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17 සූරත් බනී ඉස්රාඊල් (ඉස්රාඊල් දරුවෙෝ) 

මක්කාවෙහි දී පහළ වූෙකි     .ආයාත් 111 කි.  

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

1-8. ප්රාතිහාර්යමත් ඉස්රා ගමන හා ඉස්රාඊල් දරුෙන්වේ ඉතිහාසවයන් 

බිඳක්. 

අපවේ සිංඥාෙන් ඔහුට වපන්ෙනු 
පිණිස  ( මක්කාහ්වේ පිහිටි )මස්ජිදුල් 
හරාම්හි සට ඒ අෙට අපි 
සමෘද්ධිමත් කළ  ( වෙරුසලවම් 
පිහිටි )මස්ජිදුල් අක්සා දක්ො තම 
ගැත්තා ෙ එක් රාත්රියක ගමන් 
වකවරේො වූ ඔහු )අල්ලාහ්( 
සුවිශුද්ධය .නියත ෙශවයන්ම 
ඔහුමය සර්ෙ ශ්රාෙක .සර්ෙ 
නිරීක්ෂක. 

ِ ََلًْلا هِه هَعْبده ٰىِب ْْسَ
َ
هيِأ ُسْبَحاَنِاَّلَّ

ِ ده هََلِالَْمْسجه ِإ ََرامه
ْ
ِاْل ده مهَنِالَْمْسجه

هُُنهيَُهِ هيِبَاَرْكَناَِحْوََلُِل
ْقََصِاَّلَّ

َ
اْْل

هَناِ يُعِِۚ  مهْنِآيَات مه هنَُّهُِهَوِالسَّ إ
يُِ ِ{1} اْْلَصه

තෙද අපි මූසාට වද්ෙ ග්රන්ථය 
පිරිනැමුවෙමු  .නුඹලා මවගන් 
වතොර ෙ භාරකරුෙකු වනොගනු යැයි 
පෙසා ඉස්රාඊල්වේ දරුෙන්ට එය 
මග වපන්වීමක් බෙට පත් කවළමු. 

َوآتَيَْناُِموََسِالْكهَتاَبِوََجَعلَْناهُِ
ُذواِ َِتتَّخه َّلَّ

َ
ائهيَلِأ ِإهْْسَ َِنه ىِْله ُهدا

ِ َِوكهيًلا ِ{2} مهْنُِدوِنه
නූහ් සමග අප ඉසලූ අයවේ 
පරපුරනි!  .නියත ෙශවයන්ම ඔහු 

ගැත්වතකු වියකෘතවේදී .  

يََّةَِمْنِمَحَْلَناَِمَعِنُوٍحِ هنَّهُِِۚ  ُذرِّ ِإ
اََِكنَِ ِ{3} َشُكورااَِعْبدا

තෙද නුඹලා මහවපොවළොවේ 
වදෙරක් කලහකම් කරනු ඇතැයි ද 
නුඹලා මහත් උදම්වීමකින් උසස් 
ෙනු ඇතැයි ද අපි ඉස්රාඊල් 
දරුෙන්ට අපි වද්ෙ ේරන්ථවේ 
තීන්දු කවළමු. 

ِ ِبَِنه هََلٰ َِوَقَضْيَناِإ ائهيَلِِفه إهْْسَ
ِ ْرضه

َ
ِاْْل ِِفه ُدنَّ ََِلُْفسه الْكهَتابه

ُِعلُوًّاَِكبهياا َِوََلَْعلُنَّ َتْْيه ِ{4} َمرَّ
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ඒ වදකින් පළමු ප්රතිඥාෙ පැමිණි 
විට අප සතු ෙඩාත් බලෙත් 
ගැත්තන් නුඹලාට එවරහි ෙ අපි 
එේවෙමු  .එවිට ඔවුහු නිවෙස් අතර 
වසොයා (නුඹලා  ෙ  )විනාශ කර 

දැමුවෙෝය .සදු කරනු ලබන එය 
තිඥාෙක් වියප්ර .  

وََّلُهَماَِبَعْثَناِ
ُ
َفإهَذاَِجاَءَِوْعُدِأ

ٍسِ
ْ
ِبَأ وِله

ُ
اََِلَاِأ َبادا َعلَْيُكْمِعه

يَارِه ًَلَلِادلِّ يٍدَِفَجاُسواِخه ِۚ  َشده
اَِوََكنَِ َِِوْعدا ِ{5} َمْفُعوَّلا

පසු ෙ ඔවුනට එවරහි ෙ ොරය 
නුඹලා වෙත අපි නැෙත ලබා දුනිමු .
තෙද ධනවයන් හා දරුෙන්වගන් 
අපි නුඹලාට උපකාර කවළමු  .තෙද 
අපි නුඹලා ෙ පිරිස ්බලවයන් අධික 
කවළමු. 

ْمِ َةَِعلَْيهه َِرَدْدنَاِلَُكُمِالَْكرَّ ُثمَّ
ْمَواٍلَِوَبنهَْيِ

َ
هأ ْمَدْدنَاُكْمِب

َ
َوأ

ِنَفهياا ْكََثَ
َ
ِ{6} وََجَعلَْناُكْمِأ

නුඹලා යහපත කර ඇත්නම් (එවසේ )
නුඹලා යහපත කර ඇත්වත් 
නුඹලාවේ ආත්මාෙන්ටය  .තෙද 
නුඹලා නපුරක් කර ඇත්නම් එය 
ද එයටමය  .එවහයින් අෙසන් 
තිඥාෙ පැමිණි විට නුඹලාවේ ප්ර
මුහුණු ඔවුන් වශෝකයට පත් 
කිරීමටත් ඔවුන් එහි මුල් ෙරට 
පිවිසුණාක් වමන් මස්ජිදයට 
පිවිසීමටත් ඔවුහු උදම් වූ දෑ දැඩි 
වලස විනාශ කර දැමීමටත් (අපි 
ඔවුන් ෙ එේවෙමු.( 

ُكْمِ ْنُفسه
َ
ْحَسنُْتْمِْله

َ
ْحَسنُْتْمِأ

َ
هْنِأ إ
هنِِْۚ   ُتمَِِْوإ

ْ
َسأ
َ
َِجاءََِِفإهَذاِۚ  َِفلََهاِأ
َرةهَِِوْعدُِ ِوُُجوَهُكمِِْلهيَُسوُءواِاْْلخه

َْدُخلُوا دََِِوَله َِدَخلُوهَُِِكَماِالَْمْسجه
واَِماَِعلَْواِ ُ ُتَِّبِّ ٍةَِوَله َلَِمرَّ وَّ

َ
أ

ِ{7} تَتْبهياا

නුඹලාවේ පරමාධිපති නුඹලාට 
කරුණාෙ වපන්විය හැක  .තෙද 
නුඹලා නැෙත )පාපයට( හැරුවණ් 
නම් අපි ද )දඬුෙමට( හැවරන්වනමු .

තික්වෂේපකයින්ට නිරය තෙද වද්ෙ ප්ර
සර වගයක් බෙට අපි පත් කවළමු.  

ْنِيَرمَْحَُكْمِ
َ
َِربُُّكْمِأ هنِِْۚ  َعََسٰ َِوإ

َِجَهنَّمَِِوََجَعلَْناِۚ  ُِعْدنَاُِعْدُتمِْ
هلََْكفهرهينَِ يااِل ِ{8} َحصه

9,10. පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනවේ ෙැදගත්කම 
නියත ෙශවයන්ම වමම කුර්ආනය 
ෙඩාත් නිෙැරදි දෑ වෙතට මග 
වපන්ෙයි  .තෙද යහකම් කරන්නා වූ 
වද්ෙ විශ්ොසෙන්තයින් ෙනාහි, 
සැබැවින්ම ඔවුනට මහත් වූ කුලිය 
ඇති බෙට ශුභාරිංචි දන්ෙයි . 

ِ َ ِِهه ِته
هلَّ يِل َذاِالُْقْرآَنَِيْهده َِهٰ إهنَّ

هيَنِ ِالُْمْؤمهنهَْيِاَّلَّ ُ ْقَوُمَِويُبَِّشِّ
َ
أ

ْجرااِ
َ
ِلَُهْمِأ نَّ

َ
ِأ َاته اْله َيْعَملُوَنِالصَّ

ِ{9} َكبهياا
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තෙද නියත ෙශවයන්ම මතුවලොෙ 
පිළිබඳෙ විශේාස වනොකරන්නන් 
ෙන ඔවුනට වේදනීය දඬුෙමක් අපි 
සූදානම් කවළමු.  

َرةِه هاْْلخه هيَنََِّلِيُْؤمهُنوَنِب
ِاَّلَّ نَّ

َ
َوأ

ا ما َله
َ
ْعَتْدنَاِلَُهْمَِعَذابااِأ

َ
ِ{10} أ

11. මිනිස් ස්ෙභාෙය. 
තෙද යහපත පිළිබඳ මිනිසා 
පතනොක් වමන් අයහපත පිළිබඳෙ 
ද ඔහු පතයි  .තෙද මිනිසා ඉක්මන් 
සුළු විය.  

ُِدََعَءهُِ ِّ هالِّشَّ نَْساُنِب َويَْدُعِاْْله
َْيهِ
ْ
هاْل نَْسانَُِِوََكنَِِۚ  ب ِاْْله

ِ ِ{11} َعُجوَّلا
12-17. විශ්ෙවේ විදයාමාන ෙ පෙතින අල්ලාහ්වේ සිංඥා. 

රාත්රිය හා දහෙල සිංඥාෙන් වදකක් 
බෙට අපි පත් කවළමු  .එවිට අපි 

වේ සිංඥාෙරාත්රි අඳුරු වකොට 
දහෙවල් සිංඥාෙ වපවනන්නක් 
බෙට පත් කවළමු  .එය නුඹලා 
නුඹලාවේ පරමාධිපතිවගන් වූ 

 වසොයනු පිණිසත් ෙසර භාගයය
ගණන් හා කාල ගණනය නුඹලා 

ගනු පිණිසත්යදැන  .තෙද සයලු දෑ 
අපි විස්තරාත්මකෙ පැහැදිලි 
කවළමු.  

ِ ْيَلَِواَلََّهاَرِآيَتَْْيه
ِۚ  وََجَعلَْناِاللَّ
ْيلِهِآيَةََِِفَمَحْونَا

ِآيَةَِِوََجَعلَْناِاللَّ
ةاِِاَلََّهارهِ َ َبَْتُغواُِمْبِصه َِِله ِمهنَِِْفْضًلا
َْعلَُمواَِربُِّكمِْ نهْيََِِعَددََِِوَله ِالسِّ

هَساَبِ
ْ
ءٍَِِوُكَِِّۚ  َِواْل لَْناهََُِِشْ َِفصَّ

ِ يًلا ِ{12} َتْفصه

සෑම මිනිසකුටම ඔහුවේ ක්රියාෙන් 
ඔහුවේ වගවලහි අපි බැඳ 

තැබුවෙමු  .තෙද මළවුන් වකවරන් 
නැගිටුෙනු ලබන දිනවේ ක්රියා 

වල්කනය අපි ඔහුට වහළි 
කරන්වනමු  .ඔහු එය විෙෘත කරනු 

ලැබූෙක් වලස දකිනු ඇත.  

ِ ُِعُنقههه هرَهُِِفه لَْزْمَناهَُِطائ
َ
هنَْساٍنِأ ِإ

َوُكَّ
رهجُِِۚ  

َياَمةِهِيَْومَََِِلَُِِوُُنْ ِكهَتابااِالْقه
ِ{13} َمنُْشورااِيَلَْقاهُِ

නුවේ ක්රියා වල්කනය නුඹ කියෙනු .
අද දින නුඹට එවරහිෙ පිහිටන 

මාණෙත්යවිනිශ්චය නුඹට ප්ර.  

َكِ هَنْفسه ِب ِكهَتابََكَِكََفٰ
ْ
اَْلَْوَمِاْقَرأ

يباا ِ{14} َعلَْيَكَِحسه
කෙවරකු යහමඟ ලැබුවේ ද එවසේ 
ඔහු යහමඟ ලබනුවේ ඔහුවේ 
ආත්මය වෙනුවෙනි  .තෙද කෙවරකු 
වනොමඟ ගිවේ ද එවසේ ඔහු වනොමඟ 
යනුවේ ඔහුට එවරහිෙය  .තෙද බ ර 

ِ هه َْفسه يَِله َماَِيْهَتده ِاْهَتَدٰىَِفإهنَّ َمنه
َِِوَمنِِْۚ   َِِفإهنََّماَِضلَّ لُّ ِۚ  َِعلَْيَهاِيَضه
ْخَرىِِٰوهْزرََِِوازهَرةِ ِتَزهرَُِِوََّلِ

ُ
َِوَماِۚ  ِأ
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උසුලන්වනකු වෙනත් 
වකවනකුවේ බර වනොඋසුලයි .
තෙද අපි ධර්ම දූතයකු එෙන වතක් 

(කිසදු සමාෙයකට )දඬුෙම් 
කරන්නන් වලස වනොසටිවයමු.  

بهْيَُِِكنَّا
ُِِٰمَعذِّ َِنْبَعَثَِِحّتَّ
ِ ِ{15} َرُسوَّلا

තෙද යම් ගම්මානයක් අපි විනාශ 
කිරීමට සතූ විට එහි (ආඩම්බර 

කමින් )භුක්ති විඳිමින් සටින්නන් 
හට අණ කරන්වනමු .එවිට ඔවුහු 

පාපකම් කරන්වනෝය  .එවහයින් ඒ 
වෙත (දඬුෙවම් )කාශය නියම ප්ර
වෙයි .එවිට අපි එය කඩා බිඳ දමා  

සුණු විසුණු කවළමු. 

ْنُِنْهلهَكِ
َ
َرْدنَاِأ

َ
هَذاِأ َمْرنَاَِوإ

َ
ِأ َقْريَةا

َِعلَْيَهاِ ُمْْتَفهيَهاَِفَفَسُقواِفهيَهاَِفَحقَّ
ْرنَاَهاِتَْدمهياا ِ{16} الَْقْوُلَِفَدمَّ

අපි නූහ්වගන් පසුෙ පරම්පරාෙන් 
වකොපමණක් විනාශ කවළමු ද  ?තම 
ගැත්තන්වේ පාපකම් පිළිබඳෙ 
නුඹවේ පරමාධිපති අභිඥාන 
ෙන්තයකු වලසන් හා නිරීක්ෂක 
වලසන් ප්රමාණෙත් විය . 

ِ ِمهْنَِبْعده ُقُرونه
ْهلَْكَناِمهَنِالْ

َ
َوَكْمِأ
هَربَِّكَِِوَكََفِِٰۚ  نُوٍحِ هُذنُوبهِِب َبادهههِِب ِعه
يااَِخبهياا ِ{17} بَصه

18. වමවලොෙ ජීවිතය අවේක්ෂා කරන්නන් සඳහා වූ ප්රතිවිපාක. 
කෙවරකු වමවලොෙ පතන්වන් ද අපි 
ප්රිය කරන අයට අපවේ අභිමතය 
පරිදි එහි ඔහුට ඉක්මන් කර 
වදන්වනමු  .පසු  ෙ නිරය ඔහුට 
නියම කරන්වනමු  .ඔහු එහි 

 අෙමානයට ලක් වූ අභාගය
සම්පන්නවයකු වසේ පිවිස දැවෙනු 
ඇත.  

لَْناََِلُِ لََةَِعجَّ َمْنََِكَنِيُرهيُدِالَْعاجه
َِجَعلَْناِ هَمْنِنُرهيُدُِثمَّ فهيَهاَِماِنََشاُءِل

اِ ََلَُِجَهنََّمِيَْصًَلَهاَِمْذُموما
ِ{18} َمْدُحوراا

19. මතු වලොෙ ජීවිතය අවේක්ෂා කළවුන් සඳහා වූ ප්රතිඵල. 
කෙවරකු මතු වලොෙ අවේක්ෂා 
වකොට වද්ෙ විශ්ොසෙන්තයකු ෙ 
සට ඒ වෙනුවෙන් එහි මහත් 
පරිශ්රමයකින් වෙවහවසන්වන් ද 
එවිට ඔවුන්වේ පරිශ්රමය 
කෘතඥතාෙට ලක් වූවෙෝ ඔවුහුමය . 

ِ َرَةَِوَسََعٰ َراَدِاْْلخه
َ
لََهاَِسْعَيَهاَِوَمْنِأ

هَكََِكَنَِسْعُيُهْمِ
ٰ
وََل
ُ
َِفأ َوُهَوُِمْؤمهن 

ِ{19} َمْشُكوراا

20-22. අල්ලාහ් තම ගැත්තන් සඳහා ක්රියාත්මක කර ඇති පිළිවෙත. 
ඔවුන් හා වමොවුන් සයල්ලටම 
නුඹවේ පරමාධිපති)ෙන අප(වේ 

ُؤََّلءهِمهْنَِعَطاءهِ ُؤََّلءهَِوَهٰ َِهٰ دُّ ِنُمه ّلُُكًّ
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අනුග්රහවයන් අපි පිරිනැමුවෙමු .
හය නුඹවේ පරමාධිපතිවේ අනුග්ර

ලබන්නක් වනොවීයෙළක්ෙනු .  

َِربَِّكَِِعَطاءََُِِكنََِِوَماِۚ  َربَِّكِ
ِ{20} ََمُْظوراا

ඔවුන්වගන් ඇතැවමකු ෙ 
ඇතැවමකුට ෙඩා අපි උසස් කවළේ 
වකවසේ දැයි නුඹ අධීක්ෂණවයන් 
යුතු ෙ බලනු. තෙද මතු වලොෙ 
තරාතිරම් ෙලින් අති මහත්ය .

මහිමයට පත් කිරීවමන් ද එවමන්ම 
අති මහත්ය.  

ِ ٰ لَْناَِبْعَضُهْمِلََعَ اْنُظْرَِكْيَفِفَضَّ
َرةُِِۚ  َبْعٍضِ ْكَِّبَُِِولَْْلخه

َ
َِدرََجاٍتِِأ

ْكَِّبُِ
َ
َِِوأ يًلا ِ{21} َتْفضه

23-41. අල්ලාහ් ඒකීයත්ෙයට පත් කිරීම හා වදමාපියන් ඥාතීන් සමග 
සම්බන්ධ කරුණු හා වෙනත් දෑ.ِ

නුඹලා ඔහුට පමණක් මිස (වෙන ත් 
කිසෙකුට  )ගැතිකම් වනොකළ යුතු 
බෙටත් වදමාපියන්ට උපකාර කළ 
යුතු බෙටත් නුඹවේ පරමාධිපති 
නියම කවළේය  .නුඹ ළඟ ඔවුන් 
වදවදනාවගන් එක් අයකු වහෝ 
වදවදනාම වහෝ මහලු වියට පත් 
වූවේ නම් ඔවුන් වදවදනාට උෆ් (චී )

යැයි (වනොමනා ෙචනවයන් )
වනොපෙසනු .තෙද ඔවුන් වදවදනා  

සමග පිළිකුල් අයුරින් කටයුතු 

වනොකරනු.? ඔවුන් වදවදනා සමග 
වගෞරෙනීය ෙදනින් අමතනු. 

هيَّاهُِ ِإ
َِتْعُبُدواِإهَّلَّ

َّلَّ
َ
َِربَُّكِأ َوَقََضٰ

هْحَسانااِ ِإ يْنه َ هالَْوادله اِۚ  َوب همَّ ِيَِِإ ْبلَُغنَّ
ُهَماِ َ ْوِّلُكه

َ
َحُدُهَماِأ

َ
ِأ ْنَدَكِالْكهَِّبَ عه

َِوََّلَِتْنَهْرُهَماِ فٍّ
ُ
َفًَلَِتُقْلِلَُهَماِأ

ا َِكرهيما
ِ{23} َوقُْلِلَُهَماَِقْوَّلا

කරුණාවෙන් යුත් මෘදු පියාපත් 
ඔවුන් වදවදනාට නුඹ පහත් කරනු .
තෙද මාවේ පරමාධිපතියාණනි  !
ඔවුන් වදවදනා මා කුඩා අෙදිවේ 
හදාෙඩා ගත්තාක් වමන් ඔවුන් 
වදවදනාට ද කරුණා කරනු මැනෙ 

ِمهَنِ لِّ َواْخفهْضِلَُهَماَِجَناَحِاَّلُّ
ِ ِارمَْحُْهَماَِكَماِالرَّمْحَةه َوقُْلَِربِّ

َِصغهياا ِ{24} َربََّياِنه

නුඹලාවේ පරමාධිපති නුඹලාවේ 
සත් තුළ ඇති දෑ මැනවින් දන්නාය .
නුඹලා දැහැමියන් ෙන්වන් නම් 

නියත ෙශවයන්ම ඔහු (පසුතැවිලි වී 
ඔහු වෙත )නැඹුරුෙන්නන්හට අති 

ක්ෂමාශීලී විය. 

ُكْمِ ُِنُفوسه هَماِِفه ْعلَُمِب
َ
ِۚ  َربُُّكْمِأ

هْيَِِتَُكونُواِإهنِْ ََِكنََِِفإهنَّهَُِِصاْله
وَّابهْيَِ

َ
هْْل ِ{25} َغُفورااِل
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සමීප ඥාතියාට ඔහුවේ උරුමය 
නුඹ වදනු  .තෙද දුගියාට හා මගියාට 

ද වදනු .තෙද නුඹලා නාස්තිකාර 
වලසන් අපවත් වනොයෙනු.  

ُهِ َِحقَّ َِذاِالُْقْرََبٰ َوالْمهْسكهَْيَِوآته
ْرِ َِوََّلُِتَبذِّ بهيله

َواْبَنِالسَّ
يراا ِ{26} َتْبذه

නියත ෙශවයන්ම නාස්තිකාරයින් 
වෂයිතානුන්වේ සවහෝදරවයෝ වූහ .
තෙද වෂයිතාන් තම පරමාධිපතිට 
මහා ගුණමකුෙකු විය .  

هْخَواَنِ رهيَنََِكنُواِإ
ِالُْمَبذِّ إهنَّ

ِ َياطهْيه ْيَطانَُِِوََكنَِِۚ  الشَّ هَربِّهِهِالشَّ ِل
ِ{27} َكُفوراا

නුඹවේ පරමාධිපතිවගන් නුඹ 
බලාවපොවරොත්තු ෙන දයාලුභාෙය 
අවේක්ෂාවෙන් ඔවුන්වගන් නුඹ 
ෙැළවකන්වනහි නම් එවිට නුඹ 
ඔවුනට පහසු ෙදනින් අමතනු. 

َِعْنُهُمِابْتهَغاَءِرمَْحٍَةِ اُِتْعرهَضنَّ همَّ َوإ
ِ مهْنَِربَِّكِتَرُْجوَهاَِفُقْلِلَُهْمِقَْوَّلا

ِ{28} َميُْسوراا
තෙද නුඹ නුඹවේ අත නුඹවේ 
වගල වෙත විලිංගු දමනු ලබන්නක් 
බෙට පත් වනොකරනු  .තෙද  )නාස්ති 
කරවයකු වමන්( සම්පූර්ණ විෙෘත 
කිරීමකින් නුඹ එය විෙෘත 
වනොකරනු  .එවිට නුඹ (කිසෙක් 
වනොමැති ෙ  )නිරාෙරණය වූ වදොස් 
නගනු ලබන්නකු බෙට පත් ෙනු 
ඇත .  

ُِعُنقِه هََلٰ ِإ
َكَِوََّلََِتَْعْلِيََدَكَِمْغلُولَةا

َِفَتْقُعَدِ ِالْبَْسطه َوََّلِتَبُْسْطَهاُُِكَّ
اََِمُْسوراا ِ{29} َملُوما

නියත ෙශවයන්ම නුඹවේ 
පරමාධිපති ඔහු කැමැති අයට 
වපෝෂණය විස්තීරණ කර වදයි .
එවමන්ම ඔහු සීමා ද කරයි  .නියත 
ෙශවයන්ම ඔහු තම ගැත්තන් 
පිළිබඳ මනා ඥානය ඇති සර්ෙ 
නිරීක්ෂක විය.  

هَمْنِيََشاُءِ ْزَقِل َِربََّكِيَبُْسُطِالرِّ إهنَّ
ُرِ هنَّهُِِۚ  َويَْقده هعهَبادهههََِِكنَِِإ َِخبهيااِب
ياا ِ{30} بَصه

දිළිඳුකමට බිය වී නුඹලාවේ 
දරුෙන් නුඹලා මරා වනොදමනු .
ඔවුන්ට ද නුඹලාට ද වපෝෂණය 

ලබා වදනුවේ අපය .නියත 
ෙශවයන්ම ඔවුන් ෙ මරා දැමීම 
මහත් පෙක් විය. 

ْوََّلَدُكْمَِخْشَيَةِ
َ
َوََّلَِتْقُتلُواِأ

هْمًَلٍقِ هيَّاُكمِِْنَْرُزُقُهمََِِْنْنُِِۚ  إ ِۚ  َِوإ
ْطئااََِكنََِِقْتلَُهمِِْإهنَِّ ِخه

ِ{31} َكبهياا
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තෙද නුඹලා කාම අපචාරයට ළිං 
වනොෙනු  .නියත ෙශවයන්ම එය 

අශික්ෂිත කරුණකි .තෙද එය 
මාර්ගවයන් නපුරු ද විය.  

نَاِ هنَّهُِِۚ  َوََّلَِتْقَرُبواِالزِّ ََِكنَِِإ
َشةِا َِِوَساءََِِفاحه ِ{32} َسبهيًلا

අල්ලාහ් තහනම් කළ ආත්මයක් 
යුක්තියකින් වතොර ෙ නුඹලා 
ඝාතනය වනොකරනු  .තෙද කෙවරකු 
අපරාධ කරනු ලැබූෙකු වලසන් 
ඝාතනය කරනු ලැබුවේ ද ඔහුවේ 
භාරකරුට සැබැවින්ම අපි බලයක් 

පැෙරුවෙමු .නමුත් ඔහු ඝාතනය 
සම්බන්ධවයන් සීමාෙ ඉක්මො 
වනොයා යුතුය  .නියත ෙශවයන්ම 
ඔහු උදේ කරනු ලබන්වනකි.  

ِ ُ َِحرََّمِاَّللَّ ِته
َوََّلَِتْقُتلُواِاَلَّْفَسِالَّ

ِ َقِّ
ْ
هاْل ِب

اَِوَمنِِْۚ  إهَّلَّ ِقُتهَلَِمْظلُوما
ُِسلَْطانااَِفًَلِ ِّهه هَوَله َفَقْدَِجَعلَْناِل

ِ َقْتله
ِالْ هنَّهُِِۚ  يُْْسهْفِِفه ََِكنَِِإ
ِ{33} َمْنُصوراا

තෙද අනාථයාවේ ෙස්තුෙට ඔහු 
ෙැඩිවියට පත් ෙන වතක් ෙඩාත් 
යහපත් ෙනුවේ කුමක් ද එෙැනි 
වදයකින් හැර නුඹලා සමීප 
වනොෙනු  .තෙද නුඹලා ගිවිසුම 

පූර්ණෙත් කරනු .නියත ෙශවයන්ම 
ගිවිසුම විමසනු ලබන්නක් විය  .  

ِ ِته
هالَّ ِب

ِإهَّلَّ َوََّلَِتْقَرُبواَِماَلِاَْلَتهيمه
هُِ ُشدَّ

َ
َِيْبلَُغِأ ٰ ْحَسُنَِحّتَّ

َ
ِأ َ ِۚ  ِهه
ْوفُوا

َ
هالَْعْهدِهَِوأ ََكَنِِالَْعْهدَِِإهنَِِّۚ  ِب

ِ ِ{34} َمْسُئوَّلا
තෙද නුඹලා මනින විට මිණුම 
සම්පූර්ණ කරනු  .තෙද නිෙැ රදි 
තුලාෙකින් නුඹලා කිරනු  .එය 

උතුම්ය .ද ෙඩාත්  තෙද අොසානවේ
අලිංකාරය .  

ُْتْمَِوزهنُواِ هَذاِِكه ْوفُواِالَْكْيَلِإ
َ
َوأ

ِ ِالُْمْسَتقهيمه هالْقهْسَطاسه هَكِِۚ  ب ل
ٰ
َِذ

ْحَسنَُِِخْيِ 
َ
َِِوأ وهيًلا

ْ
ِ{35} تَأ

නුඹට කෙර වදයක් පිළිබඳ දැනුමක් 
වනොමැත්වත් ද එෙන් දෑ මත නුඹ 
රැඳී වනොසටිනු  .නියත ෙශවයන්ම 
ෙණය බැල්ම හා සත යන ඒො ශ්ර

සයල්ල ඒ පිළිබඳ ෙ විමසනු 
ලබන්නක් විය. 

ِ لْم  ِعه ههه ِۚ  َوََّلَِتْقُفَِماِلَيَْسِلََكِب
ْمعَِِإهنَِّ ُُِكَُِِّوالُْفَؤادََِِواْْلََِصَِِالسَّ

هَكِ
ٰ
وََل
ُ
ِمََِِعْنهََُِِكنَِِأ ِ{36} ْسُئوَّلا

මහවපොවළොවේ උඩඟුවෙන් ගමන් 
වනොකරනු  .නියත ෙශවයන්ම නුඹට 
මහවපොවළොෙ හාරා ගමන් කළ 

වනොහැක්වක්මය .තෙද කඳුෙලට 
උසන් ළිං විය වනොහැක්වක්මය. 

اِ َِمرَحا ْرضه
َ
ِاْْل ِِفه هنََّكِِۚ  َوََّلَِتْمشه ِإ

رهَقِِلَنِْ
ْرَضََِِتْ

َ
َِتْبلُغََِِولَنِِْاْْل

َباَلِ ه
ْ
ِِاْل ِ{37} ُطوَّلا
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වම් සයල්ල  ,එහි නපුර නුවේ 
පරමාධිපති වෙත පිළිකුල් සහගත 
විය .  

ْنَدَِربَِّكِ هَكََِكَنَِسيُِّئُهِعه ل
ٰ
َِذ ُُكُّ

ا ِ{38} َمْكُروها
වමය ප්රඥාවෙන් යුතු ෙ නුඹවේ 
පරමාධිපති නුඹ වෙත දන්ො සටි 
දැයිනි  .තෙද නුඹ අල්ලාහ් සම ග 
වෙනත් වදවියකු පත් වනොකරනු .
එවිට නුඹ වදොස් නගනු ලැබ 

(සයල්ල )අහිමි කර ගත් අයකු වසේ 
නිරයට වහළනු ලබනු ඇත.  

هََلَْكَِربَُّكِمهَنِ ِإ ْوََحٰ
َ
اِأ هَكِمهمَّ ل

ٰ
َذ

ِ هْكَمةه
ْ
اََِتْعََِِوََّلِِۚ  اْل ها

َٰ هل إ ِه ْلَِمَعِاَّللَّ
اِ َِجَهنََّمَِملُوما ِِفه آَخَرَِفُتلََْقٰ

ِ{39} َمْدُحوراا
නුඹලාවේ පරමාධිපති නුඹලාට 
පිරිමි දරුෙන් වතෝරා දී ඔහු 
මලක්ෙරුන් අතුරින් ගැහැනුන් 
ගත්වත් ද  ?නියත ෙශවයන්ම 
නුඹලා අතිමහත් )භයානක( 
ප්රකාශයක් පෙසන්වනහුය. 

ََذِ هاْْلَنهَْيَِواَتَّ ْصَفاُكْمَِربُُّكْمِب
َ
َفأ
َ
أ

هنَاثااِ ِإ هَكةه هنَُّكمِِْۚ  مهَنِالَْمًَلئ ِإ
ََِِلَُقولُونَِ اَِقْوَّلا يما ِ{40} َعظه

ඔවුන් වමවනහි කරනු පිණිස වමම 
කුර්ආනවේ සැබැවින්ම අපි හරෙ 
හරො පැහැදිලි කවළමු  .නමුත් එය 
)වකෝපවයන්( පලා යෑම මිස වෙන 
කිසෙක් ඔවුනට ෙැඩි වනොකවළේය . 

ِ ُقْرآنه
َذاِالْ َِهٰ ْفَناِِفه َولََقْدََِصَّ

ِ ُرواَِوَماِيَزهيُدُهْمِإهَّلَّ
كَّ َذَّ َله
ِ{41} ُنُفوراا

42-44. අල්ලාහ් හැර වෙනත් වදවියකු සටී ද? 
ඔවුන් පෙසන අයුරින් ඔහු සමග 
වෙනත් වදවියකු වී නම් එවිට අර්ෂ් 
හිමිපාණන් වෙත ඔවුන් මග 
වසොයන්නට තිබුණි යැයි නුඹ 
පෙසනු. 

َِكَماَِيُقولُوَنِ هَهة  قُْلِلَْوََِكَنَِمَعُهِآل
ِ ِذهيِالَْعْرشه هََلٰ اََِّلْبَتَغْواِإ

هذا إ
ِ ِ{42} َسبهيًلا

ඔහු සුවිශුද්ධය  .ඔවුන් පෙසන 
දැයින් අතිමහත් උත්තරීතර 
භාෙවයන් ඔහු උසස් විය.  

اَِيُقولُوَنُِعلُوًّاُِسْبَحانَُهِ َِعمَّ َوَتَعاََلٰ
ِ{43} َكبهياا

අහස් හත හා මහවපොවළොෙ ද 
ඒොවයහි සටින දෑ ද ඔහුෙ සුවිශුද්ධ 
කරයි ( .ඒ )කිසෙක් වහෝ ඔහුවේ 
ශිංසාෙ තුළින් ඔහුෙ සුවිශුද්ධ ප්ර

කරනු මිස නැත .නමුත් ඔවුන් 
සුවිශුද්ධ කරන අයුරු නුඹලා ෙටහා 

වනොගන්වනහුය .නියත ෙශවයන්ම 

ْبُعِ َماَواُتِالسَّ تَُسبُِّحََِلُِالسَّ
ِ ْرُضَِوَمْنِفهيههنَّ

َ
هنِِْۚ  َواْْل ِمهنَِِْوإ
ءٍِ ََِِشْ ههِِيَُسبِّحُِِإهَّلَّ َْمده نِِِْبه كه

ََِّلَِِولَٰ
هنَّهُِِۚ  ِتَْسبهيَحُهمَِِْتْفَقُهونَِ ََِكنَِِإ
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දයාලුයඔහු  .අති ක්ෂමාශීලීය  . ا  ِ{44} َغُفورااَِحلهيما
45-48. වද්ෙ ආවද්ශකයින් අල් කුර්ආනය සමග කටයුතු කළ ආකාරය සහ 

යහමඟ ලැබිය හැකි මාර්ග ෙලට බාධක වහළීම. 
නුඹ අල් කුර්ආනය පාරායනය 
කරන විට නුඹ අතර හා මතු වලොෙ 
විශ්ොස වනොකරන්නන් අතර 
ආෙරණය කරනු ලබන තිරයක් 
ඇති කවළමු. 

َتِالُْقْرآَنَِجَعلَْناِبَيَْنَكِ
ْ
هَذاَِقَرأ َوإ

هيَنََِّلِيُْؤمهُنوَنِ ِاَّلَّ َرةِهَوَبْْيَ هاْْلخه ب
َجابااَِمْسُتوراا ِ{45} حه

තෙද ඔවුන් එය ෙටහා වනොගන්නා 
අයුරින් ඔවුන්වේ හදෙත් මත අපි 
ෙහන්තරාෙක් ද ඔවුන්වේ කන් තුළ 
බිහිරිබෙ ද ඇති කවළමු .
අල්කුර්ආනවේ නුඹ නුවේ 
පරමාධිපති ගැන පමණක් වමවනහි 

කළ විට ඔවුන් (ඉන් )ඈත් වී 
ඔවුන්වේ පසුපස ලා හැරී යති. 

ْنِ
َ
ِأ كهنَّةا

َ
ْمِأ ههه ِقُلُوب ٰ

وََجَعلَْناِلََعَ
ْمَِوْقرااِ ههه ِآَذان هَذاِۚ  َيْفَقُهوهَُِوِفه َِوإ

َِِربََّكَِِذَكْرَتِ ُقْرآنِهِِفه
َِولَّْواِوَْحَدهُِِالْ

ِٰ ْدبَارهههمِِْلََعَ
َ
ِ{46} ُنُفورااِأ

‘නුඹලා හූනියම් කරනු ලැබූ 
මිනිවසකු මිස අනුගමනය 

වනොකරන්වනහුය ’යැයි 
පෙසඅපරාධකරුවෙෝ මින් රහස් 

සාකච්ඡා ෙල නිරත වීමත් ඔවුන් 
නුඹ වෙත සෙන් වදන විට කෙර 
වදයක් පිළිබඳ ෙ සෙන් වදන්වන් ද 
යන්නත් මැනවින් දන්වන් අපය . 

هْذِ ِإ ههه ُعوَنِب هَماِيَْسَتمه ْعلَُمِب
َ
ََنُْنِأ

هْذِ هْذُِهْمََِنَْوٰىِإ هََلَْكَِوإ ُعوَنِإ يَْسَتمه
هْنِتَتَّبهُعونَِ هُموَنِإ ال

َِِيُقوُلِالظَّ إهَّلَّ
َِمْسُحوراا ِ{47} رَُجًلا

ඔවුහු නුඹට උපමාෙන් වගන හැර 
පෑවේ වකවසේ දැයි නුඹ 
අෙධානවයන් බලනු  .එවිට ඔවුහු 
වනොමග වූහ  .එවහයින් කිසදු ම ගක් 

(වසොයා ගැනීමට )ඔවුහු හැකියාෙ 
වනොලබති.   

ْمَثاَلِ
َ
ُبواِلََكِاْْل اْنُظْرَِكْيَفََِضَ
يُعوَنِ َفَضلُّواَِفًَلِيَْسَتطه

ِ ِ{48} َسبهيًلا

49-52. මරණින් පසු නැෙත නැගිටුවීම සම්බන්ධවයන් වද්ෙ ආවද්ශකයින් 
ප්රතික්වෂේප කිරීම.  

තෙද නියත ෙශවයන්ම අපි අස්ථි හා 
දූවිලි බෙට පත් වූ විට නෙ මැවීමක් 
වලස නැෙත නැගිටුෙනු ලබන්නන් 
වෙමු දැයි ඔවුහු විමසුවෙෝය . 

هنَّا إ
َ
اَِوُرَفاتااِأ َظاما هَذاُِكنَّاِعه إ

َ
َِوَقالُواِأ

ا يدا اَِجده ِ{49} لََمْبُعوثُوَنَِخلْقا

නුඹලා ගලක් වහෝ යකඩයක් වහෝ ِْو
َ
َجاَرةاِأ قُْلُِكونُواِحه
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ෙනු යැයි නුඹ පෙසනු. ا يدا ِ{50} َحده
නැතවහොත් නුඹවේ සත් තුළ විශාල 
වලස මො ගන්නා දැයින් වූ 
මැවීමක් වහෝ ෙනු  .එවිට අපෙ 
නැෙත වගන එනුවේ කවුරුන්දැයි 

ඔවුහු විමසති .නුඹලා  ෙ මුල් ෙරට 
මැවූ අය වේ යැයි නුඹ පෙසනු .
එවිට නුඹ වෙත ඔවුන්වේ හිස් 
වසොලො එය කෙදා දැයි විමසා 

සටිති .එය සමීපවයන් විය හැකැයි 
නුඹ පෙසනු.  

ُِصُدورهُكْمِ ِِفه اِيَْكُِّبُ اِمهمَّ ْوَِخلْقا
َ
أ
ِقُلِهِۚ  ِيُعهيُدنَاَِمنَِِْفَسَيُقولُونَِِۚ  

هي َلَِِفَطَرُكمِِْاَّلَّ وَّ
َ
ةٍِِأ ِۚ  َِمرَّ
هََلَْكَِِفَسيُْنغهُضونَِ ُِرُءوَسُهمِِْإ
ْنِقُِِۚ  ُِهوََِِمَّتَِِٰويَُقولُونَِ

َ
ِأ ْلَِعََسٰ

ِ{51} يَُكوَنَِقرهيباا
ඔහු නුඹලා ෙ කැඳෙන දින නුඹලා 
ඔහුවේ ප්රශිංසාෙ තුළින් ප්රතිචාර 
දක්ෙනු ඇත  .තෙද ස්ෙල්ප කාලයක් 

මිස (වමවලොවෙහි )නුඹලා රැඳී 
වනොසටි බෙ නුඹලා සතනු ඇත.  

هِهيَْوَمِ َْمده يُبوَنِِبه يَْدُعوُكْمَِفتَْسَتجه
ِ هْنَِْلهْثُتْمِإهَّلَّ َوَتُظنُّوَنِإ

ِ ِ{52} َقلهيًلا
53-55. වෂයිතාන් සතුවරකුය. අල්ලාහ්වේ පරිපාලනය විශාලය. 

තෙද ෙඩාත් අලිංකාර ෙනුවේ 
කුමක් ද එය පෙසන්නැයි මාවේ 
ගැත්තන්හට නුඹ පෙසනු .නියත 
ෙශවයන්ම වෂයිතාන් ඔවුන් අතර 
වබදුම් ඇති කරයි .නියත 
ෙශවයන්ම වෂයිතාන් මිනිසාට 
ප්රකට සතුරකු විය. 

ِ َ ِِهه ِته
هعهَبادهيَِيُقولُواِالَّ َوقُْلِل

ْحَسُنِ
َ
ْيَطانَِِإهنَِِّۚ  أ غُِِالشَّ َِيْْنَ

ْيَطانَِِإهنَِِّۚ  ِبَيَْنُهمِْ ََِكنَِِالشَّ
هْلِه َِعُدوًّاُِمبهيناال ِ{53} نَْسانه

නුඹලා පිළිබඳ මැනවින් දන්නා 
නුඹලාවේ පරමාධිපතියාය  .ඔහු 
අභිමත කරන්වන් නම් නුඹලාට 

කරුණාෙ දක්ෙනු ඇත .නැතවහොත් 
ඔහු අභිමත කරන්වන් නම් නුඹලාට 

ඔහු දඬුෙම් කරනු ඇත .තෙද ඔවුන් 
වෙත භාරකරුෙකු වලස අපි නුඹ ෙ 
වනොඑේවෙමු. 

هُكْمِ ْعلَُمِب
َ
ِِإهنِِْۚ  َربُُّكْمِأ

ْ
ِيََشأ

وِِْيَرمَْحُْكمِْ
َ
ِِإهنِِْأ

ْ
بُْكمِِْيََشأ ِۚ  ُِيَعذِّ

ْرَسلَْناكََِِوَما
َ
َِعلَْيههمِِْأ
ِ ِ{54} َوكهيًلا

අහස්හි හා මහවපොවළොවේ සටින 
අය පිළිබඳ ෙ මැනවින් දන්නා 
නුඹවේ පරමාධිපතිය .
නබිෙරුන්වගන් ඇතැවමකුට ෙඩා 
ඇතැවමකු ෙ සැබැවින්ම අපි උසස් 

ِ َماَواته ِالسَّ هَمْنِِفه ْعلَُمِب
َ
َوَربَُّكِأ
ِ ْرضه

َ
لَْناَِولََقدِِْۚ  َواْْل َِبْعَضَِِفضَّ

ِِٰاَلَّبهيِّْيَِ َِداُوودََِِوآتَيَْناِۚ  َِبْعٍضِِلََعَ
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කවළමු  .තෙද අපි දාවූද්  )නබි(ට 
සබූර් (ග්රන්ථය  )පිරිනැමුවෙමු.  

ِ{55} َزُبوراا
56-60. වද්ෙ ආවද්ශකයින්වේ ෙයාෙ ප්රතිපත්තීන් ෙලට පිළිතුරක්. 

ඔහු හැර නුඹලා විශ්ොස කරමින් 
සටි අයෙ අයැදිනු. නමුත් 
නුඹලාවගන් පීඩා ඉෙත් කිරීමට 
වහෝ (එය වෙනතකට )හැරවීමට 
වහෝ ඔවුහු බලය වනොදරති.  

ِ ههه هيَنِزََعْمُتْمِمهْنُِدون ِاْدُعواِاَّلَّ قُله
َِعْنُكْمِ ِّ َفًَلَِيْملهُكوَنَِكْشَفِالُّضُّ

ِ ِ{56} َوََّلََِتْوهيًلا
ඔවුන් අයැද සටින්නන් ෙන ඔවුහු 
ඔවුන්වගන් කෙවරකු වහෝ වේො 
ඔවුන්වේ පරමාධිපති වෙත ෙඩා 
සමීප විය හැකි මිං වසොයති  .තෙද 
ඔහුවේ කරුණාෙ බලාවපොවරොත්තු 

වෙති .තෙද ඔහුවේ දඬුෙමට 
එකිවනකා බිය වෙති  .නියත 
ෙශවයන්ම නුඹවේ පරමාධිපතිවේ 
දඬුෙම  ින් ප්රවේශම් විය යුත්තකි. 

ِ هََلٰ هيَنِيَْدُعوَنِيَبَْتُغوَنِإ
هَكِاَّلَّ

ٰ
وََل
ُ
أ

ْقَرُبَِويَرُْجوَنِ
َ
ُهْمِأ يُّ

َ
يلََةِأ ُمِالَْوسه َربِّهه

ِإهنَِِّۚ  رمَْحََتُهَِوََيَافُوَنَِعَذابَُهِ
ِ{57}ََمُْذورااََِكنََِِربَِّكَِِعَذاَبِ

කිසදු ගම්මානයක් මළවුන් 
වකවරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනට 
වපර එය අපි විනාශ කරන්නන් 
වලස වහෝ එයට දැඩි දඬුෙමකින් 
දඬුෙම් කරන්නන් වලස මිස අපි 
වනොසටිවයමු  .න්ථවේ එය වද්ෙ ග්ර
සටහන් කරනු ලබන්නක් විය. 

ََِنُْنُِمْهلهُكوَهاِ هْنِمهْنَِقْريٍَةِإهَّلَّ َوإ
بُوَهاِ ْوُِمَعذِّ

َ
ِأ َياَمةه ِالْقه َقْبَلِيَْومه

اِ يدا هَكََِِكنَِِۚ  َعَذابااَِشده ل
ٰ
َِِذ ِِفه

ِ{58} َمْسُطورااِالْكهَتابهِ
අප සිංඥාෙන් එෙන විට වපර 
සටියවුන් ඒො වබොරු කිරීම මිස 
වෙනත් කිසෙක් අප ෙ ෙැළැක්වූවේ 
නැත  .තෙද අපි සමූද් ෙනයාට ඔටු 
වදන පැහැදිලි සිංඥාෙක් වලස 

පිරිනැමුවෙමු .එවිට ඔවුහු  ඌට 
අපරාධ කවළෝය  .බිය ෙැද්දීමට මිස 
අපි සිංඥාෙන් වනොඑෙන්වනමු.  

ِ ِإهَّلَّ هاْْليَاته َلِب ْنِنُْرسه
َ
َوَماَِمَنَعَناِأ

لُوَنِ وَّ
َ
هَهاِاْْل َبِب

ْنَِكذَّ
َ
َِوآتَيَْناِۚ  أ
هَهاِثَِ ةاَِفَظلَُمواِب َ ِۚ  ُموَدِاَلَّاَقَةُِمْبِصه

ُلَِِوَما هاْْليَاتِهِنُْرسه ِِب ِإهَّلَّ
ا وهيفا

ِ{59} ََتْ
නියත ෙශවයන්ම නුඹවේ 
පරමාධිපති ෙනයා ෙට කර වගන 
සටින බෙ නුඹට අපි පැෙසූ 
අෙස්ථාෙ සහිපත් කරනු  .නුඹට අප 
වපන් වූ සහිනය ද කුර්ආනවේ 
සඳහන් ශාප කරන ලද ගස ද 

َحاَطِ
َ
َِربََّكِأ هنَّ َناِلََكِإ

هْذِقُلْ َوإ
ِ هاَلَّاسه ْؤيَاَِجَعلَْناَِوَماِۚ  ب ِِالرُّ ِته

ِالَّ
َرْيَناكَِ

َ
ِِأ ِإهَّلَّ

ِِفهْتَنةِا هلنَّاسه َجَرةَِِل َِوالشَّ



12 
 

ෙනයාට පරීක්ෂණයක් වලස මිස 
අපි ඇති වනොකවළමු .තෙද අපි 

ඔවුන් බිය ගන්ෙන්වනමු  .මහත් වසේ 
සීමාෙ ඉක්මො යෑම මිස වෙනකක් 
ඔවුනට එය ෙර්ධනය වනොකරනු 
ඇත.  

ِِالَْملُْعونَةَِ ِِفه َِوُُنَوُِّفُهمِِْۚ  ِاْلُقْرآنه
ِِيَزهيُدُهمَِِْفَما ُِطْغَيانااِإهَّلَّ

ِ{60} َكبهياا

61-65. ආදම් )අලයිහිස් සලාම්( තුමාවේ මැවීම සහ එහි කතා ෙස්තුෙ 
නුඹලා ආදම්ට සුජූද් කරනු යැයි අපි 
මලක්ෙරුන්ට පැෙසූ අෙස්ථාෙ 
සහියට නගනු  .එවිට ඉබ්ලීස් හැර 

(වසසු අය )සුජූද් කවළෝය .නුඹ 
මැටිවයන් මැවූ අයට මම සුජූද් කළ 

යුතු දැයි ඔහු(ඉබ්ලීස් )විමසුවේය.  

هْذِقُلَْناِ َدَمَِوإ ِاْسُجُدواِْله هَكةه هلَْمًَلئ ل
ْسُجُدِ

َ
أ
َ
هبْلهيَسَِقاَلِأ ِإ

َفَسَجُدواِإهَّلَّ
يناا هَمْنَِخلَْقَتِطه ِ{61} ل

මට ෙඩා නුඹ ගරු කළ ඔහු ගැන 
නුඹ කුමක් පෙසන්වනහු ද ?
මළවුන් වකවරන් නැගිටුෙනු ලබන 

මාදින වතක් නුඹ මා ප්ර ද කරන්වන් 
නම් ස්ෙල්ප වදවනකු ෙ හැර 
ඔහුවේ පරපුර මම (යහමගින් )
ලිස්සා යෑමට සලස්ෙමි යැයි ඔහු 
පැෙසුවේය. 

ِ َّ ْمَتِلََعَ هيَِكرَّ َذاِاَّلَّ ْيَتَكَِهٰ
َ
َرأ
َ
َقاَلِأ

ِ َياَمةه ِالْقه ِيَْومه هََلٰ ِإ ْرتَنه
خَّ
َ
ِأ ْ لَِئه

ِ يََّتُهِإهَّلَّ ُِذرِّ ْحَتنهَكنَّ
َ
َْل

ِ ِ{62} َقلهيًلا

නුඹ යනු  .ඔවුන් අතුරින් නුඹ  ෙ 
කෙවරකු අනුගමනය කවළේ ද 
නියත ෙශවයන්ම ප්රතිවිපාකයක් 
ෙශවයන් පූර්ණ ෙ වදනු ලබන 
නුඹලාවේ කුලිය නිරය වේ යැයි 
ඔහු (අල්ලාහ් )පැෙසුවේය.  

ِ َقاَلِاْذَهْبَِفَمْنِتَبهَعَكِمهْنُهْمَِفإهنَّ
ِ َجَهنََّمَِجَزاُؤُكْمَِجَزاءا

ِ{63} َمْوفُوراا

ඔවුන් අතුරින් නුවේ හඬින් නුඹට 
හැකියාෙ ඇත්තන් වපොලඹො ගනු .

එවරහිඔවුනට  ෙ නුඹවේ 
අශ්ොවරෝහකයින් හා නුඹවේ 
පාබල වසේනාෙ විධිමත් කර ගනු .
ෙස්තුවෙහි හා දරුෙන්හි නුඹ 

ඔවුනට හවුල් ෙනු .තෙද නුඹ 
තිඥා වදනුඔවුනට ප්ර .වෂයිතාන් 

ඔවුනට රැෙටීම මිස වෙනත් 
කිසෙක් වපොවරොන්දු වනොවදයි. 

ِاْسَتَطْعَتِمهْنُهْمِ ْزَِمنه َواْسَتْفزه
ْجلهْبِعَِ

َ
هَكَِوأ هَصْوت َْيلهَكِب ْمِِبه لَْيهه

ِ ْمَواله
َ
ِاْْل لهَكَِوَشارهْكُهْمِِفه َورَجه

ْدُهْمِ ْوََّلدهَِوعه
َ
ِيَعهُدُهمَُِِوَماِۚ  َواْْل

ْيَطانُِ ِِالشَّ ِ{64} ُغُرورااِإهَّلَّ

නියත ෙශවයන්ම මාවේ 
ගැත්තන්ට  ,ඔවුනට එවරහි  ෙ නුඹට 

ْمِ َبادهيِلَيَْسِلََكَِعلَْيهه ِعه إهنَّ
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කිසදු බලයක් වනොමැත  .තෙද 
භාරකරු ෙශවයන් නුඹවේ 

මාණෙත්යපරමාධිපති ප්ර.  

ِ هَربَِّكَِِوَكََفِِٰۚ  ُسلَْطان  ِب
ِ ِ{65} َوكهيًلا

66-70. අල්ලාහ්වේ ආශිර්ොදය සහ වද්ෙ ආවද්ශකයින් වහළා දැකීම. 
නුඹලා ඔහුවේ භාගයය වසවීම 
පිණිස නුඹලා වෙනුවෙන් මුහුවදහි 
නැේ යාත්රා කරෙනුවේ නුඹලාවේ 
පරමාධිපතිය  .නියත ෙශවයන්ම 
ඔහු නුඹලාට මහා කාරුණික විය. 

ِلَُكُمِالُْفلَْكِ هيِيُْزِجه َربُُّكُمِاَّلَّ
ِ َبَْتُغواِمهْنَِفْضلههه ِاْْلَْحرهَِله هنَّهُِِۚ  ِفه ِإ

هُكمََِِْكنَِ اِب يما ِ{66} رَحه
නුඹලාට මුහුවදහි පීඩාෙක් ඇති වූ 
කල්හි ඔහු හැර නුඹලා ඇරයුම් 
කරන අය අතුරුදන් වී යනු ඇත .
ඔහු නුඹලා ෙ මුදො වගොඩබිම වෙත 
වගන ආ විට නුඹලා 
පිටුපාන්වනහුය  .තෙද මිනිසා මහා 
ගුණමකුෙකු විය.  

ِ ِاْْلَْحرهَِضلَّ ِِفه ُّ
ُكُمِالُّضُّ هَذاَِمسَّ َوإ

هيَّاهُِ ِإ
اِۚ  َمْنِتَْدُعوَنِإهَّلَّ َِفلَمَّ

هََلََِِنَّاُكمِْ ْعَرْضُتمِِْالَِّْبِِِّإ
َ
َِوََكنَِِۚ  ِأ

نَْسانُِ ِ{67} َكُفورااِاْْله
ඔහු නුඹලා ෙ වපොවළොවේ පැත්තක 
ගිල්වීවමන් වහෝ නුඹලා වෙත සුළී 
සුළඟක් යැවීවමන් වහෝ නුඹලා 
නිර්භිය ෙ සටින්වනහු ද  ?පසු  ෙ 
නුඹලා වෙනුවෙන් කිසදු 
භාරකරුෙකු නුඹලා වනොදකිනු 
ඇත. 

هَبِ هُكْمَِجان َفِب ْنََِيْسه
َ
مهْنُتْمِأ

َ
َفأ
َ
أ

ِ بااُِثمَّ َلَِعلَْيُكْمَِحاصه ْوِيُْرسه
َ
ِأ الَِّْبِّ

ِ ِ{68} ََّلََِتهُدواِلَُكْمَِوكهيًلا

එවසේ නැතවහොත් නුඹලා ෙ එහි 
නැෙත ොරයක් වගන්ො නුඹලා 
වෙත චණ්ඩමාරුතයක් එො නුඹලා 
ප්රතික්වෂේප කළ වහේතුවෙන් නුඹලා 
ෙ ගිල්වීම පිළිබඳ නුඹලා නිර්භිය ෙ 
සටින්වනහු ද  ?පසු  ෙ නුඹලා 
වෙනුවෙන් අපවගන් ඒ ගැන 
විමසන්නට කිසදු ලුහුබඳින්වනකු 
නුඹලා වනොදකිනු ඇත. 

ِتَاَرةاِ ْنِيُعهيَدُكْمِفهيهه
َ
مهْنُتْمِأ

َ
ْمِأ
َ
أ

اِمهَنِ فا َلَِعلَْيُكْمَِقاصه ْخَرٰىَِفُيْسه
ُ
أ

هَماَِكَفْرُتْمِ َِفُيْغرهَقُكْمِب يحه ِۚ  الرِّ
ِ ههه ُكْمَِعلَْيَناِب

ََِّلََِتهُدواِلَ ُثمَّ
ا ِ{69}تَبهيعا

තෙද සැබැවින්ම අපි ආදම්වේ 
දරුෙන්ට ගරු කවළමු .
වගොඩබිවමහි හා මුහුවදහි අපි ඔවුන් 
ඉසලීමු  .තෙද යහපත් දැයින් අපි 

ඔවුනට වපෝෂණය කවළමු .තෙද 
අප මැේො වූ දැයින් වබොවහෝ දෑට 

ِ َناُهْمِِفه
ِآَدَمِومََحَلْ ْمَناِبَِنه َولََقْدَِكرَّ
َِواْْلَْحرهَِوَرَزْقَناُهْمِمهَنِ الَِّْبِّ

ِ يَِّباته َِكثهٍيِالطَّ ٰ لَْناُهْمِلََعَ َوفَضَّ
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ෙඩා අපි ඔවුන් මහිමයට පත් 
කරමින් උසස් කවළමු.  

ِ يًلا ْنَِخلَْقَناَِتْفضه ِ{70} مهمَّ
71, 72. මළවුන් නැගිටුෙනු ලබන දිනවේ දර්ශන. 

සෑම ෙන සමූහයක්ම ඔවුන්වේ 
වමවහයුම්කරු සමග අපි අමතන 
දින  ,කෙවරකුට තම දකුණවතහි 
තම ොර්තා වපොත වදනු ලැබුවේ ද 
එවිට ඔවුහු ඔවුන්වේ ොර්තා වපොත 
කියෙති  .කීතුෙක් තරම් වහෝ ඔවුහු 
අපරාධ කරනු වනොලබති .  

ْمِ هإهَمامههه نَاٍسِب
ُ
ِأ ِۚ  يَْوَمِنَْدُعوُُِكَّ

ََِِفَمنِْ وته
ُ
ينههِهِكهَتابَهُِِأ هَكِِبهَيمه

ٰ
وََل
ُ
َِفأ

ُِيْظلَُمونََِِوََّلِِكهَتاَبُهمَِِْيْقَرُءونَِ
ِ ِ{71} َفتهيًلا

තෙද කෙවරකු වම (වලොවෙ)හි )යහ 
මඟ වනොදැක( අන්ධයකු වූවේ ද 
ඔහු මතු වලොවෙහි ද අන්ධයකු වේ .
තෙද මාර්ගවයන් දැඩි මුළාවූෙකු ද 
වේ.  

ِ َِفُهَوِِفه ْعََمٰ
َ
أ هِه ذه َِهٰ َوَمْنََِكَنِِفه

ِ َضلُّ
َ
ِوَأ ْعََمٰ

َ
أ َرةِه اْْلخه
ِ ِ{72} َسبهيًلا

73-77. නබි තුමාණන් නැෙත පැමිවණන විට එතුමාණන්ට කලහකම් කිරීම 
සඳහා වද්ෙ ආවද්ශකයින් කළ උත්සාහයන් 

නුඹ වෙත අපි දන්ො සටි දැයින් 
නුඹ අප වෙත ඒ හැර වෙනත් 
වදයක් වගොතා පෙසනු පිණිස ඔවුහු 
නුඹ ෙ අර්බුදයට පත් කිරීමට තැත් 
කවළේ නම් එවිට නුඹ ෙ මිතුවරකු 
වසේ ඔවුන් ගනු ඇත. 

هيِ ِاَّلَّ هْنََِكُدواََِلَْفتهُنونََكَِعنه َوإ
َْفَْتهَيَِعلَْيَناَِغْيَهُِ هََلَْكَِله وَْحْيَناِإ

َ
أ
هذااِۚ   َُذوكََِِوإ ََِِّلَتَّ ِ{73} َخلهيًلا

තෙද අපි නුඹ ෙ ස්ථාෙර වනොකවළේ 
නම් සැබැවින්ම නුඹ අල්ප 
වදයකින් වහෝ ඔවුන් වෙත 
නැඹුරුෙන්නට තිබුණි. 

ْنِثَبَّْتَناَكِلََقْدِكهْدَتِ
َ
َولَْوََّلِأ

ِ ْمَِشيْئااَِقلهيًلا هََلْهه ِ{74} تَْرَكُنِإ

එවිට අපි (වමවලොෙ )ජීවිතවේ 
වදගුණයක් ද මරණවේ දී 

වදගුණයක් ද (දඬුෙම් )අපි නුඹට 
විඳෙන්නට සලස්ෙමු .පසු  ෙ නුඹ 

අපට එවරහි ෙ කිසදු උදේකරුෙකු 
වනොදකිනු ඇත . 

ْعَفِ َوضه ََياةِه
ْ
ْعَفِاْل َذْقَناَكِضه

َ
هذااَِْل إ

ََِّلََِتهُدِلََكَِعلَْيَناِ ُِثمَّ الَْمَماته
ياا ِ{75} نَصه

නුඹ ෙ වමම භූමිවයන් පිටමිං කරනු 
පිණිස එයින් නුඹ ෙ පලො 
හරින්නට ඔවුන් තැත් කළ ද, එවිට  
ඔවුහු නුවඹන් පසු ෙ මද කලක් මිස 

ونََكِمهَنِ هْنََِكُدواِلَيَْسَتفهزُّ َوإ
ُْخرهُجوَكِمهْنَهاِ َِله ْرضه

َ
هذااِۚ  اْْل ََِّلَِِوإ
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රැඳී වනොසටිනු ඇත . ًََِلَفَكِِيَلَْبُثون ِِخه ِِإهَّلَّ ِ{76} َقلهيًلا
අපවේ රසූල්ෙරුන් අතුරින්  නුඹට 
වපර සැබැවින්ම අප එවූ අයවේ 
පිළිවෙතය (වමය .)තෙද අපවේ 
පිළිවෙතට වෙනස් කිරීමක් නුඹ 
වනොදකිනු ඇත  .  

ْرَسلَْناَِقْبلََكِمهْنِ
َ
ُسنََّةَِمْنَِقْدِأ

هُسنَّتهَناََِتهدَُِِوََّلِِۚ  ُرُسلهَناِ ِل
ِ ِ{77} ََتْوهيًلا

78-85. නබි )සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්( තුමාණන්හට වකවරන මග 
වපන්වීම්. 

හිරු මුදුනින් අෙරට යෑවම් සට රාත්රි 
අන්ධකාරය හට ගන්නා වතක් 
සලාතය විධිමත් ෙ ඉටු කරනු .
අලුයම් කාලවේ පාරායනය 

(වහෙත් සුබ්හු සලාතය )ද ඉටු 
කරනු .නියත ෙශවයන්ම අලුයම් 

කාලවේ පාරායනය සාක්ෂි පෙසනු 
ලබන්නක් විය  .  

ِ هََلٰ ِإ ْمسه ِالشَّ لُوكه ُ ًَلَةِدله ِالصَّ قهمه
َ
أ

ِ َفْجره
َِوقُْرآَنِالْ ْيله

ِاللَّ ِإهنَِِّۚ  َغَسقه
َفْجرِهِقُْرآنَِ

اََِكنَِِالْ ِ{78} َمْشُهودا

රාත්රිවයහි නුඹ වෙත (පැෙරුණු )
අතිවර්ක(සලාත)යක් ෙශවයන්ම 

එය)කුර්ආනය පාරායනය කරමින්( 
තහජ්ජුද් )සලාතය( ඉටු කරනු .

නුඹනුවේ පරමාධිපති  ෙ මකාම් 
මහ්මූද් (ශිංසාලාවහෙත් ප්ර භී 
ස්ථානවය )හි සැබැවින්ම නුඹ ෙ 
නැගිටුෙනු ඇත. 

ِلََكِ ِنَافهلَةا ههه ْدِب َِفَتَهجَّ ْيله
َومهَنِاللَّ

اِ ْنَِيْبَعَثَكَِربَُّكَِمَقاما
َ
ِأ َعََسٰ
ا ِ{79} ََمُْمودا

මවේ පරමාධිපතියාණනි  ,වේ සතය
පිවිසුවමන් ඔබ මා ඇතුළු කරනු 
මැනෙ ! තෙද සතයවේ පිටවුවමන් 
ඔබ මා පිටත් කරනු මැනෙ ! තෙද 
නුඹ වෙතින් වූ උපකාරී ෙන 
බලයක් මා වෙත ඇති කරනු මැනෙ 
! යැයි නුඹ පෙසනු . 

ْدٍقِ ُِمْدَخَلِصه ِنه
لْ ْدخه

َ
ِأ َوقُْلَِربِّ

ِ ْدٍقَِواْجَعْلِِله ُُِمَْرَجِصه ْخرهْجِنه
َ
َوأ

ياا نَْكُِسلَْطانااِنَصه ِ{80} مهْنِدَلُ

තෙද, සතයය පැමිණිවේය  .ය අසතය
විනාශ වී ගිවේය .නියත ෙශවයන්ම 

ය විනාශ වී යන්නක්ම විය අසතය
යැයි නුඹ පෙසනු.  

ُلِ َِوَزَهَقِاْْلَاطه َقُّ
ْ
ِۚ  َوقُْلَِجاَءِاْل

َلِِإهنَِّ ِ{81} َزُهوقااََِكنَِِاْْلَاطه

වද්ෙ විශ්ොසෙන්තයින්ට දයාෙ හා 
සුෙය ඇති දෑ අපි අල්කුර්ආනවයන් 

ِ َفاء  َِماُِهَوِشه ُقْرآنه
ُلِمهَنِالْ َوُنَْنِّ
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පහළ කරන්වනමු  .නමුත් 
අපරාධකරුෙන් ෙ අලාභය මිස 

(වෙන ත් කිසෙක්  )එය ෙැඩි 
වනොකරනු ඇත.  

هلُْمْؤمهنهَْيِ ِل ِيَزهيدَُِِوََّلِِۚ  َورمَْحَة 
همهْيَِ ال ِِالظَّ ِ{82} َخَسارااِإهَّلَّ

තෙද මිනිසාට අපි ආශිර්ොද කළ 
විට ඔහු පිටුපා ඔහුවේ ඉළ 
පැත්වතන් හැරී ගිවේය  .නමුත් 
ඔහුට පීඩාෙක් ස්පර්ශ වූ විට ඔහු 
අවේක්ෂාභිංග විය. 

ْعَرَضِ
َ
ِأ نَْسانه ِاْْله

ْنَعْمَناِلََعَ
َ
هَذاِأ َوإ

ِ هبههه َان ٰىِِبه
َ
هَذاِۚ  َونَأ هَُِِوإ َُِِّمسَّ ِالِّشَّ
اََِكنَِ ِ{83} َيُئوسا

සෑම අවයකුම තම ස්ෙරූපය අනුෙ 
කටයුතු කරයි  .එවහයින් 

නිෙැරදි අය මාර්ගවයන් ෙඩාත් 
කවුරුන්දැයි නුඹලාවේ පරමාධිපති 
මැනවින් දන්නාය.  

َِفَربُُّكْمِ َتههه َِشاِكه ٰ َِيْعَمُلِلََعَ قُْلُُِكٌّ
ْهَدٰىِ

َ
هَمْنُِهَوِأ ْعلَُمِب

َ
أ

ِ ِ{84} َسبهيًلا
තෙද ඔවුහු රූහ් (ණයවහෙත් ප්රා )

පිළිබඳ නුඹවගන් විමසති .රූහ් 
(පිළිබඳ දැනුම )මාවේ 

පරමාධිපතිවේ කරුණ  ි අතුරිනි .
දැනුවමන් නුඹලා වෙත පිරිනමනු 
ලැබ ඇත්වත් ස්ෙල්පයක් මිස 
නැතැයි නුඹ පෙසනු. 

ِ وحه ِالرُّ لُونََكَِعنه
َ
ِقُلِهِۚ  َويَْسأ
وحُِ ْمرِهِمهنِِْالرُّ

َ
ِِأ هيُتمَِِْوَماَِرّبِّ وت

ُ
ِمهنَِِأ

ِِالْعهلْمِه ِِإهَّلَّ ِ{85} َقلهيًلا

86-89. අල්කුර්ආනයට සමාන වදයක් වගන එන වමන් වද්ෙ 
ආවද්ශකයින්ට වකවරන අභිවයෝගය. 

තෙද අපි අභිමත කවළේ නම් නුඹ 
වෙත අපි දන්ො සටි දෑ (නුවඹන් )
ඉෙත් කරන්වනමු  .පසු  ෙ නුඹ ඒ 
සම්බන්ධවයන් අපට එවරහි ෙ 
කිසදු භාරකරුෙකු වනොදකිනු ඇත. 

وَْحْيَناِ
َ
هيِأ هاَّلَّ ِب َناََِلَْذَهََبَّ

ئْ ِشه ْ َولَِئه
َِعلَْيَناِ ههه ََِّلََِتهُدِلََكِب هََلَْكُِثمَّ إ

ِ ِ{86} َوكهيًلا
නුඹවේ පරමාධිපතිවගන් වූ 
දයාලුභාෙයක් වලසන් මිස නැත .
නියත ෙශවයන්ම නුඹ වෙත වූ 
ඔහුවේ භාගයය අතිමහත් විය. 

ِمهْنَِربَِّكِ ِرمَْحَةا َِفْضلَهُِِإهنَِِّۚ  إهَّلَّ
ِ{87} َكبهيااَِعلَْيَكََِِكنَِ

වමම කුර්ආනය හා සමාන වදයක් 
වගන ඒමට මිනිස් ෙර්ගයා හා ජින් 
ෙර්ගයා ඒකරාශී වුෙ ද ඔවුන්වගන් 
ඇතැවමකු ඇතැවමකුට උරට උර 
සටිය ද ඒ හා සමාන වදයක් ඔවුහු 

ِ هنُّ
ْ
نُْسَِواْل ِاْْله ِاْجَتَمَعته ه قُْلِلَِئه

ََِّلِ ُقْرآنه
َذاِالْ َِهٰ ْثله همه تُواِب

ْ
ْنِيَأ

َ
ِأ ٰ لََعَ

َِولَْوََِكَنَِبْعُضُهْمِ ْثلههه همه تُوَنِب
ْ
يَأ
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වගන එන්වන් නැත . َْعٍضَِظههياا ِ{88} ْله
තෙද වමම කුර්ආනවයහි සෑම 
උපමාෙක් තුළින්ම (විවිධ පැතිකඩ  
ෙලින්  )අපි විස්තර කවළමු  .නමුත් 
ෙනයාවගන් බහුතරයක් වදනා දැඩි 
තික්වෂේපකයින් වලස සටියා මිසප්ර 

(එය )පිළිගත්වත් නැත.  

َذاِ َِهٰ ِِفه هلنَّاسه ْفَناِل َولََقْدََِصَّ
ِ ََبٰ
َ
َِمَثٍلَِفأ ِمهْنُُِكِّ ُقْرآنه

ِالْ ْكََثُ
َ
أ

ُِكُفوراا ِإهَّلَّ ِ{89} اَلَّاسه

90-93. වද්ෙ ආවද්ශකයින්වේ සැක හා කුතුහල සඳහා ඉදිරිපත් වකවරන 
ප්රතිචාරය.  

තෙද මහවපොවළොවෙන් උල්පතක් 
අප වෙත නුඹ මතු කර වදන වතක් 
අපි නුඹ ෙ විශ්ොස 
වනොකරන්වන්මය යැයි ඔවුහු 
පැෙසූහ. 

َِتْفُجَرِ ٰ َوَقالُواِلَْنِنُْؤمهَنِلََكَِحّتَّ
ِيَنُْبوَعاِ ْرضه

َ
ِ{90} ََلَاِمهَنِاْْل

නැතවහොත් ඉඳි හා මිදි ෙලින් යුත් 
උයනක් නුඹට තිබී ඒ අතර 
ගිංගාෙන් නුඹ මතු කළ යුතුය. 

ِمهْنَُِنهيٍلِ ْوِتَُكوَنِلََكَِجنَّة 
َ
أ

ًَللََهاِ ْنَهاَرِخه
َ
َرِاْْل َنٍبَِفُتَفجِّ َوعه

ياا ِ{91} َتْفجه
නැතවහොත් නුඹ ප්රතිඥා කළ පරිදි 
අප වෙත අහස කැබලි ෙලට කඩා 
නුඹ බිම වහළිය යුතුය .නැතවහොත් 
අල්ලාහ් හා මලක්ෙරුන් (අප )
ඉදිරියට නුඹ වගන ආ යුතුය.  

َماَءَِكَماِزََعْمَتِ ْوِتُْسقهَطِالسَّ
َ
أ

ِه هاَّللَّ ِب َ ِته
ْ
ْوِتَأ
َ
اِأ َعلَْيَناِكهَسفا

ِ َِقبهيًلا هَكةه ِ{92} َوالَْمًَلئ
නැතවහොත් නුඹට රනින් වූ නිෙසක් 
තිබිය යුතුය .නැතවහොත් අහසට 
නුඹ නැග යා යුතුය .අප කියෙන 
ග්රන්ථයක් නුඹ අප වෙත පහළ 
කරන වතක් නුඹවේ ආවරෝහණ 
ගමන සැබැවින්ම අපි විශ්ොස 
වනොකරන්වනමු  .මාවේ පරමාධිපති 

සුවිශුද්ධය .මම ධර්ම දූතයකු වූ 
මිනිවසකු විනා (වෙනත් 

ස්ෙරූපයකින් )මම සටිවයම්දැයි 
(නබිෙරය  )!නුඹ විමසනු.  

ْوِ
َ
ِمهْنِزُْخُرٍفِأ ْوِيَُكوَنِلََكَِبْيت 

َ
أ

هُرقهيَِّكِ َولَْنِنُْؤمهَنِل َماءِه ِالسَّ ِِفه تَْرََقٰ
َلَِعلَْيَناِكهَتابااَِنْقَرُؤهُِ ُِتَْنِّ ٰ ِۚ  َحّتَّ

ُِِسْبَحانَِِقُْلِ ُِِكْنُتَِِهْلَِِرّبِّ اِإهَّلَّ ِبََِّشا
ِ ِ{93} َرُسوَّلا

94-100. වද්ෙ ආවද්ශකයින්වේ හිතුෙක්කාරකම. 
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ෙනයා වෙත යහ මග පැමිණි විට 
ඔවුහු විශ්ොස කිරීවමන් ඔවුන් ෙ 
ෙැළැක්වූවේ අල්ලාහ් ධර්ම දූතයකු 
ෙශවයන් මිනිවසකු එේවේදැයි 
විමසීම මිස (වෙනකක් )වනොවීය.  

هْذِ ْنِيُْؤمهُنواِإ
َ
َوَماَِمَنَعِاَلَّاَسِأ

َبَعَثِ
َ
ْنَِقالُواِأ

َ
ِأ َجاَءُهُمِالُْهَدٰىِإهَّلَّ

ِ ُ ِاَّللَّ اَِرُسوَّلا ِ{94} بََِّشا
මහවපොවළොවේ තැන්පත් ෙ 
සැරිසරන මලක්ෙරුන් වී නම් අපි 
ඔවුන් වෙත අහසන් මලක්ෙරයකුම 
රසූල්ෙරයකු ෙශවයන් එෙන්නට 
තිබුණි යැයි (නබිෙරය  )!නුඹ 
පෙසනු.  

ِ هَكة  َِمًَلئ ْرضه
َ
ِاْْل قُْلِلَْوََِكَنِِفه

ْمِ َْلَاَِعلَْيهه َْيِلََْنَّ
َيْمُشوَنُِمْطَمئهنِّ

ِمهَنِ َِرُسوَّلا َماءهَِملََكا ِ{95} السَّ

මා අතර හා නුඹලා අතර 
සාක්ෂිකරුෙකු ෙශවයන් අල්ලාහ් 
ප්රමාණෙත්ය  .නියත ෙශවයන්ම ඔහු 
තම ගැත්තන් පිළිබඳ ෙ 
අභිඥානෙන්ත නිරීක්ෂකයා විය 
යැයි නුඹ පෙසනු . 

ِ ِنه
اِبَيْ َشههيدا ِه هاَّللَّ ِب قُْلَِكََفٰ

َخبهيااِِۚ  َوَبيَْنُكْمِ هعهَبادههِه ُهََِكَنِب
هنَّ إ

ياا ِ{96} بَصه

තෙද අල්ලාහ් කෙවරකුට යහ මග 
වපන්ෙන්වන් ද ඔහු යහ මග 
ලැබූවෙකි  .තෙද ඔහු කෙවරකු 
වනොමග හරින්වන් ද එවිට ඔවුන් 
වෙනුවෙන් (අල්ලාහ් ෙන )ඔහු හැර 
වෙනත් කිසෙකු භාරකරුෙන් 

ෙශවයන් නුඹ වනොදකිනු ඇත .තෙද 
නැගිටුෙනු අපි මළවුන් වකවරන් 

ලබන දින ඔවුන්වේ මුහුණු මුණින් 
අත තිබිය දී අන්ධ වගොළු හා බිහිරි 
වලසන් අපි ඔවුන් නැගිටුෙන්වනමු .

ඔවුන්වේ නොතැන නිරයයි .එය 
නිවී ගිය සෑම විටකම අපි ඔවුනට 
දලු ලා ඇවිවළන ගින්න අධික 
කවළමු. 

ِ َِفُهَوِالُْمْهَتده ُ ِاَّللَّ َِوَمنِِْۚ  َوَمْنَِيْهده
َاءَِِلَُهمََِِْتهدََِِفلَنِِْيُْضلهْلِ ْوَله

َ
ِمهنِِْأ

ههِه ُهمِِْۚ  ُِدون َياَمةِهِيَْومََِِوََنُِّْشُ ِِٰالْقه ِلََعَ
اُِعْميااِوُُجوههههمِْ اَِوُبْكما ِۚ  َِوُصمًّ
َواُهمِْ

ْ
َِخَبْتُِِِكََّماِۚ  نَُّمَِجهََِِمأ

ِ{97} َسعهيااِزهْدنَاُهمِْ

එය සැබැවින්ම ඔවුන් අපවේ ෙදන් 
ප්රතික්වෂේප කළ බැවින් හා අප අස්ථි 
හා දූවිලි බෙට පත් වූ විට නියත 
ෙශවයන්ම අපි නෙ මැවීමක් වලස 
නැගිටුෙනු ලබන්නන් ෙන්වනමු 
දැයි ඔවුහු විමසා සටි බැවින් ඔවුනට 
සතු ප්රතිවිපාකයයි. 

نَُّهْمَِكَفُرواِ
َ
هأ هَكَِجَزاُؤُهْمِب ل

ٰ
َذ

اِ َظاما هَذاُِكنَّاِعه إ
َ
هَناَِوقَالُواِأ هآيَات ب

هنَّاِلََمْبُعوثُِ إ
َ
اَِوُرَفاتااِأ وَنَِخلْقا
ا يدا ِ{98} َجده
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අහස් හා මහවපොවළොවේ මැවුම්කරු 
වූ අල්ලාහ් ඔවුන් වමන් දෑ මැවීමට 
ශක්තිය ඇත්තා බෙ ඔවුහු 
වනොදුටුවෙෝ ද  ?තෙද ඔවුනට 
නියමිත කාලයක් ඔහු ඇති කවළේය .
එහි කිසදු සැකයක් නැත . එවහයින් 
අපරාධකරුවෙෝ දැඩි ප්රතික්වෂේපක 
යින් වලස මිස එය පිළිගත්වත් 
නැත. 

هيَِخلََقِ ِاَّلَّ َ ِاَّللَّ نَّ
َ
َولَْمِيََرْواِأ

َ
أ

ْنِ
َ
ِأ ٰ ِلََعَ ْرَضَِقادهر 

َ
َِواْْل َماَواته السَّ

ََِّلِ َجًلا
َ
ََيْلَُقِمهْثلَُهْمِوََجَعَلِلَُهْمِأ

ِ هُموَنِإهَّلَّ ال
ََبِالظَّ

َ
َِفأ َرْيَبِفهيهه

ِ{99} ُكُفوراا
මාවේ පරමාධිපතිවේ ආශිර්ොදවේ 
ගබඩා නුඹලා සතු කර ඇත්වත් නම් 
එවිට නුඹලා දිළිඳුභාෙයට බිය ෙ 

(කිසෙක්  වියදම් වනොවකොට  )නුඹලා 
රඳො ගන්වනහුය .තෙද මිනිසා 

මසුරු විය.  

ِ هَنِرمَْحَةه ْنُتْمَِتْملهُكوَنَِخَزائ
َ
قُْلِلَْوِأ

ِ ْنَفاقه ْمَسْكُتْمَِخْشَيَةِاْْله
َ
هذااَِْل ِإ َرّبِّ

نَْسانَُِِوََكنَِِۚ   ِ{100} َقُتورااِاْْله

101-104. මූසා )අලයිහිස් සලාම්( තුමා හා ෆිර්අවුන්. 
තෙද සැබැවින්ම අපි මූසාට 
පැහැදිලි සිංඥා නෙයක් 
පිරිනැමුවෙමු  .එවහයින් (ඒ ගැන )
ඉස්රාඊල් දරුෙන්වගන් විමසනු .
ඔවුන් වෙත ඔහු පැමිණි විට අවහෝ 
මූසා ! නියත ෙශවයන්ම නුඹ 
හූනියම් කරනු ලැබූවෙකි යැයි මම 
සතමි යැයි ෆිර්අවුන් ඔහු අමතා 
පැෙසුවේය. 

هْسَعِآيَاٍتِ ِت َولََقْدِآتَيَْناُِموََسٰ
ْلِِۚ  بَيَِّناٍتِ

َ
َِِفاْسأ ائهيَلِِبَِنه هذِِْإهْْسَ ِإ

ِِفهْرَعْونََُِِلَُِِفَقاَلَِِجاَءُهمِْ ِإهِنِّ
ُظنَُّكِ

َ
ُِموََسِِٰيَاَِْل

ِ{101}َمْسُحوراا
වම්ො පැහැදිලි සාධක වලස අහස් 
හි හා මහවපොවළොවේ පරමාධිපති 
මිස (වෙන ත් කිසෙකු  )පහළ 
වනොකළ බෙ සැබැවින්ම නුඹ 

දන්වනහිය .තෙද අවහෝ ! ෆිර්අවුන්, 
නුඹ විනාශ කරනු ලබන්නකු බෙ 
සැබැවින්ම මම සතමි යැයි ඔහු 
කීවේය. 

ِ ُؤََّلءهِإهَّلَّ
نَْزَلَِهٰ

َ
َقاَلِلََقْدَِعلهْمَتَِماِأ

ِ هَرَِربُّ ِبََصائ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته السَّ

ُظنَُّكِيَاِفهْرَعْوُنِ
َ
َِْل هِنِّ َوإ
ِ{102} َمْثُبوراا

එවිට මහවපොවළොවෙන් ඔවුන් ෙ 
පන්නා දමන්නට ඔහු (ෆිර්අවුන් )

සතුවේය .එවිට අපි ඔහු හා ඔහු 
සමග වූ සයල්ලන් දිවයහි 
ගිල්වූවයමු  . 

ِ ْرضه
َ
ْنِيَْسَتفهزَُّهْمِمهَنِاْْل

َ
َراَدِأ

َ
َفأ

ْغَرْقَناهَُِوَمْنَِمَعُهِ
َ
َفأ

ا ِ{103} ََجهيعا
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තෙද ‘නුඹලා වමම භූමිවේ ොසය 
කරනු .තිඥාෙ පැමිණි විට අෙසාන ප්ර

නුඹලා සයලු වදනා ෙ (වෙළා 
ගනිමින් )අපි පැමිවණන්වනමු යැයි 

ඔහුවගන් පසු ෙ ඉස්රාඊල් දරුෙන්ට 
අපි කීවෙමු. 

ائهيَلِ ِإهْْسَ َِنه ْله هِه َناِمهْنَِبْعده
َوقُلْ

ْرَضَِفإهَذاَِجاَءَِوْعُدِ
َ
اْسُكُنواِاْْل

هُكْمِ ْئَناِب جه َرةِه اْْلخه
ا ِ{104} لَفهيفا

105-109. අල් කුර්ආනය වකොටස් ෙශවයන් පහළ වීම හා එයට යටහත් ෙ 
කටයුතු කිරීම මිනිසාවේ ෙගකීමය. 

තෙද අපි එය )කුර්ආනය( සතයය 
පදනම් කර වගන පහළ කවළමු .

ය පදනම් කර වගන පහළ එය සතය
විය .තෙද නුඹ  ෙ ශුභාරිංචි 

දන්ෙන්වනකු හා අෙොද 
කරන්වනකු වලස මිස අපි 
වනොඑේවෙමු . 

ِنََزَلِ َقِّ
ْ
هاْل نَْزَْلَاهَُِوب

َ
ِأ َقِّ

ْ
هاْل َِوَماِۚ  َوب

ْرَسلَْناكَِ
َ
ِِأ اِإهَّلَّ ا ُِمبَِّشِّ

يراا ِ{105} َونَذه

කුර්ආනය  ,එය නෙත නෙතා 
ෙනයාට නුඹ පාරායනා කරනු 
පිණිස අපි එය වකොටස් කවළමු .

තෙද අපි එය (වෙන් වෙන් වූ )පහළ 
කිරීම් ෙශවයන් අපි එය පහළ 
කවළමු.  

ِ ِاَلَّاسه هُِلََعَ
َ
َْقَرأ َوقُْرآنااَِفَرْقَناهَُِله
َْلَاهُِ ُِمْكٍثَِونَزَّ ٰ لََعَ

ِ ِ{106} َتْْنهيًلا

නුඹලා එය විශ්ොස කරනු .
නැතවහොත් විශ්ොස වනොකරනු 
යැයි (නබිෙරය )නුඹ පෙසනු .නියත 

දැනුම වදනු ෙශවයන්ම මීට වපර 
ලැබූෙන් වූ ඔවුන් වෙත එය 
පාරායනය කරනු ලබන විට සුජූද් 
කරන්නන් වලසන් ඔවුහු මුණින් 
ඇද ෙැවටති.  

ْوََِّلِتُْؤمهُنواِ
َ
ِأ ههه ِإهنَِِّۚ  قُْلِآمهُنواِب

هينَِ وتُواِاَّلَّ
ُ
هَذاَِقْبلههِهِمهنِِْالْعهلْمَِِأ ِإ
ْيههمُِِْيْتَلِٰ

ونََِِعلَ ْذَقانِهََِيهرُّ
َ
هْْل ِل

ا دا ِ{107} ُسجَّ

තෙද අපවේ පරමාධිපති සුවිශුද්ධය .
තිඥාෙ සදු අපවේ පරමාධිපතිවේ ප්ර

කරනු ලබන්නක්ම විය.  

هْنََِكَنِ َويَُقولُوَنُِسْبَحاَنَِربَِّناِإ
ِ ِ{108} َوْعُدَِربَِّناِلََمْفُعوَّلا

තෙද ඔවුහු අඩමින් (සුජූද් 
කරන්නන් වලසන් )මුණින් ඇද 

ෙැවටති .තෙද එය ඔවුනට යටහත් 
කරයිපහත්භාෙය ෙර්ධනය .  

َِيْبُكوَنِ ْذَقانه
َ
هْْل وَنِل َوََيهرُّ

ِ زهيُدُهْمُِخُشوَعا
ِ{109} ۩َويَ

110,111. අල්ලාහ්වේ අලිංකාර නාමයන් තුළින් හා ඔහුවේ ඒකීයභාෙය මත 
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වූ ඔහුවේ ප්රශිංසාෙ තුළින් ඔහුවගන් ප්රාර්ථනා කිරීම. 
නුඹලා අල්ලාහ් යැයි අමතනු. 
නැතවහොත් රහ්මාන් යැයි අමතනු .
නුඹලා කෙර වදයක් පෙසා ඇමතුෙ 
ද ඔහුට අලිංකාර නාමයන් ඇත .
තෙද නුඹවේ සලාතය හඬ නගා ඉටු 

වනොකරනු .තෙද එය පහත් හඬින් ද 
ඉටු වනොකරනු .ඒ අතර වූ 

මාර්ගයක් වසොයනු .  

وهِاْدُعواِالرَّمْحََٰنِ
َ
ِأ َ ِاْدُعواِاَّللَّ ِۚ  قُله

يًّا
َ
ْسَماءَُِِفلَهُِِتَْدُعواَِماِأ

َ
ُْسَنِِٰاْْل

ْ
ِاْل

هَكََِِتَْهرَِِْوََّلِِۚ   هَصًَلت َُِتَافهْتَِِوََّلِِب
هَها هَكَِِبْْيََِِواْبَتغِهِب ل

ٰ
َِذ

ِ ِ{110} َسبهيًلا
සයලු ප්රශිංසා අල්ලාහ්ටමය ( .ඔවුන් 

පෙසන අන්දමින් )ඔහු ෙනාහි ඔහු 
දරුවෙකු වනොගත්වත් ය  .තෙද 
පාලනවයහි ඔහුට කිසදු 
හවුල්කරුෙකු ද වනොවීය . දුර්ෙල 
සහකාරයකු ද වනොවීය යැයි නුඹ 
පෙසනු  .නුඹ ඔහුතෙද  ෙ අති 
වශ්රේෂ්ඨ අන්දමින් විභූතිමත් කරනු . 

ْذِ هيِلَْمَِيتَّخه اَّلَّ ِه َّ َْمُدَِّلله
ْ
ِاْل َوقُله

ِ ِِفه اَِولَْمِيَُكْنََِلََُِشهيك  َودَلا
ِ لِّ ِمهَنِاَّلُّ ٌّ َِولَْمِيَُكْنََِلَُِوِله الُْملْكه

ْهُِِۚ   ِ{111} تَْكبهيااَِوَكِّبِّ

 

 

 

 

 

 

 


