලා 

වාසය කරවනු. තවද නුඹලා ඔවුන් යකයරහි පීඩනය ඇති 

කරනු පිණිස නුඹලා ඔවුනට හිංසා යනාකරනු. ඔවුන් 

ගර්භණී මේවරුන් යලස සිටියේ නම් ඔවුන්යේ ගැේ 

(යගන ඇති දරුවා) ප්රසූත කරන යතක් ඔවුන් යවත 

නුඹලා වියදම් කරනු. නුඹලා යවනුයවන් (නුඹලායේ 

දරුවන්ට) ඔවුන් කිරි යපාවන්යන් නම් එවිට ඔවුන්යේ 

කුලී නුඹලා ඔවුනට පිරිනමනු. නුඹලා අතර (එය) යහපත් 

අයුරින් කළමනා කරණය කරනු. නුඹලා එකියනකා 

අපහසු තත්ත්වයකට පත් වූයයහු නම් දරුවාට යවනත් 

අයයකු ලවා කිරි යදත්වා. 

ِن  ۡسِكنُوُهنه مِۡن َحيُۡث َسَكنتُم م 
َ
أ

وُهنه لُِتَضي ُِقواْ  وُۡجِدُكۡم َولَا تَُضآرُّ
ْوَلَِٰت 

ُ
ْۚ َوِإن ُكنه أ َحمٖۡل َعلَيۡهِنه

  ْۚ نفُِقواْ َعلَيۡهِنه َحتهيَٰ يََضۡعَن َحمۡلَُهنه
َ
فَأ

ُجوَرُهنه  
ُ
ۡرَضۡعَن لَُكۡم فَـ َاتُوُهنه أ

َ
فَإِۡن أ

تَِمُرواْ بَيۡنَُكم بَِمۡعُروٖفِۖ َوِإن  
ۡ
َوأ

ۡخَرىَٰ 
ُ
ۥٓ أ  ٦ َتَعاَسۡرُتۡم فََستُۡرِضُع لَُه

7. වත්කම් ඇත්යතෝ තම වත්කම අනුව වියදම් කරත්වා! 

තවද කවුරුන් යවත තම යපෝෂණ සම්පත් සීමා කරනු 

ලැබුයේ ද එවිට අල්ලාහ ්ඔහුට කවර යදයක් පිරිනමා 

ඇත්යත් ද එයින් ඔහු වියදම් කරත්වා! අල්ලාහ ්ලබා දී 

ඇති දැයට වඩා වැඩියයන් (යදන යමන්) කිසියවකුට යහෝ 

බල කරන්යන් නැත. දුෂ්කරත්වයයන් පසු ව අල්ලාහ් 

පහසු ව ඇති කරයි. 

ۖۦۡ َوَمن قُِدَر لُِينفِۡق ذُو  ِن َسَعتِهِ َسَعةٖ م 
  ْۚ ُ َُٰه ٱَّلله آ َءاتَى َعلَيۡهِ رِۡزقُُهۥ فَلۡيُنفِۡق مِمه

  ْۚ ََٰها ها َمآ َءاتَى ُ َنۡفًسا إِل لَا يُكَل ُِف ٱَّلله
ُ َبۡعَد ُعۡسٖر يُۡسٗرا  ٧ َسيَۡجَعُل ٱَّلله

8. තම පරමාධිපතියේ නියයෝගයට හා ඔහුයේ 

දූතයාණන්ට පිටුපෑ ගම්මාන යකාපමණක් වී ද? එවිට අපි 

දැඩි විනිශ්චයකින් එය විනිශ්චය කයළමු. තවද දරුණු 

දඬුවමකින් අපි එයට දඬුවම් කයළමු. 

ۡمرِ َرب َِها 
َ
ِن قَۡريٍَة َعتَۡت َعۡن أ ي ِن م 

َ
َوَكأ

َورُُسلِهِۦ فََحاَسبَۡنََٰها ِحَساٗبا َشِديٗدا  
بَۡنََٰها َعَذابٗا نُّۡكٗرا  ٨ وََعذه
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9. එවිට එය එහි විෂයයහි විපාකය භුක්ති වින්යද්ය. තවද 

එහි විෂයයහි අවසානය පරාජයක් විය. 
ۡمرَِها وَكَاَن َعَٰقِبَُة 

َ
فََذاقَۡت َوبَاَل أ

ۡمرَِها ُخۡسًرا 
َ
 ٩ أ

10. අල්ලාහ් ඔවුනට දැඩි දඬුවමක් සූදානම් කර ඇත. 

එයහයින් යද්වත්වය විශ්වාස කළ ප්රබුද්ධිමත් ජනයිනි! 

නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් 

නුඹලා යවත යමයනහි කිරීමක් පහළ කර ඇත. 

ُ لَُهۡم َعَذابٗا َشِديٗداۖۡ فَٱتهُقواْ  َعده ٱَّلله
َ
أ

هِذيَن َءاَمنُواْْۚ قَۡد   لَۡبَِٰب ٱل
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
َ َيَٰٓأ ٱَّلله

ُ إِلَۡيُكۡم ذِۡكٗرا نَزَل ٱَّلله
َ
 ١٠ أ

11. විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් අන්ධකාරයන්යගන් 

ආයලෝකය යවත බැහැර කරනු පිණිස අල්ලාහ්යේ වදන් 

නුඹලා යවත පාරායනය කරන රසූල්වරයකු ද (පහළ 

කයළය්.) කවයරකු අල්ලාහ ්ව විශ්වාස යකාට යහකම් 

කරන්යන් ද ඔහු ව ඒවාට පහළින් ගංගායවෝ ගලා බස්නා 

උයන් වලට ඔහු ඇතුළත් කරනු ඇත. (ඔවුන්) එහි 

සදහටම සදාතනිකයින් යවති. අල්ලාහ් ඔහුට යපෝෂණ 

සම්පත් අලංකාරවත් කයළය්. 

  ِ رهُسولٗا َيتۡلُواْ َعلَيُۡكۡم َءاَيَِٰت ٱَّلله
هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ   ُمبَي َِنَٰٖت ل ُِيۡخرَِج ٱل

وِرِۚ   لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّ َٰلَِحَِٰت مَِن ٱلظُّ ٱلصه
ِ َويَۡعَمۡل َصَٰلِٗحا   َوَمن يُۡؤمِنُۢ بِٱَّلله

 َٰ ٖت َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها  يُۡدِخلُۡه َجنه
ۡحَسَن  

َ
بَٗداۖۡ قَۡد أ

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
ٱلۡأ

ُ لَُهۥ رِۡزًقا  ١١ ٱَّلله

12. අහස ්හතක් හා මහයපායළායවන් ඒවාට සමාන දෑ ද 

මැේයේ අල්ලාහය්. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් සියලු දෑ 

යකයරහි ශක්තිය ඇත්තා බවත් සියලු දෑ පිළිබඳ ව 

දැනුයමන් ඔහු සර්ව ප්රකාරයයන් වටලායගන සිටින 

බවත් නුඹලා දැන ගනු පිණිස ඒවා අතරට (ඔහුයේ) 

නියයෝගය පහළ වනු ඇත. 

هِذي َخلََق َسبَۡع َسَمََٰوَٰٖت َومَِن  ُ ٱل ٱَّلله
ۡمُر بَيۡنَُهنه  

َ
ُل ٱلۡأ ۖۡ يَتَنَزه ۡرِض مِثۡلَُهنه

َ
ٱلۡأ

ِ َشۡيءٖ 
َ عَلَىَٰ كُل  نه ٱَّلله

َ
قَِدير   لَِتۡعلَُمٓواْ أ

ِ َشۡيٍء 
َحاَط بِكُل 

َ
َ قَۡد أ نه ٱَّلله

َ
َوأ

ُۢا  ١٢ ِعلَۡم
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සූරා අත් තහ්රීම් التحريم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අයහෝ නබිවරය! නුඹ නුඹයේ බිරියන්යේ තෘප්තිය 

යසායමින් නුඹට අල්ලාහ ්අනුමත කළ දෑ නුඹ 

තහනම් කර ගනුයේ ඇයි? තවද අල්ලාහ් අති 

ක්ෂමාශීලීය; මහා කරුණාන්විතය. 

ُ لََكۖۡ   َحله ٱَّلله
َ
ُِم َمآ أ ِبيُّ لَِم ُتحَر  َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

ُ َغُفور    ۡزَوَِٰجَكْۚ َوٱَّلله
َ
تَبۡتَغِى َمۡرَضاَت أ

 ١ رهِحيم  

2. නුඹලායේ දිවුරුම් වලින් මිදීයම් ක්රමයක් අල්ලාහ ්

නුඹලාට නියම කයළය්. තවද අල්ලාහ් නුඹලායේ 

ආරක්ෂකය. තවද ඔහු සර්ව ඥානී ය; මහා ප්රඥාවන්ත 

ය. 

يَۡمَٰنُِكۡمْۚ  
َ
ُ لَُكۡم َتحِلهَة أ قَۡد فَرََض ٱَّلله

َُٰكۡمۖۡ َوُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ  ُ َمۡولَى  ٢ َوٱَّلله

3. නබිවරයා ඔහුයේ බිරියන්යගන් ඇතැයමකුට 

කතාවක් රහසින් කියූ අවසථ්ායේ එක් බිරියකු (අන් 

අය යවත) එය දන්වා සිටි කල්හි (යමයස ්රහස 

යහළිදරේ වීම) අල්ලාහ් එය නබිවරයා යවත යහළි 

කයළය්. ඉන් යකාටසක් නබිවරයා ඇයට දන්වා සිට 

යකාටසක් යනාසලකා හැරියේය. ඔහු එය ඇයට 

දන්වා සිටි කල්හි “යමය ඔබට දන්වා සිටියේ කවුදැයි” 

ඇය ඇසුවාය. “අභිඥානවන්තවූ සර්ව ඥානියායණෝ 

මට දැනුම් දුන්යන්ය”යැයි ඔහු පැවසීය. 

ۡزَوَِٰجهِۦ  
َ
ِبيُّ إِلَيَٰ َبۡعِض أ َسره ٱلنه

َ
َوِإذۡ أ

 ُ ۡظَهَرهُ ٱَّلله
َ
ۡت بِهِۦ َوأ

َ
ا َنبهأ َحِديٗثا فَلَمه

ۡعرََض َعنُۢ  
َ
َعلَيۡهِ َعرهَف َبۡعَضُهۥ َوأ
َها بِهِۦ 

َ
ا َنبهأ َك َبۡعٖضِۖ فَلَمه

َ
ۢنبَأ

َ
قَالَۡت َمۡن أ

نَِي ٱلَۡعلِيُم ٱلۡخَبِيرُ 
َ
 ٣ َهََٰذاۖۡ قَاَل َنبهأ

4. (නබිවරයායේ භාර්යාවන් වන) නුඹලා යදයදනාම 

අල්ලාහ ්යවත පශ්චාත්තාප වූවා නම් (මැනවි!) 

යහත්ුව නුඹලා යදයදනායේ හදවත් සැබැවින්ම 

විතැන් වී ඇත. ඔහුට එයරහි ව නුඹලා යදයදනා 

එකියනකාට උර දුන්යනහු නම් එවිට (දැනගනු!) 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් වන ඔහු ඔහුයේ 

භාරකරුය. ඉන් පසු ව ජිේරීල් ද යද්ව 

විශ්වාසවන්තයින්යගන් දැහැමියා ද මලක්වරු ද උර 

යදන්නන්ය. 

  ۡۖ ِ َفَقۡد َصَغۡت قُلُوبُُكَما إِن َتتُوبَآ إِلَي ٱَّلله
َ ُهَو َموۡ  َُٰه َوِإن تََظََٰهَرا َعلَيۡهِ فَإِنه ٱَّلله لَى

وَِجبۡرِيُل َوَصَٰلُِح ٱلُۡمۡؤمِنِيَنۖۡ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة 
 ٤ َبۡعَد َذَٰلَِك َظهِيرٌ 
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5. ඔහු නුඹලා ව දික්කසාද කයළ් නම් නුඹලාට වඩා 

යහපත් අවනත වන, විශ්වාස කරන, යටහත් වන, 

පාප ක්ෂමායවහි නිරත වන, නැමදුම් කරන, 

උපවාසයේ නිරත වන, වැන්දඹුවන් හා කනයාවියන් 

බිරියන් වශයයන් ඔහුයේ පරමාධිපති ඔහුට යවනස් 

කර යදන්නට පුළුවණ. 

ۥٓ   ن ُيبِۡدلَُه
َ
ۥٓ إِن َطلهَقُكنه أ َعَسيَٰ َربُُّه

ِنُكنه ُمۡسلَِمَٰٖت   ۡزَوًَٰجا َخيۡٗرا م 
َ
أ

َٰبَِدَٰٖت   ئَِبٍَٰت َع َٰنَِتَٰٖت َتَٰٓ ۡؤمَِنَٰٖت َق مُّ
بۡكَاٗرا

َ
ئَِحَٰٖت ثَي َِبَٰٖت َوأ  ٥ َسَٰٓ

6. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා හා 

නුඹලායේ පවුල (නිරා) ගින්යනන් ආරක්ෂා කර ගනු. 

එහි ඉන්ධන මිනිසුන් හා ගල්ය. එහි දරුණු කුරිරු 

මලක්වරුන් යවති. අල්ලාහ ්ඔවුනට අණ කරන දෑ 

සම්බන්ධයයන් ඔවුහු පිටු යනාපාති. තවද ඔවුනට 

අණ කරනු ලබන දෑ ඔවුහු (එයලසම) ඉටු කරති. 

نُفَسُكۡم  
َ
هِذيَن َءاَمنُواْ قُٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوُقوُدَها ٱلنهاُس  
َ
َوأ

َوٱلۡحَِجاَرةُ َعلَيَۡها َمَلَٰٓئَِكٌة ِغلَاظ  ِشَداد   
َمَرُهۡم َويَۡفَعلُوَن َما 

َ
َ َمآ أ ها َيۡعُصوَن ٱَّلله ل

 ٦ يُۡؤَمُرونَ 

7. අයහෝ යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුනි! අද දින 

නුඹලා නිදහසට කරුණු යනාදක්වනු. නියත 

වශයයන්ම නුඹලාට ප්රතිඵල වශයයන් පිරිනමනු 

ලබනුයේ නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑය. 

هِذيَن َكَفُرواْ لَا َتۡعتَِذُرواْ ٱلَۡيۡوَمۖۡ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ٧ إِنهَما ُتجَۡزۡوَن َما ُكنتُۡم َتۡعَملُونَ 

8. අයහෝ යද්වත්වය විශ්වාස කළවුනි! අල්ලාහ් යවත 

අවංක පශ්චාත්තාපයකින් පශ්චාත්තාප වී යයාමු වනු. 

නුඹලායේ පරමාධිපති නුඹලායේ පාපයන් 

නුඹලායගන් පහ යකාට ඒවාට පහළින් ගංගායවෝ 

ගලා බසන්ා (ස්වර්ග) උයන් වලට නුඹලා ව ඇතුළත් 

කරන්නට පුළුවණ. එදින නබිවරයාට හා ඔහු සමග වූ 

විශ්වාස කළවුනට අල්ලාහ ්අවමන් යනාකරයි. 

ඔවුන්යේ ආයලෝකය ඔවුන් ඉදිරිපසින් ද ඔවුන්යේ 

දකුණුපසින් ද දිව යයි. “අපයේ පරමාධිපතියාණනි! 

අපයේ ආයලෝකය අපට පූර්ණවත් කර යදනු මැනව! 

තවද අපහට සමාව යදනු මැනව! නියත වශයයන්ම 

නුඹ සියලු දෑ යකයරහි ශක්තිය ඇත්තාය.” යැයි 

ඔවුන් පවසනු ඇත. 

هِذيَن  َها ٱل يُّ
َ
ِ تَۡوبَٗة َيَٰٓأ َءاَمنُواْ تُوبُٓواْ إِلَي ٱَّلله

َِر  ن يَُكف 
َ
نهُصوًحا َعَسيَٰ َربُُّكۡم أ

َٰٖت   َعنُكۡم َسي ِـ َاتُِكۡم َويُۡدِخلَُكۡم َجنه
نَۡهَُٰر يَۡوَم لَا ُيخۡزِي  

َ
َتجۡرِي مِن َتحۡتَِها ٱلۡأ

هِذيَن َءاَمنُواْ َمَعُهۖۥۡ نُوُرُهۡم   ِبيه َوٱل ُ ٱلنه ٱَّلله
يَۡمَٰنِهِۡم َيُقولُوَن   يَۡسَعىَٰ 

َ
يِۡديهِۡم َوبِأ

َ
َبيَۡن أ

ۖۡ إِنهَك عَلَىَٰ   تِۡمۡم لََنا نُوَرنَا َوٱۡغفِۡر لََنآ
َ
َربهنَآ أ

ِ َشۡيءٖ قَِدير  
 ٨ كُل 

9. අයහෝ නබිවරය! යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් 

හා කුහකයින් සමග නුඹ අරගල කරනු. තවද ඔවුනට 

එයරහි ව දැඩි ව කටයුතු කරනු. තවද ඔවුන්යේ 

නවාතැන නිරයයි. තවද යයාමු වන සථ්ානය නපුරු 

විය. 

اَر وَٱلُۡمَنَٰفِقِيَن  ِبيُّ َجَٰهِِد ٱلُۡكفه َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِئَۡس   َوى
ۡ
َوٱۡغلُۡظ َعلَيۡهِۡمْۚ َوَمأ

 ٩ ٱلَۡمِصيرُ 
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10. නූහය්ේ බිරිය හා ලූත්යේ බිරිය ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන් සඳහා උපමාවක් යලස අල්ලාහ් ඉදිරිපත් 

කයළය්. ඔවුන් යදයදනා අපයේ දැහැමි ගැත්තන් 

අතරින් ගැත්තන් යදයදයනකු යටයත් වූහ. නමුත් 

ඔවුන් යදයදනා යමාවුන් (සැමියන්) යදයදනා ට යද්රෝහි 

වූයවෝය. එවිට අල්ලාහය්ගන් වූ කිසිවකින් ඔවුන් 

යදයදනා යවනුයවන් කිසිදු යසතක් සැලසිය යනාහැකි 

විය. තවද නුඹලා පිවියසන්නන් සමග නිරයට 

පිවියසනු යැයි කියනු ලැබීය. 

َت  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ٱۡمَرأ ُ َمثَلٗا ل ِل َضَرَب ٱَّلله

َت لُوٖطِۖ كَاَنتَا َتحَۡت َعبَۡديِۡن  
َ
نُوٖح َوٱۡمَرأ

مِۡن ِعبَادِنَا َصَٰلَِحيِۡن فََخاَنتَاُهَما فَلَۡم  
ا وَ  ِ َشيۡـ ٗ قِيَل ٱۡدُخلَا  ُيۡغنِيَا َعنُۡهَما مَِن ٱَّلله

َِٰخلِينَ  اَر َمَع ٱلده  ١٠ ٱلنه

11. තවද විශ්වාස කළවුන් සදහා උපමාවක් යලස 

අල්ලාහ ්ෆිර්අවුන්යේ බිරිය ඉදිරිපත් කයළ්ය. “මායේ 

පරමාධිපතියාණනි! නුඹ අබියස (ස්වර්ග) උයයන් 

නිවසක් මා යවනුයවන් ඉදි කර යදනු මැනව! තවද 

ෆිර්අවුන්යගන් ද ඔහුයේ (නපුරු) ක්රියායවන් ද මා 

මුදවා ගනු මැනව! තවද අපරාධකාරී ජනයායගන් මා 

මුදවා ගනු මැනව!” යැයි ඇය පවසා සිටියාය. 

َت 
َ
هِذيَن َءاَمنُواْ ٱۡمَرأ ُ َمثَلٗا ل ِل َوَضَرَب ٱَّلله

ِ ٱبِۡن لِي ِعنَدَك بَيٗۡتا   فِۡرَعۡوَن إِذۡ قَالَۡت َرب 
لِهِۦ  فِي ٱلۡجَنهةِ َوَنج ِنِي مِن فِۡرَعۡوَن وََعمَ 

َٰلِِمينَ   ١١ َوَنج ِنِي مَِن ٱلَۡقۡوِم ٱلظه

12. තවද තම පතිවත සුරක්ෂා කර ගත් ඉම්රාන්යේ 

දියණිය වූ මර්යම් (යේ උපමාව ද යගන හැර 

දැක්වීය.) අපයේ ආත්මයයන් ඒ යවත අපි පිඹුයවමු. 

තවද ඇයයේ පරමාධිපතියේ වදන් හා ඔහුයේ ග්රන්ථ 

ඇය තහවුරු කළාය. තවද ඇය අවනතක වන්නන් 

අතරින් වූවාය. 

ۡحَصنَۡت 
َ
َوَمۡريََم ٱۡبنََت ِعۡمَرََٰن ٱلهتِٓي أ

قَۡت   وِحنَا َوَصده فَرَۡجَها َفنََفۡخنَا فِيهِ مِن رُّ
بِكَلَِمَِٰت َرب َِها َوُكتُبِهِۦ وَكَانَۡت مَِن  

 ١٢ ٱلَۡقَٰنِتِينَ 
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සූරා අල් මුල්ක් الملك 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (සියලු) පාලන බලය කවයරකුයේ අයතහි ඇත්යත්ද 

ඔහු භාගය සම්පන්න විය. තවද ඔහු සියලු දෑ යකයරහි 

බලසම්පන්නය. 

  ِ
هِذي بِيَِدهِ ٱلُۡملُۡك َوُهَو عَلَىَٰ كُل  تََبََٰرَك ٱل

 ١ َشۡيءٖ قَِديرٌ 

2. ඔහු වනාහි මරණය සහ ජීවය මැේයේ ය. (මන්ද) 

නුඹලා අතරින් කවයරකු ක්රියායවන් වඩාත් දැහැමි දැයි 

ඔහු නුඹලා ව පරීක්ෂා කරනු පිණිසය. තවද ඔහු සර්ව 

බලධාරීය; අතික්ෂමාශීලීය. 

هِذي َخلََق ٱلَۡمۡوَت َوٱلۡحَيَوَٰةَ لَِيبۡلَُوُكۡم   ٱل
ۡحَسُن َعَملٗاْۚ َوُهَو 

َ
يُُّكۡم أ

َ
ٱلَۡعزِيُز  أ

 ٢ ٱلَۡغُفورُ 

3. ඔහු වනාහි අහස් සතම (එකියනක උඩ පිහිටන යස්) 

තට්ටු වශයයන් මැේයේය. කරුණාවන්තයායේ මැවීම්හි 

පරස්පරතාවයන් නුඹ යනාදකිනු ඇත. එයහයින් යම් 

පැලීමක් නුඹ දකින්යන් දැයි යනත් යයාමු කර බලනු. 

ا   ۖۡ مه هِذي َخلََق َسبَۡع َسَمََٰوَٰٖت ِطبَاٗقا ٱل
ِنَٰمۡح مِن تََفَٰوُٖتِۖ   تََرىَٰ فِي َخلِۡق ٱلره

 ٣ فَٱرِۡجِع ٱلَۡبَصَر َهۡل تََرىَٰ مِن ُفُطوٖر 

4. පසුවද නුඹ යදවරක් යනත් යයාමු කර බලනු. එම 

යනත් නුඹ යවත එය යවයහසට පත් තත්ත්වයේ 

අවමානයයන් යුතු ව හැයරනු ඇත. 

َتيِۡن يَنَقلِۡب إِلَۡيَك   ثُمه ٱرِۡجِع ٱلَۡبَصَر َكره
 ۡ  ٤ َبَصُر َخاِسٗئا َوُهَو َحِسير  ٱل

5. තවද සැබැවින්ම අපි යමයලාව අහස පහන් මගින් 

අලංකාරවත් කයළමු. ඒවා යෂයිතානුන් පළවා හරින 

වස්තූන් බවට අපි පත් කයළමු. තවද අපි ඔවුනට 

ඇවියළන ගින්යන් දඬුවම ද සූදානම් කර ඇත්යතමු. 

ۡنيَا  َمآَء ٱلدُّ بَِمَصَٰبِيَح  َولََقۡد َزيهنها ٱلسه
ۡعتَۡدنَا  

َ
َيَِٰطيِنِۖ َوأ وََجَعلَۡنََٰها رُُجوٗما ل ِلشه

عِيرِ   ٥ لَُهۡم َعَذاَب ٱلسه

6. එයමන්ම තම පරමාධිපති ව ප්රතික්යෂ්ප කළවුනට 

නිරයේ දඬුවම ඇත. තවද (ඔවුහු) යයාමු වන ස්ථානය 

නපුරු විය. 

هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِهِۡم َعَذاُب  َجَهنهَمۖۡ َولِل
 ٦ َوبِئَۡس ٱلَۡمِصيرُ 

7. ඔවුන් එහි යහළනු ලැබූ කල්හි එය උතුරමින් තිබිය දී 

ඉන් ඔවුහු දැඩි පිළිකුල් හඬකට සවන් යදති. 
لُۡقواْ فِيَها َسِمُعواْ لََها َشهِيٗقا َوِهَي 

ُ
إِذَآ أ

 ٧ َتُفورُ 



සූරා අල් මුල්ක් 795  الملك 

8. එය යකෝපයයන් පිපියරන්නාක් යමනි. එහි පිරිසක් 

දමනු ලැබූ සෑම විටකම “අවවාද කරන්යනකු නුඹලා 

යවත යනාපැමිණියේ දැ?”යි එහි භාරකරුයවෝ 

ඔවුන්යගන් විමසති. 

لۡقَِى فِيَها  
ُ
تَكَاُد َتَميهُز مَِن ٱلَۡغيِۡظِۖ كُلهَمآ أ

تُِكۡم  
ۡ
لَۡم يَأ

َ
لَُهۡم َخَزَنتَُهآ أ

َ
فَۡوج  َسأ

 ٨ نَِذير  

9. “එයසය්. අප යවත අනතුරු අඟවන්යනකු සැබැවින්ම 

පැමිණියේය. එවිට අපි යබාරු කයළමු.තවද අල්ලාහ් 

කිසිදු යදයක් පහළ කර නැත. නුඹලා මහත් වූ මුළායේ 

මිස නැතැයි” අපි කීයවමුයි ඔවුහු පවසති. 

ۡبنَا   قَالُواْ بَلَىَٰ قَۡد َجآَءنَا نَِذير  فََكذه
نتُۡم  

َ
ُ مِن َشۡيٍء إِۡن أ َل ٱَّلله َوُقلۡنَا َما نَزه

ها فِي َضَلَٰٖل   ٩ َكبِيرٖ إِل

10. තවද අප සවන් යදමින් යහෝ අවයබෝධ කර ගනිමින් 

සිටියයමු නම් දැයවන ගින්යන් සහකාරයින්යගන් අප 

යනාවන්යනමුයි ඔවුහු කියති. 

ۡو َنۡعقُِل َما ُكنها 
َ
َوَقالُواْ لَۡو ُكنها نَۡسَمُع أ
عِيرِ  ۡصَحَِٰب ٱلسه

َ
 ١٠ فِٓي أ

11. එවිට ඔවුහු තම වරද පිළිගනිති. එයහයින් දැයවන 

ගින්යන් සහකාරයින්ට ශාපය යේවා! 
ۡصَحَِٰب  

َ
فَٱۡعتََرُفواْ بَِذۢنبِهِۡم فَُسۡحٗقا ل ِأ

عِيرِ   ١١ ٱلسه

12. නියත වශයයන්ම අදෘශයමානයයහි තම පරමාධිපතිට 

බිය වන අය වනාහි ඔවුනට සමාව හා මහත් වූ තිළිණයක් 

ඇත. 

هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربهُهم بِٱلَۡغيِۡب لَُهم  إِنه ٱل
ۡجر  َكبِير  

َ
ۡغفَِرة  َوأ  ١٢ مه

13. තවද නුඹලායේ ප්රකාශයන් රහසිගත ව කියනු. 

නැතයහාත් එය හඬ නගා කියනු. නියත වශයයන්ම ඔහු 

හදවත් හි ඇති දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. 

ۦٓۖۡ إِنهُهۥ   وِ ٱۡجَهُرواْ بِهِ
َ
واْ قَۡولَُكۡم أ ِسرُّ

َ
َوأ

ُدوِر  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ١٣ َعلِيُم

14. (සියල්ල) මැවූ ඔහු යනාදන්යන්ද? ඔහු සියුම් 

ඥානීය; අභිඥානවන්ත ය. 
لَا َيۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللهِطيُف 

َ
أ

 ١٤ ٱلۡخَبِيرُ 

15. නුඹලාට මහයපායළාව (ගමන් කිරීමට) පහසු අයුරින් 

සැකසුයේ ඔහුය. එයහයින් එහි පැතිකඩ වල නුඹලා 

ගමන් කරනු. තවද ඔහුයේ යපෝෂණයයන් අනුභව කරනු. 

තවද ඔහු යවතය නැවත නැගිටුවනු ලබනුයේ. 

ۡرَض ذَلُولٗا  
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُهَو ٱل

ۖۦۡ  ِۡزقِهِ فَٱۡمُشواْ فِي َمنَاكِبَِها وَُكلُواْ مِن ر 
 ١٥ َوِإلَۡيهِ ٱلنُُّشورُ 

16. අහයස් සිටින්නා මහයපායළායේ නුඹලාව ගිල් වීම 

ගැන නුඹලා නිර්භිය ව සිටින්යනහු ද? එවිට එය 

කම්පනය යවමින් පවතී. 

ن َيخِۡسَف 
َ
َمآءِ أ ن فِي ٱلسه مِنتُم مه

َ
َءأ

ۡرَض فَإِذَا ِهَي َتُمورُ 
َ
 ١٦ بُِكُم ٱلۡأ
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17. එයස් නැතයහාත් අහයසහි සිටින්නා ගල් කුණාටුවක් 

නුඹලා යවත එවීම ගැන නිර්භිය ව සිටින්යනහු ද? එවිට 

මායේ අනතුරු ඇඟවීම යකයස ්දැයි නුඹලා මතු දැන ගනු 

ඇත. 

ۡم 
َ
ن يُرِۡسَل أ

َ
َمآءِ أ ن فِي ٱلسه مِنتُم مه

َ
أ

ۖۡ فََستَۡعلَُموَن َكيَۡف  َعلَيُۡكۡم َحاِصٗبا
 ١٧ نَِذيرِ 

18. තවද සැබැවින්ම ඔවුනට යපර සිටියවුන් යබාරු 

කයළෝය. එවිට මායේ උදහස යකයස ්වී ද? 
هِذيَن مِن َقبۡلِهِۡم   َب ٱل َولََقۡد َكذه

 ١٨ فََكيَۡف كَاَن نَِكيرِ 

19. ඔවුනට ඉහළින් පක්ීන් තම පියාපත් දිගු හරිමින් හා 

හකුළුවාලමින් පියාසර කිරීම ඔවුහු නුදුටුයවෝද? උන් 

රඳවා තබනුයේ අපරිමිත දයාන්විතයාණන් මිස අන් 

කිසියවකු යනායවයි. නියත වශයයන්ම ඔහු සෑම යදයක් 

පිළිබඳ ව සර්ව නිරීක්ෂකය. 

يۡرِ فَۡوَقُهۡم  َولَۡم يََرۡواْ إِلَي ٱلطه
َ
َٰٖت  أ َصَٰٓفه

ها ٱلرهۡحَمَُٰنْۚ   َويَۡقبِۡضَنْۚ َما ُيۡمِسُكُهنه إِل
ِ َشۡيءِۭ بَِصيرٌ 

 ١٩ إِنهُهۥ بِكُل 

20. අපරිමිත දායන්විතයාණන් හැර නුඹලාට උදේ කරන 

නුඹලා සතු යස්නාව කවයරකු ද? යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්යනෝ මුළායවහි මිස නැත. 

هِذي ُهَو ُجند   ۡن َهََٰذا ٱل مه
َ
لهُكۡم  أ

ِنَٰمۡحْۚ إِِن   ِن ُدوِن ٱلره يَنُصُرُكم م 
ها فِي ُغُرورٍ   ٢٠ ٱلَۡكَٰفُِروَن إِل

21. නැතයහාත් ඔහුයේ යපෝෂණය ඔහු නතර කයළ් නම් 

නුඹලාට යපෝෂණය සපයනුයේ කවයරකු ද? නමුත් ඔවුහු 

සතයයයන් දුරස් ව සීමාව ඉක්මවීයමහි හා (සතයයයන්) 

පලා යෑයමහි එල්බයගන සිටිති. 

ۡن َهَٰ  مه
َ
ۡمَسَك أ

َ
هِذي يَۡرُزقُُكۡم إِۡن أ َذا ٱل
ٖ َوُنُفورٍ  ۚۥْ بَل لهجُّواْ فِي ُعتُو   ٢١ رِۡزقَُه

22. තම මුහුණ මුණින් අතට වැටී ඇවිදින්නා ද එයස් 

නැතයහාත් යකළින් ඍජු මාර්ගය මත ඇවිදින්නා ද ඍජු 

මාර්ගයක සිටිනුයේ? 

ۦٓ  َفَمن َيۡمِشي ُمِكبًّا عَلَىَٰ وَۡجهِهِ
َ
أ

ن َيۡمِشي َسوِيًّا عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط   مه
َ
ۡهَدىَٰٓ أ

َ
أ

ۡستَقِيمٖ   ٢٢ مُّ

23. නුඹලා නිර්මාණය යකාට නුඹලාට රවණය ද දෘෂ්ටි ද 

හදවත් ද ඇති කයළ ්ඔහුය. නුඹලා ගුණ ගරුක වනුයේ 

ස්වල්පයකි යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ُكۡم وََجَعَل لَُكُم  
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ قُۡل ُهَو ٱل

ا   ْۚ قَلِيلٗا مه فۡـ َِدةَ
َ
بَۡصََٰر وَٱلۡأ

َ
ۡمَع َوٱلۡأ ٱلسه

 ٢٣ تَۡشُكُرونَ 

24. නුඹලා මහයපායළායවහි විසුරුවා හැරියේ ඔහුය. 

තවද ඔහු යවතය නුඹලා එක්රැස් කරනු ලබනුයේ යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ۡرِض 
َ
ُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
هِذي ذََرأ قُۡل ُهَو ٱل

 ٢٤ َوِإلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ 
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25. තවද නුඹලා සතයවාදීන් යලස සිටියයහු නම් යමම 

යපායරාන්දුව (ඉටු කරනු ලබනුයේ) කවදා දැ?යි ඔවුහු 

ප්රශ්න කරති. 

َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنتُۡم  
 ٢٥ َصَِٰدقِينَ 

26. (එයට) නියත වශයයන්ම (යම් ගැන) දැනුම ඇත්යත් 

අල්ලාහ ්යවතය. තවද නියත වශයයන්ම මම පැහැදිලි 

අනතුරු අඟවන්යනකු පමණකියි (නබිවරය!) නුඹ 

පවසනු. 

نَا۠  
َ
ِ َوِإنهَمآ أ قُۡل إِنهَما ٱلۡعِلُۡم ِعنَد ٱَّلله

بِين    ٢٦ نَِذير  مُّ

27. එය කිට්ටුයවන්ම ඔවුන් දකින කල්හි ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුන්යේ මුහුණු නරක් වී යයි. තවද යමය නුඹලා 

(ඉක්මන් කරන්නැයි) වාද කරමින් සිටි දෑ යැයි එවිට 

ඔවුනට කියනු ලැයේ. 

هِذيَن   ۡوهُ ُزلَۡفٗة ِسيٓـ َۡت وُُجوهُ ٱل
َ
ا َرأ فَلَمه

هِذي ُكنتُم بِهِۦ   َكَفُرواْ َوقِيَل َهََٰذا ٱل
ُعونَ   ٢٧ تَده

28. (නබිවරය!) මා හා මා සමග සිටින අය අල්ලාහ ්

විනාශ කයළ් නම් යහෝ නැතයහාත් අප යවත ඔහු දයාව 

දැක් වූයේ නම් යහෝ යේදනීය දඬුවමින් ප්රතික්යෂ්පකයින් 

ගලවා ගන්යන් කවුරුන් දැයි නුඹලා සිතා බැලුයවහු 

දැ?යි (ඔවුන්යගන්) විමසනු. 

عَِى   ُ وََمن مه ۡهلََكنَِي ٱَّلله
َ
َرَءۡيتُۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

ۡو َرِحمَنَا َفَمن ُيجِيُر ٱلَۡكَٰفِرِيَن مِۡن  
َ
أ

لِيمٖ 
َ
 ٢٨ َعَذاٍب أ

29. අපිරිමිත දයාන්විතයා ඔහුය. අපි ඔහු ගැන විශ්වාස 

කයළමු. තවද ඔහු යවතම බලායපායරාත්තු තබන්යනමු. 

එයහයින් කවයරකු ප්රකට යනාමයගහි දැයි නුඹලා මතු 

දැන ගනු ඇත යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

قُۡل ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن َءاَمنها بِهِۦ وََعلَيۡهِ 
ۖۡ فََستَۡعلَُموَن َمۡن هُ  َو فِي َضَلَٰٖل تَوَكهلۡنَا

بِينٖ   ٢٩ مُّ

30. නුඹලායේ ජලය (මහයපායළාව තුළට) කිඳා බැස්යස් 

නම් ගලා යන දිය දහර නුඹලාට ලබා යදන්යන් කවුරුන් 

දැ?යි නුඹලා සිතා බැලුයවහු දැ?යි (නබිවරය!) නුඹ 

විමසනු. 

ۡصبََح َمآؤُُكۡم َغۡوٗرا 
َ
َرَءۡيتُۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

تِيُكم بَِمآءٖ 
ۡ
عِيِۭنَفَمن يَأ  ٣٠ مه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. නූන්, පෑන හා ඔවුන් ලියන දෑ මත දිවුරමින්,  َ١ ٓنْۚ َوٱلَۡقلَِم َوَما يَۡسُطُرون 

2. නුයේ පරමාධිපතියේ පිහියටන් නුඹ උන්මත්තකයකු 

යනායේ. 
نَت بِنِۡعَمةِ َرب َِك بَِمۡجنُونٖ 

َ
 ٢ َمآ أ

3. තවද සැබැවින්ම නුඹට නිමක් යනාමැති ප්රතිඵලයක් 

ඇත. 
ۡجًرا َغيَۡر َمۡمنُونٖ 

َ
 ٣ َوِإنه لََك لَأ

4. තවද නියත වශයයන්ම නුඹ අති උතුම් ගතිගුණ මත 

සිටින්යනහිය. 
 ٤ َوِإنهَك لََعلَىَٰ ُخلٍُق َعِظيمٖ 

5. නුඹ මතු දකිනු ඇත. තවද ඔවුහුද මතු දකිනු ඇත.  َ٥ فََستُبِۡصُر َويُبِۡصُرون 

6. නුඹලා අතරින් කවයරකු උමතුයවන් යපයළන්යන්දැයි 

(මතු දකිනු ඇත). 
يي ُِكُم ٱلَۡمۡفتُونُ 

َ
 ٦ بِأ

7. නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති වන ඔහු ඔහුයේ 

මාර්ගයයන් මූළා වී ගිය අය පිළිබඳ මැනවින් දන්නාය. 

තවද යහමග ලද්දවුන් පිළිබඳ ව ද මැනවින් දන්නාය. 

ۡعلَُم بَِمن َضله َعن  
َ
إِنه َربهَك ُهَو أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهتَِدينَ 
َ
 ٧ َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

8. එයහයින් නුඹ යබාරු කළවුනට අවනත යනාවනු.  َبِين ِ  ٨ فَلَا تُِطِع ٱلُۡمَكذ 

9. නුඹ නමයශීලී වන්යනහු නම් එවිට ඔවුහු ද නමයශීලි 

වන්නට කැමති යවති. 
واْ لَۡو تُۡدهُِن َفيُۡدهِنُونَ   ٩ َودُّ

10. තවද අධික වශයයන් දිවුරා සිටින නීච සෑම 

යකයනකුටම නුඹ අවනත යනාවනු. 
هِينٍ   ١٠ َولَا تُِطۡع كُله َحلهاٖف مه

11. ඔහු යදාස් නගන්යනකි. යක්ලාම් කියමින් 

සැරිසරන්යනකි. 
ازٖ  آءِۭ بِنَِميمٖ َهمه شه  ١١ مه

12. යහපත වළක්වන්යනකි. සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 

කරන්යනකි. පාපිෂ්ඨයයකි. 
ثِيمٍ 

َ
نهاٖع ل ِلَۡخيۡرِ ُمۡعتٍَد أ  ١٢ مه

13. හිතුවක්කාරයයකි. ඊටත් වඩා ඔහු අවජාතකයයකි.  ٍ١٣ ُعتُِّۭل َبۡعَد َذَٰلَِك َزنِيم 

14. ඔහු වස්තුව හා දරුවන් සතු ව සිටි යකයනකු වූ 

බැවින්; 
ن كَاَن ذَا َماٖل َوبَنِينَ 

َ
 ١٤ أ
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15. ඔහු යවත අපයේ වදන් පරායනය කරනු ලැබූ විට 

“යමය පැරැන්නන්යේ ප්රබන්ධ යැයි කියයි. 
َسَِٰطيُر 

َ
إِذَا ُتتۡلَىَٰ َعلَيۡهِ َءاَيَٰتُنَا قَاَل أ

لِينَ  وه
َ
 ١٥ ٱلۡأ

16. නාසය මත අපි ඔහුට සලකුණු තබන්යනමු.  َ١٦ لَى ٱلۡخُۡرُطومِ َسنَِسُمُهۥ ع 

17. උයන් වැසියන් අපි පරීක්ෂාවට ලක් කළාක් යමන්ම 

නියත වශයයන්ම අපි (මක්කාවාසීන් වන) යමාවුන් ව ද 

පරීක්ෂාවට ලක් කයළමු. තමන් උදෑසනම එය (අස්වැනු) 

යනළන්නට සපත කර ගත්යතෝය. 

ۡصَحََٰب  
َ
إِنها بَلَۡوَنَُٰهۡم َكَما بَلَۡونَآ أ

قَۡسُمواْ لََيۡصرُِمنهَها ٱلۡجَنهةِ إِذۡ 
َ
أ
 ١٧ ُمۡصبِِحينَ 

18. තවද අල්ලාහ් අභිමත කයළ් නම් (එනම් ඉන්ශා 

අල්ලාහ්) යැයි ඔවුන් පැවැසුයේ නැත. 
 ١٨ َولَا يَۡستَثۡنُونَ 

19. ඔවුන් නිදමින් සිටිය දී නුඹයේ පරමාධිපතියගන් වූ 

වැටලීමක් එය වටලා ගත්යත්ය. 
ِن  ب َِك َفَطاَف َعلَيَۡها َطآئِف  م  ره

 ١٩ َوُهۡم نَآئُِمونَ 

20. එවිට එය (ගිනිබත් වී) අඳුරු රාත්රියක් යමන් විය.  ِِريم ۡصبََحۡت َكٱلصه
َ
 ٢٠ فَأ

21. ඔවුහු උදෑසන එකියනකා අමතන්නන් වූයවෝය.  َ٢١ َفتَنَاَدۡواْ ُمۡصبِِحين 

22. නුඹලා යනළන්නන් වූයයහු නම් නුඹලායේ යගාවි 

බිමට උදෑසන යා යුතු යැයි (අමතන්නන් වූයවෝය.) 
ِن ٱۡغُدواْ عَلَىَٰ َحۡرثُِكۡم إِن ُكنتُۡم 

َ
أ

 ٢٢ َصَٰرِمِينَ 

23. (ඔවුන්) එකියනකාට යකාඳුරමින් ගමන් ගත්යතෝය.  َ٢٣ فَٱنَطلَُقواْ َوُهۡم َيتََخََٰفتُون 

24. එවිට අද දින නුඹලා යවත කිසිදු දිළියඳකු එයට ඇතුළු 

යනාවිය යුතු යැයි (ඔවුන් යකාඳුරමින් ගමන් ගත්යතෝය). 
ها يَۡدُخلَنهَها ٱلَۡيۡوَم َعلَيُۡكم   ن ل

َ
أ

ِۡسِكين    ٢٤ م 

25. තවද (කිසිවකුට යනා දී වැළකීමට) හැකියාව ඇත්තන් 

යලසින් ඔවුහු උදෑසන පිටත් වූයවෝය. 
َِٰدرِينَ   ٢٥ وََغَدۡواْ عَلَىَٰ َحۡردٖ َق

26. එවිට ඔවුහු එය දුටු කල්හි නියත වශයයන්ම අපි මුළා 

වූයවෝ යවමු යැයි පැවසුයවෝය. 
ُّونَ  ۡوَها قَالُٓواْ إِنها لََضآل

َ
ا َرأ  ٢٦ فَلَمه

27. එයස් යනාව අපි අහිමි කරනු ලැබූයවෝ යවමු.  َ٢٧ بَۡل َنحُۡن َمحُۡروُمون 
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28. නුඹලා (අල්ලාහ්ට) සුවිශුද්ධ කළ යුතු යනායේ දැයි 

මම නුඹලාට යනාකීයවම් දැ?යි ඔවුන් අතරින් මධයස්ථ 

අයයකු කීයේය. 

قُل لهُكۡم لَۡولَا  قَاَل 
َ
لَۡم أ

َ
وَۡسُطُهۡم أ

َ
أ

 ٢٨ تَُسب ُِحونَ 

29. “අපයේ පරමාධිපති සුවිශුද්ධය. නියත වශයයන්ම අපි 

අපරාධකරුවන් වූයයමු” යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 
قَالُواْ ُسبَۡحََٰن َرب ِنَآ إِنها ُكنها 

 ٢٩ َظَٰلِِمينَ 

30. එවිට ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු ඇතැයමකුට යදාස ්

නගමින් ඉදිරියට ආයවෝය. 
ۡقبََل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض 

َ
فَأ

 ٣٠ َيتََلََٰوُمونَ 

31. “අයහෝ අපයේ විනාශය!  නියත වශයයන්ම අපි සීමාව 

ඉක්මවා යන්නන් වූයයමු” යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. 
 ٣١ قَالُواْ َيََٰويۡلَنَآ إِنها ُكنها َطَٰغِينَ 

32. “මීට වඩා යහපත් යදයක් අපයේ පරමාධිපති අපට 

යපරළා යදන්නට පුළුවන. නියත වශයයන් අපි අපයේ 

පරමාධිපති යවත බලායපායරාත්තු තබන්නන් යවමු.” (යැයි 

ඔවුහු පැවසුයවෝය.) 

ِنَۡهآ إِنهآ   ن ُيبِۡدلََنا َخيۡٗرا م 
َ
َعَسيَٰ َربُّنَآ أ

 ٣٢ إِلَيَٰ َرب ِنَا َرَِٰغبُونَ 

33. එයලසය (අපයේ) දඬුවම. තවද මතු යලායවහි දඬුවම 

අති බිහිසුණුය. ඒ ගැන ඔවුහු දැන සිටියාහු නම්. 
َكَذَٰلَِك ٱلَۡعَذاُبۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ 

ۡكبَُرْۚ لَۡو كَانُواْ َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٣٣ أ

34. නියත වශයයන්ම බිය බැතිමතුන්ට සැප පහසුකම් 

සහිත ස්වර්ග උයන් ඔවුන්යේ පරමාධිපති අබියස ඇත. 
َِٰت إِنه لِلُۡمتهقِيَن ِعنَد  َرب ِهِۡم َجنه

 ٣٤ ٱلنهعِيمِ 

35. එයහයින් අවනත වූවන් වැරදිකරුවන් යමන් අපි පත් 

කරන්යනමුද? 
َفنَۡجَعُل ٱلُۡمۡسلِِميَن 

َ
أ

 ٣٥ َكٱلُۡمۡجرِمِينَ 

36. නුඹලාට කුමක්වීද? නුඹලා තීන්දු කරනුයේ යකයස්ද?  َ٣٦ َما لَُكۡم َكيَۡف َتحُۡكُمون 

37. නුඹලා හදාරන පුස්තකයක් නුඹලාට එහි තියේ ද?  َۡم لَُكۡم كَِتَٰب  فِيهِ تَۡدرُُسون
َ
 ٣٧ أ

38. නුඹලා යතෝරා ගන්නා දෑ එහි නුඹලාට තියේ (ද?).  َ٣٨ إِنه لَُكۡم فِيهِ لََما َتخَيهُرون 

39. එයස් නැතයහාත් නුඹලා තීන්දු කරන දෑ නියත 

වශයයන්ම නුඹලාට සතු යැයි පවසන මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දින යතක් පවතින ගිවිසුමක් අප යවතින් 

නුඹලාට තියේද? 

يَۡمٌَٰن َعلَيۡنَا َبَٰلَِغٌة إِلَيَٰ يَۡوِم  
َ
ۡم لَُكۡم أ

َ
أ

 ٣٩ ٱلۡقَِيََٰمةِ إِنه لَُكۡم لََما َتحُۡكُمونَ 
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40. යමයට වගකිව යුත්යත් කවයරකු දැයි (නබිවරය!) නුඹ 

ඔවුන්යගන් විමසනු. 
َٰلَِك زَِعيمٌ َسلُۡهۡم  ُهم بَِذ يُّ

َ
 ٤٠ أ

41. එයස් යනාමැති නම් ඔවුනට හවුල්කරුවන් සිටිත් ද? 

එයස ්නම් ඔවුහු සතයවාදීන් යලස සිටියයහු නම් ඔවුන්යේ 

එම හවුල්කරුවන් ඔවුන් යගයනත්වා! 

تُواْ بُِشَركَآئِهِۡم إِن  
ۡ
ۡم لَُهۡم ُشَركَآُء فَلۡيَأ

َ
أ

 ٤١ كَانُواْ َصَِٰدقِينَ 

42. එදින යකණ්ඩයයන් නිරාවරණය කරනු ලැයේ. තවද 

සුජූද් කිරීම සඳහා ඇරයුම් කරනු ලැයේ. එවිට ඔවුහු (ඒ 

සඳහා) හැකියාව යනාදරති. 

يَۡوَم يُۡكَشُف َعن َساٖق َويُۡدَعۡوَن  
ُجودِ فَلَا يَۡستَِطيُعونَ   ٤٢ إِلَي ٱلسُّ

43. ඔවුන්යේ බැල්ම පහත යහළී පවතී. නින්දාව ඔවුන් 

යවළා ගනී. ඔවුන් (යමයලාව) නියරෝගිව සිටිය දී සුජූද් 

කිරීම සඳහා ඇරයුම් කරනු ලබන්නන් වූයවෝය. (නමුත් 

ඔවුහු එය ප්රතික්යෂ්ප කයළෝය.) 

ۖۡ َوَقۡد   بَۡصَُٰرُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلهة 
َ
َخَِٰشَعًة أ

ُجودِ َوُهۡم   كَانُواْ يُۡدَعۡوَن إِلَي ٱلسُّ
 ٤٣ َسَٰلُِمونَ 

44. එයහයින් නුඹ මා හා යමම ප්රකාශය යබාරු කළවුන් 

අතහැර දමනු. ඔවුන් යනාදන්නා පරිදි පියවයරන් පියවර 

අපි ඔවුන් හසු කර ගන්යනමු. 

ُب بَِهََٰذا  ِ فََذۡرنِي وََمن يَُكذ 
ِۡن َحيُۡث  ٱلۡحَِديِثِۖ َسنَۡستَۡدرُِجُهم م 

 ٤٤ لَا َيۡعلَُمونَ 

45. තවද මම ඔවුනට කාල අවකාශය යදමි. නියත 

වශයයන්ම මායේ උපාය තිරසාරය. 
ۡملِى لَُهۡمْۚ إِنه َكيِۡدي َمتِينٌ 

ُ
 ٤٥ َوأ

46. එයස් නැතයහාත් ඔවුන්යගන් නුඹ යම් කුලියක් ඉල්ලා 

ඒ යහත්ුයවන් ඔවුන් ණය බරින් යපයළන්නන් යවත්ද? 
ۡغَرمٖ   ِن مه ۡجٗرا َفُهم م 

َ
ۡم تَۡسـ َلُُهۡم أ

َ
أ

ثَۡقلُونَ   ٤٦ مُّ

47. එයස් නැතයහාත් ඔවුන් යවත ගුප්ත ඥානය තිබී ඔවුහු 

එය ලියන්යනෝද? 
ۡم ِعنَدُهُم ٱلَۡغيُۡب َفُهۡم 

َ
أ

 ٤٧ يَۡكتُبُونَ 

48. එයහයින් (නබිවරය!) නුඹයේ පරමාධිපතියේ තීන්දුවට 

නුඹ ඉවසීයමන් සිටිනු. තවද නුඹ මත්සයා හා සම්බන්ධ 

පුද්ගලයා යමන් යනාවනු. ඔහු යශෝකයට පත් කරනු 

ලැබූයවකු යලසින් (තම පරමාධිපති) ඇමතූ අවසථ්ාව 

සිහියට නගනු. 

فَٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك َولَا تَُكن 
َكَصاِحِب ٱلۡحُوِت إِذۡ نَاَدىَٰ َوُهَو  

 ٤٨ َمۡكُظوم  

49. ඔහුයේ පරමාධිපතියේ පිහිට ඔහුට යනාලැබුයන් නම් 

ඔහු අවමානයට ලක් කරනු ලැබූ තත්ත්වයේ නිසරු 

යවරළට විසි කරනු ලබන්නට තිබුණි. 

ِن  ن تََدََٰرَكُهۥ نِۡعَمة  م 
َ
هۡولَآ أ ب ِهِۦ  ل ره

 ٤٩ لَُنبَِذ بِٱلَۡعَرآءِ َوُهَو َمۡذُموم  
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50. නමුත් ඔහුයේ පරමාධිපති ඔහු ව යතෝරා ගත්යත්ය. 

තවද ඔහු ව දැහැමියන් අතරට පත් කයළය්. 
فَٱۡجتََبَُٰه َربُُّهۥ فََجَعلَُهۥ مَِن  

َٰلِِحينَ   ٥٠ ٱلصه

51. තවද ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් අනුශාසනාවට සවන් දුන් 

කල්හි ඔවුන්යේ බැල්යමන් ඔවුහු නුඹ ව ලිසස්ා 

වට්ටන්නට තැත් කරති. “නියත වශයයන්ම ඔහු 

උම්මත්තකයකු යැ”යි ඔවුහු පවසති. 

هِذيَن َكَفُرواْ لَيُۡزلُِقونََك  َوِإن يَكَاُد ٱل
ِۡكَر  ا َسِمُعواْ ٱلذ  بَۡصَٰرِِهۡم لَمه

َ
بِأ

 ٥١ َويَُقولُوَن إِنهُهۥ لََمۡجنُون  

52. එයහත් යමය යලෝවැසියන්ට උපයදසක් මිස නැත.  َها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمين  ٥٢ َوَما ُهَو إِل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තිරසාර සිදුවීම වනාහි,  ُ١ ٱلۡحَآقهة 

2. එම තිරසාර සිදුවීම යනු කුමක් ද?  ُ٢ َما ٱلۡحَآقهة 

3. තිරසාර සිදුවීම යනු කුමක්දැයි නුඹට දැනුම් දුන්යන් 

කුමක් ද? 
ََٰك َما ٱلۡحَآقهةُ  ۡدَرى

َ
 ٣ َوَمآ أ

4. (හදවත්) තිගැසස්ීමට පත් කරවන දිනය පිළිබඳ සමූද් 

ජනයා හා ආද් ජනයා යබාරු කයළෝය. 
ُۢ بِٱلَۡقارَِعةِ بَۡت ثَُموُد وَعَاُد  ٤ َكذه

5. සමූද් ජනයා වූ කලී ඔවුහු මහා හඬකින් විනාශ කරනු 

ලැබුයවෝය. 
اِغيَةِ ۡهلُِكواْ بِٱلطه

ُ
ا ثَُموُد فَأ مه

َ
 ٥ فَأ

6. තවද ආද් ජනයා වූ කලී ඔවුන් දැඩි හඬකින් යුත් සුළි 

සුළඟකින් විනාශ කරනු ලැබුයවෝය. 
ۡهلُِكواْ بِرِيٖح َصۡرَصٍر  

ُ
ا عَاد  فَأ مه

َ
َوأ

 ٦ عَاتِيَةٖ 

7. එය ඔවුන් යවත රාී හතක් හා දහවල් අටක් අඛ්ණ්ඩ 

ව ඔහු එවීය. (නුඹ එහි සිටියා නම්) ඔවුන් යබාල් වූ ඉඳි 

ගස ්වල කඳන් යමන් එහි විනාශයට පත් ව සිටිනු නුඹ 

දකින්නට තිබුණි. 

َرَها َعلَيۡهِۡم َسبَۡع لََياٖل َوثََمَٰنِيََة  َسخه
 ۡۖ يهاٍم ُحُسوٗما

َ
َفتََرى ٱلَۡقۡوَم فِيَها أ

ۡعَجاُز َنخٍۡل َخاوِيَةٖ 
َ
نهُهۡم أ

َ
 ٧ َصۡرَعيَٰ َكأ

8. ඔවුන්යගන් ඉතිරි ව සිටින කිසිවකු යහෝ නුඹ 

දකින්යනහි ද? 
ِنُۢ بَاقِيَةٖ   ٨ َفَهۡل تََرىَٰ لَُهم م 

9. තවද ෆිර්අවුන් හා ඔහුට යපර වූවන් ද උඩුයටිකුරු 

යපරළා දමනු ලැබූවන් ද වැරදි කරමින් පැමිණියයෝය. 
وََجآَء فِۡرَعۡوُن َوَمن َقبۡلَُهۥ  

 ٩ َوٱلُۡمۡؤتَفَِكَُٰت بِٱلۡخَاِطئَةِ

10. ඔවුහු ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ දූතයාණන්ට 

පිටුපෑයවෝය. එයහයින් බිහිසුණු ග්රහණයකින් ඔහු ඔවුන් 

හසු කයළය්. 

ۡخَذٗة 
َ
َخَذُهۡم أ

َ
َفَعَصۡواْ رَُسوَل َرب ِهِۡم فَأ

ابِيَةً   ١٠ ره

11. ජලය ඉක්මවා ගිය කල්හි නියත වශයයන්ම අපි 

නුඹලා ව යාත්රායේ ඉසිලුයවමු. 
ا َطَغا ٱلَۡمآُء َحمَلَۡنَُٰكۡم فِي  إِنها لَمه

 ١١ ٱلۡجَارِيَةِ
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12. එය අපි නුඹලාට යමයනහි කිරීමක් බවට පත් කරනු 

පිණිස හා ධාරණය කරන සවන් එය ධාරණය කරනු 

පිණිසය. 

ذُن  
ُ
لَِنۡجَعلََها لَُكۡم تَۡذكَِرٗة َوتَعِيََهآ أ

 ١٢ َوَِٰعيَة  

13. යහාරණෑයවහි එක් පිඹුමක් පිඹිනු ලැබූ විට;   ورِ َنۡفَخة  َوَِٰحَدة  ١٣ فَإِذَا نُفَِخ فِي ٱلصُّ

14. තවද මහයපායළාව හා කඳු ඔසවනු ලැබ ඒ යදක 

එක පහරින් සුනු විසුනු කරනු ලැබූ විට; 
ۡرُض 

َ
ٗة   َوُحمِلَِت ٱلۡأ تَا َدكه َوٱلِۡجبَاُل فَُدكه

 ١٤ َوَِٰحَدةٗ 

15. එදින සිදු වන දෑ සිදු වනු ඇත.  ُ١٥ َفيَۡوَمئِٖذ َوَقَعِت ٱلَۡواقَِعة 

16. තවද අහස පැළී යනු ඇත. එවිට එය එදින දුර්වල ව 

පවතී. 
َمآُء فَِهَي يَوَۡمئِٖذ   ِت ٱلسه َوٱنَشقه

 ١٦ َواهِيَة  

17. තවද ඒ අවට පැතිවල මලක්වරුන් යවති. එදින 

ඔවුනට ඉහළින් (ප්රබල මලක්වරුන්) අට යදයනකු නුයේ 

පරමාධිපතියේ අර්ෂ් (යහවත් රාජධානිය) ඔසවා යගන 

සිටිති. 

ْۚ َويَۡحِمُل َعۡرَش  رَۡجآئَِها
َ
َوٱلَۡملَُك عَلَىَٰٓ أ

 ١٧ َرب َِك فَۡوَقُهۡم يَۡوَمئِٖذ ثََمَٰنِيَة  

18. එදින නුඹලා ඉදිරිපත් කරනු ලබන්යනහුය. සඟවන 

කිසිවක් නුඹලා අතරින් සැඟයවන්යන් නැත. 
يَۡوَمئِٖذ ُتۡعَرُضوَن لَا َتخَۡفىَٰ مِنُكۡم  

 ١٨ َخافِيَة  

19. තම වාර්තාව තම දකුණතට යදනු ලැබූ අය වූ කලී 

“ඕ යමන්න! මායේ වාර්තාව නුඹලා කියවා බලනු. 
وتَِي كَِتَٰبَُهۥ بِيَِمينِهِۦ 

ُ
ا َمۡن أ مه

َ
َفيَُقوُل  فَأ

 ١٩ َهآُؤُم ٱقَۡرُءواْ كَِتَٰبِيَهۡ 

20. නියත වශයයන්ම මායේ විනිශ්චයට මම මුහුණ යදන 

බව සැබැවින්ම මම සිතුයවමි” යැයි පවසයි. 
ن ِي ُمَلٍَٰق ِحَسابِيَهۡ 

َ
 ٢٠ إِن ِي َظنَنُت أ

21. එවිට ඔහු තෘප්තිමත් ජීවිතයයහි සිටියි.  ٖاِضيَة  ٢١ َفُهَو فِي ِعيَشةٖ ره

22. උසස ්(ස්වර්ග) උයයනහි යවයි.  ٖ٢٢ فِي َجنهٍة عَالَِية 

23. එහි වලුබරින් යුත් පලතුරු සමීපයයන් පවතියි.   ٢٣ ُقُطوُفَها َدانِيَة 

24. “පසු ගිය දින වල (යලායේදී) නුඹලා ගත කළ (යහාඳ 

දෑ) යහත්ුයවන් නුඹලා සතුටින් අනුභව කරනු. තවද 

පානය කරනු” (යැයි පවසනු ලැයේ.) 

ۡسلَۡفتُۡم فِي  كُلُواْ 
َ
ُۢا بَِمآ أ َوٱۡشَربُواْ َهنِيٓـ َ

يهاِم ٱلۡخَالَِيةِ
َ
 ٢٤ ٱلۡأ
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25. තවද තම වාර්තා යපාත තම වමතට යදනු ලැබූ අය වූ 

කලී, “අයහෝ මායේ විනාශය! මායේ වාර්තාව මට යදනු 

යනාලැබුයේ නම්!” යැයි පවසයි. 

وتَِي كَِتَٰبَُهۥ بِِشَمالِهِۦ 
ُ
ا َمۡن أ مه

َ
َفيَُقوُل  َوأ

وَت كَِتَٰبِيَهۡ 
ُ
 ٢٥ َيَٰلَيۡتَنِي لَۡم أ

26. “තවද මායේ විනිශ්චය කුමක්දැයි මා යනාදනී නම්!” 

(යකාතරම් අගයන්ද?) 
ۡدرِ َما ِحَسابِيَهۡ 

َ
 ٢٦ َولَۡم أ

27. “අයහෝ යේදය! එය(මරණය) අවසන් තීන්දුව වූයේ 

නම්” (යකාතරම් අගයන්ද?) යැයි පවසයි. 
 ٢٧ ٱلَۡقاِضيَةَ َيَٰلَيۡتََها كَانَِت 

28. “මායේ ධනය මට කිසිදු ඵලක් යනාදුන්යන්ය.”   ۡۡغنَيَٰ َعن ِي َمالَِيه
َ
 ٢٨ َمآ أ

29. “මායේ බලය මයගන් පහ ව යගාස් ඇත.” (යැයි 

තවදුරටත් පවසයි.) 
 ٢٩ َهلََك َعن ِي ُسلَۡطَٰنِيَهۡ 

30. “නුඹලා ඔහු ව ග්රහණය කරනු. තවද ඔහුට විලංගු 

දමනු.” 
 ٣٠ َفُغلُّوُه ُخُذوهُ 

31. “පසු ව ඔහු ව නිරයට ඇද දමා පුළුසස්නු.”  ٣١ ثُمه ٱلۡجَِحيَم َصلُّوُه 

32. ඔහු රියන් හැත්තෑවක් දිගු දම්වැලක් තුළ යවයි. 

නුඹලා ඔහු ව එහි බැඳ දමනු. 
ثُمه فِي ِسلِۡسلَةٖ ذَرُۡعَها َسبُۡعوَن ذَِراٗعا 

 ٣٢ فَٱۡسلُُكوُه 

33. නියත වශයයන්ම ඔහු සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් 

විශ්වාස යනාකරන්යනකු විය. 
ِ ٱلَۡعِظيمِ   ٣٣ إِنهُهۥ كَاَن لَا يُۡؤمُِن بِٱَّلله

34. තවද ඔහු දිළිඳුන්ට ආහාර සැපයීමට දිරි ගැන්වූයේ ද 

නැත. 
 ٣٤ َولَا َيحُضُّ عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكينِ 

35. එයහයින් අද දින ඔහුට යමහි කිසිදු සමීප මිතුයරකු 

නැත. 
 ٣٥ فَلَيَۡس لَُه ٱلَۡيۡوَم َهَُٰهنَا َحمِيم  

36. (තුවාලවල) සැරව මිස යවනත් කිසිදු ආහාරයක් ද 

නැත. 
ها مِۡن ِغۡسلِينٖ   ٣٦ َولَا َطَعاٌم إِل

37. වැරදි කළවුන් මිස එය කිසිවකු අනුභව යනාකරයි.  َها ٱلَۡخَِٰطـ ُون ۥٓ إِل ُكلُُه
ۡ
ها يَأ  ٣٧ ل

38. නුඹලා දකින දෑ මත ද මම දිවුරමි.  َقِۡسُم بَِما ُتبِۡصُرون
ُ
 ٣٨ فَلَآ أ

39. නුඹලා යනාදකින දෑ මත ද මම දිවුරමි.  َ٣٩ َوَما لَا ُتبِۡصُرون 

40. නියත වශයයන්ම යමය යගෞරවනීය දූතයකුයේ 

ප්රකාශයකි. 
 ٤٠ إِنهُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيمٖ 
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41. තවද එය කවියකුයේ ප්රකාශයක් ද යනායවයි. නුඹලා 

විශ්වාස කරනුයේ ස්වල්පයකි. 
ا   َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرِٖۚ قَلِيلٗا مه

 ٤١ تُۡؤمِنُونَ 

42. එය හූනියම්කරුවකුයේ ප්රකාශයක් ද යනායවයි. 

නුඹලා යමයනහි කරන්යන් ස්වල්පයකි. 
ا   َولَا بَِقۡوِل كَاهِٖنِۚ قَلِيلٗا مه

ُرونَ   ٤٢ تََذكه

43. (එය) සකල යලෝකයන්යේ පරමාධිපතියගන් පහළ 

කරනු ලැබූවකි. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِن رهب   ٤٣ تَنزِيل  م 

44. ප්රබන්ධයන් සමහරක් අප යවත ඔහු යගාතා 

පැවසුයේ නම්, 
َقاوِيلِ 

َ
َل َعلَيۡنَا َبۡعَض ٱلۡأ  ٤٤ َولَۡو َتَقوه

45. අපි ඔහු ව දකුණතින් හසුකර ගන්යනමු.  َخۡذنَا مِنُۡه
َ
 ٤٥ بِٱلَۡيِمينِ لَأ

46. පසු ව ප්රාණ නාළය ඔහුයගන් අපි කපා හරින්යනමු.  َ٤٦ ثُمه لََقَطۡعنَا مِنُۡه ٱلَۡوتِين 

47. එවිට නුඹලා අතරින් කිසියවකු යහෝ (අපයගන්) 

ඔහුව වළක්වන්නන් යලස යනාසිටියි. 
َحٍد َعنُۡه  

َ
ِۡن أ َفَما مِنُكم م 

 ٤٧ َحَِٰجزِينَ 

48. තවද නියත වශයයන්ම එය බිය බැතිමතුන්හට 

යමයනහි කිරීමකි. 
 ٤٨ َوِإنهُهۥ لََتۡذكَِرة  ل ِلُۡمتهقِينَ 

49. තවද නියත වශයයන්ම නුඹලා අතරින් මුසාවාදීන් 

සිටින බව සැබැවින්ම අපි දනිමු. 
ِبِينَ  َكذ  نه مِنُكم مُّ

َ
 ٤٩ َوِإنها لََنۡعلَُم أ

50. තවද නියත වශයයන්ම එය යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නන්හට බලවත් යශෝකයකි. 
 ٥٠ َوِإنهُهۥ لَحَۡسَرةٌ عَلَى ٱلَۡكَٰفِرِينَ 

51. තවද නියත වශයයන්ම එය ස්ීර සතයයකි.  ِ٥١ َوِإنهُهۥ لَحَقُّ ٱلَۡيقِين 

52. එයහයින් (නබිවරය!) නුඹ නුඹයේ සර්ව බලධාරී 

පරමාධිපතියේ නාමයයන් සුවිශුද්ධ කරනු. 
 ٥٢ ٱلَۡعِظيمِ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك 
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සූරා අල් මආරිේ المعارج 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. සිදු වන දඬුවමක් පිළිබඳ විමසන්යනකු විමසුයේය.  َٖل َسآئُِلُۢ بَِعَذاٖب َواقِع
َ
 ١ َسأ

2. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්හට එය වළක්වන 

කිසියවකු යහෝ යනාමැත. 
 ٢ ل ِلَۡكَٰفِرِيَن لَيَۡس لَُهۥ َدافِع  

3. (එම දඬුවම) උසස්ථාන හිමි අල්ලාහය්ගන් (සිදුයවයි).  ِذِي ٱلَۡمَعارِج ِ َِن ٱَّلله  ٣ م 

4. එහි කාල ප්රමාණය වසර පනස ්දහසක් වන දිනයක 

මලක්වරුන් ද ආත්මය ද (ජිේරීල් ද) ඔහු (අල්ලාහ්) යවත 

ආයරෝහණය යවති. 

وُح إِلَۡيهِ فِي  َتۡعُرُج ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوٱلرُّ
لَۡف  

َ
يَۡومٖ كَاَن مِۡقَداُرُهۥ َخمِۡسيَن أ

 ٤ َسنَةٖ 

5. එයහයින් (නබිවරය!) නුඹ අලංකාර අයුරින් ඉවසා දරා 

ගනු. 
 ٥ فَٱۡصبِۡر َصبۡٗرا َجمِيلًا

6. නියත වශයයන්ම එය (දඬුවම) අධික දුරින් ඇති බව 

ඔවුහු සිතති. 
 ٦ إِنهُهۡم يََرۡونَُهۥ بَعِيٗدا

7. නමුත් අපි එය සමීපයයන් දකිමු. َُٰه قَرِيٗبا  ٧ َونََرى

8. එදින අහස උණු වූ යලෝදිය යමන් වනු ඇත.  َِمآُء َكٱلُۡمۡهل  ٨ يَۡوَم تَُكوُن ٱلسه

9. තවද කඳු යලාම් යමන් වනු ඇත.  ٩ َكٱلۡعِۡهنِ َوتَُكوُن ٱلِۡجبَاُل 

10. තවද මිතුයරක් මිතුයරකු ගැන ප්රශ්න යනාකරයි. ١٠ َولَا يَۡسـ َُل َحمِيٌم َحمِيٗما 

11. ඔවුන් එකියනකා දකිනු ඇත. එවිට අපරාධකරුවා 

එදින දඬුවමින් මිදීම සඳහා (වන්දි වශයයන්) තම දරුවන් 

එයමන්ම; 

ُروَنُهۡمْۚ يََودُّ ٱلُۡمۡجرُِم لَۡو  َيۡفتَِدي  ُيبَصه
 ١١ مِۡن َعَذاِب يَۡومِئِذِۭ بِبَنِيهِ

12. තම බිරිය, තම යසායහායුරන්; ِِخيه
َ
 ١٢ َوَصَِٰحبَتِهِۦ َوأ

13. ඔහු සමඟ සම්බන්ධකම් පැවැත් වූ තම ඥාතීන්; ِ١٣ َوَفِصيلَتِهِ ٱلهتِي تُـ ۡوِيه 
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14. තවද මහයපායළායේ සිටින සියලු යදනා යහෝ වන්දි 

වශයයන් ලබා දී පසු තමන් මුදවා ගත යුතු යැයි ප්රිය කරයි. 
ۡرِض َجمِيٗعا ثُمه يُنِجيهِ

َ
 ١٤ َوَمن فِي ٱلۡأ

15. එයස් යනාව නියත වශයයන්ම එය දවාළන ගින්නය.  َٰإِنهَها لََظى ۡۖ هآ  ١٥ كَل

16. (එය හිස්කබයල්) හම (පුඵස්සා) ගලවා දමන්නකි.  ََٰوى اَعٗة ل ِلشه  ١٦ نَزه

17. එය (සතය ප්රතික්යෂ්ප කර) පසුපස හැරී පලා ගිය අය 

ආරාධනා කරයි. 
هيَٰ  ۡدبََر َوتََول

َ
 ١٧ تَۡدُعواْ َمۡن أ

18. ඔහු වස්තුව රැස ්යකාට තැන්පත් කයළය්.  َٰٓۡوَعي
َ
 ١٨ َوَجمََع فَأ

19. නියත වශයයන්ම මිනිසා කලබලකාරීභාවයයන් මවනු 

ලැබ ඇත. 
 ١٩ ۞إِنه ٱلِۡإنَسََٰن ُخلَِق َهلُوعًا

20. ඔහුට අයහපත වැළඳුණු විට වික්ිප්ත යේ. رُّ َجُزوٗعا ُه ٱلشه  ٢٠ إِذَا َمسه

21. තවද ඔහුට යහපත වැළඳුණු විට (අන් අයට යනාදී) 

වළක්වන්යනකු යේ. 
ُه ٱلۡخَيُۡر َمنُوعًا  ٢١ َوِإذَا َمسه

22. නමුත් සලාතය ඉටු කරන්නන් හැර;  َها ٱلُۡمَصل ِين  ٢٢ إِل

23. ඔවුන් වනාහි ඔවුන්යේ සලාතයයහි නිරතුරුවම 

නිරතවන්යනෝ යවති. 
هِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِهِۡم َدآئُِمونَ   ٢٣ ٱل

24. තවද ඔවුන් වනාහි ඔවුන්යේ ධනයයහි නියමිත 

යකාටසක්; 
ۡعلُوم   ۡمَوَٰلِهِۡم َحق   مه

َ
هِذيَن فِٓي أ  ٢٤ َوٱل

25. අයදින්නන්ට හා (අයදීයමන්) වළක්වනු ලැබූවන්ට 

ඇත. 
آئِِل َوٱلَۡمۡحُرومِ   ٢٥ ل ِلسه

26. තවද ඔවුන් වනාහි විනිශ්චය දිනය පිළිබඳ ව තහවුරු 

කරති. 
ِينِ  قُوَن بِيَۡوِم ٱلد  ِ هِذيَن يَُصد   ٢٦ َوٱل

27. තවද ඔවුන් වනාහි ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ දඬුවම 

පිළිබඳ බියයන් සිටිති. 
ِۡن َعَذاِب َرب ِهِم   هِذيَن ُهم م  َوٱل

ۡشفُِقونَ   ٢٧ مُّ

28. නියත වශයයන්ම ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ දඬුවම 

ආරක්ිත යනාවන්නකි. 
ُمونٖ 

ۡ
 ٢٨ إِنه َعَذاَب َرب ِهِۡم َغيُۡر َمأ

29. තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්යේ ලිංයේන්ද්රයන් සුරක්ෂා 

කර ගන්යනෝ යවති. 
هِذيَن ُهۡم لُِفُروِجهِۡم َحَٰفُِظونَ   ٢٩ َوٱل
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30. නමුත් ඔවුන්යේ බිරියන් හා ඔවුන්යේ දකුණත් හිමි 

කර ගත් කාන්තාවන්ට හැර. ඒ යහ්තුයවන් නියත 

වශයයන්ම ඔවුන් යදාස් නගනු ලබන්නන් යනායවති. 

ۡو َما َملََكۡت  
َ
ۡزَوَِٰجهِۡم أ

َ
ها عَلَىَٰٓ أ إِل

يَۡمَٰنُُهۡم فَإِنهُهۡم َغيُۡر َملُومِينَ 
َ
 ٣٠ أ

31. එයහයින් කවයරකු ඉන් ඔේබට (අයුතු යලස) 

යසායන්යන් ද එවිට ඔවුහුමය සීමාව ඉක්මවා යන්යනෝ. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
َفَمِن ٱۡبتََغىَٰ َوَرآَء َذَٰلَِك فَأ

 ٣١ ٱلَۡعاُدونَ 

32. තවද ඔවුහු ඔවුන් යවත පැවරුණු විශ්වාසභාරය හා 

ඔවුන්යේ ගිවිසුම් රකින්නන් යවති. 
َمََٰنَٰتِهِۡم وََعۡهِدهِۡم  

َ
هِذيَن ُهۡم لِأ َوٱل

 ٣٢ َرَُٰعونَ 

33. තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්යේ සාක්ි ගැන ස්ථාවර ව 

සිටින්යනෝ යවති. 
هِذيَن ُهم بَِشَهََٰدَٰتِهِۡم قَآئُِمونَ   ٣٣ َوٱل

34. තවද ඔවුහු වනාහි ඔවුන්යේ සලාතයන් සුරක්ෂා 

කරන්යනෝ යවති. 
هِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِهِۡم   َوٱل

 ٣٤ ُيحَافُِظونَ 

35. ස්වර්ග උයන්හි සම්භාවනීය අය ඔවුහුමය.  َۡكَرُمون َٰٖت مُّ ْوَلَٰٓئَِك فِي َجنه
ُ
 ٣٥ أ

36. යමම ප්රතික්යෂ්ප කළවුන්ට සිදුවී ඇත්යත් කුමක්ද? 

ඔවුන් නුඹ ඉදිරිටයට කඩිනමින් පැමියණති. 
هِذيَن َكَفُرواْ قِبَلََك  َفَماِل ٱل

 ٣٦ ُمۡهِطعِينَ 

37. දකුණු පැත්යතන් හා වම් පැත්යතන් කණ්ඩායම් 

වශයයන් (පැමියණති). 
َماِل ِعزِينَ  ِ  ٣٧ َعِن ٱلَۡيِميِن وََعِن ٱلش 

38. ඔවුන් අතරින් සෑම යකයනකුම සුව පහසුකම් ඇති 

ස්වර්ග උයනට ඇතුළු කරනු ලැබීම ගැන ආශා කරන්යන් 

ද? 

ن يُۡدَخَل  
َ
ِنُۡهۡم أ َيۡطَمُع كُلُّ ٱۡمرِيٖٕ م 

َ
أ

 ٣٨ َجنهَة نَعِيمٖ 

39. එයස් යනායේ. ඔවුන් දන්නා දැයින් නියත වශයයන්ම 

අපි ඔවුන් මැේයවමු. 
ا َيۡعلَُمونَ  ِمه ۖۡ إِنها َخلَۡقَنَُٰهم م  هآ  ٣٩ كَل

40. යපරදිගවල් හා අපරදිගවල්හි පරමාධිපති මත දිවුරා 

පවසමි. නියත වශයයන්ම අපි බලය දරන්යනෝ යවමු. 
ِ ٱلَۡمَشَٰرِِق َوٱلَۡمَغَٰرِِب  قِۡسُم بَِرب 

ُ
فَلَآ أ
 ٤٠ َقَِٰدُرونَ إِنها لَ 

41. (ඔවුන් යවනුවට) ඔවුනට වඩා යහපත් අයවලුන් බිහි 

කිරීමට (බලය දරන්යනෝ යවමු.) මන්ද අපි පරාජිතයින් 

යනායවමු. 

ِنُۡهۡم َوَما َنحُۡن  َل َخيۡٗرا م  ِ ن نُّبَد 
َ
عَلَىَٰٓ أ

 ٤١ بَِمۡسبُوِقينَ 
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42. ඔවුනට ප්රතිඥා යදනු ලැබූ ඔවුන්යේ දිනය ඔවුන් හමු 

වන තුරු ඔවුන් නිෂ්ඵල කතායවහි නිරත වීමට ද යකළි 

යලාල් කිරීමට ද ඔවුනට ඉඩ යදනු. 

فََذۡرُهۡم َيخُوُضواْ َويَلَۡعبُواْ َحتهيَٰ يَُلَُٰقواْ  
هِذي يُوَعُدونَ   ٤٢ يَۡوَمُهُم ٱل

43. පිළිම යවත ඔවුන් යේගයයන් දුවන්නාක් යමන් ඉතා 

යේගයයන් එදින මිනී වළවල් වලින් ඔවුන් බැහැර වනු 

ඇත. 

ۡجَداِث ِسَراٗعا  
َ
يَۡوَم َيخۡرُُجوَن مَِن ٱلۡأ

نهُهۡم إِلَيَٰ نُُصٖب يُوفُِضونَ 
َ
 ٤٣ َكأ

44. ඔවුන්යේ බැල්ම පහත් ව පවතී. අවමානය ඔවුන් 

යවළා ගනු ඇත. ඔවුන් ප්රතිඥා යදනු ලබමින් සිටි දිනය එය 

යේ. 

ْۚ َذَٰلَِك  بَۡصَُٰرُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلهة 
َ
َخَِٰشَعًة أ

هِذي كَانُواْ يُوَعُدونَ   ٤٤ ٱلَۡيۡوُم ٱل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. යේදනීය දඬුවමක් ඔවුන් යවත පැමිණීමට යපර 

නුඹ නුයේ ජනයාට අනතුරු අඟවනු යැයි (නියයෝග 

කර) අපි නූහ ්ඔහුයේ ජනයා යවත සැබැවින්ම 

එේයවමු. 

نِذۡر 
َ
ۡن أ

َ
ۦٓ أ رَۡسلۡنَا نُوًحا إِلَيَٰ قَوۡمِهِ

َ
إِنهآ أ

تِيَُهۡم َعَذاٌب  
ۡ
ن يَأ

َ
قَۡوَمَك مِن َقبِۡل أ

لِيم  
َ
 ١ أ

2. “අයහෝ මායේ ජනයිනි!  නියත වශයයන්ම මම 

නුඹලා යවනුයවන් ප්රකට අනතුරු අඟවන්යනකු 

යවමි” යැයි ඔහු පැවසුයේය. 

بِينٌ   ٢ قَاَل َيََٰقۡوِم إِن ِي لَُكۡم نَِذير  مُّ

3. “නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරනු. තවද ඔහුට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට අවනත වනු” 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوٱتهُقوهُ َوأ ِن ٱۡعبُُدواْ ٱَّلله

َ
 ٣ أ

4. “නුඹලායේ පාපයන්ට ඔහු නුඹලාට සමාව යදනු 

ඇත. නියමිත කාලයක් දක්වා නුඹලා ව ඔහු ප්රමාද 

කරනු ඇත. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ්යේ නිශ්චිත 

කාලය පැමිණි විට එය කල් දමනු යනාලැයේ. නුඹලා 

දැන සිටියාහු නම්.” 

ۡرُكۡم إِلَيَٰٓ   ِ ِن ذُنُوبُِكۡم َويَُؤخ  َيۡغفِۡر لَُكم م 
ِ إِذَا َجآَء لَا   َجَل ٱَّلله

َ
يِۚ إِنه أ َسمًّ َجٖل مُّ

َ
أ

ْۚ لَۡو ُكنتُۡم َتۡعلَُمونَ  ُر  ٤ يَُؤخه

5. “මායේ පරමාධිපතියාණනි! දිවා රාත්රියේ නියත 

වශයයන්ම මම මායේ ජනයාට ඇරයුම් කයළමි” යැයි 

ඔහු පැවසීය. 

ِ إِن ِي َدَعۡوُت قَۡومِي لَۡيلٗا   قَاَل َرب 
 ٥ َوَنَهاٗرا

6. “නමුත් මායේ ඇරයුම පලා යෑම මිස යවනත් 

කිසිවක් ඔවුනට අධික යනාකයළය්.” 
ها فَِراٗرا  ٦ فَلَۡم يَزِۡدُهۡم ُدعَآءِٓي إِل

7. “තවද නුඹ ඔවුනට සමාව යදනු පිණිස නියත 

වශයයන්ම මම ඔවුනට ඇරයුම් කළ සෑම කල්හිම 

ඔවුහු අඛ්ණ්ඩව ඔවුන්යේ ඇඟිලි කන් තුළ ඔබා 

ගත්යතෝය. තවද ඔවුන්යේ ඇඳුමින් ඔවුහු වසා 

ගත්යතෝය. තවද පාපකම්හි නිරත වූයවෝය. තවද 

අහංකාරයයන් උඩඟුකම් පෑහ.” 

َوِإن ِي كُلهَما َدَعۡوُتُهۡم لَِتۡغفَِر لَُهۡم َجَعلُٓواْ  
َصَٰبَِعُهۡم فِٓي َءاذَانِهِۡم وَٱۡستَۡغَشۡواْ ثِيَاَبُهۡم  

َ
أ

واْ َوٱۡستَۡكبَُرواْ ٱۡستِۡكبَاٗرا َصرُّ
َ
 ٧ َوأ

8. “පසු ව නියත වශයයන්ම මම ඔවුනට විවෘත ව 

ඇරයුම් කයළමි.” 
 ٨ ثُمه إِن ِي َدَعۡوُتُهۡم ِجَهاٗرا
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9. “පසු ව නියත වශයයන්ම මම ප්රසිද්ධියේ ඔවුනට 

දැනුම් දුනිමි. තවද රහිසගත ව ද ඔවුනට දැනුම් 

දුනිමි.” 

ۡسَرۡرُت لَُهۡم 
َ
ۡعلَنُت لَُهۡم َوأ

َ
ثُمه إِن ِٓي أ

 ٩ إِۡسَراٗرا

10. “එවිට නුඹලා නුඹලායේ පරමාධිපතියගන් සමාව 

අයැද සිටිනු. නියත වශයයන්ම ඔහු අතික්ෂමාශීලී ය 

යැයි මම පැවසුයවමි.” 

َفُقلُۡت ٱۡستَۡغفُِرواْ َربهُكۡم إِنهُهۥ كَاَن  
اٗرا  ١٠ َغفه

11. “ඔහු නුඹලා යවත අහසින් (වැසි) නිරතුරු ව 

එවනු ඇත.” 
ِۡدَراٗرا َمآَء َعلَيُۡكم م   ١١ يُرِۡسِل ٱلسه

12. “ධනය හා දරුවන් ඔහු නුඹලාට පිරිනමනු ඇත. 

තවද නුඹලා යවනුයවන් උයන් ඇති කරනු ඇත. තවද 

නුඹලා යවනුයවන් ගංගාවන් ද ඇති කරනු ඇත”. 

ۡمَوَٰٖل َوبَنِيَن َويَۡجَعل  
َ
َويُۡمِدۡدُكم بِأ

نَۡهَٰٗرا
َ
َٰٖت َويَۡجَعل لهُكۡم أ  ١٢ لهُكۡم َجنه

13. “නුඹලාට කුමක් වී ද? අල්ලාහ්ට යගෞරවය 

කිරීමට නුඹලා අයප්ක්ෂා යනාකරන්යනහුය.” 
ِ َوَقاٗرا ا لَُكۡم لَا تَرُۡجوَن َّلِله  ١٣ مه

14. “තවද සැබැවින්ම ඔහු නුඹලා ව විවිධ 

අදියරයන්යගන් මැේයේය.” 
ۡطَواًرا 

َ
 ١٤ َوَقۡد َخلََقُكۡم أ

15. “තල වශයයන් අහස ්හත අල්ලාහ ්මවා ඇත්යත් 

යකයස්දැයි නුඹලා යනාදුටුයවහු ද?” 
لَۡم تََرۡواْ َكيَۡف 

َ
ُ َسبَۡع َسَمََٰوَٰٖت  أ َخلََق ٱَّلله

 ١٥ ِطبَاٗقا

16. “තවද ඔහු එහි සඳු ආයලෝකයක් බවට පත් 

කයළය්. තවද හිරු පහනක් බවට පත් කයළය්.” 
ۡمَس  وََجَعَل ٱلَۡقَمَر فِيهِنه نُوٗرا وََجَعَل ٱلشه

 ١٦ ِسَراٗجا

17. “තවද අල්ලාහ් නුඹලා ව මහයපායළායවන් බිහි 

කර වැයඩන්නට සැලැස්වීය.” 
ۡرِض َنبَاٗتا

َ
َِن ٱلۡأ ۢنبَتَُكم م 

َ
ُ أ  ١٧ َوٱَّلله

18. “පසු ව ඒ තුළට ඔහු නුඹලා ව නැවතත් 

එවන්යන්ය. තවද නුඹලා ව බැහැර කරමින් 

නික්යමන්නට සලස්වන්යන්ය.” 

ثُمه يُعِيُدُكۡم فِيَها َويُۡخرُِجُكۡم  
 ١٨ إِۡخَراٗجا

19. තවද නුඹලාට මහයපායළාව ඇතිරිල්ලක් යමන් 

අල්ලාහ ්ඇති කයළ්ය. 
ۡرَض بَِساٗطا

َ
ُ َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ  ١٩ َوٱَّلله

20. නුඹලා එහි විවෘත මංමාවත් වල ගමන් කිරීම 

පිණිස. 
 ٢٠ ل ِتَۡسلُُكواْ مِنَۡها ُسبُلٗا فَِجاٗجا
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21. “මායේ පරමාධිපතියාණනි! නියත වශයයන්ම 

ඔවුන් මට පිටුපෑයවෝය. තවද තම ධනය හා තම 

දරුවන් අලාභය මිස යවයනකක් ඔහුට අධික 

යනාකළ අය ඔවුහු අනුගමනය කයළෝය” යැයි නූහ් 

පැවසීය. 

ِ إِنهُهۡم َعَصۡونِي وَٱتهبَُعواْ َمن  قَاَل نُوح  رهب 
ها َخَساٗرا ۥٓ إِل هۡم يَزِۡدهُ َمالُُهۥ َوَولَُدهُ  ٢١ ل

22. “තවද ඔවුහු මහත් කුමන්ත්රණයක් සැලසුම් 

කයළෝය.” 
 ٢٢ ُكبهاٗراَوَمَكُرواْ َمۡكٗرا 

23. “තවද නුඹලායේ යදවියන් නුඹලා අත් 

යනාහරිනු. තවද වද්, සුවාඃ, යගූස,් යඌක්, හා නස්ර් 

(වැනි පිළිම ද) නුඹලා අත් යනාහරිනු යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය.” 

ا   َوَقالُواْ لَا تََذُرنه َءالَِهتَُكۡم َولَا تََذُرنه َود ٗ
 َ  ٢٣ ۡسٗراَولَا ُسَواٗعا َولَا َيُغوَث َويَُعوَق َون

24. “තවද ඔවුහු යබායහෝ යදනා යනාමග යැේයවෝය. 

අපරාධකරුවන්ට මුළා ව මිස යවනත් කිසිවක් ඔබ 

අධික යනාකරනු මැනව!” යනුයවන් ප්රාර්ථනා කළහ. 

ها   َٰلِِميَن إِل َضلُّواْ َكثِيٗراۖۡ َولَا تَزِدِ ٱلظه
َ
َوَقۡد أ

 ٢٤ َضَلَٰلٗا

25. ඔවුන්යේ වැරදි ක්රියා යහත්ුයවන් ඔවුහු ගිල්වනු 

ලැබුයවෝය. පසු ව නිරා ගින්නට ඇතුළත් කරනු 

ලැබුයවෝය. ඔවුන් යවනුයවන් අල්ලාහ ්හැර 

උදේකරුවන් කිසියවකු යහෝ ඔවුහු යනාලැබුයවෝය. 

ۡدِخلُواْ نَاٗرا فَلَۡم  
ُ
ۡغرُِقواْ فَأ

ُ
ا َخِطئَٰٓـتِهِۡم أ ِمه م 

نَصاٗرا
َ
ِ أ ِن ُدوِن ٱَّلله  ٢٥ َيجُِدواْ لَُهم م 

26. “මායේ පරමාධිපතියාණනි! යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් අතරින් මහයපායළාව මත 

කිසිදු නිවසක් යහෝ අත් යනාහරිනු මැනව!” යැයි නූහ් 

පැවසීය. 

ۡرِض مَِن 
َ
ِ لَا تََذۡر عَلَى ٱلۡأ َوَقاَل نُوح  رهب 

 ٢٦ ٱلَۡكَٰفِرِيَن َديهاًرا 

27. “නියත වශයයන්ම ඔබ ඔවුන් අතහැරියේ නම් 

ඔයේ ගැත්තන් ව ඔවුන් යනාමග යවනු ඇත. තවද 

ඔවුන් ගුණමකු පාපතරයකු හැර බිහි යනාකරනු 

ඇත.” 

إِنهَك إِن تََذۡرُهۡم يُِضلُّواْ ِعبَاَدَك َولَا يَلُِدٓواْ  
اٗرا ها فَاِجٗرا َكفه  ٢٧ إِل

28. “මායේ පරමාධිපතියාණනි! මට හා මායේ 

යදමේපියන්ටත් විශ්වාස කරන්යනකු යස් මායේ 

නිවසට ඇතුළත්වූවන්හටත් යද්වත්වය විශ්වාස 

කරන්නන් හා විශ්වාස කරන්නියන් හටත් සමාව 

යදනු මැනව! අපරාධකරුවන්හට විනාශය මිස 

යවනකක් අධික යනාකරනු මැනව!” 

َٰلَِديه َولَِمن َدَخَل بَيۡتَِي   ِ ٱۡغفِۡر لِي َولَِو رهب 
ُمۡؤمِٗنا َولِلُۡمۡؤمِنِيَن َوٱلُۡمۡؤمَِنَِٰتِۖ َولَا تَزِدِ  

 َٰ ها َتبَاَرُۢاٱلظه  ٢٨ لِِميَن إِل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. නියත වශයයන්ම ජින්නුන්යගන් පිරිසක් (අල් 

කුර්ආනයට) සවන් දී "සැබැවින්ම අපි පුදුමාකාර 

පාරායනයකට සවන් දුන්යනමු යැයි පැවසූ වග මා 

යවත යද්ව පණිවිඩය මගින් දන්වනු ලැබීය” යැයි 

(නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

  ِ َِن ٱلِۡجن  نهُه ٱۡستََمَع َنَفر  م 
َ
وِحَي إِلَيه أ

ُ
قُۡل أ

 ١ َفَقالُٓواْ إِنها َسِمۡعنَا قُۡرَءانًا َعَجٗبا

2. එය ඍජු මාර්ගය යවත මග යපන්වයි. එයහයින් 

අපි එය විශ්වාස කයළමු. අපයේ පරමාධිපතිට 

කිසිවකු යහෝ ආයද්ශ යනාකරන්යනමු යැයි පැවසූ 

බවත් (දන්වනු ලැබීය.) 

ُّۡشرَِك   ۖۦۡ َولَن ن َيۡهِدٓي إِلَي ٱلرُّۡشِد فَـ َاَمنها بِهِ
َحٗدا

َ
 ٢ بَِرب ِنَآ أ

3. “තවද නියත වශයයන්ම අපයේ පරමාධිපතියේ 

කීර්තිය උත්තරීතර විය. ඔහු සහකාරියක යහෝ 

දරුයවකු යහෝ යනාගත්යත්ය.” 

خََذ َصَِٰحبَٗة   نهُهۥ تََعَٰلَىَٰ َجدُّ َرب ِنَا َما ٱته
َ
َوأ

 ٣ َولَا َولَٗدا

4. තවද අප අතර සිටි අඥානයකු අල්ලාහ්ට එයරහි ව 

ප්රබන්ධ කතා පවසා සිටියේය. 
  ِ نهُهۥ كَاَن َيُقوُل َسفِيُهنَا عَلَى ٱَّلله

َ
َوأ

 ٤ َشَطٗطا

5. “මිනිස ්වර්ගයා හා ජින් වර්ගයා අල්ලාහ්ට එයරහි 

ව යබාරුවක් කිසිවියටක යනාපවසනු ඇතැයි නියත 

වශයයන්ම අපි සිතමින් සිටියයමු.” 

ن لهن َتُقوَل ٱلِۡإنُس َوٱلِۡجنُّ  
َ
نها َظنَنهآ أ

َ
َوأ

ِ َكِذبٗا  ٥ عَلَى ٱَّلله

6. තවද නියත වශයයන්ම ජින් වර්ගයායගන් වූ 

පිරිසකයගන් මිනිස් වර්ගයායගන් පිරිසක් ආරක්ෂාව 

පැතුයවෝය. එයහයින් ඔවුහු ඔවුනට උඩඟුකම අධික 

කයළෝය. 

َِن ٱلِۡإنِس َيُعوذُوَن  نهُهۥ كَاَن رَِجال  م 
َ
َوأ

ِ فََزاُدوُهۡم َرَهٗقا َِن ٱلِۡجن   ٦ بِرَِجاٖل م 

7. අල්ලාහ් කිසිවකු යහෝ නැවත (පණ දී) එවන්යන්ම 

නැතැයි නුඹලා සිතුවාක් යමන් සැබැවින්ම ඔවුහු ද 

සිතුයවෝය. 

ن لهن َيبَۡعَث 
َ
نهُهۡم َظنُّواْ َكَما َظنَنتُۡم أ

َ
َوأ

َحٗدا
َ
ُ أ  ٧ ٱَّلله

8. තවද නියත වශයයන්ම (ජින්වරුන් වන) අපි අහස 

ස්පර්ශ කයළමු. එවිට එය දැඩි ආරක්ෂායවන් හා 

උල්කාපාත වලින් පිරී තියබනු අපි දුටුයවමු. 

َمآَء  نها لََمۡسنَا ٱلسه
َ
فَوََجۡدَنََٰها ُملِئَۡت َوأ

 ٨ َحرَٗسا َشِديٗدا وَُشُهٗبا
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9. තවද (අහයස් සිදුවන කතා බහ) සවන් දීම සඳහා 

අසුන් ගන්නා සථ්ානයන්හි අසුන් ගන්නට අපි පුරුදුව 

සිටියයමු. දැන් කවයරකු යහෝ එයස ්සවන් දුන්යන් 

නම් එවිට උල්කා ප්රහාර ඔහු දකිනු ඇත. 

نها ُكنها َنۡقُعُد 
َ
ۡمِعِۖ َفَمن َوأ مِنَۡها َمَقَٰعَِد لِلسه

 ٩ يَۡستَِمِع ٱٓأۡلَن َيجِۡد لَُهۥ ِشَهاٗبا رهَصٗدا

10. තවද මහයපායළායේ යවයසන්නන් හට නපුරක් 

අයප්ක්ෂා කරනු ලබන්යන් ද එයස ්නැතයහාත් 

ඔවුන්යේ පරමාධිපති ඔවුනට යහමග අයප්ක්ෂා 

කරන්යන් දැයි නියත වශයයන්ම අපි යනාදනිමු. 

نها لَا نَۡدرِيٓ 
َ
ۡرِض   َوأ

َ
رِيَد بَِمن فِي ٱلۡأ

ُ
َشرٌّ أ

َ
أ

َراَد بِهِۡم َربُُّهۡم رََشٗدا
َ
ۡم أ

َ
 ١٠ أ

11. තවද නියත වශයයන්ම අප අතරින් දැහැමියයෝ ද 

යවති. එයමන්ම අප අතරින් එයස ්යනාවන්නන් ද 

යවති. අපි විවිධ මාර්ග වල යවන් ව සිටියයමු. 

َٰلُِحوَن وَمِنها ُدوَن  نها مِنها ٱلصه
َ
َذَٰلَِكۖۡ َوأ

 ١١ ُكنها َطَرآئَِق قَِدٗدا

12. තවද මහයපායළායේ අල්ලාහ ්පරාජය කිරීමට 

අපට යනාහැකි බවත් පලා යෑයමන් ඔහු පරාජයට පත් 

කළ යනාහැකි බවත් සැබැවින්ම අපි සිතුයවමු. 

ۡرِض  
َ
َ فِي ٱلۡأ ن لهن نُّۡعِجَز ٱَّلله

َ
نها َظنَنهآ أ

َ
َوأ

 ١٢ َهَرٗباَولَن نُّۡعِجَزُهۥ 

13. තවද නියත වශයයන්ම අපි යහමගට සවන් දුන් 

කල්හි අපි එය විශ්වාස කයළමු. එයහයින් කවයරකු 

තම පරමාධිපති විශ්වාස කරන්යන් ද එවිට පාඩුවක් 

ගැන යහෝ අසාධාරණයක් ගැන යහෝ ඔහු බිය 

යනාවනු ඇත. 

ۖۦۡ َفَمن  ا َسِمۡعنَا ٱلُۡهَدىَٰٓ َءاَمنها بِهِ نها لَمه
َ
َوأ

يُۡؤمِنُۢ بَِرب ِهِۦ فَلَا َيخَاُف َبخٗۡسا َولَا 
 ١٣ َرَهٗقا

14. තවද නියත වශයයන්ම අප වනාහි අප අතරින් 

අවනත වන්යනෝ ද යවති. එයමන්ම අප අතරින් 

(සතයයයන්) බැහැර වන්යනෝ ද යවති. එයහයින් 

කවුරුන් අවනත වන්යනෝ ද ඔවුහු ඍජු මග යසායා 

ගත්යතෝය. 

نها مِنها 
َ
ٱلُۡمۡسلُِموَن َومِنها ٱلَۡقَِٰسُطوَنۖۡ َوأ

ۡواْ رََشٗدا ْوَلَٰٓئَِك َتحَره
ُ
ۡسلََم فَأ

َ
 ١٤ َفَمۡن أ

15. තවද (සතයයයන්) බැහැර වන්යනෝ වූ කලී නිරය 

සඳහා ඉන්ධන බවට ඔවුහු පත් වූයවෝය. 
ا ٱلَۡقَِٰسُطوَن فَكَانُواْ ِلجََهنهَم َحَطٗبا مه

َ
 ١٥ َوأ

16. එයස්ම (යහ) මාර්ගයේ ඔවුන් ස්ථාවර ව සිටියේ 

නම් අපි ඔවුනට බහුල වශයයන් ජලය සපයන්යනමු 

යන වගත් (මට දන්වනු ලැබීය.) 

ۡسَقيَۡنَُٰهم  
َ
رِيَقةِ لَأ لهوِ ٱۡستََقَُٰمواْ عَلَى ٱلطه

َ
َوأ

آًء َغَدٗقا  ١٦ مه

17. එය අපි ඔවුන් එහි පරීක්ෂාවට ලක් කරනු 

පිණිසය. තවද කවයරකු තම පරමාධිපති යමයනහි 

කිරීම පිටු දකින්යන් ද ඔහු ඔහු ව දරුණු දඬුවමට 

යයාමු කරනු ඇත. 

ل َِنۡفتِنَُهۡم فِيهِِۚ َوَمن ُيۡعرِۡض َعن ذِۡكرِ  
 ١٧ َرب ِهِۦ يَۡسلُۡكُه َعَذابٗا َصَعٗدا
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18. තවද නියත වශයයන්ම මස්ජිදයන් අල්ලාහ් 

සතුය. එයහයින් නුඹලා අල්ලාහ් සමග කිසියවක් 

යනාඅයදිනු. 

نه 
َ
ِ َوأ ِ فَلَا تَۡدُعواْ َمَع ٱَّلله ٱلَۡمَسَِٰجَد َّلِله

َحٗدا
َ
 ١٨ أ

19. තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහය්ේ ගැත්තා 

(නබිවරයා) ඔහු යවත ඇරයුම් කිරීමට නැගී සිටී 

කල්හි ඔවුහු කණ්ඩායම් වශයයන් ඔහු යවත 

සමීපවන්නට වූයවෝය. 

ِ يَۡدُعوهُ  ا قَاَم َعبُۡد ٱَّلله نهُهۥ لَمه
َ
كَاُدواْ  َوأ

 ١٩ يَُكونُوَن َعلَيۡهِ لَِبٗدا

20. “නියත වශයයන්ම මා අයදිනුයේ මායේ 

පරමාධිපතිවය. තවද මම ඔහුට කිසිවකු යහෝ ආයද්ශ 

යනාකරමි” යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ۦٓ   ۡشرُِك بِهِ
ُ
ۡدُعواْ َرب ِي َولَآ أ

َ
قُۡل إِنهَمآ أ

َحٗدا
َ
 ٢٠ أ

21. “නුඹලාට යම් හානියක් යහෝ යම් මග යපන්වීමක් 

යහෝ සිදු කරන්නට නියත වශයයන්ම මා බලය 

යනාදරමි” යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

ا َولَا   ۡملُِك لَُكۡم َضر ٗ
َ
قُۡل إِن ِي لَآ أ

 ٢١ رََشٗدا

22. “(මා අවනත යනාවුයේ නම්) අල්ලාහ්යගන් මා 

ආරක්ෂා කරන්නට කිසිවකුට යනාහැක්යක්මය. තවද 

ඔහු හැර යවනත් පිළිසරණක් මම කිසිවියටක 

යනාලබමි” යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. 

َحد  َولَۡن  
َ
ِ أ قُۡل إِن ِي لَن ُيجِيَرنِي مَِن ٱَّلله

ِجَد مِن ُدونِهِۦ ُملۡتََحًدا
َ
 ٢٢ أ

23. අල්ලාහ් හා ඔහුයේ දූත පණිවිඩය ගැන දැනුම් දීම 

මිස (යවනත් කිසිවක් මා සතු යනායේ.) තවද 

කවයරකු අල්ලාහ්ට හා ඔහුයේ දූතයාණන්හට 

පිටුපාන්යන්ද එවිට නියත වශයයන්ම ඔහුට නිරා 

ගින්න ඇත. ඔවුහු එහි නිරන්තරයයන්ම 

සදාතනිකයින් යවති. 

ۚۦْ َوَمن َيۡعِص   َلَٰتِهِ ِ َورَِسَٰ َِن ٱَّلله ها بََلَٰٗغا م  إِل
َ َورَُسولَُهۥ فَإِنه لَُهۥ نَاَر َجَهنهَم  ٱَّلله

بًَدا
َ
 ٢٣ َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

24. අවසානයේ ප්රතිඥා යදනු ලබන දෑ ඔවුහු දුටු විට 

උදේකරුයගන් වඩාත් දුර්වල කවුරුන් දැයි ද 

සංඛ්යායවන් වඩාත් අඩු කවුරුන් දැයි ද ඔවුහු මතු 

දැන ගනු ඇත. 

ۡواْ َما يُوَعُدوَن فََسيَۡعلَُموَن 
َ
َحتهيَٰٓ إِذَا َرأ

قَلُّ َعَدٗدا
َ
ۡضَعُف نَاِصٗرا َوأ

َ
 ٢٤ َمۡن أ

25. “නුඹලාට ප්රතිඥා යදනු ලබන දෑ සමීප ද? එයස ්

නැතයහාත් මායේ පරමාධිපති එයට දිගු කලක් තබා 

ඇත්යත්දැයි ද මම යනාදනිමි” යැයි (නබිවරය!) නුඹ 

පවසනු. 

ۡم 
َ
ا تُوَعُدوَن أ قَرِيب  مه

َ
ۡدرِٓي أ

َ
قُۡل إِۡن أ

َمًدا
َ
 ٢٥ َيجَۡعُل لَُهۥ َرب ِٓي أ

26. ඔහු ගුප්ත දෑ දන්නාය. එයහයින් ඔහුයේ ගුප්ත දෑ 

කිසිවකුට ඔහු යහළිදරේ යනාකරයි. 
ۦٓ  َٰلُِم ٱلَۡغيِۡب فَلَا ُيۡظهُِر عَلَىَٰ َغيۡبِهِ َع

َحًدا
َ
 ٢٦ أ
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27. නමුත් රසූල්වරයකුයගන් ඔහු යතෝරා ගත් අයට 

හැර. එවිට ඔහු ඉදිරියයන් හා ඔහු පසුපසින් නියත 

වශයයන්ම ඔහු ආරක්ෂකයින් ගමන් කරවනු ඇත. 

ها َمِن ٱۡرتََضيَٰ مِ ن رهُسوٖل فَإِنهُهۥ يَۡسلُُك  إِل
 ٢٧ مِنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َومِۡن َخلۡفِهِۦ َرَصٗدا

28. ඔවුන්යේ පරමාධිපතියේ දූත පණිවිඩ ඔවුන්ට 

දැනුම් දී ඇත්යත්දැයි ඔහු දැන ගනු පිණිසය. ඔවුන් 

සමග ඇති දෑ පිළිබඳ ව ඔහු සර්ව ප්රකාරයයන් දැන 

සිටියි. තවද සියලු දෑ ගණන් යකාට තබා ඇත. 

َلَِٰت َرب ِهِۡم   بۡلَُغواْ رَِسَٰ
َ
ن قَۡد أ

َ
ل َِيۡعلََم أ

ۡحَصيَٰ كُله َشۡيٍء  
َ
َحاَط بَِما لََديۡهِۡم َوأ

َ
َوأ

ُۢا  ٢٨ َعَدَد
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සූරා අල් මුස්සම්මිල් المزمل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අයහෝ යපාරවා යගන සිටින්නාණනි!  ُِل َها ٱلُۡمزهم  يُّ
َ
 ١ َيَٰٓأ

2. සුළු කාලයක් හැර රාත්රියයහි නැගිට සිට නැමදුම් 

කරනු. 
ها قَلِيلٗا هۡيَل إِل  ٢ قُِم ٱل

3. එයින් අඩක් යහෝ එයින් ස්වල්පයක් යහෝ නුඹ අඩු කර 

ගනු. 
وِ ٱنُقۡص مِنُۡه قَلِيلًا

َ
ۥٓ أ  ٣ ن ِۡصَفُه

4. නැතයහාත් ඊට වඩා වැඩි කර ගනු. තවද අල් 

කුර්ආනය නිසි අයුරින් පිළියවළට පාරායනය කරනු. 
ۡو زِۡد َعلَيۡهِ َوَرت ِِل ٱلُۡقۡرَءاَن  

َ
أ

 ٤ تَۡرتِيلًا

5. නියත වශයයන්ම අපි නුඹ යවත බරැති ප්රකාශයක් මතු 

යහළන්යනමු. 
قِى َعلَيَۡك قَۡولٗا ثَقِيلًاإِنها 

 ٥ َسنُلۡ

6. නියත වශයයන්ම රාත්රියේ අවදිවීම (සිත්) දමනයට 

වඩාත් බලගතුය. තවද කියවීමට වඩාත් උචිතය. 
قَۡوُم  

َ
َشدُّ وَۡطـ ٗا َوأ

َ
هۡيِل ِهَي أ إِنه نَاِشئََة ٱل

 ٦ قِيلًا

7. දහවල් කාලයේ නියත වශයයන්ම ඔබට දිගු කාර්ය 

භාරයක් ඇත. 
َهارِ َسبٗۡحا َطوِيلٗا  ٧ إِنه لََك فِي ٱلنه

8. තවද ඔයේ පරමාධිපතියේ නාමය ඔබ යමයනහි කරනු. 

තවද (නැමදුයමහි) ඔහු යවත පූර්ණ ව යයාමු වනු. 
َوٱذُۡكرِ ٱۡسَم َرب َِك َوتَبَتهۡل إِلَۡيهِ 

 ٨ تَبۡتِيلٗا

9. ඔහු නැයගනහිර හා බටහියරහි හිමිපාණන්ය. ඔහු හැර 

යවනත් යදවියඳකු යනාමැත. එයහයින් භාරකරුවකු 

වශයයන් ඔබ ඔහු ගනු. 

ها ُهَو  رهبُّ ٱلَۡمۡشِرِق َوٱلَۡمۡغرِِب لَآ إَِلََٰه إِل
خِۡذهُ َوكِيلٗا  ٩ فَٱته

10. තවද ඔවුන් පවසන දෑ ගැන නුඹ ඉවසනු. තවද 

අලංකාර මග හැරීමකින් ඔවුන් මග හරිනු. 
ۡم  َوٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن َوٱۡهُجۡرهُ 

 ١٠ َهۡجٗرا َجمِيلٗا

11. තවද සැප පහසුකමින් යුත් යබාරු පවසන්නන් මා 

සමඟ නුඹ අත්හැර දමනු. තවද නුඹ ඔවුනට ස්වල්ප 

කාලයක් අවකාශ යදනු. 

ۡعَمةِ  ْولِي ٱلنه
ُ
ِبِيَن أ َوذَۡرنِي َوٱلُۡمَكذ 

ِلُۡهۡم قَلِيلًا  ١١ َوَمه 
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12. නියත වශයයන්ම අප යවත (ඔවුන් සඳහා) විලංගු හා 

නිරය ද ඇත. 
نكَالٗا وََجِحيٗما

َ
 ١٢ إِنه لََدۡينَآ أ

13. උගුර හිර කරන ආහාරයක් හා යේදනීය දඬුවමක් ද 

(ඇත). 
لِيٗما

َ
ةٖ وََعَذابًا أ  ١٣ وََطَعاٗما ذَا ُغصه

14. එදින මහයපායළාව හා කඳු කම්පනය යවයි. තවද 

කඳු හැයළන සුළු යගාඩ ගසා ඇති පස් බවට පත් වනු 

ඇත. 

ۡرُض َوٱلِۡجبَاُل وَكَانَِت  يَۡوَم 
َ
تَرُۡجُف ٱلۡأ

هِيلًا  ١٤ ٱلِۡجبَاُل َكثِيٗبا مه

15. ෆිර්අවුන් යවත අපි දූතයකු එේවාක් යමන් නුඹලා මත 

සාක්ි දරන දූතයකු නුඹලා යවත සැබැවින්ම අපි 

එේයවමු. 

رَۡسلۡنَآ إِلَۡيُكۡم رَُسولٗا َشَٰهًِدا  
َ
إِنهآ أ

رَۡسلۡنَآ إِلَيَٰ فِۡرَعۡوَن َعلَيُۡكۡم َكَمآ 
َ
أ

 ١٥ رَُسولٗا

16. නමුත් ෆිර්අවුන් එම දූතයාණන්ට පිටුපෑයේය. 

එයහයින් අපි ඔහු බිහිසුනු ග්රහණයකින් ග්රහණය කයළමු. 
َخۡذَنَُٰه 

َ
َفَعَصيَٰ فِۡرَعۡوُن ٱلرهُسوَل فَأ

ۡخٗذا َوبِيلٗا
َ
 ١٦ أ

17. නුඹලා ප්රතික්යෂ්ප කයළ ්නම් දරුවන් පවා මහලුන් 

බවට පත් කරන දිනයයහි නුඹලා යකයස් නම් ආරක්ෂා 

වන්යනහු ද? 

فََكيَۡف َتتهُقوَن إِن َكَفۡرُتۡم يَۡوٗما  
 ١٧ َيجَۡعُل ٱلۡوِلَۡدََٰن ِشيبًا

18. එහි අහස පිපිරී යන්නකි. ඔහුයේ ප්රතිඥාව සිදු කරනු 

ලබන්නක් විය. 
ۚۦْ كَاَن وَۡعُدهُۥ  ُۢ بِهِ َمآُء ُمنَفِطُر ٱلسه

 ١٨ َمۡفُعولًا

19. නියත වශයයන්ම යමය යමයනහි කිරීමකි. එයහයින් 

කවයරකු අභිමත කරන්යන් ද ඔහු එය තම පරමාධිපති 

යවත වූ මාර්ගයක් යලස ගනිත්වා! 

خََذ إِلَيَٰ  إِنه َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته
 ١٩ َرب ِهِۦ َسبِيلًا
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20. නියත වශයයන්ම නුඹ රාත්රියයන් තුයනන් යදකකට 

වඩා අඩු කාලයක් ද ඉන් අඩක් ද තුයනන් එකක 

යකාටසක් ද නැගී සිටින බවත් නුඹ සමග සිටින අය 

අතරින් පිරිසක් ද (එයස්) සිටින බවත් නියත වශයයන්ම 

නුඹයේ පරමාධිපති දන්යන්ය. අල්ලාහ ්රාත්රිය හා දහවල 

නිර්ණය කරන්යන්ය. නුඹලා එය (නිවැරදිව) ගණන් 

යනාකරන බව ඔහු දන්යන්ය. එවිට ඔහු නුඹලාට සමාව 

දුන්යන්ය. එයහයින් අල් කුර්ආනයයන් පහසු දෑ නුඹලා 

පාරායනය කරනු. නුඹලා අතර යරෝගීන් හා අල්ලාහය්ේ 

භාගයයන් යසායා මහයපායළායේ සැරිසරන යවනත් අය 

හා අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ සටන් වදින තවත් අයද සිටින 

බව ඔහු දන්යන්ය. එයහයින් එයින් පහසු දෑ නුඹලා 

පාරායනය කරනු. තවද සලාතය නිසි අයුරින් ඉටු කරනු. 
zසකාත් ද යදනු. අල්ලාහ්ට අලංකාර ණයක් යදනු. නුඹලා 

යවනුයවන් කවර යහපතක් නුඹලා ඉදිරිපත් කරන්යන් ද 

නුඹලා එය අල්ලාහ ්අබියස දැක ගනු ඇත. එය යර්ෂ්ඨය. 

ප්රතිඵලයයන් වඩාත් ඉමහත්ය. තවද නුඹලා අල්ලාහය්ගන් 

සමාව අයැද සිටිනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අති 

ක්ෂමාශීලීය. මහා කරුණාන්විතය. 

ۡدنَيَٰ مِن  
َ
نهَك َتُقوُم أ

َ
۞إِنه َربهَك َيۡعلَُم أ

هۡيِل َونِۡصَفُهۥ َوثُلُثَُهۥ وََطآئَِفة   ثُلُثَِي ٱل
هۡيَل   ُر ٱل ِ ُ ُيَقد  هِذيَن َمَعَكْۚ َوٱَّلله َِن ٱل م 
ن لهن ُتحُۡصوهُ َفتَاَب 

َ
ْۚ َعلَِم أ َهاَر َوٱلنه

َر مَِن َعلَيۡ  ُكۡمۖۡ فَٱقۡرَُءواْ َما تَيَسه
ن َسيَُكوُن مِنُكم  

َ
ٱلُۡقۡرَءاِنِۚ َعلَِم أ

ۡرَضيَٰ َوَءاَخُروَن يَۡضِربُوَن فِي   مه
  ِ ۡرِض يَبۡتَُغوَن مِن فَۡضِل ٱَّلله

َ
ٱلۡأ

  ِۡۖ َوَءاَخُروَن يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
قِيُمواْ ٱ

َ
َر مِنُۡهْۚ َوأ لَوَٰةَ فَٱقَۡرُءواْ َما تَيَسه لصه

َ قَۡرًضا   قۡرُِضواْ ٱَّلله
َ
َكوَٰةَ َوأ َوَءاتُواْ ٱلزه

ِۡن   نُفِسُكم م 
َ
ُمواْ لِأ ِ ْۚ َوَما ُتَقد  َحَسٗنا

ِ ُهَو َخيۡٗرا   َخيۡرٖ َتجُِدوهُ ِعنَد ٱَّلله
  َ ۖۡ إِنه ٱَّلله َ ۡجٗراْۚ َوٱۡستَۡغفُِرواْ ٱَّلله

َ
ۡعَظَم أ

َ
َوأ

 ُۢ  ٢٠ َغُفور  رهِحيُم
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අයහෝ යපාරවා යගන සිටින්නාණනි!  ُث ِر َها ٱلُۡمده يُّ
َ
 ١ َيَٰٓأ

2. නුඹ නැගී සිට, අවවාද කරනු.  ۡنِذر
َ
 ٢ ُقۡم فَأ

3. තවද නුඹයේ පරමාධිපතිව උත්කෘෂ්ට කරනු.  ۡ٣ َوَربهَك فََكب ِر 

4. තවද නුඹයේ වසත්්රය පිරිසිදු කරනු.  ِۡر  ٤ َوثِيَابََك َفَطه 

5. තවද කිලිට්යටන් වළකිනු.  ۡ٥ َوٱلرُّۡجَز فَٱۡهُجر 

6. නුඹ අධික වශයයන් ලබන්නට බලායපායරාත්තු 

වී උපකාර යනාකරනු. 
 ٦ تَۡستَۡكثِرُ َولَا َتۡمنُن 

7. තවද නුයේ පරමාධිපති යවනුයවන් නුඹ ඉවසනු.  ۡ٧ َولَِرب َِك فَٱۡصبِر 

8. යහාරණෑයවහි හඬ නිකුත් කරනු ලැබූ විට;  اقُوِر  ٨ فَإِذَا نُقَِر فِي ٱلنه

9. එය දුෂ්කර දිනයක් වනු ඇත.  ٌ٩ فََذَٰلَِك يَۡوَمئِٖذ يَۡوٌم َعِسير 

10. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන්ට එදින පහසු 

යනාවනු ඇත. 
 ١٠ عَلَى ٱلَۡكَٰفِرِيَن َغيُۡر يَِسيرٖ 

11. මා හා මා මැවූ අය නුඹ තනි ව අත හැර දමනු. ١١ ذَۡرنِي َوَمۡن َخلَۡقُت وَِحيٗدا 

12. තවද මම ඔහුට යබායහෝ යස් ධනය ඇති කර 

දුනිමි. 
ۡمُدوٗدا  ١٢ وََجَعلُۡت لَُهۥ َمالٗا مه

13. ඔහු සමඟ වන දරුවන් ද (ඇති කර දුනිමි.) ١٣ َوبَنِيَن ُشُهوٗدا 

14. තවද (සියල්ල) පහසු කරමින් මම ඔහුට දිගු හැර 

දුනිමි. 
دتُّ لَُهۥ َتۡمهِيٗدا  ١٤ َوَمهه

15. පසු ව ද මම වැඩියයන් දිය යුතු යැයි ඔහු ප්රිය 

කරන්යන්ය. 
زِيدَ 

َ
ۡن أ

َ
 ١٥ ثُمه َيۡطَمُع أ
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16. එයස් යනාව; නියත වශයයන්ම ඔහු අපයේ වදන් 

වලට විරුද්ධ විය. 
ۖۡ إِنهُهۥ كَاَن ٓأِلَيَٰتِنَا َعنِيٗدا هآ  ١٦ كَل

17. ඔහුට දරුණු දඬුවමක් මම මතු පටවන්යනමි. ۡرهُِقُهۥ َصُعوًدا
ُ
 ١٧ َسأ

18. නියත වශයයන්ම ඔහු කල්පනා යකාට සැලසුම් 

යයදුයේය. 
رَ  َر َوَقده  ١٨ إِنهُهۥ فَكه

19. ඔහු විනාශ කරනු ලැබීය. ඔහු යකයස ්නම් 

සැලසුම් කයළ්ද? 
رَ   ١٩ َفُقتَِل َكيَۡف قَده

20. පසු ව ද ඔහු විනාශ කරනු ලැබීය. ඔහු යකයස ්

නම් සැලසුම් කයළ්ද? 
رَ   ٢٠ ثُمه قُتَِل َكيَۡف قَده

21. පසු ව ඔහු අධීක්ෂණය කර බැලීය.  َ٢١ ثُمه َنَظر 

22. පසු ව ඔහු රවා කිපුයණ්ය.  ٢٢ َوبََسرَ ثُمه َعبََس 

23. පසු ව ඔහු පිටු පා උඩඟු විය.  َۡدبََر َوٱۡستَۡكبَر
َ
 ٢٣ ثُمه أ

24. එවිට යමය දන්වනු ලැබූ හූනියමක් මිස නැත 

ඔහු පැවසුයේය. 
ها ِسۡحر  يُۡؤثَرُ   ٢٤ َفَقاَل إِۡن َهََٰذآ إِل

25. යමය මිනිසායේ ප්රකාශයක් මිස නැතැයි (ඔහු 

පැවසුයේය.) 
ها قَۡوُل ٱلۡبََشرِ إِۡن َهََٰذآ   ٢٥ إِل

26. මම ඔහු සකර්(නම් නිරය)ට මතු ඇතුළත් කරමි.  َۡصلِيهِ َسَقر
ُ
 ٢٦ َسأ

27. සකර් යනු කුමක්දැ?යි නුඹට දැනුම් දුන්යන් 

කුමක් ද? 
ََٰك َما َسَقرُ  ۡدَرى

َ
 ٢٧ َوَمآ أ

28. එය (කිසිවක්) ඉතිරි යනාකරයි. තවද අත් හැර 

යනාදමයි. 
 ٢٨ تََذرُ لَا ُتبۡقِى َولَا 

29. සම දැඩි යලස දවාලන්නකි.  ِاَحة  ل ِلۡبََشر  ٢٩ لَوه

30. ඒ මත දහනව යදයනකි.  َ٣٠ َعلَيَۡها تِۡسَعَة َعَشر 



සූරා අල් මුද්දස්සිර් 823 المدثر 

31. නිරයේ සගයින් යලස මලක්වරුන් මිස (යවනත් 

අය) අපි පත් යනාකයළමු. යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කළවුනට යමාවුන්යේ සංථයාව පරීක්ෂණයක් 

යලසින් මිස අපි පත් යනාකයළමු. එය ධර්ම ග්රන්ථ 

යදනු ලැබූවන් ස්ථාවරත්වයට පත් වනු පිණිසත්ය. 

තවද යදවියන් යකයරහි විශ්වාසය තැබූවන්යේ 

විශ්වාසය වර්ධනය කරනු පිණිසත් ධර්ම ග්රන්ථ යදනු 

ලැබූවන් හා යදවියන් යකයරහි විශ්වාසය තැබූවන් 

සැක යනාකරනු පිණිසත්ය. එයමන්ම "යමමගින් 

උපමාවක් යලසින් අල්ලාහ් අදහස් කරනුයේ 

කුමක්දැ"යි තම සිත් තුළ යරෝග ඇතිවුන් හා යදවියන් 

ගැන ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් පවසනු පිණිසත්ය. එයලස 

අල්ලාහ ්තමන් අභිමත කරන අය යනාමග යවයි. 

තවද තමන් අභිමත කරන අයට මග යපන්වයි. 

නුඹයේ පරමාධිපතියේ යස්නාව ගැන ඔහු හැර 

යවනත් කිසියවක් යනාදනී. යමය මිනිසුනට යමයනහි 

කිරීමක් මිස නැත. 

 ۡۖ ها َمَلَٰٓئَِكٗة ارِ إِل ۡصَحََٰب ٱلنه
َ
َوَما َجَعلۡنَآ أ

هِذيَن   ها فِتۡنَٗة ل ِل َتُهۡم إِل َوَما َجَعلۡنَا ِعده
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب  

ُ
هِذيَن أ َكَفُرواْ لِيَۡستَيۡقَِن ٱل

هِذيَن َءاَمنُٓواْ إِيَمَٰٗنا َولَا يَۡرتَ  اَب َويَۡزَداَد ٱل
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َوٱلُۡمۡؤمِنُوَن َولَِيُقوَل 

ُ
هِذيَن أ ٱل

رَض  َوٱلَۡكَٰفُِروَن َماذَآ  هِذيَن فِي قُلُوبِهِم مه ٱل
  ُ ُ بَِهََٰذا َمثَلٗاْۚ َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله َراَد ٱَّلله

َ
أ

ْۚ َوَما َيۡعلَُم   َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء
ها  ها ذِۡكَرىَٰ  ُجنُوَد َرب َِك إِل ُهَوْۚ َوَما ِهَي إِل

 ٣١ لِلۡبََشرِ 

32. එයස් යනාව සඳු මත දිවුරමින්.  ِها َوٱلَۡقَمر  ٣٢ كَل

33. රාත්රිය යගවී යන විට එය මත දිවුරමින්.  َۡدبَر
َ
هۡيِل إِذۡ أ  ٣٣ َوٱل

34. අරුයණෝදය උදා වන විට එය මත දිවුරමින්.  َۡسَفر
َ
بِۡح إِذَآ أ  ٣٤ َوٱلصُّ

35. නියත වශයයන්ම එය (නිරය) බලවත් කරුණු 

අතරින් එකකි. 
 ٣٥ إِنهَها لَإِۡحَدى ٱلُۡكبَرِ 

36. මිනිසාට අනතුරු අඟවන්නක් වශයයනි.  ِ٣٦ نَِذيٗرا ل ِلۡبََشر 

37. එය නුඹලා අතුරින් යපරට යාමට යහෝ පසුබැස 

රැයඳන්නට කැමති අය යවනුයවනි. 
ۡو 

َ
َم أ ن َيتََقده

َ
لَِمن َشآَء مِنُكۡم أ

رَ  خه
َ
 ٣٧ َيتَأ

38. සෑම ආත්මයක්ම තමන් උපයා ගත් දෑ 

යවනුයවන් ඇපකරුයවකු යලස සිටින්යන්ය. 
 ٣٨ كُلُّ َنۡفِۭس بَِما َكَسبَۡت َرهِينَةٌ 

39. නමුත් දකුණුපස ජනයා හැර.  ِۡصَحََٰب ٱلَۡيِمين
َ
هآ أ  ٣٩ إِل

40. ඔවුන් ස්වර්ග උයන් මත සිට විමසති.  َٰٖت  ٤٠ يَتََسآَءلُونَ فِي َجنه

41. වැරදි කරුවන්යගන්;  َ٤١ َعِن ٱلُۡمۡجرِمِين 



සූරා අල් මුද්දස්සිර් 824 المدثر 

42. "නුඹලා ව සකර් තුළට යගන ආයේ කුමක්ද?"  َ٤٢ َما َسلََكُكۡم فِي َسَقر 

43. "අපි සලාත් ඉටු කරන්නන් අතුරින් යනාවූයයමු" 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 
 ٤٣ قَالُواْ لَۡم نَُك مَِن ٱلُۡمَصل ِينَ 

44. තවද අපි දිළිඳුන්ට ආහාර සපයමින් 

යනාසිටියයමු. 
 ٤٤ َولَۡم نَُك ُنۡطعُِم ٱلِۡمۡسِكينَ 

45. "(නිෂ්ඵල කටයුතු වල) ගිලී සිටින්නන් සමග 

අපද ගිලී සිටියයමු". 
 ٤٥ َوُكنها َنخُوُض َمَع ٱلۡخَآئِِضينَ 

46. තවද අපි විනිශ්චය දිනය යබාරු කරමින් 

සිටියයමු. 
ُب  ِ ِينِ َوُكنها نَُكذ   ٤٦ بِيَۡوِم ٱلد 

47. ස්ී ර දෑ (මරණය) අප යවත පැමියණන යතක්.  َُٰنَا ٱلَۡيقِين تَى
َ
 ٤٧ َحتهيَٰٓ أ

48. එයහයින් මැදිහත්වන්නන්යේ මැදිහත්වීම 

ඔවුනට ඵලක් යනාවන්යන්ය. 
َٰفِعِينَ   ٤٨ َفَما تَنَفُعُهۡم َشَفََٰعُة ٱلشه

49. එයහයින් ඔවුනට කුමක් වී ද? ඔවුන් යමයනහි 

කිරීම පිටුදකින්නන්ය. 
ۡذكَِرةِ ُمۡعرِِضينَ   ٤٩ َفَما لَُهۡم َعِن ٱلته

50. ඔවුන් තැති ගත් බූරුවන් යමනි.   ۡستَنفَِرة نهُهۡم ُحمُر  مُّ
َ
 ٥٠ َكأ

51. සිංහ යගාදුරින් පලා යන.  ِۭ  ٥١ فَرهۡت مِن قَۡسَوَرة

52. එයස් යනාව දිගු හරින ලද පත්රිකාවන් තමන්ට ද 

යදනු ලැබිය යුතු යැයි ඔවුන් අතරින් සෑම 

යකයනකුම අයප්ක්ෂා කරනු ඇත. 

ن يُۡؤتَيَٰ  
َ
ِنُۡهۡم أ بَۡل يُرِيُد كُلُّ ٱۡمرِيٖٕ م 

َرةٗ  نَشه  ٥٢ ُصُحٗفا مُّ

53. එයස් යනාව ඔවුහු මතු යලාව පිළිබඳ බිය 

යනායවති. 
ها َيخَافُوَن ٱٓأۡلِخَرةَ  هاۖۡ بَل ل  ٥٣ كَل

54. එයස් යනාව නියත වශයයන්ම එය උපයදසකි.   هآ إِنهُهۥ تَۡذكَِرة  ٥٤ كَل

55. එයහයින් කවයරකු අභිමත කරන්යන් ද ඔහු 

එයින් උපයදස් ලබත්වා! 
ۥ   ٥٥ َفَمن َشآَء ذََكَرُه

56. අල්ලාහ් අභිමත කරන්යන් නම් මිස ඔවුහු 

උපයදස් යනාලබති. ඔහු බැතිමත්කම ලබන්නට 

සුදුසස්ාය. එයමන්ම සමාව දායාද කරන්නට ද 

සුදුසස්ාය. 

ۡهُل  َوَما 
َ
ْۚ ُهَو أ ُ ن يََشآَء ٱَّلله

َ
هآ أ يَۡذُكُروَن إِل

ۡهُل ٱلَۡمۡغفَِرةِ 
َ
ۡقَوىَٰ َوأ  ٥٦ ٱلته



සූරා අල් කියාමා 825 القيامة 

සූරා අල් කියාමා  القيامة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනය මත දිවුරමි. ِقِۡسُم بِيَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمة
ُ
 ١ لَآ أ

2. තවද යදාස ්නගන ආත්මය මත දිවුරමි. ِاَمة ۡفِس ٱللهوه قِۡسُم بِٱلنه
ُ
 ٢ َولَآ أ

3. ඔහුයේ අස්ි අපි එක්රැස ්යනාකරන්යන්ම යැයි මිනිසා 

සිතන්යන්ද? 
جَۡمَع   لهن نه

َ
َيحَۡسُب ٱلِۡإنَسَُٰن أ

َ
أ

ۥ   ٣ ِعَظاَمُه

4. එයස් යනාව ඔහුයේ ඇඟිලි තුඩු පවා සකස් කිරීමට අපි 

ශක්තිවන්තයින් යවමු. 
ۥ  َِي َبنَانَُه َُّسو  ن ن

َ
َِٰدرِيَن عَلَىَٰٓ أ  ٤ بَلَىَٰ َق

5. නමුත් මිනිසා ඔහු ඉදිරියේ පාපයන් කිරීමට සිතයි.  ۥ بَۡل يُرِيُد َماَمُه
َ
 ٥ ٱلِۡإنَسَُٰن لَِيۡفُجَر أ

6. “මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනය කවදා දැ”යි 

ඔහු විමසා සිටියි. 
يهاَن يَۡوُم ٱلۡقَِيََٰمةِ

َ
 ٦ يَۡسـ َُل أ

7. දෘෂ්ටිය (නීලංකාරවී) මුළාවී ගිය විට,  ُ٧ فَإِذَا بَرَِق ٱلَۡبَصر 

8. තවද සඳු(යේ අයලෝකය) ගිලුනු විට,  ُ٨ وََخَسَف ٱلَۡقَمر 

9. තවද හිරු හා සඳු එක් කරනු ලැබූ විට,  ُۡمُس َوٱلَۡقَمر  ٩ َوُجمَِع ٱلشه

10. පලා යන තැන යකාතැනදැයි එදින මිනිසා විමසනු 

ඇත. 
ۡيَن ٱلَۡمَفرُّ 

َ
 ١٠ َيُقوُل ٱلِۡإنَسَُٰن يَوَۡمئٍِذ أ

11. එයස් යනාව සරණ පතන තැනක් (ඔහුට) යනාමැත.  ها لَا  ١١ َوَزرَ كَل

12. එදින වාසසථ්ානය නුඹයේ පරමාධිපති යවත පිහිටයි.  ُّ١٢ إِلَيَٰ َرب َِك يَۡوَمئٍِذ ٱلُۡمۡستََقر 

13. ඔහු කලින් කළ දෑ හා ඔහු පසුවට කළ දෑ 

සම්බන්ධයයන් එදින මිනිසාට දන්වනු ලැයේ. 
َم   يُنَبهُؤاْ ٱلِۡإنَسَُٰن يَوَۡمئِذِۭ بَِما قَده

رَ  خه
َ
 ١٣ َوأ

14. එයස් යනාව, තමන් ගැන මිනිසා සාක්ි දරන්යන්ය.   ١٤ بَِل ٱلِۡإنَسَُٰن عَلَىَٰ َنۡفِسهِۦ بَِصيرَة 
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15. ඔහු සමාවට යහ්තූන් ඉදිරිපත් කළ ද.  ۥ لَۡقىَٰ َمَعاذِيَرُه
َ
 ١٥ َولَۡو أ

16. එය (කුර්ආනය කියවීමට) ඉක්මන් කරනු පිණිස 

නුඹයේ දිව එයින් යනායසාල්වනු. 
ِۡك بِهِۦ  ۦٓ لَا ُتحَر   ١٦ لَِسانََك لَِتۡعَجَل بِهِ

17. එය යගානු කිරීම ද එය පාරායනය කරවීම ද නියත 

වශයයන්ම අප යවත වූ වගකීමකි. 
ۥ   ١٧ إِنه َعلَيۡنَا َجمَۡعُهۥ َوقُۡرَءانَُه

18. එයහයින් අපි එය පාරායනය කළ විට නුඹ එහි 

පාරායනය අනුගමනය කරනු. 
َنَُٰه فَٱتهبِۡع 

ۡ
ۥ فَإِذَا قََرأ  ١٨ قُۡرَءانَُه

19. පසු ව එය පැහැදිලි කිරීම ද නියත වශයයන්ම අප 

යවත පැවරුණු වගකීමකි. 
ۥ   ١٩ ثُمه إِنه َعلَيۡنَا َبيَانَُه

20. නමුත් නුඹලා යමයලාව ප්රිය කරන්යනහුය.  َها بَۡل ُتحِبُّوَن ٱلَۡعاِجلَة  ٢٠ كَل

21. තවද නුඹලා මතු යලාව අත හැර දමන්යනහුය.  َ٢١ َوتََذُروَن ٱٓأۡلِخَرة 

22. එදින ඇතැම් මුහුණු දීප්තිමත්ව පවතී.  ٌ٢٢ وُُجوه  يَۡوَمئِٖذ نهاِضَرة 

23. තම පරමාධිපති යදස බලමින් සිටිති.   ٢٣ إِلَيَٰ َرب َِها نَاِظَرة 

24. තවද එදින ඇතැම් මුහුණු (අඳුරින් යවළී) විරූප ව 

පවතී. 
 ٢٤ بَاِسَرة  َووُُجوه  يَۡوَمئِذِۭ 

25. (යකාඳු ඇට යපළ කඩා දමන) මහත් දඬුවමක් එයට 

සිදු කරනු ලබනු ඇතැයි සිතති. 
ن ُيۡفَعَل بَِها فَاقَِرة  

َ
 ٢٥ َتُظنُّ أ

26. එයස් යනාව (ප්රාණය) උගුරු දණ්ඩ දක්වා ළඟා වූ 

විට; 
هآ إِذَا بَلََغِت ٱلتهَراقِيَ   ٢٦ كَل

27. තවද ආරක්ෂා කරන්නා කවුරුන් දැයි විමසනු ලැබු 

විට; 
 ٢٧ َوقِيَل َمنۡ  َراقٖ 

28. නියත වශයයන්ම තමන් යවන් ව යෑම එය යේ යැයි 

ඔහු සිතූ විට; 
نهُه ٱلۡفَِراقُ 

َ
 ٢٨ وََظنه أ

29. යකණ්ඩය යකණ්ඩය සමග ඇමුණුනු විට;  ِاق اُق بِٱلسه ِت ٱلسه  ٢٩ َوٱلَۡتفه

30. එදින යමයහය වනු ලබන සථ්ානය නුඹයේ 

පරමාධිපති යවතය. 
 ٣٠ إِلَيَٰ َرب َِك يَۡوَمئٍِذ ٱلَۡمَساقُ 

31. තවද ඔහු සතය තහවුරු කයළ් නැත. තවද ඔහු 

සලාතය ඉටු කයළ් ද නැත. 
هىَٰ  َق َولَا َصل  ٣١ فَلَا َصده
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32. නමුත් ඔහු යබාරු කයළ්ය. තවද පිටුපෑයේය.  َٰهي َب َوتََول  ٣٢ َوَلَِٰكن َكذه

33. පසු ව ඔහු තම පවුල යවත අහංකාරකම් පාමින් 

ගියේය. 
ىَٰٓ  ۡهلِهِۦ َيتََمطه

َ
 ٣٣ ثُمه ذََهَب إِلَيَٰٓ أ

34. නුඹට (දඬවම) සමීප විය. වඩාත් සමීප විය.  َٰۡولَي
َ
ۡولَيَٰ لََك فَأ

َ
 ٣٤ أ

35. පසු ව ද සමීප විය. වඩාත් සමීප විය.  َٰٓۡولَي
َ
ۡولَيَٰ لََك فَأ

َ
 ٣٥ ثُمه أ

36. නිකරුයණ් ඔහු අත හැර දමනු ලබනු ඇතැයි මිනිසා 

සිතන්යන් ද? 
ن ُيتۡرََك ُسًدى

َ
َيحَۡسُب ٱلِۡإنَسَُٰن أ

َ
 ٣٦ أ

37. විදිනු ලබන ශුක්රාණු බිඳුවක් යලස ඔහු යනාසිටියේ 

ද? 
نِي ٖ ُيۡمنَيَٰ  ِن مه لَۡم يَُك ُنۡطَفٗة م 

َ
 ٣٧ أ

38. පසු ව ඔහු එල්ලී පවතින යල් කැටියක් බවට පත් 

විය. පසු ව ඔහුව මවා සැකසුයේය. 
ىَٰ ثُمه كَاَن   ٣٨ َعلََقٗة فََخلََق فََسوه

39. පසු ව එයින් සත්්රිය හා පිරිමියා යන යුගලය ඇති 

කයළය්. 
َكَر  وَۡجيِۡن ٱلذه فََجَعَل مِنُۡه ٱلزه

نثَيَٰٓ 
ُ
 ٣٩ َوٱلۡأ

40. (යම් සියලු යද් කළ) ඔහු, මළවුන් නැගිටුවීමට 

හැකියාව ඇත්තා බවට ඒවා (සාක්ියක් යලස) පිහිටා 

යනාමැති ද? 

ن ُيحۡـَِۧي  
َ
لَيَۡس َذَٰلَِك بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ أ

َ
أ

 ٤٠ ٱلَۡمۡوتَيَٰ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (යමයස ්යැයි) පවසන්නට තරම් වසත්ුවක් යලස 

මිනිසා යනාසිටි කාලයක් මිනිසාට යනාපැමිණියේ ද? 
ۡهرِ لَۡم   َِن ٱلده تَيَٰ عَلَى ٱلِۡإنَسَِٰن ِحين  م 

َ
َهۡل أ

ۡذُكوًرا  ا مه  ١ يَُكن َشيۡـ ٗ

2. නියත වශයයන්ම මුසු වූ ශුක්රාණු බිඳුවකින් අපි 

මිනිසා මැේයවමු. අපි ඔහු පරීක්ෂණයට ලක් 

කරන්යනමු. එයහයින් අපි ඔහු සවන් දිය හැකි හා 

බැලිය හැකි යකයනකු බවට පත් කයළමු. 

ۡمَشاٖج  
َ
إِنها َخلَۡقنَا ٱلِۡإنَسََٰن مِن نُّۡطَفٍة أ
ُۢا بَِصيًرا   ٢ نهبۡتَلِيهِ فََجَعلَۡنَُٰه َسِميَع

3. එම මාර්ගය යවත නියත වශයයන්ම අපි ඔහුට මග 

යපන්වූයයමු. ඔහු කෘතයේදියයකු යලස යහෝ 

ගුණමකුයවකු යලස යහෝ සිටිය හැක. 

ا إِنها  ا َشاكِٗرا َوِإمه بِيَل إِمه َهَديَۡنَُٰه ٱلسه
 ٣ َكُفوًرا 

4. නියත වශයයන්ම අපි යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නන් ට දම්වැල් ද යගල විලංගු ද ඇවියළන 

ගින්න ද සූදානම් කයළමු. 

ۡغَلَٰلٗا  
َ
ۡعتَۡدنَا لِلَۡكَٰفِرِيَن َسَلَِٰسلَاْ َوأ

َ
إِنهآ أ

 ٤ وََسعِيًرا 

5. නියත වශයයන්ම දැහැමියයෝ එහි කපුරු මිරැති 

(කුසලාන යමන් වූ) භාජන වලින් පානය කරති. 
ٖس كَاَن 

ۡ
بَۡراَر يَۡشَربُوَن مِن َكأ

َ
إِنه ٱلۡأ

 ٥ مَِزاُجَها كَافُوًرا 

6. (එය) උල්පතකි. එමගින් අල්ලාහය්ේ ගැත්තන් 

පානය කරති. එය ඔවුන් (කැමැති තැනකට) පීරා 

ගලා යන්නට සලස්වති. 

ُروَنَها   َعيٗۡنا ِ ِ ُيَفج  يَۡشَرُب بَِها ِعبَاُد ٱَّلله
 ٦ َتۡفِجيٗرا

7. ඔවුහු (තමන්යේ) භාරය ඉටු කරති. තවද එහි 

හානිය පැතිර පවතින දිනයට ඔවුහු බිය යවති. 
ُهۥ   ۡذرِ َويََخافُوَن يَۡوٗما كَاَن َشرُّ يُوُفوَن بِٱلنه

 ٧ ُمۡستَِطيٗرا

8. තවද ඒ (ආහාර) යකයරහි වූ ඇල්මක් (ඔවුන් තුළ 

තිබුනද) දිළින්දාට ද අනාථයාට ද සිරකරුවාට ද ඔවුහු 

ආහාර සපයති. 

َعاَم عَلَىَٰ ُحب ِهِۦ مِۡسِكيٗنا   َويُۡطعُِموَن ٱلطه
ِسيًرا 

َ
 ٨ َويَتِيٗما َوأ

9. “අපි නුඹලාට ආහාර සපයනුයේ අල්ලාහය්ේ 

තෘප්තිය යවනුයවනි. නුඹලායගන් කිසිදු ප්රතිඵලයක් 

යහෝ කිසිදු තුති පිදුමක් යහෝ අපි අයප්ක්ෂා යනාකරමු” 

(යැයි පවසති.) 

ِ لَا نُرِيُد  إِنهَما ُنۡطعُِمُكۡم لِوَۡجهِ ٱَّلله
 ٩ مِنُكۡم َجَزاٗٓء َولَا ُشُكوًرا 
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10. අපයේ පරමාධිපති යවතින් මුහුයණහි අප්රසන්න 

හා පිළිකුල විදහා පාන දිනයකට නියත වශයයන්ම 

අපි බියයවමු. 

ب ِنَا يَۡوًما َعبُوٗسا  إِنها َنخَاُف مِن  ره
 ١٠ َقۡمَطرِيٗرا

11. එයහයින් අල්ලාහ ්එදින නපුයරන් ඔවුන් මුදවා 

ගනු ඇත. තවද සතුට හා යසාම්නස ඔවුන් 

හමුවන්නට සලසනු ඇත. 

َُٰهۡم   ى ُ َشره َذَٰلَِك ٱلَۡيۡوِم َولَقه َُٰهُم ٱَّلله فََوقَى
 ١١ نَۡضَرٗة َوُسُروٗرا

12. ඔවුන් ඉවසා සිටි බැවින් ස්වර්ග උයන හා යස්ද 

යරදි ඔවුනට ඔහු ප්රතිඵල වශයයන් පිරිනැමනු ඇත. 
َُٰهم بَِما َصبَُرواْ َجنهٗة وََحرِيٗرا  ١٢ وََجَزى

13. ඔවුහු ඇදන් මත හාන්සියවමින් සිටිති. ඔවුහු එහි 

හිරු රශම්ිය යහෝ අධික සීතල යහෝ යනාදකිනු ඇත. 
َرآئِِكِۖ لَا 

َ
تهِكـ ِيَن فِيَها عَلَى ٱلۡأ يََرۡوَن مُّ

 ١٣ فِيَها َشۡمٗسا َولَا َزۡمَهرِيٗرا

14. තවද එහි යහවණ ඔවුන් මත පහත් ව පවතී. වලු 

බර පලතුරු යපාකුරුද එහි එල්ලී පවතී. 
َوَدانِيًَة َعلَيۡهِۡم ِظَلَٰلَُها َوذُل ِلَۡت ُقُطوُفَها  

 ١٤ تَۡذلِيلٗا

15. රිදියයන් වූ භාජන හා පළිඟු වලින් යුත් 

ගුරුයල්ත්තු රැයගන ඔවුන් වටා ගමන් කරවනු ලබති. 
ةٖ  ِن فِضه َويَُطاُف َعلَيۡهِم أَـِبنِيَةٖ م 

ۡكَواٖب كَانَۡت قََوارِيَرا۠ 
َ
 ١٥ َوأ

16. එය රිදියයන් වූ පළිඟුය. ඔවුහු එහි ප්රමාණය 

සකස ්කර ගන්යනෝය. 
ُروَها َتۡقِديٗرا ةٖ قَده  ١٦ قََوارِيَراْ مِن فِضه

17. සන්ජබීල් (ඉඟුරු) මිරැති පානයයන් යුත් 

කුසලාන එහි ඔවුනට පානය සඳහා යදනු ලබති. 
ٗسا كَاَن مَِزاُجَها  

ۡ
َويُۡسَقۡوَن فِيَها َكأ

 ١٧ َزنجَبِيلًا

18. එහි සල්සබීල් යැයි හඳුන්වනු ලබන උල්පතක්ද 

යවයි. 
يَٰ َسلَۡسبِيلٗا  ١٨ َعيٗۡنا فِيَها تَُسمه

19. සදා යයෞවනයේ පසු වන දරුවන් ඔවුන් වටා 

යති. නුඹ ඔවුන් දුටු විට එය විසිරනු ලැබූ මුතු යැයි 

සිතනු ඇත. 

خَلهُدوَن إِذَا  ۞َويَُطوُف َعلَيۡهِۡم وِلَۡدَٰن  مُّ
نثُوٗرا ۡيتَُهۡم َحِسبۡتَُهۡم لُۡؤلُٗؤا مه

َ
 ١٩ َرأ

20. තවද නුඹ එහි දුටු විට අතිශය ප්රීතිය හා විශාල 

රාජයයක් යලස නුඹ දකිනු ඇත. 
يَۡت نَعِيٗما َوُملۡٗكا  

َ
يَۡت ثَمه َرأ

َ
َوِإذَا َرأ

 ٢٠ َكبِيًرا 
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21. යකාළ පැහැති ඝන හා සිනිඳු යස්ද ඇඟලුම් ඔවුන් 

මත යවයි. ඔවුනට රිදියයන් වූ වළලු පලන්ඳවනු 

ලබති. තවද ඔවුන්යේ පරමාධිපති ඔවුනට පිරිසිදු 

පානය සපයනු ඇත. 

َٰلِيَُهۡم ثِيَاُب ُسنُدٍس ُخۡضر  َوِإ ۖۡ  َع ۡستَبَۡرق 
َُٰهۡم َربُُّهۡم  ةٖ وََسَقى َساوَِر مِن فِضه

َ
وَُحلُّٓواْ أ

 ٢١ َشَرابٗا َطُهوًرا 

22. නියත වශයයන්ම යමය නුඹලා සඳහා වූ 

ප්රතිඵලයක් විය. තවද නුඹලායේ උත්සාහය තුති පුද 

කරනු ලබන්නක් විය. 

إِنه َهََٰذا كَاَن لَُكۡم َجَزاٗٓء وَكَاَن 
ۡشُكوًرا َسۡعيُُكم   ٢٢ مه

23. නියත වශයයන්ම අල් කුර්ආනය අපි නුඹ යවත 

යකාටස් වශයයන් පහළ කයළමු. 
لَۡنا َعلَيَۡك ٱلُۡقۡرَءاَن تَنزِيلٗا  ٢٣ إِنها َنحُۡن نَزه

24. එයහයින් නුඹයේ පරමාධිපතියේ නීතිය 

යවනුයවන් ඉවසීයමන් සිටිනු. ඔවුන් අතරින් කිසිදු 

පාපියයකුට යහෝ යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කරන කිසිදු 

අයකුට යහෝ නුඹ අවනත යනාවනු. 

فَٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك َولَا تُِطۡع مِنُۡهۡم  
ۡو َكُفوٗرا

َ
 ٢٤ َءاثًِما أ

25. තවද උයද් සවස නුයේ පරමාධිපතියේ නාමය 

සුවිශුද්ධ කරනු. 
ِصيلٗا

َ
 ٢٥ َوٱذُۡكرِ ٱۡسَم َرب َِك بُۡكَرٗة َوأ

26. තවද රාත්රියේදී ඔහුට සුජූද් කරනු. තවද රාත්රියේදී 

දිගු යේලාවක් නුඹ ඔහු සුවිශුද්ධ කරනු. 
هۡيِل فَٱۡسُجۡد لَُهۥ وََسب ِۡحُه لَۡيلٗا   َومَِن ٱل

 ٢٦ َطوِيلًا

27. නියත වශයයන්ම ඔවුහු යමයලාවට ප්රිය කරති. 

නමුත් ඔවුනට පසු ව ඇති බැරෑරුම් දිනය අත හැර 

දමති. 

َعاِجلََة َويََذُروَن إِنه َهَُٰٓؤلَآءِ ُيحِبُّوَن ٱلۡ 
 ٢٧ َوَرآَءُهۡم يَۡوٗما ثَقِيلٗا

28. අපි ඔවුන් මැේයවමු. තවද ඔවුන්යේ වූහය අපි 

ශක්තිමත් කයළමු. තවද අප අභිමත කයළ් නම් 

ඔවුන් යවනුවට ඔවුන් යමන් වූවන් අපි යවනස් 

යකාට පත් කරන්යනමු. 

ۡسَرُهۡمۖۡ  
َ
حُۡن َخلَۡقَنَُٰهۡم وََشَدۡدنَآ أ َوِإذَا ِشئۡنَا نه

ۡمَثَٰلَُهۡم َتبِۡديلًا
َ
لَۡنآ أ  ٢٨ بَده

29. නියත වශයයන්ම යමය උපයදසකි. එයහයින් 

කවයරකු අභිමත කරන්යන් ද තම පරමාධිපති යවත 

මාර්ගයක් ගනිත්වා! 

خََذ إِلَيَٰ  إِنه َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته
 ٢٩ َرب ِهِۦ َسبِيلٗا

30. අල්ලාහ් අභිමත කරන්යන් නම් මිස නුඹලා 

අභිමත යනාකරන්යනහුය. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ්සර්ව ඥානීය; මහා ප්රඥාවන්තය. 

 َ ْۚ إِنه ٱَّلله ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هآ أ َوَما تََشآُءوَن إِل

 ٣٠ كَاَن َعلِيًما َحِكيٗما
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31. ඔහු අභිමත කරන අය ඔහුයේ කරුණාව තුළට 

ඇතුළත් කරනු ඇත. තවද අපරාධකරුවන් වනාහි 

ඔවුනට යේදනීය දඬුවමක් ඔහු සූදානම් කර ඇත. 

َٰلِِميَن   ۚۦْ َوٱلظه يُۡدِخُل َمن يََشآُء فِي َرۡحمَتِهِ
لِيَمُۢا

َ
َعده لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
 ٣١ أ
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සූරා අල් මුර්සලාත් المرسلات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අඛ්ණ්ඩ ව එවනු ලබන සුළං මත දිවුරමින්, ١ َوٱلُۡمرَۡسَلَِٰت ُعۡرٗفا 

2. දැඩි යලස හමන සැඩ සුළං මත දිවුරමින්, ٢ فَٱلَۡعَِٰصَفَِٰت َعۡصٗفا 

3. (වලාවන්) විසිරුවා හරින සුළං මත දිවුරමින් َِٰشَرَِٰت نَۡشٗرا  ٣ َوٱلنه

4. යවන් යවන් ව යවන් කරන අය මත දිවුරමින්, َِٰت فَۡرٗقا  ٤ فَٱلَۡفَٰرَِق

5. යමයනහි කිරීමක් වශයයන් (හදවතට) යහළන අය 

මත දිවුරමින්, 
 ٥ فَٱلُۡملۡقَِيَِٰت ذِۡكًرا 

6. (එම යමයනහි කිරීම) සමාවක් වශයයන් නැතයහාත් 

අවවාදයක් වශයයන් යහෝ පවතී. 
ۡو نُۡذًرا 

َ
 ٦ ُعۡذًرا أ

7. නියත වශයයන්ම නුඹලාට ප්රතිඥා යදනු ලබන දෑ 

සිදුවන්නකි. 
َٰقِع    ٧ إِنهَما تُوَعُدوَن لََو

8. තරු එහි ආයලෝකය මකා දමනු ලබන විට,  ٨ فَإِذَا ٱلنُُّجوُم ُطِمَسۡت 

9. තවද අහස පුපුරා හරිනු ලබන විට,  َمآُء فُرَِجۡت  ٩ َوِإذَا ٱلسه

10. කඳු දූවිලි බවට පත් කරනු ලබන විට,  ١٠ َوِإذَا ٱلِۡجبَاُل نُِسَفۡت 

11. තවද ධර්ම දූතවරුන් එක් රැස් කරනු ලබන විට,  ِتَۡت ق 
ُ
 ١١ َوِإذَا ٱلرُُّسُل أ

12. කවර දිනයක් සඳහා යමය කල් දමනු ලද්යද් ද?  لَۡت ِ ج 
ُ
ي ِ يَۡوٍم أ

َ
 ١٢ لِأ

13. (එය) විනිශ්චය දිනය සඳහාය.  ِ١٣ لَِيۡوِم ٱلَۡفۡصل 

14. විනිශ්චය දිනය යනු කුමක්දැයි නුඹට දැනුම් දුන්යන් 

කුමක් ද? 
ََٰك َما يَۡوُم ٱلَۡفۡصلِ  ۡدَرى

َ
 ١٤ َوَمآ أ

15. යබාරු කළවුනට එදින විනාශයයි.  َِبِين  ١٥ َويۡل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 
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16. මුල සිටියවුන් අපි විනාශ යනාකයළමු ද?  َلِين وه
َ
لَۡم ُنۡهلِِك ٱلۡأ

َ
 ١٦ أ

17. පසු ව අපි ඔවුන් සමග පසු පැමිණියවුන් ද 

අනුගමනය කයළමු. 
 ١٧ ثُمه نُتۡبُِعُهُم ٱٓأۡلِخرِينَ 

18. අපරාධකරුවන්ට අපි සිදු කරනුයේ එයලසය.  َ١٨ َكَذَٰلَِك َنۡفَعُل بِٱلُۡمۡجرِمِين 

19. යබාරු කළවුනට එදින විනාශයයි.  َِبِين  ١٩ َويۡل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

20. ඉතා පහත් වූ ද්රාවණයකින් අපි නුඹලා යනාමැේයවමු 

ද? 
هِينٖ  آءٖ مه ِن مه م م  لَۡم َنخۡلُقكُّ

َ
 ٢٠ أ

21. එවිට ආරක්ිත සථ්ානයක අපි එය තැන්පත් 

කයළමු. 
ِكينٍ   ٢١ فََجَعلَۡنَُٰه فِي قََرارٖ مه

22. නියමිත කාල පරිේයේදයක් දක්වා.  ٖۡعلُوم  ٢٢ إِلَيَٰ قََدرٖ مه

23. එයස්ම අපිම එය නියම කයළමු. එයහයින් අපි නියම 

කරන්නන්යගන් විශිෂ්ටයන් යවමු. 
 ٢٣ َفَقَدۡرنَا فَنِۡعَم ٱلَۡقَِٰدُرونَ 

24. යබාරු කළවුනට එදින විනාශයයි.  َِبِين  ٢٤ َويۡل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

25. මහයපායළාව රැස ්කරන්නක් යලස අපි පත් 

යනාකයළමු ද? 
ۡرَض كَِفاتًا

َ
لَۡم َنجَۡعِل ٱلۡأ

َ
 ٢٥ أ

26. ජීවත් වන්නන් හා මළවුන්. ۡمَوَٰتٗا
َ
ۡحيَاٗٓء َوأ

َ
 ٢٦ أ

27. තවද එහි අපි උස ්කඳු ඇති කයළමු. තවද නුඹලාට 

ඉමිහිරි ජලය ද සම්පාදනය කයළමු. 
وََجَعلۡنَا فِيَها َرَوَِٰسَي َشَِٰمَخَٰٖت 

اٗٓء فَُراتٗا ۡسَقيَۡنَُٰكم مه
َ
 ٢٧ َوأ

28. යබාරු කළවුනට එදින විනාශයයි.   ِبِينَ َويۡل  ٢٨ يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

29. නුඹලා කවර යදයක් යබාරු කරමින් සිටියේ ද ඒ 

යවතට නුඹලා ගමන් කරනු. 
ٱنَطلُِقٓواْ إِلَيَٰ َما ُكنتُم بِهِۦ  

بُونَ  ِ  ٢٩ تَُكذ 

30. ශාඛ්ා තුනකින් සමන්විත යහවණ යවත ගමන් 

කරනු. 
ٖ ذِي ثََلَِٰث ُشَعبٖ 

 ٣٠ ٱنَطلُِقٓواْ إِلَيَٰ ِظل 

31. එය යහවණ ලබා යදන්නක් යලසින් නැත. එයමන්ම 

එය ගිනි දැල්යලන් ආරක්ෂා යනාකරයි. 
ها َظلِيٖل َولَا ُيۡغنِي مَِن ٱللهَهبِ   ٣١ ل
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32. නියත වශයයන්ම එය මාලිගා යමන් (උසට) දරුණු 

යලස ගිනි දැල් යහළයි. 
 ٣٢ إِنهَها تَۡرمِي بَِشَررٖ َكٱلَۡقۡصرِ 

33. එය කහ පැහැති ඔටු රංචුවක් යමන් පවතී.   نهُهۥ ِجَمَٰلَت  ُصۡفر
َ
 ٣٣ َكأ

34. යබාරු කළවුනට එදින විනාශයයි.  َِبِين  ٣٤ َويۡل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

35. එය ඔවුන් කතා යනාකරන දිනයකි.  َ٣٥ َهََٰذا يَۡوُم لَا يَنِطُقون 

36. තවද නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඔවුනට 

අනුමැතිය යදනු යනාලැයේ. 
 ٣٦ َولَا يُۡؤذَُن لَُهۡم َفيَۡعتَِذُرونَ 

37. යබාරු කළවුනට එදින විනාශයයි.  َِبِين  ٣٧ َويۡل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

38. යමය විනිශ්චයේ දිනයයි. අපි නුඹලා හා මුතුන් 

මිත්තන් එක් රැස් කයළමු. 
َهََٰذا يَۡوُم ٱلَۡفۡصِلِۖ َجمَۡعَنَُٰكۡم  

لِينَ  وه
َ
 ٣٨ َوٱلۡأ

39. එයහයින් නුඹලාට යම් කුමන්ත්රණයක් තියේ නම් 

නුඹලා මට කුමන්ත්රණය කරනු. 
 ٣٩ فَإِن كَاَن لَُكۡم َكيۡد  فَِكيُدونِ 

40. යබාරු කළවුනට එදින විනාශයයි.  َِبِين  ٤٠ َويۡل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

41. නියත වශයයන්ම බිය බැතිමතුන් යහවණ හා 

උල්පත් අතර යවති. 
 ٤١ ٱلُۡمتهقِيَن فِي ِظَلَٰٖل وَُعيُونٖ إِنه 

42. තවද ඔවුන් ආශා කරන පලතුරු අතර ද (යවති).  َا يَۡشتَُهون  ٤٢ َوفََوَٰكَِه مِمه

43. නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑ යහත්ුයවන් නුඹලා 

සැපයස ්අනුභව කරනු. තවද පානය කරනු (යැයි කියනු 

ලැයේ.) 

ُۢا بَِما ُكنتُۡم  كُلُواْ َوٱۡشَربُواْ  َهنِيٓـ َ
 ٤٣ َتۡعَملُونَ 

44. නියත වශයයන්ම යමයලසය අපි දැහැමියන්ට 

ප්රතිඵල පිරිනමනුයේ. 
 ٤٤ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

45. යබාරු කළවුනට එදින විනාශයයි.  َِبِين  ٤٥ َويۡل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

46. නුඹලා අනුභව කරනු. තවද මද කලක් භුක්ති විඳිනු. 

නියත වශයයන්ම නුඹලා අපරාධකරුවන්ය. 
كُلُواْ َوَتَمتهُعواْ قَلِيلًا إِنهُكم  

جۡرُِمونَ   ٤٦ مُّ

47. යබාරු කළවුනට එදින විනාශයයි.  َِبِين  ٤٧ َويۡل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 
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48. (යමයලායවහි) ඔවුනට (දණින් අල්ලමින් නැවී) 

රුකූඋ කරන්නැයි පවසනු ලබන විට ඔවුහු රුකූඋ 

යනාකරති. 

 ٤٨ َوِإذَا قِيَل لَُهُم ٱۡرَكُعواْ لَا يَۡرَكُعونَ 

49. යබාරු කළවුනට එදින විනාශයයි.  َِبِين  ٤٩ َويۡل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

50. එයහයින් මින් පසු ව ඔවුන් විශ්වාස කරනුයේ කවර 

ප්රකාශයක් ද? 
ي ِ َحِديثِۭ َبۡعَدهُۥ يُۡؤمِنُونَ 

َ
 ٥٠ فَبِأ
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සූරා අන් නබඃ أ النب  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (නබිවරය!) කුමක් පිළිබඳව ද ඔවුන් තමන් අතර 

විමසා සිටිනුයේ. 
 ١ َعمه يَتََسآَءلُونَ 

2. මහඟු වූ ආරංචිය පිළිබඳව ය.  ِبَإ  ٢ ٱلَۡعِظيمِ َعِن ٱلنه

3. එය ඔවුන් යේද බින්න වී සිටි දෑය.  َهِذي ُهۡم فِيهِ ُمخۡتَلُِفون  ٣ ٱل

4. යනාඑයසය්. ඔවුහු මතු දැන ගනු ඇත.  َها َسيَۡعلَُمون  ٤ كَل

5. යළි යනාඑයස්ය. ඔවුහු මතු දැන ගනු ඇත.  َها َسيَۡعلَُمون  ٥ ثُمه كَل

6. අපි මහයපායළාව යතාටිල්ලක් යලස පත් 

යනාකයළමු ද? 
ۡرَض مَِهَٰٗدا

َ
لَۡم َنجَۡعِل ٱلۡأ

َ
 ٦ أ

7. තවද කඳු, කූඤ්ඤ යලස ද (පත් යනාකයළමු ද?) ۡوتَاٗدا
َ
 ٧ َوٱلِۡجبَاَل أ

8. තවද අපි නුඹලා ව (ස්ී  පුරුෂ යලස) යුගල 

වශයයන් මැේයවමු. 
ۡزَوَٰٗجا

َ
 ٨ وََخلَۡقَنَُٰكۡم أ

9. තවද අපි නුඹලායේ නින්ද වියේකයක් බවට පත් 

කයළමු. 
 ٩ وََجَعلۡنَا نَۡوَمُكۡم ُسبَاٗتا

10. තවද අපි රාත්රිය ආවරණයක් බවට පත් කයළමු. هۡيَل لَِباٗسا  ١٠ وََجَعلۡنَا ٱل

11. තවද අපි දහවල ජීවයනෝපාය (සලසා ගන්නක්) 

බවට පත් කයළමු. 
َهاَر َمَعاٗشا  ١١ وََجَعلۡنَا ٱلنه

12. තවද අපි නුඹලාට ඉහළින් ශක්තිමත් (අහස්) 

හතක් ඉදි කයළමු. 
 ١٢ َوبَنَيۡنَا فَۡوقَُكۡم َسبٗۡعا ِشَداٗدا

13. තවද අපි දීප්තියයන් දැල්යවන පහනක් බවට 

(සූර්යයා) පත් කයළමු. 
اٗجا  ١٣ وََجَعلۡنَا ِسَراٗجا َوهه

14. තවද අපි යම්ඝ වලාවන්යගන් (වැසි) ජලය 

අධික යලස පහළ කයළමු. 
نَزلَۡنا مَِن ٱلُۡمۡعِصَرَِٰت َماٗٓء 

َ
 ١٤ َثجهاٗجاَوأ
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15. එමගින් ධානය (වර්ග) හා වෘක්ෂලතා ද හට ගනු 

පිණිස. 
 ١٥ ل ُِنۡخرَِج بِهِۦ َحب ٗا َوَنبَاٗتا

16. තුරු පතරින් ගහන (සරුසාර) උයන් ද (හට ගනු 

පිණිස.) 
لَۡفافًا

َ
ٍَٰت أ  ١٦ وََجنه

17. නියත වශයයන්ම තීරණාත්මක දිනයට (අදාළ) 

කාලය නියම වී ඇත. 
 ١٧ يَۡوَم ٱلَۡفۡصِل كَاَن مِيَقَٰٗتاإِنه 

18. සූර් (යහාරණෑ ව) පිඹිනු ලබන දිනයේ දී නුඹලා 

කණ්ඩායම් වශයයන් පැමියණනු ඇත. 
فَۡواٗجا

َ
تُوَن أ

ۡ
ورِ َفتَأ  ١٨ يَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ

19. තවද අහස විවෘත කරනු ලැබ එය යදාරටු බවට 

පත් වනු ඇත. 
َمآُء  َٰبٗاَوفُتَِحِت ٱلسه بَۡو

َ
 ١٩ فَكَانَۡت أ

20. කඳු (තිබූ තැන් වලින්) විතැන් කරනු ලැබ එය 

මිරිඟුවක් වනු ඇත. 
 ٢٠ وَُسي ِرَِت ٱلِۡجبَاُل فَكَانَۡت َسَرابًا

21. නියත වශයයන්ම නිරය රැක බලා සිටින 

ස්ථානයක් විය. 
 ٢١ إِنه َجَهنهَم كَانَۡت مِۡرَصاٗدا

22. (එය) සීමාව ඉක්මවා යන්නවුන් සඳහා 

නවාතැනක් වශයයනි. 
َٰغِيَن َمـ َاٗبا  ٢٢ ل ِلطه

23. එහි ඔවුහු යුග ගණනාවක්ම යවයසන්නන් 

යවති. 
ۡحَقاٗبا

َ
َٰبِثِيَن فِيَهآ أ  ٢٣ له

24. ඔවුහු එහි සිසිල යහෝ පානය යහෝ රස 

යනාවිඳිති. 
ها يَُذوُقوَن فِيَها بَۡرٗدا َولَا َشَرابًا  ٢٤ ل

25. නමුත් නටන උණු දිය සහ සැරව මිස. اٗقا ها َحمِيٗما وََغسه  ٢٥ إِل

26. එය සුදුසු ප්රතිඵලයක් වශයයනි. ٢٦ َجَزاٗٓء وَِفاقًا 

27. නියත වශයයන්ම ඔවුහු විනිශ්චය අයප්ක්ෂා 

යනාකරමින් සිටියයෝය. 
 ٢٧ إِنهُهۡم كَانُواْ لَا يَرُۡجوَن ِحَساٗبا

28. තවද ඔවුහු අපයේ වදන් දැඩි යලස යබාරු යැයි 

පවසමින් ප්රතික්යෂ්ප කයළෝය. 
ابٗا بُواْ أَـِبَيَٰتِنَا كِذه  ٢٨ َوَكذه

29. තවද අපි සෑම යදයක්ම ලිඛිත ව යල්ඛ්ණයයහි 

සටහන් කර ඇත්යතමු. 
ۡحَصيَۡنَُٰه كَِتَٰٗبا

َ
 ٢٩ وَكُله َشۡيٍء أ

30. “එබැවින් නුඹලා රස විඳිනු. එවිට කිසිවියටක 

දඬුවම මිස අන් කිසිවක් අපි නුඹලාට වැඩි 

යනාකරන්යනමු.” 

ها َعَذابًا  ٣٠ فَُذوُقواْ فَلَن نهزِيَدُكۡم إِل
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31. නියත වශයයන්ම බිය බැතිමතුන්ට ජයග්රහණය 

ඇත. 
 ٣١ إِنه لِلُۡمتهقِيَن َمَفاًزا 

32. වතු හා මිදි ද (ඇත.) ۡعَنَٰٗبا
َ
 ٣٢ َحَدآئَِق َوأ

33. තවද පියයුරු යනරා ගිය සම වයයස ්කනයාවන් 

ද (සිටිති). 
تَۡرابٗا

َ
 ٣٣ َوَكَواِعَب أ

34. (පානවලින්) පිරුණු කුසලාන ද (ඇත.) ٗسا دَِهاٗقا
ۡ
 ٣٤ َوَكأ

35. නිෂ්ඵල කතා බහක් යහෝ (ඔවුයනාවුන් අතර) 

කිසිදු යබාරු කිරීමක් යහෝ එහි ඔවුහු රවණය 

යනාකරති. 

َٰبٗا ها يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َولَا كِذه  ٣٥ ل

36. (එය) නුඹයේ පරමාධිපතියගන් වූ නිර්ණය 

කරන ලද දායාදයක ප්රතිඵලයකි. 
ب َِك َعَطآًء ِحَساٗبا ِن ره  ٣٦ َجَزاٗٓء م 

37. (එය) අහසහ්ි ද මහයපායළායවහි ද ඒ යදක 

අතර පවතින දෑහි ද පරමාධිපතියාණන් වන අපරිමිත 

දයාන්විතයාණන්යගනි. (ඔහු ඉදිරියේ) කතා කිරීමට 

ඔවුනට බලය යනාමැත. 

 ِ ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما  رهب 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ِنَٰمۡحۖۡ لَا َيۡملُِكوَن مِنُۡه ِخَطاٗبا  ٣٧ ٱلره

38. එදින රූහ ්(ජිේරීල්) හා මලක් (යද්වදූත)වරුන් 

යපළ ගැසී නැගිට සිටිති. අපරිමිත දයාන්විතයා 

අනුමැතිය දුන් යකයනකු හා සතය දෑ කතා 

කරන්යනකු මිස (අන් කිසියවක්) කතා යනාකරයි. 

ها   ۖۡ ل ا وُح َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َصف ٗ يَۡوَم َيُقوُم ٱلرُّ
ذَِن لَُه ٱلرهۡحَمَُٰن  

َ
ها َمۡن أ َيتَكَلهُموَن إِل

 ٣٨ َوَقاَل َصَوابٗا

39. යමයමය සතයය වූ දිනය. එබැවින් යයමක් 

අභිමත කරන්යන්ද ඔහු තම පරමාධිපති යවත ආපසු 

යන මාර්ගය යතෝරා ගනිත්වා! 

خََذ إِلَيَٰ  َذَٰلَِك  ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته ٱلَۡيۡوُم ٱلۡحَقُّ
 ٣٩ َرب ِهِۦ َمـ َابًا

40. නියත වශයයන්ම සමීපයයන් පවතින දඬුවම 

පිළිබඳ ව අපි නුඹලාට අවවාද කයළමු. එදින මිනිසා 

තම යදඅත් ඉදිරිපත් කළ දෑ දැක ගනී. තවද 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්නා, “අයහෝ මා පස් බවට පත් විය 

යුතු යනායවම් දැ”යි පවසයි. 

نَذۡرَنَُٰكۡم َعَذابٗا قَرِيٗبا يَۡوَم يَنُظُر  
َ
إِنهآ أ

َمۡت يََداهُ َويَُقوُل ٱلۡكَافُِر   ٱلَۡمۡرُء َما قَده
ُۢا َٰبَ  ٤٠ َيَٰلَيۡتَنِي ُكنُت تَُر
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සූරා අන් නාසිආත්  النازعات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. සාහසික යලස (ප්රාණය) ගලවන්නන් මත දිවුරමින්. َِٰت َغۡرٗقا َٰزَِع  ١ َوٱلنه

2. මෘදු යලස ගලවන්නන් මත ද දිවුරමින්. َِٰشَطَِٰت نَۡشٗطا  ٢ َوٱلنه

3. පායවමින් පිහිනා යන්නන් මත ද දිවුරමින්. َٰبَِحَِٰت َسبٗۡحا  ٣ َوٱلسه

4. තරඟකාරී යලස තරඟ වදින්නන් මත ද (දිවුරමින්) َٰبَِقَِٰت َسبٗۡقا  ٤ فَٱلسه

5. කටයුතු යමයහයවන්නන් මත ද (දිවුරමින්) ۡمٗرا
َ
َِٰت أ  ٥ فَٱلُۡمَدب َِر

6. එදින කම්පනය වන දෑ කම්පනය යේ.  ُاِجَفة  ٦ يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلره

7. එයට පරව කම්පනය නැවත සිදු වනු ඇත.  ُادِفَة  ٧ تَتۡبَُعَها ٱلره

8. එදින හදවත් (බියයන්) තැති ගනියි.  ٌ٨ قُلُوب  يَۡوَمئِٖذ َواِجَفة 

9. ඔවුන්යේ බැල්ම බියයන් පවතී.   بَۡصَُٰرَها َخَِٰشَعة
َ
 ٩ أ

10. “නියත වශයයන්ම අපි යපර තත්ත්වයටම නැවත 

හරවනු ලබන්යනම්දැ” යි ඔවුහු පවසති. 
ءِنها لََمۡرُدودُ 

َ
وَن فِي  َيُقولُوَن أ

 ١٠ ٱلۡحَافَِرةِ 

11. “අප දිරා ගිය අස්ි  බවට පත්වූයේ පසුව ද?”  ٗخَِرة ءِذَا ُكنها ِعَظَٰٗما نه
َ
 ١١ أ

12. “එයස් නම් එය අලාභවන්ත හැරීමකි” යැයි ඔවුහු 

පවසති. 
 ١٢ قَالُواْ تِلَۡك إِٗذا َكرهةٌ َخاِسَرة  

13. එයහත් එය එක් භයානක හඬක් පමණි.   ١٣ فَإِنهَما ِهَي زَۡجَرة  َوَِٰحَدة 

14. එවිට ඔවුහු (විනිශ්චය සඳහා) එළිමහන් තැනක සිටිති.  ِاهَِرة  ١٤ فَإِذَا ُهم بِٱلسه

15. මූසායේ යතාරතුරු (නබිවරය!) නුඹට ලැබුයණ්ද?  َََٰٰٓك َحِديُث ُموَسي تَى
َ
 ١٥ َهۡل أ
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16. ඔහුයේ පරමාධිපති ඔහු ව තුවා නම් පාරිශුද්ධ 

නිම්නයයහි ඇමතූ විට, 
ِس  َُٰه َربُُّهۥ بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقده إِذۡ نَاَدى

 ١٦ ُطًوى

17. ඔබ ෆිර්අවුන් යවත යනු. නියත වශයයන්ම ඔහු සීමාව 

ඉක්මවා යගාස් ඇත. 
 ١٧ ٱذَۡهۡب إِلَيَٰ فِۡرَعۡوَن إِنهُهۥ َطَغىَٰ 

18. එවිට ඔබ පිවිතුරු වීමට ඔබට (කැමැත්තක්) ඇත්දැයි 

නුඹ විමසනු. 
هيَٰ  ن تََزك

َ
 ١٨ َفُقۡل َهل لهَك إِلَيَٰٓ أ

19. තවද මා ඔබට ඔයේ පරමාධිපති යවත මඟ 

යපන්වන්යනමි. එවිට ඔබ බියබැතිමත් වනු ඇත. 
ۡهِديََك إِلَيَٰ َرب َِك َفتَۡخَشيَٰ 

َ
 ١٩ َوأ

20. එවිට ඔහු (මූසා) ඔහුට මහා සළකුණ යපන්වීය.  ََُٰٰه ٱٓأۡليََة ٱلُۡكبَۡرى َرى
َ
 ٢٠ فَأ

21. නමුත් ඔහු (ෆිර්අවුන් එය)යබාරු යැයි පවසා 

පිටුපෑයේය. 
َب وََعَصيَٰ   ٢١ فََكذه

22. පසු ව පසු බැස යගාස ්(ඔහුට හානි කිරීමට) වෑයම් 

කයළය්. 
ۡدبََر يَۡسَعىَٰ 

َ
 ٢٢ ثُمه أ

23. එවිට ඔහු (ඔහුයේ ජනයා) රැස් යකාට ඇමතුයේය.  َٰ٢٣ فََحَشَر َفنَاَدى 

24. එවිට මම නුඹලායේ උසස් පරමාධිපති යවමි යැයි ඔහු 

පැවසුයේය. 
عۡلَىَٰ 

َ
نَا۠ َربُُّكُم ٱلۡأ

َ
 ٢٤ َفَقاَل أ

25. එයහයින් අල්ලාහ ්යමයලාව හා පරයලාව දඬුවමට ඔහු 

ව හසු කර ගත්යත්ය. 
ُ نَكَاَل ٱٓأۡلِخَرةِ  َخَذهُ ٱَّلله

َ
فَأ

ولَيَٰٓ 
ُ
 ٢٥ َوٱلۡأ

26. නියත වශයයන්ම (අල්ලාහ්ට) බියවන්යනකුට එහි 

පාඩමක් ඇත. 
 ٢٦ َذَٰلَِك لَعِبۡرَٗة ل َِمن َيخَۡشيَٰٓ إِنه فِي 

27. මැවීමට දුෂ්කර වන්යන් නුඹලා ද නැතයහාත් අහස ද? 

එය ඔහු(අල්ලාහ්) නිර්මාණය කයළය්. 
  ْۚ َمآُء ِم ٱلسه

َ
َشدُّ َخلًۡقا أ

َ
نتُۡم أ

َ
َءأ

ََٰها  ٢٧ بَنَى

28. ඔහු එහි වියන ඔසවා පසු ව එය නිවැරදි ව 

සැකසුයේය. 
ََٰهاَرَفَع َسۡمَكَها  ى  ٢٨ فََسوه

29. තවද ඔහු එහි රාත්රිය (අඳුයරන්) ආවරණය කර එහි 

දහවල යහළි කයළය්. 
ََٰها ۡخَرَج ُضَحى

َ
ۡغَطَش لَۡيلََها َوأ

َ
 ٢٩ َوأ

30. තවද මහයපායළාව ඉන් පසුව ඔහු එය දිග හැරියේය.  ََٰٓها ۡرَض َبۡعَد َذَٰلَِك َدَحى
َ
 ٣٠ َوٱلۡأ
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31. ඔහු එයින් එහි ඇති ජලය ද එහි ඇති තණබිම් ද 

හටගැන්වීය. 
ََٰها ۡخَرَج مِنَۡها َمآَءَها َوَمۡرَعى

َ
 ٣١ أ

32. තවද කඳු එය ඔහු සථ්ාපිත කයළය්. ََٰها رَۡسى
َ
 ٣٢ َوٱلِۡجبَاَل أ

33. (එය) නුඹලාට හා නුඹලායේ යගාවිපළ සතුන්ට භුක්ති 

විඳීමක් වශයයනි. 
نَۡعَِٰمُكمۡ 

َ
 ٣٣ َمَتَٰٗعا لهُكۡم َولِأ

34. එයහත් මහත් වයසනය පැමිණි විට,  َُٰة ٱلُۡكبَۡرى آمه  ٣٤ فَإِذَا َجآَءِت ٱلطه

35. එදින මිනිසා තමන් (යමයලාව) ප්රයත්න දැරූ දෑ 

සිහිපත් කරන්යන්ය. 
ُر ٱلِۡإنَسَُٰن َما َسَعىَٰ   ٣٥ يَۡوَم َيتََذكه

36. තවද නරඹන්නන්හට නිරය ප්රතයක්ෂ කරනු ලබයි.  ِزَِت ٱلۡجَِحيُم لَِمن  ٣٦ يََرىَٰ َوبُر 

37. "එයහයින් සීමාව උල්ලංඝනය කර"  َٰا َمن َطَغى مه
َ
 ٣٧ فَأ

38. "යමයලාව ජීවිතය යතෝරා ගත් අය වූ කලී" ۡنيَا  ٣٨ َوَءاثََر ٱلۡحَيَوَٰةَ ٱلدُّ

39. සැබැවින්ම නිරය වන එයමය  (ඔවුන්යේ) නිවහන 

වන්යන්. 
َوىَٰ 

ۡ
 ٣٩ فَإِنه ٱلۡجَِحيَم ِهَي ٱلَۡمأ

40. "තවද තම පරමාධිපතියේ සන්නිධාන(යේ යපනී 

සිටීම)ට බිය වී තම ආත්මය ආශාවන්යගන් වළක්වා ගත් 

අය වූ කලී" 

ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِۦ َوَنَهي   مه
َ
َوأ

ۡفَس َعِن ٱلَۡهَوىَٰ   ٤٠ ٱلنه

41. සැබැවින්ම ස්වර්ගය වන එයමය (ඔවුන්යේ) නිවහන 

වන්යන්. 
َوىَٰ 

ۡ
 ٤١ فَإِنه ٱلۡجَنهَة ِهَي ٱلَۡمأ

42. එම යහෝරාව එය කවදා සිදුවන්යන් දැයි ඔවුහු 

ඔබයගන් විමසති. 
يهاَن  

َ
اَعةِ أ يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلسه

ََٰها  ٤٢ ُمرَۡسى

43. ඒ පිළිබඳ පැවසීමට ඔබට කුම(න බලය)ක් තියේද?  ََٰٓها نَت مِن ذِۡكَرى
َ
 ٤٣ فِيَم أ

44. එහි අවසන් තීන්දුව නුඹයේ පරමාධිපති යවත ය.  ََٰهآ إِلَيَٰ َرب َِك  ٤٤ ُمنتََهى

45. ඒ පිළිබඳ බිය වන්නන්ට සැබැවින්ම නුඹ අවවාද 

කරන්යනක් පමණි. 
ََٰها نَت ُمنِذُر َمن َيخَۡشى

َ
 ٤٥ إِنهَمآ أ
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46. සැබැවින්ම ඔවුන් එදින (එය දකින විට) සවස ්

කාලයක් යහෝ දිවා කාලයක් යහෝ මිස (යලායවහි) රැඳී 

යනාසිටියාක් යමන් සිතනු ඇත. 

ها   نهُهۡم يَۡوَم يََرۡوَنَها لَۡم يَلۡبَثُٓواْ إِل
َ
َكأ

ََٰها ۡو ُضَحى
َ
 ٤٦ َعِشيهًة أ
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සූරා අබස عبس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ඔහු මුහුණ හකුළා හැරුයන්ය.  هيَٰٓ َعبََس  ١ َوتََول

2. (එයස් සිදු කයළ්) අන්ධයකු තමන් යවත පැමිණීම 

යහත්ු යකාටයගන (ය.) 
ۡعَميَٰ 

َ
ن َجآَءهُ ٱلۡأ

َ
 ٢ أ

3. ඔහු පිවිතුරු වනු ඇතැයි නුඹ ව දැනුවත් කරනුයේ 

කුමක් ද? 
هيَٰٓ  ك  ٣ َوَما يُۡدرِيَك لََعلهُهۥ يَزه

4. එයස් නැතයහාත් ඔහු (නුයේ උපයදස්) යමයනහි 

කර එම යමයනහි කිරීම ඔහුට යසතක් වනු ඇතැයි 

(නුඹ ව දැනුවත් කරනුයේ කුමක් ද?) 

ِۡكَرىَٰٓ  ُر َفتَنَفَعُه ٱلذ  كه ۡو يَذه
َ
 ٤ أ

5. (යහමග පිළිබඳ) අවශයතාව යනාමැති අය වූ කලී,  َٰا َمِن ٱۡستَۡغنَي مه
َ
 ٥ أ

6. නුඹ ඔහු යවතට අවධානය යයාමු කරන්යනහිය.  نَت لَُهۥ
َ
ىَٰ فَأ  ٦ تََصده

7. තවද ඔහු පිවිතුරු යනාවීම ගැන ඔබ යකයරහි 

යදාසක් යනාමැත. 
هيَٰ  ك ها يَزه ل

َ
 ٧ َوَما َعلَيَۡك أ

8. "තවද ඔබ යවත කැපවීයමන් පැමිණි අය පිළිබඳ වූ 

කලී" 
ا َمن َجآَءَك يَۡسَعىَٰ  مه

َ
 ٨ َوأ

9. "ඔහු බිය බැතිමත් වන අයකු යලස"  َٰ٩ َوُهَو َيخَۡشي 

10. නුඹ ඔහු පිළිබඳ යනාසලකා හැරියයහි ය.  َٰي نَت َعنُۡه تَلَهه
َ
 ١٠ فَأ

11. එයස් යනාව සැබැවින්ම එය උපයදසකි.   هآ إِنهَها تَۡذكَِرة  ١١ كَل

12. එයහයින් කවයරක් (සුමග යන්නට) අභිමත 

කයළ්ද ඔහු එය යමයනහි කරත්වා! 
ۥ   ١٢ َفَمن َشآَء ذََكَرُه

13. (යමම උපයදස) යගෞරවනීය පුසත්කයයහි ය.  َٖمة َكره  ١٣ فِي ُصُحٖف مُّ

14. පවිත්ර වූ උසස ්(පුස්තකයයහි ය.)  ِۭ َرة َطهه ۡرُفوَعةٖ مُّ  ١٤ مه
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15. (මලක්වරුන්යේ) අත්වලින් (ලියන ලද්දකි.)  ٖيِۡدي َسَفَرة
َ
 ١٥ بِأ

16. යගෞරවාන්විත, පිවිතුරු දැහැමි (මලක්වරුන්යේ 

අත්වලින් ලියන ලද්දකි.) 
 ١٦ كَِراِۭم بََرَرةٖ 

17. මිනිසාට ශාපය අත් යේවා! ඔහු ව 

ප්රතික්යෂ්පකයකු බවට පත් කයළ් කුමක් ද? 
ۥ  ۡكَفَرُه

َ
 ١٧ قُتَِل ٱلِۡإنَسَُٰن َمآ أ

18. කුමන යදයකින් ඔහු ව ඔහු(අල්ලාහ්) මැේයේ ද?  ۥ ي ِ َشۡيٍء َخلََقُه
َ
 ١٨ مِۡن أ

19. ඔහු ඔහු ව ශුක්රාණු බිඳුවකින් මවා පසුව ඔහු ව 

ප්රමාණවත් යලස සැකසුයේය. 
ۥ  َرُه  ١٩ مِن نُّۡطَفٍة َخلََقُهۥ َفَقده

20. අනතුරුව ඔහුට මාර්ගය පහසු කයළය්.  ۥ َرُه بِيَل يَسه  ٢٠ ثُمه ٱلسه

21. පසු ව ඔහු ඔහු ව මරණයට පත් කයළය්. 

ඉන්පසුව ඔහු ඔහු ව වළ දැමුයේය. 
ۥ  ۡقبََرُه

َ
َماتَُهۥ فَأ

َ
 ٢١ ثُمه أ

22. පසු ව ඔහු අභිමත කළ විට ඔහු ඔහු ව 

නැගිටුවන්යන්ය. 
ۥ  نَشَرُه

َ
 ٢٢ ثُمه إِذَا َشآَء أ

23. නමුත් ඔහු ඔහුට අණ කළ දෑ ඔහු ඉටු 

යනාකයළය්. 
ۥ  َمَرُه

َ
ا َيۡقِض َمآ أ ها لَمه  ٢٣ كَل

24. එබැවින් මිනිසා ඔහුයේ ආහාරය යදස බලත්වා!  َٰۦٓ فَلۡيَنُظرِ ٱلِۡإنَسَُٰن إِلَي  ٢٤ َطَعامِهِ

25. සැබැවින්ම අපි (වර්ෂා) ජලය අධික වශයයන් 

හැළුයවමු. 
نها َصبَبۡنَا ٱلَۡمآَء َصب ٗا

َ
 ٢٥ أ

26. පසු ව අපි යපායළාව පැල්මක් වශයයන් 

පැළුයවමු. 
ا ۡرَض َشق ٗ

َ
 ٢٦ ثُمه َشَقۡقنَا ٱلۡأ

27. එහි බීජ ද අපි හට ගැන්වූයයමු.  ۢنبَتۡنَا فِيَها
َ
 ٢٧ َحب ٗافَأ

28. මිදි හා එළවළු ද ٢٨ وَِعنَٗبا َوَقۡضٗبا 

29. ඔලිේ හා රටඉඳි ද ٢٩ َوَزيۡتُونٗا َوَنخۡلٗا 

30. ඝණ උයන් ද ٣٠ وََحَدآئَِق ُغلٗۡبا 

31. පලතුරු හා උදුපියලිය ද (අපි හට ගැන්වූයයමු.) ب ٗا
َ
 ٣١ َوَفَِٰكَهٗة َوأ
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32. (යම් සියල්ල) නුඹලාටත් නුඹලායේ යගාවිපළ 

සතුන්ටත් භුක්ති විඳීමක් වශයයනි. 
نَۡعَِٰمُكمۡ 

َ
َتَٰٗعا لهُكۡم َولِأ  ٣٢ مه

33. එබැවින් මහා හඬ පැමිණි විට,  ُة آخه  ٣٣ فَإِذَا َجآَءِت ٱلصه

34. එදින මිනිසා ඔහුයේ සයහෝදරයායගන් ද පලා 

යනු ඇත. 
ِخيهِ

َ
 ٣٤ يَۡوَم يَفِرُّ ٱلَۡمۡرُء مِۡن أ

35. තවද ඔහුයේ මවයගන් හා ඔහුයේ පියායගන් ද; ِبِيه
َ
ِهِۦ َوأ م 

ُ
 ٣٥ َوأ

36. තවද ඔහුයේ භාර්යාවයගන් හා ඔහුයේ 

දරුවන්යගන් ද (පලා යනු ඇත.) 
 ٣٦ َوَصَِٰحبَتِهِۦ َوبَنِيهِ

37. එදින ඔවුන් අතරින් සෑම මිනියසකුටම ඔහු ව 

නිරත කරවන කරුණු ඇත. 
ِنُۡهۡم يَۡوَمئِٖذ  ِ ٱۡمرِيٖٕ م 

ن  ُيۡغنِيهِلِكُل 
ۡ
 ٣٧ َشأ

38. එදින (ඇතැම්) මුහුණු පැහැපත් ව පවතී.   ۡسفَِرة  ٣٨ وُُجوه  يَۡوَمئِٖذ مُّ

39. සිනහ මුසු ව ප්රීතියයන් (පවතී.)   ۡستَبِۡشَرة  ٣٩ َضاِحَكة  مُّ

40. තවද (ඇතැම්) මුහුණු එදින ඒවා මත දූවිලි පවතී.  ٤٠ َغبَرَة  َووُُجوه  يَۡوَمئٍِذ َعلَيَۡها 

41. අඳුර ඒවා වසා ගනු ඇත.  ٌ٤١ تَۡرَهُقَها َقتَرَة 

42. ඔවුහුමය ප්රතික්යෂ්ප කළ දුෂ්ටයයෝ.  ُْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكَفَرةُ ٱلَۡفَجَرة
ُ
 ٤٢ أ
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සූරා අත් තක්වීර්  التكوير 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හිරු හකුළනු ලබන විට;  َِرۡت ۡمُس ُكو   ١ إِذَا ٱلشه

2. තවද තරු කඩා හැයලන විට;  ٢ َوِإذَا ٱلنُُّجوُم ٱنَكَدَرۡت 

3. තවද කඳු විතැන් කරනු ලබන විට,  ٣ َوِإذَا ٱلِۡجبَاُل ُسي ِرَۡت 

4. තවද ගැේබර ඔටු යදනුන් අතහැර දමනු ලබන විට,  لَۡت ِ  ٤ َوِإذَا ٱلۡعَِشاُر ُعط 

5. තවද වන සතුන් රැස ්කරනු ලබන විට,  ٥ َوِإذَا ٱلۡوُُحوُش ُحِشَرۡت 

6. තවද මුහුදු ගිනිබත් කරනු ලබන විට,  َرۡت ِ  ٦ َوِإذَا ٱلۡبَِحاُر ُسج 

7. තවද ආත්මායවෝ (එයට සමාන ආත්මාවන් සමඟ) 

සම්බන්ධ කරනු ලබන විට, 
ُفوُس ُزو َِجۡت َوِإذَا   ٧ ٱلنُّ

8. තවද පණ පිටින් වළලනු ලැබූ ගැහැණු දරුයවෝ 

විමසනු ලබන විට, 
 ٨ َوِإذَا ٱلَۡمۡوُءۥَدةُ ُسئِلَۡت 

9. තමන් කුමන පාපයක් නිසා ඝාතනය කරනු ලැබුයවෝ 

දැයි? (විමසනු ලබන විට,) 
ي ِ ذَۢنٖب قُتِلَۡت 

َ
 ٩ بِأ

10. තවද (යහාඳ නරක ලියවුණු) යල්ඛ්න දිග හරිනු ලබන 

විට, 
ُحُف نُِشَرۡت   ١٠ َوِإذَا ٱلصُّ

11. තවද අහස නිරාවරණය කරනු ලබන විට,  َمآُء ُكِشَطۡت  ١١ َوِإذَا ٱلسه

12. තවද නිරය යමාලවනු ලබන විට,  َِرۡت  ١٢ َوِإذَا ٱلۡجَِحيُم ُسع 

13. තවද ස්වර්ගය සමීප කරවනු ලබන විට,  ۡزلَِفۡت
ُ
 ١٣ َوِإذَا ٱلۡجَنهُة أ

14. ආත්මය තමන් ඉදිරිපත් කර ඇති දෑ කුමක්දැයි දැන 

ගනු ඇත. 
ۡحَضَرۡت 

َ
آ أ  ١٤ َعلَِمۡت َنۡفس  مه

15. එබැවින් මුළුමණින් ම සැඟවී පවතින ග්රහතාරකාව 

මත මම දිවුරමි. 
قِۡسُم بِٱلۡخُنهِس 

ُ
 ١٥ فَلَآ أ
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16. (එය) යපනී යනායපනී ගමන් කරන්නකි.  ١٦ ٱلۡجََوارِ ٱلُۡكنهِس 

17. රාත්රිය එය යගවී යන විට ඒ මත දිවුරමින්,  هۡيِل إِذَا َعۡسَعَس  ١٧ َوٱل

18. යපරවරුව එය උදා වී පවතින විට ඒ මත දිවුරමින්.  َس بِۡح إِذَا َتنَفه  ١٨ َوٱلصُّ

19. නියත වශයයන්ම යමය යගෞරවනීය දූතයකුයේ වදන 

යේ. 
 ١٩ إِنهُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيمٖ 

20. (ඔහු) බලවත් අයයකි. අර්ෂ්හි හිමිකරු අබියස 

නිලයක් ඇත්යතකි. 
ةٍ ِعنَد ذِي ٱلَۡعۡرِش َمِكينٖ   ٢٠ ذِي قُوه

21. තවද (මලක්වරුන් විසින්) යටහත් වනු ලබන්යනකි. 

එහි විශ්වාසවන්ත අයයකි. 
مِينٖ 

َ
َطاٖع ثَمه أ  ٢١ مُّ

22. තවද (ජනයිනි) නුඹලායේ සගයා (මුහම්මද්) 

උන්මත්තකයකු යනායේ. 
 ٢٢ َصاِحبُُكم بَِمۡجنُونٖ َوَما 

23. තවද සැබැවින්ම ඔහු ඔහු ව පැහැදිලි ක්ෂිතිජයයහි 

දුටුයේය. 
ُفِق ٱلُۡمبِينِ 

ُ
 ٢٣ َولََقۡد َرَءاهُ بِٱلۡأ

24. තවද ඔහු (ගුප්ත දෑ) සඟවන මසුරකු යනායේ.  ٖ٢٤ َوَما ُهَو عَلَى ٱلَۡغيِۡب بَِضنِين 

25. තවද එය පලවා හරින ලද යෂයිතාන්යේ වදනක් 

යනායේ. 
 ٢٥ َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشيَۡطَٰٖن رهِجيمٖ 

26. එබැවින් නුඹලා යන්යන් යකායිබට ද?  َۡيَن تَۡذَهبُون
َ
 ٢٦ فَأ

27. එය යලෝවැසියනට යමයනහි කිරීමක් මිස නැත.  َها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمين  ٢٧ إِۡن ُهَو إِل

28. නුඹලා අතරින් කවයරක් සෘජු මාර්ගය පැතීමට 

අභිමත කරන්යන් ද එවැනි අයට ය. 
ن يَۡستَقِيمَ 

َ
 ٢٨ لَِمن َشآَء مِنُكۡم أ

29. තවද යලෝ වැසියන්යේ පරමාධිපති වන අල්ලාහ ්

අභිමත කරන්යන් නම් මිස, නුඹලා අභිමත 

යනාකරන්යනහුය. 

ُ َربُّ   ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هآ أ َوَما تََشآُءوَن إِل

 ٢٩ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 



සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 848  الإنفطار 

සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් الإنفطار 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහස පිපිරී යවන් ව ගිය විට,  َمآُء ٱنَفَطَرۡت  ١ إِذَا ٱلسه

2. තවද තාරුකා වැටී විසිරී ගිය විට,  ٢ َوِإذَا ٱلَۡكَواكُِب ٱنتَثَرَۡت 

3. තවද සමුද්රයන් පුපුරා යන විට,  َرۡت ِ  ٣ َوِإذَا ٱلۡبَِحاُر فُج 

4. තවද මිනී වළවල් (ඒ තුළ තැන්පත් කර ඇති මළ 

මිනී) යපරළා දමනු ලබන විට, 
 ٤ َوِإذَا ٱلُۡقبُوُر ُبۡعثِرَۡت 

5. සෑම ආත්මයක් ම තමන් ඉදිරිපත් කළ හා පසුවට 

ඉතිරි කළ දෑ දැන ගනු ඇත. 
ا  َرۡت َعلَِمۡت َنۡفس  مه خه

َ
َمۡت َوأ  ٥ قَده

6. අයහෝ මිනිස! යගෞරවනීය නුඹයේ පරමාධිපති පිළිබඳ 

ව නුඹ ව මුළා කයළ් කුමක් ද? 
َك بَِرب َِك   َها ٱلِۡإنَسَُٰن َما َغره يُّ

َ
َيَٰٓأ

 ٦ ٱلَۡكرِيمِ 

7. ඔහු නුඹ ව මවා පසුව නුඹව සකසා පසුව නුඹව 

සමානුපාතික කයළය්. 
ََٰك  ى هِذي َخلََقَك فََسوه  ٧ َفَعَدلَكَ ٱل

8. කවර රූපයකින් නුඹ ව හැඩ ගැස්වීමට ඔහු අභිමත 

කයළ ්ද ඒ අයුරින් (නුඹව මැේයේය.) 
بَكَ  ا َشآَء َركه ي ِ ُصوَرةٖ مه

َ
 ٨ فِٓي أ

9. යනා එයසය්, නමුත් නුඹලා විනිශ්චය පිළිබඳ යබාරු 

කරන්යනහුය. 
ِينِ  بُوَن بِٱلد  ِ ها بَۡل تَُكذ   ٩ كَل

10. නියත වශයයන්ම නුඹලා මත (මලාඉකාවරුන් 

වන) ආරක්ෂකයින් සිටිති. 
 ١٠ َوِإنه َعلَيُۡكۡم لََحَٰفِِظينَ 

11. (ඔවුහු) යගෞරවනීය යල්ඛ්කයයෝ යවති.  َ١١ كَِراٗما َكَٰتِبِين 

12. ඔවුහු නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ දන්යනෝය.  َ١٢ َيۡعلَُموَن َما َتۡفَعلُون 

13. නියත වශයයන්ම දැහැමියන් සුව සැපයයහි ය.  ٖبَۡراَر لَفِى نَعِيم
َ
 ١٣ إِنه ٱلۡأ

14. තවද නියත වශයයන්ම අධර්මිෂ්ඨයින් නිරයයහි ය.  ٖاَر لَفِى َجِحيم  ١٤ َوِإنه ٱلُۡفجه
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15. විනිශ්චය දිනයේ ඔවුහු එහි පිවියසනු ඇත.  ِِين  ١٥ يَۡصلَۡوَنَها يَۡوَم ٱلد 

16. තවද ඔවුහු (යනාපැමිණ) එයින් සැඟවී සිටින්නන් 

යනායවති. 
 ١٦ َوَما ُهۡم َعنَۡها بَِغآئِبِينَ 

17. විනිශ්ච දිනය කුමක් දැයි නුඹ ව දැනුවත් කයළ ්

කුමක් ද? 
ِينِ  ََٰك َما يَۡوُم ٱلد  ۡدَرى

َ
 ١٧ َوَمآ أ

18. පසු ව ද විනිශ්ච දිනය කුමක් දැයි නුඹ ව දැනුවත් 

කයළ ්කුමක් ද? 
ِينِ  ََٰك َما يَۡوُم ٱلد  ۡدَرى

َ
 ١٨ ثُمه َمآ أ

19. එදින ආත්මයක් තවත් ආත්මයකට කිසිවකින් 

බලය යනාදරනු ඇත. එදින සියලු කරුණු අල්ලාහ් සතු 

ය. 

 ۡۖ ا يَۡوَم لَا َتۡملُِك َنۡفس  ل َِنۡفٖس َشيۡـ ٗ
 ِ ه ِ ۡمُر يَۡوَمئِٖذ َّلل 

َ
 ١٩ َوٱلۡأ
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සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් لمطففين ا  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. කිරුම් මිනුම් වල වංචා කරන්නන්හට විනාශයමය.  َِفِين  ١ َويۡل  ل ِلُۡمَطف 

2. ඔවුන් වනාහි මිනිසුන්යගන් කිරා ගන්නා විට 

සම්පූර්ණයයන්ම කිරා ගනිති. 
اِس  هِذيَن إِذَا ٱۡكتَالُواْ عَلَى ٱلنه ٱل

 ٢ يَۡستَۡوُفونَ 

3. කිරා යදන විට යහෝ මැන යදන විට අඩු කර යදති.  ََزنُوُهۡم ُيخِۡسُرون و وه
َ
 ٣ َوِإذَا كَالُوُهۡم أ

4. නියත වශයයන්ම තමන් නැගිටුවනු ලබන්නන් බව 

ඔවුහු යනාසිතන්යනෝ ද? 
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
لَا َيُظنُّ أ

َ
بُۡعوثُونَ أ نهُهم مه

َ
 ٤ أ

5. මහත් වූ දිනයක් සඳහා.  ٖ٥ لَِيۡوٍم َعِظيم 

6. එදින මිනිස්සු සකල යලෝකයේ පරමාධිපති ඉදිරියේ 

නැගී සිටිනු ඇත. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  اُس لَِرب   ٦ يَۡوَم َيُقوُم ٱلنه

7. යනාඑයසය්. නියත වශයයන්ම අපරාධකරුවන්යේ 

යල්ඛ්නය සිේජීන්හි ඇත්යත්ය. 
ينٖ  ِ ارِ لَفِى ِسج  هآ إِنه كَِتََٰب ٱلُۡفجه  ٧ كَل

8. (නබිවරය!) සිේජීන් යනු කුමක් දැයි නුඹ ව දැනුවත් 

කයළ ්කුමක් ද? 
ين   ِ ََٰك َما ِسج  ۡدَرى

َ
 ٨ َوَمآ أ

9. (එය) ලියන ලද වාර්තා යපාතකි.   ۡرُقوم  ٩ كَِتَٰب  مه

10. යබාරු කරන්නන් හට එදින විනාශයය.   ِبِينَ َويۡل  ١٠ يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

11. යමාවුන් වනාහි විනිශ්චය දිනය යබාරු කරති.  ِِين بُوَن بِيَۡوِم ٱلد  ِ هِذيَن يَُكذ   ١١ ٱل

12. සීමාව ඉක්මවා ගිය සෑම පාපතරයකුම මිස යවනත් 

කිසියවක් එය යබාරු යනාකරනු ඇත. 
ها كُلُّ ُمۡعتٍَد  ۦٓ إِل ُب بِهِ ِ َوَما يَُكذ 

ثِيمٍ 
َ
 ١٢ أ

13. අපයේ වදන් ඔහු යවත පාරායනා කරනු ලබන විට 

(යමය) පැරැණ්නන්යේ ප්රබන්ධයන් යැයි ඔහු පවසයි. 
َسَِٰطيُر 

َ
إِذَا ُتتۡلَىَٰ َعلَيۡهِ َءاَيَٰتُنَا قَاَل أ

لِينَ  وه
َ
 ١٣ ٱلۡأ
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14. යනාඑයස්ය. නමුත් ඔවුන් උපයමින් සිටි දෑ (මගින්) 

ඔවුන්යේ හදවත් මත මල බැඳී ඇත. 
ا كَانُواْ   هاۖۡ بَلۡ  َراَن عَلَىَٰ قُلُوبِهِم مه كَل

 ١٤ يَۡكِسبُونَ 

15. යනාඑයස්ය. නියත වශයයන්ම ඔවුහු එදින 

ඔවුන්යේ පරමාධිපතියගන් තිර දම(මින් යවන් කර)නු 

ලබන්යනෝය. 

ب ِهِۡم يَۡوَمئِٖذ   هآ إِنهُهۡم َعن ره كَل
 ١٥ لهَمۡحُجوبُونَ 

16. තවද නියත වශයයන්ම ඔවුහු නිරයයහි 

පිවියසන්යනෝ යවති. 
 ١٦ ثُمه إِنهُهۡم لََصالُواْ ٱلۡجَِحيمِ 

17. ඉන්පසුව “නුඹලා යබාරු කරමින් සිටි දෑ යමය යේ” 

යැයි කියනු ලැයේ. 
هِذي ُكنتُم بِهِۦ   ثُمه ُيَقاُل َهََٰذا ٱل

بُونَ  ِ  ١٧ تَُكذ 

18. යනාඑයස්ය. නියත වශයයන්ම දැහැමියන්යේ 

යල්ඛ්නය ඉල්ලීයියීන්හිම ය. 
بَۡرارِ لَفِى ِعل ِي ِينَ 

َ
هآ إِنه كَِتََٰب ٱلۡأ  ١٨ كَل

19. තවද ඉල්ලීයියීන් යනු කුමක් දැයි නුඹ ව දැනුවත් 

කයළ ්කුමක් ද? 
ََٰك َما ِعل ِيُّونَ  ۡدَرى

َ
 ١٩ َوَمآ أ

20. (එය) ලියන ලද වාර්තා යපාතකි.   ۡرُقوم  ٢٠ كَِتَٰب  مه

21. (යද්ව) සමීපතයයෝ එයට සාක්ි දරති.  َبُون  ٢١ يَۡشَهُدهُ ٱلُۡمَقره

22. නියත වශයයන්ම දැහැමියයෝ සැප පහසුකම් හි 

සිටිති. 
بَۡراَر لَفِى نَعِيمٍ 

َ
 ٢٢ إِنه ٱلۡأ

23. කවිේචි මතට වී (සිරි) නරඹමින් සිටිති.  ََرآئِِك يَنُظُرون
َ
 ٢٣ عَلَى ٱلۡأ

24. (ඔවුනට ලැබුණු) සැප පහසුකම් හි සිරියාව නුඹ 

ඔවුන්යේ මුහුණු තුළින් දැන ගනු ඇත. 
 ٢٤ َتۡعرُِف فِي وُُجوهِهِۡم نَۡضَرةَ ٱلنهعِيمِ 

25. මුද්රා කරන ලද අමෘතයයන් ඔවුහු යපාවනු ලබති.  ٍخۡتُوم  ٢٥ يُۡسَقۡوَن مِن رهِحيٖق مه

26. එහි මුද්රාව කස්තූරි ය. එයහයින් තරඟ වදින්නට 

අයප්ක්ෂා කරන්නන් ඒ තුළ තරඟ වදිත්වා. 
ْۚ َوفِي َذَٰلَِك فَلۡيَتَنَافَِس   ِخَتَُٰمُهۥ مِۡسك 

 ٢٦ ٱلُۡمتََنَٰفُِسونَ 

27. තවද එහි මිරණය තස්නීමයයනි.  ٍ٢٧ َومَِزاُجُهۥ مِن تَۡسنِيم 

28. එය යද්ව සමීපතයින් එයින් පානය කරන 

උල්පතකි. 
بُونَ   ٢٨ َعيٗۡنا يَۡشَرُب بَِها ٱلُۡمَقره
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29. නියත වශයයන්ම අපරාධ කළ අය විශ්වාස කළවුන් 

පිළිබඳ ව සිනහයසමින් සිටියයෝය. 
هِذيَن   ۡجَرُمواْ كَانُواْ مَِن ٱل

َ
هِذيَن أ إِنه ٱل

 ٢٩ َءاَمنُواْ يَۡضَحُكونَ 

30. තවද ඔවුන් පසු කරමින් ගිය විට ඔවුහු එකියනකා 

අතර ඇස් යකාණින් ඉඟි යකාට සමේචල් කර 

ගත්යතෝය. 

واْ بِهِۡم   ٣٠ َيتََغاَمُزونَ َوِإذَا َمرُّ

31. තවද ඔවුහු ඔවුන්යේ ජනයා යවත හැරී ගිය විට (ඒ 

යගන) සතුටු වන්නන් යලස හැරී ගියයෝය. 
ۡهلِهُِم ٱنَقلَبُواْ  

َ
َوِإذَا ٱنَقلَبُٓواْ إِلَيَٰٓ أ

 ٣١ فَِكهِينَ 

32. තවද ඔවුහු ඔවුන් ව දුටු විට “සැබැවින්ම යමාවුන් 

යනාමග ගියවුන්මය” යැයි පවසති. 
ۡوُهۡم قَالُٓواْ إِنه َهَُٰٓؤلَآءِ  

َ
َوِإذَا َرأ

ُّونَ   ٣٢ لََضآل

33. තවද ඔවුන් මත ආරක්ෂකයින් යලස යමාවුහු එවනු 

යනාලැබුයවෝය. 
رِۡسلُواْ َعلَيۡهِۡم َحَٰفِِظينَ 

ُ
 ٣٣ َوَمآ أ

34. එයහයින් අද දින විශ්වාස කළවුන් යද්වත්වය 

ප්රතික්යෂ්ප කරන්නන් යදස බලා සිනායසති. 
ارِ   هِذيَن َءاَمنُواْ مَِن ٱلُۡكفه فَٱلَۡيۡوَم ٱل

 ٣٤ يَۡضَحُكونَ 

35. සුව පහසු කවිේචි මත වී සිරි නරඹති.  ََرآئِِك يَنُظُرون
َ
 ٣٥ عَلَى ٱلۡأ

36. ප්රතික්යෂ්පකයයෝ තමන් කරමින් සිටි දෑ සඳහා 

ප්රතිවිපාක යදනු ලැබුයවෝ ද? 
اُر َما كَانُواْ   ٣٦ َيۡفَعلُونَ َهۡل ثُو َِب ٱلُۡكفه
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සූරා අල් ඉන්ිකාක්  الإنشقاق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහස පැළී යන විට,  ۡت َمآُء ٱنَشقه  ١ إِذَا ٱلسه

2. තවද එය එහි පරමාධිපතිට අවනත වූ විට. එයට (එයස ්

සිදු වීම) නියම කරන ලදී. 
ۡت  ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقه

َ
 ٢ َوأ

3. මහයපායළාව සමතලා කරනු ලැබ,  ۡت ۡرُض ُمده
َ
 ٣ َوِإذَا ٱلۡأ

4. එය එහි තුළ ඇති දෑ බැහැර කර හිස් වී,  لَۡقۡت َما فِيَها َوَتخَلهۡت
َ
 ٤ َوأ

5. එය එහි පරමාධිපතිට අවනත වූ විට. එයට (එයස ්සිදු 

වීම) නියම කරන ලදී. 
ۡت  ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقه

َ
 ٥ َوأ

6. අයහෝ මිනිස! නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපති 

යවත නුඹ දැඩි යස ්ප්රයත්න දරන්යනකි. එබැවින් නුඹ ඔහු 

ව මුණගැයසන්යනහිය. 

َها ٱلِۡإنَسَُٰن إِنهَك كَادٌِح إِلَيَٰ َرب َِك   يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ٦ َكۡدٗحا َفُمَلَٰقِيهِ

7. තම වාර්තා යපාත තමන්යේ දකුණතට යදනු ලැබූ අය 

වූ කලී, 
وتَِي كَِتَٰبَُهۥ بِيَِمينِهِۦ

ُ
ا َمۡن أ مه

َ
 ٧ فَأ

8. ඔහු පහසු විමසුමකින් මතු විමසනු ලබනු ඇත. ٨ فََسۡوَف ُيحَاَسُب ِحَساٗبا يَِسيٗرا 

9. තවද ඔහු තම ජනයා යවත ප්රීතියට පත් ව හැරී යනු 

ඇත. 
ۡهلِهِۦ َمۡسُروٗراَويَنَقلُِب إِلَيَٰٓ 

َ
 ٩ أ

10. තවද තම වාර්තා යපාත තම පසුපසින් යදනු ලැබූ අය 

වූ කලී, 
وتَِي كَِتَٰبَُهۥ َوَرآَء َظۡهرِهِۦ

ُ
ا َمۡن أ مه

َ
 ١٠ َوأ

11. ඔහු විනාශය පතනු ඇත. ١١ فََسۡوَف يَۡدُعواْ ثُبُوٗرا 

12. තවද ඔහු (නිරයේ) ඇවියළන ගින්නට පිවියසනු 

ඇත. 
 ١٢ َويَۡصلَىَٰ َسعِيًرا 

13. නියත වශයයන්ම ඔහු තම පවුයලහි ප්රීතියට පත් 

වූයවකු යලස සිටියේය. 
ۡهلِهِۦ َمۡسُروًرا 

َ
 ١٣ إِنهُهۥ كَاَن فِٓي أ

14. නියත වශයයන්ම ඔහු (මරණයයන් පසු) කිසිවියටක 

ආපසු යනාපැමියණන්යන්මය යැයි සිතුයේය. 
ن لهن 

َ
 ١٤ َيحُورَ إِنهُهۥ َظنه أ
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15. එයස් යනාව, සැබැවින්ම ඔහුයේ පරමාධිපති ඔහු 

පිළිබඳව නිරීක්ෂකයයකු යලස සිටියේය. 
ْۚ إِنه َربهُهۥ كَاَن بِهِۦ بَِصيٗرا  ١٥ بَلَىَٰٓ

16. තවද යගාම්මන මත ද මම දිවුරමි.  َِفق قِۡسُم بِٱلشه
ُ
 ١٦ فَلَآ أ

17. රාත්රිය හා එය වැලඳ ගත් දෑ මත ද,  َهۡيِل َوَما وََسق  ١٧ َوٱل

18. චන්ද්රයා පූර්ණත්වයට පත් වන විට ඒ මත ද (මම 

දිවුරමි.) 
هَسقَ   ١٨ َوٱلَۡقَمرِ إِذَا ٱت

19. සැබැවින්ම පියවයරන් පියවර නුඹලා (ඉදිරියට) 

ගමන් කරන්යනහුමය. 
 ١٩ لَتَۡرَكبُنه َطبًَقا َعن َطبَقٖ 

20. එයහයින් ඔවුහු විශ්වාස යනාකර සිටීමට ඔවුනට 

කුමක් සිදු වී ද? 
 ٢٠ َفَما لَُهۡم لَا يُۡؤمِنُونَ 

21. තවද ඔවුනට අල්කුර්ආනය පාරායනය කරනු ලැබූ 

විට ඔවුහු (අල්ලාහ්ට සිරස නමා) සුජූද් යනාකරති. 
َوِإذَا قُرَِئ َعلَيۡهُِم ٱلُۡقۡرَءاُن لَا  

 ٢١ َۤنوُدُجۡسَي۩ 

22. නමුත් යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් එය යබාරු 

යැයි පවසන්යනෝය. 
بُونَ  ِ هِذيَن َكَفُرواْ يَُكذ   ٢٢ بَِل ٱل

23. තවද ඔවුන් සඟවන දෑ පිළිබඳ අල්ලාහ් මැනවින් 

දන්නාය. 
ۡعلَُم بَِما يُوُعونَ 

َ
ُ أ  ٢٣ َوٱَّلله

24. එයහයින් යේදනීය දඬුවමක් පිළිබඳ නුඹ ඔවුනට 

ශුභාරංචි පවසනු. 
لِيمٍ 

َ
ۡرُهم بَِعَذاٍب أ ِ  ٢٤ فَبَش 

25. නමුත් විශ්වාස යකාට දැහැමි දෑ කළවුන් හැර; 

ඔවුනට අඛ්ණ්ඩ ප්රතිඵල ඇත. 
َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل

ۡجٌر َغيُۡر َمۡمنُونِۭ 
َ
 ٢٥ لَُهۡم أ
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සූරා අල් බුරූේ  البروج 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ග්රහ මණ්ඩල වලින් යුත් අහස මත දිවුරමින්,  َِمآءِ ذَاِت ٱلۡبُُروج  ١ َوٱلسه

2. ප්රතිඥා යදනු ලැබූ දිනය මත දිවුරමින්. ِ٢ َوٱلَۡيۡوِم ٱلَۡموُۡعود 

3. සාක්ි දරන්නා හා සාක්ි දරනු ලබන යද් මත ද 

දිවුරමින්. 
 ٣ وََشاهِٖد َوَمۡشُهودٖ 

4. අගල් වැසියයෝ විනාශ කරනු ලැබුයවෝය. ِۡخُدود
ُ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
 ٤ قُتَِل أ

5. (එය) ඉන්ධන වලින් යුක්ත ගින්නකි. ِارِ ذَاِت ٱلَۡوُقود  ٥ ٱلنه

6. ඔවුහු ඒ මත වාඩි වී සිටියයෝය.   ٦ إِذۡ ُهۡم َعلَيَۡها ُقُعود 

7. යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන්හට ඔවුන් කරමින් සිටි 

දෑ ඔවුහු නරඹමින් සිටියයෝය. 
َوُهۡم عَلَىَٰ َما َيۡفَعلُوَن بِٱلُۡمۡؤمِنِيَن  

 ٧ ُشُهود  

8. ප්රශංසාලාභී සර්ව බලපරාක්රම අල්ලාහ් ව ඔවුන් 

විශ්වාස කිරීම යහත්ුයවන් මිස ඔවුහු ඔවුන්යගන් පළි 

යනාගත්යතෝය. 

ن 
َ
هآ أ ِ َوَما َنَقُمواْ مِنُۡهۡم إِل يُۡؤمِنُواْ بِٱَّلله

 ٨ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِميدِ 

9. ඔහු වනාහි අහස් හා මහයපායළායවහි ආධිපතය සතු 

අයයකි.  තවද අල්ලාහ ්සියලු දෑ යකයරහි සාක්ි දරන්නා 

ය. 

ۡرِضِۚ  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه ٱل

ِ َشۡيءٖ َشهِيدٌ 
ُ عَلَىَٰ كُل   ٩ َوٱَّلله

10. නියත වශයයන්ම යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නන් හා 

යද්වත්වය විශ්වාස කරන්නියන් හට හිංසා කර, පසු ව 

පශ්චාත්තාප යනාවූවන් වන ඔවුනට නිරයේ දඬුවම ඇත. 

තවද ඔවුනට පිලිස්යසන ගින්යනහි දඬුවම ද ඇත. 

هِذيَن َفتَنُواْ ٱلُۡمۡؤمِنِيَن َوٱلُۡمۡؤمَِنَِٰت   إِنه ٱل
َجَهنهَم  ثُمه لَۡم َيتُوبُواْ فَلَُهۡم َعَذاُب 

 ١٠ َولَُهۡم َعَذاُب ٱلۡحَرِيقِ 
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11. සැබැවින්ම විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් වන 

ඔවුනට ඊට පහළින් ගංගාවන් ගලා බසින (ස්වර්ග) උයන් 

ඇත. එයයි අති මහත් ජයග්රහණය. 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
َٰت  َتجۡرِي مِن  ْۚ  لَُهۡم َجنه نَۡهَُٰر

َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ١١ َذَٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡكبِيرُ 

12. නියත වශයයන්ම නුඹයේ පරමාධිපතියේ ග්රහණය 

ඉතා දැඩි ය. 
 ١٢ إِنه َبۡطَش َرب َِك لََشِديدٌ 

13. (පූර්වාදර්ශයක් යනාමැති ව) නිර්මාණය කරන්යන් ද 

යළි සකස ්කරන්යන් ද ඔහුමය. 
 ١٣ َويُعِيدُ إِنهُهۥ ُهَو ُيبِۡدُئ 

14. තවද ඔහු අති ක්ෂමාශීලී ය. මහත් දයාලු ය.  ُ١٤ َوُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلَۡوُدود 

15. කීර්තිමත් අර්ෂ්හි හිමිකරු ය.  ُ١٥ ذُو ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡمِجيد 

16. ඔහු සිතන යද් මැනවින් කරන්නා ය.  ُال  ل َِما يُرِيد  ١٦ َفعه

17. (නබිවරය!) නුඹට යසන්ාවන්හි පුවත පැමිණියේ ද? ََِٰك َحِديُث ٱلۡجُنُود تَى
َ
 ١٧ َهۡل أ

18. ෆිර්අවුන් හා සමූද් (යස්නාවන්යේ)  َ١٨ فِۡرَعۡوَن َوثَُمود 

19. නමුත් යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් යබාරු 

කිරීයමහි ය. 
هِذيَن َكَفُرواْ فِي تَۡكِذيبٖ   ١٩ بَِل ٱل

20. තවද අල්ලාහ් ඔවුන්යේ පසුපසින් යවළාගන්නා ය. حِيُۢط ُ مِن َوَرآئِهِم مُّ  ٢٠ َوٱَّلله

21. නමුත් එය කීර්තිමත් කුර්ආනය යේ.   جِيد  ٢١ بَۡل ُهَو قُۡرَءان  مه

22. ආරක්ිත ඵලකයයහි.  ِۭحُۡفوظ  ٢٢ فِي لَۡوٖح مه
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සූරා අත් තාරික්  الطارق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අහස මත ද තාරික් මත ද දිවුරමින්,  ِارِق َمآءِ َوٱلطه  ١ َوٱلسه

2. තාරික් යනු කුමක් දැයි නුඹට දැනුම් දුන්යන් කුමක් ද?  ُارِق ََٰك َما ٱلطه ۡدَرى
َ
 ٢ َوَمآ أ

3. (එය) අඳුර පසාරු කරමින් බැබයළන තාරකාවකි.  اقُِب ۡجُم ٱلثه  ٣ ٱلنه

4. නිරීක්ෂකයකුයගන් යතාර ව කිසිදු ආත්මයක් 

යනාමැත. 
ا َعلَيَۡها َحافِظ    ٤ إِن كُلُّ َنۡفٖس لهمه

5. මිනිසා තමන් මවනු ලැබුයේ කුමකින් දැයි සිතා 

බලත්වා! 
 ٥ فَلۡيَنُظرِ ٱلِۡإنَسَُٰن مِمه ُخلِقَ 

6. විදින ජලයයන් ඔහු මවනු ලැබුයේය.  آءٖ َدافِقٖ ُخلَِق  ٦ مِن مه

7. යකාඳු ඇට යපළ හා පපු යපයදස අතරින් එය පිට යේ.  ِلِۡب َوٱلتهَرآئِب  ٧ َيخُۡرُج مِنُۢ َبيِۡن ٱلصُّ

8. සැබැවින්ම ඔහු නැවත ඔහු ව යගන්වා ගැනීමට 

ශක්තිවන්තයා ය. 
 ٨ إِنهُهۥ عَلَىَٰ رَۡجعِهِۦ لََقادِر  

9. එදින රහසය දෑ යහළි කරනු ලැයේ.  َُرآئِر  ٩ يَۡوَم ُتبۡلَى ٱلسه

10. එවිට කිසිදු බලයක් යහෝ කිසිදු උදේ කරුයවකු යහෝ 

ඔහුට යනාමැත. 
ةٖ َولَا نَاِصرٖ   ١٠ َفَما لَُهۥ مِن قُوه

11. තවද (වර්ෂාව) නැවත නැවතත් ලබා යදන 

ස්වභාවයයන් යුත් අහස මත ද දිවුරමින්, 
َمآءِ ذَاِت ٱلرهۡجعِ   ١١ َوٱلسه

12. පැළීම් ස්වභාවයයන් යුත් මහයපායළාව මත ද 

දිවුරමින්, 
ۡدعِ  ۡرِض ذَاِت ٱلصه

َ
 ١٢ َوٱلۡأ

13. සැබැවින්ම එය තීරණාත්මක වදනකි.   ١٣ إِنهُهۥ لََقۡول  فَۡصل 

14. තවද එය සරදමක් යනායේ.  ِ١٤ َوَما ُهَو بِٱلَۡهۡزل 

15. සැබැවින්ම ඔවුහු කුමන්ත්රණයක් සැලසුම් කරති. ١٥ إِنهُهۡم يَِكيُدوَن َكيۡٗدا 



සූරා අත් තාරික් 858  الطارق 

16. මම ද සැලසුමක් සැලසුම් කරමි. ِكيُد َكيۡٗدا
َ
 ١٦ َوأ

17. එබැවින් ප්රතික්යෂ්පකයින්ට නුඹ අවකාශය යදනු. 

තවද ඔවුනට ස්වල්ප කලකට අවකාශය යදනු. 
ۡمهِلُۡهۡم ُرَويَۡدُۢا

َ
ِِل ٱلَۡكَٰفِرِيَن أ  ١٧ َفَمه 



සූරා අල් අඃලා 859  الأعلى 

සූරා අල් අඃලා لأعلىا  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. නුඹයේ උත්කෘෂ්ට පරමාධිපතියේ නාමය පිවිතුරු 

කරනු. 
عۡلَى

َ
 ١ َسب ِِح ٱۡسَم َرب َِك ٱلۡأ

2. ඔහු (සියල්ල) මවා නිසි යලස සකස් කයළය්.   هِذي َخلََق ىَٰ ٱل  ٢ فََسوه

3. තවද ඔහු(සියල්ල) නිර්ණය කර මඟ ද යපන් 

වූයේය. 
َر َفَهَدىَٰ  هِذي قَده  ٣ َوٱل

4. තවද උලා කන තණ බිම් පිට කයළ් ඔහුය.  َٰۡخَرَج ٱلَۡمۡرَعي
َ
هِذٓي أ  ٤ َوٱل

5. පසු ව එය (වියැළුණු) කළු පැහැති ඉපැනලි බවට 

පත් කයළ්ය. 
ۡحَوىَٰ 

َ
 ٥ فََجَعلَُهۥ ُغثَآًء أ

6. අපි ඔබට (අල්කුර්ආනය) මතුවට කියවා 

යපන්වන්යනමු. එබැවින් නුඹ එය අමතක යනාකරනු 

ඇත. 

 ٦ َسنُۡقرِئَُك فَلَا تَنَسيَٰٓ 

7. අල්ලාහ් අභිමත ළ දෑ හැර (යවනත් කිසිවක් 

අමතක යනාකරනු ඇත.) සැබැවින්ම ඔහු ප්රකට දෑ ද 

සැඟවුණු දෑ ද දනී. 

ْۚ إِنهُهۥ  ُ ها َما َشآَء ٱَّلله َيۡعلَُم ٱلۡجَۡهَر وََما  إِل
 ٧ َيخَۡفىَٰ 

8. තවද අපි පහසු ව යවත නුඹට පහසු කරවන්යනමු.  َُٰرَك لِلۡيُۡسَرى ِ  ٨ َونُيَس 

9. එබැවින් සිහිපත් කිරීම ප්රයයෝජනවත් යේ නම් නුඹ 

උපයදස් යදනු. 
ِۡكَرىَٰ  ِۡر إِن نهَفَعِت ٱلذ   ٩ فََذك 

10. කවයරකු (අල්ලාහ්ට) බිය වන්යන් ද ඔහු 

උපයදස් ලබනු ඇත. 
ُر َمن َيخَۡشيَٰ  كه  ١٠ َسيَذه

11. තවද අභාගයවන්තයා එයින් වැළයකනු ඇත. ۡشَقى
َ
 ١١ َويَتََجنهبَُها ٱلۡأ

12. ඔහු (නිරයේ) මහත් ගින්නට පිවියසයි.  َٰاَر ٱلُۡكبَۡرى هِذي يَۡصلَى ٱلنه  ١٢ ٱل

13. පසු ව ඔහු එහි මරණයට පත් යනායවයි. ජීවත් ද 

යනායවයි. 
 ١٣ ثُمه لَا َيُموُت فِيَها َولَا َيحَۡييَٰ 



සූරා අල් අඃලා 860  الأعلى 

14. සැබැවින්ම (උපයදසින්) පිවිතුරු කර ගත් අය 

ජයග්රහණය කයළ්ය. 
هيَٰ  فۡلََح َمن تََزك

َ
 ١٤ قَۡد أ

15. තවද ඔහු තම පරමාධිපතියේ නාමය සිහිපත් කර 

පසු ව සලාතය ද ඉටු කයළය්. 
هىَٰ   ١٥ َوذََكَر ٱۡسَم َرب ِهِۦ فََصل

16. නමුත් නුඹලා යමයලාව ජීවිතය යතෝරා 

ගන්යනහුය. 
ۡنيَا  ١٦ بَۡل تُۡؤثُِروَن ٱلۡحَيَوَٰةَ ٱلدُّ

17. (යමයලාව ජීවිතයට වඩා) මතු යලාව උතුම් ය. 

තවද සදා පවතින්නකි. 
ۡبَقىَٰٓ 

َ
 ١٧ َوٱٓأۡلِخَرةُ َخيۡر  َوأ

18. සතය වශයයන්ම යමය පූර්ව යල්ඛ්නයන්හි 

(සඳහන් ව) ඇත. 
ولَيَٰ 

ُ
ُحِف ٱلۡأ  ١٨ إِنه َهََٰذا لَفِى ٱلصُّ

19. ඉේරාහීම් හා මූසායේ යල්ඛ්නයන්හි.  َٰ١٩ ُصُحِف إِبَۡرَٰهِيَم َوُموَسي 



සූරා අල් ඝාියා 861 الغاشية 

සූරා අල් ඝාියා الغاشية 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (විනාශය) ආවරණය කරන සිද්ධිය පිළිබඳ පුවත නුඹ 

යවත පැමිණියේද? 
ََٰك َحِديُث ٱلَۡغَِٰشيَةِ تَى

َ
 ١ َهۡل أ

2. එදින (ඇතැම් අයයේ) මුහුණු යටහත් පහත් ව 

අවමානයයන් පවතී. 
 ٢ وُُجوه  يَۡوَمئٍِذ َخَِٰشَعةٌ 

3. යවයහස ව හා විඩාවට පත් ව පවතී.   ٣ عَامِلَة  نهاِصبَة 

4. ඇවියළන ගින්නට ඒවා පිවිස දැයවනු ඇත.  ٗ٤ تَۡصلَىَٰ نَاًرا َحامِيَة 

5. (ඔවුන්) උණු දිය උල්පතින් යපාවනු ලබනු ඇත.  ٖ٥ تُۡسَقىَٰ مِۡن َعيٍۡن َءانِيَة 

6. ඔවුනට කටු සහිත ශාක මිස යවනත් අහරක් 

යනාමැත. 
ها مِن   ٦ َضِريعٖ لهيَۡس لَُهۡم َطَعاٌم إِل

7. එය (ඔවුන් ව) පුෂ්ටිමත් යනාකරයි. තවද කුසගින්න 

(නිවන්න)ට උපාකර යනායවයි. 
ها يُۡسِمُن َولَا ُيۡغنِي مِن ُجوعٖ   ٧ ل

8. (ඇතැම්) මුහුණු සතුටින් පිරී පවතී.   ٨ وُُجوه  يَۡوَمئِٖذ نهاِعَمة 

9. ඒවායයහි රමයන් පිළිබඳ ව තෘප්තියට පත් ව,   ٩ ل َِسۡعيَِها َراِضيَة 

10. උසස් ස්වර්ග උයන්හි (පවතී.)  ٖ١٠ فِي َجنهٍة عَالَِية 

11. එහි පුහු වදන් රවණය යනාකරති.  ٗها تَۡسَمُع فِيَها َلَٰغِيَة  ١١ ل

12. එහි ගලා යන උල්පත් ඇත.   ١٢ فِيَها َعيۡن  َجارِيَة 

13. එහි උස් නිදියහන් ද ඇත.   ۡرُفوَعة  فِيَها ُسُرر  ١٣ مه

14. (බීමට) තබන ලද ගුරුයල්ත්තු ද,   ۡوُضوَعة ۡكَواب  مه
َ
 ١٤ َوأ

15. වියන ලද යකාට්ට ද,   ١٥ َوَنَمارُِق َمۡصُفوفَة 



සූරා අල් ඝාියා 862 الغاشية 

16. දිග හරින ලද බුමුතුරුණු ද ඇත.  ٌ١٦ َوَزَرابِيُّ َمبۡثُوثَة 

17. ඔටුවා යදස එය යකයස් මවනු ලැබුයේ දැයි ඔවුහු 

නිරීක්ෂා යකාට බැලිය යුතු යනායේද? 
فَلَا يَنُظُروَن إِلَي ٱلِۡإبِِل َكيَۡف  

َ
أ

 ١٧ ُخلَِقۡت 

18. අහස යදස එය යකයස ්ඔසවනු ලැබුයේ දැයි ද;  َمآءِ َكيَۡف ُرفَِعۡت  ١٨ َوِإلَي ٱلسه

19. කඳු යදස එය යකයස් සවි කරනු ලැබුයේ දැයි ද;  ١٩ َوِإلَي ٱلِۡجبَاِل َكيَۡف نُِصبَۡت 

20. මහයපායළාව යදස එය යකයස ්වයාප්ත කරනු 

ලැබුයේ දැයි ද (ඔවුහු නිරීක්ෂා යකාට බැලිය යුතු 

යනායේද?) 

ۡرِض َكيَۡف ُسِطَحۡت 
َ
 ٢٠ َوِإلَي ٱلۡأ

21. එයහයින් නුඹ සිහිපත් කරනු. නියත වශයයන්ම නුඹ 

සිහිපත් කරන්යනකු පමණි. 
ِر   نَت ُمَذك 

َ
ِۡر إِنهَمآ أ  ٢١ فََذك 

22. නුඹ ඔවුන් යකයරහි බලය දරන්යනක් 

යනාවන්යනහිය. 
 ٢٢ لهۡسَت َعلَيۡهِم بُِمَصيِۡطرٍ 

23. කවයරකු පිටුපාමින් ප්රතික්යෂ්ප කයළ ්ද ඔහු 

යකයරහි පමණක් මිස. 
هيَٰ َوَكَفرَ  ها َمن تََول  ٢٣ إِل

24. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්(පිටුපාමින් ප්රතික්යෂ්ප කළ) 

ඔහුට අතිමහත් දඬුවමකින් දඬුවම් කරන්යන්ය. 
ۡكبَرَ 

َ
ُ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ بُُه ٱَّلله ِ  ٢٤ َفيَُعذ 

25. සැබැවින්ම ඔවුන්යේ නැවත පැමිණීම අප යවත ය.  ۡ٢٥ إِنه إِلَۡينَآ إِيَاَبُهم 

26. පසුව සැබැවින්ම ඔවුන් (කළ ක්රියාවන්) යේ ගණනය 

අප මත ය. 
 ٢٦ ثُمه إِنه َعلَيۡنَا ِحَساَبُهم
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සූරා අල් ෆේර්  الفجر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අරුයණෝදය මත ද දිවුරමින්.  ِ١ َوٱلَۡفۡجر 

2. දස රාත්රියන් මත ද දිවුරමින්.  ٖ٢ َولََياٍل َعۡشر 

3. ඉරට්යට් හා ඔත්යත් මත ද දිවුරමින්.  ۡفِع  ٣ َوٱلَۡوتۡرِ َوٱلشه

4. රාත්රිය යගවී යන විට ඒ මත ද දිවුරමින්.  ِهۡيِل إِذَا يَۡسر  ٤ َوٱل

5. නුවණ ඇති අයට එහි (ප්රමාණවත්) දිවුරුමක් ඇත් 

ද? 
 ٥ َهۡل فِي َذَٰلَِك قََسم  ل ِِذي ِحۡجرٍ 

6. ආද් ජනයා සමඟ නුඹයේ පරමාධිපති කවර 

අයුරින් කටයුතු කයළ් දැයි නුඹ යනාදුටුයවහි ද? 
لَۡم تََر َكيَۡف َفَعَل َربَُّك بَِعادٍ 

َ
 ٦ أ

7. (ඔවුන්) කුලුනු වලින් යුක්ත ඉරම් නගරවාසීන් ය. ِ٧ إَِرَم ذَاِت ٱلۡعَِماد 

8. ඒවා යමන් කිසිවක් (යවනත්) යද්ශයන්හි 

නිර්මාණය කරනු යනාලැබීය. 
 ٨ ٱلهتِي لَۡم ُيخۡلَۡق مِثۡلَُها فِي ٱلۡبَِلَٰدِ 

9. නිම්නයන්හි ගල් පර්වත කැනූ සමූද් ජනයා 

සමඟත්; 
ۡخَر بِٱلَۡوادِ هِذيَن َجابُواْ ٱلصه  ٩ َوثَُموَد ٱل

10. රිටි සහිත ෆිර්අවුන් සමඟත් (නුඹයේ පරමාධිපති 

කවර අයුරින් කටයුතු කයළ් දැයි නුඹ යනාදුටුයවහි 

ද?) 

ۡوتَادِ
َ
 ١٠ َوفِۡرَعۡوَن ذِي ٱلۡأ

11. ඔවුහු යද්ශයන්හි සීමා ව ඉක්මවා කටයුතු 

කයළෝය. 
هِذيَن َطَغۡواْ فِي ٱلۡبَِلَٰدِ   ١١ ٱل

12. ඔවුහු එහි කලහකම් අධික යලස සිදු කයළෝය.  َۡكثَُرواْ فِيَها ٱلَۡفَساد
َ
 ١٢ فَأ

13. එයහයින් නුඹයේ පරමාධිපති ඔවුන් මත 

දඬුවයම් කසය යහළුයේය. 
 ١٣ فََصبه َعلَيۡهِۡم َربَُّك َسۡوَط َعَذاٍب 

14. සැබැවින්ම නුඹයේ පරමාධිපති රැක බලා 

සිටින්නාය. 
 ١٤ إِنه َربهَك لَبِٱلِۡمۡرَصادِ
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15. එනමුත් මිනිසා වූ කලී, ඔහුයේ පරමාධිපති ඔහු 

ව පරීක්ෂාවට ලක් කර, පසු ව ඔහුට උපකාර කර 

ඔහුට දායාදයන් පිරිනැමූ කල්හි “මායේ පරමාධිපති 

මට උපකාර කයළය්” යැයි ඔහු පවසයි. 

َُٰه َربُُّهۥ  ا ٱلِۡإنَسَُٰن إِذَا َما ٱۡبتَلَى مه
َ
فَأ

َمُهۥ َفيَُقوُل َرب ِٓي   ۡكَرَمُهۥ َوَنعه
َ
فَأ

ۡكَرَمنِ 
َ
 ١٥ أ

16. තවද ඔහු ව පරීක්ෂාවට ලක් කර පසු ව ඔහුයේ 

ජීවන සම්පත් ඔහුට සීමා කළ කල්හි එවිට ඔහු 

“මායේ පරමාධිපති මට අවමන් කයළය්” යැයි 

පවසයි. 

آ  مه
َ
َُٰه َفَقَدَر َعلَيۡهِ رِۡزقَُهۥ  َوأ إِذَا َما ٱۡبتَلَى

َهَٰنَنِ 
َ
 ١٦ َفيَُقوُل َرب ِٓي أ

17. යනාඑයස්ය, නුඹලා අනාථයාට උපකාර 

යනාකරන්යනහුය. 
ها تُۡكرُِموَن ٱلَۡيتِيمَ  هاۖۡ بَل ل  ١٧ كَل

18. තවද නුඹලා දුගියාට ආහාර සැපයීමට දිරි 

යනාගන්වන්යනහුය. 
وَن   ١٨ عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكينِ َولَا تََحَٰٓضُّ

19. තවද නුඹලා උරුමයන් (අයුතු යලස) මුළුමණින් 

ම අනුභව කරන්යනහුය. 
ا ۡكلٗا لهم ٗ

َ
ُكلُوَن ٱلتَُّراَث أ

ۡ
 ١٩ َوتَأ

20. එයමන්ම අප්රමාණ ළැදියාවකින් ධනයට ඇලුම් 

කරන්යනහුය. 
 ٢٠ َوُتحِبُّوَن ٱلَۡماَل ُحب ٗا َجم ٗا

21. එයස් යනාව, මහයපායළාව කැබලි කැබලි 

වශයයන් සුනු විසුනු කරනු ලැබූ කල්හි, 
ا ا َدك ٗ ۡرُض َدك ٗ

َ
ِت ٱلۡأ ۖۡ إِذَا ُدكه هآ  ٢١ كَل

22. තවද මලක්වරු යපළින් යපළට (යපළ ගැසී) 

සිටියදී නුඹයේ පරමාධිපති පැමියණන්යන්ය. 
ا ا َصف ٗ  ٢٢ وََجآَء َربَُّك وَٱلَۡملَُك َصف ٗ

23. තවද එදින නිරය යගන එනු ලැයේ. එදින මිනිසා 

සිහිපත් කරයි. එම සිහිපත් කිරීම ඔහුට යකයස් (නම් 

ඵලක්) වන්යන් ද? 

ُر   وَِجآْيَء يَۡوَمئِذِۭ ِبجََهنهَمْۚ يَۡوَمئِٖذ َيتََذكه
ِۡكَرىَٰ  هيَٰ لَُه ٱلذ  ن

َ
 ٢٣ ٱلِۡإنَسَُٰن َوأ

24. “අයහෝ මම මායේ ජීවිතය යවනුයවන් කල් ඇති 

ව (යහකම්) සිදු කරන්නට තිබුණා යනායේ” දැයි ඔහු 

පවසයි. 

ۡمُت ِلحَيَاتِي  ٢٤ َيُقوُل َيَٰلَيۡتَنِي قَده

25. එදින ඔහුයේ දඬුවම යමන් කිසියවක් දඬුවම් 

යනාකරයි. 
َحد  

َ
ۥٓ أ ُب َعَذابَُه ِ ها ُيَعذ   ٢٥ َفيَۡوَمئِٖذ ل

26. තවද ඔහුයේ බැඳීම යමන් කිසියවක් 

(අපරාධකරුවන් ව) බැඳ යනාතබයි. 
َحد  َولَا يُوثُِق َوثَ 

َ
ۥٓ أ  ٢٦ اقَُه

27. “අයහෝ සැනසුමට පත් ආත්මය!  ُۡفُس ٱلُۡمۡطَمئِنهة تَُها ٱلنه يه
َ
 ٢٧ َيَٰٓأ
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28. නුඹ තෘප්තියට පත් වන්යනකු යලස ද තෘප්තියට 

ලක් වූ අයයකු යලස ද නුඹයේ පරමාධිපති යවත හැරී 

යනු. 

ۡرِضيهةٗ   ٢٨ ٱرِۡجعِٓى إِلَيَٰ َرب ِِك َراِضيَٗة مه

29. එවිට නුඹ මායේ ගැත්තන් අතරට යනු. ٢٩ فَٱۡدُخلِى فِي ِعَبَِٰدي 

30. තවද මායේ ස්වර්ගයට පිවියසනු. ٣٠ َوٱۡدُخلِى َجنهتِي 
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සූරා අල් බලද් البلد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. යමම නගරය (මක්කාහ ්ව) මත මම දිවුරමි.  ِقِۡسُم بَِهََٰذا ٱلَۡبلَد
ُ
 ١ لَآ أ

2. නුඹ යමම නගරයේ රැඳී සිටිය දී,  ِنَت ِحُّۢل بَِهََٰذا ٱلَۡبلَد
َ
 ٢ َوأ

3. පියා හා ඔහු ජනිත කළ දෑ මත (දිවුරමි.)  َ٣ َوَوالِٖد َوَما َولَد 

4. සැබැවින්ම මිනිසා ව දැඩි දුෂ්කරතාවක අපි 

මැේයවමු. 
 ٤ لََقۡد َخلَۡقنَا ٱلِۡإنَسََٰن فِي َكبَدٍ 

5. ඔහු යකයරහි කිසියවකු බලය යනාදරන්යන්ම 

යැයි ඔහු සිතන්යන් ද? 
َحد  

َ
ن لهن َيۡقِدَر َعلَيۡهِ أ

َ
َيحَۡسُب أ

َ
 ٥ أ

6. මම අධික වශයයන් ධනය නාස්ති කයළමි යැයි 

ඔහු පවසයි. 
َُّبًدا َيُقوُل  ۡهلَۡكُت َمالٗا ل

َ
 ٦ أ

7. ඔහු ව කිසියවක් යනාදුටුයේ යැයි ඔහු සිතන්යන් 

ද? 
َحدٌ 

َ
ۥٓ أ هۡم يََرُه ن ل

َ
َيحَۡسُب أ

َ
 ٧ أ

8. අපි ඔහුට දෑස ්ඇති යනාකයළමු ද?  ِهُهۥ َعيۡنَيۡن لَۡم َنجَۡعل ل
َ
 ٨ أ

9. දිව ද යදයතාල් ද (ඇති යනාකයළමු ද?)  ٩ وََشَفتَيۡنِ َولَِساٗنا 

10. තවද අපි ඔහුට (යහාඳ නරක යන) මාවත් යදක 

යවත මඟ යපන්වූයයමු. 
ۡجَديۡنِ   ١٠ َوَهَديَۡنَُٰه ٱلنه

11. එනමුත් ඔහු අකබා ව තරණය යනාකයළය්.  َ١١ فَلَا ٱۡقتََحَم ٱلَۡعَقبَة 

12. අකබා ව යනු කුමක්දැයි නුඹ ව දැනුවත් කයළ ්

කුමක්ද? 
ََٰك َما  ۡدَرى

َ
 ١٢ ٱلَۡعَقبَةُ َوَمآ أ

13. (එය) වහයලකු නිදහස ්කිරීම;  ٍ١٣ فَكُّ َرَقبَة 

14. එයස් නැතයහාත් සාගින්යනන් යුත් දිනක ආහාර 

සැපයීම ය. 
ۡو إِۡطَعَٰم  فِي يَۡومٖ ذِي َمۡسَغبَةٖ 

َ
 ١٤ أ

15. සමීපකම් ඇති අනාථ ඥාතියයකුට;  ٍ١٥ يَتِيٗما ذَا َمۡقَربَة 
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16. එයස් නැතයහාත් අසරණ වූ දුගියයකුට (ආහාර 

සැපයීම ය.) 
ۡو مِۡسِكيٗنا ذَا َمتَۡربَةٖ 

َ
 ١٦ أ

17. පසු ව ඔහු විශ්වාස කර ඉවසීම පිළිබඳ 

එකියනකාට උපයදස් යදමින් කරුණා දයාව පිළිබඳව 

ද එකියනකාට උපයදස් දුන් අය අතරින් යකයනකු 

බවට පත් විය. 

هِذيَن َءاَمنُواْ  َوتََواَصۡواْ  ثُمه كَاَن مَِن ٱل
بۡرِ َوتََواَصۡواْ بِٱلَۡمۡرَحمَةِ  ١٧ بِٱلصه

18. ඔවුහුමය දකුණත පාර්ශවයින් වන්යනෝ. ِۡصَحَُٰب ٱلَۡميَۡمنَة
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٨ أ

19. තවද අපයේ වදන් ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් වන 

ඔවුහුමය වමත් පාර්ශවයින් වන්යනෝ. 
هِذيَن َكَفُرواْ  ۡصَحَُٰب  َوٱل

َ
أَـِبَيَٰتِنَا ُهۡم أ

 ١٩ ٱلَۡمۡشـ ََمةِ

20. ඔවුන්හට යමාළවන ලද (නිරයේ) ගින්න ඇත.  ُۢ ۡؤَصَدةُ  ٢٠ َعلَيۡهِۡم نَار  مُّ
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සූරා අෂ් ෂම්ෂ් الشمس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හිරු හා එහි ප්රභාව මත දිවුරමින්. ََٰها ۡمِس َوُضَحى  ١ َوٱلشه

2. එය පසුපසින් හඹා යන සඳු මත ද දිවුරමින්. ََٰها  ٢ َوٱلَۡقَمرِ إِذَا تَلَى

3. දහවල එය ඔප් නංවන විට එය මත ද දිවුරමින්.  َهارِ إِذَا ََٰهاَوٱلنه  ٣ َجلهى

4. රාත්රිය එය ආවරණය කරන විට එය මත ද 

දිවුරමින්. 
ََٰها هۡيِل إِذَا َيۡغَشى  ٤ َوٱل

5. අහස හා එය යගාඩ නැගූ අය මත ද දිවුරමින්. ََٰها َمآءِ َوَما بَنَى  ٥ َوٱلسه

6. යපායළාව හා එය ේයාප්ත කළ අය මත ද 

දිවුරමින්. 
ََٰها ۡرِض َوَما َطَحى

َ
 ٦ َوٱلۡأ

7. ආත්මය හා එය සැකසූ අය මත ද දිවුරමින්, ََٰها ى  ٧ َوَنۡفٖس وََما َسوه

8. ඔහු එ(ම ආත්ම)යට එහි නපුර ද එහි ධාර්මිකතාව 

ද ප්රයේශ කයළය්. 
ََٰها لَۡهَمَها فُُجوَرَها َوَتۡقَوى

َ
 ٨ فَأ

9. සැබැවින්ම කවයරක් එ(ම ආත්ම)ය පවිත්ර කර 

ගත්යත් ද ඔහු ජය ලැබීය. 
فۡلََح َمن  

َ
ََٰهاقَۡد أ ى  ٩ َزكه

10. තවද සැබැවින්ම කවයරක් එය පාපයයහි ගිල් 

වූයේ ද ඔහු පරාජයට පත් විය. 
ََٰها ى  ١٠ َوَقۡد َخاَب َمن َدسه

11. සමූද් ජනයා තම සීමා ඉක්මවා යමින් යබාරු 

කයළෝය. 
ََٰهآ  بَۡت ثَُموُد بَِطۡغَوى  ١١ َكذه

12. ඔවුන්යේ අභාගයවන්තයා නැගී සිටි විට,  ََِٰهاإِذ ۡشَقى
َ
 ١٢ ٱۢنبََعَث أ

13. යමය අල්ලාහය්ේ ඔටු යදනයි. තවද උයේ පැන් 

යබාන සථ්ානයයි යැයි අල්ලාහ්යේ දූතයා ඔවුනට 

පැවසුයේය. 

 ِ ِ نَاقََة ٱَّلله َفَقاَل لَُهۡم رَُسوُل ٱَّلله
 ١٣ وَُسۡقَيََٰها
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14. එවිට ඔවුහු ඔහු ව යබාරු කයළෝය. පසුව උයේ 

නහර කපා දැමුයවෝය. එබැවින් ඔවුන්යේ පරමාධිපති 

ඔවුන්යේ පාපය යහ්තුයවන් ඔවුන් මත යේදනාව 

පහළ කර සුනු විසුනු කයළ්ය. එයමන්ම ඔවුන් ව 

සමතලා කර දැමුයේය. 

بُوهُ َفَعَقُروَها فََدۡمَدَم َعلَيۡهِۡم َربُُّهم   فََكذه
ََٰها ى  ١٤ بَِذۢنبِهِۡم فََسوه

15. තවද එහි අවසානය ගැන ඔහු බියවන්යන් නැත.  ١٥ َيخَاُف ُعۡقَبََٰهاَولَا 
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සූරා අල් යලේල් الليل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. රාත්රිය ආවරණය වන විට ඒ මත දිවුරමින්,  َٰهۡيِل إِذَا َيۡغَشي  ١ َوٱل

2. දහවල (දීප්තිය) යහළි වන විට ඒ මත දිවුරමින්,  َٰهى َهارِ إِذَا َتجَل  ٢ َوٱلنه

3. පිරිමියා හා ගැහැනිය මැවූ ඔහු මත ද දිවුරමින්,  َٰٓنثَي
ُ
َكَر َوٱلۡأ  ٣ َوَما َخلََق ٱلذه

4. නියත වශයයන්ම නුඹලායේ උත්සාහයන් විවිධය.  َٰ٤ إِنه َسۡعيَُكۡم لََشتهي 

5. එයහයින් කවයරකු පරිතයාග කර, බිය බැතිමත් වී,  َٰۡعَطىَٰ َوٱتهَقى
َ
ا َمۡن أ مه

َ
 ٥ فَأ

6. යහපත් දෑ සතය කළ යකයනකු වූ කලී;  ََٰق بِٱلۡحُۡسنَي  ٦ َوَصده

7. අපි ඔහුට පහසුව යවත පහසුකම් සලසන්යනමු.  َُٰرُهۥ لِلۡيُۡسَرى ِ  ٧ فََسنُيَس 

8. තවද මසුරු වී, තමන් අවශයතාවන්යගන් යතාර 

යැයි සිතා, 
ا َمنُۢ َبخَِل  مه

َ
 ٨ َوٱۡستَۡغنَيَٰ َوأ

9. යහපත් යද් අසතයය කළ යකයනකු වූ කලී;  ََٰب بِٱلۡحُۡسنَي  ٩ َوَكذه

10. අපි ඔහුට දුෂ්කරතාව යවත පහසුකම් 

සලසන්යනමු. 
ُرُهۥ لِلُۡعۡسَرىَٰ  ِ  ١٠ فََسنُيَس 

11. තවද ඔහු (නිරයට) ඇද වැටුණු විට ඔහුයේ ධනය 

ඔහුට ප්රයයෝජනය යගන යදන්යන් නැත. 
ۥٓ إِذَا تََردهىَٰٓ َوَما   ١١ ُيۡغنِي َعنُۡه َمالُُه

12. නියත වශයයන්ම යහමඟ ඇත්යත් අප යවතය.  َٰ١٢ إِنه َعلَيۡنَا لَلُۡهَدى 

13. තවද නියත වශයයන්ම එයලාව හා යමයලාව අප 

සතුවය. 
ولَيَٰ 

ُ
 ١٣ َوِإنه لََنا لَٓأۡلِخَرةَ َوٱلۡأ

14. එයහයින් මම නුඹලාට ඇවියළන ගින්න පිළිබඳ 

ව අනතුරු අඟවමි. 
ىَٰ  نَذۡرتُُكۡم نَاٗرا تَلَظه

َ
 ١٤ فَأ

15. අභාගයවන්තයා හැර යවන කිසියවක් එහි පිවිස 

දැයවන්යන් නැත. 
ۡشَقى

َ
ها ٱلۡأ ََٰهآ إِل  ١٥ لَا يَۡصلَى
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16. ඔහු වනාහි යබාරු කරමින් පිටුපෑයේය.  َٰهي َب َوتََول هِذي َكذه  ١٦ ٱل

17. තවද බිය බැතිමත් අය ව සැබැවින්ම අපි මතු 

මුදවා ගන්යනමු. 
ۡتَقى

َ
 ١٧ وََسيَُجنهبَُها ٱلۡأ

18. ඔහු වනාහි තම ධනය පිරිනමා පිවිතුරු වූ 

අයයකි. 
هيَٰ  هِذي يُۡؤتِي َمالَُهۥ َيتََزك  ١٨ ٱل

19. කිසිවකුට යහෝ ප්රතිලාභ වශයයන් පිරිනැයමන 

කිසිදු සම්පතක් ඔහු සතුව නැත. 
َحٍد ِعنَدهُۥ مِن 

َ
 ١٩ ن ِۡعَمةٖ ُتجَۡزىَٰٓ َوَما لِأ

20. උත්තරීතර තම පරමාධිපතියේ තෘප්තිය 

අයප්ක්ෂායවන් මිස. 
عۡلَىَٰ 

َ
ها ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرب ِهِ ٱلۡأ  ٢٠ إِل

21. තවද ඔහු මතු තෘප්තියට පත් වනු ඇත.  َٰ٢١ َولََسۡوَف يَۡرَضي 



සූරා අල් ළුහා 872 الضحي 

සූරා අල් ළුහා  الضحي 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. යපරවරු ව මත දිවුරමින්,  ََٰحي  ١ َوٱلضُّ

2. තවද රාත්රිය (දහවල) ආවරණය කරන විට, ඒ මත 

දිවුරමින්, 
هۡيِل إِذَا َسَجيَٰ   ٢ َوٱل

3. නුඹයේ පරමාධිපති නුඹ ව අතහැර දැමුයේ නැත. 

එයමන්ම ඔහු අමනාප වූයේ ද නැත. 
َعَك َربَُّك َوَما قَلَىَٰ   ٣ َما َوده

4. සැබැවින්ම, ආරම්භයට වඩා අවසානය නුඹට වඩාත් 

යහපත් ය. 
ولَيَٰ 

ُ
 ٤ َولَٓأۡلِخَرةُ َخيۡر  لهَك مَِن ٱلۡأ

5. තවද නුඹයේ පරමාධිපති නුඹට මතුවට පිරිනමනු ඇත. 

එවිට නුඹ තෘප්තියට පත් වනු ඇත. 
 ٥ َفتَۡرَضيَٰٓ َولََسۡوَف ُيۡعِطيَك َربَُّك 

6. ඔහු නුඹ ව අනාථයයකු යලස දැක නුඹට රැකවරණය 

යනාදුන්යන්ද? 
لَۡم َيجِۡدَك يَتِيٗما فَـ َاَوىَٰ 

َ
 ٦ أ

7. තවද නුඹ ව අතරමං වූයවකු යලස දැක පසුව ඔහු මඟ 

යපන්වූයේය. 
ا َفَهَدىَٰ 

 ٧ َووََجَدَك َضآل ٗ

8. තවද ඔහු නුඹ ව අවශයතාව ඇත්යතකු යලස දැක 

පසුව ඔහු ස්වයංයපෝිත කයළය්. 
ۡغنَيَٰ 

َ
 ٨ َووََجَدَك عَآئِلٗا فَأ

9. එයහයින් අනාථයාට කටුක යලස යනාසළකනු.  ۡا ٱلَۡيتِيَم فَلَا َتۡقَهر مه
َ
 ٩ فَأ

10. තවද අයදින්නා ව පලවා යනාහරිනු.  ۡآئَِل فَلَا َتنَۡهر ا ٱلسه مه
َ
 ١٠ َوأ

11. තවද නුඹයේ පරමාධිපතියේ ආශිර්වාදයන් ගැන නුඹ 

ප්රකාශ කරනු. 
ِثۡ  ا بِنِۡعَمةِ َرب َِك فََحد  مه

َ
 ١١ َوأ



සූරා අෂ් ෂර්හ් 873 الشرح 

සූරා අෂ් ෂර්හ් الشرح 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අපි නුඹයේ හදවත නුඹට පුළුල් යනාකයළමු ද?  َلَۡم نَۡشَرۡح لََك َصۡدَرك
َ
 ١ أ

2. තවද නුඹයේ බර අපි නුඹයගන් ඉවත් කයළමු.  َ٢ َوَوَضۡعنَا َعنَك وِۡزَرك 

3. (එය) නුයේ පිට තළමින් තිබුණි.  َنَقَض َظۡهَرك
َ
 ٣ ٱلهِذٓي أ

4. තවද නුඹයේ කීර්තිය අපි නුඹට උසස් කයළමු.  َ٤ َوَرَفۡعنَا لََك ذِۡكَرك 

5. එබැවින් නියත වශයයන්ම දුෂ්කරතාව සමඟ පහසු ව 

ඇත. 
 ٥ فَإِنه َمَع ٱلُۡعۡسِر يُۡسًرا

6. සැබැවින්ම දුෂ්කාරතාව සමඟ පහසු ව ඇත. ٦ إِنه َمَع ٱلُۡعۡسِر يُۡسٗرا 

7. එබැවින්, නුඹ (නුඹයේ යලෞකික කටයුතු) අවසන් කළ 

විට (මතුයලාව කටයුතු සඳහා) කැපවනු. 
 ٧ فَإِذَا فَرَۡغَت فَٱنَصۡب 

8. තවද නුඹයේ පරමාධිපති යවත යයාමු වනු. ٨ َوِإلَيَٰ َرب َِك فَٱرَۡغب 



සූරා අත් තීන් 874  التين 

සූරා අත් තීන් التين 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අත්තික්කා හා ඔලිේ මත දිවුරමින්,  ِيۡتُون ِيِن َوٱلزه  ١ َوٱلت 

2. සිනායි කන්ද මත ද දිවුරමින්,  َ٢ وَُطورِ ِسينِين 

3. අභයදායී යමම නගරය මත ද දිවුරමින්,  ِمِين
َ
 ٣ َوَهََٰذا ٱلَۡبلَِد ٱلۡأ

4. සැබැවින්ම අපි මිනිසා ව ඉතා අලංකාර හැඩයකින් 

මැේයවමු. 
ۡحَسِن 

َ
لََقۡد َخلَۡقنَا ٱلِۡإنَسََٰن فِٓي أ

 ٤ َتۡقوِيمٖ 

5. පසු ව පහත්වූවන්යගන් වඩා පහත් වු අයයකු බවට අපි 

පත් කයළමු. 
ۡسَفَل َسَٰفِلِينَ 

َ
 ٥ ثُمه َرَدۡدَنَُٰه أ

6. විශ්වාස යකාට යහකම් කළවුන් හැර. ඔවුනට අවසන් 

යනාවන ප්රතිඵල ඇත. 
َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل

ۡجٌر َغيُۡر َمۡمنُونٖ 
َ
 ٦ فَلَُهۡم أ

7. ඉන් පසු ව විනිශ්චය යබාරු යැයි නුඹට පැවසුයේ 

කුමක් ද? 
ِينِ  بَُك َبۡعُد بِٱلد  ِ  ٧ َفَما يَُكذ 

8. විනිශ්චකරුවන්යගන් මහා විනිශ්චයකරු අල්ලාහ ්

යනායේද? 
ۡحَكِم ٱلَۡحَِٰكِمينَ 

َ
ُ بِأ لَيَۡس ٱَّلله

َ
 ٨ أ



සූරා අල් අලක් 875  العلق 

සූරා අල් අලක්  العلق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. මැවූ නුඹයේ පරමාධිපතියේ නාමයයන් කියවනු.  َهِذي َخلَق  بِٱۡسِم َرب َِك ٱل
ۡ
 ١ ٱقَۡرأ

2. ඔහු මිනිසා යල් කැටියයන් මැේයේය.  ٍ٢ َخلََق ٱلِۡإنَسََٰن مِۡن َعلَق 

3. නුඹ කියවනු. නුයේ පරමාධිපති අති යගෞරවනීය 

ය. 
 
ۡ
ۡكَرمُ ٱقَۡرأ

َ
 ٣ َوَربَُّك ٱلۡأ

4. ඔහු පන්හියඳන් (ලිවීමට) ඉගැන්වීය.  ِهِذي َعلهَم بِٱلَۡقلَم  ٤ ٱل

5. මිනිසාට ඔහු යනාදැන සිටි දෑ ඔහු ඉගැන්වීය.  ۡ٥ َعلهَم ٱلِۡإنَسََٰن َما لَۡم َيۡعلَم 

6. යනාඑයසය්, නියත වශයයන්ම මිනිසා සීමාව 

ඉක්මවා යන්යන්ය. 
هآ إِنه ٱلِۡإنَسََٰن لََيۡطَغىَٰٓ   ٦ كَل

7. තමන් ස්වාධීන යැයි ඔහු සිතන්යන්ය.  ََٰٓءاهُ ٱۡستَۡغنَي ن ره
َ
 ٧ أ

8. නියත වශයයන්ම නැවත හැරී යාම නුඹයේ 

පරමාධිපති යවතය. 
 ٨ إِنه إِلَيَٰ َرب َِك ٱلرُّۡجَعىَٰٓ 

9. වළක්වන අය ව නුඹ දුටුයවහිද?  هِذي َرَءيَۡت ٱل
َ
 ٩ َينَۡهيَٰ أ

10. ගැත්තා සලාතය ඉටු කරන විට (ඔහුව 

වළක්වන අය ව නුඹ දුටුයවහිද?) 
هىَٰٓ   ١٠ َعبًۡدا إِذَا َصل

11. ඔහු යහමයඟහි සිටන වග නුඹ දුටුයවහිද?  ََٰٓرَءيَۡت إِن كَاَن عَلَى ٱلُۡهَدى
َ
 ١١ أ

12. නැතයහාත් බිය බැතිමත්භාවය පිළිබඳ අණ කර 

සිටින වග (නුඹ දුටුයවහිද?) 
ۡقَوىَٰٓ  َمَر بِٱلته

َ
ۡو أ

َ
 ١٢ أ
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13. තවද ඔහු (සතයය) යබාරු කර පිටුපාන වග නුඹ 

දුටුයවහි ද? 
هيَٰٓ  َب َوتََول َرَءيَۡت إِن َكذه

َ
 ١٣ أ

14. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් දකියි යැයි ඔහු 

යනාදැන සිටියේ ද? 
َ يََرىَٰ  نه ٱَّلله

َ
لَۡم َيۡعلَم بِأ

َ
 ١٤ أ

15. යනාඑයස්ය. ඔහු එයින් යනාවැළකුයණ් නම් අපි 

ඉදිරි නළල් යකස් යරාදින් (ඔහු ව) ඇදයගන 

එන්යනමු. 

اِصيَةِ ُۢا بِٱلنه هۡم يَنتَهِ لَنَۡسَفَع ها لَئِن ل  ١٥ كَل

16. එනම් වැරදි කරමින් ද යබාරුකරමින් ද සිටි 

(ඔහුයේ) නළල් යකස් යරාදිනි. 
 ١٦ نَاِصيَةٖ َكَِٰذبٍَة َخاِطئَةٖ 

17. එබැවින් ඔහු ඔහුයේ කැඳවුම් කරුවන් 

කැඳවත්වා! 
ۥ   ١٧ فَلۡيَۡدُع نَادِيَُه

18. මතුවට අපි ද අපයේ (නිරයේ භාරකාර 

මලක්වරුන් වන) zසබානියාවරුන් කැඳවන්යනමු. 
بَانِيَةَ   ١٨ َسنَۡدُع ٱلزه

19. යනාඑයස්ය. නුඹ ඔහුට අවනත යනාවනු. 

නුඹයේ (පරමාධිපතිට) සජදා කරනු. තවද ඔහුට 

සමීප වනු. 

ها لَا   ١٩ تُِطۡعُه َوۤۡدُجۡسٱ َوٱۡقتَرِب۩ كَل
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සූරා අල් කද්ර් القدر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. නියත වශයයන්ම අපි එය බලගතු රාත්රියයහි පහළ 

කයළමු. 
نَزلَۡنَُٰه فِي لَۡيلَةِ 

َ
 ١ ٱلَۡقۡدرِ إِنهآ أ

2. තවද බලගතු රාත්රිය කුමක්දැ යි නුඹ ව දැනුවත් කයළ් 

කුමක්ද? 
ََٰك َما لَۡيلَُة ٱلَۡقۡدرِ  ۡدَرى

َ
 ٢ َوَمآ أ

3. බලගතු රාත්රිය මාස දහසකට වඩා උතුම්ය.  ٖلِۡف َشۡهر
َ
ِۡن أ  ٣ لَۡيلَُة ٱلَۡقۡدرِ َخيۡر  م 

4. මලක්වරු හා ආත්මය (ජිේරීල්) තම පරමාධිපතියේ 

අනුමැතියයන් සෑම කරුණක්ම යගන එහි පහළ යවති. 
وُح فِيَها بِإِذِۡن  ُل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوٱلرُّ َتنَزه

ۡمرٖ 
َ
ِ أ

ِن كُل   ٤ َرب ِهِم م 

5. ශාන්තියයි! එය අරුයණෝදය උදා වන කාලය යතක් 

පවතියි. 
 ٥ َسَلٌَٰم ِهَي َحتهيَٰ َمۡطلَِع ٱلَۡفۡجرِ 
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සූරා අල් බේයිනා البينة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. ධර්ම ග්රන්ථ සතු ජනයා හා ආයද්ශ තබන්නන් 

අතරින් වූ ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් හා ආයද්ශ තබන්නන් 

තමන් යවත පැහැදිලි සාධකය පැමියණන යතක් 

(ප්රතික්යෂ්ප කිරීයමන්) ඉවත්වන්යනෝ යනාවූහ. 

ۡهِل 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ مِۡن أ لَۡم يَُكِن ٱل

ِيَن َحتهيَٰ   ٱلِۡكَتَِٰب َوٱلُۡمۡشِركِيَن ُمنَفك 
تِيَُهُم ٱلَۡبي ِنَةُ 

ۡ
 ١ تَأ

2. එය පිවිතුරු කරන ලද යල්ඛ්න කියවන 

අල්ලාහය්ගන් වූ පණිවිඩකරු ය. 
 ِ َِن ٱَّلله َرةٗ رَُسول  م  َطهه  ٢ َيتۡلُواْ ُصُحٗفا مُّ

3. එහි ඍජු නීති රීති ඇත.   ٣ فِيَها ُكتُب  َقي َِمة 

4. තවද ධර්ම ග්රන්ථය පිරිනමනු ලැබූ ජනයා ඔවුනට 

පැහැදිලි සාධකය පැමිණීයමන් පසු ව මිස ඔවුහු යවන් 

ව යනාගියයෝය. 

ها مِنُۢ   وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب إِل
ُ
هِذيَن أ َق ٱل َوَما َتَفره

 ٤ َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي ِنَةُ 

5. තවද පිවිතුරු දහම අල්ලාහ්ට පුද කරමින් ඔහු ව 

නැමදීමටත් සලාතය සථ්ාපිත කිරීමටත් zසකාත් 

පිරිනැමීමටත් මිස ඔවුහු අණ කරනු යනාලැබුයවෝය. 

තවද ඍජු දහම වනුයේ එයයි. 

َ ُمخۡلِِصيَن لَُه  ها لَِيۡعبُُدواْ ٱَّلله مُِرٓواْ إِل
ُ
َوَمآ أ

لَوَٰةَ َويُۡؤتُواْ   ِيَن ُحنََفآَء َويُقِيُمواْ ٱلصه ٱلد 
ْۚ َوَذَٰلَِك دِيُن ٱلَۡقي َِمةِ َكوَٰةَ  ٥ ٱلزه

6. සැබැවින්ම පුසත්ක ලත් ජනයා අතරින් වූ 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් හා ආයද්ශ තබන්නන් නිරා 

ගින්යනහිය. ඔවුහු එහි සදාතනිකයයෝ යවති. 

ඔවුන්මය මැවීම් අතරින් නපුරුම මැවීම වනුයේ. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ مِۡن أ إِنه ٱل

  ْۚ َوٱلُۡمۡشِركِيَن فِي نَارِ َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهآ
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َشرُّ ٱلۡبَرِيهةِ

ُ
 ٦ أ

7. සැබැවින්ම විශ්වාස යකාට දැහැමි ක්රියාවන් 

කළවුන් වනාහි ඔවුහුමය මැවීම් අතරින් යර්ෂ්ඨම 

මැවීම වනුයේ. 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َخيُۡر ٱلۡبَرِيهةِ

ُ
 ٧ أ
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8. ඔවුන්යේ පරමාධිපති අබියස වූ ඔවුන්යේ ප්රතිඵල 

වනුයේ පහළින් ගංගාවන් ගලා බස්නා අද්න් නම් 

ස්වර්ග උයන්ය. ඔවුහු එහි සදහටම සදාතනිකයයෝ 

යවති. අල්ලාහ ්ඔවුන් ව පිළිගත්යත්ය. ඔවුහුද ඔහු ව 

පිළිගත්යතෝය. එය තම පරමාධිපතිට බිය වූ අයටය. 

َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي   َجَزآُؤُهۡم ِعنَد َرب ِهِۡم َجنه
بَٗداۖۡ  

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
مِن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ُ َعنُۡهۡم َوَرُضواْ َعنُۡهْۚ َذَٰلَِك لَِمۡن   ِضَي ٱَّلله ره
ۥ   ٨ َخِشَي َربهُه



සූරා අස් සල්සලා 880  الزلزلة 

සූරා අස් සල්සලා الزلزلة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. මහයපායළාව බලවත් කම්පනයයන් කම්පනය කරනු 

ලැබූ විට, 
ۡرُض زِلَۡزالََها

َ
 ١ إِذَا ُزلۡزِلَِت ٱلۡأ

2. මහයපායළාව එහි ඇති බර බැහැර කළ විට, ۡثَقالََها
َ
ۡرُض أ

َ
ۡخرََجِت ٱلۡأ

َ
 ٢ َوأ

3. තවද එයට කුමක් වී ඇත්දැ යි මිනිසා පවසයි. ٣ َوَقاَل ٱلِۡإنَسَُٰن َما لََها 

4. එදින එය එහි යතාරතුරු පිළිබඳ දන්වා සිටියි. ۡخبَاَرَها
َ
ُث أ ِ  ٤ يَۡوَمئِٖذ ُتحَد 

5. සැබැවින්ම නුයේ පරමාධිපති එයට දැනුම් දුන් බවට, ۡوَحيَٰ لََها
َ
نه َربهَك أ

َ
 ٥ بِأ

6. එදින තම ක්රියාවන් දැක ගනු පිණිස ජනයා 

කණ්ඩායම් වශයයන් පිටත් ව පැමියණයි. 
ۡشتَاٗتا ل ِيَُرۡواْ 

َ
اُس أ يَۡوَمئِٖذ يَۡصُدُر ٱلنه

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
 ٦ أ

7. එයහයින් කවයරක් අණුවක් තරම් ප්රමාණයකින් 

යහපතක් කර ඇත්යත් ද ඔහු එය දැක ගනී. 
ۥ  ةٍ َخيۡٗرا يََرُه  ٧ َفَمن َيۡعَمۡل مِثَۡقاَل ذَره

8. කවයරක් අණුවක් තරම් ප්රමාණයකින් අයහපතක් කර 

ඇත්යත්ද ඔහු එය දැක ගනී. 
ۥ  ا يََرُه ةٖ َشر ٗ  ٨ َوَمن َيۡعَمۡل مِثَۡقاَل ذَره



සූරා අල් ආදියාත් 881  العاديات 

සූරා අල් ආදියාත් العاديات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. හති දමමින් යේගයයන් දිව යන්නන් මත දිවුරමින්, ١ َوٱلَۡعَِٰدَيَِٰت َضبٗۡحا 

2. කුර ගැටීයමන් ගිනි පුපුරු නංවන්නන් මත ද, ٢ فَٱلُۡموِرَيَِٰت قَۡدٗحا 

3. තවද අලුයයමහි ආක්රමණය කරන්නන් මත ද 

(දිවුරමින්.) 
 ٣ فَٱلُۡمغِيَرَِٰت ُصبٗۡحا

4. එවිට එමගින් උන් දූවිලි නංවති. ثَۡرَن بِهِۦ َنۡقٗعا
َ
 ٤ فَأ

5. කණ්ඩායම් වශයයන් (සතුරන්) මැදට පිවියසති. ٥ فَوََسۡطَن بِهِۦ َجمًۡعا 

6. නියත වශයයන්ම මිනිසා තම පරමාධිපතිට 

ගුණමකුය. 
 ٦ إِنه ٱلِۡإنَسََٰن لَِرب ِهِۦ لََكنُود  

7. තවද ඇත්යතන්ම ඔහු එයට සාක්ිකරුයවක් යේ.   ٧ َوِإنهُهۥ عَلَىَٰ َذَٰلَِك لََشهِيد 

8. තවද ඇත්යතන්ම ඔහු වස්තුවට දැඩි යලස ඇලුම් 

කරන්යනක් යේ. 
ِ ٱلۡخَيۡرِ لََشِديدٌ   ٨ َوِإنهُهۥ ِلحُب 

9. නමුත් මිනීවළවල් තුළ ඇති දෑ පිට කරනු ලබන 

වග ඔහු යනාදන්යන් ද? 
فَلَا 

َ
 ٩ َيۡعلَُم إِذَا ُبۡعثَِر َما فِي ٱلُۡقبُوِر ۞أ

10. තවද හදවත් තුළ ඇති දෑ යහළි කරනු ලබන වග 

(ඔහු යනාදන්යන්) ද? 
ُدوِر  َل َما فِي ٱلصُّ ِ  ١٠ وَُحص 

11. නියත වශයයන්ම එදින ඔවුන්යේ පරමාධිපති 

ඔවුන් පිළිබඳ ව අභිඥානවන්තය. 
 ُۢ  ١١ إِنه َربهُهم بِهِۡم يَۡوَمئِٖذ لهخَبِيُر



සූරා අල් කාරිආ 882  القارعة 

සූරා අල් කාරිආ القارعة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම.  ُ١ ٱلَۡقارَِعة 

2. කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම කුමක් ද?  ُ٢ َما ٱلَۡقارَِعة 

3. කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම කුමක්දැ යි නුඹට දැනුම් 

දුන්යන් කුමක්ද? 
ََٰك َما ٱلَۡقارَِعةُ  ۡدَرى

َ
 ٣ َوَمآ أ

4. එදින මිනිසා විසිරී යන යම්රුන් යමන් වනු ඇත.  اُس َكٱلَۡفَراِش يَۡوَم يَُكوُن ٱلنه
 ٤ ٱلَۡمبۡثُوثِ 

5. තවද කඳු පීරනු ලැබූ යලාම් යමන් වනු ඇත.  َكٱلۡعِۡهِن  َوتَُكوُن ٱلِۡجبَاُل
 ٥ ٱلَۡمنُفوِش 

6. තම (යහකම්හි) තුලාව බරින් වැඩි වූ අය නම්,  ۥ ا َمن ثَُقلَۡت َمَوَٰزِينُُه مه
َ
 ٦ فَأ

7. ඔහු තෘප්තිමත් ජීවිතයයහි පසු යවයි.  ٖاِضيَة  ٧ َفُهَو فِي ِعيَشةٖ ره

8. තවද තම (යහකම්හි) තුලාව බරින් සැහැල්ලු වී ගිය අය 

නම්, 
ا َمۡن  مه

َ
ۥ َوأ ۡت َمَوَٰزِينُُه  ٨ َخفه

9. ඔහුයේ වාසසථ්ානය හාවියා යේ.   ُهۥ َهاوِيَة مُّ
ُ
 ٩ فَأ

10. තවද එය කුමක්දැ යි ඔබ ව දැනුවත් කයළ ්කුමක්ද?  ََٰۡك َما هِيَه ۡدَرى
َ
 ١٠ َوَمآ أ

11. (එය) දැඩි උෂ්ණයයන් යුත් ගින්නකි. ١١ نَاٌر َحامِيَُۢة 



සූරා අත් තකාසුර් 883  التكاثر 

සූරා අත් තකාසුර්  التكاثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. තරඟ වදිමින් (වසත්ුව) අධික යලස රැස් කිරීම (අල්ලාහ් 

ව සිහිපත් කිරීයමන්) නුඹලා ව යවනතකට යයාමු කර 

ඇත. 

لَۡهىَُٰكُم ٱلتهكَاثُرُ 
َ
 ١ أ

2. නුඹලා මිනීවළවල් හමු වන තුරු,  َ٢ َحتهيَٰ ُزۡرُتُم ٱلَۡمَقابِر 

3. එයස් යනාව, නුඹලා මතු දැන ගනු ඇත.  َها َسۡوَف َتۡعلَُمون  ٣ كَل

4. යළි එයස ්යනාව, නුඹලා මතු දැන ගනු ඇත.  َها َسۡوَف َتۡعلَُمون  ٤ ثُمه كَل

5. එයස් යනාව නුඹලා තිරසාර දැනුමින් දැන ගන්යනහු 

නම්, 
ها   ٥ لَۡو َتۡعلَُموَن ِعلَۡم ٱلَۡيقِينِ كَل

6. නුඹලා සැබැවින්ම නිරය දකිනු ඇත.  َ٦ لَتََرُونه ٱلۡجَِحيم 

7. පසුව නුඹලා එය තිරසාර යලස දකිනු ඇත.  ِ٧ ثُمه لَتََرُونهَها َعيَۡن ٱلَۡيقِين 

8. තවද එදින නුඹලා (භුක්ති වින්දා වූ) සැප සම්පත් පිළිබඳ 

ව විමසනු ලබනු ඇත. 
 ٨ ثُمه لَتُۡسـ َلُنه يَۡوَمئٍِذ َعِن ٱلنهعِيمِ 



සූරා අල් අස්ර් 884 العصر 

සූරා අල් අස්ර්  العصر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. කාලය මත දිවුරමින්.  ِ١ َوٱلَۡعۡصر 

2. සැබැවින්ම මිනිස ්වර්ගයා අලාභයයහි පසු යවයි.  ٍ٢ إِنه ٱلِۡإنَسََٰن لَفِى ُخۡسر 

3. නමුත් (සතයය) විශ්වාස කර, දැහැමි ක්රියාවන් ඉටු කර, 

තවද සතය පිළිබඳ එකියනකාට උපයදස ්දී, තවද ඉවසීම 

පිළිබඳව ද එකියනකාට උපයදස ්දුන් අය හැර. 

هِذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ   ها ٱل إِل
  ِ َٰلَِحَِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱلۡحَق  ٱلصه

بۡرِ   ٣ َوتََواَصۡواْ بِٱلصه



සූරා අල් හුමසා 885 الهمزة 

සූරා අල් හුමසා  الهمزة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. යදාස ්නගමින් නින්දා බස ්කියන, අපහාස කරමින් 

යක්ළාම් කියන සෑම යකයනකුටම විනාශය අත් යේවා! 
َُّمَزةٍ  ِ ُهَمَزةٖ ل

 ١ َويۡل  ل ِكُل 

2. ඔහු ධනය රැස ්යකාට එය ගණන් කරමින් සිටි අයයකි.  ۥ َدهُ هِذي َجمََع َمالٗا وََعده  ٢ ٱل

3. නියත වශයයන්ම ඔහුයේ ධනය ඔහු ව සදාකල් ජීවත් 

කරවනු ඇතැ යි ඔහු සිතනු ඇත. 
ۥٓ  نه َمالَُه

َ
ۥ َيحَۡسُب أ ۡخلََدهُ

َ
 ٣ أ

4. එයස් යනාව සැබැවින්ම ඔහු හුතමායව හි යහළනු 

ලබයි. 
هاۖۡ لَُيۢنبََذنه فِي ٱلۡحَُطَمةِ  ٤ كَل

5. හුතමා ව යනු කුමක්දැ යි නුඹව දැනුවත් කයළ ්කුමක්ද?  ََُٰك َما ٱلۡحَُطَمة ۡدَرى
َ
 ٥ َوَمآ أ

6. එය අවුළනු ලැබූ අල්ලාහය්ේ ගින්නය.  ُٱلُۡموَقَدة ِ  ٦ نَاُر ٱَّلله

7. එය හදවත් යවත ළඟා යවයි.  ِفۡـ َِدة
َ
لُِع عَلَى ٱلۡأ  ٧ ٱلهتِي َتطه

8. සැබැවින්ම එය ඔවුන් වට කර ගන්නකි.   ۡؤَصَدة  ٨ إِنهَها َعلَيۡهِم مُّ

9. උස ්කුලුනු තුළ (හිරකර).  ِۭ َدة َمده  ٩ فِي َعَمٖد مُّ



සූරා අල් ෆීල් 886  الفيل 

සූරා අල් ෆීල් الفيل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. නුඹයේ පරමාධිපති ඇත් යස්නාව සමඟ කටයුතු කයළ ්

යකයස්දැ යි නුඹ නුදුටුයවහිද? 
ۡصَحَِٰب 

َ
لَۡم تََر َكيَۡف َفَعَل َربَُّك بِأ

َ
أ

 ١ ٱلۡفِيلِ 

2. ඔවුන්යේ කුමන්ත්රණය මුළා කිරීමක පත් යනාකයළ්ද?  لَۡم
َ
 ٢ َيجَۡعۡل َكيَۡدُهۡم فِي تَۡضلِيلٖ أ

3. තවද ඔහු ඔවුන් මත රංචු වශයයන් කුරුල්ලන් 

එේයේය. 
بَابِيَل 

َ
رَۡسَل َعلَيۡهِۡم َطيًۡرا أ

َ
 ٣ َوأ

4. උන් ඔවුන් මත පුලුස්සන ලද මැටි වලින් වූ ගල් 

යහළුයේය. 
يلٖ  ِ ِن ِسج   ٤ تَۡرمِيهِم ِبحَِجاَرةٖ م 

5. එවිට ඔවුන් ව කා දමන ලද පිදුරු යමන් ඔහු පත් 

කයළය්. 
ُكولِۭ 

ۡ
أ  ٥ فََجَعلَُهۡم َكَعۡصٖف مه



සූරා කුයරේෂ ්  قريش  887

සූරා කුයරේෂ් قريش 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. කුයරයිෂ්වරුන්හට හුරුපුරුදුකම් ඇති කිරීම 

යවනුයවන් ද, 
 ١ لِِإيَلَِٰف قَُريٍۡش 

2. ශීත හා ශ්රීෂ්ම ඍතුවන් හි (වයාපාර කටයුතු සඳහා) 

තවලයමහි යෑමට ඔවුන්හට හුරුපුරුදුකම් ඇති කිරීම 

යවනුයවන් ද, 

يِۡف  تَآءِ َوٱلصه ِ  ٢ إِۦَلَٰفِهِۡم رِۡحلََة ٱلش 

3. යමම නිවයස ්පරමාධිපතිට ඔවුන් නැමදුම් කරත්වා!  ِ٣ فَلۡيَۡعبُُدواْ َربه َهََٰذا ٱلَۡبيۡت 

4. කුසගින්යනන් (සිටි) ඔවුනට ආහාර පිරිනමා බියයන් 

(සිටි) ඔවුනට ආරක්ෂාව පිරිනැමුයේ ඔහුය. 
ِن ُجوٖع َوَءاَمنَُهم   ۡطَعَمُهم م 

َ
هِذٓي أ ٱل

ِۡن َخۡوفِۭ   ٤ م 



සූරා අල් මාඌන් 888 الماعون 

සූරා අල් මාඌන් الماعون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. විනිශ්චය දිනය යබාරු කරන අය නුඹ දුටුයවහි ද?  ِِين ُب بِٱلد  ِ هِذي يَُكذ  َرَءيَۡت ٱل
َ
 ١ أ

2. එනම් ඔහු කවයරක්ද යත් අනාථයා ව පලවා හරියි.  َهِذي يَُدعُّ ٱلَۡيتِيم  ٢ فََذَٰلَِك ٱل

3. තවද දුප්පතායේ ආහාරය (ලබා දීම) පිළිබඳ ව දිරි 

යනාගන්වයි. 
 ٣ َولَا َيحُضُّ عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكينِ 

4. එයමන්ම සලාතය ඉටු කරන්නන්හට විනාශය අත් 

යේවා! 
 ٤ فََويۡل  ل ِلُۡمَصل ِينَ 

5. ඔවුහු කවරහු ද යත් ඔවුහු තමන්යේ සලාතය පිළිබඳ ව 

සැලකිල්ලක් දක්වන්යනෝ යනාවූයවෝය. 
هِذيَن ُهۡم َعن َصلَاتِهِۡم َساُهونَ   ٥ ٱل

6. අන් අයට ප්රදර්ශනය කරන්යනෝ වූයවෝය.  َهِذيَن ُهۡم يَُرآُءون  ٦ ٱل

7. යනාවටිනා අල්ප වසත්ූන් (පිරි නැමීම) පවා 

වළක්වන්යනෝ වූයවෝය. 
 ٧ َويَۡمنَُعوَن ٱلَۡماُعونَ 



සූරා අල් කේසර් 889 الكوثر 

සූරා අල් කේසර්  الكوثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. නියත වශයයන්ම අපි නුඹට අසීමිත සම්පත් 

පිරිනැමුයවමු. 
ۡعَطيَۡنََٰك ٱلَۡكۡوثَرَ 

َ
 ١ إِنهآ أ

2. එබැවින් නුඹ නුඹයේ පරමාධිපතිට සලාතය ඉටු කර 

නුඹ සත්ත්ව කැපයක් යදනු. 
ِ لَِرب َِك َوٱۡنحَرۡ   ٢ فََصل 

3. නියත වශයයන්ම නුඹට යදාස ්පවරන්නා වන ඔහුමය 

යපළපත යනාමැත්තා. 
ۡبتَرُ 

َ
 ٣ إِنه َشانِئََك ُهَو ٱلۡأ



සූරා අල් කාෆිරූන් 890 الكافرون 

සූරා අල් කාෆිරූන් الكافرون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (නබිවරය!) නුඹ පවසනු; අයහෝ යද්වත්වය ප්රතික්යෂ්ප 

කරන්නනි! 
َها ٱلَۡكَٰفُِرونَ  يُّ

َ
 ١ قُۡل َيَٰٓأ

2. නුඹලා නමදින දෑ මම යනානමදිමි.  َۡعبُُد َما َتۡعبُُدون
َ
 ٢ لَآ أ

3. තවද නුඹලා ද මා නමදින දෑ නමදින්යනෝ 

යනාවන්යනහුය. 
ۡعبُدُ َولَآ 

َ
نتُۡم َعَٰبُِدوَن َمآ أ

َ
 ٣ أ

4. තවද නුඹලා නැමදූ දෑ මම නමදින්යනක් යනාවූයයමි.  ۡا َعبَدتُّم نَا۠ عَابِد  مه
َ
 ٤ َولَآ أ

5. තවද මා නමදින දෑ නුඹලා ද නමදින්යනෝ යනාවූහ.  ُۡعبُد
َ
نتُۡم َعَٰبُِدوَن َمآ أ

َ
 ٥ َولَآ أ

6. නුඹලාට නුඹලායේ දහමය. මට මායේ දහමය.  ِ٦ لَُكۡم دِينُُكۡم َولَِي دِين 



සූරා අන් නස්ර් 891  النصر 

සූරා අන් නස්ර්  النصر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අල්ලාහය්ේ උපකාරය හා (මක්කා) ජයග්රහණය පැමිණි 

විට ද, 
 ِ  ١ َوٱلَۡفتۡحُ إِذَا َجآَء نَۡصُر ٱَّلله

2. තවද අල්ලාහ්යේ දහමට ජනයා කණ්ඩායම් වශයයන් 

පිවියසනු නුඹ දකින විට ද, 
  ِ اَس يَۡدُخلُوَن فِي دِيِن ٱَّلله يَۡت ٱلنه

َ
َوَرأ

فَۡواٗجا
َ
 ٢ أ

3. නුඹ නුඹයේ පරමාධිපතියේ ප්රශංසාව තුළින් ඔහු ව 

පිවිතුරු කරනු. තවද ඔහුයගන් සමාව අයැද සිටිනු. නියත 

වශයයන්ම ඔහු අතික්ෂමාශීලී ය. 

فََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك وَٱۡستَۡغفِۡرُهْۚ إِنهُهۥ  
ُۢا ابَ  ٣ كَاَن تَوه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. අබූ ලහේයේ දෑත් විනාශ යේවා! ඔහු ද විනාශ යේවා!  بِي لََهٖب َوتَبه
َ
 ١ َتبهۡت يََدآ أ

2. ඔහුයේ ධනය ද ඔහු ඉපැයූ දෑ ද ඔහුට ඵලක් යගන 

දුන්යන් නැත. 
ۡغنَيَٰ َعنُۡه َمالُُهۥ َوَما َكَسَب 

َ
 ٢ َمآ أ

3. මතුවට ඔහු අේනි ජාලායවන් යුත් නිරයට පිවිස 

දැයවනු ඇත. 
 ٣ َسيَۡصلَىَٰ نَاٗرا ذَاَت لََهبٖ 

4. (ඔහු ද) දර උසුලන්නියක් වූ ඔහුයේ බිරිය ද (අේනි 

ජාලායවන් යුත් නිරයට පිවිස දැයවනු ඇත). 
تُُهۥ َحمهالََة ٱلۡحََطبِ 

َ
 ٤ َوٱۡمَرأ

5. ඇයයේ යගයලහි ඉඳි යකඳි වලින් ඇඹරූ කඹයකි.  َسدِۭ فِي ِن مه  ٥ ِجيِدَها َحبۡل  م 
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සූරා අල් ඉක්ලාස්  الإخلاص 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. ඔහු එනම් අල්ලාහ් ඒකීයය.  ٌَحد
َ
ُ أ  ١ قُۡل ُهَو ٱَّلله

2. අල්ලාහ් ස්වාධීනය.  َُمد ُ ٱلصه  ٢ ٱَّلله

3. ඔහු ජනිත යනාකයළ්ය. තවද ජනිත කරනු 

යනාලැබුයේය. 
 ٣ لَۡم يَلِۡد َولَۡم يُولَدۡ 

4. තවද ඔහුට සමාන කිසියවකු නැත.  َُۢحُد
َ
هُهۥ ُكُفًوا أ  ٤ َولَۡم يَُكن ل
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සූරා අල් ෆලක් الفلق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. අරුයණෝදයේ පරමාධිපති 

යවතින් මම ආරක්ෂාව පතමි. 
ِ ٱلَۡفلَقِ  ُعوذُ بَِرب 

َ
 ١ قُۡل أ

2. ඔහු මැවූ දෑහි හානියයන් ද,  ََما َخلَق ِ  ٢ مِن َشر 

3. තවද අඳුර විහිදුණු විට එහි හානියයන් ද,  غَاِسٍق إِذَا َوقََب َومِن ِ  ٣ َشر 

4. තවද ගැට මත පිඹින්නියන්යේ හානියයන් ද,  ََِٰثَِٰت فِي ٱلُۡعَقد فه ِ ٱلنه  ٤ َومِن َشر 

5. ඊර්ෂයා කරන්නා ඊර්ෂයා කළ විට එහි හානියයන් ද 

(ආරක්ෂාව පතමි.) 
ِ َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ   ٥ َومِن َشر 
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සූරා අන් නාස් الناس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. මිනිසුන්යේ පරමාධිපති 

යවතින් මම ආරක්ෂාව පතමි. 
اِس  ِ ٱلنه ُعوذُ بَِرب 

َ
 ١ قُۡل أ

2. (ඔහු) මිනිසුන්යේ රජුය.  اِس  ٢ َملِِك ٱلنه

3. (ඔහු) මිනිසුන්යේ යදවියා ය.  اِس  ٣ إَِلَٰهِ ٱلنه

4. කිලිටි කුකුස ්ඇති කරන්නායේ හානියයන් (ආරක්ෂාව 

පතමි.) 
ِ ٱلۡوَۡسَواِس ٱلۡخَنهاِس   ٤ مِن َشر 

5. ඔහු මිනිසුන්යේ සිත් තුළ කුතුහලයන් ඇති කරයි.  اِس هِذي يُوَۡسوُِس فِي ُصُدورِ ٱلنه  ٥ ٱل

6. (යමවන්නන්) ජින්නුන් හා මිනිසුන් අතර ද සිටිති.  اِس  ٦ مَِن ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه
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