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11 සූරත් හූද් (හූද් නබි  මා) 

මක්කාවවහි දී පහළ වූවකි    .ආයාත් 121 කි. 

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

1-5. අල් කුර්ආනවේ වැදගත්කම හා ඒ පිළිබඳ වදවියන් හට ආවද්ශ 

කරන්නන්වේ ස්ථාවරය. 

අලිෆ්. ලාම්. රා. එහි වදන් නීති ගත 
කරන ලදු ව පසු ව විස්තර කරනු 
ලැබූ වද්ව ග්රන්ථයයි  .එය ස ම් 
නීානී ප්රනීාවන්තයාණන්වගනි. 

ِِالر ْحكهَمْتِِكهَتاب 
ُ
لَْتُِِثمَِِّآيَاتُهُِِأ ِفُصهِّ

نِِْمهنِْ ِ(1)َِِخبهيِ َِحكهيمِ ََِلُ

අල්ලාහ් හැර වවනත් කිසවකුට 
නුඹලා ගැතිකම් වනොකළ   ය. 
නියත වශවයන්ම මම එයින් 
නුඹලාට අවවාද කරන්වනකු හා 
ශුභාරිංචි දන්වන්වනකු වවමි . 

ال
َ
َِِإهالَِتْعُبُدواِأ ِِاّللَّ نه

هنَّ ِمهْنهُِِلَُكمِِْإ
يرِ  يِ ِنَذه ِ(2)َِوبَشه

තවද නුඹලා නුඹලාවේ 
පරමාධිපතිවගන් සමාව අයැද පසු 
ව පශ්චාත්තාප වී ඔහු වවත වයොමු 
විය   ය  .නියම කරන ලද 
කාලයක් දක්වා ඔහු නුඹලාට 
යහපත් ත්ක්ති විදීමකින් ත්ක්ති 
ව  ිඳින්නට සලස්වයි   .භාගභ වන්ත 
සෑම වකවනකුටම ඔහුවේ භාගභය 
ඔහු පිරිනමයි .නමුත් ඔවුන් හැරී 
ගිවේ නම් එවිට නියත වශවයන්ම 
නුඹලා වවත මහත් දිනයක දඬුවම 
ගැන මම බිය වවමි  . 

نِه
َ
هََلْهِهِتُوُبواُِثمََِِّربَُّكمِِْاْسَتْغفهُرواِوَأ ِإ

هَلَِِحَسًناَِمَتاًعُِِيَمتهِّْعُكمِْ َجل ِِإ
َ
ِأ

ِفَْضلَهُِِفَْضل ِِذهيُِكََِِّويُْؤتهُِِمَسًّمِ
هنِْ ِِتََولَّْواَِوإ ِّ إهنه

َخاُفِِفَ
َ
َِعلَْيُكمِِْأ

ِ(3)َِكبهيِ ِيَْومِ َِعَذاَبِ

නුඹලාවේ නැවත වයොමු වන 
ස්ථානය අල්ලාහ් වවතය  .තවද 
ඔහු සයක දෑ වකවරහි 

هَلِ هِِإ ُعُكمِِْاّللَّ َِِوُهوََِِمرْجه ُِكهََِِِّعَ
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ශක්තිවන්තය. ءِ   يرِ ََِشْ ِ(4)ِقَده
දැන ගනු  .සැබැවින්ම ඔවුන් 
)අල්ලාහ් වන( ඔහුවගන් සැඟ 
වවනු පිණිස ඔවුන්වේ හදවත් 
) ළ ඇති දෑ( වසන් කරති  .දැන 
ගනු ඔවුන්වේ ඇඳුමින් ඔවුන් 
ආවරණය කරන විට ඔවුන් සඟ 
වන දෑද ඔවුන් වහළි කරන දෑද 
ඔහු දනී  .නියත වශවයන්ම ඔහු 
හදවත්  ළ ඇති දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 
නීානීය. 

ال
َ
هنَُّهمِِْأ ُِصُدوَرُهمِِْيَثُْنونَِِإ

هيَْسَتْخُفوا الِمهْنهُِِل
َ
ِيَْسَتْغُشونَِِحهيَِِأ

ونََِِماَِيْعلَمُِِثهَياَبُهمِْ ُّ َِوَماِيُِسه
هنَّهُُِِيْعلهُنونَِ هَذاتهَِِعلهيمِ ِإ ُدورهِِب ِالصُّ

(5)ِ

6-7. අල්ලාහ්වේ විශාලත්වය ඔහුවේ බලවේ විශාලත්වය හා ආවද්ශ 

කරන්නන්වේ ස්ථාවරය. 
මහාවපොවළොවේ වවවසන කිසදු 
ජීවිවයකු වහෝ වේවා එහි 
වපෝෂණය අල්ලාහ් මත මිස නැත .
තවද එය වවවසන තැන ද එය 
සමුවගන යන තැන ද ඔහු දනී .
සයල්ල පැහැදිලි වල්පනවයහි 
ඇත .  

َِِدابَّةِ ِمهنَِِْوَما ِِفه ِِإهالِاألْرضه هََِِعَ ِاّللَّ
ُِمْسَتَقرََّهاَِويَْعلَمُِِرهْزُقَها

ُِِكلَِِوُمْسَتْوَدَعَها ِِفه ُِمبهي ِِكهَتاب 
(6)ِ

තවද අහස් හා මහවපොවළොව දින 
හයකින් මැේවේ ඔහුය  .තවද 
ඔහුවේ රාධජානිය ධලය මත විය .

නුඹලාවගන් කවවරකු නුයාවවන් 
වඩාත් අලිංකාර දැයි ඔහු නුඹලා ව 
පරීක්ෂා කරනු පිණිස .‘සැබැවින්ම 
නුඹලා මරණවයන් පසු ව නැවත 
නැගිටුවනු ලබන්නන්  ’බව නුඹ 
පැවස  ිවේ නම්  ‘වමය පැහැදිලි 

හූනියමක් මිස නැතැ’යි (සතභය )
ප්රතික්වෂනප කළවුන් පවසනු ඇත.  

هيَِوُهوَِ َماَواتهَِِخلََقِِاَّلَّ ِوَاألْرَضِِالسَّ
ِ تَّةِهِفه يَّامِ ِسه

َ
َِِعْرُشهَُِِوََكنَِِأ ِالَْماءهََِِعَ
َْبلَُوُكمِْ يُُّكمَِِْله
َ
ْحَسنُِِأ

َ
َِِْعَمالِأ َِولَئه

هنَُّكمِِْقُلَْتِ َِبْعدِهِمهنَِِْمْبُعوثُونَِِإ
هينَََِِلَُقولَنَِِّالَْمْوتهِ هنَِِْكَفُرواِاَّلَّ ِإ
ْحرِ ِإهالَِهَذا ِ(7)ُِمبهيِ ِسه

8-10. දයාව දඬුවම හා තමන්ට වදනු ලබන ප්රතිවිපාක පිළිබඳ ව 
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වදවියන් හට ආවද්ශ තබන්නන්වේ ස්ථාවරය. 
නියමිත කාල පරිච්වේදයක් දක්වා 
එම දඬුවම ඔවුන්වගන් අපි ප්රමාද 
කවළන නම් ‘එය ව ිැවළක්වූවේ 
කිවමක්දැ? ’යි ඔවුහු පවසනු ඇත .
දැන ගනු  .ඔවුන් වවත එය 
පැමිවණන දින ඔවුන්වගන් එය 
වවනතකට හරවා යවනු ලබන 

කිසවක් වනොමැත .ඔවුන් කවර 
වදයක් පිළිබඳ ව සමච්චල් 
කරමින් සටිවේ ද එය ඔවුන් ව වට 
කර ගනී. 

ِْ ْرنَاَِولَئه خَّ
َ
هَلِِالَْعَذاَبَِِعْنُهمُِِأ ةِ ِإ مَّ

ُ
ِأ

الََِيْبهُسهَُِِماََِلَُقولُنََِِّمْعُدوَدةِ 
َ
ِيَْومَِِأ

تهيههمِْ
ْ
وفًاِلَيَْسِِيَأ ِوََحاَقَِِعْنُهمَِِْمْْصُ
هههمِْ ههِهََِكنُواَِماِب ِ(8)ِيَْسَتْهزهئُونَِِب

මිනිසාට අපි අපවගන් වූ දයාවක් 
ත්ක්ති විඳින්නට සලස්වා පසු ව 
අපි එය ඔහුවගන් ඉවත් කවළන නම් 
නියත වශවයන්ම ඔහු 
බලාවපොවරොත්  සුන් වූ දැඩි වලස 
ප්රතික්වෂනප කරන ුණණමකුවවකි . 

ِْ َذْقَناَِولَئه
َ
ُِثمَِِّرمَْحَةًِِمهنَّاِاإلنَْسانَِِأ
هنَّهُِِمهْنهُِِنَزَْعَناَها ِِإ ِ(9)َِكُفورِ ََِلَُئوس 

තවද අපි ඔහුට අත් වූ 
පීඩාවන්වගන් පසු ව දායාද ත්ක්ති 
විඳින්නට සැලැස්වූවේ නම් ඔහු 

‘න්රු දෑ මවගන් පහව වගොස් 
ඇතැයි පවසනු ඇත .සැබැවින්ම 

ඔහු ගර්ව ලීලාවවන් ප්රමුදිත 
වන්වනකි. 

ِْ َذْقَناهَُِِولَئه
َ
ْتهََُِِضَّاءََِِبْعدََِِنْعَماءَِِأ َِمسَّ
يهَِّئاُتَِِذَهَبََِِلَُقولَنَِّ ِِالسَّ ِّ هنَّهَُِِعنه ِإ
ِ(10)ِفَُخورِ ِلََفرهحِ 

11. දයාව පීඩාව හා තමන්ට වදනු ලබන ප්රතිලල පිළිබඳ ව වදවියන් 

විශ්වාස කරන්නන්වේ ස්ථාවරය. 
නමුත් ඉවසා දරා යහකම් කළවුන් 
හැර  .ඔවුනට සමාව ද මහත් 

ප්රතිලල ද ඇත  .  

هينَِِإهال واِاَّلَّ لُواَِصََبُ َاتهَِِوَعمه اِله ِالصَّ
وََلهَكِ

ُ
َرةِ ِلَُهمِِْأ ْجرِ َِمْغفه

َ
ِ(11)َِكبهيِ ِوَأ

12. වද්වියන් වකවරහි ආවද්ශ කරන්නන්වේ මුරණ්ඩුකම් වහන වවන් 

අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් )සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්(  මාවේ 
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හදවවත් ඇති වූ පීඩනය. හා ඒ පිළිබඳ අල්ලාහ්වේ ප්රතිචාරය. 
‘ඔහු වකවරහි නිජානයක් පහළ 

විය    වනොවේ ද එවසන 
නැතවහොත් ඔහු සමග වද්ව 
දූතයකු පැමිණිය    වනොවේ දැයි 
ඔවුන් පවසා සටීම වහන වවන් 
නුඹවේ හදවත එමගින් පීඩනයට 
පත් ව තිබිය දී නුඹ වවත දන්වනු 
ලබන දැයින් ඇතැමක් (නුඹ 

ප්රචාරය වනොවකොට )අත  හැර 
දමන්නට ්ළුවන .නියත 
වශවයන්ම නුඹ අවවාද 
කරන්වනකු පමණි. තවද අල්ලාහ් 
සයක දෑ වවත භාරකරුය. 

هََلَْكِِيُوَحَِِماَِبْعَضِِتَارهكِ َِكِفَلََعلَِّ ِإ
هق ِ ههِهَِوَضائ نَِِْصْدُركَِِب

َ
ِلَْوالَِيُقولُواِأ

نْزهَلِ
ُ
وَِِْكْنِ َِعلَْيهِهِأ

َ
َِملَك َِِمَعهَُِِجاءَِِأ

هنََّما نَْتِِإ
َ
يرِ ِأ ُِِنَذه َِِواّللَّ ءِ ُِكهََِِِّعَ ََِشْ
ِ ِ(12)َِوكهيل 

11, 14. වම් හා සමාන වදයක් වගන එන්නැයි අල්ලාහ්ට ආවද්ශ 

කරන්නන් හට අල්ලාහ් ඉදිරිපත් කළ අභිවයෝගය. 
එවසන නැතවහොත් ඔහු එය 
වග වේ යැයි ඔවුහු පවසන්වනෝ 
ද ?)නබිවරය  )නුඹ පවසනු .එවසන 
නම් නුඹලා වගොතන ලද එවැනිම 

පරිච්වේද දහයක් වගන එනු .තවද 
නුඹලා සතභවාදීන්  ව සටිවයහු 

නම්  ,අල්ලාහ්වගන් වතොර ව  (ඒ 
සඳහා )නුඹට හැකි අය කැඳවා 

ගනු.  

مِْ
َ
تُواِقُْلِِاْفََتَاهَُِِيُقولُونَِِأ

ْ
هَعْشِهِفَأ ِب

ِِمهْثلههِهُِسَورِ  يَات  َِمنِهَِواْدُعواُِمْفََتَ
هُِِدونِهِمهنِِْاْسَتَطْعُتمِْ ُِكْنُتمِِْإهنِِْاّللَّ
ِ(13)َِصادهقهيَِ

එවසන ඔවුහු නුඹලාට පිළි රක් 
වනොවදන්වන් නම් එවිට නියත 
වශවයන්ම වමය පහළ කරනු 
ලැබුවේ අල්ලාහ්වේ දැනුවමන් 
බවත් ඔහු හැර නැමඳුමට වවනත් 
වදවිවඳකු වනොමැති බවත් නුඹලා 
දැන ගනු  .නුඹලා (අල්ලාහ්ට 

අවනත වන )මුස්ලිම්වරු න් ද? 

إهنِْ
يُبواِلَمِِْفَ ِفَاْعلَُمواِلَُكمِِْيَْسَتجه

نََّما
َ
نْزهَلِِأ

ُ
هعهلْمِهِأ هِِب نِِْاّللَّ

َ
هَلَِِالِوَأ ِإهالِإ

ْنُتمَِِْفَهْلُِِهوَِ
َ
ِ(14)ُِمْسلهُمونَِِأ

15,16. වමවලොව ජීවිතවේ වැදගත්කම කුමක් ද?. 
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කවවරකු වමවලොව ජීවිතය හා එහි 
අලිංකාරය අවේක්ෂා කරමින් 
සටිවේ ද අපි ඔවුන්වේ නුයාවන් 
ඔවුනට එහි පූර්ණ ව පිරිනමමු  .
ඔවුහු එහි කේපාදු කරනු 
වනොලබන්වනෝය . 

ََياةَِِيُرهيدََُِِكنََِِمنِْ
ْ
ْنَياِاِل َِوزهينََتَهاِاَلُّ

ِ هََلْههمِِْنَُوفهِّ ْعَمالَُهمِِْإ
َ
ِفهيَهاَِوُهمِِْفهيَهاِأ

ِ(15)ُِيْبَخُسونَِِال

ම  වලොවවහි (නිරා )ගින්න හැර 
තමන්ට වවනත් කිසවක් වනොමැති 
උදවිය ඔවුහුමය  .ඔවුන් එහි සදු 

කළ දෑ  නභ විය .තවද ඔවුන් 
කරමින් සටි දෑ නිෂ්ලල විය.  

وََلهَكِ
ُ
هينَِِأ ِِلَُهمِِْلَيَْسِِاَّلَّ َرةهِِفه ِاآلخه

ِفهيَهاَِصَنُعواَِماِوََحبهَطِِانلَّارُِِإهال
ِ ل  ِ(16)َِيْعَملُونَََِِكنُواَِماَِوَباطه

17. වදවියන් වකවරහි විශ්වාසය තබන්වනෝ හා ඔහු පිළිබඳ අවිශ්වාස 

කරන්වනෝ සමාන වනොවවති. 
තම පරමාධිපතිවගන් වූ  පැහැදිලි 
සාජකයක් මත වී එයින් 
සාක්යකරුවකු එය පාරායනය 
කරමින් සටිය දී එවමන්ම රට 
වපර මග වපන්වීමක් හා දයාවක් 
වශවයන් මූසාවේ ්සත්කය ද 
තිබිය දී (එය පිටුපානුවේ )එවන් 

්ද්ගලයකු ද ?ඔවුහු එය විශ්වාස 
කරති .තවද ධන සමූහයන් අ රින් 

කවවරකු එය ප්රතික්වෂනප 
කරන්වන් ද එවිට ඔහුවේ ප්රතිනීත 

ස්ථානය (නිරා )ගින්නය .එබැවින් 
නුඹ ඒ ගැන සැකවයහි පසු 

වනොවනු .නියත වශවයන්ම  එයයි 
නුඹවේ පරමාධිපතිවගන් වූ 
සතභය  .නමුත් ධනයා අ රින් 
බහුතරයක් වදනා එය විශ්වාස 

වනොකරති   .  

َفَمنِْ
َ
ََِِكنَِِأ هِّهِهِمهنِِْبَيهَِّنةِ ََِعَ َِويَْتلُوهَُِِرب

ُِموَسِِكهَتاُبَِِقْبلههِهَِومهنِِْمهْنهَُِِشاههدِ 
هَماًما وََلهَكَِِورمَْحَةًِِإ

ُ
ههِهِيُْؤمهُنونَِِأ ِب

ههِهِيَْكُفرَِِْوَمنِْ ِفَانلَّارُِِاألْحَزابهِِمهنَِِب
ُدهُِ ِِتَُكِِفاَلَِمْوعه هنَّهُِِمهْنهُِِمهْريَةِ ِفه ِإ
َقُِّ
ْ
هَِّكِِمهنِِْاِل نََِِّرب ْكَثََِِولَكه

َ
ِِأ ِانلَّاسه

ِ(17)ِيُْؤمهُنونَِِال

18-22. වදවියන් ප්රතික්වෂනප කරන්නන්ට හිමි වන ප්රතිවිපාක. 
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අල්ලාහ් මත වබොරු වගොතන්නාට 
වඩා මහා අපරාජකරුවා කවවරකු 
ද  ?ඔවුන් තම පරමාධිපති වවත 

ඉදිරිපත් කරනු ලැවබ් .තවද 
‘වමොවුන් තම පරමාධිපති වවත 

වබොරු පැවසූවන් යැයි 
සාක්යකරුවවෝ පවසති .දැන  ගනු .

අපරාජකරුවන් වවත අල්ලාහ්වේ 
ශාපය ඇත.  

ْظلَمَُِِوَمنِْ
َ
نِهِأ ِِاْفََتَىِمهمَّ هََِِعَ ِاّللَّ
بًا وََلهَكَِِكذه
ُ
ُِِيْعَرُضونَِِأ هِّههمََِِْعَ َِرب
هينََِِهُؤالءهِِاألْشَهادَُِِويَُقوُلِ َِكَذبُواِاَّلَّ
ِ هِّههمََِِْعَ الَِرب

َ
هِِلَْعَنةُِِأ ِِاّللَّ ََِعَ
همهيَِ ال ِ(18)ِالظَّ

ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ්වේ 
මාර්ගවයන් වළක්වා එහි වදෝෂ 
වසොයති  .පරමාන්ත දිනය පිළිබඳ 

ප්රතික්වෂනප කරන්වනෝ ඔවුහුමය.  

هينَِ ونَِِاَّلَّ هَِِسبهيلِهَِعنِِْيَُصدُّ ِاّللَّ
وًَجاَِويَْبُغوَنَها َرةهَِِوُهمِِْعه هاآلخه ُِهمِِْب
ِ(19)ََِكفهُرونَِ

ඔවුහු මහවපොවළොවේ (අල්ලාහ්වේ 
දඬුවමින් මිදීමට )හැකියාවන්ත  

යින් වනොවූහ   .අල්ලාහ්වගන් 
වතොර ව වවනත් භාරකරුවන් 
ඔවුනට වනොවීය  .ඔවුනට එම 
දඬුවම වදුණණ කර වදනු ලැවබ් .
ඔවුහු සවන් වදන්නට ශක්තිය 

දරන්නන් වනොවූහ .එවමන්ම 
බලන්නන් ද වනොවූහ .  

وََلهَكِ
ُ
زهينَِِيَُكونُواِلَمِِْأ ُِِمْعجه ِفه

ِ هُِِدونِهِمهنِِْلَُهمََِِْكنََِِوَماِاألْرضه ِاّللَّ
َاءَِِمهنِْ ْوَله
َ
َِماِالَْعَذاُبِِلَُهمُِِيَُضاَعُفِِأ
يُعونَََِِكنُوا ْمعَِِيَْسَتطه ََِكنُواَِوَماِالسَّ

ونَِ ُ ِ(20)ُِيْبْصه
තමන්ටම අලාභහානි කර 
ගත්තවුන් ඔවුන්මය  .ඔවුන් 
වගොතමින් සටි දෑ ඔවුන්වගන් මුළා 
විය .  

وََلهَكِ
ُ
هينَِِأ واِاَّلَّ ُ ْنُفَسُهمَِِْخِسه

َ
َِوَضلَِِّأ

ِ(21)َِيْفََتُونَََِِكنُواَِماَِعْنُهمِْ

එවසන වනොවේ නියත වශවයන්ම 
ඔවුහු ම  වලොවවහි මහත් 
අලාභවන්තයින්මය. 

نَُّهمَِِْجَرمَِِال
َ
ِِأ َرةهِِفه ُِهمُِِاآلخه

ونَِ ِ(22)ِاألْخَِسُ
21. වදවියන් වකවරහි විශ්වාසය තැබූවන් ඔවුන්වේ ඇතැම් ුණණාිංග 

හා ඔවුනට හිමි වන ප්රතිලල. 
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නියත වශවයන්ම විශ්වාස කරමින් 
යහකම් වකොට තම පරමාධිපති 
වවත යටහත් වූවන් වන ඔවුහුමය 
ස්වර්ග වාසීහු  .ඔවුහු එහි 
සදාතනිකවයෝ වවති .  

هنَِّ هينَِِإ لُواِآَمُنواِاَّلَّ َاتهَِِوَعمه اِله ِالصَّ
ْخَبُتوا

َ
هَلِِوَأ هِّههمِِْإ هَكَِِرب وََل

ُ
ْصَحاُبِِأ

َ
ِأ

َنَّةِه
ْ
ونَِِفهيَهاُِهمِِْاْل ُ ِ(23)َِخاَله

24. වදවියන් විශ්වාස කරන්නාට හා ඔහු ප්රතික්වෂනප කරන්නාට 

උපමාව. 
වමම කණ්ඩායම් වදවකහි 
උපමාව අන්ජයා හා බිහිරා 
එවමන්ම දෘෂ්ටිය ඇත්තා හා සවන් 
වදන්නා වමන් වවයි  .වමොවුන් 
වදවදනා උපමාවවන් සමාන වවයි 

ද ?එබැවින් නුඹලා වමවනහි කළ 
   වනොවේ ද?  

َِِِّّمََِكألعِِْالَْفرهيَقْيِهَِمَثُلِ َِواألَصمه
يهِ يعِهَِواْْلَصه مه ِيَْسَتوهيَانِهَِهْلَِِوالسَّ
فاَلَِمَثال
َ
ُرونَِِأ ِ(24)ِتََذكَّ

25-49. නූහ් -වනොවාහ්- )අලයිහිස් සලාම්(  මාවේ කතා වස් ව 
තවද සැබැවින්ම අපි නූහ් ව 
ඔහුවේ ධනයා වවත එේවවමු .
නියත වශවයන්ම මම නුඹලාට 
අවවාද කරන්වනකු වවමි.  (යැයි 
ඔහු පැවසුවේය).  

ْرَسلَْناَِولََقدِْ
َ
هَلِِنُوًحاِأ ِِقَْومههِهِإ ِّ هنه ِإ
يرِ ِلَُكمِْ ِ(25)ُِمبهيِ ِنَذه

නුඹලා අල්ලාහ් හැර (වවන ත් 
කිසවවකුට  )ගැතිකම් වනොකළ 

  ය .නියත වශවයන්ම මම 
නුඹලා වවත වේදනීය දිනයක 
දඬුවම ගැන බිය වවමි ( .යැයි 
තවදුරටත් පැවසුවේය.) 

نِْ
َ
َِِإهالَِتْعُبُدواِالِأ ِِاّللَّ ِّ َخاُفِِإهنه

َ
ِأ

مِ ِيَْومِ َِعَذاَبَِِعلَْيُكمِْ َله
َ
ِ(26)ِأ

එවිට ‘නුඹ අප වමන් මිනිවසකු 
වලසන් මිස අපි නුඹ ව වනොදකිමු .
එවමන්ම අපට වඩා පහත් ගම්බද 
අදහස් ඇති අය හැර වවනත් 
කිසවකු නුඹ ව අනුගමනය කරන 
බව ද අපි වනොදකිමු  .තවද අපට 

වඩා වවෂ්කත්වයක් නුඹලාට 

هينَِِالَْمألَِفَقاَلِ ِقَْومههِهِمهنَِِْكَفُرواِاَّلَّ
اِإهالِنََراكََِِما ِنَرَاكََِِوَماِمهْثلََناِبََشً

هينَِِإهالِاتََّبَعَكِ َراذهنُلَاُِهمِِْاَّلَّ
َ
ِبَادهيَِِأ
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ඇතැයි ද අපි වනොසතමු  .නුඹලා 
මුසාවාදීන් බව අපි සතන්වනමු ’
යැයි ඔහුවේ ධනයා අ රින් 

ප්රතික්වෂනප කළ ප්රජානීහු පැවසූහ.  

يِه
ْ
ِمهنَِِْعلَْيَناِلَُكمِِْنََرىَِوَماِالرَّأ

ِ(27)ََِكذهبهيََِِنُظنُُّكمِِْبَْلِِفَْضل ِ

මාවේ ධනයිනි මාවේ 
පරමාධිපතිවගන් වූ පැහැදිලි 
සාජකයක් මත මම සටීම ගැනද 
ඔහු වවතින් මා හට කරුණාව 
පිරිනමා තිබීම ගැනද නුඹලා 
කුමක් සතන්වනහු ද  ?නමුත් 
නුඹලා වවත අන්ජභාවය ඇති 

කරන ලදී .නුඹලා පිළිකුල් 
කරන්නන් ව සටිය දී අපි නුඹලාට 
එය බල කරන්වනමු ද? 

ْيُتمِِْقَْومِهِيَاِقَاَلِ
َ
َرأ
َ
ُِِكْنُتِِإهنِِْأ ِبَيهَِّنةِ ََِعَ

ِِمهنِْ ِّ َِِربه ههِِمهنِِْرمَْحَةًَِِوآتَانه ْنده ِعه
َيْتِ زهُمُكُموَهاَِعلَْيُكمَِِْفُعمهِّ

نُلْ
َ
ِأ

ْنُتمِْ
َ
ِ(28)ََِكرهُهونَِِلََهاِوَأ

තවද අවහෝ මාවේ ධනයිනි  ,වම් 
වවනුවවන් මම නුඹලාවගන් 

මුදලක් වනොඉල්ලමි .මාවේ කුලිය 
අල්ලාහ් වවත මිස නැත .තවද මම 

විශ්වාස කළවුන් පලවා 
හරින්වනකු ද වනොවවමි  .නියත 
වශවයන්ම ඔවුන් ඔවුන්වේ 
පරමාධිපති ව හමු වන්නන්ය .
එනමුත් මම නුඹලා ව දකිනුවේ 
අනීානකමින් කට   කරන 
පිරිසක් වලසනි. 

لُُكمِِْالِقَْومِهَِويَا
َ
ْسأ
َ
ِإهنَِِْماالَِعلَْيهِهِأ

ْجرهيَِ
َ
ِِإهالِأ هََِِعَ نَاَِوَماِاّللَّ

َ
هَطارهدِهِأ ِب

هينَِ هنَُّهمِِْآَمُنواِاَّلَّ هِّههمُِِْمالقُوِإ َِرب
ِ ِّ َراُكمَِِْولَكهنه
َ
ِ(29)ََِتَْهلُونَِِقَْوًماِأ

තවද අවහෝ  මාවේ ධනයිනි ,මම 
ඔවුන් ව පලවා හැරිවේ නම් 
අල්ලාහ්වගන්  ( මා ආරක්ෂා වීමට )
මට උදේ කරනුවේ කවවරකු ද ?
නුඹලා වමවනහි කළ    වනොවේ 
ද?  

َِِمنِِْقَْومِهَِويَا نه هِِمهنََِِيْنُْصُ هنِِْاّللَّ ِإ
فاَلَِطَرْدُتُهمِْ
َ
ُرونَِِأ ِ(30)ِتََذكَّ

මා වවත අල්ලාහ්වේ නිජන් වස්  
ඇතැයි මම වනොකියමි. තවද මම 
ුණේත දැය වනොදනිමි  .සැබැවින්ම 
මම මලක්වරයකු යැයි ද 

قُوُلَِِوال
َ
يِلَُكمِِْأ ْنده هنُِِعه هَِِخَزائ ِاّللَّ
ْعلَمَُِِوال
َ
قُوُلَِِوالِالَْغْيَبِِأ

َ
ِِأ ِّ َِملَك ِِإهنه
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වනොකියමි  .නුඹලාවේ ඇස් පහත් 
වලස දුටු උදවියට අල්ලාහ් කිසදු 
යහපතක් පිරි වනොනමනු ඇතැයි 
මම වනොකියමි  .ඔවුන්  ළ ඇති දෑ 
පිළිබඳ ව අල්ලාහ් මැනවින් 
දන්නාය  .නියත වශවයන්ම මම 
එවිට අපරාජකරුවන් අ රින් 
වවමි.  

قُوُلَِِوال
َ
ينَِِأ ه هَّلَّ ْعُيُنُكمِِْتَْزَدرهيِل

َ
ِأ

ُِِيُْؤتهَيُهمُِِلَنِْ َُِِخْيًاِاّللَّ ْعلَمُِِاّللَّ
َ
هَماِأ ِب

ِ ههمِِْفه ْنُفسه
َ
ِِأ ِّ هًذاِإهنه همهيَِِلَمهنَِِإ ال ِالظَّ
(31)ِ

අවහෝ  නූහ්, සැබැවින්ම නුඹ අප 
සමග තර්ක කවළහිය  .අප සම ග වූ 
තර්කය නුඹ අධික කවළහිය  .නුඹ 

සතභවාදීන් අ රින් වී නම් නුඹ 
අපට ප්රතිනීා වදන දෑ අප වවත 
වගන එනු යැයි ඔවුහු පැවසුවවෝය. 

ْكَثَْتَِِجاَدْْلََناِقَدِِْنُوحُِِيَاِقَالُوا
َ
ِفَأ

َدانَلَا هَناِجه ت
ْ
هَماِفَأ ِمهنَُِِكْنَتِِإهنِِْتَعهُدنَاِب
ادهقهيَِ ِ(32)ِالصَّ

සැබැවින්ම අල්ලාහ් එය නුඹලා 
වවත වගන එනුවේ ඔහු අභිමත 
කවළන නම් පමණි  .තවද නුඹලා 

(එයින් මිදීමට )හැකියාව ඇත්තන් 
වනොවන්වනහුය. 

هنََّماِقَاَلِ تهيُكمِِْإ
ْ
ههِهِيَأ ُِِب َِشاءَِِإهنِِْاّللَّ

ْنُتمَِِْوَما
َ
زهينَِِأ هُمْعجه ِ(33)ِب

නුඹලා ව වනොමග යැවීමට 
අල්ලාහ් අවේක්ෂා කර සටිවේ 
නම් මම නුඹලාට උපවදස් දීමට 
ස ව ද නුඹලාට මාවේ උපවදස 
ලලක් වනොවන්වන්ය  .ඔහුය 

නුඹලාවේ පරමාධිපති .තවද ඔහු 
වවතටමය නුඹලා නැවත වයොමු 
කරනු ලබන්වන්.  

َِِيْنَفُعُكمَِِْوال َرْدُتِِإهنِِْنُْصحه
َ
نِِْأ

َ
ِأ

نَْصحَِ
َ
ََُِِكنَِِإهنِِْلَُكمِِْأ نِِْيُرهيدُِِاّللَّ

َ
ِأ

هََلْهِهَِربُُّكمُِِْهوَُِِيْغوهيَُكمِْ ِتُرَْجُعونََِِوإ
(34)ِ

එවසන නැතවහොත් ඔහු එය 
වග වේ යැයි ඔවුහු පවසති .

(නබිවරය )නුඹ පවසනු .එය මම 
වග වේ නම් (මා කළ )මාවේ 

වැරුද්ද මට එවරහිවය .තවද 
නුඹලා කරන වැරදි දැයින් මම 
ඉවත් වන්වනමි.  

مِْ
َ
ْيُتهُِِإهنِهِقُْلِِاْفََتَاهَُِِيُقولُونَِِأ ِاْفََتَ

َِِفَعَلَِّ هْجَرامه نَاِإ
َ
اِبَرهيءِ ِوَأ ِمهمَّ

ِ(35)َُِتْرهُمونَِ
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තවද නුඹවේ ධනයා අ රින් 
(වපර )විශ්වාස කළවුන් හැර 

වවනත් කිසවකු විශ්වාස 
වනොකරන්වනෝමය  .එබැවින් 
ඔවුන් කරමින් සටි දෑ පිළිබඳ ව 
නුඹ දුක් වනොවනු යැයි නූහ්ට 
පණිවිඩ වදන ලදී. 

َِ وحه
ُ
هَلِِوَأ ِِإ نَّهُِِنُوح 

َ
ِمهنِِْيُْؤمهنَِِلَنِِْأ

ِتَبَْتئهْسِِفاَلِآَمنَِِقَدَِِْمنِِْإهالِقَْومهَكِ
هَما ِ(36)َِيْفَعلُونَََِِكنُواِب

තවද අපවේ අධීක්ෂණය හා 
අපවේ අණ පරිදි නුඹ නැව තනනු .
තවද අපරාජ කළවුන් සම්බන්ජ 
වයන් නුඹ මා සමග කතා 
වනොකරනු  .නියත වශවයන්ම 
ඔවුහු ගිල් වනු ලබන්වනෝමය . 

ْعُينهَناِالُْفلَْكَِِواْصَنعِه
َ
هأ َِوالَِووَْحيهَناِب

ِ ْبنه اطه
ُُِِتَ هينَِِفه هنَُّهمَِِْظلَُمواِاَّلَّ ِإ

ِ(37)ُِمْغَرقُونَِ

තවද ඔහු නැව නිර්මාණය කරයි .
ඔහුවේ ධනයා අ රින් ප්රජානීහු 

ඔහු වවත ගමන් කළ සෑම විටම 
ඔහු ගැන ඔවුහු සමච්චල් කවළෝය .
එබැවින් නුඹලා සමච්චල් 
කරන්නාක් වමන්ම සැබැවින්ම 
අපි ද නුඹලා ගැන සමච්චල් 
කරන්වනමු යැයි පැවසීය. 

َِمألَِعلَْيهِهَِمرََِِّوُُكََّماِالُْفلَْكَِِويَْصَنعُِ
ُرواِقَْومههِهِمهنِْ ِإهنِِْقَالَِِمهْنهَُِِسخه

إهنَّاِمهنَّاِتَْسَخُروا
َِكَماِمهْنُكمِِْنَْسَخرُِِفَ

ِ(38)ِتَْسَخُرونَِ

තමන් විනාශ කර දමන දඬුවම 
කවුරුන් වවත පැමිවණන්වන් දැයි 
ද සදාතනික දඬුවම කවුරුන් වවත 
ඇති වන්වන් යැයි ද නුඹලා ම  
දැන ගනු ඇත .)ඔහු පැවසුවේය( 

تهيهِهَِمنَِِْتْعلَُمونَِِفََسْوَفِ
ْ
ِِيَأ َِعَذاب 

زهيهِه
َِِعلَْيهِهَِوََيهلُُُِِّيْ ُِمقهيمِ َِعَذاب 
(39)ِ

අවසානවේ අපවේ නිවයෝගය 
පැමිණ උදුනින් උ රා ගිය විට එහි 
වදවදවනකුවගන්  ත් සෑම 
වධෝඩුවක් බැගින් ද තවද 

(දඬුවවම් )වදන කවුරුන් වවත 
වපරටු වූවේ ද ඔවුන් හැර නුඹවේ 
පවුවල් වසසු උදවිය ද විශ්වාස 
කළවුන් ද නැවට නිංවා ගනුයි අපි 

ِ هَذاَِحّتَّ ْمُرنَاَِجاءَِِإ
َ
ِقُلَْناِاْلَّنُّورَُِِوفَارَِِأ

ِاثْنَْيِهَِزوَْجْيِهُِكلِِمهنِِْفهيَهاِامْحهْلِ
ْهلََكِ

َ
ِالَْقْوُلَِِعلَْيهِهَِسَبَقَِِمنِِْإهالِوَأ

ِِإهالَِمَعهُِِآَمنََِِوَماِآَمنََِِوَمنِْ ِقَلهيل 
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පැවසුවවමු .ඔහු සම ග ස්වල්ප 
වදවනකු මිස විශ්වාස 
වනොකවළෝය. 

(40)ِ

නුඹලා එහි වගොඩ වනු  .එය ගමන් 
ගන්වන් ද එය නතර වන්වන් ද 
අල්ලාහ්වේ නාමවයනි  .නියත 
වශවයන්ම මාවේ පරමාධිපති අති 
ක්ෂමාණලී කරුණා ුණණවයන් 
 ක්තය යැයි ඔහු පැවසුවේය.  

هِِِمْسِبِفهيَهاِاْرَكُبواَِوقَاَلِ ََِمَْراَهاِاّللَّ
ِِإهنََِِّوُمْرَساَها ِّ يمِ ِلََغُفورِ َِربه ِ(41)ِرَحه

තවද ඔවුන් රැවගන කඳු වමන් වූ 
රළ අතර එය ගමන් ගත්වත්ය .
නූහ් තම ්තණුවන් ඇම වේය .

ඔහු (නැවවන් )බැහැර  ව සටිවේය .
‘මාවේ ්තණුවනි  ,අප සම ග 
ඔබත් නැවට වගොඩවනු  .තවද ඔබ 

වද්ව ප්රතික්වෂනපකයින් සම ග 
වනොවනු. 

َِ هههمََِِْتْرهيَِوهه ِِب ِِفه هَبالِهَِمْوج 
ْ
ََِكْل

َِِوََكنَِِاْبَنهُِِنُوحِ َِونَاَدى ِيَاَِمْعزهلِ ِفه
َِمعَِِتَُكنَِِْوالَِمَعَناِاْرَكْبُِِبَنَِّ

ِ(42)ِالََْكفهرهينَِ

ධලවයන් මා ආරක්ෂා කරන 
කන්දක් වවත යමි යැයි ඔහු 
පැවසුවේය  .කවුරුන් වවත ඔහු 
කරුණාව වපන්වූවේ ද ඔවුන් හැර 
අල්ලාහ්වේ නිවයෝගවයන් අද දින 
ආරක්ෂා කරන කිසවවකු 
වනොමැත  .ඔවුන් වදවදනා අතර 

රළ වට කර ගත්වත්ය .එවිට ඔහු 
ගිලී ගිය අ රින් අවයකු විය. 

هَلَِِسآوهيِقَاَلِ َِِجَبل ِِإ ُمنه ِمهنََِِيْعصه
مَِِالِقَاَلِِالَْماءهِ ْمرِهِمهنِِْاَْلَْومََِِعصه

َ
ِأ

هِ مََِِمنِِْإهالِاّللَّ ِبَيَْنُهَماِوََحالَِِرَحه
ِ(43)ِالُْمْغَرقهيَِِمهنَِِفَََكنَِِالَْمْوجُِ

අවහෝ  මහවපොවළොව, ඔවබ් ධලය 
ඔබ ගිල ගනු  .අවහෝ   අහස, ඔබ 

(වැස )නතර කරනු  යැයි කියනු 
ලැබීය. ධලය අඩු වී ගිවේය .
නිවයෝගය තීන්දු විය .එය )නැව( 
ජූද් කන්ද මත රුඳිණ  .අපරාජකාරී 
ධනයා දුරස් වේවා  යැයි කියනු 
ලැබීය . 

ْرُضِِيَاَِوقهيَلِ
َ
ِِأ َِسَماءَُِِويَاَِماَءكِهِابْلَعه
ِ ْقلهعه

َ
َِِالَْماءُِِوَغهيَضِِأ ِاألْمرَُِِوقُضه

َِِواْسَتَوْتِ ُودهيهََِِِّعَ
ْ
ُِبْعًداَِوقهيَلِِاْل

هلَْقْومِه همهيَِِل ال ِ(44)ِالظَّ
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)එවිට( නූහ් තම පරමාධිපති අමතා 
මාවේ පරමාධිපතියාණනි, නියත 
වශවයන්ම මාවේ ්තණුවන් 
මාවේම පවුවල් වකවනකි  .තවද 

නියත වශවයන්ම ඔබවේ ප්රතිනීාව 
සැබෑවකි .තවද ඔබ තීරකයින් 

අ රින් මහා තීරකය යැයි 
ප්රාර්ථනා කවළනය. 

َِِفَقالََِِربَّهُِِنُوحِ َِونَاَدى ِِإهنََِِّربهِّ ِابْنه
ِِمهنِْ ْهله
َ
هنَِِّأ َقَُِِّوْعَدكََِِوإ

ْ
نَْتِِاِل

َ
ِوَأ

ْحَكمُِ
َ
َاكهمهيَِِأ

ْ
ِ(45)ِاِل

අවහෝ  නූහ්, නියත වශවයන්ම ඔහු 
නුඹවේ පවුවලන් වකවනකු 
වනොවේ  .නියත වශවයන්ම ඔහු 
දැහැමිභාවවයන් වතොර ව නුයා 
කළ අවයකි  .එබැවින් කවර 
වදයක් පිළිබඳ නුඹට දැනුමක් 
වනොමැත්වත් ද එය මවගන් නුඹ 
වනොඉල්ලනු  .නියත වශවයන්ම 
නුඹ අනීානයින් අ ර  ින් වීම 
ගැන මම නුඹට උපවදස් වදමි යැයි 
ඔහු පැවසීය. 

هنَّهُِِنُوحُِِيَاِقَاَلِ ْهلهَكِِمهنِِْلَيَْسِِإ
َ
هنَّهُِِأ ِإ

ِ َِِغْيَُِِعَمل  ِِفاَلَِصالهح  لْنه
َ
َِماِتَْسأ

ههِهِلََكِِلَيَْسِ لْمِ ِب ِِعه ِّ ُظَكِِإهنه عه
َ
نِِْأ

َ
ِأ

َاههلهيَِِمهنَِِتَُكونَِ
ْ
ِ(46)ِاْل

මාවේ පරමාධිපතියාණනි  ,කවර 
වදයක් ගැන මට දැනුමක් 
වනොමැත්වත් ද එවන් දෑ ඔවබන් 
ඉල්ලීවමන් මම ඔබවේ ආරක්ෂාව 
පතමි  .ඔබ මට සමාව දී  ඔබ මා 
හට කරුණා වනොකරන්වන් නම් 
මම අලාභවන්තයින් අ රින් වවමි 
යැයි ඔහු පැවසුවේය . 

ِِقَاَلِ َِِربهِّ ِّ ُعوذُِِإهنه
َ
هَكِِأ نِِْب

َ
لََكِِأ

َ
ْسأ
َ
َِماِأ

ِِلَيَْسِ ههِهِله لْمِ ِب هالِعه َِِتْغفهرَِِْوإ ِله
ِ ُكنَِِْوتَرمَْحْنه
َ
هينَِِمهنَِِأ َاِسه

ْ
ِ(47)ِاْل

අවහෝ  නූහ්, අපවගන් වූ 
ආශිර්වාදය සමග ද ඔබ වවත හා 
ඔබ සමග සටි සමූහයන් වවත වූ 
අභිවෘද්ධියන් සමග ද ඔබ වගොඩ 
බසනු  .තවත් සමූහය න් )වවති(, 
අපි ඔවුනට )මද කලකට( ත්ක්ති 
විඳින්නට සලස්වන්වනමු  .පසු  ව 
අපවගන් වූ වේදනීය දඬුවමක් 

هَسالمِ ِاْهبهْطِِنُوحُِِيَاِقهيَلِ ِمهنَّاِب
ِ َِِعلَْيَكَِِوَبَرََكت  َممِ ِوَََعَ

ُ
نِِْأ َِمَعَكِِمهمَّ

َممِ 
ُ
ُهمُِِْثمََِِّسُنَمتهُِّعُهمِِْوَأ ِمهنَّاَِيَمسُّ

ِ مِ َِعَذاب  َله
َ
ِ(48)ِأ
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ඔවුන් හසු කර ගනු ඇත. 

වමය ුණේත ්වත් අ රිනි  .අපි එය 
නුඹ වවත දන්වා සටිමු . ට වපර 

නුඹ හා නුඹවේ ධනයා එය දැන 
සටිවේ නැත .එබැවින් නුඹ 

ඉවසනු .නියත වශවයන්ම යහපත් 
අවසානය වද්ව බිය හැනවමන් 
   ව කට   කරන්නන් හටය . 

هلَْكِ ْنَباءهِِمهنِِْت
َ
يَهاِالَْغْيبهِِأ هََلَْكِِنُوحه ِإ

نَْتَِِتْعلَُمَهاُِكْنَتَِِما
َ
ِقَْوُمَكَِِوالِأ

َِِْهَذاَِقْبلِهِمهنِْ ِالَْعاقهَبةَِِإهنَِِّفَاْصَبه
هلُْمتَّقهيَِ ِ(49)ِل

50-60. හූද් )අලයිහිස් සලාම්(  මාවේ කතා වස් වِ
තවද ආද් වවත ඔවුන්වේ 
සවහෝදර හූද් ව ද (අපි එේවවමු ).

මාවේ ධනයිනි ,නුඹලා අල්ලාහ්ට 
ගැති කම් කරනු  .ඔහු  හැර නුඹලාට 
කිසදු වදවිවඳකු වනොමැත  .නුඹලා 
වගොතන්නන් මිස නැත යැයි ඔහු 
පැවසුවේය .  

هَلِ َخاُهمَِِْعدِ َِوإ
َ
ِقَْومِهِيَاِقَالَُِِهوًداِأ
َِِاْعُبُدوا هَلِ ِمهنِِْلَُكمَِِْماِاّللَّ َِغْيُهُِِإ

ْنُتمِِْإهنِْ
َ
ونَِِإهالِأ ِ(50)ُِمْفََتُ

මාවේ ධනයිනි, ඒ වවනුවවන් මම 
නුඹලාවගන් කුලියක් 
වනොඉල්ලමි  .මාවේ කුලිය මා මැවූ 

අය වවත මිස නැත .එබැවින් 
නුඹලා වටහා ගත    වනොවේ ද? 

لُُكمِِْالِقَْومِهِيَا
َ
ْسأ
َ
ْجًراَِعلَْيهِهِأ

َ
ِإهنِِْأ

ْجرهيَِ
َ
ِِإهالِأ هيََِعَ ِِاَّلَّ فاَلَِفَطَرنه

َ
ِأ

ِ(51)َِتْعقهلُونَِ
මාවේ ධනයිනි  ,නුඹලා නුඹලාවේ 
පරමාධිපතිවගන් සමාව අයැද 
සටිනු  .පසු  ව පශ්චාත්තාප වී ඔහු 
වවතට වයොමු වනු  .ඔහු නුඹලා 
වවත අහස් ධලය අපණ්ඩ ව එවනු 
ඇත  .තවද නුඹලාවේ බලයට 
බලය වර්ජනය කර වදනු ඇත .
තවද නුඹලා වැරදිකරුවන් 
වලසන් පිටු වනොපානු.  

ِتُوُبواُِثمََِِّربَُّكمِِْاْسَتْغفهُرواِقَْومِهَِويَا
هََلْهِه لِهيُرِِْإ َماءَِِسه ِمهْدَراًراَِعلَْيُكمِِْالسَّ

زهْدُكمِْ
ةًَِِويَ هَلِِقُوَّ هُكمِِْإ ت َِوالِقُوَّ

رهمهيََِِتَتَولَّْوا
ِ(52)َُِمْ

අවහෝ  හූද්, නුඹ අප වවත 
පැහැදිලි සාජකයක් වගන ආවේ 
නැත  .තවද අපි නුව  කියමන 

ْئتََناَِماُِهودُِِيَاِقَالُوا هَِّنةِ ِجه هبَي َِوَماِب
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අනුව අපවේ වදවිවරුන් 
අතහරින්නන් වනොවවමු .තවද අපි 

නුඹ ව විශ්වාස කරන්නන් 
වනොවවමු යැයි ඔවුහු පැවසුවවෝය . 

ََِِنْنُِ هَتارهكه هَهتهَناِب هَكَِِعنِِْآل َِوَماِقَْول
هُمْؤمهنهيَِِلََكََِِنْنُِ ِ(53)ِب

‘අපවේ ඇතැම් වදවිවරුන් නුඹට 
හානියක් සදු කරනු ඇතැයි මිස 
අපි වනොපවසන්වනමු. ’ ‘නියත 
වශවයන්ම මම අල්ලාහ්වගන් 
වතොර ව නුඹලා ආවද්ශ තබන 
දැයින් ඉවත් වූවකු බවට අල්ලාහ් 
වවත සාක්ය දරනු ලැබුවවමි .

නුඹලා ද සාක්ය දරනු .එවහයින් 
නුඹලා සයල්ල එක් ව මට 
ක්රමන්්රණ කරනු  .පසු  ව මට 
නුඹලා අවකාශ වනොවදනු.’ යැයි 
ඔහු පැවසුවේය. 

هَهتهَناَِبْعُضِِاْعََتَاكَِِإهالَِنُقوُلِِإهنِْ ِآل
هُسوءِ  ِِقَاَلِِب ِّ ْشههدُِِإهنه

ُ
َِِأ َِواْشَهُدواِاّللَّ

ِ ِّ نه
َ
اِبَرهيءِ ِأ ِ(54)ِتُْشهُكونَِِمهمَّ

ههِهِمهنِْ ُِِدون ِالُِثمَََِِّجهيًعاِفَكهيُدونه
ِ ُرونه ِ(55)ُِتْنظه

නියත වශවයන්ම මම මාවේ 
පරාධිපති වූ ද නුඹලාවේ 
පරමාධිපති වූ ද අල්ලාහ් වවත 

(සයල්ල )භාර කවළමි . කිසදු 
ජීවිවයකු එහි නළල් වකස් වරොදින් 
ඔහු හසු කර ගන්වනකු මිස නැත .
නියත වශවයන්ම මාවේ 
පරමාධිපති රධ  ි මාර්ගය මතය. 

ِ ِّ ُْتِِإهنه ِِتََوُكَّ هََِِعَ ِِاّللَّ ِّ ُِّكمَِِْربه
ه َِماَِوَرب

ُِهوَِِإهالَِدابَّةِ ِمهنِْ
ذِ  َيتهَهاِآخه هَناصه ِإهنَِِّب

ِ ِّ َِِربه ََِِعَ َاط  ِ(56)ُِمْسَتقهيمِ ِِصه

නමුත් නුඹලා පිටුපෑවවහු නම් 
(දැන  ගනු  )මා නුඹලා වවත කවර 

කරුණක් සමග එවනු ලැබුවවම් ද 
එය මා නුඹලා වවත සැබැවින්ම 
දැන්වූවයමි  .තවද මාවේ 
පරමාධිපති නුඹලා වනොවන 
පිරිසක් නිවයෝයිතයින් බවට පත් 

කරයි .නුඹලා ඔහුට කිසවකින් 
හානි සදු කළ වනොහැක .නියත 

වශවයන්ම මාවේ පරමාධිපති 
සයල  ි දෑ සුරක්ෂා කරන්නාය. 

إهنِْ
بْلَْغُتُكمَِِْفَقدِِْتََولَّْواِفَ

َ
لُْتَِِماِأ ْرسه

ُ
ِأ

ههِه هََلُْكمِِْب َِِويَْسَتْخلهُفِِإ ِّ ِقَْوًماَِربه
ُكمِْ ونَهَُِِوالَِغْيَ ِِإهنََِِّشيًْئاِتَُُضُّ ِّ َِربه
ِ ءِ ُِكهََِِِّعَ ََِِشْ ِ(57)َِحفهيظ 
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අපවේ නිවයෝගය පැමිණි කල්හි 
අපවගන් වූ ආශිර්වාදය  ළින් අපි 
හූද් හා ඔහු සමග වූ විශ්වාස 
කළවුන් මුදවා ගතිමු  .තවද අපි 
ඔවුන් ව දැඩි දඬුවමින් මුදවා 
ගතිමු. 

ا ْمُرنَاَِجاءََِِولَمَّ
َ
هينَُِِهوًداََِنَّْيَناِأ ِوَاَّلَّ

هرمَْحَةِ َِمَعهُِِآَمُنوا ِمهنَِِْوََنَّْيَناُهمِِْمهنَّاِب
ِ َِِعَذاب  ِ(58)َِغلهيظ 

තවද එය ආද් (සමූහයා)ය . ඔවුහු 
තම පරමාධිපතිවේ වදන් 
ප්රතික්වෂනප කවළෝය  .තවද ඔවුහු 
ඔහුවේ ජර්ම දූතවරුන්ට පිටුපෑහ .
තවද ඔවුහු සෑම දෘඪ පාලකයකු 
වේම නිවයෝග පිළිපැද්වදෝය. 

هلَْكِ هآيَاتهَِِجَحُدواَِعدِ َِوت هِّههمِِْب َِرب
ْمرََِِواتََّبُعواُِرُسلَهَُِِوَعَصْوا

َ
ارِ ُِكهِِِّأ

َِجبَّ
ِ(59)َِعنهيدِ 

තවද වමවලොවවහි ද මළවුන් 
වකවරන් නැගිටු වනු ලබන 
දිනවයහි ද ශාපය ඔවුන් කබු බඳිනු 
ලබනු ඇත  .දැන  ගනු නියත 
වශවයන්ම ආද් සමූහයා තම 
පරමාධිපති ප්රතික්වෂනප කවළෝය .
දැන ගනු හූද්වේ ධනයා වූ ආද් 

(අල්ලාහ්වේ ආශිර්වාදවයන් )දුරස් 
වූහ. 

تْبهُعوا
ُ
ِِوَأ ههِِفه ْنَياَِهذه َِويَْومَِِلَْعَنةًِِاَلُّ

َياَمةِه الِالْقه
َ
َِربَُّهمَِِْكَفُرواَِعًداِإهنَِِّأ

ال
َ
هَعادِ ُِبْعًداِأ ِ(60)ُِهودِ ِقَْومِهِل

61-68. සාලිහ් )අලයිහිස් සලාම්(  මාවේ කතා වස් ව. 
තවද සමූද් (ධනයා )වවත 
ඔවුන්වේ සවහෝදර සාලිහ් ව ද 

(එේවවමු ).මාවේ ධනයිනි ,නුඹලා 
අල්ලාහ්ට ගැතිකම් කරනු .
නුඹලාට ඔහු හැර වවනත් 
වදවිවඳකු වනොමැත  .නුඹලා  ව 
මහවපොවළොවවන් බිහි කවළන 
ඔහුය  .තවද එහි )පදිිංචි වීමට( 
නුඹලාට ආ  කාලයක් දුන්වන්ය .
එබැවින් නුඹලා ඔහුවගන් සමාව 
ඉල්ලා පශ්චාත්තාප වී ඔහු වවතට 

වයොමු වනු .නියත වශවයන්ම 

هَلِ َخاُهمَِِْثُمودََِِوإ
َ
ًاِأ ِقَْومِهِيَاِقَاَلَِِصاِله

َِِاْعُبُدوا هَلِ ِمهنِِْلَُكمَِِْماِاّللَّ َِغْيُهُِِإ
ُكمُِِْهوَِ

َ
نَْشأ
َ
ِِمهنَِِأ َِواْسَتْعَمَرُكمِِْاألْرضه
هََلْهِهِتُوُبواُِثمَِِّفَاْسَتْغفهُروهُِِفهيَها ِإهنَِِّإ
ِ ِّ َِِربه رهيب 
ِِقَ ِ(61)َُِمهيب 
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මාවේ පරමාධිපති ස පය .
පිළි රු වදන්නාය.  

‘අවහෝ  සාලිහ්,  ට වපර ඔබ අප 
අතර බලාවපොවරොත්  තැබිය 
හැක්වකකු විය  .අපවේ මු න් 
මිත්තන් ගැතිකම් කරන දෑට අප 
ගැතිකම් කිරීවමන් නුඹ අප ව 
වළක්වන්වනහි ද  ?නුඹ අප  ව 
කු හලයක් ඇති කර වන දෑ වවත 
අප ව ඇර ම් කරන්වනහි ද ?
නියත වශවයන්ම අපි ඒ ගැන 

සැකවයහි පසුවන්වනමු ’යැයි 
ඔවුහු පැවසුවවෝය.  

َِمرُْجًواِفهيَناُِكْنَتِِقَدَِِْصالهحُِِيَاِقَالُوا
َتْنَهانَاَِهَذاَِقْبَلِ

َ
نِِْأ

َ
َِيْعُبدَُِِماَِنْعُبدَِِأ

َناِآبَاُؤنَا هنَّ َِِوإ اَِشكلِِلَفه ِتَْدُعونَاِمهمَّ
هََلْهِه ِِإ ِ(62)ُِمرهيب 

‘මාවේ ධනයිනි ,මාවේ 
පරමාධිපතිවගන් වූ පැහැදිලි 
සාජකයක් මත මම හිඳිමින් 
ඔහුවගන් වූ ආශිර්වාදයක් මට ඔහු 
පිරිනමා තිබිය දී මම ඔහුට 
පිටුපෑවේ නම් අල්ලාහ්වගන් 
වතොර ව මට උපකාර කරනුවේ 
කවුරුන් දැයි යන වග නුඹලා සතා 
බැකවවහු ද  ?නුඹලා මට අලාභ  
හානිය මිස වවනත් කිසවක් වැඩි 
කවළන නැත’ යැයි ඔහු පැවසුවේය. 

ْيُتمِِْقَْومِهِيَاِقَاَلِ
َ
َرأ
َ
ُِِكْنُتِِإهنِِْأ ِبَيهَِّنةِ ََِعَ

ِِمهنِْ ِّ َِِربه َِفَمنِِْرمَْحَةًِِمهْنهَُِِوآتَانه
ِ نه هِِمهنََِِيْنُْصُ َِفَماَِعَصْيُتهُِِإهنِِْاّللَّ
ِ يِ َِغْيَِِتَزهيُدونَنه ِ(63)َُِتْسه

අවහෝ  මාවේ ධනයිනි  ,වමය 
නුඹලාට සිංනීාවක් වශවයන් 

(වදන ලද්දා )වූ අල්ලාහ්වේ ඔටු 
වදනය .එබැවින් මහවපොවළොවේ 

උළා කන්නට නුඹලා ඌ අත හැර 
දමනු  .යම් න්රක් සදු කිරීමට 
නුඹලා ඌ ස්පර්ශ වනොකරනු .
එවිට ස පවයන් වූ දඬුවමක් 
නුඹලා ව හසු කර ගනු ඇත. 

هِِقَْومِهَِويَا ه هِِنَاقَةَُِِهذه ِآيَةًِِلَُكمِِْاّللَّ
ُكْلِِفََذُروَها

ْ
ِِتَأ ِِفه ْرضه

َ
هِِأ َِوالِاّللَّ

وَها هُسوءِ َِتَمسُّ ُخَذُكمِِْب
ْ
َِِفَيأ َِعَذاب 

ِ رهيب 
ِ(64)ِقَ

පසු ව ඔවුහු උවේ වගල නහර 
කපා දැමුවවෝය  .එවිට නුඹලා 

َِِتَمتَُّعواَِفَقاَلَِِفَعَقُروَها َِدارهُكمِِْفه
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නුඹලාවේ නිවවස්  ළ දින  නක් 
ත්ක්ති විඳිනු .එය වබොරු කළ 

වනොහැකි ප්රතිනීාව  යැයි ඔහු 
පැවසීය.  

يَّامِ ِثاَلثَةَِ
َ
هَكِِأ َِِغْيَُِِوْعدِ َِذل َِمْكُذوب 

(65)ِ

එවිට අපවේ (දඬුවවම් )නිවයෝගය 
පැමිණි කල්හි අපවේ ආශිර්වාදය 
 ළින් හා එදින අවමානවයන් අපි 
සාලිහ් හා ඔහු සමග වූ විශව්ාස 
කළවුන් ව මුදවා ගතිමු  .නියත 
වශවයන්ම ඔවබ් පරමාධිපති වන 
ඔහුය සර්ව බලජාරී අති බල 
සම්පන්න වන්වන් . 

ا ْمُرنَاَِجاءَِِفَلَمَّ
َ
ًاََِنَّْيَناِأ هينََِِصاِله ِوَاَّلَّ

هرمَْحَةِ َِمَعهُِِآَمُنوا ْزيِهَِومهنِِْمهنَّاِب ِخه
ِالَْعزهيزُِِالَْقوهيُُِِّهوََِِربََّكِِإهنَِِّيَْومهئهذِ 

(66)ِ

තවද මහා හඬ අපරාජ කළවුන් 
හසු කවළනය  .එවිට ඔවුහු තම 
නිවවස්  ළ මළ කඳන් වලසන් 
උදා වූහ. 

َخذَِ
َ
هينَِِوَأ ْيَحةَُِِظلَُمواِاَّلَّ ِالصَّ

ْصَبُحوا
َ
ِِفَأ ِ(67)َِجاثهمهيَِِدهيَارهههمِِْفه

ඔවුහු එහි කිසවිවටක පදිිංචි 
වනොවූවක් වමනි. දැන ගනු  .නියත 

වශවයන්ම සමූද් (ධනයා )
ඔවුන්වේ පරමාධිපති ව 
ප්රතික්වෂනප කවළෝය  .දැන ගනු 

සමූද් (ධනයා අල්ලාහ්වේ 
ආශිර්වාදවයන් )දුරස් වූහ. 

نِْ
َ
الِفهيَهاَِيْغَنْواِلَمَِِْكأ

َ
َِثُمودَِِإهنَِِّأ

الَِربَُّهمَِِْكَفُروا
َ
َُمودَُِِبْعًداِأ ِ(68)ِِله

69-76. ඉබ්රාහීම්ම් -ඒබ්රහම්- )අලයිහිස් සලාම්(  මාවේ කතා වස් ව. 
අපවේ දූතයින් ශුභාරිංචි සමග 
ඉබ්රාහීම්ම් වවත පැමිණ ‘ශාන්තිය 

අත් වේවා ’යැයි පැවසූහ .ඔහු ද 
‘ශාන්තිය අත් වේවා   ’යැයි 

පැවසුවේය .එවිට  )ආගන් කයින් 
සඳහා( බැඳ් වසු පැටවවකු වගන 
ඒමට (ඔහුට )වැඩි වේලාවක් ගත 
වනොවීය.  

هبَْراههيمَُِِرُسلَُناَِجاَءْتَِِولََقدِْ ِإ
ى هالْبُْشَ َِفَماَِسالمِ ِقَالََِِسالًماِقَالُواِب

نَِِْْلهَثِ
َ
هعهْجل َِِجاءَِِأ ِ(69)َِحنهيذِ ِب

ඔවුන්වේ අත් ඒ (ආහාරය )වවත 
ළඟා වනොවූ බව ඔහු දුටු විට ඔවුන් 

ا ىِفَلَمَّ
َ
َيُهمِِْرَأ يْده

َ
ُلِِالِأ هََلْهِهِتَصه ِإ
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නාඳුනන අය බව වැටහිණි  .ඔවුන් 
පිළිබඳ බියක් ඇති විය . ‘නුඹ බිය 
වනොවනු  .නියත වශවයන්ම අපි 
 ත්වේ ධනයා වවත එවනු 

ලැබූවන් වවමු ’යැයි ඔවුහු 
පැවසුවවෝය.  

َرُهمِْ وَْجَسِِنَكه
َ
يَفةًِِمهْنُهمِِْوَأ ِقَالُواِخه

هنَّاَُِتَْفِِال لَْناِإ ْرسه
ُ
هَلِِأ ِِقَْومِهِإ ِلُوط 

(70)ِ

ඔහුවේ බිරිය ද සට වගන සටියාය .
(වමය ඇසූ )ඇය සනහසු ණාය .

එවිට අපි ඇයට (ඉපවදන්නට 
සටින )ඉස්හාක් පිළිබඳ හා 

ඉස්හාක්වගන් පසු යන්ෙබ් පිළිබඳ 
ශුභාරිංචි දැන්වූවයමු.  

تُهُِ
َ
هَمةِ َِواْمرَأ َكْتِِقَائ نَاَهاِفََضحه ْ ِفَبَشَّ

هإهْسَحاَقِ هْسَحاَقَِِوَراءهَِِومهنِِْب َِيْعُقوَبِِإ
(71)ِ

අවහෝ  මාවේ වේදය  මම 
මැහැල්ලියක ව සටිය දී වම් මාවේ 
සැමියා වවයෝවෘද්ජවයකු ව සටිය 
දී මම දරුවකු ප්රසූත කරන්වනම් 
ද  ?නියත වශවයන්ම එය ්දුම  
සහගත කරුණකි යැයි ඇය 
කීවාය. 

َُِِوْيلََتاِيَاِقَالَْتِ َله
َ
أ
َ
نَاِأ

َ
َِوَهَذاَِعُجوزِ ِوَأ

ِ ءِ َِهَذاِإهنََِِّشْيًخاَِبْعله ِِلَََشْ َِعجهيب 
(72)ِ

අල්ලාහ්වේ නිවයෝගය සම්බන්ජ 
වයන් නුඹ ්දුම වන්වනහි ද ?
අල්ලාහ්වේ ආශිර්වාදය හා 
භාගභය නිවැසයන් වන නුඹලා 

ස  වේවා  නියත වශවයන්ම ඔහු 
ප්රශිංසා ලාභීය  .අති කීර්තිමත්ය.  

َتْعَجبهيَِِقَالُوا
َ
ْمرِهِمهنِِْأ

َ
هِِأ ِرمَْحَةُِِاّللَّ

هِ ْهَلَِِعلَْيُكمَِِْوَبَرََكتُهُِِاّللَّ
َ
ِاْْلَْيتهِِأ

هنَّهُِ يدِ ِمَحهيدِ ِإ ِ(73)ََِمه

ඉබ්රාහීම්ම්වගන් බිය පහ ව වගොස් 
(දරුවන් සම්බන්ජවයන් වූ )

ශුභාරිංචි ඔහු වවත පැමිණි කල්හි 
 ත්වේ ධනයා සම්බන්ජවයන් 
ඔහු අප සමග වාද කවළනය. 

ا هبَْراههيمََِِعنَِِْذَهَبِِفَلَمَّ ْوعُِِإ ِالرَّ
ىِوََجاَءتْهُِ ُُِِيَادهنُلَاِالْبُْشَ ِِقَْومِهِفه ِلُوط 

(74)ِ
නියත වශවයන්ම ඉබ්රාහීම්ම් ඉවසන 
සුළු කරුණාවන්ත (අල්ලාහ් 

වවත )නැනරුවන්වනකි.  

هنَِّ هبَْراههيمَِِإ وَّاهِ َِِلَلهيمِ ِإ
َ
ِِأ ِ(75)ُِمنهيب 
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අවහෝ  ඉබ්රාහීම්ම්, ඔබ වමයින් 
වැළවකනු  .සැබැවින්ම ඔබවේ 
පරමාධිපතිවේ නිවයෝගය පැමිණ 

ඇත .තවද නියත වශවයන්ම 
ඔවුන් වවත ප්රතික්වෂනප කළ 

වනොහැකි දඬුවමක් පැමිණ ඇත.  

هبَْراههيمُِِيَا ْعرهْضِِإ
َ
هنَّهَُِِهَذاَِعنِِْأ دِِْإ

ِقَ
ْمرَُِِجاءَِ
َ
هَِّكِِأ هنَُّهمَِِْرب ِِآتهيههمَِِْوإ َِعَذاب 
ِ(76)َِمْرُدودِ َِغْيُِ

77-81.  ත් )අලයිහිස් සලාම්(  මාවේ කතා වස් ව. 
අපවේ දූතවරුන්  ත් වවත 
පැමිණි කල්හි ඔහු ඔවුන් පිළිබඳ 
කනස්සල්ලට පත් විය  .තවද 
ඔවුන් පිළිබඳ ව බලවත් වලස 
පීඩනයට පත් විය  .තවද වමය 
දරුණු දිනයකි යැයි ඔහු 
පැවසුවේය.  

ا ءَِِلُوًطاُِرُسلَُناَِجاَءْتَِِولَمَّ هههمِِِْسه ِب
هههمَِِْوَضاَقِ ِيَْومِ َِهَذاَِوقَاَلَِِذْرًعِِب
ِ يب  ِ(77)َِعصه

තවද ඔහුවේ ධනයා ඔහු වවත 
(ඔවුන් සම ග වැරදි වලස 

හැසරීමට  )වේගවයන් පැමිණියහ .
තවද  ට වපරද ඔවුන් න්රුකම් 
සදුකරමින් පසු වූහ  .මාවේ 

ධනයිනි ,වම් මාවේ දූවරුන්ය .
වමොවුන් නුඹලාට අති පිවි රුය .
එවහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 
බැතිමත් වනු  .මාවේ 
ආගන් කයින් අතර මා 

අවමානයට පත් වනොකරනු .යහ  
මග ලැබූ කිසදු )බුද්ධිමත්( 
මිනිවසකු නුඹලා අ රින් වනොවේ 
දැයි ඔහු විමසුවේය. 

هََلْهِهُِيْهَرُعونَِِقَْوُمهُِِوََجاَءهُِ َِقْبُلَِِومهنِِْإ
يهَِّئاتهَِِيْعَملُونَََِِكنُوا ِقَْومِهِيَاِقَاَلِِالسَّ
ِِالءهَِهؤُِ ْطَهرُُِِهنََِِّبَناته

َ
ِفَاتَُّقواِلَُكمِِْأ

َِ َِِوالِاّللَّ ُزونه
ُُِِتْ ِِفه لَيَْسَِِضْيفه

َ
ِأ

ِِمهْنُكمِْ يدِ ِرَُجل  ِ(78)َِرشه

නුඹවේ දූවරුන් සම්බන්ජවයන් 
(කිස දු අවශභතාවක්  )අපට 

වනොමැති බව සැබෑ වලසන් නුඹ 
දන්වනහිය .තවද අප අවේක්ෂා 

කරනුවේ කුමක් දැයි ද නුඹ නියත 
වශවයන්ම දන්වනහිය යැයි ඔවුහු 

ِِنَلَاَِماَِعلهْمَتِِلََقدِِْقَالُوا هَكِِفه َِبَنات
هنََّكَِِحقلِِمهنِْ ِ(79)ِنُرهيدَُِِماَِْلَْعلَمَُِِوإ
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පැවසූහ. 

නුඹලාට එවරහි ව (නුයා කිරීමට )
නියත වශවයන් මට බලයක් 
තිබුවණ් නම් නැතවහොත් බලවත් 
ආජාරකයක් වවත පිහිට 
පතන්නට මට හැකි වන්වන් නම් 
යැයි ඔහු පැවසුවේය. 

نَِِّلَوِِْقَاَلِ
َ
ِِأ هُكمِِْله ةًِِب وِِْقُوَّ

َ
هَلِِآوهيِأ ِإ

يدِ ُِرْكن ِ ِ(80)َِشده

“අවහෝ   ත්, සැබැවින්ම අපි 
නුඹවේ පරමාධිපතිවේ දූතවයෝ 
වවමු. නුඹ වවත ඔවුහු ළඟා 
වනොවන්වනෝමය  .එබැවින් රාඑය 
අවසන් වකොටවසහි නුඹවේ පවුල 
රැවගන රහසගත ව පිටත් ව යනු .
නුඹලා අ රින් කිසවකු හැරී 

වනොබැලිය   ය .නුඹවේ බිරිය 
හැර .ඔවුනට අත්වන දෑ නියත 

වශවයන්ම ඇයට ද අත්වනු ඇත .
නියත වශවයන්ම ඔවුන්වේ 

ප්රතිනීත කාලය අකයම් කාලයයි .
අල  ියම් කාලය ස ප ව වනොවේ 
ද ?”  යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

هنَّاِلُوُطِِيَاِقَالُوا هَِّكُِِرُسُلِِإ ِلَنَِِْرب
لُوا هََلَْكِِيَصه ِْسِهِإ

َ
ْهلهَكِِفَأ

َ
هأ هقهْطع ِِب ِب

ْيلِهِمهنَِ
َحدِ ِمهْنُكمِِْيَلَْتفهْتَِِوالِاللَّ

َ
ِأ

تََكِِإهال
َ
هنَّهُِِاْمرَأ يُبَهاِإ َصاَبُهمَِِْماُِمصه

َ
ِأ

َدُهمُِِإهنَِّ ْبحَُِِمْوعه لَيَْسِِالصُّ
َ
ْبحُِِأ ِالصُّ

ِ هَقرهيب  ِ(81)ِب

අපවේ නිවයෝගය පැමිණි කල්හි 
අපි එය උඩු යටිකුරු කවළමු  .තවද 
ඒ වවත එකිවනකට ඇමුණුනු 
පිලිස්සුණු ගල් වැස්සවීමු. 

ا ْمُرنَاَِجاءَِِفَلَمَّ
َ
ََهاَِجَعلَْناِأ َِعَله
ْمَطْرنَاَِسافهلََها

َ
َجاَرةًَِِعلَْيَهاِوَأ ِمهنِِْحه
يل ِ
جهِّ ِ(82)َِمْنُضودِ ِسه

(එය )නුඹවේ පරමාධිපති වවතින් 
සලකුණු තබනු ලැබූවකි .
අපරාජකරුවන්වගන් එය දුරස් 
වනොවීය.  

َمةًِ ْندَُِِمَسوَّ هَِّكِِعه ََِِوَماَِرب ِمهنَِِهه
همهيَِ ال هَبعهيدِ ِالظَّ ِ(83)ِب

84-95. ෂුඅයිබ් )අලයිහිස් සලාම්(  මාවේ කතා වස් ව. 
මද්යන් ධනයා වවත ඔවුන්වේ 
සවහෝදර ෂුඅයිබ් ව ද (එේවවමු ).

هَلِ َخاُهمَِِْمْدَينََِِوإ
َ
ِيَاِقَاَلُِِشَعْيًباِأ
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මාවේ ධනයිනි ,නුඹලා අල්ලාහ්ට 
ගැතිකම් කරනු .නුඹලාට ඔහු හැර 

වවනත් කිසඳු වදවියකු වනොමැත .
කිරුම් හා මිනුම් වල අඩු 
වනොකරනු  .නියත වශවයන්ම මම 

නුඹලාට යහපතම දකිමි .තවද 
නියත වශවයන්ම මම සයල්ල 

ග්රහණය කරන දිනයක දඬුවම 
නුඹලා වවත ඇති වීම ගැන බිය 
වවමි. 

َِِاْعُبُدواِقَْومِه هَلِ ِمهنِِْلَُكمَِِْماِاّللَّ ِإ
ْكَياَلَِِتْنُقُصواَِوالَِغْيُهُِ َِوالْمهزيَانَِِالْمه
ِ ِّ َراُكمِِْإهنه
َ
ْيِ ِأ

َ ِِِبه ِّ هنه َخاُفَِِوإ
َ
ِأ

ِِيَْومِ َِعَذاَبَِِعلَْيُكمِْ ِ(84)ُُِمهيط 

අවහෝ  මාවේ ධනයිනි ,නුඹලා 
කිරුම් මිනුම්  ක්ති ගරුක වලසන් 
පූර්ණවත් කරනු  .ධනයාට 
ඔවුන්වේ භාණ්ඩ වල අඩුපාඩු 
වනොකරනු  .තවද මහවපොවළොවේ 
කලහකාරීන් වලස පහත් අ රින් 
කට   වනොකරනු.  

ْوفُواِقَْومِهَِويَا
َ
ْكَياَلِِأ َِوالْمهزيَانَِِالْمه
ِ هالْقهْسطه ِانلَّاَسَِِتْبَخُسواَِوالِب
ْشَياَءُهمِْ

َ
َِِتْعَثْواَِوالِأ ِِفه ِاألْرضه

ينَِ ده ِ(85)ُِمْفسه
නුඹලා විශ්වාසවන්තයින් නම් 
අල්ලාහ්වගන් වූ වශනෂය නුඹලාට 
උ ම්ය  .තවද මම නුඹලා වවත වූ 
ආරක්ෂකයකු වනොවවමි.  

يَّةُِ هِِبَقه ُِكْنُتمِِْإهنِِْلَُكمَِِْخْيِ ِاّللَّ
نَاَِوَماُِمْؤمهنهيَِ

َ
َِِعلَْيُكمِِْأ َفهيظ  ِِبه

(86)ِ
අවහෝ  ෂුඅයිබ්, අපවේ මු න් 
මිත්තන් නමදින දෑ අප අත හැර 
දැ මටත් අපවේ වස්  වල අප 
කැමති පරිදි අප කට   
වනොකිරීමටත් නුඹවේ සලාතය 
නුඹට අණ කරන්වන් ද  ?
සැබැවින්ම ඉවසනු සුළු යහ මග 
ගමන් කරන්නා නුඹ (පමණ )දැයි 
විමසුවවෝය.  

َصالتَُكُِِشَعْيُبِِيَاِقَالُوا
َ
ُمُركَِِأ

ْ
نِِْتَأ

َ
ِأ

وِِْآبَاُؤنَاَِيْعُبدَُِِماَِنَْتُكَِ
َ
نِِْأ

َ
َِنْفَعَلِِأ

ِ َاِفه ْمَوانله
َ
هنََّكِِنََشاءَُِِماِأ ِألنَْتِِإ

َلهيمُِ
ْ
يدُِِاِل ِ(87)ِالرَّشه

අවහෝ  මාවේ ධනයිනි  ,මම මාවේ 
පරමාධිපතිවගන් වූ පැහැදිලි 
සාජකයක් මත වී තවද ඔහු විසන් 

ْيُتمِِْقَْومِهِيَاِقَاَلِ
َ
َرأ
َ
ُِِكْنُتِِإهنِِْأ ِبَيهَِّنةِ ََِعَ
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යහපත් වපෝෂණය ඔහු මා වවත 
පිරිනමා තිබිය දී නුඹලා ඒ ගැන 
කුමක් සතන්වනහු ද  ?මා නුඹලාට 
කවර වදයක් තහනම් කවළන ද 
එයින් බැහැර ව නුඹලාට විරුද්ජ 
ව කට   කිරීමට මම අවේක්ෂා 
වනොකරමි  .මට හැකි පමණින් 

(සමාධය )විධිමත් කිරීම මිස 
වවවනකක් මම බලාවපොවරොත්  
වනොවවමි  .මාවේ පිළිගැනීම 

අල්ලාහ්වගන් මිස නැත .ඔහු 
වවත මම (සයල්ල )භාර කවළමි .

තවද ඔහු වවතට වයොමු වවමි. 

ِِمهنِْ ِّ َِِربه َِحَسًناِرهْزقًاِمهْنهَُِِوَرَزقَنه
رهيدَُِِوَما
ُ
نِِْأ

َ
َخالهَفُكمِِْأ

ُ
هَلِِأ َِماِإ

ْنَهاُكمِْ
َ
رهيدُِِإهنَِِْعْنهُِِأ

ُ
ِاإلْصالحَِِإهالِأ

َِِوَماِاْسَتَطْعُتَِِما هِِإهالِتَْوفهيقه هاّللَّ ِب
ُْتَِِعلَْيهِه هََلْهِهِتََوُكَّ نهيُبَِِوإ

ُ
ِ(88)ِأ

තවද අවහෝ මාවේ ධනයිනි, මා 
සමග වූ වේදය නූහ්වේ ධනයාට 
වහෝ හූද්වේ ධනයාට වහෝ 
සාලිහ්වේ ධනයාට වහෝ ඇති 
වූවක් වමන් වදයක් නුඹලාට ඇති 
වීම තරම් නුඹලා ව වැරදි කරුවන් 
බවට පත් වනොකරත්වා තවද 
නුඹලා අ රින් වූ  ත්වේ ධනයාට 

(සදු වූ දඬුවම )ේතක වනොවේ.  

َُِِيْرهَمنَُّكمِِْالِقَْومِهَِويَا َقاقه نِِْشه
َ
ِأ

يَبُكمِْ َصاَبَِِماِمهْثُلِِيُصه
َ
ِِقَْومَِِأ ِنُوح 

وِْ
َ
وُِِْهودِ ِقَْومَِِأ

َ
ِِقَْومَِِأ ِقَْومَُِِوَماَِصالهح 

ِ هَبعهيدِ ِمهْنُكمِِْلُوط  ِ(89)ِب

තවද නුඹලාවේ පරමාධිපතිවගන් 
නුඹලා සමාව අයැද සටිනු  .පසු  ව 
ඔහු වවත පශ්චාත්තාප වී වයොමු 
වනු. නියත වශවයන්ම මාවේ 
පරමාධිපති අපරිමිත දයාන්විතය .
වසවනවහවන්තය.  

هََلْهِهِتُوُبواُِثمََِِّربَُّكمَِِْواْسَتْغفهُروا ِإهنَِِّإ
ِ ِّ يمِ َِربه ِ(90)َِوُدودِ ِرَحه

අවහෝ  ෂුඅයිබ්, නුඹ පවසන දැයින් 
වබොවහෝමයක් අපට වැට 
වහන්වන් නැත  .තවද ඔබ  ව අප 
අතර දුර්වලයකු වසන නියත 
වශවයන්ම අපි දකිමු  .තවද නුව  
පවුවල් අය වනොවී නම් අපි නුඹට 
ගල් ගසා මරන්වනමු  .තවද නුඹ 

اَِكثهيًاَِنْفَقهَُِِماُِشَعْيُبِِيَاِقَالُوا ِمهمَّ
هنَّاَِتُقوُلِ َِولَْوالَِضعهيًفاِفهيَناِلَََنَاكََِِوإ
نَْتَِِوَماِلَرَََجَْناكََِِرْهُطَكِ

َ
َِعلَْيَناِأ
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අප වකවරහි බලවවතකු වනොවේ 
යැයි ඔවුහු පැවසුවවෝය. هَعزهيزِ   ِ(91)ِب
අවහෝ  මාවේ ධනයිනි ,අල්ලාහ්ට 
වඩා නුඹලා වවත බලවත් වනුවේ 
මාවේ පවුවල් අය ද  ?තවද නුඹලා 
ඔහු ව නුඹලාවේ පසුපසන් 
පිටපැත්තට ගත්වතහුය  .නියත 
වශවයන්ම මාවේ පරමාධිපති 
නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ සර්ව 
ප්රකාරවයන් දන්නාය . 

يِقَْومِهِيَاِقَاَلِ َرْهطه
َ
َعزُِِّأ

َ
َِعلَْيُكمِِْأ

هِِمهنَِ َْذُتُموهُِِاّللَّ ْهرهيًاَِوَراَءُكمَِِْواُتَّ ِظه
ِِإهنَِّ ِّ هَماَِربه َِِتْعَملُونَِِب ِ(92)ُُِمهيط 

අවහෝ  මාවේ ධනයිනි  ,නුඹලා 
නුඹලාවේ ස්ථානවේ සට කට   

කරනු .නියත වශවයන්ම මම ද 
කට   කරමි .කවුරුන් වවත 

අවමානය වගන වදන දඬුවම 
පැමිවණන්වන් දැයි ද වබොරු 
පවසන්නා කවවරකු දැයි ද නුඹලා 
ම  දැන ගනු ඇත  .නුඹලා 
බලාවපොවරොත් වවන් සටිනු .
නියත වශවයන්ම මම නුඹලා 
සමග බලාවපොවරොත් වවන් 
සටින්වනමි. 

ِِاْعَملُواِقَْومِهَِويَا َِِمََكنَتهُكمََِِْعَ ِّ ِإهنه
ِ تهيهِهَِمنَِِْتْعلَُمونََِِسْوَفَِِعمهل 

ْ
ِيَأ

ِ زهيهِهَِعَذاب 
ُِِهوََِِوَمنُُِِْيْ ََِكذهب 
ُبوا َِِواْرتَقه ِّ َِِمَعُكمِِْإهنه ِ(93)َِرقهيب 

අපවේ දඬුවම පැමිණි කල්හි අපි 
ෂුඅයිබ් හා ඔහු සමග විශ්වාස 
කළවුන් ව අපවේ ආශිර්වාදවයන් 
අපි මුදවා ගත්වතමු  .තවද මහා හඬ 

අපරාජ කළවුන් ග්රහණය කවළනය .
එවිට ඔවුහු ඔවුන්වේ නිවවස්  ළ 
මළ කඳන් බවට උදෑසන පත් වූහ. 

ا ْمُرنَاَِجاءََِِولَمَّ
َ
هينَُِِشَعْيًباََِنَّْيَناِأ ِوَاَّلَّ

هرمَْحَةِ َِمَعهُِِآَمُنوا َخَذتهِِمهنَّاِب
َ
هينَِِوَأ ِاَّلَّ

ْيَحةَُِِظلَُموا ْصَبُحواِالصَّ
َ
ِِفَأ ِدهيَارهههمِِْفه

ِ(94)َِجاثهمهيَِ
ඔවුහු එහි වාසය වනොකළාක් 
වමනි  .දැන ගනු .සමූද් ධනයා දුරස් 
වූවාක් වමන් මද්යන් වාසීන් ද 
දුරස් වූහ. 

نِْ
َ
الِفهيَهاَِيْغَنْواِلَمَِِْكأ

َ
هَمْدَينَُِِبْعًداِأ ِل

ِ(95)َِثُمودُِِبَعهَدْتَِِكَما
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96-99. මූසා - වමොසස-් )අලයිහිස් සලාම්(  මාවේ කතා වස් ව. 
තවද සැබැවින්ම අපි අපවේ වදන් 
හා පැහැදිලි සාජක සමග මූසා ව 
එේවවමු. 

ْرَسلَْناَِولََقدِْ
َ
هَناُِموَسِِأ هآيَات ِب
َطانِ 

ِ(96)ُِمبهي ِِوَُسلْ
ෆිර්අවුන් හා ඔහුවේ ප්රජානීන් 
වවත  .නමුත් ඔවුහු ෆිර්අවුන්වේ 
නිවයෝගය පිළිපැද්දාහ .
ෆිර්අවුන්වේ නිවයෝගය නිවැරදි 
)බුද්ධිමත්( එකක් වනොවීය. 

هَلِ ْمرَِِفَاتََّبُعواَِوَملَئههِهِفهْرَعْونَِِإ
َ
ِأ

ْمرَُِِوَماِفهْرَعْونَِ
َ
يدِ ِفهْرَعْونَِِأ هَرشه ِب

(97)ِ
මළවුන් වකවරන් නැගිටු වනු 
ලබන දිනවේ ඔහු ඔහුවේ ධනයාට 
වපරමුණ ගනී  .තවද ඔවුන්  ව 

(නිරා )ගින්න වවත වගන යයි .
එවසන වගන යෑමත් වගන යනු 
ලබන ස්ථානයත් න්රු විය .  

َياَمةِهِيَْومَِِقَْوَمهَُِِيْقُدمُِ ْوَرَدُهمُِِالْقه
َ
ِفَأ

هئَْسِِانلَّارَِ ِ(98)ِالَْمْوُرودُِِالْوهْردَُِِوب

තවද වමහි දී ද මළවුන් වකවරන් 
නැගිටු වනු ලබන දිනවේ දී ද 
ශාපවයන් ඔවුන් කහුබඳිනු ලැබීය .

තවද ප්රදානය කරනු ලැබූ ප්රදානය 
න්රු විය .  

تْبهُعوا
ُ
ِِوَأ ههِِفه َياَمةِهَِويَْومَِِلَْعَنةًَِِهذه ِالْقه

هئَْسِ ِ(99)ِالَْمْرفُودُِِالرهِّْفدُِِب

100-102. ගැත්තන්වේ අපරාජ වහන වවන් ඔවුනට අවකාශය වදනු 

ලැබුවායින් පසු ඔවුන් විනාශ කර දැ වම් අල්ලාහ්වේ පිළිවවත. 
වම්වා ්රාණ ගම්වාසීන්වේ ්වත් 
අ රිනි  .අපි නුඹ වවත ඒවා කියවා 

වපන්වන්වනමු .එයින් වශනෂ  ව 
පවතින දෑ ද මුලිනු්ටා දමනු ලැබූ 
දෑද ඇත . 

هَكِ ْنَباءهِِمهنَِِْذل
َ
هُِِالُْقَرىِأ َِعلَْيَكَِِنُقصُّ

همِ ِمهْنَها يدِ ِقَائ ِ(100)ِوََحصه

අපි ඔවුනට අපරාජ වනොකවළමු .
එනමුත් ඔවුහු ඔවුන්ටම අපරාජ 

කර ගත්හ .නුව  පරමාධිපතිවේ 
නිවයෝගය පැමිණි කල්හි 
අල්ලාහ්වගන් වතොර ව ඔවුන් 

نَِِْظلَْمَناُهمَِِْوَما ِواَظلَمَُِِولَكه
ْنُفَسُهمِْ

َ
ْغَنْتَِِفَماِأ

َ
هَهُتُهمَُِِعْنُهمِِْأ ِآل
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අයැද සටි ඔවුන්වේ වදවිවරුන් 
ඔවුනට කිසදු ලලක් වනොවීය .
ඔවුහු අලාභ හානිය මිස 
වවවනකක් ඔවුනට වර්ජනය 
වනොකවළෝය. 

ِ ته
هُِِدونِهِمهنِِْيَْدُعونَِِالَّ ءِ ِمهنِِْاّللَّ ََِشْ
ا ْمرَُِِجاءَِِلَمَّ

َ
هَِّكِِأ َِغْيََِِزاُدوُهمَِِْوَماَِرب
ِ بهيب 

ِ(101)ِتَتْ
ගමක අපරාජ සදු වවමින් තිබිය දී 
එය ඔහු ග්රහණය කළ විට නුඹවේ 
පරමාධිපතිවේ ග්රහණය එවලසය .

නියත වශවයන්ම ඔහුවේ ග්රහණය 
දැඩි වේදනා සහගතය .  

هَكِ ْخذَُِِوَكَذل
َ
هَِّكِِأ هَذاَِرب َخذَِِإ

َ
ِالُْقَرىِأ

َِ هَمةِ َِوهه ْخَذهُِِإهنََِِّظال
َ
مِ ِأ َله

َ
يدِ ِأ َِشده

(102)ِ
101-109. මළවුන් වකවරන් නැගිටු වනු ලබන දිනවේ ඇතැම් දර්ශන. 
නියත වශවයන්ම ම  වලොවවහි 
දඬුවමට බිය වන්නන්හට එහි 
සිංනීාවක් ඇත  .එය ධනයා එක්  
රැස් කරනු ලබන දිනයකි  .තවද 
එය සාක්ය පවසනු ලබන දිනයකි.  

هنَِّ ِِإ هَكِِفه هَمنِِْآليَةًَِِذل َِعَذاَبَِِخاَفِِل
َرةهِ هَكِِاآلخه ِانلَّاُسَِِلََُِِمُْموعِ ِيَْومِ َِذل
هَكِ ِ(103)َِمْشُهودِ ِيَْومِ َِوَذل

නියමිත කාලයකට මිස අපි එය 
ප්රමාද වනොකරන්වනමු . 

رُهَُِِوَما َِمْعُدودِ ِألَجل ِِإهالِنَُؤخهِّ
(104)ِ

එය පැමිවණන දින කිසදු 
ආත්මයක් ඔහුවේ අවසරවයන් 
වතොර ව කතා වනොකරයි  .ඔවුන් 

අතර අභාගභවන්තයා ද 
භාගභවන්තයා ද සටියි .  

تهِِيَْومَِ
ْ
ِِتََكلَّمُِِالِيَأ ههِهِإهالَِنْفس  هإهْذن ِب
ْنُهمِْ ِلِفَمه ِ(105)ِوََسعهيدِ َِشقه

අභාගභවන්තයින් වූ කලී (ඔවුන් )
නිරවයහිය .ඔවුනට එහි වකඳිරි  

ගෑම හා වමොර දීම ඇත. 

ا مَّ
َ
هينَِِفَأ َِِشُقواِاَّلَّ ِفهيَهاِلَُهمِِْانلَّارهِِفَفه

ِ(106)َِوَشههيق َِِزفهيِ 
අහස් හා මහවපොවළොව පවතින 
තාක්කල් ඔවුන් එහි සදාතනික 
යින්ය  .නුඹවේ පරමාධිපති අභිමත 

هينَِ َماوَاُتَِِداَمتهَِِماِفهيَهاَِخاَله ِالسَّ
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කවළන නම් මිස  .නියත වශවයන්ම 
නුඹවේ පරමාධිපති ඔහු සතන දෑ 
සදු කරන්නාය.  

َِربََّكِِإهنََِِّربَُّكَِِشاءََِِماِإهالَِواألْرُضِ
ال ِ هَماَِفعَّ ِ(107)ِيُرهيدُِِل

භාගභ ලැබූවන් වූ කලී (ඔවුන් 
ස්වර්ග )උයන්  ළය .අහස් හා 

මහවපොවළොව පවතින තාක්කල් 
(ඔවුන් )එහි සදාතනිකයින්ය .

නමුත් නුඹවේ පරමාධිපති අභිමත 
කවළන නම් මිස .එය වනොකැවඩන 

පිරිනැ මක් වශවයනි.  

ا مَّ
َ
هينَِِوَأ ُِِسعهُدواِاَّلَّ َنَّةِهِفَفه

ْ
ِاْل

هينَِ َِماوَاُتِالسََِِّداَمتهَِِماِفهيَهاَِخاَله
َِعَطاءًَِِربَُّكَِِشاءََِِماِإهالَِواألْرُضِ

ِ(108)ََِمُْذوذِ َِغْيَِ
එබැවින් (නබිවරය ,  )වමොවුන් 
ගැතිකම් කරන දෑ පිළිබඳ 

සැකවයහි නුඹ වනොසටිනු . ට 
වපර ඔවුන්වේ මු න් මිත්තන් 
ගැතිකම් කරන්නාක් වමන් මිස 
ඔවුන් ගැතිකම් වනොකරති .
සැබැවින්ම අපි ඔවුන්වේ වකොටස 
කිසදු අඩුවකින් වතොර ව 
පිරිනමන්නන් වවමු. 

ِِتَُكِِفاَل اِمهْريَةِ ِفه َِهُؤالءهَِِيْعُبدُِِمهمَّ
ِآبَاُؤُهمَِِْيْعُبدَُِِكَماِإهالَِيْعُبُدونََِِما
هنَّاَِقْبُلِِمهنِْ يَبُهمِِْلَُمَوفُّوُهمَِِْوإ َِغْيَِِنَصه

ِ ِ(109)َِمْنُقوص 

110,111. තේරාත් -වතෝරාව- සම්බන්ජවයන් මූසා )අවලයිහිස් 

සලාම්(  මාවේ ධනයා මත වේද ඇති කර ගත්තාක් වමන් අල්-

කුර්ආනය සම්බන්ජ ව මත වේද ඇති කර ගැනීවමන් ප්රවේශම් වන 

වමන් කළ අවවාදය. 
තවද සැබැවින්ම අපි මූසාට වද්ව 
ග්රන්ථය පිරිනැමුවවමු  .නමුත් එහි 
මත වේදයට පත් වන ලදී  .නුඹවේ 
පරමාධිපතිවගන් වපරටු වූ වදනක් 
වනොවී නම් ඔවුන් අතර තීන්දු 

වදනු ලබන්නට තිබුණි .තවද 
නියත වශවයන්ම ඔවුන් ඒ 
පිළිබඳව අවිශ්වාසය ඇති 
කරන්නා වූ සැකවයහි වවති. 

ِالْكهَتاَبُِِموَسِِآتَيَْناَِولََقدِْ
َِسَبَقْتََِِكهَمةِ َِولَْوالِفهيهِهِفَاْخُتلهَفِ

هَِّكِِمهنِْ َِلََِِرب هنَُّهمِِْبَيَْنُهمُِِْقضه َِِوإ ِلَفه
ِِمهْنهَُِِشكلِ ِ(110)ُِمرهيب 



 

 

 
28 

තවද නියත වශවයන්ම සෑම 
වකවනකුටම ඔවුන්වේ නුයාවන්ට 
නුඹවේ පරමාධිපති ඔවුනට පූර්ණ 
ව (ප්රතිලල )වදනු ඇත .නියත 
වශවයන්ම ඔහු ඔවුන් කරන දෑ 
පිළිබඳ ව අභිනීානවන්තය . 

هنَِّ اُُِكَِِوإ ْعَمالَُهمَِِْربَُّكََِِلَُوفهَِّينَُّهمِِْلَمَّ
َ
ِأ

هنَّهُِ هَماِإ ِ(111)َِخبهيِ َِيْعَملُونَِِب

112-115. ස්ථාවර ව සටීම, සලාතය විධිමත් ව ඉටු කිරීම හා 

ඉවසීවමන් කට   කිරීම සම්බන්ජවයන් නබි )සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්(  මා වවත හා වදවියන් විශ්වාසත මුන්මින්වරුන් වවත 

නිකුත් කළ නිවයෝගය. 
නුඹට අණ කරනු ලැබූ පරිදි නුඹ 
හා නුඹ සමග පශ්චාත්තාප වී 
වයොමු වූවන් ස්ථාවර ව සටිනු .
තවද නුඹලා සීමාව ඉක්මවා 

කට   වනොකරනු .නියත 
වශවයන්ම ඔහු නුඹලා කරන දෑ 
පිළිබඳ ව සර්ව නිරීක්ෂකය. 

مهْرَتَِِكَماِفَاْسَتقهمِْ
ُ
َِمَعَكِِتَاَبَِِوَمنِِْأ

هنَّهَُِِتْطَغْواَِوال هَماِإ يِ َِتْعَملُونَِِب ِبَصه
(112)ِ

තවද නුඹලා අපරාජ කළවුන් 
වවත නැනරු වනොවනු  .එවිට 

(නිරා )ගින්න නුඹලා  ව ස්පර්ශ 
කරනු ඇත  .අල්ලාහ්වගන් වතොර  
ව භාරකරුවන් කිසවකු නුඹලාට 
වනොමැත  .පසු  ව නුඹලා උදේ 
කරනු වනොලබන්වනහුය. 

هَلِِتَْرَكُنواَِوال هينَِِإ َِظلَُمواِاَّلَّ
ُكمُِ ُِدونِهِمهنِِْلَُكمَِِْوَماِانلَّارَُِِفَتَمسَّ

هِ َاءَِِمهنِِْاّللَّ ْوَله
َ
ونَِِالُِثمَِِّأ ُِتْنَْصُ

(113)ِ
දහවල් වදවකළවවරහි හා 
රාඑවයන් වකොටසක නුඹලා 
සලාතය විධිමත් ව ඉටු කරනු .
නියත වශවයන්ම දැහැමි දෑ න්රු 

දෑ පහ කර දමයි .එය වමවනහි 
කරන්නන්හට වමවනහි කිරීමකි .  

قهمِه
َ
الةَِِوَأ ِمهنََِِوُزلًَفاِانلََّهارهَِِطَرَفِهِالصَّ

ْيلِه
ََسَناتهِِإهنَِِّاللَّ

ْ
ِيُْذههْبَِِاِل
يهَِّئاتهِ هَكِِالسَّ اكهرهينَِِذهْكَرىَِذل

هَّلَّ ِل
(114)ِ

තවද නුඹ ඉවසා දරා ගනු  .නියත 
වශවයන්ම අල්ලාහ් දැහැමියන්වේ 

ِْ إهنََِِّواْصَبه
َِِفَ يعُِِالِاّللَّ ْجرَِِيُضه

َ
ِأ
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ප්රතිලල නිෂ්ලල වනොකරනු ඇත. نهيَِ  ِ(115)ِالُْمْحسه
116-119. වපර පැවති සමූහයන් ඔවුන්වේ අපරාජකම් වහන වවන් හා 

ඔවුන්වේ දරුණුකම් වහන වවන් අල්ලාහ් ඔවුන් විනාශ කර දැ වම් 

පිළිවවත. 
ඔබලාට වපර සටි පරම්පරාවන් 
අ රින් මහවපොවළොවේ කලහකම් 
වළක්වාලන බුද්ධිම න් සටිය    
වනොවේ ද? නමුත් ඔවුන්වේ අපි 
මුදවාගත් ඇතැමුන් හැර. අපරාජ 
කළවුන් ඔවුන් කවර වදයක සැප 
විඳිනු ලැබුවේද එය පිළිපදිමින් 
සටියහ .තවද ඔවුහු වැරදිකරුවන් 
බවට පත් වූහ . 

َِقْبلهُكمِِْمهنِِْالُْقُرونِهِمهنَََِِكنَِِفَلَْوال
ولُو
ُ
يَّةِ ِأ ِِالَْفَسادِهَِعنِهَِيْنَهْونَِِبَقه ِفه

ِ َْنَْيَناِمهمَّنِِْقَلهيالِإهالِاألْرضه
َ
ِمهْنُهمِِْأ

هينََِِواتََّبعَِ تْرهفُواَِماَِظلَُمواِاَّلَّ
ُ
ِفهيهِهِأ

رهمهيََِِوََكنُوا
ِ(116)َُِمْ

අපරාජ කරමින් සටි ගමක් එහි 
වැසයන් ප්රතිසිංවිජායකයින් වලස 
සටිය දී එය විනාශ කිරීම 
අල්ලාහ්ට වනොවීය. 

ُْهلهَكَِِربَُّكََِِكنََِِوَما مِ ِالُْقَرىَِله
هُظلْ ِب

ْهلَُها
َ
ِ(117)ُِمْصلهُحونَِِوَأ

නුඹවේ පරමාධිපති අභිමත කවළන 
නම් සයක ධනයා එකම සමූහයක් 
බවට පත් කරන්නට තිබුණි  .ඔවුහු 
වේද ඇති කර ගන්නවුන් වලසම 
සටිති. 

مَّةًِِانلَّاَسَِِْلََعَلَِِربَُّكَِِشاءََِِولَوِْ
ُ
ِأ

َدةًِ ِ(118)ُُِمَْتلهفهيَِِيََزالُونََِِوالَِواحه

නමුත් නුඹවේ පරමාධිපති 
ආශිර්වාද කළ අය හැර  .තවද ඒ 
වවනුවවන්ම ඔහු ඔවුන් ව 
මැේවේය  .තවද ‘යින්නුන් හා 
මිනිසුන් අ රින් වූ වදපිරිසවගන් 
නිරය ්රවන්වනමි යන නුඹවේ 
පරමාධිපතිවේ වදන පූර්ණවත් 
විය. 

مََِِمنِِْإهال هَكَِِربَُّكِِرَحه ل َ َِخلََقُهمَِِْوَّله
ْتِ هَِّكََِِكهَمةَُِِوَتمَّ َِجَهنَّمَِِألْمألنََِِّرب
نَّةِهِمهنَِ ه

ْ
ِِاْل َْجَعهيََِِوانلَّاسه

َ
ِ(119)ِأ

120-121. අල් කුර්ආන්හි සඳහන් කතා වස්  වල ප්රනීා සම්පත්තිය, 

නබි )සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්(  මාවේ හදවත ස්ථාවර කිරීම, 
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වදවියන් වකවරහි විශ්වාසය තබන්නන් වමවනහි කිරීම හා වදවියන් 

ප්රතික්වෂනප කළවුනට වකවරන අවවාදය. 
ජර්ම දූතයින්වේ ්වත් අ රින් 
නුඹ වවත අප දන්වා සටි සයල්ල 
එය එමගින් නුඹවේ හදවත් 
ස්ථාවර කිරීමටය  .වමහි සතභය ද 
වද්ව විශ්වාසවන්තයින් සඳහා වූ 
උපවදස හා වමවනහි කිරීම ද නුඹ 
වවත පැමිණ ඇත. 

َِِوُُكِ ْنَباءهِِمهنَِِْعلَْيَكَِِنُقصُّ
َ
ِالرُُّسلِهِأ

ههِهِنُثَبهُِّتَِِما ِِوََجاَءكَِِفَُؤاَدكَِِب ههِِفه َِهذه
َقُِّ
ْ
َظةِ ِاِل هلُْمْؤمهنهيََِِوذهْكَرىَِوَمْوعه ِل
(120)ِ

නුඹලා නුඹලාවේ සථ්ානවේ සට 
නුයා කරනු  .සැබැවින්ම අප ද 
නුයා කරන්නන් වවමු යැයි 

විශ්වාස වනොකරන්නන්හට 
(නබිවරය )නුඹ පවසනු.  

ينََِِوقُْلِ ه هَّلَّ ِِاْعَملُواِيُْؤمهُنونَِِالِل ََِعَ
هنَّاَِمََكنَتهُكمِْ ِ(121)َِعمهلُونَِِإ

තවද නුඹලා බලාවපොවරොත්  
වවන් සටිනු  .නියත වශවයන්ම 
අපි ද බලාවපොවරොත් වවන් 
සටින්නන් වවමු.  

ُروا هنَّاَِواْنَتظه ُرونَِِإ ِ(122)ُِمْنَتظه

අහස් හා මහවපොවළොවේ ුණේත දෑ 
අල්ලාහ් ස ය  .සයක කරුණු 
වයොමු කරනු ලබනුවේ ඔහු 

වවතටමය .එබැවින් නුඹ ඔහුට 
ගැතිකම් කරනු .තවද ඔහු වවත 

සයල්ල භාර කරනු .නුඹවේ 
පරමාධිපති නුඹලා කරන දෑ 
පිළිබඳ ව අනවජානිවයකු 
වනොවේ. 

هِ َّ َماَواتهَِِغْيُبَِِوّلله ِِالسَّ َِواألْرضه
هََلْهِه ِفَاْعُبْدهَُُِِكُّهُِِاألْمرُِِيُرَْجعَُِِوإ
ِْ هَغافهل َِِربَُّكَِِوَماَِعلَْيهِهَِوتََوّكَّ اِب َِعمَّ

ِ(123)َِتْعَملُونَِ

 

 

 

 


