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20 සූරත් තාහා 

 මක්කාවවහි දී පහළ වූවකි ආයාත් 135 කිවැ 

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

1-8. පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනය එහි වැදගත් කම හා එය පහළ වූ ආකාරය. 

තාහා {1} طهِ
(එය )බිවය න් පසු වන අයට 

උපවදසක් වශවයන් මිස නුඹ 
අපහසුතාවට පත් වනු පිණිස අපි නුඹ 
වවත කුර්ආනය පහළ වනොකවළමු. 

نَْزْْلَاَِعلَْيَكِالُْقْرآَنِ
َ
َماِأ

هتَْشَقِى هَمْنِِ{2} ل ِتَْذكهَرةًِل إهَّلَّ
ِ{3} ََيَْشِى

(වමය )මහවපොවළොව හා උස ්වූ අහස ්
මැවූ ඔහුවගන් පහළ කිරීමකි . 

نِْ ْرَضَِِتْْنهيًًلِمهمَّ
َ
َخلََقِاْْل
ِالُْعَلِ َماَواته ِ{4} َوالسَّ

මහා කරුණාන්විතයාණන් අර්ෂ් මත 
විය. 

ِاْسَتَوىِى ِالَْعْرشه ِ{5} الرَّمْحَىُنِلََعَ
අහසහ්ි ඇති දෑ ද මහවපොවළොවවහි 
ඇති දෑ ද ඒ වදක අතර ඇති දෑ ද පස් 
යට ඇති දෑ ද ඔහු සතුය. 

ِ ْرضه
َ
ِاْْل َِوَماِِفه َماَواته ِالسَّ ََلَُِماِِفه
َىِى ِ{6} َوَماِبَيَْنُهَماَِوَماََِتَْتِالَّثَّ

ප්රකාශය නුඹ හඬ නඟා පැවසුව ද 
(එහි වවනසක් වනොමැත )වහේතුව 

රහස් දෑ හා සඟවන දෑ නියත 
වශවයන්ම ඔහු දනී.  

ِ َّ هنَُّهَِيْعلَُمِالِّسر ِفَإ هالَْقْوله هْنََِتَْهْرِب َوإ
ْخَفِ

َ
ِ{7} وَأ

අල්ලාහ්, ඔහු හැර වවනත් වදවිවෙකු 
වනොමැත  .අලිංකාර නාමයන් ඔහුට 
ඇත.  

ُِهَوِ َِإهَّلَّ
ى
هََل ََِّلِإ ُ ْسَماءََُِِلُِِۖ  اَّللَّ

َ
ِاْْل

ُْسَنِى
ْ
ِ{8} اْل

9-16. වද්ව දූත මූසා )අලයිහිස් සලාම්( තුමා අල්ලාහ් සමග පාරිශුද්ධ 
මිටියාවවතහි කතා කිරීම.ِ
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තවද මූසාවේ පුවත නුඹ වවත 
පැමිණිවේ ද? 

يُثُِموَسِى تَاَكَِحده
َ
ِ{9} َوَهْلِأ

ඔහු ගින්නක් දුටු අවස්ථාවේ ‘නුඹලා 
රැඳී සටිනු .නියත වශවයන්ම මම 

ගින්නක් දුටුවවමි .එයින් ගිනි  
මැලයක් නුඹලා වවත වගන එන්නට 
මට පුළුවණ  .එවසේ නැතවහොත් 
ගින්න සෙහා වූ මග වපන්වීමක් මා 
ලබන්නට පුළුවණ  ’යැයි තම පවුලට 
ඔහු පැවසුවේය.  

ِ ْهلههه
َ
ِنَاًراَِفَقاَلِْله ىى

َ
هْذَِرأ ِإ اْمُكُثواِإهِّنر

ِآتهيُكْمِمهْنَهاِ آنَْسُتِنَاًراِلََعِّلر
ِاْلَّارِه

ُدِلََعَ جه
َ
ْوِأ
َ
هَقبٍَسِأ ب
ِ{10} ُهًدى

ඔහු ඒ වවත පැමිණි කල්හි ‘අවහෝ  

මූසා! නියත වශවයන්ම මම නුඹවේ 
පරමාධිපති වවමි  .එවහයින් නුඹවේ 
පාවහන් යුගල නුඹ ගලවා දමනු .

නියත වශවයන්ම නුඹ 
පාරිශුද්ධත්වයට පත් කරනු ලැබූ 
තුවා නම් මිටියාවවතහිය  ’යැයි 
අමතනු ලැබීය.  

تَاَهاِنُودهَيِيَاُِموَسِى
َ
اِأ ِ{11} فَلَمَّ

نَاَِربَُّكِفَاْخلَْعَِنْعلَْيَكِ
َ
ِأ ِۖ  إهِّنر
هنََّكِ هالَْوادِهِإ ُِطًوىب سه ِ{12} ِالُْمَقدَّ

තවද මම නුඹ ව (නබිවරයකු 
වශවයන් )වතෝරා ගත ්්වතමි .

 එවහයින් වහළිදරේ කරනු ලබන දෑට
නුඹ සවන් වදනු .  

هَماِ ْعِل تَُكِفَاْسَتمه نَاِاْخََتْ
َ
وَأ

ِ{13} يُوَحِى

නියත වශවයන්ම මම අල්ලාහ ්වවමි .
මා හැර වවනත් වදවිවෙකු වනොමැත .
එවහයින් නුඹ මට ගැතිකම් කරනු .
තවද මා වමවනහි කරනු වස් නුඹ 
සලාතය විධිමත් ව ඉටු කරනු . 

ِ َِإهَّلَّ
ى
هََل ََِّلِإ ُ نَاِاَّللَّ

َ
ِأ ِنه
هنَّ ِإ اْعُبْدِّنه

نَاِفَ
َ
أ
هْكرهي ِِله

ًَلةَ ِالصَّ قهمه
َ
ِ{14} وَأ

නියත වශවයන්ම (අවසන් )වහෝරාව 
පැමිවණන්නකි .සෑම ආත්මයකටම 

තිඵල තමන් වවවහස වූ දෑ සෙහා ප්ර
වදනු ලබනු පිණිස මම එය සඟවා 
ඇත්වතමි .  

ْخفهيَهاِ
ُ
َكاُدِأ

َ
اَعَةِآتهَيٌةِأ ِالسَّ إهنَّ

هَماِ َِنْفٍسِب ُُِكُّ ُْجَزىى ِله
ِ{15} تَْسَعِى

එවහයින් ඒ පිළිබෙ විශ්වාස 
වනොකරන, තම ආශාවන් අනුගමනය 
කළ අය නුඹ ව එයින් 
වනොවැළැක්විය යුතුය  .එවිට නුඹ 
විනාශ වී යනු ඇත.  

 

نََّكَِعْنَهاَِمْنََِّلِيُْؤمهُنِ فًََلِيَُصدَّ
هَهاَِواتََّبَعَِهَواهَُِفََتَْدىِى ِ{16} ب
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17-36. මූසා )අලයිහිස් සලාම්( තුමාවේ ප්රාතිහාර්යයන් හා ෆිර්අවුන් ව 
අල්ලාහ් වවත ඇරයුම් කිරීමِ

අවහෝ මූසා!  නුවේ දකුණවතහි ඇති  
එය කුමක් ද? 

ينهَكِيَاِ هلَْكِبهَيمه َوَماِت
ِ{17} ُموَسِى

‘එය මාවේ සැරයටිය වේ .මම ඒ මත 
බර දී සටිමි  .තවද එමගින් මාවේ 
එළුවන්ට (අතු වකොළ )කඩා බිම 

දමමි .තවද මට එහි වවනත් 
තාවන් ද ඇතඅවශය ’යැයි ඔහු 

පැවසීය .  

َِعلَْيَهاِ
ُ
أ تََوكَّ

َ
َِعَصاَيِأ َ قَاَلِِهه

ِفهيَهاِ َ َِوِله َِغَنِمه ى
هَهاِلََعَ ِب ُهشُّ

َ
وَأ

ْخَرىِى
ُ
ِ{18} َمآرهُبِأ

‘අවහෝ මූසා! නුඹ එය බිම වහළනු ’
යැයි ඔහු පැවසුවේය.  

َهاِيَاُِموَسِى لْقه
َ
ِ{19} قَاَلِأ

එවිට ඔහු එය බිම වහළීය  .එසැණින් 
එය උරගා වේගයන් දුවන නාගයකු 
විය.  

َِحيٌَّةِ َ إهَذاِِهه
لَْقاَهاِفَ

َ
فَأ

ِ{20} تَْسَعِى
නුඹ එය අල්ලනු  .තවද නුඹ බිය 

වනොවනු .මයටම අපි එය එහි මුල් ක්ර
නැවත පත් කරන්වනමු යැයි ඔහු 
පැවසුවේය.  

َِسُنعهيُدَهاِۖ  قَاَلُِخْذَهاَِوََّلََِتَْفِ
رَيَتَها وَلِىِسه

ُ
ِ{21} اْْل

නුවේ අත නුවේ කිහිල්ල වවත එකතු 
කර තබනු  .කිසදු හානියකින් වතොර  
ව තවත් සිංඥාවක් වලස සුදුවන් 
දීප්තියක් එය පිට කරනු ඇත . 

َكََِتُْرْجِ َِجَناحه هََلى َواْضُمْمِيََدَكِإ
َبْيَضاَءِمهْنَِغرْيهُِسوٍءِآيًَةِ

ْخَرىِى
ُ
ِ{22} أ

)එය( අපවේ මහත් වූ සිංඥාවන් 
අතුරින් අප නුඹට වපන්වීම පිණිසය. 

هَناِالُْكْْبَى هُُنهيََكِمهْنِآيَات ِ{23} ل
නුඹ ෆිර්අවුන් වවත යනු  .නියත 
වශවයන්ම ඔහු සීමාව ඉක්මවා 
වගොස් ඇත.  

هنَُّهِ ِفهْرَعْوَنِإ هََلى اْذَهْبِإ
ِ{24} َطَغِى

)එවිට මූසා( මාවේ 
පරමාධිපතියාණනි  ,මාවේ හදවත මා 
වවත විවෘත කර වදනු මැනව! යැයි 

َِصْدرهي ْحِِله ِاْْشَ ِ{25} قَاَلَِربر
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ප්රාර්ථනා කවළේය. 

තවද මාවේ කරුණ මා හට පහසු කර 
වදනු මැනව! 

ْمرهي
َ
ِأ ِِله ْ ِ{26} َويَِّسر

තවද මාවේ දිවවහි ගැටය ලිහනු 
මැනව ! 

ِ هَساِّنه ِ{27} َواْحلُْلُِعْقَدةًِمهْنِل
මාවේ ප්රකාශය ඔවුහු වටහා ගන්නා 
අයුරින් 

ِ ِ{28} َيْفَقُهواِقَْوِله
තවද මාහට මාවේ පවුවලන් 
උදේකරුවකු වශවයන් මාවේ 
සවහෝදර හාරූන් ව පත් කරනු මැනව 
! 

ِ ْهِّله
َ
َِوزهيًراِمهْنِأ ِ{29} َواْجَعْلِِله

ِ خه
َ
ِ{30} َهاُروَنِأ

ඔහු මගින් මාවේ අත ඔබ ශක්තිමත් 
කරනු මැනව! 

ْزرهي
َ
ِأ ههه ِ{31} اْشُدْدِب

තවද මාවේ කරුවණහි ඔහු ව ද 
හවුල් කරවනු මැනව! 

ِ ْْشهْكُهِِفه
َ
ْمرهيوَأ

َ
ِ{32} أ

අධික ව අපි නුඹ ව පිවිතුරු කිරීම 
සෙහා 

ِ{33} ََكِْنَُسبرَحَكَِكثهريًا
තවද අධික ව අපි නුඹ ව වමවනහි 
කිරීම සෙහා. 

ِ{34} َونَْذُكَرَكَِكثهريًا
නියත වශවයන්ම නුඹ අප ගැන 
නිරීක්ෂා කරන්වනකු ව සටිවයහිය. 

ريًا هَناِبَصه َكُِكْنَتِب
هنَّ ِ{35} إ

අවහෝ මූසා! නුවේ ඉල්ලීම සැබැවින් 
නුඹට වදනු ලැබුවේ යැයි ඔහු 
පැවසීය . 

وتهيَتُِسْؤلََكِيَاِ
ُ
قَاَلِقَْدِأ
ِ{36} ُموَسِى

37-41. වද්ව දූත මූසා )අලයිහිස් සලාම්( තුමාට නබිත්වයට වපර අල්ලාහ් 
පිරිනමා තිබූ ආශිර්වාදය.ِ

තවද (මීට වපර )තවත් වරක් අපි නුඹ 
වවත සැබැවින්ම උපකාර කවළමු. 

ةًِ َولََقْدَِمَننَّاَِعلَْيَكَِمرَّ
ْخَرىِى

ُ
ِ{37} أ

වහළිදරේ කරනු ලබන දෑ නුඹවේ 
මව වවත අපි වහළිදරේ කළ 
අවස්ථාව සහිපත් කරනු. 

َكَِماِ مر
ُ
ِأ هََلى وَْحْيَناِإ

َ
هْذِأ إ
ِ{38} يُوَحِى

වපට්ටිය තුළ ඔහු බහාලනු  .පසු  ව 
මුහුවදහි එය දමනු  .මුහුද ඔහු 

ِ ِِفه فهيهه ذه
ِفَاقْ ِاِلَّابُوته ِِفه فهيهه ِاْقذه نه

َ
أ
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වවරළට වගන යයි .හා මාවේ සතුරා 
ඔහුවේ සතුරා එය ගනු ඇත .තවද මා 

විසන් වසවනහස මම නුඹ වවත 
වහළුවවමි .ත වද මාවේ දෑස් ඉදිරිපිට 

නුඹ ක්රියා කරනු ලබනු පිණිසය. 

ُخْذهُِ
ْ
ِيَأ احهله

هالسَّ ِب ِاْْلَمُّ هه لُْيلْقه
ِفَ اْْلَمر

ََِلُِ َِوَعُدوٌّ ِِله لَْقْيُتِوَِِۖ  َعُدوٌّ
َ
ِأ

ََِِمَبَّةًَِِعلَْيَكِ ُْصَنعَِِمهِنر ِىَِوِله ِلََعَ
ِ ِ{39} َعْيِنه

නුඹවේ සවහෝදරිය (ඒ පසුපස )
ගමන් කළ අවස්ථාවේ ‘වමොහුවේ 

භාරකාරත්වය උසුලන අවයකු මම 
නුඹලාට දන්වා සටින්නදැයි  ’ඇය 

පැවසුවාය .පසු  ව අපි ඇය දුක් 
වනොවනු පිණිස හා ඇයවේ වනත් 
පිනවනු පිණිස නුඹ ව නුඹවේ මව 
වවත නැවත වයොමු කවළමු  .තවද 

නුඹ ආත්මයක් මරා දැමුවවහිය .පසු  
ව එම පීඩනවයන් අපි නුඹ ව මුදවා 
ගත්වතමු ( .විවිධ )පරීක්ෂණ මගින් 

අපි නුඹ පිරික්සුවවමු .නුඹ මද්යන් 
වාසීන් අතර රැඳී සටිවයහිය .පසු  ව 

අවහෝ මූසා, නියමිත කාලවයහි නුඹ 
පැමිණිවයහිය. 

ْخُتَكَِفَتُقوُلِ
ُ
ِأ هْذَِتْمِشه َهْلِِإ

َِمْنِيَْكُفلُُهِ ى ُدلُُّكْمِلََعَ
َ
ِۖ  أ

هََلِىِفَرََجْعَناكَِ َكِِإ مر
ُ
َِعْيُنَهاَِتَقرَََِِّكِِْأ

َِنْفًساَِوَقَتلَْتِِۖ  ََِتَْزنََِِوََّلِ
ْيَناكَِ ُِفُتونًاَِوَفَتنَّاكَِِالَْغمِرِمهنََِِفَنجَّ

نهيَِِفَلَبهْثَتِِۖ   ِِسه ْهلِهِِفه
َ
ُِثمََِِّمْدَينَِِأ

ْئَتِ ِىِجه ِ{40} ُموَسِىِقََدٍرِيَاِلََعَ

තවද මා (වේ දූත වමවහවර )
වවනුවවන් මම නුඹ ව සූදානම් 
කවළමි. 

ِ َْفسه ِ{41} َواْصَطَنْعُتَكِْله

42-48. ෆිර්අවුන්ට උපදෙස් දෙන දෙන් මූසා (අදෙයිහිස් සොම්) තුො හා 

ඔහුදේ සදහෝෙරයාට අණ කිරීෙ. 

නුඹ හා නුඹවේ සවහෝදරයා මාවේ 
සිංඥාවන් සමග පිටත් ව යනු  .මා 

කිරීවමහි නුඹලා  ගැන වමවනහි
වදවදනා අධධර්යමත් වනොවනු.  

َِوََّلِتَنهَياِ هآيَاِته ُخوَكِب
َ
نَْتِوَأ

َ
اْذَهْبِأ
ِذهْكرهي ِ{42} ِفه

නුඹලා වදවදනා ෆිර්අවුන් වවත යනු .
නියත වශවයන්ම ඔහු සීමාව ඉක්මවා 
වගොස් ඇත.  

هنَُّهَِطَغِى ِفهْرَعْوَنِإ هََلى ِ{43} اْذَهَباِإ

එවිට නුඹලා වදවදනා මෘදු වදනින් 
ඔහු සමග කතා කරනු  .ඔහු උපවදස් 
ලබන්නට වහෝ ඔහු බියවන්නට වහෝ 
පුළුවන.  

ْوِ
َ
ُرِأ َفُقوََّلََِلُِقَْوًَّلَِْلرًناِلََعلَُّهَِيَتَذكَّ

ِ{44} ََيَْشِى
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අපවේ පරමාධිපතියාණනි  ,ඔහු අප 
වවත දඬුවම් කිරීම වහෝ සීමාව 
ඉක්මවා කටයුතු කිරීම ගැන නියත 
වශවයන්ම අපි බිය වන්වනමු යැයි 
ඔවුන් වදවදනා පැවසුවවෝය. 

ْنَِيْفُرَطِ
َ
َناََِنَاُفِأ هنَّ اََّلَِربََّناِإ

قَ
ْنَِيْطَغِى

َ
ْوِأ
َ
ِ{45} َعلَْيَناِأ

නුඹලා වදවදනා බිය වනොවනු  .නියත 
වශවයන්ම මම නුඹලා වදවදනා 
සමග සට සවන් වදමි  .තවද 

(සයල්ල )දකිමි .  

ِِۖ  قَاَلََِّلََِتَافَاِ ِنه
هنَّ ْسَمعَُِِمَعُكَماِإ

َ
ِأ

َرىِى
َ
ِ{46} وَأ

එවහයින් නුඹලා වදවදනා ඔහු වවත 
පැමිණ ‘නියත වශවයන්ම අපි 
නුඹවේ පරමාධිපතිවේ දූතවරු 

වදවදවනකි .එවහයින් අප සම ග 
ඉස්රාඊල් දරුවන් එවනු  .තවද නුඹ 

ඔවුනට දඬුවම් වනොකරනු .නුඹවේ 
පරමාධිපතිවගන් වූ සාධකයක් සමග 
සැබැවින්ම අපි නුඹ වවත පැමිණ 
ඇත්වතමු  .යහ  මග අනුගමනය 
කළවුන් මත ශාන්තිය අත් වේවා !
යැයි පැවසූහ.  

هنَّاَِرُسوََّلَِربرَكِ تهَياهَُِفُقوََّلِإ
ْ
فَأ

ائهيَلَِوََّلِ هْْسَ ِإ ْلَِمَعَناِبَِنه ْرسه
َ
فَأ

ْبُهْمِ ْئَناكَِِقَدِِْۖ  ُتَعذر هآيَِِجه ٍةِمهْنِب
ًَلمُِِۖ  َربرَكِ ِىَِوالسَّ ِاتََّبعََِِمنِهِلََعَ
ِ{47} الُْهَدىِى

නියත වශවයන්ම දඬුවම (අපවේ 
සිංඥා )වබොරු වකොට පිටුපා ගියවුන් 

වකවරහිය. යැයි සැබැවින්ම අප 
වවත වද්ව පණිවිඩ වදන ලදී . 

ِ ى ِالَْعَذاَبِلََعَ نَّ
َ
هَْلَْناِأ ِإ َ وِحه

ُ
هنَّاِقَْدِأ إ

ِى َبَِوتََولَّ ِ{48} َمْنَِكذَّ

49,55. මූසා )අලයිහිස් සලාම්( තුමා හා ෆිර්අවුන් අතර සදු වූ වදබස.ِ
අවහෝ මූසා  !එවසේ නම් නුඹලා 
වදවදනාවේ පරමාධිපති කවුදැයි ඔහු 
විමසීය.  

قَاَلَِفَمْنَِربُُّكَماِيَاِ
ِ{49} ُموَسِى

අපවේ පරමාධිපති වනාහි සයලු දෑ 
ඔහුවේ මැවීම් වලට පිරිනමා පසු ව 
මග වපන්වූ අය වේ යැයි ඔහු 
පැවසීය . 

ٍءِ ََِشْ ُُِكَّ ْعَطىى
َ
هيِأ قَاَلَِربَُّناِاِلَّ

َِهَدىِىَخلَْقُهِ ِ{50} ُثمَّ

එවසේ නම් මුල් පරම්පරාවන්වේ 
තත්ත්වය කුමක්දැ ?යි ඔහු විමසීය .  

ِ اَلَِفَماِبَاُلِالُْقُرونه
قَ

وَلِى
ُ
ِ{51} اْْل

ඒ පිළිබෙ දැනුම මාවේ පරමාධිපති 
අබියස වද්ව ග්රන්ථවයහිය  .මාවේ 

ِكهَتاٍبِ ِِفه ْنَدَِرِّبر لُْمَهاِعه اَلِعه
ِۖ  قَ
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පරමාධිපති වනොමග වනොයවනු ඇත .
තව ද අමතක වනොකරනු ඇතැයි ඔහු 
පැවසීය. 

لََُِِّّلِ ِِيَضه ِ{52} يَنَْسَِِوََّلَِِرِّبر

ඔහු වනාහි නුඹලාට මහවපොවළොව 
ඇතිරිල්ලක් බවට පත් කවළේය  .තවද 
එහි නුඹලාට මාර්ග පහසුකම් 

සැලසුවේය .තවද අහසන් ජලය 
පතිත කර එමගින් විවිධ පැළෑටි වර්ග 
හට ගැන්වීය. 

هيَِجَعَلِلَُكُمِ ْرَضَِمْهًداِاِلَّ
َ
اْْل

نَْزَلِمهَنِ
َ
وََسلََكِلَُكْمِفهيَهاُِسُبًًلِوَأ

ْزَواًجاِ
َ
ِأ ههه ْخرَْجَناِب

َ
َماءهَِماًءِفَأ السَّ
ِى ِ{53} مهْنَِنَباٍتَِشّتَّ

නුඹලා අනුභව කරනු  .තවද 
නුඹලාවේ වගොවිපළ සතුන්ට 
බුදින්නට වදනු  .නියත වශවයන්ම 
එහි බුද්ධිය ඇත්තවුන් හට සිංඥාවන් 
ඇත.  

ْنَعاَمُكْمِ
َ
ِِإهنَِِّۖ  ُُكُواَِواْرَعْواِأ ِِفه

هَكِ ل
ى
ََِِليَاٍتَِِذ وِله

ُ
ِ{54} اْلَُّهِىِْله

අප නුඹලා මැේවේ එයින්ය  .තවද අප 
නුඹලා නැවත වයොමු කරනුවේ ඒ 
තුළටය. යළිත් වරක් අප නුඹලා 
බැහැර කරනුවේ ද එයින්ය. 

مهْنَهاَِخلَْقَناُكْمَِوفهيَهاِنُعهيُدُكْمِ
رهُجُكْمِتَاَرةًَِومهْنَهاِ

َُنْ
ْخَرىِى

ُ
ِ{55} أ

56-76. මූසා )අලයිහිස් සලාම්( තුමා හා ෆිර්අවුන් අතර පැවති මහා තරඟය. 
එහිදී හූනියම්කරුවවෝ පරාජිත වූහ.ِ

සැබැවින්ම අපි අපවේ ඒ සයලු 
සාධක ඔහුට වපන්වූවයමු  .නමුත් 
ඔහු වබොරු කවළේය  .තවද පිටුපෑවේය.  

هَناِ َرْيَناهُِآيَات
َ
َبَِولََقْدِأ ُُكََّهاِفََكذَّ
َبِى
َ
ِ{56} وَأ

අවහෝ මූසා  !නුඹ නුඹවේ හූනියම 
මගින් අපවේ භූමිවයන් අප බැහැර 
කිරීමට නුඹ අප වවත 
පැමිණිවයහිදැයි ඔහු පැවසීය. 

َناِ ْرضه
َ
ُْخرهَجَناِمهْنِأ ْئتََناِِله جه

َ
قَاَلِأ

ْحرهَكِيَاُِموَسِى هسه ِ{57} ب

එවසේ නම් අපි ද එවැනිම හූනියමක් 
ඔබ වවත වගන එන්වනමු  .එවහයින් 
අප වහෝ ඔබ එයට විරුද්ධ වනොවන 

ස්ථ වපොවරොන්දු වූ වේලාවක මධය
ස්ථානයක් අප අතර හා ඔබ අතර 

පත් කරනු  .  

ِفَاْجَعْلِ ْحٍرِمهْثلههه هسه هيَنََّكِب ت
ْ
فَلََنأ

ًداََِّلَُِنْلهُفُهََِنُْنِ بَيَْنَناَِوَبيَْنَكَِمْوعه
نَْتَِمَكِ

َ
ِ{58} نًاُِسًوىَوََّلِأ

නුඹලාට වපොවරොන්දු වූ වේලාව 
සැණවකළි දිනය වේ  .තවද (එදින )

ْنِ
َ
ِوَأ يَنةه ُدُكْمِيَْوُمِالزر قَاَلَِمْوعه
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ජනයා උදෑසන රැස් කරනු ලැබිය 
යුතුය. 

ِاْلَّاُسُِضًحِ ِ{59} ُُيََْشَ
එවිට ෆිර්අවුන් පසුපසට වගොස ්
ඔහුවේ කුමන්ත්රණය එක්ලැස ්වකොට 
පසු ව පැමිණිවේය. 

ِ ِفهْرَعْوُنِفََجَمَعَِكْيَدهُُِثمَّ ى َفَتَولَّ
َتِى
َ
ِ{60} أ

නුඹලාට විනාශය වේවා  !අල්ලාහ් 
වකවරහි නුඹලා වබොරු 

වනොවගොතනු .එවිට ඔහු නුඹලා  ව 
දඬුවමකින් විනාශ කරනු ඇත  .තවද 
වබොරු වගතූවන් සැබැවින්ම 
පරාජයට පත් ව ඇත යැයි මූසා 
ඔවුනට පැවසීය. 

واِ َِوْيلَُكْمََِّلَِتْفََتُ قَاَلِلَُهْمُِموَسى
هَعَذاٍبِ َتُكْمِب بًاِفَيُْسحه َكذه ِه ِاَّللَّ لََعَ

ِ{61} اْفََتَىِىَِمنِهَِخاَبَِِوقَدِِْۖ  

පසු ව ඔවුන් අතර වූ ඔවුන්වේ 
කරුණ සම්බන්ධවයන් ඔවුන් 
එකිවනකා මත ගැටුම් ඇති කර 
ගත්වතෝය  .තවද ඔවුහු රහස් 
සාකච්ඡා රහසන් කතා කවළෝය.  

واِ َْسُّ
َ
ْمَرُهْمِبَيَْنُهْمِوَأ

َ
َفَتَناَزُعواِأ
ِ{62} اْلَّْجَوىِى

නියත වශවයන්ම වමොවුන් වදවදනා 
හූනියම්කරුවන් වදවදවනකු වවයි .
ඔවුන් වදවදනාවේ හූනියම මගින් 
නුඹලා ව නුඹලාවේ භූමිවයන් 
පිටුවහල් කිරීමටත් නුඹලාවේ 
ආදර්ශමත් මාර්ගවයන් ඉවත් 
කිරීමටත් ඔවුන් වදවදනා අවප්ක්ෂා 
කරති . 

ِ ِيُرهيَدانه َرانه ِلََساحه َذانه
هْنَِهى الُواِإ

قَ
ُكْمِ ْرضه

َ
رهَجاُكْمِمهْنِأ

ْنَُِيْ
َ
أ

هَطرهيَقتهُكُمِ ْحرهههَماَِويَْذَهَباِب هسه ب
ِ{63} الُْمْثَلِى

එවහයින් නුඹලාවේ කුමන්ත්රණ 
නුඹලා එක්ලැස් කරනු  .පසු  ව වපළ 
ගැසී පැමිවණනු  .තවද අද දින 
උසස්කම ලබන්නා සැබැවින්ම ජය 
ලබනු ඇත . 

اِ ِاْئُتواَِصفًّ ْْجهُعواَِكْيَدُكْمُِثمَّ
َ
ِۖ  فَأ
ْفلَحََِِوقَدِْ
َ
َِمنِهِاْْلَْومَِِأ
ِ{64} اْسَتْعَلِى

අවහෝ මූසා! එක්වකො නුඹ )මුලින්ම( 
වහළිය යුතුය  .එවසේ නැතවහොත් 
වහළන්නන්වගන් මුල් අය අප 
වන්න දැයි ඔවුහු පැවසුවවෝය . 

ِ َ ْنِتُلِْقه
َ
اِأ همَّ ِإ ْنِقَالُواِيَاُِموَسى

َ
اِأ همَّ َوإ

لَْقِى
َ
َلَِمْنِأ وَّ

َ
ِ{65} نَُكوَنِأ

‘එවසේ නම් නුඹලා වහළනු ’යැයි ඔහු 
පැවසුවේය .එවිට ඔවුන්වේ ලණු හා 

ඔවුන්වේ සැරයටි විය .ඔවුන්වේ 

لُْقواِ
َ
إهَذاِۖ  قَاَلِبَْلِأ

َبالُُهمِِْفَ ِحه
يُُّهمِْ هَْلْهِهَُِيَيَُّلَِِوعهصه ْحرهههمِِْمهنِِْإ ِسه
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හූනියම වහේතුවවන් ඒවා ගමන් 
කරන වමන් දිස් විය . 

نََّها
َ
ِ{66} تَْسَعِىِأ

එවිට මූසාට  ,ඔහුවේ සත තුළ බිය 
හැඟීමක් එය ඇති කවළේය  .  

يَفًةِ ِخه هه َِنْفسه وَْجَسِِفه
َ
فَأ

ِ{67} ُموَسِى
නුඹ බිය වනොවනු  .නියත වශවයන්ම 
උසස් වනුවේ නුඹ ම යැයි අපි 
පැවසුවවමු . 

نَْتِ
َ
هنََّكِأ َناََِّلََِتَْفِإ

قُلْ
ِى لَْعَ
َ
ِ{68} اْْل

නුවේ දකුණවතහි ඇති දෑ නුඹ 
වහළනු  .ඔවුන් සදු කළ දෑ එය ගිල 
දමනු ඇත  .එවසේ ඔවුන් සදු කවළේ 

ණයයිහූනියම්කරුවකුවේ කුමන්ත්ර .
හූනියම්කරුවා කවර අයුරින් 
පැමිණිය ද ජය වනොලබනු ඇත. 

ينهَكِتَلَْقْفَِماِ ِيَمه َِماِِفه قه
لْ
َ
وَأ

هنََّماِۖ  َصَنُعواِ رٍَِِكْيدَُِِصَنُعواِإ َِساحه
رُُِِيْفلهحَُِِوََّلِِۖ   احه َِحْيُثِِالسَّ
َتِى
َ
ِ{69} أ

එවිට හූනියම්කරුවවෝ සරස බිම 
තබමින් බිම ඇෙ වැටී ‘අපි 
හාරූන්වේ හා මූසාවේ පරමාධිපති ව 
විශ්වාස කවළමු  ’යැයි පැවසූහ.  

ًداِقَالُواِآَمنَّاِ َحَرةُُِسجَّ ِالسَّ َ لِْقه
ُ
فَأ

َِهاُروَنَِوُموَسِى هَربر ِ{70} ب

මම නුඹලාට අවසර දීමට වපර 
නුඹලා ඔහු ව විශ්වාස කවළහු ද ?

නියත වශවයන් නුඹලාට හූනියම් 
ඉගැන් වූ ඔහු නුඹලාවේ ප්රධානියා වී 
ඇත  .එවහයින් මම නුඹලාවේ අත් 
හා නුඹලාවේ පාද )පැති( මාරුවවන් 
මාරුව කපා දමමි  .තවද ඉඳි කවෙහි 

නුඹලා බැෙ දමා ඇණ ගසමි .තවද 
අප අතුරින් දඬුවම් දීවමහි වඩාත් 
ප්රබල හා වඩාත් ස්ථායී කවවරකු දැයි 
නුඹලා දැන ගනු ඇත. 

ْنِآَذَنِلَُكْمِ
َ
ِۖ  قَاَلِآَمْنُتْمََِلَُِقْبَلِأ

هنَّهُِ ِهِلََكبهرُيُكمُِِإ يَِعلََّمُكُمِاِلَّ
ْحَرِ َعنَِِّۖ  السر َقطر

ُ
يَُكمِِْفَََل يْده

َ
ِأ

رُْجلَُكمِْ
َ
ًَلٍفِِمهنِِْوَأ ِخه

َصلرَبنَُّكمِْ
ُ
َِِوَْل ِاْلَّْخلِهُِجُذوعهِِِفه

َناَِوَِلَْعلَُمنَِّ يُّ
َ
َشدُِِّأ

َ
َِعَذابًاِأ

ْبَقِى
َ
ِ{71} وَأ

පැහැදිලි සාධක අතුරින් අප වවත 
පැමිණි දෑ හා අප මැවූ අයට ඉහළින් 
නුඹ ව අපි වතෝරා වනොගන්වනමු .
එවහයින් නුඹ තීන්දු කරන දෑ තීන්දු 
කරනු.  නුඹ තීන්දු කරනුවේ 
වමවලොව ජීවිතවේ පමණය . 

َِماَِجاَءنَاِمهَنِ ى هَرَكِلََعَ قَالُواِلَْنِنُْؤث
هيَِفَطَرنَاِ ِوَاِلَّ ِِۖ  اْْلَيرَناته َِماِفَاقْضه

نَْتِ
َ
هنََّماِۖ  ِقَاٍضِِأ ِِإ ههَِِتْقضه ذه َِهى
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ََياةَِ
ْ
ْنَياِاْل ِ{72} ادلُّ

නියත වශවයන්ම අපි අපවේ 
පරමාධිපති විශ්වාස කවළමු  .අපවේ 
වැරදි වලටත් නුඹ කවර වදයක් 
වවත හූනියම් කිරීමට බල කවළේද 
එයටත් ඔහු අපට සමාව වදනු ඇත .

ෂ්ඨයතවද අල්ලාහ් අති වරේ .වඩාත් 
ස්ථායීය.  

َرَِْلَاَِخَطايَانَاِ َْغفه هَربرَناِْله اِآَمنَّاِب
هنَّ إ

ْحرهِ ِمهَنِالسر ْكَرْهَتَناَِعلَْيهه
َ
ِۖ  َوَماِأ
ُِ ْبَقِىَِخرْيٌَِِواَّللَّ

َ
ِ{73} وَأ

නියත වශවයන්ම කරුණ නම් ,
පරමාධිපති වවත කවවරකු තම 

වැරදිකරුවකු වලසන් 
පැමිවණන්වන් ද එවිට නියත 

වශවයන්ම ඔහුට නිරය සතු වේ .ඔහු 
එහි මිය වනොයන අතර ජීවත් ද 
වනොවවයි .  

ََِلُِ إهنَّ
رهًماِفَ

َِربَُّهُُِمْ ته
ْ
هنَُّهَِمْنِيَأ إ

َجَهنََّمََِّلَِيُموُتِفهيَهاَِوََّلِ
ِ{74} َُيَْيِى

කවවරකු විශ්වාසවන්තයකු වලසන් 
යහකම් සදු වකොට ඔහු වවත 
පැමිවණන්වන් ද ඔවුහු වනාහි ,
ඔවුනට උසස් තරාතිරම් ඇත්වතෝ 
වවති. 

َلِ ُِمْؤمهًناِقَْدَِعمه ههه ت
ْ
َوَمْنِيَأ

رََجاُتِ هَكِلَُهُمِادلَّ
ى
وََل
ُ
ِفَأ َاته اْله الصَّ

ِ{75} الُْعَلِى
යටින් ගිංගා ගලා බස්නා සදාතනික 
උයන් ඇත  .ඔවුන් එහි 
සදාතනිකයින්ය  .එය පිවිතුරු කර 

තිඵල වේගත්තවූවන්වේ ප්ර.  

اُتَِعْدٍنََِتْرهيِمهْنََِتْتهَهاِ
َجنَّ

هيَنِفهيَهاِ ْنَهاُرَِخادله
َ
هَكِِۖ  اْْل ل

ى
َِوَذ

ِىَجزَِ ِ{76} اُءَِمْنِتََزّكَّ
77-82. ඉස්රාඊල් දරුවන්ට අල්ලාහ් කළ ආශිර්වාදය මූසා ඉදිරිපිටදීම ෆිර්අවුන් 
හා ඔහුවේ වසේනාව දිවේ ගිල්වා දැමීම  
තවද නුඹ මාවේ ගැත්තන් සමග 
රාත්රිවයහි පිටත් ව යනු  .තවද ඔවුනට 
මුහුවදහි )ජලවයන් වතොර( වියළි 
මාවතක් වපන්වනු  .හාරයට සතුරු ප්ර

බිය වනොවනු .තවද නුඹ (දිවයහි 
ගිලීම ගැනද )බිය වනොවනු යැයි 

සැබැවින්ම අපි මූසා වවත වද්ව 
පණිවිඩ එේවවමු.  

ْْسهِ
َ
ْنِأ
َ
ِأ ُِموَسى هََلى وَْحْيَناِإ

َ
َولََقْدِأ

ِ هعهَبادهيِفَاْْضهْبِلَُهْمَِطرهيًقاِِفه ب
اْْلَْحرهِيَبًَساََِّلََِتَاُفَِدَرًًكَِوََّلِ

ِ{77} ََتَْشِى

එවිට ෆිර්අවුන් ඔහුවේ වසේනාව සමග 
ඔවුන් ව ලුහු බැන්වද්ය  .මුහුවදහි 

َيُهْمِ َفَغشه ُُنودههِه ْتَبَعُهْمِفهْرَعْوُنِِبه
َ
فَأ
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ඔවුන් වටලා ගත යුතු දෑ ඔවුන් ව 
වටලා ගත්වත්ය . 

َيُهمِْ َِماَِغشه ِ{78} مهَنِاْْلَمر
ෆිර්අවුන් තම සමූහයා වනොමග 
හැරිවේය  .තවද ඔහු ම ග වපන්වූවේ 
නැත. 

ِفهْرَعْوُنِقَْوَمُهَِوَماِ َضلَّ
َ
وَأ

ِ{79} َهَدىِى
අවහෝ ඉස්රාඊල් දරුවනි! නුඹලාවේ 
සතුරන්වගන් අපි නුඹලා ව මුදවා 
ගත්වතමු  .තවද දකුණු තූර් කන්ද 

තිඥා දුනිමුවදසන් අපි නුඹලාට ප්ර .
තවද නුඹලා වවත මන්නු හා සල්වා 

(නමැති ස්වර්ග ආහාර )පහළ 
කවළමු.  

ْْنَْيَناُكْمِمهْنِ
َ
ائهيَلِقَْدِأ ِإهْْسَ يَاِبَِنه

هَبِ ُكْمَِوَواَعْدنَاُكْمَِجان َعُدور
ْْلَاَِعلَْيُكُمِ ْيَمَنَِونَزَّ

َ
ورهِاْْل الطُّ

لَْوىِىا َِوالسَّ ِ{80} لَْمنَّ
අපි නුඹලාට වපෝෂණය කළ දෑහි 
පිවිතුරු දැයින් නුඹලා අනුභව කරනු .
එහි නුඹලා සීමාව ඉක්මවා වනොයනු .
එවහයින් මාවේ වකෝපය නුඹලා 

වවත පහළ වනු ඇත .තවද කවවරකු 
වවත මාවේ වකෝපය පහළ වන්වන් 
ද සැබැවින්ම ඔහු විනාශ වනු ඇත. 

َِماَِرَزْقَناُكْمَِوََّلِ ُُكُواِمهْنَِطيرَباته
ِ َِعلَْيُكْمَِغَضِبه لَّ َِفَيحه َتْطَغْواِفهيهه

َِِعلَْيهِهَُِيْلهْلَِِوَمنِِْۖ   َِفَقدَِِْغَضِبه
ِ{81} َهَوىِى

තවද පසුතැවිලි වී විශ්වාස වකොට 
දැහැමි දෑ සදු වකොට පසු ව යහ මග 
වයොමු වූවන්හට සැබැවින්ම මම 
අතික්ෂමාශීලී වවමි  . 

َلِ هَمْنِتَاَبَِوآَمَنِوََعمه اٌرِل ِلََغفَّ هِّنر َوإ
ِاْهَتَدىِى ًاُِثمَّ ِ{82} َصاْله

83-96. සාමිරී විසන් ඉස්රාඊල් දරුවන් වනොමග යැවීම. මූසා තම සවහෝදර 
හාරූන් වකවරහි වකෝප වීම.ِ

අවහෝ මූසා! නුඹවේ ජනයාවගන් 
වවන්වීමට නුඹ ව ඉක්මන් කවළේ 
කුමක් ද? 

ْعَجلََكَِعْنِ
َ
قَْومهَكِيَاَِوَماِأ
ِ{83} ُموَسِى

ඔවුහු මාවේ පියවර මත වවති  .මාවේ 
පරමාධිපතියාණනි ,ඔබ තෘප්තියට 

පත් වනු පිණිස ඔබ වවත මම 
ඉක්මන් වූවයමි යැයි ඔහු පැවසීය.  

لُْتِ ثَرهيَِوَعجه
َ
ِأ ى وََّلءهِلََعَ

ُ
قَاَلُِهْمِأ

هََتَْضِى ِل هَْلَْكَِربر ِ{84} إ

සැබැවින්ම නුඹවගන් පසු නුඹවේ 
සමූහයා අපි පරීක්ෂණයට ලක් 
කවළමු  .තවද සාමිරී ඔවුන්  ව 
වනොමග හැරිවේය . 

َكِ إهنَّاِقَْدَِفَتنَّاِقَْوَمَكِمهْنَِبْعده
قَاَلِفَ

امهرهيُِّ ُهُمِالسَّ
َضلَّ
َ
ِ{85} وَأ
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පසු ව මූසා තම සමූහයා වවත 
වකෝපවයන් යුතු ව කනස්සල්වලන් 
නැවත හැරී ආවේය  .අවහෝ ! මාවේ 
ජනයිනි  ,නුඹලාට අලිංකාර 
ප්රතිඥාවක් නුඹලාවේ පරමාධිපති 
නුඹලාට ප්රතිඥා වනොකවළේ ද  ?එම 

තිඥාව නුඹලා වවත දීර්ප්ර ඝ වී ද ?
එවසේ නැතවහොත් නුඹලාවේ 
පරමාධිපතිවගන් වූ වකෝපය නුඹලා 
වවත පහළ වීමට නුඹලා අවප්ක්ෂා 
කවළහු ද  ?එවහයින් නුඹලා මාවේ 

තිඥාවට විරුද්ධප්ර  ව කටයුතු 
කවළහුය. 

َِغْضَباَنِ ِقَْومههه هََلى ِإ فَرََجَعُِموَسى
ًفاِ سه

َ
لَمِِْقَْومِهِيَاِقَاَلِِۖ  أ

َ
ِيَعهْدُكمِِْأ

َفَطاَلِِۖ  َِحَسًناَِوْعًداَِربُُّكمِْ
َ
ِأ

مِِْالَْعْهدَُِِعلَْيُكمُِ
َ
َرْدُتمِِْأ

َ
نِِْأ

َ
َُِيهلَِِّأ

َِربرُكمِِْمهنَِِْغَضٌبَِِعلَْيُكمِْ
ْخلَْفُتمِْ

َ
يِفَأ ده ِ{86} َمْوعه

අපවේ කැමැත්වතන් නුඹවේ 
ප්රතිඥාවට අපි විරුද්ධ වනොවූවයමු .
එනමුත් ජනයාවේ අලිංකාරවයන් 

පිරුණු (ආභරණ )බර අප මත 
පටවන ලදී .එවහයින් අපි එය 

දැමුවවමු .එවසේම සාමිරීද දැමුවේය .  

هَملْكهَناِ َدَكِب ْخلَْفَناَِمْوعه
َ
قَالُواَِماِأ

ِ ْوَزاًراِمهْنِزهيَنةه
َ
كهنَّاِمُحرلَْناِأ

َولَى
ِ لَْقِالَْقْومه

َ
هَكِأ ل

ى
َفَقَذْفَناَهاِفََكَذ

امهرهيُِّ ِ{87} السَّ
පසු ව හඬක් සහිත වසුපැටවකුවේ 
ශරීරයක් ඔවුන් වවනුවවන් ඔහු මතු 
කවළේය  .එවිට ඔවුහු වමය නුඹලාවේ 

වදවියාය .මූසාවේ ද වදවියයා .නමුත් 
ඔහුට (එය )අමතක විය යැයි 

පැවසූහ.  

ْجًًلَِجَسًداََِلُُِخَواٌرِ ْخَرَجِلَُهْمِعه
َ
فَأ

ِ ُُِموَسى
ى
هََل ُهُكْمَِوإ

َى هل َذاِإ
َفَقالُواَِهى
َِ ِ{88} فَنَسه

ඔවුන් වවත කිසදු ප්රතිචාරයක් එය 
වනොදක්වන බවද  ඔවුනට කිසදු 
නපුරක් වහෝ ප්රවයෝජනයක් කිරීමට 
එයට බලය වනොමැති බව ද ඔවුහු 
වනොදුටුවවෝද? 

ْمِقَْوًَّلِ هَْلْهه ُعِإ ِيَرْجه
َّلَّ
َ
فًََلِيََرْوَنِأ

َ
أ

لَُهْمَِْضًّاَِوََّلَِوََّلَِيْملهُكِ
ِ{89} َنْفًعا

මීට වපර හාරූන්, මාවේ ජනයිනි! 
වමමගින් නුඹලා අර්බුදයකට පත් ව 
ඇත  .තවද නියත වශවයන්ම 
නුඹලාවේ පරමාධිපති මහා 

කාරුණිකය .එවහයින් නුඹලා මා 
අනුගමනය කරනු .තවද මාවේ 

අණට කීකරු වනු යැයි ඔවුනට 
පැවසීය.  

وِلََقْدِقَاَلِلَُهْمَِهاُروُنِمهْنَِقْبُلِيَاِ
ِ ههه ُتْمِب

هنََّماِفُتهنْ ِإ هنَِِّۖ  قَْومه َِربَُّكمَُِِوإ
ِِالرَّمْحَىنُِ بهُعونه

يُعواِفَاتَّ طه
َ
ِوَأ

ْمرهي
َ
ِ{90َ} أ
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මූසා අප වවත නැවත පැමිවණන 
වතක් ඒ මත රැඳී සටීවමන් 
කිසවිවටක අපි ඉවත් වනොවන්වනමු 
යැයි ඔවුහු පැවසූහ . 

ِ ى ََِعكهفهَيَِحّتَّ َحَِعلَْيهه قَالُواِلَْنَِنْْبَ
هَْلَْناُِموَسِى َعِإ ِ{91} يَرْجه

අවහෝ හාරූන්! ඔවුන් වනොමග ගිය 
බව නුඹ ඔවුන් දුටු විට නුඹ ව 
වැළැක්වූවේ කුමක්දැ?යි ඔහු විමසීය. 

ْيَتُهْمِ
َ
هْذَِرأ اَلِيَاَِهاُروُنَِماَِمَنَعَكِإ

قَ
ِ{92} َضلُّوا

නුඹ මා අනුගමනය වනොකිරීමට 
(නුඹ  ව වැළැක්වූවේ කුමක් ද )?නුඹ 

මාවේ අණට පිටුපෑවවහි ද  ? 

ِ بهَعنه
ِتَتَّ َّلَّ

َ
َفَعَصْيَتِِۖ  أ

َ
ِأ

ْمرهي
َ
ِ{93} أ

අවහෝ මාවේ මවවේ පුතණුවනි! 
මාවේ රැවුවලන් හා මාවේ හිසන් 
නුඹ වනොඅල්ලනු‘ .නුඹ ඉස්රාඊල් 
දරුවන් අතර වේද ඇති කවළහිය .

වපොවරොත්තු නුඹ මාවේ වචනය බලා 

වනොවූවයහිය’ යැයි නුඹ පැවසීම 
ගැන සැබැවින්ම මම බිය වූවයමි. 

َِوََّلِ هلهْحَيِته ُخْذِب
ْ
ََِّلِتَأ مَّ

ُ
قَاَلِيَاِاْبَنِأ

ِ ِسه
ْ
هرَأ ِِۖ  ب ْنَِتُقوَلَِخشِهِإهِّنر

َ
يُتِأ

ائهيَلَِولَْمِتَْرقُْبِ هْْسَ ِإ ِبَِنه رَّْقَتَِبْيَ
فَ

ِ ِ{94} قَْوِله
අවහෝ සාමිරී! එවසේ නම් නුවේ වදසුම 
කුමක්දැයි ඔහු විමසීය . 

قَاَلَِفَماَِخْطُبَكِيَاِ
ِ{95} َسامهرهيُِّ

ඔවුන් කවර කරුණක් වනොදුටුවේ ද 
එවැන්නක් මම දුටුවවමි  .එවිට මා 
රසූල්වරයාවේ පා සලකුණින් 

(වැලි )අහුරක් අහුරා වගන පසු  ව එය 
මා (ඒ මත )විස කවළමි .එ වලසය මා 
වවත මාවේ සත අලිංකාරවත් කවළේ 
යැයි ඔහු පැවසීය. 

ِ ههه واِب هَماِلَْمَِيْبُُصُ ُتِب قَاَلِبَُُصْ
ِ ثَرهِالرَُّسوله

َ
َفَقَبْضُتَِقْبَضًةِمهْنِأ

ِ لَْتِِله هَكَِسوَّ ل
ى
َفَنَبْذُتَهاَِوَكَذ

ِ ِ{96} َنْفسه
83-96. අල්ලාහ්ට ආවද්ශ තබන්නාට හිමි විපාකය.ِ

එවහයින් නුඹ පිටත් ව යනු  .මු ළු 
ජීවිත කාලවයහිම ස්පර්ශ 
වනොකරනුයි පැවසීමට නුඹට සදු වනු 
ඇත  .තවද නුඹ එයින් පසුබැසය 

තිඥත වේලාවක් නුඹ වනොහැකි ප්ර
සතු වේ .නුඹ කවර වදයක් මත රැඳී 

සටිවේ ද එවන් නුඹවේ වදවියන් 
වදස බලනු .අපි එය පු ලුස්සා දමා පසු 

ْنِقَاَلِفَاْذَهْبِفَِ
َ
أ ََياةِه

ْ
ِاْل ِلََكِِفه إهنَّ

هنَِِّۖ  َتُقوَلََِّلِمهَساَسِ ِلََكَِِوإ
ًدا هََلِىَِواْنُظرِِْۖ  َُِتْلََفهُِِلَنَِِْمْوعه ِإ
ههَكِ
َى هل هيِإ ِۖ  ََِعكهًفاَِعلَْيهِهَِظلَْتِِاِلَّ

َفنَّهُُِِثمََِِّْلَُحررَقنَّهُِ َِِْلَنْسه ِاْْلَمِرِِفه
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ව මුහුවදහි සුළඟට පාවවන්නට 
හරින්වනමු. 

ِ{97} نَْسًفا
නුඹලාවේ වදවියා අල්ලාහය්  .ඔහු 

ඔහු හැර වවනත් වදවියකු  වනාහි
වනොමැත .සයලු දෑ පිළිබෙ දැනුවමන් 

ප්තයඔහු වයා.  

ِ هَّلَّ َِإ
ى
هََل هيََِّلِإ

ِاِلَّ ُ ُهُكُمِاَّللَّ
َى هل َماِإ

هنَّ إ
عَِِۖ  ُهَوِ ءٍُُِِكَِِّوَسه لًْماََِشْ ِ{98} عه

සැබැවින්ම ඉකුත් වී ගිය දෑහි 
වතොරතුරු අපි නුඹ වවත පවසනුවේ 

වමවලසය .තවද අප වවතින් වූ 
වමවනහි කිරීමක් නුඹ වවත අපි 

සැබැවින්ම පිරිනමා ඇත්වතමු. 

َماِ ْنَباءِه
َ
َِعلَْيَكِمهْنِأ هَكَِنُقصُّ ل

ى
َكَذ

نَّاِمهنِِْآتَيَْناكََِِوقَدِِْۖ  قَْدَِسَبَقِ ِدَلُ
ِ{99} ذهْكًرا

100-114. අල් කුර්ආනය වහළා දකින්නන්ට හිමි ප්රතිවිපාක හා මළවුන් 
වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ ඇතැම් දර්ශන.ِ

කවවරකු එය පිටුපාන්වන් ද එවිට 
නියත වශවයන්ම ඔහු මළවුන් 
වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ 
බර උසුලනු ඇත. 

ُلِيَْوَمِ هنَُّهَُِيْمه ْعَرَضَِعْنُهِفَإ
َ
َمْنِأ

ِوهْزًرا َياَمةه ِ{100} الْقه

එහි ඔවුන් සදාතනිකයින් වවති .
මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන 

දින (එම බර )ඉසලීම ඔවුනට නපුරු 
විය.  

ِ هيَنِفهيهه ِيَْومَِِلَُهمِِْوََساءَِِۖ  َخادله
َياَمةِه ًًْلِِالْقه ِ{101} محه

එදින සූර් නම් වහොරණෑවවහි පිඹිනු 
ලබනු ඇත  .තවද නිල්  පැහැ ගැන් වූ 
ඇස් සහිත ව වැරදිකරුවන් එදින අපි 
රැස් කරන්වනමු  . 

ورِه ِالصُّ َِوََنَُْشُِِۖ  يَْوَمُِيْنَفُخِِفه
ِ{102} ُزْرقًاِيَْوَمئهذٍِِالُْمْجرهمهيَِ

)එදින( නුඹලා දින දහයක් හැර රැඳී 
වනොසටිවයහු යැයි ඔවුන් එකිවනකා 
අතර වකොඳුරති. 

ِ هْنَِْلهثُْتْمِإهَّلَّ َيَتَخاَفُتوَنِبَيَْنُهْمِإ
ا ِ{103} َعَْشً

ඔවුන් පවසන දෑ පිළිබෙ ව අපි 
මැනවින් දන්වනමු  .එවිට ඔවුන් අතර 
වූ උදාහරණ පුරුෂයකු එහි මාර්ගයක් 
වශවයන් නුඹලා දිනක් හැර රැඳී 
වනොසටිවයහු යැයි පවසයි . 

هْذَِيُقوُلِ هَماَِيُقولُوَنِإ ْعلَُمِب
َ
ََنُْنِأ

ِ هْنَِْلهثُْتْمِإهَّلَّ ْمَثلُُهْمَِطرهيَقًةِإ
َ
أ

ِ{104} يَْوًما
කඳු පිළිබෙ ඔවුහු නුඹවගන් විමසති .
මාවේ පරමාධිපති එය සුනු විසුනු 
වකොට සුළවේ පාවී යන්නට ඉඩ 

َِفُقْلِ َباله ه
ْ
ِاْل لُونََكَِعنه

َ
َويَْسأ

ِنَْسًفا ُفَهاَِرِّبر ِ{105} يَنْسه
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හරියි . 

පසු ව විහිඳුණු සමතලා භූමියක් වලස 
ඔහු එය අතහැර දමයි. 

ِ{106} َفَيَذُرَهاِقَاًَعَِصْفَصًفا
කිසදු ඇදයක් වහෝ නැම්මක් වහෝ 
නුඹ එහි වනොදකිනු ඇත. 

وًَجاَِوََّلِ ِفهيَهاِعه ََّلِتََرىى
ْمًتا
َ
ِ{107} أ

එදින ඔවුහු නිවේදකයා ව 
අනුගමනය කරති ( .එහි )ඔහුට කිසදු 

අඩුවක් වනොවේ .සයලු හඬ මහා 
කරුණාන්විතයාණන් ඉදිරිවේ පහත් 

වවයි .එවිට පා හඬ හැර (වවන ත් 
කිසදු හඬකට  )නුඹ සවන් වනොවදනු 
ඇත.  

َوَجََِلُِ ََِّلِعه َ اِعه يَْوَمئهٍذِيَتَّبهُعوَنِادلَّ
ْصَواُتِِوََخَشَعتهِِۖ  

َ
نِهِاْْل

هلرَّمْحَى ِفًََلِِل
ِِتَْسَمعُِ ِ{108} َهْمًساِإهَّلَّ

මහා කරුණාන්විතයාණන් 
කවවරකුට අනුමැතිය දී කතා කිරීම 
සෙහා ඔහු ව පිළිගත්වත් ද 
එවැන්වනකුට හැර එදින මැදිහත් 
වීම ප්රවයෝජනවත් වනොවනු ඇත. 

َِمْنِ َفاَعُةِإهَّلَّ يَْوَمئهٍذََِّلَِتْنَفُعِالشَّ
ذهَنََِلُِالرَّمْحَىُنِ

َ
ََِلُِأ َ َوَرِضه

ِ{109} قَْوًَّلِ
ඔවුන් අතර ඇති දෑ ද ඔවුනට 
පසුපසන් ඇති දෑ ද ඔහු දනී  .නමුත් ඒ 

හණය පිළිබෙ  දැනුවමන් ඔවුහු ග්ර
වනොකරති .  

ْمَِوَماَِخلَْفُهْمِ يهه يْده
َ
ِأ َيْعلَُمَِماَِبْيَ

لًْما ِعه ههه ِ{110} َوََّلُُِيهيُطوَنِب

සදා ජීවමාන සදා පැවැත්මත් 
ඇත්තාණන් )අල්ලාහ්( හට මුහුණු 
යටහත් විය  .අපරාධකම් ඉසලූ අය 

පරාජිත විය .  

ِ ِالَْقيُّومه هلََْحر ِالْوُُجوهُِل َِوقَدِِْۖ  وََعَنته
ِ{111} ُظلًْماِمَحََلَِِمنَِِْخاَبِ

කවවරකු විශ්වාසවන්තකු ව සට 
යහකම් අතුරින් දැහැමි දෑ කරන්වන් 
ද එවිට කිසදු අපරාධයකට වහෝ කිසදු 
අඩුවකට වහෝ ඔහු බිය වනොවනු ඇත . 

َِوُهَوِ َاته اْله َوَمْنَِيْعَمْلِمهَنِالصَّ
ُمْؤمهٌنِفًََلََِيَاُفُِظلًْماَِوََّلِ

ِ{112} َهْضًما
එවලසම අපි එය අරාබි බසන් වූ 
කුර්ආනයක් වශවයන් පහළ කවළමු .
තවද ඔවුන් බිය බැතිමත් විය හැකි 
වනු පිණිස වහෝ ඔවුනට වමවනහි 
කිරීමක් සදු කළ හැකි වනු පිණිස එහි 
අපි ප්රතිඥාවන් විස්තර කවළමු. 

هيًّاِ ْرآنًاَِعَرب
نَْزْْلَاهُِقُ

َ
هَكِأ ل

ى
َوَكَذ

ِلََعلَُّهْمِ ِمهَنِالْوَعهيده ْفَناِفهيهه َوََصَّ
ُثِلَُهْمِ ْوُُِيْده

َ
َيتَُّقوَنِأ
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ِ{113} ذهْكًرا
සැබෑ රජු වූ අල්ලාහ් උත්තරීතර විය .
නුඹ වවත ඔහුවේ වද්ව පණිවිඩ 
අවසන් කරනු ලබන්නට වපර 

සම්බන්ධවයන් නුඹ කුර්ආනය 
ඉක්මන් වනොවනු .මාවේ 

පරමාධිපතියාණනි ,මට දැනුම 
වර්ධනය කරනු මැනව ! යි නුඹ 
පවසනු. 

ِ َقُّ
ْ
ِالَْملهُكِاْل ُ َِوََّلِِۖ  َفَتَعاََلِاَّللَّ

هالُْقْرآنِهَِتْعَجْلِ نَِِْقْبلِهِمهنِِْب
َ
ُِيْقَضِىِأ

هَْلَْكِ َِِوقُْلِِۖ  ِوَْحُيهُِِإ َِِربر ِزهْدِّنه
لًْما ِ{114} عه

115-127. ආදම් )අලයිහිස් සලාම්( තුමාවේ කතා වස්තුව.ِ
මීට වපර ද අපි ආදම් වවත 
ප්රතිඥාවක් දුන්වනමු  .නමුත් ඔහු 

අමතක කවළේය .තවද අපි ඔහු වවත 
ස්ථාවරත්වයක් වනොදුටුවවමු .  

ِآَدَمِمهْنَِقْبُلِ هََلى َولََقْدَِعههْدنَاِإ
َِولَْمَِْنهْدََِلَُِعْزًما َ ِ{115} فَنَسه

ආදම්ට (නළල බිම තබා )සුජූද් කරනු 
යැයි අප පැවසූ අවස්ථාව සහිපත් 
කරනු  .එවිට ඉබ්ලීස් හැර (වසසු 

සයලු වදනා )සුජූද් කවළෝය .ඔහු 
පිටුපෑවේය.  

َدَمِ ِاْسُجُدواَِله هَكةه هلَْمًَلئ هْذِقُلَْناِل َوإ
َبِى
َ
هبْلهيَسِأ ِإ

ِ{116} فََسَجُدواِإهَّلَّ

අවහෝ ආදම්! නියත වශවයන්ම 
වමොහු නුඹවේ හා නුඹවේ බිරියවේ 
සතුරාය  .එවහයින් නුඹලා වදවදනා  
ව ඔහු වමම (ස්වර්ග )උයනින් 

පිටුවහල් වනොකළ යුතුය .එවිට නුඹ 
වන්ත වනු ඇතඅභාගය .  

ِلََكِ َذاَِعُدوٌّ َِهى َناِيَاِآَدُمِإهنَّ
َفُقلْ

رهَجنَُّكَماِمهَنِ
َكِفًََلَُِيْ هَزوْجه َول
ِفَتَْشَقِى َنَّةه

ْ
ِ{117} اْل

තවද නියත වශවයන්ම නුඹ එහි 
කුසගින්වනන් වනොවපවළන අතර 
තවද නිරුවත් ද වනොවනු ඇත. 

ََِتُوَعِفهيَهاَِوََّلِ َّلَّ
َ
ِلََكِأ إهنَّ
ِ{118} َتْعَرىِى

තවද නියත වශවයන්ම එහි නුඹ 
පිපාසත වනොවන අතර හිරු 
රශ්මිවයන් වනොවපවළනු ද ඇත. 

ِفهيَهاَِوََّلِ
ُ
نََّكََِّلَِتْظَمأ

َ
وَأ

ِ{119} تَْضَحِى
වෂයිතාන් ඔහු වවත කුතුහලය ඇති 
කවළේය  .අවහෝ ! ආදම් ,සදා ජීවත් 
කරවන ගසක් හා විනාශ වී වනොයන 
රාජධානියක් පිළිබෙ ව මම නුඹට 
දන්වන්වනම්දැයි විමසීය. 

ْيَطاُنِقَاَلِيَاِآَدُمِ ِالشَّ هَْلْهه فَوَْسَوَسِإ
َِوُملٍْكِ ُْْله

ْ
اْل َِشَجَرةِه ى ُدلَُّكِلََعَ

َ
َهْلِأ
ِ{120} ََّلَِيْبَلِى
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එවිට ඔවුන් වදවදනා එයින් අනුභව 
කවළෝය  .එවිට ඔවුන් වදවදනාවේ 

 වපවදස්රහසය  ඔවුන් වදවදනාට 
වහළිවිය ( .ස්වර්ග )උයවන් වකොළ  
වලින් ඔවුන් වදවදනා මත අලවා 
ගන්නට පටන් ගත්වතෝය  .ආදම් තම 

පරමාධිපතිට පිටුපෑවේය .තවද ඔහු 
වනොමග ගිවේය . 

َكًَلِمهْنَهاَِفَبَدْتِلَُهَماَِسْوآُتُهَماِ
َ
فَأ

ِ َِعلَْيههَماِمهْنَِوَرقه َفانه صه
َقاََِيْ َوَطفه
ِ َنَّةه
ْ
َِربَّهُِِآَدمَُِِوَعَصِىِۖ  اْل

ِ{121} َفَغَوىِى

පසු ව ඔහුවේ පරමාධිපති ඔහු ව 
වතෝරා ගත්වත්ය  .එවිට ඔහු වවත 
ඔහු පශ්චාත්තාපය පිළිවගන සමාව 

දුන්වන්ය .තවද ම ග වපන්වීය. 

ِ ِاْجَتَباهَُِربُُّهَِفَتاَبَِعلَْيهه ُثمَّ
ِ{122} َوَهَدىِى

නුඹලා වදවදනා සයල්ල සමග 
පහළට බසනු  .නුඹලාවගන් 
ඇතැවමකු ඇතැවමකුට සතුරුය .
මවගන් නුඹලා වවත යහ මග 
පැමිවණනු ඇත  .එවහයින් කවවරකු 
මාවේ යහ මග පිළිපදින්වන් ද එවිට 
ඔහු වනොමග වනොයනු ඇත  .තවද 

වන්ත වනොවනු ඇතඅභාගය.  

اَلِاْهبهَطاِمهْنَهاَِْجهيًعاِ
ِۖ  قَ

َْعٍضَِِبْعُضُكمِْ اِۖ  َِعُدوٌِِّْله ِفَإهمَّ
هيَنَُّكمِْ ت

ْ
ِِيَأ ِاتََّبعََِِفَمنِهُِهًدىِمهِنر

لُِِّفًََلُِِهَدايَِ َِوََّلِِيَضه
ِ{123} يَْشَقِى

මා වමවනහි කිරීමට කවවරකු 
පිටුපෑවේ ද එවිට නියත වශවයන්ම 
ඔහුට පීඩිත ජීවිතයක් ඇත  .තවද 

නැගිටුවනු ලබන  මළවුන් වකවරන්
දිනවේ අන්ධයකු වලස අපි ඔහු ව 
නැවත නැගිටුවන්වනමු. 

ََِلُِ إهنَّ
ْعَرَضَِعْنِذهْكرهيِفَ

َ
َوَمْنِأ

ِ َياَمةه َمعهيَشًةَِضْنًكَِوََنَُْشُهُِيَْوَمِالْقه
ْعَمِى

َ
ِ{124} أ

මාවේ පරමාධිපතියාණනි  ,අන්ධයකු 
වලස ඔබ මා අවදි කවළේ මන්ද  ?මම  
දෘෂ්ටිය ඇත්වතකු වලස සටිවයමි 
යැයි ඔහු පැවසුවේය. 

َِوقَْدِ ْعَمى
َ
ِأ تَِنه هَمَِحََشْ ِل قَاَلَِربر

ريًا ِ{125} ُكْنُتِبَصه

එවලසය  ,අපවේ වදන් නුඹ වවත 
පැමිණිවේ .එවිට නුඹ එය අමතක 

කවළහිය .එවලසම අද දින නුඹ  ව 
අමතක කරනු ලබන්වන් යැයි ඔහු 
පැවසීය. 

َتْتَكِآيَاُتَناِ
َ
هَكِأ ل

ى
يَتَهاِقَاَلَِكَذ فَنَسه

هَكِِۖ   ل
ى
ِ{126} تُنَْسِىِاْْلَْومََِِوَكَذ

තවද තම පරමාධිපතිවේ වදන් 
විශ්වාස වනොවකොට (ඔහුට ආවද්ශ 

කිරීවමන් )සීමාව ඉක්මවා 

ْْسََفَِولَْمِ
َ
هَكَِْنْزهيَِمْنِأ ل

ى
َوَكَذ
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තිඵල පිරිනමනුවේ ගියවුන්හට අපි ප්ර
වමවලසය .මතු වලොව දඬුවම ඉතා 

දරුණුය .තවද වඩාත් ස්ථායීය.  

ِ َِربرهه هآيَاته َِولََعَذاُبِِۖ  يُْؤمهْنِب
َرةهِ َشدُِِّاَْلخه
َ
ْبَقِىِأ

َ
ِ{127} وَأ

128-129. විනාශ වී ගිය දපර විසූ ජන සෙහූයන්. දේව ආදේශකයින්දේ 

මුරණ්ඩුකෙ. 

ඔවුනට ඔහු මග වපන්වීම් වනොකවළේ 
ද  ?ඔවුනට වපර පරම්පරාවන් 

විනාශ කවළමුදවකොපමණක් අපි  ?
වමොවුන් ඔවුන්වේ වාසස්ථාන වල 
ගමන් කරමින් සටිති  .නියත 
වශවයන්ම එහි බුද්ධිය ඇත්තවුනට 

සිංඥාවන් ඇත .  

ْهلَْكَناَِقْبلَُهْمِ
َ
ِلَُهْمَِكْمِأ فَلَْمَِيْهده

َ
أ

ْمِ َِمَساكهنههه َِيْمُشوَنِِفه مهَنِالُْقُرونه
ِِإهنَِِّۖ   هَكِِِفه ل

ى
ََِِليَاٍتَِِذ وِله

ُ
ِْله

ِ{128} اْلَُّهِى
නුඹවේ පරමාධිපතිවගන් වූ වදනක් 
වපරටු වනොවූවේ නම් එය 

(එකවහළා )අනිවාර්යය වන්නට 
තිබුණි .එනමුත් නියමිත කාලයක් 

ඇත.  

هَمٌةَِسَبَقْتِمهْنَِربرَكِلََكَنِ َولَْوََّلَُِك
ِ َجٌلُِمَسمًّ

َ
هَزاًماِوَأ ِ{129} ل

130-132. නබි (සල්ෙල්ොහු අෙයිහි වසල්ෙම්) තුොට දපන්වා දෙන ෙෙ 

ඇතැම් ෙග දපන්වීම්. 

එවහයින් ඔවුන් පවසන දෑ වකවරහි 
නුඹ ඉවසා දරා ගනු  .තවද නුඹ 
තෘප්තියට පත් විය හැකි වනු පිණිස 
නුඹවේ පරමාධිපතිවේ ප්රශිංසාව 
තුළින් හිරු උදා වීමට වපර හා එය 
අවරට යාමට වපර සුවිශුද්ධ කරනු .

 කාලවේ ද දහවල් තවද රාත්රී
වකළවරවල්හිද සුවිශුද්ධ කරනු  .  

ِ َْمده َِماَِيُقولُوَنِوََسبرْحِِبه ى ِلََعَ ْ اْصْبه
فَ

َِوَقْبَلِ ْمسه ِالشَّ َربرَكَِقْبَلُِطلُوعه
هَهاِ ْيلِهِآنَاءهَِِومهنِِْۖ  ُغُروب

ِفََسبرحِِْاللَّ
ْطَراَفِ

َ
َهارهِلََعلََّكِاْلَِِّوَأ

ِ{130} تَْرَضِى
අපි ඔවුන් එහි පරීක්ෂා කරනු පිණිස 
වමවලොව ජීවිතවේ චමත්කාරයක් 
වලස ඔවුන් අතුරින් පිරිසකට කවර 
වදයක් අපි භුක්ති විඳීම සෙහා ලබා 
දුන්වන් ද ඒ වවත නුඹවේ දෑස් දිගු 
වනොකරනු  .තවද නුඹවේ 
පරමාධිපතිවේ වපෝෂණය වරේෂ්ඨය .
තවද වඩාත් ස්ථායීය.  

ِ ههه َِماَِمتَّْعَناِب هََلى َِعْينَْيَكِإ نَّ َوََّلَِتُمدَّ
ْنَياِ ادلُّ ََياةِه

ْ
ْزَواًجاِمهْنُهْمَِزْهَرةَِاْل

َ
أ

ِ َْفتهَنُهْمِفهيهه َِخرْيٌَِِربرَكَِِورهْزُقِِۖ  ْله
ْبَقِى
َ
ِ{131} وَأ

තවද සලාතය පිළිබෙ ව නුඹවේ 
පවුලට නුඹ අණ කරනු  .තවද ඒ මත 

ِ ْ َواْصَطْبه ًَلةِه هالصَّ ْهلََكِب
َ
ُمْرِأ

ْ
وَأ
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රැඳී සටිනු .අපි නුඹවගන් 
වපෝෂණය වනොඉල්ලුවවමු .නුඹට ද 

වපෝෂණය සපයනුවේ අපමය  .තවද 
තීන්දුව බියඅවසාන  බැතිමතුන් 

හටය. 

لَُكِرهْزقًاِِۖ  َعلَْيَهاِ
َ
ََِنْنُِِۖ  ََّلِنَْسأ

َِوالَْعاقهَبةُِِۖ  ِنَْرُزقَُكِ
هلتَّْقَوىِى ِ{132} ل

133-135. දපර විසූ විනාශ වී ගිය සමූහයන් පිළිබඳ අවධාරණය කිරීෙ. දේව 

ආදේශකයින්දේ මුරණ්ඩකෙ හා ඔවුනට හිමි ෙඬුවෙ පිළිබඳ අවවාෙය.ِ
ඔහුවේ පරමාධිපතිවගන් සිංඥාවක්  
ඔහු අප වවත වගන ආ යුතු වනොවේ 
දැයි ඔවුහු විමසති ( .අල්ලාහ් විසන් 

පහළ කළ ) මුල් වපොත්හි ඇති දෑහි 
පැහැදිළි සිංඥා ඔවුන් වවත 
වනොපැමිණිවේද? 

ِ هآيٍَةِمهْنَِربرهه هيَناِب ت
ْ
ِۖ  َوقَالُواِلَْوََّلِيَأ

َولَمِْ
َ
هههمِِْأ ت

ْ
َِِماِبَيرَنةُِِتَأ ِِِفه ُحفه ِالصُّ
وَلِى
ُ
ِ{133} اْْل

මීට වපර යම් දඬුවමකින් සැබැවින්ම 
අපි ඔවුන් විනාශ කවළමු නම් ,
‘අපවේ පරමාධිපතියාණනි! අප 
වවත ධර්ම දූතයකු ඔබ එවිය යුතු 
වනොවේ ද  ?එවිට අප අවමානයට හා 
අපකීර්තියට පත් වීමට වපර නුඹවේ 

වදන් පිළිපදින්නට තිබුණි’ යැයි 
ඔවුහු පවසනු ඇත. 

هَعَذاٍبِمهْنِ ْهلَْكَناُهْمِب
َ
نَّاِأ
َ
َولَْوِأ

هَْلَْناِ ْرَسلَْتِإ
َ
ِلََقالُواَِربََّناِلَْوََّلِأ َقْبلههه

ْنِ
َ
ِأ هَكِمهْنَِقْبله بهَعِآيَات

َرُسوًَّلَِفَنتَّ
َِوََنَْزىِى لَّ ِ{134} نَذه

සයලු වදනා බලාවපොවරොත්තු 
වන්නන්ය  .එවහයින් නුඹලා ත් 
බලාවපොවරොත්තුවවන් සටිනු  .එවිට 
ඍජු මාර්ගවේ සගයින් කවුරුන්දැයි 
ද යහ මග ගියවුන් කවුරුන්දැයිද 
නුඹලා මතු දැන ගනු ඇතැයි නුඹ 
පවසනු . 

بَُّصواِ برٌصَِفََتَ ُِمََتَ ِۖ  قُْلُُِكٌّ
ْصَحاُبَِِمنِِْفََسَتْعلَُمونَِ

َ
َاطهِِأ ِالُصر

وهيِر ِ{135} اْهَتَدىِىَِوَمنِهِالسَّ

 


