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අල් කුර්ආන් 
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 ترمجة القرآن الكريم

 95 حىت 10من اآلية  األنعامسورة 

 
 لقرآن الكريما

 

 
 

 ترمجة:
 ماهر رمدين

 مراجعة:
 حممد آساد وجمموعة من العلماء والرتمجني
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16 සූරත් අල්-අන්ආම් (ග ොවිපළ සතුන්) 

මක්ක්ාගවහි දී පහළ වූවකි.  ආයත් 069 කි. 

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب الرَّحه  

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම ක්රුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමගයනි. 

0-3. මැවීම් හා පරිපාලනගයහි අල්ලාහ්ගේ බලය පිළිබඳ වි  රහය හා 
එය තහවුරු ක්රන විශ්වගේ හා මිනිසුන් තුළ පවතින සාක්ෂීන් 

සියලු ප්රශිංසා අල්ලාහ්ටමය. හු 
අහස් හා මිහිතලය මැව්ගව්ය. 
තවද අන්ධක්ාරයන් හා 

ආගලෝක්ය ඇති ක්ගළේය. පසුව 
(ගමගසේ තිබිය දී) ප්රතික්ගෂේපක් 
යින් හවුන්ගේ පරමාධිපතිට 
(ගවනත් දෑ) සමාන ක්රති. 

َْمدِ 
ْ
هِِاْل َّ هيِلِله َماوَاتهَِِخلََقِِاَّلَّ ِالسَّ

ْرَضِ
َ
ل َماتهِِوََجَعَلَِِواْْل ِث مََِِّوانلُّورَِِالظُّ

هينَِ واِاَّلَّ هَربِّههمَِِْكَفر  ل ونَِِب  (1)َِيْعده

නුඹලා මැටිගයන් මවා පසුව 
නියමිත ක්ාලයක් ද තීන්දු ක්ගළේ 
හු ය. (විනිශ්චය සඳහා වූ) 
නියමිත ක්ාලය ඇත්ගත් ද හු 
අබියසය. ඉන් පසුව ද නුඹලා 

සැක් ක්රන්ගනුය. 

وَِ هيِه  مِِْاَّلَّ ِقََضِِث مَِِّطهينِِمهنَِِْخلََقك 
َجًلِ

َ
ِِأ َجل 

َ
َسًّمِِوَأ ْنَده ِِم  ْنت مِِْث مَِِّعه

َ
ِأ

ِ(2)َِتْمََت ونَِ

තවද අහස්හි හා මිහිතලගේ 
අල්ලාහ් හුය. නුඹලාගේ 

රහසය දෑ ද නුඹලාගේ ප්රසිද්ධ දෑ 
ද හු දන්ගන්ය. නුඹලා උපයන 

දෑ ද හු දන්ගන්ය. 

وَِ ِ َِوه  ِِالِلَّ َماَواتهِِفه ِِالسَّ َِِوفه ْرضه
َ
ِاْْل

مَِِْيْعلَمِ  ك  َّ مِِِْسه َِماَِويَْعلَمِ ِوََجْهَرك 
ب ونَِ ِ(3)ِتَْكسه

4-6. අල්-කුර්ආනය හා ඉස්ලාමය පිළිබඳ ව වූ ප රතික්ගෂේපක්යින්ගේ 
ස්ථාවරය. 

තම පරමාධිපතිගේ වදන් තුළින් 
ක්වර වදනක් හවුන් ගවත 

පැමිණිය ද එය හවුු පිටුපාමින් 

تهيههمَِِْوَما
ْ
َِربِّههمِِْآيَاتهِِمهنِِْآيَةِنِمهنِِْتَأ
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සිටියා මිස නැත. ِ يََِِعْنَهاََِكن واِإهّلَّ ْعرهضه  (4)ِم 

ඒ අනුව සතයය හවුන් ගවත 
පැමිණි ක්ල්හි හවුු එය ගබොරු 
ක්ගළෝය. හවුු ක්වර ගදයක් 
පිළිබඳ ව සමච්චල් ක්රමින් 

සිටිගේ ද ඒ පිළිබඳ පුවත් හවුන් 
ගවත මතු පැමිගණනු ඇත. 

ب واَِفَقدِْ َقَِِِّكذَّ
ْ
هاْل اِب مِِْلَمَّ ِفََسْوَفَِِجاَءه 

تهيههمِْ
ْ
ْنَباءِ ِيَأ

َ
ههِهََِكن واَِماِأ ِيَْسَتْهزهئ ونَِِب

(5) 

හවුනට ගපර පරම්පරා 

 ණනාවක් අප ගක්ගසේ විනාශ 

ක්ර දැමුගව් දැ යි හවුු 

නුදුටුගවෝද ? නුඹලාට අප 

ගනොදුන් පහසුක්ම් අපි හවුනට 

මිහිතලගේ සලසා දුන්ගනමු. 

හවුන් ගවත අහස් ජලය 

ගනොක්ඩවා එවීමු. හවුනට 

පහළින්  ලා බස්නා  ිං ාවන් 

ඇති ක්ගළමු. පසුව හවුන්ගේ 

පාපක්ම් ගහේතුගවන් අපි හවුන් ව 

විනාශ ක්ගළමු. තවද හවුනට 

පසුව අපි ගවනත් පරම්පරාවක් 

බිහි ක්ගළමු. 

لَمِْ
َ
ْهلَْكَناَِكمِِْيََرْواِأ

َ
ِمهنِِْههمَِْقْبلهِِمهنِِْأ

ْرنِن
مِِْقَ نَّاه  َِِمكَّ ِِفه ْرضه

َ
ِلَمَِِْماِاْْل

نِْ مِِْن َمكِّ ْرَسلَْناِلَك 
َ
َماءَِِوَأ َِعلَْيههمِِْالسَّ

ْنَهارَِِوََجَعلَْناِمهْدَراًرا
َ
ِمهنََِِْتْرهيِاْْل

مََِِْتْتهههمِْ ْهلَْكَناه 
َ
هههمِِْفَأ وب

ن  هذ  نَاِب
ْ
نَْشأ
َ
ِوَأ

ههمِِْمهنِْ  (6)ِآََخرهينَِِقَْرنًاَِبْعده

7-5. සතයය පැහැදිලි ව තිබිය දී ප රතික්ගෂේපක්යින් එය පිළිගනොග න 
දඩබ්බරක්ම් පෑම හා වාද කිරීම 

පත්රික්ාවක් ලියන ලද 
පුස්තක්යක් අපි නුඹ ගවත පහළ 
ගක්ොට එය හවුන් හවුන්ගේ අත් 
වලින් ස්පර්ශ ක්ර බැලුව ද ගමය 
පැහැදිලි හූනියමක් මිස නැතැයි 
ප්රතික්ගෂේප ක්ළවුන් පවසා 

සිටියහ. 

نْلَانََِِولَوِْ ِِكهَتابًاَِعلَْيَكِِزَّ ِِفه ِقهْرَطاسن
وه ِ يههمِِْفَلََمس  يْده

َ
هأ هينَِِلََقالَِِب واِاَّلَّ َِكَفر 
َِِهَذاِإهنِْ ْحرِ ِإهّلَّ بهيِ ِسه  (7)ِم 
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ගමොු ගවත (සාක්ෂි දැරීම 
සඳහා) මලාඉක්ාවරගයකු පහළ 
ක්රනු ලැබිය යුතු ගනොගව් දැ යි 

හවුු පැවසූහ. එගසේ අපි 
මලාඉක්ාවරගයකු පහළ ක්ගළේ 
නම් (හවුන්ගේ) විෂය තීන්දු 

ක්රනු ලබනු ඇත. පසුව හවුනට 
අවක්ාශ ගදනු ගනොලබනු ඇත. 

نْزهَلِِلَْوَّلَِِوقَال وا
 
َِولَوَِِْملَك َِِعلَْيهِهِأ

نَْزنْلَا
َ
ََِِملًَكِِأ ْمرِ ِلَق ضه

َ
َِّلِِث مَِِّاْْل

ونَِ  (8)ِي ْنَظر 

අප එගසේ මලාඉක්ාවරගයකු පත් 
ක්ගළේ නම් මිනිගසකුගේ 

ස්වරූපගයන්ම හු ව අපි පත් 
ක්රන්ගනමු. (දැන්) හවුන් 
වයාකූල ල ව සිටින අයුරින් ම 
(එවිට ද අප) හවුන් ව 

වයාකූල ලත්වයට පත් ක්රන්ගනමු. 

ًلََِِلََعلَْناه َِِملًَكَِِجَعلَْناه َِِولَوِْ ِرَج 
ونََِِماَِعلَْيههمَِِْولَلَبَْسَنا  (9)ِيَلْبهس 

01-00. ඉකුත් වී ගිය ජන සමාජයන්ගේ අවසාන ප රතිලලය ගදස බලා 
පාඩම් ඉග න  න්නා ගලස ප රතික්ගෂේප ක්රන්නන්ට ඇරයුම් කිරීම 

(නබිවරය !) නුඹට ගපර සිටි 
රසූල්වරුන් ද සමච්චලයට  නු 
ලැබූහ. ක්වර ගදයක් සම්බන්ධ 
ගයන් හවුු සමච්චල් ක්රමින් 
සිටිගයෝ ද එයම එගසේ උපහාස 
ක්ළ අය ව ග්රහණය ක්ගළේය. 

ْهزهئََِِولََقدِه
لنِِاْست 

هر س  َِقْبلهَكِِمهنِِْب
هينَِِفََحاَقِ هاَّلَّ واِب ر  ههِهََِكن واَِماِمهْنه مَِِْسخه ِب

 (11)ِيَْسَتْهزهئ ونَِ

(නබිවරය!) මහගපොගළොගවහි 
සැරිසරා පසුව ගබොරු 

ක්ළවුන්ගේ අවසානය ගක්ගසේ වී 
දැ යි අවධානගයන් බලනු යැයි 

නුඹ පවසනු. 

واِق ْلِ ري  ِِسه ِِفه ْرضه
َ
واِث مَِِّاْْل ر  َِكْيَفِِاْنظ 

بهيَََِِعقهَبةِ ََِكنَِ
َكذِّ  (11)ِالْم 

02-08. අල්ලාහ්ගේ ඒකීයත්වය හුගේ ආධිපතයය හා හුගේ 
අසමසම ක්රුණා ව පිළිබඳ ව තහවුරු කිරීම 

අහසහ්ි හා මහගපොගළොගවහි 
ඇති දෑ ක්වුරුන් සතු දැ යි නුඹ 

هَمنِِْق ْلِ َِِماِل َماَواتهِِفه ِِالسَّ ْرضه
َ
ِق ْلَِِواْْل
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අසනු. සියල්ල අල්ලාහ් සතුය 
යැයි පවසනු. (අල්ලාහ්) තමන් 
ගවත ක්රුණා ව නියම ක්ර 
 ත්ගත්ය. සැබැවින්ම මළවුන් 
ගක්ගරන් නැගිටුවනු ලබන දින 
හු නුඹලා ව එක් රැස් ක්රනු 
ඇත. එහි කිසිදු සැක්යක් නැත. 
තමන් තමන්ටම අලාභහානි ක්ර 
 ත්තවුන් වන හවුු විශ්වාස 

ගනොක්රති. 

هِ َّ َِِكَتَبِِلِله هِهََِعَ ِالرَّمْحَةََِِنْفسه
مِْ هَلََِِلَْجَمَعنَّك  َياَمةِهِيَْومِهِإ َِرْيَبَِِّلِِالْقه

هينَِِيهِهفهِ واِاَّلَّ مَِِْخِسه  َسه  ْنف 
َ
مِِْأ َِّلَِِفه 
 (12)ِي ْؤمهن ونَِ

තවද රාත්රිගයහි හා දහවගලහි 
වාසය ක්රන දෑ හු සතුය. තවද 
හු සර්ව ශ්රාවක්ය. සර්ව නායය. 

َِِسَكنََِِماَِوَل ِ ْيلِهِفه
وََِِوانلََّهارهِِاللَّ َِوه 

يعِ  مه  (13)ِالَْعلهيمِ ِالسَّ

අල්ලාහ්ග න් ගතොරව (ගවනත් 
ගක්ගනකු) භාරක්රු වශගයන් 
මම  න්ගනම්ද? (හු) අහස් හා 
මිහිතලගේ නිර්මාපක්යාය. තවද 
හු ආහාර සපයයි. (කිසිගවකු 
විසින්) හුට ආහාර සපයනු 
ගනොලැගබ් යැයි නුඹ පවසනු. 
සැබැවින්ම (අල්ලාහ්ට) අවනත 
වූවන්ග න් මා පළමු වැන්නා 
වීමට මම අණ ක්රනු ලැබුගවමි. 
තවද නුඹලා කිසික්ගලක් ආගද්ශ 
තබන්නන් අතුරින් (ගක්ගනකු) 

ගනොවනු. 

َغرْيَِِق ْلِ
َ
هِِأ هذِ ِالِلَّ َّتَّ

َ
ًاِأ رِهَِوَله ِفَاطه

َماَواتهِ ِِالسَّ ْرضه
َ
وََِِواْْل َِوَّلِِي ْطعهمِ َِوه 

ِِق ْلِِي ْطَعمِ  مهْرت ِِإهّنِّ
 
نِِْأ

َ
ونَِِأ ك 

َ
َلِِأ وَّ

َ
َِمنِِْأ

ْسلَمَِ
َ
وَننََِِّوَّلِِأ ْْشهكهيَِِمهنَِِتَك  ِالْم 

(14) 

මාගේ පරමාධිපතිට මා පිටුපෑගව් 
නම් අති මහත් දිනගේ (නියම 
වන) දඬුවමට මම බිය ගවමි යැයි 

පවසනු. 

ِِق ْلِ ِِإهّنِّ َخاف 
َ
ِِإهنِِْأ َِِعَصْيت  َِعَذاَبَِِرّبِّ

يمِنِيَْومِن  (15)َِعظه

ක්වගරකු එදින එයින් (එම 
දඬුවමින්) ගවනතක්ට ගයොමු 
ක්රනු ලබන්ගන් ද එවිට 
සැබැවින්ම (අල්ලාහ්) හුට 

َهِ َِفَقدِِْيَْوَمئهذِنَِعْنهِ ِي ْْصَْفَِِمنِْ ِرمَحه
هَكِ بهيِ ِالَْفْوزِ َِوَذل  (16)ِالْم 
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දයාව දැක්වීය. පැහැදිලි 
විජයග්රහණය එයයි. 

යම් හිිංසනයකින් අල්ලාහ් හබ ව 
ග්රහණය ක්රන්ගන් නම් එවිට 
හු හැර එය ඉවත් ක්රන 

ගවනත් කිසිගවකු ගනොමැත. යම් 
යහපතකින් හබ ව ග්රහණය 

ක්රන්ගන් නම් එවිට හු සියලු 
දෑ ගක්ගරහි සර්ව බලධාරීය. 

هنِْ ِ َِيْمَسْسَكَِِوإ ِرِالِلَّ َفِِفََلِِبهض  َِل ََِِكشه
ِ وَِِإهّلَّ هنِِْه  رَْيِنَِيْمَسْسَكَِِوإ َِِفه وَِِِبه ََِعَ

ِِّ ءِنِك  يرِ ََِشْ  (17)ِقَده

තම  ැත්තන්ට ඉහළින් සිට 
මැඩලන්ගන් හුය. තවද හු 
ප්රනාවන්තය (සියලු ගතොරතුරු) 

මැනවින් දන්නාය. 

وَِ هِِفَْوَقِِالَْقاههرِ َِوه  َبادهه وَِِعه َكهيمِ َِوه 
ْ
ِاْل

َبهريِ 
ْ
 (18)ِاْل

05-21. අල්ලාහ්ගේ ඒක්ත්වය හා දූත ගමගහවර තහවුරු කිරීම හා 
දහම් ලත් ජනයා මුහම්මද් තුමාණන්ගේ නබිත්වය  ැන දැන සිටි බව 

තහවුරු කිරීම. 

(නබිවරය) සාක්ෂිගේ වඩාත් 
ප්රබල වනුගේ කුමක් දැ යි නුඹ 
අසනු. මා අතර හා නුඹලා අතර 
සාක්ෂික්රු අල්ලාහ් වීම යැයි 
පවසනු. තවද ගමම කුර්ආනය 
මට වහී (ගද්ව පණිවිඩ) 

වශගයන් ගදනු ලැබීය. (එය) 
ගමමගින් නුඹලාට හා ගමය 
ලබන අයට මම අවවාද ක්රනු 
පිණිසය. අල්ලාහ් සමඟ ගවනත් 

ගදවියකු සිටිනු ඇතැයි 
සැබැවින්ම නුඹලා සාක්ෂි 
දරන්ගනුද? (නැත. එගලස) 
මට සාක්ෂි දැරිය ගනොහැක්ැයි 
නුඹ පවසනු. එක්ම ගදවියා හු 
ම යැයි ද සැබැවින්ම මම නුඹලා 
ආගද්ශ තබන දැයින් නිගදොස් 

යැයි ද නුඹ පවසනු. 

يُِِّق ْلِ
َ
ءِنِأ ْكَبِ ََِشْ

َ
لِهَِشَهاَدةًِِأ

ِ ِق  ِالِلَّ
َِِشههيدِ  مِِْبَيْنه ََِِوَبيَْنك  وحه

 
هَلَِِّوَأ َِهَذاِإ

ْرآَنِ  مِِْالْق  َرك  نْذه
 
ههِهِْله مِِْبَلَغََِِوَمنِِْب هنَّك  ئ

َ
ِأ

ونَِ ِِلَتَْشَهد 
َ
هَِِمعَِِنَِّأ هَهةًِِالِلَّ ْخَرىِآَل

 
ِق ْلِِأ

ْشَهدِ َِّلِ
َ
هنََّماِق ْلِِأ وَِِإ هَل ِِه  دِ ِإ َِِواحه نه

هنَّ َِوإ
اِبَرهيءِ  ونَِِمهمَّ ْْشهك 

 (19)ِت 
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ක්වගරකුට අපි පුස්තක්ය 
පිරිනැමුගවමු ද හවුු තම 
දරුවන් හඳුනන්නාක් ගමන් 
ගමොු (අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් 
බ)ව හඳුනති. තමන් තමන්ට ම 
අලාභහානි ක්ර  ත්තවුන් වන 
හවුු විශ්වාස ගනොක්රති. 

هينَِ مِ ِاَّلَّ َِكَماَِيْعرهف ونَهِ ِالْكهَتاَبِِآتَيَْناه 
مِ َِيْعرهف ونَِ ْبَناَءه 
َ
هينَِِأ واِاَّلَّ َِخِسه 
مِْ َسه  ْنف 

َ
مِِْأ  (21)ِي ْؤمهن ونََِِّلَِِفه 

අල්ලාහ් ගවත ගබොරු 
ග ොතන්නන් ගහෝ හුගේ වදන් 
ගබොරු ක්රන්නන්ට වඩා මහා 
අපරාධක්රුගවෝ ක්වරු ද? 

සැබැවින්ම අපරාධක්රුවන් ජය 
ගනොලබති. 

ْظلَمِ َِوَمنِْ
َ
نِهِأ ِِاْفََتَىِمهمَّ هََِِعَ بًاِالِلَّ َِكذه

وِْ
َ
َبِِأ ههِهَِكذَّ هآيَات هنَّهِ ِب ونَِِي ْفلهحِ َِّلِِإ هم  ال ِالظَّ

(21) 

20-26. කුර්ආනය හා වහී(ගද්ව ගහළිදරව්) වයාජ යැයි පවසන අයගේ 
ස්ථාවරය හා මළවුන්ග න් නැගිටුවනු ලබන දිනගේ හවුන්ගේ දැඩි 

පසුතැවිල්ල. 

තවද එදින හවුන් සියලු ගදනා 
අප එක් රැස් ගක්ොට පසුව නුඹලා 
තරගේ විශ්වාස ක්රමින් සිටි 
(අල්ලාහ්ට ආගද්ශ වශගයන් 
 ත්) නුඹලාගේ හවුල්ක්රුවන් 
ගක්ොගහේ දැ යි අපි ආගද්ශ 
ක්ළවුන්ග න් විමසන්ගනමු. 

مَِِْويَْومَِ ه  ولِ ِث مَََِِّجهيًعاََِنْْش   ينََِِنق  ه هَّلَّ ِل
ْشَِ
َ
واأ ْينَِِك 

َ
مِ ِأ ك  ََكؤ  َ هينَِِش  ْنت مِِْاَّلَّ ِك 

ونَِ م   (22)ِتَزْع 

පසුව අල්ලාහ් මත දිවුරා 
පවසන්ගනමු. අපගේ 

පරමාධිපතියාණනි! සැබැවින්ම 
අපි ආගද්ශ තබන්නන් ගලස 

ගනොසිටිගයමු යැයි හවුු පැවසීම 
හැර හවුන්ගේ අර්බුදය ගවනත් 

කිසිවක් ගනොවනු ඇත. 

نِِْلَمِِْث مَِّ مِِْتَك  هِِفهْتنَت ه  ِإ
نِِّْلَّ

َ
هِِقَال واِأ َِوالِلَّ

َنا نَّاَِماَِربِّ ْْشهكهيَِِك  ِ(23)ِم 

(නබිවරය!) තමන්ට එගරහි ව 
හවුු ගබොරු පවසනුගේ ගක්ගසේ 

رِْ َِِكَذب واَِكْيَفِِاْنظ  ههمََِِْعَ سه
ْنف 
َ
َِوَضلَِِّأ
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දැ යි බලනු. හවුන් ග ොතමින් 
සිටි දෑ හවුන් ව ගනොමඟ යැවීය. 

مِْ ِ(24)َِيْفََت ونَََِِكن واَِماَِعْنه 

තවද හවුන් අතුරින් නුඹ ගවත 
සවන් ගදන (ගමන් රඟපාන) අය 

ද ගවති. එය හවුනට 
ගනොවැටගහන පරිදි අපි 
හවුන්ගේ හදවත් මත 

ආවරණයක් ද හවුන්ගේ ක්න් 
තුළ බිහිරි බව ද ඇති ක්ගළමු. 
තවද හවුු සියලු සාධක් දුටුවද 
ඒවා හවුු විශ්වාස ගනොක්රති. 
නුඹ ගවත හවුු පැමිණි විට නුඹ 
සමඟ හවුු වාද ක්රනු ඇත. 
ගමය මුතුන් මිත්තන්ගේ ග තූ 
දෑ මිස නැතැයි ප්රතික්ගෂේප 

ක්ළවුන් පවසති. 

مِْ عِ َِمنَِِْومهْنه  هََلَْكِِيَْسَتمه ِِوََجَعلَْناِإ ََِعَ
هههمِْ وب

كهنَّةًِِق ل 
َ
نِِْأ

َ
وه ِِأ َِِيْفَقه  هههمَِِْوفه ِآََذان

هنَِِْوْقًرا َِِّيََرْواَِوإ هَهاِي ْؤمهن واَِّلِِآَيَةِنِك  ِب
ِ هَذاَِحّتَّ َادهل ونََكِِء وكََِجاِإ ول ُِِي  َِيق 
هينَِ واِاَّلَّ َِِهَذاِإهنَِِْكَفر  ريِ ِإهّلَّ َساطه

َ
ِأ

لهيَِ وَّ
َ
ِ(25)ِاْْل

තවද හවුු එයින්(සතයගයන්) 
වළක්වාලති. හවුන් ද එයින් දුරස් 
ව සිටිති. හවුු විනාශ ක්රනුගේ 
හවුන් ව ම මිස නැත. තවද හවුු 
(ඒ බව) වටහා ගනො නිති. 

مِْ ْونَِِهِ َعنَِِْيْنَهْونََِِوه 
َ
هنَِِْعْنهِ َِويَْنأ َِوإ

ونَِ ِِي ْهلهك  مِِْإهّلَّ َسه  ْنف 
َ
ونََِِوَماِأ ر  ِيَْشع 

(26) 

27-32. කියාමත් දිනගේ විස්තර එදින ප රතික්ගෂේප ක්රන්නන්ගේ 
පසුතැවිල්ල හා ගමගලොව හා පරගලොව ජීවිතය අතර වූ ගවනස 

නිරා ගින්ගනහි හවුන් සිටුවා 
තබනු ලැබූ විට නුඹ දුටුගව් නම් 
එවිට හවුු “අගහෝ! අපගේ 

විනාශය, අප නැවත හරවා යවනු 
ලබන්ගන් නම් ! (ගක්තරම් 
ගහොඳ ද ! එවිට) අපි අපගේ 
පරමාධිපතිගේ වදන් ගබොරු 
ගනොක්රන්ගනමු. තවද අපි 
විශ්වාසවන්තයින් අතුරින් 

වන්ගනමු යැ’’ යි පවසා සිටිති. 

هذِِْتََرىَِولَوِْ واِإ ِِو قهف  ِيَاَِفَقال واِانلَّارهََِِعَ
َبَِِوَّلِِن َردََُِِّلْتََنا هآيَاتهِِن َكذِّ َناِب َِربِّ

ونَِ ْؤمهنهيَِِمهنََِِونَك   (27)ِالْم 
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නමුත් ක්ලින් හවුන් සඟවමින් 
සිටි දෑ හවුනට ගහළි විය. තවද 
හවුන් නැවත හරවා යවනු ලැබුව 
ද ක්වර ගදයකින් හවුන් ව 

වළක්වනු ලැබුගව් ද ඒ ගවතටම 
හැරී යනු ඇත. තවද නියත 

වශගයන්ම හවුු 
ගබොරුක්ාරගයෝය. 

ونَََِِكن واَِماِمِْلَهِ ِبََداِبَْلِ ْف  َِقْبل ِِمهنُِِْي 
واَِولَوِْ هَماِلََعاد واِر دُّ واِل مَِِْعْنهِ ِن ه  هنَّه  َِوإ

 )28)ِلََكذهب ونَِ

තවද ගමය අපගේ ගලෞකික්  
ජීවිතය මිස නැත. තවද අප (මිය 
ගිය පසු) නැවත නැගිටුවනු 

ලබන්නන් ගනොගවමු යැයි හවුු 
පැවසුගවෝය. 

َِِإهنَِِْوقَال وا ِِهه ْنَياَِناَحَياتِ ِإهّلَّ َِوَماِادلُّ
هَمْبع وثهيَََِِنْنِ   (29)ِب

තවද හවුු තම පරමාධිපති 
ඉදිරිගේ සිටවනු ලැබූ විට නුඹ 
දකියි නම් ගමය සතයය ගනොගව් 
දැ යි හු විමසා සිටියි. අපගේ 
පරමාධිපතියාණන් මත දිවුරා 
පවසමු. (එය) එගසේය යැයි 
පවසති. එගසේ නම් නුඹලා 
ප්රතික්ගෂේප ක්රමින් සිටි දෑ 

ගහේතුගවන් ගමම දඬුවම නුඹලා 
භුක්ති විඳිනු යැයි හු පවසනු 

ඇත. 

هذِِْتََرىَِولَوِْ واِإ ِِو قهف  لَيَْسِِقَاَلَِِربِّههمََِِْعَ
َ
ِأ

َقَِِِّهَذا
ْ
هاْل وق واِقَالََِِوَربَِّناِبََلِِقَال واِب ِفَذ 
هَماِالَْعَذاَبِ ْنت مِِْب ونَِِك  ر   (31)ِتَْكف 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් මුණ  ැසීම 
ගබොරු යැයි ප්රක්ාශ ක්ළවුන් 

අලාභ වින්දහ. අවසන් ගහෝරාව 
අනගේක්ෂිත ව හවුන් ගවත 
පැමිණි විට හවුන් හවුන්ගේ 
(පාප) බර හවුන්ගේ පිට මත 
හසවා  නිමින් අගහෝ ! අපි 

ගම(ගලොගව)හි අතපසු ක්ළ දෑ හි 
විනාශය ! යැයි පවසති.  හවුන් 
හසවා  න්නා දෑ නපුරු ගනොගව් 

َِِقَدِْ هينََِِخِسه ب واِاَّلَّ هلهَقاءهَِِكذَّ هِِب ِِالِلَّ َِحّتَّ
هَذا مِ ِإ اَعةِ َِجاَءْته  ِيَاِقَال واَِبْغَتةًِِالسَّ

َتَنا َِِحِْسَ مِِْفهيَهاِفَرَّْطَناَِماََِعَ َِوه 
ل ونَِ مََِِْيْمه ْوَزاَره 
َ
ِِأ ورهههمََِِْعَ

ه  َّلِِظ 
َ
ِأ

ونََِِماَِساءَِ  (31)ِيَزهر 
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ද? 

ගමගලොව ජීවිතය ගක්ළිගලොල් 
හා පුුවක් මිස නැත. මතු ගලොව 
නිවහන ගද්ව බිය හැඟීගමන් 
ක්ටයුතු ක්රන්නන්ට වඩාත් 

ගශ්රේෂ්.ය. නුඹලා (ඒ බව) වටහා 
 ත යුතු ගනොගව් ද? 

ََياة َِِوَما
ْ
ْنَياِاْل ِِادلُّ ِِإهّلَّ َِولَْهوِ ِلَعهب 

ارِ  َرة َِِولدَلَّ ينََِِخرْيِ ِاْْلَخه ه هَّلَّ ونَِِل فََلَِِيتَّق 
َ
ِأ

 (32)َِتْعقهل ونَِ

33-39. ආගද්ශ තබන්නන්ගේ දඩබ්බරක්ම් ගහේතුගවන් නබි තුමාට 
ඇති වූ ක්නස්සල්ල  ැන එතුමාණන් ව සැනසීම හා ගසසු නබිවරුන් 
පවා ගමවැනි ක්රදර වලට ඉවසීගමන් යුතුව මුුණු පෑ බව දන්වා 

සිටීම 

(නබිවරය !) හවුන් පවසන දෑ 
නුඹ දුක්ට පත් ක්රනු ඇතැයි 
සැබැවින්ම අපි දනිමු.  

සැබැවින්ම හවුු නුඹ ව ගබොරු 
ගනොක්ගළෝය. නමුත් 

අපරාධක්රුවන් අල්ලාහ්ගේ 
වදන් පිටුපානු ඇත. 

هنَّهِ َِنْعلَمِ ِقَدِْ ن َكِِإ هيََِلَْحز  ول ونَِِاَّلَّ َِيق 
مِْ إهنَّه 

ب ونََكَِِّلِِفَ نَِِّي َكذِّ َِولَكه
همهيَِ ال هآيَاتهِِالظَّ هِِب ونَِِالِلَّ  (33)َُِيَْحد 

නුඹට ගපරද රසූල්වරුන් ගබොරු 
ක්රනු ලැබූහ. නමුත් අපගේ 
උදව් ව හවුන් ගවත පැමිගණන 
ගතක් හවුන් ගබොරු ක්රනු ලැබූ 
දෑ හා හවුන් හිිංසා පීඩාවට ලක් 

වූ දෑ ඉවසා දරා  ත්හ. 
අල්ලාහ්ගේ වදන් ගවනස් 
ක්රන්නකු ගනොමැත. තවද 
සැබැවින්ම රසූල්වරුන්ගේ 
ගතොරතුරු හබ ගවත පැමිණ 

ඇත. 

بَْتَِِولََقدِْ ذِّ ِِك  ل  واَِقْبلهَكِِمهنِِْر س  ِفََصَب 
ِ ب واَِماََِعَ ذِّ وذ واِك 

 
ِِوَأ تَاه مَِِْحّتَّ

َ
ِأ

نَانَِ لََِِوَّلِِْْص  َبدِّ هََكهَماتهِِم  هِِل َِولََقدِِْالِلَّ
ْرَسلهيََِِنَبإهِِمهنَِِْجاَءكَِ  (34)ِالْم 

හවුන්ගේ පිටුපෑම නුඹ ගවත 
දරුණු වූගේ නම් එවිට  
මහගපොගළොගවහි උම ක් 

ගසොයා ගහෝ අහසින් ඉණිමඟක් 

هنِْ َََِِكنََِِوإ مَِِْعلَْيَكَِِكب  ه  هْعَراض  إهنِهِإ
ِفَ

نِِْاْسَتَطْعَتِ
َ
َِِأ َِِنَفًقاِتَبَْتغه ِِفه ْرضه

َ
ِاْْل
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තබා හවුන් ගවත (එගසේ) 
සාධක්යක් රැග න ඒමට හබ 
හැකියාව දැරුවද (හවුන් 
පිටුපාමින්ම සිටිති.) තවද 

අල්ලාහ් ක්ැමති වූගේ නම් (එවිට 
ද) යහමඟ මත හවුන් ව රැස් 

ක්රන්නට තිබුණි. එබැවින් නුඹ 
අනානයින් අතුරින් ගනොවනු. 

وِْ
َ
لًَّماِأ ِِس  َماءهِِفه تهَيهِ ِالسَّ

ْ
هآَيَةِنِمَِْفَتأ َِولَوِِْب

ِ َِشاءَِ ََِِلََمَعه مِِْالِلَّ َدىََِعَ ِفََلِِالْه 
وَننَِّ َاههلهيَِِمهنَِِتَك 

ْ
 (35)ِاَل

36-35. අල්-කුර්ආනය විශ්වාසවන්තයින්ට මඟගපන්වීමක් හා 
ප රතික්ාරක්යක් ගව්. නමුත් ප රතික්ගෂේප ක්රන්ගනෝ එය ශ රවණය 

ගනොක්රන අතර වටහා  න්ගන්ද නැත. 

(හබග න්) පිළිතුරු පතනුගේ 
ශ්රවණය ක්රන්නන් ගවති. 

මියගිය ඇත්තන් අල්ලාහ් නැවත 
නැගිටුවා පසුව හු ගවතට හවුු 

ගයොමු ක්රනු ලබති. 

هنََّما ِِإ يب  هينَِِيَْسَتجه ِيَْسَمع ونَِِاَّلَّ
مِ َِوالَْمْوَتِ ِ َِيْبَعث ه  هََلْهِهِث مَِِّالِلَّ ِي رَْجع ونَِِإ

(36) 

තවද (අප ක්ැමති පරිදි) හුගේ 
පරමාධිපතිග න් හු ගවත 
සාධක්යක් පහළ ක්රනු ලැබිය 
යුතු ගනොගව් දැ යි විමසති. 

(නබිවරය !) සැබැවින්ම අල්ලාහ් 
එගසේ සාධක්යක් පහළ කිරීමට 
ශක්තිවන්තය. නමුත් හවුන් 
ග න් ගබොගහෝ ගදනා (ඒ බව) 

ගනොදනිති. 

َلِِلَْوَّلَِِوقَال وا ِق ْلَِِربِّهِهِمهنِِْآيَةِ َِعلَْيهِهِن زِّ
َِِإهنَِّ ِِقَادهرِ ِالِلَّ نََِِْعَ

َ
نَِِّآيَةًَِِلِي َنِِِّأ َِولَكه

مِْ ْكََثَه 
َ
ونََِِّلِِأ  (37)َِيْعلَم 

ග ොඩබිම සගතකු ගහෝ ගව්වා 
තම තටු ගදක් සලමින් පියාසර 
ක්රන පක්ෂියකු ගහෝ ගව්වා 
(උන් ද) නුඹලා ගමන් වූ 

සමූහයක් මිස නැත. පුස්තක්ගේ 
අපි කිසිවක් අත් ගනොහැරිගයමු. 
පසුව හවුන්ගේ පරමාධිපති 
ගවතට එක් රැස් ක්රනු ලබති. 

َِِدابَّةِنِنِْمِهَِوَما ِِفه ْرضه
َ
هرِنَِوَّلِِاْْل َِطائ

ريِ  ََناَحْيهِهِيَطه ِِِبه َممِ ِإهّلَّ
 
مِِْأ ْمَثال ك 

َ
َِماِأ

ِِفَرَّْطَنا ءِنِمهنِِْالْكهَتابهِِفه هَلِِث مَََِِّشْ ِإ
ونََِِربِّههمِْ َْْش   (38)َِي 
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අපගේ වදන් ගබොරු ක්ළවුන් 
අන්ධක්ාරයන්හි බිහිරන් හා 
ග ොළුවන් ගවති. අල්ලාහ් 
අභිමත ක්රන අය ගනොමඟ 

යන්නට ඉඩ හරියි. හු අභිමත 
ක්රන අය ඍජු මාර් ය මත 

තබයි. 

هينَِ ب واَِواَّلَّ هَناَِكذَّ هآيَات مِ ِب َِِوب ْكمِ ِص  ِفه
ل َماتهِ هَِِمنِِْالظُّ ِ ِيََشأ َِوَمنِِْي ْضلهلْهِ ِالِلَّ

ِ
ْ
َُِِيَْعلْهِ ِيََشأ ََِِعَ َاطن ْسَتقهيمِنِِصه  (39)ِم 

41-40. අසීරු අවසථ්ා වල අල්ලාහ් ගවතට මිනිසුන් නැඹුරු වීම හා 
ප රතික්ගෂේපක්යින් පවා හු ගවතට ගයොමු වීම ස්වභාවයකි. 

(නබිවරය) ‘නුඹලා ගවත 
අල්ලාහ්ගේ එය අපවිත්ර ගනොවන 
බව හබ දන්නා තාක් ක්ල් ගද්ව 
ප්රතික්ගෂේපක්යින්ගේ භාජන 
භාවිත කිරීමට අනුමැතිය ඇත.  
නුඹලා සතයවාදීන් ව සිටිගයු 
නම් දඬුවම පැමිණිගේ නම් ගහෝ 
නුඹලාට අවසන් ගහෝරාව 
පැමිණිගේ නම් ගහෝ (උදව් 
සඳහා) අල්ලාහ් ගනොවන 

(ගවනත්) අගයකු අයැද සිටීම 
 ැන නුඹලා කුමක් සිතන්ගනු 
දැ?යි (හවුන්ග න්) විමසනු. 

مِِْق ْلِ ْيَتك 
َ
َرأ
َ
مِِْإهنِِْأ تَاك 

َ
ِِأ هَِِعَذاب  ِالِلَّ

وِْ
َ
مِ ِأ َتْتك 

َ
اَعةِ ِأ َغرْيَِِالسَّ

َ
هِِأ ونَِِالِلَّ ِتَْدع 

ْنت مِِْإهنِْ  (41)َِصادهقهيَِِك 

එගසේ ගනොව, නුඹලා අයැදින්ගන්  
හුවමය. නුඹලා හු ගවත 

අයැද සිටින දෑ හු අභිමත ක්ගළේ 
නම් ඉවත් ක්රනු ඇත. තවද 
නුඹලා ද ආගද්ශ ක්රන දෑ 
අමතක් ක්ර දමනු ඇත. 

هيَّاه ِِبَْلِ ونَِِإ ِِتَْدع  ف  ونََِِماَِفَيْكشه ِتَْدع 
هََلْهِه ونََِِماَِوتَنَْسْونََِِشاءَِِإهنِِْإ ْْشهك 

ِت 
(41) 

42-49. විපත් හා දුක්ක්ම්ක්ගටොළු වල යථාර්ථය හා යහපත. 
අල්ලාහ්ගේ අනු  රහයන් හා ජීවන සම්පත් මිනිසුන්ට පරීක්ෂණයක් 

වීම 

තවද සැබැවින්ම අපි නුඹට ගපර َِِِْولََقد
َ
هَلِِْرَسلَْناأ َممِنِإ

 
َِقْبلهَكِِمهنِِْأ
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වූ සමූහයන් ගවත ද දූත පණිවිඩ 
එව්ගවමු. හවුන් යටහත් පහත් 

විය හැකි වනු පිණිස 
දුෂ්ක්රතාවන් හා පීඩාවන්ග න් 

හවුන් ව හසු ක්ගළමු. 

مِْ َخْذنَاه 
َ
َساءهِِفَأ

ْ
هاْْلَأ َّاءهِِب مَِِْوالضَّ ِلََعلَّه 

ونَِ  (42)َِيَتَضَّع 

එබැවින් හවුන් ගවත අපගේ 
දුෂ්ක්රතාවන් පැමිණි විට හවුන් 
යටහත් පහත් විය යුතු ගනොගව් 
ද? නමුත් හවුන්ගේ හදවත් දැඩි 
විය. හවුන් ක්රමින් සිටි දෑ 

ගෂයිතාන් හවුන්ට අලිංක්ාරවත් 
ක්ගළේය. 

هذِِْفَلَْوَّلِ مِِْإ َناَِجاَءه  س 
ْ
واِبَأ ِتََضَّع 

نِْ مِِْقََسْتَِِولَكه مِ َِوَزيَّنَِِق ل وب ه  ِلَه 
ْيَطانِ   (43)َِيْعَمل ونَََِِكن واَِماِالشَّ

ක්වර ගදයක් පිළිබඳ හවුනට 
ගමගනහි ක්රනු ලැබුගව් ද එය 
හවුු අමතක් ක්ළ ක්ල්හි 
(ප්රථමගයන්) අපි සියලු දෑ හි 
ගදොරටු හවුන් ගවත විවෘත 
ක්ගළමු. අවසානගේ හවුනට 
ගදනු ලැබූ දෑ පිළිබඳ සතුටු 
ගවමින් සිටිය දී අපි  හවුන් ව 
අනගේක්ෂිත ව හසු ක්ගළමු. 

එවිට හවුු (සියලු ක්ටයුතු වලදී) 
අසාර්ථක් වූවන් බවට පත් වූහ. 

ا واِفَلَمَّ واَِماِنَس  ر  ههِهِذ كِّ َِعلَْيههمَِِْفَتْحَناِب
بَْواَبِ

َ
ِِِّأ ءِنِك  ِحَََِِشْ هَذاِّتَّ واِإ رهح 

هَماِفَ ِب
وت وا

 
مِِْأ َخْذنَاه 

َ
هَذاَِبْغَتةًِِأ مِِْفَإ ِه 

ونَِ ْبلهس  ِ(44)ِم 

පසුව අපරාධ ක්ළවුන්ගේ මුල 
ක්පා හරිනු ලැබීය. තවද සියලු 
ප්රශිංසා සියලු ගලෝක්යන්හි 

පරමාධිපති වන අල්ලාහ් සතුය. 

عَِ طه هرِ َِفق  هينَِِالَْقْومِهَِداب واِاَّلَّ َِظلَم 
َْمدِ 
ْ
هَِِواْل َّ ِِلِله  (45)ِالَْعالَمهيََِِربِّ

46-45. අවවාද කිරීම, මර්දනය කිරීම හා ඒකීයත්වය පිළිබඳ ව වූ 
සාක්ෂීන්ِ

අල්ලාහ් නුඹලාගේ සවන් හා 
නුඹලාගේ බැල්ම අත්පත් ක්ර 
ග න නුඹලාගේ හදවත් මත 
මුද්රා තැබුගව් නම් එය නුඹලාට 

ْيت مِِْق ْلِ
َ
َرأ
َ
َخذَِِإهنِِْأ

َ
ِ ِأ مِِْالِلَّ َِسْمَعك 

مِْ بَْصاَرك 
َ
ِِوََخَتمَِِوَأ مََِِْعَ وبهك 

هَل َِِمنِِْق ل  ِإ
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(නැවත) ග න එන්නට අල්ලාහ් 
ගනොවන ගවනත් ගදවිගඳකු 
සිටින්ගන් දැ යි නුඹලා දැනුම් 
ගදන්නැයි (නබිවරය!) නුඹ 
අසනු. එම සාධක් අපි ගක්ගසේ 
විස්තර ක්රන්ගන් දැ යි 

අවධානගයන් බලනු. පසුව ද 
හවුන් පිටුපාන්නන් ගවති. 

هَِِغرْيِ  مِِْالِلَّ تهيك 
ْ
ههِهِيَأ رِِْب َِكْيَفِِاْنظ 
ِ مِِْث مَِِّاْْلَيَاتهِِن َْصِّف  ف ونَِِه  ِيَْصده

(46) 

නුඹලා ගවත අල්ලාහ්ගේ දඬුවම 
අනගේක්ෂිත ව ගහෝ ගහළිපිට ම 
පැමිණිගේ නම් අපරාධක්ාර 
ජනයා හැර ගවනත් ක්වගරකු 
විනාශ ක්රනු ලබන්ගන් දැ?’ යි 
නුඹලා මට දැනුම් ගදන්නැ’යි 

නුඹ පවසනු. 

مِِْق ْلِ ْيَتك 
َ
َرأ
َ
تَاكِ ِإهنِِْأ

َ
ِِمِْأ هَِِعَذاب  ِالِلَّ

وَِِْبْغَتةًِ
َ
ِِي ْهلَك َِِهْلَِِجْهَرةًِِأ ِالَْقْومِ ِإهّلَّ

ونَِ هم  ال  (47)ِالظَّ

තවද ශුභාරිංචි දන්වන්නන් හා 
අවවාද ක්රන්නන් වශගයන් මිස 
අපි රසූල්වරුන් ව ගනොඑව්ගවමු. 
එබැවින් ක්වගරකු විශ්වාස 
ගක්ොට හැඩ  ැගසන්ගන්ද 

හවුනට කිසිඳු බියක් ගනොමැත. 
තවද හවුු දුක්ට පත්වන්ගනෝද 

ගනොගවති. 

ل َِِوَما رَْسلهيَِِن ْرسه ِِالْم  هينَِِإهّلَّ
بَْشِّ ِم 

رهينَِ ْنذه ْصلَحَِِآََمنََِِفَمنَِِْوم 
َ
ِفََلِِوَأ

ِ مَِِْوَّلَِِعلَْيههمَِِْخْوف   (48)ََِيَْزن ونَِِه 

තවද අපගේ වදන් ගබොරු 
ක්ළවුන් වන හවුනට හවුන් 

ක්රමින් සිටි පාපක්ම් ගහේතුගවන් 
දඬුවම් අත් වනු ඇත. 

هي ب واِنََِواَّلَّ هَناَِكذَّ هآيَات مِ ِب ه  َِِيَمسُّ ِالَْعَذاب 
هَما ونَََِِكن واِب ق   (49)َِيْفس 

91-99. නබිතුමාගේ ගමගහවර වනුගේ ප රචාරය කිරීම පමණි. තවද 
එතුමාට ගුේත දෑ  ැන දැනුමක් නැත. දුබල විශ්වාස වන්තයින් සමඟ 

ක්රුණාගවන් හැසිගරන ගලස එතුමාට දැනුම් දීමِ
අල්ලාහ්ගේ සම්පත් මා ගවත 
තිගබන බව මම නුඹලාට 

ගනොපවසමි. තවද මම ගුේත දෑ 

ق ول َِِّلِِق ْلِ
َ
مِِْأ يِلَك  ْنده هنِ ِعه هَِِخَزائ ِالِلَّ
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ගනොදනිමි. මම මලාඉක්ාවරයකු 
ද ගනොගවමි, මා ගවත ගහළිදරව් 
ක්රනු ලබන දෑ හැර ගවනත් 
කිසිවක් මම පිළි ගනොපදිමි යැයි 
මම නුඹලාට ගනොපවසමි යැයි 
(නබිවරය හවුනට) නුඹ පවසනු. 
අන්ධයා හා බැල්මැත්තා එක් 
සමාන වන්ගන් ද? එබැවින් 
නුඹලා වටහා ගනො න්ගනු 

දැ?යි ද නුඹ පවසනු. 

ْعلَمِ َِوَّلِ
َ
ق ول َِِوَّلِِالَْغْيَبِِأ

َ
مِِْأ ِِلَك  ِإهّنِّ

تَّبهعِ ِإهنَِِْملَك ِ
َ
ِِأ هَلَِِّي وَحَِِماِإهّلَّ َِهْلِِق ْلِِإ
ْعَّمِِيَْسَتوهي

َ
ريِ ِاْْل فََلَِِواْْلَصه

َ
ِأ

ونَِ ر   (51)َِتَتَفكَّ

තවද තම පරමාධිපති ගවත එක් 
රැස් ක්රනු ලැබීම  ැන 

බියවන්නන් හට ගමමගින් නුඹ 
අවවාද ක්රනු. හවුන් බිය 

හැඟීගමන් යුක්ත විය හැකි වනු 
පිණිසය. හු හැර හවුනට 

භාරක්රුවකු ගහෝ 
මැදිහත්වන්ගනකු ගහෝ 

ගනොමැත. 

رِْ نْذه
َ
ههِهِوَأ هينَِِب نَُِِْيَاف ونَِِاَّلَّ

َ
واِأ َْْش  َِي 

ههِهِمهنِِْمِْلَهِ ِلَيَْسَِِربِّههمِِْإهَلِ ون ِ ِد  َِوَّلَِِوله
مَِِْشفهيعِ  ونَِِلََعلَّه   (51)َِيتَّق 

උගද් සවස තම පරමාධිපතිට 
හුගේ තෘේතිය අගේක්ෂාගවන් 
ඇරයුම් ක්රන්නන් ව නුඹ පලවා 
ගනොහරිනු. හවුන්ගේ විනිශ්ච 
ගයන් කිසිවක් නුඹ ගවත 

ගනොපැවගරනු ඇත. එගමන්ම 
නුඹගේ විනිශ්චගයන් කිසිවක් 
හවුන් ගවත ද ගනොපැවගරනු 
ඇත. එබැවින් නුඹ හවුන් ව 

පලවා හරින්ගන් නම් එවිට නුඹ 
අපරාධක්රුවන් අතුරින් 

වන්ගනහිය. 

هينََِِتْطر دهَِِوَّلِ ونَِِاَّلَّ مِِْيَْدع  هالَْغَداةهَِِربَّه  ِب
ِِّ ونََِِوالَْعشه رهيد 

ِمهنَِِْعلَْيَكَِِماِوَْجَههِ ِي 
هههمِْ َساب ءِنِمهنِِْحه هَكِِمهنَِِْوَماََِشْ َساب ِحه
ءِنِمهنَِِْعلَْيههمِْ ونََِِفَتْطر َده مََِِْشْ َِفَتك 

همهيَِِمهنَِ ال ِ(52)ِالظَّ

තවද අප අතුරින් තමන් ගවත 
අල්ලාහ් ආශිර්වාද ක්ළ අය 
ගමොවුන් දැ යි හවුන් පවසනු 

هَكِ مِِْنَّاَفتََِِوَكَذل َِِبْعَضه  هَبْعضن ول واِب َق  َِله
َّلءهِ َهؤ 

َ
ِ َِمنَِِّأ ِبَيْنهَناِمهنَِِْعلَْيههمِِْالِلَّ



 

 

 
16 

පිණිස හවුන්ග න් ඇතැගමකු ව 
ඇතැගමකු විසින් අප පරීක්ෂාවට 

ලක් ක්ගළේ එගලසය. 
ක්ෘතගව්දීන් පිළිබඳ ව මැනවින් 
දන්නා අල්ලාහ් ගනොගව් ද? 

لَيَْسِ
َ
ِ ِأ ْعلَمَِِالِلَّ

َ
هأ اكهرهينَِِب

هالشَّ ِ(53)ِب

තවද අපගේ වදන් විශ්වාස 
ක්රන අය නුඹ ගවත පැමිණි විට  
නුඹලාට සලාම් (ශාන්තිය) යැයි 

නුඹ (හවුනට) පවසනු. 
නුඹලාගේ පරමාධිපති තමන් 
ගක්ගරහි ක්රුණා ව නියම ක්ර 
 ත්ගත්ය. නියත වශගයන්ම 
නුඹලා අතුරින් ක්වගරක් 

ගනොදැනුවත්ක්මින් යම් නපුරක් 
ගක්ොට ඉන් පසුව පසුතැවිලි වී 

හැඩ  ැසුගේද  එවිට 
සැබැවින්ම හු (අල්ලාහ්) අති 
ක්ෂමාශීලීය. මහා ක්රුණා 
ගුණගයන් යුක්තය. 

هَذا هينََِِجاَءكََِِوإ هَناِي ْؤمهن ونَِِاَّلَّ هآَيَات ِب
ْلِفَِ مَِِْسَلمِ ِق  مَِِْكَتَبَِِعلَْيك  َِربُّك 

ِ هِهََِعَ نَّهِ ِالرَّمْحَةََِِنْفسه
َ
َلَِِمنِِْأ َِعمه

مِْ وًءاِمهْنك  ََهالَةِنِس  ههِِمهنِِْتَاَبِِث مَِِِّبه َِبْعده
ْصلَحَِ

َ
نَّهِ ِوَأ

َ
ورِ ِفَأ يمِ َِغف  ِ(54)ِرَحه

තවද වැරදික්රුවන්ගේ මඟ 
නුඹට පැහැදිලි වනු පිණිස එම 
වදන් අප පැහැදිලි ක්රනුගේ 

එගලසය. 

هَكِ ل َِِوَكَذل هتَْستَبهيَِِاْْليَاتهِِن َفصِّ َِول
ْجرهمهيََِِسبهيل ِ ِ(55)ِالْم 

96-95. විනිශ්චය කිරීගම් බලය අල්ලාහ් සතුය. ගුේත දෑ පිළිබඳ ව 
අල්ලාහ් හැර ගවනත් කිසිගවකු ගනොදනියි. 

අල්ලාහ් හැර නුඹලා අයැදින දෑ 
මා නැමදීමට සැබැවින්ම මම 
තහනම් ක්රනු ලද්ගදමි යැයි 
(නබිවරය) නුඹ පවසනු. තවද 
නුඹලාගේ ආශාවන් මම පිළි 
ගනොපදිමි. එවිට (එගසේ ක්ගළේ 

නම්) මම ගනොමඟ යමි. තවද මම 
යහමඟ ලැබූවන් අතුරින් 

(ගක්ගනකු) ද ගනොගවමි යැයි 

ِِق ْلِ ِِإهّنِّ ههيت 
نِِْن 

َ
ْعب دَِِأ

َ
هينَِِأ ونَِِاَّلَّ ِتَْدع 

هِِد ونِهِمهنِْ تَّبهعِ َِّلِِق ْلِِالِلَّ
َ
مِِْأ ْهَواَءك 

َ
ِأ

ِِقَدِْ هًذاَِضلَلْت  نَاَِوَماِإ
َ
ينَِِمهنَِِأ ْهَتده ِالْم 
(56) 
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නුඹ පවසනු. 

සැබැවින්ම මම මාගේ 
පරමාධිපතිග න් වූ පැහැදිලි 
සාධක්යක් මත සිටිමි. නමුත් 
නුඹලා එය ගබොරු ක්ගළුය. 
නුඹලා ක්වර ගදයක් ඉක්මන් 
ක්රන්නැ යි ඉල්ලා සිටින්ගන් ද 
සැබැවින්ම එය මා සතු ව නැත. 
යතිය අල්ලාහ් හැර ගවනත් 
කිසිවකු සතු නැත. හු සතයය 

පවසයි. තවද හු තීන්දු 
පිරිනමන්නන්ග න් වඩා 

ගශ්රේෂ්.ය. 

ِِق ْلِ ِِإهّنِّ ِِمهنِِْبَيَِّنةِنََِعَ ْبت مَِِْرّبِّ ههِهَِوَكذَّ ِب
يَِما ْنده ل ونََِِماِعه ههِهِتَْسَتْعجه هنِهِب ِإ

ِِاْلْ ْكمِ  هِِإهّلَّ َّ ِِلِله َقََِِّيق صُّ
ْ
َِخرْيِ َِوه وَِِاْل

لهيَِ  (57)ِالَْفاصه

“නුඹලා ක්වර ගදයක් ඉක්මන් 
ක්රන්නැ යි ඉල්ලා සිටින්ගනු ද 
එය මා සතු ව ඇත්නම් මා අතර 
හා නුඹලා අතර විෂයය තීන්දු 
ක්රනු ලබන්නට තිබුණි. තවද 
අල්ලාහ් අපරාධක්රුවන් පිළිබඳ 
මැනවින් දන්නාය යැයි’ නුඹ 

පවසනු 

نَِِّلَوِِْق ْلِ
َ
يِأ ْنده ل ونََِِماِعه ههِهِتَْسَتْعجه ِب
َِ ْمرِ ِلَق ضه

َ
ِِاْْل مِِْبَيْنه ِ َِوَبيَْنك  ِوَالِلَّ
ْعلَمِ 

َ
همهيَِِأ ال هالظَّ ِ(58)ِب

ගුේත දෑ හි යතුරු හු සතු ව 
ඇත. හු හැර ගවනත් කිසිවකු 
ඒවා ගනොදය. තවද ග ොඩබිම හා 
මුුගද් ඇති දෑ හු දය. ශාක්යක් 

ගක්ොළයක් පවා හුගේ 
දැනුගමන් ගතොරව ගනොවැගටයි. 
තවද මහගපොගළොව අන්ධක්ාරය 
තුළ ඇති බීජය ගතතමනය ගහෝ 
වියළිභාවය පැහැදිලි පුස්තක්ගේ 

සඳහන් ව මිස නැත. 

ْنَده ِ َهاَِّلِِالَْغْيبهَِِمَفاتهحِ َِوعه َِِيْعلَم  ِإهّلَّ
وَِ َِِماَِويَْعلَمِ ِه  َِوَماَِواْْلَْحرِهِالَْبِِِّفه
ِ ط  َِِوَرقَةِنِمهنِِْتَْسق  َهاِإهّلَّ َِحبَّةِنَِوَّلَِِيْعلَم 
ِ ل َماتهِِفه ِِظ  ْرضه

َ
َِِوَّلِِاْْل َِوَّلَِِرْطبن

ِ هسن ِِيَاب ِِإهّلَّ ِِفه بهينِِكهَتابن ِ(59)ِم 
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