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07 සූරා අල්-ආඃරාෆ් (උස් සථ්ාන)   

ආයත් 1-206 දක්වා. 
 

 

<සිංහල Sinhala – اللغة سنهايلة> 

   
  

අල් කුර්ආනය 

 
 

 

මාහිර් රම්ඩීන්  
පරිවර්තක 

 

ඉස්ලාම් හවුස් වවබ් අඩවිවේ සිංස්කරණ 
මණ්ඩලය  

විචාරය කිරීම 
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7 -ترمجة القرآن الكريم  

 602 حىت 1من اآلية  رعرا األسورة 

 
 القرآن الكريم

 

 
 

 ترمجة:
 ماهر رمدين
 مراجعة:

 رتمجنيحممد آساد وجممورعة من العلماء وامل
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07 සූරත් අල්-අඃරාෆ් (උස් ස්ථානය)   

මක්කාවවහි දී පහළ වූවකි.  ආයත් 206 කි. 

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

1-3. සැබැවින්ම අල් කුර්ආනය අල්ලාහ් වවතින් පැමිණි සතයයක් බව 
නිරූපනය කිරීම හා වවනත් වදයක් අනුගමනය වනොවකොට එය 

පමණක් පිළිපැදීම අනිවාර්යය බව වපන්වා දීම. 

අලිෆ්, ලාම්, මීම්, සාද් (1) المص  

(වමය) එමගින් නුඹ අවවාද 
කරනු පිණිස ද වද්ව 
විශ්වාසවන්තයින්ට උපවදසක් 
වලස ද නුඹ වවත පහළ කරන 
ලද වද්ව ග්රන්ථයයි. එබැවින් 
වමමගින් නුවේ හදවවතහි 
වයාකූලභලවාවයක් ිති වනොවිය 
යුතුය.  

نْزَِل  كَِتاب  
ُ
 َصْدرِكَ  ِف  يَُكنْ  فاَل إََِلَْك  أ
 لِلُْمْؤمِنِيَ  َوذِْكَرى بِهِ  ِِلُنِْذرَ  مِنْهُ  َحَرج  

(2) 

නුඹලාවේ පරමාධිපතිවගන් 
නුඹලා වවත පහළ කරනු ලැබූ 
දෑ නුඹලා අනුගමනය කරනු. 
තවද ඔහු හැර (වවනත් දෑ) 
වාරකරුවන් වලස වගන නුඹලා 
අනුගමනය වනොකරනු. ස්වල්ප 
වශවයනි නුඹලා  උපවදස් 
ලබනුවේ. 

نْزَِل  َما اتَّبُِعوا
ُ
ُِِّكمْ  مِنْ  إََِلُْكمْ  أ  َوال َرب

ْوَِلَاءَ  ُدونِهِ  مِنْ  تَتَّبُِعوا
َ
 امَ  قَلِيال أ

ُرونَ  ِ(3) تََذكَّ

4-9. පාපතරයින් හා වබොරුකාර මිනිසුනට වමවලොව හා මතු වලොවවහි 
හිමි දඬුවම. 

ගම්මාන වකොතරම් අපි විනාශ 
කර ිත්වතමු. අපවේ දඬුවම 
රාත්රිය ගත කරමින් සය ය දී වහ  

ْهلَْكنَاهَ  قَْريَة   مِنْ  َوَكمْ 
َ
ُسنَا فََجاَءَها اأ

ْ
 بَأ
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ඔවුන් දහවල් කාලවේ නින්වදන් 
සය ය දී වහ  ඒ වවත 
පැමිණිවේය. 

وْ  َبَياتًا
َ
 (4) قَائِلُونَ  ُهمْ  أ

අපවේ දඬුවම ඔවුන් වවත 
පැමිණි අවස්ථාවේ අපි 
අපරාධකාරයින් ව සය වයමු යැයි 
පැවසීම මිස ඔවුන්වේ ප්රකාශය 
වනොවීය. 

ُسنَا َجاَءُهمْ  إِذْ  َدْعَواُهمْ  ََكنَ  َفَما
ْ
نْ  إاِل بَأ

َ
 أ

 (5) َظالِِميَ  ُكنَّا إِنَّا قَالُوا

කවවරකු වවත (දූතත්වය) එවනු 
ලැබුවේ ද  ඔවුන් පිළිබඳ ව 
සැබැවින්ම අපි විමසන්වනමු. 
එවමන්ම එවනු ලැබූවන් පිළිබඳ 
ව ද අපි විමසන්වනමු. 

لَنَّ 
َ
ِينَ  فَلَنَْسأ رِْسَل  اَّلَّ

ُ
لَنَّ  إََِلْهِمْ  أ

َ
 َولَنَْسأ

 (6) الُْمرَْسلِيَ 

ඥානාන්විත වලසන් අපි ඔවුනට 

විස්තර කරන්වනමු. තවද අපි 

(එයින්) සැඟවූවන් වනොවූවයමු. 

نَّ   ََغئِبِيَ  ُكنَّا َوَما بِعِلْم   َعلَيْهِمْ  فَلَنَُقصَّ
(7) 

එදින තක්වසේරු කිරීම සැබෑවකි. 

එබැවින් කවවරකුවේ තුලාවන් 

බරින් වැඩි වූවේ ද ජයග්රහකවය  

ඔවුහුමය. 

ولَئَِك  َمَوازِينُهُ  َوالَْوْزُن يَوَْمئِذ  اْْلَقُّ   
ُ
 ُهمُ  فَأ

 (8) ْفلُِحونَ الْمُ 

තවද කවවරකුවේ තුලාවන් 

සැහැල්ලු වූවේ ද ඔවුන් අපවේ 

වදන් පිළිබඳ ව අසාධාරණ වලස 

ක්රියා කළ වහේතුවවන් තමන්ටම 

අලාවහානි කර ගත්වත  

ඔවුහුමය. 

 َوَمنْ  ثَُقلَْت  َفَمنْ  اْْلَقُّ  يَوَْمئِذ   َوالَْوْزنُ 
ْت  ولَئَِك  َمَوازِينُهُ  َخفَّ

ُ
ِينَ  فَأ وا اَّلَّ  َخِِسُ

نْفُ 
َ
 (9) َيْظلُِمونَ  بِآيَاتِنَا ََكنُوا بَِما َسُهمْ أ

10-25. මහවපොවළොවේ මිනිසාවේ පදිිංචිය. ඉබ්ලීස් ආදම්ට සුජූද් 
වනොකිරීම, ස්වර්ගවයන් බැහැර කරවා මිහිතලයට වහළීවම් 

වෙයිතාන්වේ සැලැස්ම හා ඔහුවේ වකොඳුරීමට ආදම් (අලයිහිස් සලාම්) 
තුමා හසුවීම යන කරුණු අඩිංගු කතා වස්තුව. 
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තවද සැබැවින්ම අපි නුඹලාට 
මහවපොවළොවේ පහසුකම් සලසා 
දුනිමු. එවමන්ම එහි නුඹලාට 
ජීවවන පාය මාර්ගයන් ද ිති 
කවළමු. නුඹලා කෘතඥවනුවේ 
ස්වල්පයකි. 

نَّاُكمْ  َولََقدْ   لَُكمْ  وََجَعلْنَا األرِْض  ِف  َمكَّ
 (11) تَْشُكُرونَ  َما قَلِيال َمَعايَِش  فِيَها

තවද සැබැවින්ම අපි නුඹලා ව 
මවා පසු ව නුඹලා ව හැඩ 
ගැන්වූවයමු. පසුව නුඹලා සුජූද් 
(සරස බිම තබා ආචාර) කරනු 
යැයි මලක්වරුන්ට පැවසුවවමු. 
එවිට ඉබ්ලීස් හැර ඔවුහු සුජූද් 
කවළ ය.  ඔහු සරස නමන්නන් 
අතුරින් වනොවීය. 

ْرنَاُكمْ  ُثمَّ  َخلَْقنَاُكمْ  َولََقدْ   قُلْنَا ُثمَّ  َصوَّ
 إاِل فََسَجُدوا َدمَ آل اْسُجُدوا لِلَْمالئَِكةِ 
اِجِدينَ  مِنَ  يَُكنْ  لَمْ  إِبْلِيَس   (11) السَّ

මා නුඹට නිවය ග කළ 
අවස්ථාවවහි නුඹ සරස 
වනොනැමීමට නුඹ ව වැළැක් 
වූවේ කුමක් ද? යැයි (අල්ලාහ්) 
පැවසුවේය. (එවිට) මම ඔහුට 
වඩා වරේේ.ය. නුඹ මා මවා 
ිත්වත් ගින්වනනි. නුඹ ඔහු 
මවා ිත්වත් මැය වයනි යැයි 
ඔහු පැවසීය. 

ال َمنََعَك  َما قَاَل 
َ
َمْرتَُك  إِذْ  تَْسُجدَ  أ

َ
نَا قَاَل  أ

َ
 أ

 مِنْ  وََخلَْقتَهُ  نَار   مِنْ  َخلَْقتَِن  مِنْهُ  َخْي  
 (12) ِطي  

එවසේ නම් නුඹ වමයින් පහළට 
බසනු. වමහි උඩඟුකම් පෑම 
නුඹට වනොවීය. එබැවින් නුඹ පිට 
ව යනු. නියත වශවයන්ම නුඹ 
පහත් අය අතුරිනි යැයි ඔහු 
පැවසුවේය. 

نْ  لََك  يَُكونُ  َفَما مِنَْها فَاْهبِْط  قَاَل 
َ
 أ

 َ اِغرِينَ  مِنَ  إِنََّك  فَاْخُرجْ  فِيَها َتتََكّبَّ  الصَّ
(13) 

ඔවුන් (මළවුන්වගන්) නැගිටුවනු 
ලබන දින දක්වා මට නුඹ 
අවකාශය වදනු යැයි ඔහු 
(වෙයිතාන්) කීවේය. 

نِْظْرِن  قَاَل 
َ
 (14) ونَ ُيبَْعثُ  يَوْمِ  إَِل  أ
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නියත වශවයන් නුඹ අවකාශය 
වදනු ලැබූවන් අතුරිනි යැයි ඔහු 
(අල්ලාහ්) පැවසුවේය. 

 (15) الُْمنَْظرِينَ  مِنَ  إِنََّك  قَاَل 

නුඹ මා වනොමඟ යැවූ බැවින් 
නුවේ ඍජු මාර්ගවයහි ඔවුනට 
එවරහි ව (බාධකයක් වලස) 
වාඩි වවමි යැයි පැවසුවේය. 

ْغَويْتَِن  فَبَِما قَاَل 
َ
اَطَك  لَُهمْ  ألْقُعَدنَّ  أ  ِِصَ
 (16) الُْمْستَقِيمَ 

පසු ව මම ඔවුන්වේ ඉදිරි පසන් 
ද ඔවුන්වේ පසුපසන් ද 
ඔවුන්වේ දකුණු පසන් ද 
ඔවුන්වේ වම් පසන්ද ඔවුන් 
වවත පැමිවණමි. තවද 
ඔවුන්වගන් බහුතරයක් වදනා 
කෘතවේදීන් වලස නුඹ 
වනොදකිනු ිත. 

يِْديهِمْ  َبْيِ  مِنْ  آلتِيَنَُّهمْ  ُثمَّ 
َ
 َخلْفِهِمْ  ِمنْ وَ  أ

ْيَمانِهِمْ  وََعنْ 
َ
 ََتِدُ  َوال َشَمائِلِهِمْ  وََعنْ  أ

ْكََثَُهمْ 
َ
 (17) َشاكِرِينَ  أ

වමහි සට නුඹ අවමානයට 
ලක්වූවකු වසේ හා පලවා හරිනු 
ලැබූවකු වසේ පිට ව යනු. ඔවුන් 
අතුරින් කවවරකු නුඹ ව 
අනුගමනය කවළේ ද සැබැවින්ම 
නුඹලා සයල්ලන්වගන්ම නිරය 
පුරවන්වනමි යැයි ඔහු (අල්ලාහ්) 
පැවසීය.   

 لََمنْ  َمْدُحوًرا َمْذُءوًما مِنَْها اْخُرجْ  قَاَل 
 مِنُْكمْ  َجَهنَّمَ  ألْمألنَّ  مِنُْهمْ  تَبَِعَك 
ْْجَعِيَ 

َ
 (18) أ

තවද අවහ  ආදම් ! ඔබ හා ඔවබ් 
බිරිය ස්වර්ගවේ වාසය කරනු. 
ඔබ වදපළ කැමති අයුරින් 
අනුවව කරනු. නමුත් වමම 
ගසට ළිං වනොවනු. එවිට නුඹලා 
වදවදනා අපරාධකරුවන් 
අතුරින් වන්වනහුය. 

نَْت  اْسُكنْ  آَدمُ  َويَا
َ
 اْْلَنَّةَ  َوَزوُْجكَ  أ

ِ  َتْقَربَا َوال ِشئْتَُما َحيُْث  مِنْ  فَُُك   َهِذه
َجَرةَ  الِِميَ  مِنَ  َفتَُكونَا الشَّ  (19) الظَّ

ඔවුන් වදවදනාට ඔවුන් 
වදවදනාවේ රහසය වපවදසන් 
ආවරණය කරනු ලැබූ දෑ ඔවුන් 

يَْطانُ  لَُهَما فَوَْسوََس   َما لَُهَما َِلُبِْديَ  الشَّ
 َما َوقَاَل  َسْوآتِهَِما مِنْ  َعنُْهَما ُوورِيَ 
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වදවදනාවගන් වහළි කිරීමට 
වෙයිතාන් ඔවුන් වදවදනාට 
කුකුස ිති කවළේය. තවද නුඹලා 
වදවදනා මලක්වරුන් 
වදවදවනකු වීමට වහ  නුඹලා 
වදවදනා සදාතනිකයින් අතුරින් 
වීමට වහ  මිස නුඹලා 
වදවදනාවේ පරමාධිපති නුඹලා 
වදවදනා ව වමම ගසන් 
වැළැක්වූවේ නැතැයි ඔහු පවසා 
සය වේය.  

ِ  َعنْ  َربُُّكَما َنَهاُكَما ِ  َهِذه َجَرة نْ  إاِل الشَّ
َ
 أ

وْ  َملََكْيِ  تَُكونَا
َ
 اْْلَاِِلِينَ  مِنَ  تَُكونَا أ

(21) 

සැබැවින්ම මම (වම් ගැන) 
නුඹලා වදවදනාට උපවදස් 
වදන්නන් අතුරින් වීමි යැයි 
ඔවුන් වදවදනාට ඔහු දිවුරා 
පැවසුවේය.  

 (21) انلَّاِصِحيَ  لَِمنَ  لَُكَما إِِنِّ  َوقَاَسَمُهَما

රැවටීවමන් ඔවුන් වදවදනා ව 
ඔහු පහත් කවළේය. පසු ව ඔවුන් 
වදවදනා එම ගසන් රස වින්ද 
කල්හි ඔවුන් වදවදනාවේ රහසය 
වපවදස් ඔවුන් වදවදනාට වහළි 
විය. ස්වර්ග උයවන් 
වකොළයකින් ඔවුන් වදවදනා 
මත වසා ගැනීමට ඔවුන් 
වදවදනා තැත් කවළ ය. තවද 
වමම ගසන් මා නුඹලා වදවදනා 
වනොවැළැක්වූවයම් ද තවද 
සැබැවින්ම වෙයිතාන් නුඹලා 
වදවදනාට ප්රකට සතුරා යැයි මම 
නුඹලා වදවදනාට වනොකීවවම් 
දැයි පවසා ඔවුන් වදවදනාවේ 
පරමාධිපති ඔවුන් වදවදනා ව 
ිමතීය. 

ا بُِغُرور   ُهَمافََدال َجَرةَ  ذَاقَا فَلَمَّ  بََدتْ  الشَّ
 َعلَيْهَِما ََيِْصَفانِ  َوَطفَِقا َسْوآُتُهَما لَُهَما
لَمْ  َربُُّهَما َونَاَداُهَما اْْلَنَّةِ  َوَرقِ  مِنْ 

َ
 أ

نَْهُكَما
َ
ِ  تِلُْكَما َعنْ  أ َجَرة قُلْ  الشَّ

َ
 لَُكَما َوأ

يَْطانَ  إِنَّ   (22) ي  ُمبِ  َعُدو   لَُكَما الشَّ

අපවේ පරමාධිපතියාණනි ! අපි 
අපටම අපරාධ කර ගත්වතමු. 

نُْفَسنَا َظلَْمنَا َربَّنَا قَاال
َ
 نَلَا َتْغفِرْ  لَمْ  ِإَونْ  أ
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තවද නුඹ අපට සමාව 
වනොදුන්වන් නම් එවමන්ම නුඹ 
අපට කරුණා වනොකවළේ නම් 
සැබැවින්ම අපි පාඩු විඳින්නන් 
අතුරින් වන්වනමු යැයි ඔවුන් 
වදවදනා පවසා සය යහ.  

 (23) اْْلَاِِسِينَ  مِنَ  نَلَُكوَننَّ  َوتَرََْحْنَا

නුඹලා පහළට බසනු. 
නුඹලාවගන් ිතැවමකු 
ිතැවමකුට සතුරුය. තවද 
නුඹලාට නියමිත කාලයක් 
දක්වා මහවපොවළොවේ 
වාසස්ථානය ද භුක්ති විඳීම ද 
ිත යැයි ඔහු පැවසුවේය. 

 َعُدو   ِِلَْعض   َبْعُضُكمْ  اْهبُِطوا قَاَل 
 إَِل  َوَمتَاع   ُمْستََقر   األرِْض  ِف  َولَُكمْ 
 (24) ِحي  

එහි නුඹලා ජීවත් වනු ිත. තවද 
එහිදී ම නුඹලා මරණයට පත් 
වනු ිත. තවද එයින්ම නුඹලා 
බැහැර කරනු ලබනු ිත යැයි 
ඔහු පැවසුවේය.  

 َومِنَْها َتُموتُونَ  َوفِيَها ََتْيَْونَ  فِيَها قَاَل 
 (25) ُُتْرَُجونَ 

26,27. ආදම්වේ දරුවන්ට අල්ලාහ් පිරිනැමූ වාගයයන් සඳහන් කරමින් 
ඔවුන් සමඟ කතා කිරීම. පසු ව වෙයිතාන්වේ නපුරු වකඳිරීවමන් ඔවුන් 

ආරක්ො කිරීම. 

ආදම්වේ දරුවනි ! නුඹලාවේ 
රහසය වපවදස් ආවරණය 
කරන්නා වූ වස්ත්රය ද අලිංකාරය 
ද සැබැවින්ම අපි නුඹලා වවත 
පහළ කවළමු. වද්ව බිය හැඟීම 
යන වස්ත්රය වන එයමය වරේේ. 
වනුවේ. එය අල්ලාහ්වේ 
සිංඥාවන් අතුරිනි. (එය) ඔවුන් 
වමවනහි කරනු පිණිසය. 

نَْزنْلَا قَدْ  آَدمَ  بَِن  يَا
َ
 ِِلَاًسا َعلَيُْكمْ  أ

 اِلَّْقَوى َوِِلَاُس  َورِيًشا َسْوآتُِكمْ  يَُوارِي
ِ  آيَاتِ  مِنْ  ذَلِكَ  َخْي   ذَلَِك   لََعلَُّهمْ  اّللَّ

ُرونَ  كَّ  (26) يَذَّ

ආදම්වේ දරුවනි, නුඹලාවේ 
වදමාපියන් ස්වර්ග උයනින් ඔහු 
බැහැර කළාක් වමන් වෙයිතාන් 

يَْطانُ  َيْفتِنَنَُّكمُ  ال آَدمَ  بَِن  يَا  َكَما الشَّ
ْخَرجَ 

َ
بََويُْكمْ  أ

َ
 اَعنُْهمَ  َيْْنِعُ  اْْلَنَّةِ  مِنَ  أ
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නුඹලා ව වයාකූලභලත්වයට පත් 
වනොකළ යුතුය. ඔවුන් 
වදවදනාට ඔවුන් වදවදනාවේ 
රහසය වපවදස් වපන්වීම පිණිස 
ඔවුන් වදවදනාවේ වස්ත්ර ඔවුන් 
වදවදනාවගන් ඔහු ගලවා දැමීය. 
නියත වශවයන්ම නුඹලා ඔවුන් 
ව වනොදකින අයුරින් ඔහු හා 
ඔහුවේ වග ත්රිකයින් නුඹලා ව 
දකියි. (සතයය) විශ්වාස 
වනොකරන්නන්හට හිත මිතුරන් 
වලස නියත වශවයන්ම අපි 
වෙයිතානුන් ව පත් කවළමු.  

 ُهوَ  يََراُكمْ  إِنَّهُ  َسْوآتِهَِما لُِيِيَُهَما ِِلَاَسُهَما
 َجَعلْنَا إِنَّا تََرْوَنُهمْ  ال َحيُْث  مِنْ  َوقَبِيلُهُ 

يَاِطيَ  ْوَِلَاءَ  الشَّ
َ
ِينَ  أ  (27) يُْؤمِنُونَ  ال لَِّلَّ

28-33. නිවැරදි ප්රතිපත්තිය තුළ පවතින වද්ව ප්රතික්වෙේපකයින්වේ 
මුළාවට පිළිතුරු. අලිංකරණය හා යහපත් දෑහි සීමාවන්. අල්ලාහ් 

තහනම් කළ දෑ පිළිබඳ විග්රහය. 

ඔවුන් යම් අශික්ෂිත වදයක් කළ 
විට ‘අපවේ මුතුන්මිත්තන් වම් 
මත සය නු අපි දුටුවවමු. තවද 
අල්ලාහ් අපට වමය අණ කර 
ිත’ යැයි පැවසුවව ය. 
(නබිවරය) නියත වශවයන්ම 
අල්ලාහ් අශික්ෂිත දෑ පිළිබඳ ව 
අණ වනොකරයි. නුඹලා 
වනොදන්නා දෑ අල්ලාහ් මත 
(වගොතා) පවසන්වනහු ද? 

 َعلَيَْها وََجْدنَا قَالُوا فَاِحَشةً  َفَعلُوا ِإَوذَا
ُ  آبَاَءنَا َمَرنَا َواّللَّ

َ
َ  إِنَّ  قُلْ  بَِها أ ُمرُ  ال اّللَّ

ْ
 يَأ

َتُقولُونَ  بِالَْفْحَشاءِ 
َ
ِ  ََعَ  أ  ال َما اّللَّ

 (28) َتْعلَُمونَ 

මාවේ පරමාධිපති යුක්තිය අණ 
කර ිතැයි (නබිවරය !) නුඹ 
පවසනු. සරස නමන සෑම 
ස්ථානයකම නුඹලාවේ මුහුණු 
ස්ථාපිත කරනු. තවද නුඹලා 
ඔහුට පමණක් දහම පුද වකොට 
අවිංකයින් වලසන් ඔහුවගන් 
අයැද සය නු. නුඹලා ව ඔහු 
ආරම්ව කළාක් වමන් නුඹලා 

َمرَ  قُلْ 
َ
قِيُموا بِالْقِْسِط  َرِبِّ  أ

َ
 وُُجوَهُكمْ  َوأ

 َلُ  ُُمْلِِصيَ  َوادُْعوهُ  َمْسِجد   ُكِِّ  ِعنْدَ 
ينَ  ُكمْ  َكَما اِلِِّ

َ
 (29) َتُعوُدونَ  بََدأ
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නැවත (ඔහු වවතම) හැරී යනු 
ිත.  

පිරිසකට ඔහු මඟ වපන්වීය. 
තවත් පිරිසකට ඔවුන් වකවරහි 
මුළාව නියම විය. නියත 
වශවයන්ම ඔවුහු අල්ලාහ්වගන් 
වතොර ව වෙයිතානුන් ව හිත 
මිතුරන් වලස ගත්වත ය. තවද 
සැබැවින්ම තමන් යහමඟ 
ලැබූවන් යැයි ඔවුහු සතති.    

اللَةُ  َعلَيْهِمُ  َحقَّ  َوفَرِيًقا َهَدى فَرِيًقا  الضَّ
َُذوا إِنَُّهمُ  يَاِطيَ  اُتَّ ْوَِلَاءَ  الشَّ

َ
 ُدونِ  مِنْ  أ

 ِ نَُّهمْ  َويَْحَسبُونَ  اّللَّ
َ
 (31) ُمْهتَُدونَ  أ

ආදම්වේ දරුවනි, (සලාතය 
සඳහා) සරස නමන සෑම 
ස්ථානයකම නුඹලාවේ 
අලිංකාරත්වය ගනු. තවද නුඹලා 
අනුවව කරනු. පානය කරනු. 
නමුත් නුඹලා නාස්ති වනොකරනු. 
නියත වශවයන්ම ඔහු 
නාස්තිකාරයින් ව ප්රිය 
වනොකරයි.  

 ُكِِّ  ِعنْدَ  زِينَتَُكمْ  ُخُذوا آَدمَ  بَِن  يَا
بُوا َوُُكُوا َمْسِجد    ال إِنَّهُ  تُِْسِفُوا َوال َواْْشَ
 (31) الُْمِْسِفِيَ  ُُيِبُّ 

තම ගැත්තන්හට වහළි කළ 
අල්ලාහ්වේ අලිංකාරය හා 
වප ෙණයන්වගන් වූ යහපත් දෑ  
තහනම් කර ගන්නා කවවරකු 
දැයි (නබිවරය !) නුඹ පවසනු. 
වමය වමවලොව ජීවිතවේ ද 
විවශේෙවයන් මළවුන් වකවරන් 
නැගිටුවනු ලබන දිනවේ දී ද 
විශ්වාස කළවුනට සතු වූවකි. 
දැනුම ිති පිරිසට වමම 
සිංඥාවන් අපි පැහැදිලි කරනුවේ 
එවලසය.  

ِ  زِينَةَ  َحرَّمَ  َمنْ  قُلْ  ْخَرجَ  الَِّت  اّللَّ
َ
ِ  أ  لِعِبَادِه

يَِِّباتِ  ْزقِ  مِنَ  َوالطَّ ِينَ  ِهَ  قُلْ  الرِِّ  آَمنُوا لَِّلَّ
ِ  ِف  نْيَا اْْلَيَاة  الْقِيَاَمةِ  يَوْمَ  َخالَِصةً  اِلُّ

ُل  َكَذلَِك   ُمونَ َيْعلَ  لَِقْوم   اآليَاتِ  ُنَفِصِّ
(32) 

මාවේ පරමාධිපති තහනම් කර 
ිත්වත් අශික්ෂිත දෑ ද එයින් 
එළිපිට වන දෑ ද රහසගතව වන 

 َظَهرَ  َما الَْفَواِحَش  َرِبَّ  َحرَّمَ  إِنََّما قُلْ 
 اْْلَِقِّ  بَِغْيِ  َواِْلَْغَ  َواإلثْمَ  َبَطنَ  َوَما مِنَْها



 

 

 
10 

දෑ ද පාපය ද යුක්තියකින් වතොර 
ව සීමාව ඉක්මවීම ද කවර 
වදයක් පිළිබඳ ව අල්ලාහ් කිසදු 
සාධකයක් පහළ වනොකවළේද 
එවැන්නකින් ඔහුට නුඹලා 
ආවද්ශ තැබීම ද නුඹලා 
වනොදන්නා දෑ අල්ලාහ් මත 
(වගොතා) පැවසීම ද වේ යැයි 
(නබිවරය !) නුඹ පවසනු. 

نْ 
َ
ِ  تُْْشُِكوا َوأ لْ  لَمْ  َما بِاّللَّ  ُسلَْطانًا بِهِ  ُيَْنِِّ
نْ 
َ
ِ  ََعَ  َتُقولُوا َوأ  (33) َتْعلَُمونَ  ال َما اّللَّ

34. සෑම වකවනකුවේම අවසානය මරණයයි. 

සෑම සමූහයකටම නිශ්චිත 
කාලයක් ිත. ඔවුන්වේ නිශ්චිත 
කාලය පැමිණි විට ඔවුන් 
වමොවහොතක් වහ  ප්රමාද 
වනොවනු ිත. එවමන්ම ඔවුන් 
වපරටු ව යන්වන් ද නැත. 

ة   َولُِكِِّ  مَّ
ُ
َجل   أ

َ
َجلُُهمْ  َجاءَ  فَإِذَا أ

َ
 ال أ

ِخُرونَ 
ْ
 (34) يَْستَْقِدُمونَ  َوال اَعةً سَ  يَْستَأ

35. ධර්ම දූතයින්වේ වැදගත්කම හා ඔවුන් විශ්වාස කළ අය වවනුවවන් 
හිමි වන ප්රතිලල. 

ආදම්වේ දරුවනි! මාවේ වදන් 
නුඹලා වවත පවසන නුඹලා 
අතුරින් වූ දූතවරු නුඹලා වවත 
පැමිණිවේ නම් එවිට කවවරකු 
වද්ව බිය හැඟීවමන් කටයුතු 
වකොට තමන් ව හැඩගස්වා 
ගත්වත් ද එවිට ඔවුන් වකවරහි 
කිසදු බියක් වනොමැත. තවද 
ඔවුහු දුකට පත් වනොවවති. 

ا آَدمَ  بَِن  يَا تِيَنَُّكمْ  إِمَّ
ْ
 مِنُْكمْ  رُُسل   يَأ

ونَ   اتََّق  َفَمنِ  آيَاِت  َعلَيُْكمْ  َيُقصُّ
ْصلَحَ 

َ
 ُهمْ  َوال َعلَيْهِمْ  َخوْف   فاَل َوأ

 (35) َُيَْزنُونَ 

36-39. ධර්ම දූතයින් ප්රතික්වෙේප කළවුන්වේ වර්තමාන තත්ත්වය හා 
මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ නිරා ගින්වන් ඔවුන්වේ 

තත්ත්වය.ِ
තවද අපවේ වදන් වබොරු වකොට 
ඒ පිළිබඳ (විශ්වාස කිරීමට) 

ِينَ  بُوا َواَّلَّ واوَ  بِآيَاتِنَا َكذَّ  َعنَْها اْستَْكَّبُ
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උඩඟු වූවන් නිරා ගින්වන් 
සගවය  වන්වන් ඔවුහුමය. ඔවුහු 
එහි සදාතනිකවය  වවති. 

ولَئَِك 
ُ
ْصَحاُب  أ

َ
ونَ  فِيَها ُهمْ  انلَّارِ  أ  َخاِِلُ

(36) 
එවහයින් අල්ලාහ් මත වබොරු 
වගොතා පවසන්නාට වඩා වහ  
ඔහුවේ වදන් වබොරු කළ අයට 
වඩා මහා අපරාධකරු කවවරකු 
ද? ඔවුනට නියම කරන ලද 
ඔවුන්වේ වකොටස ඔවුනට හිමි 
වනු ිත. අවසානවේ අපවේ 
දූතවරු ඔවුන් අත්පත් කර 
ගැනීම සඳහා පැමිණි විට 
‘අල්ලාහ්වගන් වතොර ව නුඹලා 
අයැදිමින් සය  දෑ වකොවහේදැයි 
විමසති. (එවිට) ඔවුහු ඔවුන් 
අවපන් මුළා වී ිතැයි පවසති. 
තවද තමන් වද්ව 
ප්රතික්වෙේපකයින් ව සටී බවට 
ඔවුහු ඔවුන්ටම (එවරහිව) 
සාක්ෂි දරති.   

ْظلَمُ  َفَمنْ 
َ
نِ  أ ِ  ََعَ  اْفََتَى مِمَّ وْ  َكِذبًا اّللَّ

َ
 أ

َب  ولَئِكَ  بِآيَاتِهِ  َكذَّ
ُ
 مِنَ  نَِصيبُُهمْ  َينَالُُهمْ  أ

 رُُسلَُنا َجاَءتُْهمْ  إِذَا َحتَّ  الِْكتَابِ 
ْينَ  قَالُوا َيتََوفَّْوَنُهمْ 

َ
 مِنْ  تَْدُعونَ  ُكنْتُمْ  َما أ

ِ  ُدونِ   ََعَ  وََشهُِدوا َعنَّا َضلُّوا قَالُوا اّللَّ
نُْفِسهِمْ 

َ
نَُّهمْ  أ

َ
 (37) ََكفِرِينَ  ََكنُوا أ

ජින් වර්ගයා හා මිනිස් වර්ගයා 
අතුරින් නුඹලාට වපර ඉකුත් වී 
වගොස් නිරවේ වවවසන 
සමූහයන් තුළට නුඹලා ද 
පිවිවසනු යැයි ඔහු පවසයි. සෑම 
සමූහයක්ම පිවිවසන විට ඔවුහු 
තම සවහ දර සමූහයාට ශාප 
කරති. එකින් පසු එක ඔවුන් 
සයල්ලම එහි ළඟා වූ විට 
ඔවුන්වගන් පසු අය ඔවුන්වගන් 
මුල් අයට එවරහි ව අපවේ 
පරමාධිපතියාණනි ! අප ව 
වනොමඟ හැරිවේ වමොවුහුය. 
එබැවින් ඔවුනට නිරා ගින්වන් 
වදගුණයක දඬුවමක් 

َمم   ِف  ادُْخلُوا قَاَل 
ُ
 مِنْ  لَْت خَ  قَدْ  أ

ِنِّ  مِنَ  َقبْلُِكمْ   ُُكََّما انلَّارِ  ِف  َواإلنِْس  اْْلِ
ة   َدَخلَْت  مَّ
ُ
ْختََها لََعنَْت  أ

ُ
اَرُكوا إِذَا َحتَّ  أ  ادَّ

ْخَراُهمْ  قَالَْت  َْجِيًعا فِيَها
ُ
 َربَّنَا ألوالُهمْ  أ

َضلُّونَا َهُؤالءِ 
َ
 مِنَ  ِضْعًفا َعَذابًا فَآتِهِمْ  أ
   قَاَل  انلَّارِ 

 ال َولَِكنْ  ِضْعف   لُِكِّ
 (38) َتْعلَُمونَ 
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පිරිනමන්නැයි පවසති. සෑම 
වකවනකුටම වදගුණය(ක 
දඬුවම)ක් ිත. එනමුත් නුඹලා 
එය වනොදන්වනහුය යැයි ඔහු 
පවසයි. 

එවමන්ම ‘අපට වඩා කිසදු 
මහිමයක් නුඹලාට වනොවීය. 
එබැවින් නුඹලා ද නුඹලා 
උපයමින් සය  දෑ වහේතුවවන් 
වමම දඬුවම භුක්ති විඳිනු’ යැයි 
ඔවුන්වගන් මුල් අය ද 
ඔවුන්වගන් පසු අය වදස බලා 
පවසති. 

والُهمْ  َوقَالَْت 
ُ
 لَُكمْ  نَ َكَ  َفَما ألْخَراُهمْ  أ
 بَِما الَْعَذاَب  فَُذوقُوا فَْضل   مِنْ  َعلَيْنَا
 (39) تَْكِسبُونَ  ُكنْتُمْ 

40-41. මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ දී වද්ව 
ප්රතික්වෙේපකයින්ට හිමි ප්රතිවිපාක. 

සැබැවින්ම අපවේ වදන් වබොරු 
වකොට එය (පිළිගැනීමට) 
උඬඟුවූවන් වන ඔවුනට අහස්හි 
වදොරටු විවෘත කරනු වනොලැවබ්. 
ඔටුවා ඉඳි කටු සඳුර තුළට 
පිවිවසන වතක් ඔවුහු ස්වර්ගයට 
වනොපිවිවසති. වමවලසය අපි 
වැරදිකරුවන්ට ප්රතිවිපාක 
පිරිනමනුවේ. 

ِينَ  إِنَّ  بُوا اَّلَّ وا بِآيَاتِنَا َكذَّ  َعنَْها َواْستَْكَّبُ
بَْواُب  لَُهمْ  ُتَفتَّحُ  ال

َ
َماءِ  أ  يَْدُخلُونَ  َوال السَّ

 اْْلِيَاطِ  َسِمِّ  ِف  اْْلََمُل  يَلِجَ  تَّ حَ  اْْلَنَّةَ 
 (41) الُْمْجرِمِيَ  ََنْزِي َوَكَذلَِك 

ඔවුනට නිරවයන් වූ පලසක් 
ිත. එවමන්ම ඔවුනට ඉහළින් 
වපොවර ණයක් ද ිත. තවද 
එවලසය අපි අපරාධකරුවන්ට 
ප්රතිවිපාක පිරිනමනුවේ.  

 َغَواش   فَوْقِهِمْ  َومِنْ  مَِهاد   َجَهنَّمَ  مِنْ  لَُهمْ 
الِِميَ  ََنْزِي َكَذلَِك وَ   (41) الظَّ

42,43. මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ වද්ව 
විශ්වාසවන්තයින්ට හිමි තිළිණ. 

තවද විශ්වාස වකොට යහකම් 
කළවුනට - අපි කිසවකුට 

ِينَ  اِْلَاتِ  وََعِملُوا آَمنُوا َواَّلَّ  ال الصَّ
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ඔහුවේ හැකියාවට අනුව මිස බර 
වනොපටවන්වනමු.- ඔවුහුමය 
ස්වර්ග වැසවය . ඔවුහු එහි 
සදාතනිකවය  වවති. 

ولَئَِك  وُْسَعَها إاِل َنْفًسا نَُكلُِِّف 
ُ
 أ

ْصَحاُب 
َ
ونَ  فِيَها ُهمْ  اْْلَنَّةِ  أ  (42) َخاِِلُ

(වමවලොව දී) ඔවුන්වේ හදවත් 
තුළ තිබූ වර ධය අපි ඉවත් 
කවළමු. ඔවුනට පහළින් ගිංගා 
ගලා බසති. තවද ‘වම් සඳහා 
අපට මඟ වපන්වූ අල්ලාහ්ටම 
සයලු ප්රශිංසා. අල්ලාහ් අපට 
(යහ) මඟ වනොවපන්වූවේ නම් 
අප මඟ ලබන්නන් වනොවවමු. 
අපවේ පරමාධිපතිවේ දූතවරු 
සතයයම වගන ආහ’ යැයි ඔවුන් 
පවසනු ිත. එවමන්ම ‘නුඹලා 
කරමින් සටී දෑ වහේතුවවන් 
නුඹලාට උරුම කරනු ලැබූ 
ස්වර්ගය වමය වේ’ යැයි ඔවුන් 
ිරයුම් කරනු ලබති. 

   مِنْ  ُصُدورِهِمْ  ِف  َما َونَزَْعَنا
 ََتْرِي ِغلِّ

ِ  اْْلَْمدُ  َوقَالُوا األنَْهارُ  ََتْتِهِمُ  مِنْ  ِي ّلِلَّ  اَّلَّ
نْ  لَْوال نِلَْهتَِديَ  ُكنَّا َوَما لَِهَذا َهَدانَا

َ
 أ

ُ  َهَدانَا ِِّنَا رُُسُل  َجاَءتْ  لََقدْ  اّللَّ  بِاْْلَِقِّ  َرب
نْ  َونُوُدوا
َ
ورِثْتُمُ  اْْلَنَّةُ  تِلُْكمُ  أ

ُ
 بَِما وَهاأ

 (43) َتْعَملُونَ  ُكنْتُمْ 

44,49. ස්වර්ගවාසීහු නිරා වැසයන් හා උස් බාධක මත සය න්නන් 
ිමතීම හා ඔවුන් අතර සදු වන වදබස. 

සැබැවින්ම අපවේ පරමාධිපති 
අපහට ප්රතිඥා දුන් දෑ සැබෑ 
වලසන්ම අපි ලබා ිත්වතමු. 
නුඹලාවේ පරමාධිපති නුඹලාට 
ප්රතිඥා දුන් දෑ නුඹලා සැබෑ 
වලසන්ම ලබා ිත්වත් දැයි 
ස්වර්ගවාසීහු නිරාවාසීන් අමතා 
අසති. එවසේය යැයි ඔවුහු පවසනු 
ිත. එවිට අපරාධකරුවන් 
වකවරහි අල්ලාහ්වේ ශාපය 
ිතැයි ඔවුන් අතරින් වූ 
නිවේදකවයකු (ඔවුනට) 
නිවේදනය කරයි. 

ْصَحاُب  َونَاَدى
َ
ْصَحاَب  اْْلَنَّةِ  أ

َ
نْ  انلَّارِ  أ

َ
 أ

ا َربُّنَا َعَدنَاوَ  َما وََجْدنَا قَدْ   َفَهلْ  َحقًّ
ا َربُُّكمْ  وََعدَ  َما وََجْدُتمْ   َنَعمْ  قَالُوا َحقًّ
ذَّنَ 
َ
نْ  بَيْنَُهمْ  ُمَؤذِِّن   فَأ

َ
ِ  لَْعنَةُ  أ  ََعَ  اّللَّ

الِِميَ   (44) الظَّ



 

 

 
14 

ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ්වේ 
මාර්ගවයන් වළක්වන්වන  
වවති. තවද ඔවුහු එහි අඩුපාඩු 
වසොයති. එවමන්ම මතු වලොව 
ප්රතික්වෙේප කරන්වන  ඔවුහුමය. 

ِينَ  ونَ  اَّلَّ ِ  َسبِيلِ  َعنْ  يَُصدُّ  َويَبُْغوَنَها اّللَّ
ِ  وَُهمْ  ِعوًَجا  (45) ََكفُِرونَ  بِاآلِخَرة

තවද ඔවුන් වදපිරිස අතර 
ආවරණයක් පවතී. උස් ස්ථානය 
මත ිතැම් පුද්ගලවය  වවති. 
සෑම වකවනකුවම ඔවුන්වේ 
සලකුණු වලින් ඔවුන් හඳුනා 
ගනු ිත. පසු ව ඔවුහු ස්වර්ග 
වාසීන් අමතා නුඹලාට ශාන්තිය 
අත්වේවා ! යැයි පවසති. ඔවුන් 
ආශා කරමින් සය ය ද ඔවුහු එහි 
(තවද) අතුළු වනොවූහ. 

 رَِجال   األْعَراِف  َوََعَ  ِحَجاب   َوبَيْنَُهَما
ْصَحاَب  َونَاَدْوا بِِسيَماُهمْ  ُُك  َيْعرِفُونَ 

َ
 أ

نْ  اْْلَنَّةِ 
َ
َ  َعلَيُْكمْ  َسالم   أ  يَْدُخلُوَها مْ ل
 (46) َيْطَمُعونَ  وَُهمْ 

ඔවුන්වේ බැල්ම නිරා වැසයන් 
වදසට වයොමු කරනු ලබන විට 
‘අපරාධකාරී ජනයා සමඟ අප ව 
පත් වනොකරනු මැනව’ යි ඔවුහු 
පවසනු ිත. 

بَْصارُُهمْ  ُِصِفَْت  ِإَوذَا
َ
ْصَحابِ  تِلَْقاءَ  أ

َ
 أ

 مِ الَْقوْ  َمعَ  ََتَْعلَْنا ال َربَّنَا قَالُوا انلَّارِ 
الِِميَ   (47) الظَّ

(ස්වර්ගය හා නිරය අතර වූ) උස් 
ස්ථානය මත වූ වැසයන් ිතැම් 
පුද්ගලයින් අමතති. ඔවුන්වේ 
සලකුණු වලින් ඔවුන් ව ඔවුහු 
හඳුනා ගනිති. නුඹලාවේ පිරිස් 
බලය හා නුඹලා උඩඟුකම් 
පාමින් සය  දෑ  නුඹලාට කුමන 
ප්රවය ජනයක් වගන දුන්වන් 
දැයි ඔවුහු පවසති. 

ْصَحاُب  َدىَونَا
َ
 رَِجاال األْعَراِف  أ
ْغَن  َما قَالُوا بِِسيَماُهمْ  َيْعرِفُوَنُهمْ 

َ
 أ

 تَْستَْكِّبُونَ  ُكنْتُمْ  َوَما َْجُْعُكمْ  َعنُْكمْ 
(48) 

අල්ලාහ් ඔවුනට දයාව ලබා 
වනොවදනු ිත යැයි නුඹලා 
දිවුරා පැවසූ අය වමොවුහු ද (යැයි 
ස්වර්ග වාසීහු වද්ව 

َهُؤالءِ 
َ
ِينَ  أ قَْسْمتُمْ  اَّلَّ

َ
ُ  َينَالُُهمُ  ال أ  اّللَّ

 َعلَيُْكمْ  َخوْف   ال اْْلَنَّةَ  ادُْخلُوا بِرََْحَة  
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ප්රතික්වෙේපකයින්වගන් විමසති.) 
නුඹලා ස්වර්ගයට පිවිවසනු, 
නුඹලාට කිසදු බියක් වනොමැත 
තවද නුඹලා දුකට පත් වන්වන් ද 
නැත (යැයි සඳලුතලය මත 
සය නවුන්ට කියනු ලැවබ්.)  

نْتُمْ  َوال
َ
 (49) َزنُونَ ََتْ  أ

50,51. නිරාවාසීහු ස්වර්ග වැසයන් ිමතීම හා ඔවුන් අතර සදු වන 
වදබස. 

නිරා වැසවය  ස්වර්ග වාසීන් 
අමතා අප මත ජලවයන් වහ  
අල්ලාහ් නුඹලාට වප ෙණය 
කළ දැයින් වහ  වක් කරන්නැයි 
පවසති. වද්ව ප්රතික්වෙේපකයින් 
වවත ඒ වදකම සැබැවින්ම 
අල්ලාහ් තහනම් කර ිතැයි 
ඔවුහු පවසනු ිත. 

ْصَحاُب  َونَاَدى
َ
ْصَحاَب  انلَّارِ  أ

َ
نْ  اْْلَنَّةِ  أ

َ
 أ

فِيُضوا
َ
وْ  الَْماءِ  مِنَ  َعلَيْنَا أ

َ
ا أ  َرزَقَُكمُ  مِمَّ

 ُ َ  إِنَّ  قَالُوا اّللَّ َمُهَما اّللَّ  الََْكفِرِينَ  ََعَ  َحرَّ
(51) 

ඔවුන් වනාහි ඔවුන්වේ දහම 
ඔවුන් විහිළුවක් වලස හා 
වසල්ලමක් වලස ගත් අය වවති. 
තවද වමවලොව ජීවිතය ඔවුන් ව 
මුළා කවළේය. එබැවින් ඔවුන් 
ඔවුන්වේ වමම හමුවීම අමතක 
කර දමා අපවේ වදන් ඔවුන් 
ප්රතික්වෙේප කරමින් සය යාක් 
වමන් අද දින අපි ද ඔවුන් 
අමතක කර දමන්වනමු.  

ِينَ  َُذوا اَّلَّ تُْهمُ  َولَعًِبا لَْهًوا دِينَُهمْ  اُتَّ  وََغرَّ
نْيَ  اْْلَيَاةُ   نَُسوا َكَما نَنَْساُهمْ  فَاَْلَوْمَ  ااِلُّ
 بِآيَاتِنَا ََكنُوا َوَما َهَذا يَْومِهِمْ  لَِقاءَ 

 (51) ََيَْحُدونَ 

52,53. අල් කුර්ආනය පහළ වීම තුළින් වද්ව ප්රතික්වෙේපකයිනට එවරහි 
ව ඉදිරිපත් වකවරන සාක්ෂි. මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දින 
ධර්ම දූතවරුන්වේ සතයයවාවය ඔවුන්වේ පිළිගැනීම හා ඔවුන්වේ 

නිේලල උපකල්පනයන්. 

ඔවුන් වවත වද්ව ග්රන්ථය 
වගනැවිත් දුන්වනමු. එය අපි 
දැනුම මත පදනම් කරමින් 

لْنَاهُ  بِِكتَاب   ِجئْنَاُهمْ  َولََقدْ   ََعَ  فَصَّ
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විශ්වාස කරන ජනයාට මඟ 
වපන්වීමක් හා දයාවක් වලස 
පැහැදිලි කර ිත්වතමු. 

 (52) يُْؤمِنُونَ  لَِقْوم   َورََْحَةً  ُهًدى ِعلْم  

එහි අවසානය මිස වවනත් 
කිසවක් ඔවුහු බලාවපොවරොත්තු 
වන්වනහු ද? එහි අවසානය 
පැමිවණන දින මීට වපර එය 
අමතක කළවුන් ‘සැබැවින්ම 
අපවේ පරමාධිපතියාණන්වේ 
දූතවරු අප වවත පැමිණිවේමය. 
අප වවනුවවන් මැදිහත්වන්නන් 
අතුරින් කිසවකු සය නවා ද? 
එවසේ නම් ඔවුහු අප වවනුවවන් 
මැදිහත් වනු ිත. නැතවහොත් 
අප ව නැවත හරවා යවනු 
ලබන්වනමු ද? එවිට අපි කරමින් 
සය  දෑ වනොවන (යහපත් 
ක්රියාවන්) කළ හැකි වන්වන් 
යැයි පවසති. සැබැවින්ම ඔවුන් 
ඔවුන්ටම අලාවහානි සදු කර 
ගත්වත ය. ඔවුන් වගොතමින් සය  
දෑ ඔවුන් ව මුළා කවළේය. 

وِيلَهُ  إاِل َينُْظُرونَ  َهلْ 
ْ
ِت  يَوْمَ  تَأ

ْ
وِيلُهُ  يَأ

ْ
 تَأ

ِينَ  َيُقوُل   َجاَءتْ  قَدْ  َقبُْل  مِنْ  نَُسوهُ  اَّلَّ
ِِّنَا رُُسُل   ُشَفَعاءَ  مِنْ  نَلَا َفَهلْ  بِاْْلَِقِّ  َرب

وْ  نَلَا فَيَْشَفُعوا
َ
ِي َغْيَ  َفنَْعَمَل  نَُردُّ  أ  اَّلَّ

وا قَدْ  َنْعَمُل  ُكنَّا نُْفَسُهمْ  َخِِسُ
َ
 وََضلَّ  أ

 (53) َيْفََتُونَ  ََكنُوا َما نُْهمْ عَ 

54-56. පාරිශුද්ධ අල්ලාහ්වේ ශක්තිය විදහා පාන සාධක හා ඔහුවේ 
කරුණාව වයාප්තවතව පිහිටීම. 

නියත වශවයන්ම අහස් හා 
මහවපොවළොව දින සයකින් 
මැේවේ නුඹලාවේ පරමාධිපති 
වන අල්ලාහ්ය. පසු ව ඔහු 
අර්ේහි ස්ථාන ගත විය. ඔහු 
රාත්රිවයන් දහවල ආවරණය 
කරයි. එය එකිවනක සීඝ්ර 
පිළිවවළින් වසොයයි. තවද හිරු 
සඳු හා තරු ඔහුවේ නිවය ගය 
අනුව වසඟ කරනු ලැබූ දෑ වේ. 
දැන ගනු. මැවීම හා නිවය ගය 

ُ  َربَُّكمُ  إِنَّ  ِي اّللَّ َماَواتِ  َخلَقَ  اَّلَّ  السَّ
يَّام   تَّةِ سِ  ِف  َواألرَْض 

َ
 ََعَ  اْستََوى ثُمَّ  أ

 َحثِيثًا َيْطلُبُهُ  انلََّهارَ  اللَّيَْل  ُيْغِش  الَْعرِْش 
ْمَس  َرات   َوانلُُّجومَ  َوالَْقَمرَ  َوالشَّ  ُمَسخَّ

 ِ ْمرِه
َ
ال بِأ

َ
ُ  َتبَاَركَ  َواألْمرُ  اْْلَلْقُ  َلُ  أ  اّللَّ
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ඔහු සතුය. සකල වල කයන්හි 
පරමාධිපති වන අල්ලාහ් 
උත්කෘේට විය. 

 (54) الَْعالَِميَ  رَبُّ 

නුඹලා යටහත් පහත් ව හා 
රහසගත ව නුඹලාවේ 
පරමාධිපතිට කන්නලේ කරනු. 
නියත වශවයන්ම ඔහු සීමාව 
ඉක්මවා කටයුතු කරන්නන් ව 
ප්රිය වනොකරයි.  

 ُُيِبُّ  ال إِنَّهُ  وَُخْفيَةً  تَََضُّعً  َربَُّكمْ  ادُْعوا
 (55) الُْمْعتَِدينَ 

තවද මහවපොවළොව හැඩගැස් වූ 
පසු නුඹලා එහි කලහකම් 
වනොකරනු. තවද බිවයන් හා 
ආශාවවන් ඔහුට නුඹලා 
කන්නලේ කරනු. නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ්වේ දයාව 
දැහැමියන්ට සමීපවයන් ිත.  

 إِْصالِحَها َبْعدَ  األرِْض  ِف  ُتْفِسُدوا َوال
ِ  رََْحَةَ  إِنَّ  َوَطَمًعا َخوْفًا َوادُْعوهُ   قَرِيب   اّللَّ
 (56) الُْمْحِسنِيَ  مِنَ 

57,58. වද්ව විශ්වාසවන්තයින් හා ප්රතික්වෙේපකයින්ට ඔවුන් සයල්ල 
මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන බව තහවුරු කරමින් උදාහරණ 

දැක්වීම. 

තවද තම දයාව අතුරින් 
ශුවාරිංචියක් වලස සුළඟ 
එවනුවේ ඔහුය. අවසානවේ එය 
ඝන වලාකුළු ඉසලූ විට මිය ගිය 
ප්රවද්ශයකට ගමන් කරවා ඉන් 
පසු ව අපි එමගින් ජලය පහළ 
කවළමු. පසු ව අපි එයින් සෑම 
(පලතුරු) වව ගයක්ම හට 
ගැන්වූවයමු. නුඹලා උපවදස් 
ලැබිය හැකි වනු පිණිස මිය ගිය 
දෑ අපි බැහැර කරනුවේ 
එවලසය. 

ِي وَُهوَ  يَاحَ  يُرِْسُل  اَّلَّ ا الرِِّ  يََديْ  َبْيَ  بُْْشً
قَلَّْت  إِذَا َحتَّ  رََْحَتِهِ 

َ
 ُسْقنَاهُ  ثَِقاال َسَحابًا أ

نَْزنْلَا َميِِّت   ِِلََل  
َ
ْخرَْجنَا الَْماءَ  بِهِ  فَأ

َ
 بِهِ  فَأ

 الَْمْوَت  ُُنْرِجُ  َكَذلَِك  اثلََّمَراتِ  ُكِِّ  مِنْ 
ُرونَ  لََعلَُّكمْ   (57) تََذكَّ

තවද සාරවත් වපොවළොව, එහි 
පරමාධිපතිවේ අනුහසන් එහි 

يُِِّب  َواِْلََلُ  ِِّهِ  بِإِذْنِ  َنبَاتُهُ  ََيُْرجُ  الطَّ  َرب
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පැළෑය  හට ගන්වයි. නිසරු වී 
ගිය දෑ (වපොවළොව) ස්වල්පයක් 
මිස හට ගන්වන්වන් නැත. 
කෘතවේදී වන ජනයාට අපි 
සිංඥාවන් පැහැදිලි කරනුවේ 
එවලසය. 

ِي  َكَذلِكَ  نَِكًدا إاِل ََيُْرجُ  ال َخبَُث  َواَّلَّ
 (58) يَْشُكُرونَ  لَِقْوم   اآليَاتِ  نَُصُِِّف 

59-64. නූහ් (අලයිහිස් සලාම්) තුමාගේ කතා වස්තුව. 
සැබැවින්ම අපි නූහ් ව ඔහුවේ 
සමූහයා වවත එේවවමු. එවිට 
ඔහු මාවේ සමූහයනි ! නුඹලා 
අල්ලාහ්ට ගැතිකම් කරනු. ඔහු 
හැර වවනත් කිසදු වදවිවයකු 
නුඹලාට වනොමැත.මහත් වූ 
දිනයක දඬුවම නුඹලා මත වනු 
ිතැයි මම බිය වවමි යැයි ඔහු 
පැවසුවේය. 

رَْسلَْنا نُوًحا إَِلٰ قَوْمِهِ َفَقاَل يَا قَوِْم 
َ
لََقْد أ

 َ ٰه  َغْيُهُ إِنِِّ اْعبُُدوا اّللَّ َٰ ِ  َما لَُكْم مِْن إ
َخاُف َعلَيُْكْم َعَذاَب يَْوم  

َ
أ

 (59) َعِظيم  

නියත වශවයන්ම ඔබ පැහැදිලි 
මුළාවක සය නු අපි දකින්වනමු 
යැයි ඔහුවේ සමූහයා අතුරින් 
ප්රධානීහු පැවසුවව ය. 

رَْسلَْنا لََقدْ 
َ
 قَاَل  يَا َفَقاَل  قَوْمِهِ  إَِل  نُوًحا أ
 ُمبِي   َضالل   ِف  لَََنَاكَ  إِنَّا قَوْمِهِ  مِنْ  ألالْمَ 
(61) 

මාවේ සමූහයනි ! මා සමඟ 
කිසදු මුළාවක් වනොමැත. 
එනමුත් මම සකල වල කයන්හි 
පරමාධිපතිවගන් වූ දූතවයකු 
වවමි යැයි ඔහු පැවසුවේය.  

 َولَِكِنِّ  َضاللَة   ِب  لَيَْس  قَوْمِ  يَا قَاَل 
 (61) الَْعالَِميَ  رَِبِّ  مِنْ  رَُسول  

මාවේ පරමාධිපතිවේ දූත 
පණිවිඩ මම නුඹලාට දැනුම් 
වදමි. තවද මම නුඹලාට 
උපවදස් වදමි. තවද නුඹලා 
වනොදන්නා දෑ අල්ලාහ් වවතින් 
මම දැන ගනිමි. 

ُِِّغُكمْ  بَل
ُ
نَْصحُ  َرِبِّ  رَِساالتِ  أ

َ
 لَُكمْ  َوأ

ْعلَمُ 
َ
ِ  مِنَ  َوأ  (62) َتْعلَُمونَ  ال َما اّللَّ
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නුඹලා බිය හැඟීවමන් යුතු ව 
කටයුතු කරනු පිණිස ද නුඹලා 
දයාව ලැබිය හැකි වනු පිණිස ද 
නුඹලාට අවවාද කරනු වස් 
නුඹලා අතුරින් වූ මිනිවසකු 
වවත නුඹලාවේ 
පරමාධිපතිවගන් උපවදසක් 
නුඹලා වවත පැමිණීම ගැන 
නුඹලා පුදුමු වන්වනහු ද? (යැයි 
පැවසුවේය) 

وََعِجبْتُمْ 
َ
نْ  أ

َ
ُِِّكمْ  مِنْ  ذِْكر   َجاَءُكمْ  أ  َرب

 َوِِلَتَُّقوا َِلُنِْذَرُكمْ  مِنُْكمْ  رَُجل   ََعَ 
 (63) تُرََْحُونَ  َولََعلَُّكمْ 

නමුත් ඔවුහු ඔහු ව වබොරු 
කවළ ය. පසු ව අපි ඔහු හා ඔහු 
සමඟ වූවන් නැව තුළ මුදවා 
ගත්වතමු. තවද අපවේ වදන් 
වබොරු කළවුන් ව ගිල්වූවයමු. 
නියත වශවයන්ම ඔවුහු අන්ධ 
පිරිසක් වූහ.  

بُوهُ  َْنَيْنَاهُ فَ  فََكذَّ
َ
ِينَ  أ  الُْفلْكِ  ِف  َمَعهُ  َواَّلَّ
ْغَرْقنَا

َ
ِينَ  َوأ بُوا اَّلَّ  ََكنُوا إِنَُّهمْ  بِآيَاتِنَا َكذَّ

 (64) َعِميَ  قَوًْما

65-72. හූද් (අගලයිහිස් සලාම්) තුමාගේ කතා වස්තුව 

ආද් සමූහයා වවත ඔවුන්වේ 
සවහ දර හූද් ව ද (එේවවමු.) ඔහු 
‘මාවේ සමූහයනි ! නුඹලා 
අල්ලාහ්ට ගැතිකම් කරනු. ඔහු 
හැර නුඹලාට කිසදු වදවිවයකු 
වනොමැත. එබැවින් නුඹලා බිය 
හැඟීවමන් කටයුතු කළ යුතු 
වනොවේ දැ’යි ඔහු පැවසුවේය. 

َخاُهمْ  َعد   ِإَوَل 
َ
 اْعبُُدوا قَوْمِ  يَا قَاَل  ُهوًدا أ

 َ فاَل َغْيُهُ  إَِل   مِنْ  لَُكمْ  َما اّللَّ
َ
 َتتَُّقونَ  أ

(65) 

නියත වශවයන්ම ඔබ 
අඥානකවමහි සය නු අපි දකිමු. 
එවමන්ම ඔබ නියත වශවයන්ම 
වබොරුකාරයින් අතුරින් යැයි ද 
සතමු යි ඔහුවේ සමූහයා අතුරින් 
වූ ප්රතික්වෙේප කළ ප්රධානීහු 
පැවසුවව ය.  

ِينَ  الَْمأل قَاَل   إِنَّا قَوْمِهِ  مِنْ  َكَفُروا اَّلَّ
 مِنَ  نَلَُظنَُّك  ِإَونَّا َسَفاَهة   ِف  لَََنَاكَ 

 (66) الََْكذِبِيَ 
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‘මාවේ සමූහයනි ! මා වවත 
කිසදු අඥානකමක් වනොමැත. 
එනමුත් මම වල වැසයන්වේ 
පරමාධිපතිවගන් වූ දූතවයක් 
වවමි’ යැයි ඔහු පැවසුවේය. 

 َولَِكِنِّ  َسَفاَهة   ِب  لَيَْس  قَوْمِ  يَا قَاَل 
 (67) الَْعالَِميَ  رَِبِّ  مِنْ  رَُسول  

මාවේ පරමාධිපතිවේ පණිවිඩ 
මම නුඹලාට දන්වමි. තවද මම 
නුඹලා සඳහා වූ විශ්වාසනීය 
උපවද්ශකයකු වවමි. 

ُِِّغُكمْ  بَل
ُ
نَا َرِبِّ  رَِساالتِ  أ

َ
 نَاِصح   لَُكمْ  َوأ

مِي  
َ
 (68) أ

නුඹලාට අවවාද කරනු වස් 
නුඹලා අතුරින් වූ මිනිවසකු 
වවත නුඹලාවේ 
පරමාධිපතිවගන් උපවදසක් 
නුඹලා වවත පැමිණීම ගැන 
නුඹලා පුදුමු වන්වනහු ද? තවද 
නූහ්වේ සමූහයාට පසු ව නුඹලා 
නිවය ජිතයින් බවට පත් කිරීම 
ගැනත් ශරීර ස්වරූපවයහි පුළුල් 
බව නුඹලාට අධික ව පිරිනැමීම 
ගැනත් වමවනහි කරනු. එවසේම 
නුඹලා ජයග්රහණය ලැබිය හැකි 
වනු පිණිස අල්ලාහ්වේ 
දායාදයන් ගැන වමවනහි කර 
බලනු. 

وََعِجبْتُمْ 
َ
نْ  أ

َ
ُِِّكمْ  مِنْ  ذِْكر   َجاَءُكمْ  أ  َرب

 إِذْ  َواذُْكُروا َِلُنِْذَرُكمْ  مِنُْكمْ  رَُجل   ََعَ 
 نُوح   قَوْمِ  َبْعدِ  مِنْ  ُخلََفاءَ  َجَعلَُكمْ 
 آالءَ  فَاذُْكُروا بَْسَطةً  اْْلَلْقِ  ِف  َوَزاَدُكمْ 

 ِ  (69) ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  اّللَّ

අපවේ මුතුන් මිත්තන් නමදිමින් 
සය  දෑ අපි අත හැර දමා 
අල්ලාහ්ට පමණක් නැමදුම් 
කිරීම සඳහා නුඹ අප වවත 
පැමිණිවයහි ද? නුඹ සතයවාදීන් 
අතුරින් නම් අපට නුඹ ප්රතිඥා 
දුන් දෑ අප වවත වගන එන්නැයි 
ඔවුහු පැවසුවව ය. 

ِجئْتَنَا قَالُوا
َ
َ  نِلَْعبُدَ  أ  َما َونََذرَ  وَْحَدهُ  اّللَّ
تِنَا آبَاُؤنَا َيْعبُدُ  ََكنَ 

ْ
 ُكنَْت  إِنْ  ُدنَاتَعِ  بَِما فَأ

ادِقِيَ  مِنَ   (71) الصَّ

නුඹලාවේ පරමාධිපතිවගන් වූ 
දඬුවම හා වක පය නුඹලා වවත 

ُِِّكمْ  مِنْ  َعلَيُْكمْ  َوَقعَ  قَدْ  قَاَل   رِْجس   َرب
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පතිත විය. නුඹලා හා නුඹලාවේ 
මුතුන් මිත්තන් ඒවාට නම් තැබූ 
නාමයන් පිළිබඳ නුඹලා මා 
සමඟ වාද කරන්වනහු ද? ඒවා 
පිළිබඳ කිසදු සාධකයක් අල්ලාහ් 
පහළ වනොකවළේය. එබැවින් 
නුඹලා බලාවපොවරොත්තුවවන් 
සය නු. සැබැවින්ම මම ද නුඹලා 
සමඟ බලාවපොවරොත්තුවන්නන් 
අතුරින් වවමි යැයි ඔහු 
පැවසුවේය. 

َُتَادِلُونَِن  وََغَضب  
َ
ْسَماء   ِف  أ

َ
يْتُُموَها أ  َسمَّ

نْتُمْ 
َ
َل  َما َوآبَاؤُُكمْ  أ ُ  نَزَّ  مِنْ  بَِها اّللَّ
 مِنَ  َمَعُكمْ  إِِنِّ  فَانْتَِظُروا لَْطان  سُ 

 (71) الُْمنْتَِظرِينَ 

එවහයින් අපවගන් වූ 
දයාලුවාවය වහේතුවවන් ඔහු හා 
ඔහු සමඟ වූවන් අපි මුදවා 
ගත්වතමු. අපවේ වදන් වබොරු 
කළවුන්වේ මුදුන් මුල කපා 
හැරිවයමු. තවද ඔවුහු 
විශ්වාසවන්තයින් වලස 
වනොසය යහ. 

َْنَيْنَاهُ 
َ
ِ  فَأ  َوَقَطْعنَا مِنَّا بِرََْحَة   َمَعهُ  ينَ َواَّلَّ

ِينَ  َدابِرَ  بُوا اَّلَّ  ََكنُوا َوَما بِآيَاتَِنا َكذَّ
 (72) ُمْؤمِنِيَ 

73-79. සාලිහ් (අගලයිහිස් සලාම්) තුමාගේ කතා වස්තුව. 

තවද සමූද් වවත ඔවුන්වේ 
සවහ දර සාලිහ් ව ද (එේවවමු). 
මාවේ සමූහයනි ! නුඹලා 
අල්ලාහ්ට ගැතිකම් කරනු. ඔහු 
හැර නුඹලාට කිසදු වදවියකු 
වනොමැත. සැබැවින්ම නුඹලාවේ 
පරමාධිපතිවගන් නුඹලාට 
පැහැදිලි සාධකයක් පැමිණ ිත. 
එය අල්ලාහ්වගන් වූ ඔටු වදනයි. 
(ඌ) නුඹලාට සිංඥාවක් 
වශවයනි. අල්ලාහ්වේ භූමිවේ 
බුදින්නට නුඹලා ඌ අත හැර 
දමනු. නපුරක් සදු කිරීමට 
නුඹලා ඌ ස්පර්ශ වනොකරනු. 

َخاُهمْ  َثُمودَ  ِإَوَل 
َ
 قَوْمِ  يَا قَاَل  َصاِْلًا أ

َ  اْعبُُدوا  قَدْ  َغْيُهُ  إَِل   مِنْ  لَُكمْ  َما اّللَّ
ِِّنَة   َجاَءتُْكمْ  ُِِّكمْ  مِنْ  بَي ِ  َرب ِ  نَاقَةُ  َهِذه  اّللَّ

ُكلْ  فََذُروَها آيَةً  لَُكمْ 
ْ
رِْض  ِف  تَأ

َ
ِ  أ  اّللَّ

وَها َوال ُخَذُكمْ  بُِسوء   َتَمسُّ
ْ
 َعَذاب   َفيَأ

َِلم  
َ
 (73) أ
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එවිට වේදනීය දඬුවමක් නුඹලා 
ව ග්රහණය කරනු ිතැයි ඔහු 
පැවසුවේය. 

ආද් (සමූහයා)ට පසු නුඹලා ව 
ඔහු නිවය ජිතයින් බවට පත් 
වකොට මහවපොවළොවේ වාසය 
කිරීමට සැලැස් වූ අවස්ථාව 
නුඹලා වමවනහි කරනු. නුඹලා 
එහි අමුද්රවය තුළින් මාලිගාවන් 
තනා ගන්වනහුය. තවද කඳු 
හාරා නිවාස තනා ගන්වනහුය. 
එබැවින් අල්ලාහ්වේ දායාදයන් 
නුඹලා වමවනහි කරනු. තවද 
මහවපොවළොවේ කලහකම් 
කරන්නන් වලසන් පාපකාරී 
අයුරින් කටයුතු වනොකරනු. 

 َبْعدِ  مِنْ  ُخلََفاءَ  َجَعلَُكمْ  إِذْ  َواذُْكُروا
ُكمْ  َعد  

َ
 مِنْ  َتتَِّخُذونَ  األرِْض  ِف  َوبَوَّأ
بَاَل  َوَتنِْحتُونَ  قُُصوًرا ُسُهولَِها  ُبيُوتًا اْْلِ
ِ  آالءَ  فَاذُْكُروا  األرِْض  ِف  َتْعثَوْا َوال اّللَّ
 (74) ُمْفِسِدينَ 

ිත්ත වශවයන්ම සාලිහ් ඔහුවේ 
පරමාධිපතිවගන් එවනු 
ලැබූවවක් බව නුඹලා 
දන්වනහුදැයි ඔහුවේ සමූහයා 
අතුරින් උඩඟු වූ ප්රධානීහු ඔවුන් 
අතුරින් දුර්වලයින් වලස 
සලකනු ලැබූ විශ්වාස කළවුනට 
පවසා සය යහ. 

ِينَ  الَْمأل قَاَل  وا اَّلَّ  قَوِْمهِ  مِنْ  اْستَْكَّبُ
ِينَ   مِنُْهمْ  آَمنَ  لَِمنْ  اْستُْضعُِفوا لَِّلَّ

َتْعلَُمونَ 
َ
نَّ  أ

َ
ِِّهِ  مِنْ  ُمرَْسل   َصاِْلًا أ  قَالُوا َرب

رِْسَل  بَِما إِنَّا
ُ
 (75) ُمْؤمِنُونَ  بِهِ  أ

‘නියත වශවයන්ම නුඹලා කවර 
වදයක් පිළිබඳ ව විශ්වාස 
කවළහු ද ඒ පිළිබඳ ව අපි 
ප්රතික්වෙේප කරන්නන් වවමු’ 
යැයි උඩඟුකම් පෑවව  
පැවසුවව ය.  

ِينَ  قَاَل  وا اَّلَّ ِي إِنَّا اْستَْكَّبُ  بِهِ  آَمنْتُمْ  بِاَّلَّ
 (76) ََكفُِرونَ 

පසු ව ඔවුහු එම ඔටු වදන කපා 
දෑමූහ. තවද ඔවුන්වේ 
පරමාධිපතිවේ නිවය ගය 
අබිබවා කටයුතු කවළ ය. තවද 

ْمرِ  َعنْ  وََعتَوْا انلَّاقَةَ  َفَعَقُروا
َ
ِِّهِمْ  أ  َوقَالُوا َرب

 مِنَ  ُكنَْت  إِنْ  تَعُِدنَا بَِما ائْتِنَا َصالِحُ  يَا
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අවහ  සාලිහ් ! නුඹ රසූල්වරුන් 
අතුරින් වේ නම් නුඹ අපට 
ප්රතිඥා වදන දෑ අප වවත වගන 
එන්නැයි ඔවුහු පැවසුහ.  

 (77) الُْمرَْسلِيَ 

එසැණින් භූ කම්පනය ඔවුන් 
හසුකර ගත්වත්ය. පසු ව ඔවුහු 
ඔවුන්වේ නිවවස් තුළම 
මළකඳන් බවට පත් වූහ. 

َخَذتُْهمُ 
َ
ْصبَُحوا الرَّْجَفةُ  فَأ

َ
 َدارِهِمْ  ِف  فَأ

 (78) َجاثِِميَ 

පසු ව ඔහු ඔවුන්වගන් හැරී 
වගොස් මාවේ සමූහයනි ! මාවේ 
පරමාධිපතිවේ දූත පණිවිඩය 
මම නුඹලාට දන්වා සය වයමි. 
තවද මම නුඹලාට උපවදස් 
දුනිමි. එනමුත් නුඹලා 
උපවද්ශකයින් ප්රිය 
වනොකරන්වනහුය’ යැයි ඔහු 
පැවසීය. 

بْلَْغتُُكمْ  لََقدْ  قَوْمِ  يَا َوقَاَل  َعنُْهمْ  َفتََوّلَّ 
َ
 أ

 ال َولَِكنْ  لَُكمْ  َونََصْحُت  َرِبِّ  رَِسالَةَ 
 (79) انلَّاِصِحيَ  َُتِبُّونَ 

80,84. ලූත් (අගලයිහිස් සලාම්) තුමාගේ කතා වස්තුව. 
තවද ලූත් ව ද (එේවවමු.) වල  
වැසයන් අතුරින් නුඹලාට වපර 
කිසවකු වහ  වනොකළ අශික්ෂිත 
දෑ නුඹලා කරමින් 
පැමිවණන්වනහු දැ?යි එවිට තම 
සමූහයා වවත ඔහු පැවසුවේය. 

تُونَ  لَِقوْمِهِ  قَاَل  إِذْ  َولُوًطا
ْ
تَأ
َ
 َما الَْفاِحَشةَ  أ

َحد   مِنْ  بَِها َسبََقُكمْ 
َ
 (81) الَْعالَِميَ  مِنَ  أ

නියත වශවයන්ම නුඹලා 
කාන්තාවන් හැර දමා කාමුක 
වලසන් පිරිමින් වවත 
පැමිවණන්වනහුය. එවසේම 
නුඹලා සීමාව ඉක්මවූවන් වවති. 
(යැයි පැවසුවේය) 

تُونَ  إِنَُّكمْ 
ْ
 ُدونِ  مِنْ  َشْهوَةً  الرَِِّجاَل  َِلَأ
َِِّساءِ  نْتُمْ  بَلْ  الن

َ
 (81) ُمِْسِفُونَ  قَوْم   أ

නුඹලා නුඹලාවේ ගවමන් 
වමොවුන් ව බැහැර කරනු. නියත 
වශවයන්ම වමොවුන් පිරිසදු ව 

نْ  إاِل قَوْمِهِ  َجَواَب  ََكنَ  َوَما
َ
 قَالُوا أ
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සය න මිනිසුන් පිරිසකි යැයි 
ඔවුන් පැවසීම මිස ඔහුවේ 
සමූහයාවේ පිළිතුර වනොවීය. 

ْخرُِجوُهمْ 
َ
نَاس   إِنَُّهمْ  قَْريَتُِكمْ  مِنْ  أ

ُ
 أ

ُرونَ َيتَطَ   (82) هَّ
එවිට අපි ඔහුවේ බිරිය හැර ඔහු 
හා ඔහුවේ (වසසු) පවුවල් 
උදවිය මුදවා ගතිමු. ිය විනාශ 
වූවන් අතුරින් වූවාය.  

َْنَيْنَاهُ 
َ
ْهلَهُ  فَأ

َ
تَهُ  إاِل َوأ

َ
 مِنَ  ََكنَْت  اْمَرأ

 (83) الَْغابِرِينَ 

තවද අපි ඔවුන් මත වර්ොවක් 
වැස්සවීමු. එබැවින් 
වැරදිකරුවන්වේ අවසානය 
වකවසේ වී දැයි අවධානවයන් 
බලනු.  

ْمَطْرنَا
َ
 ََكنَ  َكيَْف  فَانُْظرْ  َمَطًرا َعلَيْهِمْ  َوأ

 (84) الُْمْجرِمِيَ  َعقِبَةُ 

85-93. ෂුඅයිබ් (අගලයිහිස් සලාම්) තුමාගේ කතා වස්තුව. 

තවද මද්යන්(වාසීන්) වවත 
ඔවුන්වේ සවහ දර ෂුඅයිබ් ව ද 
(එේවවමු.) මාවේ සමූහයනි ! 
නුඹලා අල්ලාහ්ට ගැතිකම් 
කරනු. නුඹලාට ඔහු හැර 
වවනත් කිසදු වදවිවයකු 
වනොමැත. නුඹලාවේ 
පරමාධිපතිවගන් පැහැදිලි 
සාධකයක් නුඹලා වවත පැමිණ 
ිත. එබැවින් නුඹලා කිරුම් 
මිනුම් පූර්ණවත් කරනු. ජනයාට 
ඔවුන්වේ වාණ්ඩ වල අඩු පාඩු 
වනොකරනු. තවද මහවපොවළොව 
සැකසූ පසු ව එහි කලහකම් 
වනොකරනු. නුඹලා 
විශ්වාසවන්තයින් ව සය වයහු 
නම් එය නුඹලාට වරේේ. 
වන්වන් යැයි ඔහු පැවසුවේය. 

َخاُهمْ  َمْدَينَ  ِإَوَل 
َ
 قَوْمِ  يَا قَاَل  ُشَعيْبًا أ

َ  اْعبُُدوا  قَدْ  َغْيُهُ  إَِل   مِنْ  لَُكمْ  َما اّللَّ
ِِّنَة   َجاَءتُْكمْ  ُِِّكمْ  مِنْ  بَي ْوفُوا َرب

َ
 الَْكيَْل  فَأ

ْشيَاَءُهمْ  انلَّاَس  َتبَْخُسوا َوال َوالِْمزَيانَ 
َ
 أ

 إِْصالِحَها َبْعدَ  األرِْض  ِف  ُتْفِسُدوا َوال
 ُمْؤمِنِيَ  ُكنْتُمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْي   ذَلُِكمْ 

(85) 

තවද ඔහු ව විශ්වාස කළවුන් اط   بُِكِلِّ  َتْقُعُدوا َوال  تُوِعُدونَ  ِِصَ
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නුඹලා බියවද්දමින් අල්ලාහ්වේ 
මාර්ගවයන් වළක්වමින් අඩු පාඩු 
වසොයමින් සෑම මාර්ගයකම 
නුඹලා වාඩි වනොවනු. නුඹලා 
ස්වල්පයක් ව සය ය දී අපි නුඹලා 
ව අධික කවළමු. තවද 
කලහකාරීන්වේ අවසානය 
වකවසේ වී දැයි නුඹලා 
අවධානවයන් බලනු. 

ونَ  ِ  َسبِيلِ  َعنْ  َوتَُصدُّ  بِهِ  آَمنَ  َمنْ  اّللَّ
 قَلِيال ُكنْتُمْ  إِذْ  َواذُْكُروا ِعوًَجا َوَتبُْغوَنَها
ُكمْ  َ  َعقِبَةُ  ََكنَ  َكيَْف  َوانُْظُروا فََكَثَّ

 (86) الُْمْفِسِدينَ 

කවර වදයක් සමඟ මා එවනු 
ලැබුවේ ද එය නුඹලා අතුරින් 
පිරිසක් විශ්වාස වකොට තවත් 
පිරිසක් විශ්වාස වනොකර සය වේ 
නම් එවිට අප අතර අල්ලාහ් 
තීන්දු වදන වතක් නුඹලා ඉවසා 
සය නු. තවද ඔහු තීන්දු ලබා 
වදන්නන් අතුරින් වරේේ.ය.    

ِي آَمنُوا مِنُْكمْ  َطائَِفة   ََكنَ  ِإَونْ   بِاَّلَّ
رِْسلُْت 

ُ
وا يُْؤمِنُوا لَمْ  َوَطائَِفة   بِهِ  أ  فَاْصِّبُ

ُ  َُيُْكمَ  َحتَّ   َخْيُ  وَُهوَ  بَيْنَنَا اّللَّ
 (87) اْْلَاكِِميَ 

අවහ  ෂුඅයිබ් ! සැබැවින්ම අපි 
නුඹ හා නුඹ සමඟ විශ්වාස 
කළවුන් අපවේ ප්රවද්ශවයන් 
පිටුවහල් කරන්වනමු. එවසේ 
නැතවහොත් නුඹ අපවේ දහම් 
පිළිවවත් තුළට නැවත හැරී ආ 
යුතු යැයි ඔහුවේ සමූහයා 
අතුරින් උඩඟුකම් පෑ ප්රධානීහු 
කීහ. (එවිට) ඔහු ‘අපි පිළිකුල් 
කරන්නන් වලසන් සය යත්’ දැයි 
පැවසුවේය.  

ِينَ  الَْمأل قَاَل  و اَّلَّ  قَوِْمهِ  مِنْ  ااْستَْكَّبُ
ِينَ  ُشَعيُْب  يَا نَلُْخرَِجنََّك   َمَعَك  آَمنُوا َواَّلَّ

وْ  قَْريَتِنَا مِنْ 
َ
َولَوْ  قَاَل  مِلَّتَِنا ِف  َِلَُعوُدنَّ  أ

َ
 أ

 (88) ََكرِهِيَ  ُكنَّا

ඔවබ් දහමින් අල්ලාහ් අප මුදවා 
ගත් පසු ඒ වවත අපි නැවත 
හැරුවණ් නම් සැබැවින්ම අපි 
අල්ලාහ් වකවරහි වබොරු 
වගතූවන් බවට පත් වවමු. 
අපවේ පරමාධිපති වන අල්ලාහ් 
අභිමත කරන්වන් නම් මිස එහි 

يْنَا قَدِ  ِ  ََعَ  اْفََتَ  ِف  ُعْدنَا إِنْ  َكِذبًا اّللَّ
ُ  ََنَّانَا إِذْ  َبْعدَ  مِلَّتُِكمْ   َوَما مِنَْها اّللَّ
نْ  نَلَا يَُكونُ 

َ
نْ  إاِل فِيَها َنُعودَ  أ

َ
 يََشاءَ  أ

 ُ ء   ُكَّ  َربُّنَا وَِسعَ  َربُّنَا اّللَّ  ََعَ  ِعلًْما ََشْ
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නැවත හැරී යාම අපට වනොවීය. 
අපවේ පරමාධිපති සයලු දෑ 
පිළිබඳ ව දැනුවමන් වයාප්තවතය. 
අපි අල්ලාහ් වවතම වාර කරමු. 
අපවේ පරමාධිපතියාණනි ! අප 
අතර ද අපවේ සමූහයා අතර ද 
යුක්ති ගරුක ව තීන්දු ලබා වදනු 
මැනව! තීන්දු ලබා 
වදන්නන්වගන් වරේේ. වනුවේ 
ඔබය. (යැයි ෂුඅයිබ් පැවසීය.)  

 ِ ْنَا اّللَّ  قَوْمَِنا َوبَْيَ  بَيْنَنَا اْفتَحْ  َربَّنَا تََوُكَّ
نَْت  بِاْْلَِقِّ 

َ
 (89) الَْفاَِتِيَ  َخْيُ  َوأ

‘නුඹලා ෂුඅයිබ් ව අනුගමනය 
කවළහු නම් නියත වශවයන්ම 
නුඹලා අලාවවන්තවය  වවති’ 
යැයි ඔහුවේ සමූහයා අතුරින් 
ප්රතික්වෙේප කළ ප්රධානීහු 
පැවසුවව ය.   

ِينَ  الَْمأل َوقَاَل   لَئِنِ  قَوْمِهِ  مِنْ  َكَفُروا اَّلَّ
ونَ  إِذًا إِنَُّكمْ  ُشَعيًْبا اتَّبَْعتُمْ   (91) َْلَاِِسُ

එසැණින් භූ කම්පනය ඔවුන් හසු 
කර ගත්වත්ය. පසු ව ඔවුහු 
ඔවුන්වේ නිවවස් තුළම 
මළකඳන් බවට පත් වූහ. 

َخَذتُْهمُ 
َ
ْصبَُحوا الرَّْجَفةُ  فَأ

َ
 َدارِهِمْ  ِف  فَأ

 (91) َجاثِِميَ 
ෂුඅයිබ් ව වබොරු කළවුන් එහි 
වාසය වනොකළාක් වමන් වූහ. 
ෂුඅයිබ් ව වබොරු කළවුන් වන 
ඔවුහු අලාවවන්තයින්ම වූහ. 

ِينَ  بُوا اَّلَّ نْ  ُشَعيْبًا َكذَّ
َ
 فِيَها َيْغنَوْا لَمْ  َكأ

ِينَ  بُوا اَّلَّ  اْْلَاِِسِينَ  ُهمُ  ََكنُوا ُشَعيْبًا َكذَّ
(92) 

පසු ව ඔවුන්වගන් ඔහු ඉවත් ව 
හැරුවණ්ය. තවද ‘මාවේ 
සමූහයනි ! සැබැවින්ම මම 
මාවේ පරමාධිපතිවේ දූත 
පණිවිඩ නුඹලාට දැනුම් දුනිමි. 
තවද මම නුඹලාට උපවදස් 
දුනිමි. වමවසේ තිබිය දී 
ප්රතික්වෙේපිත ජනයා වකවරහි මා 
දුකට පත් වනුවේ වකවසේ දැ’යි 

بْلَْغتُُكمْ  لََقدْ  قَوْمِ  يَا َوقَاَل  َعنُْهمْ  َوّلَّ َفتَ 
َ
 أ

 فََكيَْف  لَُكمْ  َونََصْحُت  َرِبِّ  رَِساالتِ 
 (93) ََكفِرِينَ  قَْوم   ََعَ  آَس 
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පවසා සය යහ. 

94-95. ප්රජාවන් විනාශ කිරීමට වපර දුක හා සතුට අතර වපළගැස්වීවම්දී 
අල්ලාහ්වේ නයාය. 

කවර වද්ශයකට වහ  
නබිවරයකු අපි එේවේ නම් එහි 
වැසයන් යටහත් පහත් විය හැකි 
වනු පිණිස අපි ඔවුන් දුේකරතා 
හා පීඩාවන්වගන් ග්රහණය කවළේ 
මිස නැත.  

رَْسلَْنا َوَما
َ
َخْذنَا إاِل نَِبِّ   مِنْ  قَْريَة   ِف  أ

َ
 أ

ْهلََها
َ
َساءِ  أ

ْ
اءِ  بِاِْلَأ َّ َُّعونَ  لََعلَُّهمْ  َوالَضَّ  يََضَّ

(94) 

පසු ව අපි නපුර වවනුවට 
යහපත පරිවර්තනය කවළමු. 
අවසානවේ ඔවුහු සමෘද්ධිමත් 
වූහ. තවද ‘සැබැවින්ම අපවේ 
මුතුන් මිත්තන්හට දුක හා සතුට 
ිති විය’ යැයි ඔවුහු 
පැවසුවව ය. පසු ව ඔවුන් 
වනොහඟමින් සය ය දී අපි 
අනවප්තවක්ෂිත වලසන් ඔවුන් ව 
ග්රහණය කවළමු. 

نْلَا ُثمَّ  ِِّئَةِ  َمََكنَ  بَدَّ ي  َحتَّ  اْْلََسنَةَ  السَّ
اءُ  آبَاَءنَا َمسَّ  قَدْ  َوقَالُوا َعَفوْا َّ  الَضَّ

اءُ  َّ َخْذنَاُهمْ  َوالِسَّ
َ
 ال وَُهمْ  َبْغتَةً  فَأ
 (95) يَْشُعُرونَ 

96-102. වද්ව ප්රතික්වෙේපකයින්වේ ස්වවාවය හා ඔවුන් වවත කරන ලද 
තර්ජනය. 

නියත වශවයන්ම එම ප්රවද්ශ 
වැසයන් විශ්වාස වකොට බිය 
බැතිවයන් යුතු ව කටයුතු කර 
තිබුවණ් නම් සැබැවින්ම අහසන් 
හා මහවපොවළොවවන් අපි ඔවුන් 
වවත වාගයයන් විවෘත කර 
වදන්නට තිබුණි. නමුත් ඔවුහු 
වබොරු කවළ ය. එවිට අපි ඔවුන් 
උපයමින් සය  දෑ වහේතුවවන් 
ඔවුන් ව ග්රහණය කවළමු. 

نَّ  َولَوْ 
َ
ْهَل  أ

َ
 لََفتَْحنَا َواتََّقوْا آَمنُوا الُْقَرى أ
َماءِ  مِنَ  ََكت  بَرَ  َعلَيْهِمْ   َواألرِْض  السَّ
بُوا َولَِكنْ  َخْذنَاُهمْ  َكذَّ

َ
 ََكنُوا بَِما فَأ

 (96) يَْكِسبُونَ 

ඔවුන් රාත්රිවේ නිදා ගන්නන් 
වලස සය ය දී අපවේ දඬුවම 

مِنَ 
َ
فَأ
َ
ْهُل  أ

َ
نْ  الُْقَرى أ

َ
تِيَُهمْ  أ

ْ
ُسنَابَ  يَأ

ْ
 أ
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ඔවුන් වවත පැමිණීම ගැන 
ප්රවද්ශවාසීහු අවයදාී  ව 
සය න්වන  ද? 

 (97) نَائُِمونَ  وَُهمْ  َبَياتًا

ඔවුහු වකළිවලොල් කරමින් සය ය 
දී වපරවරුවේ අපවේ දඬුවම 
ඔවුන් වවත පැමිණීම ගැන 
ප්රවද්ශවාසීහු අවයදාී  ව 
සය න්වන  ද? 

مِنَ 
َ
َوأ
َ
ْهُل  أ

َ
نْ  الُْقَرى أ

َ
تِيَُهمْ  أ

ْ
ُسنَا يَأ

ْ
 بَأ

 (98) يَلَْعبُونَ  وَُهمْ  ُضًح 

අල්ලාහ්වේ උපාය මාර්ගයට 
ඔවුහු අවයදාී  ව සය න්වන  ද? 
අලාවවන්ත පිරිස මිස 
අල්ලාහ්වේ උපාය මාර්ගයට 
වවනත් කිසවකු අවයදාී  ව 
වනොසය යි.  

مِنُوا
َ
فَأ
َ
ِ  َمْكرَ  أ َمنُ  فاَل اّللَّ

ْ
ِ  َمْكرَ  يَأ  إاِل اّللَّ

ونَ  الَْقوْمُ   (99) اْْلَاِِسُ

එහි වාසීන්ට පසු ව ඔවුන්වේ 
පාපකම් වහේතුවවන් අපි අභිමත 
කවළේ නම් ඔවුනට දඬුවම් කිරීම 
ගැන ද ඔවුන්වේ හදවත් මත 
මුද්රා තැබීම ගැන ද 
මහවපොවළොවේ උරුමකම් 
පාන්නන්හට වනොවැටවහේ ද? 
එවහයින් ඔවුහු සවන් වනොවදති. 

َولَمْ 
َ
ِينَ  َيْهدِ  أ  َبْعدِ  مِنْ  األرَْض  يَرِثُونَ  لَِّلَّ

ْهلَِها
َ
نْ  أ

َ
َصبَْناُهمْ  نََشاءُ  لَوْ  أ

َ
 بُِذنُوبِهِمْ  أ

 يَْسَمُعونَ  ال َفُهمْ  قُلُوبِهِمْ  ََعَ  َوَنْطبَعُ 
(111) 

වමම ගම්මානයන් පිළිබඳ ව, 
එහි පුවත් අපි නුඹට දන්වමු. 
සැබැවින්ම ඔවුන්වේ දූතවරු 
පැහැදිලි සාධක සමඟ ඔවුන් 
වවත පැමිණියහ. නමුත් මීට 
වපර වබොරු කළ දෑ ඔවුන් 
විශ්වාස කරන්නන් වනොවූහ. 
වද්ව ප්රතික්වෙේපකයින්වේ 
හදවත් මත අල්ලාහ් මුද්රා 
තබනුවේ වමවලසය.  

نْبَائَِها مِنْ  َعلَيَْك  َنُقصُّ  الُْقَرى تِلَْك 
َ
 أ

ِِّنَاتِ  رُُسلُُهمْ  َجاَءتُْهمْ  َولََقدْ   ََكنُوا َفَما بِاِْلَي
بُوا بَِما َِلُْؤمِنُوا  َيْطبَعُ  َكَذلَِك  َقبُْل  مِنْ  َكذَّ
 ُ  (111) الََْكفِرِينَ  قُلُوبِ  ََعَ  اّللَّ

ඔවුන්වගන් බහුතරයක් වදනා 
කිසයම් ප්රතිඥාවක සය නු අපි 

 ِإَونْ  َعْهد   مِنْ  ألْكََثِهِمْ  وََجْدنَا َوَما
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වනොදකිමු. තවද අපි ඔවුන්වගන් 
බහුතරයක් වදනා පාපකම් 
කරන්නන් වලසම දකිමු.  

ْكََثَُهمْ  وََجْدنَا
َ
 (112) لََفاِسقِيَ  أ

103-129. ෆිර්අවුන් හා ඔහුවේ වසේනාවන් සමඟ බැඳුණු මූසා (අලයිහිස් 
සලාම්) තුමාවේ කතා වස්තුව. 

ඔවුන්වගන් පසු ව අපි මූසා ව 
අපවේ සිංඥා සමඟ ෆිර්අවුන්  හා 
ඔහුවේ ප්රධානීන් වවත එේවවමු. 
එවිට ඔවුහු ඒවාට අපරාධ 
කවළ ය. එබැවින් 
කලහකාරීන්වේ අවසානය 
වකවසේ වී දැයි අවධානවයන් 
බලනු. 

 إَِل  بِآيَاتِنَا ُموَس  َبْعِدهِمْ  مِنْ  َبَعثْنَا ُثمَّ 
 َكيَْف  فَانُْظرْ  بَِها َفَظلَُموا َوَملَئِهِ  فِرَْعْونَ 
 (113) الُْمْفِسِدينَ  َعقِبَةُ  ََكنَ 

අවහ  ෆිර්අවුන් ! නියත 
වශවයන්ම මම සකල 
වල කයන්හි පරමාධිපතිවගන් වූ 
දූතවයකු වවමි යැයි මූසා 
පැවසුවේය. 

 رَِبِّ  مِنْ  رَُسول   إِِنِّ  فِرَْعْونُ  يَا ُموَس  َوقَاَل 
 (114) الَْعالَِميَ 

අල්ලාහ් මත සතයය හැර 
වවනත් කිසවක් මා වනොපැවසීම 
ගැන වගකිව යුත්වතක් වවමි. 
නුඹලාවේ පරමාධිපතිවගන් වූ 
පැහැදිලි සාධකයක් සමඟ 
සැබැවින්ම මම නුඹලා වවත 
පැමිණ ිත්වතමි. එබැවින් මා 
සමඟ ඉස්රාඊල් දරුවන් ව එවනු. 
(යැයි මූසා පැවසුවේය.) 

نْ  ََعَ  َحقِيق  
َ
قُوَل  ال أ

َ
ِ  ََعَ  أ  اْْلَقَّ  إاِل اّللَّ

ِِّنَة   ِجئْتُُكمْ  قَدْ  ُِِّكمْ  مِنْ  بِبَي رِْسلْ  َرب
َ
 فَأ

ائِيَل  بَِن  َمِعَ   (115) إِِْسَ

නුඹ පැහැදිලි සාධකයක් වගන 
ආ අවයකු වී නම් නුඹ 
සතයවාදීන්වගන් වකවනකු ද වී 
නම් දැන්ම එය වගන එනු යැයි 
ඔහු පැවසුවේය. 

ِ  ِجئَْت  ُكنَْت  إِنْ  قَاَل  تِ  آيَة  ب
ْ
 إِنْ  بَِها فَأ

ادِقِيَ  مِنَ  ُكنَْت   (116) الصَّ
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එවිට ඔහු ඔහුවේ සැරයය ය 
දැමුවේය. එවිට එය පැහැදිලි 
සර්පයකු විය. 

لَْق 
َ
 (117) ُمبِي   ُثْعبَان   ِهَ  فَإِذَا َعَصاهُ  فَأ

ඔහු තම අත (වල ගුවවන්) ඉවත 
දැමුවේය. එවිට එය බලන්නන් 
හට සුදු පැහැවයන් දිස්විණ. 

 لِلنَّاِظرِينَ  َبيَْضاءُ  ِهَ  فَإِذَا يََدهُ  عَ َونَزَ 
(118) 

ෆිර්අවුන්වේ පිරිස අතුරින් වූ 
ප්රධානීහු ‘නියත වශවයන්ම 
වමොහු ඥානාන්විත හූනියම් 
කරුවවකි’ යැයි පවසා 
සය වය ය. 

 َهَذا إِنَّ  فِرَْعْونَ  قَوْمِ  مِنْ  الَْمأل قَاَل 
 (119) َعلِيم   لََساِحر  

වමොහු නුඹලා ව නුඹලාවේ 
භූමිවයන් පිටුවහල් කිරීමට 
සතන්වන්ය. එවහයින් නුඹලා 
(මට) නිවය ග කරනුවේ කුමක් 
ද? 

نْ  يُرِيدُ 
َ
رِْضُكمْ  مِنْ  َُيْرَِجُكمْ  أ

َ
 َفَماذَا أ

ُمُرونَ 
ْ
 (111) تَأ

වමොහුට හා වමොහුවේ 
සවහ දරයාට කල් වදනු. රැස් 
කරන්නන් (හූනියම් කරුවන් 
රැස් කිරීමට) නගර වලට යවනු.  

رِْجهْ  قَالُوا
َ
َخاهُ وَ  أ

َ
رِْسلْ  أ

َ
 الَْمَدائِنِ  ِف  َوأ

 (111) َحاِْشِينَ 
මනා ඥානය ිති සෑම 
හූනියම්කරුවකුම ඔවුහු නුඹ 
වවත වගන එනු ිත. 

تُوكَ 
ْ
 (112) َعلِيم   َساِحر   بُِكِلِّ  يَأ

තවද හූනියම්කරුවව  ෆිර්අවුන් 
වවත පැමිණ ‘සැබැවින්ම අපි 
ජය ලබන්නන් වීමු නම් 
සැබැවින්ම අපට කුලියක් හිමි 
විය යුතුය’ යැයි පැවසුවව ය. 

َحَرةُ  وََجاءَ   ألْجًرا نَلَا إِنَّ  قَالُوا فِرَْعْونَ  السَّ
 (113) الَْغاِِلِيَ  ََنْنُ  ُكنَّا إِنْ 

එවසේය. තවද නුඹලා (මට) 
සමීපතයින් අතුරිනි යැයි ඔහු 
පැවසුවේය. 

بِيَ  لَِمنَ  ِإَونَُّكمْ  َنَعمْ  قَاَل   (114) الُْمَقرَّ
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අවහ  මූසා ! (විජ්ජාවන්) නුඹ 
දමන්වනහි ද නැතිනම් අපිම 
දමන්නන් වන්වනමු දැයි 
ිසුවව ය. 

ا ُموَس  يَا قَالُوا نْ  إِمَّ
َ
ا تُلِْقَ  أ نْ  ِإَومَّ

َ
 أ

 (115) الُْملْقِيَ  ََنْنُ  نَُكونَ 
නුඹලා දමනු යැයි ඔහු 
පැවසුවේය. ඔවුහු එය දැමූ 
කල්හි ජනයාවේ ිස් බැන්දුම් 
වකොට ඔවුන් ව බිය වැද්දූහ. 
තවද ඔවුහු මහත් හූනියම් 
(විජ්ජාවක්) වගන ආහ.  

لُْقوا قَاَل 
َ
ا أ لَْقوْا فَلَمَّ

َ
ْعُيَ  َسَحُروا أ

َ
 انلَّاِس  أ

 (116) َعِظيم   بِِسْحر   وََجاُءوا َواْسََتَْهبُوُهمْ 

තවද ‘නුඹ නුවේ සැරයය ය 
දමනු’ යැයි අපි මූසා වවත දන්වා 
සය වයමු. එවිට එය ඔවුන් සදු 
කළ විජ්ජාවන් ගිල දැමීය.  

وْ 
َ
نْ  ُموَس  إَِل  َحيَْناَوأ

َ
لْقِ  أ

َ
 فَإِذَا َعَصاكَ  أ

فُِكونَ  َما تَلَْقُف  ِهَ 
ْ
 (117) يَأ

එවිට සතයය ස්ථාපිත විය. තවද 
ඔවුන් සදු කරමින් සය  දෑ නිේලල 
විය. 

 (118) َيْعَملُونَ  ََكنُوا َما َوبََطَل  اْْلَقُّ  فَوََقعَ 

එවිට එහි ඔවුන් පරාජයට පත් 
කරන ලදී. තවද ඔවුහු පහත් 
වූවන් වලස පත් වූවව ය.  

 (119) َصاِغرِينَ  َوانَْقلَبُوا ُهَنالَِك  َفُغلِبُوا

තවද හූනියම්කරුවන් යටහත් 
වන්නන් බවට පත් කරන ලදී. 

لِْقَ 
ُ
َحَرةُ  َوأ  (121) َساِجِدينَ  السَّ

මූසාවේ හා හාරූන්වේ 
පරමාධිපති වූ සකල 
වල කයන්හි පරමාධිපති ව අපි 
විශ්වාස කවළමු යැයි ඔවුහු 
පැවසුවව ය.  

 رَِبِّ  (121) الَْعالَِميَ  بَِرِبِّ  آَمنَّا قَالُوا
 (122) وََهاُرونَ  ُموَس 

‘මා නුඹලාට අවසර දීමට වපර 
නුඹලා ඔහු ව විශ්වාස කවළහුය. 
නියත වශවයන්ම වමය නුඹලා 
නගරවේ සය ය දී එහි වැසයන් 
එයින් නුඹලා බැහැර කරනු වස් 
කුමන්ත්රණය කළ 

نْ  َقبَْل  بِهِ  آَمنْتُمْ  فِرَْعْونُ  قَاَل 
َ
 لَُكمْ  آَذنَ  أ

 الَْمِدينَةِ  ِف  َمَكْرُتُموهُ  لََمْكر   َهَذا إِنَّ 
ْهلََها ِمنَْها ِِلُْخرُِجوا

َ
 َتْعلَُمونَ  فََسوَْف  أ
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කුමන්ත්රණයකි. එවහයින් 
නුඹලා (වමහි විපාකය) මතු දැන 
ගනු ිතැ’යි ෆිර්අවුන් කීයය. 

(123) 

නුඹලාවේ අත් හා නුඹලාවේ 
පාද මාරුවවන් මාරුවට කපා 
දමන්වනමි. පසු ව නුඹලා 
සයල්ලන් ව කුරිසවේ බැඳ 
දමන්වනමි. 

َعنَّ  يِْديَُكمْ  ألقَِطِّ
َ
رُْجلَُكمْ  أ

َ
 مِنْ  َوأ

ْْجَعِيَ  ألَصلِِّبَنَُّكمْ  ثُمَّ  ِخالف  
َ
 (124) أ

‘නියත වශවයන්ම අපි අපවේ 
පරමාධිපති වවත හැවරන්නන් 
වන්වනමු’ යැයි ඔවුහු 
පැවසුවව ය. 

ِِّنَا َل إِ  إِنَّا قَالُوا  (125) ُمنَْقلِبُونَ  َرب

අපවේ පරමාධිපතිවේ සිංඥා අප 
වවත පැමිණි කල්හි අපි විශ්වාස 
කළ බැවින් මිස නුඹ අපවගන් 
පළිගත්වත් නැත. අපවේ 
පරමාධිපතියාණනි ! අප වවත 
ඉවසීම වහළනු මැනව ! තවද 
(නුඹට අවනත වන) 
මුස්ලිම්වරුන් බවට අප 
මරණයට පත් කරනු මැනව ! 
(යැයි පැවසූහ.)  

نْ  إاِل مِنَّا َتنْقِمُ  َماوَ 
َ
ِِّنَا بِآيَاتِ  آَمنَّا أ ا َرب  لَمَّ

فْرِغْ  َربَّنَا َجاَءتْنَا
َ
نَا َصّْبًا َعلَيْنَا أ  َوتَوَفَّ

 (126) ُمْسلِِميَ 

තවද වමම වපොවළොවේ ඔවුන් 
කලහකම් කිරීමටත් ඔබ හා 
ඔබවේ වදවිවරුන් අතහැර 
දැමීමටත් මූසා හා මූසාවේ පිරිස 
ව ඔබ අත හැර දමන්වනහි දැයි 
ෆිර්අවුන්වේ පිරිසවගන් වූ 
ප්රධානීහු පවසා සය යහ. (එවිට) 
ඔවුන්වේ පිරිමි දරුවන් ඝාතනය 
කරමු. ඔවුන්වේ ගැහැනු දරුවන් 
පණපිය න් අත හැර දමමු. තවද 
සැබැවින්ම අපි ඔවුනට ඉහළින් 
බලය වයොදවන්නන් වවමු යැයි 

تََذرُ  فِرَْعْونَ  قَوْمِ  مِنْ  الَْمأل َوقَاَل 
َ
 ُموَس  أ

 َويََذرَكَ  األرِْض  ِف  َِلُْفِسُدوا َوقَوَْمهُ 
بْنَاَءُهمْ  َسنَُقتُِِّل  قَاَل  َوآلَِهتََك 

َ
 َونَْستَْحِي  أ

 (127) قَاهُِرونَ  فَوَْقُهمْ  ِإَونَّا نَِساَءُهمْ 
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ඔහු පැවසීය.  

නුඹලා අල්ලාහ්වගන් උදේ 
පතනු. ඉවසීවමන් දරා ගනු. 
නියත වශවයන්ම වපොවළොව 
අල්ලාහ් සතුය. ඔහුවේ ගැත්තන් 
අතුරින් ඔහු අභිමත කරන අයට 
එය උරුම කර වදනු ිත. තවද 
අවසානය වද්ව බිය හැඟීවමන් 
යුතු ව කටයුතු කරන්නන්හටය 
යැයි මූසා ඔහුවේ පිරිසට 
පැවසීය.  

ِ  اْستَعِينُوا لَِقوْمِهِ  ُموَس  قَاَل  وا بِاّللَّ  َواْصِّبُ
ِ  األرَْض  إِنَّ   مِنْ  يََشاءُ  َمنْ  يُورُِثَها ّلِلَّ

 ِ  (128) لِلُْمتَّقِيَ  َعاقِبَةُ َوالْ  ِعبَادِه

නුඹ අප වවත පැමිණීමට වපර ද 
නුඹ අප වවත පැමිණීමට පසු ද 
අපි පීඩාවට පත් කරනු ලැබුවවමු 
යැයි ඔවුහු පැවසුවව ය. 
නුඹලාවේ පරමාධිපති 
නුඹලාවේ සතුරන් විනාශ කර 
දමා නුඹලා ව වපොවළොවේ 
නිවය ජනය කරන්නට 
සලස්වන්නට පුළුවන. එවිට 
නුඹලා ක්රියා කරනුවේ වකවසේ 
දැයි ඔහු අවධානවයන් බලනු 
ිතැයි ඔහු පැවසීය.  

وذِينَا قَالُوا
ُ
نْ  َقبْلِ  مِنْ  أ

َ
تِيَنَا أ

ْ
 َبْعدِ  َومِنْ  تَأ

نْ  َربُُّكمْ  َعَس  قَاَل  ِجئْتَنَا َما
َ
 ُيْهلَِك  أ

 األرِْض  ِف  َويَْستَْخلَِفُكمْ  َعُدوَُّكمْ 
 (129) َتْعَملُونَ  َكيَْف  َفيَنُْظرَ 

130-136. ෆිර්අවුන්වේ වසේනාව තුළ තිබූ මුරණ්ඩුකම් හා ඉන් පසු ව 
ඔවුනට අත් වූ ඉරණම. 

ඔවුන් වමවනහි කරනු හැකි වනු 
පිණිස නියඟවයන් හා වවවබ ග 
හිග කිරීවමන් සැබැවින්ම අපි 
ෆිර්අවුන්වේ පිරිස ග්රහණය 
කවළමු.  

َخْذنَا َولََقدْ 
َ
نِيَ  فِرَْعْونَ  آَل  أ  َوَنْقص   بِالِسِّ
ُرونَ  مْ لََعلَّهُ  اثلََّمَراتِ  مِنَ  كَّ  (131) يَذَّ

ඔවුනට යහපත පැමිණි විට වමය 
අප වවනුවවන් යැයි ඔවුහු 
පවසති. ඔවුනට යම් නපුරක් 
ිති වන්වන් නම් මූසා හා ඔහු 

ِ  نَلَا قَالُوا اْْلََسنَةُ  َجاَءتُْهمُ  فَإِذَا  ِإَونْ  َهِذه
ِِّئَة   تُِصبُْهمْ  وا َسي ُ يَّ  َمَعهُ  َوَمنْ  بُِموَس  َيطَّ
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සමඟ වූවන්වගන් ිති වූ අසුබ 
නිමිත්තක් යැයි සතති. දැන ගනු. 
ඔවුන්වේ අසුබ නිමිති අල්ලාහ් 
වවතය. එනමුත් ඔවුන්වගන් 
වබොවහ  වදනා (ඒ බව) 
වනොදනිති. 

ال
َ
ِ  ِعنْدَ  َطائِرُُهمْ  إِنََّما أ  َولَِكنَّ  اّللَّ

ْكََثَُهمْ 
َ
 (131) َيْعلَُمونَ  ال أ

තවද නුඹ අප එමගින් වශී කරනු 
පිණිස කවර වහ  සිංඥාවක් අප 
වවත වගන ආව ද නුඹ ව අපි 
විශ්වාස කරන්නන් වනොවවමු 
යැයි ඔවුහු පැවසුවව ය.  

هَناَِمْهَماَِوقَالُوا ت
ْ
ههِهِتَأ هتَْسَحَرنَاِآيَةِ ِمهنِِْب هَهاِل ِب

هُمْؤمهنهيَِِلََكََِِنْنَُِِفَما ِ(132)ِب

එබැවින් අපි ඔවුන් වවත 
ගිංවතුර, පළඟැය යන්, උකුණන්, 
වගම්බන් හා රුධිරය පැහැදිලි 
සිංඥා වශවයන් එේවවමු. නමුත් 
ඔවුහු උඩඟුකම් පෑහ. තවද වැරදි 
කරන පිරිසක් බවට පත් වූහ. 

رَْسلْنَا
َ
وفَانَ  َعلَيْهِمُ  فَأ َل  َواْْلََرادَ  الطُّ  َوالُْقمَّ

َفادِعَ  مَ  َوالضَّ الت   آيَات   َواِلَّ  ُمَفصَّ
وا  (133) ُُمْرِمِيَ  قَوًْما َوََكنُوا فَاْستَْكَّبُ

ඔවුන් මත දඬුවම පතිත වූ කල්හි 
අවහ  මූසා ! ඔබවේ පරමාධිපති 
ඔබ වවතින් ප්රතිඥා ගත් අයුරින් 
ඔබ අප වවනුවවන් ඔහුවගන් 
ප්රාර්ථනා කරනු මැනව ! වමම 
දඬුවම අප වවතින් ඔබ ඉවත් 
කර දුන්වන් නම් නියත 
වශවයන්ම අපි ඔබ ව විශ්වාස 
කරන්වනමු. තවද ඔබ සමඟ 
ඉස්රාඊල් දරුවන් ව යවන්වනමු 
යැයි ඔවුහු පැවසුවව ය.   

 ُموَس  يَا قَالُوا الرِِّْجزُ  َعلَيْهِمُ  َوَقعَ  اَولَمَّ 
 لَئِنْ  ِعنَْدكَ  َعهِدَ  بَِما َربَّكَ  نَلَا ادْعُ 

 َولََُنِْسلَنَّ  لََك  نَلُْؤمَِنَّ  الرِِّْجزَ  َعنَّا َكَشْفَت 
ائِيَل  بَِن  َمَعَك   (134) إِِْسَ

එවිට ඔවුන් එය(විනාශය) ළඟා 
කර ගන්නා නිශ්චිත කාලයක් 
දක්වා ඔවුන්වගන් එම දඬුවම 
අපි ඉවත් කළ කල්හි එවිට ඔවුහු 
ප්රතිඥා කඩ කරන්නන් වූහ. 

ا َجل   إَِل  الرِِّْجزَ  َعنُْهمُ  َكَشْفنَا فَلَمَّ
َ
 ُهمْ  أ

 (135) َينُْكثُونَ  ُهمْ  إِذَا بَالُِغوهُ 
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එවහයින් අපි ඔවුනට දඬුවම් 
කවළමු. නියත වශවයන්ම 
ඔවුන් අපවේ වදන් වබොරු කළ 
බැවින් ද ඒ පිළිබඳ ඔවුන් 
වනොසැලකිලිමත්වූවන් වලස 
සය  බැවින් ද අපි ඔවුන් මුහුවදහි 
ගිල්වූවයමු.  

ْغَرْقنَاُهمْ  مِنُْهمْ  فَانْتََقْمنَا
َ
نَُّهمْ  اَْلَِمِّ  ِف  فَأ

َ
 بِأ

بُوا  (136) ََغفِلِيَ  َعنَْها َوََكنُوا بِآيَاتِنَا َكذَّ

137-141. බනූ ඉස්රාඊල්වරුන් දුර්වලයින් වලස සට, පසු ව ඔවුනට 

මහවපොවළොවේ පහසුකම් සලසා දීම  පිළිබඳවත් ෆිර්අවුන්වේ පිරිවසන් 

අත් වූ පීඩාවන්වගන් ඔවුන් ව ආරක්ො කිරීම පිළිබඳවත් අල්ලාහ් 

වනොවන වවනත් වදයක් නැමදීමට ඉල්ලා සටීවම් ඔවුන්වේ අනුවණකම 

පිළිබඳවත් ඔවුනට මතක් කර දීම. 
දුර්වලයින් වලස සලකනු 
ලබමින් සටී පිරිසට 
මහවපොවළොවේ එහි අපි 
සමෘද්ධිය ිති කළ නැවගනහිර 
දිශාවන් හා බටහිර දිශාවන් 
උරුම කර දුනිමු. ඉස්රාඊල් 
දරුවන් ඉවසීවමන් සය  බැවින් 
නුවේ පරමාධිපතිවේ අලිංකාර 
වදන ඔවුන් වකවරහි පූර්ණවත් 
විය. ෆිර්අවුන් හා ඔහුවේ පිරිස 
සදු කරමින් සය  දෑ ද ඔවුන් උසට 
තනමින් සය  දෑ ද අපි 
මුළුමණින්ම විනාශ කර 
දැමුවවමු. 

ْوَرثَْنا
َ
ِينَ  الَْقوْمَ  َوأ  يُْستَْضَعُفونَ  ََكنُوا اَّلَّ

 بَاَرْكَنا الَِّت  َوَمَغارِبََها األرِْض  َمَشارَِق 
ْت  فِيَها َِِّك  َُكَِمةُ  َوَتمَّ  بَِن  ََعَ  اْْلُْسَن  َرب

ائِيَل  وا بَِما إِِْسَ ْرنَا َصَّبُ  ََكنَ  َما َوَدمَّ
 َيْعرُِشونَ  ََكنُوا َوَما َوقَوُْمهُ  فِرَْعْونُ  يَْصنَعُ 

(137) 

ඉස්රාඊල් දරුවන් මුහුද තරණය 
කරන්නට අපි සැලැස්සුවවමු. 
පසු ව තමන් සතු පිළිම මත 
නමදිමින් සය න පිරිසක් වවත 
ඔවුහු පැමිණිවය ය. ‘අවහ   
මූසා ! ඔවුන් සතු ව ිති 
වදවියන් වමන් වදවියකු අප 
වවනුවවන් පත් කරනු’ යැයි 
ඔවුහු පැවසුවව ය. ‘සැබැවින්ම 

ائِيَل  بِبَِن  وََجاَوْزنَا تَوْا اِْلَْحرَ  إِِْسَ
َ
 ََعَ  فَأ

ْصنَام   ََعَ  َيْعُكُفونَ  قَْوم  
َ
 يَا قَالُوا لَُهمْ  أ

 قَاَل  آلَِهة   لَُهمْ  َكَما إِلًَها نَلَا اْجَعلْ  ُموَس 
 (138) ََتَْهلُونَ  قَوْم   إِنَُّكمْ 
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නුඹලා අඥානකමින් සය න 
පිරිසකැ’යි ඔහු පැවසුවේය. 

නියත වශවයන්ම ඔවුන් වනාහි 
ඔවුන් කවර විෙයක සය වේ ද 
එය විනාශ වන්නකි. තවද ඔවුහු 
සදු කරමින් සය  දෑ ද නිේලලය.  

 َما َوبَاِطل   فِيهِ  ُهمْ  َما ُمتَّبَّ   َهُؤالءِ  إِنَّ 
 (139) َيْعَملُونَ  ََكنُوا

‘වල වැසයනට වඩා නුඹලා ව 
ඔහු උසස් කර තිබිය දී අල්ලාහ් 
වනොවන දෑ ද මා නුඹලා 
වවනුවවන් වසවිය යුත්වත්’ 
යැයි ඔහු (මූසා) පැවසුවේය. 

َغْيَ  قَاَل 
َ
ِ  أ بْغِيُكمْ  اّللَّ

َ
 وَُهوَ  إِلًَها أ

لَُكمْ   (141) الَْعالَِميَ  ََعَ  فَضَّ

නුඹලාවේ පිරිමි දරුවන් 
ඝාතනය කර නුඹලාවේ 
ගැහැනුන් ජීවත් කරවා දඬුවවම් 
වේදනාව විඳවන්නට සැලැස් වූ 
ෆිර්අවුන්වේ පැලැන්තිවයන් 
නුඹලාව මුදවා ගත් අවස්ථාව 
සහිපත් කරනු. තවද වමහි 
නුඹලාවේ පරමාධිපතිවගන් වූ 
පරීක්ෙණයක් විය. 

َْنَيْنَاُكمْ  ِإَوذْ 
َ
 فِرَْعْونَ  آلِ  مِنْ  أ

 ُيَقتِِّلُونَ  الَْعَذابِ  ُسوءَ  يَُسوُمونَُكمْ 
بْنَاَءُكمْ 

َ
 َوِف  نَِساَءُكمْ  َويَْستَْحيُونَ  أ

ُِِّكمْ  مِنْ  باَلء   ذَلُِكمْ   (141) َعِظيم   َرب

142-145. මූසා තම පරමාධිපති සමඟ කතා කිරීම, තමන් අල්ලාහ් ව 
දැකිය යුතු යැයි අල්ලාහ්වගන් ඉල්ලා සටීම, තේරාතය ඔහු වවත පහළ 

වීම යන කරුණු අඩිංගු කතා වස්තුව. 
මූසාට අපි රාත්රී තිහක් ප්රතිඥා 
දුනිමු. තවද අපි එය (දින) 
දහයකින් පූර්ණ කවළමු. ඒ 
අනුව ඔහුවේ පරමාධිපතිවේ 
නිශ්චිත කාලය රාත්රී හතළිහක් 
වලස සම්පූර්ණ විය. මාවේ 
සමූහයා අතර මා වවනුවවන් 
නුඹ නිවය ජනය කරනු. තවද 
විධිමත් කරනු. තවද නුඹ 
කලහකාරීන්වේ මඟ අනුගමනය 
වනොකරනු යැයි මූසා ඔහුවේ 

تَْمْمنَاَها ََلْلَةً  ثاَلثِيَ  ُموَس  َوَواَعْدنَا
َ
 َوأ

ِِّهِ  مِيَقاُت  َفتَمَّ  بَِعْْش   ْربَعِيَ  َرب
َ
 َوقَاَل  ََلْلَةً  أ

 قَْوِم  ِف  اْخلُْفِن  َهاُرونَ  ألِخيهِ  ُموَس 
ْصلِحْ 

َ
 الُْمْفِسِدينَ  َسبِيَل  تَتَّبِعْ  َوال َوأ
(142) 
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සවහ දර හාරූන්ට කීවේය. 

අප නියම කළ ස්ථානයට මූසා 
පැමිණ, ඔහු සමඟ ඔහුවේ 
පරමාධිපති කතා කළ කල්හි 
‘මාවේ පරමාධිපතියාණනි ! 
(ඔබ ව)  මට වපන්වනු මැනව ! 
මා ඔබ ව බැලිය යුතුය යැයි 
පැවසුවේය. එයට ඔබ මා දැකිය 
වනොහැක්වක්මය. එනමුත් එම 
කන්ද වදස බලනු. එය ස්ථාවර 
ව පිහිය වේ නම් ඔබ මා දකිනු 
ිත යැයි පැවසුවේය. ඔහුවේ 
පරමාධිපති එම කන්වදහි වහළි 
වූ කල්හි එය සුනු විසුනු බවට 
පත් කවළේය. තවද මූසා 
සහිමුර්ජා වී වැටුවණ්ය. පසුව 
ඔහුට (සහිය) පැහැදිලි වූ කල්හි 
‘ඔබ සුපිවිතුරුය. මම ඔබ වවත 
පසුතැවිලි වී හැරුවණමි. වද්ව 
විශ්වාසවන්තයින්වේ 
පළමුවැනියා මම වවමි යැයි 
කීය. 

ا  قَاَل  َربُّهُ  َوَُكََّمهُ  لِِميَقاتَِنا ُموَس  َجاءَ  َولَمَّ
رِِن  رَِبِّ 
َ
نُْظرْ  أ

َ
 تََراِن  نْ لَ  قَاَل  إََِلْكَ  أ
 اْستََقرَّ  فَإِنِ  اْْلَبَلِ  إَِل  انُْظرْ  َولَِكنِ 
ا تََراِن  فََسوَْف  َمََكنَهُ   َربُّهُ  ََتَّلَّ  فَلَمَّ
 َصعًِقا ُموَس  وََخرَّ  َدَكًّ  َجَعلَهُ  لِلَْجبَلِ 
ا فَاَق  فَلَمَّ
َ
نَا إََِلَْك  ُتبُْت  ُسبَْحانََك  قَاَل  أ

َ
 َوأ

ُل  وَّ
َ
 (143) الُْمْؤمِنِيَ  أ

අවහ  මූසා ! නියත වශවයන්ම 
මම මාවේ දූත පණිවිඩ තුළින් ද 
මා ඔබ සමඟ කතා කිරීම තුළින් 
ද මා ඔබ ව ජනයාට වඩා වරේේ. 
කවළමු. එබැවින් මා නුඹට පිරි 
නැමූ දෑ ගනු. තවද නුඹ 
කෘතවේදීන් අතුරින් වනු යැයි 
ඔහු පැවසුවේය. 

 انلَّاِس  ََعَ  اْصَطَفيْتَُك  إِِنِّ  ُموَس  يَا قَاَل 
 آتَيْتُكَ  َما فَُخذْ  َوبَِكالِم  االِت بِرِسَ 
اكِرِينَ  مِنَ  َوُكنْ   (144) الشَّ

ඔහු වවනුවවන් පුවරු වල සෑම 
වදයක්ම ලිේවවමු. එය 
උපවදසක් හා සෑම වදයක්ම 
විග්රහ කරන්නක් වශවයන් විය. 
එබැවින් එය බලවත් වලස 

ء   ُكِِّ  مِنْ  األلَْواحِ  ِف  َلُ  َوَكتَبْنَا  ََشْ
ء   لُِكِِّ  َوَتْفِصيال َموِْعَظةً   فَُخْذَها ََشْ
ة   ُمرْ  بُِقوَّ

ْ
ُخُذوا قَْوَمَك  َوأ

ْ
ْحَسنَِها يَأ

َ
 بِأ
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ග්රහණය කර ගනු. එවමන්ම එය 
වඩා අලිංකාර අයුරින් ග්රහණය 
කර ගන්නා වමන් නුවේ 
ජනයාට ද නුඹ නිවය ග කරනු. 
පාපතරයින්වේ නිවහන මම 
නුඹලාට වපන්වමි (යැයි ඔහු 
පැවසුවේය.) 

رِيُكمْ 
ُ
 (145) الَْفاِسقِيَ  َدارَ  َسأ

146,147. උඩඟුකම් පාන වබොරුකාරයින්ට හිමි වන දඬුවම. 
යුක්තිවයන් වතොර ව 
වපොවළොවේ උඩඟුකම් පාන්නන් 
අපවේ සිංඥාවන්වගන් නියත 
වශවයන්ම අපි මතු 
හරවන්වනමු. ඔවුන් කවර 
සිංඥාවක් දුටුව ද එය ඔවුහු 
විශ්වාස වනොකරති. තවද ඔවුන් 
ඍජු මාර්ගය දකින්වන් නම් එය 
ඔවුහු (ඍජු) මඟක් වලස 
වනොගනිති. සීමාව ඉක්ම වූ 
මාර්ගයක් දකින්වන් නම් එය 
මඟක් වලස ගනිති. එය ඔවුන් 
අපවේ වදන් වබොරු කළ බැවින් 
හා ඒ පිළිබඳ ව ඔවුන් 
අනවධානීන් වලස සය  බැවිනි.  

ِْصُِف 
َ
ِينَ  آيَاِتَ  َعنْ  َسأ ُونَ  اَّلَّ  ِف  َيتََكّبَّ

 ال آيَة   ُكَّ  يََرْوا ِإَونْ  اْْلَِقِّ  بَِغْيِ  األرِْض 
 ال الرُّْشدِ  َسبِيَل  يََرْوا ِإَونْ  بَِها يُْؤِمنُوا
 الَْغِِّ  َسبِيَل  يََرْوا ِإَونْ  َسبِيال َيتَِّخُذوهُ 
نَُّهمْ  ذَلِكَ  َسبِيال َيتَِّخُذوهُ 

َ
بُوا بِأ  بِآيَاتِنَا َكذَّ

 (146) ََغفِلِيَ  َعنَْها َوََكنُوا

තවද අපවේ වදන් හා මතු වලොව 
හමු ව වබොරු කළවුන් වන 
ඔවුන්වේ ක්රියාවන් නිේලල විය. 
ඔවුන් කරමින් සය  දෑ සඳහා මිස 
ඔවුනට ප්රතිලල වදනු ලබනු ිත් 
ද? 

ِينَ  بُوا َواَّلَّ ِ  َولَِقاءِ  بِآيَاتِنَا َكذَّ  اآلِخَرة
ْعَمالُُهمْ  َحبَِطْت 
َ
 ََكنُوا َما إاِل َُيَْزْونَ  َهلْ  أ
 (147) َيْعَملُونَ 

148-154. මූසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමා වනොමැති අවසථ්ාවේ සාමිරී 
විසන් බනූ ඉස්රාඊල්වරුන් වනොමඟ යැවීම හා ඔවුන් අතර මූසා තුමාවේ 

ස්ථාවරත්වය. 
මූසාවේ ජනයා ඔහුවගන් පසු ව 
ඔවුන්වේ ආවරණ තුළින් වසු 

َذَ  ِ  مِنْ  ُموَس  قَوْمُ  َواُتَّ ِِّهِمْ  مِنْ  َبْعِده  ُحلِي
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පැටවකුවේ හැඩවයන් යුත් 
යමක් (නමදින්නට) ගත්වත්ය. 
එයට ගව හඬකුත් විය. 
සැබැවින්ම එය ඔවුන් සමඟ 
කතා වනොකරන බවත් ඔවුනට 
එය ඍජු මඟ වනොවපන්වන 
බවත් ඔවුහු වනොදුටුවව  ද? 
ඔවුහු එය (වදවියන් වලස) 
ගත්වත ය. තවද ඔවුන් 
අපරාධකරුවන් බවට පත් වූහ. 

لَمْ  ُخَوار   َلُ  َجَسًدا ِعْجال
َ
نَّهُ  يََرْوا أ

َ
 ال أ

َُذوهُ  َسبِيال َيْهِديهِمْ  َوال يَُكلُِِّمُهمْ   اُتَّ
 (148) َظالِِميَ  َوََكنُوا

ඔවුන්වේ අත් කළ දෑ පිළිබඳ 
පසුතැවිලි වී සැබැවින්ම තමන් 
මුළා වී ිති බව ඔවුන් දුටු 
කල්හි, අපවේ පරමාධිපති අපට 
කරුණා වනොකවළේ නම් තවද 
අපහට ඔහු සමාව වනොදුන්වන් 
නම් සැබැවින්ම අපි 
අලාවවන්තයින් අතුරින් 
වන්වනමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ.  

ا يِْديهِمْ  ِف  ُسقَِط  َولَمَّ
َ
ْوا أ

َ
نَُّهمْ  َوَرأ

َ
 قَدْ  أ

 نَلَا َويَْغفِرْ  َربُّنَا يَرََْحَْنا لَمْ  لَئِنْ  قَالُوا َضلُّوا
 (149) اْْلَاِِسِينَ  مِنَ  نَلَُكوَننَّ 

තවද මූසා තම සමූහයා වවත 
දැඩි වක පවයන් හා දුකින් 
පැමිණ කල්හි ‘මවගන් පසු ව 
නුඹලා මා නිවය ජනය කළ 
අයුරු නපුරු විය. නුඹලාවේ 
පරමාධිපතිවේ අණට නුඹලා 
ඉක්මන් වූවේ දැයි ිසීය. තවද 
එතුමා (වද්ව පණිවිඩ සඳහන්) 
පුවරු පහත වහළා තම 
සවහ දරයාවේ හිස අල්ලා 
තමන් වවත ිද්වද්ය. ‘මාවේ 
මවවේ පුතණුවනි ! සැබැවින්ම 
වමම සමූහයා මා දුර්වලයකු 
යැයි සතූහ. මා මරා දැමීමට තැත් 
කළහ. එබැවින් නුඹ මා ගැන 
සතුරන් (ඉදිරිවේ) සනහවට ලක් 
වනොකරනු. තවද අපරාධකාරී 

ا ِسًفا َغْضبَانَ  قَوِْمهِ  إَِل  ُموَس  رََجعَ  َولَمَّ
َ
 أ

 َبْعِدي مِنْ  َخلَْفتُُموِن  بِئَْسَما قَاَل 
َعِجلْتُمْ 

َ
ْمرَ  أ

َ
ُِِّكمْ  أ لَْق  َرب

َ
 احَ األلْوَ  َوأ

َخذَ 
َ
ِس  َوأ

ْ
ِخيهِ  بَِرأ

َ
هُ  أ مَّ  ابْنَ  قَاَل  إََِلْهِ  ََيُرُّ

ُ
 أ

 َيْقتُلُونَِن  َوََكُدوا اْستَْضَعُفوِن  الَْقوْمَ  إِنَّ 
 َمعَ  ََتَْعلِْن  َوال األْعَداءَ  ِبَ  تُْشِمْت  فاَل
الِِميَ  الَْقوْمِ   (151) الظَّ
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ජනයා සමඟ මා පත් වනොකරනු 
යැයි ඔහු (හාරූන්) කීය. 

මාවේ පරමාධිපතියාණනි, මට 
හා මාවේ සවහ රදයාට සමාව 
වදනු මැනව ! ඔවබ් කරුණාව 
තුළට අපව ද ිතුළත් කරනු 
මැනව ! තවද ඔබ 
කරුණාවන්තයින් අතුරින් මහා 
කාරුණිකය. 

دِْخلْنَا َوألِخ  ِل  اْغفِرْ  رَِبِّ  قَاَل 
َ
 ِف  َوأ

نَْت  رََْحَتَِك 
َ
رَْحمُ  َوأ

َ
اَِحِيَ  أ  (151) الرَّ

නියත වශවයන්ම වසු පැටවා 
(නැමදුමට) ගත් අය වන 
වමොවුනට වමවලොව ජීවිතවේ දී 
වමොවුන්වේ පරාමාධිපතිවගන් වූ 
වක පය ද අවමානය ද හිමි වනු 
ිත. තවද කල්පනය කර 
වගොතන්නන්හට අපි ප්රතිලල 
පිරිනමනුවේ එවලසය. 

ِينَ  إِنَّ  َُذوا اَّلَّ  َغَضب   َسيَنَالُُهمْ  الْعِْجَل  اُتَّ
ِِّهِمْ  مِنْ  ِ  ِف  َوذِلَّة   َرب نْيَا اْْلَيَاة  َوَكَذلَِك  اِلُّ

 (152) ينَ الُْمْفََتِ  ََنْزِي

තවද කවවරකු නපුරුකම් වකොට 
ඉන් පසු ව පශ්චාත්තාප වී 
විශ්වාස කවළේ ද සැබැවින්ම 
නුඹවේ පරමාධිපති ඉන් පසු 
පවා අතික්ෙමාශීලීය. කරුණා 
ගුණවයන් යුක්තය. 

ِينَ  ِِّئَاتِ  َعِملُوا َواَّلَّ ي  مِنْ  تَابُوا ُثمَّ  السَّ
 ور  لََغفُ  َبْعِدَها مِنْ  َربَّكَ  إِنَّ  َوآَمنُوا َبْعِدَها
 (153) رَِحيم  

මූසාවගන් වක පය නිවී ගිය 
කල්හි එම පුවරු ඔහු ගත්වත්ය. 
කවවරකු තම පරමාධිපතිට 
බියවන්වන් ද ඔවුනට ඒවාවයහි 
පිටපත්හි යහමඟ ද දයාව ද විය. 

ا َخذَ  الَْغَضُب  ُموَس  َعنْ  َسَكَت  َولَمَّ
َ
 أ

ِينَ  َورََْحَة   ُهًدى نُْسَختَِها َوِف  األلَْواحَ   لَِّلَّ
ِِّ  ُهمْ   (154) يَرَْهبُونَ  هِمْ لَِرب

155, 156. බනූ ඉස්රාඊල්වරුන්වේ කැමැත්ත පරිදි ඔවුන් වසු පැටවා 
නැමඳු වහේතුවවන් මූසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමා සමාව අයැදීමට යෑම හා 

ඔවුන්ට සදු වූ දෑ. 
නියම කරන ලද අපවේ සථ්ානය 
සඳහා මිනිසුන් හැත්තෑවක් 

 رَُجال َسبْعِيَ  قَوَْمهُ  ُموَس  َواْختَارَ 
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වදනා මූසා වත රා ගත්වත්ය. භූ 
කම්පනය ඔවුන් ග්රහණය කළ 
කල්හි ‘මාවේ 
පරමාධිපතියාණනි ! ඔබ අභිමත 
කවළේ නම් මීට වපරම ඔබ ඔවුන් 
හා මා විනාශ කරන්නට තිබුණි. 
අප අතුරින් අධමයින් කළ දෑ 
වහේතුවවන් ඔබ අප විනාශ 
කරන්වනහි ද? වමය ඔවබ් 
පරීක්ෙණයක් මිස නැත. එමගින් 
ඔබ අභිමත කරන අය මුළා 
කරන්වනහිය. ඔබ අභිමත කරන 
අයට මඟ වපන්වන්වනහිය. ඔබ 
අපවේ වාරකරුය. එබැවින් 
අපට සමාව වදනු මැනව ! තවද 
අපට කරුණා කරනු මැනව ! 
තවද ඔබ සමාව වදන්නන්වගන් 
වරේේ.තමයාය’ යැයි ඔහු(මූසා) 
පැවසුවේය. 

ا لِِميَقاتِنَا َخَذتُْهمُ  فَلَمَّ
َ
 رَِبِّ  قَاَل  الرَّْجَفةُ  أ

ْهلَْكتَُهمْ  ِشئَْت  لَوْ 
َ
 ِإَويَّايَ  َقبُْل  مِنْ  أ
ُتْهلُِكنَا

َ
َفَهاءُ  َفَعَل  بَِما أ  إاِل ِهَ  إِنْ  مِنَّا السُّ

 َمنْ  َوَتْهِدي تََشاءُ  َمنْ  بَِها تُِضلُّ  فِتْنَتَُك 
نَْت  تََشاءُ 
َ
نَْت  َوارََْحَْنا نَلَا فَاْغفِرْ  َوَِلُّنَا أ

َ
 َوأ

 (155) الَْغافِرِينَ  َخْيُ 

තවද වමවලොවවහි හා මතු 
වලොවවහි අපහට යහපත නියම 
කරනු මැනව ! නියත 
වශවයන්ම අපි ඔබ වවත 
හැරුවණමු. ‘මාවේ දඬුවම, මා 
අභිමත කරන අය එමගින් මම 
හසු කරමි. තවද මාවේ දයාව 
සයලු දෑහි වයාප්තවත ව ිත. 
එබැවින් වද්ව බිය හැඟීවමන් 
යුතු ව කටයුතු කරන zසකාත් 

පිරිනමන අය හා අපවේ වදන් 
විශ්වාස කරන අයට එය මම මතු 
සටහන් කරමි යැයි 
ඔහු(අල්ලාහ්) පැවසුවේය. 

ِ  ِف  نَلَا َواْكُتْب  نْيَا َهِذه  َوِف  َحَسنَةً  اِلُّ
 ِ ِصيُب  َعَذاِب  قَاَل  إََِلَْك  ُهْدنَا إِنَّا اآلِخَرة

ُ
 أ

َشاءُ  َمنْ  بِهِ 
َ
ء   ُكَّ  وَِسَعْت  َورََْحَِت  أ  ََشْ

ْكتُبَُها
َ
ِينَ  فََسأ ََكةَ  ونَ َويُْؤتُ  َيتَُّقونَ  لَِّلَّ  الزَّ

ِينَ   (156) يُْؤمِنُونَ  بِآيَاتِنَا ُهمْ  َواَّلَّ

157, 158. නබි(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා වගන ආ සයලු 
කරුණු සම්බන්ධවයන් බනූ ඉස්රාඊල්වරු එතුමාණන් ව පිළිපැදීවම් 
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අනිවාර්යවාවය. එතුමාණන්වේ දූත වමවහය සයලු මිනිස් වර්ගයාටම 
වපොදු වීම. 

ඔවුහු වනාහි ඔවුන් අබියස ිති 
තේරාතවේ හා ඉන්ජීලවේ 
සඳහන් කරනු ලැබූ අයුරින් 
ඔවුනට යහපත විධානය කරන 
පිළිකුල් සහගත දැයින් ඔවුන් 
වළක්වාලන යහපත් දෑ ඔවුනට 
අනුමත කරන අයහපත් දෑ ඔවුන් 
මත තහනම් කරන ඔවුන්වේ බර 
හා ඔවුන් මත පැවති 
දුේකරතාවන් (පහකර) තබන 
අයකු වලසන් ශාක්ෙරතාවක් 
(ලිවීමට කියවීමට වනොහැකි) 
වනොමැති වද්ව ඥානය ලැබූ 
වමම ධර්ම දූතයාණන් ව 
අනුගමනය කරන්වන  වවති.  
එබැවින් කවවරකු ඔහු ව 
විශ්වාස වකොට ඔහුට ගරු වකොට 
ඔහුට උදේ කර ඔහුට පහළ 
කරනු ලැබූ ආවල කය 
පිළිපැද්වද් ද ඔවුහුමය 
ජයග්රහකවය . 

ِينَ  َّ  انلَِّبَّ  الرَُّسوَل  يَتَّبُِعونَ  اَّلَّ ِ  األِمِّ  ياَّلَّ
ِ  ِف  ِعنَْدُهمْ  َمْكتُوبًا ََيُِدونَهُ   اِلَّْوَراة
ُمرُُهمْ  َواإلَْنِيلِ 

ْ
 َويَنَْهاُهمْ  بِالَْمْعُروِف  يَأ

يِِّبَاتِ  لَُهمُ  َويُِحلُّ  الُْمنَْكرِ  َعنِ   َويَُحرِِّمُ  الطَّ
 إِِْصَُهمْ  َعنُْهمْ  َويََضعُ  اْْلَبَائَِث  َعلَيْهِمُ 

ِينَ  يْهِمْ َعلَ  ََكنَْت  الَِّت  َواألْغالَل   فَاَّلَّ
ُروهُ  بِهِ  آَمنُوا وهُ  وََعزَّ  انلُّورَ  َواتَّبَُعوا َونََصُ
ِي نْزَِل  اَّلَّ
ُ
ولَئِكَ  َمَعهُ  أ

ُ
 الُْمْفلُِحونَ  ُهمُ  أ

(157) 

අවහ  ජනයිනි ! සැබැවින්ම මම 
නුඹලා සයලු වදනා වවත වූ 
අල්ලාහ්වේ ධර්ම දූතයා වවමි. 
අහස් හා වපොවළොවේ ආධිපතයය 
ඔහු සතුය. ඔහු හැර නැමදුමට 
වවනත් සුදුස්වසකු වනොමැත. 
ඔහු ජීවය වදයි. තවද මරණයට 
පත් කරයි. එබැවින් නුඹලා 
යහමඟ ලැබිය හැකි වනු පිණිස 
අල්ලාහ් ව ද ඔහු හා ඔහුවේ 
වදන් විශ්වාස කරන ඔහුවේ දූත 
උම්මි (ශාක්ෙරතාව වනොදන්නා) 

َها يَا قُلْ  يُّ
َ
ِ  رَُسوُل  إِِنِّ  انلَّاُس  أ  إََِلُْكمْ  اّللَّ
ِي َْجِيًعا َماَواتِ  ُملُْك  َلُ  اَّلَّ  َواألرِْض  السَّ
ِ  فَآمِنُوا َويُِميُت  ُُيِْي  ُهوَ  إاِل إَِلَ  ال  بِاّللَّ

ِِّ  انلَِّبِِّ  َورَُسوِلِ  ِي األِمِّ ِ  يُْؤمِنُ  اَّلَّ  بِاّللَّ
 (158) ْهتَُدونَ تَ  لََعلَُّكمْ  َواتَّبُِعوهُ  َوَُكَِماتِهِ 
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නබිවරයාව ද විශ්වාස කරනු. 
තවද ඔහුව අනුගමනය කරනු. 

159. බනූ ඉස්රාඊල්වරුන්වගන් ිතැමුන් සතයය අනුගමනය කිරීම. 
මූසාවේ ජනයා අතුරින් සතයය 
අනුව යහමඟ වපන්වන හා 
එමගින් යුක්තිය ඉටු කරන 
ප්රජාවක් වවති. 

ة   ُموَس  قَوْمِ  َومِنْ  مَّ
ُ
 َوبِهِ  بِاْْلَِقِّ  َيْهُدونَ  أ

 (159) َيْعِدلُونَ 
160. බනූ ඉස්රාඊල්වරුන් වකවරහි අල්ලාහ් පිරිනමා තිබූ දායාදයන්. 

වග ත්ර වදොවළොසක ප්රජාවක් 
බවට අපි ඔවුන් වවන් කවළමු. 
මූසාවේ ජනයා ඔහුවගන් ජලය 
ඉල්ලා සය ය දී නුවේ 
සැරයය වයන් ගලට ගසනු යැයි 
අපි ඔහුට දන්වා සය වයමු. එවිට 
උල්පත් වදොවළොසක් ඉන් මතු වී 
පිටාර ගැලීය. සෑම ජන 
වකොට්.ාසයක්ම ඔවුන් පැන් 
වබොන ස්ථානය දැන ගත්වත්ය. 
තවද වලාකුළ ඔවුනට 
වසවණැලි බවට පත් කවළමු. 
තවද ඔවුන් වවත මන්නු හා 
සල්වා (නම් ස්වර්ග ආහාර) 
පහළ කවළමු. නුඹලාට අපි 
වප ෙණය කළ දැයින් පිවිතුරු 
දෑ අනුවව කරනු. තවද අපි 
අපරාධ වනොකවළමු. එවහත් 
ඔවුහු ඔවුනටම අපරාධ කර 
ගනිමින් සය යහ. 

ْعنَا ةَ  اثْنََتْ  ُهمُ َوَقطَّ ْسبَاًطا َعْْشَ
َ
َمًما أ

ُ
 أ

وَْحيَْنا
َ
نِ  قَوُْمهُ  اْستَْسَقاهُ  إِذِ  ُموَس  إَِل  َوأ

َ
 أ

 مِنْهُ  فَانْبََجَسْت  اْْلََجرَ  بَِعَصاكَ  اْْضِْب 
ةَ  اثْنَتَا نَاس   ُكُّ  َعلِمَ  قَدْ  َعيْنًا َعْْشَ

ُ
 أ

بَُهمْ  نْ  الَْغَمامَ  َعلَيْهِمُ  َوَظلَّلَْنا َمْْشَ
َ
 َزنْلَاَوأ

لَْوى الَْمنَّ  َعلَيْهِمُ   َطيِِّبَاتِ  مِنْ  ُُكُوا َوالسَّ
 ََكنُوا َولَِكنْ  َظلَُمونَا َوَما َرزَْقَناُكمْ  َما

نُْفَسُهمْ 
َ
 (161) َيْظلُِمونَ  أ

161, 162. නිවය ගයන් පිළිපදින වමන් අල්ලාහ් බනූ ඉස්රාඊල්වරුන්ට 
කළ නිවය ගය. සමාව හා අධික යහපත ඔවුනට ලබා වදන බවට වූ 

අල්ලාහ්වේ ප්රතිඥාව. නමුත් ඔහුවේ නිවය ගයන්ට ඔවුන් වවනස්කම් 
කිරීම හා ඒ සඳහා ඔවුනට හිමි වූ දඬුවම්. 
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නුඹලා වමම ගම්මානවේ පදිිංචි 
වනු. තවද නුඹලා කැමති දෑ 
එයින් නුඹලා අනුවව කරනු. 
තවද නුඹලා හිත්තතුන් යැයි 
පවසනු. වාසල් වදොරින් හිස 
පහත් වකොට ිතුළු වනු. 
නුඹලාවේ වැරදි වලට අපි 
නුඹලාට සමාව වදන්වනමු. 
දැහැමියන්ට අපි අධික කර 
වදන්වනමු යැයි ඔවුනට පවසනු 
ලැබූ අවස්ථාව සහිපත් කරනු.   

ِ  اْسُكنُوا لَُهمُ  قِيَل  ِإَوذْ   َوُُكُوا الَْقْريَةَ  َهِذه
ة   َوقُولُوا ِشئْتُمْ  َحيُْث  مِنَْها  َوادُْخلُوا ِحطَّ
ًدا اِْلَاَب   ِطيئَاتُِكمْ خَ  لَُكمْ  َنْغفِرْ  ُسجَّ
 (161) الُْمْحِسنِيَ  َسَْنِيدُ 

ඔවුන් අතුරින් අපරාධ කළවුන් 
ඔවුනට පවසනු ලැබූ දෑ හැර 
වවනත් ප්රකාශයක් - වවනස් 
වකොට පැවසුවව ය. එබැවින් 
ඔවුන් අපරාධකරමින් සය  
වහේතුවවන් අහසන් දඬුවමක් අපි 
ඔවුන් වවත එේවවමු. 

َل  ِينَ  َفبَدَّ ِي َغْيَ  القَوْ  مِنُْهمْ  َظلَُموا اَّلَّ  اَّلَّ
رَْسلَْنا لَُهمْ  قِيَل 

َ
 مِنَ  رِْجًزا َعلَيْهِمْ  فَأ

َماءِ   (162) َيْظلُِمونَ  ََكنُوا بَِما السَّ

163-171. බනූ ඉස්රාඊල් දරුවන් වසනසුරාදා දින දඩයම් කිරීම. ඔවුනට 
හිමි වූ දඬුවම් ඔවුනට ඉහළින් කන්ද ඔසවා තැබීම. 

මුහුද අසබඩ පිහිය  ගම්මානය 
පිළිබඳ ව නුඹ ඔවුන්වගන් 
අසනු. ඔවුන් වසනසුරාදා දින 
සීමාව ඉක්මවා ගිය අවස්ථාව 
සහිපත් කරනු. වසනසුරාදා දින 
ඔවුන්වේ මතසයයින් ඔවුන් 
වවත හිස ඔසවා පැමිවණයි. 
වසනසුරාදා වනොවන දිනවයහි 
ඔවුන් වවත වනොපැමිවණයි. 
ඔවුන් පාපකම් කරමින් සය  
වහේතුවවන් අප ඔවුන් 
පරීක්ොවට ලක් කවළේ එවලසය. 

لُْهمْ وَ 
َ
ةَ  ََكنَْت  الَِّت  الَْقْريَةِ  َعنِ  اْسأ  َحاِْضَ
بْتِ  ِف  َيْعُدونَ  إِذْ  اِْلَْحرِ  تِيهِمْ  إِذْ  السَّ

ْ
 تَأ

 ال َويَوْمَ  ُْشَّعً  َسبْتِهِمْ  يَوْمَ  ِحيَتاُنُهمْ 
تِيهِمْ  ال يَْسبِتُونَ 

ْ
 بَِما َنبْلُوُهمْ  َكَذلَِك  تَأ

 (163) َيْفُسُقونَ  ََكنُوا

තවද අල්ලාහ් ඔවුන් විනාශ 
කරන්නට යන එවසේත් 

ة   قَالَْت  ِإَوذْ  مَّ
ُ
ُ  قَوًْما تَعُِظونَ  لِمَ  مِنُْهمْ  أ  اّللَّ
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නැතවහොත් දැඩි දඬුවමකින් 
දඬුවම් කරන්නට යන පිරිසකට 
නුඹලා උපවදස් වදනුවේ 
මන්දැයි ඔවුන් අතුරින් වූ 
සමූහයක් පැවසූ අවස්ථාව 
සහිපත් කරනු. නුඹලාවේ 
පරමාධිපති වවත වහේතු 
සාධකයක් වනු පිණිසත් ඔවුන් 
බිය හැඟීවමන් යුතු ව කටයුතු 
කිරීමට හැකි වනු පිණිසත් යැයි 
ඔවුහු (වද්ශකවය ) පැවසුවව ය. 

وْ  ُمْهلُِكُهمْ 
َ
ُبُهمْ  أ  قَالُوا َشِديًدا َعَذابًا ُمَعِذِّ
ُِِّكمْ  إَِل  َمْعِذَرةً   (164) َيتَُّقونَ  َولََعلَُّهمْ  َرب

කවර වදයක් ඔවුනට උපවදස් 
වදනු ලැබුවේ ද එය ඔවුන් 
අමතක කළ කල්හි නපුවරන් 
වළක්වන්නන් (පමණක්) අපි 
මුදවා ගත්වතමු. තවද අපරාධ 
කළවුන් පාපකම් කරමින් සය  
වහේතුවවන් දැඩි දඬුවමකින් අපි 
ඔවුන් ග්රහණය කවළමු. 

ا ُروا َما نَُسوا فَلَمَّ َْنَيْنَا بِهِ  ذُكِِّ
َ
ِينَ  أ  اَّلَّ

وءِ  َعنِ  َينَْهْونَ  َخْذنَا السُّ
َ
ِينَ  َوأ  لَُمواظَ  اَّلَّ

 (165) َيْفُسُقونَ  ََكنُوا بَِما بَئِيس   بَِعَذاب  

එයින් තහනම් කරනු ලැබූ දෑ 
සම්බන්ධවයන් ඔවුන් සීමාව 
ඉක්මවා කටයුතු කළ කල්හි 
‘නුඹලා නීච වඳුරන් වමන් වනු’ 
යැයි අපි ඔවුනට පැවසුවවමු. 

ا  لَُهمْ  قُلَْنا َعنْهُ  ُنُهوا َما َعنْ  َعتَوْا فَلَمَّ
 (166) َخاِسئِيَ  قَِرَدةً  ُكونُوا

මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු 
ලබන දිනය දක්වා ඔවුනට 
එවරහි ව නපුරු දඬුවවමන් 
දඬුවම් කරන අය එවනු ිතැයි 
නුඹවේ පරමාධිපති නිවේදනය 
කළ අවස්ථාව සහිපත් කරනු. 
නියත වශවයන්ම නුඹවේ 
පරමාධිපති දඬුවම් දීවමහි ඉතා 
වේගවත්ය. තවද නියත 
වශවයන්ම ඔහු අති ක්ෙමාශීලී 
කරුණා ගුණවයන් යුක්තය. 

ذَّنَ  ِإَوذْ 
َ
 يَوْمِ  إَِل  َعلَيْهِمْ  ََلَبَْعَثَّ  َربَُّك  تَأ
 إِنَّ  الَْعَذابِ  ُسوءَ  يَُسوُمُهمْ  َمنْ  الْقِيَاَمةِ 
 رَِحيم   لََغُفور   ِإَونَّهُ  الْعَِقابِ  لََِسِيعُ  َربََّك 

(167) 
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තවද අපි වපොවළොවේ සමූහයන් 
වශවයන් ඔවුන් වබදා වවන් 
කවළමු. ඔවුන් අතුරින් 
සදැහැමියන් ද වවති. තවද ඔවුන් 
අතුරින් එවසේ වනොවන අය ද 
වවති. තවද ඔවුන් නැවත හැරිය 
හැකි වනු පිණිස යහපත් දෑ හා 
නපුරු දැයින් අපි ඔවුන් පරීක්ො 
කවළමු. 

ْعنَاُهمْ  َمًما األرِْض  ِف  َوَقطَّ
ُ
 مِنُْهمُ  أ

اِْلُونَ   َوبَلَْونَاُهمْ  ذَلِكَ  ُدونَ  َومِنُْهمْ  الصَّ
ِِّئَاتِ  َسنَاتِ بِاْلَْ  ي  يَرِْجُعونَ  لََعلَُّهمْ  َوالسَّ

(168) 

ඔවුන්වගන් පසු ව (ඔවුන් 
වවනුවට) පරපුරක් පැමිණ එම 
වද්ව ග්රන්ථය උරුම කර 
ගත්වත ය. (එමගින් 
වමවලොවවහි) පහත් වාණ්ඩය 
ඔවුහු ගනිති. තවද අපට සමාව 
වදනු ලබනු ිතැයි පවසති. ඒ 
හා සමාන (තවත් පහත්) 
වාණ්ඩයක් ඔවුන් වවත 
පැමිවණන්වන් නම් එය ද ඔවුහු 
ගනිති. අල්ලාහ් වවත සතයය 
මිස වවනත් කිසවක් 
වනොපැවසය යුතු යැයි ඔවුන් 
වවතින් වද්ව ග්රන්ථවේ 
ප්රතිඥාවක් ගනු වනොලැබුවේ ද? 
තවද එහි ිති දෑ ඔවුන් හැදෑරිය 
යුතු වනොවේ ද? වද්ව බිය 
හැඟීවමන් කටයුතු 
කරන්නන්හට මතු වලොව 
නිවහන වරේේ.ය. (වමය) 
නුඹලා වටහා ගත යුතු වනොවේ 
ද?   

 َورِثُوا َخلْف   َبْعِدهِمْ  مِنْ  فََخلََف 
ُخُذونَ  الِْكتَاَب 

ْ
 األدَْن  َهَذا َعَرَض  يَأ
تِهِمْ  ِإَونْ  نَلَا َسيُْغَفرُ  َويَُقولُونَ 

ْ
 َعَرض   يَأ

ُخُذوهُ  مِثْلُهُ 
ْ
لَمْ  يَأ

َ
 مِيثَاُق  َعلَيْهِمْ  يُؤَْخذْ  أ

نْ  الِْكتَابِ 
َ
ِ ا ََعَ  َيُقولُوا ال أ  اْْلَقَّ  إاِل ّللَّ
ارُ  فِيهِ  َما َوَدرَُسوا ِينَ  َخْي   اآلِخَرةُ  َواِلَّ  لَِّلَّ
فاَل َيتَُّقونَ 
َ
 (169) َتْعقِلُونَ  أ

තවද ඔවුහු වනාහි වද්ව ග්රන්ථය 
තදින් පිළිපදින්නන් වවති. තවද 
ඔවුහු සලාතය විධිමත් ව ඉටු 
කවළ ය. නියත වශවයන්ම අපි 

ِينَ  ُكونَ  َواَّلَّ قَاُموا بِالِْكتَابِ  ُيَمِسِّ
َ
 َوأ

الةَ  ْجرَ  نُِضيعُ  ال إِنَّا الصَّ
َ
 الُْمْصلِِحيَ  أ
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දැහැමි කටයුතු කරන්නන්වේ 
ප්රතිලල නිේලල 
වනොකරන්වනමු.  

(171) 

තවද ඔවුනට ඉහළින් කුඩයක් 
වමන් කන්ද ඔසවා තැබූ 
අවස්ථාව සහිපත් කරනු. 
සැබැවින්ම එය ඔවුන් මත 
වැවටනු ිතැයි ඔවුහු සතූහ. 
නුඹලා බිය හැඟීවමන් යුතු ව 
කටයුතු කළ හැකි වනු පිණිස 
නුඹලාට අපි පිරිනැමූ දෑ නුඹලා 
බලවත් වලස ග්රහණය කර ගනු.  
තවද එහි ිති දෑ නුඹලා 
වමවනහි කරනු. 

نَّهُ  فَوَْقُهمْ  اْْلَبََل  َنتَْقنَا ِإَوذْ 
َ
 َوَظنُّوا ُظلَّة   َكأ

نَّهُ 
َ
ة   آتَيْنَاُكمْ  َما ُخُذوا بِهِمْ  َواقِع   أ  بُِقوَّ

 (171) َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمْ  فِيهِ  َما ُكُرواَواذْ 

172-174. බනූ ඉස්රාඊල්වරුන්වගන් ප්රතිඥාව ලබා ගැනීම. එනම් 
ඔවුන්වේ ස්වවාවිකත්වය ඉස්ලාමය මත පිහිටා ිති බව අවධාරණය 

කිරීම. 
තවද නුඹවේ පරමාධිපති 
ආදම්වේ දරුවන්වගන් ඔවුන්වේ 
වකොදුවලින් ඔවුන්වේ පරපුර 
වගන ඔවුනට එවරහි ව ඔවුන්ම 
සාක්ෂි දැරීමට පත් වකොට 
නුඹලාවේ පරමාධිපති මා 
වනොවේ දැයි (ඔහු විමසුවේය.) 
එවසේය අපි සාක්ෂි දරමු යැයි 
ඔවුහු පැවසුවව ය. (එවසේ 
ප්රතිඥාවක් ගනු ලැබුවේ) 
මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු 
ලබන දිනවේ ‘නියත වශවයන්ම 
අපි වම් ගැන අනවධානීන් වලස 
සය වයමු යැයි නුඹලා 
වනොපවසනු පිණිසය. 

َخذَ  ذْ ِإَو
َ
 ُظُهورِهِمْ  مِنْ  آَدمَ  بَِن  مِنْ  َربَُّك  أ

يَّتَُهمْ  ْشَهَدُهمْ  ذُرِِّ
َ
نُْفِسهِمْ  ََعَ  َوأ

َ
لَْسُت  أ

َ
 أ

ُِِّكمْ  نْ  َشهِْدنَا بََّل  قَالُوا بَِرب
َ
 يَوْمَ  َتُقولُوا أ

 (172) ََغفِلِيَ  َهَذا َعنْ  ُكنَّا إِنَّا الْقِيَاَمةِ 

නැතවහොත් නියත වශවයන්ම 
මීට වපර සට ආවද්ශ කළ අය 

وْ 
َ
ْْشَكَ  إِنََّما َتُقولُوا أ

َ
 َوُكنَّا َقبُْل  مِنْ  آبَاُؤنَا أ



 

 

 
48 

වනුවේ අපවේ මුතුන් මිත්තන්ය. 
තවද අපි ඔවුන්වගන් පසු වූ 
පරපුරක් වවමු. අවැඩ 
කරන්වන  සදු කළ දෑ 
වහේතුවවන් නුඹ අප ව විනාශ 
කරන්වනහිද යැයි නුඹලා 
වනොපවසනු පිණිසය. 

يَّةً  َفتُْهلُِكنَا َبْعِدهِمْ  مِنْ  ذُرِِّ
َ
 َفَعَل  بَِما أ

 (173) الُْمبِْطلُونَ 

තවද එවලසය ඔවුහු නැවත 
හැරිය හැකි වනු පිණිස එම 
සාධක අප විස්තර කරනුවේ.  

ُل  َوَكَذلَِك   يَرِْجُعونَ  َولََعلَُّهمْ  اآليَاتِ  ُنَفِصِّ
(174) 

175-178. බුන්ආම් ඉබ්නු අේරාවේ කතා වස්තුව මතක් කරමින් 
උදාහරණ පැවසීම. 

අප අපවේ වදන් ඔහුට පිරිනැමූ 
අයකුවේ පුවත ඔවුන් වවත 
කියවා වපන්වනු. නමුත් ඔහු 
එයින් ගැල වී ගිවේය. එවිට 
වෙයිතාන් ඔහු පසු පස ගිවේය. 
එවහයින් ඔහු වනොමඟ ගියවුන් 
අතුරින් විය.  

  َعلَيْهِمْ  َواتُْل 
َ
ِي َنبَأ  آيَاتَِنا آتَيْنَاهُ  اَّلَّ

تْبََعهُ  مِنَْها فَانَْسلَخَ 
َ
يْ  فَأ  مِنَ  فَََكنَ  َطانُ الشَّ

 (175) الَْغاوِينَ 

අපි අභිමත කවළේ නම් එමගින් 
අපි ඔහු උසස් කරන්නට තිබුණි. 
එනමුත් ඔහු මහවපොවළොවේ සදා 
රැඳුවණ්ය. ඔහුවේ මවන  
ආශාවන් පිළිපැද්වද්ය. එබැවින් 
ඔහුවේ උපමාව සුනඛයාවේ 
උපමාව වමනි. නුඹ ඌට පහර 
වදන්වන් නම් ඌ දිව දිගු කරයි. 
නුඹ (පහර වනොදී) ඌ අත හැර 
දමන්වන් නම්  ද ඌ දිව දිගු 
කරයි. අපවේ වදන් වබොරු කළ 
පිරිසට උපමාව වමයයි. එබැවින් 
ඔවුන් වටහා ගත හැකි වනු 
පිණිස වමම කතා වස්තුව 

ْخَلَ  َولَِكنَّهُ  بَِها لََرَفْعنَاهُ  ِشئْنَا َولَوْ 
َ
 إَِل  أ

ْ  َكَمثَلِ  َفَمثَلُهُ  َهَواهُ  َواتَّبَعَ  األرِْض   بِ الَْك
وْ  يَلَْهثْ  َعلَيْهِ  ََتِْملْ  إِنْ 

َ
ْكهُ  أ  يَلَْهثْ  َتَْتُ

ِينَ  الَْقوْمِ  َمثَُل  ذَلَِك  بُوا اَّلَّ  بِآيَاتَِنا َكذَّ
ُرونَ  لََعلَُّهمْ  الَْقَصَص  فَاقُْصِص   َيتََفكَّ

(176) 
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ඔවුනට නුඹ පවසනු. 

අපවේ වදන් වබොරු වකොට 
තමන්ටම ආසාධාරණකම් 
කරමින් සය  පිරිස උපමාවවන් 
නපුරු විය. 

ِينَ  الَْقوْمُ  الَمثَ  َساءَ  بُوا اَّلَّ  بِآيَاتَِنا َكذَّ
نُْفَسُهمْ 

َ
 (177) َيْظلُِمونَ  ََكنُوا َوأ

කවවරකු අල්ලාහ් යහ මඟ 
වයොමු කරන්වන් ද එවිට ඔහු යහ 
මඟ ලැබූවවකි. තවද කවවරකු 
ඔහු වනොමඟ යන්නට හරින්වන් 
ද එවිට ඔවුහුමය 
අලාවවන්තවය .  

ُ  َيْهدِ  َمنْ   يُْضلِلْ  َوَمنْ  الُْمْهتَِدي َفُهوَ  اّللَّ
ولَئَِك 

ُ
ونَ  ُهمُ  فَأ  (178) اْْلَاِِسُ

179. නිරාවාසීන්, ඔවුන්වේ ගුණාිංග හා ඔවුන්වේ ආශාවන්. 
සැබැවින්ම අපි ජින් වර්ගයා හා 
මිනිස් වර්ගයාවගන් වැඩි 
වදවනකු නිරය සඳහා බිහි 
කවළමු. ඔවුනට හදවත් ිත. 
ඔවුහු එමගින් වටහා වනොගනිති. 
තවද ඔවුනට ිස් ිත. ඔවුහු 
එමගින් වනොබලති. තවද ඔවුනට 
කන් ිත. ඔවුහු එමගින් සවන් 
වනොවදති. ඔවුහු (ඔටු, ගව, එළු 
වැනි) වගොවිපළ සතුන් වමනි. 
නැත. ඊටත් වඩා වනොමඟ 
ගියවුන්ය. වනොසැලකිලිමත් 
කමින් සය යවුන් ඔවුහුමය. 

نَا َولََقدْ 
ْ
ِنِّ  مِنَ  َكثًِيا ِْلََهنَّمَ  ذَرَأ  اْْلِ
 َولَُهمْ  بَِها َيْفَقُهونَ  ال قُلُوب   لَُهمْ  َواإلنِْس 
ْعُي  

َ
ونَ  ال أ  ال آذَان   َولَُهمْ  بَِها ُيبِْصُ

ولَئَِك  بَِها يَْسَمُعونَ 
ُ
 ُهمْ  بَلْ  ََكألنَْعامِ  أ

َضلُّ 
َ
ولَئَِك  أ

ُ
 (179) الَْغافِلُونَ  ُهمُ  أ

180. අල්ලාහ්වේ නාමයන් ඉදිරිපත් කරමින් ප්රාර්ථනා කිරීවම් 
වැදගත්කම. 

වඩාත් අලිංකාර නාමයන් 
අල්ලාහ්ට හිමිය. එවහයින් 
නුඹලා ඒවා මගින්  ඔහුට 
ිරයුම් කරනු. තවද ඔහුවේ 
නාමයන් හි අපහාස කරන්නන් 
අත හැර දමනු. ඔවුන් කරමින් 

 ِ  َوذَُروا بَِها فَادُْعوهُ  اْْلُْسَن  األْسَماءُ  َوّلِلَّ
ِينَ  ْسَمائِهِ  ِف  يُلِْحُدونَ  اَّلَّ

َ
 َما ْونَ َسيُْجزَ  أ

 (181) َيْعَملُونَ  ََكنُوا
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සය  දෑ සඳහා ඔවුනට ප්රතිලල 
වදනු ලබනු ිත.  

181. ජනයා අතුරින් යහ මඟ ලැබූවව . 
තවද අප මැවූ අය අතුරින් 
සතයය තුළින් මඟ වපන්වන, 
තවද එතුළින් යුක්තිය ඉටු කරන 
සමූහයක් ද විය. 

نْ  ة   َخلَْقنَا َومِمَّ مَّ
ُ
 َوبِهِ  بِاْْلَِقِّ  َيْهُدونَ  أ

 (181) َيْعِدلُونَ 

182-186. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පිළිබඳ යථාර්ථය 
අවවබ ධ කර ගැනීමට හා අල්ලාහ්වේ වදන් වදස අවධානය වයොමු 

කිරීමට ිරයුම් කරන විටදී එය පිටු පෑ වනොමඟ ගියවුන්. 
අපවේ වදන් වබොරු කළවුන් 
වනාහි ඔවුන් වනොහඳුනන පරිදි 
අපි පියවරින් පියවර, ඔවුන් 
මතුවට හසු කර ගන්වනමු. 

ِينَ  بُو َواَّلَّ  مِنْ  َسنَْستَْدرُِجُهمْ  بِآيَاتِنَا اَكذَّ
 (182) َيْعلَُمونَ  ال َحيُْث 

තවද මම ඔවුනට අවකාශය 
වදමි. නියත වශවයන්ම මාවේ 
සැලැස්ම ඉතා දැඩිය. 

ْمِّل 
ُ
 (183) َمتِي   َكيِْدي إِنَّ  لَُهمْ  َوأ

ඔවුන්වේ සගයාට කිසදු 
උමතුවක් වනොමැති බව ඔවුහු 
වටහා වනොගත්වත  ද ? ඔහු 
පැහැදිලි අවවාද කරන්නකු මිස 
නැත. 

َولَمْ 
َ
ُروا أ  إِنْ  ِجنَّة   مِنْ  بَِصاِحبِهِمْ  َما َيتََفكَّ

 (184) ُمبِي   نَِذير   إاِل ُهوَ 

අහසහ්ි හා මිහිතලවේ 
ආධිපතයවයහි ද යම් වදයකින් 
අල්ලාහ් මවා ිති දෑ ගැන ද 
ඔවුන්වේ නියමිත කාලය සමීප 
විය හැකිය යන්න ගැන ද ඔවුහු 
අවධානවයන් වනොබැලුවව  ද. 
එවහයින් ඉන් පසු ව ඔවුන් කවර 
පුවතක් ගැන ද විශ්වාස කරනු 
ිත්වත්? 

َولَمْ 
َ
َماَواتِ  َملَُكوتِ  ِف  َينُْظُروا أ  السَّ

ُ  َخلَقَ  َوَما َواألرِْض  ء   مِنْ  اّللَّ نْ  ََشْ
َ
 َوأ

نْ  َعَس 
َ
َجلُُهمْ  اْقََتََب  قَدِ  يَُكونَ  أ

َ
 أ

ِيِّ 
َ
 (185) يُْؤمِنُونَ  َبْعَدهُ  َحِديث   فَبِأ
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අල්ලාහ් කවවරකු වනොමඟ 
වයොමු කරන්වන් ද එවිට ඔහුට 
මඟ වපන්වන්වනකු නැත.  තව 
ද ඔවුන්වේ සීමාව ඉක්මවීවමහි 
සැරිසැරීම ට ඔහු ඔවුනට ඉඩ 
හරියි. 

ُ  يُْضلِلِ  َمنْ   ِف  َويََذرُُهمْ  َلُ  َهادِيَ  فاَل اّللَّ
 (186) َيْعَمُهونَ  ُطْغيَانِهِمْ 

187. අවසන් දිනය පිළිබඳ ව අල්ලාහ් හැර වවනත් කිසවකු වනොදන්නා 
වග.ِ

අවසන් වහ රාව ගැන, එය 
කවදා පැමිවණන්වන් දැයි ඔවුහු 
නුඹවගන් විමසති. එහි දැනුම 
ිත්වත් මාවේ පරමාධිපති 
අබියසය. එහි නියමිත 
වේලාවවහි ඔහු හැර (වවන 
කිසවකු) එය වහළි වනොකරනු 
ිත. එය(එහි දැනුම) අහසහ්ි හා 
වපොවළ  තලවේ (වවවසන්නන් 
හට) බැරෑරුම් විය. එය 
ක්ෙණීකව මිස නුඹලා වවත 
වනොපැමිවණනු ිතැයි නුඹ 
පවසනු. ඒ පිළිබඳ ව නුඹ මනා 
දැනුමක් ිත්වතකු වසේ ඔවුහු 
නුඹවගන් විමසති. එහි දැනුම 
ිත්වත් අල්ලාහ් අබියසය යැයි 
නුඹ පවසනු. එනමුත් 
මිනිසුන්වගන් වැඩි වදනා (ඒ 
බව) වනොදනිති.    

لُونََك 
َ
اَعةِ  َعنِ  يَْسأ يَّانَ  السَّ

َ
 قُلْ  ُمرَْساَها أ

ِِّيَها ال َرِبِّ  ِعنْدَ  ِعلُْمَها َماإِنَّ   إاِل لَِوقْتَِها َُيَل
َماَواتِ  ِف  َثُقلَْت  ُهوَ   ال َواألرِْض  السَّ

تِيُكمْ 
ْ
لُونََك  َبْغتَةً  إاِل تَأ

َ
نََّك  يَْسأ

َ
 َحِف   َكأ

ِ  ِعنْدَ  ِعلُْمَها إِنََّما قُلْ  َعنَْها  َولَِكنَّ  اّللَّ
ْكََثَ 

َ
 (187) َيْعلَُمونَ  ال انلَّاِس  أ

188. අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් මිනිසුනට ශුවාරිංචියකි. කිසදු 
ප්රවය ජනයක් කිරීමට වහ  හානියක් කිරීමට වහ  එතුමාණන්ට කිසදු 
බලයක් වනොමැත. ගුප්තවත දෑ පිළිබඳ දැනුමද එතුමාණන්ට වනොමැත. 

අල්ලාහ් අභිමත කවළේ නම් මිස 
මා වවනුවවන් යම් යහපතක් 
කිරීමට වහ  හානියක් කිරීමට 
වහ  මම බලය වනොදරමි. ගුප්තවත 

ْملُِك  ال قُلْ 
َ
ا َوال َنْفًعا نِلَْفِس  أ  َما إاِل َْضًّ
ُ  َشاءَ  ْعلَمُ  نُْت كُ  َولَوْ  اّللَّ

َ
 الَْغيَْب  أ
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දෑ ගැන මා දැන ගන්වනකු ව 
සය වේ නම් මා යහපත අධික 
වශවයන් කරගන්නට තිබුණි. 
තවද මට නපුරක් ිති වනොවනු 
ිත. මා අවවාද කරන්වනකු හා 
විශ්වාස කරන ජනයාට ශුවාරිංචි 
දන්වන්වනකු මිස නැත. 

ِنَ  َوَما اْْلَْيِ  مِنَ  الْستَْكََثُْت  وءُ  َمسَّ  السُّ
نَا إِنْ 
َ
 يُْؤمِنُونَ  لَِقْوم   َوبَِشي   نَِذير   إاِل أ

(188) 

189-193. වද්ව ආවද්ශ තබන්නන්වේ ස්වවාවය හා ඔවුන්වේ වගතුම්. 
එක ආත්මයකින් නුඹලා ව මවා 
ිය සමඟ වාසය කරනු පිණිස 
එයින් එහි සහකාරිය ිති කවළේ 
ඔහුය. ඔහු ිය වවළා ගත් 
කල්හි ිය සැහැල්ලු බරක් 
ඉසලුවාය. පසු ව ිය ඒ සමඟ 
ගමන් ගත්තාය. ියට එය බරින් 
වැඩි වූ කල්හි ‘ඔබ අපට 
(අඩුපාඩු වලින් වතොර) යහපත් 
වකවනකු පිරිනැමුවවහි නම් අපි 
කෘතවේදීන් අතුරින් වන්වනමු 
යැයි ඔවුන් වදවදනා ඔවුන් 
වදවදනාවේ පරමාධිපතිවගන් 
අයැද සය යහ. 

ِي ُهوَ   َواِحَدة   َنْفس   مِنْ  َخلََقُكمْ  اَّلَّ
ا إََِلَْها لِيَْسُكنَ  َزوَْجَها مِنَْها وََجَعَل   فَلَمَّ
اَها  بِهِ  َفَمرَّتْ  َخفِيًفا ََحاْل ََحَلَْت  َتَغشَّ
ا ثَْقلَْت  فَلَمَّ
َ
َ  َدَعَوا أ  آتَيْتَنَا لَئِنْ  َربَُّهَما اّللَّ
اكِرِينَ  مِنَ  نَّ نَلَُكونَ  َصاِْلًا  (189) الشَّ

ඔවුන් වදවදනාට (අඩුපාඩු වලින් 
වතොර) යහපත් වකවනකු ඔහු 
පිරිනැමූ කල්හි ඔවුන් වදවදනාට 
පිරිනැමූ දෑහි හවුල්කරුවන් 
ඔවුන් වදවදනා ඔහුට පත් 
කවළ ය. ඔවුන් ආවද්ශ තබන 
දැයින් අල්ලාහ් උත්තරීතරය. 

ا ََكءَ  َلُ  َجَعال َصاِْلًا آتَاُهَما فَلَمَّ  يَمافِ  ُْشَ
ُ  َفتََعاَل  آتَاُهَما ا اّللَّ  (191) يُْْشُِكونَ  َعمَّ

කිසවක් වනොමවන දෑ ඔහුට 
ඔවුහු ආවද්ශ තබන්වන ද?  
ඔවුන්ම ඔහු විසන් මවනු ලැබ 
සය ය දී. 

يُْْشُِكونَ 
َ
 َُيْلَُقونَ  وَُهمْ  َشيْئًا ََيْلُقُ  ال َما أ
(191) 
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වමොවුනට උදේ කිරීමට ඔවුනට 
වනොහැක. ඔවුන් තමන්ටම පවා 
උදේ කර ගත වනොහැක.  

ا لَُهمْ  يَْستَِطيُعونَ  َوال نُْفَسُهمْ  َوال نَْصً
َ
 أ

ونَ   (192) َينُْصُ
තවද නුඹ ඔවුන් යහ මඟ වවත 
ිරයුම් කරන්වනහි නම් ඔවුහු 
නුඹලා ව අනුගමනය වනොකරති. 
නුඹලා ඔවුන්වගන් අයැද සය ය ද 
නැතවහොත් නුඹලා නිහඬ ව 
සය ය ද නුඹලාට එක සමානය.  

 يَتَّبُِعوُكمْ  ال الُْهَدى إَِل  تَْدُعوُهمْ  ِإَونْ 
َدَعْوُتُموُهمْ  َعلَيُْكمْ  َسَواء  

َ
مْ  أ

َ
نْتُمْ  أ

َ
 أ

 (193) َصامِتُونَ 

194-198. වද්ව ආවද්ශ තබන්නන් හා ඔවුන්වේ වගතුම් වලට පිළිතුරු. 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහව්ගන් 
වතොර ව නුඹලා අයැද සය න දෑ 
නුඹලා වමන් ගැත්තන්ය. 
එබැවින් නුඹලා ඔවුන් අයැදිනු. 
නුඹලා සතයවාදීන් ව සය වයහු 
නම් නුඹලාට ඔවුන් පිළිතුරු 
වදත්වා. 

ِينَ  إِنَّ  ِ  ُدونِ  مِنْ  تَْدُعونَ  اَّلَّ  ِعبَاد   اّللَّ
ْمَثالُُكمْ 

َ
 لَُكمْ  فَلْيَْستَِجيبُوا فَادُْعوُهمْ  أ
 (194) َصادِقِيَ  ُكنْتُمْ  إِنْ 

එමගින් ඔවුන් ගමන් කරන පාද 
ඔවුනට තිවබ් ද? නැතවහොත් 
එමගින් ඔවුන් අල්ලන අත් 
ඔවුනට තිවබ් ද? නැතවහොත් 
එමගින් ඔවුන් බලන ිස් 
ඔවුනට තිවබ් ද? නැතවහොත් 
එමගින් ඔවුන් සවන් වදන කන් 
ඔවුනට තිවබ් ද? නුඹලාවේ 
හවුල්කරුවන් නුඹලා කැඳවා 
පසු ව මට නුඹලා කුමන්ත්රණය 
කරනු. තවද මට අවකාශය 
වනොවදනු යැයි නබිවරය ඔවුනට 
නුඹ පවසනු. 

لَُهمْ 
َ
رْ  أ

َ
مْ  بَِها َيْمُشونَ  ُجل  أ

َ
يْد   لَُهمْ  أ

َ
 أ

مْ  بَِها َيبِْطُشونَ 
َ
ْعُي   لَُهمْ  أ

َ
ونَ  أ  بَِها ُيبِْصُ

مْ 
َ
 ادُْعوا قُلِ  بَِها يَْسَمُعونَ  آذَان   لَُهمْ  أ

ََكَءُكمْ   ُتنِْظُرونِ  فاَل كِيُدونِ  ثُمَّ  ُْشَ
(195) 

නියත වශවයන්ම වමම වද්ව 
ග්රන්ථය පහළ කළ අල්ලාහය් 

َ  إِنَّ  ُ  َولِِيِّ ِي اّللَّ َل  اَّلَّ  وَُهوَ  الِْكتَاَب  نَزَّ
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මාවේ වාරකරු. තවද ඔහු 
දැහැමියන් වාර ගන්නාය. 

اِْلِيَ  َيتََوّلَّ   (196) الصَّ
තවද ඔහුවගන් වතොර ව නුඹලා 
ිරයුම් කරන දෑ වනාහි 
නුඹලාට උදේ කිරීමට ඔවුහු 
හැකියාව වනොලබති. තවද ඔවුහු 
ඔවුන්ටම පවා උදේ කර ගත 
වනොහැක.  

 ِ  يَْستَِطيُعونَ  ال ُدونِهِ  مِنْ  تَْدُعونَ  ينَ َواَّلَّ
ُكمْ  نُْفَسُهمْ  َوال نَْصَ

َ
ونَ  أ  (197) َينُْصُ

තවද යහ මඟ වවත නුඹ ඔවුන් 
ිරයුම් කරන්වනහි නම් ඔවුහු 
(ඊට) සවන් වනොවදති. ඔවුන් 
නුඹ වවත බලා සය නාක් වමන් 
නුඹ ඔවුන් දකිනු ිත. (නමුත්) 
ඔවුහු වනොබලති. 

 يَْسَمُعوا ال الُْهَدى َل إِ  تَْدُعوُهمْ  ِإَونْ 
ونَ  ال وَُهمْ  إََِلَْك  َينُْظُرونَ  َوتََراُهمْ   ُيبِْصُ

(198) 

199-206. වරේේ. සදාචාරයන් සතු ගුණාිංග කුර්ආනය කියවන විට නිහඩ 
ව සටීම හා වද්ව විශ්වාසවන්තයින්වේ යථාර්ථය. 

උදාර ගතිගුණ පිළිපදිනු. තවද 
යහපත අණ කරනු. තවද 
අඥානයින්වගන් ඉවත් වනු. 

ُمرْ  الَْعْفوَ  ُخذِ 
ْ
ْعرِْض  بِالُْعرِْف  َوأ

َ
 َعنِ  َوأ

 (199) اْْلَاهِلِيَ 
වෙයිතාන් විසන් යම් බලපෑමක් 
නුඹට බලපෑම් ිති කළ විට නුඹ 
අල්ලාහ්වගන් ආරක්ොව පතනු. 
නියත වශවයන්ම ඔහු සර්ව 
රාවකය. සර්වඥානීය. 

ا يَْطانِ  مِنَ  َيْْنََغنََّك  ِإَومَّ  تَعِذْ فَاسْ  نَْزغ   الشَّ
 ِ  (211) َعلِيم   َسِميع   إِنَّهُ  بِاّللَّ

නියත වශවයන්ම වද්ව බිය 
හැඟීවමන් යුතු ව කටයුතු 
කළවුන් ඔවුනට වෙයිතාන් 
විසන් යම් බලපෑමක් ස්පර්ශ වූ 
විට ඔවුහු (අල්ලාහ් ව) සහිපත් 
කරති. එවිට ඔවුන් අවදි වී 
බලන්නන් වූහ.  

ِينَ  إِنَّ  ُهمْ  إِذَا اتََّقوْا اَّلَّ  مِنَ  ائِف  طَ  َمسَّ
يَْطانِ  ُروا الشَّ ونَ  ُهمْ  فَإِذَا تََذكَّ  ُمبِْصُ

(211) 
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ඔවුන්වේ (වෙයිතානීය) 
සවහ දරවය  ඔවුන් වනොමඟ 
තුළට ිද වගන යති. තවද ඔවුහු 
(ඒ සම්බන්ධවයන්) කිසදු 
අඩුවක් වනොකරති.  

وَنُهمْ  ِإَوْخَواُنُهمْ   ال ثُمَّ  الَْغِِّ  ِف  َيُمدُّ
ونَ   (212) ُيْقِصُ

තවද (නබිවරය,) නුඹ ඔවුන් 
වවත සිංඥාවක් වනොවගනා වේ 
නම් ‘නුඹ එය වගන ආ යුතු 
වනොවේදැයි ඔවුහු විමසුවව ය. 
මා පිළිපදිනුවේ මාවේ 
පරමාධිපතිවගන් මා වවත 
දන්වනු ලබන දෑ පමණය. වමය 
නුඹලාවේ පරමාධිපතිවගන් වූ 
පැහැදිලි සාධකයකි. තවද 
මඟවපන්වීමකි. තවද විශ්වාස 
කරන ජනයා වවනුවවන් වූ 
දයාවකි යැයි නුඹ පවසනු.   

تِهِمْ  لَمْ  ِإَوذَا
ْ
 قُلْ  اْجتَبَيْتََها لَْوال قَالُوا بِآيَة   تَأ

تَّبِعُ  إِنََّما
َ
 َهَذا َرِبِّ  مِنْ  إَِلَّ  يُوَح  َما أ
ُِِّكمْ  مِنْ  بََصائِرُ   لَِقْوم   َورََْحَة   وَُهًدى َرب
 (213) يُْؤِمنُونَ 

කුර්ආනය පාරායනය කරනු 
ලබන විට නුඹලා එයට සවන් 
වදනු. තවද නුඹලා නිහඬ ව 
සය නු. නුඹලා දයාව දක්වනු 
ලැබිය හැකි වනු පිණිස 

نِْصتُوا َلُ  فَاْستَِمُعوا الُْقْرآنُ  قُرِئَ  ِإَوذَا
َ
 َوأ

 (214) تُرََْحُونَ  لََعلَُّكمْ 

තවද උවද් හා සවස යටහත් 
පහත් ව බිවයන් යුතු ව (පවසන) 
ප්රකාශයන් උස් හිනන් වතොර ව 
නුඹ තුළ නුඹවේ පරමාධිපති ව 
නුඹ සහිපත් කරනු. තවද නුඹ 
වනොසැලකිලිමත්වන්නන් 
අතුරින් වනොවනු. 

 وَِخيَفةً  تَََضُّعً  َنْفِسكَ  ِف  َربَّكَ  َواذُْكرْ 
 َواآلَصالِ  بِالُْغُدوِِّ  الَْقْولِ  مِنَ  اْْلَْهرِ  َوُدونَ 
 (215) الَْغافِلِيَ  مِنَ  تَُكنْ  َوال

නියත වශවයන්ම නුඹවේ 
පරමාධිපති අබියස සය න්නවුන් 
ඔහුට ගැතිකම් කිරීමට ඔවුහු උඩඟු 
වනොවවති. තවද ඔවුහු ඔහු ව 
පිවිතුරු කරති. තවද නළල බිම 
තමා ඔහුට නැමදුම් කරති. 

ِينَ  إِنَّ  ِِّكَ  ِعنْدَ  اَّلَّ  َعنْ  يَْستَْكِّبُونَ  ال َرب
 (216) يَْسُجُدونَ  َوَلُ  َويَُسبُِِّحونَهُ  ِعبَاَدتِهِ 
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