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12 සූරත් යූසුෆ් (යූසුෆ් නබි තුමා) 

මක්කාවවහි දී පහළ වූවකි    .ආයාත් 111 කි. 

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

1-3. අල් කුර්ආනවේ ස්වභාවය හා එහි අන්තර්ගත අලිංකාර කතා 

වස්තු පිළිබඳ දැනුම් දීම. 

අලිෆ් ,ලාම් ,රා .එය පැහැදිලි වේව 
ග්රන්ථවේ වදන් වවයි . 

ِِۚ  الرِ هلَْكِآيَاُتِالْكهَتابه ت
ِ{1} الُْمبهيِه

නුඹලා වටහා ගත හැකි වනු 
පිණිස නියත වශවයන්ම අපි එය 
අරාබි බසන් පාරායනය 

කරන්නක් වලස පහළ කවළමු. 

هيًّاِلََعلَُّكْمِ ْرآنًاَِعَرب
نَْزْْلَاهُِقُ

َ
هنَّاِأ إ

ِ{2} َتْعقهلُونَِ

අපි නුඹ වවත වහළිදරව් කළ 
දැයින් වමම කුර්ආනවේ  

කතාන්තර අතුරින් වඩාත් 
අලිංකාර දෑ අපි නුඹට කියවා 

වපන්වන්වනමු .තවද නුඹ මීට 
වපර අනවධානී ව සටි අය අතුරින් 

වුව ද 

ِ ْحَسَنِالَْقَصصه
َ
َِعلَْيَكِأ ََنُْنَِنُقصُّ

هْنِ َذاِالُْقْرآَنَِوإ
هََلَْكَِهَٰ وَْحْيَناِإ

َ
هَماِأ ب

َنِالَْغافهلهيَِ ِلَمه ِ{3} ُكْنَتِمهْنَِقْبلههه

4-6. යූසුෆ් තුමාවේ සහිනය හා ඒ සම්බන්ධවයන් එතුමාවේ පියාවේ 
අදහස්.ِ

‘මාවේ පියතුමනි, නියත 
වශවයන්ම මම ග්රහ තාරකා 

එවකොළහක් ද හිරු හා සඳු ද 

දුටුවවමි .ඒවා මට සුජූේ 

ِ هِّني ِإ بَته
َ
ِيَاِأ بهيهه

َ
هْذِقَاَلِيُوُسُفِِله إ
ِ َحَدَِعََشَ

َ
يُْتِأ

َ
ْمَسَِرأ َكْوَكًباَِوالشَّ
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කරන්නාක් වමන් මම දුටුවවමි’ 
යැයි යූසුෆ් තම පියාණන්ට පැවසූ 

අවස්ථාව සහිපත් කරනු. 

ينَِ ده َِساجه ْيُتُهْمِِله
َ
ِ{4} َوالَْقَمَرَِرأ

‘මාවේ පුතණුවනි, නුවේ 
සහිනවේ කතාව නුඹ නුඹවේ 

සවහෝදරයින්ට වනොකියනු .එවිට 
ඔවුහු යම් කුමන්ත්රණයකින් නුඹට 

කුමන්ත්රණය කරනු ඇත .නියත 
වශවයන්ම ෂයිතාන් මිනිස් 

වාර්ගයාට පැහැදිලි සතුවරකි.’ 
යැයි ඔහු කීවව්ය. 

ِ َٰ ََِلَِتْقُصْصُِرْؤيَاَكِلََعَ قَاَلِيَاُِبََنَّ
هَكَِفَيكهيُدواِلََكَِكْيًداِ هْخَوت ِإهنَِِّۚ  إ

ْيَطانَِ نَْسانِهِالشَّ هْْله ُِمبهيِنعَِِل  {5} ُدوٌّ

ِ

එවලසය නුඹවේ පරමාධිපති නුඹ 

ව වතෝරා වගන ඇත්වත් .තවද 
සදුවීම් වල යථාර්ථය නුඹට ඔහු 

උගන්වනු ඇත .තවද මීට වපර 
නුඹවේ පියවරුන් වදපළ වන 

ඉබ්රාහීම් හා ඉසහ්ාක්ට ඔහු එය 
පූර්ණවත් කළාක් වමන් නුඹ 

වවතත් යඃකූබ්වේ පරපුර වවතත් 

එය පූර්ණවත් කරනු ඇත .නියත 
වශවයන්ම නුඹවේ පරමාධිපති 

සර්ව ඥානීය .සයුම් ඥානය 
ඇත්තාය. 

هَكََِيَْتبهيَكَِربَُّكَِويَُعليُمَكِمهْنِ ل
َٰ
َوَكَذ

هْعَمَتُهِ ِن َِويُتهمُّ َحادهيثه
َ
ِاِْل وهيله

ْ
تَأ

َهاِ َتمَّ
َ
َِيْعُقوَبَِكَماِأ ِآله َٰ

َعلَْيَكِولَََعَ
هبَْراههيَمِ بََوْيَكِمهْنَِقْبُلِإ

َ
ِأ َٰ لََعَ

هْسَحاَقِ َِعلهيمِنَِربََّكِِإهنَِِّۚ  َوإ
 {6} َحكهيمِن

ِ

7-10. සවහෝදරයින් එක් වී ළිඳට වහළීම.ِ
සැබැවින්ම යූසුෆ් හා ඔහුවේ 

සවහෝදරයින් විෂවයහි 

විමසන්නන්හට සිංඥාවන් විය . 

ِ ِآيَاتن ههه هْخَوت ِيُوُسَفَِوإ لََقْدََِكَنِِفه
هلهيَِ ائ هلسَّ ِ{7} ل

‘අපි කණ්ඩායමක් වශවයන් සටිය 
දී අපට වඩා අපවේ පියාණන් 

වවත යූසුෆ් හා ඔහුවේ 

සවහෝදරයා ප්රිය මනාප වී ඇත .

ِ هََلَٰ ِإ َحبُّ
َ
ُخوهُِأ

َ
هْذِقَالُواََِلُوُسُفِوَأ إ

ِ بَانَاِلَِفه
َ
ِأ ِإهنَّ

هيَناِمهنَّاَِوََنُْنُِعْصَبةن ب
َ
أ



 

 

 
4 

නියත වශවයන්ම අපවේ 
පියාණන් පැහැදිලි වනොමවගහිය’ 

යැයි ඔවුහු පැවසුවවෝය. 

 {8} َضََلٍلُِمبهيٍِ

ِ

නුඹලා යූසුෆ් ව මරා දමනු .
නැතවහොත් නුඹලාවේ පියාවේ 

තෘප්තිය නුඹලා වවත පමණක් 
වනු පිණිස යම් භූමි භාගයක ඔහු 

ව විස කර දමනු .ඔහුවගන් පසු ව 
දැහැමි පිරිසක් බවට නුඹලා වනු 

ඇත. 

ْرًضاََِيُْلِ
َ
وهِاْطرَُحوهُِأ

َ
اْقُتلُواِيُوُسَفِأ

بهيُكْمَِوتَُكونُواِمهْنِ
َ
لَُكْمِوَْجُهِأ

هيَِ قَْوًماَِصاِله هِه  {9} َبْعده

ِ

ඔවුන් අතුරින් කතා කරන්වනකු 

වමවසේ පවසා සටීය .නුඹලා 

(යමක් )කරන්නන් වලස 
සටින්වනහු නම් නුඹලා යූසුෆ් ව 

මරා වනොදමනු .තවද නුඹලා ඔහු 

ව (පාළු) ළිිං අඳුරට වහළනු .
ඇතැම් නඩයන් ඔහු ව අහුළා ගනු 

ඇත. 

ِمهْنُهْمََِلَِتْقُتلُواِيُوُسَفِ هلن قَاَلِقَائ
ِيَلَْتقهْطُهِ ُبي

ْ
ِاْل َِغَيابَته لُْقوهُِِفه

َ
وَأ

هْنُِكْنُتْمَِبْعُضِ إ يَّاَرةِه السَّ
لهيَِ ِ{11} فَاعه

11-18. කුමන්ත්රණය ්රියාත්මක කිමම.ِ
අවහෝ  පියතුමනි, යූසුෆ් 

සම්බන්ධවයන් ඔබ අප ව විශ්වාස 

වනොකර සටීමට ඔබට කුමක් වී ද ?
නියත වශවයන්ම අපි ඔහුට 

(යහපත සලසා) ආරක්ෂා 
කරන්නන් වවමු යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

بَانَاِقَالُواِ
َ
ِيَاِأ َٰ َمنَّاِلََعَ

ْ
َماِلََكََِلِتَأ
ُحونَِ هنَّاََِلَُِْلَاصه ِ{11} يُوُسَفَِوإ

ඔහු විවනෝද වන්නටත් වසල්ලම් 
කරන්නටත් වහට දින අප සමග 

ඔහු එවනු .තවද නියත වශවයන්ම 
අපි ඔහු ව ආරක්ෂා කරන්වනෝ 

වවමු . 

هنَّاِ َعْبَِوإ
لُْهَِمَعَناَِغًداِيَْرَتْعَِويَلْ ْرسه

َ
أ

ِ{12} ََلَُِِلَافهُظونَِ
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නුඹලා ඔහු කැටුවාවගන යෑම 
නියත වශවයන්ම මා දුකට පත් 

කරනු ඇත .තවද නුඹලා ඔහු ගැන 
වනොසැලකිල්වලන් සටිය දී 

වෘකයා ඔහු ව කා දමනු ඇතැයි 
මම බිය වවමි යැයි ඔහු පැවසීය. 

ِ ههه ْنِتَْذَهُبواِب
َ
ِأ ََِلَْحُزنَُنه

اَلِإهِّني
قَ

ْنُتْمِ
َ
ئُْبِوَأ ُكلَُهِاذلي

ْ
ْنِيَأ

َ
َخاُفِأ

َ
َعْنُهِوَأ

ِ{13} ََغفهلُونَِ

අපි කණ්ඩායමක් වලස සටිය දී 
වෘකයා ඔහු ව කා දැමුවව් නම් 
නියත වශවයන්ම අපි එවිට 

අලාභවන්තවයෝ වවමු යැයි ඔවුහු 
පැවසූහ. 

ِ ئُْبَِوََنُْنُِعْصَبةن َكلَُهِاذلي
َ
ِأ ْ قَالُواِلَِئه

ونَِ ُ هًذاََِلَاِسه اِإ
هنَّ ِ{14} إ

ඔවුහු ඔහු ව කැටුවා වගන ගිය 
කල්හි ඔවුහු ඔහු ව ළිිං අඳුවරහි 

තබන්නට එක් වූහ .තවද නියත 
වශවයන්ම ඔවුන් වනොහඟමින් 

සටිය දී ඔවුන්වේ වමම විෂයය 
සම්බන්ධවයන් නුඹ ඔවුනට 

දන්වා සටිනු ඇතැයි ද අපි ඔහු 

(යූසුෆ්) වවත දන්වා සටිවයමු. 

ِ ْنََِيَْعلُوهُِِفه
َ
ْْجَُعواِأ

َ
ِوَأ ههه اَِذَهُبواِب لَمَّ

فَ
ِ ُبي

ْ
ِاْل وَْحْيَناِۚ  َغَيابَته

َ
هََلْهِهِوَأ ِإ

ْمرهههمََِِْلُنَبيئَنَُّهمِْ
َ
هأ َذاِب ََِلَِِوُهمَِِْهَٰ
ِ{15} يَْشُعُرونَِ

තවද ඔවුහු හඩා වැළවපමින් සවස් 
කාලවේ ඔවුන්වේ පියාණන් වවත 

පැමිණිවයෝය. 

َشاًءِ بَاُهْمِعه
َ
وََجاُءواِأ
ِ{16} َيْبُكونَِ

‘අපවේ පියාණනි, නියත 
වශවයන්ම අපි වගොස් තරඟ 

වැදුවනමු .අපවේ භාණ්ඩ සමග 

යූසුෆ් ව ද අත හැර දැමුවවමු .

එවිට වෘකයා ඔහු ව කා දැමුවව්ය .
අපි සතයවාදීන් ව සටිය ද ඔබ අප 

ව විශ්වාස කරන්නකු වනොවනු 
ඇතැයි’ ඔවුහු පැවසුවවෝය. 

هنَّاَِذَهْبَناِنَْستَبهُقَِوتََرْكَناِ بَانَاِإ
َ
قَالُواِيَاِأ

ئُْبِ َكلَُهِاذلي
َ
َناِفَأ ْنَدَِمَتاعه ِۚ  يُوُسَفِعه

نَْتَِِوَما
َ
هُمْؤمهٍنِِأ ُِكنَّاَِولَوَِِْْلَاِب

ِ{17} َصادهقهيَِ

වයාජ වල් ඔහුවේ කමිසය මත 

තවරා වගන ආවවෝය( .එවිට )
ٍبِ هَدٍمَِكذه ِب هه يصه ِقَمه َٰ

ِۚ  وََجاُءواِلََعَ
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නුඹලාවේ ආත්මාවන් නුඹලාට 

වමය අලිංකාරවත් කවළේය .

එබැවින් (මා කළ යුත්වත් )

අලිංකාර ඉවසීමය .තවද අල්ලාහ් 
නුඹලා වර්ණනා කරන දෑ 

වකවරහි උදව් පතනු ලබන්නාය. 
(එවහයින් මම ඔහුවගන්ම උදව් 

පතමි.) යැයි ඔහු පැවසීය. 

لَْتِِبَْلِِقَاَلِ ْنفُِِلَُكمَِِْسوَّ
َ
ُسُكْمِأ

ْمًراِ
َ
ِِفََصْبِنِۚ  أ ُِِۚ  َِْجهيلن َِواّللَّ

َِِٰالُْمْسَتَعانُِ ُفونََِِماِلََعَ ِ{18}تَصه

19,20. ළිඳ තුළ සටි යූසුෆ්ට සදුවූවේ කුමක් ද?ِ
තවද (වවවළඳ) නඩයක් 

පැමිණිවේය .ඔවුනට ජලය 

සපයන්නා ව ඔවුහු එවුහ .එවිට 

ඔහු ඔහුවේ පනිට්ටු ව (ළිඳට )

දැමුවව්ය. ‘අවහෝ  ශුභාරිංචියකි .
වමන්න, දරුවවකි’ යැයි ඔහු 

පැවසුවව්ය .තවද (ළිවඳන් පිටත 
ගත්) ඔවුහු වවළඳ භාණ්ඩයක් 

වලසන් ඔහු ව ද සඟවා 

ගත්වතෝය .ඔවුන් සදු කරන දෑ 
පිළිබඳ ව අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය. 

ْرَسلُواَِوارهَدُهْمِ
َ
وََجاَءْتَِسيَّاَرةنِفَأ

َِدلْوَهُِ ْدََلَٰ
َ
ىَِِٰيَاِقَاَلِِۚ  فَأ َذاِبَُْشَ َِهَٰ

وهُِِۚ  ُِغََلمِن َِسُّ
َ
هَضاَعةًِِوَأ ُِِۚ  ِب ِوَاّللَّ

هَماَِعلهيمِن ِ{19} َيْعَملُونَِِب

තවද ඔවුහු අඩු වටිනාකමට 
නියමිත රිදී කාස වලට ඔහු ව 

විකුණා දැමුවවෝය .තවද ඔහු 
සම්බන්ධවයන් ඔවුහු උදාසීනයින් 

අතුරින් වූහ . 

هَثَمٍنََِبٍْسَِدَراههَمَِمْعُدوَدٍةِ وْهُِب َوََشَ
ينَِ ِمهَنِالزَّاههده ِ{21} َوََكنُواِفهيهه

21-29. යූසුෆ් තුමාවේ මිසර ජීවිතය, අසීස්වේ බිරියවගන් සදු වූ 
බලපෑම් හා එතුමා ලැබූ රැකවරණය.ِ

ඊජිප්තුවව් ඔහු ව මිලට ගත් අය 
තම බිරිය අමතා වමොහු ව 

වමොහුවේ ස්ථානවේ සට 

ආදරවයන් රැක බලා ගන්න. 
වමොහු අපට ප්රවයෝජනවත් 

ِ ههه ت
َ
ْمرَأ َِله هيِاْشََتَاهُِمهْنِمهْْصَ َوقَاَلِاذلَّ
ْوِ
َ
ْنَِيْنَفَعَناِأ

َ
ِأ َِمْثَواهَُِعََسَٰ ْكرهِمه

َ
أ

اِ َذهَُِوََلً هَكِِۚ  َنتَّخه ل
َٰ
نَّاَِوَكَذ َِمكَّ
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වන්නට පුළුවන .එවසේ නැතවහොත් 
අපවේ දරුවකු වශවයන් ගනිමු 

යැයි පැවසුවව්ය .එවලසය අපි 
යූසුෆ්ට වපොවළොවව් පහසුකම් 

සැලැස්වූවේ .තවද අපි ඔහුට 

සදුවීම් වල යථාර්ථය (අවවබෝධ 

කර ගන්නට )ඉගැන් වූවයමු .තවද 
අල්ලාහ් ඔහුවේ නිවයෝගය 

(්රියාත්මක කිමම )මත බලය 

දරන්නාය .නමුත් ජනයා අතුරින් 

බහුතරයක් වදනා (ඒ බව )
වනොදනිති. 

ُوُسَفِ َِِله رِِِْفه
َ
َُعليَمُهِمهْنِاِْل َِوْله ضه

ِ َحادهيثه
َ
ِاِْل وهيله

ْ
ُِِۚ  تَأ َِِواّللَّ َََِِٰغلهبن ِلََعَ

ْمرهههِ
َ
نَِِّأ كه

ْكَثََِِولََٰ
َ
ِِأ ََِلِِاْلَّاسه

 {21} َيْعلَُمونَِ

ِ

ඔහු පරිණතභාවයට පත් වූ කල්හි 
අපි ඔහුට ප්රඥාව හා ඥානය 

පිරිනැමුවවමු .එවලසය 
දැහැමියන්ට අපි ප්රතිඵල 
පිරිනමනුවේ. 

هُِآتَيَْناهُُِحْكًماِ ُشدَّ
َ
اِبَلََغِأ َولَمَّ
لًْماِ هَكِِۚ  َوعه ل

َٰ
ََِنْزهيَِوَكَذ
نهيَِ ِ{22} الُْمْحسه

ඇය ඇයවේ නිවවසේ විසූ ඔහු ව 

(කාමවේ වරදවා හැසවරන්නට )

වපලඹුවාය .ඇය වදොරටු වැසුවාය .
තමන් අසලට පැමිවණන්නැයි 

පැවසුවාය .අල්ලාහ්වේ ආරක්ෂාව 
පතමි  නියත වශවයන්ම මාවේ 

පරමාධිපති මාවේ සථ්ානය 

අලිංකාරවත් කවළේය .නියත 
වශවයන්ම අපරාධකරුවවෝ ජය 

වනොලබති යැයි ඔහු පැවසීය. 

ِبَيْتهَهاَِعْنِ ُِهَوِِفه ِته
َوَراَوَدتُْهِالَّ

بَْواَبَِوقَالَْتِ
َ
ِاِْل َِوَغلََّقته هه َنْفسه

هَِِمَعاذَِِقَاَلِِۚ  َهْيَتِلََكِ هنَّهُِِۚ  ِاّللَّ ِإ
ِ ْحَسنََِِرّبي
َ
هنَّهُِِۚ  َِمْثَوايَِِأ ُِيْفلهحََُِِلِِإ

هُمونَِ ال ِ{23} الظَّ

ඇය ඔහු සමග (කාමවේ වරදවා 

හැසවරන්නට )උත්සාහ දැරුවාය .
ඔහුවේ පරමාධිපතිවේ සාධක ඔහු 

වනොදුටුවව් නම් ඔහු ද ඇය සමග 

නැඹුරු වන්නට තිබුණි .එවලස 

(අපි සදු කවළේ )නපුර හා අශික්ෂිත 

ِ ههه ْتِب هَهاَِوَهمَِِّۚ  َولََقْدَِهمَّ نِِْلَْوََلِِب
َ
ِأ

ىَِٰ
َ
هَكِِۚ  َِربيهِهِبُْرَهانََِِرأ ل

َٰ
َْْصهَفَِِكَذ ِْله

وءََِِعْنهُِ هنَّهُِِۚ  َِوالَْفْحَشاءَِِالسُّ ِمهنِِْإ
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දෑ ඔහුවගන් අපි වවනතකට 

වයොමු කරනු පිණිසය .නියත 
වශවයන්ම ඔහු අපවේ අවිංක 

ගැත්තන් අතුරින් විය. 

َبادهنَا يَِِعه ِ{24}الُْمْخلَصه

වදවදනාම තරඟ වැඳ වදොරටු ව 

වවත ගියහ .ඇය ඔහුවේ කමිසය 

පිටුපසන් ඇද ඉරා දැමුවාය .
වදවදනාම වදොර අසල දී ඇයවේ 

ස්වාමියා හමු වූහ .‘ඔවබ් පවුලට 
නපුරක් අවප්ක්ෂා කළ අය සරගත 

කරනු ලැබීම වහෝ වව්දනීය 
දඬුවමක් මිස වවනත් කවර 

ප්රතිවිපාකයක් දැයි ඇය (එවිට 

ඇයවේ ස්වාමියාවගන් )
විමසුවාය. 

يَصُهِمهْنِ ْتِقَمه َواْستََبَقاِاْْلَاَبَِوقَدَّ
ِ ىِاْْلَابه لَْفَياَِسييَدَهاََِلَ

َ
ِۚ  ُدبٍُرِوَأ
َرادََِِمنَِِْجَزاءَُِِماِقَالَْتِ

َ
ْهلهَكِِأ

َ
هأ ِب

ُِِسوًءا نِِْإهَلَّ
َ
ِِأ ْوَِعَذابن

َ
يُْسَجَنِأ

مِن َله
َ
 {25} أ

ِ

මා වපොලඹවාලීමට තැත් කවළේ 

ඇයයි යැයි ඔහු (යූසුෆ්) 

පැවසුවව්ය( .එවිට )ඔහුවේ 
කමිසය ඉදිරිවයන් ඇද ඉරනු ලැබ 
තිබුවණ් නම් ඇය සතයය පවසා 

ඇත .තවද ඔහු මුසාවාදීන් අතුරිනි 
යැයි ඇයවේ පවුවලන් වූ 

සාක්ෂිකරුවකු සාක්ෂි දැරුවව්ය. 

ِ َِعْنَِنْفِسه َِراَوَدتَْنه َ ِۚ  قَاَلِِهه
ْهلهَهاِمهنَِِْشاههدِنَِوَشههدَِ

َ
ََِكنَِِإهنِِْأ

يُصهُِ َِوُهوَِِفََصَدقَْتُِِقُبٍلِِمهنِِْقُدَِِّقَمه
ِ{26} الََْكذهبهيَِِمهنَِ

ඔහුවේ කමිසය පසුපසන් ඉරනු 
ලැබ තිබුවණ් නම් එවිට ඇය 

වබොරු පවසා ඇත .ඔහු 

සතයවාදීන් අතුරිනි (යැයි 
තවදුරටත් පැවසුවව්ය) 

ِمهْنُِدبٍُرِ يُصُهِقُدَّ هْنََِكَنِقَمه َوإ
فََكَذبَْتَِوُهَوِمهَنِ

ادهقهيَِ ِ{27} الصَّ
ඔහුවේ කමිසය පසුපසන් ඉරනු 

ලැබී තිවබනු ඔහු දුටු කල්හි නියත 
වශවයන්ම එය නුඹලාවේ 

උපායකි .නියත වශවයන්ම 
නුඹලාවේ උපාය අතිමහත්ය යැයි 

ِمهْنُِدبٍُرِقَاَلِ يَصُهِقُدَّ ِقَمه ىَٰ
َ
اِرَأ فَلَمَّ

ِ ُكنَّ هنَُّهِمهْنَِكْيده َِكْيَدُكنَِِّإهنَِِّۚ  إ
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ඔහු පැවසුවව්ය .  يمِن ِ{28} َعظه
යූසුෆ්, එය වනොසලකා හරිනු .

තවද (අවහෝ ස්ත්රිය, )ඔබ ඔවබ් 

පාපයට සමාව අයැදිනු .නියත 
වශවයන්ම ඔබ වැරදිකරුවන් 

අතුරින් විය . 

َذاِ ْعرهْضَِعْنَِهَٰ
َ
ِۚ  يُوُسُفِأ

َِِواْسَتْغفهرهي نْبهكه َ ِِۚ  ِذله هنَّكه ِمهنَُِِكْنتهِِإ
ئهيَِ َاطه

ْ
ِ{29} اَل

30-35. අසීස්වේ බිරියවේ සේධිය මිසරය පුරා ප්රසේධියට පත් වීම. ඒ 
සම්බන්ධවයන් ඇයවේ සථ්ාවරය හා යූසුෆ් තුමාට සරවගයි ජීවිතය 

තීන්දු වීම.ِ
අසීස්වේ බිරිය ඇයවේ (වහල් )

තරුණයා සමග (කාමවේ වරදවා 

හැසමමට )තැත් වකොට ඇත .

ආලවයන් ඇය ව වවළා ඇත .
සැබැවින්ම අපි ඇය පැහැදිලි 
මුළාවවහි සටිනු දකින්වනමු යැයි 
නගරවේ කාන්තාවවෝ පවසා 
සටියහ. 

ُتِ
َ
ِاْمرَأ يَنةه ِالَْمده هْسَوةنِِفه اَلِن

َوقَ
ِ هه َعزهيزهِتُرَاوهُدَِفَتاَهاَِعْنَِنْفسه

ِقَدِِْۚ  الْ
هنَّاِۚ  ُِحبًّاَِشَغَفَها ِِلَََنَاَهاِإ َِضََللٍِِِفه
ِ{31} ُمبهيٍِ

ඔවුන්වේ රහස් කතාවට ඇය 
සවන් දුන් කල්හි ඔවුන් වවත 

පණිවිඩයක් යවා ඔවුනට හාන්ස 

(ව සට බුක්ති විඳින )සිංග්රහයක් 

සූදානම් කළාය .ඔවුන් අතුරින් 
සෑම වකවනකුටම පිහියක් බැගින් 

දුන්නාය .පසු ව ඔබ ඔවුන් 

ඉදිරියට පිට ව යනු යැයි (යූසුෆ්ට )

ඇය පැවසුවාය .ඔවුහු ඔහු ව දුටු 
කල්හි ඔහු ගැන මහත් පුදුමයට 

පත් වූහ .ඔවුන්වේ අත් (ඔවුන් 

වනොදැනුවත්වම )කපා ගත්හ .
අල්ලාහ් අප ව ආරක්ෂා කරත්වා  

වමොහු මිනිවසකු වනොවව් .වමොහු 
වගෞරවනීය මලක්වරයකු මිස 

ْرَسلَْتِ
َ
ِأ هَمْكرهههنَّ َعْتِب اَِسمه لَمَّ

فَ
َِوآتَْتِ

ً
ُِمتََّكأ ْعَتَدْتِلَُهنَّ

َ
ِوَأ هََلْههنَّ إ

ِ يًناَِوقَالَته كي ِسه َدٍةِمهْنُهنَّ َِواحه ُُكَّ
ِ اِۚ  اْخُرْجَِعلَْيههنَّ ْيَنهُِِفَلَمَّ

َ
نَهَُِِرأ ْكَبْ

َ
ِأ

ْعنَِ َيُهنََِِّوَقطَّ يْده
َ
هَِِحاَشَِِوقُلْنَِِأ َّ َِماِّلله

َذا اَِهَٰ َذاِإهنِِْبَََشً َِِهَٰ َِملَكنِِإهَلَّ
 {31} َكرهيمِن

ِ
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නැතැයි ඔවුහු පවසා සටියහ. 

නුඹලා කවර කරුණක් 
සම්බන්ධවයන් මට වදොස් 

නැගුවවහුද එයයි වමය .මම ඔහු 

සමග (කාමවේ වරදවා 

හැසවරන්නට )තැත් කවළමි .

නමුත් ඔහු සුරක්ෂිත විය .මා ඔහුට 
අණ කරන දෑ ඔහු ඉටු වනොකවළේ 
නම් ඔහු සරගත කරනු ලබනු 

ඇත .තවද ඔහු පහත් අය අතුරින් 
වනු ඇත යැයි ඇය පැවසුවාය. 

ِ ِفهيهه َنه
هيِلُْمُتنَّ ِاذلَّ لهُكنَّ

َٰ
ِۚ  قَالَْتِفََذ

َِولَِ هه َقْدَِراَوْدتُُهَِعْنَِنْفسه
ِِْۚ  فَاْسَتْعَصَمِ ِآُمرُهَُِِماَِيْفَعْلِِلَمَِِْولَِئه
ِمهنََِِوََلَُكونًاِلَيُْسَجَنَِّ

رهينَِ اغه  {32} الصَّ

ِ

මාවේ පරමාධිපතියාණනි, ඔවුන් 
කවර වදයක් වවත මා 

කැඳවන්වන් ද ඊට වඩා සරගත 

වීම මට ප්රිය මනාපය .ඔවුන්වේ 
උපාවයන් නුඹ මා වවනතකට 

වනොහරවන්වන් නම් ඔවුන් වවත 

මම හසුවන්වනමි .තවද මම 
අඥානයින් අතුරින් වවමි යැයි ඔහු 
පැවසුවව්ය. 

اِ ِمهمَّ هَِلَّ ِإ َحبُّ
َ
ْجُنِأ ِالسي قَاَلَِربي
ِ هََلْهه ِإ ِِۚ  يَْدُعونََنه هَلَّ ِِتَْْصهْفَِِوإ َِعَني

ْصُبَِِكْيَدُهنَِّ
َ
هََلْههنَِِّأ ُكْنِمهَنِِإ

َ
وَأ

َاههلهيَِ
ْ
 {33} اْل

ِ

එවිට ඔහුවේ පරමාධිපති ඔහුට 

(ඔහුවේ ප්රාර්ථනාවට )පිළිතුරු 

දුන්වන්ය .ඔවුන්වේ උපාය ඔහු 
ඔහුවගන් වවනතකට 

හැවරව්වව්ය .නියත වශවයන්ම 
ඔහුමය සර්ව ශ්රාවක සර්ව ඥානී 

වන්වන් . 

فَاْسَتَجاَبََِلَُِربُُّهِفََْصََفَِعْنُهِ
ِ هنَّهُِِۚ  َكْيَدُهنَّ يعُُِِهوَِِإ مه ِالسَّ
 {34} الَْعلهيمُِ

ِ

අනතුරු ව ඔවුන් (ඔහුවේ 
අවිංකභාවයට) සාධක දුටු පසු ව 

මද කලකට ඔහු ව සරභාරයට 
ගනු ලැබීම යහපත් යැයි ඔවුනට 

වහළි විය. 

ِ ُواِاْْليَاته
َ
َِماَِرأ ِبََداِلَُهْمِمهْنَِبْعده ُثمَّ

ِحهيٍِ َٰ ِ{35} لَيَْسُجُننَُّهَِحَّتَّ
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36-42. සරවගයි තුළ යූසුෆ් තුමාවේ සදුවීම්ِ
තවද ඔහු සමග සරවගයට 

තරුණයින් වදවදවනකු ද ඇතුළු 

වූහ .ඔවුන් වදවදනාවගන් එක් 
අවයකු සැබැවින්ම මම මත්පැන් 
වපරනු බව මම මා ගැන 

සහිනයක් දුටුවවමි යැයි 

පැවසුවව්ය .තවද අවනකා 
සැබැවින්ම මම ද මාවේ හිසට 

ඉහළින් මා වරොටියක් උසුලමින් 

සටිවයමි .පක්ෂියකු ඉන් අනුභව 
කරනු මම මා ගැන සහිනයක් 

දුටුවවමි යැයි පැවසුවව්ය .එහි 

යථාර්ථය ඔබ අපට දන්වා සටිනු .
සැබැවින්ම අපි ඔබ ව දැහැමියන් 

අතුරින් දකිමු (යැයි තවදුරටත් 
පවසා සටියහ). 

ِ ْجَنَِفَتَيانه ِقَاَلِِۚ  َوَدَخَلَِمَعُهِالسي
َحُدُهَما

َ
ِِأ ِِإهِّني َراِّنه

َ
ُِِأ ْعْصه

َ
ِۚ  ََِخًْراِأ

ِِاْْلَخرَُِِوقَاَلِ ِِإهِّني َراِّنه
َ
مْحهُلِِأ

َ
ِفَْوَقِِأ

ِ سه
ْ
ُكُلُِِخْْبًاَِرأ

ْ
ْيُِِتَأ ِنَبيْئَناِۚ  ِمهْنهُِِالطَّ

وهيلههِه
ْ
هَتأ هنَّاِۚ  ِب ِمهنَِِنََراكَِِإ

نهيَِ  {36} الُْمْحسه

ِ

නුඹලා වදවදනාට වපෝෂණය 
වශවයන් වදනු ලබන ආහාර 
නුඹලා වවත වනොපැමිණි නමුත් 
නුඹලා වදවදනාට එය පැමිණීමට 
වපර එහි යථාර්ථය නුඹලා 
වදවදනාට දන්වමි යැයි ඔහු 

පැවසුවව්ය .එය  මාවේ 

පරමාධිපති මට ඉගැන්වූ දැයිනි .
අල්ලාහ් ව විශ්වාස වනොකරන 
ජනයාවේ පිළිවවත මම අත 

හැරිවයමි .තවද ඔවුහු පරමාන්ත 
දිනය පිළිබඳ ප්රතික්වෂේප 

කරන්වනෝ වවති. 

ِ ِإهَلَّ ههه ان
ِتُْرَزقَ تهيُكَماَِطَعامن

ْ
قَاَلََِلِيَأ

ْنِ
َ
َِقْبَلِأ وهيلههه

ْ
هَتأ تُُكَماِب

ْ
َنبَّأ

تهَيُكَماِ
ْ
هُكَماِۚ  يَأ ل

َٰ
اَِذ ِِمهمَّ َمَنه

َِعلَّ
ِ ِِۚ  َِرّبي ََِلِِقَْومٍِِمهلَّةَِِتََرْكُتِِإهِّني

هِِيُْؤمهُنونَِ هاّللَّ َرةهَِِوُهمِِْب هاْْلخه ُِهمِِْب
 {37} ََكفهُرونَِ

ِ

තවද මාවේ මුතුන්මිත්තන් වූ 

ඉබ්රාහීම, ඉස්හාක් හා යඃකූබ්වේ 

පිළිවවත මම අනුගමනය කරමි .

هْسَحاَقِ هبَْراههيَمَِوإ ِإ َةِآبَاِئه
َواتََّبْعُتِمهلَّ
نَِِْْلَاََِكنََِِماِۚ  َويَْعُقوَبِ

َ
ِنَُْشهكَِِأ
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කිසවකින් අල්ලාහ්ට අප ආවේශ 

කිමම අපට සුදුසු වනොවීය .එය අප 
වවත හා ජනයා වවත වූ 

අල්ලාහ්වේ භාගයය අතුරිනි .
නමුත් ජනයාවගන් බහුතරයක්  

කෘතවව්දී වනොවවති. 

هِ هاّللَّ ءٍِِمهنِِْب هَكِِۚ  ََِشْ ل
َٰ
ِفَْضلِهِمهنَِِْذ

هِ َِِعلَْيَناِاّللَّ ِِولَََعَ نَِِّاْلَّاسه كه
ْكَثََِِولََٰ

َ
ِأ

ِ ِ{38} يَْشُكُرونَََِِلِِاْلَّاسه

ආවහෝ මාවේ මිතුරු සරකරුවන් 

වදවදන, උතුම් වනුවේ (වවන් 

වවන් ව සටින )විවිධ වදවිවරුන් ද 
එවසේ නැතවහොත් 

බලපරාක්රමයාණන් වූ එකම 
වදවිඳුන් අල්ලාහ් ද? 

ِ ْرَبابن
َ
أ
َ
ِأ ْجنه ِالسي ََبه يَاَِصاحه

ِ ُ ِاّللَّ مه
َ
ِأ ُدُِمَتَفريقُوَنَِخْين الَْواحه

ارُِ ِ{39} الَْقهَّ

ඔහුවගන් වතොර ව නුඹලා 
ගැතිකම් කරන දෑ නුඹලා හා 

නුඹලාවේ මුතුන් මිත්තන් විසන් 
ඒවාට නම් තැබූ නාමයන් මිස 

වනොමැත .අල්ලාහ් ඒ පිළිබඳ ව 

කිසදු බලයක් පහළ කවළේ නැත .

තීන්දු කිමම අල්ලාහ්ට මිස නැත .
නුඹලා ඔහුට පමණක් මිස 

(වවනත් කිසවකුට )ගැතිකම් 
වනොකළ යුතු බවට ඔහු අණ 

කවළේය .එයයි ඍජු දහම වනුවේ .
නමුත් ජනයා අතුරින් බහුතරයක් 
වදනා (ඒ බව )වනොදනිති  . 

ْسَماًءِ
َ
ِأ ِإهَلَّ ههه َماَِتْعُبُدوَنِمهْنُِدون

نَْزَلِ
َ
ْنُتْمَِوآبَاُؤُكْمَِماِأ

َ
ْيُتُموَهاِأ َسمَّ

هَهاِمهْنُِسلَْطاٍنِ ِب ُ ُْكمُِِإهنِهِۚ  اّللَّ ِاِلْ
ِ هِِإهَلَّ َّ َمرَِِۚ  ِّلله

َ
ِِأ َلَّ

َ
َِِتْعُبُدواِأ هيَّاهُِِإهَلَّ ِۚ  ِإ

هَكِ ل
َٰ
ينَُِِذ كِهِالَْقييمُِِاَلي

َِولََٰ ْكَثَ
َ
ِأ نَّ

ََِلَِيْعلَُمونَِ ِ{04} اْلَّاسه

අවහෝ  මාවේ මිතුරු සරකරුවන් 
වදවදන, නුඹලා වදවදනාවගන් 

එක් අයකු වූ කලී ඔහු තම 

ස්වාමියාට මත්පැන් සපයනු ඇත .
අවනක් අය වූ කලී කුරුසවේ 

තබා බැද දමනු ලැවබ් .එවිට 
ඔහුවේ හිස මත සට පක්ෂියා 

අනුභව කරයි .කවර වදයක් 
සම්බන්ධවයන් නුඹලා වදවදනා 

َحُدُكَماِ
َ
اِأ مَّ
َ
ِأ ْجنه ِالسي ََبه يَاَِصاحه
َِربَُّهََِخًْراِ اِۚ  فَيَْسِقه مَّ

َ
ِاْْلَخرُِِوَأ

ُكُلَِِفُيْصلَُبِ
ْ
ْيَُِِفَتأ هِهِمهنِِْالطَّ سه

ْ
ِۚ  ِرَأ

َِ ْمرُِِقُضه
َ
هيِاِْل ِفهيهِهِاذلَّ
ِ{41} تَْسَتْفتهَيانِه
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විමසා සටිවේ ද එම කරුණ තීන්දු 

කරනු ලැබීය. 

ඔවුන් වදවදනාවගන් සැබැවින්ම 
වමොහු නිදහස් වනු ඇතැයි සතූ 

පුේගලයා අමතා, නුවේ ස්වාමියා 
අබියස මා ගැන මතක් කරන්න 

යැයි ඔහු (යූසුෆ් )පැවසුවව්ය .
නමුත් තම ස්වාමියා වවත 

වමවනහි කිමමට වෂයිතාන් ඔහුට 

අමතක කර දැමීය .එවහයින් ඔහු 
(තවත්) වසර කිහිපයක් සරවගහි 

රැඳුවණ්ය. 

نَُّهِنَاٍجِمهْنُهَماِ
َ
ِأ هيَِظنَّ هَّلَّ َوقَاَلِل

ْيَطاُنِ نَْساهُِالشَّ
َ
ْنَدَِربيَكِفَأ ِعه اْذُكْرِنه

هْضَعِ ِب ْجنه ِالسي لَبهَثِِفه
ِفَ ذهْكَرَِربيهه

نهيَِ  {42} سه

ِ

43-49. මිසරවේ රජුවේ සහිනය හා යූසුෆ් තුමා ඒ ගැන පලාපල කීම.ِ
තවද ‘සැබැවින්ම පුෂ්ටිමත් 

ගවයන් හත් වදවනකුව වැහිම ගිය 

(ගවයන් )හත් වදවනකු කා දැමීම 

ද සාරවත් (ධානය )කරල් හතක් 
හා අවනක් ඒවා වියළි වලස තිබීම 

ද මම දකිමි .අවහෝ ප්රධානියිනි, 
නුඹලා සහින වලට පලාපල 

කියමින් සටිවයහු නම් මාවේ 
වමම සහිනය පිළිබඳ ව මා හට 

විස්තර කරනුයි රජු පැවසුවව්ය  . 

َِسْبَعَِبَقرَاٍتِ َرىَٰ
َ
ِأ اَلِالَْملهُكِإهِّني

َوقَ
ِوََسْبَعِ َجافن ِعه َِسْبعن ُكلُُهنَّ

ْ
َماٍنِيَأ سه

هَساٍتِ َخَرِيَاب
ُ
ِوَأ ِيَاِۚ  ُسنُْبََلٍتُِخْْضٍ

يَُّها
َ
ِِأ

ُ
ِِالَْمَل ْفُتوِنه
َ
ِِأ هنُِِْرْؤيَايَِِِفه ِإ

ْؤيَاُِكْنُتمِْ هلرُّ ِ{43} َتْعُبُونَِِل

වමය වයාකූල සහිනයකි .තවද 
අපි සහින වල අර්ථ පිළිබඳ 

දැනුමැත්තන් වනොවන්වනමු යැයි 
ඔවුහු පැවසූහ . 

ْحََلٍمِ
َ
ْضَغاُثِأ

َ
ََِنْنَُِِوَماِۚ  قَالُواِأ
وهيلِه
ْ
هَتأ ْحََلمِهِب

َ
همهيَِِاِْل هَعال ِ{44} ب

ඔවුන් වදවදනාවගන් නිදහස් වූ 

අය ටික කලකට පසු ව (යූසුෆ් 

පිළිබඳ ව )මතක් වී එහි අර්ථය 
පිළිබඳ ව මම නුඹලාට දැනුම් 

වදමි .එවහයින් නුඹලා මා (යූසුෆ් 

َكَرَِبْعَدِ هيََِنَاِمهْنُهَماَِوادَّ َوقَاَلِاذلَّ
ِ وهيلههه

ْ
هَتأ نَبيُئُكْمِب

ُ
نَاِأ
َ
ٍةِأ مَّ

ُ
أ

لُونِه ْرسه
َ
ِ{45} فَأ
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වවත )යවනු යැයි කීය. 

අවහෝ  සතයවාදී යූසුෆ්, පුෂ්ටිමත් 
ගවයන් හත් වදවනකු ව වැහිම 

ගිය (ගවයන් )හත් වදවනකු කා 

දැමීම හා සාරවත් (ධානය )කරල් 
හතක් හා අවනක් ඒවා වියළි ව 

තිබීම ගැන මට විස්තර කරන්න .
මම ජනයා වවත හැම වගොස් 

(දන්වමි )ඔවුන් එය දැන ගත හැකි 
වනු පිණිස. 

ِ ْفتهَناِِفه
َ
يُقِأ دي يَُّهاِالصي

َ
ِيُوُسُفِأ َسْبعه

ِ َجافن ِعه َِسْبعن ُكلُُهنَّ
ْ
َماٍنِيَأ َبَقَراٍتِسه

هَساٍتِ َخَرِيَاب
ُ
ِوَأ ُِسنُْبََلٍتُِخْْضٍ وََسْبعه

ِلََعلَُّهْمِ ُعِإهََلِاْلَّاسه رْجه
َ
ِأ لََعِّلي

ِ{46} َيْعلَُمونَِ

අවුරුදු හතක් දිගටම නුඹලා වගා 

කරනු ඇත .නුඹලා අස්වනු 
වශවයන් වනළාගන්නා දෑ නුඹලා 

අනුභව කරන ස්වල්ප ප්රමාණය 

හැර (අවනක් ඒවා )එහි කරල් 
තුළම තිවබන්නට හරිනු. 

بًاَِفَماِ
َ
نهَيَِدأ قَاَلِتَْزَرُعوَنَِسْبَعِسه

ِقَلهيًَلِ ِإهَلَّ ُبلههه
ُِسنْ َذُروهُِِفه

َحَصْدُتْمِفَ
ُكلُونَِ

ْ
اِتَأ ِ{47} مهمَّ

ඉන් පසු ව දරුණු (සාගතවයන් 

සපිරි වූ වසර )හතක් පැමිවණයි .

නුඹලා ඒ සඳහා (ධානය අතුරින් )
වපර සූදානම් කළ දෑ අනුභව 

කරනු ඇත .නමුත් නුඹලා ගබඩා 
කරන දැයින් ස්වල්පයක් මිස. 

ِ َدادن ِشه هَكَِسْبعن ل
َٰ
َِذ ِمهْنَِبْعده ِته

ْ
ِيَأ ُثمَّ

اِ ِقَلهيًَلِمهمَّ ِإهَلَّ ْمُتْمِلَُهنَّ َنَِماِقَدَّ
ُكلْ
ْ
يَأ

ُنونَِ ِ{48} ُُتْصه

ඉන් පසු ව වසරක් පැමිවණයි .
ජනයා එහි වර්ෂාවවන් ආශිර්වාද 
කරනු ලබනු අතර තවද ඔවුහු එහි 

(පලතුරු )යුෂ වපරති. 

ِ ِفهيهه هَكََِعمن ل
َٰ
َِذ ِمهْنَِبْعده ِته

ْ
ِيَأ ُثمَّ

ِ ُيَغاُثِاْلَّاُسَِوفهيهه
ونَِ ُ ِ{49} َيْعْصه

50-53. සරවගයින් එළියට එන වමන් රජු යුසුෆ් තුමාවගන් ඉල්ලා 

සටීම හා තම නිවදොසභ්ාවය ඔප්පු කිමමِ
‘ඔහු මා වවත වගන එනු’ යැයි 

රජු පැවසුවව්ය .නමුත් දූතයා 
ِ ههه ِب اَلِالَْملهُكِاْئُتوِنه

اِۚ  َوقَ َِجاَءهُِِفَلَمَّ
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ඔහු(යූසුෆ් )වවත පැමිණි කල්හි 
‘ඔබ ඔවබ් ස්වාමියා වවත හැම 

වගොස් තම අත් කපා ගත් 
කාන්තාවන්වේ තත්ත්වය කුමක් 

දැයි ඔහුවගන් විමසනු .නියත 
වශවයන්ම මාවේ පරමාධිපති 

ඔවුන්වේ උපාය පිළිබඳ සර්ව 

ඥානීය’ යැයි පැවසුවව්ය. 

عِِْقَاَلِِالرَُّسوُلِ هََلَِِٰارْجه َْلَُِِربيَكِِإ
َ
ِفَاْسأ

ِِالنيْسَوةهِِبَاُلَِِما ِته
ْعنَِِالَلَّ َِقطَّ

َيُهنَِّ يْده
َ
ِِإهنَِِّۚ  ِأ هَكْيدِهَِرّبي ِب ههنَّ

ِ{51} َعلهيمِن

‘නුඹලා යූසුෆ් වපොලඹවා ගන්නට 
තැත් කළ අවසථ්ාවව් නුඹලාට 

කුමක් වී දැ’යි (රජු )විමසුවව්ය .

‘අල්ලාහ්වගන් ආරක්ෂාව පතමු .
ඔහු ගැන කිසදු අයහපතක් අපි 

වනොදනිමු’ යැයි ඔවුහු 

පැවසුවවෝය .‘දැන් සතයය 

පැහැදිලි විය .ඔහු ව (කාමවේ 

වරදවා හැසවරන්නට )තැත් කවළේ 

මමයි .තවද නියත වශවයන්ම ඔහු 

සතයවාදීන් අතුරිනි’ යැයි අසීස්වේ 
බිරිය පැවසුවාය. 

ِيُوُسَفِ هْذَِراَوْدُتنَّ ِإ قَاَلَِماَِخْطُبُكنَّ
ِ هه هَِِحاَشِِقُلْنَِِۚ  َعْنَِنْفسه َّ َِماِّلله

ِقَالَتهِِۚ  ُِسوءٍِِمهنَِِْعلَْيهِهَِعلهْمَنا
ُتِ
َ
َعزهيزِهِاْمرَأ

َقَُِِّحْصَحَصِِاْْلنَِِالْ
ْ
ِاِل

نَا
َ
هِهَِعنَِِْراَوْدتُهُِِأ هنَّهَُِِنْفسه ِلَمهنََِِوإ

ادهقهيَِ ِ{51} الصَّ

එය(ට වහේතුව, ඔහු )වනොමැති 

තැන මම ඔහු(අසීස්)ට වරෝහිකම් 

වනොකළ බවටත් සැබැවින්ම 

අල්ලාහ් වරෝහිකම් කරන්නන්වේ 

කුමන්ත්රණ වලට මග 

වනොවපන්වන බවත් ඔහු දැන ගනු 

පිණිසය. 

ِ َغْيبه
هالْ ُخْنُهِب

َ
ِلَْمِأ ِّني

َ
َْعلََمِأ هَكَِله ل

َٰ
َذ

يَِكْيَدِ ََِلَِيْهده َ ِاّللَّ نَّ
َ
وَأ

هنهيَِ َائ
ْ
ِ{52} اَل

මා ගැන මම නිර්වදෝෂි යැයි 

වනොපවසමි .ආත්මය පවට දැඩි 

වලස වපොලඹවන්නකි .නමුත් 
මාවේ පරමාධිපති ආශිර්වාද කළ 

දෑ(ආත්මය )හැර .නියත 
වශවයන්ම මාවේ පරමාධිපති අති 

ِ ُئَِنْفِسه بَري
ُ
ِاْلَّْفَسِِإهنَِِّۚ  َوَماِأ
اَرةِن مَّ

َ
وءهَِِِل هالسُّ ِِب مََِِماِإهَلَّ ِِرَحه ِإهنَِِّۚ  َِرّبي
ِ يمِنَِغُفورِنَِرّبي ِ{53} رَحه
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ක්ෂමාශීලීය .මහා කරුණා 
ගුණවයන් යුක්තය (යැයි අසීස්වේ 

බිරිඳ පැවසුවාය.) 

54-57. එතුමා සරවගයින් එළියට ඒම, මිසර වේශවේ භාණ්ඩාගාරය 

තමන්ට පවරන වමන් ඉල්ලා සටීම හා එහි භාරකාරත්වය දැමම.ِ
මාවේ විවශේෂ වකවනකු වලස මා 
ඔහු ව පත් කර ගැනීමට මා 

වවතට ඔහු ව වගන එනු යැයි රජු 

පැවසුවව්ය .(ඔහු පැමිණි විට) 
නියත වශවයන්ම ඔබ අද දින අප 
අතර විශ්වාසනීයත්වයක් ඇති 

වකවනකි යැයි (රජු) පැවසුවව්ය . 

ْسَتْخلهْصُهِ
َ
ِأ ههه ِب اَلِالَْملهُكِاْئُتوِنه

َوقَ
ِ َْفِسه اِۚ  ْله هنََّكِِقَاَلََِِكََّمهُِِفَلَمَّ ِاَْلَْومَِِإ
ْيَنا مهيِنَِمكهيِنََِلَ

َ
ِ{54} أ

මිහිතලවේ සම්පත් සඳහා ඔබ මා 

පත් කරනු .නියත වශවයන්ම මම 
මනා දැනුමැති ආරක්ෂකවයකි 

යැයි (යූසුෆ්) කීය. 

ِ ْرضه
َ
ِاِْل هنه َِخَزائ َٰ

ِلََعَ اَلِاْجَعلَْنه
ِۚ  قَ
ِ ِِإهِّني ِ{55} َعلهيمِنَِحفهيظن

එවලස අපි යූසුෆ්ට එම වේශවේ 
ඔහු කැමති පරිදි එහි පදිිංචි 

වන්නට ඉඩ සලසා දුනිමු .තවද 
අපි අභිමත කරන අයට අපවේ 

කරුණාව තුළින් පිරිනමන්වනමු .
දැහැමියන්වේ ප්රතිඵල අපි නිෂ්ඵල 

වනොකරන්වනමු. 

ِ ْرضه
َ
ِاِْل ُوُسَفِِفه نَّاَِله هَكَِمكَّ ل

َٰ
َوَكَذ

ِمهْنَهاَِحْيُثِيََشاُءِ
ُ
يُبِِۚ  يَتََبوَّأ ِنُصه

هرمَْحَتهَنا يعَُِِوََلِِۚ  ِنََشاءَُِِمنِِْب ْجرَِِنُضه
َ
ِأ

نهيَِ ِ{56} الُْمْحسه

(සතයය )විශ්වාස කළවුනට මතු 

වලොව ප්රතිඵල උතුම්ය  .තවද 
ඔවුහු බිය හැඟීවමන් කටයුතු 

කරන්නන් වූහ. 

يَنِآَمُنواِ ه هَّلَّ ِل َخْين َرةِه ْجُرِاْْلخه
َ
َوَِل

ِ{57} َوََكنُواَِيتَُّقونَِ

58-62. තම සවහෝදරයින් මුණ ගැවසන විට ඔවුන් තමන් ගැන 

වනොදැන සටියදී එතුමාණන් ඔවුන් හඳුනා ගැනීම.ِ



 

 

 
17 

තවද යූසුෆ්වේ සවහෝදරවයෝ 

පැමිණ ඔහු වවත ඇතුළු වූහ .
එවිට ඔවුන් ඔහු ව නාඳුනන්නන් 

වලසන් සටිය ද ඔහු ඔවුන් ව 

හඳුනා ගත්වත්ය. 

ِ هْخَوةُِيُوُسَفِفََدَخلُواَِعلَْيهه وََجاَءِإ
ِ{58} َفَعَرَفُهْمَِوُهْمََِلُُِمْنكهُرونَِ

ඔවුනට සූදානම් කර දිය යුතු දෑ 
ඔවුනට ඔහු සූදානම් කර දුන් 
කල්හි නුඹලාවේ පියාවගන් වූ 

නුඹලාවේ සවහෝදරයා මා වවත 

වගන එනු .නියත වශවයන්ම මම 
කිරුම පූර්ණ ව වදන බවත් 

සත්කාරයින් අතුරින් මම 
වශ්රේෂ්ඨවයකු වන බවත් නුඹලා 

දුටුවා වනොවව් දැයි පවසා සටීය. 

ِ اَلِاْئُتوِنه
ََهازهههْمِقَ َزُهْمِِبه

اَِجهَّ َولَمَّ
بهيُكْمِ

َ
ٍخِلَُكْمِمهْنِأ

َ
هأ ََلِِۚ  ب

َ
ِتََرْونَِِأ

ِ ِّني
َ
ِِأ وفه

ُ
نَاِالَْكْيَلِِأ

َ
َِخْيُِِوَأ

ِ{59} الُْمْْنهلهيَِ

එවහයින් නුඹලා මා වවත ඔහු 
වනොවගනාවවහු නම් මා වවතින් 

නුඹලාට කිසදු කිරුමක් වනොමැත .
තවද නුඹලා මා වවත සමීප 

වනොවනු.  

ِفَََلَِكْيَلِلَُكْمِ ههه ِب تُوِنه
ْ
إهْنِلَْمِتَأ

فَ
يَِوََلَِتْقَرُبونِه ْنده ِ{61} عه

ඔහු(ව කැටුවා වගන ඒම )ගැන 
අපවේ පියාණන්ට අපි සැල 

කරන්වනමු  .තවද නියත 
වශවයන්ම අප එය සදු 

කරන්වනෝමය යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

هنَّاِ بَاهَُِوإ
َ
الُواَِسَُنَاوهُدَِعْنُهِأ

قَ
لُونَِ ِ{61} لََفاعه

ඔවුන්වේ භාණ්ඩ ඔවුන්වේ ගමන් 

මලු වලම තබනු .ඔවුන් ඔවුන්වේ 
පවුල වවත හැම ගිය විට ඔවුන් 

එය දැන, නැවත හැම ආ හැකි 
වනු පිණිස යැයි ඔහු ඔහුවේ 

වසේවකයින්ට කීය. 

ِ هَضاَعَتُهْمِِفه ِاْجَعلُواِب ههه ْتَيان هفه اَلِل
َوقَ

ُهْمَِيْعرهفُوَنَهاِ
ْمِلََعلَّ ههه هَذاِاْنَقلَُبواِرهَحال إ

ُعونَِ ُهْمِيَرْجه
ْمِلََعلَّ ْهلههه

َ
ِأ هََلَٰ ِ{62} إ

63-66. යූසුෆ්වේ සවහෝදරයින් තම සවහෝදර බුන්යාමීන් මිසරයට 
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කැටුවා වගන යෑම සඳහා තම පියාවගන් බැගෑපත් වීම.ِ
ඔවුන් ඔවුන්වේ පියාණන් වවත 

නැවත ගිය කල්හි අපවේ 

පියාණනි ,)මින් ඉදිරියට )කිරා දීම 

අප වවත වළක්වන ලදී .එබැවින් 
අප සමග අපවේ සවහෝදරයා 

එවනු .අපි (ධානය )කිරා 

ගන්වනමු .තවද නියත වශවයන්ම 
අපි ඔහු ව ආරක්ෂා කරන්නන් 

වවමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

بَانَاِ
َ
ْمِقَالُواِيَاِأ بهيهه

َ
ِأ هََلَٰ اِرََجُعواِإ لَمَّ

فَ
َخانَاِ

َ
ْلَِمَعَناِأ ْرسه

َ
ُمنهَعِمهنَّاِالَْكْيُلِفَأ

هنَّاََِلَُِِلَافهُظونَِنَْكَتْلِ ِ{63} َوإ

මීට වපර නුඹලාවේ සවහෝදරයා 
(යූසුෆ්) විෂයවයහි නුඹලා ව මම 
විශ්වාස කළාක් වමන් මිස වමොහු 

වකවරහි ද නුඹලා ව මම විශ්වාස 

කළ යුතු ද ?එවහයින් 
ආරක්ෂකයා වශවයන් අල්ලාහ් 

අති වශ්රේෂ්ඨය .තවද ඔහු 
කරුණාවන්තයින්වගන් මහා 

කරුණාවන්තයා ය. 

َِكَماِ ِإهَلَّ قَاَلَِهْلِآَمُنُكْمَِعلَْيهه
ِمهْنَِقْبُلِ يهه خه

َ
ِأ َٰ مهْنُتُكْمِلََعَ

َ
ُِِۚ  أ ِفَاّللَّ

رَْحمَُِِوُهوَِِۚ  َِحافهًظاَِخْيِن
َ
ِأ

هيَِ ِ{64} الرَّامحه

ඔවුන්වේ මලු ඔවුහු විවෘත කළ 
කල්හි ඔවුන් වවත ආපසු වදන 
ලද ඔවුන්වේ භාණ්ඩ ඔවුහු 

දුටුවවෝය .අපවේ පියාණනි, වමය 
අපි වනොපැතුවවමු, අපවේ වමම 

භාණ්ඩ අපට නැවත වදන ලදී .
තවද අපි අපවේ පවුලට ආහාර 

සපයන්වනමු .තවද අපවේ 
සවහෝදරයාව රැක බලා 
ගන්වනමු.  ඔටු (මත පටවන) 

බරට අපි අධික ව ලබා ගන්වනමු .
එය පහසු කිරුම් බරකි යැයි 
පැවසුවවෝය 

اَِفَتُحواَِمَتاَعُهْمِوََجُدواِ َولَمَّ
ْمِ هََلْهه ْتِإ هَضاَعَتُهْمُِردَّ بَانَاِيَاِقَالُواِۚ  ب

َ
ِأ

َِِما ههِِۚ  َِنْبغه ذه هَضاَعُتَناَِهَٰ ُِردَّْتِِب
هََلَْنا ْهلََناَِونَمهيُِِۚ  ِإ

َ
َخانَاَِوََنَْفُظِِأ

َ
ِأ

هَكِِۚ  َونَْزَداُدَِكْيَلِبَعهٍيِ ل
َٰ
َِِذ َِكْيلن

يِن ِ{65} يَسه
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වමොහු ව මා වවත (නැවත) වගන 
එන බවට අල්ලාහ් වවතින් නුඹලා 
මට ප්රතිඥාවක් වදන වතක් මම 

ඔහු ව නුඹලා සමග කිසවිවටක 

වනොයවමි .නමුත් නුඹලාට (යම් 

නපුරක් )වට කර ගනු ලැබුවවොත් 
මිස යැයි ඔහු පැවසීය. එවහයින් 

ඔවුන්වේ ප්රතිඥාව ඔවුහු ඔහුට දුන් 
කල්හි අප පවසන දෑ වකවරහි 

අල්ලාහ් භාරකරු යැයි ඔහු 

කීවව්ය. 

ِ ِتُْؤتُونه َٰ لَُهَِمَعُكْمَِحَّتَّ ْرسه
ُ
قَاَلِلَْنِأ

ْنِ
َ
ِأ ِإهَلَّ ههه ِب َنه

تُنَّ
ْ
ََلَأ ِه هًقاِمهَنِاّللَّ َمْوث

هُكْمِ اِۚ  ُُيَاَطِب هَقُهمِِْآتَوْهُِِفَلَمَّ َِمْوث
ُِِقَاَلِ َِِٰاّللَّ ِ{66} َوكهيلنَِِنُقوُلَِِماِلََعَ

67,68. තම දරුවන් වවනුවවන් යඃකූබ් තුමාවේ උපවදස.ِ
මාවේ දරුවනි, නුඹලා එකම 

වදොරටුවකින් ඇතුළු වනොවනු .

විවිධ වදොරටු වලින් ඇතුළු වනු .
අල්ලාහ්වගන් වූ කිසවකින් 

නුඹලා සඳහා කිසදු ඵලක් මා 

විසන් ලබා දිය වනොහැක .තීන්දුව 

අල්ලාහ් සතු ව මිස නැත .ඔහු 

වවත මම භාර කවළමි .තවද භාර 
කරන්නන් ද ඔහු වවතම භාර කළ 

යුතුය. 

ََِلِتَْدُخلُواِمهْنِبَاٍبِ َّ اَلِيَاِبََنه
َوقَ

بَْواٍبُِمَتَفريقٍَةِ
َ
ٍدَِواْدُخلُواِمهْنِأ ِۚ  َواحه

َِِوَما ْغَنه
ُ
هِِمهنََِِعْنُكمِِْأ ِمهنِِْاّللَّ
ءٍِ ُْكمُِِإهنِهِۚ  ََِشْ ِِاِلْ هِِإهَلَّ َّ َِعلَْيهِهِۚ  ِّلله
ُْتِ ِهَِوَعلَْيهِهِۚ  ِتََوَّكَّ

ِفَلَْيَتَوّكَّ
ُونَِ ِ{67} الُْمَتَوَّكي

තවද ඔවුන්වේ පියා ඔවුනට අණ 
කළ පරිදි ඔවුන් ඇතුළු වූ කල්හි 

යඃකූබ්වේ මනස තුළ තිබූ 
අභිලාෂය ඉටු වීම මිස වවනත් 

කිසවක් අල්ලාහ්වගන් ඔවුනට 
ප්රවයෝජනය වගන වදන්නක් 

වනොවීය .නියත වශවයන්ම අපි 
ඔහුට ඉගැන් වූ දෑ පිළිබඳ ව ඔහු 

දැනුමැත්වතකි .එනමුත් ජනයා 

අතුරින් බහුතරයක් වදනා (ඒ බව )

بُوُهْمِ
َ
َمَرُهْمِأ

َ
اَِدَخلُواِمهْنَِحْيُثِأ َولَمَّ

مهْنِ ِه َِعْنُهْمِمهَنِاّللَّ َماََِكَنُِيْغَنه
َِيْعُقوَبِ َِنْفسه َِحاَجًةِِفه

ٍءِإهَلَّ ََشْ
هنَّهُِِۚ  قََضاَهاِ وَِوإ لْمٍِِذَلُ هَماِعه َِعلَّْمَناهُِِل
نَِّ كه

ْكَثََِِولََٰ
َ
ِِأ ََِلِِاْلَّاسه
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වනොදනිති  . َِ{68} َيْعلَُمونِ

69-79. යූසුෆ්වේ සවහෝදරයින් තම ඉල්ලීම පරිදි තම බාල 

සවහෝදරයා කැටුවා වගන නැවත පැමිණීම හා ඔහු ව තමන් අසල 

තබා ගැනීම සඳහා යූසුෆ් නබිතුමා සදු කළ උපක්රමය.ِ
ඔවුහු යූසුෆ් වවත ඇතුළු වූ කල්හි 
ඔහු තම සවහෝදරයා ව ළිං කර 
වගන නියත වශවයන්ම මම ඔවබ් 
සවහෝදරයා වවමි. එබැවින් ඔවුන් 
සදු කරමින් සටින දෑ පිළිබඳව නුඹ 
දුක් වනොවනු යැයි පැවසුවව්ය . 

ِ هََلْهه ِإ ِيُوُسَفِآَوىَٰ َٰ اَِدَخلُواِلََعَ َولَمَّ
َخاهُِ

َ
ِِقَالَِِۚ  أ نَاِإهِّني

َ
ُخوكَِِأ

َ
ِفَََلِِأ

هَماِتَبَْتئهْسِ ِ{69} َيْعَملُونَََِِكنُواِب

ඔවුනට සූදානම් කර දිය යුතු දෑ 
ඔවුනට සූදානම් කර දුන් කල්හි 

තම සවහෝදරයාවේ ගමන් මලු ව 
තුළ ජල බඳුන තබන්නට ඔහු 

සැලැස්සුවව්ය .පසු ව අවහෝ 
තවලම් කරුවනි, නියත 

වශවයන්ම නුඹලා වසොරුන් යැයි 
නිවව්දකයකු දන්වා සටිවේය. 

ََهازهههْمَِجَعَلِ َزُهْمِِبه
اَِجهَّ فَلَمَّ

ذََّنِ
َ
ِأ ُِثمَّ يهه خه

َ
ِأ ِرَْحله َقايََةِِفه

السي
ُتَهاِالْعهُيِ يَّ

َ
ِأ هنَُّكْمُِمَؤذينن إ
ِ{71} لََسارهقُونَِ

ඔවුහු ඔවුන් වවත හැම නුඹලා 
නැති කර ගත්වත් කුමක් දැයි 

විමසුවවෝය. 

ْقَبلُواَِعلَْيههْمَِماَذاِ
َ
قَالُواِوَأ
ِ{71} َتْفقهُدونَِ

රජුවේ රන් කුසලානය (බඳුන) 

අපි අහිමි කර ගත්වතමු .තවද එය 
වගන එන්නාට ඔටුවවකු බරට 

(ධානය )ඇත .තවද ඒ ගැන මම 
සහතික වවමි යැයි ඔවුහු 

පැවසුවවෝය . 

هَمْنَِجاَءِ َِول ُدُِصَواَعِالَْملهكه قَالُواَِنْفقه
ِزَعهيمِن ههه نَاِب

َ
ُْلِبَعهٍيِوَأ ِمحه ههه ِ{72} ب

අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසමු .
මහවපොවළොවව් කලහකම් කිමමට 
අපි වනොපැමිණි බවත් අපි 

ْئَناِ لََقْدَِعلهْمُتْمَِماِجه ِه قَالُواِتَاّللَّ
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වසොරුන් වනොවන බවත් 
සැබැවින්ම නුඹලා දන්වනහු යැයි 

ඔවුහු පැවසුවවෝය. 

َِوَماُِكنَّاِ ْرضه
َ
ِاِْل َدِِفه ُْفسه ْله

ِِ{73} َسارهقهيَِ

එවසේ නම් නුඹලා වබොරුකාරයින් 
වී නම් නුඹලාවේ ප්රතිවිපාකය 

කුමක් විය යුතු දැයි ඔවුහු 

විමසුවවෝය. 

هْنُِكْنُتْمِ الُواَِفَماَِجَزاُؤهُِإ
قَ

ِ{74} ََكذهبهيَِ

එහි ප්රතිවිපාකය එනම් 
කවවරකුවේ ගමන් මල්වලහි 

වසොයා ගනු ලබන්වන් ද එවිට 
ඔහුමය එහි ප්රතිවිපාකය විඳිය 

යුත්වත්. අපි අපරාධකරුවන්ට 
ප්රතිවිපාක ලබා වදනුවේ එවලසය 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

َِفُهَوِ ِرَْحلههه َدِِفه الُواَِجَزاُؤهَُِمْنِوُجه
قَ

هَكِِۚ  َجَزاُؤهُِ ل
َٰ
ََِنْزهيَِكَذ
همهيَِ ال ِ{75} الظَّ

තම සවහෝදරයාවේ වපොදියට 
වපර ඔවුන්වේ වපොදි වලින් 

(වසොයන්නට )පටන් ගත්වත්ය .
පසු ව තම සවහෝදරයාවේ 

වපොදිවයන් එය එළියට ගත්වත්ය .

එවලසය අපි යූසුෆ්ට (සයල්ල )

සැලසුම් කවළේ .අල්ලාහ්වේ 
කැමැත්වතන් වතොර ව, රජුවේ 

නීතිය තුළ ඔහුවේ සවහෝදරයා 

ගැනීමට සුදුසු වනොවීය .අපි 
අභිමත කරන අයට තරාතිරම් 

උසස් කරන්වනමු .තවද දැනුමැති 
සයල්ලන්ට වඩා ඉහළින් මනා 

දැනුමැත්තකු ඇත. 

ِ ُِثمَّ خهيهه
َ
ْمَِقْبَلِوهََعءهِأ َيتههه وْعه

َ
هأ ِب
َ
َفَبَدأ

ِ يهه خه
َ
هَكِِۚ  اْسَتْخرََجَهاِمهْنِوهََعءهِأ ل

َٰ
َِكَذ

ُوُسَفِ ُخذَََِِكنََِِماِۚ  كهْدنَاَِله
ْ
َأ َخاهَُِِله

َ
ِأ

ِ ِِالَْملهكهِِدهينِهِِفه نِِْإهَلَّ
َ
ُِِيََشاءَِِأ ِۚ  ِاّللَّ

ُُِكيَِِوفَْوَقِِۚ  ِنََشاءَُِِمنَِِْدرََجاٍتِِنَْرَفعُِ
لْمٍِِذهي ِ{76} َعلهيمِنِعه

ඔහු වසොරකම් කර ඇත්නම් 

(පුදුමයක් වනොවව් ).මීට වපර 
ඔහුවේම සවහෝදරයා වසොරකම් 

කර ඇත යැයි ඔවුහු පැවසුවවෝය .

ََِلُِمهْنِ خن
َ
َقِأ هْنِيَْْسهْقَِفَقْدَِِسَ الُواِإ

قَ
َهاِۚ  َقْبُلِ َِسَّ

َ
ِِيُوُسُفِِفَأ َِولَْمِِفه هه َِنْفسه
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නමුත් යූසුෆ් එය ඔවුනට වහළි 
වනොකර ඔහුවේ මනස තුළ එය 

සඟවා ගත්වත්ය .නුඹලා 

ස්ථානවයන් නපුරුම අය වවති .
තවද නුඹලා වර්ණනා කරමින් 

පවසන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් 
මැනවින් දන්නාය යැයි ඔහු 
පැවසීය. 

َهاِلَُهْمِ ْنُتمِِْقَالَِِۚ  ُيْبده
َ
ِۚ  َِمََكنًاََِشٌِِّأ

ُِ ْعلَمَُِِواّللَّ
َ
هَماِأ ُفونَِِب ِ{77} تَصه

අවහෝ  උතුමාණනි, වමොහුට ඉතා 

වයස් ගත පිවයකු සටියි .එබැවින් 
ඔහුවේ තැනට අප අතුරින් 

වකවනකු ගනු. නියත වශවයන්ම 
අපි ඔබ ව දැහැමියන් අතුරින් 

වකවනකු වලස දකින්වනමු යැයි 

ඔවුහු පැවසුවවෝය. 

بًاَِشْيًخاِ
َ
ََِلُِأ َعزهيُزِإهنَّ

يَُّهاِالْ
َ
قَالُواِيَاِأ

َحَدنَاَِمََكنَُهِ
َ
هنَّاِۚ  َكبهيًاِفَُخْذِأ ِنََراكَِِإ

نهيَِِمهنَِ ِ{78} الُْمْحسه

අපවේ භාණ්ඩ කවුරුන් වවතින් 
අපි වසොයා ගත්වතමු ද ඔහු හැර 

(වවනත් වකවනකු )අප 
ගැනීවමන් අල්ලාහ් ආරක්ෂා 

කරත්වා එවිට අපි නියත 
වශවයන්ම අපරාධකරුවන් වවමු 

යැයි ඔහු පැවසුවව්ය. 

َِمْنِ ُخَذِإهَلَّ
ْ
ْنِنَأ

َ
أ ِه قَاَلَِمَعاَذِاّللَّ

هًذاِ اِإ
هنَّ ْنَدهُِإ وََجْدنَاَِمَتاَعَناِعه

هُمونَِ ِ{79} لََظال

80-82. සදු වූ කරුණ සම්බන්ධවයන් ඇතැමුන් ඇතැමුන්ට වදොස් 

පැවමම, යූසුෆ්වේ සවහෝදරයින් තම පියාණන් වවත හැම යාම, 

තමන්ට සදු වූ විපත්තිය සම්බන්ධවයන් නිදහසට කරුණු දැක්වීම.ِ
ඔහු ගැන ඔවුහු බලාවපොවරොත්තු 
සුන් වූ කල්හි රහසන් සාකච්ඡා 

කිමමට වවන් ව ගිවයෝය .නියත 
වශවයන්ම නුඹලාවේ පියා 

අල්ලාහ්වගන් වූ ප්රතිඥාවක් 
නුඹලා වවතින් ගත් සැටිත් මීට 

වපර යූසුෆ් විෂවයහි (එවන් 

ප්රතිඥාවක් )නුඹලා කඩ කළ 

ُسواِمهْنُهَِخلَُصواََِنهيًّاِ
َ
اِاْستَْيأ ِۚ  فَلَمَّ

لَمَِِْكبهيُُهمِِْقَاَلِ
َ
نََِِّتْعلَُمواِأ

َ
بَاُكمِِْأ

َ
ِأ

َخذَِِقَدِْ
َ
هًقاَِعلَْيُكمِِْأ هِِمهنََِِمْوث ِاّللَّ
ِيُوُسَفَِقبَِِْومهنِْ رَّْطُتْمِِفه

ِۚ  ُلَِماِفَ
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සැටිත් නුඹලා වනොදන්වනහුද ?
එවහයින් මාවේ පියා මා හට 

අවසර වදන වතක් වහෝ අල්ලාහ් 
මට තීන්දු වදන වතක් වහෝ මම 

වමම භූමිවයන් ඉවත වනොයමි .
තවද ඔහු තීන්දු වදන්නන්වගන් 
අති වශ්රේෂ්ඨය යැයි ඔවුන් අතුරින් 

වැඩිමලා පැවසුවව්ය. 

بَْرحَِِفَلَنِْ
َ
ْرَضِِأ

َ
َِِٰاِْل َذنََِِحَّتَّ

ْ
ِِيَأ ِِِله به

َ
ِأ

وِْ
َ
َُُِِيُْكمَِِأ ِِاّللَّ َِخْيَُِِوُهوَِِۚ  ِِله

َاكهمهيَِ
ْ
ِ{81} اِل

නුඹලා නුඹලාවේ පියා වවත 
වගොස් අපවේ පියාණනි, නියත 

වශවයන්ම ඔවබ් පුතා වසොරකම් 

කවළේය .අප දන්නා දෑ පිළිබඳ ව 

මිස (වවවනකක් පිළිබඳ )අපි 

සාක්ෂි වනොදරන්වනමු .තවද අපි 

(අපට වනොවපවනන )ගුප්ත දෑ 
ආරක්ෂා කරන්නන් වලස 

වනොසටිවයමු යැයි නුඹලා 

පවසනු . 

بَانَاِ
َ
بهيُكْمَِفُقولُواِيَاِأ

َ
ِأ هََلَٰ ُعواِإ ارْجه

هَماِ ِب
ْدنَاِإهَلَّ َقَِوَماَِشهه ِاْبَنَكَِِسَ إهنَّ

ِ هلَْغْيبه َعلهْمَناَِوَماُِكنَّاِل
يَِ ِ{81} َحافهظه

අපි එහි සටි ගම්මානවයන් හා එහි 
අපි මුණගැසුණු නඩවයන් නුඹ 

විමසා බලනු .තවද නියත 
වශවයන්ම අපි සතයවාදීහුමය . 

ُِكنَّاِفهيَهاِوَالْعهَيِ ِته
ِالَْقْريََةِالَّ له

َ
َواْسأ

ْقَبلَْناِفهيَهاِ
َ
ِأ ِته
هنَّاِۚ  الَّ َِوإ

ِ{82} لََصادهقُونَِ

83-86. යඃකූබ් (අලයිහිස් සලාම්) තම දරුවන්වේ ප්රකාශය පිළි 

වනොගැනීම, යූසුෆ් තුමා පිළිබඳ ඇති වූ දුක වහේතුවවන් එතුමාවේ ඇස් 

අන්ධභාවයට පත් වීම, පසු ව එතුමා අල්ලාහ් වවතට වයොමු වීම.ِ
නමුත් (මීට වපර )නුඹලාවේ 

ආත්මාවන් නුඹලාට කරුණක් 

අලිංකාරවත් කවළේය .එවහයින් 

අලිංකාර ඉවසීමකි (වඩාත් වශ්රේෂ්ඨ 

වනුවේ). ඔවුන් සයල්ල මා වවත 

වගන ඒමට අල්ලාහ්ට හැකිය .

ْنُفُسُكْمِ
َ
لَْتِلَُكْمِأ قَاَلِبَْلَِسوَّ

ْمًراِ
َ
ِِفََصْبِنِۚ  أ َُِِعََسِِۚ  َِْجهيلن نِِْاّللَّ

َ
ِأ

ِ هيََنه ت
ْ
هههمِِْيَأ هنَّهُِِۚ  َِْجهيًعاِب ِالَْعلهيمُُِِهوَِِإ
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නියත වශවයන්ම ඔහු සර්ව ඥානී 
සයුම් ඥානය ඇත්තාය යැයි 

ඔහු(පියා )පැවසීය. 

َكهيمُِ
ْ
ِ{83} اِل

තවද ඔහු ඔවුන්වගන් හැම අවහෝ 
යූසුෆ් වකවරහි තිබූ මාවේ 

වශෝකවේ තරම යැයි පැවසීය .
තවද දුවකන් ඔහුවේ දෑස් සුදුමැලි 

විය .ඔහු (දුක )යටපත් කර 

ගත්වත්ය. 

ِ َٰ ِلََعَ َسََفَٰ
َ
َِعْنُهْمَِوقَاَلِيَاِأ َٰ َوتََوَّلَّ

ِ ُْزنه
ْ
ْتَِعْيَناهُِمهَنِاِل يُوُسَفَِواْبَيضَّ

يمِن ِ{84} َفُهَوَِكظه

අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසන්වනමු .
ඔබ වරෝගාතුර වන වතක් වහෝ 

විනාශ වී යන්නන් අතුරින් වන 
වතක් වහෝ ඔබ යූසුෆ්වේ 

මතකවයන් ඉවත් වනොවන්වන් 

මය යැයි ඔවුහු පැවසුවවෝය. 

ِ َٰ ِتَْذُكُرِيُوُسَفَِحَّتَّ
ُ
َتْفَتأ ِه قَالُواِتَاّللَّ

ْوِتَُكوَنِمهَنِ
َ
تَُكوَنَِحَرًضاِأ

ِ{85} الَْهالهكهيَِ

මාවේ වශෝකය හා මාවේ දුක 
පිළිබඳ මම පැමිණිලි කරනුවේ 

අල්ලාහ් වවතමය .තවද නුඹලා 
වනොදන්නා දෑ මම අල්ලාහ්වගන් 

දැන ගනිමි යැයි ඔහු පැවසුවව්ය. 

ِه ِإهََلِاّللَّ ِوَُحْزِنه ْشُكوَِبِّثي
َ
هنََّماِأ اَلِإ

قَ
َماََِلِ ِه ْعلَُمِمهَنِاّللَّ

َ
وَأ

ِ{86} َتْعلَُمونَِ

87-92. යඃකූබ් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා තම දරුවන් වදවදනා වසොයා 

එන වමන් වසසු දරුවන් එවීම. පසු ව යූසුෆ් තුමා පිළිබඳ ඔවුන් දැන 

ගැනීම, ඔවුන් එතුමාවගන් සමාව අයැදීම හා ඔවුනට එතුමා සමාව 

දීම.ِ
අවහෝ  මාවේ දරුවනි, නුඹලා 
වගොස් යූසුෆ් හා ඔහුවේ 

සවහෝදරයා පිළිබඳ වසොයා බලනු .
අල්ලාහ්වේ දයාව පිළිබඳ ව 

නුඹලා බලාවපොවරොත්තු සුන් කර 

වනොගනු .නියත වශවයන්ම 
ප්රතික්වෂේප කරන ජනයා මිස 

වවනත් කිසවකු අල්ලාහ්වේ 

ُسواِمهْنِيُوُسَفِ ِاْذَهُبواَِفَتَحسَّ َّ يَاِبََنه
ِه ِاّللَّ ُسواِمهْنَِرْوحه

َ
َِوََلَِتْيأ يهه خه

َ
ِۚ  وَأ
هنَّهُِ ُسََِِلِِإ

َ
هَِِرْوحهِِمهنَِِْيْيأ ِِاّللَّ ِالَْقْومُِِإهَلَّ
ِ{87} الََْكفهُرونَِ
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දයාව පිළිබඳ බලාවපොවරොත්තු 

සුන් කර වනොගනිති . 

ඔහු වවත ඔවුන් ඇතුළු වූ කල්හි 
අවහෝ  උතුමාණනි, අප හා අපවේ 

පවුලට පීඩාව වැලඳී ඇත .අපි 
අල්ප වටිනාකමින් යුත් භාණ්ඩ 

සමග පැමිණ ඇත්වතමු .එබැවින් 
කිරුම් බර අපට පූර්ණ ව ලබා දී 

තවද අප වවත (තවත් කිහිපයක් )

දන් වදනු .නියත වශවයන්ම 
අල්ලාහ් දන් වදන්නන්හට කුසල් 

පිරිනමනු ඇත යැයි ඔවුහු 

පැවසුවවෝය. 

يَُّهاِ
َ
ِقَالُواِيَاِأ اَِدَخلُواَِعلَْيهه فَلَمَّ

ْئَناِ ِوَجه ُّ ْهلََناِالْضُّ
َ
َناِوَأ َعزهيُزَِمسَّ

الْ
َِْلَاِالَْكْيَلِ ْوفه

َ
هبهَضاَعٍةُِمزَْجاٍةِفَأ ب
ْقَِعلَْيَناِ َِِإهنَِِّۚ  َوتََصدَّ ََِيْزهيِاّللَّ
قهيَِ ِ{88} الُْمَتَصدي

නුඹලා අඥානයින් වලස සටි 
අවස්ථාවව් යූසුෆ් හා ඔහුවේ 

සවහෝදරයාට නුඹලා කළ දෑ 
නුඹලා දන්වනහු දැයි ඔහු 

විමසුවව්ය 

اَلَِهْلَِعلهْمُتْمَِماَِفَعلُْتْمِبهُيوُسَفِ
قَ

ْنُتْمَِجاههلُونَِ
َ
هْذِأ ِإ يهه خه

َ
ِ{89} وَأ

සැබැවින්ම ඔබ ද යූසුෆ් ? යැයි 

ඔවුහු විමසුවවෝය .මම යූසුෆ්, වම් 

මාවේ සවහෝදරයාය .අල්ලාහ් අප 

වවත ආශිර්වාද කවළේය .නියත 
වශවයන්ම කරුණ නම් කවවරකු 
අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වී 

ඉවසීවමන් කටයුතු කරන්වන් ද 
නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

දැහැමියන්වේ කුලිය නිෂ්ඵල 
වනොකරනු ඇතැයි ඔහු 
පැවසුවව්ය. 

نَْتِيُوُسُفِ
َ
هنََّكَِِل إ

َ
نَاِقَالَِِۚ  قَالُواِأ

َ
ِأ

َذاِيُوُسُفِ َِِوَهَٰ خه
َ
َُِِمنَِِّقَدِِْۚ  ِأ ِاّللَّ

هنَّهُِِۚ  َِعلَْيَنا قِهَِمنِِْإ
َِِْيتَّ ِفَإهنََِِّويَْصبه

َِ يعََُِِلِِاّللَّ ْجرَِِيُضه
َ
ِأ
نهيَِ ِ{91} الُْمْحسه

අල්ලාහ් මත දිවුරමු .අල්ලාහ් 

අපට වඩා ඔබ ව උසස් කවළේය .
තවද නියත වශවයන්ම අපි වැරදි 

කරන්නන් වීමු යැයි ඔවුහු 

لََقْدِآثََرَكِ ِه هْنِقَالُواِتَاّللَّ َِعلَْيَناَِوإ ُ اّللَّ
ئهيَِ ِ{91} ُكنَّاََِلَاطه
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පැවසුවවෝය  . 

අද දින නුඹලා වකවරහි කිසදු 

වදොසක් නැත .අල්ලාහ් නුඹලාට 

සමාව වදනු ඇත .තවද ඔහු 
කරුණාවන්තයින්වගන් මහා 

කරුණාවන්තය යැයි ඔහු 
පැවසුවව්ය. 

اَلََِلَِتْثهيَبَِعلَْيُكُمِاَْلَْوَمِ
ِۚ  قَ

َُِِيْغفهرُِ رَْحمَُِِوُهوَِِۚ  ِلَُكمِِْاّللَّ
َ
ِأ

هيَِ ِ{92} الرَّامحه

93-98. තම පියාණන් තමන්වේ සුවඳ දැන ගනු පිණිස යූසුෆ් තුමා තම 

කමිසය ඔවුන් අවත් යැවීම, පසු ව පියාණන්ට එමගින් වපනුම ලැබීම. 

යඃකූබ් (අලයිහිස් සලාම්) තුමාවේ දරුවන් එතුමාවගන් සමාව අයැද 

සටීම, ඔවුන් වවනුවවන් එතුමා සමාව ඉල්ලා සටීම.ِ
නුඹලා වම් මාවේ කමිසය වගන 
වගොස් මාවේ පියාවේ මුහුණ මත 

දමනු .ඔහුට බැල්ම එනු ඇත .
තවද නුඹලාවේ පවුවල් සයලු අය 

මා වවත වගන එනු . 

ِ َٰ لُْقوهُِلََعَ
َ
َذاِفَأ َِهَٰ هَقمهيِصه اْذَهُبواِب

ِ تُوِنه
ْ
يًاِوَأ ِبَصه ته

ْ
ِيَأ به

َ
ِأ وَْجهه

ْْجَعهيَِ
َ
ْهلهُكْمِأ

َ
هأ ِ{93} ب

නඩය (මිසරවයන් )පිටත් ව ගිය 
කල්හි නියත වශවයන්ම යූසුෆ්වේ 

සුවඳ මට දැවනයි .නුඹලා මට 
වදොස් නැගිය යුතු වනොවව් දැයි 

ඔවුන්වේ පියා විමසුවව්ය . 

ِ هِّني بُوُهْمِإ
َ
ِالْعهُيِقَاَلِأ اِفََصلَته َولَمَّ

ُدِرهيَحِيُوُسَفِ جه
َ
نِِْلَْوََلِِۚ  َِل

َ
ِأ

ِ{94} ُتَفنيُدونِه

අල්ලාහ් මත දිවුරමින් නියත 

වශවයන්ම ඔබ (තවමත්) ඔවබ් 
පැරණි මුළාවවහිම පසුවන්වනහි 

යැයි ඔවුහු පැවසුවවෝය . 

هَكِ َِضََلل هنََّكِلَِفه إ ِه قَالُواِتَاّللَّ
يمِه ِ{95} الَْقده

පසු ව ශුභාරිංචි දන්වන්නා පැමිණි 
කල්හි ඔහු ඔහුවේ මුහුණට එය 

දැමුවව්ය .එවිට ඔහු 
බැල්මැත්වතකු වලස නැවත පත් 

විය .නුඹලා වනොදන්නා දෑ මම 

ِ َٰ لَْقاهُِلََعَ
َ
ُيِأ ْنَِجاَءِالْبَشه

َ
اِأ فَلَمَّ

يًاِ ِبَصه ِفَاْرتَدَّ هه لَمِِْقَاَلِِۚ  وَْجهه
َ
قُْلِِأ

َ
ِأ

ِِلَُكمِْ ْعلَمُِِإهِّني
َ
هِِمهنَِِأ ََِلَِِماِاّللَّ
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අල්ලාහ්වගන් දැන ගනිමි යැයි 
නුඹලාට මම වනොකීවවම්දැයි ඔහු 

විමසුවව්ය . 

ِ{96} َتْعلَُمونَِ

අපවේ පියාණනි, අපවේ පාපයන් 
වලට ඔබ අප වවනුවවන් සමාව 
අයැද සටිනු මැනව  නියත 

වශවයන්ම අපි වැරදි කරන්නන් 
වූවයමු යැයි ඔවුහු පැවසුවවෝය. 

هنَّاِ ْرَِْلَاُِذنُوَبَناِإ بَانَاِاْسَتْغفه
َ
قَالُواِيَاِأ

ئهيَِ ِ{97} ُكنَّاَِخاطه

මම මාවේ පරමාධිපතිවගන් 
නුඹලා වවනුවවන් මතු සමාව 

අයැදිමි .නියත වශවයන් ම ඔහු 
අතික්ෂමාශීලී මහා 

කරුණාවන්තය. 

ِ ُرِلَُكْمَِرّبي ْسَتْغفه
َ
هنَّهُِِۚ  قَاَلَِسْوَفِأ ِإ

يمُِِالَْغُفورُُِِهوَِ ِ{98} الرَّحه

99-100. යූසුෆ් තුමාවේ සවහෝදරයින් හා එතුමාවේ වදමාපියන් 

එතුමාණන් වවත පැමිණීම, තම වදමාපියන්හට ගරුබුහුමන් දැක්වීම 

ඔවුන් එතුමාට හිස නැමීම තුළින් එතුමා දුටු සහිනය සැබෑ වීම.ِ
ඔවුන් යූසුෆ් වවත පිවිසුනු කල්හි 
තමන් වවත තම වදමාපියන් ඔහු 

ළිං කර ගත්වත්ය .තවද අල්ලාහ් 
අභිමත කවළේ නම් සුරක්ෂිතයින් 
වලසන් නුඹලා මිසරයට ඇතුළු 

වනු යැයි ඔහු පැවසුවව්ය. 

ِ هََلْهه ِإ ِيُوُسَفِآَوىَٰ َٰ اَِدَخلُواِلََعَ فَلَمَّ
َِوقَاَلِ بََوْيهه

َ
هْنَِشاَءِأ ِإ اْدُخلُواِمهْْصَ

ِآمهنهيَِ ُ ِ{99} اّللَّ

තවද ඔහු ඔහුවේ වදමාපියන් 

රාජාසානය මත ඔසවා තැබුවව්ය .
තවද ඔවුහු ඔහුට සුජූේ කරමින් 

හිස නැමූහ .තවද මාවේ 

පියාණනි, මීට වපර (මා දුටු )
මාවේ සහිනවේ යථාර්ථය 

වමයයි .මාවේ පරමාධිපති එය 

සැබෑ වලසන්ම ඇති කවළේය .
සරවගයින් මා බැහැර කරන විට ද 

මා අතර හා මාවේ සවහෝදරයින් 

واََِلُِ ِوََخرُّ ِالَْعْرشه ِلََعَ بََوْيهه
َ
َوَرَفَعِأ
ًداِ بَتهِِيَاَِوقَاَلِِۚ  ُسجَّ

َ
َذاِأ وهيُلَِِهَٰ

ْ
ِتَأ

َِِجَعلََهاِقَدَِِْقْبُلِِمهنُِِْرْؤيَايَِ َِرّبي
ا ْحَسنََِِوقَدِِْۚ  َِحقًّ

َ
ِِأ ِِإهذِِْبه ْخرََجَنه

َ
ِأ

ْجنِهِمهنَِ هُكمِِْوََجاءَِِالسي مهَنِاْْلَْدوِهِب
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අතර වෂයිතාන් කලහකම් ඇති 
කිමවමන් පසු පිටිසර 

ගම්මානවයන් නුඹලා ව වගන ආ 
විටද ඔහු මා සමග යහපත් අයුරින් 

කටයුතු කවළේය .නියත 
වශවයන්ම මාවේ පරමාධිපති ඔහු 

අභිමත කරන දෑට මමත්රීය. 
නියත වශවයන්ම සර්වඥානී 
සයුම් ඥානය ඇත්තා ඔහුමය. 

ِ ْيَطاُنِبَيَْنه
ْنِنََزَغِالشَّ

َ
ِأ مهْنَِبْعده

ِ ِإهْخَوِته ِِإهنَِِّۚ  َوَبْيَ َِِرّبي يفن هَماِلَطه ِل
هنَّهُِِۚ  ِيََشاءُِ ِالَْعلهيمُُِِهوَِِإ

َكهيمُِ
ْ
ِ{111} اِل

101. තමන් වකවරහි අල්ලාහ් දැක් වූ ආශිර්වාදය පිළිවගන, තමන්වේ 

අවසන් තත්ත්වය යහපත් කරන වමන් ඔහුවගන් ඉල්ලා සටීම.ِ
මාවේ පරමාධිපතියාණනි, ඔබ 

මට රාජයය පිරිනැමුවවහිය .තවද 
සදුවීම් වල යථාර්ථය ඉගැන්වූවව 

හිය .අහස් හා වපොවළොවව් 

නිර්මාපකයාණනි ,වමවලොව හා 
මතු වලොවවහි මාවේ භාරකරු 

ඔබය .මා (ඔබට )අවනත 
වන්වනකු වලසන් මරණයට පත් 

කරනු මැනව  තවද දැහැමියන් 
සමග මා වසේන්දු කරනු මැනව  

ِ ْمَتَنه
َِوَعلَّ ِمهَنِالُْملْكه ْدِآتَيَْتَنه

ِقَ َربي
ِ َحادهيثه

َ
ِاِْل وهيله

ْ
رَِِۚ  مهْنِتَأ ِفَاطه
ِالسَِّ ِِفه نَْتَِولهِّيي

َ
ِأ ْرضه

َ
َِواِْل َماَواته
َرةِه ْنَياَِواْْلخه ِِۚ  اَلُّ َنه

ُِمْسلهًماِتََوفَّ
ِ هْقَنه

ْ
ِل
َ
هيَِِوَأ اِله هالصَّ ِ{111} ب

102-104. යූසුෆ් තුමාවේ කතා වස්තුව මුහම්මේ තුමාවේ නබිත්වයට 

එක් සාධකයක් වීම.ِ
(නබිවරය, )වමය ගුප්ත පුවත් 

අතුරිනි .එය අපි නුඹ වවත 

දන්වමු .ඔවුහු කුමන්ත්රණය 
කරමින් ඔවුන්වේ විෂයය සඳහා 

එක් රැස් වූ අවස්ථාවව් නුඹ ඔවුන් 

අබියස වනොවීය . 

ِ يهه ِنُوحه ْنَباءهِالَْغْيبه
َ
هَكِمهْنِأ ل

َٰ
َذ

هََلَْكِ يْههمُِِْكْنَتَِِوَماِۚ  إ هذََِِْلَ ْْجَُعواِإ
َ
ِأ

ْمَرُهمِْ
َ
ِ{112} َيْمُكُرونََِِوُهمِِْأ

තවද නුඹ (ඔවුන්වේ විශ්වාසය 

ගැන වකතරම් )අවප්ක්ෂා කළ ද 
ජනයා අතුරින් බහුතරයක් වදනා 

َِولَْوَِحَرْصَتِ ِاْلَّاسه ْكَثُ
َ
َوَماِأ
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වේව විශ්වාසවන්තයින් වනොවව් . َِهُمْؤمهنهي ِ{113} ب

වම් සඳහා නුඹ කිසදු කුලියක් 

ඔවුන්වගන් වනොපතන්වනහිය .
වමය වලෝවැසයන්ට වමවනහි 

කිමමක් මිස නැත. 

ْجٍرِ
َ
ِمهْنِأ لُُهْمَِعلَْيهه

َ
هنِِْۚ  َوَماِتَْسأ ُِهوَِِإ

ِ هلَْعالَمهيَِِذهْكرِنِإهَلَّ ِ{114} ل

105-110. වදවියන්ට ආවේශ තැබූවන් අහස් හි හා මහවපොවළොවව් 

අල්ලාහ්වේ සිංඥා දැකීවමන් උපවදස් ලබන්නට ප්රතික්වෂේප කිමම හා 

ඔවුනට එවරහි ව දැක්වූ ප්රතිාාරය.ِ
අහසහ්ි හා මහවපොවළොවව් 

වකතරම් නම් සාධක වී ද ?නමුත් 
ඔවුහු ඒ ගැන පිටුපාමීන් ඒ හරහා 

ගමන් කරති . 

ِ َماَواته ِالسَّ ييْنِمهْنِآيٍَةِِفه
َ
َوَكأ

وَنَِعلَْيَهاَِوُهْمَِعْنَهاِ َِيُمرُّ ْرضه
َ
َواِْل

ِ{115} ُمْعرهُضونَِ

ඔවුන් ආවේශ කරන්නන් වලසන් 
සටියා මිස ඔවුන්වගන් බහුතරයක් 
වදනා අල්ලාහ් ව විශ්වාස 

වනොකරති. 

َِوُهْمِ إهَلَّ ِه هاّللَّ ْكَثُُهْمِب
َ
َوَماِيُْؤمهُنِأ
ِ{116} ُمَْشهُكونَِ

අල්ලාහ්වේ දඬුවමින් 
වවළාගන්නා වූ වයසනයක් ඔවුන් 

වවත පැමිණීම ගැන වහෝ ඔවුහු 
වනොහඟමින් සටිය දී එසැණින් 

අවසන් වහෝරාව පැමිණීම ගැන 
වහෝ ඔවුන් අභයදායී ව සටින්වනෝ 

ද? 

ِ ِمهْنَِعَذابه
َيةن تهَيُهْمََِغشه

ْ
ْنِتَأ

َ
مهُنواِأ

َ
فَأ
َ
أ

اَعُةَِبْغَتًةَِوُهْمََِلِ تهَيُهُمِالسَّ
ْ
ْوِتَأ
َ
أ ِه اّللَّ

ِ{117} يَْشُعُرونَِ

වමය මාවේ මාර්ගයයි .අල්ලාහ් 

වවත මම ඇරයුම් කරමි .මා හා 
මා අනුගමනය කළවුන් පැහැදිලි 

සාධක මත සටිමු .තවද අල්ලාහ් 

සුපිවිතුරුය .මම ආවේශ 
කරන්නන් අතුරින් වකවනකු 

ِه ْدُعوِإهََلِاّللَّ
َ
ِأ َسبهيِّله هِه ذه

َِِٰۚ  قُْلَِهَٰ ِلََعَ
َيةٍِ ِِبَصه َبَعَنه

ِاتَّ نَاَِوَمنه
َ
ِوَُسْبَحانَِِۚ  أ

هِ نَاَِوَماِاّللَّ
َ
ِمهنَِِأ
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වනොවවමි යැයි නුඹ පවසනු. َِ{118} الُْمَْشهكهيِ

ගම්වාසීන් අතුරින් තමන් වවත 
අපි වේව පණිවිඩ දන්වා සටි 

පුරුෂයින් වලස මිස නුඹට වපර 

අපි (රසූල්වරුන් )වනොඑව්වවමු .
ඔවුනට වපර සටියවුන්වේ 

අවසානය වකවසේ වී දැයි ඔවුහු 
මහවපොවළොවවහි සැරිසරා 

අධීක්ෂණය කර 
වනොබලන්වනෝද? බිය හැඟීවමන් 

යුතු ව කටයුතු කළවුන්ට අවසන් 

නිවහන උතුම්ය .නුඹලා වටහා 
වනොගන්වනහු ද?  

ِرهَجاًَلِ
َناِمهْنَِقْبلهَكِإهَلَّ

ْرَسلْ
َ
َوَماِأ

ِ ِالُْقَرىَٰ ْهله
َ
ْمِمهْنِأ هََلْهه ِإ فَلَمِِْۚ  نُوِحه

َ
ِأ

ُيوا ِِيَسه ِِِفه ْرضه
َ
َِكْيَفَِِفَيْنُظُرواِاِْل

هينَََِِعقهَبةََُِِكنَِ ِۚ  َِقْبلهههمِِْمهنِِْاذلَّ
ارُِ َرةهَِِوََلَ ينََِِخْيِنِاْْلخه ه هَّلَّ ِۚ  ِاتََّقْواِل
فَََلِ
َ
ِ{119} َتْعقهلُونَِِأ

රසූල්වරුන් බලාවපොවරොත්තු සුන් 
වූ විට නියත වශවයන්ම තමන් 

වබොරු කරනු ලැබූ බව සතූහ .

(එවිට )අපවේ උපකාරය ඔවුන් 

වවත පැමිණිවේය .අප අභිමත 

කරන අය ව මුදවා ගනු ලැබීය .
අපවේ දඬුවම වැරදිකාර 

ජනයාවගන් වළක්වනු 

වනොලැවබ් . 

نَُّهْمِ
َ
َسِالرُُّسُلَِوَظنُّواِأ

َ
هَذاِاْستَْيأ ِإ َٰ َحَّتَّ

َِمْنِ َ نَاَِفُنِّجي بُواَِجاَءُهْمِنَْْصُ قَْدُِكذه
ُسَناِيَُردَُِِّوََلِِۚ  نََشاُءِ

ْ
ِالَْقْومِهَِعنِهِبَأ

ِ{111}الُْمْجرهمهيَِ

111. අල් කුර්ආන් හි සඳහන් කතා වස්තු වල යථාර්ථය.ِ
සැබැවින්ම ඔවුන්වේ කතා වස්තු 

වල බුේධිය ඇත්තවුනට පාඩමක් 

විය .එය වගොතනු ලැබූ කතාවක් 

වනොවීය .එනමුත් ඔවුන් අතර ඇති 
දෑ තහවුරු කරන්නක් ද සයලු දෑ 

විස්තර කරන්නක් ද විශ්වාස 
කරන ජනයාට මග වපන්වීමක් හා 

දයාවක් ද විය. 

ِ وِله
ُ
ةنِِله ْبَ ْمِعه هه ِقََصصه لََقْدََِكَنِِفه

ِ ْْلَابه
َ
ِيًثاَِحدِهََِكنََِِماِۚ  اِْل ُيْفََتَىَٰ

ِ ِيََديْهه هيَِبْيَ يَقِاذلَّ ْنِتَْصده كه
َولََٰ

ٍءَِوُهًدىَِورمَْحًَةِ ََِشْ يَلُُِكي َوَتْفصه
هَقْوٍمِيُْؤمهُنونَِ ِ{111} ل
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