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21 සූරත් අල් අන්බියා (නබිවරුන්)  

මක්කාවවහි දී පහළ වූවකි              .   ආයාත් 112 කි.  

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

1-10. විනිශ්චය දිනය කුර්ආනය හා නබිවරයා පිළිබඳ  ව වබොරු 
කරන්නන්වේ අවසානය. 

ජනයාට ,ඔවුන් අනවධානවයහි 
පිටුදකින්නන් වලස සටිය දී 
ඔවුන්වේ විනිශ්චය සමීප විය . 

ِ اُبُهْمِورُهْمِِفه ِحهسر هلنَّاسه ِل ربر اْقَتر
ٍةُِمْعرهُضونِر

ْفلر ِ{1} غر
ඔවුන් වවත ඔවුන්වේ 
පරමාධිපතිවෙන් කිසදු නව 
උපවදසක් පැමිණි සෑම විවටකම 
ඔවුන් එය හාසයයට ලක් කරමින් 
සවන් දුන්නා මිස නැත. 

ْمِ بِّهه تهيههْمِمهْنِذهْكٍرِمهْنِرر
ْ
اِيرأ مر

ُعوهُِورُهْمِ ِاْسترمر ٍثِإهَّلَّ ُُمْدر
ُبونِر ِ{2} يرلْعر

ඔවුන්වේ හදවත් අනවධානවයන් 
පවතී  .තවද වමොහු නුඹලා වමන් 
මිනිවසකු මිස වවන කවුරුද ?
නුඹලා දැක දැකම හූනියම වවතට 

යන්වනහුදැ?අපරාධ කළවුන් යි 
රහස් සාකච්ඡාවන් රහසන් කතා 
කවළෝය .  

ههيرًةِقُلُوُبُهْمِ واِۗ  َّلر ُّ َسر
ر
ِانلَّْجورىِورأ

هينِر لرُمواِاَّلَّ ْلِِظر اِهر ذر ِِهرَٰ ِرِإهَّلَّ رشر ِب
تُونِرِۗ  ِمهْثلُُكمِْ

ْ
ترأ فر
ر
ْحرِرِأ ْنُتمِِْالسِّ

ر
ِورأ

ونِر ُ ِ{3} ُتْبِصه
මාවේ පරමාධිපති අහස්හි හා 
මහවපොවළොවවහි (සදු  වන )

කාශයන් දනීප්ර .තවද ඔහු සර්ව 
වකයශ්රා . සර්වඥානීය. යැයි ඔහු 

පැවසුවේය . 

اءهِ مر ِالسَّ ِِفه ْولر ُمِالْقر
ِيرْعلر ِّبِّ ِرر قرالر
ِ ْرضه

ر
يعُِِورُهوِرِۗ  وراْْل مه ِالسَّ

لهيمُِ ِ{4} الْعر
නැත .)එය( සහින වල 
වයාකූලත්වයකි  .එවසේ වනොව ඔහු 

එය වෙතුවේය .නැත . ඔහු 

راهُِ ِاْفَتر له
ٍمِبر ْحَلر

ر
اُثِأ ْضغر

ر
برْلِقرالُواِأ

اِ مر هآيرٍةِكر هنراِب ت
ْ
ِفرلْيرأ رر اعه ِشر برْلُِهور
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කවිවයකි  .එවනු  මුතුන්මිත්තන්ට
ලැබුවාක් වමන් සිංඥාවක් ඔහු අප 
වවත වෙන එත්වා යැයි ඔවුහු 
පැවසූහ.  

لُونِر وَّ
ر
ِاْْل لر ْرسه

ُ
ِ{5} أ

ඔවුනට වපර අපි විනාශ කළ කිසදු 
ෙම්මානයක් විශ්වාස වනොකවළේය .

ඔවුහු විශ්වාස කරනු එවසේ නම් 
ඇත් ද ?  

ْبلرُهْمِمهْنِقرْريرٍةِ نرْتِقر اِآمر مر
اِ ْهلرْكنراهر

ر
ُهمِِْۗ  أ فر

ر
ِ{6} يُْؤمهُنونِرِأ

නුඹට වපර අපි දූතයින් වලස 
එේවේ පිරිමින් මිස නැත  .අපි 
ඔවුනට වේව පණිවිඩ ලබා දුනිමු .
එවහයින් නුඹලා වනොදැන 
සටින්වන් නම් දැනුම 
ඇත්තන්වෙන් නුඹලා විමසනු.  

ِ اًَّلِنُوِحه ِرهجر
ِإهَّلَّ كر

ْبلر لْنراِقر ْرسر
ر
اِأ مر ور
ْمِ ْهه

لُواِۗ  إهَلر
ر
ْهلرِِفراْسأ

ر
ْكرِهِأ

ِإهنِِْاَّلِّ
ُِِكْنُتمِْ ِ{7} ترْعلرُمونِرَِّلر

තවද ආහාර අනුභව වනොකරන 
ශරීරයක් බවට අපි ඔවුන් පත් 
වනොකවළමු  .තවද ඔවුහු 
සදාතනිකයින් වනොවූහ.  

ِ ُكلُونر
ْ
ِيرأ ًداَِّلر سر لْنراُهْمِجر عر اِجر مر ور
هينِر اِله نُواِخر اَِكر مر ِور امر عر ِ{8} الطَّ

පසු ව එම ප්රතිඥාව ඔවුනට අපි 
සැබෑ කවළමු  .එවිට අපි ඔවුන් හා 
අප අභිමත කරන්නා වූ අය මුදවා 
ෙත්වතමු  .තවද සීමාව ඉක්මවා 
ගියවුන් අපි විනාශ කවළමු.  

ْْنرْينراُهْمِ
ر
ِفرأ ْقنراُهُمِالْورْعدر در ِصر ُثمَّ
ْهلرْكنراِ

ر
اُءِورأ رشر ْنِن مر ور
ِ{9} الُْمْْسهفهيِر

එහි නුඹලා ෙැන සඳහනක් ඇති 
වේව ග්රන්ථයක් නුඹලා වවත 
සැබැවින්ම අපි පහළ කවළමු .
නුඹලා වටහා ෙත යුතු වනොවේද?  

ِ ُْكْمِكهترابًاِفهيهه نْلراِإهَلر نْزر
ر
ْدِأ لرقر

ِِۗ  ذهْكُرُكْمِ فرَلر
ر
ِ{10} ترْعقهلُونِرِأ

11-15. වපර විසූ මුතුන් මිත්තන්වේ විනාශය. 
තවද අපරාධකාරී වූ ෙම්මාන 
වකොපමණක් අපි සුනු විසුනු 
කවළමු ද .?තවද එයට පසු ව අපි 
වවනත් පිරිසක් බිහි කවළමු. 

ًةِ همر ال نرْتِظر ْمنراِمهْنِقرْريرٍةَِكر ْمِقرصر كر ور
اِقرْوًماِ هر نراِبرْعدر

ْ
أ نْشر
ر
ورأ

رهينِر
ِ{11} آخر

ඔවුනට අපවේ දඬුවම හැඟී ගිය 
කල්හි ඔවුන් එයින් පලා යති. 

اِ هذراُِهْمِمهْنهر نراِإ سر
ْ
واِبرأ سُّ حر

ر
اِأ فرلرمَّ

ِ{12} يرْرُكُضونِر



3 
 

නුඹලා පලා වනොයනු  .එහි නුඹලා 
භුක්ති විඳිනු ලැබුවා වූ දෑ වවත ද 
නුඹලාවේ වාසස්ථාන වවත  ද 
නුඹලා නැවත හැරී යනු, නුඹලා 
ප්රශ්න කරනු ලැබිය හැකි වනු 
පිණිස. 

تْرهْفُتْمِ
ُ
اِأ ِمر َٰ ُعواِإهَلر ِترْرُكُضواِورارْجه

َّلر
لَُّكْمِ اكهنهُكْمِلرعر سر مر ِور فهيهه

لُونِر
ر
ِ{13} تُْسأ

අවහෝ අපවේ විනාශය, නියත 
වශවයන්ම අපි අපරාධකාරයින් 
වලස සටිවයමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

هنَّاُِكنَّاِ نراِإ
ْيلر قرالُواِيراِور

همهيِر ال ِ{14} ظر
අපි ඔවුන් වනළන ලද ඉපැනැලි 
බවට පත් කරන වතක් ඔවුන්වේ 
එම වැලපීම ඉවත් වනොවීය. 

ِ َٰ َّتَّ ْعوراُهْمِحر ِدر هلْكر اِزرالرْتِت مر فر
يًداِ صه لْنراُهْمِحر عر جر

ينِر امهده ِ{15} خر
16-20. ඒකීය අල්ලාහ් අහස් හා මහවපොවළොව මවා ඇත්වත් විහිලුවකට 

වනොවේ. 
තවද අහස් හා මහවපොවළොවද ඒ 
වදක අතර ඇති දෑ ද වකළි වලොල් 
කරන්නක් වශවයන් අපි 
වනොමැේවවමු. 

اِ مر ِور ْرضر
ر
ِوراْْل اءر مر لرْقنراِالسَّ اِخر مر ور

بهيِر عه
اَِّلر ِ{16} بريْنرُهمر

අපි හාසයයට ෙන්නට සතුවේ නම් ,
එවසේ අපි සදු කරන්නන් වලස 
සටිවයමු නම්  අප විසන්ම එය 
ෙන්නට තිබුණි.  

رْذنراهُِ َّتَّ رْهًواَِّلر ِل ذر ْنِنرتَّخه
ر
ررْدنراِأ

ر
رْوِأ ل
لهيِرمهْنِ هْنُِكنَّاِفراعه اِإ

نَّ ُ ِ{17} ِلر

නමුත් අපි සතයය වෙන අසතයයට 
එවරහි ව පහර වදන්වනමු  .එය 

එවිට එය(යඅසතය )පහ කර දමයි .
එවිට එය විනාශ වී යන්නකි .තවද 

නුඹලා )අල්ලාහ්ට දරුවවකු වහෝ 
බිරියකු ඇතැයි( වර්ණනා කරන දෑ 
වහේතුවවන් නුඹලාට )වයිල් නම්( 
විනාශය ඇත . 

ِ له ِاْْلراطه
ر ِلَعر رقِّ

ْ
هاْل ُفِب برْلِنرْقذه

ِ ِزراههقر إهذراُِهور
ُغُهِفر يرْدمر لرُكمُِِۗ  فر ِور

ْيُلِ اِالْور ُفونِرِمهمَّ ِ{18} ترصه

අහසහ්ි හා මහවපොවළොවවහි 
සටින්නන් ද ඔහු අබියස සටින්නන් 
ද )මලක්වරුන්( ඔහු සතුය  .ඔහුට 
ෙැතිකම් කිරීම සම්බන්ධවයන් 

ඔවුහු උඩඟු වනොවවති . තවද ඔවුහු

ِ ْرضه
ر
ِوراْْل اوراته مر ِالسَّ ْنِِفه ُِمر

َلر ِۗ  ور
مرنِْ هُِِور ْندر ِِعه ُونِرَِّلر رْسترْكِبه نِِْي ِعر

ههِه ت برادر ِِعه َّلر ونِرِور ُ رْسترْحْسه ِ{19} ي
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විඩාවට පත් වනොවවති.  

රාත්රි හා දහවල් කාලවේ ඔවුහු 
සුවිශුේධ කරති  .තවද ඔවුහු 
වවනතකට වයොමු වනොවවති.  

ِ ارر ِورانلَّهر ِاللَّْيلر بُِّحونر ِيُسر َّلر
ونِر ِ{20} يرْفَُتُ

21-33. අහස් හා මහවපොවළොව මැවූ අල්ලාහ් ශක්තිවන්තය ඒකීයය. 
එවසේ නැතවහොත් මළවුන් අවදි කළ 
හැකි වදවිවරුන් ඔවුහු 
මහවපොවළොවවන් (වතෝරා )
ෙත්වතෝ ද? 

ُِهْمِ ْرضه
ر
ِاْْل ًةِمهنر ههر رُذواِآل

ِاَّتَّ مه
ر
أ

ونِر ُ ِ{21} يُنْشه

ඒ වදවකහි අල්ලාහ් හැර තවත් 
වදවියකු තිවබ් නම් ඒ වදකම 
අර්බුදයට පත්වනු ඇත  .එවහයින් 
ඔවුන් වර්ණනා කරන දැයින් 

(අර්ෂ් වහවත් )සැබෑ රාජධානිවේ 
හිමිපාණන් වූ අල්ලාහ් සුවිශුේධය .  

تراِ در سر ِلرفر ُ ِاَّللَّ ِإهَّلَّ
ةر ههر اِآل ِفهيههمر نر

رْوَِكر ل
انِرِۗ   هِِفرُسْبحر ِِاَّللَّ ِِرربِّ اِالْعرْرشه مَّ ِعر

ُفونِر ِ{22} يرصه

ඔහු කරන දෑ පිළිබඳ ව විමසනු 
වනොලබයි  .නමුත් විමසනු ලබනුවේ 
ඔවුහුමය .  

ُلِورُهْمِ اِيرْفعر مَّ ُلِعر
ر
ِيُْسأ َّلر
لُونِر
ر
ِ{23} يُْسأ

එවසේ නැතවහොත් ඔහුවෙන් වතොර ව 
වදවිවරුන් ඔවුහු ෙත්වතෝ ද ?

නුඹලාවේ සාධක වෙන එනු .වමය 
මා සමෙ වූවන්වේ වමවනහි 
කිරීමකි  .එවමන්ම මට වපර 

කිරීමකිසටියවුන්වේ ද වමවනහි  .
නමුත් ඔවුන්වෙන් බහුතරයක් 

ය වනොදනිතිවදනා සතය .එවහයින් 
ඔවුහු පිටුපාන්නන් වවති.  

ًةِ ههر ِآل ههه رُذواِمهْنُِدون
ِاَّتَّ مه

ر
ِقُْلِِۗ  أ

اتُوا انرُكمِِْهر اِۗ  ِبُْرهر ذر ِمرنِِْذهْكرُِِهرَٰ
ِر ِِمرنِِْورذهْكرُِِمرعه ْبله

ُُهمِِْبرْلِِۗ  ِقر ْكَثر
ر
ِأ

ِ رقَِِّيرْعلرُمونِرَِّلر
ْ
ِفرُهمِِْۗ  ِاْل

ِ{24} ُمْعرهُضونِر
‘නියත වශවයන්ම මා හැර වවනත් 

වදවියකු වනොමැත .එවහයින් 
නුඹලා මට ෙැතිකම් කරනු ’යැයි 

ඔහු වවත වේව පණිවිඩ දන්වා 
සටීවමන් මිස නුඹට වපර කිසදු 
ධර්ම දූතයකු අපි වනොඑේවවමු .  

ِمهْنِررُسوٍلِ ْبلهكر لْنراِمهْنِقر ْرسر
ر
اِأ مر ور

نَُّهِ
ر
ِأ ْهه ِإهَلر ِنُوِحه نراِإهَّلَّ

ر
ِأ إهَّلَّ ِر

هَلرَٰ ِإ
َّلر

اْعُبُدونِه
ِ{25} فر

තවද මහා කරුණාන්විතයාණන් 
දරුවකු ෙත්වත් යැයි ඔවුහු පවසති .

ඔහු සුවිශුේධය .නමුත් (මලක්වරුන් 
වන )ඔවුහු ෙරුත්වයට පත්  කරනු 

اِ ً ِلر ِالرَّمْحرَُٰنِور رذر ِۗ  ورقرالُواِاَّتَّ
انرهُِ براِبرْلِِۗ  ُِسْبحر ِعه در
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ලැබූ ෙැත්වතෝ වවති . ُمونِر ِ{26} ُمْكرر
ඔවුහු ප්රකාශවයන් ඔහු ව අබිබවා 
වනොයති  .තවද ඔවුහු ඔහුවේ අණ 
යාක්රි ත්මක කරති. 

ِه ْمرهه
ر
هأ ِورُهْمِب ْوله

هالْقر ُهِب
رْسبهُقونر ِي

َّلر
لُونِر ِ{27} يرْعمر

ඔවුන් අතර ඇති දෑ ද ඔවුනට 
පසුපසන් ඇති දෑ ද ඔහු දනී  .ඔහුවේ 
තෘප්තියට පත් වූ අය වවනුවවන් 
මිස ඔවුහු මැදිහත් වනොවවති  .තවද 
ඔවුහු ඔහු ෙැන ඇති බිය 
වහේතුවවන් තැති ෙන්නන් වවති. 

ُهْمِ لْفر اِخر مر ْمِور يهه يْده
ر
ِأ اِبرْير يرْعلرُمِمر

ِورُهْمِ َٰ ِاْرترَضر نه همر ِل
ِإهَّلَّ ُعونر رْشفر ِي

َّلر ور
ُِمْشفهُقونِر ْشيرتههه ِ{28} مهْنِخر

ඔහු වනොව සැබැවින්ම මමය වදවියා 
යැයි ඔවුන් අතුරින් කවවරකු 
පවසන්වන් ද ඔහුට නිරය 
ප්රතිවිපාකයක් වලස අපි වදන්වනමු .
එවලසය අපි අපරාධකරුවන්ට 
තිඵල පිරිනමනුවේප්ර.  

ِ ههه مهْنُِدون ِر
هَلرَٰ ِإ
ْنِيرُقْلِمهْنُهْمِإهِّنِّ مر ور
ِ نَّمر هر ِجر ْزهيهه

ِْنر هكر ل
هكرِِۗ  فرذرَٰ ل

ذرَٰ ِكر
ْزهي

همهيِرِْنر ال ِ{29} الظَّ

නියත වශවයන්ම අහස් හා 
වපොවළොව එකට තිබුනි  .පසු  ව අපි 
ඒ වදක වවන් කළ බවත් තවද 
ජීවමාන සෑම වදයක්ම ජලවයන් 
ඇති කළ බවත් ප්රතික්වෂේප කළවුන් 
වනොදුටුවවෝ ද  ?එවහයින් ඔවුහු 
විශ්වාස කළ යුතු වනොවේ ද ?  

ِ نَّ
ر
ُرواِأ فر ِكر هينر ِاَّلَّ رْمِيررر ل ور

ر
أ

ْتًقاِ نرتراِرر َِكر ْرضر
ر
ِوراْْل اوراته مر السَّ
اِ ترْقنراُهمر فر لْنراِۗ  فر عر اءهِِمهنِرِورجر ِالْمر

ءٍُِِكَِّ ْ ِيَِشر ِِۗ  ِِحر فرَلر
ر
ِأ

ِ{30} يُْؤمهُنونِر
එය ඔවුන් වනොවසොල්වන අයුරින් 
කඳු මුදුන් මහවපොවළොවේ අපි ඇති 
කවළමු  .තවද ඔවුන් ම ෙ ලැබිය 
හැකි වනු පිණිස එහි මිටියාවත් හා 
මාර්ෙ ද ඇති කවළමු . 

ْنِ
ر
ِأ ر وراِسه ِرر ْرضه

ر
ِاْْل لْنراِِفه عر ورجر

هههْمِ ِب يدر اًجاِترمه اِفهجر لْنراِفهيهر عر ورجر
لَُّهْمِيرْهترُدونِر ِ{31} ُسُبًَلِلرعر

තවද අහස සුරක්ෂිත වියනක් බවට 
අපි පත් කවළමු  .නමුත් ඔවුහු එම 
සිංඥාවන් පිටුපාන්නන් වවති.  

ُْفوًظاِ ْقًفاُِمر ِسر اءر مر لْنراِالسَّ عر ِۗ  ورجر
نِِْورُهمِْ اِعر ههر ِ{32} ُمْعرهُضونِرِآيرات

රාත්රිය  ,දහවල ,හා සහිරු ඳු මැේවේ 
ඔහුය ( .ඒ )සයල්ල එක කක්ෂයක 
පා වවති. 

ِ ارر ِورانلَّهر ِاللَّْيلر لرقر هيِخر ِاَّلَّ ورُهور
ِ رر مر ِورالْقر ْمسر ُِِكلِِۗ  ورالشَّ ِفرلرٍكِِِفه
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رْسبرُحونِر ِ{33} ي

34-47. ජීවිතවේ යථාර්ථය. 
නුඹට වපර කිසදු මිනිවසකුට 
සදාකල් ජීවිතයක් අපි ඇති 
වනොකවළමු  .එවහයින් නුඹ මිය 
ගිවේ නම් එවිට ඔවුහු 
සදාතනිකවයෝ වවත්ද?  

ِ ُْْلر
ْ
ِاْل ْبلهكر ِمهْنِقر ٍ

لْنراِلهبرشر عر اِجر مر ور
إهنِِْۗ  

فر
ر
ِِأ ِفرُهمُِِمهتَّ

ونِر ُ راِله
ْ
ِ{34} اْل

සෑම ආත්මයක්ම මරණවේ සුවය 
විඳවන්නකි  .තවද අපි නපුවරන් හා 
යහපතින් පරීක්ෂණයක් වලසන් 
අපි නුඹලා පිරික්සන්වනමු  .තවද 

කරනු නුඹලා නැවත වයොමු 
ලබනුවේ අප වවතමය.  

ِ ْوته ُةِالْمر هقر ِنرْفٍسِذرائ ِۗ  ُكُّ
نرْبلُوُكمِْ ِِِّور هالشَّ رْيهِِب

ْ
ِۗ  ِفهْتنرةًِِوراْل

ْنرا هَلر إ ُعونِرِور ِ{35} تُرْجر

ප්රතික්වෂේප කළවුන් නුඹ ව දුටු විට 
නුඹලාවේ වදවිවරුන් ෙැන 
වමවනහි කරනුවේ වමොහු දැයි 
පවසමින් නුඹ ව සරදමක් වලස මිස 
ඔවුහු වනොෙනු ඇත  .තවද ඔවුහු 
මහා කරුණාන්විතයාණන් 
වමවනහි කිරීමට ප්රතික්වෂේප 
කරන්වනෝ වවති. 

هْنِ ُرواِإ فر ِكر هينر ِاَّلَّ آكر هذراِرر إ ور
هيِ اِاَّلَّ ذر هرَٰ

ر
ُِهُزًواِأ ِإهَّلَّ كر

ُذونر يرتَّخه
ِ نه
ْكرهِالرَّمْحرَٰ هذه ُكْمِورُهْمِب

تر ههر يرْذُكُرِآل
فهُرونِر ِ{36} ُهْمَِكر

මිනිසා ඉක්මන් සුළු ෙතිවයන් මවනු 
ලැබීය  .මාවේ සිංඥාවන් මම 

නුඹලාට මතු වපන්වමි .එවහයින් 
නුඹලා මවෙන් )ඒවා( ඉක්මණින් 
වනොපතනු. 

ٍلِ جر اُنِمهْنِعر نْسر ِاْْله ِۗ  ُخلهقر
رهيُكمِْ

ُ
أ ِِسر ِِآيراته ِفرَلر

لُونِه ْسترْعجه
ر ِ{37} ت

නුඹලා සතයවාදීන් වලස සටිවයහු 
නම් වමම ප්රතිඥාව කවදා දැයි ඔවුහු 
විමසති . 

هْنُِكْنُتْمِ اِالْورْعُدِإ
ذر ِهرَٰ َٰ ِمرَّتر يرُقولُونر ور

ادهقهيِر ِ{38} صر
ප්රතික්වෂේප කළවුන්, ඔවුන්වේ 
මුහුණු හා ඔවුන්වේ වකොඳු (නිරා )
ගින්වනන් ඔවුනට වළකාෙත 
වනොහැකි එවමන්ම ඔවුනට උදේ 
කරනු වනොලබන අවස්ථාව ෙැන 
දැන සටියා නම්!  

ُرواِ فر ِكر هينر رْوِيرْعلرُمِاَّلَّ ِل َِّلر حهير
ِ َّلر ِور ُمِانلَّارر ْنِوُُجوهههه ِعر ونر

يرُكفُّ
ُِهْمِ َّلر ْنُِظُهورهههْمِور

عر
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ونِر ُ ِ{39} ُيْنِصر
නමුත් ඔවුන් වවත හදිසවේම එය 
පැමිවණයි  .එවිට එය ඔවුන් 

කම්පනයට පත් කරයි .එවිට එයට 
තිචාර දැක්වීමට ඔවුහු හැකියාව ප්ර

වනොදරති .එවමන්ම ඔවුනට 
අවකාශද වදනු වනොලබති.  

ِِبرْلِ ُتُهْمِفرَلر ترْبهر تهيههْمِبرْغترًةِفر
ْ
ترأ

ُِهْمِ َّلر اِور هر ِرردَّ يُعونر رْسترطه ي
ُرونِر ِ{40} ُيْنظر

තවද නුඹට වපර ධර්ම දූතයින් 
සමච්චලයට ලක් කරනු ලැබීය .
එවහයින් කවර වදයක් පිළිබඳ ව 
ඔවුන් සමච්චල් කරමින් සටිවේ ද 
එය, ඔවුන් අතුරින් සරදම් කළවුන් 
වටලා ෙත්වත්ය. 

دِه لرقر ِِور ْبلهكر هرُُسٍلِمهْنِقر اْسُتْهزهئرِب
اِ ُرواِمهْنُهْمِمر خه ِسر هينر هاَّلَّ ِب اقر حر

فر
ْهزهئُونِر

رْستر ِي ههه نُواِب
ِ{41} َكر

මහා කරුණාන්විතයාණන්වෙන් 
රාත්රිවයහි හා දහවවලහි නුඹලා ව 
ආරක්ෂා කරන්වන් කවරහුදැයි නුඹ 
විමසනු  .නමුත් ඔවුහු ඔවුන්වේ 
පරමාධිපති වමවනහි කිරීවමන් පිටු 
දකින්නන් වවති.  

ارهِ
ِورانلَّهر ْيله

هاللَّ ْنِيرْكلرُؤُكْمِب قُْلِمر
ِ نه
ِالرَّمْحرَٰ نُِِْهمِِْبرْلِِۗ  مهنر ِذهْكرِهِعر
بِّههمِْ ِ{42} ُمْعرهُضونِرِرر

එවසේ නැතවහොත්  ,අපවෙන් වතොරව 
ඔවුන් වළක්වාලන වදවිවරුන් 

ඔවුනට වවත්ද ?තමන්ටම උපකාර 
කිරීමට පවා ඔවුහු හැකියාව 

වනොදරති .අපවෙන් මිතුතවද ඔවුහු  
දහමක් වපන්වනු වනොලබති. 

هنراِ ِترْمنرُعُهْمِمهْنُِدون ةر ههر رُهْمِآل ْمِل
ر
ِۗ  أ
ِ يُعونِرَِّلر رْسترطه نِِْنرِْصِرِي

ر
ِأ َّلر ْمِور هه ُفسه
ُبونِر ِ{43} ُهْمِمهنَّاِيُْصحر

එවසේ වනොව  ,වමොවුනට හා 
වමොවුන්වේ මුතුන් මිත්තන්හට දිගු 
ආයුෂ කාලයක් ෙත වන වතක් අපි 
භුක්ති විඳීමට සලස්වන්වනමු  .අපි 
මහවපොවළොව එහි පැතිකඩ වලින් 
අඩු කරමින් එන බව ඔවුහු 
වනොදුටුවවෝද  ?එවහයින් ඔවුන් 

(අප)  අභිබවා යන්නන් වවත්ද? 

ِ َٰ َّتَّ ُهْمِحر آبراءر ور ءِه ُؤَّلر تَّْعنراِهرَٰ برْلِمر
ْيههُمِالُْعُمُرِ

لر ِعر الر ِِۗ  طر فرَلر
ر
ْونِرِأ ِيررر

نَّا
ر
ِِأ ته

ْ
ِِنرأ ْرضر

ر
اِاْْل ِمهنِِْنرْنُقُصهر
ا ْطررافههر

ر
ُهمُِِۗ  ِأ فر

ر
ُونِرِأ اْله ِ{44} الْغر

සැබැවින්ම මම නුඹලාට අවවාද 
කරනුවේ වේව පණිවිඩය මගිනි .
නමුත් ඔවුනට අවවාද කරනු ලබන 
විට එම අයැදුමට බිහිරන් සවන් 
වනොවදති. 

ِ ِْحه هالْور ُرُكْمِب نْذه
ُ
اِأ هنَّمر ِِۗ  قُْلِإ َّلر ِور
عُِ رْسمر مُِِّي ءِرِالصُّ َعر هذراِاِلُّ اِإ ِمر
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ُرونِر ِ{45} ُيْنذر
නුඹවේ පරමාධිපතිවේ දඬුවමින් 
වකොටසක් ඔවුනට ස්පර්ශ වූවේ 
නම්  ,අවහෝ අපවේ විනාශය !නියත 
වශවයන්ම අපි අපරාධකරුවන් 
වලස සටිවයමු යැයි ඔවුහු පවසනු 
ඇත.  

ِ ابه
ذر ِمهْنِعر ةر ْتُهْمِنرْفحر سَّ ِمر ْ لرِئه ور
هنَّاُِكنَّاِ نراِإ

ْيلر ِيراِور رُقولُنَّ َِلر بِّكر رر
همهيِر ال ِ{46} ظر

තවද අපි මළවුන් වකවරන් නැගිටු 
වනු ලබන දින සඳහා සාධාරණ 
තුලාවන් තබමු  .එවහයින් කිසදු 
ආත්මයක් කිසවකින් වහෝ අපරාධ 

කරනු වනොලැවබ් .එය අබ ඇටයක 
මාණයක් වුවද අපි එය තරම් ප්ර

වෙන එන්වනමු .ෙණන් ෙන්නන් 
මාණවත් වේවශවයන් අපම ප්ර.  

ِ رْومه َِله ِالْقهْسطر ورازهينر ُعِالْمر
نرضر ور

يًْئاِ ِشر ُِتْظلرُمِنرْفسر ِفرَلر ةه يرامر ِۗ  الْقه
هنِْ إ نِرِور الرَِِكر بَّةٍِِمهْثقر ْردرلٍِِمهنِِْحر ِخر
تريْنرا
ر
اِأ ههر َِِٰۗ  ِب فر كر هنراِور ِب

بهيِر اسه ِ{47} حر
48-50. මූසා )අලයිහිස් සලාම්( තුමා හා හාරූන් )අලයිහිස් සලාම්( තුමාවේ 

කතා වස්තුව. 
(ය වවන් කර ය හා අසතයසතය

දක්වන )මිණුම් දණ්ඩය ද 
ආවලෝකය ද බිය බැතිමතුන්හට වූ 
උපවදස් ද අපි මූසාට හා හාරූන්ට 
පිරිනැමුවවමු. 

ِ اُرونر ِورهر َٰ ْدِآتريْنراُِموَسر لرقر ور
يراًءِورذهْكًراِ ِورضه الُْفْرقرانر

هلُْمتَّقهيِر ِ{48} ل
ඔවුහු වනාහි ගුප්ත ව සටිය දී 
ඔවුන්වේ පරමාධිපතිට බිය වවති .
තවද අවසන් වහෝරාව පිළිබඳ 
බිවයන් පසුවන්නන් වවති.  

ِورُهْمِ ْيبه غر
هالْ بَُّهْمِب ِرر ْونر شر

ْ َِير هينر اَّلَّ
ُِمْشفهُقونِر ةه اعر ِالسَّ ِ{49} مهنر

තවද වමය අපි පහළ කළා වූ 
සමෘේධිමත් උපවදසකි  .එවහයින් 
නුඹලා එය පිටුදකින්නන් වවත්ද?  

نْلراهُِ نْزر
ر
ِأ ُِمبرارركر اِذهْكرر ذر ْنُتمِِْۗ  ورهرَٰ

ر
فرأ
ر
ِأ

ُِ ِ{50} ُمْنكهُرونِرَِلر
51-73. ඉබ්රාහීම් )අලයිහිස් සලාම්( තුමාවේ කතා වස්තුව. 

මීට වපර (වැඩිහිටිභාවයට පත්වීමට 
වපරම )හීම්ට ඔහුවේ යහඉබ්රා  මෙ 

අපි පිරිනැමුවවමු  .ඒ පිළිබඳ  ව අපි 
දැන සටින්නන් වූවයමු. 

ْبُلِ هُِمهْنِقر ُِرْشدر هبْرراههيمر ْدِآتريْنراِإ قر
لر ور

همهيِر ل َِعر ههه ُكنَّاِب ِ{51} ور

‘නුඹලා වමහි (ඇලුම් කරමින්  )රැඳී ِا ِمر ِورقرْومههه بهيهه
ر
ِْله هْذِقرالر هِهإ ذه هرَٰ
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තිමාවන් කුමක්දැසටින වමම ප්ර?යි 
ඔහුවේ පියාණන්වෙන් හා ඔහුවේ 
ජනයාවෙන් ඔහු විමසූ අවස්ථාව 
සහිපත් කරනු.  

اِ رهر ْنُتْمِل
ر
ِأ ِته

اثهيُلِالَّ اتلَّمر
كهُفونِر ِ{52} َعر

අපවේ මුතුන්මිත්තන් ඒවාට 
ෙැතිකම් කරන්නන් වලසන් සටිනු 
අපි දුටුවවමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

اِ رهر نراِل ْدنراِآبراءر قرالُواِورجر
ينِر هده ب ِ{53} َعر

නුඹලා හා නුඹලාවේ මුතුන්මිත්තන් 
පැහැදිලි මුළාවවහි සැබැවින්ම 
සටිවයහු යැයි ඔහු පැවසුවේය. 

ِ آبراُؤُكْمِِفه ْنُتْمِور
ر
ْدُِكْنُتْمِأ ِلرقر قرالر
ٍلُِمبهٍيِ

َلر ِ{54} ضر
නුඹ අප වවත සතයය වෙන 
ආවවහිද  ?එවසේ නැ තවහොත් නුඹ 
වකළිවලොල් කරන්නන් අතුරින් 
වකවනකුදැ ?යි ඔවුහු විමසූහ.  

ِ ِمهنر نْتر
ر
ْمِأ
ر
ِأ رقِّ

ْ
هاْل ْئترنراِب جه

ر
قرالُواِأ

بهيِر عه
ِ{55} الَلَّ

එවසේ වනොව  ,නුඹලාවේ පරමාධිපති 
අහස් හා මහවපොවළොවවහි 

හිමිපාණන් වේ .ඔහු වනාහි ඒවා 
මැේවේය .ඒ සඳහා මම 

සාක්ෂිකරුවන් අතුරින් වවමි යැයි 
ඔහු පැවසුවේය .  

ِ اوراته مر ِالسَّ بُُّكْمِرربُّ ِبرْلِرر قرالر
ِ َٰ ر نراِلَعر

ر
ِورأ ررُهنَّ هيِفرطر ِاَّلَّ ْرضه

ر
وراْْل

لهُكمِْ
ينِرِذرَٰ اههده ِالشَّ ِ{56} مهنر

තවද අල්ලාහ් මත දිවුරමින්  .නුඹලා 
හැරී ගිය පසු නුඹලාවේ පිළිම 
වලට මම සැලැස්මක් වයොදමි. 

ِ ْصنرامرُكْمِبرْعدر
ر
ِأ نَّ كهيدر

ر ْلر ِه تراَّللَّ ور
هرهينِر واُِمْدب

لُّ ْنِتُور
ر
ِ{57} أ

පසු ව ඔවුන් ඒ වවත නැවත හැරී ආ 
හැකි පිණිස විශාල (තිමාවප්ර )හැර 

(වසසු )ඒවා ඔහු කැබලි  වලට පත් 
කවළේය . 

رُهْمِ بهيًاِل
ِكر اًذاِإهَّلَّ

لرُهْمُِجذر عر فرجر
ُعونِر ِيررْجه ْهه

ُهْمِإهَلر
لَّ ِ{58} لرعر

කවවරකු අපවේ වදවිවරුන්ට වමය 
සදු කවළේද නියත වශවයන්ම ඔහු 
අපරාධකරුවන් අතුරිනි යැයි ඔවුහු 
පැවසූහ . 

هنَّهُِ تهنراِإ ههر هآل اِب
ذر ِهرَٰ عرلر ْنِفر ِِقرالُواِمر نر رمه ل

همهيِر ال ِ{59} الظَّ

ඔවුන්)පිළිම( ෙැන සඳහන් කරන 
තරුණවයක් පිළිබඳ ව අපි අසා 
ඇත්වතමු  .හීම් යැයි ඔහුට ඉබ්රා
කියනු ලැවබ් යැයි ඔවුහු පැවසූහ.  

ُِ اُلَِلر ْعنراِفرًَّتِيرْذُكُرُهْمُِيقر مه قرالُواِسر
هبْرراههيمُِ ِ{60} إ
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එවසේ නම් ජනයාවේ දෑස් ඉදිරිපිටට 
ඔවුන් දැකිය හැකි වනු පිණිස 
නුඹලා ඔහු වෙන එනු යැයි ඔවුහු 
පැවසූහ. 

ِ ِانلَّاسه ْعُيه
ر
ِأ َٰ ر ِلَعر ههه تُواِب

ْ
قرالُواِفرأ

رْشهرُدونِر لَُّهْمِي ِ{61} لرعر

අවහෝ ඉබ්රාහීම්! අපවේ වදවිවරුන්ට 
වම් වේ සදු කවළේ නුඹදැයි ඔවුහු 
විමසූහ. 

تهنراِيراِ ههر هآل اِب
ذر ِهرَٰ لْتر عر ِفر نْتر

ر
أ
ر
قرالُواِأ
هبْرراههيمُِ ِ{62} إ

නැත. වමය සදු කවළේ ඔවුන්වෙන් 
වම් වලොකු ප්රතිමාවයි  .එවහයින් 
ඔවුන් කතා කරන්නන් වලස 
සටිවයහු නම් නුඹලා ඔවුන්වෙන් 
විමසනු යැයි ඔහු පැවසුවේය .  

اِ ذر بهيُُهْمِهرَٰ
لرُهِكر ِبرْلِفرعر قرالر

نُواِ هْنَِكر لُوُهْمِإ
ر
فراْسأ

ُقونِر ِ{63} يرْنطه
එවිට ඔවුහු ඔවුන් වවතට හැරී 
නියත වශවයන්ම අපරාධකරුවවෝ 
නුඹලාමය යැයි පැවසුවවෝය. 

هنَُّكْمِ الُواِإ قر
ْمِفر هه ْنُفسه

ر
ِأ َٰ ُعواِإهَلر ررجر

فر
هُمونِر ال ْنُتُمِالظَّ

ر
ِ{64} أ

පසු ව ඔවුන්වේ හිස් මතට ඔවුන් 
නැවමන්නට සලස්වන ලදී .
සැබැවින්ම වමොවුහු කතා 
වනොකරන බව නුඹ දන්වනහිය.  

ههْمِ ُِرُءوسه َٰ
ر ُسواِلَعر ِنُكه ْدُِثمَّ لرقر

ءِه ُؤَّلر اِهرَٰ ِمر لهْمتر عر
ُقونِر ِ{65} يرْنطه

අල්ලාහ්වෙන් වතොර ව නුඹලාට 
කිසදු ඵලක් වනොවදන එවමන්ම 
නුඹලාට කිසදු හානියක් වනොකරන 

දෑට ද නුඹලා ෙැතිකම් කරනුවේ? 
යැයි ඔහු පැවසුවේය. 

ِ اَِّلر مر ِه ِاَّللَّ ِمهْنُِدونه ترْعُبُدونر
فر
ر
ِأ قرالر

ِ َّلر يًْئاِور ُعُكْمِشر يرْنفر
ُكمِْ ِ{66} يرُُضُّ

නුඹලාට හා අල්ලාහ්වෙන් වතොර ව 
නුඹලා ෙැතිකම් කරන දෑට 
විනාශයම වේවා  !නුඹලා වටහාෙත 
යුතු වනොවේද?  

ِ ِمهْنُِدونه اِترْعُبُدونر همر ل ُكْمِور
ِلر في

ُ
أ

ِه ِِۗ  اَّللَّ فرَلر
ر
ِ{67} ترْعقهلُونِرِأ

නුඹලා (යමක් )සදු කරන්නන් වලස 
සටිවයහු නම් නුඹලා ඔහු ව පුලුස්සා 
දමනු  .නුඹලාවේ වදවිවරුන්ට උදේ 
කරනු. 

هْنِ ترُكْمِإ ههر واِآل رِّقُوهُِورانُِْصُ قرالُواِحر
لهيِر ِ{68} ُكْنُتْمِفراعه

අවහෝ ගින්න! නුඹ ඉබ්රාහීම්ට 
සසලක් හා ආරක්ෂාවක් වනු. 

ِ َٰ ر ًماِلَعر َلر ِبرْرًداِورسر اُرُِكوِنه
قُلْنراِيراِنر
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هبْرراههيمِر ِ{69} إ
තවද ඔවුහු ඔහුට කුමන්ත්රණයක් 
කිරීමට සතූහ  .නමුත් අපි ඔවුන් 
පරාජිතයින් බවට පත් කවළමු.  

لْنراُهُمِ عر ْيًداِفرجر ِكر ههه رراُدواِب
ر
ورأ

هينِر ْخْسر
ر
ِ{70} اْْل

තවද වලෝවැසයන්හට එහි 
සමෘේධිය ඇති කළා වූ භූමියකට 
අපි ඔහු හා ලූත් මුදවා හැරිවයමු . 

ِ ْرضه
ر
ِاْْل لُوًطاِإهَلر َّْينراهُِور

ْنر ِور ِته
الَّ

رمهيِر ال هلْعر اِل ْكنراِفهيهر ِ{71} برارر
තවද ඉස්හාක් හා ඊට අමතර ව 
යඃකූබ් ව ද ඔහුට අපි පිරිනැමුවවමු .
ඒ සෑම වකවනකුවම දැහැමියන් 
බවට අපි පත් කවළමු.  

ِنرافهلرًةِ يرْعُقوبر ِور اقر ُِإهْسحر
ْبنراَِلر ورهر ور

  ِِۗ لُُكً لْنراِور عر هيِرِجر اْله ِ{72} صر

තවද අපවේ නිවයෝෙය පරිදි මෙ 
වපන්වන නායකයින් බවට අපි 
ඔවුන් පත් කවළමු  .යා තවද යහ ක්රි
සදු කිරීමටත් සලාතය විධිමත් ව 

ඉටු කිරීමටත් zසකාත් පිරිනැමීමටත් 
ඔවුන් වවත අපි වේව පණිවිඩ 
එේවවමු  .තවද ඔවුහු අපට ෙැතිකම් 
කරන්නන් වූහ .  

ْمرهنراِ
ر
هأ ِب ًةِيرْهُدونر همَّ ئ

ر
لْنراُهْمِأ عر ورجر

يِْ وْحر
ر
ِورأ هقرامر إ ِور رْيراته

ْ
ِاْل ْمِفهْعلر ْهه

نراِإهَلر
ةِه َكر ِالزَّ هيتراءر إ ور ةِه

َلر نُواِۗ  الصَّ َكر راِور ِنلر
ينِر هده ب ِ{73} َعر

74,75. ලූත් )අලයිහිස් සලාම්( තුමා හා එතුමාවේ සමූහයා. 

තවද ලූත් ෙැන වමවනහි කරනු .
ඥාව හා ඥානය අපි ඔහු වවත ප්ර

පිරිනැමුවවමු .තවද අශීලාචාරකම් 
සදුකරමින් තිබූ ෙම්මානවයන් අපි 
ඔහු ව මුදවා ෙත්වතමු  .නියත 
වශවයන්ම ඔවුහු පාපතර නපුරු 
පිරිසක් වූහ. 

َّْينراهُِ ْنر لًْماِور لُوًطاِآتريْنراهُُِحْكًماِورعه ور
ُلِ نرْتِترْعمر َِكر ِته

ِالَّ ْريرةه ِالْقر مهنر
ِ هثر ربرائ

ْ
هنَُّهمِِْۗ  اْل نُواِإ ْوءٍِِقرْومِرَِكر ِسر

قهيِر ِ{74} فراسه
තවද අපි ඔහු ව අපවේ ආශිර්වාදය 
තුළට ඇතුළත් කවළමු  .නියත 
වශවයන්ම ඔහු දැහැමියන් අතුරිනි.  

ِررمْحرتهنراِ لْنراهُِِفه ْدخر
ر
هنَّهُِِۗ  ورأ ِمهنِرِإ

هيِر اْله ِ{75} الصَّ
76,77. නූහ් )අලයිහිස් සලාම්( තුමා හා එතුමාවේ සමූහයා. 

තවද නූහ් ෙැනද වමවනහි කරනු .
ඔහු ඇමතූ අවසථ්ාවේ අපි  මීට වපර

ඔහුට පිළිතුරු දුනිමු .එවිට අපි ඔහු 
හා ඔහුවේ පවුල මහත් වූ 

ْبنراِ ْبُلِفراْسترجر ِمهْنِقر هْذِنرادرىَٰ نُوًحاِإ ور
ِ ْربه

ِالْكر ْهلرُهِمهنر
ر
ْينراهُِورأ نرجَّ ُِفر َلر
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විනාශවයන් මුදවා ෙත්වතමු . يمِه  ظه ِ{76} الْعر
තවද අපවේ වදන් වබොරු කළ 
ජනයාවෙන් (මුදවා )අපි ඔහුට උදේ 

කවළමු .නියත වශවයන්ම ඔවුහු 
නපුරු පිරිසක් වූහ .එවහයින් ඔවුන් 

සයලු වදනා අපි (ජලවේ )
ගිල්වූවයමු.  

بُواِ ذَّ ِكر هينر ِاَّلَّ ْومه ِالْقر نراهُِمهنر ْ نرِصر ور
هنراِ هآيرات هنَُّهمِِْۗ  ب نُواِإ ْوءٍِِقرْومِرَِكر ِسر

ْغررْقنراُهمِْ
ر
ْْجرعهيِرِفرأ

ر
ِ{77} أ

78-82. දාවූේ )අවලයිහිස් සලාම්( තුමා හා සුවලයිමාන් )අවලයිහිස් සලාම්( 
තුමා සදු කළ නඩු විභාෙය. 

තවද දාවූේ හා සුවලයිමාන් ෙැන 
වමවනහි කරනු  .පිරිසකවේ එළුවන් 

(වයහි අයාරාත්රි වල  )එහි කඩා 
වැදුණු වෙොවිබිමක් සම්බන්ධ 

(නඩු)ව ඔවුන් වදවදනා විනිශ්චය 
කළ අවස්ථාව වමවනහි කර බලනු .
තවද ඔවුන්වේ විනිශ්චය සඳහා 
අප  ි  සාක්ෂිකරුවන් වලස 
සටිවයමු . 

ِ ِِفه انه ُْكمر هْذَِير ِإ انر ْيمر
ِورُسلر اُوودر وردر

ِ ْومه نرُمِالْقر ِغر ْتِفهيهه شر هْذِنرفر ِإ رْرثه
ْ
اْل

ينِر اههده ههْمِشر ُْكمه ُكنَّاِْله ِ{78} ور

සුවලයිමාන්ට අපි එය අවවබෝධ 
කර දුන්වනමු  .තවද ඒ සෑම 
වකවනකුටම අපි ප්රඥාව හා ඥානය 
පිරිනැමුවවමු  .දාවූේ සම ෙ සුවිශුේධ 
කරන කඳු හා පක්ෂීන් වසඟ කර 
දුන්වනමු  .තවද අපි එය 
සදුකරන්නන් වලස සටිවයමු.  

ِ انر اُِسلرْيمر ْمنراهر هَّ فر ِِۗ  فر لُُكً ِآتريْنراِور
لًْماُِحْكًما ْرنراِۗ  ِورعه خَّ عِرِورسر ِمر
اُوودِر برالرِِدر ه

ْ
بِّْحنِرِاْل ِوراِيُسر ْير ِۗ  لطَّ

ُكنَّا لهيِرِور ِ{79} فراعه
නුඹලාවේ යුද ෙැටුමින් නුඹලා ව 
ආරක්ෂා කරනු පිණිස නුඹලා 
වවනුවවන් යුද ඇඳුම් නිපදවීවම් 
කලාව අපි ඔහුට ඉෙැන්වූවයමු .

(වමවසේ තිබියදී )නුඹලා තුති  
පුදන්නන් වන්වනහු ද ? 

ُوٍسِلرُكْمِ ِْلر ةر ْنعر لَّْمنراهُِصر ورعر
ُكْمِ سه

ْ
نرُكْمِمهْنِبرأ ُْحصه ْلِِۗ  تله ِفرهر

ْنُتمِْ
ر
اكهُرونِرِأ ِ{80} شر

තවද සුවලයිමාන්ට සැඩ සුළඟද 
පිරිනැමුවවමු  .ඔහුවේ අණින් එහි 
අපි සමෘේධිමත් කළ භූමිය වවත 

එය ෙමන් කරයි .සයලු දෑ පිළිබඳ  ව 
අපි දැනුමැත්තන් වූවයමු. 

ْرهيِ
ًةَِتر فر صه َِعر يحر ِالرِّ انر هُسلرْيمر ل ور

اِ ْكنراِفهيهر ِبرارر ِته
ِالَّ ْرضه

ر
ِاْْل إهَلر ْمرههِه

ر
هأ ب
ُكنَّاِۗ   ِِور هُكلِّ ِِْب ٍءَِشر

همهيِر ل ِ{81} َعر
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තවද ඔහු වවනුවවන් කිමිද යන්නන් 
හා ඒ හැර (ඔහුට )වසේවය 
කරන්නන් ද වෂයිතානුන් අතුරින් 

වූහ .තවද ඔවුනට ආරක්ෂාව 
සපයන්නන් වලස අපි සටිවයමු. 

ُِ َِلر ْنِيرُغوُصونر ِمر يراطهيه ِالشَّ مهنر ور
ِ هكر ل

ِذرَٰ ًَلُِدونر مر ِعر لُونر يرْعمر ُكنَّاِۗ  ور ِور
رُهمِْ يِرِل افهظه ِ{82} حر

83,84. පීඩාවට පත් අේයූබ් )අවලයිහිස් සලාම්( තුමාවේ කතා වස්තුව. 
තවද අේයූබ් ෙැනද වමවනහි කරනු .
නියත වශවයන්ම පීඩාව මා වැලද 
ඇත  .තවද නුඹ කරුණාවන්තයින් 
වෙන් මහා කරුණාන්විතයාණන් 
යැයි ඔහු ඔහුවේ පරමාධිපති ව 
ඇමතූ අවස්ථාව සහියට නෙනු. 

ِ ر ِنه ِمرسَّ ِّنِّ
ر
بَُّهِأ ِرر هْذِنرادرىَٰ ِإ يُّوبر

ر
ورأ

ُمِ رْحر
ر
ِأ نْتر

ر
ِورأ ُّ الُضُّ
هيِر ِ{83} الرَّامحه

එවිට අපි ඔහුට පිළිතුරු දුනිමු  .එවිට 
පීඩාවවන් කවර වදයක් ඔහු සමෙ 
වී ද එය අපි ඉවත් කවළමු  .තවද අපි 
ඔහුට ඔහුවේ පවුල ද ඔවුන් සමෙ වූ 
ඔවුන් හා සමාන අය ද අප වවතින් 
වූ ආශිර්වාදයක් වශවයන් හා 
ෙැතිකම් කරන්නන්හට වමවනහි 
කිරීමක් වශවයන් පිරිනැමුවවමු . 

ِمهْنِ ههه اِب ْفنراِمر شر
ُِفركر ْبنراَِلر فراْسترجر

ِ آتريْنراهُِِۗ  ُُضي ْهلرهُِِور
ر
مهْثلرُهمِِْأ ُهمِِْور عر ِمر

نراِمهنِِْررمْحرةًِ ْنده ِورذهْكررىَِِٰعه
ينِر هده اب عر

هلْ ِ{84} ل

85,86. ඉස්මාඊල්, ඉේරීස් හා දුල් කිෆ්ල් )අවලයිහිමුස් සලාම්( යන 
නබිවරුන්. 

තවද ඉස්මාඊල් හා ඉේරීස් හා දුල් 
කිෆ්ල් ෙැන ද වමවනහි කර බලනු .
සයල්වලෝම ඉවසලිවන්තයින් 
අතුරිනි.  

ِ اِالْكهْفله
ِورذر هْدرهيسر إ ِور

اعهيلر هْسمر إ ور
هرهينِرِمهنِرُِكِلِۗ   اب ِ{85} الصَّ

තවද අපි ඔවුන් ව අපවේ දයාව 
තුළට ඇතුළත් කවළමු  .නියත 
වශවයන්ම ඔවුහු දැහැමියන් අතුරින් 
වූහ.  

ِررمْحرتهنراِ لْنراُهْمِِفه ْدخر
ر
هنَُّهمِِْۗ  ورأ ِمهنِرِإ

هيِر اْله ِ{86} الصَّ

87,88. යූනුස් )අවලයිහිස් සලාම්( තුමා. 
තවද මත්සයාට අයත් අය )යූනුස්( 
ෙැනද වමවනහි කර බලනු  .ඔහු 
වකෝපයට පත් ව ගිය අවසථ්ාවේ 
ඔහු වවත අපි ශක්තිය වනොදරනු 
ඇතැයි ඔහු සතුවේය  .පසු  ව ඔහු 
අන්ධකාරවේ සට “ඔබ හැර 
වවනත් වදවිවඳකු වනොමැත  .ඔබ 

ِ نَّ ًباِفرظر اضه ُِمغر هْذِذرهربر ِإ اِانلُّونه
ورذر

ِ ِِفه نرادرىَٰ ِفر ْيهه
لر ِعر رر ْنِلرْنِنرْقده

ر
أ

ِ نْتر
ر
ِأ إهَّلَّ ِر

هَلرَٰ ِإ
ْنَِّلر
ر
ِأ اته لُمر الظُّ

ِ ُِكْنُتِمهنر ِإهِّنِّ كر
انر ُسْبحر
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සුවිශුේධය. නියත වශවයන්ම මම 
අපරාධකරුවන්වෙන් වකවනකු 
වීමි“ යැයි ඇමතීය. 

همهيِر ال ِ{87} الظَّ

එවිට අපි ඔහුට පිළිතුරු දුනිමු  .තවද 
අපි ඔහු ව දුකින් මුදවා ෙත්වතමු .
එවසලය අපි වේව 
විශ්වාසවන්තයින් මුදවා ෙනුවේ.  

ِ مِّ ِالْغر َّْينراهُِمهنر ْنر ُِور ْبنراَِلر ِۗ  فراْسترجر
هكرِ ل
ذرَٰ كر ِِور ِ{88} الُْمْؤمهنهيِرُِنْنجه

89,90. zසකරිේයා )අවලයිහිස් සලාම්( තුමා හා යහ්යා )අවලයිහිස් සලාම්( 
තුමා. 

තවද zසකරිේයා ෙැනද වමවනහි 
කර බලනු  .මාවේ 
පරමාධිපතියාණනි! ඔබ මා තනි ව 
අත හැර වනොදමනු  .තවද ඔබ 

ෂ්ඨයා උරුමක්කරුවන්වෙන් වශ්රේ
යැයි ඔහු ඔහුවේ පරමාධිපතිව 
ඇමතුවේය. 

ِ ْرِنه
ِترذر َِّلر بَُّهِرربِّ ِرر هْذِنرادرىَٰ رهيَّاِإ

كر زر ور
ِالْورارهثهيِر ْيُ

ِخر نْتر
ر
ِ{89} فرْرًداِورأ

එවිට අපි ඔහුට පිළිතුරු දුනිමු  .තවද 
අපි ඔහුට යහය්ා ව පිරිනැමුවවමු .
තවද අපි ඔහුට ඔහුවේ බිරිය දැහැමි 

කවළමු .නියත වශවයන ි්ම ඔවුහු 
යහකම් කිරීවමහි යුහුසුලු වූහ  .තවද 
ඔවුහු කැමැත්වතන් හා බිවයන් අප 

ඇමතූහ .තවද ඔවුහු අපහට බිවයන් 
පසුවන්නන් වූහ.  

ِ َٰ َْير َُِير ْبنراَِلر ورهر ُِور ْبنراَِلر فراْسترجر
ُهِ وْجر ُِزر ْصلرْحنراَِلر

ر
هنَُّهمِِْۗ  ورأ نُواِإ َِكر

ارهُعونِر ِِيُسر رْيراتهِِِفه
ْ
يرْدُعونرنراِاْل ِور

ًبا ًباِررغر ررهر نُواِۗ  ِور َكر راِور ِنلر
عهيِر اشه ِ{90} خر

91. මර්යම් )අලයිහස් සලාම්( තුමිය. 
තම කනයාභව ආරක්ෂා කර ෙත් 
තැනැත්තිය (වන මර්යම් )ෙැන ද 

වමවනහි කරනු .එවිට අපි අපවේ 
ආත්මවයන් එහි පිඹිවවමු .තවද 

ඇය හා ඇයවේ දරුවා 
වලෝවැසයන්හට සිංඥාවක් බවට 
පත් කවළමු.  

ْخنراِ نرفر اِفر هر نرْتِفررْجر ْحصر
ر
ِأ ِته

ورالَّ
اِ اِوراْبنرهر لْنراهر عر نراِورجر اِمهْنُِروحه فهيهر

رمهيِر ال هلْعر ِ{91} آيرًةِل

92-95. සෑම නබිවරයකුම ඇරයුම් කර සටිවේ එකම දහමක් වවතය.  
නියත වශවයන්ම වම් නුඹලාවේ 
ජනසමූහය එකම ජන සමූහයකි .
තවද නුඹලාවේ පරමාධිපති මම 

වවමි .එවහයින් නුඹලා  මට 

نراِ
ر
ةًِورأ در ًةِوراحه مَّ

ُ
ُتُكْمِأ مَّ

ُ
أ هِه ذه ِهرَٰ إهنَّ

اْعُبُدونِه
بُُّكْمِفر ِ{92} رر
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ෙැතිකම් කරනු. 

ඔවුන්වේ කරුණ ඔවුන් අතර වවන් 
කවළෝය  .සයල්ල අප වවත නැවත 
හැරී එන්නන් වවති.  

ْمررُهْمِبريْنرُهْمِ
ر
ُعواِأ طَّ ترقر ْنراُِكلِِۗ  ور هَلر ِإ
ُعونِر ِ{93} رراجه

එවහයින් කවවරකු 
විශ්වාසවන්තයකු වලස සට යහකම් 
අතුරින් යමක් කරන්වන්ද එවිට 
ඔහුවේ ශ්රමයට කිසදු ප්රතික්වෂේප 
කිරීමක් වනොමැත  .තවද නියත 
වශවයන්ම අපි ඔහු වවනුවවන් 

(එය )සටහන් කරන්නන් වවමු.  

ِ ِورُهور راته اْله ِالصَّ ْلِمهنر ْنِيرْعمر مر فر
ُِ هنَّاَِلر إ ِور ْعيههه هسر ِل ُِكْفررانر ِفرَلر ُمْؤمهنر

هُبونِر ت ِ{94} َكر

අප විනාශ කළ ෙම්මාන වවත (එහි 
ජනයා නැවත පැමිණීම )තහනම් 

විය .නියත වශවයන්ම ඔවුහු නැවත 
හැරී වනොඑති .  

ِ نَُّهْمَِّلر
ر
اِأ ْهلرْكنراهر

ر
ِقرْريرٍةِأ َٰ ر ِلَعر ررامر ورحر

ُعونِر ِ{95} يررْجه

96-100. යඃජූජ් හා මඃජූජ්වේ උදාව අවසන් දිනවේ සලකුණකි. 
අවසානවේ )බාධන( විවෘත කරනු 
ලැබු විට යඃජූජ් හා මඃජූජ් වන ඔවුහු 
සෑම උස් තැනිතලාවකින්ම 
වේෙවයන් පැමිවණනු ඇත. 

ْتِ هذراِفُتهحر ِإ َٰ َّتَّ ُجوُجِِحر
ْ
أ مر ُجوُجِور

ْ
يرأ
ٍبِ در ِحر ورُهْمِمهْنُِكِّ

لُونِر ِ{96} يرنْسه
සතය ප්රතිඥාව සමීප වී ඇත  .එවිට 
තික්වෂේප කළවුන්වේ බැල්ම ප්ර
පහත් ව පවතී  .අවහෝ අපවේ 
විනාශය! සැබැවින්ම අපි වම් ෙැන 
අනවධානවයහි පසු වූවයමු  .එවසේ  
වනොව අපි අපරාධකරුවන් වූවයමු. 

ِالْورْعُدِ ربر ِوراْقَتر ر إهذراِِهه
ِفر رقُّ

ْ
اْل

ُرواِيراِ فر ِكر هينر اُرِاَّلَّ بْصر
ر
ِأ ةر اخهصر شر

اِ ْفلرٍةِمهْنِهرَٰذر ِغر ْدُِكنَّاِِفه
ْيلرنراِقر ور

همهيِر ال ِ{97} برْلُِكنَّاِظر
නියත වශවයන්ම නුඹලා හා 
අල්ලාහ්වෙන් වතොර ව නුඹලා 
නමදින දෑ නිරවේ ඉන්ධන වවයි .
නුඹලා ඒ වවත පැමිවණන්නන් 
වන්වනහුය. 

ِه ِاَّللَّ ِمهْنُِدونه اِترْعُبُدونر مر هنَُّكْمِور إ
اِ رهر ْنُتْمِل

ر
ِأ نَّمر هر ُبِجر صر حر

ِ{98} ورارهُدونِر
ඔවුන් වදවිවරුන් වූවේ නම් ඔවුහු ඒ 
)විරය( වවත පැමිවණන්වන් නැත .
තවද සයල්වලෝම එහි 
සදාතනිකවයෝ වවති . 

اِ ررُدوهر اِور ًةِمر ههر ءهِآل ُؤَّلر ِهرَٰ نر رْوَِكر ِۗ  ل
ُكلِ اِور ونِرِفهيهر ُ اِله ِ{99} خر
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ඔවුනට ඇත්වත් එහි විලාප 
නැගීමය  .එවහයින් ඔවුනට එහි 

(වවන ත් කිසවක්  )වනොඇවසති.  

ِ اَِّلر ِورُهْمِفهيهر اِزرفهير رُهْمِفهيهر ل
ُعونِر رْسمر ِ{100} ي

101-103. මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ බිහිසුණු 
තත්ත්වවයන් වේව විශ්වාසවන්තයින්ට හිමි වන ජය. 

නියත වශවයන්ම වපර ඉකුත් ව 
ගිය අපවෙන් යහපත තමන්ට හිමි 
වූවන් වනාහි ඔවුහු එයින් 

(නිරවයන් )දුරස් කරනු ලබන්නන් 
වවති.  

ِ َٰ ُْسَنر
ْ
رُهْمِمهنَّاِاْل ْتِل برقر ِسر هينر ِاَّلَّ إهنَّ

اُِمْبعرُدونِر ْنهر ِعر هكر
وَلرَٰ
ُ
 {101} أ

ِ
ඔවුහු එහි කිසදු හඬකට සවන් 
වනොවදති  .තවද ඔවුන්වේ සත් ආශා  
කරන දෑහි ඔවුහු සදාතනිකවයෝ 
වවති. 

اِ هر يسر سه ِحر ُعونر رْسمر ِي ِِورُهمِِْۗ  َّلر ِِفه
ا ْنُفُسُهمِِْاْشترهرْتِِمر

ر
ِأ

ونِر ُ اِله ِ{102} خر
ඉමහත් භීතිය ඔවුන් දුකට පත් 
වනොකරයි  .තවද වමය නුඹලාට 
තිඥා වදනු ලබමින් සටි නුඹලාවේ ප්ර

දිනය වේ යැයි (පවසමින් )
මලක්වරුන් ඔවුන් මුණ ෙැවසති.  

ِ َِّلر ُ ْكِبر
ر
ُعِاْْل زر ُْزُنُهُمِالْفر َير

اِ ذر ُةِهرَٰ هكر ئ َلر اُهُمِالْمر ترترلرقَّ ور
هيُِكْنُتْمِ يرْوُمُكُمِاَّلَّ

ُدونِر ِ{103} تُوعر
104-106. අල්ලාහ්වේ ශක්තිය විදහා පෑම හා තම ෙැත්තන්හට ඔහු කළ 

ආශිර්වාදයන්. 
වපොත් හි වල්ඛන හකුළන්නාක් 
වමන් අහස අපි හකුළන දින, 
මුල්වරට අපි මැවීම් ආරම්භ කළාක් 
වමන් එය නැවත වෙන එන්වනමු .

තිඥාවක් එය අප වවත පැවරුණු ප්ර
වශවයනි .නියත වශවයන්ම අපි එය 

සදු කරන්නන් වවමු.  

ِ لِّ جه ِالسِّ يِّ طر
ِكر اءر مر ْطوهيِالسَّ

ِنر يرْومر
ِ هلُْكُتبه اِۗ  ل مر نراِكر

ْ
أ لرِِبردر وَّ

ر
لٍْقِِأ ِخر

لرْينراِورْعًداِۗ  ِنُعهيُدهُِ هنَّاِۗ  ِعر ُِكنَّاِإ
لهيِر ِ{104} فراعه

නියත වශවයන්ම මහවපොවළොව 
එය මාවේ දැහැමි ෙැත්තන් උරුම 
කර ෙනු ඇතැයි වමවනහි කිරීවමන් 
පසු ව සැබැවින්ම සබූර් වේව 
ග්රන්ථවයහි අපි සටහන් කවළමු. 

ِ مهْنِبرْعده ُبورِه ِالزَّ اِِفه
تربْنر ْدِكر لرقر ور

برادهيِر اِعه رهُثهر
ِير ْرضر

ر
ِاْْل نَّ

ر
ْكرهِأ

ِاَّلِّ
ُونِر اْله ِ{105} الصَّ
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නියත වශවයන්ම වමහි ෙැතිකම් 
කරන ජනයාහට නිවේදනයක් ඇත . 

ينِر هده ب ْوٍمَِعر
هقر ًًغِل رَلر اِْلر ذر ِهرَٰ ِِفه ِ{106} إهنَّ

107-112. අල්ලාහ්වේ දූතයාණන්වේ ඇතැම් ගුණාිංෙ එතුමාණන්වේ 
වැදෙත්කම ඔහු ව පිටුපාන්නන්හට අවවාද කිරීම. 

තවද වලෝවැසයන්හට ආශිර්වාදයක් 
වශවයන් මිස අපි නුඹ 
වනොඑේවවමු. 

ِررمْحرًةِ ِإهَّلَّ نراكر
لْ ْرسر

ر
اِأ مر ور

رمهيِر ال هلْعر ِ{107} ل
මා වවත වේව පණිවිඩ දන්වනු 
ලබනුවේ  ,නුඹලාවේ වදවිඳා එකම 

වදවිඳාණන් වූ බවය .එවහයින් 
නුඹලා අවනත වන්නන් වවත්ද?  

ِر هَلرَٰ ُهُكْمِإ
رَٰ هل اِإ مر

نَّ
ر
ِأ َّ ِإهَلر َٰ اِيُوَحر هنَّمر قُْلِإ

ِ در ْلِِۗ  وراحه هر ْنُتمِِْفر
ر
ِأ

ِ{108} ُمْسلهُمونِر
එවහයින් නුඹලා පිටුපෑවවහු නම් 
එවිට මම නුඹලාට එක සමාන ව 
දැනුම් දී ඇත්වතමි  .තිඥා නුඹලාට ප්ර
වදනු ලබන දෑ සමීපවයන් ද එවසේ 
නැතවහොත් දුරින්දැයි මම 
වනොදනිමි. 

وراٍءِ ِسر َٰ ر ُقْلِآذرْنُتُكْمِلَعر لَّْواِفر إهْنِترور
فر
هنِِْۗ   إ ْدرهيِور

ر
ِِأ رهيبر

قر
ر
مِِْأ

ر
اِبرعهيدِرِأ ِمر

ُدونِر ِ{109} تُوعر

නියත වශවයන්ම ප්රකාශවයන් 
වහළිවන දෑ ද ඔහු දනියි  .තවද 
නුඹලා සඟවන දෑ ද ඔහු දනියි. 

يرْعلرُمِ ِور ْوله ِالْقر ِمهنر رْهرر
ْ
هنَُّهِيرْعلرُمِاْل إ

اِ ِ{110} ترْكُتُمونِرمر
එය (මාදවීමඑවසේ ප්ර )නුඹලාට 
පරීක්ෂණයක් වලස වහෝ මද 
කලකට භුක්ති විඳීමක් වලස වහෝ 
විය හැකි දැයි මම වනොදනිමි. 

ِلرُكْمِ لَُّهِفهْتنرةر ْدرهيِلرعر
ر
هْنِأ إ ور

ٍيِ ِحه َٰ ِإهَلر تراعر مر ِ{111} ور

මාවේ පරමාධිපතියාණනි  ,නුඹ 
වයන් යුතුසතය  ව තීන්දු වදනු 

මැනව! නුඹලා වර්ණනා කරන දෑට 
විරුේධව මහා 
කරුණාන්විතයාණන් වූ අපවේ 
පරමාධිපති උදේ පතනු ලබන්නාය. 
යැයි ඔහු )මහම්මේ( පැවසීය. 

ِ رقِّ
ْ
هاْل ِاْحُكْمِب ِرربِّ بُّنراِۗ  قرالر رر ِور

انُِِالرَّمْحرَٰنُِ َِِٰالُْمْسترعر ر اِلَعر ِمر
ُفونِر ِ{112} ترصه
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