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61 සූරත් අස්-සෆ් (පේළිය) 

මදීනාහ්පවහි දී පහළිදරව් පකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 14 කි. 

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

1 අහස් හා මිහිතලපේ රජු අල්ලාහ් ය. 

අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහපපොප ොපවහි 

ඇති දෑ අල්ලාහ් ව සුවිශුද්ධ කරති. 

තවද ඔහු මහා ප්රඥාවන්ත සර්ව 

බලධාරියාණන්ය. 

ِ َِوَماِِفه َماَواته ِالسَّ َماِِفه ِه َّ َسبََّحِّلِله
ِ ْرضه

َ
َوُهَوِالَْعزهيُزِِۖ  اْْل

َكهيمُِ
ْ
ِ{1} اْل

2-4 යුක්තිගරුක ව අල්ලාහ්පේ දහම පවනුපවන් කැප වී එය ආරක්ෂා 

කරන්න. 
අපහෝ විශ්වාස ක වුනි! නුඹලා සිදු 

පනොකරන පදයක්  නුඹලා 

පවසනුපේ ඇයි? 

هيَنِ يَُّهاِاَّلَّ
َ
هَمَِتُقولُوَنَِماِيَاِأ آَمُنواِل

ِ{2} ََلَِتْفَعلُونَِ
නුඹලා සිදු පනොකරන පදයක් ගැන 

පැවසීම අල්ලාහ් අබියස 

පකෝපපයන් ඉමහත් විය. 

ْنَِتُقولُواَِماََِلِ
َ
أ ِه ْنَدِاّلِلَّ َِمْقًتاِعه َكُُبَ

ِ{3} َتْفَعلُونَِ
එකිපනක ස්ථීර පලස සම්බන්ධ 

කරනු ලැබූ පගොඩනැගිල්ලක් පසේ 

පප  ගැසී ඔහුපේ මාර්ගපේ සටන් 

කරන්නන් නියත වශපයන්ම 

අල්ලාහ් ප්රිය කරයි.   

ِ هلُوَنِِفه هيَنُِيَقات
ِاَّلَّ ُُِيهبُّ َ ِاّلِلَّ إهنَّ

نَُّهْمِبُنَْياٌنِ
َ
اَِكأ َِصفًّ َسبهيلههه

ِ{4} َمْرُصوٌصِ
5-8 මූසා හා ඊසා (අලේහිමුස් සලාම්) සමග බනූ ඉස්රාඊල්වරු 

“අපහෝ මාපේ ජනයිනි! නියත 

වශපයන්ම මම නුඹලා පවත 

පැමිණි අල්ලාහ්පේ දූතයාණන් බව 

නුඹලා දැන දැනම නුඹලා මට හිංසා 

هَمِ ِل ِيَاِقَْومه هَقْومههه ِل هْذِقَاَلُِموََسٰ َوإ
َِرُسوُلِ ِّني

َ
َِوقَْدَِتْعلَُموَنِأ تُْؤُذونَِنه
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කරනුපේ ඇයි දැ”යි මූසා ඔහුපේ 

ජනයාපගන් විමසූ අවස්ථාව 

සිහිපත් කරනු. එපහයින් ඔවුන් 

අපගමන ගිය කල්හි අල්ලාහ් 

ඔවුන්පේ හදවත් ද අපගමන 

යන්නට සැලසුපව්ය. තවද අල්ලාහ් 

පාපතර ජනයාට මග පනොපපන්වයි. 

هََلُْكْمِ إ ِه اِۖ  اّلِلَّ َزاغََِِزاُغواِفَلَمَّ
َ
ِأ

ُِ ُِِۖ  ِقُلُوَبُهمِِْاّلِلَّ يََِلَِِواّلِلَّ َِيْهده
قهيَِِالَْقْومَِ ِ{5} الَْفاسه

“ඉස්රාඊල් දරුවනි! මා ඉදිරිපේ 

ඇති තව්රාතය තහවුරු කරන්පනකු 

පලසින් ද මපගන් පසු ව පැමිපණන 

තම නාමය අහ්මද් නමැති (මුහම්මද් 

නම්) දූතපයකු ගැන ශුභාරංචි 

දන්වන්නකු පලසින් ද මම නුඹලා 

පවත පැමිණ ඇති අල්ලාහ්පේ 

දූතපයකු පවමි” යැයි, මර්යම්පේ 

පුත් ඊසා පැවසූ අවස්ථා ව සිහියට 

නගනු. නමුත් ඔවුන් පවත පැහැදිලි 

සාධක සමග ඔහු පැමිණි කල්හි 

පමය පැහැදිලි හූනියමකි යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ِ َمِيَاِبَِنه
يََسِاْبُنَِمْريَ هْذِقَاَلِعه َوإ

هََلُْكْمِ إ ِه َِرُسوُلِاّلِلَّ ائهيَلِإهِّني إهْْسَ
ِيَِ هَماَِبْيَ قًاِل ِمهَنِاتلَّْوَراةِهُمَصدي َديَّ

يِ ِمهْنَِبْعده ِته
ْ
هرَُسوٍلِيَأ اِب ً َوُمبَِّشي

مْحَُدِ
َ
اِۖ  اْسُمُهِأ َِجاَءُهمِِْفَلَمَّ

هاْْلَييَناتهِ َذاِقَالُواِب ْحرٌَِِهٰ ِسه
ِ{6} ُمبهيٌِ

තවද ඉස්ලාමය පවත ඇරයුම් කරනු 

ලබමින් සිටිය දී අල්ලාහ් පවත 

පබොරු පගොතන්නාට වඩා මහා 

අපරාධකරු කවපරකු ද? තවද 

අල්ලාහ් අපරාධකාරී ජනයාට මග 

පපන්වන්පන් නැත. 

ِه ِاّلِلَّ ِاْفََتَٰىِلََعَ نه ْظلَُمِمهمَّ
َ
َوَمْنِأ

ِ هََلِاْْلهْسََلمه ِإ َبَِوُهَوِيُْدََعٰ ِۖ  الَْكذه
ُِ يِالَْقْوَمِيَََِِلَِِواّلِلَّ ْهده

همهيَِ ال ِ{7} الظَّ
අල්ලාහ්පේ ආපලෝකය ඔවුන් 

ඔවුන්පේ මුඛවල් වලින් (පිඹ) නිවා 

දැමීමට අපේක්ෂා කරති. තවද 

ප්රතික්පෂේප ක වුන් පිළිකුල් ක  ද 

අල්ලාහ් තම අපලෝකය පූර්ණවත් 

කරන්නාය. 

ِه ُئواِنُوَرِاّلِلَّ ُْطفه يُرهيُدوَنَِله
َولَْوَِكرههَِ ِنُورههِه ُِمتهمُّ ُ ْمَِواّلِلَّ ْفَواهههه

َ
هأ ب

ِ{8} الََْكفهُرونَِ
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9. ඉස්ලාමයට හිමි තැන. 
පද්ව ආපද්ශකයින් පිළිකුල් ක  ද 

යහමග හා සතයය දහම සමග එය 

සියලු දහම් වලට වඩා ප්රකට කරනු 

පිණිස තම දූතයාණන් (මුහම්මද්) 

එවා සිටිපේ ඔහුය.  

هالُْهَدٰىِ ْرَسَلَِرُسوََلُِب
َ
هيِأ ُهَوِاَّلَّ

ِ ينه ِادلي
ُْظههرَهُِلََعَ َِله َقي

ْ
ِاْل َِودهينه ُُكيهه

ِ{9} َولَْوَِكرههَِالُْمِّْشهُكونَِ
10-14 ලාභදායී වයාපාරය යනු කුමක් ද? 

අපහෝ විශ්වාස ක වුනි! පව්දනීය 

දඬුවමකින් නුඹලා ව ආරක්ෂා 

කරන වයාපාරයක් මම නුඹලාට 

පපන්වා පදන්නද? 

ُدلُُّكْمِ
َ
هيَنِآَمُنواَِهْلِأ يَُّهاِاَّلَّ

َ
يَاِأ

َاَرٍةِ ِِته ٰ يُكْمِمهْنَِعَذاٍبِلََعَ ُتْنجه
مٍِ َله
َ
ِ{10} أ

(එය) නුඹලා අල්ලාහ් හා ඔහුපේ 

දූතයාණන් ව විශ්වාස කිරීමය. 

නුඹලාපේ ධනය හා නුඹලාපේ 

ජීවිත අල්ලාහ්පේ මාර්ගපයහි කැප 

කිරීමය. නුඹලා දැන සිටින්පනහු 

නම් එය නුඹලාට පරේෂ්ඨය. 

َوُِتَاههُدوَنِ ِه َوَرُسوَله ِه هاّلِلَّ تُْؤمهُنوَنِب
ْمَوالهُكْمِ

َ
هأ ب ِه ِاّلِلَّ َِسبهيله ِفه

ُكْمِ ْنُفسه
َ
لهُكمِِْۖ  وَأ

ٰ
ِلَُكمَِِْخْيٌَِِذ

ِ{11} ْنُتْمَِتْعلَُمونَِكُِِإهنِْ
නුඹලාපේ පාාපයන් වලට ඔහු 

නුඹලාට සමාව පදයි.  තවද ඔහු 

නුඹලා (ස්වර්ග) උයන් වලට 

ඇතු ත් කරයි. ඒවාට යටින් 

ගංගාපවෝ ගලා බසිති. (අද්න් නම්) 

සදා ස්වර්ග උයන්හි යහපත් 

වාසස්ථාන ඇත. එයයි අතිමහත් 

ජයග්රහණය. 

ْرِلَُكْمُِذنُوَبُكْمَِويُْدخهلُْكْمِ َيْغفه
نِْ
َ
اٍتَِِتْرهيِمهْنََِتْتهَهاِاْْل

َهاُرَِجنَّ
َِعْدٍنِ َِجنَّاته َنَِطييَبًةِِفه َوَمَساكه

هَكِِۖ   ل
ٰ
يمُِِالَْفْوزَُِِذ ِ{12} الَْعظه

නුඹලා එහි ප්රිය කරන තවත් දෑ 

ඇත. (එය) අල්ලාහ්පගන් වූ 

උපකාරයකි. තවද සමීප 

ජයග්රහණයක් ඇත. තවද නුඹ පද්ව 

ْخَرٰىَُِتهبُّوَنَهاِ
ُ
هِِمهنَِِنَْصٌِِۖ  وَأ ِاّلِلَّ

هِِۖ  ِقَرهيٌبَِِوَفْتحٌِ
َوبَِّشي

ِ{13} الُْمْؤمهنهيَِ
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විශ්වාස කරන්නන්හට ශුභාරංචි 

දන්වනු.  

අපහෝ විශ්වාස ක වුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්පේ උදව්කරුවන් පලස 

සිටිනු. “අල්ලාහ් පවත මට උදව් 

කරන්පනෝ කවුරුන් දැ?” යි 

මර්යම්පේ පුත් ඊසා (තම) 

පගෝලබාලයින්ට පැවසුවාක් පමනි. 

“අපි අල්ලාහ්පේ උදව්කරුපවෝ 

පවමු” යැයි හවාරිේවරුන් (පගෝල 

රාවකපයෝ) පැවසූහ.  එවිට 

ඉස්රාඊල් දරුවන්පගන් පිරිසක් 

විශ්වාස ක  අතර තවත් පිරිසක් 

ප්රතික්පෂේප කප ෝය. එවිට අපි 

විශ්වාස ක වුන් ව ඔවුන්පේ 

සතුරන්ට එපරහි ව අපි ශක්තිමත් 

කප මු. එවිට ඔවුහු පැතිර 

පවතින්නන් බවට පත් වූහ. 

نَْصاَرِ
َ
هيَنِآَمُنواُِكونُواِأ يَُّهاِاَّلَّ

َ
يَاِأ

يََسِاْبُنَِمْريََمِ َكَماِقَاَلِعه ِه اّلِلَّ
ِه نَْصارهيِإهََلِاّلِلَّ

َ
َحَوارهييَيَِمْنِأ

هلْ ل
ََوارهيُّونَِِقَالَِِۖ  

ْ
نَْصارََُِِنْنُِِاْل

َ
هِِأ ِاّلِلَّ

هَفةٌِِفَآَمَنْتِِۖ   ِِمهنَِِْطائ ائهيَلِإهْْسَِِبَِنه
هَفٌةِ يَّْدنَاِۖ  َوَكَفَرْتَِطائ

َ
هينَِِفَأ ِاَّلَّ

ِِٰآَمُنوا ْصَبُحواَِعُدويههمِِْلََعَ
َ
ِفَأ

ِ{14} َظاههرهينَِ
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