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03 සූරත් ආලු ඉම්රාන් (ඉම්රාන්ගේ කුටුම්භය)  

මක්කාහ්ගෙහි දී ප්රදරර්භෙය ූවෙි. 

   ආයාත් (ෙැි) 1 - 91 දරක්ො. 

1-6. ඒක ගද්ෙත්ෙය නබිත්ෙය සහ අල්-කුර්ආනය පිළිබඳ විස්තර. 

අලිෆ්, ලාම්, මීම්. (1) الم  
අල්ලාහ්, සදරා පැෙැත්මක් ඇති 
සදරා ජීෙමානී ූව  ඔහු හැර 
(සැබැවින්ම) ගෙනත් ගදරවිගයක් 
ගනොමැත.  

وَ  إَِل  إَِلَ  َل  الله   (2) الَْقييومه  الَْحي  هه

තමන් අතර ූව දරෑ තහවුරු 
කරෙන්නක් ෙශගයන් 
සතයගයන් ුතු  ෙ රර්ම ්රන්යය 
ඔබ ගෙත ඔහු පහළ කගළේය.  

 

තෙදර මීට ගපර ජනයාට මඟ 
ගපන්වීමක් ගලස තව්රාතය හා 
ඉන්ජීලය දර ඔහු පහළ කගළේය. 
තෙදර නිර්ණායකය (අල්-
කුර්ආනය) දර ඔහු පහළ කගළේය. 
සැබැවින් ම අල්ලාහ්ගේ ෙැි 
ප්රතික්ගපේප කළවුන් ෙන ඔවුනට 
දරැඩි දරඬුෙම් ඇත. තෙදර අල්ලාහ් 
සර්ෙ බලරාරී ය. සම ප්රතිාාර 
දරක්ෙන්නාය. 

قًا بِاْْلَق ِ  الِْكتَاَب  َعلَيَْك  نََزَل  ِ َصد   مه
نَْزَل  هِ يََديْ  َبْيَ  لَِما

َ
ْْنِيَل  اتلَْوَراةَ  َوأ  َواْْلِ

ًدى َقبْله  مِنْ  (3) نَْزَل  لِلَناِس  هه
َ
 َوأ

رْقَانَ  وا اََّلِينَ  إِنَ  الْفه  اللِ  بِآيَاتِ  َكَفره
مْ   ذهو َعزِيز   َوالله  َشِديد   َعَذاب   لَهه

 (4) انْتَِقام  

නියත ෙශගයන් ම අල්ලාහ,් ඔහු 
ගෙත මහගපොගළොෙ ු ළ ගහෝ 
අහස ු ළ ගහෝ ඇති ිසෙක්  
සැඟගෙන්ගන් නැත. 

ء   َعلَيْهِ  ََيَْف  َل  اللَ  إِنَ   ِف  ََشْ
رِْض 

َ
 (5) الَسَماءِ  ِف  َوَل  اْْل

ගර්භාපයන් ු ළ නුඹලා ෙ තමන්  َو مْ  اََّلِي هه ِرهكه رَْحامِ  ِف  يهَصو 
َ
 اْْل



 

 

 
3 

කැමති පරිදි හැඩ ගන්ෙන්ගන් 
ඔහු ම ය. සර්ෙ බලරාරී සුතම් 
ඥානෙන්ත ූව ඔහු හැර ගෙනත් 
ගදරවිගයක් ගනොමැත.  

وَ  إَِل  إَِلَ  َل  يََشاءه  َكيَْف   الَْعزِيزه  هه
 (6) اْْلَِكيمه 

7-9. අල්-කුර්ආනගේ නියතාර්ය සහිත ොකයයන් හා බහුඅර්ය ොකයයන්, 
ප රාර්යනාගව් ෙැදරගත්කම, අල්ලාහ ්ගකගරහි බිය බැතිමත් වීගම් ෙැදරගත්කම. 
නුඹ ගෙත රර්ම ්රන්යය පහළ 
කගළේ ඔහු ය. එයින් මුහ්කමාත් 
(ගහෙත් පැහැදිලි තීන්දු සහගත) 
ෙැි ඇත. ඒො රර්ම ්රන්යගේ 
මූලය යි. තෙ දර අගනක් ඒො 
මුතපාබිහාත් (ගහෙත් සමරෑපතා 
ඇති) ෙැි ය. එබැවින් 
කෙගරකුගේ හදරෙගතහි 
ෙයාකූලතලත්ෙය ඇත්තවුන් ෙනාහි 
ඔවුන් කලහකම් ිරීගම් 
අගේක්පාගෙන් දර එහි අර්ය 
විකෘති ිරීගම් අගේක්පාගෙන් දර 
එයින් සමරූපතා ඇති දරෑ 
අනුගමනය කරති. එහි යයාර්යය 
අල්ලාහ් හා ගැඹුරු ඥානය 
ඇත්තවුන් හැර ගෙන ිසගෙකු 
ගනොදරන්ගන්ය. තෙ දර අපි ඒො 
විශ්ොස කගළමු. සයල්ල අපගේ 
පරමාධිපති ගෙතිනි යැයි ඔවුහු 
පෙසති. බුද්ධිමත් අය හැර 
ගෙනත් ිසගෙක් ගමගනහි 
ගනොකරන්ගනෝය. 

وَ  نَْزَل  اََّلِي هه
َ
 مِنْهه  الِْكتَاَب  يَْك َعلَ  أ

َْكَمات   آيَات   مي  ههنَ  ُمه
ه
َخره  الِْكتَابِ  أ

ه
 َوأ

تََشابَِهات   َما مه
َ
 َزيْغ   قهلهوبِهِمْ  ِف  اََّلِينَ  فَأ

 الْفِتْنَةِ  ابْتَِغاءَ  مِنْهه  تََشابَهَ  َما َفيَتَبِعهونَ 
وِيلِهِ  َوابْتَِغاءَ 

ْ
وِيلَهه  َيْعلَمه  َوَما تَأ

ْ
 إَِل  تَأ

ونَ وَ  الله  هونَ  الْعِلْمِ  ِف  الَراِسخه ول  آَمَنا َيقه
ل  بِهِ   إَِل  يََذَكره  َوَما َرب ِنَا ِعنْدِ  مِنْ  كه
هو ول
ه
ْْلَابِ  أ

َ
   (7) اْْل

අපගේ පරමාධිපතියාණනි, ඔබ 
අප ෙ යහමඟ ගයොමු කළ පසු ෙ 
අපගේ හදරෙත් විකෘතිභාෙයට 
පත් ගනොකරනු. තෙ දර අපට ඔබ 
ගෙතින් ූව දරයාෙ පිරිනමනු. 
සැබැවින් ම ඔබ ම ය මහා 
තයාගලී ව ෙන්තය. 

 َهَديْتَنَا إِذْ  َبْعدَ  قهلهوبَنَا تهزِغْ  َل  َرَبنَا
نَْك  مِنْ  ََلَا وََهْب  نَْت  إِنََك  رَْْحَةً  ََله

َ
 أ

 (8) الْوََهابه 
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(තෙදර) අපගේ පරමාධිපති 
යාණනි, ිසදු සැකයක් 
ගනොමැති දිනකට මිනිසුන් එක් 
රැස් කරන්නා නියත ෙශගයන් ම 
ඔබම ය. සැබැවින් ම අල්ලාහ් 
ප්රතිඥාෙන් කඩ ගනොකරන්ගන්ය 
(යනුගෙන් ප්රාර්යනා කරති.) 

 َريَْب  َل  ِِلَْوم   اَلَاِس  َجامِعه  إِنََك  َرَبنَا
ْلِفه  َل  اللَ  إِنَ  فِيهِ   (9) الِْميَعادَ  َيه

10-13. ප රතික්ගපේපකයින්ගේ පාපකම් ගහේු ගෙන් ඔවුන්ට දරඬුෙම් ිරීගම් 
අල්ලාහ්ගේ නයායය, ගද්ෙ ප්රතික්ගපේපකයින්ගේ ගමගලොෙ සම්පත් 

පරගලොගව් දී ප්රගයෝජනෙත් ගව්විදර  යන ෙග. 
නියත ෙශගයන් ම ගද්ෙත්ෙය 
ප්රතික්ගපේප කළවුන්ට ඔවුන්ගේ 
රන සම්පත ගහෝ ඔවුන්ගේ දරරු 
සම්පත ගහෝ අල්ලාහ්ගගන් 
පැමිගණන ිසෙින් (මිදීමට) 
ඔවුනට උපකාර ගනොෙන්ගන් ම 
ය. නිරා ගින්ගන් ඉන්රන 
ෙනුගේ ඔවුන් ම ය. 

وا اََّلِينَ  إِنَ  مْ  تهْغِنَ  لَنْ  َكَفره  َعنْهه
مْ  ههه ْمَوال

َ
مْ  َوَل  أ ْوَلدههه

َ
 َشيْئًا اللِ  مِنَ  أ

ولَئِكَ 
ه
مْ  َوأ  (11) اَلَارِ  َوقهوده  هه

ෆිර්අවුන්ගේ පරපුර හා ඔවුනට 
ගපර සටියවුන්ගේ සරිත ගමනි. 
ඔවුහු අපගේ ෙදරන් අසතය 
කගළෝය. එබැවින් අල්ලාහ් 
ඔවුන්ගේ පාපයන් ගහේු ගෙන් 
ඔවුන් ෙ (දරඬුෙමට) හසු කගළේය. 
තෙ දර අල්ලාහ් දරඬුෙම් ිරීගමහි 
ඉතා දරැඩි ය.  

بِ 
ْ
 َقبْلِهِمْ  مِنْ  َواََّلِينَ  فِرَْعْونَ  آلِ  َكَدأ

مه  بِآيَاتِنَا َكَذبهوا َخَذهه
َ
نهوبِهِمْ  الله  فَأ  بِذه

 (11) الْعَِقابِ  َشِديده  َوالله 

නුඹලා අබිබො යනු ලබනු ඇත. 
තෙ දර නිරය ගෙත ඒකරාලී කරනු 
ලබනු ඇත යැයි ගද්ෙත්ෙය 
ප්රතික්ගපේප කළවුනට නුඹ 
පෙසනු. එම නොතැන නපුරු ය.   

وا لََِّلِينَ  قهلْ   َستهْغلَبهونَ  َكَفره
ونَ  ََْشه  الِْمَهاده  َوبِئَْس  َجَهَنمَ  إَِل  َوُته

(12) 
(ුතද්රය සඳහා) හමු ූව ගදරපිරිස 
ු ළ නුඹලාට සිංඥාෙක් ඇත. 
පිරිසක් අල්ලාහ්ගේ මාර්ගගේ 

مْ  ََكنَ  قَدْ   اتْلََقتَا ْيِ فِئَتَ  ِف  آيَة   لَكه
ْخَرى اللِ  َسبِيلِ  ِف  تهَقاتِله  فِئَة  

ه
 َوأ
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ුතදර ෙැදුණහ. අගනක් පිරිස ගද්ෙ 
ප්රතික්ගපේපකගයෝ ය. ගමොවුහු 
ඔවුන් ෙ (ුතදර පිටිගේ) 
ගදරගුණයක් ගමන් පියවි ඇසන් 
දුටුගෙෝය. අල්ලාහ් තමන් 
අභිමත කරන අයට තම 
උපකාරගයන් (ජය්රහණය) 
තහවුරු කරන්ගන්ය. මනා 
දරැක්මින් ුතත් අයට ගමහි 
පාඩමක් ඇත.   

مْ  ََكفَِرة   يَ  مِثْلَيْهِمْ  يََرْوَنهه
ْ
 الَْعْيِ  َرأ

ِ  يهَؤي ِده  َوالله   ِف  إِنَ  يََشاءه  َمنْ  بِنَْْصِه
وِل  لَعِْْبَةً  ذَلَِك 

ه
بَْصارِ  ِْل

َ
 (13) اْْل

14-17. අල්-කුර්ආනය මිනිස් හදරෙත් පුහුණු ිරීම, ෙැරදි මාර්ගයන් බිහිවීගම් 
ක රම හා විශ්ොසෙන්තයිනට ඒ පිළිබඳ ෙ දරැනුෙත් ිරීම. 

කාන්තාෙන්, පිරිමි දරරුෙන්, රන් 
හා රිදිගයන් රැස් කර තබන ලදර 
ස්කන්ර, සළකුණු තබනු ලැබූ 
අශ්ෙයින්, ගගොවිපළ සු න් හා 
ෙු  ගකගරහි ූව තෘප්ණාගෙහි 
ඇල්ම ජනයාට අලිංකෘත කරන 
ලදී. ඒො ගමගලොෙ ජීවිතගේ 
වින්දරනයන් ය. තෙ දර අලිංකාර 
ගයොමු වීගම් සය්ානය ඇත්ගත් 
අල්ලාහ් ෙන ඔහු ගෙත ය.     

ي ِنَ  بي  لِلَناِس  زه  مِنَ  الَشَهَواتِ  حه
ِ  َوالَْقنَاِطيِ  َواْْلَنِيَ  الن َِساءِ  َقنَْطَرة  الْمه
َسوََمةِ  َواْْلَيْلِ  َوالْفَِضةِ  اََّلَهبِ  مِنَ   الْمه

نَْعامِ 
َ
ِ  َمتَاعه  ذَلَِك  َواْْلَرْثِ  َواْْل  اْْلَيَاة
نْيَا ْسنه  ِعنَْدهه  َوالله  اَلي  (14) الَْمآبِ  حه

ගම්ොට ෙඩා ගරේප්ද දරෑ ගැන මම 
නුඹලාට දරන්ෙන්ගනම් දරැයි 
(නබිෙරය!) විමසනු.  බිය 
බැතිමු න්හට ඔවුන්ගේ 
පරමාධිපති අබියස ඊට පහළින් 
ගිංගාෙන් ගලා බස්නා උයන් 
ඇත. ඔවුහු එහි සදරාතනිකගයෝය. 
තෙ දර අල්ලාහ්ගගන් ූව 
පිළිගැනීම දර පිවිු රු අඹුෙන් දර 
ඇත. තෙ දර අල්ලාහ් එම 
ගැත්තන් පිළිබඳ ෙ සර්ෙ 
නිරීක්පක ය.  

مْ  قهلْ  نَب ِئهكه ؤه
َ
ْي   أ

مْ  مِنْ  ِِبَ  لََِّلِينَ  ذَلِكه
 مِنْ  ََتْرِي َجَنات   َرب ِهِمْ  ِعنْدَ  اَتَقوْا
نَْهاره  َُتْتَِها

َ
ْزَواج   فِيَها َخاَِلِينَ  اْْل

َ
 َوأ

طَ   بَِصي   َوالله  اللِ  مِنَ  َورِْضَوان   َهَرة  مه
 (15) بِالْعِبَادِ 
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ඔවුහු කෙරහු දර යත් අපගේ 
පරමාධිපතියාණනි! සැබැවින්ම 
අපි විශ්ොස කගළමු. එගහයින් 
ඔබ අපට සමාෙ ගදරනු මැනෙ ! 
තෙ දර නිරා ගින්ගන් දරඬුෙමින් අප  
ආරක්පා කරනු මැනෙ ! යැයි 
පෙසන්ගනෝ ය. 

هونَ  اََّلِينَ  ول  ََلَا فَاْغفِرْ  آَمَنا إَِننَا نَاَربَ  َيقه
 (16) اَلَارِ  َعَذاَب  َوقَِنا ذهنهوبَنَا

ඔවුහු ඉෙසලිෙන්තගයෝය. සතය 
පෙසන්ගනෝය. යටහත් 
ෙන්ගනෝය. වියදරම් කරන්ගනෝය. 
අලුයම් (සහර්) කාලගයහි පාප 
ක්පමාගෙහි නිරත ෙන්ගනෝය. 

 َوالَْقانِتِيَ  َوالَصادِقِيَ  الَصابِرِينَ 
نْفِقِيَ  ْستَْغفِرِينَ  َوالْمه ْسَحارِ  َوالْمه

َ
 بِاْْل

(17) 
18-22. අල්ලාහ්ගේ එකීයත්ෙය පිළිබඳ ෙ සාක්ෂි, අල්ලාහ ්විසන් පිළි ගනු 
ලැබූ දරහම ඉස්ලාමය පමණක් වීම, ප රතික්ගපේපකයින්ගේ අෙසන් තීන්දුෙ හා 

නබිෙරුන්ට හිිංසා ඇති කළවුන්ගේ තත්ත්ෙය පිළිබඳ විග රහය.  
අල්ලාහ්, ඔහු හැර ගෙනත් 
ගදරවිගයක් ගනොමැත යැයි සාක්ෂි 
දරරයි. එගමන් ම මලක්ෙරුන් දර 
ුතක්තිය ඉටු කරමින් සටින 
ඥානගයන් ුතත් අය දර (සාක්ෂි 
දරරති.) සුතම් ඥානී සර්ෙ බලරාරී 
ඔහු හැර ගෙනත් ගදරවිගයක් 
ගනොමැත. 

نَهه  الله  َشهِدَ 
َ
وَ  إَِل  إَِلَ  َل  أ  َوالَْمََلئَِكةه  هه

هو ول
ه
ِ  قَائًِما الْعِلْمِ  َوأ  إَِل  إَِلَ  َل  الْقِْسِط ب
وَ   (18) اْْلَِكيمه  الَْعزِيزه  هه

නියත ෙශගයන් ම අල්ලාහ ්
අබියස ූව දරහම ඉස්ලාමය ගව්. 
ගද්ෙ ්රන්යය පිරිනමනු ලැබූ 
අය, ඔවුන් ගෙත ඥානය පැමිණි 
පසු ෙ ඔවුන් අතර තිබූ ඊර්පයාෙ 
ගහේු ගෙන් මිස ඔවුහු ගේදර 
ගනොූවහ. තෙ දර කෙගරකු 
අල්ලාහ්ගේ ෙැි ප්රතික්ගපේප 
කරන්ගන් දර එවිට සැබැවින් ම 
අල්ලාහ් විනිශ්ාය ිරීගමහි ඉතා 
ගව්ගෙත් ය. 

ِينَ  إِنَ   َوَما اْْلِْسََلمه  اللِ  ِعنْدَ  اَل 
وتهوا اََّلِينَ  اْختَلََف 

ه
 مِنْ  إَِل  الِْكتَاَب  أ

مه  َما َبْعدِ  مْ  َبْغيًا الْعِلْمه  َجاَءهه  َوَمنْ  بَيْنَهه
رْ   ََسِيعه  اللَ  فَإِنَ  اللِ  بِآيَاتِ  يَْكفه
 (19) اْْلَِسابِ 
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එබැවින් නුඹ සමඟ ඔවුන් ොදර 
කගළේ නම් එවිට මම මාගේ 
මුහුණ අල්ලාහ්ට යටහත් 
කගළමි. තෙ දර මා අනුගමනය 
කළ අය දර (එගසේ යටහත් 
කගළෝය) යැයි නුඹ පෙසනු. තෙ 
දර නුඹලා යටහත් ූවගයහු දරැයි 
ගද්ෙ ්රන්යය පිරිනමනු 
ලැබූෙන්ගගන් හා ලිවීගම් 
ියවීගම් හැියාෙ 
ගනොදරරන්නන්ගගන් විමසනු. 
ඔවුහු එගසේ යටහත් ූවගයහු නම් 
එවිට සැබැවින් ම ඔවුහු යහමඟ 
ලැබුගෙෝය. ඔවුහු පිටුපෑගෙහු 
නම් එවිට ඔගේ ෙගකීම ෙනුගේ 
දරන්ො සටීම පමණ ය. තෙ දර 
අල්ලාහ් ගැත්තන් පිළිබඳ ෙ 
සර්ෙ නිරීක්පක ය. 

وكَ  فَإِنْ  لْ  َحاجي ْسلَْمته  َفقه
َ
ِ  وَْجِهَ  أ  لِلَ

وتهوا لََِّلِينَ  َوقهلْ  َعنِ اَتبَ  َوَمنِ 
ه
 الِْكتَاَب  أ

ِي ِيَ  م 
ه
ْسلَْمتهمْ  َواْْل

َ
أ
َ
وا فَإِنْ  أ ْسلَمه

َ
 َفَقدِ  أ

 اْْلَََلغه  َعلَيْكَ  فَإَِنَما تََولَوْا ِإَونْ  اْهتََدْوا
 (21) بِالْعَِبادِ  بَِصي   َوالله 

නියත ෙශගයන් ම අල්ලාහග්ේ 
ෙදරන් ප්රතික්ගපේප කරන, 
ුතක්තිගයන් ගතොර ෙ නබි ෙරුන් 
ෙ ඝාතනය කරන, සාරාරණ 
ගලසන් (තීන්දු තීරණ) නිගයෝග 
කරන්නන් ෙ ඝාතනය කරන 
අය, ගව්දරනීය දරඬුෙමක් ඇති බෙ 
නුඹ ඔවුනට ශුභාරිංචි පෙසනු. 

ونَ  اََّلِينَ  إِنَ  ره  اللِ  بِآيَاتِ  يَْكفه
 َويَْقتهلهونَ  َحق    بَِغْيِ  اَلَبِي ِيَ  َويَْقتهلهونَ 
ونَ  اََّلِينَ  ره مه

ْ
 اَلَاِس  مِنَ  قِْسِط بِالْ  يَأ
مْ  ْهه ِ ِِلم   بَِعَذاب   فَبََش 

َ
 (21) أ

ගමගලොෙ හා මු  ගලොෙ තම 
ක්රියාෙන් නිප් ල වී ගිය අය 
ගමොවුහු ම ය. තෙ දර ඔවුනට උදරව් 
කරුෙන්ගගන් ිසගෙක් ගහෝ 
ගනොමැත. 

ولَئَِك 
ه
هههمْ  َحبَِطْت  اََّلِينَ  أ ْعَمال

َ
 ِف  أ

نْيَا ِ  اَلي مْ  َوَما َواْْلِخَرة  اِِصِينَ نَ  مِنْ  لَهه
(22) 

23-25. දරහම් ලත් ජනයා, අල්ලාහ්ගේ තීන්දුෙ ඔවුන් ප රතික්ගපේප ිරීම, 
සතයය ප රතික්ගපේප ිරීම. 

පුස්තකගයන් ගකොටසක්  ْلَم
َ
وتهوا اََّلِينَ  إَِل  تَرَ  أ

ه
 مِنَ  نَِصيبًا أ
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පිරිනමනු ලැබූෙන් ෙ නුඹ 
ගනොදුටුගෙහි දර  ඔවුන් අතර 
තීන්දු කරනු පිණිස අල්ලාහ්ගේ 
්රන්යය ගෙත ඔවුන් කැඳෙනු 
ලබන්ගනෝය. පසු ෙ ඔවුන් 
අු රින් පිරිසක් ගනොසලකා 
හරින්නන් ගලස පිටුපා ගිගයෝය.   

 اللِ  كِتَابِ  إَِل  يهْدَعْونَ  الِْكتَابِ 
مَ  مْ  ِِلَْحكه مْ  فَرِيق   َيتََوَل  ثهمَ  بَيْنَهه  مِنْهه

مْ  ونَ  وَهه ْعرِضه  (23) مه

එය, නියමිත දින ගණනකට 
පමණක් මිස නිරය අප ෙ සප්ර්ශ 
ගනොකරනු ඇතැයි ඔවුන් පැෙසූ 
ගහේු ගෙනි. තෙ දර ඔවුන්ගේ 
දරහගමහි ඔවුන් ගගොතමින් සටි දරෑ 
ඔවුන් ෙ රෙටා දරැමුගව්ය. 

مْ  ذَلَِك  َنهه
َ
هوا بِأ  إَِل  اَلَاره  َتَمَسنَا لَنْ  قَال
يَاًما

َ
وَدات   أ مْ  َمْعده  َما دِينِهِمْ  ِف  وََغرَهه

  (24) َيْفََتهونَ  ََكنهوا

ිසදු සැකයක් ගනොමැති දිනයක 
අප ඔවුන් ෙ එක්රැස් කර සෑම 
ආත්මයක් සඳහා ම එය ඉපැයූ දරෑ 
පූර්ණ ෙ ගදරනු ලබන විට එය 
ගකගසේ ගව් දර   තෙ දර ඔවුහු 
අපරාර කරනු ගනොලබන්ගනෝය. 

مْ  إِذَا فََكيَْف   َريَْب  َل  ِِلَْوم   ََجَْعنَاهه
ِيَْت  فِيهِ  ي  َووهف   َكَسبَْت  َما َنْفس   كه
مْ  ْظلَمهونَ  َل  وَهه  (25) يه

26,27. විශ්ෙය හා මිනිසා මැවීගම් අල්ලාහ්ගේ බලය. 

(නබිෙරය) නුඹ පෙසනු. සයලු 
පාලනයන්හි හිමිකරු ෙන 
අල්ලාහ්, ඔබ අභිමත අයට රාජය 
පාලනය පිරිනමන්ගනහිය. ඔබ 
අභිමත අයගගන් රාජය පාලනය 
ඉෙත් කරන්ගනහිය. තෙ දර ඔබ 
අභිමත අය ෙ උසස් 
කරන්ගනහිය. ඔබ අභිමත අය ෙ 
පහත් කරන්ගනහිය. සයලු 
යහපත ඇත්ගත් ඔබ අගතහි ය. 
නියත ෙශගයන්ම ඔබ සයලු දරෑ 
ගකගරහි ශක්තිෙන්තයා ය.   

مَ  قهلِ  لْكِ  َمالَِك  اللهه لَْك  تهْؤِت  الْمه  الْمه
لْكَ  َوَتْْنِعه  تََشاءه  َمنْ   تََشاءه  مَِمنْ  الْمه
 بِيَِدكَ  تََشاءه  َمنْ  َوتهِذلي  تََشاءه  َمنْ  َوتهعِزي 
ء   كه ِ  ََعَ  إِنََك  اْْلَْيه   (26) قَِدير   ََشْ

ඔබ රාත්රිය දරහෙගලහි ඇු ළත් 
කරන්ගනහිය. ඔබ දරහෙල 
රාත්රිගයහි ඇු ළත් 

 ِف  اَلََهارَ  َوتهولِجه  َلََهارِ ا ِف  اللَيَْل  تهولِجه 
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කරන්ගනහිය. මළ දරැයින් ජීවී දරෑ 
පිට කරන්ගනහිය. ඔබ ජීවී 
දරැයින් මළ දරෑ පිට කරන්ගනහිය. 
තෙ දර ඔබ අභිමත අයට 
ගණනයින් ගතොර ෙ 
ගපෝපණය ලබා ගදරන්ගනහිය. 

ْرِجه  اللَيْلِ  ْرِجه  الَْمي ِتِ  مِنَ  الَْحَ  َوُته  َوُته
 تََشاءه  َمنْ  َوتَْرزهقه  الَْح ِ  مِنَ  الَْمي َِت 
 (27) ِحَساب   بَِغْيِ 

28-30. ගද්ෙ ප රතික්ගපේපකයින් භාරකරුෙන් ගලස ගැනීම සුදුසු දර  මිනිසාගේ 
ක රියාෙන් ෙලට අනුෙ පරගලොෙ ප රතිවිපාක ගදරනු ලැබීම පිළිබඳ නීති රීති. 

ගද්ෙ විශ්ොසෙන්තයින් ගද්ෙ 
විශ්ොසෙන්තයින් ෙ හැර 
ගද්ෙත්ෙය ප්රතික්ගපේප 
කරන්නවුන් ෙ භාරකරුෙන් 
ගලස ගනොගත ුතු  ය. කෙගරකු 
එගසේ කරන්ගන් දර එවිට ඔහුට 
අල්ලාහ්ගගන් ිසෙක් (ිසදු 
ආරක්පාෙක්) ගනොෙනු ඇත. 
නමුත් නුඹලා ඔවුන්ගගන් 
(ආත්ම) ආරක්පාෙ සපයා ගැනීම 
උගදරසා මිස. තෙ දර අල්ලාහ ්
තමන් ගැන නුඹලාට අෙොදර 
කරන්ගන්ය. තෙ දර ලැඟුම් 
ගන්නා ස්යානය ඇත්ගත් 
අල්ලාහ් ගෙත ම ය. 

ْؤمِنهونَ  َيَتِخذِ  َل  ْوِِلَاءَ  الََْكفِرِينَ  الْمه
َ
 أ

ْؤمِنِيَ  دهونِ  مِنْ   ذَلَِك  َيْفَعلْ  َوَمنْ  الْمه
نْ  إَِل  ء  ََشْ  ِف  اللِ  مِنَ  فَلَيَْس 

َ
وا أ  َتَتقه

مْ  مه  تهَقاةً  مِنْهه ِرهكه  َنْفَسهه  الله  َويهَحذ 
 (28) الَْمِصيه  اللِ  ِإَوَل 

නුඹලාගේ හදරෙත් ු ළ නුඹලා 
(යමක්) සඟෙන්ගන් නම් ගහෝ 
එය නුඹලා ගහළි කරන්ගන් නම් 
ගහෝ අල්ලාහ් එය දරන්ගන්ය. තෙ 
දර අහස්හි ඇති දරෑ දර 
මහගපොගළොගෙහි ඇති දරෑ දර ඔහු 
දරන්ගන්ය. තෙ දර අල්ලාහ් සයලු 
දරෑ ගකගරහි ශක්තිෙන්තය. 

وا إِنْ  قهلْ  ْفه مْ  ِف  َما ُته ورِكه ده وْ  صه
َ
وهه  أ  تهبْده

 الَسَماَواتِ  ِف  َما َويَْعلَمه  الله  َيْعلَْمهه 
رِْض  ِف  َوَما

َ
ء   كه ِ  ََعَ  َوالله  اْْل  ََشْ

 (29) قَِدير  

සෑම ආත්මයක් ම යහපතින් 
තමන් කළ දරෑ දර නපුරින් තමන් 
කළ දරෑ දර ඉදිරිගේ දරින දින 
තමන් හා ඒ අතර දිගු දුරසක් 

ي  ََتِده  يَوْمَ   َخْي   مِنْ  َعِملَْت  َما َنْفس   كه
ا ََْضً وء   مِنْ  َعِملَْت  َوَما ُمه َ  تَوَدي  سه نَ  وْ ل

َ
 أ
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තිබුගේ නම් යැයි ප්රිය කරයි. 
තෙ දර අල්ලාහ් තමන් ගැන 
නුඹලාට අෙොදර කරන්ගන්ය. 
තෙ දර අල්ලාහ් ගැත්තන් 
ගකගරහි ගසගනගහෙන්ත ය. 

َمًدا َوبَيْنَهه  بَيْنََها
َ
مه  بَعِيًدا أ ِرهكه  َويهَحذ 

 (31) بِالْعِبَادِ  رَءهوف   َوالله  َنْفَسهه  الله 

31,32. අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් ෙ අනුගමනය ිරීම, අල්ලාහ්ගේ ආදරරය හා 
පාප ක්පමාෙ ලැබීම.  

(නබිෙරය!) නුඹලා අල්ලාහ් ෙ 
ප්රිය කරන්නන් ෙ සටිගේ නම්, 
එවිට නුඹලා මා අනුගමනය 
කරනු. අල්ලාහ් නුඹලා ෙ ප්රිය 
කරනු ඇත. තෙ දර නුඹලාගේ 
පාපයන්ට ඔහු නුඹලාට සමාෙ 
ගදරනු ඇත. තෙ දර අල්ලාහ් අති 
ක්පමාලී ව ය, අසමසම 
කරුණාන්විතය යැයි නුඹ 
පෙසනු. 

نْتهمْ  إِنْ  قهلْ  ِبيونَ  كه  فَاتَبِعهوِن  اللَ  ُته
مه  ْبِبْكه مْ  َويَْغفِرْ  الله  ُيه مْ ذهنه  لَكه  وبَكه

ور   َوالله   (31) رَِحيم   َغفه

(තෙදර) නුඹලා අල්ලාහ්ට හා 
රසූල්ෙරයාට අෙනත ෙනු යැයි 
පෙසනු. නමුත් ඔවුන් පිටුපෑගව් 
නම් එවිට සැබැවින් ම අල්ලාහ් 
ගද්ෙ ප්රතික්ගපේපකයින් ෙ ප්රිය 
ගනොකරන්ගන්ය.  

وا قهلْ  ِطيعه
َ
وَل  اللَ  أ  تََولَوْا فَإِنْ  َوالرَسه
ِ  َل  اللَ  فَإِنَ   (32) الََْكفِرِينَ  بي ُيه

 ු මියගේ මර්යම් ු මා සකරිේයාZ. ඉතිහාසය ු මියගේ මර්යම්37. -33
භාරකාරත්ෙය ලබා ගැනීම, අල්ලාහ ්තමන්ට අභිමත අයට ජීෙන සම්පත් 

ප රදරානය ිරීම. 
සැබැවින් ම අල්ලාහ් ආදරම් ෙ දර 
නූහ් ෙ දර ඉබ්රාහීම්ම්ගේ පවුල දර 
ඉම්රාන්ගේ පවුල දර 
ගලෝෙැසයනට ෙඩා (ඉහළින්) 
ගතෝරා ගත්ගත්ය.  

 َوآَل  َونهوًحا آَدمَ  اْصَطَف  اللَ  إِنَ 
 الَْعالَِميَ  ََعَ  ِعْمَرانَ  َوآَل  إِبَْراهِيمَ 

(33) 
ඔවුන්ගගන් ඇතැගමක් 
ඇතැගමකුගගන් ූව පරපුරි. 
තෙ දර අල්ලාහ් සර්ෙ රාෙක ය. 

َِيةً  َها ذهر   َسِميع   َوالله  َبْعض   مِنْ  َبْعضه
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සර්ෙ ඥානීය   (34) َعلِيم 
මාගේ පරමාධිපතියාණනි, 
සැබැවින් ම මම මාගේ කුස ු ළ 
ඇති දරෑ කැප කරනු ලැබූෙක් 
ගලස ඔබ ගෙනුගෙන් භාරයක් 
තැබුගෙමි. නියත ෙශගයන්ම ඔබ 
සර්ෙ රාෙක ය. සර්ෙ ඥානී ය 
යැයි ඉම්රාන්ගේ බිරිය පැෙසූ 
අෙස්යාෙ සහිපත් කරනු. 

ةه  قَالَتِ  إِذْ 
َ
ِ  ِعْمَرانَ  اْمَرأ  نََذرْته  إِن ِ  رَب 

ََرًرا َبْطِن  ِف  َما لََك  ِ  َفتََقَبلْ  ُمه  مِن 
نَْت  إِنََك 
َ
 (35) الَْعلِيمه  الَسِميعه  أ

පසු ෙ ඇය එය ප්රසූත කළ කල්හි 
මාගේ පරමාධිපතියාණනි, 
සැබැවින් ම මම එය ගැහැනු 
දරරුගෙකු ගලස ප්රසූත කගළමි. 
තෙ දර ඇය ප්රසූත කළ දරෑ පිළිබඳ 
ෙ අල්ලාහ් මැනවින් දරන්නා ය. 
පිරිමියා ගැහැනිය ගමන් ගනොෙ. 
තෙ දර සැබැවින් ම ඇයට මම 
මර්යම් යැයි නම් තැබුගෙමි. තෙ 
දර ඇයට හා ඇයගේ පරපුරට 
පලො හරින ලදර ගපයිතාන්ගගන් 
සට ඔගබන් ආරක්පාෙ 
පතන්ගනමි යැයි ඇය පැෙසුොය. 

ِ  قَالَْت  وََضَعتَْها فَلََما  وََضْعتهَها إِن ِ  رَب 
نَْث 
ه
ْعلَمه  َوالله  أ

َ
 َولَيَْس  َعْت وَضَ  بَِما أ

نَْث  اََّلَكره 
ه
 َمْريَمَ  َسَميْتهَها ِإَون ِ  ََكْْل

َها ِإَون ِ  ِعيذه
ه
َِيتََها بَِك  أ  مِنَ  َوذهر 

 (36) الرَِجيمِ  الَشيَْطانِ 

එවිට ඇයගේ පරමාධිපති 
යහපත් පිළිගැනීමින් ඇය ෙ 
පිළිගත්ගත්ය. තෙ දර යහපත් 
ෙැඩීමින් හදරා ෙඩා ගන්නට 
සැලැස්සුගව්ය. ඇය ෙ 
zසකරිේයාට භාර කගළේය. 
නැමදුම් ස්යානගේ ඇය ගෙත 
zසකරිේයා පිවිගසන සෑම 
අෙස්යාෙක ම ඇය අසල ආහාර 
දුටුගව්ය. අගහෝ ! මර්යම්, ඔබට 
ගමය ගකගසේ (ලැබුගේ) දර  යැයි 
ඇසුගව්ය. ගමය අල්ලාහ් ගෙතින් 
යැයි ඇය පැෙසුොය.නියත 

نْبَتََها َحَسن   بَِقبهول   َربيَها َفتََقَبلََها
َ
 َوأ

ََما َزَكرَِيا َوَكَفلََها َحَسنًا َنَباتًا  َدَخَل  ُكه
 ِعنَْدَها وََجدَ  الِْمْحَراَب  َزَكرَِيا َعلَيَْها
َن  َمْريَمه  يَا قَاَل  رِزْقًا

َ
 قَالَْت  َهَذا لَكِ  أ

وَ   َمنْ  زهقه يَرْ  اللَ  إِنَ  اللِ  ِعنْدِ  مِنْ  هه
 (37) ِحَساب   بَِغْيِ  يََشاءه 
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ෙශගයන් ම අල්ලාහ් තමන් 
අභිමත අයට ගණනයින් 
ගතොර ෙ ගපෝපණය ලබා 
ගදරන්ගන්ය.  

 දරරු ු මාණන්ට සකරිේයාZ විසන් ු මා සලාම්) (අගලයිහිස් යහ්යා41. -38
සම්පත ප රදරානය ිරීම. 

එම අෙස්යාගව් දී Zසකරිේයා 
තම පරමාධිපති ෙ අයැදර 
සටිගේය. මාගේ 
පරමාධිපතියාණනි, මට ඔබ 
ගෙතින් දරැහැමි පරපුරක් 
පිරිනමනු මැනෙ ! සැබැවින් ම 
ඔබ ප්රාර්යනාෙට සෙන් ගදරන්නා 
යැයි ඔහු පැෙසුගව්ය. 

َنالَِك  ِ  قَاَل  َرَبهه  َزَكرَِيا َدعَ  هه  َهْب  رَب 
نْكَ  مِنْ  ِل  َِيةً  ََله  َسِميعه  إِنََك  َطي ِبَةً  ذهر 

َعءِ   (38) اَلي

එවිට ඔහු නැමදුම් ස්යානගයහි 
සලාතය ඉටු කරමින් සට ගගන 
සටිය දී සැබැවින් ම අල්ලාහ් 
ගගන් ූව ෙදරන සතයය 
කරෙන්ගනකු ගලස දර නායක 
ගයකු ගලස දර (කාන්තාෙන් 
ගගන්) ෙැළකුණු අගයකු ගලස දර 
දරැහැමියන් අු රින් නබිෙරගයකු 
ගලස දර ූව යහ්යා පිළිබඳ 
ශුභාරිංචිය අල්ලාහ් නුඹට දරන්ො 
සටින්ගන් යැයි මලක්ෙරු ඔහු 
අමතා පැෙසුහ. 

وَ  الَْمََلئَِكةه  َفنَاَدتْهه  ِ  قَائِم   وَهه
 ِف  يهَصل 

نَ  الِْمْحَرابِ 
َ
هكَ  اللَ  أ ِ  بِيَْحَي  يهبََش 
قًا ِ َصد   وََسي ًِدا اللِ  مِنَ  بَِكلَِمة   مه
وًرا  (39) الَصاِْلِيَ  مِنَ  َونَبِيًّا وََحصه

මාගේ පරමාධිපතියාණනි! මට 
දරරුගෙකු ලැබිය හැක්ගක් 
ගකගසේ දර  මා ෙගයෝෙෘද්ර 
භාෙයට පත් ෙ ඇත. එගමන් ම 
මාගේ බිරිය ෙදර කති යැයි ඔහු 
පැෙසුගව්ය. එගලස ය අල්ලාහ් 
තමන් අභිමත  දරෑ සදු කරනුගේ 
යැයි ඔහු (අල්ලාහ් එවිට) 
පැෙසුගව්ය.  

ِ  قَاَل  َن  رَب 
َ
ونه  أ  َوقَدْ  غهََلم   ِل  يَكه

ِت  الِْكَْبه  بَلََغِنَ 
َ
 َكَذلَِك  قَاَل  َعقِر   َواْمَرأ

 (41) يََشاءه  َما َيْفَعله  الله 
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මාගේ පරමාධිපතියාණනි! ඔබ 
මට සලකුණක් ඇති කරනු 
මැනෙ! යැයි ඔහු පැෙසුගව්ය. 
ඔබට ූව සලකුණ ෙනුගේ ඔබ 
ජනයා සමඟ සිංඥා ිරීමින් 
හැර දින ු නක් කතා ගනොිරීම 
ය. තෙ දර නුඹ නුඹගේ පරමාධි 
පති ෙ අධික ෙ ගමගනහි කරනු. 
තෙ දර උගද් සෙස පිවිු රු කරනු 
යැයි ඔහු(අල්ලාහ්) පැෙසුගව්ය.  

ِ  قَاَل  َل  َيتهَك آ قَاَل  آيَةً  ِل  اْجَعلْ  رَب 
َ
 أ

يَام   ثَََلثَةَ  اَلَاَس  تهَكل ِمَ 
َ
 َرْمًزا إَِل  أ

رْ   بِالَْعِش ِ  وََسب ِحْ  َكثًِيا َرَبكَ  َواذْكه
بَْكارِ   (41) َواْْلِ

42-44. මලක්ෙරුන් මර්යම් (අගලයිහස් සලාම්) ු මිය සමඟ කතා ිරීම. 
අගහෝ මර්යම්! නියත ෙශගයන් 
ම අල්ලාහ් ඔබ ෙ ගතෝරා 
ගත්ගත්ය. ඔබ ෙ පිවිු රු 
කගළේය. තෙ දර ගලෝෙැස 
කාන්තාෙන්ට ෙඩා ඔබ ෙ 
ගතෝරා ගත්ගත්ය යැයි 
මලක්ෙරුන් පැෙසූ අෙස්යාෙ 
සහිපත් කරනු.  

 اللَ  إِنَ  َمْريَمه  يَا الَْمََلئَِكةه  قَالَتِ  ِإَوذْ 
 ََعَ  َواْصَطَفاكِ  َوَطَهَركِ  اْصَطَفاكِ 

 (42) الَْعالَِميَ  نَِساءِ 

අගහෝ මර්යම්! ඔබ ඔගේ 
පරමාධිපතිට අෙනත ෙනු. 
(නළල බිම තබා) සුජූද් කරනු. 
තෙ දර රුකූලතඋ කරන්නන් සමඟ 
ඔබ දර රුකූලතඋ කරනු.  

ِدي لَِرب ِكِ  اْقنهِت  َمْريَمه  يَا  َواْسجه
 (43) الَراكِعِيَ  َمعَ  َواْرَكِع 

ගමය ගුේත පුෙත් අු රිනි. අපි 
එය නුඹට ගහළිදරරව් 
කරන්ගනමු. මර්යම්ට 
භාරකාරත්ෙය දරරනුගේ 
ඔවුන්ගගන් කවුරුන් දරැ යි යන්න 
පිළිබඳ ෙ ඔවුන් ඔවුන්ගේ 
පන්හිදරෙල් වීස කර (කුසපත්) 
දරමන විට ඔවුන් අසල නුඹ 
ගනොසටිගයහිය. එගමන්ම ඔවුන් 
ොදර කරන විට ඔබ ඔවුන් අසල 
ගනොසටිගයහිය.   

نْبَاءِ  مِنْ  ذَلَِك 
َ
 إَِِلَْك  نهوِحيهِ  الَْغيْبِ  أ

نَْت  َوَما يْهِمْ  كه ونَ  إِذْ  ََلَ مْ  يهلْقه قََْلَمهه
َ
 أ

مْ  هه يي
َ
له  أ نَْت  َوَما َمْريَمَ  يَْكفه يْهِمْ  كه  ََلَ
 (44) ََيْتَِصمهونَ  إِذْ 
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45-51. ඊසා (අගලයිහිස් සලාම්) ු මාණන් ෙ මැවීම, එු මාගේ නබිත්ෙය හා 
එු මාගේ ප රාතිහාර්යයන්. 

අගහෝ මර්යම්! නියත ෙශගයන් 
ම අල්ලාහ් ඔහුගගන් ූව ෙදරනක් 
පිළිබඳ ඔබට ශුභාරිංචි 
දරන්ෙන්ගන්ය. ඔහුගේ නම 
මර්යම්ගේ පුත් ඊසා ගහෙත් 
මසීහ් ය. ඔහු ගමගලොෙ හා මු  
ගලොෙ ගරුත්ෙයක් ඇති ගද්ෙ 
සමීපතයින් අු රින් ගකගනි.  

 اللَ  إِنَ  َمْريَمه  يَا الَْمََلئَِكةه  قَالَتِ  إِذْ 
هكِ  ِ هه  مِنْهه  بَِكلَِمة   يهبََش   الَْمِسيحه  اْسمه
نَْيا ِف  وَِجيًها َمْريَمَ  ابْنه  ِعيَس   اَلي
 ِ َقَربِيَ  َومِنَ  َواْْلِخَرة  (45) الْمه

තෙ දර ඔහු ගතොටිල්ගලහි පසු ෙන 
විගේ දී දර ු රුණු විගේ දී දර 
ජනයා සමඟ කතා කරනු ඇත. 
තෙ දර ඔහු දරැහැමියන් අු රින් 
ගකගනි.  

 َومِنَ  َوَكْهًَل  الَْمْهدِ  ِف  اَلَاَس  َويهَكل ِمه 
 (46) الَصاِْلِيَ 

මාගේ පරමාධිපතියාණනි! ිසදු 
මිනිගසකු මා ස්පර්ශ ගනොකර 
තිබිය දී මට දරරුගෙකු ලැබිය 
හැක්ගක් ගකගසේදරැයි ඇය 
පැෙසුොය. එගලසය අල්ලාහ් 
තමන් අභිමත දරෑ මෙන්ගන්ය. 
ඔහු යම් කරුණක් තීන්දු කළ විට 
එයට ‘ෙනු‘ යැයි පෙසනො 
පමණ ය එය සදු ෙන්ගන්ය.  

ِ  قَالَْت  َن  رَب 
َ
ونه  أ  َولَمْ  َوََل   ِل  يَكه
 ََيْلهقه  الله  َكَذلِكِ  اَل قَ  بَََش   َيْمَسْسِن 

ْمًرا قََض  إِذَا يََشاءه  َما
َ
وله  فَإَِنَما أ  َله  َيقه

نْ  ونه  كه  (47) َفيَكه

තෙ දර  ඔහු ඔහුට ගද්ෙ ්රන්යය දර 
ප්රඥාෙ දර තව්රාතය දර ඉන්ජීලය දර 
උගන්ෙන්ගන්ය.  

هه   َواتلَْوَراةَ  َواْْلِْكَمةَ  الِْكتَاَب  َويهَعل ِمه
ْْنِيَل   (48) َواْْلِ

ඉස්රාඊල් දරරුෙන්ට රර්ම 
දූතගයකු ගලසන් නියත 
ෙශගයන් ම මම නුඹලාට 
නුඹලාගේ පරමාධිපතිගගන් 
සිංඥාෙක් ගගන ආගෙමි. 
සැබැවින් ම මම නුඹලාට 
පක්ෂිගයකු හැඩය ගමන් 

وًل  ائِي بَِن  إَِل  َورَسه ن ِ  َل إَِْسَ
َ
 قَدْ  أ

مْ  مْ  مِنْ  بِآيَة   ِجئْتهكه ن ِ  َرب ِكه
َ
ْخلهقه  أ

َ
 أ

مْ  ِيِ  مِنَ  لَكه خه  الَطْيِ  َكَهيْئَةِ  الط  نْفه
َ
 فَأ

ونه  فِيهِ  بْرِئه  اللِ  بِإِذْنِ  َطْيًا َفيَكه
ه
 َوأ
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(ජීවිගයකු) මැටිගයන් මෙමි. 
පසුෙ මම එහි පිඹිමි. එවිට එය 
අල්ලාහ්ගේ අනුමැතිගයන් 
පක්ෂිගයකු ෙනු ඇත. තෙ දර මම 
සුදු හා කළු සගම් ගරෝග සුෙ 
කරමි. අල්ලාහ්ගේ අනුමැති 
ගයන් මියගියවුනට ජීෙය ගදරමි. 
නුඹලා අනුභෙ කරන දරෑ ගැන දර 
නුඹලාගේ නිගෙස් ු ළ නුඹලා 
රැස් කරන (තිගබන) දරෑ ගැන දර 
මම නුඹලාට දරන්ො සටිමි. 
නුඹලා විශ්ොසෙන්තයින් නම් 
සැබැවින් ම නුඹලාට ගමහි 
සාරකයක් ඇත.  

ْكَمهَ 
َ
بَْرَص  اْْل

َ
ْحِي  َواْْل

ه
 الَْمْوَت  َوأ

مْ  اللِ  بِإِذْنِ  نَب ِئهكه
ه
  بَِما َوأ

ْ
لهونَ تَأ  كه

ونَ  َوَما مْ  ِف  تََدِخره  ذَلَِك  ِف  إِنَ  بهيهوتِكه
مْ  َْليَةً  نْتهمْ  إِنْ  لَكه ْؤمِنِيَ  كه  (49) مه

තෙ දර මා ඉදිරිගේ ඇති තව්රාතය 
තහවුරු කරන්ගනකු ෙශගයන් දර 
නුඹලා ගෙත තහනම් කරනු ලැබූ 
ඇතැම් දරෑ නුඹලාට මා අනුමත 
කරනු පිණිස දර තෙ දර  නුඹලාගේ 
පරමාධිපතිගගන් ූව සිංඥාෙක් 
මම නුඹලා ගෙත ගගන ආගෙමි. 
එබැවින් නුඹලා අල්ලාහ්ට 
බැතිමත් ෙනු. තෙ දර නුඹලා මට 
අෙනත ෙනු. 

قًا ِ َصد  ِ  مِنَ  يََديَ  َبْيَ  لَِما َومه  اتلَْوَراة
ِحَل 
ه
مْ  َوِْل ر ِمَ  اََّلِي َبْعَض  لَكه  حه

مْ  مْ  َعلَيْكه مْ  مِنْ  بِآَيَة   وَِجئْتهكه  َرب ِكه
وا طِ  اللَ  فَاَتقه

َ
 (51) يعهونِ َوأ

සැබැවින් ම අල්ලාහ් මාගේ 
පරමාධිපති ය. නුඹලාගේ දර 
පරමාධිපති ය. එබැවින් නුඹලා 
ඔහුට නැමදුම් ඉටු කරනු. ඍජු 
මාර්ගය ගමයයි. 

ِ  اللَ  إِنَ  مْ  َرب  وهه  َوَربيكه  َهَذا فَاْعبهده
اط   ْستَقِيم   ِِصَ  (51) مه

52-53. ුතගදරව්ෙන් ඊසා (අගලයිහිස් සලාම්) ු මාණන් පිළිබඳ ෙ විශ්ොස 
ගනොිරීම. ඊසා (අගලයිහිස් සලාම්) ු මාණන්ගේ සහගාමින් එු මාණන් ෙ 

පිළිගගන විශ්ොස ිරීම. 
ඔවුන් අතර ප්රතික්ගපේප ිරීම 
ඊසා ෙටහා ගත් කල්හි අල්ලාහ් 
ගෙත මට උදරව් කරන්නන් 

َحَس  فَلََما
َ
مه  ِعيَس  أ ْفرَ  مِنْهه  قَاَل  الْكه
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කවුරුන් දරැයි විමසා සටිගේය. 
හොරීේයූන්ෙරු (ගගෝලයන්) 
අල්ලාහ්ගේ උදරව් කරුගෙෝ අපි 
ගෙමු. අපි අල්ලාහ් ෙ විශ්ොස 
කගළමු. තෙ දර නියත ෙශගයන් 
ම අපි මුස්ලිම්ෙරු යන්නට ඔබ 
සාක්ෂි දරරනු යැයි පෙසා 
සටිගයෝය.  

نَْصارِي َمنْ 
َ
 اْْلََوارِييونَ  قَاَل  اللِ  إَِل  أ
نَْصاره  ََنْنه 
َ
  َواْشَهدْ  بِاللِ  آَمَنا اللِ  أ

َ
 نَابِأ

ْسلِمهونَ   (52) مه

අපගේ පරමාධිපතියාණනි! ඔබ 
පහළ කළ දරෑ අපි විශ්ොස 
කගළමු. රසූල්ෙරයා ෙ දර අපි 
අනුගමනය කගළමු. එබැවින් 
ඔබ අප ෙ සාක්ෂිකරුෙන් සමඟ 
සටහන් කර ගනු මැනෙ !  

نَْزلَْت  بَِما آَمنَّا َربََّنا
َ
َبْعَنا أ  الرَُّسوَل  َواتَّ

اِهِدينَ  َمعَ  فَاْكُتبَْنا  (35) الشَّ

54-58. අල්ලාහ ්ඊසා (අගලයිහිස් සලාම්) ු මාණන් ෙ සු රන්ගගන් 
ආරක්පා ිරීම. 

තෙ දර ඔවුහු කුමන්ත්රණ 
කගළෝය. අල්ලාහ් දර කුමන්ත්රණ 
කගළේය. තෙ දර අල්ලාහ් 
කුමන්ත්රණ කරන්නන්ගගන් අති 
ගරේප්දයා ය. 

وا  َخْيه  َوالله  الله  َوَمَكرَ  َوَمَكره
 (54) الَْماكِرِينَ 

අගහෝ ඊසා! සැබැවින් ම මම 
නුඹ ෙ අත්පත් කර ගනිමි. නුඹ ෙ 
මා ගෙතට ඔසො ගනිමි. 
ප්රතික්ගපේප කළවුන්ගගන් මම 
නුඹ ෙ පිවිු රු කරමි. මළවුන් 
ගකගරන් නැගිටුෙනු ලබන දින 
නුඹ ෙ ප්රතික්ගපේප කළවුනට 
ෙඩා නුඹ ෙ පිළිපැද්දරවුන් ෙ 
ඉහළින් තබමි. පසු ෙ මා ගෙත ය 
නුඹලාගේ නැෙත ගයොමු ෙන 
ස්යානය ඇත්ගත්. එවිට මම 
නුඹලා අතර නුඹලා කෙර 
ගදරයක මත ගේදර ඇති කර 
ගනිමින් සටිගේ දර එෙැනි දරෑ 

تََوف ِيَك  إِن ِ  ِعيَس  يَا الله  قَاَل  إِذْ   مه
ِرهكَ  إَِلَ  َوَرافِعهَك  َطه   اََّلِينَ  مِنَ  َومه
وا  فَْوَق  اَتبَعهوكَ  ينَ اََّلِ  وََجاِعله  َكَفره
وا اََّلِينَ   إَِلَ  ثهمَ  الْقِيَاَمةِ  يَوْمِ  إَِل  َكَفره

مْ  مه  َمرِْجعهكه ْحكه
َ
مْ  فَأ  فِيَما بَيْنَكه

نْتهمْ  ونَ  فِيهِ  كه  (55) َُتْتَلِفه
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පිළිබඳ ෙ තීන්දු ගදරමි යැයි 
අල්ලාහ් පැෙසූ අෙස්යාෙ සහිපත් 
කරනු. 

ප්රතික්ගපේප කළවුන් ගැන නම්, 
ඔවුනට ගමගලොගෙහි හා මු  
ගලොගෙහි දරැඩි දරඬුෙමින් මම 
දරඬුෙම් කරමි. ඔවුනට 
උදරව්කරුෙන්ගගන් ිසගෙක් 
ගනොමැත. 

َما
َ
وا اََّلِينَ  فَأ بهههمْ  َكَفره ِ َعذ 

ه
 َعَذابًا فَأ

نْيَا ِف  َشِديًدا ِ  اَلي مْ  َوَما َواْْلِخَرة  مِنْ  لَهه
 (56) نَاِِصِينَ 

විශ්ොස ගකොට යහකම් කළවුන් 
ගැන නම්, ඔවුන්ගේ ප්රති ල 
ඔවුනට ඔහු පූර්ණ ෙ පිරිනමයි. 
තෙ දර අල්ලාහ් අපරාරකරුෙන්  
ප්රිය ගනොකරයි. 

َما
َ
 الَصاِْلَاتِ  وََعِملهوا آَمنهوا اََّلِينَ  َوأ

مْ  َفيهَوف ِيهِمْ  ورَهه جه
ه
ِبي  َل  َوالله  أ  ُيه
 (57) الَظالِِميَ 

එය, ගමම ෙදරන් ු ළින් හා සුතම් 
ඥානාන්විත ගමගනහි ිරීම 
ු ළින් අපි එය නුඹට ියො 
ගපන්ෙන්ගනමු. 

ِْكرِ  اْْليَاتِ  نَ مِ  َعلَيَْك  َنتْلهوهه  ذَلَِك   َواَّل 
 (58) اْْلَِكيمِ 

59-61. ඊසා (අගලයිහිස් සලාම්) ු මාණන් දර ගසසු නබිෙරුන් ගමන් 
නබිෙරගයි. සතයය අල්ලාහ් විසන් පහළ කරන ලද්දරි. එහි තර්ක ිරීම 

සුදුසු ගනොමැත.   
නියත ෙශගයන් ම අල්ලාහ ්
ඉදිරිගේ ඊසාගේ උපමාෙ 
ආදරම්ගේ උපමාෙ ගමනි. ඔහු ෙ 
ඔහු පසන් මො පසු ෙ ඔහුට 
‘ෙනු‘ යැයි පැෙසුගව්ය. එවිට 
ඔහු ඇති විය. 

 آَدمَ  َكَمثَلِ  اللِ  ِعنْدَ  ِعيَس  َمَثَل  إِنَ 
نْ  َله  قَاَل  ثهمَ  تهَراب   مِنْ  َخلََقهه   كه
ونه   (59) َفيَكه

ගමම සතයය නුඹගේ 
පරමාධිපතිගගනි. එබැවින් නුඹ 
සැක කරන්නන් අු රින් 
ගකගනකු ගනොෙනු. 

نْ  فَََل  َرب ِكَ  مِنْ  اْْلَقي   مِنَ  تَكه
ْمََتِينَ   (61) الْمه

එගහයින් කෙගරකු, දරැනුගමන් 
නුඹ ගෙත පැමිණි දරෑ ට පසු  ඒ 
සම්බන්රගයන් නුඹ සමඟ ොදර 

 َجاَءكَ  َما َبْعدِ  مِنْ  فِيهِ  َحاَجَك  َفَمنْ 
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කගළේ දර ඔවුනට නුඹ, ‘නුඹලා 
එනු. අපි අපගේ දරරුෙන් හා 
නුඹලාගේ දරරුෙන් දර තෙ දර 
අපගේ කාන්තාෙන් හා 
නුඹලාගේ කාන්තාෙන් දර අප හා 
ඔබ දර කැඳො පසු ෙ අපි ප්රාර්යනා 
කරමින් අල්ලාහ්ගේ ශාපය 
ගබොරු කාරයින් මතට පත් 
කරමු“ යැයි පෙසනු. 

لْ  الْعِلْمِ  مِنَ  بْنَاَءنَا نَْدعه  َتَعالَوْا َفقه
َ
 أ

مْ  بْنَاَءكه
َ
مْ  َونَِساَءنَا َوأ  َونَِساَءكه

َسنَا نْفه
َ
مْ  َوأ َسكه نْفه

َ
 تَهِلْ نَبْ  ثهمَ  َوأ
   (61) الََْكذِبِيَ  ََعَ  اللِ  لَْعنَةَ  َفنَْجَعلْ 

62-68. ඉබ රාහීම්ම් (අගලයිහිස් සලාම්) ු මාණන්ගේ දරහම, ුතගදරව්ෙන් හා 
ිු නුෙන් ඉබ රාහීම්ම් ු මා තමන් අු රින් ගකගනකු යනුගෙන් පෙසා සටින 

තර්කය ප රතික්ගපේප ිරීම. 
සැබැවින් ම සතය කතාන්තරය 
ෙනුගේ ගමය ය. තෙ දර අල්ලාහ් 
හැර ගෙනත් ගදරවිගයක් 
ගනොමැත. තෙ දර සැබැවින් ම 
අල්ලාහ් ෙන ඔහු ම ය සර්ෙ 
බලරාරී. සර්ෙ ප්රඥාෙන්ත 
ෙනුගේ.  

وَ  َهَذا إِنَ   إَِل   مِنْ  َوَما اْْلَقي  الَْقَصصه  لَهه
وَ  اللَ  ِإَونَ  الله  إَِل   اْْلَِكيمه  الَْعزِيزه  لَهه
(62) 

එබැවින් ඔවුහු පිටුපෑගෙහු නම් 
එවිට නියත ෙශගයන් ම අල්ලාහ් 
අර්බුදරකාරීන් පිළිබඳ ෙ සර්ෙ 
ඥානී ය. (යැයි දරැන ගනු.) 

ْفِسِدينَ  َعلِيم   اللَ  فَإِنَ  تََولَوْا فَإِنْ   بِالْمه
(63) 

අගහෝ දරහම් ලත් ජනයිනි! 
අල්ලාහ් හැර ගෙනත් ිසගෙකු 
අපි ගනොනමදිමු. ඔහුට ිසෙක් 
ආගද්ශ ගනොතබමු. අල්ලාහ ්
ගගන් ගතොර ෙ අප අු රින් 
ඇතැගමකු ඇතැගමකු ෙ 
ගදරවියන් ගලස ගනොගත ුතු  ය 
යනුගෙන් අප හා ඔබ අතර ූව 
ගපොදු සම්මත ෙදරනක් ගෙත 
පැමිගණනු යැයි (නබිෙරය) 
පෙසනු. එවිට ඔවුහු (සතය පිළි 
ගනොගගන) පිටුපෑගෙහු නම් 

ْهَل  يَا قهلْ 
َ
 َُكَِمة   إَِل  َتَعالَوْا الِْكتَابِ  أ
مْ  بَيْنَنَا َسَواء   َل  َوبَيْنَكه

َ
 اللَ  إَِل  َنْعبهدَ  أ

هَْشِكَ  َوَل  نَا َيَتِخذَ  َوَل  َشيْئًا بِهِ  ن  َبْعضه
ْربَابًا َبْعًضا
َ
 تََولَوْا فَإِنْ  اللِ  دهونِ  مِنْ  أ
هوا ول وا َفقه نَا اْشَهده

َ
ْسلِمهونَ  بِأ  (64) مه
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සැබැවින් ම අපි අෙනත 
ූව(මුස්ලිම්)ෙරු බෙට නුඹලා 
සාක්ෂි දරරනු යැයි  පෙසනු. 

දරහම් ලත් ජනයිනි! ඉබ්රාහීම්ම් 
සම්බන්රගයන් නුඹලා ොදර 
කරනුගේ මන් දර  ඔහුගගන් පසු 
ෙ මිස තව්රාතය හා ඉන්ජීලය 
පහළ ූවගේ නැත. (ඒ බෙ) 
නුඹලා ෙටහා ගනොගන්ගනහු දර  

ْهَل  يَا
َ
ونَ  لِمَ  الِْكتَابِ  أ َاجي  ِف  ُته

نْزِلَتِ  َوَما إِبَْراهِيمَ 
ه
ْْنِيله  اتلَْوَراةه  أ  َواْْلِ

ِ بَ  مِنْ  إَِل  فَََل  ْعِده
َ
 (65) َتْعقِلهونَ  أ

ගමන්න ගම් නුඹලාය, නුඹලාට 
කෙර ගදරයක් ගැන දරැනුමක් 
ඇත්ගත් දර එෙැනි ගදරයක් පිළිබඳ 
ෙ නුඹලා ොදර කගළහුය. තෙදර 
කෙර ගදරයක් පිළිබඳ ෙ නුඹලාට 
දරැනුමක් ගනොමැත්ගත් දර එෙැනි 
ගදරයක් පිළිබඳ නුඹලා ොදර 
කරනුගේ මන් දර  තෙ දර අල්ලාහ් 
දරන්ගන්ය. නමුත් නුඹලා 
ගනොදරන්ගනහුය. 

نْتهمْ  َها
َ
َلءِ  أ مْ  فِيَما َحاَجْجتهمْ  َهؤه  لَكه
ونَ  فَلِمَ  ِعلْم   بِهِ  َاجي  لَيَْس  فِيَما ُته

مْ  نْتهمْ  َيْعلَمه  َوالله  ِعلْم   بِهِ  لَكه
َ
 َل  َوأ

 (66) َتْعلَمهونَ 

ඉබ්රාහීම්ම් ුතගදරව්ගෙක් ගහෝ 
ිු නුගෙක් ගහෝ ගනොවීය. 
එනමුත් ඔහු අෙිංක 
මුස්ලිම්ෙරගයකු විය. තෙ දර ඔහු 
ආගද්ශ තබන්නන් අු රින් 
ගකගනක් දර ගනොවීය. 

ودِيًّا إِبَْراهِيمه  ََكنَ  َما انِيًّا َوَل  َيهه  نَْْصَ
ْسلًِما َحنِيًفا ََكنَ  َولَِكنْ   ََكنَ  َوَما مه

 (67) الْمهَْشِكِيَ  مِنَ 

ඉබ්රාහීම්ම් සම්බන්රගයන් ෙඩා 
ගරේප්ද අය ෙනුගේ ඔහු ෙ දර 
ගමම නබිෙරයා ෙ දර අනුගමනය 
කළවුන් හා විශ්ොස කළවුන් ය. 
තෙ දර අල්ලාහ් විශ්ොස 
ෙන්තයින්ගේ භාරකරු ය. 

ْوَل  إِنَ 
َ
وهه  لَََّلِينَ  بِإِبَْراهِيمَ  اَلَاِس  أ  اَتبَعه
 َوِلي  َوالله  آَمنهوا َواََّلِينَ  اَلَِبي  وََهَذا

ْؤِمنِيَ   (68) الْمه

69-74. දරහම් ලත් ජනයින් මුස්ලිම්ෙරුන් ට එගරහි ෙ කළ කුමන්ත රණ හා 
හිිංසාෙන්. 

නුඹලා ෙ ගනොමඟ යෙන්නට   ْْهلِ  مِنْ  َطائَِفة   َوَدت
َ
 لَوْ  الِْكتَابِ  أ
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හැි නම් යැයි දරහම් ලත් ජනයා 
අතරින් පිරිසක් ප්රිය කරති. ඔවුන් 
ෙ ම මිස ගෙනත් ිසගෙකු ෙ 
ඔවුහු මුළා ගනොකරති.  නමුත් 
ඔවුහු (එය) ෙටහා 
ගනොගන්ගනෝය. 

مْ  مْ  إَِل  يهِضليونَ  َوَما يهِضليونَكه َسهه نْفه
َ
 أ

ونَ  َوَما  (69) يَْشعهره

අගහෝ දරහම් ලත් ජනයිනි! 
නුඹලා සාක්ෂි දරරමින් සටිය දී 
අල්ලාහ්ගේ ෙැි නුඹලා 
ප්රතික්ගපේප කරනුගේ මන් දර   

ْهَل  يَا
َ
ونَ  لِمَ  الِْكتَابِ  أ ره  بِآيَاتِ  تَْكفه
نْتهمْ  اللِ 

َ
ونَ  َوأ  (71) تَْشَهده

දරහම් ලත් ජනයිනි! සතයය සමඟ 
අසතයය නුඹලා මුසු කරනුගේ 
මන් දර  නුඹලා දරැනුෙත් ෙ සටිය 
දී සතයය ෙසන් කරන්ගනහුය. 

ْهَل  يَا
َ
ونَ  لِمَ  الِْكتَابِ  أ  اْْلَقَ  تَلْبِسه

نْتهمْ  اْْلَقَ  َوتَْكتهمهونَ  بِاْْلَاِطلِ 
َ
 َوأ

 (71) َتْعلَمهونَ 
දරහම් ලත් ජනයා අු රින් 
පිරිසක්, විශ්ොස කළවුනට පහළ 
කළ දරෑ නුඹලා දරහෙල් කාලගේ 
විශ්ොස කර, එහි අෙසන් 
භාගගේ නුඹලා ප්රතික්ගපේප 
කරනු යැයි පෙසති. ඔවුන් 
නැෙත හැරී පැමිණිය හැි ෙනු 
පිණිස. 

ْهلِ  مِنْ  َطائَِفة   َوقَالَْت 
َ
 آمِنهوا الِْكتَابِ  أ

نْزَِل  بِاََّلِي
ه
 وَْجهَ  آَمنهوا اََّلِينَ  ََعَ  أ
وا اَلََهارِ  ره مْ  آِخَرهه  َواْكفه  لََعَلهه

 (72) يَرِْجعهونَ 

තෙදර නුඹලාගේ දරහම පිළිපදින 
අය ෙ පමණක් මිස නුඹලා 
විශ්ොස ගනොකරනු. (යැයි දර 
ඔවුහු පෙසති.)  සැබැවින් ම 
සැබෑ මඟ ගපන්වීම ෙනුගේ 
අල්ලාහ්ගේ මඟ ගපන්වීම ය 
යැයි (නබිෙරය) නුඹ පෙසනු. 
නුඹලාට ගදරනු ලැබුෙක් ගමන් 
(ගද්ෙ ්රන්යයක්) ිසගෙකුට 
ගදරනු ලබනු ඇතැ යි ගහෝ එම 
විශ්ොසෙන්තයින් නුඹලාගේ 
පරමාධිපති අබියස ොදර කරමින් 

مْ  تَبِعَ  نْ لِمَ  إَِل  تهْؤِمنهوا َوَل   قهلْ  دِينَكه
َدى إِنَ  نْ  اللِ  ههَدى الْهه

َ
َحد   يهْؤَت  أ

َ
 أ

وتِيتهمْ  َما مِثَْل 
ه
وْ  أ

َ
مْ  أ وكه َاجي  ِعنْدَ  ُيه

مْ   يهْؤتِيهِ  اللِ  بِيَدِ  الَْفْضَل  إِنَ  قهلْ  َرب ِكه
 (73) َعلِيم   َواِسع   َوالله  يََشاءه  َمنْ 
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නුඹලා ෙ ජය ගනු ලබනු ඇතැ යි 
ගහෝ නුඹලා විශ්ොස ගනොකරනු 
(යැයි දර ඔවුහු පෙසති) සැබෑ 
භාගයය අල්ලාහ්ගේ අගතහි ය. 
එය ඔහු අභිමත අයට 
පිරිනමන්ගන්ය. තෙ දර අල්ලාහ් 
සර්ෙ ෙයාපක ය සර්ෙ ඥානී ය. 

තමන් අභිමත කරන උදරවියට 
අල්ලාහ් ඔහුගේ දරයාෙ නියම 
කරන්ගන්ය. තෙ දර අල්ලාහ් 
අතිමහත් භාගයගයන් ුතක්ත ය. 

 ذهو َوالله  يََشاءه  َمنْ  بِرَْْحَتِهِ  ََيْتَصي 
 (74) الَْعِظيمِ  الَْفْضلِ 

75-77. ගිවිසුම් හා ගනු දෙනු වැනි කටයුතු වලදී ෙහම් ලත් ජනයාදේ නිවට 

භාවය, ඔවුන්දගන් සමහරුන් විශ්වාස කළ හැක්කන් වශදයන් ෙ දසසු අය 
විශ්වාස කළ දනොහැක්කන් වශදයන් ෙ දෙනී සිටීම. 

දරහම් ලත් ජනයා අු රින් 
ඇතැම්හු නුඹ ඔහුට රන් 
ගපොදියක් භාර කගළේ නම් එය 
නුඹට නැෙත ලබා ගදරති. එගමන් 
ම තෙත් ඇතැම්හු නුඹ ඔහුට 
දීනාරයක් භාර කගළේ නම්, ඒ 
ගකගරහි නුඹ නිරන්තරගයන් 
(ඉල්ලා) සටින ගතක් මිස නුඹ 
ගෙත එය නැෙත ලබා ගනොගදරති. 
එය ලිවීමට ියවීමට ගනොදරත් 
අය සම්බන්රගයන් අප ගකගරහි 
(ෙරදරට හසු ිරීගම්) මඟක් 
ගනොමැතැ යි ඔවුන් පැෙසූ 
බැවිනි. තෙ දර ඔවුහු දරැන දරැනම 
අල්ලාහ් ගැන ගබොරු ප්රකාශ 
කරන්ගනෝය. 

ْهلِ  َومِنْ 
َ
َمنْهه  إِنْ  َمنْ  الِْكتَابِ  أ

ْ
 تَأ

ِ  بِقِنَْطار   ِه مْ  إَِِلَْك  يهَؤد   إِنْ  َمنْ  َومِنْهه
َمنْهه 
ْ
ِ  َل  بِِدينَار   تَأ ِه  َما إَِل  إَِِلْكَ  يهَؤد 

مْ  ذَلَِك  قَائًِما َعلَيْهِ  دهْمَت  َنهه
َ
هوا بِأ  قَال

ِي ِيَ  ِف  َعلَيَْنا لَيَْس  م 
ه
 َسبِيل   اْْل

هونَ  ول مْ  الَْكِذَب  اللِ  ََعَ  َويَقه  وَهه
 (75) َيْعلَمهونَ 

එගසේ ගනොෙ කෙගරකු තම 
ගිවිසුම ඉටු කර බැතිමත් ූවගේ දර 
සැබැවින් ම අල්ලාහ් බැතිමත් 
අය ෙ ප්රිය කරන්ගන්ය. (යන ෙග 
දරැන ගනු.)  

ْوَف  َمنْ  بََل 
َ
ِ  أ  اللَ  فَإِنَ  َواَتَق  بَِعْهِده
ِبي  َتقِيَ  ُيه  (76) الْمه
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සැබැවින් ම අල්ලාහ්ගේ ගිවිසුම 
දර ඔවුන්ගේ දිවුරුම් දර සුළු 
මිලකට විකුණන්නන් ෙන ඔවුන් 
හට මු  ගලොගෙහි ිසදු 
ගකොටසක් ගනොමැත. මළවුන් 
ගකගරන් නැගිටුෙනු ලබන 
දිනගේ දී අල්ලාහ් ඔවුන් සමඟ 
කතා ගනොකරන්ගන්ය. ඔවුන් 
ගදරස ගනොබලන්ගන්ය. තෙ දර 
ඔවුන් ෙ පිවිු රු 
ගනොකරන්ගන්ය. තෙ දර ඔවුනට 
ගව්දරනීය දරඬුෙමක් දර ඇත. 

ْيَمانِهِمْ  اللِ  بَِعْهدِ  يَْشََتهونَ  اََّلِينَ  إِنَ 
َ
 َوأ

ولَئِكَ  قَلِيًَل  َثَمنًا
ه
 ِف  لَههمْ  َخََلَق  َل  أ

 ِ مه  َوَل  اْْلِخَرة هه ره  َوَل  الله  يهَكل ِمه  َينْظه
ِيهِمْ  َوَل  الْقِيَاَمةِ  يَوْمَ  إَِِلْهِمْ 

مْ  يهَزك   َولَهه
ِِلم   َعَذاب  
َ
 (77) أ

78-80. දරහම් ලත් ජනයාගේ ගනොමඟ යාම හා රර්මය පිළිබඳ ෙ ඔවුන්ගේ 
මුසාොදරය. 

තෙ දර ඔවුන් අු රින් තෙත් 
පිරිසක් ගෙති. ඔවුහු නියත 
ෙශගයන් ම රර්ම ්රන්යය 
(ියෙන විට) තම දිෙෙල් 
හරෙමින් ියෙති. එය ගද්ෙ 
්රන්යගේ ගදරයක් බෙ නුඹලා 
සතනු පිණිසය. නමුත් එය ගද්ෙ 
්රන්යගයන් ගනොගෙයි. තෙ දර 
එය අල්ලාහ් ගෙතින් යැයි 
පෙසති. එගහත් එය අල්ලාහ් 
ගෙතින් දර ගනොගෙයි. තෙ දර ඔවුහු 
දරැනුෙත් ෙ සටිය දී ම අල්ලාහ් 
ගකගරහි අසතය ප්රකාශ 
කරන්ගනෝය. 

مْ  ِإَونَ  مْ  يَلْوهونَ  لََفرِيًقا مِنْهه لِْسنََتهه
َ
 أ

 َوَما الِْكتَابِ  مِنَ  تِلَْحَسبهوهه  بِالِْكتَابِ 
وَ  هونَ  الِْكتَابِ  مِنَ  هه ول وَ  َويَقه  مِنْ  هه
وَ  َوَما اللِ  ِعنْدِ   اللِ  ِعنْدِ  مِنْ  هه

هونَ  ول مْ  لَْكِذَب ا اللِ  ََعَ  َويَقه  وَهه
 (78) َيْعلَمهونَ 

ඔහුට ගව්දර ්රන්යය දර ප්රඥාෙ දර 
නබිත්ෙය දර පිරිනමනු ලැබ පසු 
ෙ අල්ලාහ් හැර මට ගැතිකම් 
කරනු යැයි ජනයාට පැෙසීම 
ිසදු මිනිගසකුට සුදුසු නැත. 
එගහත් ගද්ෙ ්රන්යය නුඹලා 
උගන්ෙමින් සටින බැවින් දර 

نْ  لِبَََش   ََكنَ  َما
َ
 الِْكتَاَب  الله  يهْؤتِيَهه  أ

وَل  ثهمَ  َواَليبهَوةَ  َواْْلهْكمَ   لِلَناِس  َيقه
ونهوا  َولَِكنْ  اللِ  دهونِ  مِنْ  ِل  ِعبَاًدا كه
ونهوا نْتهمْ  بَِما َرَبانِي ِيَ  كه  تهَعل ِمهونَ  كه
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නුඹලා ඉගගන ගනිමින් සටින 
බැවින් දර, නුඹලා ඒකගද්ෙොදීන් 
ෙනු. (යැයි ඔහු පෙසනු ඇත)  

ِ  الِْكتَاَب  نْتهمْ  َماَوب ونَ  كه  (79) تَْدرهسه

තෙ දර නුඹලා මැලක්ෙරුන් ෙ හා 
නබිෙරුන් ෙ පරමාධිපතිෙරුන් 
ගලස ගැනීමට ඔහු නුඹලාට 
නිගයෝග ගනොකරයි. නුඹලා 
මුස්ලිම්ෙරුන් බෙට පත් ූව පසු 
ගද්ෙ ප්රතික්ගපේපය ඔහු නුඹලාට 
අණ කරයි දර  

مْ  َوَل  َركه مه
ْ
نْ  يَأ

َ
وا أ  الَْمََلئَِكةَ  َتَتِخذه

 ِ ْربَابًا يَ َواَلَبِي 
َ
مْ  أ رهكه مه

ْ
يَأ
َ
ْفرِ  أ  بِالْكه

نْتهمْ  إِذْ  َبْعدَ 
َ
ْسلِمهونَ  أ  (81) مه

81- 83.  මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අදලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන්ව පිළිෙැදිය යුතු බවටත්, අල්ලාහ්දේ ෙහම 

පිලිෙැදිය යුතු බවටත් නබිවරුන්දගන් ෙ ්් රතිඥා ලබා 
ගැනීම.  

නුඹලා ගෙත ගද්ෙ ්රන්යය හා 
ප්රඥාෙ පැමිණ පසු ෙ නුඹලා 
සමඟ ඇති දරෑ සතයය කරෙන 
රර්ම දූතගයකු පැමිණ ඔහු ෙ 
නුඹලා විශ්ොස කළ ුතු ය, ඔහුට 
නුඹලා උදරව් කළ ුතු  යැයි 
අල්ලාහ් නබිෙරුන්ගගන් 
ප්රතිඥාෙ ගත් අෙස්යාෙ සහිපත් 
කරනු. නුඹලා පිළිගත්ගතහු දර, ඒ 
සම්බන්රගයන් ූව මාගේ බලෙත් 
ප්රතිඥාෙ නුඹලා ගත්ගතහු දරැ යි 
ඔහු(අල්ලාහ්) විමසුගව්ය. අපි 
පිළිගත්ගතමු යැයි ඔවුහු 
පැෙසුගෙෝය. එගසේ නම් නුඹලා 
එයට සාක්ෂි දරරනු. තෙ දර මම දර 
නුඹලා සමඟ සාක්ෂි දරරන්නන් 
අු රිනි යැයි පැෙසුගව්ය. 

َخذَ  ِإَوذْ 
َ
 لََما اَلَبِي ِيَ  مِيثَاَق  الله  أ

مْ   ثهمَ  وَِحْكَمة   كِتَاب   مِنْ  آتَيْتهكه
مْ  ول   َجاَءكه ِق   رَسه َصد  مْ  لَِما مه  َمَعكه
 َ نَهه  بِهِ  تَلهْؤمِنه ه قَْرْرتهمْ  قَاَل  َوتَلَنْْصه

َ
أ
َ
 أ

َخْذتهمْ 
َ
مْ  ََعَ  َوأ هوا إِِْصِي ذَلِكه  قَال

قَْرْرنَا
َ
وا قَاَل  أ نَا فَاْشَهده

َ
مْ  َوأ  مِنَ  َمَعكه

 (81) الَشاهِِدينَ 

එබැවින් කෙගරකු ඉන් පසු ෙ 
පිටුපෑගව් දර එවිට පාපතරගයෝ 

ولَئَِك  ذَلَِك  َبْعدَ  تََوَل  َفَمنْ 
ه
مه  فَأ  هه
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ෙන්ගනෝ ඔවුහු ම ය.  َون  (82) الَْفاِسقه
අල්ලාහ්ගේ දරහම හැර ඔවුන් 
ගසොයන ගෙනත් යමක් තිගේ දර   
අහස් හා මහගපොගළොෙ ු ළ ඇති 
අය කැමැත්ගතන් ගහෝ 
අකැමැත්ගතන් ගහෝ ඔහුටම 
යටහත් ගෙති. තෙ දර ඔහු ගෙතම 
ඔවුහු නැෙත ගයොමු කරනු 
ලබන්ගනෝය. 

فَ 
َ
ْسلَمَ  َوَله  َيبْغهونَ  اللِ  دِينِ  َغْيَ أ

َ
 َمنْ  أ

رِْض  الَسَماَواتِ  ِف 
َ
 َوَكرًْها َطوْعً  َواْْل

 (83) يهرَْجعهونَ  ِإَوَِلْهِ 

84, 85.  සියලු නබිවරුන් හා රසූල්වරුන් ව විශ්වාස කිරීම 
අනිවාර්ය කටයුත්තකි. අල්ලාහ ්අනුමත කරන ලෙ ෙහම 

ඉස්ලාම් ෙහම දේ. 
අපි අල්ලාහ් ෙ දර අප ගෙත පහළ 
කරනු ලැබූ දරෑ දර, ඉබ්රාහීම්ම්, 
ඉස්මාඊල්, ඉස්හාක්, යඃකූලතේ හා 
යඃකූලතේගේ පරපුරට ගදරනු ලැබු දරෑ 
දර,  තම පරමාධිපතිගගන් මූසා, 
ඊසා හා නබිෙරුන්ට ගදරනු ලැබූ 
දරෑ දර, විශ්ොස කගළමු. ඔවුන් 
අු රින් ිසගෙකු අතර 
ගෙනස්කම් ඇති ගනොකගළමු. 
තෙ දර අපි ඔහුට අෙනත ෙන්ගනෝ 
(මුස්ලිම්ෙරුන්) ගෙමු යැයි ඔබ 
පෙසනු. 

نْزَِل  َوَما بِاللِ  آَمَنا قهلْ 
ه
 َوَما َعلَيْنَا أ

نْزَِل 
ه
 ِإَوْسَماِعيَل  إِبَْراهِيمَ  ََعَ  أ

وَب  ِإَوْسَحاَق  ْسبَاطِ  َويَْعقه
َ
وِتَ  َوَما َواْْل

ه
 أ

وَس   َل  َرب ِهِمْ  مِنْ  َواَلَبِييونَ  وَِعيَس  مه
ِقه  َحد   َبْيَ  نهَفر 

َ
 َله  َوََنْنه  مْ مِنْهه  أ
ْسلِمهونَ   (84) مه

කෙගරකු ඉස්ලාමගයන් ගතොර ෙ 
ගෙනත් දරහමක් ගසොයන්ගන් දර 
එවිට ඔහුගගන් ිසෙක් පිළිගනු 
ගනොලබන්ගන් ම ය. තෙ දර ඔහු 
මු  ගලොගෙහි අලාභ ෙන්තයින් 
අු රින් ගකගනි. 

 فَلَنْ  دِينًا اْْلِْسََلمِ  َغْيَ  يَبْتَغِ  َوَمنْ 
ْقبََل  وَ  مِنْهه  يه ِ اْْلخِ  ِف  وَهه  مِنَ  َرة

 (85) اْْلَاَِسِينَ 
86-91. යහ මඟ ගපන්වීම අල්ලාහ්ගේ ෙගකීමි. මරණය දරක්ො 
පශ්ාාත්තාපය ප රමාදර කරන්නාගේ පශ්ාාත්තාපය අල්ලාහ් භාර 

ගනොගන්ගන්ය. ප රතික්ගපේපකයින්ගේ ක රියාෙන් පරගලොගෙහි ප රගයෝජනෙත් 
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ගනොෙන්ගන්ය. 
තමන් ගෙත පැමිණි පැහැදිලි 
සාරක ු ළින් රසූල්ෙරයා 
සතයය යැයි සාක්ෂි දරරා ඔහු ෙ 
ඔවුන් විශ්ොස කළ පසුෙ (එම 
රසූල්ෙරයා ෙ) ප්රතික්ගපේප කරන 
පිරිසක් අල්ලාහ් යහ මඟ ගයොමු 
කරනුගේ ගකගසේ දර   අල්ලාහ් 
ගමෙැනි අපරාරකාර පිරිසට මඟ 
ගපන්ෙන්ගන් නැත. 

وا قَوًْما الله  َيْهِدي َكيَْف   َبْعدَ  َكَفره
وا إِيَمانِهِمْ  نَ  وََشهِده

َ
وَل الرَ  أ  َحقل  سه

مه   َيْهِدي َل  َوالله  اْْلَي ِنَاته  وََجاَءهه
 (86) الَظالِِميَ  الَْقوْمَ 

සැබැවින් ම ඔවුන්ගේ ප්රති ලය 
ෙනුගේ ඔවුන් ගකගරහි 
අල්ලාහ්ගේ දර මලක්ෙරුන්ගේ දර 
සයලු මිනිසුන්ගේ දර ශාපය යි. 

ولَئَِك 
ه
مْ  أ نَ  َجَزاؤههه

َ
 اللِ  لَْعنَةَ  َعلَيْهِمْ  أ

َْجَعِيَ  َواَلَاِس  ئَِكةِ َوالَْمََل 
َ
 (87) أ

(ඔවුහු) එහි (නිරගේ) 
සදරාතනිකගයෝය. ඔවුන්ගගන් 
දරඬුෙම සැහැල්ලු කරනු 
ගනොලැගේ. තෙ දර ඔවුනට 
අෙකාශය ගදරනු ගනොලැගේ. 
නමුත් ඉන්පසු ෙ පශ්ාාත්තාප වී 
තමන් ෙ නිෙැරදි කර ගත් අය 
හැර. එගහයින් නියත ෙශගයන් 
ම අල්ලාහ් අති ක්පමාලී ව ය. 
අසමසම කරුණාන්විත ය. 

ََففه  َل  فِيَها َخاَِلِينَ  مه  َيه  َعنْهه
ونَ  ههمْ  َوَل  الَْعَذابه  نَْظره  (88) يه

 ذَلِكَ  َبْعدِ  مِنْ  تَابهوا اََّلِينَ  إَِل  
وا ْصلَحه

َ
ور   اللَ  فَإِنَ  َوأ  (89) رَِحيم   َغفه

නියත ෙශගයන් ම තම 
විශ්ොසගයන් පසු ෙ ප්රතික්ගපේප 
ගකොට අනු රු ෙ ප්රතික්ගපේපය 
අධික කළවුන් ෙන ඔවුන්ගේ 
පශ්ාාත්තාපය පිළි ගනු 
ගනොලබන්ගන් ම ය. තෙ දර 
මුළාූවගෙෝ ඔවුහු ම ය. 

ِينَ  إِنَّ   ُثمَّ  إِيَمانِِهمْ  َبْعدَ  َكَفُروا اَّلَّ
 تَْوَبُتُهمْ  ُتْقَبَل  لَنْ  ُكْفًرا اْزَداُدوا

وََلَِك 
ُ
الُّونَ  ُهمُ  وَأ  (09) الضَّ

නියත ෙශගයන් ම ප්රතික්ගපේප 
කළ අය ප්රතික්ගපේපකයින් ගලස 
සටිය දීම මරණයට පත් ූවෙන් 
නම් ඔවුන් ිසගෙකුගගන්  

وا اََّلِينَ  إِنَ  مْ  َوَماتهوا َكَفره َفار   وَهه  كه
ْقبََل  فَلَنْ  َحِدهِمْ  مِنْ  يه

َ
رِْض  مِْلءه  أ

َ
 اْْل
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මහගපොගළොෙ රනින් පිගරන්නට 
තරම් ෙන්දි ෙශගයන් ගගෙනු 
ලැබුෙ දර එය පිළි ගනු 
ගනොලබන්ගන්මය. ඔවුනට 
ගව්දරනීය දරඬුෙම ඇත. තෙ දර 
ඔවුනට උදරව්කරුෙන්ගගන් 
ිසගෙක් ගනොමැත.  

ولَئَِك  بِهِ  اْفتََدى َولَوِ  ذََهبًا
ه
مْ  أ  لَهه

ِِلم   َعَذاب  
َ
مْ  َوَما أ  نَاِِصِينَ  مِنْ  لَهه

(91) 
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