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05 සූරත් අල්-මාඉදා (ආහාර බන්දද්සය)   

මදීනාදවහි දී පහළ කරන ලදී.  ආයත් 120 කි. 

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්දේ නාමදයනි. 

1,2. ගිවිසුම් ඉටු කිරීම අනිවාර්ය ය වන්දන්ය. ඒවා අල්ලාහ් අතර 
දහෝ මිනිසුන් අතර දහෝ දේවා. දමදලස යහපත් කටයුතුවල දී හා 

බියබැතිමත් භාවදේ දී එකිදනකාට සහය විය යුතුය. 

අදහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 
ගිවිසුම් පූර්ණ ව ඉටු කරනු. 
නුඹලාට කියවා දපන්වනු ලැබූ දෑ 
හැර දසසු ද ොවිපළ සතුන් 
නුඹලාට (ආහාරය සඳහා) අනුමත 
කරන ලදී. නමුත් නුඹලා ඉහ්රාම් 
තත්ත්වදේ සටියදී දඬයම් කිරීම 
අනුමත කර දනො ත යුතුය. 
සැබැවින්ම ඔහු සතන දෑ අල්ලාහ් 
තීන්දු කරයි. 

َها يَا يُّ
َ
ِينَ  أ ْوفُوا آََمنُوا اَّلذ

َ
 بِالُْعُقودِ  أ

ِحلذْت 
ُ
نَْعامِ  بَِهيَمةُ  لَُكمْ  أ

َ
 َما إِّلذ  اْْل

يْدِ  ُُمِّلِ  ْيَ غَ  َعلَيُْكمْ  ُيتَْل   الصذ
نْتُمْ 
َ
َ  إِنذ  ُحُرم   َوأ  يُرِيدُ  َما ََيُْكمُ  اّللذ
(1) 

අදහෝ විශ්වාස කළවුනි! 
අල්ලාහ්දේ සලකුණු වලට දහෝ 
පිවිතුරු පාරිශුද්ධ මාස වලට දහෝ 
(කැප කිරීම් දවනුදවන්) දවන් 
කළ සතුන්ට දහෝ (ඒ සඳහා 
සලකුණු දලස) ද ලමාල 
පැලැන්ඳ වූ සතුන්ට දහෝ තම 
පරමාධිපතිදේ භා යය හා 
තෘප්තිය අදප්ක්ෂාදවන් පිවිතුරු 
(ඔහුදේ) නිවසට අභය දායී ව 
පැමිදණන්නන්ට දහෝ (හිරි හැර 
හා අවතක්දසේරු කිරීම) නුඹලා 
අනුමත කර දනො නු.තවද නුඹලා 
ඉහ්රාමය ඉවත් කර දැමුදේ නම් 
එවිට නුඹලා දඩයම් කර  නු. 

يُّ  يَا
َ
ِينَ  َهاأ  َشَعائِرَ  ُُتِلُّوا َّل  آََمنُوا اَّلذ
 ِ ْهرَ  َوَّل  اّللذ  الَْهْديَ  َوَّل  اْْلََرامَ  الشذ
 اْْلََرامَ  اْْلَيَْت  آَّمِيَ  َوَّل  الَْقََلئِدَ  َوَّل 

 َورِْضَوانًا َرّبِِهمْ  ِمنْ  فَْضًَل  يَبْتَُغونَ 
 َوَّل  فَاْصَطاُدوا َحلَلْتُمْ  ِإَوذَا

نْ  قَْوم   نَآَنُ شَ  ََيْرَِمنذُكمْ 
َ
وُكمْ  أ  َصدُّ

نْ  اْْلََرامِ  الَْمْسِجدِ  َعنِ 
َ
 َتْعتَُدوا أ
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මස්ජිදුල් හරාමදයන් නුඹලා ව 
වැළැක් වූ පිරිසකදේ දරෝධය 
නුඹලා (ඔවුන් දවත) සීමාව 
ඉක්මවා කටයුතු කිරීමට නුඹලා ව 
දපලඹවිය දනොයුතුය. තවද 
යහපතට හා බිය බැතිමත් කමට 
නුඹලා එකිදනකා උදේ කර  නු. 
පාපයට හා සතුරු කමට නුඹලා 
එකිදනකා උදේ දනොකරනු. තවද 
නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් 
වනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් දඬුවම් 
දීදමහි ඉතා දැඩිය. 

ِ  ََعَ  َوَتَعاَونُوا  َوَّل  َواتلذْقَوى الِْبّ
ثْمِ  ََعَ  َتَعاَونُوا  َواتذُقوا َوالُْعْدَوانِ  اْْلِ
 َ َ  إِنذ  اّللذ    (2) الْعَِقابِ  َشِديدُ  اّللذ

3,4. දඩයම් කිරීම, ආහාර පිණිස සතුන් කැපීම, ආහාර සඳහා අනුමත 
කළ දෑ 

මළ සතුන් රුධිරය ශූකර මාිංශ 
අල්ලාහ් දනොවන දෑ සඳහා බිලි 
දදනු ලැබූ දෑ ද ල මිරිකනු ලැබ 
මිය ගිය දෑ පහර දදනු ලැබ මිය 
ගිය දෑ වැටී මිය ගිය දෑ ඇණ මිය 
ගිය දෑ මෘ  සතුන් කා දැමූ දෑ - 
නුඹලා (ඉන්පසුව) එය විධිමත් 
දලස කැපුදේ නම් හැර. (එවිට 
ආහාරය සඳහා  ත හැක.) - තවද 
පිළිම සඳහා කැපූ  දෑ ඊතල් මඟින් 
නුඹලා දප්න කීම නුඹලාට 
තහනම් කරන ලදී. දම්වා වැරදි 
සහ තය. ප්රතික්දෂේප කළවුන් 
නුඹලාදේ දහමින් (එය විනාශ 
කළ හැකිය යන අදහසන්) අද දින 
අදප්ක්ෂා භිං  විය. එබැවින් 
ඔවුනට නුඹලා බිය දනොවනු. 
තවද මට ම බිය වනු. අද දින 
නුඹලාට නුඹලාදේ දහම මම 
සම්පූර්ණ කදළමි. නුඹලා 
දකදරහි වූ මාදේ ආශිර්වාදය ද 

مُ  الَْميْتَةُ  َعلَيُْكمُ  ُحّرَِمْت   َوَْلْمُ  َوادلذ
هِلذ  َوَما اْْلِْْنِيرِ 

ُ
ِ  لَِغْيِ  أ  بِهِ  اّللذ

 َوالُْمََتَّدِيَةُ  َوالَْموْقُوذَةُ  َوالُْمنَْخنَِقةُ 
َكَل  َوَما َوانلذِطيَحةُ 

َ
بُعُ  أ  َما إِّلذ  السذ

يْتُمْ  ِ  َوَما ذَكذ نْ  انلُُّصبِ  ََعَ  حَ ذُب
َ
 َوأ

ْزَّلمِ  تَْستَْقِسُموا
َ
 فِْسق   ذَلُِكمْ  بِاْْل

ِينَ  يَئَِس  اْْلَوْمَ   مِنْ  َكَفُروا اَّلذ
 َواْخَشْونِ  ََتَْشوُْهمْ  فَََل  دِينُِكمْ 
ْكَملُْت  اْْلَوْمَ 

َ
 دِينَُكمْ  لَُكمْ  أ
تَْمْمُت 

َ
 َورَِضيُت  نِْعَمِت  َعلَيُْكمْ  َوأ

 ِف  اْضُطرذ  َفَمنِ  دِينًا اْْلِْسََلمَ  لَُكمُ 
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පූර්ණවත් කදළමි. නුඹලා 
දවනුදවන් දහම දලස ඉස්ලාමය 
මම පිළි තිමි. එබැවින් පාපයට 
නැඹුරු දනොවී, දුගී බව 
දහේතුදවන් (දම්වා ආහාරයට 
 න්නා දමන්) බල කරනු 
ලැබුදේ නම්, එවිට (දැන  නු) 
සැබැවින්ම අල්ලාහ් අතික්ෂමා 
ශීලී අසමසම කරුණාන්විතය. 

ثْم   ُمتََجانِف   َغْيَ  ََمَْمَصة    فَإِنذ  ِْلِ
 َ  (3) رَِحيم   َغُفور   اّللذ

තමන්ට අනුමත කරනු ලැබුදේ 
කුමක් දැ යි ඔවුහු නුඹද න් 
විමසති. (නබිවරය !) යහපත් දෑ ද 
දඩයම් සතුන් අතුරින් නුඹලා  
උ න්වා ඉන් පුහුණුව ලැබූ සතුන් 
දඩයම් කළ දෑ ද නුඹලාට අනුමත 
කරන ලදී. අල්ලාහ් නුඹලාට 
ඉ ැන් වූ දැයින් නුඹලා උන්ට 
උ න්වන්දනහුය. එබැවින් 
නුඹලා දවත උන් ද ොදුරු කර 
ද න එන දෑ නුඹලා අනුභව 
කරනු. තවද අල්ලාහ්දේ නාමය 
කියනු. තවද අල්ලාහ්ට බිය 
බැතිමත් වනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්
විනිශ්චය කිරීදමහි ඉතා 
දේ වත්ය. 

لُونََك 
َ
ِحلذ  َماذَا يَْسأ

ُ
ِحلذ  قُلْ  لَُهمْ  أ

ُ
 أ

ّيِبَاُت  لَُكمُ   مِنَ  َعلذْمتُمْ  َوَما الطذ
ا ُتَعلُِّموَنُهنذ  ُمَكِّبِيَ  اْْلََوارِحِ   ِممذ
ُ  َعلذَمُكمُ  ا فَُكُوا اّللذ ْمَسْكنَ  ِممذ

َ
 أ

ِ  اْسمَ  َواذُْكُروا َعلَيُْكمْ   َعلَيْهِ  اّللذ
َ  َواتذُقوا َ  إِنذ  اّللذ  اْْلَِسابِ  ََسِيعُ  اّللذ

(4) 

5. දහම් ලත් ජනයාදේ ආහාර හා පතිවත රකින කාන්තාවන් සමඟ 
විවාහ වීම පිළිබඳ අනුමැතිය 

අද දින යහපත් දෑ නුඹලාට 
අනුමත කරන ලදී. දද්ව ග්රන්යය 
දදනු ලැබූ අයදේ ආහාර නුඹලාට 
අනුමතය. නුඹලාදේ ආහාර ද 
ඔවුනට අනුමතය. දද්ව 
විශ්වාසවන්තනියන් අතුරින් 
පතිවත රකින කාන්තාවන් ද 
නුඹලාට දපර දද්ව ග්රන්යය දදනු 

ِحلذ  اْْلَوْمَ 
ُ
ّيِبَاُت  لَُكمُ  أ  َوَطَعامُ  الطذ
ِينَ  وتُوا اَّلذ

ُ
 لَُكمْ  ِحل   الِْكتَاَب  أ

 َوالُْمْحَصنَاُت  لَُهمْ  ِحل   َوَطَعاُمُكمْ 
 ِمنَ  لُْمْحَصنَاُت َوا الُْمْؤِمنَاتِ  ِمنَ 
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ලැබූවන් අතුරින් පතිවත රකින 
කාන්තාවන් ද නුඹලා ඔවුනට දිය 
යුතු ඔවුන්දේ (මහර් දහවත්) 
කුලිය පිරිනමා අනියම් බිරියන් 
දලස දහෝ  ණිකාවන් දලස දහෝ 
දනොද න, විවාහක යින් දලස 
 ැනීමට අනුමැතිය ඇත. 
කවදරකු (දදවියන් පිළිබඳ ව වූ) 
විශ්වාසය ප්රතික්දෂේප කරන්දන් ද 
සැබැවින්ම ඔහුදේ ක්රියාවන් 
නිෂ්ඵල විය. මතු දලොදවහි ඔහු 
අලාභවන්තයින් අතුරිනි. 

ِينَ  وتُوا اَّلذ
ُ
 إِذَا َقبْلُِكمْ  ِمنْ  الِْكتَاَب  أ

ُجورَُهنذ  آَتَيْتُُموُهنذ 
ُ
 َغْيَ  ُُمِْصنِيَ  أ
ْخَدان   ُمتذِخِذي َوَّل  ُمَسافِِحيَ 

َ
 َوَمنْ  أ

يَمانِ  يَْكُفرْ   َعَملُهُ  َحبَِط  َفَقدْ  بِاْْلِ
 ِ(5) اْْلَاَِسِينَ  ِمنَ  اْْلَِخَرةِ  ِف  وَُهوَ 

6. වුළු, තයම්මුම් හා අනිවාර්යය ස්නානය පිළිබඳ විසත්රය 

අදහෝ විශ්වාස කළවුනි ! නුඹලා 
සලාතයට සූදානම් වූ විට 
නුඹලාදේ මුහුණු ද නුඹලාදේ 
අත් මැණික් කටුව දක්වා ද දසෝදා 
 නු. තවද නුඹලාදේ හිස ්
(ජලදයන්) පිරිමදිනු. තවද 
නුඹලාදේ පාද ද වළලු කර දක්වා 
දසෝදා  නු. නුඹලා ස්නානය 
අනිවාර්යය වූ දකදනකු ව 
සටින්දනහු නම් (ස්නානය 
දකොට) පිරිසුදු කර  නිවු. නමුත් 
නුඹලා දරෝගී ව දහෝ යම්  මනක 
නිරත ව සටිදයහු නම් දහෝ 
නුඹලා අතුරින් කිසවකු මළමූත්රා 
පහදකොට පැමිණිදේ නම් දහෝ 
නුඹලා (නුඹලාදේ) බිරියන් 
(ලිිංගික ව) ස්පර්ශ කදළහු නම් 
තවද නුඹලා ජලය දනොලැබු දවහු 
නම් පිරිසදු පසන් නුඹලා දේ 
මුහුණුද නුඹලාදේ අත් ද 
පිරිමදිනු. නුඹලාට කිසදු 
දුෂ්කරතාවක් ඇති කිරීමට 

  يَا
َ
َهاأ ِينَ  يُّ  إَِل  ُقْمتُمْ  إِذَا آََمنُوا اَّلذ

ََلةِ   وُُجوَهُكمْ  فَاْغِسلُوا الصذ
يِْديَُكمْ 

َ
 َواْمَسُحوا الَْمَرافِقِ  إَِل  َوأ

رُْجلَُكمْ  بُِرُءوِسُكمْ 
َ
 الَْكْعبَْيِ  إَِل  َوأ

ُروا ُجنُبًا ُكنْتُمْ  ِإَونْ  هذ  ُكنْتُمْ  ِإَونْ  فَاطذ
وْ  َمرَْض 

َ
وْ  َسَفر   ََعَ  أ

َ
َحد   َجاءَ  أ

َ
 أ

وْ  الَْغائِِط  ِمنَ  ِمنُْكمْ 
َ
 َّلَمْستُمُ  أ

ُموا َماءً  ََتُِدوا فَلَمْ  النَِّساءَ   َفتَيَمذ
 بِوُُجوهُِكمْ  فَاْمَسُحوا َطّيِبًا َصعِيًدا

يِْديُكمْ 
َ
ُ  يُرِيدُ  َما ِمنْهُ  َوأ  ِْلَْجَعَل  اّللذ

 يُرِيدُ  َولَِكنْ  َحَرج   ِمنْ  َعلَيُْكمْ 



 

 

 
6 

අල්ලාහ් අදප්ක්ෂා දනොකරයි. 
නමුත් නුඹලා කෘතදේදී විය හැකි 
වනු පිණිස නුඹලා ව පිරිසදු 
කිරීමටත් ඔහුදේ ආශිර්වාදයන් 
නුඹලා දකදරහි පූර්ණවත් 
කිරීමටත් අදප්ක්ෂා කරයි. 

 َعلَيُْكمْ  نِْعَمتَهُ  َوِْلُتِمذ  ُكمْ ِْلَُطّهِرَ 
 (6) تَْشُكُرونَ  لََعلذُكمْ 

7,8. අල්ලාහ්දේ අනු  රහයන් හා ප රතිාාවන් සහිපත් කිරීම. යුක්තිය හා 
සතයය ඉටු කරන දමන් වූ නිදයෝ ය 

නුඹලා දකදරහි වූ අල්ලාහ්දේ 
ආශිර්වාදයන් ද නුඹලාට කවර 
දදයක් ප්රතිාා කදළේ ද ඔහුදේ 
එම ප්රතිාාව ද අපි සවන් දුනිමු. 
අවනත වූදයමු යැයි නුඹලා පැවසු 
අවස්යාව ද දමදනහි කරනු. තවද 
නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් 
වනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් හදවත් 
තුළ ඇති දෑ පිළිබඳ ව 
සර්වාානීය. 

ِ  نِْعَمةَ  َواذُْكُروا  َوِميثَاقَهُ  َعلَيُْكمْ  اّللذ
ِي  َسِمْعنَا قُلْتُمْ  إِذْ  بِهِ  َواَثَقُكمْ  اَّلذ
َطْعنَا

َ
َ  َواتذُقوا َوأ َ  إِنذ  اّللذ  َعلِيم   اّللذ

ُدورِ  بَِذاتِ   (7) الصُّ

අදහෝ විශ්වාස කළවුනි ! නුඹලා 
අල්ලාහ් දවනුදවන් යුක්ති  රුක 
ව සාක්ෂි දදන්නන් වශදයන් 
නැගී සටිනු. එක් පිරිසකදේ 
දරෝධය නුඹලා අයුක්ති සහ ත 
ව කටයුතු කිරීමට නුඹලා ව 
දනොදපොදලොඹ විය යුතුය. තවද 
නුඹලා යුක්ති  රුකව කටයුතු 
කරනු. එය බිය බැතිමත් භාවයට 
වඩා සමීපය. තවද නුඹලා 
අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 
සැබැවින්ම අල්ලාහ ්නුඹලා කරන 
දෑ පිළිබඳ අභිාානවන්තය. 

َها يَا يُّ
َ
ِينَ  أ ِ  قَوذاِميَ  ُكونُوا آََمنُوا اَّلذ  ّلِلذ

 رَِمنذُكمْ ََيْ  َوَّل  بِالْقِْسِط  ُشَهَداءَ 
ّلذ  ََعَ  قَْوم   َشنَآَنُ 

َ
 ُهوَ  اْعِدلُوا َتْعِدلُوا أ

قَْرُب 
َ
َ  َواتذُقوا لِلتذْقَوى أ َ  إِنذ  اّللذ  اّللذ

 (8) َتْعَملُونَ  بَِما َخبِي  

9-11. විශ්වාසවන්තයින්දේ අවසානය හා තිළිණය ද 
ප රතික්දෂේපකයින්දේ අවසානය හා තිළිණය 
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තමන් හට සමාව ද මහත් වූ 
ප්රතිඵල ද ඇතැයි විශ්වාස දකොට 
යහකම් කළවුනට අල්ලාහ් 
දපොදරොන්දු විය. 

ُ  وََعدَ  ِينَ  اّللذ  وََعِملُوا آََمنُوا اَّلذ
اِْلَاتِ  ْجر   َمْغفَِرة   لَُهمْ  الصذ

َ
 َعِظيم   َوأ

(9)   
තවද ප්රතික්දෂේප දකොට අපදේ 
වදන් අසතය කළවුන් වන 
ඔවුහුමය නිරදේ ස දයෝ 
වන්දනෝ. 

ِينَ  بُوا واَكَفرُ  َواَّلذ  بِآَيَاتِنَا َوَكذذ
ولَئَِك 

ُ
ْصَحاُب  أ

َ
 (11) اْْلَِحيمِ  أ

අදහෝ විශ්වාසකළවුනි ! පිරිසක් 
ඔවුන්දේ අත්  නුඹලාට එදරහි ව 
දිගු කරන්නට සතූ විට නුඹලා 
දකදරහි වූ අල්ලාහ්දේ 
ආශිර්වාදයන් දමදනහි කරනු. 
ඔහු ඔවුන්දේ අත් නුඹලාද න් 
වළක්වාලීය. තවද නුඹලා 
අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. තවද 
විශ්වාසවන්තයින් අල්ලාහ් 
දකදරහිම (සයල්ල) භාර කළ 
යුතුය. 

َها يَا يُّ
َ
ِينَ  أ ِ  نِْعَمةَ  اذُْكُروا آََمنُوا اَّلذ  اّللذ

نْ  قَوْم   َهمذ  إِذْ  َعلَيُْكمْ 
َ
 يَبُْسُطوا أ

يِْدَيُهمْ  إَِْلُْكمْ 
َ
يِْدَيُهمْ  فََكفذ  أ

َ
 أ

َ  َواتذُقوا َعنُْكمْ  ِ  َوََعَ  اّللذ  اّللذ
 ِ  (11) الُْمْؤِمنُونَ  فَلْيَتََوّكذ

12,13. ඉස්රාඊල් දරුවන් දපොදරොන්දු හා ගිවිසුම් කඩ කිරීම. ඔවුන් 
අල්ලාහ්දේ වදන් විකෘති කිරීම හා මුහම්මද් තුමා ප රතික්දෂේප කිරීම 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඉසර්ාඊල් 
දරුවන්ද න් ප්රතිාාවක් 
 ත්දත්ය. තවද ඔවුන් අතුරින් 
භාරකරුවන් දදොදළොස් දදදනක් 
අපි එේදවමු. නුඹලා සලාතය 
විධිමත් ව ඉටු කර zසකාතය ද 
පිරිනමා මාදේ රසූල්වරුන්ව 
විශ්වාස දකොට ඔවුනට උපකාර 
කර තවද අලිංකාර අයුරින් 
අල්ලාහ්ට ණය ලබා දුන්දන් නම් 
සැබැවින්ම මම නුඹලා සමඟය.  

َخذَ  َولََقدْ 
َ
ُ  أ ائِيَل  بَِن  ِميثَاَق  اّللذ  إَِْسَ
 َوقَاَل  نَقِيبًا َعَشَ  اثَْنْ  ِمنُْهمُ  َوبََعثْنَا
 ُ َقْمتُمُ  لَئِنْ  َمَعُكمْ  ّنِ إِ  اّللذ

َ
ََلةَ  أ  الصذ

ََكةَ  َوآَتَيْتُمُ   بِرُُسِل  َوآََمنْتُمْ  الزذ
ْرُتُموُهمْ  قْرَْضتُمُ  وََعزذ

َ
َ  َوأ  قَرًْضا اّللذ
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නුඹලාදේ පාපයන් නුඹලාද න් 
මම පහ කරමි. යටින්  ිං ාවන් 
 ලා බස්නා ස්වර්  උයන් වලට 
නුඹලා ව ඇතුළත් කරමි යැයි 
අල්ලාහ් පැවසුදේය. මින් පසුව 
නුඹලා අතුරින් කවදරකු 
ප්රතික්දෂේප කදළේ ද සැබැවින්ම 
ඔහු නිවැරදි මාර් දයන් මුළා විය. 

َكّفَِرنذ  َحَسنًا
ُ
 َسيِّئَاتُِكمْ  َعنُْكمْ  َْل

ْدِخلَنذُكمْ 
ُ
 مِنْ  ََتْرِي َجنذات   َوَْل
نَْهارُ  َُتْتَِها

َ
 ذَلِكَ  َبْعدَ  َكَفرَ  نْ َفمَ  اْْل
بِيلِ  َسَواءَ  َضلذ  َفَقدْ  ِمنُْكمْ   (12) السذ

ඔවුන් ඔවුන්දේ ප්රතිාාව කඩ 
කළ දහේතුදවන් අපි ඔවුනට ශාප 
කදළමු. තවද ඔවුන්දේ හදවත් 
දැඩි (හදවත්) බවට පත් කදළමු. 
ඔවුහු එම වදන් එහි නියමිත 
ස්යානදයන් දවනස් කරති. 
ඔවුනට කවර දදයක් සම්බන්ධ 
දයන් උපදදස් දදනු ලැබුදේ ද 
ඉන් දකොටසක් ඔවුහු අමතක 
කදළෝය. ඔවුන්ද න් ස්වල්ප 
දදදනකු හැදරන්නට ඔවුන් 
අතුරින් වැඩි දදනා කුමක් දහෝ 
(නව) කුමන්ත්රණයක සටිනු නුඹ 
දකින්දනහුමය. එබැවින් ඔවුන් ව 
අත හැර දමා ඔවුන් ව දනොසලකා 
හරිනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් 
දැහැමියන් ව ප්රිය කරයි. 

 لََعنذاُهمْ  ِميثَاَقُهمْ  ْقِضِهمْ نَ  فَبَِما
 الَْكِمَ  َُيَّرِفُونَ  قَاِسيَةً  قُلُوبَُهمْ  وََجَعلْنَا
ا َونَُسوا َمَواِضعِهِ  َعنْ  ا َحظًّ  ذُّكُِروا ِممذ
لِعُ  تََزاُل  َوَّل  بِهِ   ِمنُْهمْ  َخائِنَة   ََعَ  َتطذ
 َعنُْهمْ  فَاْعُف  ِمنُْهمْ  قَلِيًَل  إِّلذ 

َ ا إِنذ  َواْصَفحْ   الُْمْحِسنِيَ  َُيِبُّ  ّللذ
(13ِِ)ِ
 

14. කිතුනුවන් තමන්දේ දපොදරොන්දු කඩ කිරීම. දමදලොදවහි හා 
පරදලොදවහි ඔවුන්දේ තත්ත්වය 

තවද සැබැවින්ම අපි කිතුනුවන් 
දවමු යැයි පැවසූ අය අතුරින් ද 
ඔවුන්දේ ප්රතිාාව  තිමු. නමුත් 
ඔවුනට කවර දදයක් උපදදස් 
දදනු ලැබුදේ ද එයින් දකොටසක් 
ඔවුහු ද අමතක කදළෝය. එබැවින් 
මළවුන් දකදරන් නැගිටුවනු 
ලබන දින දක්වා අපි ඔවුන් අතර 

ِينَ  َوِمنَ  َخْذنَا نََصاَرى إِنذا قَالُوا اَّلذ
َ
 أ

ا فَنَُسوا ِميثَاَقُهمْ  ا َحظًّ  بِهِ  ذُّكُِروا ِممذ
ْغَريْنَا

َ
 إَِل  َواْْلَْغَضاءَ  الَْعَداَوةَ  بَيْنَُهمُ  فَأ
ُ  يُنَّبِئُُهمُ  وََسوَْف  الْقِيَاَمةِ  يَوْمِ   بَِما اّللذ
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සතුරුකම හා දරෝධය දහළුදවමු. 
තවද ඔවුන් කරමින් සටි දෑ පිළිබඳ 
ව අල්ලාහ් ඔවුනට මතු දන්වනු 
ඇත. 

 (14) يَْصنَُعونَ  ََكنُوا

15-19. කුර්ආනදයන් යහම  ලබන දලස ද ඉස්ලාමය පිළි න්නා 
දලස ද ඔවුන්දේ වැරදි මාර් දයන් හා වැරදි අදහස් වලින් ඉවත් වන 

දලසද දහම් ලත් ජනයාට ඇරයුම 

අදහෝ දද්ව ග්රන්ය හිමියනි ! දද්ව 
ග්රන්යදයන් නුඹලා සඟවමින් සටි 
දැයින් දබොදහෝමයක් නුඹලාට 
ඔහු පැහැදිලි කරන අපදේ 
රසූල්වරයා සැබැවින්ම නුඹලා 
දවත පැමිණ ඇත. ඔහු දබොදහෝ 
දද්වල් දනොසලකා හරිනු ඇත. 
සැබැවින්ම අල්ලාහ්ද න් වූ 
ආදලෝකයක් ද පැහැදිලි දද්ව 
ග්රන්යයක් ද නුඹලා දවත පැමිණි 
ඇත. 

ْهَل  يَا
َ
 رَُسونُلَا َجاَءُكمْ  قَدْ  الِْكتَابِ  أ
 ُ ا َكثًِيا لَُكمْ  يُبَّيِ  َُتُْفونَ  ُكنْتُمْ  ِممذ
 قَدْ  َكثِي   َعنْ  َويَْعُفو الِْكتَابِ  ِمنَ 

ِ  ِمنَ  َجاَءُكمْ   ُمبِي   َوكِتَاب   نُور   اّللذ
(15) 

ඔහුදේ තෘප්තිය අනු මනය 
කළවුන් හට එමගින් ඔහු 
ශාන්තිදේ මාවත් දදසට මඟ 
දපන්වනු ඇත. ඔහුදේ අනුහසන් 
අන්ධකාරයන්ද න් ආදලෝකය 
දවත ඔවුන් ව ඔහු බැහැර කරනු 
ඇත. තවද ඍජු මාර් ය දවත ඔහු 
ඔවුන්ට මඟ දපන්වනු ඇත. 

ُ  بِهِ  َيْهِدي  ُسبَُل  رِْضَوانَهُ  اتذبَعَ  َمنِ  اّللذ
ََلمِ  لَُماتِ  نَ مِ  َويُْخرُِجُهمْ  السذ  إَِل  الظُّ
اط   إَِل  َويَْهِديِهمْ  بِإِذْنِهِ  انلُّورِ   ِِصَ

 (16) ُمْستَقِيم  
සැබැවින්ම අල්ලාහ් වනුදේ 
මර්යම්දේ පුත් මසීහම් යැයි 
පැවසූ අය ප්රතික්දෂේප කදළෝය. 
මර්යම්දේ පුත් මසීහ් ද ඔහුදේ 
මව ද මිහිතලදේ සටින සයල්ලන් 
ද විනාශ කිරීමට අල්ලාහ් සතුදේ 
නම් ඔහුද න් කිසවකින් 
(ආරක්ෂා කිරීමට) ආධිපතයය 
දරනුදේ කවදරකු ද? අහසහ්ි හා 

ِينَ  َكَفرَ  لََقدْ  َ  إِنذ  قَالُوا اَّلذ  ُهوَ  اّللذ
 َيْملِكُ  َفَمنْ  قُلْ  َمْريَمَ  ابْنُ  الَْمِسيحُ 

ِ  ِمنَ  َرادَ  إِنْ  َشيًْئا اّللذ
َ
نْ  أ

َ
 ُيْهلِكَ  أ

هُ  َمْريَمَ  ابْنَ  الَْمِسيحَ  مذ
ُ
 ِف  َوَمنْ  َوأ
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මිහිතලදේ ද ඒ දදක අතර ඇති 
දෑහි ද ආධිපතයය අල්ලාහ් සතුය. 
ඔහු සතන දෑ මවන්දන්ය. තවද 
සයලු දෑ දකදරහි අල්ලාහ් 
ශක්තිවන්තය. 

رِْض 
َ
ِ  ََجِيًعا اْْل َماَواتِ  ُملُْك  َوّلِلذ  السذ

رِْض 
َ
 يََشاءُ  َما ََيْلُقُ  بَيْنَُهَما َوَما َواْْل
 ُ ء   ُكِّ  ََعَ  َواّللذ   (17) ِدير  قَ  ََشْ

යුදදේදවෝ හා කිතුනුදවෝ තමන් 
අල්ලාහද්ේ දරුවන් බවත් ඔහුදේ 
දසදනදහවන්තයින් බවත් 
පවසති. එදසේ නම් නුඹලා දේ 
පාපයන්ට නුඹලාට ඔහු දඬුවම් 
කරනුදේ ඇයි ? එදසේ දනොව 
නුඹලා ඔහු මැවූ අය අතුරින් වූ 
මිනිසුන්ය. ඔහුට අභිමත අයට 
සමාව දදයි. ඔහුට අභිමත අයට 
දඬුවම් කරයි. තවද අහස්හි හා 
මිහිතලදේ ද ඒ දදක අතර ඇති 
දෑහි ද ආධිපතයය අල්ලාහ් සතුය. 
තවද නැවත දයොමු වීම ඔහු 
දවතමය. 

بْنَاءُ  ََنْنُ  َوانلذَصاَرى اْْلَُهودُ  َوقَالَتِ 
َ
 أ

 ِ ِحبذاُؤهُ  اّللذ
َ
بُُكمْ  فَلِمَ  قُلْ  َوأ  ُيَعّذِ

نْتُمْ  بَلْ  بُِذنُوبُِكمْ 
َ
نْ  بََش   أ  َخلَقَ  ِممذ

ُب  يََشاءُ  لَِمنْ  َيْغفِرُ   يََشاءُ  َمنْ  َوُيَعّذِ
 ِ َماَواتِ  ُملُْك  َوّلِلذ رِْض  السذ

َ
 َوَما َواْْل

 (18) الَْمِصيُ  ِإَوَْلْهِ  بَيْنَُهَما

අදහෝ දද්ව ග්රන්ය ලත් ජනයිනි! 
(ඊසාට පසු) ධර්ම දූතයින් 
දනොපැමිණි කාලදේ අප දවත 
ශුභාරිංචි පවසන්දනකු දහෝ 
අවවාද කරන්දනකු දහෝ 
දනොපැමිණිදේ යැයි නුඹලා 
දනොපවසනු වස් (දැන්) නුඹලාට 
පැහැදිලි කර දදන අපදේ 
රසූල්වරයා නුඹලා දවත පැමිණ 
ඇත. දැන් ශුභාරිංචි පවසන්දනකු 
හා අවවාද කරන්දනකු නුඹලා 
දවත පැමිණ ඇත. තවද අල්ලාහ් 
සයලු දෑ දකදරහි ශක්තිවන්තය. 

ْهَل  يَا
َ
 رَُسونُلَا َجاَءُكمْ  قَدْ  الِْكتَابِ  أ
 ُ ة   ََعَ  لَُكمْ  يُبَّيِ نْ  الرُُّسلِ  ِمنَ  َفَْتَ

َ
 أ

 نَِذير   َوَّل  بَِشي   ِمنْ  َجاَءنَا َما َتُقولُوا
ُ  َونَِذير   بَِشي   َجاَءُكمْ  َفَقدْ   ََعَ  َواّللذ
ء   ُكِّ   (19) قَِدير   ََشْ

20-26. මූසා (අදලයිහිස් සලාම්) තුමා සමඟ ඉස්රාඊල් දරුවන් 
කටයුතු කළ අයුරු හා ඔවුන් කාන්තාරදේ අවුරුදු 40 ක කාලයක් 
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අයාදල ගිය අයුරු 

අදහෝ මාදේ ජනයිනි ! නුඹලා 
දවත වූ අල්ලාහ්දේ ආශිර්වාදය 
සහිපත් කරනු. එවිට ඔහු නුඹලා 
අතර නබිවරුන් පත් කදළේය. 
නුඹලා ව රජවරුන් බවට පත් 
කදළේය. දලෝවැසයන් අතුරින් 
කිසවකුට දනොදුන් දෑ නුඹලාට 
ඔහු පිරිනැමුදේය යැයි මූසා තම 
ජනයාට පැවසූ අවස්යාව සහිපත් 
කරනු.   

 اذُْكُروا قَوْمِ  يَا لَِقوِْمهِ  ُموَس  قَاَل  ِإَوذْ 
ِ  نِْعَمةَ   فِيُكمْ  َجَعَل  إِذْ  َعلَيُْكمْ  اّللذ
نْبِيَاءَ 

َ
 َما َوآَتَاُكمْ  ُملُوًك  وََجَعلَُكمْ  أ
َحًدا يُْؤتِ  لَمْ 

َ
 (21) الَْعالَِميَ  ِمنَ  أ

අදහෝ මාදේ ජනයිනි! නුඹලාට 
අල්ලාහ් නියම කළ පාරිශුද්ධ 
භූමියට පිවිදසනු. නුඹලාදේ 
පිටුපස හැරී නුඹලා දපරළා 
දනොයනු. එවිට නුඹලා 
අලාභවන්තයින් දලස හැරී යනු 
ඇත. 

رَْض  اْدُخلُوا قَوْمِ  يَا
َ
َسةَ  اْْل  الذِت  الُْمَقدذ

ُ  َكتََب  وا َوَّل  لَُكمْ  اّللذ  ََعَ  تَْرتَدُّ
دْبَارُِكمْ 

َ
 (21) َخاَِسِينَ  َفتَنَْقلِبُوا أ

(එයට) අදහෝ මූසා! නියත 
වශදයන්ම එහි බලවත් පිරිසක් 
දවති. ඔවුහු එයින් බැහැරවන 
දතක් අපි එහි දනොපිවිදසන් 
දනමු. එදසේ ඔවුන් එයින් බැහැර 
වන්දන් නම් එවිට සැබැවින්ම අපි 
එහි පිවිදසන්දනමු යැයි ඔවුහු 
පැවසූහ. 

 َجبذارِينَ  قَوًْما فِيَها إِنذ  ُموَس  يَا قَالُوا
 ِمنَْها ََيْرُُجوا َحتذ  َهانَْدُخلَ  لَنْ  ِإَونذا
 (22) َداِخلُونَ  فَإِنذا ِمنَْها ََيْرُُجوا فَإِنْ 

‘‘නුඹලා ඔවුනට එදරහි ව 
දදොරටුව දවත පිවිදසනු. එදසේ 
නුඹලා එහි පිවිදසන්දනහු නම් 
එවිට සැබැවින්ම නුඹලාමය 
ජයග්රාහකදයෝ වන්දන්. තවද 
නුඹලා දද්ව විශ්වාසවන්තයින්ව 
සටිදයහු නම් අල්ලාහ් දකදරහිම 
(සයල්ල) භාර කරනු යැයි දද්ව 
බිය හැඟීදමන් යුතුව පසුවන්නන් 

ِينَ  ِمنَ  رَُجََلنِ  قَاَل  نَْعمَ  ََيَافُونَ  اَّلذ
َ
 أ

 ُ  اْْلَاَب  َعلَيِْهمُ  ادُْخلُوا َعلَيِْهَما اّللذ
 َوََعَ  ََغِْلُونَ  مْ فَإِنذكُ  َدَخلْتُُموهُ  فَإِذَا
 ِ ُوا اّللذ  (23) ُمْؤِمنِيَ  ُكنْتُمْ  إِنْ  َفتََوَّكذ
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අතුරින් අල්ලාහ් ඔවුන් දවත 
ආශිර්වාද කළ මිනිසුන් දදදදනක් 
පැවසුදවෝය. 

අදහෝ මූසා! ඔවුහු එහි සටින 
තාක්කල් කිසවිදටක අපි එහි 
දනොපිවිදසන්දනමු. එබැවින් ඔබ 
හා ඔදේ පරමාධිපති ද ොස් ඔබ 
දදපළ (ඔවුන් හා) සටන් වදින්න. 
සැබැවින්ම අපි දමහි වාඩි වී 
සටින්දනමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

بًَدا نَْدُخلََها لَنْ  إِنذا ُموَس  يَا قَالُوا
َ
 َما أ

نَْت  فَاذَْهْب  فِيَها َداُموا
َ
 َوَربُّكَ  أ

 (24) قَاِعُدونَ  َهاُهنَا إِنذا َفَقاتََِل 

පරමාධිපතියාණනි !සැබැවින්ම 
මා හා මාදේ සදහෝදරයා හැර 
(දවනත් කිසදවකු) මට පාලනය 
කළ දනොහැක. එබැවින් අප අතර 
හා පාපතර පිරිස අතර දවන් 
කරනු මැනව ! යැයි (මූසා) 
පැවසුදේය. 

ْملُِك  َّل  إِّنِ  َرّبِ  قَاَل 
َ
 َنْفِس  إِّلذ  أ

ِخ 
َ
 الَْقوْمِ  َوبَْيَ  بَيْنَنَا فَافُْرقْ  َوأ

 (25) الَْفاِسقِيَ 

සැබැවින්ම එය වසර හතළිහක් 
ඔවුන් දකදරහි වළක්වනු ලැබීය. 
මිහිතලදේ ඔවුන් ඔබදමොබ 
සැරිසරනු ඇත. එදහයින් පාපතර 
පිරිස පිළිබඳව ඔබ දුක් දනොවනු 
යැයි ඔහු (අල්ලාහ්) පැවසුදේය. 

ْربَعِيَ  َعلَيِْهمْ  ُُمَرذَمة   فَإِنذَها قَاَل 
َ
 َسنَةً  أ

رِْض  ِف  يَتِيُهونَ 
َ
َس  فَََل  اْْل

ْ
 ََعَ  تَأ

 (26) الَْفاِسقِيَ  الَْقوْمِ 
27-31. ආදම් තුමාණන්දේ  දරුවන් වන හාබිල් හා කාබිල්දේ 
ඉතිහාසය. මරණයට පත් වූ අය වළ දැමිය යුතුය යන බව 

ආදම්දේ පුතුන් දදදදනාදේ 
සැබෑ පුවත ඔවුන් දකදරහි ඔබ 
කියවා දපන්වනු.  ඔවුන් දදදදනා 
භාරයක් පිළි ැන් වූ අවස්යාදේ 
ඔවුන් දදදදනාද න් එක් 
අයකුද න් පිළි  නු ලැබූ අතර 
අදනක් අයද න් පිළි  නු 
දනොලැබීය. එවිට (පිළි  නු 
දනොලැබූ) ඔහු සැබැවින්ම මම 

  َعلَيِْهمْ  َواتُْل 
َ
 إِذْ  بِاْْلَقِّ  آََدمَ  ابَْنْ  َنبَأ

بَا َحِدهَِما ِمنْ  َفتُُقّبَِل  قُْربَانًا قَرذ
َ
 َولَمْ  أ

ْقتُلَنذَك  قَاَل  اْْلََخرِ  ِمنَ  ُيتََقبذلْ 
َ
 قَاَل  َْل

َما ُ  َيتََقبذُل  إِنذ  (27) الُْمتذقِيَ  ِمنَ  اّللذ
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ඔබ ව ඝාතනය කරමි යැයි 
පැවසීය. (භාරය පිළි නු ලැබූ අය 
වන) ඔහු අල්ලාහ් පිළි නුදේ 
දද්ව බියබැතිමතුන් ද න් යැ යි 
පැවසීය. 

මා ඝාතනය කරනු වස් ඔබ ඔදේ 
අත මා දවත දිගු කළ ද මා ඔබ ව 
ඝාතනය කරනු වස් මම මාදේ 
අත ඔබ දවත දිගු කරන්දනකු 
දනොදවමි. සැබැවින්ම මම 
දලෝකයන්හි පරමාධිපති 
අල්ලාහ්ට බිය දවමි. 

 ِ نَا َما تِلَْقتُلَِن  يََدكَ  إَِلذ  بََسْطَت  نْ لَئ
َ
 أ

ْقتُلََك  إَِْلَْك  يَِديَ  بِبَاِسط  
َ
 إِّنِ  ِْل

َخاُف 
َ
َ  أ  (28) الَْعالَِميَ  َربذ  اّللذ

මාදේ පාපය ද ඔබදේ පාපය ද 
ඔබ උසුලනු ඇතැයි සැබැවින්ම 

මම සතමි. එවිට ඔබ නිරා 
ගින්දන් ස යින් අතුරින් වනු 
ඇත. එය අපරාධකරුවන්දේ 

ප්රතිවිපාකය දවයි. 

رِيدُ  إِّنِ 
ُ
نْ  أ

َ
 ِإَوثِْمَك  بِإِثِْم  َتبُوءَ  أ

ْصَحابِ  ِمنْ  َفَتُكونَ 
َ
 َوذَلِكَ  انلذارِ  أ

الِِميَ  َجَزاءُ   (29) الظذ
එවිට තම සදහෝදරයා ව 
ඝාතනය කිරීමට ඔහුදේ 

ආත්මය ඔහු ව දපලඹවීය. 
එදහයින් ඔහු ඔහු ව ඝාතනය 

කදළේය. එදහයින් ඔහු 
අලාභවන්තයින් අතුරින් විය. 

ِخيهِ  َقتَْل  َنْفُسهُ  َلُ  َفَطوذَعْت 
َ
 َفَقتَلَهُ  أ

ْصبَحَ 
َ
 (31) اْْلَاَِسِينَ  ِمنَ  فَأ

පසුව තම සදහෝදරයාදේ දද්හය 
වසා දැමිය යුත්දත් දකදසේ දැ යි 

ඔහු ට දපන්වා දදනු පිණිස 
අල්ලාහ් කපුදටක් එවීය. ඌ 
දපොදළොව හෑරීය. අදහෝ ! මා 

දමම කපුටා දමන් වන්නට දහෝ 
දනොහැකි වූදයම් ද?. එදසේ නම් 

මම මාදේ සදහෝදරයාදේ 
දද්හය වසා දමන්නට තිබුණි 

යැයි පැවසීය. පසුව ඔහු 

ُ  َفَبَعَث  رِْض  ِف  َيبَْحُث  ُغَرابًا اّللذ
َ
 اْْل

ةَ  يَُوارِي َكيَْف  لُِيِيَهُ 
َ
ِخيهِ  َسوْأ

َ
 قَاَل  أ

َعَجزُْت  َويْلَتَا يَا
َ
نْ  أ

َ
ُكونَ  أ

َ
 ِمثَْل  أ

َوارِيَ  الُْغَراِب  َهَذا
ُ
ةَ  فَأ

َ
ِخ  َسوْأ

َ
 أ

ْصبَحَ 
َ
   (31) انلذادِِميَ  ِمنَ  فَأ
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පසුතැවිලිවන්නන් අතුරින් විය. 

32-34. සටන් වැදීදම්, මිංදකොල්ලකෑදම් හා මහදපොදළොදේ අර්බුද ඇති 
කිරීදම් දඬුවම් 

ඒ දහේතුදවන් ඉස්රාඊල්දේ 
දරුවනට සැබැවින්ම ප්රාණ 
ඝාතනයක් දහේතුදවන් දහෝ 
මහදපොදළොදේ කලහකාරී 
තත්ත්වයක් දහේතුදවන් දහෝ මිස 
කවදරකු යම් ආත්මයක් ඝාතනය 
කදළේ ද ඔහු මුළු මිනිස් සමූහයා 
ඝාතනය කළා හා සමානය. තවද 
කවදරකු එය (ආත්මය) ජීවත් 
කරවන්දන් ද ඔහු මුළු මිනිස ්
සමූහයා ජීවත් කළා හා සමානය. 
තවද අපදේ දූතවරු පැහැදිලි 
සාධක සමඟ සැබැවින්ම ඔවුන් 
දවත පැමිණිදේය. අනතුරු ව 
ඔවුන් අතුරින් දබො දහෝ දදනා 
ඉන් පසුවද මිහිතලදේ සීමාව 
ඉක්මවා කටයුතු කරන්නන් වූහ. 

ْجلِ  ِمنْ 
َ
 بَِن  ََعَ  َكتَبْنَا ذَلَِك  أ

ائِيَل  نذهُ  إَِْسَ
َ
 بَِغْيِ  َنْفًسا َقتََل  َمنْ  أ

وْ  َنْفس  
َ
رِْض  ِف  فََساد   أ

َ
نذَما اْْل

َ
 فََكأ

ْحيَاَها َوَمنْ  ََجِيًعا انلذاَس  َقتََل 
َ
 أ

نذَما
َ
ْحيَا فََكأ

َ
 َولََقدْ  ََجِيًعا اَس انلذ  أ
 إِنذ  ُثمذ  بِاْْلَيِّنَاتِ  رُُسلُنَا َجاَءتُْهمْ 
رِْض  ِف  ذَلَِك  َبْعدَ  ِمنُْهمْ  َكثًِيا

َ
 اْْل

 (32) لَُمْْسِفُونَ 

අල්ලාහ් හා ඔහුදේ දූතයාණන් 
සමඟ සටන් වැද කලහකම් ඇති 
කරමින් මහදපොදළොදේ 
සැරිසරන්නන්දේ ප්රතිවිපාකය 
වනුදේ ඔවුන් ඝාතනය කරනු 
ලැබීම දහෝ ඔවුන් එල්ලා මරනු 
ලැබීම දහෝ ඔවුන්දේ අත් හා 
ඔවුන්දේ පාද මාරුදවන් මාරුවට 
කපා දමනු ලැබීම දහෝ එම 
භූමිදයන් ඔවුන් ව පිටුවහල් 
කරනු ලැබීමය. එය දමදලොව 
ඔවුනට වූ අවමානයකි. මතු 
දලොදවහි  ද ඔවුනට අතිමහත් 
දඬුවමක් ඇත. 

َما ِينَ  َجَزاءُ  إِنذ َ  َُيَارِبُونَ  اَّلذ  اّللذ
رِْض  ِف  َويَْسَعْونَ  ُسوَلُ َورَ 

َ
 فََساًدا اْْل

نْ 
َ
وْ  ُيَقتذلُوا أ

َ
وْ  يَُصلذبُوا أ

َ
عَ  أ  ُتَقطذ

يِْديِهمْ 
َ
رُْجلُُهمْ  أ

َ
وْ  ِخََلف   ِمنْ  َوأ

َ
 أ

رِْض  ِمنَ  ُينَْفْوا
َ
 ِخْزي   لَُهمْ  ذَلَِك  اْْل

نْيَا ِف   َعَذاب   اْْلَِخَرةِ  ِف  َولَُهمْ  ادلُّ
 (33) َعِظيم  
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නමුත් නුඹලා ඔවුන් දකදරහි 
බලය දයදවීමට දපර පාප ක්ෂමා 
ඉල්ලා සටියවුන් හැර. එබැවින් 
නුඹලා දැන  නු. සැබැවින්ම 
අල්ලාහ් අතික්ෂමා ශීලීය කරුණා 
ගුණදයන් යුක්තය. 

ِينَ  إِّلذ  نْ  َقبْلِ  ِمنْ  تَابُوا اَّلذ
َ
 َتْقِدُروا أ

نذ  فَاْعلَُموا َعلَيِْهمْ 
َ
َ  أ  رَِحيم   َغُفور   اّللذ

(34) 
35-37. යහකම් කර අල්ලාහ්ට සමීප වීම හා ප රතික්දෂේප කරන්නන්දේ 

මූලධර්මයන්ِ
අදහෝ විශ්වාස කළවුනි ! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. තවද 

ඔහු දවතට (සමීප වීදම්) 

මාධයයන් නුඹලා දසොයනු. 

ඔහුදේ මාර් දේ නුඹලා කැප 

වනු. නුඹලාට ජය අත්පත් කර 

 ත හැකිය. 

َها يَا يُّ
َ
ِينَ  أ َ  اتذُقوا واآَمنُ  اَّلذ  َوابْتَُغوا اّللذ
 َسبِيلِهِ  ِف  وََجاهُِدوا الْوَِسيلَةَ  إَِْلْهِ 

 (35) ُتْفلُِحونَ  لََعلذُكمْ 

සැබැවින්ම ප්රතික්දෂේප කළවුන්, 

ඔවුනට මහදපොදළොදේ ඇති 

සයල්ල තිබී ඒ සමඟම ඒ හා 

සමාන දෑ ද තිබී මළවුන් දකදරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනදේ දඬුවමින් 

මිදීමට එය ඔවුහු වන්දි වශදයන් 

කැප කළ ද ඔවුන්ද න් එය පිළි 

 නු දනොලැදේ. තවද ඔවුනට 

දේදනා සහ ත දඞුවමක් ඇත. 

ِينَ  إِنذ  نذ  لَوْ  َكَفُروا اَّلذ
َ
 ِف  َما لَُهمْ  أ

رِْض 
َ
 ِْلَْفتَُدوا َمَعهُ  َوِمثْلَهُ  ََجِيًعا اْْل
 ُتُقّبَِل  َما الْقِيَاَمةِ  يَوْمِ  َعَذابِ  ِمنْ  بِهِ 

ِْلم   َعَذاب   َولَُهمْ  ِمنُْهمْ 
َ
 (36) أ

ඔවුහු (නිරා) ගින්දනන් බැහැර 

වීමට ප්රිය කරති. නමුත් ඔවුන් 

එයින් බැහැරවන්නන් දනොදවති. 

තවද ඔවුනට නිතය ක්රියාත්මක 

දඬුවමක් ඇත. 

نْ  يُرِيُدونَ 
َ
 ُهمْ  َوَما انلذارِ  ِمنَ  ََيْرُُجوا أ
 ُمقِيم   َعَذاب   َولَُهمْ  ِمنَْها ِِبَارِِجيَ 

(37) 

38-40. දසොරකම් කිරීදම් නීතිය හා දඬුවම. පසුතැවිලි වීම හා එහි 
දකොන්දද්සِ



 

 

 
16 

දහොදරක් දහෝ දහරක් ඔවුන් 

උපයා  ත් දෑ ට ප්රතිවිපාකයක් 

වශදයන් අල්ලාහ්ද න් වූ 

දඬුවමක් දලසන් නුඹලා ඔවුන් 

දදපළදේ අත් කපා දමනු. තවද 

අල්ලාහ් සර්ව බලධාරීය. සර්ව 

ප්රාාවන්තය. 

ارُِق  ارِقَةُ  َوالسذ يِْدَيُهَما فَاْقَطُعوا َوالسذ
َ
 أ

ِ  ِمنَ  نََكاًّل  َكَسبَا بَِما َجَزاءً   اّللذ
 ُ  (38) َحِكيم   َعزِيز   َواّللذ

නමුත් තම අපරාධදයන් පසුව 

කවදරකු පශ්චාත්තාප වී හැඩ 

 ැසුදේද එවිට සැබැවින්ම 

අල්ලාහ් ඔහු දවත සමාව 

පිරිනමයි. සැබැවින්ම අල්ලාහ් 

අති ක්ෂමාශීලීය. කරුණා 

ගුණදයන් යුක්තය. 

ْصلَحَ  ُظلِْمهِ  َبْعدِ  ِمنْ  تَاَب  َفَمنْ 
َ
 َوأ

َ  فَإِنذ  َ  إِنذ  َعلَيْهِ  َيتُوُب  اّللذ  ر  َغُفو اّللذ
 (39) رَِحيم  

අහසහ්ි හා මිහිතලදේ ආධිපතයය 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් සතු බව නුඹ 

දනොදන්දනහි ද? ඔහු කැමති අය 

ව දඬුවමට ලක් කරනු ඇත. තවද 

ඔහු කැමති අයට සමාව දදනු 

ඇත. තවද අල්ලාහ ් සයලු දෑ 

කිරීදමහි ශක්තිවන්තය. 

لَمْ 
َ
نذ  َتْعلَمْ  أ

َ
َ  أ َماَواتِ  ُملُْك  َلُ  اّللذ  السذ

رِْض َوا
َ
ُب  ْْل  َويَْغفِرُ  يََشاءُ  َمنْ  ُيَعّذِ
ُ  يََشاءُ  لَِمنْ  ء   ُكِّ  ََعَ  َواّللذ  قَِدير   ََشْ

(41) 
41-43. යුදදේ හා කුහකයින්දේ පීඩා සහ ත ක රයිාවන් දහේතුදවන් 

නබි තුමාණන් සන්සුන් කරවීම. 

අදහෝ දූතය! අපි විශ්වාස කදළමු 

යැ යි ඔවුන්දේ මුවින් පවසා 

ඔවුන්දේ හදවත් විශ්වාස 

දනොකළවුන් හා යුදදේ බවට පත් 

වූවන් අතුරින් දද්ව ප්රතික්දෂේපදේ 

යුහුසුලු ව ක්රියා කරන්නන් නුඹ ව 

දුකට පත් දනොකළ යුතුය. ඔවුහු 

මුසා බසට සවන් දදන්දනෝ දවති. 

َها يَا يُّ
َ
ِينَ  ََيُْزنَْك  َّل  الرذُسوُل  أ  اَّلذ

ِينَ  ِمنَ  الُْكْفرِ  ِف  يَُسارُِعونَ   قَالُوا اَّلذ
فَْواهِِهمْ  آََمنذا

َ
 قُلُوبُُهمْ  تُْؤِمنْ  َولَمْ  بِأ

ِينَ  نَ َومِ  اُعونَ  َهاُدوا اَّلذ  لِلَْكِذبِ  َسمذ
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ඔබ දවත දනොපැමිණි දසසු 

පිරිසට (ඔබ  ැන දදොස් පැවසීම 

පිණිස ද ඔබට) සවන් දදන්දනෝ 

දවති. තවද ඔවුහු (දද්ව) වැකි එහි 

නියමිත ස්යානදයන් දවනස් 

දකොට “දමය නුඹලාට දදනු 

ලැබු දේ නම් එය නුඹලා  නු. එය 

නුඹලාට දදනු දනොලැබුදේ නම් 

නුඹලා වැළකී සටිනු” යැයි 

පවසති. අල්ලාහ් කවදරකු 

පිරික්සීමට සතුදේ ද එවිට 

අල්ලාහ්ද න් වූ කිසවකින් (ඔහු 

ව වැළැක්වීමට) නුඹ බලය 

දනොදරන්දන්මය. ඔවුන්දේ 

හදවත් පිරිසදු කරලීමට අල්ලාහ් 

දනොසතූ අය දමොවුන්ය. ඔවුනට 

දමදලොදවහි අවමානය ඇත. 

තවද මතු දලොදවහි අතිමහත් 

දඬුවමක් ද ඇත. 

اُعونَ  تُوكَ  لَمْ  آََخرِينَ  لَِقْوم   َسمذ
ْ
 يَأ

 َمَواِضعِهِ  َبْعدِ  ِمنْ  الَْكِمَ  َُيَّرِفُونَ 
وتِيتُمْ  إِنْ  َيُقولُونَ 

ُ
 ِإَونْ  فَُخُذوهُ  َهَذا أ

ُ  يُرِدِ  َوَمنْ  فَاْحَذُروا تُْؤتَوْهُ  لَمْ   اّللذ
ِ  ِمنَ  َلُ  ْملَِك تَ  فَلَنْ  فِتْنَتَهُ   َشيْئًا اّللذ
ولَئَِك 

ُ
ِينَ  أ ُ  يُرِدِ  لَمْ  اَّلذ نْ  اّللذ

َ
 ُيَطّهِرَ  أ

نْيَا ِف  لَُهمْ  قُلُوبَُهمْ   ِف  َولَُهمْ  ِخْزي   ادلُّ
 ِِ(41) َعِظيم   َعَذاب   اْْلَِخَرةِ 

ඔවුහු මුසා බසට සවන් දදන්නන් 

වූහ. තහනම් කළ දෑ අනුභව 

කරන්නන් වූහ. එබැවින් ඔවුන් 

නුඹ දවත පැමිණිදේ නම් ඔවුන් 

අතර තීන්දු දදනු. නැතිනම් ඔවුන් 

ව නුඹ දනොසලකා හරිනු. එදසේ 

නුඹ ඔවුන් ව දනොසලකා හැරිදේ 

නම් නුඹට කිසදු හානියක් සදු 

කිරීමට ඔවුනට දනොහැක්දක්  

මය. තවද නුඹ තීන්දු දදන විට 

ඔවුන් අතර සාධාරණ අයුරින් 

තීන්දු දදනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් 

සාධාරණ ව කටයුතු කරන්නන් 

ප්රිය කරයි. 

اُعونَ  الُونَ  لِلَْكِذبِ  َسمذ كذ
َ
 أ

ْحتِ   فَاْحُكمْ  َجاُءوكَ  فَإِنْ  لِلسُّ
وْ  بَيْنَُهمْ 
َ
ْعرِْض  أ

َ
 ُتْعرِْض  ِإَونْ  َعنُْهمْ  أ

وكَ  فَلَنْ  َعنُْهمْ   ِإَونْ  َشيْئًا يَُُضُّ
 بِالْقِْسِط  بَيْنَُهمْ  فَاْحُكمْ  َحَكْمَت 

َ  إِنذ  ْ  َُيِبُّ  اّللذ  (42) ُمْقِسِطيَ ال
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නුඹ ව තීරකයකු වශදයන් ඔවුන් 

 නුදේ දකදසේද (දහේතුව) ඔවුන් 

අබියස තේරාතය තිබී එහි 

අල්ලාහ්දේ තීන්දුව ද තිබියදී ඉන් 

පසුව ඔවුහු (එයට) පිටුපෑහ. ඔවුහු 

විශ්වාසවන්තයින් දනොදවති. 

 اتلذْوَراةُ  وَِعنَْدُهمُ  َُيَّكُِمونََك  َوَكيَْف 
ِ  ُحْكمُ  فِيَها  َبْعدِ  مِنْ  َيتََولذْونَ  مذ ثُ  اّللذ
ولَئَِك  َوَما ذَلَِك 

ُ
 (43) بِالُْمْؤِمنِيَ  أ

44-47. තේරාත් හා ඉන්ජීල් අල්ලාහ්දේ දද්ව   රන්ය දේ. එහි යහමඟ 
ද ආදලෝකය ද අල්ලාහ් පහළ කදළේය. 

සැබැවින්ම අපි තේරාතය පහළ 

කදළමු. එහි මඟ දපන්වීම හා 

ආදලෝකය විය. එමගින් 

(අල්ලාහ්ට) අවනත වූ දද්ව 

පණිවිඩකරුදවෝ යුදදේවූවනට 

තීන්දු ලබා දුන්හ. රේබානිවරු 

(දහවත් දද්ව බිය හැඟීදමන් 

යුක්ත අය)ද අහ්බාර්(දහවත් 

විද්වතුන්)ද අල්ලාහ්දේ ග්රන්යය 

ආරක්ෂා කළ යුතු යැයි නියම 

කරනු ලැබූ බැවින් ද ඔවුහු එයට 

සාක්ෂිකරුවන් වූ බැවින් ද (ඔවුහු 

එමගින් තීන්දු දුන්හ.) එබැවින් 

නුඹලා මිනිසුනට බිය දනොවනු. 

තවද මට ම බිය වනු. තවද මාදේ 

වදන් අල්ප මිලට දනොවිකුණනු. 

කවදරකු අල්ලාහ් පහළ කළ 

දැයින් තීන්දු ලබා දනොදුන්දන් ද 

එවිට ඔවුහු මය දද්ව 

ප්රතික්දෂේපකදයෝ. 

نَْزنْلَا إِنذا
َ
 َونُور   ُهًدى فِيَها اتلذْوَراةَ  أ

ِينَ  انلذبِيُّونَ  بَِها ََيُْكمُ  سْ  اَّلذ
َ
 لَُمواأ

ِينَ  بذانِيُّونَ  َهاُدوا لَِّلذ ْحبَارُ  َوالرذ
َ
 َواْْل

ِ  كَِتابِ  ِمنْ  اْستُْحفُِظوا بَِما  َوَكنُوا اّللذ
 انلذاَس  ََتَْشُوا فَََل  ُشَهَداءَ  َعلَيْهِ 

وا َوَّل  َواْخَشْونِ   َثَمنًا بِآَيَاِت  تَْشََتُ
نَْزَل  بَِما ََيُْكمْ  لَمْ  َوَمنْ  قَلِيًَل 

َ
ُ  أ  اّللذ

ولَئَِك 
ُ
 (44) الََْكفُِرونَ  ُهمُ  فَأ

සැබැවින් ම ප්රාණයට ප්රාණය, 

ඇසට ඇස, නාසයට නාසය, 

කනට කන, දතට දත, තුවාල 
වලට (තුවාල) යනාකාරදයන් 

نذ  فِيَها َعلَيِْهمْ  َوَكتَبْنَا
َ
 انلذْفَس  أ

نَْف  بِالَْعْيِ  َوالَْعْيَ  بِانلذْفِس 
َ
 َواْْل
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කිසාස් (දහවත් සමප්රතිචාර 

දැක්වීම) අපි එහි ඔවුනට නියම 

කදළමු. නමුත් කවදරකු එය 

(සමප්රතිචාර දැක්වීම) දානයක් 

දලස අතහැර දැමුදේ නම් එවිට 

එය ඔහුට හිලේවක් වනු ඇත. 

අල්ලාහ් පහළ කළ දැයින් 

කවදරකු තීන්දු ලබා දනොදුන්දන් 

ද එවිට ඔවුහුමය අපරාධකරුදවෝ. 

نِْف 
َ
ُذنَ  بِاْْل

ُ
ُذنِ  َواْْل

ُ
نذ  بِاْْل  َوالّسِ

 َفَمنْ  قَِصاص   َواْْلُُروحَ  نِّ بِالسِّ 
َق  اَرة   َفُهوَ  بِهِ  تََصدذ  لَمْ  َوَمنْ  َلُ  َكفذ
نَْزَل  بَِما ََيُْكمْ 

َ
ُ  أ ولَئَِك  اّللذ

ُ
 ُهمُ  فَأ

الُِمونَ   ِِ(45) الظذ

තමන් අතර තිබූ තේරාතය සතය 

කරවන්දනකු දලස මර්යම්දේ 

පුත් ඊසා ව ඔවුන්(කලින් සටි 

නබිවරුන්)දේ පියවදරහි අපි 

අනුපිළිදවලින් එේදවමු. තවද 

ඔහුට ඉන්ජීලය ද පිරිනැමුදවමු. 

එහි යහමඟක් හා ආදලෝකයක් 

විය. තවද තමන් අතර තිබූ 

තේරාතය සතයකරවන්නක් ද 

විය. තවද (එය) බිය බැතිමතුන් 

හට මඟ දපන්වීමක් හා 

උපදදසක් ද විය. 

يْنَا  َمْريَمَ  ابْنِ  بِعِيَس  آثَارِهِمْ  ََعَ  َوَقفذ
قًا ِ  ُمَصّدِ  اتلذْوَراةِ  ِمنَ  يََديْهِ  َبْيَ  َمال
ْْنِيَل  َوآتَيْنَاهُ   َونُور   ُهًدى فِيهِ  اْْلِ

قًا ِ  ِمنَ  يََديْهِ  َبْيَ  لَِما َوُمَصّدِ  اتلذْوَراة
 (46) لِلُْمتذقِيَ  َوَموِْعَظةً  وَُهًدى

තවද ඉන්ජීල් වැසයන් එහි 

අල්ලාහ් පහළ කළ දෑ අනුව තීන්දු 

ලබා දදත්වා. අල්ලාහ් පහළ කළ 

දෑ අනුව කවදරකු තීන්දු ලබා 

දනොදුන්දන් ද එවිට ඔවුහුමය 

පාපතරදයෝ. 

ْهُل  َوْْلَْحُكمْ 
َ
ْْنِيلِ  أ نَْزَل  بَِما اْْلِ

َ
 أ

 ُ نَْزَل  بَِما ََيُْكمْ  لَمْ  َوَمنْ  فِيهِ  اّللذ
َ
 أ

 ُ ولَئَِك  اّللذ
ُ
ِ(47) الَْفاِسُقونَ  ُهمُ  فَأ

48-50. අල්-කුර්ආනය ඊට දපර පහළ වූ ධර්ම   රන්යයන් සතයය 
කිරීමක් හා සාක්ෂියක්  වශදයන් පිහිටීම හා එය පිළිපැදීදම් අනිවාර්ය 

භාවය.ِ
තවද සතයදයන් යුතු දමම 

ග්රන්යය අපි ඔබ දවත පහළ 
نَْزنْلَا

َ
 قًاُمَصدِّ  بِاْْلَقِّ  الِْكتَاَب  إَِْلَْك  َوأ
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කදළමු. එය තමන් අතර තිබූ 

(දපර පහළ වූ) දද්ව ග්රන්යය 

සතය කරවන්නකි. තවද ඒවා 

ආරක්ෂා කරන්නකි. එබැවින් 

අල්ලාහ් පහළ කළ දැයින් නුඹ 

ඔවුන් අතර තීන්දු ලබා දදනු. නුඹ 

දවත පැමිණි සතය දැයින් ඉවත් ව 

ඔවුන්දේ ආශාවන් නුඹ පිළි 

දනොපදිනු. නුඹලා අතුරින් සෑම 

ප්රජාවකටම ආ මික පිළිදවතක් 

හා ක්රියාමාර් යක් ඇති කදළමු. 

අල්ලාහ් සතුදේ නම් නුඹලා ව 

එකම ප්රජාවක් බවට පත් 

කරන්නට තිබුණි. එනමුත් 

නුඹලාට පිරිනැමූ දෑ හි නුඹලා ව 

පිරික්සනු පිණිසය (දමදලස සදු 

කදළේ.) එබැවින් යහකම් කිරීමට 

නුඹලා යුහුසුලු වනු. නුඹලා 

සයල්ලදේ නැවත දයොමු වීම 

අල්ලාහ් දවතය. එබැවින් කවර 

විෂයක නුඹලා මතදේද වී 

සටිදයහු ද එවැනි දෑ නුඹලාට ඔහු 

දන්වා සටියි.   

 َوُمَهيِْمنًا الِْكتَاِب  ِمنَ  يََديْهِ  َبْيَ  لَِما
نَْزَل  بَِما بَيْنَُهمْ  فَاْحُكمْ  َعلَيْهِ 

َ
ُ  أ  اّللذ

ْهَواَءُهمْ  تَتذبِعْ  َوَّل 
َ
ا أ  ِمنَ  َجاَءكَ  َعمذ

   اْْلَقِّ 
 ِِشَْعةً  ِمنُْكمْ  َجَعلْنَا لُِكّ
ُ  َشاءَ  َولَوْ  َوِمنَْهاًجا مذ  َْلََعلَُكمْ  اّللذ

ُ
 ةً أ

 َما ِف  ِْلَبْلَُوُكمْ  َولَِكنْ  َواِحَدةً 
ِ  إَِل  اْْلَْيَاتِ  فَاْستَبُِقوا آَتَاُكمْ   اّللذ

 بَِما َفيُنَّبِئُُكمْ  ََجِيًعا َمرِْجُعُكمْ 
 (48) ََتْتَلُِفونَ  فِيهِ  ُكنْتُمْ 

අල්ලාහ් පහළ කළ දෑ අනුව 

ඔවුන් අතර නුඹ තීන්දු ලබා දදනු. 

ඔවුන්දේ ආශාවන් නුඹ 

අනු මනය දනොකරනු. තවද 

අල්ලාහ් නුඹ දවත පහළ කළ 

ඇතැම් දැයින් නුඹ ව ඔවුන් 

දවනතකට දයොමු කිරීදමන් නුඹ 

ඔවුන්ද න් ප්රදේශම් වනු. ඔවුන් 

පිටුපෑදවහු නම් ඔවුන්දේ ඇතැම් 

පාපයන් දහේතුදවන් ඔවුන් ව හසු 

نِ 
َ
نَْزَل  بَِما بَيْنَُهمْ  اْحُكمْ  َوأ

َ
ُ  أ  َوَّل  اّللذ

ْهَواَءُهمْ  تَتذبِعْ 
َ
نْ  َواْحَذرُْهمْ  أ

َ
 َيْفتِنُوكَ  أ

نَْزَل  َما َبْعِض  َعنْ 
َ
ُ  أ  فَإِنْ  إَِْلَْك  اّللذ

نذَما فَاْعلَمْ  تََولذوْا
َ
ُ  يُرِيدُ  أ نْ  اّللذ

َ
 أ

 َكثًِيا ِإَونذ  مْ ذُنُوبِهِ  بِبَْعِض  يُِصيبَُهمْ 
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කර  ැනීමට අල්ලාහ ් ප්රිය 

කරන්දන් යැයි දැන  නු. තවද 

සැබැවින්ම ජනයා අතුරින් 

දබොදහෝ දදනා පාපතරදයෝ 

දවති. 

 (49) لََفاِسُقونَ  انلذاِس  ِمنَ 

ඔවුන් දසොයන්දන් අාාන යු දේ 

තීන්දු ද? තරදේ විශ්වාස කරන 

පිරිසට තීරක වශදයන් අල්ලාහ්ට 

වඩා අලිංකාර වන්දන් කවුරුද?! 

فَُحْكمَ 
َ
 َوَمنْ  َيبُْغونَ  اْْلَاهِلِيذةِ  أ

ْحَسنُ 
َ
ِ  ِمنَ  أ  يُوقِنُونَ  لَِقْوم   ُحْكًما اّللذ
(51)   

51-53. යුදදේවන් හා කිතුනුවන් ඇතුළු ව ඉස්ලාම් විදරෝධී දසසු අය 
මිත ර පාක්ෂිකයින් වශදයන්  ැනීදම් තහනම හා එවැනි අය 

ආරක්ෂකයින් දලස  න්නන්දේ ගුණාිං යන්.ِ
අදහෝ විශ්වාස කළවුනි! 

යුදදේවන් හා කිතුනුවන් සමීප 

මිතුරන් දලස දනො නු. (ඔබට 

එදරහි වීදම්දී) ඔවුන්ද න් 

ඇතැදමකු ඇතැදමකුදේ සමීප 

මිතුරන් දවති. නුඹලා අතුරින් 

කවදරකු ඔවුන් ව සමීප මිතුරන් 

දලස  ත්දතහු ද එවිට 

සැබැවින්ම ඔහු ද ඔවුන් අතුරින් 

දකදනකු දවයි. සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්අපරාධකාර ජනයාට මඟ 

දනොදපන්වයි. 

َها يَا يُّ
َ
ِينَ  أ  اْْلَُهودَ  َتتذِخُذوا َّل  آََمنُوا اَّلذ

  َوانلذَصاَرى
َ
ْوِْلَاءُ  َبْعُضُهمْ  ْوِْلَاءَ أ

َ
 أ

ذُهمْ  َوَمنْ  َبْعض    فَإِنذهُ  ِمنُْكمْ  َيتََول
َ  إِنذ  ِمنُْهمْ   الَْقوْمَ  َيْهِدي َّل  اّللذ

الِِميَ   (51) الظذ

තම හදවත් වල දරෝ  ඇත්තවුන් 

වන ඔවුහු ඔවුන් අතර යුහුසුලුව 

කටයුතු කරනු නුඹ දකිනු ඇත. 

(ඔවුන් සමඟ අමනාප වූ විට) 

අපට දුෂ්කරතා හට  නු ඇතැයි 

අපි බියවීමු යැයි පවසති. අල්ලාහ් 

ِينَ  َفََتَى  َمَرض   قُلُوبِِهمْ  ِف  اَّلذ
نْ  ََنَْش  َيُقولُونَ  فِيِهمْ  ونَ يَُسارِعُ 

َ
 أ

ُ  َفَعَس  َدائَِرة   تُِصيبَنَا نْ  اّللذ
َ
ِتَ  أ

ْ
 يَأ
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(තමන් සතන පරිදි) ජයග්රහණය 

දහෝ ඔහුද න් වූ නියමයක් දහෝ 

ද න දදනු ඇත. එවිට ඔවුන්දේ 

හදවත් තුළ ඔවුන් සඟවා සටි දෑ 

දකදරහි ඔවුහු පසුතැවිලි 

වන්නන් බවට පත් දවති.   

وْ  بِالَْفتْحِ 
َ
ْمر   أ

َ
 َفيُْصبُِحوا ِعنِْدهِ  ِمنْ  أ

وا َما ََعَ  ََسُّ
َ
نُْفِسِهمْ  ِف  أ

َ
 نَادِِميَ  أ

(52) 

සැබැවින්ම තමන් නුඹලා සමඟ 

යැයි අල්ලාහ ්නමින් දිවුරා ඉතා 

උනන්දුදවන් දිවුරා සටියවුන් 

දමොවුහු දැ යි විශ්වාස කළවුන් 

විමසා සටිති. ඔවුන්දේ ක්රියාවන් 

නිෂ්ඵල විය. එදහයින් ඔවුන් 

අලාභවන්තියන් බවට පත් වූහ. 

ِينَ  َويَُقوُل  َهُؤَّلءِ  آَمنُوا اَّلذ
َ
ِينَ  أ  اَّلذ

قَْسُموا
َ
ِ  أ ْيَمانِِهمْ  َجْهدَ  بِاّللذ

َ
 إِنذُهمْ  أ

  َحبَِطْت  لََمَعُكمْ 
َ
ْصبَُحوا ْعَمالُُهمْ أ

َ
 فَأ

 (53) َخاَِسِينَ 

54-56. අල්ලාහ්දේ දහමට උදේ කරන්නන් හා මිතුරුකම් පෑමට සුදුසු 
අයදේ ගුණාිං යන්.ِ

අදහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 

අතුරින් කවදරකු තම දහමින් හැරී 

යන්දන් ද එවිට අල්ලාහ් තවත් 

පිරිසක් ද න එනු ඇත. ඔහු 

ඔවුන් ව ප්රිය කරයි. ඔවුහු ද ඔහු ව 

ප්රිය කරති. දද්ව විශ්වාසයන් 

සමඟ යටහත් පහත්ව කටයුතු 

කරති. දද්ව ප්රතික්දෂේපකයින් 

සමඟ ඉතා දැඩි ව සටිති. 

අල්ලාහ්දේ මාර් දේ කැප දවති. 

කිසදු දදොස් පවසන්දනකුදේ 

දදොසට බිය දනොදවති. එය 

අල්ලාහ්දේ භා යයයි. තමන් 

අභිමත කරන අයට ඔහු එය 

පිරිනමයි. තවද අල්ලාහ ් සර්ව 

වයාපකය. සර්වාානීය. 

َها يَا يُّ
َ
ِينَ  أ  ِمنُْكمْ  يَْرتَدذ  َمنْ  آَمنُوا اَّلذ
ِت  فََسوَْف  دِينِهِ  َعنْ 

ْ
ُ  يَأ  بَِقْوم   اّللذ

ذِلذة   َويُِحبُّونَهُ  َُيِبُُّهمْ 
َ
 الُْمْؤِمنِيَ  ََعَ  أ

ة   ِعزذ
َ
 ِف  َُيَاهُِدونَ  الََْكفِرِينَ  ََعَ  أ

ِ  َسبِيلِ   َّلئِم   لَوَْمةَ  ََيَافُونَ  َوَّل  اّللذ
ِ  فَْضُل  ذَلَِك   يََشاءُ  َمنْ  يُْؤتِيهِ  اّللذ
 ُ  (54) َعلِيم   َواِسع   َواّللذ
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සැබැවින්ම නුඹලාදේ (මිතුරු) 

භාරකරු වන්දන් අල්ලාහ් ද 

ඔහුදේ ධර්ම දූතයාණන් ද 

(අල්ලාහ්දේ නිදයෝ යන්ට) හිස 

නමන්නන් දලසන් සලාතය 

විධිමත් ව ඉටු කර zසකාත් ලබා 

දදන දද්ව විශ්වාසවන්යින් ද 

දවති. 

َما ُ  َوِْلُُّكمُ  إِنذ ِينَ  َورَُسوُلُ  اّللذ  َواَّلذ
ِينَ  آَمنُوا ََلةَ  يُقِيُمونَ  اَّلذ  َوُيْؤتُونَ  الصذ
ََكةَ   (55) َراكُِعونَ  وَُهمْ  الزذ

තවද කවදරකු අල්ලාහ් ද 

ඔහුදේ ධර්ම දූතයාණන් ද තවද 

විශ්වාස කළවුන් ද තම 

භාරකරුවන් දලස  න්දන් ද 

ඔවුහුමය අල්ලාහ්දේ 

කේඩායම වන්දන්. ඔවූහුමය 

ජයග්රහකදයෝ. 

َ  َيتََولذ  َوَمنْ  ِينَ  َورَُسوَلُ  اّللذ  آََمنُوا َواَّلذ
ِ  ِحزَْب  فَإِنذ   (56) الَْغاِْلُونَ  ُهمُ  اّللذ

57,58. යුදදේවන් හා කිතුනුවන් තමන්දේ මිත ර පාක්ෂිකයින් බවට 
විශ්වාසකයින්  ත දනොයුතුය.ِ

අදහෝ විශ්වාස කළවුනි! දද්ව 

ග්රන්යය දදනු ලැබූ අය හා දද්ව 

ප්රතික්දෂේපකයින් අතුරින් නුඹලා 

දේ දහම විහිළුවට හා දසල්ලම ට 

 ත් අය ව නුඹලා (මිත්ර පාක්ෂික) 

භාරකරුවන් දලස දනො නු. තවද 

නුඹලා විශ්වාස වන්තයින් වූදයහු 

නම් අල්ලාහ්ට බිය හැඟීදමන් 

යුක්ත වනු. 

َها يَا يُّ
َ
ِينَ  أ ِينَ  ِخُذواَتتذ  َّل  آََمنُوا اَّلذ  اَّلذ

َُذوا  ِمنَ  َولَعِبًا ُهُزًوا دِينَُكمْ  اَتذ
ِينَ  وتُوا اَّلذ

ُ
 َقبْلُِكمْ  ِمنْ  الِْكتَاَب  أ
ارَ  ْوِْلَاءَ  َوالُْكفذ
َ
َ  َواتذُقوا أ  ُكنْتُمْ  إِنْ  اّللذ
   (57) ُمْؤِمنِيَ 

නුඹලා සලාතය දවත කැඳවන 

විට එය ඔවුහු විහිළුවට හා 

දසල්ලමට  න්දනෝය. එය 

සැබැවින්ම ඔවුහු වටහා 

දනො න්නා පිරිසක් වන බැවිනි. 

ََلةِ  إَِل  نَاَدْيتُمْ  ِإَوذَا َُذوَها الصذ  اَتذ
نذُهمْ  ذَلَِك  َولَعًِبا ُهُزًوا

َ
 َّل  قَوْم   بِأ

 (58) َيْعقِلُونَ 
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59,60. දහම් ලත් ජනයාදේ අවමානය, ඔවුන්දේ මුළාව හා ඔවුන් 
විශ්වාසකයින්ද න් පළි ැනීම.ِ

දද්ව ග්රන්ය හිමියනි, අල්ලාහ් ද 

අප දවත පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද 

මීට දපර පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද 

අප විශ්වාස කළ දහේතුදවන් මිස 

දවන කවර කරුණක් දහේතුදවන් 

නුඹලා අදපන් පළි න්දනහු ද? 

යැයි (නබිවරය!) නුඹ අසනු. තවද 

සැබැවින්ම නුඹලාද න් 

වැඩිදදනා පාපතරදයෝය. 

ْهَل  يَا قُلْ 
َ
 ِمنذا نَ َتنْقُِمو َهلْ  الِْكتَابِ  أ

نْ  إِّلذ 
َ
ِ  آََمنذا أ نْزَِل  َوَما بِاّللذ

ُ
 َوَما إَِْلْنَا أ

نْزَِل 
ُ
نذ  َقبُْل  ِمنْ  أ

َ
ُكمْ  َوأ ْكََثَ

َ
 أ

 (59) فَاِسُقونَ 

(නබිවරය!) අල්ලාහ් අබියසන් 

එයට වඩා දරුණු ප්රතිඵලයක්  ැන 

මම නුඹලාට දන්වා සටින්න දැ?යි 

අසනු. අල්ලාහ් කවදරකුට ශාප 

කදළේ ද තවද ඔහු කවුරුන් දවත 

දකෝප වූදේ ද තවද ඔවුන් අතුරින් 

වඳුරන් හා ඌරන් බවට ඔහු පත් 

කදළේ ද නපුරු බලදේ  වලට 

යටහත් වූදේ ද, ඔවුහුමය 

නිලදයන් වඩාත් දරුණු (පහත්ම) 

අය වන්දනෝ. තවද නිවැරදි 

මාර් දයන් වඩාත් මුළාවූවන් 

වන්දනෝ. 

نَبِّئُُكمْ  َهلْ  قُلْ 
ُ
 ذَلِكَ  ِمنْ  بَِشّ   أ

ِ  ِعنْدَ  َمثُوبَةً  ُ  لََعنَهُ  َمنْ  اّللذ  اّللذ
 الْقَِرَدةَ  ِمنُْهمُ  وََجَعَل  َعلَيْهِ  وََغِضَب 
اُغوَت  وََعبَدَ  َواْْلَنَازِيرَ  ولَئَِك  الطذ

ُ
 أ

َضلُّ  َمََكنًا َِش  
َ
بِيلِ  َسَواءِ  َعنْ  َوأ  السذ

(61) 

61-64. යුදදේවන්දේ කුමන්ත රණ, ඔවුන් අල්ලාහ් හා රසූල්වරුන්ට 
කළ අපහාසයන් හා ඔවුන්දේ දමදලොව හා පරදලොව දඬුවම.ِ

තවද ඔවුහු නුඹලා දවත පැමිණි 

විට අපි විශ්වාස කදළමු යැයි 

පැවසූහ. ඇත්දතන්ම ඔවුහු දද්ව 

ප්රතික්දෂේපය සමඟ පිවිසුණහ. 

තවද ඔවුහු පිටත් වූදේ ද ඒ 

සමඟමය. ඔවුන් වසන් කරමින් 

 َدَخلُوا َوقَدْ  آَمنذا قَالُوا َجاُءوُكمْ  ِإَوذَا
ُ  بِهِ  َخرَُجوا قَدْ  وَُهمْ  بِالُْكْفرِ   َواّللذ
ْعلَمُ 

َ
 (61) يَْكتُُمونَ  ََكنُوا بَِما أ
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සටි දෑ පිළිබඳ අල්ලාහ් මැනවින් 

දන්නාය. 

(නබිවරය !) ඔවුන් අතුරින් 

දබොදහේ දදනා පාපකම්හි ද 

දරෝහිකම්හි ද තහනම් දෑ අනුභව 

කිරීදමහි ද යුහුසුලු ව කටයුතු 

කරනු නුඹ දකිනු ඇත. ඔවුන් 

කරමින් සටි දෑ ඉතා නපුරු විය. 

 ِف  يَُسارُِعونَ  ِمنُْهمْ  َكثًِيا َوتََرى
ثْمِ  ْكلِِهمُ  َوالُْعْدَوانِ  اْْلِ

َ
ْحَت  َوأ  السُّ

 (62) َيْعَملُونَ  ََكنُوا َما َْلِئَْس 

ඔවුන් පාප වදන් පැවසීදමන් ද 

තහනම් දෑ ඔවුන් අනුභව 

කිරීදමන් ද ආ මික නායකදයෝ 

හා විද්වත්හු ඔවුන් ව වැළකිය යුතු 

දනොදේ ද ඔවුන් සදු කරමින් සටි 

දෑ නපුරු විය. 

بذانِيُّونَ  َينَْهاُهمُ  لَْوَّل  ْحبَارُ  الرذ
َ
 َعنْ  َواْْل

ثْمَ  قَْولِِهمُ  ْكلِِهمُ  اْْلِ
َ
ْحَت  َوأ  السُّ

 (63) يَْصنَُعونَ  ََكنُوا َما َْلِئَْس 
අල්ලාහ්දේ අත බැඳ දමනු ලැබ 

ඇතැයි යුදදේදවෝ පවසති. 

ඔවුන්දේ අත්ය බැඳ දමනු ලැබ 

ඇත්දත්. ඔවුන් පැවසූ දෑ 

දහේතුදවන් ඔවුන් ශාප කරනු 

ලැබීය. එදසේ දනොව ඔහුදේ දෑත් 

දිගු හරිනු ලැබ ඇත. ඔහු සතන 

පරිදි වියදම් කරයි. (නබිවරය) 

නුඹදේ පරමාධිපති දවතින් නුඹ 

දවත පහළ කරනු ලැබූ දෑ 

ඔවුන්ද න් දබොදහෝ දදනාට 

සීමාව ඉක්මවා යෑම හා 

ප්රතික්දෂේපය සැබැවින්ම 

වර්ධනය කදළේය. තවද මළවුන් 

දකදරන් නැගිටුවනු ලබන දින 

දක්වා අපි ඔවුන් අතර සතුරුකම 

හා දරෝධය දහළුදවමු. ඔවුන් 

යුද ගිනි අවුළන සෑම අවසය්ාව 

කම අල්ලාහ් එය නිමා දැමුදේය. 

ِ  يَدُ  اْْلَُهودُ  َوقَالَتِ   ُغلذتْ  ْغلُولَة  مَ  اّللذ
يِْديِهمْ 

َ
 يََداهُ  بَلْ  قَالُوا بَِما َولُعِنُوا أ

 يََشاءُ  َكيَْف  ُينْفِقُ  َمبُْسوَطَتانِ 
نْزَِل  َما ِمنُْهمْ  َكثًِيا َولَََيِيَدنذ 

ُ
 إَِْلَْك  أ

لَْقيْنَا َوُكْفًرا ُطْغيَانًا َرّبَِك  ِمنْ 
َ
 َوأ

 يَوْمِ  إَِل  َواْْلَْغَضاءَ  الَْعَداَوةَ  بَيْنَُهمُ 
وْقَُدوا ُُكذَما الْقِيَاَمةِ 

َ
 لِلَْحرْبِ  نَاًرا أ

َها
َ
ْطَفأ

َ
ُ  أ رِْض  ِف  َويَْسَعْونَ  اّللذ

َ
 اْْل

ُ  فََساًدا  الُْمْفِسِدينَ  َُيِبُّ  َّل  َواّللذ
(64)   
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ඔවුහු මිහිතලදේ කලහකම් 

කරමින් සැරිසරති. තවද අල්ලාහ් 

කලහකාරීන් ව ප්රිය දනොකරයි. 

 

65, 66. අල්ලාහ් හා රසූල්වරයා විශ්වාස කිරීම පිළිබඳවත් එහි ප රතිඵල 
පිළිබඳවත් දහම් ලත් ජනයා දැනුවත් කිරීමِ

දද්ව ග්රන්ය හිමියනි, ජනයා 

විශ්වාස දකොට දද්ව බිය 

හැඟීදමන් යුතුව කටයුතු කදළේ 

නම් ඔවුන්දේ පාපකම් ඔවුන් 

ද න් අපි පහ දකොට ඔවුන් ව 

සැප පහසුකම් වලින් යුත් සව්ර්  

උයන් වලට අපි ඇතුළත් 

කරන්දනමු. 

نذ  َولَوْ 
َ
ْهَل  أ

َ
 َواتذَقوْا آَمنُوا الِْكتَاِب  أ
ْرنَا  َسيَِّئاتِهِمْ  نُْهمْ عَ  لََكفذ

ْدَخلْنَاُهمْ 
َ
 (65) انلذعِيمِ  َجنذاتِ  َوَْل

තවද තේරාතය ද ඉන්ජීලය ද තම 

පරමාධිපතිද න් ඔවුන් දවත 

පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද ඔවුහු 

ක්රියාත්මක කදළේ නම් ඔවුනට 

ඉහළින් ද ඔවුන්දේ පාද වලට 

යටින් ද ඔවුහු භුක්ති විඳින්නට 

තිබුණි. ඔවුන් අතුරින් යහමඟ ගිය 

සමූහයක් ද විය. ඔවුන්ද න් 

දබොදහෝ දදනා කරන දෑ නපුරු 

විය. 

نذُهمْ  َولَوْ 
َ
قَاُموا أ

َ
ْْنِيَل  اتلذْوَراةَ  أ  َوَما َواْْلِ

نْزَِل 
ُ
َكلُوا َرّبِِهمْ  ِمنْ  إَِْلِْهمْ  أ

َ
 ِمنْ  َْل

رُْجلِِهمْ  َُتْتِ  َوِمنْ  فَوْقِِهمْ 
َ
ة   ِمنُْهمْ  أ مذ

ُ
 أ

 َما ءَ َسا ِمنُْهمْ  َوَكثِي   ُمْقتَِصَدة  
 (66) َيْعَملُونَ 

67-69. රසූල්වරයාදේ ව කීම, ප රචාරයයි. සැබෑ විශ්වාසය, අල්ලාහ් 
පහළ කළ දෑ පිළිපැදීමය.ِ

අදහෝ රසූල්වරය! නුඹදේ 

පරමාධිපති දවතින් නුඹ දවත 

පහළ කරනු ලැබූ දෑ දන්වා 

සටින්න. තවද නුඹ එදසේ 

දනොකදළේ නම් එවිට ඔහුදේ දූත 

දමදහවර නුඹ දැන්වූදේ නැත. 

َها يَا يُّ
َ
نْزَِل  َما بَلِّغْ  الرذُسوُل  أ

ُ
 إَِْلْكَ  أ

 بَلذْغَت  َفَما َتْفَعلْ  لَمْ  ِإَونْ  َرّبَِك  ِمنْ 
ُ  رَِساتَلَهُ   إِنذ  انلذاِس  ِمنَ  َيْعِصُمَك  َواّللذ
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තවද අල්ලාහ් නුඹ ව ජනයාද න් 

ආරක්ෂා කරයි. සැබැවින්ම 

අල්ලාහ් දද්ව ප්රතික්දෂේපිත 

ජනයාට මඟ දනොදපන්වයි. 

 َ  (67) الََْكفِرِينَ  الَْقوْمَ  َيْهِدي َّل  اّللذ

දද්ව ග්රන්ය හිමියනි! නුඹලා 

තේරාතය ද ඉන්ජීලය ද 

නුඹලාදේ පරමාධිපතිද න් 

නුඹලා දවත පහළ කරනු ලැබූ දෑ 

ද ක්රියාත්මක කරන දතක් නුඹලා 

කිසවක් මත දනොමැත යැයි 

(නබිවරය,) නුඹ පවසනු. තවද 

නුඹදේ පරමාධිපතිද න් නුඹ 

දවත පහළ කරනු ලැබූ දෑ 

ඔවුන්ද න් බහුතරයකදේ සීමාව 

ඉක්මවා යෑම හා ප්රතික්දෂේපය 

වර්ධනය කදළේය. එබැවින් දද්ව 

ප්රතික්දෂේපිත ජනයා දකදරහි නුඹ 

දුක් දනොවනු. 

ْهَل  يَا قُلْ 
َ
ء   ََعَ  لَْستُمْ  الِْكتَابِ  أ  ََشْ
ْْنِيَل  اتلذْوَراةَ  تُقِيُموا َحتذ   َوَما َواْْلِ
نْزَِل 

ُ
 َولَََيِيَدنذ  َرّبُِكمْ  ِمنْ  إَِْلُْكمْ  أ

نْزَِل  َما ِمنُْهمْ  َكثًِيا
ُ
 َرّبِكَ  ِمنْ  إَِْلَْك  أ

َس  فَََل  َوُكْفًرا ُطْغيَانًا
ْ
 الَْقوْمِ  ََعَ  تَأ

 (68) الََْكفِرِينَ 

නියත වශදයන් ම විශ්වාස 

කළවුන් ද යුදදේ වූවන් ද 

සාබිඌන් වරුන් ද කිතුනුවන් ද 

ඔවුන් අතුරින් අල්ලාහ් හා 

පරමාන්ත දිනය විශ්වාස දකොට 

දැහැමි ක්රියාවන් කළ අයට 

(මරණින් මතු ජීවිතය පිළිබඳ ව) 

කිසදු බියක් දනොමැත. තව ද 

ඔවුහු (දමදලොව අත හැර ගිය දෑ 

පිළිබඳ ව) දුක ට පත්වන්දනෝ ද 

දනොදවති. 

ِينَ  إِنذ  ِينَ  آََمنُوا اَّلذ  َهاُدوا َواَّلذ
ابِئُونَ   آَمنَ  َمنْ  َوانلذَصاَرى َوالصذ

 ِ  فَََل  َصاِْلًا وََعِمَل  ْْلَِخرِ ا َواْْلَوْمِ  بِاّللذ
 (69) ََيَْزنُونَ  ُهمْ  َوَّل  َعلَيِْهمْ  َخوْف  

70, 71. යුදදේවන්දේ ප රතික්දෂේප කිරීම, ඔවුන් නබිවරුන් ඝාතනය 
කිරීම හා ගිවිසුම් කඩ කිරීමِ
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සැබැවින් අපි ඉස්රාඊල් 

දරුවන්ද න් ප්රතිාාවක්  තිමු. 

තවද අපි ඔවුන් දවත දූතවරු 

එවීමු. ඔවුන් ආශා දනොකරන 

දදයක් දූතයකු ඔවුන් දවත ද න 

ආ සෑම කල්හි ම පිරිසක් ඔවුහු 

දබොරු කදළෝය. තවද පිරිසක් 

ඔවුහු ඝාතනය කදළෝය. 

َخْذنَا لََقدْ 
َ
ائِيَل  بَِن  ِميثَاَق  أ  إَِْسَ
رَْسلْنَا

َ
 َجاَءُهمْ  ُُكذَما رُُسًَل  إَِْلِْهمْ  َوأ

نُْفُسُهمْ  َتْهَوى َّل  بَِما رَُسول  
َ
 فَرِيًقا أ

بُواكَ   ِ(71) َيْقتُلُونَ  َوفَرِيًقا ذذ

තමන්ට කිසදු පිරික්සුමක් 

දනොවනු ඇතැයි ඔවුහු සතූහ. 

එදහයින් ඔවුහු අන්ධ වූහ. බිහිරි 

වූහ. ඉන්පසුව ද අල්ලාහ් ඔවුනට 

සමාව දුන්දන්ය. පසුව ද 

ඔවුන්ද න් වැඩි දදනා  අන්ධ 

වූහ. බිහිරි වූහ. තවද අල්ලාහ් 

ඔවුන් කරන දෑ පිළිබඳ ව 

සුපරික්ෂාකරීය. 

ّلذ  وََحِسبُوا
َ
 َفَعُموا فِتْنَة   تَُكونَ  أ

وا ُ  تَاَب  ُثمذ  وََصمُّ  َعُموا ُثمذ  َعلَيِْهمْ  اّللذ
وا ُ  ِمنُْهمْ  َكثِي   وََصمُّ  بَِما بَِصي   َواّللذ
 (71) َيْعَملُونَ 

72, 73. මර්යම්දේ පුත් ඊසා දදවියන් බවට  ැනීදමන් කිතුනුවන් 
ප රතික්දෂේප කරන්නන් වීම.ِ

නියත වශදයන්ම අල්ලාහ් 

වනුදේ මර්යම්දේ පුත් මසීහ ්යැයි 

පැවසූ අය ප්රතික්දෂේපකයින් බවට 

පත් වූහ. ඉසර්ාඊල් දරුවනි, මාදේ 

පරමාධිපති ද නුඹලාදේ 

පරමාධිපති ද වන අල්ලාහ්ට 

නුඹලා  ැතිකම් කරනු යැයි මසීහ ්

පැවසුදේය. සැබෑ කරුණ නම් 

කවදරකු අල්ලාහ්ට ආදද්ශ 

තබන්දන් ද එවිට අල්ලාහ් ඔහුට 

ස්වර් ය තහනම් කදළේය. තවද 

ඔහු ලැඟුම්  න්නා සය්ානය නිරය 

දේ. අපරාධකරුවන්ට උදේ 

ِينَ  َكَفرَ  لََقدْ  َ  إِنذ  قَالُوا اَّلذ  ُهوَ  اّللذ
 يَا الَْمِسيحُ  َوقَاَل  َمْريَمَ  ابْنُ  الَْمِسيحُ 

ائِيَل  بَِن  َ  اْعبُُدوا إَِْسَ  َرّبِ  اّللذ
ِ  يُْشِكْ  َمنْ  ُُ إِنذهُ  َوَربذُكمْ   َفَقدْ  بِاّللذ

ُ  َحرذمَ  َواهُ  اْْلَنذةَ  َعلَيْهِ  اّللذ
ْ
 انلذارُ  َوَمأ

الِِميَ  َوَما نَْصار   ِمنْ  لِلظذ
َ
 (72) أ
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කරන්නන් කිසවකු දනොමැත. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් තිදදනා 
ද න් තුන්වැන්නා යැයි පැවසූ 

අය ද ප්රතික්දෂේපකයින් බවට පත් 
වූහ. එකම දදවිඳා 
(අල්ලාහ්)හැරදවනත් දදවිදයකු 
දනොමැත. ඔවුන් පවසන දැයින් 
දනොවැළකුදේ නම් ඔවුන් 
අතුරින් ප්රතික්දෂේප කළවුනට 
දේදනීය දඬුවමක් නියත 
වශදයන්ම ස්පර්ශ වනු ඇත. 

ِينَ  َكَفرَ  لََقدْ  َ  إِنذ  قَالُوا اَّلذ  ثَالُِث  اّللذ
 ِإَونْ  َواِحد   إَِل   إِّلذ  إَِل   ِمنْ  َوَما ثَََلثَة  
نذ  َيُقولُونَ  اَعمذ  يَنْتَُهوا لَمْ  ِينَ  َْلََمسذ  اَّلذ

ِْلم   َعَذاب   ِمنُْهمْ  َكَفُروا
َ
 (73) أ

74-77. ඊසා දදවියන් යැයි ද අල්ලාහ් දදවියන් අතුරින් තුන්වැන්නා 
යැයි ද විශ්වාස කරන්නන්ට විරුද්ධ ව කුර්ආනදේ ප රතිචාරය. මසීහ ්

හා එතුමාදේ මව දමම දචෝදනාදවන් නිදදොස් කිරීම.ِ
ඔවුන් අල්ලාහ් දවත හැරී  

පශ්චාත්තාප වී ඔහුද න් සමාව 

ඉල්ලා සටිය යුතු දනොදේ ද?  

තවද අල්ලාහ් අතික්ෂමාශීලීය. 

අසමසම කරුණාන්විතය. 

فَََل 
َ
ِ  إَِل  َيتُوبُونَ  أ  َويَْستَْغفُِرونَهُ  اّللذ

 ُ  (74) رَِحيم   َغُفور   َواّللذ

මර්යම්දේ පුත් මසීහ ්රසූල්වරයකු 

මිස නැත. ඔහුට දපර ද රසූල්වරු 

(දබොදහෝ දදදනකු) ඉකුත් ව 

ද ොස් ඇත. ඔහුදේ මව 

සතයවන්තියකි. දදදදනාම ආහාර 

අනුභව කරන්නන් වූහ. ඔවුනට 

එම සාධක අපි පැහැදිලි කරනුදේ 

දකදසේදැ යි අවධානදයන් බලනු. 

පසුව ඔවුන් දවනතකට හැරී 

යන්දන් දකදසේ දැ යි ද 

අවධානදයන් බලනු. 

 قَدْ  رَُسول   إِّلذ  َمْريَمَ  ابْنُ  الَْمِسيحُ  َما
هُ  الرُُّسُل  َقبْلِهِ  ِمنْ  لَْت خَ  مُّ

ُ
يَقة   َوأ  ِصّدِ

ُكََلنِ  ََكنَا
ْ
َعامَ  يَأ  َكيَْف  انُْظرْ  الطذ
 ُ نذ  انُْظرْ  ُثمذ  اْْلَيَاتِ  لَُهمُ  نُبَّيِ

َ
 أ

 (75) يُْؤفَُكونَ 

අල්ලාහ්ද න් දතොරව නුඹලාට 

කිසදු හානියක් දහෝ කිසදු 
َتْعبُُدونَ  قُلْ 

َ
ِ  ُدونِ  ِمنْ  أ  َّل  َما اّللذ
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ප්රදයෝජනයක් දහෝ කිරීමට බලය 

දනොමැති දෑට නුඹලා  ැතිකම් 

කරන්දනහු දැ යි (නබිවරය!) නුඹ 

අසනු. තවද අල්ලාහ් වන ඔහු 

සර්ව ශ්රාවකය. සර්වාානීය. 

ا لَُكمْ  َيْملُِك  ُ  َنْفًعا َوَّل  ََضًّ  ُهوَ  َواّللذ
ِميعُ     (76) الَْعلِيمُ  السذ

දද්ව ග්රන්ය හිමියනි! නුඹලා 

නුඹලාදේ දහදමහි සතය 

දනොවන දෑ(පැවසීදම)හි සීමාව 

ඉක්මවා දනොයනු. මීට දපර 

දනොමඟ ගිය ජනයාදේ ආශා වන් 

අනු මනය දනොකරනු. ඔවුන් 

දබොදහෝ දදනාව දනොමඟ යැවූ 

අතර ඔවුහු ද නිවැරදි මාර් දයන් 

දනොමඟ ගියහැයි (නබිවරය !) 

නුඹ පවසනු. 

ْهَل  يَا قُلْ 
َ
 ِف  َتْغلُوا َّل  الِْكتَابِ  أ
ْهَواءَ  تَتذبُِعوا َّل وَ  اْْلَقِّ  َغْيَ  دِينُِكمْ 

َ
 أ

َضلُّوا َقبُْل  ِمنْ  َضلُّوا قَدْ  قَْوم  
َ
 َكثًِيا َوأ

بِيلِ  َسَواءِ  َعنْ  وََضلُّوا  (77) السذ

78-81. යුදදේවන්ට ඔවුන්දේම නබිවරුන් ශාප කිරීම. ඉස්රාඊල් 
දරුවන්දේ අනර්යකම් වලට දහේතූන්. 

ඉස්රාඊල්දේ දරුවන් අතුරින් 

ප්රතික්දෂේප කළවුන් දාවූද් හා 

මර්යම්දේ පුත් ඊසාදේ දිදවන් 

ශාප කරනු ලැබීය. එය ඔවුන් 

පිටුපෑ දහේතුදවන් හා සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු කරමින් සටි 

දහේතුදවනි. 

ِينَ  لُعِنَ  ائِيَل  بَِن  ِمنْ  َكَفُروا اَّلذ  إَِْسَ
 َمْريَمَ  ابْنِ  وَِعيَس  َداُوودَ  لَِسانِ  ََعَ 
 (78) نَ َيْعتَُدو َوَكنُوا َعَصوْا بَِما ذَلَِك 

ඔවුන් කළ පිළිකුල් සහ ත දැයින් 

ඔවුන් එකිදනකා වළක්වා 

දනො ත්හ. ඔවුන් කරමින් සටි දෑ 

නපුරු විය. 

 َفَعلُوهُ  ُمنَْكر   َعنْ  يَتَنَاَهْونَ  َّل  ََكنُوا
 (79) َيْفَعلُونَ  ََكنُوا َما َْلِئَْس 

ඔවුන්ද න් දබොදහෝ දදනා 

ප්රතික්දෂේප කළවුන් ව මිතුරු 

පාක්ෂකයින් දලස  ැනීම නුඹ 

දකිනු ඇත. ඔවුන්දේ ආත්මාවන් 

ِينَ  َيتََولذْونَ  ِمنُْهمْ  َكثًِيا تََرى  اَّلذ
َمْت  َما َْلِئَْس  َكَفُروا  لَُهمْ  قَدذ
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ඔවුන් දවනුදවන් ඉදිරිපත් කළ දෑ 

නපුරු විය. දහේතුව ඔවුන් 

දකදරහි අල්ලාහ් දකෝප වූ 

බැවිනි. ඔවුහු දඬුවදමහි 

සදාතනිකදයෝ දවති. 

نُْفُسُهمْ 
َ
نْ  أ

َ
ُ  َط َسخِ  أ  َوِف  َعلَيِْهمْ  اّللذ
ونَ  ُهمْ  الَْعَذابِ   (81) َخادِلُ

ඔවුහු අල්ලාහ් ව ද දමම 

නබිවරයා ව ද ඔහු දවත පහළ 

කරනු ලැබූ දෑ ද විශ්වාස කරමින් 

සටිදයහු නම් ඔවුහු ඔවුන් ව 

මිතුරු පාක්ෂිකයින් දලස 

දනො නු ඇත. නමුත් ඔවුන්ද න් 

දබොදහෝ දදනා පාපතරදයෝය. 

ِ  ونَ يُْؤِمنُ  ََكنُوا َولَوْ   َوَما َوانلذِبِّ  بِاّللذ
نْزَِل 

ُ
َُذوُهمْ  َما إَِْلْهِ  أ ْوِْلَاءَ  اَتذ

َ
 َولَِكنذ  أ

 (81) فَاِسُقونَ  ِمنُْهمْ  َكثًِيا
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