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10 සූරා යූනුස් (ව ෝනාස් වනොවහොත් යූනුස් නබි තුමා) 

මක්කාවවහි දී පහළ වූවකි.    ආයාත් 109 කි.  

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

1-2. පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනය, වද්ව පණිවිඩය හා ඒ සම්බන්ධවයන් 
වද්ව ආවද්ශ තබන්නන්වේ ස්ථාවරය. 

අලිෆ් ලාම් රා. වමය ප්රඥාවවන් 
යුත් පුස්තකවේ වදන් වවයි. 

هلْك ِِالر  كهيمِهِالْكهت ابهِِآي ات ِِت
ْ
ِ(1)ِاْل

‘නුඹ  නයාට අවවාද කරනු. 
තවද විශ්වාස කළවුන් වන 
ඔවුනට ඔවුන්වේ පරමාධිපති 
අබියස සැබැවින්ම සැබෑ 
වපරමුණක් ඇති බව ශුභාරිංචි 
දන්වනු’ යැයි නිවයෝග කරමින් 
ඔවුන් අතුරින් වූ මිනිවසකු වවත 
අපි වද්ව පණිවිඩ දන්වා සටීම 
 නයා ව පුදුම කරවන්නක් වී ද? 
නියත වශවයන්ම වමොහු 
පැහැදිලි හූනියම්කරුවකු යැයි 
වද්ව ප්රතික්වප පකවයෝ 
පැවසුවවෝය.    

انِ  ك 
 
ِِأ هلنَّاسه ًباِل ج  نِِْع 

 
ْين اِأ وْح 

 
ِِأ ِإهل 

ل ِ
مِِْر ج  نِِْمهْنه 

 
رهِِأ نْذه

 
ِِأ ِهِانلَّاس 

ب شهّ ِو 
هينِ  ن واِاَّلَّ نَِِّآم 

 
مِِْأ مِ ِل ه  ْدقِ ِق د  ْندِ ِصه ِعه

هّههمِْ ب ونِ ِق ال ِِر  فهر  اِإهنَِِّالَْك  ذ  رِ ِه  احه ِل س 
بهيِ  ِ(2)ِم 

3-6. අල්ලාහ්වේ බලාධිකාරිය ඔහුවේ ඒකීයත්වය හා ඔහුවේ 

බලපරාක්රමය වපන්වා වදන සාධක. 
නියත වශවයන්ම නුඹලාවේ 
පරමාධිපති වන අල්ලාහ් ඔහු 
අහස් හා මහවපොවළොව දින 
හයකින් මවා පසු ව ඔහු 
රා ාසන මත ස්ථාපිත විය. ඔහු 
සයලු කරුණු සැලසුම් කරයි. 

هنَِّ مِ ِإ بَّك  ِ ِر  هيِاّللَّ ل ق ِِاَّلَّ او اتهِِخ  م  ِالسَّ
ِ ِِو األْرض  تَّةِهِفه يَّامِ ِسه

 
ِِاْست و ىِث مَِِّأ َِع  

ِ ْرشه هّرِ ِالْع  ب اِاألْمرِ ِي د  فهيع ِِمهنِِْم  ِإهالِش 
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ඔහුවේ අනුමැතිවයන් පසු ව මිස 
වවනත් කිසදු මැදිහත්කරුවකු 
වනොමැත. ඔහුය නුඹලාවේ 
පරමාධිපති වන අල්ලාහ්. 
එබැවින් නුඹලා ඔහුට ගැතිකම් 
කරනු. නුඹලා වමවනහි කළ 
යුතු වනොවේ ද? 

ههِهِب ْعدِهِمهنِْ هْذن مِ ِإ ِ ِذ لهك  مِِْاّللَّ بُّك  ِر 
وه ِ ف الِف اْعب د 
 
ونِ ِأ ر  كَّ ِ(3)ِت ذ 

නුඹලා සයල්ලන් නැවත වයොමු 
කරනු ලබන ස්ථානය ඔහු 
වවතය. (එය) අල්ලාහ්වේ සැබෑ 
ප්රතිඥාවක් වලසනි. නියත 
වශවයන්ම පූර්වාදර්ශයකින් 
වතොර ව සයලු මැවීම් ඔහු බිහි 
කවළ ය. පසු ව, විශ්වාස වකොට 
යහකම් කළවුනට යුක්ති සහගත 
වලසන් ප්රතිලල පිරිනමනු පිණිස 
ඔහු එය(එම මැවීම්) නැවත  
වගන්වා ගනී. තවද ප්රතික්වප ප 
කළවුන් වනාහි ඔවුන් 
ප්රතික්වප ප කරමින් සි 
වහ තුවවන් ඔවුනට වලෝ දිවයන් 
යුත් පානයක් ද වේදනීය 
දඬුවමක් ද ඇත. 

ْهِه هَل  مِِْإ رْجهع ك  هيًعاِم  هِِو ْعدِ َِج  اِاّللَّ قًّ ِح 
هنَّهِ  ِِإ

 
أ  لْق ِِي ْبد 

ْ
ه ِِث مَِِّاْل َِله ْجزهيِ ِي عهيد 

هينِ  ن واِاَّلَّ ل واِآم  مه اْله اتهِِو ع  ِالصَّ
ِ هالْقهْسطه هينِ ِب واِو اَّلَّ ر  ف  ِِل ه مِِْك  َِش  اب 

هيمِ ِمهنِْ ِِمح  اب  ذ  مِ ِو ع  َله
 
اِأ هم  ن واِب َِك 

ونِ  ر  ِ(4)ِي ْكف 

ඔහු වනාහි වර්ප ගණනය හා 
කාලපරිච්වේද නුඹලා හඳුනා 
ගනු පිණිස හිරු ආවලෝකය ලබා 
වදන්නක් වලස ද සඳු 
ආවලෝකය විහිදුවන්නක් වලස ද 
මවා එයට ස්ථාන නියම කවළ ය. 
එය සතයයවයන් යුතුව මිස 
අල්ලාහ් මැේවේ නැත. 
දැනමුතුකම් ලබන  නයාට 
වමම වදන් ඔහු (වමවස ) 
පැහැදිලි කරයි. 

وِ  هيِه  ع ل ِِاَّلَّ ِِج  ْمس  ي اءًِِالشَّ رِ ِضه م  ِو الْق 
ر ه ِِن وًرا ازهل ِِو ق دَّ

ن  وِم  دِ ِاِله ْعل م  د  ِع 
نهيِ  ِِالسهّ اب  هس 

ْ
اِو اْل ل ق ِِم  ِ ِخ  هك ِِاّللَّ ِذ ل

 قهِِّإهال
ْ
هاْل ل ِِب صهّ ْومِ ِاآلي اتهِِي ف  هق  ِل
ونِ  ِ(5)ِي ْعل م 
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රාත්රිය හා දහවල වවනස් වීවමහි 
ද අහස් හි හා මහාවපොවළොවේ 
අල්ලාහ් මැවූ දෑහි ද බියබැතිමත් 
වලස කටයුතු කරන  නයාට 
සිංඥාවන් ඇත. 

هنَِّ ِِإ ِِفه ْيلِهِاْختهالفه
ارهِِاللَّ

اِو انلَّه  م  ِو 
ل ق ِ ِ ِخ  ِِاّللَّ او اتهِِفه م  ِِالسَّ ِو األْرضه
ِ ْومِ ِآلي ات  هق  ونِ ِل ِ(6)ِي تَّق 

7-8. මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනය ප්රතික්වප ප කරන්නන් 

හා ඔවුනට හිමි වන ප්රතිවිපාක.ِ
අපවේ හමුව අවේක්පා 
වනොකරන, වමවලොව ජීවිතය 
පිළිවගන එහි පමණක් රැඳී 
සියවුන් හා  අපවේ වදන් ගැන 
අනවධානී ව සියවුන් වනාහි... 

هنَِّ هينِ ِإ ونِ ِالِاَّلَّ ن اِي رْج  اء  هق  واِل ر ض  ِو 
 ي اةهِ
ْ
هاْل ْني اِب نُّواِادلُّ

 
أ اِو اْطم  هه  هينِ ِب مِِْو اَّلَّ ِه 

نِْ هن اِع  فهل ونِ ِآي ات ِ(7)َِغ 

.. ඔවුහු වනාහි ඔවුන් උපයමින් 
සි දෑ වහ තුවවන්, ඔවුන්වේ 
නවාතැන (නිරා) ගින්න වූ අය 
වවති. 

هك ِ وَل 
 
مِ ِأ و اه 

ْ
أ اِانلَّارِ ِم  هم  ن واِب َِك 
ب ونِ  ِ(8)ِي ْكسه

9-10. වද්ව විශ්වාසවන්තයින්ට හිමි ප්රතිලල හා ඔවුන්වේ ඇතැම් 

ගුණාිංග. 
නියත වශවයන්ම විශ්වාස 
වකොට යහකම් කළවුනට 
ඔවුන්වේ පරමාධිපති ඔවුන්වේ 
විශ්වාසය වහ තුවවන් ඔවුනට 
මඟ වපන්වනු ඇත. (ඔවුනට 
සතු) සැපවත් ස්වර්ග උයන්හි 
ඔවුනට පහළින් ගිංගාවවෝ ගලා 
බසති. 

هنَِّ هينِ ِإ ن واِاَّلَّ ل واِآم  مه اْله اتهِِو ع  ِالصَّ
يههمِْ مِِْي ْهده بُّه  هههمِِْر  ان هإهيم  ْرهيِب

ِمهنَِِْت 
ْتهههمِ 

ارِ َِت  ِِاألْنه  نَّاتهِِفه ِ(9)ِانلَّعهيمِهِج 

එහි ඔවුන්වේ පැතුම වනුවේ 
අවහෝ අල්ලාහ් ! ඔබ සුපිවිතුරුය 
යන්නයි. තවද එහි ඔවුන්වේ සුබ 
පැතුම වනුවේ සලාම් (ශාන්තිය) 
යන්නයි. ඔවුන්වේ පැතුවමහි 

مِْ ْعو اه  اِد  ان ك ِِفهيه  ْبح  مَِِّس  ِاللَّه 
مِْ هيَّت ه  َت  اِو  المِ ِفهيه  رِ ِس  آخه مِْد عِِْو  نِهِو اه 

 
ِأ
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අවසානය වනුවේ සයලු ප්රශිංසා 
විශ්වයන්හි පරමාධිපති වූ 
අල්ලාහ්ටම සතුය යන්නයි. 

 ْمدِ 
ْ
هِِاْل َّ ِِّلله ال مهيِ ِر بهّ ِ(10)ِالْع 

11-12. මිනිසුන් අතුරින් බහුතරයක් වදනාවේ ස්වභාවය. 
 නයා යහපත ඉක්මනින් 
පතනවාක් වමන් අල්ලාහ් ද 
නපුර ඔවුනට ඉක්මන් කවළ  
නම් ඔවුන්වේ අවසන් කාලය 
ඔවුන් වවත තීන්දු කරනු 
ලබන්නට තිබුණි. එබැවින් 
අපවේ හමුව අවේක්පා 
වනොකරන්නන් සීමාව 
ඉක්මවීවමහි අයාවල යන්නට 
හරින්වනමු. 

ل وِْ ل ِِو  جهّ ِ ِي ع  ِِاّللَّ هلنَّاسه َِِّل ِالشَّ
مِْ ال ه   ْيهِِاْستهْعج 

ْ
هاْل ِ ِب ْههمِِْل ق ضه

ِإهَل 
مِْ ل ه  ج 

 
رِ ِأ ن ذ  هينِ ِف  ونِ ِالِاَّلَّ ن اِي رْج  اء  هق  ِل
ِ هههمِِْفه ْغي ان ه ونِ ِط  ِ(11)ِي ْعم 

තවද මිනිසාට පීඩාව ස්පර්ශ වූ 
විට ඔහුවේ ඇලපැත්තට වී වහෝ 
වාඩිවවමින් වහෝ සටගනිමින් 
වහෝ අපවගන් පතයි. නමුත් අපි 
ඔහුවගන් ඔහුවේ පීඩාව ඉවත් 
කළ කල්හි ඔහුට ඇති වූ පීඩාව 
සඳහා ඔහු අපවගන් 
වනොපැතුවාක් වමන් ගමන් 
කරනු ඇත. සීමාව ඉක්මවූවන් 
හට තමන් කරමින් සින දෑ 
අලිංකාරවත් කර වපන්වන 
ලද්වද් එවලසය. 

هذ اوِ  ِِإ انِ ِم سَّ ُِِّاإلنْس  ن اِالّضُّ ِِله ْنبههِهِد َع 
وِْ
 
ًداِأ وِِْق اعه

 
هًماِأ اِق ائ ْفن اِف ل مَّ ش  ْنهِ ِك  ِع 

َّه ِ رَُِِّض  نِِْم 
 
أ ن اِل مِِْك  ِِي ْدع  ِرِإهل  هِ ُِض  سَّ ِم 

هك ِ ل ذ  هّنِ ِك  ي ْْسهفهيِ ِز  هلْم  اِل ن واِم  َِك 
ل ونِ  ِ(12)ِي ْعم 

13-14. අපරාධකාරයින්ට හා විශ්වාසවන්තයින්ට පිරිනැවමන 

අල්ලාහ්වේ නයාය. 
තවද නුඹලාට වපර විසූ 
පරම්පරාවන් ඔවුන් අපරාධ කළ 
කල්හි සැබැවින්ම අපි විනාශ 
කවළමු. තවද ඔවුන් වවත 
ඔවුන්වේ දූතවරු පැහැදිලි සිංඥා 

دِْ ل ق  ْهل ْكن اِو 
 
ونِ ِأ ر  مِِْمهنِِْالْق  ْبلهك  ِق 
ا واِل مَّ ل م  ْته مِِْظ  اء  مِِْو ج  ل ه  هاْْل يهّن اتهِِر س  ِب
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සමඟ පැමිණියහ. නමුත් ඔවුහු 
විශ්වාස කරන්නට වනොවූහ. 
වැරදිකාරී  නයාට අපි ප්රතිලල 
පිරිනමනුවේ එවලසය. 

ا م  ن واِو  هك َِِله ْؤمهن واَِك  ل ذ  ْزهيِك 
ْومِ َِن  ِالْق 

ْجرهمهيِ  ِ(13)ِالْم 

ඔවුනට පසු ව නුඹලා කටයුතු 
කරනුවේ වකවස  දැයි අපි 
නිරීක්පා කරනු පිණිස නුඹලා ව 
මහවපොවළොවේ නිවයෝජිතයන් 
බවට පත් කවළමු. 

مِِْث مَِّ لْن اك  ع  ِِج  هف  الئ ِِخ  ِِفه ِمهنِِْاألْرضه
ههمِْ رِ ِب ْعده ِِنله ْنظ  ْيف  ل ونِ ِك  ِ(14)ِت ْعم 

15-17. පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනය අල්ලාහ්වගන් වූ වද්ව පණිවිඩයකි. 

ඒ පිළිබඳ වද්ව ආවද්ශකයින්වේ ස්ථාවරය. 
තවද ඔවුන් වවත අපවේ 
පැහැදිලි වදන් කියවා වපන්වනු 
ලබන විට, අපවේ හමුව 
අවේක්පා වනොකරන්නන් ‘වම් 
හැර වවනත් කුර්ආනයක් වගන 
එනු. නැතවහොත් එය වවනස් 
කරනු’ යැයි පවසති. මාවේ 
පැත්වතන් එය වවනස් කිරීමට 
මා හට (කිසදු අයිතියක්) නැත. 
මා වවත දන්වනු ලබන දෑ මිස 
මම අනුගමනය වනොකරමි. 
මාවේ පරමාධිපතිට මා පිටුපෑවේ 
නම් අතිමහත් දිනයක දඬුවම 
පිළිබඳ ව සැබැවින්ම මම බිය 
වවමි යැයි (නබිවරය) නුඹ 
පවසනු. 

هذ ا إ ِِو  ْيههمِِْت ْتل 
ل  ِِآي ات ن اِع  ِق ال ِِب يهّن ات 

هينِ  ونِ ِالِاَّلَّ ن اِي رْج  اء  هق  ْرآنِ ِائْتهِِل
هق  ِب

ْيهِ
اِغ  ذ  وِِْه 

 
ْل ِِأ اِق ْلِِب دهّ ونِ ِم  ِِي ك  نِِْله

 
ِأ

ل  ِ ب دهّ
 
اءهِِمهنِِْأ هلْق  ِِت تَّبهعِ ِإهنِِْن ْفسه

 
اِإهالِأ ِم 

ِ َِِّي وح  ِِإهل  ّ ِِإهنه اف  خ 
 
ِِإهنِِْأ ْيت  ص  ِِع  ّ به ِر 

ِ اب  ذ  يمِ ِي ْومِ ِع  ظه ِ(15)ِع 

අල්ලාහ් අභිමත කවළ  නම් මම 
එය පාරායනය වනොකරන්නට 
තිබුණි. තවද මම එය නුඹලාට 
වනොදන්වන්නට තිබුණි. 
සැබැවින්ම මම මීට වපර නුඹලා 
අතර ජීවිත කාලයක් රැඳී 
සිවයමි. නුඹලා වටහා ගත යුතු 

اءِ ِل وِِْق ْلِ ِ ِش  اِاّللَّ مِِْت ل ْوت هِ ِم  ل ْيك  الِع  ِو 
مِْ ْدر اك 

 
ههِهِأ دِِْب ق  ِِف  هْثت 

مِِْْل  ًراِفهيك  م  ِع 
ْبلههِهِمهنِْ ف الِق 

 
ِ(16)ِت ْعقهل ونِ ِأ
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වනොවේ ද? 

එබැවින් අල්ලාහ් වවත වබොරු 
වගතූ අයට වඩා වහෝ ඔහුවේ 
වදන් වබොරු කළවුනට වඩා මහා 
අපරාධකරු කවවරකු ද? නියත 
වශවයන්ම, වැරදිකරුවවෝ  ය 
වනොලබති. 

نِْ م  ْظل مِ ِف 
 
نِهِأ ِِاْفَت  ىِمهمَّ هَِِع   بًاِاّللَّ ذه ِك 
وِْ
 
ِِأ ب  ذَّ ههِهِك  هآي ات هنَّهِ ِب ِي ْفلهحِ ِالِإ

ونِ  ْجرهم  ِ(17)ِالْم 

18-20. වද්ව ආවද්ශකයින්වේ අඥානකම් හා ඔවුනට වදන ප්රතිචාරය. 
අල්ලාහ් හැර ඔවුනට පීඩාවක් 
වනොකරන එවමන්ම ඔවුනට 
ප්රවයෝ නවත් වනොවන දෑට 
ඔවුහු ගැතිකම් කරන්වනහු ද? 
‘වමොවුහු අල්ලාහ් වවතින් වූ 
අපවේ මැදිහත්කරුවවෝ’ යැයි 
ඔවුහු පවසති. ‘අහසහ්ි වහෝ 
මහවපොවළොවේ වහෝ ඔහු 
වනොදන්නා දෑ නුඹලා අල්ලාහ්ට 
දන්වන්වනහු දැ’යි නුඹ අසනු. 
ඔහු සුපිවිතුරුය. ඔවුන් ආවද්ශ 
කරන දැයින් ඔහු උත්තරීතරය. 

ونِ وِ  هِِد ونِهِمهنِِْي ْعب د  اِاّللَّ مِِْالِم  ُّه  ِي ّض 
ال مِِْو  ه  ع  ول ونِ ِي ْنف  ي ق  الءهِِو  ؤ  ن اِه  اؤ  ع  ف  ِش 
ْندِ  هِِعه ت ن بهّئ ونِ ِق ْلِِاّللَّ

 
ِ ِأ اِاّللَّ هم  ِي ْعل مِ ِالِب

ِ او اتهِِفه م  الِالسَّ ِِو  ِِفه ان هِ ِاألْرضه ْبح  ِس 
ِ ال  ت ع  اِو  مَّ ونِ ِع  ِ(18)ِي ْشهك 

මිනිස් සමූහය එකම සමූහයක් 
මිස වනොවීය. පසු ව, ඔවුහු වේද 
වූහ. නුඹවේ පරමාධිපතිවගන් වූ 
වදනක් වපරටු වනොවී නම් ඔවුහු 
කවර විපයක මතවේද ඇති කර 
ගත්වතෝ ද එහි ඔවුන් අතර තීන්දු 
කරනු ලබන්නට තිබුණි. 

ا م  نِ ِو  َِِك  ةًِِإهالِانلَّاس  مَّ
 
ةًِِأ د  ِو احه

وا ل ْوالِف اْخت ل ف  ةِ ِو  هم  ْتَِِك  ب ق  ِمهنِِْس 
هّك ِ ب ِ ِر  مِِْل ق ضه اِب يْن ه  ونِ ِفهيهِهِفهيم  ْت لهف  َِي 
(19)ِ

ඔහු වවත ඔහුවේ 
පරමාධිපතිවගන් සිංඥාවක් 
පහළ විය යුතු වනොවේ දැයි ඔවුහු 
පවසති. සයලු ගුේත දෑ අල්ලාහ් 
සතුය. එබැවින් නුඹලා 
බලාවපොවරොත්තුවවන් සිනු. 

ول ونِ  ي ق  نْزهل ِِل ْوالِو 
 
ل ْيهِهِأ هّهِهِمهنِِْآي ةِ ِع  ب ِر 

ْلِ ق  اِف  هنَّم  ِِإ ْيب  هِِالْغ  َّ واِّلله ر  ِِف اْنت ظه ّ ِإهنه
مِْ ع ك  رهينِ ِمهنِ ِم  ظه

ْنت  ِ(20)ِالْم 
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නියත වශවයන්ම මම නුඹලා 
සමඟ බලාවපොවරොත්තු වන්නන් 
අතුරින් වවමි.  

21-23. සතුටුදායක අවස්ථාවන්හි හා පීඩාදායක අවස්ථාවන්හි 

මිනිසාවේ ස්වභාවය. 
ඔවුනට ඇති වූ පීඩාවන්ට පසු 
 නයාට දයාවක් විඳවන්නට අපි 
සැලැස් වූ විට අපවේ වදන් වලට 
(වබොරු කරමින්) කුමන්ත්රණයක් 
ඔවුහු වයොදති. උපාය මාර්ග 
වයදීවමන් අල්ලාහ් අති 
වේගවත්ය. නියත වශවයන්ම 
නුඹලා කුමන්ත්රණ කරන දෑ 
අපවේ දූතවරු සටහන් කරති. 
යැයි පවසනු. 

هذ ا إ ذ ْقن اِو 
 
ِِأ َّاءِ ِب ْعدِهِمهنِِْر مْح ةًِِانلَّاس  ُِض 
مِْ ْته  سَّ هذ اِم  مِِْإ ْكرِ ِل ه  ِِم  هن اِفه لِهِآي ات

ِ ِق  ِاّللَّ
عِ  ْْس 

 
ْكًراِأ ل ن اِإهنَِِّم  اِي ْكت ب ونِ ِر س  ِم 

ونِ  ر  ِ(21)ِت ْمك 

වගොඩබිවම් හා මුහුවද් නුඹලා ව 
ගමන් කරවනුවේ ඔහුය. නුඹලා 
නැවක සි විට එය නැවුම් 
සුළඟකින් ඔවුන් කැටු ව යාත්රා 
කරයි. තවද එමගින් ඔවුහු සතුටු 
වූහ. සුළි සුළඟක් ඒ වවත 
පැමිවණයි. තවද සෑම 
තැනකින්ම (මුහුදු) රැලිද ඔවුන් 
වවත පැමිවණයි. එවිට නියත 
වශවයන්ම තමන් වකොටු වී 
ඇතැයි ඔවුහු සතති. නුඹ අප 
වමයින් මුදවා ගත්වතහි නම් 
නියත වශවයන්ම අපි 
කෘතවේදීන් අතුරින් වවමුයි 
පවසා දහම අල්ලාහ්ට පමණක් 
සතු කරමින් අවිංකයින් වලසන් 
අල්ලාහ්වගන් ඇයැද සිති. 

وِ  هيِه  مِِْاَّلَّ يهّ ك  ِِي س  هِِّفه ِو اْْل ْحرِهِالْب 
ِ ّتَّ هذ اِح  ْنت مِِْإ ِِك  لْكهِِفه يْنِ ِالْف  ر  هههمِِْو ج  ِب
ِ هرهيح  يهّب ةِ ِب واِط  رهح 

اِو ف  هه  اِب ْته  اء  ِرهيحِ ِج 
ِ ف  صه مِ َِع  ه  اء  ْوجِ ِو ج  هِِّمهنِِْالْم 

نِ ِك 
ِم َك 

نُِّ مِِْواو ظ  نَّه 
 
ِِأ يط  حه

 
هههمِِْأ و اِب ع  ِ ِد  ِاّللَّ

يِ  ْلهصه ينِ ِل  ُِِم  ِِْادلهّ َْن ْيت ن اِل ئه
 
ِمهنِِْأ

ههِ ذه ون نَِِّه  اكهرهينِ ِمهنِ ِنل  ك 
ِ(22)ِالشَّ

ඔහු ඔවුන් මුදවා ගත් කල්හි 
එවිට ඔවුහු යුක්තිවයන් වතොර ව 

ا مِِْف ل مَّ َْن اه 
 
هذ اِأ مِِْإ ونِ ِه  ِِي ْبغ  ِِفه ِاألْرضه
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මහවපොවළොවේ සීමාව ඉක්මවා 
කටයුතු කරති. අවහෝ  නයිනි ! 
නුඹලාවේ සීමාව ඉක්මවීම 
නුඹලාට එවරහිවමය. වමවලොව 
ජීවිතවේ අල්ප සැපයකි. පසු ව 
නුඹලා නැවත වයොමු කරනු 
ලබන ස්ථානය අප වවතය. එවිට 
නුඹලා සදු කරමින් සි දෑ 
පිළිබඳ ව අපි නුඹට 
දන්වන්වනමු. 

ْيهِ
هغ   قهِِّب

ْ
اِي اِاْل يُّه 

 
ِِأ اِانلَّاس  هنَّم  مِِْإ ِب ْغي ك 

ِ مَِِْع   ك  سه ْنف 
 
ت اعِ ِأ  ي اةهِِم 

ْ
ْني اِاْل ِث مَِِّادلُّ

ْن ا هَل  مِِْإ رْجهع ك  مِِْم  ن ن بهّئ ك 
اِف  هم  ْنت مِِْب ِك 

ل ونِ  ِ(23)ِت ْعم 

24. වමවලොව ජීවිතය සඳහා වූ උපමාව. 
වමවලොව ජීවිතවේ උපමාව 
වනුවේ අහසන් අපි පහළ කළ 
 ලය වමනි. එවිට මිනිසුන් හා 
වගොවිපළ සතුන් ආහාරයට 
ගන්නා දැයින් මහවපොවළොවේ 
ඇති පැළෑි ඒ සමඟ මුසු වවයි. 
මහවපොවළොව එහි සරුසාරවත් 
භාවය වගන එය අලිංකාරවත් 
වවයි. එහි වැසවයෝ නියත 
වශවයන්ම ඒ මත තමන් බලය 
දරන්නන් බව සතති. (එවිට) 
රාත්රිවේ වහෝ දහවවල් අපවේ 
නිවයෝගය ඒ වවත පැමිණිවේය. 
පසු ව එය වනළනු ලැබූ පාළු 
භූමියක් බවට අපි එය පත් 
කවළමු. එය වපරදින කිසදු 
ප්රවයෝ නයක් වනොගත්තාක් 
වමන් විය. වටහා ගන්නා 
 නයාට වමම වදන් අපි පැහැදිලි 
කරනුවේ වමවලසය. 

ا هنَّم  ث ل ِِإ  ي اةهِِم 
ْ
ْني اِاْل اءِ ِادلُّ م  نْل اه ِِك  نْز 

 
ِأ

اءهِِمهنِ  م  ِِالسَّ ههِهِف اْخت ل ط  ِِن ب ات ِِب ِاألْرضه
ا ل ِِمهمَّ ك 

ْ
ِانلَِِّي أ امِ ِاس  ِِو األْنع  ّتَّ هذ اِح  ِإ
تهِ ذ  خ 

 
ِِأ اِاألْرض  ه  يَّن ْتِِز ْخر ف  نَِِّو ازَّ ِو ظ 

ا ْهل ه 
 
مِِْأ نَّه 

 
ونِ ِأ اِق ادهر  ل ْيه  اِع  ت اه 

 
ن اِأ ْمر 

 
ِأ

ْال وَِِْل 
 
اًراِأ اِن ه  لْن اه  ع  يًداِف ج  صه نِِْح 

 
أ ِك 

ِِت ْغنِ ِل مِْ هاألْمسه هك ِِب ل ذ  ل ِِك  صهّ ِن ف 
ْومِ ِاآلي اتهِ هق  ونِ يِ ِل ر  كَّ ِ(24)ِت ف 

25, 26. අල්ලාහ්වගන් වූ මඟ වපන්වීම හා යහමඟ ලැබූවන් වකවරහි 

හිමි වන ප්රතිලල. 



 

 

 
10 

තවද අල්ලාහ් ශාන්තිවේ 
නිවහන වවත ඇරයුම් කරයි. 
තවද ඔහු අභිමත කරන අය ඍජු 
මාර්ගය වවත මඟ වපන්වයි. 

 ِ وِو اّللَّ ِِي ْدع  ارهِِإهل  المِهِد  يِالسَّ ي ْهده ِو 
اءِ ِم نِْ ِِي ش  ِِإهل  ْست قهيمِ ِِصه اط  ِ(25)ِم 

දැහැමි කටයුතු කළවුනට දැහැමි 
දෑ ද ඊට අමතර දෑ ද ඇත. 
ඔවුන්වේ මුහුණු අඳුර වහෝ 
අවමානය වහෝ වවළා වනොගනී. 
ඔවුහු ස්වර්ගවාසීහුය. ඔවුහු එහි 
සදාතනිකවයෝය. 

ينِ  ه هَّلَّ ن واِل ْحس 
 
ِِأ  ْسن 

ْ
ة ِِاْل زهي اد  الِو  ِو 

ق ِ مِِْي ْره  ه  وه  ِ ِو ج  الِق َت  هك ِِذهلَّةِ ِو  وَل 
 
ِأ

ِ اب  ْصح 
 
 نَّةِهِأ

ْ
مِِْاِل اِه  ونِ ِفهيه  ادله  ِخ 

(26)ِ

27-30. මතුවලොවවහි පාපතරයින් හා අල්ලාහ්ට ආවද්ශ කළවුන් වවත 

හිමි වන ප්රතිවිපාක. 
තවද කවවරකු පාපකම් උපයා 
ගත්වත් ද පාපකමට ප්රතිවිපාකය 
ඒ හා සමානයක්ය. තවද 
අවමානය ඔවුන් වවළා ගනී. 
අල්ලාහ්වගන් කිසදු 
ආරක්පකයකු ඔවුනට වනොමැත. 
ඔවුන්වේ මුහුණු රාත්රිවේ කළු 
කඩතුරු වසා ගත්තාක් වමනි. 
ඔවුහු නිරා වාසීහුය. ඔවුහු එහි 
සදාතනිකවයෝය. 

هينِ  ب واِو اَّلَّ س  يهّئ اتهِِك  ز اءِ ِالسَّ يهّئ ةِ ِج  ِس 
ا ْثلهه  همه مِِْب ه  ق  ت ْره  اِذهلَّةِ ِو  مِِْم  هِِمهنِ ِل ه  ِاّللَّ
مِ ِمهنِْ صه اَِع  نَّم 

 
أ يِ ِك  ْغشه

 
مِِْْتِأ ه  وه  ِو ج 

ًعا ْيلِهِمهنِ ِقهط 
ْظلهًماِاللَّ هك ِِم  وَل 

 
ِأ

ِ اب  ْصح 
 
مِِْانلَّارهِِأ اِه  ونِ ِفهيه  ادله  ِخ 
(27)ِ

තවද එදින අපි ඔවුන් සයල්ල 
රැස් කරන්වනමු. පසු ව නුඹලා 
හා නුඹලාවේ හවුල්කරුවන් 
නුඹලාවේ ස්ථානවේම සිනු 
යැයි ආවද්ශ තැබූවනට අපි 
පවසන්වනමු. පසු ව ඔවුන් අතර 
අපි වවන් කරන්වනමු. තවද 
‘නුඹලා අපට ගැතිකම් කරමින් 

ي ْومِ  مِِْو  ه  ْش   هيًعاَِن  ولِ ِث مََِِّج  ينِ ِن ق  ه هَّلَّ ِل
وا ك  َْش 

 
مِِْأ ن ك  ْنت مِِْم َك 

 
مِِْأ ك  ؤ  َك  ِو َش  

يَّلْن ا مِِْف ز  مِِْو ق ال ِِب يْن ه  ؤ ه  َك  اَِش   ْنت مِِْم  ِك 
هيَّان ا ونِ ِإ ِ(28)ِت ْعب د 
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වනොසිවයහු යැ’යි ඔවුන්වේ 
හවුල්කරුවන් පවසති. 

අප හා නුඹලා අතර 
සාක්ෂිකරුවකු වශවයන් සටීමට 
අල්ලාහ් ප්රමාණවත්ය. නුඹලා 
කළ නැමදුම පිළිබඳ අප 
අනවධානීන් වලස සිය ද ... 

ِ ف  هِِف ك  هاّللَّ ههيًداِب مِِْب يْن ن اِش  ب يْن ك  ِإهنِِْو 
نَّا نِِْك  مِِْع  تهك  ب اد  افهلهيِ ِعه ِ(29)ِل غ 

එහි සෑම ආත්මයක්ම එය 
ඉදිරිපත් කළ දෑ විඳවයි. තවද 
ඔවුන්වේ සැබෑ භාරකරුවන 
අල්ලාහ් වවත ඔවුන් වයොමු 
කරනු ලැවබ්. ඔවුන් වගොතමින් 
සි දෑ ඔවුන්වගන් නැති වී යයි. 

هك ِ ن ال ُِِّت ْبل وِه  ِِك  اِن ْفس  ْتِِم  ْسل ف 
 
ِأ

وا ر دُّ ِِو  هِِإهل  مِ ِاّللَّ ْواله   قهِِّم 
ْ
لَِِّاْل ِو ض 

مِْ ْنه  اِع  ن واِم  ونِ يِ َِك  ِ(30)ِْفَت  

31-36. ඒකීයත්වය තහවුරු කිරීමට සාධක ඉදිරිපත් කිරීම. 
අහසන් හා වපොවළොවවන් 
නුඹලාට වපෝපණය ලබා 
වදන්වන් කවුරු ද? ශ්රවණය හා 
දෘප්ටීන් සතු වන්වන් කාහට ද? 
මළ දැයින් ජීවී දෑ මතු වකොට ජීවී 
දැයින් මළ දෑ මතු කරන්වන් 
කවවරකු ද? සයලු කරුණු 
සැලසුම් කරන්වන් කවවරකු 
දැයි (නබිවරය) නුඹ විමසනු. 
එවිට ‘අල්ලාහ්’ යැයි ඔවුන් 
පවසනු ඇත. එවස  නම් නුඹලා 
බිය බැතිමත්ව කටයුතු කළ යුතු 
වනොවේ දැයි නුඹ විමසනු.   

مِِْم نِِْق ْلِ اءهِِمهنِ ِي ْرز ق ك  م  ِِالسَّ ِو األْرضه
مِْ
 
ْمعِ ِي ْملهك ِِم نِِْأ ارِ ِالسَّ م نِِْو األبْص  ِو 

رهجِ 
ْ ََِِّي  رهجِ ِيهّتهِالْمِ ِمهنِ ِالْح 

ْ َي  ِِو  يهّت  ِالْم 
هِِّمهنِ 

م نِِْالْح  هّرِ ِو  ب ول ونِ ِاألْمرِ ِي د  ي ق  ِف س 
 ِ ْلِِاّللَّ ق  ف الِف 

 
ونِ ِأ ِ(31)ِت تَّق 

ඔහුමය නුඹලාවේ සැබෑ 
පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්. 
සතයවයන් පසු මුළාව මිස වවන 
කුමක් ද? එවස  නම් නුඹලා 
වවනතකට වයොමු කරනු 
ලබනුවේ වකවස  ද? 

مِ  لهك  ِ ِف ذ  مِ ِاّللَّ بُّك   قُِِّر 
ْ
اذ اِاْل ِب ْعدِ ِف م 

 قهِّ
ْ
الل ِِإهالِاْل ِِالضَّ ّنَّ

 
ف ونِ ِف أ ِ(32)ِت ْْص 
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පාපකම් කළවුනට නුඹවේ 
පරමාධිපතිවේ වදන නියම වූවේ 
එවලසය. නියත වශවයන්ම 
ඔවුහු විශ්වාස වනොකරති. 

هك ِ ل ذ  ْتِِك  قَّ ةِ ِح  هم  هّك َِِك  ب ِِر  هينِ َِع   ِاَّلَّ
وا ق  مِِْف س  نَّه 
 
ِ(33)ِْؤمهن ونِ ي ِِالِأ

මැවීම් උත්පාදනය වකොට පසු ව 
එය නැවත වගන එන කවවරකු 
වහෝ නුඹලාවේ හවුල්කරුවන් 
අතුරින් සිත් දැ?යි නුඹ අසනු. 
මැවීම් උත්පාදනය වකොට පසු ව 
එය නැවත වගන එන්වන් 
අල්ලාහ්ය. එවස  නම් නුඹලා 
වවනතකට වයොමු කරනු 
ලබනුවේ වකවස දැ?යි නුඹ 
අසනු. 

ْلِِق ْلِ هكِ ِمهنِِْه  ئ َك  ِِم نِِْمَِْش  
 
أ ِي ْبد 

 لْق ِ
ْ
ه ِِث مَِِّاْل لِهِي عهيد 

ِ ِق  ِِاّللَّ
 
أ  لْق ِِي ْبد 

ْ
ِاْل

ه ِِث مَِّ ِِي عهيد  ّنَّ
 
ونِ ِف أ ِ(34)ِت ْؤف ك 

සතයය වවත මඟ වපන්වන 
නුඹලාවේ හවුල්කරුවන්වගන් 
කිසවවකුත් සිත් දැ?යි නුඹ 
අසනු. සතයය වවත මඟ 
වපන්වන්නා අල්ලාහ් යැයි නුඹ 
පවසනු. පිළිපදිනු ලබන්නට 
වඩාත් සුදුසු වන්වන් සතයය 
වවත මඟ වපන්වන්නා ද එවස  
නැතවහොත් මඟ වපන්වනු 
ලැබීවමන් මිස යහ මඟ ගමන් 
වනොකරන අය ද? නුඹලාට 
කුමක් වී ද? නුඹලා තීන්දු 
වදනුවේ වකවස  ද? 

ْلِِق ْلِ مِِْمهنِِْه  هك  ئ َك  يِم نَِِْش   ِِي ْهده ِإهل 
 قهِّ
ْ
لِهِاْل

ِ ِق  يِاّللَّ قهِِّي ْهده ح 
هلْ ف م نِِْل

 
ِأ

ييِ  ِِْهده  قهِِّإهل 
ْ
قُِِّاْل ح 

 
نِِْأ

 
مِِْي تَّب عِ ِأ

 
ِم نِِْأ

يِال نِِْإهالِي ههدهّ
 
ىِأ اِي ْهد  مِِْف م  ِل ك 

ِ ْيف  ونِ ِك  م  ْك  ِ(35)َِت 

ඔවුන් බහුතරයක් වදනා 
අනුමානය මිස අනුගමනය 
වනොකරති. නියත වශවයන්ම 
අනුමානය සතයයට එවරහිව, 
කිසවකට ලලක් වනොවනු ඇත. 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 
ඔවුන් සදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

ا م  مِِْي تَّبهعِ ِو  ْكَث  ه 
 
نًّاِإهالِأ نَِِّإهنَِِّظ  ِالِالظَّ

ِ ْغنه
 قهِِّمهنِ ِي 

ْ
يًْئاِاْل ِ ِإهنَِِّش  لهيمِ ِاّللَّ اِع  هم  ِب

ل ونِ  ِ(36)ِي ْفع 



 

 

 
13 

සර්ව ඥානීය. 

37-44. අල් කුර්ආනවේ වැකි හා සමාන වැකියක් වගන එන්නැයි 

වද්ව ආවද්ශකයින් වකවරහි කරන අල් කුර්ආනවේ අභිවයෝගය. 
වමම කුර්ආනය අල්ලාහ්වගන් 
වතොර ව (වවනත් කිසවකු 
විසන්) වගොතනු ලැබූවක් 
වනොවීය. එනමුත් වමය තමන් 
අතර ඇති දෑ සතය කරවන්නක් 
ද වල්ඛනය විග්රහ කරන්නක් ද 
විය. වලෝවැසයන්වේ 
පරමාධිපතිවගන් වූවක් බවට 
කිසදු සැකයක් නැත. 

ا م  نِ ِو  اَِك  ذ  ْرآنِ ِه  نِِْالْق 
 
ِ ِأ ِمهنِِْىي ْفَت 

هِِد ونِه نِِْاّللَّ ل كه يق ِِو  هيِت ْصده ِب ْيِ ِاَّلَّ
يْهِه يل ِِي د  ت ْفصه ِِالِالْكهت ابهِِو  ْيب  ِفهيهِهِر 
ِِمهنِْ ال مهيِ ِر بهّ ِ(37)ِالْع 

නැතවහොත් ඔහු එය වගතුවේ 
යැයි ඔවුන් පවසන්වන්ද? එවස  
නම් වමවැනිම සූරතයක් නුඹලා 
ද වගන එනු. තවද නුඹලා 
සතයවාදීන් ව සිවයහු නම් 
අල්ලාහ්වගන් වතොර ව නුඹලා 
හැකි අය (ඒ සඳහා) කැඳවා ගනු. 

مِْ
 
ول ونِ ِأ ت واِق ْلِِاْفَت  اه ِِي ق 

ْ
ةِ ِف أ ور  هس  ِب

واِمهْثلههِه ْعت مِِْم نِهِو اْدع  ِد ونِهِمهنِِْاْست ط 
هِ ْنت مِِْإهنِِْاّللَّ ادهقهيِ ِك  ِ(38)ِص 

එවස  වනොව, ඔවුහු ඒ පිළිබඳ 
දැනුවමන් ග්රහණය වනොකළ 
බැවින් ද එහි විග්රහය ඔවුන් වවත 
වනොපැමිණි බැවින් ද ඔවුහු 
වබොරු කවළෝය. වමවලසම 
ඔවුනට වපර සියවුන්ද වබොරු 
කවළෝය. එබැවින් 
අපරාධකරුවන්වේ අවසානය 
වකවස  වී දැයි නුඹ 
නිරීක්පාවවන් බලනු.   

ب واِب ْلِ ذَّ اِك  هم  واِل مِِْب هيط  هعهلْمههِهُِي  اِب ل مَّ ِو 
هههمِْ ت
ْ
وهيل هِ ِي أ

ْ
هك ِِت أ ل ذ  ِِك  ب  ذَّ ِهِك  ِمهنِِْينِ اَّلَّ
ْبلهههمِْ

رِِْق  ِِف اْنظ  ْيف  نِ ِك  قهب ةِ َِك  َِع 
همهيِ  ال ِ(39)ِالظَّ

ඒ ගැන විශ්වාස කරන්නන් ද 
ඔවුන් අතුරින් වවති. එවමන්ම ඒ 
ගැන විශ්වාස වනොකරන්නන් ද 
ඔවුන් අතුරින් වවති. තවද නුවේ 

مِْ مهْنه  ههِهِي ْؤمهنِ ِم نِِْو  مِْوِ ِب ِالِم نِِْمهْنه 
ههِهِي ْؤمهنِ  بُّك ِِب ر  ْعل مِ ِو 

 
ينِ ِأ ده ْفسه هالْم  ِب
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පරමාධිපති කලහකාරීන් පිළිබඳ 
මැනවින් දන්නාය.   

(40)ِ

තවද ඔවුහු නුඹ ව වබොරු කවළ  
නම් ‘මාවේ ක්රියාව මට සතුය 
නුඹලාවේ ක්රියාව නුඹලාට 
සතුය. නුඹලා මම කරන දැයින් 
මිවදන්නන් වවති. මාද නුඹලා 
කරන දැයින් මිවදන්වනකු 
වවමි’ යැයි එවිට නුඹ පවසනු. 

هنِْ إ ب وكِ ِو  ذَّ ْلِِك  ق  ِِف  ِِله له م 
مِِْع  ل ك  ِو 

مِْ ل ك  م  ْنت مِِْع 
 
رهيئ ونِ ِأ

اِب  ل ِِمهمَّ ْعم 
 
ن اِأ

 
ِو أ

رهيءِ 
اِب  ل ونِ ِمهمَّ ِ(41)ِت ْعم 

තවද ඔවුන් අතුරින් නුඹ වවත 
සවන් වදන්නන් (වමන් 
රඟපාන්නන්)ද වවති. ඔවුන් 
වටහා වනොගනිමින් සිය ද නුඹ 
බිහිරාට සවන් වැවටන්නට 
සලස්වන්වනහි ද? 

مِْ مهْنه  ع ونِ ِم نِِْو  ْك ِِي ْست مه ِِإهَل  نْت 
 
ف أ
 
ِأ

عِ  مَِِّت ْسمه ل وِِْالصُّ ن واِو  ِي ْعقهل ونِ ِالَِك 
(42)ِ

තවද ඔවුන් අතුරින් නුඹ වවත 
බලන්නන් (වමන් 
රඟපාන්නන්)ද වවති. ඔවුන් 
වනොබලමින් සිය ද නුඹ 
අන්ධයාට මඟ වපන්වන්නට 
සලස්වන්වනහි ද? 

مِْ مهْنه  رِ ِم نِِْو  ْك ِِي ْنظ  ِِإهَل  نْت 
 
ف أ
 
يِأ ِت ْهده

ْمِ  ل وِِْالْع  ن واِو  ونِ ِالَِك  ِ(43)ِي ْبْصه 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 
 නයාට කිසවකින් වහෝ අපරාධ 
වනොකරයි. එනමුත්  නයා 
තමන්ටම අපරාධ කර ගනිති. 

هنَِّ ِ ِإ ِِي ْظلهمِ ِالِاّللَّ يًْئاِانلَّاس  نَِِّش  ل كه ِو 
ِ مِِْانلَّاس  ه  س  ْنف 
 
ونِ ِأ ِ(44)ِي ْظلهم 

ඔහු ඔවුන් රැස් කරන දින 
දහවලින් එක් වමොවහොතක් මිස 
රැඳී වනොසියාක් වමන් පවතී. 
ඔවුන් අතර ඔවුන් එකිවනකා 
හඳුනා ගනිති. අල්ලාහ්වේ හමුව 
වබොරුකළවුන් සැබැවින්ම 
පරා යට පත් වූහ. තවද ඔවුහු 
යහ මඟ ලැබූවන් වලස 

ي ْومِ  مِِْو  ه  ْش   نُِِْي 
 
أ ِإهالِي لْب ث واِل مِِْك 

اعِ  ارهِِمهنِ ِةًِس 
ار ف ونِ ِانلَّه  مِِْي ت ع  ِق دِِْب يْن ه 

 ِ ْسه هينِ ِخ  ب واِاَّلَّ ذَّ اءهِِك  هلهق  هِِب اِاّللَّ م  ِو 
ن وا ينِ َِك  ْهت ده ِ(45)ِم 
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වනොසියහ. 

45-56. මළවුන් වකවරන් නැවත නැගිටුවීම පිළිබඳ වද්ව 

ආවද්ශකයින්ට කරන අවවාදය. ඔවුන් එය ප්රතික්වප ප වකොට වබොරු 

කිරීම හා ඔවුනට අත්වන දුක හා පසුතැවිල්ල. 
අපි ඔවුන්ට ප්රතිඥා දුන් ඇතැම් 
වද් අප නුඹට වපන්වුවද, 
නැතවහොත් අප නුඹ ව මරණයට 
පත් කළ ද ඔවුන් නැවත වයොමු 
කරනු ලබන ස්ථානය අප 
වවතමය. පසු ව ඔවුන් කරන දෑ 
වකවරහි අල්ලාහ් 
සාක්ෂිකරුවකු ව සටී. 

ا همَّ إ رهي نَّك ِِو 
ِِن  هيِب ْعض  مِِْاَّلَّ ه  وِِْن عهد 

 
ِأ

يِ  ْن اِنَّك ِن ت و فَّ إهَل 
مِِْف  ه  ع  رْجه ِ ِث مَِِّم  ِاّللَّ

ههيدِ  ِِش  ل ونِ ِم اَِع   ِ(46)ِي ْفع 

සෑම සමූහයකටම දහම් දූතයකු 
විය. ඔවුන්වේ දහම් දූතයා 
පැමිණි විට ඔවුන් අතර යුක්ති 
ගරුක ව තීන්දු වදන ලදී. තවද 
ඔවුහු අපරාධ කරනු වනොලබති. 

ِ هّ
لهك  ةِ ِو  مَّ

 
ول ِِأ إهذ اِر س 

اءِ ِف  ول ِِج  مِْر س  ِه 
 ِ مِِْق ضه ِِب يْن ه  هالْقهْسطه مِِْب ونِ ِالِو ه  ِي ْظل م 
(47)ِ

නුඹලා සතයවාදීන් වලස 
සිවයහු නම් වමම ප්රතිඥාව 
කවදාදැ?යි  (දහම් දූතයින්වගන්) 
ඔවුහු විමසති. 

ول ونِ  ي ق  ِِو  اِم ّت  ذ  ْنت مِِْإهنِِْالْو ْعدِ ِه  ِك 
ادهقهيِ  ِ(48)ِص 

අල්ලාහ් අභිමත කළ දෑ මිස 
මාහට කිසදු හානියක් වහෝ 
ප්රවයෝ නයක් වහෝ කිරීමට මා 
සතු වනොවන බව නුඹ පවසනු. 
සෑම සමූහයකටම නියමිත 
කාලයක් ඇත. ඔවුන්වේ 
නියමිත කාලය පැමිණි විට 
ඔවුන් වමොවහොතක් වහෝ ප්රමාද 
වනොවවති. එවමන්ම ඔවුහු 
ඉක්මන් ද වනොවවති. 

ْملهك ِِالِق ْلِ
 
ِِأ ًّاِنله ْفسه ِإهالِن ْفًعاِو الُِض 

ا اءِ ِم  ِ ِش  ِِاّللَّ هّ
ةِ ِلهك  مَّ

 
ِِأ ل  ج 

 
هذ اِأ اءِ ِإ ِج 

مِْ ل ه  ج 
 
ونِ ِف الِأ ر  خه

ْ
ةًِِي ْست أ اع  الِس  ِو 

ونِ  م  ِ(49)ِي ْست ْقده
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රාත්රිය ගත කරන විට වහෝ 
දහවල් කාලවේ වහෝ ඔහුවේ 
දඬුවම නුඹලා වවත පැමිණිවේ 
නම් (ඒ ගැන) නුඹලා කුමක් 
පවසන්වනහු ද? ඒ ගැන 
වැරදිකරුවවෝ ඉක්මන් වනුවේ 
ඇයි දැයි නුඹ අසනු. 

ْيت مِِْق ْلِ
 
ر أ
 
مِِْإهنِِْأ ت اك 

 
اب هِ ِأ ذ  وِِْب ي اتًاِع 

 
ِأ

اًرا اذ اِن ه  ل ِِم  ونِ ِمهْنهِ ِي ْست ْعجه ْجرهم  ِالْم 
(50)ِ

එය සදු වූ පසු ව ද දැන් නුඹලා ඒ 
ගැන විශ්වාස කරනුවේ?. නුඹලා 
ඒ ගැන ඉක්මන් විය යුතු යැයි 
පතමින් සිවයහුය. 

ث مَِّ
 
هذ اِأ اِإ ْنت مِِْو ق عِ ِم  ههِهِآم  ِو ق دِِْآآلنِ ِب

ْنت مِْ ههِهِك  ل ونِ ِب ْست ْعجه
ِ(51)ِت 

පසු ව ‘නුඹලා සදාතනික දඬුවම 
විඳවනු.  නුඹලා උපයමින් සි දෑ 
සඳහා මිස නුඹලා ප්රතිවිපාක 
වදනු ලබනු ඇත් දැ?’යි අපරාධ 
කළවුනට පවසනු ලැවබ්.  

ِهِقهيل ِِث مَِّ هَّلَّ واِينِ ل ل م  ِِذ وق واِظ  اب  ذ  ِع 
 ْلِه
ْ
ْلِِاْل ْونِ ِه  ْز  اِإهالَِت  هم  ْنت مِِْب ِك 

ب ونِ  ِ(52)ِت ْكسه

එය සතයය දැයි ඔවුහු නුඹවගන් 
වතොරුතුරු විමසති. එවස ය, 
මාවේ පරමාධිපතිවේ 
නාමවයන්. නියත වශවයන්ම 
ඔහුමය සතයය වනුවේ. නුඹලා 
අබිබවා යන්නන් වනොවවති. 
යැයි නුඹ පවසනු. 

ي ْست ِ ق ِِْنبهئ ون ك ِو  ح 
 
وِ ِأ ِِإهيِق ْلِِه  ّ به ر  ِو 

هنَّهِ  اِْل  ق ِِإ م  ْنت مِِْو 
 
زهينِ ِأ ْعجه هم  ِ(53)ِب

අපරාධ කළ සෑම ආත්මයකටම 
මහවපොවළොවේ ඇති දෑ තිවබ් 
නම් එය වන්දි වශවයන් වගවනු 
ඇත. තවද ඔවුහු එම දඬුවම දුටු 
කල්හි පසුතැවිල්ල (තම සත් 
තුළ) වසන් කර ගත්හ. තවද 
ඔවුන් අතර යුක්ති ගරුක 
වලසන් තීන්දු කරනු ලැවබ්. 
තවද ඔවුහු අපරාධ කරනු 
වනොලබති. 

ل وِْ نَِِّو 
 
ِِأ هّ

ِِلهك  ْتِِن ْفس  ل م  اِظ  ِِم  ِفه
ِ ْتِِاألْرضه ههِهِالْفت د  واِب ُّ ْس 

 
ةِ ِو أ ام  ِانلَّد 

ا و اِل مَّ
 
ِِر أ اب  ذ  ِ ِالْع  مِِْو ق ضه ِب يْن ه 

ِ هالْقهْسطه مِِْب ونِ ِالِو ه  ِ(54)ِي ْظل م 
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අහසහ්ි හා වපොවළොවේ ඇති දෑ 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් සතු 
බව දැන ගනු මැනව. නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ්වේ ප්රතිඥාව 
ද සැබෑවක් බව දැන ගනු මැනව. 
එනමුත් ඔවුන්වගන් බහුතරයක් 
වදනා (ඒ බව) වනොදනිති.  

ال
 
هِِإهنَِِّأ َّ اِّلله ِِم  او اتهِِفه م  ِِالسَّ ِو األْرضه

ال
 
هِِو ْعدِ ِإهنَِِّأ ق ِِاّللَّ نَِِّح  ل كه كِِْو 

 
مِْأ َِث  ه 

ونِ ِال ِ(55)ِي ْعل م 

ඔහු ජීවය වදයි. තවද මරණයට 
පත් කරයි. තවද නුඹලා නැවත 
වයොමු කරනු ලබන්වන් ඔහු 
වවතටය. 

وِ  ِِه  ْيه
ُِِي  ي مهيت  ْهِهِو  هَل  إ ع ونِ ِو  ِت رْج 
(56)ِ

57,58. අල් කුර්ආනවේ වැදගත්කම. 
අවහෝ  නයිනි! නුඹලාවේ 
පරමාධිපතිවගන් වූ 
අනුශාසනයක් ද නුඹලාවේ 
හදවත් තුළ ඇති දෑට සුවයක් ද 
වද්ව විශ්වාසවන්තයින්ට මඟ 
වපන්වීමක් හා දයාවක් ද 
සැබැවින්ම නුඹලා වවත පැමිණ 
ඇත.  

اِي ا يُّه 
 
ِِأ مِِْق دِِْانلَّاس  اء تْك  ةِ ِج  ظ  ْوعه ِم 
مِِْمهنِْ ّك 

ه ب اءِ ِر  ف  اِو شه هم  ِِل ورهِِفه د  ِالصُّ
ًدى ر مْح ةِ ِو ه  ْؤمهنهيِ ِو  هلْم  ِ(57)ِل

(වමය පැමිණ ඇත්වත්) 
අල්ලාහ්වේ භාගයය හා ඔහුවේ 
දයාව තුළිනි. වමමගින් ඔවුන් 
සතුටු වවත්වා ! නුඹ පවසනු. 
එය ඔවුන් රැස් කරන දෑට වඩා 
වශ්ර ප්.ය. 

ْضلِهِق ْلِ
هف  هِِب هر مْح تههِهِاّللَّ ب هك ِِو  ل بهذ 

ِف 
وا وِ ِف لْي ْفر ح  ْيِ ِه  اِخ  ع ونِ ِمهمَّ ْم  ِ(58)َِي 

59,60. වද්ව ආවද්ශකයන්වේ ප්රබන්ධයන් හා ඔවුන් වවත වකවරන 

අවවාදය. 
වපෝපණවයන් අල්ලාහ් නුඹලාට 
පහළ කළ දෑ පිළිබඳ ව නුඹලා 
කුමක් පවසන්වනහු ද? එවිට 
නුඹලා එයින් (අතැම් දෑ) තහනම් 

ْيت مِِْق ْلِ
 
ر أ
 
اِأ ل ِِم  نْز 

 
ِ ِأ مِِْاّللَّ ِمهنِِْل ك 

لْت مِِْرهْزق ِ ع  ر اًماِمهْنهِ ِف ج  الالِح  ِق ْلِِو ح 
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වලසත් (ඇතැම් දෑ) අනුමත 
වලසත් පත් කර ගත්වතහුය. (ඒ 
සඳහා) නුඹලාට අවසර දුන්වන් 
අල්ලාහ් දැ?යි නුඹ අසනු. එවස  
නැතවහොත් නුඹලා අල්ලාහ ්
වකවරහි වබොරු වගොතන්වනහු 
දැ?යි අසනු. 

 ِ ذهنِ ِآّللَّ
 
مِِْأ مِِْل ك 

 
ِِأ هَِِع   ونِ ِاّللَّ ِت ْفَت  

(59)ِ

මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු 
ලබන දිනවේ අල්ලාහ් වකවරහි 
වබොරු වගොතන්නන්වේ 
අනුමාන සතුවිලි කුමක් වේවි ද? 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 
 නයා වකවරහි භාගය 
සම්පන්නය. එනමුත් ඔවුන්වගන් 
බහුතරයක් වදනා කෘතවේදී 
වනොවවති. 

ا م  نُِِّو  هينِ ِظ  ونِ ِاَّلَّ ِِي ْفَت   هَِِع   ِاّللَّ
ِ ب  ذه ةِهِي ْومِ ِالْك  ي ام  ِ ِإهنَِِّالْقه ْضل َِِّل  وِاّللَّ

ِف 
ِ َِِع   نَِِّانلَّاسه ل كه ِ ِو  ْكَث 

 
مِْأ ِالِه 

ونِ  ر  ِ(60)ِي ْشك 

61. සයල්ල පිළිබඳ අල්ලාහ් සතු දැනුම. 
තවද නුඹ කවර කරුණක (නිරත 
ව) සින්වන් ද තවද කුමන 
දැයක් කුර්ආනවයන් නුඹ 
පාරායනය කරන්වන් ද තවද 
(මිනිසුනි !) යම් කිස ක්රියාවක් 
නුඹලා කරන්වන් ද නුඹලා එහි 
නිරත වන විට නුඹලා වවත 
සාක්ෂිකරුවන් වලසන් අපි 
සියා මිස නැත. අහවසහි වහෝ 
මහවපොවළොවවහි වහෝ අණුවක 
තරම් වදයක් වුව ද එය ඊටත් 
වඩා කුඩා වුව ද විශාල වුව ද 
පැහැදිලි පුස්තකවේ (සටහන්ව) 
මිස නුඹවේ පරමාධිපතිවගන් 
සැඟවවන්වන් නැත.  

ا م  ونِ ِو  ِِت ك  نِ ِفه
ْ
أ اِش  م  ِمهنِِْمهْنهِ ِت ْتل وِو 

ْرآنِ 
الِق  ل ونِ ِو  ل ِِمهنِِْت ْعم 

م  هِِع  نَّاِالإ ِك 
مِْ ل ْيك  وًداِع  ه  ونِ ِإهذِِْش  اِفهيهِهِت فهيض  م  ِو 
ِ نِِْي ْعز ب  هّك ِِع  ب الِهِمهنِِْر  ةِ ِمهْثق  ِِذ رَّ ِفه
ِ الِاألْرضه ِِو  اءهِِفه م  الِالسَّ رِ ِو  ْصغ 

 
ِمهنِِْأ

هك ِ الِذ ل ِ ِو  ْكب 
 
ِِإهالِأ ِِفه اب 

بهي ِِكهت  ِم 
(61)ِ

62-64. අල්ලාහ්වේ සමීපතයින් කවුරුන් ද? ඔවුනට ලැවබන ප්රතිලල 
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කුමක් ද? 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහව්ේ 
සමීපතයින් වන ඔවුන් වකවරහි 
කිසදු බියක් වනොමැත. එවමන්ම 
ඔවුහු දුකට පත්වන්නන් ද 
වනොවවති. 

ال
 
ْوَله اءِ ِإهنَِِّأ

 
هِِأ ِِالِاّللَّ ْوف  ْيههمِِْخ 

ل  ِع 
ال مِِْو  ن ونِ ِه  ْز  ِ(62)ُِي 

ඔවුන් වනාහි ඔවුහු විශ්වාස 
කළහ. තවද බිය හැඟීවමන් යුතු 
ව කටයුතු කරන්නන් වූහ. 

هينِ  ن واِاَّلَّ ن واِآم  َك  ونِ ِو  ِ(63)ِي تَّق 

වමවලොව ජීවිතවේ හා මතු 
වලොවවහි ඔවුනට සුබාසරි ඇත. 
අල්ලාහ්වේ ප්රකාශයන්හි කිසදු 
වවනස් කිරීමක් වනොමැත. 
එයමය අතිමහත්  යග්රහණය 
වනුවේ. 

مِ  ىِل ه  ِِالْب ْش   ي اةهِِفه
ْ
ْني اِاْل ِِادلُّ فه ِو 

رِ  يل ِِالِةهِاآلخه اتهِِت ْبده هم  هِِلهَك  هك ِِاّللَّ ِذ ل
وِ  ْوزِ ِه  يمِ ِالْف  ظه ِ(64)ِالْع 

65-70. වද්ව ආවද්ශකයින්වේ තර්කය හා ඔවුන්වේ වයා  විශ්වාසය 

සඳහා වූ පිළිතුර. 
ඔවුන්වේ ප්රකාශය නුඹ ව දුකට 
පත් වනොකළ යුතුය. නියත 
වශවයන්ම සයල්වලහි වගෞරවය 
අල්ලාහ්ට හිමිය. ඔහු සර්ව 
ශ්රාවකය. සර්වඥානීය. 

نْك ِِو ال ْز  مُِِْي  ة ِِإهنَِِّق ْول ه  هِِالْعهزَّ َّ هيًعاِّلله َِج 
وِ  يعِ ِه  مه لهيمِ ِالسَّ ِ(65)ِالْع 

අහසහ්ි ඇති දෑද 
මහවපොවළොවවහි ඇති දෑද නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් සතු යැයි 
දැන ගනු. අල්ලාහ්වගන් වතොර 
ව ඔවුන් ඇරයුම් කරන, 
සමානයන් අනුගමනය 
කරන්නන් ඔවුන් අනුගමනය 
කරනුවේ අනුමානය මිස 
වනොමැත. තවද ඔවුන් 
උපකල්පනය කරනු මිස නැත. 

ال
 
هِِإهنَِِّأ َّ ِِم نِِّْلله او اتهِِفه م  م نِِْالسَّ ِِو  ِفه

ِ اِاألْرضه م  هينِ ِي تَّبهعِ ِو  ونِ ِاَّلَّ ِمهنِِْي ْدع 
هِِد ونِه ءِ ِاّللَّ َك  هاّلِِي تَّبهع ونِ ِإهنَِِْش   نَِِّإ ِالظَّ
هنِْ إ مِِْو  هاّلِِه  ونِ ِإ ْر ص  ِ(66)َِي 
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නුඹලා එහි සැනසුම ලබනු 
පිණිස රාත්රිය ද, වපවනන්නට 
ආවලෝකමත් වලසන් දහවල ද 
නුඹලාට ඇති කවළ  ඔහුය. 
සැබැවින්ම සවන් වදන  නයාට 
වමහි සිංඥාවන් ඇත. 

وِ  هيِه  ع ل ِِاَّلَّ مِ ِج  ن واِاللَّْيل ِِل ك  هت ْسك  ِل
ارِ ِفهيهِه ًاِو انلَّه  ِِإهنَِِّم ْبْصه هك ِِفه ِِذ ل ِآلي ات 
ْومِ  هق  ع ونِ ِل ِ(67)ِي ْسم 

අල්ලාහ් දරුවකු ගත්වත් යැයි 
ඔවුහු පවසති. ඔහු (ඔවුන් 
පවසන දැයින්) සුපිවිතුරුය. ඔහු 
වපොවහොසත් (අවශයතාවන්වගන් 
වතොර)ය. අහසහ්ි ඇති දෑ ද 
මහවපොවළොවවහි ඇති දෑ ද ඔහු 
සතුය. (නුඹලා පවසන) ඒ ගැන 
කිසදු සාධකයක් නුඹලා වවත 
නැත. නුඹලා වනොදන්නා දෑ 
අල්ලාහ් වකවරහි පවසන්වනහු 
ද? 

ِ ِاَّتَّ ذِ ِق ال وا اِاّللَّ ً دل  ان هِ ِو  ْبح  وِ ِس  ُِِّه  نه
ِالْغ 

اِل  ِ ِِم  او اتهِِفه م  اِالسَّ م  ِِو  ِِفه ِإهنِِْاألْرضه
مِْ ك  ْند  انِ ِمهنِِْعه ط 

لْ اِس  ذ  هه  ول ونِ ِب ت ق 
 
ِأ

ِ هَِِع   اِاّللَّ ونِ ِالِم  ِ(68)ِت ْعل م 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 
වකවරහි වබොරු වගොතන්නන් 
 ය වනොලබනු ඇතැයි 
(නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

هينِ ِإهنَِِّق ْلِ ونِ ِاَّلَّ ِِي ْفَت   هَِِع   ِِاّللَّ ب  ذه ِالْك 
ونِ ِال ِ(69)ِي ْفلهح 

(වමය) වමවලොවවහි භුක්ති 
විඳීමකි. පසු ව ඔවුන්වේ නැවත 
වයොමු වීවම් සථ්ානය අප 
වවතය. පසු ව ඔවුන් ප්රතික්වප ප 
කරමින් සි දෑ වහ තුවවන් 
දරුණු දඬුවම ඔවුන් විඳවන්නට 
අපි සලස්වන්වනමු. 

ت اعِ  ِِم  ْني اِفه ْن اِث مَِِّادلُّ هَل  مِِْإ ه  ع  رْجه ِث مَِِّم 
مِ  ه  يق  ِِن ذه اب  يدِ ِالْع ذ  ده اِالشَّ هم  ن واِب َِك 

ونِ  ر  ِ(70)ِي ْكف 

71-74. නූහ් නබි තුමා හා එතුමාට පසු පැමිණි රසූල්වරුන්. 
(නබිවරය!) නුඹ ඔවුනට නූහ්වේ 
පුවත කියවා වපන්වනු. ඔහුවේ 
සමූහයාට මාවේ  නයිනි ! ‘මා 
(නුඹලා අතර) සටීමත් 

ْيههمِِْو اتْل ِ
ل  ِِع 

 
ِِن ب أ هذِِْن وح  ِإ

ْومههِهِق الِ  هق  ِي اِل
نِ ِإهنِِْق ْومِه ِ َِك  ب  مِِْك  ل ْيك  ِِع  امه ق  ِم 
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අල්ලාහ්වේ වදන් මා සහිපත් 
කිරීමත් නුඹලාට බරක් වී නම් 
එවිට මම අල්ලාහ් වවත භාර 
කරමි. පසු ව නුඹලාවේ තීරණය 
හා නුඹලාවේ හවුල්කරුවන් 
නුඹලා රැස් කර ගනු. පසු ව 
නුඹලාවේ තීරණය නුඹලාට 
එවරහි ව මුළාවක් වශවයන් 
වනොවිය යුතුය. පසු ව නුඹලා 
මට (එවරහි ව) තීන්දු කරනු. 
තවද මට නුඹලා අවකාශ 
වනොවදනු. 

ْذكهيهي
ت  هآي اتهِِو  هِِب ِِاّللَّ ع ل  هِِف  ِاّللَّ

ِ ْت  َّكَّ واِت و  َْجهع 
 
مِِْف أ ك  ْمر 

 
مِِْأ ء ك  َك  َش   ِث مَِِّو 

نِِْال مِِْي ك  ْمر ك 
 
مِِْأ ل ْيك  ةًِِع  مَّ ِث مَِِّغ 

وا َِِّاْقض  الِإهل  ونِهِو  ر  ِ(71)ِت ْنظه

නමුත් නුඹලා පිටුපෑවවහු නම් 
(එය නුඹලාට එවරහිවය.) 
එබැවින් (ඒ සඳහා) මම කිසදු 
කුලියක් නුඹලාවගන් ඉල්ලා 
සිවේ නැත. මාවේ කුලිය 
අල්ලාහ් මත මිස නැත. තවද 
මුස්ලිම්වරුන් අතුරින් වීමට මා 
නිවයෝග කරනු ලැබුවවමි.’  

إهنِْ
ْت مِِْف  َلَّ اِت و  م  مِِْف  ِْل ك 

 
أ ْجرِ ِمهنِِْس 

 
ِإهنِِْأ

ْجرهيِ 
 
ِِإهالِأ هَِِع   مهْرت ِِاّللَّ

 
نِِْو أ

 
ونِ ِأ ك 

 
ِأ

ْسلهمهيِ ِمهنِ  ِ(72)ِالْم 

නමුත් ඔවුහු ඔහු ව ප්රතික්වප ප 
ක වළෝය. එවිට අපි ඔහු හා ඔහු 
සමඟ වූවන් නැව තුළ 
මුදවාවගන ඔවුන් ව 
(මහවපොවළොවේ) නිවයෝජිතයන් 
බවට පත් වකොට අපවේ සිංඥා 
වබොරු කළවුන් ගිල් වූවයමු. 
අවවාද වදනු ලැබූවන්වේ 
අවසානය වකවස  වී දැයි නුඹ 
බලනු. 

ب وه ِ ذَّ ْين اه ِِف ك  ن جَّ م نِِْف  هِ ِو  ع  ِِم  ِِفه لْكه ِالْف 
مِْ لْن اه  ع  ِِو ج  هف  الئ ْغر ْقن اِخ 

 
هينِ ِو أ ِاَّلَّ

ب وا ذَّ هن اِك  هآي ات رِِْب ِكِ ِف اْنظ  نِ ِْيف  قهب ةِ َِك  َِع 
رهينِ 

ْنذ  ِ(73)ِالْم 

ඔහුවගන් පසු ව දහම් දූතවරු 
ඔවුන්වේ  නයා වවත අපි 
එේවවමු. එවිට ඔවුහු ඔවුන් 
වවත පැහැදිලි සාධක සමඟ 
පැමිණිවයෝය. මීට වපර ඔවුන් 

ْثن اِث مَِّ ههِِمهنِِْب ع  الِب ْعده ِِر س  ْومهههمِِْإهل 
ِق 

مِْ اء وه  هاْْل يهّن اتهِِف ج  اِب م  ن واِف  َِله ْؤمهن واَِك 
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කවර වදයක් වබොරු කවළ  ද එය 
විශ්වාස කරන්නට ඔවුහු 
වනොවූහ. සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 
කරන්නන්වේ හදවත් මත අප 
මුද්රා තබනුවේ එවලසමය. 

ا هم  ب واِب ذَّ ههِهِك  ْبل ِِمهنِِْب هك ِِق  ل ذ  ِن ْطب عِ ِك 
ِ وبهَِِع  

ينِ ِق ل  ْعت ده ِ(74)ِالْم 

75-93. ෆිර්අවුන් හා ඔහුවේ ප්රධානීන් සමඟ මූසා (අලයිහිස් සලාම්) 

තුමා හා සම්බන්ධ කතා වසත්ුව. 
අනතුරු ව ඔවුන්වගන් පසු ව අපි 
අපවේ පැහැදිලි සාධක සමග 
මූසා හා හාරූන් ව ෆිර්අවුන් හා 
ඔහුවේ ප්රධානීන් වවත එේවවමු. 
නමුත් ඔවුහු උඩඟුකම් පෑහ. 
තවද ඔවුහු අපරාධකාරී පිරිසක් 
බවට පත් වූහ. 

ْثن اِث مَِّ ههمِْبِ ِمهنِِْب ع  ِِْعده ونِ ِم وس  ار  ِو ه 
ِ ْونِ ِإهل  ل ئههِهِفهْرع  م  هن اِو  هآي ات واِب ِف اْست ْكب  

ن وا َك  رهمهيِ ِق ْوًماِو 
ْ ِ(75)ُِم 

අප වවතින් ඔවුනට සතයය 
පැමිණි කල්හි ‘නියත 
වශවයන්ම වමය පැහැදිලි 
හූනියමකි’ යැයි ඔවුහු 
පැවසුවවෝය. 

ا مِ ِف ل مَّ ه  اء   قُِِّج 
ْ
ن اِمهنِِْاْل ْنده ِإهنَِِّق ال واِعه

ا ذ  ْحرِ ِه  بهيِ ِل سه ِ(76)ِم 

නුඹලා වවත සතයය පැමිණි 
කල්හි එයට ‘වමය හූනියමක්’ 
යැයි නුඹලා කියන්වනහු ද? 
තවද හූනියම්කරුවවෝ  ය 
වනොලබති යැයි මූසා පැවසුවේය. 

ِِق ال ِ ول ونِ ِم وس  ت ق 
 
قهِِّأ ح 

هلْ اِل ِل مَّ
مِْ اء ك  ْحرِ ِج  سه
 
اِأ ذ  الِه  ِي ْفلهحِ ِو 
رِ  احه ِ(77)ِونِ السَّ

අපවේ මුතුන් මිත්තන් කවර 
කරුණක් මත සිනු අප දුටුවේ ද 
එයින් ඔබ අප වවනතකට වයොමු 
කිරීමටත් මහවපොවළොවේ 
උසස්කම නුඹලා හිමි කර 
ගන්නටත් නුඹලා අප වවත 
පැමිණිවේ ද? නමුත් නුඹලා 
වදවදනා ව අපි විශ්වාස 

ْئت ن اِق ال وا جه
 
اِن اِله لْفهتِ ِأ مَّ ْدن اِع  ل ْيهِهِو ج  ِع 
ن ا ونِ ِآب اء  ت ك  اِو  م  ِِالْكهْبهي اءِ ِل ك  ِفه
ِ اِاألْرضه م  ْنِ ِو  اَِن  م  ْؤمهنهيِ ِل ك  هم  ِب

(78)ِ
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කරන්නන් වනොවවමු යැයි ඔවුහු 
පැවසූහ. 

තවද ‘මනා දැනුම ඇති සෑම 
හූනියම්කරුවකුම මා වවත 
නුඹලා වගන එනු’යි ෆිර්අවුන් 
පැවසුවේය.  

ْونِ ِو ق ال ِ ِِفهْرع  ِِاْئت ونه لهّ هك  رِ ِب احه
ِس 

ِ(79)ِلهيمِ عِ 

හූනියම්කරුවවෝ පැමිණි කල්හි 
‘නුඹලා වහළන්නට සින දෑ 
නුඹලා වහළනු’ යැයි මූසා 
ඔවුනට කීවේය.  

ا اءِ ِف ل مَّ ة ِِج  ر  ح  مِِْق الِ ِالسَّ ِِل ه  ِم وس 
وا لْق 

 
اِأ ْنت مِِْم 

 
ونِ ِأ لْق  ِ(80)ِم 

ඔවුන් වහළු කල්හි ‘නුඹලා 
කවර වදයක් වගන ආවද එය 
හූනියමකි. නියත වශවයන්ම 
අල්ලාහ් එය නිප්ලල කරනු ඇත. 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 
කලහකාරීන්වේ ක්රියාව විධිමත් 
වනොකරනු ඇත’ යැයි මූසා 
පැවසුවේය.  

ا ْواِف ل مَّ لْق 
 
ِِق ال ِِأ اِم وس  ْئت مِِْم  ههِهِجه ِب
ْحرِ  ِ ِإهنَِِّالسهّ ل هِ ِاّللَّ ي ْبطه ِ ِإهنَِِّس  ِالِاّللَّ
ل ِِي ْصلهحِ  م  ينِ ِع  ده ْفسه ِ(81)ِالْم 

වැරදිකරුවවෝ පිළිකුල් කළද 
අල්ලාහ් ඔහුවේ ප්රකාශයන් 
මගින් සතයය සනාථ කරනු 
ඇත. 

هقُِّ ُي  ِ ِو   قَِِّاّللَّ
ْ
ههِهِاْل ات لهم  هك  ل وِِْب رهه ِِو 

ِك 
ونِ  ْجرهم  ِ(82)ِالْم 

ෆිර්අවුන්වගන් හා ඔහුවේ 
ප්රධානීන්වගන් තමන්ට 
කලහකම් සදු වනු ඇතැයි යන 
බිය වහ තුවවන් ඔහුවේ 
 නයාවගන් පරපුරක් හැර මූසා 
ව විශ්වාස වනොකවළ ය. තවද 
නියත වශවයන්ම ෆිර්අවුන් 
මහවපොවළොවේ මැරවරවයක් 
විය. තවද නියතවශවයන්ම ඔහු 
සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 
කරන්නන් අතුරිනි. 

ا م  نِ ِف  ِِآم  هم وس  ِإهالِل
يَّةِ  رهّ
ِق ْومههِهِمهنِِْذ 

ِ َِِع   ْوف  ْونِ ِمهنِِْخ  ئهههمِِْفهْرع 
ل  م  نِِْو 

 
ِأ

مِْ هنَِِّي ْفتهن ه  إ ْونِ ِو  الِ ِفهْرع  ع 
ِِل  ِِفه ِاألْرضه

هنَّهِ  إ نِ ِو  ْْسهفهيِ ِل مه ِ(83)ِالْم 
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‘මාවේ  නයිනි! නුඹලා අල්ලාහ් 
ව විශ්වාස කර සිවයහු නම්, 
නුඹලා අවනතවන්නන් ව 
සිවයහු නම් නුඹලා ඔහු වවතම 
(සයල්ල) භාර කරනු’ යැයි මූසා 
කීවේය. 

ِِو ق ال ِ ْنت مِِْإهنِِْق ْومِهِي اِم وس  ْنت مِِْك  ِآم 
هِ هاّللَّ ل ْيهِهِب َّكَّ واِف ع  ْنت مِِْإهنِِْت و  ْسلهمهيِ ِك  ِم 
(84)ِ

එවිට ‘අපි අල්ලාහ් වවත භාර 
කවළමු. අපවේ 
පරමාධිපතියාණනි ! අපරාධකාරී 
 නයාට පරීක්පාවක් වලස අප 
පත් වනොකරනු මැනව!’ යැයි 
ඔවුහු පවසා ප්රාර්ථනා කළහ.  

ال وا ق  ِِف  هَِِع   ْن اِاّللَّ َّكَّ بَّن اِت و  لْن اِالِر  ْع  َِت 
ْومِهِفهْتن ةًِ هلْق  همهيِ ِل ال ِ(85)ِالظَّ

තවද ඔවබ් දයාවවන් වද්ව 
ප්රතික්වප පිත  නයාවගන් අප 
මුදවා ගනු මැනව.  

ّن ا ه
َن  هر مْح تهك ِِو  ْومِهِمهنِ ِب فهرهينِ ِالْق 

ِالَْك 
(86)ِ

තවද ‘මිසරය නුඹලා 
වදවදනාවේ  නයා වවනුවවන් 
වාසස්ථාන වලසට නුඹලා 
වදවදනා ගනු. තවද නුඹලාවේ 
වාසස්ථාන (නැමදුම්) දිශාව 
බවට නුඹලා පත් කර ගනු. තවද 
සලාතය විධිමත් වලස ඉටු 
කරනු. තවද වද්ව 
විශ්වාසවන්තයින්ට ශුභාරිංචි 
දන්වනු’ යැයි අපි මූසා හා 
ඔහුවේ සවහෝදරයා වවත දන්වා 
සිවයමු. 

ْين ا وْح 
 
ِِو أ ِِإهل  يهِهِم وس  خه

 
نِِْو أ

 
آِأ ِت ب وَّ

ا م  ْومهك  هق  ْْصِ ِل همه ل واِب ي وتًاِب ِو اْجع 
مِْ واِقهْبل ةًِِب ي وت ك  قهيم 

 
الة ِِو أ ِهِالصَّ

ب شهّ ِو 
ْؤمهنهيِ  ِ(87)ِالْم 

අපවේ පරමාධිපතියාණනි! නුඹ 
ෆිර්අවුන්ට හා ඔහුවේ ප්රධානීන් 
හට නුඹවේ මාර්ගවයන් ඔවුන් 
වනොමඟ යනු පිණිස වමවලොව 
ජීවිතවේ වස්තුව හා අලිංකාරය 
පිරිනැමුවවහිය. අපවේ 

ِِو ق ال ِ بَّن اِم وس  هنَّك ِِر  ِِإ ْونِ ِآت ْيت  ِفهْرع 
م أله ِ ْمو االِزهين ةًِِو 

 
ِِو أ  ي اةهِِفه

ْ
ْني اِاْل ِادلُّ

بَّن ا لُّواِر  نَِِْله ضه بهيلهك ِِع  بَّن اِس  ِاْطمهْسِِر 
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පරමාධිපතියාණනි! ඔවුන්වේ 
වස්තුව විනාශ කරනු. තවද 
ඔවුන්වේ හදවත් බැඳ දමනු. 
ඔවුන් එම වේදනීය දඬුවම දකින 
තුරු විශ්වාස වනොකරනු ඇත. 

ِ َِِع  
 
هههمِْأ دِِْْمو ال ِِو اْشد  هههمَِِْع   وب

ِف الِق ل 
ِِي ْؤمهن وا ّتَّ و اِح  ِِي ر  اب  مِ ِالْع ذ  ِاألَله

(88)ِ
සැබැවින්ම නුඹලා වදවදනාවේ 
ප්රාර්ථනාවට පිළිතුරු වදනු 
ලැබීය. එවහයින් නුඹලා 
වදවදනා ස්ථාවරව සිනු. තවද 
දැනුම වනොමැති අයවේ මාර්ගය 
නුඹලා වදවදනා අනුගමනය 
වනොකරනු යැයි ඔහු පැවසුවේය. 

يب ْتِِق دِِْق ال ِ جه
 
اِأ م  ت ك  ْعو  اِد  ِف اْست قهيم 

ال انهِِّو  بهيل ِِت تَّبهع  هينِ ِس  ونِ ِالِاَّلَّ ِي ْعل م 
(89)ِ

අපි බනූ ඉස්රාඊල්වරුන් ව මුහුද 
තරණය වකවරේවවමු. එවිට 
ෆිර්අවුන් හා ඔහුවේ වස නාව 
සීමාව ඉක්මවමින් හා 
සතුරුකමින් ඔවුන් පසුපස හඹා 
ගිවයෝය. අවසානවේ ගිලී යාම 
ඔහු ව ග්රහණය කළ විට 
‘සැබැවින්ම බනූ ඉස්රාඊල්වරු 
කවවරකු පිළිබඳ විශ්වාස කවළ  
ද ඔහු හැර වවනත් වදවිවයකු 
වනොමැති බව මම විශ්වාස 
කවළමි. තවද මම අවනත 
වන්නන් අතුරින් වකවනකු 
වවමි’ යැයි ඔහු පැවසුවේය. 

ْزن ا او  ِِو ج  هب نه ائهيل ِِب هْْس  ِاْْل ْحرِ ِإ
مِْ ه  ْتب ع 

 
ْونِ ِف أ ه ِِفهْرع  ن ود  ْدًواِب ْغًياِو ج  ِو ع 

ِ ّتَّ هذ اِح  هِ ِإ ك  ْدر 
 
ق ِِأ ر  ِِق ال ِِالْغ  ْنت  نَّهِ ِآم 

 
ِأ

هيِإهالِإهل  ِِال ن ْتِِاَّلَّ ههِهِآم  ائهيل ِِب ن وِب هْْس  ِإ
ن ا
 
ْسلهمهيِ ِمهنِ ِو أ ِ(90)ِالْم 

දැන් ද (නුඹ විශ්වාස කරනුවේ)? 
මීට වපර නුඹ සැබැවින්ම 
පිටුපෑවවහිය. තවද නුඹ 
කලහකාරීන් අතුරින් වූවයහිය.  

ِِو ق دِِْآآلنِ  ْيت  ص  ْبل ِِع  ِِق  ْنت  ك  ِمهنِ ِو 
ينِ  ده ْفسه ِ(91)ِالْم 

එබැවින් නුඹවගන් පසු 
පැමිවණන්නන් හට නුඹ 
සිංඥාවක් වනු පිණිස වමදින අපි 

يك ِِف اَْل ْومِ  هك ِِن ن جهّ ن هب د  ونِ ِب نِِِْله ك  هم  ِل
ك ِ لْف  هنَِِّآي ةًِِخ  إ ثهيًاِو  ِِمهنِ ِك  نِِْانلَّاسه ِع 
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නුවේ වද්හය සුරක්ෂිත ව 
තබන්වනමු. තවද නියත 
වශවයන්ම  නයා අතුරින් 
බහුතරයක් වදනා අපවේ 
සිංඥාවන් පිළිබඳ අනවධානීන් 
වලස සිති. 

هن ا افهل ونِ ِآي ات ِ(92)ِل غ 

තවද සැබැවින්ම අපි ඉස්රාඊල් 
දරුවන් ව සැබෑ වාසස්ථාන වල 
පදිිංචි වකවරේවවමු. තවද 
යහපත් දැයින් අපි ඔවුනට 
වපෝපණය ලබා දුනිමු. ඔවුන් 
වවත ඥානය පැමිවණන වතක් 
ඔවුහු මත වේද ඇති කර 
වනොගත්හ. ඔවුන් කවර විපයක 
මත වේද වවමින් සිවේ ද ඒ 
සම්බන්ධවයන් මළවුන් 
වකවරන් නැගිටුවනු ලබන 
දිනවේ නුඹවේ පරමාධිපති 
නියත වශවයන්ම ඔවුන් අතර 
තීන්දු වදනු ඇත. 

دِْ ل ق  ن اِو 
ْ
ِِب وَّأ نه

ائهيل ِِب  هْْس  ب وَِِّإ ِم 
 
ْدق ِِأ ِصه

مِْ ز ْقن اه  ر  يهّب اتهِِمهنِ ِو  اِالطَّ واِف م  ِاْخت ل ف 
ِ ّتَّ مِ ِح  ه  اء  بَّك ِِإهنَِِّالْعهلْمِ ِج  ِِر  ِي ْقضه
مِْ ةِهِي ْومِ ِب يْن ه  اِالْقهي ام  ن واِفهيم  ِفهيهِهَِك 

ونِ  ْت لهف  ِ(93)َِي 

94-97. අල් කුර්ආනය අල්ලාහ් වවතින් වූ සැබෑවකි. එයට පටහැණි ව 

කටයුතු කරන්නන්හට වකවරන තර් නය. 
නුඹ වවත අපි පහළ කළ දැයින් 
යම් සැකයක නුඹ පසුවන්වනහි 
නම් එවිට මීට වපර පුස්තකය 
කියවමින් සින අයවගන් (ඒ 
ගැන) විමසනු. නුඹවේ 
පරමාධිපතිවගන් නුඹ වවත 
සැබැවින්ම සතයය පැමිණ ඇත. 
එබැවින් නුඹ සැකකරන්නන් 
අතුරින් වනොවනු. 

إهنِْ
ِِف  ْنت  ِِك  كرِِفه نْل اِامهمَِِّش  نْز 

 
ْك ِِأ هَل  ِإ

لِه
 
هينِ ِف اْسأ ِِي ْقر ء ونِ ِاَّلَّ ِمهنِِْالْكهت اب 
ْبلهك ِ دِِْق  اء كِ ِل ق   قُِِّج 

ْ
هّك ِِمهنِِْاْل ب ِف الِر 

ون نَِّ هينِ ِمهنِ ِت ك 
ْمَت  ِ(94)ِالْم 

තවද අල්ලාහ්වේ වදන් වබොරු 
කළවුන් අතුරින් නුඹ වනොවනු. 
එවිට නුඹ අලාභවන්තයින් 

ون نَِّت ِِو ال هينِ ِمهنِ ِك  ب واِاَّلَّ ذَّ هآي اتهِِك  ِب
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අතුරින් වනු ඇත.  ِه ونِ ِاّللَّ ت ك  هينِ ِمهنِ ِف   اْسه
ْ
ِ(95)ِاْل

නියත වශවයන්ම නුඹවේ 
පරමාධිපතිවේ ප්රකාශය නියම 
වූවන් ඔවුන් වවත සයලු 
සිංඥාවන් පැමිණිය ද ඔවුහු 
වේදනීය දඬුවම දකින වතක් 
විශ්වාස වනොකරති. 

هنَِّ هينِ ِإ ْتِِاَّلَّ قَّ ْيههمِِْح 
ل  همِ ِع  هّك ِِةِ َك  ب ِالِر 

 (96)ِي ْؤمهن ونِ 

ل وِْ مِِْو  ْته  اء  ُِِّج  ِِآي ةِ ِك  ّتَّ و اِح  ِي ر 
ِ اب  ذ  مِ ِالْع  ِ(97)ِاألَله

98. යූනුස් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා හා ඔහුවේ  නයා පිළිබඳ කතා 

වස්තුව. 
යූනුස්වේ  නයා හැර විශ්වාස 
වකොට එහි විශ්වාසය ලලක් වූ 
ගම්මානයක් වවනත් වනොවීය. 
ඔවුහු විශ්වාස කළ කල්හි 
වමවලොව ජීවිතවේ අවමානවේ 
දඬුවම අපි ඔවුන්වගන් ඉවත් 
වකොට මද කලකට ඔවුනට 
භුක්ති විඳින්නට සැලැස්සුවවමු. 

ن ْتِِف ل ْوال ن ْتِِق ْري ةِ َِك  اِآم  ه  ع  ن ف  ِف 
ا ان ه  هيم  ِِق ْومِ ِإهالِإ اِي ون س  ن واِل مَّ ِآم 
ْفن ا ش  مِِْك  ْنه  ِِع  اب  ذ  هْزيِهِع 

ْ
ِِاْل  ي اةهِِفه

ْ
ِاْل

مِِْْني اادلُِّ تَّْعن اه  م  ِِو  ِ(98)ِحهي ِِإهل 

99, 100. වලොව සයලු වදනාවේ පැවැත්ම අල්ලාහ්වේ අභිමතය 

පරිදිය. 

නුඹවේ පරමාධිපති අභිමත 
කවළ  නම් මහවපොවළොවේ 
සින ඔවුන් සයලු වදනා 
මුළුමණින්ම විශ්වාස කරන්නට 
තිබුණි. එවස  තිබිය දී ඔවුන් 
වද්ව විශ්වාසවන්තයින් වන 
වතක් නුඹ  නයාට බල 
කරන්වනහි ද? 

ل وِْ اءِ ِو  بُّك ِِش  نِ ِر  ِِم نِِْآلم  ِِفه ِاألْرضه
مِْ ُّه  هيًعاَِك  َِِج  نْت 

 
ف أ
 
ْكرهه ِِأ

ِِت  ِِانلَّاس  ّتَّ ِح 
ون وا ْؤمهنهيِ ِي ك  ِ(99)ِم 

අල්ලාහ්වේ අනුමැතිවයන් මිස 
විශ්වාස කිරීමට කිසදු 

ا م  نِ ِو  ِنله َِِك  نِِْْفس 
 
هإهْذنِهِإهالِت ْؤمهنِ ِأ ِب
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ආත්මයකට වනොවීය. වටහා 
වනොගන්නා අයට ඔහු කිලිට 
ඇති කරයි. 

هِ ْع ل ِِاّللَّ َي  ِِو  ِِالرهّْجس  هينِ َِع   ِالِاَّلَّ
ِ(100)ِي ْعقهل ونِ 

101, 102. සතයය වවත ගමන් කිරීමට සතන වමන් වූ නිවයෝගය හා 

වද්ව ප්රතික්වප පකයින්ට කළ අවවාදය හා තර් නය. 
අහසහ්ි හා මහවපොවළොවේ 
කුමක් ඇත්වත් දැයි නුඹලා සතා 
බලනු. විශ්වාස වනොකරන 
 නයාට සිංඥාවන් හා 
අවවාදයන් ප්රවයෝ නවත් 
වනොවනු ඇතැයි (නබි මුහම්මද්!) 
නුඹ පවසනු. 

لِه
واِق  ر  اذ اِاْنظ  ِِم  او اتهِِفه م  ِالسَّ

ِ اِو األْرضه م  ِِو  ْغنه
رِ ِاآلي ات ِِت  نِِْو انلُّذ  ِع 

ِ(101)ِي ْؤمهن ونِ ِالِق ْومِ 

ඔවුනට වපර සියවුන් අතුරින් 
ඉකුත් ව ගියවුන්වේ දින වලට 
සමාන(විනාශ)යක් මිස 
වවවනකක් බලාවපොවරොත්තු 
වන්වනෝ ද? එවස  නම් නුඹලා ද 
බලාවපොවරොත්තුවවන් සිනු. 
නියත වශවයන්ම මම ද නුඹලා 
සමඟ බලාවපොවරොත්තුවන්නන් 
අතුරින් වවමි යැයි (නබි 
මුහම්මද් !) නුඹ පවසනු.  

ْلِ ه  ونِ ِف  ر  يَّامِهِمهْثل ِِإهالِي نْت ظه
 
هينِ ِأ ِاَّلَّ

ل ْوا بِِْمهنِِْخ  واِق ْلِِلهههمِْق  ر  ِِف اْنت ظه ّ ِإهنه
مِْ ع ك  رهينِ ِمهنِ ِم  ظه

ْنت  ِ(102)ِالْم 

103. වද්ව විශ්වාසවන්තයින්ට හිමි  ය. 
පසු ව අපි අපවේ දහම් දූතයින් 
හා විශ්වාස කළවුන් ආරක්පා 
කරමු. එවලස වද්ව 
විශ්වාසවන්තයින් මුදවා ගැනීම 
අප වවත නියම කර ගත් 
වගකීමකි. 

ِِث مَِّ ّ ل ن اِن ن جه هينِ ِر س  ن واِو اَّلَّ هك ِِآم  ل ذ  ِك 
ا قًّ ل ْين اِح  ْؤمهنهيِ ِن ْنجهِِع  ِ(103)ِالْم 

104-107. නැමදුවමන් හා ප්රතිපත්තිවයන් අල්ලාහ් ව ඒකීයත්වයට 

පත් කිරීම. 
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අවහෝ  නයිනි ! මාවේ දහම 
පිළිබඳ සැකවයහි නුඹලා 
පසුවන්වනහු නම් එවිට (දැන 
ගනු) අල්ලාහ්වගන් වතොර ව 
නුඹලා ගැතිකම් කරන අයට මම 
ගැතිකම් වනොකරමි. නමුත් 
නුඹලා ව මරණයට පත් කරන 
අල්ලාහ්ට ගැතිකම් කරමි. වද්ව 
විශ්වාසවන්තයින් අතුරින් මා 
වන්නට මම අණ කරනු 
ලැබුවවමි. 

اِي اِق ْلِ يُّه 
 
ِِأ ْنت مِِْإهنِِْانلَّاس  ِِك  كرِِفه ِش 
ِِمهنِْ ْعب دِ ِف الِدهينه

 
هينِ ِأ ونِ ِاَّلَّ ِت ْعب د 

هِِد ونِهِمهنِْ نِِْاّللَّ ل كه ْعب دِ ِو 
 
ِ ِأ هيِاّللَّ ِاَّلَّ

مِْ مهْرت ِِي ت و فَّاك 
 
نِِْو أ

 
ونِ ِأ ك 

 
ِمهنِ ِأ

ْؤمهنهيِ  ِ(104)ِالْم 

තවද නුඹවේ මුහුණ අවිංක 
වලසන් දහම වවත සථ්ාපිත 
කරනු. තවද නුඹ ආවද්ශ 
තබන්නන් අතුරින් වනොවනු. 

نِْ
 
قهمِِْو أ

 
ينِهِو ْجه ك ِِأ هلهّ نهيًفاِل الِح  ِو 

ون نَِّ ْشهكهيِ ِمهنِ ِت ك  ِ(105)ِالْم 

අල්ලාහ්වගන් වතොර ව නුඹට 
වසතක් කළ වනොහැකි එවමන්ම 
නුඹට හිිංසාවක් කළ වනොහැකි 
දෑට නුඹ ඇරයුම් වනොකරනු. 
එවස  නුඹ කවළහි නම් එවිට 
සැබැවින්ම නුඹ අපරාධකරුවන් 
අතුරින් වනු ඇත.  

هِِد ونِهِمهنِِْت ْدعِ ِو ال اِاّللَّ ع ك ِِالِم  ِي ْنف 
ال ُّكِ ِو  إهنِِْي ّض 

ِِف  لْت  ع  إهنَّك ِِف 
هًذاِف  ِمهنِ ِإ

همهيِ  ال ِ(106)ِالظَّ

අල්ලාහ් නුඹට යම් හානියක් 
ස්පර්ශ කරවන්වන් නම් එවිට 
ඔහු හැර එය ඉවත් කරන 
කිසවකු නැත. තවද ඔහු නුඹට 
යම් යහපතක් අවේක්පා 
කරන්වන් නම් එවිට ඔහුවේ 
භාගයය වළක්වන කිසවකු ද 
වනොමැත. ඔහුවේ ගැත්තන් 
අතුරින් ඔහු අභිමත කරන අයට 
එය සදු කරයි. තවද ඔහු 
අතික්පමාශීලීය. අසමසම 
කරුණා ගුණවයන් යුක්තය. 

هنِْ إ ْسك ِِو  ِ ِي ْمس  ِرِاّللَّ ِِف الِبهّض  ف  شه ِل  َِِك 
وِ ِإهال هنِِْه  إ رهْدكِ ِو 

ْيِ ِي 
ْضلههِهِر ادَِِّف الِِبه  هف  ِل

ِ يب  ههِهِي صه اءِ ِم نِِْب هِِمهنِِْي ش  ب ادهه وِ ِعه ِو ه 
ورِ  ف  يمِ ِالْغ  ِ(107)ِالرَّحه
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108, 109. ඉස්ලාමය සතයය බවත් එය පිළිපැදීම අනිවාර්යය බවත් 

 නයාට ඉදිරිපත් කිරීම. 
අවහෝ මිනිසුනි ! නුඹලාවේ 
පරමාධිපතිවගන් වූ සතයය 
නුඹලා වවත සැබැවින්ම පැමිණ 
ඇත. එබැවින් කවවරකු මග 
ලබන්වන් ද එවස  ඔහු මග 
ලබනුවේ ඔහු වවනුවවන්මය. 
තවද කවවරකු වනොමග ගිවේ ද 
එවස  ඔහු වනොමග යනුවේ 
ඔහුටම එවරහිවය. තවද මම 
නුඹලා වවත වූ භාරකරුවකු 
වනොවවමි. 

اِي اِق ْلِ يُّه 
 
ِِأ مِ ِق دِِْانلَّاس  اء ك   قُِِّج 

ْ
ِاْل

مِِْمهنِْ ّك 
ه ب نِهِر  م 

ىِف  اِاْهت د  إهنَّم 
ِف 

ي هِهِي ْهت ده م نِِْنله ْفسه لَِِّو  اِض  إهنَّم 
لُِِّف  ِي ضه

ا ل ْيه  اِع  م  ن اِو 
 
مِِْأ ل ْيك  كهيل ِِع  هو  ِب

(108)ِ

තවද නුඹ වවත දන්වනු ලබන දෑ 
නුඹ අනුගමනය කරනු. තවද 
අල්ලාහ් තීන්දු වදන වතක් 
ඉවසීවමන් සිනු. තවද ඔහු 
තීන්දු වදන්නන්වගන් අති 
වශ්ර ප්.ය.  

اِو اتَّبهعِْ ِِم  ْك ِِي وح  ِِْإهَل  ِِو اْصبه ّتَّ ِح 
مِ  ْك  ِ ُِي  وِ ِاّللَّ ْيِ ِو ه   اكهمهيِ ِخ 

ْ
ِاْل

(109) 
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