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14 සූරත් ඉබ්රාහීම් (වේව දූත ඉබ්රාහීම්) 

මක්කාවවහි දී පහළ වූවකි.    ආයාත් 52 කි. 

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

1-3. අල්ලාහ් පහළ කළ අල් කුර්ආනය වදවියන් විශ්වාස කරන්නන් 

හට මග වපන් වන අතර ඔහු ප්රතිකක්වප ප කරන්නන් හට අවවාද 

කරන්නක් වේ. 

අලිෆ්, ලා්, රා (වමය) වේව 

ග්රන්ථයයි. ජනයා 

අන්ධකාරයන්වගන් ආවලෝකයට 

ඔවුන්වේ පරමාධිපතිකවේ අනුහසන් 

ප්රශිංසාලාභී සර්ව බලධාරියාවේ 

මාර්ගය වවත නුඹ ඔවුන් බැහැර 

කරනු පිණිස අපි නුඹ වවත වමය 

පහළ කවළමු. 

ُْخرهَجِِۚ  الرِ هََلَْكِِله نَْزْْلَاهُِإ
َ
كهَتاٌبِأ

ِإهََلِاْلُّورِه لَُماته
اْلَّاَسِمهَنِالظُّ

ِالَْعزهيزهِ َاطه ِِصه هََلٰ ْمِإ َِربِّهه هإهْذنه ب
يدِه َمه

ْ
ِ{1} اْل

අහස් තුළ ඇතික දෑ ද මහවපොවළොව 

තුළ ඇතික දෑ ද අල්ලාහ් වනාහි ඔහු 

සතුය. වේව ප්රතිකක්වප පකයින්ට දැි 

දඬුවමින් යුත් විනාශය ඇත. 

َِوَماِ َماَواته ِالسَّ هيََِلَُِماِِفه
اَّلَّ ِه اَّللَّ

ِ ْرضه
َ
ِاْْل هلََْكفهرهينََِِوَوْيٌلِِۗ  ِفه ِمهنِِْل
ِ يدِ َِعَذاب  ِ{2} َشده

මතු වලොවට වඩා වමවලොව 

ජීවිතයට ප්රිය කරමින් අල්ලාහ්වේ 

මාර්ගවයන් (ජනයා) වළක්වා එහි 

අඩුපාඩු වසොයන ඔවුහු අන්ත 

මුළාවවහිය.  

ِ ْنَياِلََعَ ََياةَِادلُّ
ْ
بُّوَنِاْل هيَنِيَْسَتحه اَّلَّ

ِه ِاَّللَّ وَنَِعْنَِسبهيله َويَُصدُّ َرةِه اْْلخه
وًَجاِ هَكِِۗ  َويَْبُغوَنَهاِعه

ٰ
وََل
ُ
ِِأ ِِفه



 

 

 
3 

ِبَعهيدِ َضَلِ ِ{3} ل 

4. දූතවරුන්වේ භාපාව හා ඔවුන්වේ කාර්යභාරයන්. 

තවද කිසදු රසූල්වරයකු ඔහුවේ 

ජනයාවේ බසන් මිස අපි 

වනොඑේවවමු. ඔවුනට ඔහු (වේව 

පණිවිඩ) පැහැදිලි කරනු පිණිසය. 

එවිට අල්ලාහ් තමන් අභිමත කරන 

අය වනොමග වයොමු කරයි. තමන් 

අභිමත කරන අය යහ මග වයොමු 

කරයි. තවද ඔහු සර්ව බලධාරීය. 

සර්ව ප්රඥාාවන්තය. 

هِ ِب
ِإهَّلَّ َناِمهْنَِرُسول 

ْرَسلْ
َ
َِوَماِأ لهَسانه

ِلَُهْمِ َ ُبَِّيِّ َِله لُِِّۗ  قَْومههه َُِِفُيضه َِمنِِْاَّللَّ
يِيََشاءُِ َِوُهوَِِۗ  ِيََشاءَُِِمنَِِْويَْهده
َعزهيزُِ

َكهيمُِِالْ
ْ
ِ{4} اْل

5-8. මූසා (අලේහිස් සලා්) තුමාවේ කතා වස්තුව. 

තවද නුඹවේ ජනයා 

අන්ධකාරයන්වගන් ආවලෝකය 

වවත බැහැර කරනු. තවද 

අල්ලාහ්වේ වගවී ගිය දිනයන් 

පිළිබඳ ව ඔවුනට මතක් කර වදනු 

යැයි (අණ කරමින්) මූසා ව 

සැබැවින්ම අපි එේවවමු. නියත 

වශවයන්ම එහි කෘතවේදී 

ඉවසලිවන්ත සෑම වකවනකුටම 

සිංඥාාවන් ඇත. 

ْنِ
َ
هَناِأ هآيَات ِب ْرَسلَْناُِموََسٰ

َ
َولََقْدِأ

هََلِ ِإ لَُماته
ْخرهْجِقَْوَمَكِمهَنِالظُّ

َ
أ

يَِّ
َ
هأ ْرُهْمِب

ِهاْلُّورهَِوَذكِّ ِاَّللَّ ِِإهنَِِّۗ  امه ِِفه
هَكِ ل
ٰ
َِِذ َِِْليَات  ارِ ِلهُكِّ

َِصبَّ

ِ{5} َشُكورِ 

නුඹලාවේ පිරිමි දරුවන් කපා 

වකොටා දමා නුඹලාවේ 

කාන්තාවන්ට ජීවිත දානය වදමින් 

සටි ෆිර්අවුන්වේ පැළැන්තිකවයන් 

නුඹලා ව මුදවා ගත් අවස්ථාවේ 

නුඹලා වකවරහි වූ අල්ලාහ්වේ 

ආශිර්වාදයන් වමවනහි කරනු යැයි 

මූසා තම ජනයාට පැවසූ අවස්ථාව 

ِاْذُكُرواِ هَقْومههه ِل هْذِقَاَلُِموََسٰ َوإ
ْْنَاُكْمِمهْنِ

َ
هْذِأ َعلَْيُكْمِإ ِه هْعَمَةِاَّللَّ ن

ِفهْرَعْوَنِيَُسوُمونَُكْمُِسوَءِ آله
ُونَِ َِويَُذِّبِّ َعَذابه

ْبَناَءُكْمِِالْ
َ
أ
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සහිපත් කරනු. තවද ව්වාවයහි 

නුඹලාවේ සර්ව බලධාරී 

අල්ලාහ්වගන් වූ පරීක්පණයක් 

ඇත. 

هَساَءُكْمِ ِِۗ  َويَْسَتْحُيوَنِن َِوفه
لهُكمِْ

ٰ
َِربُِّكمِِْمهنِِْبََلءٌَِِذ

يمٌِ ِ{6} َعظه

නුඹලා කෘතවේදී වූවයහු න් 

සැබැවින්ම මම නුඹලාට අධික කර 

වදමි. නමුත් නුඹලා ගුණමකු 

වූවයහු න් නියත වශවයන්ම 

මාවේ දඬුවම ඉතා දැි යැයි 

නුඹලාවේ පරමාධිපතික දන්වා සටි 

අවස්ථාව වමවනහි කරනු.  

َِشَكْرُتْمِ ْ ذََّنَِربُُّكْمِلَِئه
َ
هْذِتَأ َوإ

زهيَدنَُّكْمِ
َ
ِِْۗ  َْل ِإهنََِِّكَفْرُتمَِِْولَِئه

ِ يدٌَِِعَذابه ِ{7} لََشده

නුඹලා සහ මිහිතලවේ සටින සයලු 

වදනා (අල්ලාහ් ව) ප්රතිකක්වප ප 

කරන්වනහු න් නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් ප්රශිංසාලාභීය. 

අවශයතාවන්වගන් වතොර යැයි දැන 

ගනු. 

ْنُتْمِ
َ
هْنِتَْكُفُرواِأ ِإ َوقَاَلُِموََسٰ

ِ َ ِاَّللَّ إهنَّ
ََِجهيًعاِفَ ْرضه

َ
ِاْْل َوَمْنِِفه
ِمَحهيدٌِ ٌّ ِ{8} لََغِنه

9-17. වපර සටි සමූහයන් පිළිබඳ වතොරතුරු හා ඔවුන් තම දූතවරුන් 

සමඟ ක්රියා කළ අයුරු. 

නුඹලාට වපර වූ නූහ් ආේ හා සමූේ 

ජනයාවේ ද ඔවුනට පසුවූවන්වේ ද 

පුවත් නුඹලා වවත වනොපැමිණිවේ 

ද? ඔවුන් ගැන අල්ලාහ් හැර 

වවනත් කිසවකු වනොදනී. ඔවුන්වේ 

රසූල්වරුන් ඔවුන් වවත පැහැදිලි 

සාධක සමඟ පැමිණිවයෝය. නමුත් 

ඔවුන් ඔවුන්වේ අත් ඔවුන්වේ 

කටවල් වල තබා ‘නුඹලාට කවර 

වදයක් එවනු ලැබුවේ ද සැබැවින්ම 

අපි එය ප්රතිකක්වප ප කවළමු. තවද 

هيَنِمهْنَِقْبلهُكْمِ ِاَّلَّ
ُ
تهُكْمَِنَبأ

ْ
لَْمِيَأ

َ
أ

َِوَثُموَدِ ِوَََعد  ِنُوح  هينَِِۗ  قَْومه َِواَّلَّ
ههمِِْمهنِْ َِِيْعلَُمُهمََِِّْلِِۗ  َِبْعده ُِِإهَّلَّ ِاَّللَّ
هاْْلَيِّنَُِِرُسلُُهمِِْْتُهمَِْجاءَِِۗ   واِب ِفََردُّ اته

هنَّاِ الُواِإ
ْفَواههههْمَِوقَ

َ
ِأ َيُهْمِِفه يْده

َ
أ

ِ هنَّاِلَِفه َِوإ ههه لُْتْمِب ْرسه
ُ
هَماِأ َكَفْرنَاِب
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නුඹලා කවර කරුණක් වවත අප ව 

ඇරයු් කරන්වන් ද ඒ පිළිබඳ ව 

අපි දැි වලස සැකවයහි පසුවවමු’ 

යැයි පැවසූහ. 

ِ هََلْهه اِتَْدُعوَنَناِإ ِمهمَّ َشكٍّ
ِ ِ{9} ُمرهيب 

අහස් හා මහවපොවළොවේ 

නිර්මාපකයාණන් වූ අල්ලාහ් 

ස්බන්ධවයන් සැකයක් ඇත්වත් 

ද? නුඹලාට ඔහු සමාව වදනු පිණිස 

ද නුඹලා ව නියමිත කාලයක් ප්රමාද 

කර වදනු පිණිස ද ඔහු නුඹලා ව 

ඇරයු් කරයි යනුවවන්  ඔවුන්වේ 

රසූල්වරුන් පැවසූහ. නුඹලා අප 

වමන් මිනිසුන් මිස නැත. අපවේ 

මුතුන් මිත්තන් නැමදු් කරමින් 

සටි දැයින් නුඹලා අප ව 

වළක්වන්වනහු ය. එවස  න් අප 

වවත පැහැදිලි අණ බලයක් වගන 

එනු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

رهِ ِفَاطه َشكٌّ ِه ِاَّللَّ ِفه
َ
قَالَْتُِرُسلُُهْمِأ

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ِيَْدُعوُكمِِْۗ  السَّ

َْغفهرَِ هُكْمَِِله لَُكْمِمهْنُِذنُوب
ِ ُِمَسًّمى َجل 

َ
ِأ هََلٰ َرُكْمِإ ِقَالُواِۗ  َويَُؤخِّ

ْنُتمِِْإهنِْ
َ
ِِأ نِِْتُرهيُدونَِِمهْثلَُناِبََشٌِِإهَّلَّ

َ
ِأ

ونَا اِتَُصدُّ ِآبَاُؤنَاَِيْعُبدََُِِكنََِِعمَّ
تُونَا
ْ
هُسلَْطانِ ِفَأ ِ{11} ُمبهِّي ِِب

අපි නුඹලා වමන් මිනිසුන් මිස 

නැත. එනමුත් අල්ලාහ් තම 

ගැත්තන් අතුරින් තමන් අභිමත 

අයට කරන (වේව දූත 

වමවහවර)පිරිනමනු ඇත. 

අල්ලාහ්වේ අනුමැතිකවයන් වතොර ව 

අප නුඹලා වවත වගන ඒමට කිසදු 

අණ බලයක් අපට වනොවීය. තවද 

අල්ලාහ් වවතම විශ්වාසවන්තවයෝ 

(සයල්ල) භාර කරත්වා ! 

ِ ِبََشٌ هْنََِنُْنِإهَّلَّ الَْتِلَُهْمُِرُسلُُهْمِإ
قَ

َِمْنِ ٰ ِلََعَ َِيُمنُّ َ ِاَّللَّ نَّ كه
مهْثلُُكْمَِولَٰ

َبادههِه نَِِْْلَاََِكنََِِوَماِۗ  يََشاُءِمهْنِعه
َ
ِأ

تهَيُكمِْ
ْ
هُسلَْطِِنَأ ِِانِ ب

هإهْذنِهِإهَّلَّ هِِب ِۗ  ِاَّللَّ
ِ هَِِولََعَ ِهِاَّللَّ

ِفَلَْيَتَوّكَّ
ِ{11} الُْمْؤمهُنونَِ

අල්ලාහ් වවත භාර වනොකර සටීමට 

අපට කුමක් වීද? තවද සැබැවින්ම 

ඔහු අපට අපවේ මාර්ග වපන්වීය. 

َوقَْدِ ِه ِاَّللَّ ِلََعَ َ َِنَتَوّكَّ َّلَّ
َ
َوَماَِْلَاِأ

نَِِّۗ  َهَدانَاُِسُبلََناِ َ َِِٰوَْلَْصِبه َِماِلََعَ
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තවද නුඹලා අප වවත කරන 

පීඩාවන් අපි ඉවසා දරා ගන්වනමු. 

තවද භාර කරන්නන් අල්ලාහ් 

වවතම භාර කරත්වා ! 

ِِۗ  ِآَذْيُتُمونَا هِِولَََعَ ِهِاَّللَّ
ِفَلَْيَتَوّكَّ

ُونَِ ِ{12} الُْمَتَوِّكِّ

සැබැවින්ම අපි නුඹලා ව අපවේ 

ප්රවේශවයන් පිුවවහල් කරන්වනමු. 

එවස  නැතවහොත් නුඹලා අපවේ 

පිළිවවත තුළට නැවත පැමිණිය 

යුතුය යැයි ප්රතිකක්වප ප කළවුන් 

ඔවුන්වේ රසූල්වරුන්ට පැවසූහ. 

එවහයින් ඔවුන්වේ පරමාධිපතික 

සැබැවින්ම අපි අපාරධකරුවන් 

විනාශ කරන්වනමු යැයි ඔවුනට 

දන්වා සටිවේය. 

ْمِ هرُُسلههه هيَنَِكَفُرواِل َوقَاَلِاَّلَّ
وِْ
َ
َناِأ ْرضه

َ
َِِْلُْخرهَجنَُّكْمِمهْنِأ َِلَُعوُدنَّ

ِمهلَّتهَناِ ْوَحِِٰۗ  ِفه
َ
هََلْههمِِْفَأ ْمَِربُّهُِِإ

همهِّيَِ ال ِالظَّ ِ{13} َْلُْهلهَكنَّ

තවද ඔවුන්වගන් පසු ව අපි නුඹලා 

ව එම ප්රවේශවේ පදිිංි 

කරවන්වනමු. එය මා ඉදිරිවේ 

(විනිශ්චය සඳහා) සට ගැනීමට බිය 

වන්නන් හා මාවේ අවවාදයට බිය 

වන්නන් හටය.  

ههْمَِولَنُْسكِه ْرَضِمهْنَِبْعده
َ
َننَُّكُمِاْْل

هَكِِۗ   ل
ٰ
هَمنَِِْذ َِِخاَفِِل ِوََخاَفَِِمَقامه
ِ{14} وَعهيدِه

තවද ඔවුහු උදේ පැතූහ. තවද 

මුරණ්ඩු අහිංකාරක් පෑ සෑම 

වකවනකුම විනාශයට පත් විය.  

ِ ار 
َِجبَّ َواْسَتْفَتُحواِوََخاَبُُِكُّ

ِ{15} َعنهيدِ 

ඔහු ඉදිරිවයන් නිරය ඇත. සැරව 

දිවයන් ඔහුට වපොවනු ලැවබ්.  
ِ ِمهْنَِماء  َِجَهنَُّمَِويُْسََقٰ ههه مهْنَِوَرائ

يدِ  ِ{16} َصده

ඔහු විටින් විට එය ගිලියි. නමුත් එය 

පිළිගැනීමට අවපොවහොසත් වවයි. 

(එවිට) සෑම තැනකින්ම ඔහු වවත 

َِيَتَجرَُّعُهِوَِ تهيهه
ْ
يُغُهَِويَأ ََّلِيََكاُدِيُسه

ِ هَميِّت  َِوَماُِهَوِب َِمََكن 
الَْمْوُتِمهْنُُِكِّ
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මරණය පැමිවණයි. නමුත් ඔහු මිය 

යන්වනකු වනොවේ. ඔහු පසුපසන් 

දැි දඬුවමක් ඇත. 

ههِهَِومهنِِْۗ   َِعَذاٌبَِِوَرائ
ِ{17} َغلهيٌظِ

18. වදවියන් ප්රතිකක්වප ප කළවුන්වේ ක්රියාවන් සඳහා වූ උපමාවක්. 

තම පරමාධිපතික ව ප්රතිකක්වප ප 

කළවුන්වේ උපමාව ඔවුන්වේ 

ක්රියාවන් චණ්ඩ මාරුතයක් සහිත 

දිනක දී සුළඟ දැි වලස හසුකර 

ගත් අළු බඳුය. ඔවුන් ඉපැයූ දැයින් 

කිසවක් මත ඔවුහු ශක්තිකය 

වනොදරතික. එය අන්ත මුළාවක්මය. 

ْمِ هَربِّهه هيَنَِكَفُرواِب ِۗ  َمَثُلِاَّلَّ
ْعَمالُُهمِْ

َ
ْتَِِكَرَمادِ ِأ ههِهِاْشَتدَّ يحُِِب ِالرِّ
ِ ِِيَْومِ ِِفه ف  ُرونَََِِّلِِۗ  ََِعصه اَِِيْقده مهمَّ

ِ ء  ََِشْ ٰ هَكِِۗ  َكَسُبواِلََعَ ل
ٰ
ُِهوََِِذ

َلُلِ ِ{18} اْْلَعهيدُِِالضَّ

19-20. මුළු විශ්වවේ මැවු්කරුවා අල්ලාහ්ය. 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් අහස් හා 

මහවපොවළොව සතයවයන් යුතු ව 

මැවු බව නුඹ නුදුුවවවහි ද? ඔහු 

අභිමත කරන්වන් න් නුඹලා ව 

ඉවත් වකොට නව මැවීමක් වගන 

එනු ඇත. 

لَمِْ
َ
ِِأ َماَواته َِخلََقِالسَّ َ ِاَّللَّ نَّ

َ
تََرِأ

ِ َقِّ
ْ
هاْل ْرَضِب

َ
ِِإهنِِْۚ  َواْْل

ْ
ِيََشأ

تهِِيُْذههْبُكمِْ
ْ
لْق َِِويَأ

َ ِِبه
يدِ  ِ{19} َجده

තවද එය අල්ලාහ් වවත බැරෑරු් 

(කරුණක්) වනොවේ.  ِهَعزهيز ب ِه
ِاَّللَّ هَكِلََعَ ل

ٰ
ِ{21} َوَماَِذ

21. නිරවේ වැසයන් වූ දුර්වලයින් හා උඩඟු වූවන් අතර පවතිකන 

කතාබහ. 

සයල්ලන් අල්ලාහ් වවත වහළි 

වවයි. එවිට දුර්වලයින් උඩඟුක් පෑ 

අය වදස බලා නියත වශවයන්ම 

නුඹලන් ව අපි අනුගමනය 

َعَفاُءِ ََجهيًعاَِفَقاَلِالضُّ ِه َّ َوَبَرُزواَِّلله
هنَّاُِكنَّاِلَُكْمِ واِإ يَنِاْسَتْكَِبُ ه

هَّلَّ ل
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කරන්නන් වලස සටිවයමු. 

අල්ලාහ්වගන් වූ දඬුවමින් කිසවක් 

වහෝ අපවගන් නැතික  කිරීමට 

නුඹලාට හැකි දැයි විමසතික. ඔවුහු 

අල්ලාහ් අපට මග වපන් වූවේ න් 

සැබැවින්ම අප නුඹලාට මග 

වපන්වන්නට තිකබුණි. අපි වැලපුණ 

ද ඉවසා දරා ගත්තද අප වවත එක 

සමානය. කිසදු මිදීමක් අප වවත 

වනොමැත යැයි ඔවුහු පවසතික. 

ْنُتْمِمُِ
َ
ْغُنوَنَِعنَّاِمهْنَِتَبًعاَِفَهْلِأ

ِ ء  مهْنََِشْ ِه ِاَّللَّ ِلَوِِْقَالُواِۚ  َعَذابه
َُِِهَدانَا َِسَواءٌِِۚ  ِلََهَدْيَناُكمِِْاَّللَّ
َجزهْعَناَِعلَْيَنا
َ
مِِْأ

َ
نَاِأ َْلَاِمهْنَِِماَِصَِبْ

ِ ِ{21} ََمهيص 

22. වපයිතාන් තමන් අනුගමනය කළවුන්වගන් ඉවත් වීම. 

නිවයෝගය තීන්දු කරනු ලැබූ කල්හි 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් සැබෑ 

ප්රතිකඥාාවකින් නුඹලාට ප්රතිකඥාා 

දුන්වන්ය. තවද මමද නුඹලාට 

ප්රතිකඥාා දුනිමි. නමුත් මම නුඹලාට 

එය කඩ කවළමි. නුඹලා ව ඇරයු් 

කිරීම මිස වවනත් කිසදු බලයක් 

නුඹලාට එවරහි ව මා වවත 

වනොවීය. එබැවින් නුඹලා මට වදොස් 

වනොපවරනු. නුඹලා නුඹලාටම 

වදොස් පවරා ගනු. මම නුඹලාවේ 

ගැලවු්කරු වනොවවමි. නුඹලා ද 

මාවේ ගැලවු්කරුවන් වනොවවතික. 

නියත වශවයන්ම මීට වපර නුඹලා 

මට කළ ආවේශයන් මම 

ප්රතිකක්වප ප කවළමි. නියත 

වශවයන්ම අපරාධකරුවන් වන 

ඔවුනට වේදනීය දඬුවමක් ඇත. 

ِ ْمُرِإهنَّ
َ
ِاْْل َ اِقُِضه ْيَطاُنِلَمَّ َوقَاَلِالشَّ

َِوَعَدُكْمَِوْعَدِا َ ِاَّللَّ َقِّ
ْ
ْل

ْخلَْفُتُكْمِ
َ
َِوَماِۚ  َوَوَعْدتُُكْمِفَأ

َََِِكنَِ ُِِسلَْطانِ ِمهنَِِْعلَْيُكمِِْله هَّلَّ ِإ
نِْ
َ
ِِفَاْسَتَجْبُتمَِِْدَعْوتُُكمِِْأ ِفََلِِۚ  ِله

ِ ُِِتَلُوُمونه ْنُفَسُكْمَِول
َ
َِماِۚ  وُمواِأ

نَا
َ
هُمْْصهخهُكمِِْأ ْنُتمَِِْوَماِب

َ
َِِّأ هُمْْصهخه ِب

  ِِۚ هَماَِكَفْرُتِِإهّنِّ ْكُتُمونِهِب ْْشَ
َ
ِمهنِِْأ

همهِّيَِِإهنَِِّۚ  َِقْبُلِ ال َِعَذاٌبِِلَُهمِِْالظَّ
مٌِ َله
َ
ِ{22} أ

23. වේව විශ්වාසවන්තයින්ට හිමි වන ජයග්රාහීම ස්වර්ගය. 
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විශ්වාස වකොට දැහැමි ක්රියා 

කළවුන් ඊට පහළින් ගිංගාවවෝ ගලා 

බස්නා (ස්වර්ග) උයන් වලට 

ඇතුළත් කරනු ලැබීය. ඔවුන්වේ 

පරමාධිපතිකවේ අනුමැතිකවයන් ඔවුන් 

එහි සදාතනිකයින් විය. එහි 

ඔවුන්වේ පැතුම සලා් (ශාන්තිකය 

වේවා යන්න)ය. 

لُواِ هيَنِآَمُنواَِوَعمه َلِاَّلَّ ْدخه
ُ
وَأ

ََِتْرهيِمهْنََِتْتهَهاِ ات 
َِجنَّ َاته اْله الصَّ

ْمِ َِربِّهه هإهْذنه هيَنِفهيَهاِب ْنَهاُرَِخادله
َ
ِۚ  اْْل

ِ{23}َسَلمٌِِفهيَهاََِتهيَُّتُهمِْ

24-27. යහපත් වදනට හා අයහපත් වදනට උපමා. 

යහපත් වදනට අල්ලාහ් උපමාවක් 

වගන හැර දක්වා ඇත්වත් 

වකවස දැයි නුඹ වනොදුුවවවහි ද? 

එය සාරවත් ගසක් වමනි. එහි මුල 

ස්ථාවරය. එවමන්ම එහි අතු 

අහවසහි (විහිදී) ඇත. 

هَمًةِ َِمَثًلََِك ُ َبِاَّللَّ لَْمِتََرَِكْيَفََِضَ
َ
أ

َبًةَِكَشَجَرة َِطِ هٌتَِطيِّ ْصلَُهاِثَاب
َ
ِأ يَِّبة 
َماءهِ ِالسَّ رُْعَهاِِفه

ِ{24} َوفَ

එය එහි පරමාධිපතිකවේ 

අනුමැතිකවයන් සෑම වමොවහොතකම 

එහි ආහාර ලබා වදයි. ඔවුන් 

වමවනහි කර ගත හැකි වනු පිණිස 

අල්ලාහ් ජනයාට උපමාවන් වගන 

හැර දක්වයි. 

َِربَِّهاِ هإهْذنه ِب ِحهِّي  ُكلََهاُُِكَّ
ُ
ِأ ِۚ  تُْؤِته

َُِِويَْْضهُبِ ْمَثاَلِِاَّللَّ
َ
ِِاْْل هلنَّاسه ِل

ُرونَِِلََعلَُّهمِْ ِ{25} َيَتَذكَّ

තවද නපුරු වදනට උපමාව 

මහවපොවළොව මතු පිටින් උදුරා 

දමන ලද නිසරු ගසක් වමනි. එයට 

කිසදු ස්ථාවරයක් වනොමැත. 

َِكَشَجَرة ِ َِخبهيَثة  َوَمَثُلََِكهَمة 
َِماِ ْرضه

َ
ِاْْل ِاْجُتثَّْتِمهْنِفَْوقه َخبهيَثة 

َرارِ ِلََهاِمهنِْ
ِ{26} قَ

වමවලොව ජීවිතවේ හා මතු 

වලොවවහි විශ්වාස කළවුන් ව 

ස්ථාවර ප්රකාශවයන් අල්ලාහ් 

ස්ථාවර කරයි. තවද 

ِ هالَْقْوله هيَنِآَمُنواِب
ِاَّلَّ ُ يُثَبُِّتِاَّللَّ

ادلُِّ ََياةِه
ْ
ِاْل ِِفه هته َرةِهاثلَّاب ِاْْلخه ْنَياَِوفه
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අපරාධකරුවන් ව අල්ලාහ් මුළා 

කරයි. තවද අල්ලාහ් තමන් අභිමත 

කරන දෑ සදු කරයි. 

لُِِّۚ   َُِِويُضه همهِّيَِِاَّللَّ ال َِويَْفَعُلِِۚ  ِالظَّ
ُِ ِ{27} يََشاءَُِِماِاَّللَّ

28-30. අල්ලාහ්වේ ආශිර්වාදයන් සඳහා වේව ප්රතිකක්වප පකයින් 

කටයුතු කළ ආකාරය හා ඔවුනට හිමි නවාතැන. 

අල්ලාහ්වේ ආශිර්වාදයන් 

ප්රතිකක්වප පයක් බවට වපරළා තම 

ජනයාට විනාශවේ නිවහන අනුමත 

කර දුන් අය ව නුඹ නුදුුවවවහි ද? 

ِه هْعَمَتِاَّللَّ لُواِن هيَنِبَدَّ هََلِاَّلَّ لَْمِتََرِإ
َ
أ

َحلُّواِقَْوَمُهْمَِداَرِ
َ
ُكْفًراِوَأ
ِ{28} اْْلََوارِه

එය නිරයයි. එහි ඔවුහු පිවිස 

දැවවතික. එම නිවහන නපුරු විය. 
هئَْسِِۚ  َجَهنََّمِيَْصلَْوَنَهاِ َِوب

ِ{29} الَْقَرارُِ

ඔවුහු අල්ලාහ්ට සමානයන් පත් 

කවළෝය. එය ඔහුවේ මාර්ගවයන් 

(ජනයා) මුළා කරනු පිණිසය. 

නුඹලා භුක්තික විඳිනු. නියත 

වශවයන්ම නුඹලා වයොමු කරනු 

ලබනුවේ (නිරා) ගින්න වවතය. 

යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

لُّواَِعْنِ ُضه نَْداًداَِله
َ
أ ِه َّ وََجَعلُواَِّلله

ِ إهنََِِّتَمتَُّعواِقُْلِِۚ  َسبهيلههه
رَيُكمِِْفَ َِمصه

هََلِ ِ{31} اْلَّارهِِإ

31. මළවුන් වකවරන් යළි නැගිුවවනු ලැබීම ගැන 

විශ්වාසවන්තයින්ට අවවාද කරමින් ඉදිරිපත් කරන කරුණු. 

කිසදු ගනු වදනුවක් වහෝ කිසදු 

මිත්රත්වයක් වනොමැතික දිනයක් 

පැමිණීමට වපර සලාතය විධිමත් ව 

ඉුව කරන වමන් ද ඔවුනට අපි 

වපෝපණය කළ දැයින් රහසගත ව ද 

එළිපිට ද වියද් කරන වමන් ද 

විශ්වාස කළවුන් වන මාවේ 

هيَنِآَمُنواِيُقهيُمواِ هعهَبادهَيِاَّلَّ قُْلِل
اِ ى اَِرَزْقَناُهْمِِسه َلةََِويُْنفهُقواِمهمَّ الصَّ
ِيَْوٌمََِّلِ َ ِته

ْ
ْنِيَأ

َ
ِأ َوَعَلنهَيًةِمهْنَِقْبله
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ගැත්තන්හට (නබිවරය) නුඹ 

පවසනු. 
ِ ِ{31َوََّلِخهَلٌل}َبْيٌعِفهيهه

32-34. අල්ලාහ්වේ ශක්තිකවේ විදයාමානය හා ඔහු තම ගැත්තන්හට 

සදු කර ඇතික ආශිර්වාද. 

අල්ලාහ් වනාහි ඔහු අහස් හා 

මහවපොවළොව මැේවේය. තවද 

අහසන් ජලය පහළ කවළ ය. 

එමගින් ඔහු නුඹලාට වපෝපණය 

වශවයන් බවවභෝග පිට කවළ ය. 

තවද ඔහුවේ අනුමැතිකවයන් මුහුවේ 

ගමන් කරනු වස් නුඹලාට නැේ 

වසඟ කර දුන්වන්ය. තවද නුඹලාට 

ගිංගාවන් ද වසඟ කර දුන්වන්ය. 

ِ َماَواته هيَِخلََقِالسَّ ِاَّلَّ ُ اَّللَّ
َماًءِ َماءِه نَْزَلِمهَنِالسَّ

َ
ْرَضِوَأ

َ
َواْْل

ِرهْزقًاِ ِمهَنِاثلََّمَراته ههه ْخَرَجِب
َ
فَأ

رَِِۚ  لَُكْمِ ِالُْفلَْكِِلَُكمُِِوََسخَّ
َْجرهيَِ ِِِله مِِْاْْلَْحرِهِِفه

َ
هأ رَِِۚ  ِرهههِب ِوََسخَّ

ْنَهارَِِلَُكمُِ
َ
ِ{32} اْْل

තවද හිරු හා සඳු ගමන් කරන්නක් 

වශවයන් නුඹලාට ඔහු වසඟ කර 

දුන්වන්ය. තවද රාත්රිය හා දහවල ද 

නුඹලාට වසඟ කර දුන්වන්ය. 

ْمَسَِوالَْقَمَرِ َرِلَُكُمِالشَّ وََسخَّ
ِ هبَِّْيه رَِِۚ  َدائ ِاللَّْيَلِِلَُكمُِِوََسخَّ
ِ{33} َواْلََّهارَِ

නුඹලා ඉල්ලා සටි සයලු දැයින් ඔහු 

නුඹලාට පිරිනැමුවේය. නුඹලා 

අල්ලාහ්වේ ආශිර්වාදයන් ගණන් 

කළද නුඹලා එය තක්වස රු 

වනොකරනු ඇත. නියත වශවයන්ම 

මිනිසා අයුක්තික සහගතය. මහා 

ගුණමකුය. 

ِْلُُموهُِ
َ
َِماَِسأ ِۚ  َوآتَاُكْمِمهْنُُِكِّ

هنِْ واَِوإ هْعَمَتَِِتُعدُّ هِِن َُِتُْصوَهاََِّلِِاَّللَّ
نَْسانَِِإهنَِِّۚ   ارٌِِلََظلُومٌِِاْْله ِ{34} َكفَّ

35-42. ඉබ්රාහීම් (අලයිහිස් සලා්) තුමා තම පරමාධිපතිකට කළ පැතුම. 

මාවේ පරමාධිපතිකයාණනි, වමම 

නගරය අභයදායී වලස පත් කරනු 
هبَْراههِ اَلِإ

هْذِقَ َذاَِوإ ِاْجَعْلَِهٰ يُمَِربِّ
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මැනව ! තවද මා හා මාවේ 

පුතණුවන් පිළිම වලට නැමදීවමන් 

අපව දුරස් කරනු මනැව !   

ْنَِنْعُبَدِ
َ
ِأ َّ َِوَبِنه ِآمهًناَِواْجُنبِْنه اْْلَََلَ

ْصَنامَِ
َ
ِ{35} اْْل

මාවේ පරමාධිපතිකයාණනි, නියත 

වශවයන්ම ඒවා ජනයා අතුරින් 

වබොවහෝ වදනකු මුළා කර ඇත. 

එවහයින් කවවරකු මා අනුගමනය 

කවළ  ද එවිට සැබැවින්ම ඔහු 

මාවගන් වකවනකි. නමුත් 

කවවරකු මට පිුවපෑවේ ද එවිට 

නියත වශවයන්ම ඔබ අතික 

ක්පමාශීලීය. අසමසම 

කරුණාන්විතය. 

ْضلَلَْنَِكثهريًاِمهَنِ
َ
ِأ هنَُّهنَّ ِإ َربِّ

ِ َِِفَمنِِْۚ  اْلَّاسه إهنَّهُِِتَبهَعِنه
ِِفَ ِۚ  ِمهِنِّ

َِِوَمنِْ هنََّكَِِعَصاّنه َِغُفورٌِِفَإ
يمٌِ ِ{36} رَحه

අපවේ පරමාධිපතිකයාණනි, ඔබවේ 

පාරිශුේධ නිවස අසල කිසදු 

වගාවකින් වතොර වූ මිටියාවතක 

මම මාවේ පරපුර පදිිංි කවළමි. 

අපවේ පරමාධිපතිකයාණනි, එය 

ඔවුන් සලාතය විධිමත් ව ඉුව කරනු 

පිණිසය. එවහයින් ජනයාවගන් 

ඔවුන් වවත නැඹුරුවන්නට ඇතැ් 

හදවත් (ඇත්තන්) පත් කරනු 

මැනව ! තවද බවවභෝගයන්වගන් 

ඔවුනට වපෝපණය කරනු මැනව ! 

ඔවුන් කෘතවේදී විය හැකිවනු 

පිණිස. 

ِ هوَاد  ِب ِته
يَّ ْسَكْنُتِمهْنُِذرِّ

َ
ِأ َربََّناِإهّنِّ

ِ ْنَدِبَيْتهَكِالُْمَحرَّمه ِعه َغرْيهِذهيَِزْرع 
فْئهَدةًِ

َ
َلةَِفَاْجَعْلِأ ُقهيُمواِالصَّ َربََّناَِله

ْمَِواْرُزْقُهْمِ هََلْهه َِتْهوهيِإ مهَنِاْلَّاسه
ِلََعلَُّهْمِ مهَنِاثلََّمَراته

ِ{37} يَْشُكُرونَِ

අපවේ පරමාධිපතිකයාණනි, අපි 

සඟවන දෑ ද අපි දන්වා සටින දෑ ද 

ඔබ දන්වනහිය. මහවපොවළොවේ 

වහෝ අහවසහි වහෝ ඇතික කිසවක් 

අල්ලාහ් වවත සැඟවවන්වන් නැත. 

َِوَماُِنْعلهُنِ هنََّكَِتْعلَُمَِماُُِنِْفه َربََّناِإ
ََِِيَْفَِِٰوَماِۚ   هِِلََعَ ءِ ِمهنِِْاَّللَّ ََِِشْ ِِفه

ِ ْرضه
َ
َِِوََّلِِاْْل ِ{38} َماءهِالسَِِِّفه
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මහලු විවයහි මා හට ඉස්මාඊල් හා 

ඉස්හාක් පිරිනැමූ අල්ලාහ්ට සයලු 

ප්රශිංසා. නියත වශවයන්ම මාවේ 

පරමාධිපතික ප්රාර්ථනාවට සවන් 

වදන්නාය. 

ِ ِلََعَ هيَِوَهَبِله
اَّلَّ ِه َّ َْمُدَِّلله

ْ
اْل

هْسَحاَقِ هْسَماعهيَلَِوإ هنَِِّۚ  الْكهَِبهِإ ِإ
ِ يعَُِِرّبِّ ََعءهِِلََسمه ِ{39} ادلُّ

මාවේ පරමාධිපතිකයාණනි, මා 

සලාතය විධිමත් ව ඉුව කරන්වනකු 

බවට පත් කරනු මැනව ! තවද 

මාවේ පරපුරින් ද (සලාතය විධිමත් 

ව ඉුව කරන්වනකු බවට පත් කරනු 

මැනව!) අපවේ පරමාධිපතිකයාණනි, 

මාවේ ප්රාර්ථනාව පිළිගනු මැනව ! 

َومهْنِ َلةِه ُِمقهيَمِالصَّ ِاْجَعلِْنه َربِّ
ِ ِته
يَّ ِ{41} ُدََعءهَِِوَتَقبَّْلَِِربََّناِۚ  ُذرِّ

අපවේ පරමාධිපතිකයාණනි, 

විනිශ්චය ක්රියාත්මක වන දිනවේ 

මාහට ද මාවේ වදමාපියන්ට ද වේව 

විශ්වාසවන්තයින්ට ද සමාව වදනු 

මැනව ! 

هلُْمْؤمهنهَِّيِ َِول يَّ َ هَوادله َِول َربََّناِاْغفهْرِله
هَساُبِ

ْ
ِ{41} يَْوَمَِيُقوُمِاْل

42-52. මළවුන් වකවරන් නැගිුවවනු ලබන දිනවේ පවතිකන ඇතැ් 

දර්ශන.ِ
අපරාධකරුවන් කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අනවධානී ව සටින්වනකු වලසන් 

නුඹ අල්ලාහ් ව වනොසතනු. ඔහු 

ඔවුනට ප්රමාද කරනුවේ තම බැල්ම 

ඉවත් කළ වනොහැකි ව පවතිකන 

දිනයක් වවනුවවනි. 

اَِيْعَمُلِ ََِغفهًلَِعمَّ َ ِاَّللَّ َوََّلََِتَْسََبَّ
همُِ ال هنََّماِۚ  وَنِالظَّ ُرُهمِِْإ َْومِ ِيَُؤخِّ َِله
بَْصارُِِفهيهِهِتَْشَخُصِ

َ
ِ{42} اْْل

ඔවුන්වේ හිස් ඔසවා ගනිමින් 

වේගවයන් දුවන්නන් වවතික. 

ඔවුන්වේ බැල්ම ඔවුන් වවත 

නැවත හැරී වනොඑයි. තවද 

ِ ههْمََِّلِيَْرتَدُّ ُِرُءوسه عهَِّيُِمْقنهِعه ُمْهطه
ْمَِطرِْ هََلْهه فْئهدَِِۚ  ُفُهْمِإ

َ
ُتُهْمِوَأ
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ඔවුන්වේ හදවත් හිස් ව පවතී. ٌِ{43} َهَواءِ

ඔවුන් වවත දඬුවම පැමිවණන 

දිනය පිළිබඳ නුඹ ජනයාට අවවාද 

කරනු. එවිට අපවේ 

පරමාධිපතිකයාණනි, නියමිත 

කාලයකට අප ව ප්රමාද කරනු 

මැනව ! ඔවබ් ඇරයුමට අපි 

පිළිතුරු වදන්වනමු. රසූල්වරුන් ව 

අනුගමනය කරන්වනමු යැයි 

අපරාධ කළවුන් පවසතික. නුඹලාට 

කිසදු විනාශයක් වනොවනු ඇතැයි 

මීට වපර නුඹලා දිවුරා 

වනොසටිවයහු ද? 

ُمِالَْعَذاُبِ تهيهه
ْ
اْلَّاَسِيَْوَمِيَأ رِه نْذه

َ
وَأ

ْرنَاِ خِّ
َ
هيَنَِظلَُمواَِربََّناِأ َفَيُقوُلِاَّلَّ

ُِْنهْبَِدْعَوتََكِ رهيب 
ِقَ َجل 

َ
ِأ هََلٰ إ

ِالرُُّسَلِ َولَمِِْۚ  َونَتَّبهعه
َ
ِتَُكونُواِأ

ْقَسمِْ
َ
ِمهنِِْلَُكمَِِْماَِقْبُلِِمهنُِِْتمِْأ

ِ{44} َزَوالِ 

තමන්ටම අපරාධ කළවුන්වේ 

වාසස්ථාන වල නුඹලා වාසය 

කළාහුය. ඔවුනට අප සදු කවළ  

වකවස දැයි නුඹලාට පැහැදිලි විය. 

තවද අපි නුඹලාට උදාහරණ වගන 

හැර පෑවවමු. (යැයි ඔවුනට කියනු 

ලැවබ්.) 

هيَنِ ِاَّلَّ نه َِمَساكه وََسَكْنُتْمِِفه
ِلَُكْمَِكْيَفَِِظلَُموا َ ْنُفَسُهْمَِوتَبَِّيَّ
َ
أ

ْبَناِلَُكُمِ ْمَِوََضَ ههه َناِب
َفَعلْ

ْمَثالَِ
َ
ِ{45} اْْل

ඔවුහු ඔවුන්වේ කුමන්ත්රණය 

සැලසු් කවළෝය. තවද ඔවුන්වේ 

කුමන්ත්රණය ඉන් කඳු ඉවත් වන 

තර් වුව ද ඔවුන්වේ කුමන්ත්රණය 

ඇත්වත් අල්ලාහ් අබියසය.  

ِهَوقَْدَِمَكُرواَِمْكَرُهْمِ ْنَدِاَّللَّ َوعه
هََتُوَلِ هْنََِكَنَِمْكُرُهْمِل َمْكُرُهْمَِوإ

هَبالُِ
ْ
ِ{46} مهْنُهِاْل

තම රසූල්වරුන්ට කළ ප්රතිකඥාාව 

කඩ කරන්වනකු වලස නුඹ 

අල්ලාහ් ව වනොසතනු. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් සර්ව 

බලධාරීය. පළිගන්නාය. 

ِه ه ُُِمْلهَفَِوْعده َ ِاَّللَّ فََلََِتَْسََبَّ
هِِۚ  ُرُسلَُهِ َِِنَِّإ ُِذوَِعزهيزٌِِاَّللَّ
ِ{47} انْتهَقامِ 
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එදින මහවපොවළොව මහවපොවළොව 

වනොවන්නක් වලස ද අහස් ද 

වපරළනු ලැවබ්. තවද බල 

පවත්වන්නා වූ එකීය අල්ලාහ් වවත 

ඔවුහු බැහැර ව පැමිවණතික. 

ِ ْرضه
َ
ِاْْل ْرُضَِغرْيَ

َ
ُلِاْْل يَْوَمُِتَبدَّ
َماَواُتِ هَِِوَبَرُزواِۚ  َوالسَّ َّ دِهَِّلله ِالَْواحه

ِ{48} ارهِالَْقهَِّ

එදින යද් වල බැඳ දමනු ලැබූවන් 

වලසන් අපරාධකරුවන් නුඹ දකිනු 

ඇත. 

نهَِّيِ ُِمَقرَّ َوتََرىِالُْمْجرهمهَِّيِيَْوَمئهذ 
ْصَفادهِ

َ
ِاْْل ِ{49} ِفه

ඔවුවේ ඇඟලු් වලෝ දිවයනි. තවද 

(නිරා) ගින්න ඔවුන්වේ මුහුණු 

වවළා ගනී. 

ِ َِوَتْغََشٰ َران  ابهيلُُهْمِمهْنِقَطه َِسَ
ِ{51} وَهُهُمِاْلَّارُِوُجُِ

සෑම ආත්මයකටම එය ඉපැයූ දෑ 

සඳහා අල්ලාහ් ප්රතිකලල වදනු 

පිණිසය. නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

විනිශ්චය කිරීව් දී ඉතා වේගවත්ය. 

َِماَِكَسَبْتِ َِنْفس  ُُِكَّ ُ َْجزهَيِاَّللَّ َله
َِِإهنَِِّۚ   هَسابهَِِِسهيعُِِاَّللَّ

ْ
ِ{51} اْل

වමය ජනයා වවත වකවරන දැනු් 

දීමකි. තවද එමගින් ඔවුන් අවවාද 

ලබනු පිණිස ද නියත වශවයන්ම 

ඔහු ඒකීය වදවිඳුන් යැයි ඔවුන් දැන 

ගනු පිණිස ද බුේධිය ඇත්තවුන් 

වමවනහි කරනු ලබනු පිණිස ද වේ. 

ِ ههه ُْنَذُرواِب َِوَله هلنَّاسه َذاِبََلٌغِل َهٰ
ٌدِ ٌَِواحه

ٰ
هََل َماُِهَوِإ

نَّ
َ
َْعلَُمواِأ َوَله

ِ
َ
ولُوِاْْل

ُ
َرِأ كَّ َذَّ ِ{52} ْْلَابهَِوَله
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