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1වැනි ක ොටස 

1 සූරත් අල්-ෆාතිහා (ආරම්භය) 

මක් ාහ්කවහි දී එළිදරවු වූවකී. 

ආයාත් (වැකි) 7 කි. 
1-7 කමම සූරාහ ්ව අල්-කුර්ආනකේ ඉගැන්වීම් වල සාරාාංශයයි. එබැවින් කමය 
උම්මුල් කුර්ආන් කහවත් අල්-කුර්ආනකේ මව, අල්-කුර්ආනකේ කිරුළ යන 

නාමකයන් හඳුන්වනු ලබයි. 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 
 රුණාන්විත අල්ලාහ් කේ 
නාමකයනි.  

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  (1) الرَّحه

සියලු ප්රතශාංසා කල  යන් හි 
පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්ට ම ය.    َْمد

ْ
ه  اْل َّ  ( 2) لَمهيَ الَْعا َرب   لِله

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 
 රුණාන්විත ය. 

يمه  الرَّمْحَنه   (3) الرَّحه

විනිශ්චය දිනකේ රජු ය.  هكه ينه  يَْومه  َمال  (4) ادل 

ඔබව ම අපි නමදිමු. ඔබකගන් ම 
අපි උදව් පතමු. 

هيَّاكَ  هيَّاكَ  َنْعب د   إ  (5) نَْسَتعهي   َوإ

අප ට ඍජු මඟ කපන්වනු මැනව  نَا َ  اْهده ْسَتقهيمَ  اَ  الّص   (6) الْم 

ඔබ  වකරකු ට ආශිර්වාද  කළේ 
ද එම මාර්ගයයි. තමන් ක කරහි 

َاَ   هينَ  ِصه ْنَعْمَت  اَّلَّ
َ
ْيههمْ  أ

 َغْيه  َعلَ
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ක  පය ට ලක් වූවන් කහ  
මුළාවූවන් කේ මාර්ගය කනොව. 

 

 

وبه  ْيههمْ  الَْمْغض 
ال يَ  َوَل  َعلَ  (7) الضَّ

2 සූරත් අල්-බ රා (එළකදන)  

මක් ාහ්කවහි දී එළිදරවු වූවකී.  

   ආයාත් (වැකි) 286 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب الرَّحه  
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම  රුණාන්විත අල්ලාහ් කේ නාමකයනි. 

1-5 බිය බැතිමතුන් කේ ගුණාාංග, විශ්වාසකේ මූලි ාාංග හා අල්-කුර්ආන් හි මඟ කපන්වීම 

අලිෆ්, ලාම්, මීම්,  ( 1) الم 

එම පුස්ත ය, එහි කිසිදු සැ යක් 
නැත. බිය බැතිමතුන් හට (එය) 
මඟ කපන්වන්නකි. 

هَك  ًدى فهيهه  َرْيَب  لَ  الْكهَتاب   َذل  ه 
تَّقهيَ  هلْم   (2) ل

ඔවුහු  වරහු ද යත් ගුප්ත දෑ 
පිළිබඳ ව විශ්වාස  රති. තව ද 
අප ඔවුන ට ලබා දුන් දැයින් 
වියදම්  රති.  

هينَ  هالَْغْيبه  ي ْؤمهن ونَ  اَّلَّ ونَ َوي   ب  قهيم 
ََلةَ  ا الصَّ مْ  َومهمَّ ونَ  َرَزْقَناه   (3) ي ْنفهق 

ඔවුහු  වරහු ද යත් නුඹ කවත 
පහළ  රනු ලැබූ දෑ ද, නුඹ ට 
කපර පහළ  රනු ලැබූ දෑ ද 
විශ්වාස  රති. තව ද පරමාන්ත 

هينَ  هَما ي ْؤمهن ونَ  َواَّلَّ نْزهَل  ب
 
هََلَْك  أ  َوَما إ

 
 
َرةه  َقْبلهَك  مهنْ  نْزهَل أ هاْْلخه مْ  َوب   ه 
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දිනය ගැන ද ඔවුහු තරකේ ම 
විශ්වාස  රති. 

 (4) ي وقهن ونَ 

ඔවුහු තම පරමාධිපතිකගන් වූ යහ 
මඟ මත සිටිනවුන් ය. තව ද 
ඔවුහුම ය ජයග්රාහ කය . 

 

وََلهَك 
 
وََلهَك  َرب ههمْ  مهنْ  ه ًدى ََعَ  أ

 
 َوأ

م   ونَ  ه  ْفلهح   (5) الْم 

6-7 කුෆ්ර් නම් කේව ප්රතතික්කපේප කේ ස්වභාවයන් ප්රතතික්කපේප යින් කේ ගුණාාංග හා ඔවුන ට හිමි 
ඵලවිපා   

නියත වශකයන් ම ප්රතතික්කපේප 
 ළවුන් වන ඔවුන ට නුඹ අවවාද 
 ළ ද නැතිනම් අවවාද කනො ළ 
ද එ  සමාන ය. ඔවුහු විශ්වාස 
කනො රති.  

هينَ  إهنَّ  وا اَّلَّ  َعلَْيههمْ  َسَواء   َكَفر 
مْ  نَْذْرَته 

َ
أ
َ
مْ  أ

َ
مْ  لَمْ  أ ْره   ونَ ي ْؤمهن   َل  ت ْنذه

(6) 

අල්ලාහ් ඔවුන් කේ හදවත් මත ද 
ඔවුන් කේ සවන් මත ද මුද්රා 
තැබීය. තව ද ඔවුන් කේ දෘප්ටිය 
මත ආවරණයක් ඇත. තව ද 
ඔවුන ට මහත් වූ දඬුවමක් ඇත.  

هههمْ  ََعَ  الل   َخَتمَ  وب
 َسْمعهههمْ  َوََعَ  ق ل 

بَْصارهههمْ  َوََعَ 
َ
َشاَوة   أ مْ  غه  َعَذاب   َولَه 
يم    (7) َعظه

8-16 නිෆාක් නම් කුහ ත්වකේ ස්වභාවයන්, කුහ යින් කේ ගුණාාංග හා ඔවුන ට  හිමි ඵලවිපා  

තව ද ජනයා අතුරින් ඇතැමුන් 
සැබැවින් ම අපි අල්ලාහ්ව හා 
පරමාන්ත දිනය විශ්වාස  කළමු 
යැයි පවසන්නන් සිටිති. නමුත් 
ඔවුන් කේව විශ්වාසවන්තයින් 
කනොකවති.  

ول   َمنْ  انلَّاسه  َومهنَ  هالله  اآَمنَّ  َيق   ب
هاَْلَْومه  ره  َوب مْ  َوَما اْْلخه ْؤمهنهيَ  ه  هم   (8) ب
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ඔවුහු අල්ලාහ් ට ද කේව විශ්වාස 
 ළවුන් ට ද වාංචා  රති. ඔවුහු 
තමන්ට ම මිස වාංචා 
කනො රන්කන  ය. තව ද ඔවුන් 
(කම් බව) වටහා ගන්කන් නැත. 

ونَ  َادهع  هينَ  اللَ  ُي   َوَما آَمن وا َواَّلَّ
ونَ  ْنف   إهلَّ  َُيَْدع 

َ
مْ أ ونَ  َوَما َسه  ر   يَْشع 

(9) 

ඔවුන් කේ හදවත් තුළ කර ගයක් 
ඇත. එබැවින් අල්ලාහ් ඔවුන ට 
කර ගය වර්ධනය  කළේය. ඔවුන් 
කබොරු  රමින් සිටි බැවින් 
ඔවුනට කව්දනීය දඬුවමක් ඇත.  

هههمْ  فه  وب
م   َمَرض   ق ل   َمَرًضا الل   َفَزاَده 
مْ  م   َعَذاب   َولَه  َله

َ
هَما أ ب ونَ  ََكن وا ب  يَْكذه

(11) 

තව ද නුඹලා අනර්ථ ම් 
කනො රනු යැයි ඔවුන ට පවසනු 
ලැබූ විට සැබැවින් ම අපිම ය 
සාංකශ ධ කය  යැයි ඔවුහු 
පැවසුකව ය. 

هَذا مْ  قهيَل  َوإ وا َل  لَه  د  ْرضه  فه  ت ْفسه
َ
 اْْل

َما َقال وا هنَّ ونَ  ََنْن   إ ْصلهح   (11) م 

අවධානය ට ගනු. සැබැවින් ම 
ඔවුන් ම ය අනර්ථ ාරීන් 
වන්කන්. නමුත් ඔවුහු (ඒ බව) 
වටහා කනොගනිති.  

َل 
َ
مْ  أ هنَّه  م   إ ونَ  ه  د  ْفسه نْ  الْم   َل  َولَكه

ونَ  ر   (12) يَْشع 

තව ද (දැහැමි) ජනයා විශ්වාස 
 ළාක් කමන් නුඹලා ද විශ්වාස 
 රනු යැයි ඔවුන ට කියනු ලැබූ 
 ල්හි අඥානයින් විශව්ාස  ළාක් 
කමන් අපත් විශ්වාස  ළ යුතු දැ? 
යි විමසති. අවධානය ට ගනු. 
සැබැවින් ම අඥානකය  ඔවුහු ම 
ය. නමුත් ඔවුහු (ඒ බව) 

هَذا مْ  قهيَل  َوإ  انلَّاس   آَمنَ  َكَما آمهن وا لَه 
ن ْؤمهن   َقال وا
َ
َفَهاء   آَمنَ  َكَما أ َل  السُّ

َ
 أ

مْ  هنَّه  م   إ َفَهاء   ه  نْ  السُّ  َل  َولَكه
ونَ   (13) َيْعلَم 
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කනොදනිති. 

තව ද ඔවුහු විශ්වාස  ළවුන් හමු 
වූ විට අපි විශ්වාස  කළමු යැයි 
පවසති. නමුත් ඔවුහු ඔවුන් කේ 
නාය යින් සමඟ තනි වූ විට 
සැබැවින් ම අපි නුඹලා සමඟ ය. 
අපම ය සමච්චල්  රන්කන  යැයි 
පැවසුකව ය. 

هَذا وا َوإ هينَ  لَق  هَذا آَمنَّا َقال وا آَمن وا اَّلَّ  َوإ
هَل  َخلَْوا ينهههمْ  إ هنَّا َقال وا َشَياطه مْ  إ  َمَعك 
هنََّما ْسَتْهزهئ ونَ  ََنْن   إ  (14) م 

අල්ලාහ් ඔවුන ට සමච්චල් 
 රන්කන්ය. තව ද ඔවුන් ව සීමාව 
ඉක්මවීකමහි සැරිසැරීම ට ඉඩ 
හරින්කන් ය. 

هههمْ  يَْسَتْهزهئ   الل   مْ  ب ه  دُّ  فه  َويَم 
هههمْ  ْغَيان  (15) َيْعَمه ونَ  ط 

ඔවුහු ම ය යහ මඟ කවනුව ට 
මුළා ව මිල ට ගත්තවුන් වන්කන්. 
එබැවින් ඔවුන් කේ වයාපාරය 
ලාබදායී කනොවී ය. තව ද ඔවුහු 
යහ මඟ ගිය අය කනොවූහ. 

وََلهَك 
 
هينَ  أ و ا اَّلَّ ََللَةَ  اْشََتَ  الضَّ

َدى هالْه  َْت  َفَما ب مْ  َرِبه َاَرت ه   َوَما ِته
ينَ  ََكن وا ْهَتده  ( 16) م 

17-20 කුහ යින් පිළිබඳ උපමාවන් කද ක් හා එමගින් ඔවුන් කේ තත්ත්වය ව් යාකූලත්ව ය හා මුළා ව 
පිළිබඳ නිරූපණය කිරීම 

ඔවුන ට උපමා ව ගිනි ඇවිළ වූ 
ක කනකු කමනි. එය ඒ අවට වූ දෑ 
ට ආකල  ය ලබා දුන් විට 
අල්ලාහ් ඔවුන් කේ ආකල  ය 
ඉවත්  කළේය. තව ද ඔවුන ට 
දැකිය කනොහැකි වන පරිදි 
අන්ධ ාරයන් හි ඔවුන් ව අත 

مْ  هي َكَمَثله  َمَثل ه  ا نَاًرا ْوَقدَ اْستَ  اَّلَّ  َفلَمَّ
َضاَءْت 

َ
ورهههمْ  الل   َذَهَب  َحْوَل   َما أ

هن   ب
مْ  َمات   فه  َوتََرَكه 

ل  ونَ  َل  ظ   ي ْبّصه 
(17) 
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හැර දැමීය. 

බිහිරි ය, කගොළු ය, අන්ධ ය 
එබැවින් ඔවුහු (යහමඟ ට) 
කනොහැකරන්කන  ය. 

م   ْم   ب ْكم   ص  مْ  ع   يَرْجهع ونَ  َل  َفه 
(18) 

නැතකහොත් අහසින් (වැකටන) 
වර්පාවක් කමනි. එහි අන්ධ 
 ාරයන් ද අකුණු ද අකුණු එළිය 
ද ඇත. අකුණු හඬ කහේතුකවන් මර 
බිකයන් ඔවුන් කේ ඇඟිලි ඔවුන් 
කේ  න් තුළ ඔබා ගනිති. තව ද 
කේව ප්රතතික්කපේප යින් පිළිබඳ ව 
අල්ලාහ ්සර්ව ප්රත ාරකයන් දන්නා 
ය. 

وْ 
َ
ب   أ

َماءه  مهنَ  َكَصي  ل َمات   فهيهه  السَّ  ظ 
مْ  ََيَْعل ونَ  ْرق  َوبَ  َوَرْعد   هَعه  َصاب

َ
 فه  أ

هههمْ  قه  مهنَ  آَذان َواعه  الَْمْوته  َحَذرَ  الصَّ
هيط   َوالل   هالََْكفهرهينَ  ُم   (19) ب

අකුණු එළිය ඔවුන් කේ බැල්ම 
පැහැර ගන්නාක් කමනි. එය 
ආකල  වත්  ළ සෑම විට  ම 
ඔවුහු ඇවිදුණහ. එය ඔවුන් මත 
අඳුරු  ළ විට ඔවුහු සිට ගත්හ. 
අල්ලාහ් අභිමත වී නම් ඔවුන් කේ 
ශ්රලවණය ද ඔවුන් කේ බැල්ම ද 
ඉවත්  රන්න ට තිබුණි. 
සැබැවින් ම අල්ලාහ් සෑම කදයක් 
ක කරහි ම අති බලවත්ය. 

ق   يََكاد   مْ  َُيَْطف   الََْبْ بَْصاَره 
َ
ََّما أ  ُك 

َضاءَ 
َ
مْ  أ هَذا فهيهه  َمَشْوا لَه  ْظلَمَ  َوإ

َ
 أ

وا َعلَْيههمْ   َهَب ََّلَ  الل   َشاءَ  َولَوْ  َقام 
هَسْمعهههمْ  بَْصارهههمْ  ب

َ
 ك    ََعَ  اللَ  إهنَّ  َوأ

ء   ير   ََشْ  (21) َقده

21,22. අල්ලාහ් කේ ඒකීයත්වය හා ඔහු ට අවනත ව  ටයුතු කිරීකම් අවශයතාව.  

අකහ  ජනයිනි! නුඹලා හා නුඹලා 
ට කපර සිටි අය මැව්වා වූ නුඹලා 

يَُّها يَا
َ
وا انلَّاس   أ م   اْعب د  هي َربَّك   اَّلَّ
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කේ පරමාධිපති ට නමදිනු. නුඹලා 
බිය බැතිමත් විය හැකි වනු 
පිණිස. 

مْ  هينَ  َخلََقك  مْ  مهنْ  َواَّلَّ  َقْبلهك 
مْ  ونَ  لََعلَّك   (21) َتتَّق 

ඔහු නුඹලා ට මහකපොකළොව 
ඇතිරිල්ලක් බව ට ද අහස 
වියනක් බව ට ද පත්  කළේය. තව 
ද අහසින් (වැසි) ජලය පහළ  ර 
එමගින් නුඹලා කේ කප පණ ය 
පිණිස පලතුරු හට ගැන්වීය. 
එබැවින් දැනුවත් ව ම  නුඹලා 
අල්ලාහ ්ට සමානයන් කනොතබනු. 

هي م   َجَعَل  اَّلَّ ْرَض  لَك 
َ
 فهَراًشا اْْل

َماءَ  هَناءً  َوالسَّ نَْزَل  ب
َ
َماءه  مهنَ  َوأ  َماءً  السَّ

ْخَرجَ 
َ
ههه  َفأ مْ  رهْزقًا اثلََّمَراته  مهنَ  ب  لَك 
ه  َِتَْعل وا َفََل  َّ نَْداًدا لِله

َ
نْ  أ

َ
ونَ  ت مْ َوأ  َتْعلَم 

(22) 
23-25. අල්-කුර්ආන කේ ප්රතාතිහාර්යය, නබි (සල්ලල්ලාහු අකලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් කේ නබිත්වය, 

ප්රතතික්කපේප යින් සඳහා වූ විපා  හා කේව විශ්වාසවන්තයින් සඳහා වූ ප්රතතිඵල. 

අප පහළ  ළ දෑ හි නුඹලා 
සැ කය හි පසු වූකයහු නම් එවැනි 
පරිච්කේදයක් කගන එනු. තව ද 
අල්ලාහ් හැර  නුඹලා කේ 
සාක්ෂි රුවන් (හවුල් රුවන්) 
 ැඳවනු. නුඹලා සතයවාදීහු නම්. 

هنْ  ْنت مْ  َوإ ا َرْيب   فه  ك  نْلَا مهمَّ  ََعَ  نَزَّ
نَا ت وا َعْبده

ْ
وَرة   َفأ هس  وا مهْثلههه  مهنْ  ب  َواْدع 

مْ  َهَداَءك  ْنت مْ  إهنْ  الله  د ونه  مهنْ  ش   ك 
 (23) َصادهقهيَ 

නමුත් නුඹලා (එය) කනො කළහු 
නම්. - තව ද නුඹලා 
කනො රන්කනහුම ය. - එකසේ නම් 
එහි (නිරකේ) මිනිසුන් හා ගල් 
ඉන්ධන වූ ගින්න ට බිය වනු. එය 
කේව ප්රතතික්කපේප යින් ට සූදානම් 

وا َتْفَعل وا َولَنْ  َتْفَعل وا لَمْ  َفإهنْ   َفاتَّق 
ته  انلَّارَ 

َها الَّ هَجاَرة  وَ  انلَّاس   َوق ود 
ْ
 اْل

ْت  دَّ عه
 
هلََْكفهرهينَ  أ  (24) ل



 

10 

 රනු ලැබ ඇත. 

තව ද විශ්වාස ක ොට යහ ම් 
 ළවුන් වන ඔවුන ට සැබැවින් ම 
පහළින් ගාංගාවන් ගලා යන 
උයන් ඇත යැයි සුබාරාංචි දන්වනු. 
එහි පලතුරු වලින් ඔවුන් 
කප පණය  රනු ලබන සෑම 
විට  ම මීට කපර අප කප පණය 
 රනු ලැබුකව් ද කමය ම යැයි 
පවසති.  තව ද එකිකන  ට 
සමාන වූ දෑ ඔවුනට කගන කදනු 
ලැකේ. තව ද ඔවුනට එහි පිවිතුරු 
සහ ාර අයවලුන් ඇත. ඔවුහු එහි 
සදාතනි කය  කවති. 

ه 
هينَ  َوبَّش  ل وا آَمن وا اَّلَّ َاته  َوَعمه اْله  الصَّ
نَّ 
َ
مْ  أ  ََتْتهَها مهنْ  َِتْرهي َجنَّات   لَه 

ْنَهار  
َ
ََّما اْْل زهق وا ُك   َثَمَرة   مهنْ  مهْنَها ر 

هي َهَذا َقال وا رهْزقًا زهْقَنا اَّلَّ  َقْبل   مهنْ  ر 
ت وا
 
ههه  َوأ هًها ب تََشاب مْ  م  ْزَواج   فهيَها َولَه 

َ
 أ

َرة   َطهَّ مْ  م  ونَ  فهيَها َوه   (25) َخادله 

26,27. අල්-කුර්ආන් හි උපමා රූප  අන්තර්ගත ය, ඒ පිළිබඳ ජනයා කේ ස්ථාවරත්වය උපමා ඉදිරිපත් 
කිරීකම් අරමුණු හා ඒවා මිනිසා කේ හදවත ට පරීක්පණයක් වීම. 

නියත වශකයන් ම ක  ඳුරු කවකු 
කේ කහ  ඊට වඩා ඉහළින් ඇති 
කදය  උපමාවක් කගන හැර පෑම 
ට අල්ලාහ් ලැජ්ජා කනොවන්කන් 
ය. එවිට විශ්වාස  ළවුන් නම් 
සැබැවින් ම කමය තම 
පරමාධිපතිකගන් වූ සතයයක් බව 
වටහා ගනිති. ප්රතතික්කපේප  ළවුන් 
නම් අල්ලාහ් කමම උපමාකවන් 
කුමක් අකප්ක්පා  කළේ දැයි 
විමසති. එමගින් කබොකහ  කදනා 
කනොමඟ හැරිකේ ය. තව ද එමගින් 
කබොකහ  කදනා  යහ මඟට කයොමු 

ْن يَْْضهَب َمَثًَل 
َ
 َل يَْسَتْحِيه أ

َ إهنَّ الِلَّ
هي ا اَّلَّ مَّ

َ
وَضًة َفَما َفْوَقَها َفأ َن َما َبع 

ْم  َقُّ مهْن َرب هه
ْ
نَّه  اْل

َ
وَن أ آَمن وا َفَيْعلَم 

ول وَن َماَذا  وا َفَيق  هيَن َكَفر  ا اَّلَّ مَّ
َ
َوأ

ههه َكثهيًا   ب
لُّ هَهَذا َمَثًَل ي ضه َراَد الِلَّ  ب

َ
أ

ههه إهلَّ   ب
لُّ ههه َكثهيًا َوَما ي ضه ي ب َويَْهده

قهيَ   (26) الَْفاسه
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 කළේය. පාපිප්ඨයින් මිස කවන 
කිසිකවකු කනොමඟ කනොහැරිකේ 
ය.  

ඔවුහු  වරහු ද යත් අල්ලාහ් කේ 
ගිවිසුම, එය තහවුරු කිරීකමන් 
පසු  ඩ  රන, ඥාතී සම්බන්ධ 
 ම් පැවැත්වීම පිළිබඳ ව අල්ලාහ ්
නිකය ග  ළ දෑ විසන්ධි  රන, 
මහකපොකළොකව්  ලහ ම්  රන 
අය කවති. ඔවුහුම ය 
අලාභවන්තකය . 

هينَ  ونَ  اَّلَّ ض   َبْعده  مهنْ  الله  َعْهدَ  َيْنق 
َمرَ  َما َويَْقَطع ونَ  مهيَثاقههه 

َ
ههه  الل   أ   ب

َ
 نْ أ

ونَ  ي وَصَل  د  ْرضه  فه  َوي ْفسه
َ
وََلهَك  اْْل

 
 أ

م   ونَ  ه  َاِسه 
ْ
 (27) اْل

28,29. මරණින් පසු මිනිසා නැවත නැගිටුවීකම් බලය අල්ලාහ් සතු වීම, අහස් හා මිහිතලය මැව්කව් ඔහු 
ය. එකමන් ම ඔහු සියලු දෑ පිළිබඳ සර්වඥානීය. 

නුඹලා අල්ලාහ ්ව ප්රතතික්කපේප  ළ 
හැක්කක් ක කසේ ද? නුඹලා අජීවී 
ව සිටිය දී නුඹලා ට ඔහු ප්රතාණය 
දුන්කන් ය. පසු ව නුඹලා ව ඔහු 
මරණය ට පත්  රන්කන් ය. පසු 
ව නුඹලා ට ඔහු (යළි) ප්රතාණය 
කදන්කන් ය. පසු ව ඔහු කවත ම 
නුඹලා (නැවත) කයොමු  රනු 
ලබන්කනහු ය. 

ونَ  َكْيَف  ر  هالله  تَْكف  ْنت مْ  ب ْمَواتًا َوك 
َ
 أ

مْ  ْحَياك 
َ
ي ث مَّ  َفأ مْ ي مه مْ  ث مَّ  ت ك  ْيهيك 

 ُي 
هََلْهه  ث مَّ   (28) ت رَْجع ونَ  إ

නුඹලා කවනුකවන් මහ 
කපොකළොකව් ඇති සියල්ල මැව්කව් 
ඔහු ය. පසු ව අහස කදසට හැරී 
ඒවා අහස් හතක් කලස සැ සුකව් 
ය. තව ද ඔහු සියලු දෑ පිළිබඳ 

وَ  هي ه  مْ  َخلََق  اَّلَّ ْرضه  فه  َما لَك 
َ
 اْْل

هَل  َتَوىاسْ  ث مَّ  ََجهيًعا َماءه  إ  السَّ
نَّ  وَ  َسَمَوات   َسْبعَ  َفَسوَّاه  ل   َوه   بهك 
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සර්වඥානී ය.   ء  (29) َعلهيم   ََشْ
30-33. ප්රතථම මිනිසා වන ආදම් (අකලයිහිස් සලාම්) තුමා කේ මැවීම හා එතුමාණන් ට මහකපොකළොකව් 

නිකය ජිත භාවය හා ඥානය පිරි නැමීම. 

තව ද නුඹ කේ පරමාධිපති මලක් 
වරුන් හට සැබැවින් ම මම 
මහකපොකළොකව් නිකය ජිත 
(පරම්පරාවක්) පත්  රන්න ට 
යමි යැයි පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් 
 රනු. අපි ඔබ ව ඔබ කේ 
ප්රතශාංසාව තුළින් පිවිතුරු  රමින් 
ඔබ ව සුවිශුේධ  රමින් සිටිය දී 
ඔබ එහි  ලහ ම්  රන, තව ද 
රුධිරය හළන පිරිසක් පත් 
 රන්කනහි දැයි ඔවුහු පැවසූහ. 
නුඹලා කනොදන්නා දෑ සැබැවින් ම 
මම දනිමි යැයි ඔහු පැවසුකව්ය. 

ل   هَكةه إهِّن  َجاعه هلَْمََلئ هْذ َقاَل َربَُّك ل َوإ
َِتَْعل  فهيَها 

َ
ْرضه َخلهيَفًة َقال وا أ

َ
فه اْْل

َماَء  د  فهيَها َويَْسفهك  ادل  َمْن ي ْفسه
س  لََك  َك َون َقد  َْمده َوََنْن  ن َسب ح  ِبه

ْعلَم  َما َل 
َ
وَن َقاَل إهِّن  أ  (31) َتْعلَم 

ආදම් ට සියලු නාමයන් ඔහු 
ඉගැන්නුකව් ය. පසු ව ඒවා මලක් 
වරුන් කවත කගන හැර පා නුඹලා 
සතයවාදීහු නම් කම්වාකය හි 
නාමයන් මට දැනුම් කදනු යි ඔහු 
පැවසුකව් ය. 

ْم  ََّها ث مَّ َعَرَضه  ْسَماَء ُك 
َ
َوَعلََّم آَدَم اْْل

نْبهئ  
َ
هَكةه َفَقاَل أ ْسَماءه ََعَ الَْمََلئ

َ
هأ وِنه ب

ْنت ْم َصادهقهَي  هْن ك  َلءه إ  (31)َهؤ 

ඔබ සුපිවිතුරු ය. ඔබ අප ට 
ඉගැන් වූ දෑ හැර කවන කිසිදු 
දැනුමක් අප ට කනොමැත. 
සැබැවින් ම ඔබ සර්වඥානී සර්ව 
ප්රතඥාවන්ත ය. 

لَْم نَلَا إهلَّ َما  ْبَحانََك َل عه وا س 
َقال 

نَْت الَْعله 
َ
هنََّك أ ْمَتَنا إ

َكهيم  َعلَّ
ْ
يم  اْل
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(32) 
අකහ  ! ආදම්, ඒවාකය හි 
නාමයන් ඔවුන ට දන්වනු යැයි 
ඔහු පැවසීය. ඔවුන ට ඔහු ඒවාකය 
හි නාමයන් දැන් වූ  ල් හි. අහස් 
හි හා මහකපොකළොකව් ගුප්ත ය 
සැබැවින් ම මම දනිමි. තව ද 
නුඹලා කහළිදරව්  රන දෑ ද 
නුඹලා වසාං  රමින් සිටින දෑ ද 
මම දනිමි යැයි කනොකීකවම් ද? 

ا قَ  ْم َفلَمَّ ههه ْسَمائ
َ
هأ ْم ب نْبهْئه 

َ
اَل يَا آَدم  أ

ْم  ق ْل لَك 
َ
لَْم أ
َ
ْم َقاَل أ ههه ْسَمائ

َ
هأ ْم ب ه 

َ
ْنَبأ
َ
أ

ْرضه 
َ
َماَواته َواْْل ْعلَم  َغْيَب السَّ

َ
إهِّن  أ

ْنت ْم  وَن َوَما ك  ْعلَم  َما ت ْبد 
َ
َوأ

وَن   (33)تَْكت م 
34-36. ආදම් (අකලයිහිස් සලාම්) තුමාණන් ට මලක් වරුන් (කේව දූතයින්) සුජූේ  ළ සිේධිය හා එහි 

කපයිතාන් කේ ස්ථාවර ය. 

නුඹලා ආදම් ට නමස් ාර  රනු 
යි අප පැවසූ විට ඉේලීස්  
(කපයිතාන්) හැර ඔවුන් 
(සියල්කල ම) නමස් ාර  ළහ. 
ඔහු (එය ට) පිටුපෑකව් ය. උඩඟු 
විය. තව ද ඔහු කේව 
ප්රතතික්කපේප යින් අතුරින් 
ක කනකු විය. 

ه  َدَم َوإ وا ْله د  هَكةه اْسج  هلَْمََلئ ْذ ق لَْنا ل
ََب َواْسَتْكََبَ 

َ
هبْلهيَس أ  إ

وا إهلَّ َفَسَجد 
 (34)َوََكَن مهَن الََْكفهرهيَن 

තව ද අකහ  ආදම්! නුඹ ද නුඹ 
කේ සහ ාරිය ද ස්වර්ගකේ වාසය 
 රනු. නුඹලා කදකදනා එහි සිට 
 ැමති දෑ  ැමති පරිදි අනුභව 
 රනු. තව ද නුඹලා කදකදනා 
කමම ගස ට ළාං කනොවනු. එවිට 
නුඹලා කදකදනා අපරාධ රුවන් 

َك  نَْت َوَزوْج 
َ
ْن أ َوق لَْنا يَا آَدم  اْسك 

ئْت َما  َ مهْنَها َرَغًدا َحْيث  شه َنََّة َولُك 
ْ
اْل

ونَا مهَن  َجَرَة َفَتك  هه الشَّ َوَل َتْقَرَبا َهذه
َي  همه ال  (35)الظَّ
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අතුරින් වන්කනහු යැයි අපි 
පැවසුකවමු. 

එවිට කපයිතාන් ඔවුන් කදකදනා ව 
එයින් ලිස්සා හැකරව්කව් ය. ඔවුන් 
කදකදනා සිටි තත්වකයන් ඔහු 
ඔවුන් කදකදනා ව බැහැර  කළේය. 
තව ද නුඹලා පහළ ට බසිනු. 
නුඹලාකගන් ඇතැකමකු 
ඇතැකමකු ට සතුරු ය. නුඹලා ට 
 ාලයක් දක්වා මහකපොකළොකව් 
වාසස්ථානය ද භුක්ති විඳීම ද ඇත 
යැයි අපි පැවසුකවමු. 

زَ 
َ
َما َفأ ْخرََجه 

َ
ْيَطان  َعْنَها َفأ َما الشَّ َّه  ل

ْم  ك  وا َبْعض  َنا اْهبهط 
ا ََكنَا فهيهه َوق لْ مهمَّ

ْرضه 
َ
ْم فه اْْل و  َولَك  َْعض  َعد  ِله
ْسَتَقر  َوَمَتاع  إهَل حهي    (36)م 

37,38. ඉස්රාඊල් පරම්පරාව ඔවුන් ට අල්ලාහ් ලබා දුන් දායාදයන් මුහම්මේ (සල්ලල්ලාහු අකලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන් ව විශ්වාස  රන කමන් ඔවුන ට ඇරයුම් කිරීම හා ධන බලය ට කහ  දරුවන් ට 

කහ  තමන් කවත කිසිදු උප ාරයක්  ළ කනොහැකි පරමාන්ත දිනය. 

පසු ව ආදම් තම පරමාධිපති 
කගන් වදන් (කිහිපයක්) 
හැදෑරුකව් ය. පසු ව ඔහු ඔහු ට 
පාප ක්පමා ව දුන්කන්ය. සැබැවින් 
ම ඔහු පශ්චාත්තාපය පිළිගන්නා  
අසීමිත  රුණා වන්තයා ය. 

َفَتلََّقَّ آَدم  مهْن َرب هه َُكهَمات  َفَتاَب 
يم   َو اتلَّوَّاب  الرَّحه هنَّه  ه   (37)َعلَْيهه إ

නුඹලා සියල්කල  ම එයින් පහළ 
ට බසිනු. මාකගන් නුඹලා ට යහ 
මඟ පැමිකණනු ඇත. එවිට 
 වකරකු මාකේ මඟ කපන්වීම 
අනුගමනය  කළේ ද ඔවුන් ට 
බියක් කනොමැත. තව ද ඔවුන් දු  
ට පත් වන්කන් ද නැත යැයි අපි 

وا ق لَْنا ا ََجهيًعا مهْنَها اْهبهط   َفإهمَّ
مْ  هيَنَّك  ت

ْ
َدايَ  تَبهعَ  َفَمنْ  ه ًدى مهّن   يَأ  ه 
ْيههمْ  َخْوف   َفََل 

مْ  َوَل  َعلَ  َُيَْزن ونَ  ه 
(38) 
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පැවසුකවමු. 

39-57. ඉස්රාඊල් වරුන් කේ පරපුර ට අල්ලාහ්  ළ උප ාරයන් මූසා (අකලයිහිස් සලාම්) තුමාණන් 
කේ ඉතිහාසය ෆිර්අවුන් කේ හිාංසනකයන් අල්ලාහ් ඔවුන් මුදා ගත් ආ ාරය වසු පැටවා නැමදුම් 
 ළවුන ට අල්ලාහ් සමාව ලබා දීම මහා  ම්පනකයන් මළවුන් ට නැවත ජීවය ලබා දීම සහ මන්නු 

සල්වා නමැති ස්වර්ග ආහාර ඉස්රාඊල් දරුවන ට ප්රතදානය කිරීම. 

කේවත්වය ප්රතතික්කපේප ක ොට අප 
කේ වදන් කබොරු  ළවුන් වන 
ඔවුහු ම ය නිරා ගින්කන හි 
සගකය . ඔවුහු එහි සදාතනි කය  
කවති. 

هينَ  وا َواَّلَّ ب وا َكَفر  هَنا َوَكذَّ هآيَات  ب
وََلهَك 

 
ْصَحاب   أ

َ
مْ  انلَّاره  أ  فهيَها ه 
ونَ   (39) َخادله 

අකහ  ! ඉස්රාඊල් දරුවනි, මා 
නුඹලා ට දායාද  ළ මාකේ 
දායාදය නුඹලා සිහිපත්  ර 
බලනු. තව ද නුඹලා මාකේ 
ගිවිසුම ඉටු  රනු. මම නුඹලා 
කේ ගිවිසුම ඉටු  රමි. තව ද 
නුඹලා මටම බිය වනු. 

ائهيَل  بَّنه  يَا وا إهِْسَ ر  َ  اْذك  هْعَمته ته  ن
 الَّ

ْنَعْمت  
َ
مْ  أ ْوف وا َعلَْيك 

َ
ي َوأ هَعْهده  ب

وفه 
 
مْ  أ ك  هَعْهده هيَّايَ  ب  ْرَهب ونه َفا َوإ
(41) 

නුඹලා සමඟ ඇති දෑ තහවුරු 
 රමින් මා පහළ  ළ දෑ පිළිබඳ 
ව නුඹලා විශව්ාස  රනු. තව ද ඒ 
ගැන ප්රතතික්කපේප  රන්නා කගන් 
පළමුවැන්නා කනොවනු. තව ද 
මාකේ වදන් අල්ප මිල  ට 
කනොවිකුණනු. තව ද මට ම 
නුඹලා බිය බැතිමත් වනු. 

هَما َوآمهن وا نَْزلْت   ب
َ
قًا أ َصد  هَما م   ل

مْ  ون وا َوَل  َمَعك  َل  تَك  وَّ
َ
ههه  ََكفهر   أ  ب

وا َوَل  هآيَاته  تَْشََت  هيَّايَ  َقلهيًَل  َثَمًنا ب  َوإ
ونه   (41) َفاتَّق 

තව ද නුඹලා සතයය අසතයය 
සමඟ මුසු කනො රනු. තව ද 

وا َوَل  َقَّ  تَلْبهس 
ْ
له  اْل هاِْلَاطه وا ب  َوتَْكت م 
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නුඹලා දැනුවත්ව ම සතයය වසන් 
කනො රනු. 

َقَّ 
ْ
ْنت مْ  اْل

َ
ونَ  َوأ  (42) َتْعلَم 

තව ද නුඹලා සලාතය ස්ථාපිත 
 ර zස ාත් ද කදනු. තවද 
(දණහිස මත අත් තබා නැමී) 
රුකූඋ  රන්නන් සමඟ රුකූඋ 
 රනු. 

وا قهيم 
َ
ََلةَ  َوأ ََكةَ  َوآت وا الصَّ وا الزَّ  َواْرَكع 
 (43) الرَّاكهعهيَ  َمعَ 

නුඹලා කේව ග්රන්ථය කියවමින් ම 
නුඹලා නුඹලා ව අමත   ර දමා 
ජනයා ට යහපත විධානය 
 රන්කනහු ද ? (ඒ බව) නුඹලා 
වටහා කනොගන්කනහු ද? 

ونَ  ر  م 
ْ
تَأ
َ
هالَْبه   انلَّاَس  أ  َوتَنَْسْونَ  ب

مْ  َسك  ْنف 
َ
ْنت مْ  أ

َ
 الْكهَتاَب  َتْتل ونَ  َوأ

َفََل 
َ
 (44) َتْعقهل ونَ  أ

තව ද නුඹලා ඉවසීකමන් හා 
සලාතය ඉටු කිරීකමන් උදව් 
පතනු. සැබැවින් ම එය (සලාතය) 
කේව බිකයන් යටහත් වන්නන් ට 
හැර කසසු අය ට බැරෑරුම් ය. 

َْبه  َواْسَتعهين وا هالصَّ ََلةه  ب هنََّها َوالصَّ  َوإ
عهيَ  ََعَ  إهلَّ  لََكبهَية   َاشه

ْ
 (45) اْل

ඔවුහු  වරහු ද යත් සැබැවින් ම 
තමන් තම පරමාධිපති ව මුණ 
ගැකසන්නන් බවත් තව ද 
සැබැවින් ම තමන් ඔහු කවත 
නැවත කයොමු වන්නන් බවත් 
වටහා ගනිති. 

هينَ  نُّونَ  اَّلَّ مْ  َيظ  نَّه 
َ
ََلق و أ  َرب ههمْ  م 

مْ  نَّه 
َ
هََلْهه  وَأ ع ونَ  إ  (46) َراجه

ඉස්රාඊල් දරුවනි, මා නුඹලා ට 
දායාද  ළ මාකේ දායාදය සිහිපත් 
 රනු. තව ද සැබැවින් ම මම 

ائهيَل  بَّنه  يَا وا إهِْسَ ر  َ  اْذك  هْعَمته ته  ن
 الَّ
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නුඹලා ව සියලු කල වැසියන ට 
වඩා උසස්  කළමි. 

ْنَعْمت  
َ
مْ  أ ِّن   َعلَْيك 

َ
مْ  وَأ لْت ك   ََعَ  َفضَّ

 (47) الَْعالَمهيَ 
තව ද කිසිදු ආත්මයක් කිසිදු 
ආත්මය  ට කිසිවක් කිරීම ට 
හැකියාවක් කනොමැති, එයින් කිසිදු 
මැදිහත් වීමක් පිළි ගනු 
කනොලබන, එයින් කිසිදු වන්දියන් 
භාර ගනු කනොලබන දිනය  ට 
නුඹලා බිය වනු. ඔවුහු (එදින) 
උදව්  රනු කනොලබන්කන ය. 

وا  َعنْ  َنْفس   َِتْزهي َل  يَْوًما َواتَّق 
 َشَفاَعة   مهْنَها ي ْقَبل   َوَل  َشيًْئا َنْفس  
مْ  َوَل  َعْدل   مهْنَها ي ْؤَخذ   َوَل   ه 

ونَ   (48) ي ْنَّص 

නුඹලා ට දැඩි කව්දනා දී හිාංසා 
 රමින් ද නුඹලා කේ පිරිමි 
දරුවන් මරා දමමින් ද නුඹලාකේ 
ගැහැනු දරුවන් ට ජීවිත දානය 
කදමින් ද සිටි ෆිර්අවුන් කේ 
පරපුකරන් නුඹලා ව අපි මුදවා 
ගත් අවස්ථා ව සිහිපත්  රනු. තව 
ද ඒවාකය හි නුඹලා කේ 
පරමාධිපතිකගන් වූ අතිමහත් 
පිරික්සුමක් තිබිණ. 

هذْ  مْ  َوإ  ْونَ فهْرعَ  آله  مهنْ  ََنَّْيَناك 
مْ  ونَك  وم  وءَ  يَس   ي َذِب  ونَ  الَْعَذابه  س 
مْ  ْبَناَءك 

َ
مْ  َويَْسَتْحي ونَ  أ هَساَءك   ن

مْ  َوفه  مْ  مهنْ  بَََلء   َذلهك  يم   َرب ك   َعظه
(49) 

තව ද අපි නුඹලා ට මුහුද කවන් 
 ර පසු ව එයින් නුඹලා ව මුදවා 
කගන නුඹලා බලමින් සිටියදී ම 
ෆිර්අවුන් කේ පිරිස (මුහුකදහි) 
ගිල් වූ සැටි සිහිපත්  රනු. 

هذْ  م   َفَرْقَنا َوإ مْ  اِْلَْحرَ  بهك  َْيَناك 
ْ
َن
َ
 َفأ

ْغَرْقَنا
َ
ْنت مْ  فهْرَعْونَ  آَل  َوأ

َ
ونَ  َوأ ر   َتْنظ 

(51) 
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අප මූසා ට හතළිස් රැයක් ප්රතතිඥා 
දුන් අවස්ථා ව සිහිපත්  රනු. 
අනතුරු ව නුඹලා ඔහුකගන් පසු ව 
(ඔහු ගිය පසු ව) වසු පැටවා ව 
(නැමදුම ට) ගත්කතහු ය. නුඹලා 
අපරාධ රුකව ම ය. 

هذْ  وَس  َواَعْدنَا َوإ ْرَبعهيَ  م 
َ
 ث مَّ  ََلْلَةً  أ

َْذت م   هه  مهنْ  الْعهْجَل  اَّتَّ ْنت   َبْعده
َ
 مْ َوأ

ونَ  هم   (51) َظال

එය ට පසුව ද අපි නුඹලා 
 ෘතකව්දී විය හැකි වනු පිණිස 
නුඹලා ට සමාව දුනිමු. 

مْ  َعَفْونَا ث مَّ  هَك  َبْعده  مهنْ  َعْنك   َذل
مْ  ونَ  لََعلَّك  ر   (52) تَْشك 

තව ද අප නුඹලා යහ මඟ ලැබිය 
හැකි වනු පිණිස මූසා ට කේව 
ග්රන්ථය ද (සතය හා අසතය කවන් 
 ර දක්වන) නිර්ණාය ය ද 
පිරිනැමූ අවස්ථාව සිහිපත්  රනු. 

هذْ  وَس  آتَيَْنا َوإ ْرَقانَ  الْكهَتاَب  م   َوالْف 
مْ  ونَ  لََعلَّك   (53) َتْهَتد 

මාකේ ජනයිනි, සැබැවින් ම 
නුඹලා වසු පැටවා (නැමදුම ට) 
ගැනීකමන් මහත් අපරාධයක් 
 කළහු ය. එබැවින් නුඹලා 
නුඹලා කේ උත්පාද යා කවත 
පශ්චාත්තාප වී කයොමු වනු. එනම් 
නුඹලා නුඹලා ට අයත් (ආකේශ 
තැබූ) අය ව  ඝාතනය  රනු. එය 
නුඹලා කේ උත්පාද යා අබියස 
නුඹලා ට කශ්රලේප්ඨ කවයි. එවිට ඔහු 
නුඹලා ට සමාව කදයි. සැබැවින් ම 
ඔහු පශ්චාත්තාපය පිළිගන්නා ය. 
අසීමිත  රුණාවන්තයා ය යැයි 

هذْ  وَس  َقاَل  َوإ هَقْومههه  م  مْ  َقْومه  يَا ل هنَّك   إ
مْ  َظلَْمت مْ  َسك  ْنف 
َ
م   أ َاذهك 

هاَّت   الْعهْجَل  ب
هَل  َفت وب وا مْ  إ  َفاْقت ل وا بَارهئهك 

مْ  َسك  ْنف 
َ
مْ  أ مْ  َخْي   َذلهك  ْندَ  لَك   عه

مْ  مْ  َفَتاَب  بَارهئهك  هنَّه   َعلَْيك  وَ  إ  ه 
يم   اتلَّوَّاب    (54) الرَّحه
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මූසා තම ජනයා ට පැවසූ 
අවස්ථාව සිහිපත්  රනු. 

තව ද අකහ  මූසා! අප අල්ලාහ් ව 
එළිමහකන් දකින තුරු ඔබ ව අප 
විශ්වාස කනො රන්කන් ම යැයි 
නුඹලා පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් 
 රනු. එවිට නුඹලා බලා සිටිය 
දීම අකුණු සැර නුඹලා ව ග්රහණය 
 කළේය. 

هذْ  وَس  يَا ق لْت مْ  َوإ  لََك  ن ْؤمهنَ  لَنْ  م 
َ  نََرى َحّتَّ  َخَذتْ  َجْهَرةً  الِلَّ

َ
م  َفأ  ك 

َقة   اعه ْنت مْ  الصَّ
َ
ونَ  َوأ ر   (55) َتْنظ 

පසු ව නුඹලා  ෘතකව්දී වනු හැකි 
පිණිස නුඹලා කේ මරණකයන් 
පසු අපි නුඹලා ව අවදි  කළමු. 

مْ  ث مَّ  مْ  َبْعده  مهنْ  َبَعْثَناك   َمْوتهك 
مْ  ونَ  لََعلَّك  ر   (56) تَْشك 

තව ද අපි නුඹලා ට වලාකුළින් 
කසවණ ලබා දුනිමු. තව ද මන්නු 
(නම් ආහාරය) ද සල්වා (නම් 
ආහාරය) ද අපි නුඹලා ට පහළ 
 කළමු. අප නුඹලා ට ආහාර 
වශකයන් ලබා දුන් දෑ නුඹලා 
අනුභව  රනු. තව ද ඔවුහු අප ට 
අපරාධ කනො කළ ය. නමුත් 
ඔවුහු තමන්ට ම අපරාධ  ර 
ගනිමින් සිටිකයහු ය. 

م   َوَظلَّلَْنا نَْزنْلَا الَْغَمامَ  َعلَْيك 
َ
 َوأ

م   لَْوى الَْمنَّ  َعلَْيك   مهنْ  ُك  وا َوالسَّ
مْ  َما َطي َباته  ونَا َوَما َرَزْقَناك   َظلَم 
نْ  مْ  ََكن وا َولَكه َسه  ْنف 

َ
ونَ  أ  َيْظلهم 

(57) 

58-63. ඉස්රාඊල් දරුවන් පිළිබඳ පුවත්, ඔවුන් කේ ගුණාාංග, ඔවුන් කේ ස්වභාවය හා පසුබිම, 
විශ්වාසවන්තයින් ක කරහි ඔවුන් කේ හදවත් තුළ පැවතුණු වැරදි ආ ල්ප. 

නුඹලා කමම නගරය ට පිවිකසනු. 
එහි ඇති දැයින්  ැමති දෑ  ැමති 

هذْ  هه  ل وااْدخ   ق لَْنا َوإ  َفُك  وا الَْقْريَةَ  َهذه



 

20 

තැන  අනුභව  රනු. සිරස 
නමමින් කදොරටුකවන් ඇතුළු වනු. 
හිත්තතුන් (අප ට සමාව කදනු 
මැනව) යැයි පවසනු. නුඹලා කේ 
වැරදි වල ට අපි සමාව 
කදන්කනමු. යහ වැඩ  ළවුන් ට 
අපි අධි   රන්කනමු. 

ئْت مْ  َحْيث   مهْنَها ل وا َرَغًدا شه  َواْدخ 
ًدا اِْلَاَب  جَّ ة   َوق ول وا س   َنْغفهرْ  حهطَّ
مْ  مْ  لَك   َوَسََنهيد   َخَطايَاك 

نهيَ  ْحسه  (58) الْم 

එවිට අපරාධ  ළවුන් ඔවුන ට 
පවසනු ලැබූ දෑ කනොවන කවනත් 
වදනක්  හරවා පැවසූහ. එවිට 
අපරාධ  ළවුන් ට ඔවුන් 
 ලහ ම්  රමින් සිටි කහේතු 
කවන් අහසින් වයසනයක් අපි 
පහළ  කළමු. 

َل  هينَ  َفَبدَّ وا اَّلَّ هي َغْيَ  َقْوًل  َظلَم   اَّلَّ
مْ  قهيَل  نَْزنْلَا لَه 

َ
هينَ  ََعَ  َفأ وا اَّلَّ  َظلَم 

َماءه  مهنَ  رهْجًزا هَما السَّ ونَ  ََكن وا ب ق   َيْفس 
(59) 

තව ද මූසා තම ජනයා කවනු 
කවන් ජලය පැතූ අවස්ථාව 
සිහිපත්  රනු. එවිට නුඹ නුඹ කේ 
සැරයටිකයන් ගල ට ගසනු යැයි 
අපි පැවසුකවමු. එවිට උල්පත් 
කදොකළොසක් එයින් පිපිරී මතු විය. 
සෑම ජන සමූහයක් ම ඔවුන් 
පානය  ළ යුතු ස්ථානය දැන 
ගත්හ. නුඹලා අල්ලාහ් පිරිනැමූ 
කප පණකයන් අනුභව  රනු. තව 
ද පානය  රනු.  ලහ  රන්නන් 
කලස මහකපොකළොකව් සීමාව 
ඉක්මවා  සැරි කනොසරනු.  

هذه  وَس  اْستَْسََّق  َوإ هَقْومههه  م  لَْنا ل  َفق 
هَعَصاكَ  اْْضهْب  ََجرَ  ب

ْ
 َفاْنَفَجَرْت  اْل

ةَ  اثْنََتا مهْنه   ُّ  َعلهمَ  َقدْ  َعْيًنا َعّْشَ  ك 
نَاس  

 
مْ  أ َبه  ب وا ُك  وا َمّْشَ  مهنْ  َواْْشَ

ه  رهْزقه  ْرضه  فه  َثْواَتعْ  َوَل  الِلَّ
َ
 اْْل

ينَ  ده ْفسه  (61) م 
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අකහ  මූසා! අප ට එ ම 
ආහාරයක් මත පමණක් ඉවසා 
සිටිය කනොහැ  එබැවින් අපට 
මහකපොකළොකවන් හට ගැන් වන 
පලා වර්ග  ැකිරි සුදු ලූනු පරිප්පු 
හා ලූනු වැනි දෑ අප කවනුකවන් 
මතු  රන්නැ යි නුඹ කේ 
පරමාධිපතිකගන් අයැද සිටිනු 
යැයි නුඹලා පැවසූ අවස්ථාව 
සිහිපත්  රනු. ඔහු කමකසේ කීය. 
 වර කදයක් කශ්රලේප්ඨ වන්කන් ද ඒ 
කවනුව ට  වර කදයක් පහත් ව 
ඇත්කත් ද එය මාරු  ර කදන 
කමන් නුඹලා පතන්කනහු ද? 
නුඹලා නගරය  ට කගොඩ බසිනු. 
එවිට නුඹලා ඉල්ලන දෑ නුඹලා ට 
හිමි කව්. තව ද ඔවුන් කවත 
අවමානය ද දිළිඳු ම ද කවළා 
ගනු ලැබීය. අල්ලාහ ්කේ ක  පය 
ට ලක් වූහ. එය ඔවුන් අල්ලාහ් 
කේ වදන් ප්රතතික්කපේප  රමින් සිටි 
කහේතුකවන් හා යුක්තිකයන් කතොර 
ව නබි වරුන් ව ඝාතනය  රමින් 
සිටි කහේතු කවනි. එය ඔවුන් පිටු පා 
සීමාව ඉක්මවා යමින් සිටි 
කහේතුකවනි. 

هذْ  وَس  يَا ق لْت مْ  َوإ َ  لَنْ  م   ََعَ  نَْصَبه
د   َطَعام   رهجْ  َربََّك  نَلَا َفاْدع   َواحه

ْ  نَلَا ُي 
ا بهت   مهمَّ

ْرض   ت نْ
َ
هَها َبْقلهَها مهنْ  اْْل  َوقهثَّائ

َها َوف ومهَها  َقاَل  َوَبَصلهَها َوَعَدسه
ل ونَ  تَْستَْبده

َ
هي أ وَ  اَّلَّ ْدَن  ه 

َ
هي أ هاَّلَّ وَ  ب  ه 

وا َخْي   مْ  َفإهنَّ  مهّْصًا اْهبهط   َما لَك 
تْل مْ 
َ
َبْت  َسأ ه لَّة   َعلَْيههم   َوْض   اَّل 

هَغَضب   َوَباء وا َوالَْمْسَكَنة   ه  مهنَ  ب  الِلَّ
هَك  مْ  َذل نَّه 

َ
هأ ونَ  ََكن وا ب ر  هآيَاته  يَْكف   ب
ه  هَغْيه  انلَّبهي يَ  َويَْقت ل ونَ  الِلَّ َق   ب

ْ
 اْل

هَك  هَما َذل ونَ  َوََكن وا َعَصْوا ب  ( 61) َيْعَتد 

නියත වශකයන් ම විශ්වාස  ළ 
වුන් ද යුකදව් වූවන් ද කිතුනුවන් ද 
සාබිඊන් වරුන් ද ඔවුන් අතුරින් 

هينَ  إهنَّ  هينَ  آَمن وا اَّلَّ وا َواَّلَّ  َهاد 
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අල්ලාහ් හා පරමාන්ත දිනය 
විශ්වාස ක ොට දැහැමි ක්රි යාවන් 
 ළ අය ට තම පරමාධිපති 
අබියසින් වූ ඔවුන් කේ ප්රතතිඵල 
ඔවුන ට ඇත. ඔවුන ට (මරණින් 
මතු ජීවිතය පිළිබඳ ව) කිසිදු 
බියක් කනොමැත. තව ද ඔවුහු 
(කමකලොව අත හැර ගිය දෑ පිළිබඳ 
ව) දු  ට පත්වන්කන  ද 
කනොකවති. 

هئهيَ  َوانلََّصاَرى اب ه  آَمنَ  َمنْ  َوالصَّ هالِلَّ  ب
ره  َواَْلَْومه  َل  اْْلخه ًا َوَعمه مْ  َصاْله  َفلَه 
مْ  ْجر ه 

َ
ْندَ  أ  َعلَْيههمْ  َخْوف   َوَل  َرب ههمْ  عه

مْ  َوَل   (62) َُيَْزن ونَ  ه 

අපි නුඹලා ට ඉහළින් තූර්  න්ද 
ඔසවා තබා අපි නුඹලා ට පිරිනැමූ 
දෑ නුඹලා ඉතා බලවත් කලස 
ග්රහණය  ර ගනු. තව ද නුඹලා 
බිය බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිස 
එහි (සඳහන් ව) ඇති දෑ සිහිපත් 
 රනු යැයි අපි නුඹලාකගන් 
ප්රතතිඥා ගත් අවස්ථාව සිහිපත් 
 රනු. 

 

هذْ  َخْذنَا َوإ
َ
مْ  أ  َرَفْعَناوَ  مهيَثاَقك 

م   ورَ  َفْوَقك  وا الطُّ ذ  مْ  َما خ   آتَيَْناك 
ة   وَّ هق  وا ب ر  مْ  فهيهه  َما َواْذك  ونَ  لََعلَّك   َتتَّق 
(63) 

64-66. යුකදව්වන් ට කපර ජීවත් වූ ජන සමාජය  ඉතිහාසය හා ඔවුන් අල්ලාහ් ට අකී රු වීකමන් 
ඔවුන ට ලැබුණු දඬුවකම් ස්වභාව ය. 

අනතුරු ව එය ට පසු ව පවා 
නුඹලා පිටුපෑකවහු නම් එවිට 
නුඹලා ට අල්ලාහ් කේ භාගයය හා 
ඔහු කේ  රුණාව කනොවී නම් 
නුඹලා අලාභවන්තයින් අතුරින් 
වන්නට තිබුණි. 

ْت مْ  ث مَّ  هَك  َبْعده  مهنْ  تََوَلَّ  َفْضل   َفلَْوَل  َذل
ه  مْ  الِلَّ ْنت مْ  َورمَْحَت ه   َعلَْيك   مهنَ  لَك 

هينَ  َاِسه
ْ
 (64) اْل



 

23 

කසනසුරාදාකව හි නුඹලා අතුරින් 
සීමාව ඉක්මවා ගියවුන් (ට සිදු වූ 
විපා ය) පිළිබඳ ව  නුඹලා 
මැනවින් දන්කනහු ය. එවිට අපි 
නුඹලා අවමානය ට ලක් වූ 
වඳුරන් වනු යැයි පැවසුකවමු. 

هينَ  َعلهْمت م   َولََقدْ  مْ  اْعَتَدْوا اَّلَّ  مهْنك 
ْبته  فه  لَْنا السَّ مْ  َفق  ون وا لَه   قهَرَدةً  ك 

ئهيَ   (65) َخاسه

එවිට එය ඔවුන් ට හා ඔවුන ට පසු 
පැමිකණන්නන් ට පාඩමක් 
වශකයන් ද බිය බැතිමතුන් ට 
උපකදසක් වශකයන් ද අපි  පත් 
 කළමු. 

هَما نََكاًل  َفَجَعلَْناَها  َوَما يََدْيَها َبْيَ  ل
َظةً  َخلَْفَها تَّقهيَ  َوَمْوعه هلْم   (66) ل

67-74. එළකදන  ැපීම පිළිබඳ  තා වස්තුව, යුකදව්වන් කේ උඩඟු ලීලාව, ඔවුන් කේ නපුරු ගතිගුණ 
හා හදවත් තුළ පැවැති දැඩි භාවය. 

නුඹලා එළකදන   ැපිය යුතු 
යැයි අල්ලාහ් නුඹලා ට අණ 
 රන්කන් යැයි මූසා තම ජනයා ට 
පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත්  රනු. 
නුඹ අප ව විහිළුව ට ගන්කනහි ද 
යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 
අඥානයින්කගන් ක කනකු 
වීකමන් මම අල්ලාකගන් 
රැ වරණය පතමි යැයි ඔහු (මූසා) 
කීය. 

هذْ  وَس  َقاَل  َوإ هَقْومههه  م  َ  إهنَّ  ل  الِلَّ
مْ  ر ك  م 

ْ
نْ  يَأ

َ
 َقال وا َبَقَرةً  تَْذَِب وا أ
نَا ذ  َتتَّخه

َ
ًوا أ ز  وذ   َقاَل  ه  ع 

َ
ه  أ هالِلَّ نْ  ب

َ
 أ

ونَ  ك 
َ
َاههلهيَ  مهنَ  أ

ْ
 (67) اْل

එය  වරක් දැයි අප ට පැහැදිලි 
 රන කමන් නුඹ කේ පරමාධි 
පතිකගන් අප කවනුකවන් අයැද 
සිටින්නැයි ඔවුහු පැවසූහ. නියත 

ْ ي   َربََّك  نَلَا اْدع   َقال وا َ  َما نَلَا بَي   هه
هنَّه   َقاَل  ول   إ هنََّها َيق   َفارهض   َل  َبَقَرة   إ
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වශකයන් ම ඔහු (පරමාධිපති) 
සැබැවින් ම එය (වයසින්) 
මුහුකුරා කනොගිය ළපටි ද කනොවූ 
ඒ අතර මැදිවිකේ පසුවන්නකි. 
එබැවින් නුඹලා අණ  රනු ලබන 
දෑ සිදු  රනු යැයි ඔහු පැවසීය. 

هْكر   َوَل  هَك  َبْيَ  َعَوان   ب  َما فَاْفَعل وا َذل
ونَ   (68) ت ْؤَمر 

එය  වර වර්ණය  (එළකදන  
දැයි අප ට පැහැදිලි  රන කමන් 
නුඹ කේ පරමාධිපතිකගන් අප 
කවනුකවන් අයැද සිටින්නැයි 
ඔවුහු පැවසූහ. නියත වශකයන් ම 
ඔහු එය දකින්නන් සතුට ට පත් 
 රවන  හ පැහැති එම වර්ණය 
ද වඩා පැහැදිලි ව පවතින  
එළකදන  යැයි ඔහු පැවසීය. 

ْ  َربََّك  نَلَا اْدع   َقال وا  لَْون َها َما نَلَا ي بَي 
هنَّه   َقاَل  ول   إ هنََّها َيق   َفاقهع   َصْفَراء   َبَقَرة   إ
ُّ  لَْون َها  (69) رهينَ انلَّاظه  تَس 

එය  වරක් දැයි අප ට පැහැදිලි 
 රන කමන් නුඹ කේ පරමාධි 
පතිකගන් අප කවනුකවන් අයැද 
සිටින්න. සැබැවින් ම එම 
එළකදන අප ට පැටලවී ඇත. තව 
ද අල්ලාහ් අභිමත  කළේ නම් 
සැබැවින් ම අපි යහ මඟ 
ලබන්නන් වන්කනමු යැයි ඔවුහු 
පැවසූහ. 

ْ  َربََّك  نَلَا اْدع   َقال وا َ  َما انَلَ  ي بَي   إهنَّ  هه
هنَّا َعلَْيَنا تََشابَهَ  اِْلََقرَ   الِلَّ   َشاءَ  إهنْ  َوإ

ونَ  ْهَتد   (71) لَم 

සැබැවින් ම එය කපොකළොව සී 
සාන්නට කහ  කගොවි බිම ට ජලය 
සපයන්න ට කහ  පුහුණු 
කනො ළ, වර්ණකය හි කිසිදු 

هنَّه   َقاَل  ول   إ هنََّها َيق   ت ثهي   َذل ول   َل  َبَقَرة   إ
ْرَض 

َ
َْرَث  تَْسقه  َوَل  اْْل

ْ
َسلََّمة   اْل  َل  م 
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කවනසක් කනොමැති, නි ැළැල් 
එළකදනකු බව ඔහු පවසා 
සිටින්කන් යැයි පැවසීය. දැන් ය 
ඔබ සතයය කගන ආකව් යැයි 
ඔවුහු පැවසූහ. (එකසේ) සිදු 
 රන්න ට කනොසිටිය ද ඔවුහු එය 
 පා හැරියහ.  

َيةَ  ْئَت  اْْلنَ  َقال وا فهيَها شه َق   جه
ْ
هاْل  ب

وا َوَما وَهاَفَذَِب    (71) َيْفَعل ونَ  ََكد 

තව ද නුඹලා ආත්මයක් ඝාතනය 
ක ොට පසු ව එම විපකය හි 
නුඹලා එකිකන ා අතර (වරද) 
කහළූ අවස්ථාව සිහිපත්  රනු. 
නුඹලා වසන්  රමින් සිටි දෑ 
අල්ලාහ් කහළි  රන්නා ය. 

هذْ  ت مْ  َنْفًسا َقَتلْت مْ  َوإ
ْ
اَرأ  َوالِلَّ   فهيَها َفادَّ

رهج  
ْ ْنت مْ  امَ  ُم  ونَ  ك   (72) تَْكت م 

එවිට එහි (එළකදන කේ) 
ක ොටසකින් නුඹලා (මිය ගිය) 
ඔහු ට ගසනු යැයි අපි කීකවමු. 
මියගියවුන් ට අල්ලාහ් ප්රතාණය 
කදන්කන් එකලස ය. තවද නුඹලා 
ට වටහා ගත හැකි වනු පිණිස ඔහු 
නුඹලා ට ඔහු කේ සාධ යන් 
කපන්වන්කන් ය. 

لَْنا ب وه   َفق  َها اْْضه هَبْعضه هَك كَ  ب ِيه  َذل
ْ  ُي 

مْ  الَْمْوَت  الِلَّ   رهيك 
ههه  َوي  مْ  آيَات  لََعلَّك 

 (73) َتْعقهل ونَ 

අනතුරු ව, ඉන් පසු ව පවා 
නුඹලා කේ හදවත් ගල් කමන් තද 
විය. එකසේ කනොමැතිනම් ඊටත් 
වඩා දැඩි කලස තද විය. ගල් 
අතුරින් පිපිරී එමගින් ගාංගාවන් 
ගලන දෑ ඇත. තව ද සැබැවින් ම 
ඒ අතුරින් පැළී විවර වී එමගින් 

مْ  َقَسْت  ث مَّ  هَك  َبْعده  مهنْ  ق ل وب ك   َذل
 َ هَجاَرةه  َفهه

ْ
وْ  ََكْل

َ
َشدُّ  أ

َ
هنَّ  َقْسَوةً  أ  َوإ

هَجاَرةه  مهنَ 
ْ
ر   لََما اْل ْنَهار   مهْنه   َيَتَفجَّ

َ
 اْْل

هنَّ  ق   لََما مهْنَها َوإ قَّ ج   يَشَّ  مهْنه   َفَيْخر 
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ජලය පිට  රන දෑ ද ඇත. තව ද 
සැබැවින් ම ඒ අතුරින් අල්ලාහ් ට 
බිකයන් ඇද හැකළන දෑ ද ඇත. 
එකමන් ම නුඹලා  රමින් සිටින 
දෑ ගැන අල්ලාහ් කනොසල ා 
හරින්කනක් කනොකව්. 

هنَّ  الَْماء    َخْشَيةه  مهنْ  َيْهبهط   لََما مهْنَها َوإ
ه  هَغافهل   الِلَّ   َوَما الِلَّ ا ب  َتْعَمل ونَ  َعمَّ
(74) 

75-79. සතයය දැන දැන ම එය වසන්  ර එය ට අසතය දෑ මුසු  ර එය පිළිගැනීම ට ප්රතතික්කපේප  ළ 
යුකදව්වන් හා ඔවුන් කේ නින්දිත ක්රි යාදාමයන් හා ඔවුන් කේ කනොමඟ යෑම. 

ඔවුන් අතුරින් පිරිසක් අල්ලාහ් 
කේ වදන්වලට සවන් දී අනතුරු ව 
එය වටහා ගත් පසු ව පවා ඔවුන් 
දැනුවත්ව ම එය කවනස්  රන 
පිරිසක් සිටිය දී නුඹලා ව ඔවුන් 
විශ්වාස  රනු ඇතැයි නුඹලා ප්රිැය 
 රන්කනහු ද? 

َفَتْطَمع ونَ 
َ
نْ  أ

َ
مْ  ي ْؤمهن وا أ  َوَقدْ  لَك 

مْ  َفرهيق   ََكنَ  مَ  يَْسَمع ونَ  مهْنه  ه  لََكَ  الِلَّ
ف ونَه   ث مَّ  َر  مْ  َعَقل وه   َما َبْعده  مهنْ  ُي   َوه 

ونَ   (75) َيْعلَم 

ඔවුහු විශ්වාස  ළවුන් හමු වූ විට 
අපි විශ්වාස  කළමු යැයි පවසති. 
ඔවුන්කගන් ඇතැම් හු ඇතැමුන් 
සමඟ කවන් ව ගිය විට නුඹලා කේ 
පරමාධිපති ඉදිරිකේ ඔවුන් නුඹලා 
සමඟ වාද  රනු පිණිස  නුඹලා ට 
එකරහි ව අල්ලාහ් ජය අත්පත් 
 ර දුන් දෑ නුඹලා ඔවුන ට 
දන්වන්කනහු ද යැයි පැවසූහ. 

هَذا وا َوإ هينَ  لَق  هَذا نَّاآمَ  َقال وا آَمن وا اَّلَّ  َوإ
مْ  َخََل  ه  هَل  َبْعض   َقال وا َبْعض   إ

مْ  ث وَنه  َد  َت 
َ
هَما أ مْ  الِلَّ   َفَتحَ  ب  َعلَْيك 

مْ  وك  ههه  َله َحاجُّ ْندَ  ب مْ  عه َفََل  َرب ك 
َ
 أ

 (76) َتْعقهل ونَ 

සැබැවින් ම ඔවුන් සඟවන දෑ ද 
තව ද ඔවුන් කහළි  රන දෑ ද 
අල්ලාහ් දන්කන්ය යැයි ඔවුහු 

َوَل 
َ
ونَ  أ نَّ  َيْعلَم 

َ
َ  أ  َما َيْعلَم   الِلَّ

ونَ  ُّ  (77) ي ْعلهن ونَ  َوَما ي سه
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කනොදන්කන  ද? 

ඔවුන් අතුරින් ලිවීම ට කියවීම ට 
කනොහැකි (කේව ග්රන්ථ කනොලත්) 
අය ද කවති. ඔවුහු මනඃ ල්පිතය 
හැර ග්රන්ථ ය පිළිබඳ කනොදනිති. 
තව ද  ඔවුන් අනුමාන  රනවා 
මිස  නැත. 

مْ  يُّونَ  َومهْنه  م 
 
ونَ  َل  أ  الْكهَتاَب  َيْعلَم 

َّ  إهلَّ  َماِّنه
َ
هنْ  أ مْ  َوإ نُّونَ  إهلَّ  ه   (78) َيظ 

එබැවින් තම දෑත් වලින් ග්රන්ථ ය 
ලියා පසු ව එය සුළු මිල  ට 
විකුණනු පිණිස කමය අල්ලාහ් 
කවතින් යැයි පවසන අය ට විනාශ 
ය අත් කව්වා! එබැවින් ඔවුන් කේ 
දෑත් ලියූ දැයින් ඔවුනට විනාශ ය 
අත්කව්වා! තවද ඔවුන් උපයන 
දැයින් ද ඔවුන ට විනාශ ය 
අත්කව්වා! 

ينَ  َفَوْيل   ه هَّلَّ  الْكهَتاَب  يَْكت ب ونَ  ل
يههمْ  يْده

َ
هأ ول ونَ  ث مَّ  ب ْنده  مهنْ  َهَذا َيق   عه

ه  وا الِلَّ هيَْشََت  ههه  ل  َفَوْيل   َقلهيًَل  َثَمًنا ب
مْ  ا لَه  يههمْ  َكَتَبْت  مهمَّ يْده

َ
مْ  َوَوْيل   أ  لَه 

ا ب ونَ  مهمَّ  (79) يَْكسه

80-82. තමන් ට නිරකේ කව්දනාව කනොලැකබන බවත් එකලස සිදු වුව ද එය සදා ාලි  කනොවන බවත් 
යුකදව්වන් කේ විශ්වාසකේ වයාජභාවය හා විශ්වාස ක ොට යහ ම්  ළවුන ට ස්වර්ග උයන් හි 

සදා ාලි  ව වාසය කිරීම. 

තව ද නිරා ගින්න සීමිත දින 
ගණන  ට මිස අප ව ස්පර්ශ 
කනො රන්කන්ම ය යැයි ඔවුහු 
පැවසූහ. (නබිවරය) පවසනු. (ඒ 
බව ට) නුඹලා අල්ලාහ් කවතින් 
ගිවිසුමක් කගන ඇත්කතහු ද? 
එකසේ නම් අල්ලාහ් ඔහු කේ 
ගිවිසුම කිසි විට   ඩ 
කනො රන්කන්ම ය. නැතකහොත් 

َنا لَنْ  َوَقال وا يَّاًما إهلَّ  انلَّار   َتَمسَّ
َ
 أ

وَدةً مَ  َْذت مْ  ق ْل  ْعد  َّتَّ
َ
ْندَ  أ ه  عه  َعْهًدا الِلَّ

ْلهَف  َفلَنْ  مْ  َعْهَده   الِلَّ   ُي 
َ
ول ونَ  أ  َتق 

ه  ََعَ  ونَ  َل  َما الِلَّ  (81) َتْعلَم 
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නුඹලා කනොදන්නා දෑ අල්ලාහ් 
ක කරහි පවසන්කනහු ද? 

එකසේ කනොව  වකරකු පාපයක් 
උපයා ඔහු කේ වැරදි ඔහු ව 
 කවළාකගන ඇත්කත් ද ඔවුහුම ය 
නිරා ගින්කන් සගකය . ඔවුහු එහි 
සදාතනි කය  කවති. 

َحاَطْت  َسي َئةً  َكَسَب  َمنْ  بََل 
َ
ههه  َوأ  ب

يئَت ه   وََلهَك  َخطه
 
ْصَحاب   َفأ

َ
مْ  انلَّاره  أ  ه 

ونَ  فهيَها  (81) َخادله 
තව ද විශ්වාස ක ොට යහ ම් 
 ළවුන් වන ඔවුහුම ය ස්වර්ග 
උයකන හි සගකය . ඔවුහු එහි 
සදාතනි කය  කවති. 

هينَ  ل وا آَمن وا َواَّلَّ َاته  َوَعمه اْله  الصَّ
و
 
ْصَحاب   ََلهَك أ

َ
َنَّةه  أ

ْ
مْ  اْل  فهيَها ه 

ونَ   (82) َخادله 
 

83-86. ඉස්රාඊල් දරුවන්කගන් අල්ලාහ ්ලබා ගත් ප්රතතිඥාවන්, ඔවුන් ඒවා 
උල්ලාංඝනය  ළ කහේතුකවන් ඔවුන් අල්ලාහ ්කේ උදහස ට භාජනය වූහ. 

යුකදව්වන් කේ විවිධා ාර පාප ම්, සීමාව ඉක්මවා  ටයුතු කිරීම්, අයුක්ති සහගත 
කලස කසසු අය කේ කේපළ භුක්ති විඳීම්, තමන්කේ ම ජාතිය ට අපරාධ කිරීම් වැනි 

කහේතූන් නිසා ඔවුහු අල්ලාහ් කේ ශාපය ට භාජනය වූහ. 

තව ද නුඹලා අල්ලාහ් හැර (කවන 
කිසිකවකු ට) නැමදුම් කනො රනු. 
කදමව්පියන් සමඟ යහ අයුරින් 
 ටයුතු  රනු. එකමන් ම ඥාතීන් 
අනාථයින් හා දුගියන් සමඟ ද 
(යහ අයුරින්  ටයුතු  රනු) තව 
ද ජනයා ට යහ වදනින් අමතනු. 
තව ද සලාතය ස්ථාපිත  රනු. 
zස ාත් ද කදනු යැයි ඉස්රාඊල් 

هذْ  َخْذنَا َوإ
َ
ائهيَل  بَّنه  مهيَثاَق  أ  َل  إهِْسَ

ونَ  َ  إهلَّ  َتْعب د  يْنه  الِلَّ َ هالَْوادله  إهْحَسانًا َوب
ْرَب  َوذهي  َوالَْمَساكهيه  َواَْلََتاَم  الْق 
هلنَّاسه  َوق ول وا ْسًنا ل وا ح  قهيم 

َ
ََلةَ  َوأ  الصَّ

ََكةَ  َوآَت وا ْت مْ  ث مَّ  الزَّ  َقلهيًَل  إهلَّ  تََوَلَّ
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දරුවන් කගන් අප ප්රතතිඥාවක් ගත් 
සැටි සිහිපත්  රනු. පසු ව නුඹලා 
අතුරින් ස්වල්ප කදකනකු හැර 
නුඹලා කනොසල ා හරින්නන් 
කලසින් එය ට පිටු පෑකවහු ය.   

مْ    مهْنك 
َ
ونَ  ْنت مْ َوأ ْعرهض   (83) م 

තව ද නුඹලා නුඹලා කේ රුධිරය 
කනොහළනු. තව ද නුඹලා අතුරින් 
වූවන් ව නුඹලා කේ නිකවස් 
වලින් බැහැර කනො රනු යැයි 
නුඹලාකගන් අප ප්රතතිඥා ගත් සැටි 
සිහිපත්  රනු. එවිට නුඹලා 
(එයට) සාක්ෂි දරමින් ම එය 
සනාථ  කළහුය 

هذْ  َخْذنَا َوإ
َ
مْ  أ َ  َل  مهيَثاَقك  ونَ ت  ْسفهك 

مْ  ونَ  َوَل  دهَماَءك  رهج 
ْ مْ  َّت  َسك  ْنف 

َ
 أ

مْ  مهنْ  ْقَرْرت مْ  ث مَّ  دهيَارهك 
َ
ْنت مْ  أ

َ
 َوأ

ونَ   (84) تَْشَهد 

පසු ව නුඹලා නුඹලාව ම ඝාතන 
ය  රන්කනහු ය. නුඹලා අතුරින් 
පිරිසක් ව ඔවුන් කේ නිකවස ්
වලින් නුඹලා බැහැර  රන්කන 
හුය. පාපී කලස හා සතුරු මින් 
ඔවුන ට එකරහි ව නුඹලා 
එකිකන ා උදව්  ර ගන්කන හුය. 
නුඹලා කවත සිර රුවන් කලස 
ඔවුන් පැමිණි විට නුඹලා වන්දි 
ලබා දී ඔවුන් ව මුදවා 
ගන්කනහුය. එකසේ නුඹලා ඔවුන් 
ව බැහැර කිරීම පවා තහනම් ව 
තිබීය ද. නුඹලා කේව ග්රන්ථ කයන් 
ක ොටසක් විශ්වාස  ර මින් 
තවත් ක ොටසක් ප්රතතික් කපේප 

ْنت مْ  ث مَّ 
َ
َل  أ مْ  َتْقت ل ونَ  ءه َهؤ  َسك  ْنف 

َ
 أ

ونَ  رهج 
ْ مْ  َفرهيًقا َوَّت   دهيَارهههمْ  مهنْ  مهْنك 

ونَ  ثْمه  َعلَْيههمْ  َتَظاَهر  هاْْله ْدَوانه  ب  َوالْع 
هنْ  مْ  َوإ ت وك 

ْ
َساَرى يَأ

 
مْ  أ وَ  ت َفاد وه   َوه 

َرَّم   مْ  ُم  مْ  َعلَْيك  ه  هْخَراج  َفت ْؤمهن ونَ  إ
َ
 أ

هَبْعضه  ونَ َوتَْكف   الْكهَتابه  ب هَبْعض   ر   ب
هَك  َيْفَعل   َمنْ  َجَزاء   َفَما مْ  َذل  إهلَّ  مهْنك 

ْزي   ََياةه  فه  خه
ْ
ْنَيا اْل َياَمةه  َويَْومَ  ادلُّ  الْقه

ونَ  هَل  ي َردُّ َشد   إ
َ
 الِلَّ   َوَما الَْعَذابه  أ
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 රන්කනහු ද? නුඹලා අතුරින් 
එකසේ  රන්නන් හට කමකලොව 
ජීවිතකේ අවමාන ය මිස කවනත් 
ප්රතතිඵලයක් කනො මැත. තව ද 
මළවුන් ක කරන් නැගිටුවනු 
ලබන දිනකේ දඬුවකම් දැඩි 
කව්දනාව ට ඔවුහු කයොමු  රනු 
ලැකබති. එකමන් ම නුඹලා 
 රමින් සිටින දෑ ගැන අල්ලාහ් 
කනොසල ා හරින්කනකු කනොකව්. 

هَغافهل   ا ب  (85) َتْعَمل ونَ  َعمَّ

ඔවුහුම ය මතු කලොව කවනුව ට 
කමකලොව ජීවිතය මිල ට ගත්ත 
වුන් වන්කන්. එබැවින් ඔවුන් 
කගන් දඬුවම සැහැල්ලු  රනු 
කනොලැකේ. තව ද ඔවුහු උදව් 
 රනු ද කනොලබති. 

وََلهَك 
 
هينَ  أ و ا اَّلَّ ََياةَ  اْشََتَ

ْ
ْنَيا اْل  ادلُّ

َرةه  هاْْلخه ف   َفََل  ب َفَّ م   ُي   الَْعَذاب   َعْنه 
مْ  َوَل  ونَ  ه   (86) ي ْنَّص 

87-88. ඉස්රාඊල් දරුවන් කවත නබි වරුන් පහළ  රන ලදී. නමුත් ඉස්රාඊල් දරුවන්  ෘතකව්දී කලස 
 ටයුතු කනො ළහ. නබිවරුන් ට පිටු පා ඔවුන් ව ප්රතතික්කපේප  ළහ. 

තව ද නියත වශකයන් ම අපි මූසා 
ට ග්රන්ථය පිරිනැමුකවමු. තව ද 
ඔහුකගන් පසු ව ධර්ම දූත යින් ව 
අනුපිළිකවළින් යැව්කවමු. තව ද 
මර්යම් කේ පුත් ඊසා ට පැහැදිලි 
සාධ යන් පිරිනැමු කවමු. තව ද 
පිවිතුරු ආත්මය තුළින් ඔහු ව අපි 
බලවත්  කළමු. නුඹලා ප්රිැය 
කනො රන යමක් ධර්ම දූතකයකු 
නුඹලා කවත කගන ආ සෑම විට  

وَس  آتَيَْنا َولََقدْ  ْيَناوَ  الْكهَتاَب  م   َقفَّ
هه  مهنْ  له  َبْعده هالرُّس  يَس  َوآتَيَْنا ب  اْبنَ  عه
يَّْدنَاه   اِْلَي َناته  َمْريَمَ 

َ
وحه  وَأ هر  سه  ب د   الْق 

ََّما َفُك 
َ
مْ  أ ول   َجاَءك  هَما َرس   َتْهَوى َل  ب

م   ك  س  ْنف 
َ
ت مْ  أ ْبت مْ  َفَفرهيًقا اْسَتْكََبْ  َكذَّ
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ම නුඹලා උඩඟු ම් පෑකවහුය. 
එවිට නුඹලා පිරිසක් කබොරු  ළ 
අතර තවත් පිරිසක්  ඝාතනය 
 ළාහුය. 

 (87) َتْقت ل ونَ  َوَفرهيًقا

අප කේ හදවත් ආවරණය වී 
ඇතැයි ඔවුහු පැවසූහ. එකසේ 
කනොව ඔවුන් කේ ප්රතතික්කපේපය 
කහේතුකවන් අල්ලාහ් ඔවුන ට ශාප 
 කළේය. එකහයින් (කේව 
ග්රන්ථකේ සඳහන් කබොකහ  දෑ අත 
හැර දමා එයින්) ඔවුන් විශ්වාස 
 රනු කේ සව්ල්ප ප්රතමාණයකි. 

لْف   ق ل وب َنا َوَقال وا م   بَْل  غ   الِلَّ   لََعَنه 
ْفرهههمْ   (88) ي ْؤمهن ونَ  َما َفَقلهيًَل  بهك 

89,90. අවසන්  ාලකේ පැමිකණන්න ට නියමිත නබි වරයා තමන් ට පක්ප ව සිටිනු අතැයි අරාබි 
ජනයා ට අවධාරණය  රමින් සිටි යුකදව්වන් මුහම්මේ (සල්ලල්ලාහු අකලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් එම 
අරාබි ජාති යින් අතුරින් එවනු ලැබූ කහේතුකවන් එතුමාණන් ව නබි වරකයකු කලස පිළිගැනීම ට 

ප්රතතික්කපේප  ළහ. 

ඔවුන් සමග වූ දැය සතය  රවන 
ග්රන්ථයක් අල්ලාහ් කවතින් ඔවුන් 
කවත පැමිණි  ල් හි ඔවුහු එය ට 
කපර ප්රතතික්කපේප  ළවුන් ට 
එකරහි ව ජය පතමින් සිටියහ. පසු 
ව ඔවුන් කවත ඔවුන් දත් දෑ 
පැමිණි  ල් හි ඔවුහු එය 
ප්රතතික්කපේප  ළහ. එබැවින් කේව 
ප්රතතික්කපේප යින් ක කරහි 
අල්ලාහ් කේ ශාපය අත් විය. 

ا مْ  َولَمَّ ْنده  مهنْ  كهَتاب   َجاَءه  ه  عه  الِلَّ
ق   َصد  هَما م  مْ  ل  َقْبل   مهنْ  َوََكن وا َمَعه 

ونَ  هينَ  ََعَ  يَْسَتْفتهح  وا اَّلَّ ا َكَفر   َفلَمَّ
مْ  وا َعَرف وا َما َجاَءه  ههه  َكَفر   فَلَْعَنة   ب
ه   (89) الََْكفهرهينَ  ََعَ  الِلَّ

අල්ලාහ් තම ගැත්තන් අතුරින් 
තමන් අභිමත  ළ අය ට තම 

هئَْسَما ْوا ب ههه  اْشََتَ مْ  ب َسه  ْنف 
َ
نْ  أ

َ
 أ
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භාගයය පහළ කිරීම සම්බන්ධ 
කයන් ඊර්පයාකවන් යුතු ව 
අල්ලාහ් පහළ  ළ දෑ ප්රතතික් 
කපේප  ර ඔවුන් කේ ආත්මාවන් 
මිල ට ගත්  දෑ නපුරු විය. එවිට 
ඔවුහු ක  පකයන් ක  පය ට 
භාජනය වූහ. තව ද කේව 
ප්රතතික්කපේප  යින් ට නින්දා 
සහගත දඬුවම් ඇත. 

 

وا ر  هَما يَْكف  نَْزَل  ب
َ
نْ  َبْغًيا الِلَّ   أ

َ
َل  أ  ي ََن 

 مهنْ  يََشاء   َمنْ  ََعَ  َفْضلههه  مهنْ  الِلَّ  
َبادههه  هَغَضب   َفَباء وا عه  َغَضب   ََعَ  ب

هلََْكفهرهينَ  هه  َعَذاب   َول  (91) ي  م 

 


