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37 සූරත් අස්-සාෆෆ්ාත් (පෙළගැසී සිටින්පනෝ) 

මක්කාහ්පවහි දී පහළිදරව් පකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 182 කි. 

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب  الرَّحه
අෙරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්පේ නාමපයනි. 

1-10 අල්ලාහ්පේ ඒකීයභාවය, විශ්වපේ විසිර ෙවතින ඔහුපේ බලය සහ 

ෂේතානුවන්පගන් අහස ආරක්ෂා පකොට තිබීම. 

පෙළින් පෙළට පෙළ ගැසී 

සිටින්නන්(මලක්වරු)මත දිවුරමින්. 
ا َِصفًّ افَّاته ِ{1} َوالصَّ

තවද ෙසුෙසින් පමපහයවා යන්නන් 

(මලක්වරු) මත දිවුරමින්. 
ِزَْجًرا َراته الزَّاجه

ِ{2} فَ

තවද පමපනහි කිරීම ොරායනය 

කරන්නන් මත දිවුරමින්. 
ِذهْكًرا َاته ِ{3} فَاتلَّاِله

නියත වශපයන්ම නුඹලාපේ 

පදවියා එකමය.  

دِ  َهُكْمِلََواحه
ََٰ هل ِإ ِ{4} إهنَّ

අහස් හා මපහොපෙොපළොපවහි ද ඒ 

පදක අතර ඇති දෑහි ද 

හිමිොණන්ය. තවද 

නැපගනහිරවල්හි ද හිමිොණන්ය. 

َِوَماِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ِالسَّ َربُّ

ِالَْمَشارهقِه ِ{5} بَيَْنُهَماَِوَربُّ

නියත වශපයන්ම සමීෙව පිහිටි 

අහස අපි ග්රහ වස්තු මගින් 

අලංකාරවත් කපළමු. 

ْنَياِ َماَءِادلُّ هنَّاَِزيَّنَّاِالسَّ هزهيَنٍةِإ ب
ِ{6} الَْكَواكهبهِ

තවද සීමාව ඉක්මවා ගිය සෑම 

පෂයිතානුවකුපගන්ම ආරක්ෂාවක් 

වශපයනි. 

َِشْيَطاٍنَِمارهدٍِ
ْفًظاِمهْنُُِكِّ ِ{7} وَحه
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උසස් වූ පිරිස (මලක්වරු) පවත 

ඔවුන් සවන් දිය පනොහැකිය. තවද 

ඔවුහු සෑම ෙැත්තකින්ම ෙහර පදනු 

ලබති. (එය) ෙලවා හැරීමක් 

වශපයනි. තවද ඔවුනට නිරන්තර 

දඬුවමක් ඇත. 

ِ َٰ لْْعَ
َ
ِاْْل هََلِالَْمََله ُعوَنِإ مَّ ََلِيَسَّ
هٍبِ َِجان  {8} َويُْقَذفُوَنِمهْنُُِكِّ

َِِولَُهمِِْۖ  ُدُحوًراِ َِعَذاب 
ِ ب  ِ{9} َواصه

(රහස් කතා) ෙැහැර පගන සවන් 

පදන්නා හැර. එවිට සිදුරු කරන 

උල්කාවන් ඔහු ලුහුබඳියි. 

َفِ َِمْنَِخطه ْتَبَعُهِإهَلَّ
َ
َْطَفَةِفَأ

ْ
اْل

ِ ِثَاقهب  َهاب  ِ{10} شه
11-39 නැවත නැගිටුවීමක් සිදු පව්. 

“මැවීපමන් වඩාත් බලවත් වන්පන් 

ඔවුන් ද එපසේ නැතපහොත් අපි මවා 

ඇති දෑ දැ” යි ඔවුන්පගන් ඔබ 

විමසනු. නියත වශපයන් අපි ඔවුන් 

ඇපලන සුළු මැටිපයන් මැව්පවමු. 

ْمَِمْنِ
َ
َِخلًْقاِأ َشدُّ

َ
ُهْمِأ

َ
ْمِأ اْسَتْفتههه

فَ
هنَّاِۖ  َخلَْقَناِ ٍيِِمهنَِِْخلَْقَناُهمِِْإ ِطه
ِ{11} ََلزهٍبِ

නමුත් ඔබ පුදුම වූපයහිය. ඔවුහු (ඒ 

ගැන) සමච්චල් කරති. 
ْبَتَِويَْسَخُرونَِ ِ{12} بَْلَِعجه

තවද ඔවුනට උෙපදස් කරනු ලබන 

විට ඔවුහු උෙපදස් පනොලබති. 
ُرواََِلِيَْذُكُرونَِ هَذاُِذكِّ ِ{13} َوإ

තවද ඔවුහු සංඥාවක් දුටු විට 

සමච්චල් කරති. 
ُرونَِ ْواِآيًَةِيَْستَْسخه

َ
هَذاِرَأ ِ{14} َوإ

තවද ඔවුහු පමපසේ ෙවසා සිටියහ. 

“පමය ෙැහැදිලි හූනියමක් මිස 

නැත”  

ِ ْحر  ِسه َذاِإهَلَّ
هْنَِهَٰ الُواِإ

َوقَ
ِ{15} ُمبهيِ 

“අෙ මිය පගොස් ෙස් හා අසථ්ි බවට 

ෙත් වූ විට නියත වශපයන්ම අපි 

නැවත නැගිටුවනු ලබන්පනෝ පවමු 

ද?” යි ඔවුහු ෙවසති. 

هنَّاِ إ
َ
َظاًماِأ هَذاِمهْتَناَِوُكنَّاِتَُرابًاَِوعه إ

َ
أ

ِ{16} لََمْبُعوثُونَِ
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“අෙපේ මුල් මුතුන්මිත්තන් ද 

(නැවත නැගිටුවනු ලබන්පනෝ ද)” 
لُونَِ وَّ

َ
َوآبَاُؤنَاِاْْل

َ
ِ{17} أ

“එපසේය. තවද නුඹලා (අල්ලාහ් 

ඉදිරිපේ) ෙහත් වූවන් යැ”යි ඔබ 

ෙවසනු. 

ُرونَِ ْنُتْمَِداخه
َ
ِ{18} قُْلَِنَعْمِوَأ

නියත වශපයන්ම එය එක් හඬකි. 

එවිට ඔවුහු එය දකිති. 
إهَذاُِهْمِ

َدة ِفَ ِزَْجَرة َِواحه َ إهنََّماِِهه
فَ

ِ{19} َيْنُظُرونَِ
තවද “අපහෝ! අෙපේ විනාශය. 

පමය විනිශ්චය දිනය පව්” යැයි 

ඔවුහු ෙවසති. 

َذاِيَْوُمِ َوقَالُواِيَاَِوْيلََناَِهَٰ
ينِه ِ{20} ادلِّ

“නුඹලා කවර පදයක 

පබොරුකරමින් සිටිපේ ද එම 

විනිශ්චය දිනය පමය පව්” (යැයි 

කියනු ලැපබ්.) 

ِ ههه هيُِكْنُتْمِب
ِاَّلَّ َذاِيَْوُمِالَْفْصله

َهَٰ
بُونَِ ِ{21} تَُكذِّ

අෙරාධ කළවුන් හා ඔවුන්පේ 

ප ොඩු ද අල්ලාහ්පගන් පතොර ව 

ඔවුන් ගැතිකම් කරමින් සිටි දෑ ද 

නුඹලා එක්රැස් කරනු. තවද නිරපේ 

මාවත පවත නුඹලා ඔවුනට මග 

පෙන්වනු. 

ْزَواَجُهْمِ
َ
هيَنَِظلَُمواِوَأ واِاَّلَّ اْحُُشُ

مهْنِِ{22} َوَماََِكنُواَِيْعُبُدونَِ
ِ َاطه ِِصه هََلَٰ فَاْهُدوُهْمِإ ِه ِاَّللَّ ُدونه

يمِه َحه
ْ
ِ{23} اْل

තවද නුඹලා ඔවුන් නවතා තබනු. 

නියත වශපයන්ම ඔවුන් විනිශ්චය 

කරනු ලබන්පනෝය. 

هنَُّهمِِْۖ  َوقهُفوُهْمِ ِإ
ِ{24} َمْسُئولُونَِ

නුඹලාට කුමක්වීද? නුඹලා 

එකිපනකා උදව් කර 

පනොගන්පනහුය. 

ونََِماِلَُكْمََِلِ ِ{25} َتَناَِصُ

එපසේ පනොව ඔවුහු අද දින යටත් 

වූපවෝය. 
ِ{26} بَْلُِهُمِاِْلَْوَمُِمْستَْسلهُمونَِ
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ඔවුන්පගන් ඇතැපමකු ඇතැපමකු 

පවත මුහුණ ලා ඔවුහු එකිපනකා 

විමසා ගනිති. 

َِبْعٍضِ َٰ ْقَبَلَِبْعُضُهْمِلَْعَ
َ
وَأ

ِ{27} يَتََساَءلُونَِ
නියත වශපයන්ම නුඹලා දකුණු 

පදසින් අෙ පවත ෙැමිපණමින් 

සිටිපයහුය යැයි ඔවුහු ෙවසා 

සිටියහ. 

ِ تُوَنَناَِعنه
ْ
هنَُّكْمُِكْنُتْمِتَأ الُواِإ

قَ
ِ{28} اِْلَمهيِه

“එපසේ පනොව නුඹලා පදවියන් 

විශ්වාස කරන්නන් පනොවූපයහු” 

යැයි ඔවුහු ෙවසා සිටියහ. 

قَالُواِبَْلِلَْمِتَُكونُواِ
ِ{29} ُمْؤمهنهيَِ

නුඹලා මත කිසිදු බලයක් 

(පයදවීමට) අෙට පනොවීය. නමුත් 

නුඹලා සීමාව ඉක්මවා ගිය පිරිසක් 

වූහ. 

َوَماََِكَنََِلَاَِعلَْيُكْمِمهْنُِسلَْطاٍنِ
ِ{30} َطاغهيَِِقَْوًماُِكْنُتمِِْبَْلِِۖ  

එපහයින් අෙට එපරහි ව අෙපේ 

ෙරමාධිෙතිපේ ප්රකාශය නියම වී 

ඇත. නියත වශපයන්ම අපි (එය) 

රස විඳින්පනෝ පවමු.  

َناِ َِعلَْيَناِقَْوُلَِربِّ هنَّاِۖ  فََحقَّ ِإ
هُقونَِ ائ ِ{31} ََّلَ

එපහයින් අපි නුඹලා පනොමග 

හැරිපයමු. නියත වශපයන්ම අෙ ද 

පනොමග ගියවුන් වූපයමු. 

هنَّاُِكنَّاِ ْغَوْيَناُكْمِإ
َ
فَأ

ِ{32} ََغوهينَِ
එපහයින් නියත වශපයන්ම ඔවුහු 

එදින දඬුවපමහි හවුල්කරුපවෝ 

පවති. 

ِ َعَذابه
ِالْ إهنَُّهْمِيَْوَمئهٍذِِفه

فَ
ِ{33} ُمْشََتهُكونَِ

නියත වශපයන්ම අපි වැරදිකරුවන් 

සමග කටයුතු කරන්පන් එපලසය. 
هَكَِنْفَعُلِ ل

َٰ
هنَّاَِكَذ إ

هالُْمْجرهمهيَِ ِ{34} ب
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“අල්ලාහ් හැර පවනත් පදවිපෙකු 

නැතැයි” ඔවුනට ෙැවසූ විට, නියත 

වශපයන්ම ඔවුහු උඩඟුකම් ොමින් 

සිටියහ. 

ِ هَلَّ َِإ
َٰ
هََل هَذاِقهيَلِلَُهْمََِلِإ ُهْمََِكنُواِإ

هنَّ إ
ُونَِ ِيَْسَتْكِبه ُ ِ{35} اَّللَّ

තවද “උමතු වූ කවිපයකු 

පවනුපවන් අපි අෙපේ පදවිවරුන් 

අතහැර දමන්පනෝ පවමුදැ”යි ඔවුහු 

ෙවසා සිටිති. 

ٍرِ هَشاعه هَهتهَناِل اِتَلَارهُكوِآل
هنَّ ئ
َ
َويَُقولُوَنِأ

ِ{36} ََمُْنونٍِ

නමුත් ඔහු සතයය සමග 

ෙැමිණිපේය. තවද ඔහු (පෙර සිටි) 

දහම් දූතයින් සතයය කපළේය. 

َقِ َِوَصدَّ َقِّ
ْ
هاْل بَْلَِجاَءِب
ِ{37} الُْمْرَسلهيَِ

නියත වශපයන්ම (අෂිශ්ට  නයා 

වන) නුඹලා එම පව්දනීය දඬුවම 

රස විඳින්පනෝමය. 

ِ هُقوِالَْعَذابه ائ ُكْمََِّلَ
هنَّ إ

مِه ِله
َ
ِ{38} اْْل

නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑට මිස 

නුඹලාට ප්රතිඵල පදනු පනොලබනු 

ඇත. 

َِماُِكْنُتْمِ َوَماُُِتَْزْوَنِإهَلَّ
ِ{39} َتْعَملُونَِ

40-51 ස්වර්ගවාසීහු හා ඔවුනට හිමි සැෙත. 
නමුත් අල්ලාහ්පේ අවංක වූ 

ගැත්තන් හැර. 
يَِ الُْمْخلَصه ِه َباَدِاَّللَّ ِعه ِ{40} إهَلَّ

තමන්ට නියම කරන ලද පෙෝෂණය 

ඇත්පතෝ ඔවුහුමය. 

َِمْعلُومِ  هَكِلَُهْمِرهْزق 
َٰ
وََل
ُ
ِ{41} أ

ෙලතුරු ද ඇත. තවද ඔවුහු ගරු 

කරනු ලබන්පනෝය. 
ِ{42} ُمْكَرُمونََِِوُهمِِْۖ  فََواكهُهِ

සැෙ ෙහසුකම් සහිත උයන්හි ِاَلَّعهيمِه َِجنَّاته ِ{43} ِفه
යහන් මත එකිපනකාට මුහුණ ලා 

සිටිති. 
هلهيَِ ٍرُِمَتَقاب ُُِسُ َٰ ِ{44} لَْعَ



 

 

 
7 

උල්ෙතින් වූ කුසලාන ( ලබඳුන්) 

ඔවුන් වටා යවනු ලැපබ්. 
ٍسِمهْنِ

ْ
هَكأ ُيَطاُفَِعلَْيههْمِب

ِ{45} َمعهٍيِ
එය සුදු ෙැහැතිය. ොනය කරන්නන් 

හට ප්රණීතය. 
هيَِ ارهب

هلشَّ ٍةِل ِ{46} َبْيَضاَءََِّلَّ

එහි (සිහිවිකල් වන ආකාරපේ) 

උවදුරක් පනොමැත. තවද ඔවුහු 

එයින් මත් බවට ෙත් කරනු 

ලබන්පනෝ පනොපවති. 

َِوََلُِهْمَِعْنَهاِ ََلِفهيَهاَِغْول 
ِ{47} ُيْْنَفُونَِ

තවද දමිත බැල්පමන් යුත් 

ලලනාපවෝ ඔවුන් අබියස පවති. 
ِ ْرفه َاُتِالطَّ ْنَدُهْمِقَاِصه َوعه

ِ{48} عهيِ 
නියත වශපයන්ම ඔවුන් සඟවා 

තබනු ලැබූ බිත්තර පමනි.  

َِمْكُنونِ  َِبْيض  نَُّهنَّ
َ
ِ{49} َكأ

ඔවුන් එකිපනකා (පමපලොව 

කටයුතු කළ ආකාරය) විමසා 

ගනිමින් ඔවුන්පගන් ඇතැපමක් 

ඇතැපමකු ඉදිරියට එනු ඇත. 

ْقَبَلَِبْعُضُهْمِ
َ
َِبْعٍضِفَأ َٰ لَْعَ

ِ{50} يَتََساَءلُونَِ

නියත වශපයන්ම මට සමීෙ 

මිතුපරකු සිටිපේ යැයි ඔවුන් 

අතුරින් ප්රකාශකයකු ෙවසනු ඇත. 

ِ ََِكَنِِله
ِمهْنُهْمِإهِّنِّ

هل  قَاَلِقَائ
رهينِ 

ِ{51} قَ
52-55 මියැදුණු ෙසු නැවත නැගිටුවීම පිළිබද අකමැත්ත ප්රකාශ කිරීම. 

නියත වශපයන්ම ඔබ සතය 

කරන්නන් අතුරින් දැ?යි ඔහු 

ෙවසයි. 

َنِ هنََّكِلَمه إ
َ
َيُقوُلِأ

قهيَِ ِ{52} الُْمَصدِّ
අෙ මිය පගොස් ෙස් හා අසථ්ි බවට 

ෙත් වූ විට නියත වශපයන්ම අෙ 

විමසනු ලබන්පන් දැ?(යි ද ඔහු 

විමසයි.) 

هنَّاِ إ
َ
َظاًماِأ هَذاِمهْتَناَِوُكنَّاِتَُرابًاَِوعه إ

َ
أ

يُنونَِ ِ{53} لََمده
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නුඹලා එබී බැලිය යුත්පතෝ දැයි ඔහු 

විමසයි. 
لهُعونَِ ْنُتْمُِمطَّ

َ
ِ{54} قَاَلَِهْلِأ

එවිට ඔහු එබී බලයි. එවිට ඔහු 

නිරය මැද සිටිනු ඔහු දකිනු ඇත. 
َِسَواءهِ َرآهُِِفه

لََعِفَ فَاطَّ
يمِه َحه

ْ
ِ{55} اْل

56-61 ස්වර්ගපේ සිටින මුුඃමින්වරයා, පේව ප්රතික්පෂේෙපයන් සහ නිරපයන් 
තමන් ආරක්ෂා කර දුන් තම ෙරමාධිෙතිට තුති පුද කිරීම. 

අල්ලාහ් මත දිවුරා ෙවසමි. ඔබ මා 

විනාශ කරන්නට තැත් කපළහිය. 
هْنِكهْدَتِ إ ِه قَاَلِتَاَّللَّ

ِ{56} لََُتْدهينِه
මාපේ ෙරමාධිෙතිපේ ආශිර්වාදය 

පනොවී නම් මම (විනිශ්චය සෙහා) 

සම්මුඛ කරනු ලබන්නන් අතුරින් 

පවමි. 

ِلَُكْنُتِمهَنِ هْعَمُةَِرِّبِّ َولَْوََلِن
ِ{57} الُْمْحََضهينَِ

එපසේ නම් අෙ මිය යන්නන් පලස 

පනොවන්පනමු ද? 
هَميِّتهيَِ َفَماََِنُْنِب

َ
ِ{58} أ

අෙපේ මුල් මරණය මිස. තවද අපි 

දඬුවම් කරනු ලබන්නන් පනොපවමු. 
َِوَماََِنُْنِ وََلَٰ

ُ
َِمْوتَتََناِاْْل إهَلَّ

بهيَِ
هُمَعذَّ ِ{59} ب

නියත වශපයන්ම පමයමය 

අතිමහත්  යග්රහණය. 
يمُِ َذاِلَُهَوِالَْفْوُزِالَْعظه َِهَٰ ِ{60} إهنَّ

පමවන් දැයට ක්රියා කරන්පනෝ 

ක්රියා කරත්වා! 
ِ لَْيْعَمله

َذاِفَ َِهَٰ ْثله همه ل
ِ{61} الَْعامهلُونَِ

62-74 නිරපේ පවපසන අෙරාධකරුවන් සෙහා පිරිනමන zසක්කූම් නම් කටු 
ගස. 

සංග්රහපයන් පරේෂ්ඨ වනුපේ එය ද 

එපසේ නැතපහොත් zසක්කූම් (නම් 

කටු) ගසද? 

ْمَِشَجَرةُِ
َ
ِنُُزًَلِأ هَكَِخْْي  ل

َٰ
َذ
َ
أ

ِ{62} الزَّقُّومِه
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නියත වශපයන්ම අපි එය 

අෙරාධකරුවන්ට ෙරීක්ෂණයක් 

බවට ෙත් කපළමු. 

هنَّاَِجَعلَْناَهاِفهْتَنًةِ إ
همهيَِ ال هلظَّ ِ{63} ل

නියත වශපයන්ම එය නිරය 

ෙතුපලහි මතු පවන ගසකි. 
ِ ْصله

َ
ِأ هنََّهاَِشَجَرة ََِتُْرُجِِفه إ

يمِه َحه
ْ
ِ{64} اْل

එහි පෙොපහොට්ටු පෂයිතානුන්පේ 

හිස් පමනි. 
نَُّهُِرُءوُسِ

َ
َطلُْعَهاَِكأ
َياطهيِه ِ{65} الشَّ

එවිට ඔවුහු එයින් අනුභව 

කරන්පනෝ පවති. එවිට ඔවුහු එයින් 

කුසවල් පුරවාගන්පනෝ පවති. 

ُوَنِمهْنَهاِ ُوَنِمهْنَهاَِفَماَله إهنَُّهْمََِلِكه
فَ

ِ{66} اْْلُُطونَِ
ෙසු ව නියත වශපයන්ම ඔවුනට 

එහි පලෝ දිපයන් යුත් ොනයක් 

ඇත. 

ِلَُهْمَِعلَْيَهاِلََشْوًباِمهْنِ ِإهنَّ ُثمَّ
ِ{67} مَحهيمٍِ

ෙසු ව නියත වශපයන්ම ඔවුන් 

පයොමු කරනු ලබන ස්ථානය 

ඇත්පත් නිරය පවතය. 

ََلِ َعُهْمََِله َِمرْجه ِإهنَّ ُثمَّ
يمِه َحه

ْ
ِ{68} اْل

නියත වශපයන්ම ඔවුහු ඔවුන්පේ 

මුතුන් මිත්තන් පනොමග ගියවුන් 

බව දුටුපවෝය. 

لَْفْواِآبَاَءُهْمَِضالِّيَِ
َ
هنَُّهْمِأ ِ{69} إ

එපහත් ඔවුහු ඔවුන්පේ සලකුණු 

මත යන්නට යුහුසුළු පවති. 
ِآثَارهههْمُِيْهَرُعونَِ َٰ

ِ{70} َفُهْمِلَْعَ

ඔවුනට පෙර සිටි මුතුන් මිත්තන් 

බහුතරයක් පදනා සැබැවින්ම 

පනොමග ගිපයෝය. 

ِ ْكََثُ
َ
َِقْبلَُهْمِأ َولََقْدَِضلَّ

لهيَِ وَّ
َ
ِ{71} اْْل
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තවද සැබැවින්ම අපි ඔවුන් අතරට 

අවවාද කරන්නන් එව්පවමු. 
َناِفهيههْمَِولََقْدِ

ْرَسلْ
َ
أ
رهينَِ ِ{72} ُمْنذه

අල්ලාහ්පේ අවංක ගැත්තන්ට හැර 

අවවාද කරනු ලැබූ (නමුත් ඒවා 

ඉවත දැමු)වන්පේ අවසානය 

පකපසේ වූපේ දැයි මැනවින් බලනු.  

فَاْنُظْرَِكْيَفََِكَنََِعقهَبُةِ
ِه {73} الُْمْنَذرهينَِ َباَدِاَّللَّ ِعه إهَلَّ
يَِ ِ{74} الُْمْخلَصه

75-82 නූහ් (අලේහිස් සලාම්) තුමාපේ කතා වස්තුව. 
තවද සැබැවින්ම නූහ් අෙ 

ඇමතුපව්ය. එවිට (අපි) යහෙත් 

ප්රතිචාර දක්වන්පනෝ වූපයමු. 

ِفَلَنهْعَمِ َولََقْدِنَاَدانَاِنُوح 
يُبونَِ ِ{75} الُْمجه

තවද අපි ඔහු හා ඔහුපේ නිවැසියන් 

මහා විෙතින් මුදවා ගත්පතමු. 
َِوََنَّْيَناهُِ ْهلَُهِمهَنِالَْكْربه

َ
وَأ
يمِه ِ{76} الَْعظه

තවද අපි ඔහුපේ ෙරපුර ඉතිරිවූවන් 

බවට ෙත් කපළමු. 
يََّتُهُِهُمِاْْلَاقهيَِ ِ{77} وََجَعلَْناُِذرِّ

තවද ෙසු ෙරපුර අතර ඔහු 

(ෙැසසුමට ලක්වන්නට) අපි 

අතහැර දැමුපවමු. 

رهينَِ ِاَْلخه ِِفه ِ{78} َوتََرْكَناَِعلَْيهه

පලෝවැසියන් අතර නූහ් ට ශාන්තිය 

අත්පව්වා! 
ِ ِنُوٍحِِفه َٰ ِلَْعَ َسََلم 

ِ{79} الَْعالَمهيَِ
නියත වශපයන්ම අපි දැහැමියන්ට 

ප්රතිඵල පිරිනමනුපේ එපලසය. 
هَكََِنْزهيِ ل

َٰ
هنَّاَِكَذ إ

نهيَِ ِ{80} الُْمْحسه
නියත වශපයන්ම (නූහ් වන) ඔහු 

පදවියන් විශ්වාස කරන අෙපේ 

ගැත්තන් අතුරින් විය. 

َبادهنَاِالُْمْؤمهنهيَِ هنَُّهِمهْنِعه ِ{81} إ



 

 

 
11 

ෙසු ව අපි පසස්සන් (දිපේ) 

ගිල්වූපයමු. 
ْغَرْقَناِاَْلَخرهينَِ

َ
ِأ ِ{82} ُثمَّ

83-98 ඉබ්රාහීම් (අලේහිස් සලාම්) තුමා තම ප්ර ාව සමඟ. 
තවද නියත වශපයන්ම ඔහුපේ 

පිළිපවතින් වූ පකපනකි ඉබ්රාහීම්. 
بَْراههيمَِ ََِله يَعتههه ِمهْنِشه هنَّ ِ{83} َوإ

සන්සුන් හදවතකින් ඔහු ඔහුපේ 

ෙරමාධිෙති පවත ෙැමිණි අවස්ථාව 

සිහිෙත් කරනු. 

هَقلٍْبَِسلهيمٍِ هْذَِجاَءَِربَُّهِب ِ{84} إ

‘නුඹලා කුමක් නමදින්පනහුදැ?’යි 

ඔහු තම පියා හා තම  නයාට ෙැවසූ 

අවස්ථාව සිහිෙත් කරනු. 

َِماَذاِ َِوقَْومههه بهيهه
َ
هْذِقَاَلِْله إ
ِ{85} َتْعُبُدونَِ

“අල්ලාහ් හැර වයා  පදවිවරුන් 

නුඹලා අපේක්ෂා කරන්පනහු ද?” 
ِه هَهًةُِدوَنِاَّللَّ هْفًًكِآل ئ

َ
أ

ِ{86} تُرهيُدونَِ
 “එපසේ නම් පලෝවැසියන්පේ 

ෙරමාධිෙති පිළිබෙ නුඹලාපේ 

අදහස කුමක් ද?” 

ِ هَربِّ َفَماَِظنُُّكْمِب
ِ{87} الَْعالَمهيَِ

එවිට ඔහු තාරකා අතර මනා 

බැල්මකින් අධීක්ෂණපයන් 

බැලුපව්ය. 

ِاَلُُّجومِه ِ{88} َفَنَظَرَِنْظَرةًِِفه

එවිට (ඔවුන්පේ උත්සවයට 

සහභාගි වීම වළක්වනු පිණිස) 

‘නියත වශපයන්ම මම 

පරෝගිපයකි’ යැයි ඔහු ෙැවසුපව්ය.  

َِسقهيمِ  ِ{89} َفَقاَلِإهِّنِّ

එවිට ඔවුහු පිටුොන්නන් පලසින් 

ඔහු පවතින් හැරී ගිපයෝය. 
هرهينَِ ْواَِعْنُهُِمْدب

ِ{90} َفَتَولَّ

ෙසු ව ඔහු ඔවුන්පේ පදවිවරුන් 

(පිළිම) පවත හීන් සීරුපව් නැඹුරු වී 

“නුඹලා අනුභව 

ََلِ
َ
ْمَِفَقاَلِأ هَهتههه ِآل هََلَٰ َراَغِإ

فَ
ُكلُونَِ

ْ
ِ{91} تَأ
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පනොකරන්පනහුදැ” යි විමසා 

සිටිපේය. 

“නුඹලා කතා පනොකර සිටීමට 

නුඹලාට කුමක් වීද? ” 
ُقونَِ ِ{92} َماِلَُكْمََِلَِتْنطه

ෙසු ව ඔහු (ඉබ්රාහීම්) ඔවුන් (පිළිම) 

පවත හීන්සීරුපව් පගොස් තම 

දකුණතින් ෙහරක් දුන්පන්ය.  

ًباِ ْمََِضْ َراَغَِعلَْيهه
فَ

هاِْلَمهيِه ِ{93} ب
ඔවුහු පව්ගපයන් ගමන් ගනිමින් 

ඔහු ඉදිරියට ෙැමිණිපයෝය. 
ِيَزهفُّونَِ هَِلْهه ْقَبلُواِإ

َ
ِ{94} فَأ

“නුඹලා කැටයම් කළ දෑට නුඹලා 

ගැතිකම් කරන්පනහුදැ?”යි ඔහු 

විමසුපව්ය. 

ُتونَِ َتْعُبُدوَنَِماَِتْنحه
َ
ِ{95} قَاَلِأ

“තවද අල්ලාහ් නුඹලා සහ නුඹලා 

ඉදි කරන දෑ මැව්පව්ය.“  
َِخلََقُكْمَِوَماِ ُ َواَّللَّ

ِ{96} َتْعَملُونَِ
“ඔහු පවනුපවන් පගොඩනැගිල්ලක් 

තනා ෙසුව ඔහුව ගින්පනහි පහළනු 

යැ”යි ඔවුහු ෙැවසූහ. 

ِقَالُواِاْبُنواََِلُِبُنَْيانًاِ لُْقوهُِِفه
َ
فَأ

يمِه َحه
ْ
ِ{97} اْل

එවිට ඔවුහු ඔහුට (ඉබ්රාහීම් ට) 

කුමන්ත්රණයක් කිරීමට අදහස් 

කපළෝය. එපහයින් අපි ඔවුන් 

ෙහත්වූවන් බවට ෙත් කපළමු.  

َِكْيًداِفََجَعلَْناُهُمِ ههه َراُدواِب
َ
فَأ

ْسَفلهيَِ
َ
ِ{98} اْْل

99,100. ඉබ්රාහීම් නබිට සුභාරංචියක් 
“නියත වශපයන්ම මම මාපේ 

ෙරමාධිෙති පවත යන්පනකු පවමි. 

ඔහු මට මග පෙන්වනු ඇතැයි” 

(ගින්පනන් මිදුනු) ඔහු ෙැවසුපව්ය. 

ِ َِرِّبِّ هََلَٰ ِإ َِذاههب 
اَلِإهِّنِّ

َوقَ
ينِه ِ{99} َسَيْهده
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මාපේ ෙරමාධිෙතියාණනි! මා හට 

දැහැමියන් අතුරින් පකපනකු 

පිරිනමනු. (යැයි ෙැවසුපව්ය.) 

ِمهَنِ َِهْبِِله َربِّ
هيَِ اْله ِ{100} الصَّ

101-113. සිහිනය සැබෑ කළ නබි ඉස්මාඊල් (අලේහිස් සලාම්) තුමා 

එවිට ඉවසිලිවන්ත දරුවකු පිළිබෙ 

ව අපි ඔහුට ශුභාරංචි දුන්පනමු. 
هُغََلٍمِ نَاهُِب ْ ِ{101} َحلهيمٍِفَبَُشَّ

ඔහු සමග ඇවිද යන වියට ඔහු ළඟා 

වූ කල්හි, “අපහෝ මාපේ පුතණුවනි! 

නියත වශපයන්ම මම ඔබපේ පගල 

සිෙ දමන්නාක් පමන් සිහිනයක් 

දුටුපවමි. එපහයින් (ඒ ගැන) ඔබ 

අදහස් කරනුපේ කුමක්දැයි බලනු.” 

යැයි කීහ. “අපහෝ මාපේ පියාණනි! 

ඔබට අණ කරනු ලබන දෑ ඔබ සිදු 

කරනු. අල්ලාහ්පේ අභිමතය ෙරිදි 

ඔබ මා ඉවසිලිවන්තයින් අතුරින් 

දැක ගනු ඇතැයි” ඔහු (පුතු) 

ෙැවසීය. 

ِ ِقَاَلِيَاُِبََنَّ ْْعَ اِبَلََغَِمَعُهِالسَّ فَلَمَّ
ْذََبَُكِ

َ
ِأ ِّنِّ

َ
ِأ ِالَْمَنامه ِِفه َرىَٰ

َ
ِأ إهِّنِّ

ِ بَتهِِيَاِقَاَلِِۖ  فَاْنُظْرَِماَذاِتََرىَٰ
َ
ِأ

ِِۖ  ِتُْؤَمرَُِِماِاْفَعْلِ ُدِّنه َِشاءَِِإهنَِِْسَتجه
ُِ هرهينَِِمهنَِِاَّللَّ اب ِ{102} الصَّ

ෙසු ව ඔවුන් පදපදනා (අල්ලාහ්පේ 

අභිමතයට) එකඟ වූ කල්හි 

(ඉබ්රාහීම්) ඔහු (ඉස්මායිල් වන) ඔහු 

ව මුණින් අතට පෙරළා දැමීය. 

ْسلََماَِوتَلَُّهِ
َ
اِأ فَلَمَّ
َجبهيِه

هلْ ِ{103} ل

තවද ‘අපහෝ ඉබ්රාහීම්!’ යැයි අපි ඔහු 

ඇමතුපවමු. 
هبَْراههيمُِ ْنِيَاِإ

َ
ِ{104} َونَاَدْيَناهُِأ

“සැබැවින්ම ඔබ සිහිනය සැබෑ 

කපළහිය.” නියත වශපයන්ම අපි 

එපලසය දැහැමියන්ට ප්රතිඵල 

පිරිනමනුපේ. 

ْؤيَاِ ْقَتِالرُّ هنَّاِۖ  قَْدَِصدَّ هَكِِإ ل
َٰ
َِكَذ

نهيَََِِنْزهي ِ{105} الُْمْحسه
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නියත වශපයන්ම ෙැහැදිලි 

ෙරීක්ෂාව පමයමය. 
َذاِلَُهَوِاْْلَََلُءِ َِهَٰ إهنَّ

ِ{106} الُْمبهيُِ
මහත් වූ (සත්ව) කැෙයක් අපි ඔහුට 

ඇෙ වශපයන් පිරිනැමුපවමු. 
يمٍِ بٍْحَِعظه هذه َدْيَناهُِب

ِ{107} َوفَ

තවද පසස්සන් අතර ඔහු (ෙැසසුමට 

ලක්වන්නට) අපි අතහැර දැමුපවමු. 
ِ ِِفه َوتََرْكَناَِعلَْيهه

رهينَِ ِ{108} اَْلخه
“ඉබ්රාහීම් පවත ශාන්තිය 

අත්පව්වා!” 
هبَْراههيمَِ ِإ َٰ

ِلَْعَ ِ{109} َسََلم 

අපි දැහැමියන්ට ප්රතිඵල 

පිරිනමනුපේ එපලසය. 
هَكََِنْزهيِ ل

َٰ
َكَذ

نهيَِ ِ{110} الُْمْحسه
නියත වශපයන්ම ඔහු පදවියන් 

විශ්වාස කරන අෙපේ ගැත්තන් 

අතුරින් විය. 

هنَُّهِمهْنِ َبادهنَاِإ عه
ِ{111} الُْمْؤمهنهيَِ

තවද අපි දැහැමියන් අතුරින් 

නබිවරයකු වශපයන් ඉස්හාක් 

පිළිබෙව ඔහුට ශුභාරංචි 

දැන්වූපයමු. 

هإهْسَحاَقِنَبهيًّاِمهَنِ نَاهُِب ْ َوبَُشَّ
هيَِ اْله ِ{112} الصَّ

තවද අපි ඔහු පවත හා ඉස්හාක් 

පවත අභිවෘේධිය ලබා දුනිමු. තවද 

ඔවුන් පදපදනාපේ ෙරපුරින් දැහැමි 

අය ද ප්රකට පලස තමන්ටම අෙරාධ 

කර ගන්නා අය ද විය. 

هْسَحاَقِ ِإ َٰ
ِولََْعَ ِۖ  َوَباَرْكَناَِعلَْيهه

َماَِومهنِْ يَّتههه نِ ُِذرِّ همِ ُُِمْسه َِوَظال
هِه َْفسه ِ{113} ُمبهيِ َِله

114-122 මූසා හා හාරූන් (අලේහිමස් සලාම්) යන නබිවරුන්පේ කතා 
වස්තුව. 
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තවද සැබැවින්ම අපි මූසා හා 

හාරූන් පවත උෙකාර කපළමු. 
ِ ُِموََسَٰ َٰ َولََقْدَِمَننَّاِلَْعَ

ِ{114} َوَهاُرونَِ
තවද අපි ඔවුන් පදපදනා හා ඔවුන් 

පදපදනාපේ පිරිස මහත් වූ 

වයසනපයන් මුදවා ගත්පතමු. 

ِ َوََنَّْيَناُهَماَِوقَْوَمُهَماِمهَنِالَْكْربه
يمِه ِ{115} الَْعظه

තවද අපි ඔවුනට උදව් කපළමු. 

එපහයින් ඔවුහු අබිබවා යන්නන් 

වූහ. 

نَاُهْمِفًََكنُواُِهُمِ َونَََصْ
هيَِ َغاْله

ِ{116} الْ
තවද අපි ඔවුන් පදපදනාට ෙැහැදිලි 

පේව ග්රන්ථය පිරිනැමුපවමු.  
َوآتَيَْناُهَماِالْكهَتاَبِ

ِ{117} الُْمْستَبهيَِ
තවද අපි ඍජු මාර්ගය පවත ඔවුන් 

පදපදනාට මග පෙන්වූපයමු. 
َاَطِ َوَهَدْيَناُهَماِالَصِّ

ِ{118} الُْمْسَتقهيمَِ
තවද පසස්සන් අතර ඔවුන් 

පදපදනා පවත (ෙැසසුමට 

ලක්වන්නට) අපි අතහැර දැමුපවමු. 

ِ َماِِفه َوتََرْكَناَِعلَْيهه
رهينَِ ِ{119} اَْلخه

තවද මූසා හා හාරූන් පවත 

ශාන්තිය අත්පව්වා! 
ِ ُِموََسَٰ َٰ ِلَْعَ َسََلم 

ِ{120} َوَهاُرونَِ
නියත වශපයන්ම අපි දැහැමියන්ට  

තයාග පිරිනමනුපේ එපලසය. 
هَكََِنْزهيِ ل

َٰ
هنَّاَِكَذ إ

نهيَِ ِ{121} الُْمْحسه
නියත වශපයන්ම ඔවුන් පදපදනා 

පදවියන් විශ්වාස කරන අෙපේ 

ගැත්තන් අතුරින් පවති. 

َبادهنَاِ هنَُّهَماِمهْنِعه إ
ِ{122} الُْمْؤمهنهيَِ

123-129 ඉල්යාස් (අලේහිස් සලාම්) තුමා තම  නයා සමඟ. 
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තවද නියත වශපයන්ම ඉල්යාස් 

දහම් දූතයින් අතුරිනි. 
َنِ هِْلَاَسِلَمه ِإ هنَّ َوإ

ِ{123} الُْمْرَسلهيَِ
“නුඹලා බැතිමත් පනොවන්පනහු 

දැ”යි ඔහු තම  නයාට ෙැවසූ 

අවස්ථාව සිහියට නගනු. 

ََلِ
َ
ِأ هَقْومههه هْذِقَاَلِل إ

ِ{124} َتتَُّقونَِ
“මැවුම්කරුවන්පගන් වඩාත් 

විශිෂ්ටතයා වූ ද නුඹලාපේ 

ෙරමාධිෙති වූ ද නුඹලාපේ මුල් 

මුතුන්මිත්තන්පේ ෙරමාධිෙති වූ ද 

අල්ලාහ් අතහැර දමා නුඹලා (බඅල් 

නම්) පවනත් පදවියකුට ඇරයුම් 

කරන්පනහු ද? 

ْحَسَنِ
َ
تَْدُعوَنَِبْعًَلَِوتََذُروَنِأ

َ
أ

َالهقهيَِ
ْ
َِربَُّكْمِِ{125} اْل َ اَّللَّ

لهيَِ وَّ
َ
هُكُمِاْْل ِآبَائ ِ{126} َوَربَّ

නමුත් ඔවුහු ඔහු පබොරු කපළෝය. 

එපහයින් ඔවුහු (විනිශ්චය පවත) 

ඉදිරිෙත් කරනු ලබන්පනෝ වූහ. 

إهنَُّهْمِ
بُوهُِفَ فََكذَّ
ونَِ ِ{127} لَُمْحََضُ

නමුත් අල්ලාහ්පේ අවංක ගැත්තන් 

හැර. 
ِ ِهإهَلَّ َباَدِاَّللَّ عه

يَِ ِ{128} الُْمْخلَصه
තවද පසස්සන් අතර ඔහු (ෙැසසුමට 

ලක්වන්නට) අපි අතහැර දැමුපවමු. 
ِ ِِفه َوتََرْكَناَِعلَْيهه

رهينَِ ِ{129} اَْلخه
130-132 ඉල්යාස් (අලේහිස් සලාම්) තුමා 

ඉල්යාසීන් පවත ශාන්තිය 

අත්පව්වා! 
يَِ هْلِيَاسه ِإ َٰ

ِلَْعَ ِ{130} َسََلم 

නියත වශපයන්ම අපි දැහැමියන්ට 

ප්රතිඵල පිරිනමනුපේ එපලසය. 
هَكََِنْزهيِ ل

َٰ
هنَّاَِكَذ إ

نهيَِ ِ{131} الُْمْحسه
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නියත වශපයන්ම ඔහු පදවියන් 

විශ්වාස කරන අෙපේ ගැත්තන් 

අතුරින් පවයි. 

َبادهنَاِ هنَُّهِمهْنِعه إ
ِ{132} الُْمْؤمهنهيَِ

133-138 ලූත් (අලේහිස් සලාම්) තුමා තම  නයා සමග. 
තවද නියත වශපයන්ම ලූත් දහම් 

දූතයින් අතුරිනි. 
َنِ ِلُوًطاِلَمه هنَّ َوإ

ِ{133} الُْمْرَسلهيَِ
ඉතිරි වූවන් අතර වූ මැහැල්ලියක් 

හැර ඔහු හා ඔහුපේ පසසු සියලු 

නිවැසියන් මුදවා ගත් අවසථ්ාව 

සිහිෙත් කරනු. 

ْهلَُهِ
َ
هْذََِنَّْيَناهُِوَأ إ

ْْجَعهيَِ
َ
ِ {134} أ َِعُجوزًاِِفه

إهَلَّ
هرهينَِ َغاب

ِ{135} الْ
ෙසු ව අපි පසස්සන් සහමුලින්ම 

විනාශ කපළමු. 
ْرنَاِاَْلَخرهينَِ َِدمَّ ِ{136} ُثمَّ

තවද නියත වශපයන්ම නුඹලා 

උදෑසන ද රාත්රිපයහි ද ඔවුන්(පේ 

විනාශ කරනු ලැබූ වාසස්ථාන)  

ෙසුකර ගමන් ගන්පනහුය. 

එපහයින් නුඹලා වටහා 

පනොගන්පනහු ද? 

ْمِ وَنَِعلَْيهه ُكْمِتَلَُمرُّ
هنَّ َوإ

يَِ ِ {137} ُمْصبهحه ْيله
هاللَّ ِۖ  َوب

فَََلِ
َ
ِ{138} َتْعقهلُونَِِأ

139-148 යූනුස් (අලේහිස් සලාම්) තුමා තම  නයා සමග. 
තවද නියත වශපයන්ම යූනුස් දහම් 

දූතයින් අතුරිනි. 
َنِ ِيُونَُسِلَمه هنَّ َوإ

ِ{139} الُْمْرَسلهيَِ
ෙටවන ලද නැව පවත ඔහු ෙලා ගිය 

අවස්ථාව සිහියට නගනු. 
ِ هََلِالُْفلْكه َبَقِإ

َ
هْذِأ إ

ِ{140} الَْمْشُحونِه



 

 

 
18 

එවිට කුසෙත් ඇේපේය. එවිට ඔහු 

කුසෙත් ඇදීපමන් පතෝරා ගනු 

ලැබූවන් අතුරින් විය. 

فََساَهَمِفًََكَنِمهَنِ
يَِ ِ{141} الُْمْدَحضه

ෙසු ව ඔහු පදොස් නගනු ලැබූ 

තත්ත්වපේ මත්සයා ඔහු ගිල දැමීය. 
ُوُتَِوُهَوِ

ْ
فَاتْلََقَمُهِاْل

ِ{142} ُملهيمِ 
නියත වශපයන්ම ඔහු සුවිශුේධ 

කරන්නන් අතුරින් පකපනකු 

පනොවී නම් ඔහු මළවුන් පකපරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනය දක්වා උපේ 

කුස තුළ රැපෙන්නට තිබුණි. 

نَُّهََِكَنِمهَنِ
َ
فَلَْوََلِأ

يَِ ِ {143} الُْمَسبِّحه لَلَبهَثِِفه
ُِيْبَعُثونَِ ِيَْومه هََلَٰ ِإ ِ{144} َبْطنههه

එවිට ඔහු පරෝගී ව සිටිය දී අපි ඔහු 

ොළු පවරළකට පහළුපවමු.  
هالَْعَراءهَِوُهَوِ َفَنَبْذنَاهُِب

ِ{145} َسقهيمِ 
තවද අපි ඒ මත වැල් වලින් යුත් 

(ලබු වැනි) ගසක් හට ගැන්වූපයමු. 
َِشَجَرةًِمهْنِ نْبَْتَناَِعلَْيهه

َ
وَأ

ٍيِ ِ{146} َيْقطه
තවද අපි ඔහු සිය දහසක් පදනා 

පවත පහෝ  (ඊට වඩා) අධික වූ අය 

පවත දහම් දූතයකු පලස එව්පවමු 

ْوِ
َ
لٍْفِأ

َ
ِأ ِمهائَةه هََلَٰ َناهُِإ

ْرَسلْ
َ
وَأ

ِ{147} يَزهيُدونَِ
එවිට ඔවුහු විශ්වාස කපළෝය. 

එපහයින් අපි ඔවුනට ටික කලකට 

භුක්ති විඳින්නට සැලැස්වූපයමු. 

ِ هََلَٰ فَآَمُنواَِفَمتَّْعَناُهْمِإ
ٍيِ ِ{148} حه

149-182 පේව ආපේශකයින් තමන්පේ ප්රතිෙත්තීන් පිළිබෙ තර්කයක. 
එපමන්ම ඔවුනට කළ අවවාදය. 

ඔපබ් ෙරමාධිෙතිට ගැහැනු දරුවන්  

සහ ඔවුනට පිරිමි දරුවන් දැයි ඔබ 

ඔවුන්පගන් කරුණු විමසනු.  

هَربَِّكِاْْلََناُتَِولَُهُمِ ل
َ
ْمِأ اْسَتْفتههه

فَ
ِ{149} اْْلَُنونَِ



 

 

 
19 

එපසේ නැතපහොත් (අෙ ඉදිරිපේ) 

ඔවුන් සාක්ෂිකරුවන් පලස සිටිය දී 

අපි මලක්වරුන් කාන්තාවන් පලස 

මවා ඇත්පතමු ද?  

هنَاثًاَِوُهْمِ هَكَةِإ ْمَِخلَْقَناِالَْمََلئ
َ
أ

ِ{150} َشاههُدونَِ

දැන ගනු. නියත වශපයන්ම ඔවුන් 

පබොරු පගොතමින් අල්ලාහ්  ාතක 

කපළේ යැයි ඔවුන් ෙවසනු ඇත. 

තවද නියත වශපයන්ම ඔවුහු 

මුසාවාදීහුය.  

ْمِ هْفكههه ُهْمِمهْنِإ
هنَّ ََلِإ

َ
أ

هنَُّهْمِِ{151} َِلَُقولُونَِ َِوإ ُ ِاَّللَّ َودَلَ
ِ{152} لًََكذهبُونَِ

ඔහු පුතුන්ට වඩා දූවරුන් පතෝරා 

ගත්පත්ද? 
ِاْْلَنهيَِ ِلَْعَ ْصَطََفِاْْلََناته

َ
ِأ
{153}ِ

නුඹලාට කුමක් වී ද? නුඹලා තීන්දු 

කරනුපේ පකපසේ ද? 
َماِلَُكْمَِكْيَفِ

ِ{154} ََتُْكُمونَِ
නුඹලා පමපනහි පනොකරන්පනහු 

ද? 
ُرونَِ فَََلِتََذكَّ

َ
ِ{155} أ

නැතපහොත් (පම් පිළිබෙ) නුඹලාට 

ෙැහැදිලි බලයක් තිපබ් ද? 
ْمِلَُكْمِ

َ
ُِمبهيِ أ َطان 

ِ{156} ُسلْ

එපසේ නුඹලා සතයවාදීන් පලස 

සිටිපයහු නම්, නුඹලා නුඹලාපේ 

(බල සහිත) පුස්තකය පගන එනු. 

هْنُِكْنُتْمِ هُكْمِإ َتاب هكه تُواِب
ْ
فَأ

ِ{157} َصادهقهيَِ
තවද ඔහු අතර හා ජින්නුන් අතර 

ඔවුහු නෑදෑකමක් ඇති කපළෝය. 

තවද නියත වශපයන්ම තමන් 

සම්මුඛ කරනු ලබන්පනෝම යැයි 

ජින්නුන් සැබැවින්ම 

දැනගත්පතෝය. 

ِنََسًباِ نَّةه ه
ْ
ِاْل ِۖ  وََجَعلُواِبَيَْنُهَِوَبْيَ

نَّةَُِِعلهَمتهَِِولََقدِْ ه
ْ
هنَُّهمِِْاْل ِإ

ونَِ ِ{158} لَُمْحََضُ



 

 

 
20 

ඔවුන් ආපරෝෙණය කරන දැයින් 

අල්ලාහ් සුවිශුේධය. 
اِ َعمَّ ِه ُسْبَحاَنِاَّللَّ

ُفونَِ ِ{159} يَصه
නමුත් අල්ලාහ්පේ අවංක ගැත්තන් 

හැර. 
ِه َباَدِاَّللَّ ِعه إهَلَّ
يَِ ِ{160} الُْمْخلَصه

එපහයින් සැබැවින්ම නුඹලා හා 

නුඹලා නමදින දෑ,   නිරා ගින්නට 

පිවිස  ීමට, කළින් නියම කරනු 

ලැබුවන් හැර පවන කිසිවකු ඔහුට 

එපරහිව පනොමග හරින්නන් පලස 

නුඹලා නැත.    

إهنَُّكْمَِوَماَِتْعُبُدونَِ
ِ{161} فَ

هنهيَِ هَفات ِب ْنُتْمَِعلَْيهه
َ
ِ{162} َماِأ

ِ َِمْنُِهَوَِصاله
إهَلَّ

يمِه َحه
ْ
ِ{163} اْل

නියම කරනු ලැබූ ස්ථානයක් 

තමන්ට හිමිව ඇත්තන් මිස අෙ 

අතුරින් (කිසිපවක්) නැත. තවද 

නියත වශපයන්ම අෙමය 

පෙළගැපසන්පනෝ. තවද නියත 

වශපයන්ම අෙමය පිවිතුරු 

කරන්පනෝ. 

ِ ََِلَُِمَقام  َوَماِمهنَّاِإهَلَّ
هنَّاََِلَْحُنِِ{164} َمْعلُومِ  َوإ

افُّونَِ هنَّاََِلَْحُنِِ{165} الصَّ َوإ
ِ{166} َسبُِّحونَِالْمُِ

මුල් අයපගන් වූ පමපනහි කිරීමක් 

සැබැවින්ම අෙ පවත තිබුපණ් නම් 

සැබැවින්ම අපි අල්ලාහ්පේ අවංක 

ගැත්තන් වන්නට තිබුණි යැයි  

ඔවුහු ෙවසමින් සිටිපයෝය. 

هْنََِكنُواَِِلَُقولُونَِ لَْوِِ{167} َوإ
ْنَدنَاِذهْكًراِمهَنِ ِعه نَّ

َ
أ

لهيَِ وَّ
َ
ِهِ{168} اْْل َباَدِاَّللَّ لَُكنَّاِعه

يَِ ِ{169} الُْمْخلَصه
නමුත් ඔවුහු එය (කුර්ආනය) 

ප්රතික්පෂේෙ කපළෝය. එපහයින් 

ඔවුහු මතු දැන ගනු ඇත. 

ِ ههه َكَفُرواِب
ِفََسْوَفِِۖ  فَ

ِ{170} َيْعلَُمونَِ
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දූතයන් වශපයන් එවනු ලැබූ අෙපේ 

ගැත්තන් හට අෙපේ 

( යග්රහණපේ) වදන සැබැවින්ම 

පෙරටු විය. 

هعهَبادهنَاِ هَمُتَناِل َولََقْدَِسَبَقْتَِِك
ِ{171} الُْمْرَسلهيَِ

නියත වශපයන්ම ඔවුහුමය උදව් 

කරනු ලබන්පනෝ. 
هنَُّهْمِلَُهُمِالَْمْنُصوُرونَِ ِ{172} إ

තවද නියත වශපයන්ම අෙපේ 

පසේනාව වන ඔවුහුමය (අබිබවා 

යමින්)  ය ලබන්පනෝ.  

ُِجْنَدنَاِلَُهُمِ هنَّ َوإ
ُونَِ ِ{173} الَْغاْله

එපහයින් ඔබ මද කලක් දක්වා 

ඔවුන්පගන් ඉවත් ව සිටිනු. 
ٍيِ ِحه َٰ َِعْنُهْمَِحَّتَّ ِ{174} َفَتَولَّ

තවද ඔවුන් ගැන ඔබ බලා සිටිනු. 

එවිට ඔවුන් (ඔවුන්පේ දඬුවම) මතු 

දකිනු ඇත. 

ُهْمِفََسْوَفِ ْ بَْصه
َ
وَأ

ونَِ ُ ِ{175} ُيْبَصه
එපහයින් අෙපේ දඬුවම ද ඔවුන් 

ඉක්මණින් ෙතනුපේ? 
لُونَِ هَناِيَْسَتْعجه بهَعَذاب

فَ
َ
ِ{176} أ

ඔවුන්පේ මිදුලට එය ෙහළ වූ විට, 

අවවාද කරනු ලැබූවන්පේ උදෑසන 

නපුරු විය.  

ْمِفََساَءَِصَباُحِ هَساَحتههه إهَذاِنََزَلِب
فَ

ِ{177} الُْمْنَذرهينَِ
මද කලක් දක්වා ඔවුන්පගන් ඔබ 

ඉවත් ව සිටිනු. 
ٍيِ ِحه َٰ َِعْنُهْمَِحَّتَّ ِ{178} َوتََولَّ

තවද ඔවුන් ගැන ඔබ බලා සිටිනු. 

එවිට ඔවුන්(පේ දඬුවම) මතු දකිනු 

ඇත. 

ِفََسْوَفِ ْ بَْصه
َ
وَأ

ونَِ ُ ِ{179} ُيْبَصه
පගෞරවය හිමි ඔපබ් ෙරමාධිෙති 

ඔවුන් වර්ණනා කරන දැයින් 

සුවිශුේධය.  

اِ َعمَّ ةِه ِالْعهزَّ ُسْبَحاَنَِربَِّكَِربِّ
ُفونَِ ِ{180} يَصه
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සියලුම දහම් දූතයින් පවත (සලාම් 

පහවත්) සාමය අත්පව්වා! 
ِالُْمْرَسلهيَِ ِلَْعَ ِ{181} وََسََلم 

පලෝකයන්හි ෙරමාධිෙති 

වූ අල්ලාහ්ටම සියලු ප්රශංසා හිමිය. 
ِ َربِّ ِه َّ َْمُدَِّلله

ْ
َواْل

ِ{182} الَْعالَمهيَِ
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