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06 සූරත් අල්-අන්ආම් (ග ොවිපළ සතුන්)   

ආයත් 60-165 කි. 
 

<සිංහල Sinhala – اللغة سنهايلة> 
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06 සූරත් අල්-අන්ආම් (ග ොවිපළ සතුන්)   

මක්කාගවහි දී පහළ වූවකි.  ආයත් 60-165 කි. 

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමගයනි. 

60-65. අල්ලාහ් ඔහුගේ  ැත්තන් ගකගරහි උත්තරීතර අණසක පතුර 
වන්නා ද ඔවුන් පිළිබඳ ව අසීමිත කරුණාවන්ත ද ගේ. 

තවද රාත්රිගයහි ඹලාලා(ගේ 
ප්රාණය) අත්පත් කර  න්ගන් 
ඔහුය. තවද දහවගලහි ඹලාලා 
ඉපැයූ දෑ ද ඔහු දනී. පසු ව 
නියමිත කාලය තීන්දු කරඹල 
ලබඹල පිණිස ඔහු එහි ඹලාලා ව 
අවදි කරවයි. පසු ව ඹලාලාගේ 
නැවත ගයොමු වීගම් සථ්ානය ඔහු 
සතු ව ඇත. පසු ව ඹලාලා කරමින් 
සටි දෑ පිළිබඳ ව ඔහු ඹලාලාට 
දන්වයි.  

هيَِوُهوَِ ْيلِهَِيَتَوفَّاُكمِِْاَّلَّ
هاللَّ َِماَِويَْعلَمُِِب

هانلََّهارهَِِجرَْحُتمِْ ِفهيهِهَِيْبَعُثُكمُِِْثمَِِّب
ُْقَضِ ِِِله َجل 
َ
هَِلْهِهُِثمَُِِّمَسًّمِِأ ِإ

ُعُكمِْ هَماِيُنَبُِّئُكمُِِْثمََِِّمرْجه ُِكْنُتمِِْب
 (06)َِتْعَملُونَِ

තවද තම  ැත්තන්ට ඉහළින් සට 
පාලනය කරන්නා ඔහුය. තවද 
ඔහු ඹලාලා ගවත ආරක්ෂ කයින් 
(මලක්වරුන්) එවයි. අවසානගේ 
ඹලාලාග න් කිසවකු ගවත 
මරණය පැමිණි විට අපගේ 
දූතවරුන් ඔහු ව අත්පත් කර 
 නිති. තවද ඔවුහු (තම ව කීම්) 
පැහැර ගනොහරිති.  

هِِفَْوَقِِالَْقاههرَُِِوُهوَِ َبادهه ُلِِعه َِويُرْسه
َِِحَفَظةِ َِعلَْيُكمِْ هَذاَِحّتَّ َِجاءَِِإ
َحَدُكمُِ

َ
ْتهُِِالَْمْوُتِِأ َِلَِِوُهمُِِْرُسلَُناِتََوفَّ

 (06)ُِيَفرُِّطونَِ

පසු ව ඔවුන්ගේ සැබෑ භාරකරු 
වන අල්ලාහ් ගවතට නැවත 
ගයොමු කරඹල ලබති. තීන්දුව ඔහු 
සතු යැයි දැන  ඹල. තවද ඔහු 
විනිශ්චය කරන්නන්ග න් ඉතා 

واُِثمَِّ هَلُِِردُّ هِِإ َقَِِِّمْوَلُهمُِِاّللَّ
ْ
َلِِاْل

َ
َِلُِِأ

ُْكمُِ عَُِِوُهوَِِاْلْ ْْسَ
َ
بهيَِِأ َاسه

ْ
 (06)ِاْل
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ගේ වත්ය.  

ග ොඩබිගම් හා මුහුගේ අන්ධකාර 
යන්ග න් (එහි ඹලාලා යම් 
ආපදාවකට හසු වී) ඹලාලා 
බැ ෑපත් ව හා රහස ත ව ඔහු 
අප ව ගමයින් මුදවා  ත්ගත් නම් 
අපි කෘතගේදීන් අතුරින් වන්ගනමු 
යැයි පවසා ඔහුග න් ඹලාලා 
අයැද සටින විට ඹලාලා ව මුදවා 
 ඹලගේ කවුරුන්දැ යි (නබිවරය !) 
පවසඹල.  

يُكمَِِْمنِِْقُْلِ ِالَْبُِِِّظلَُماتهِِمهنُِِْيَنجِّ
ِِْوَُخْفَيةِ ِتَََضُّع ِِتَْدُعونَهُِِاْْلَْحرِهوَِ ِلَئه

ْْنَانَا
َ
ههِِمهنِِْأ ِمهنَِِنَلَُكوَننََِِّهذه

اكهرهينَِ
ِ(06)ِالشَّ

එයින් ද සයලු ආපදාවන්ග න් ද 
ඹලාලා ව මුදවා  ඹලගේ 
අල්ලාහ්ය. නමුත් පසු ව ඹලාලා 
ආගේශ තබන්ගනහුය යැයි 
(නබිවරය !) ඹලා පවසඹල.  

ُِِقُلِه يُكمِِْاّللَّ ُِكَِِِّومهنِِْمهْنَهاُِيَنجِّ
ِ ْنُتمُِِْثمََِِّكْرب 

َ
ِ(06)ِتُْْشهُكونَِِأ

ඹලාලාට ඉහළින් ගහෝ ඹලාලාගේ 
පාද යටින් ගහෝ දඬුවමක් ඹලාලා 
ගවත එවීමටත් නැතගහොත් ඹලාලා 
කණ්ඩායම් බවට පත් ගකොට 
ඹලාලාග න් ඇතැගමකු 
ඇතැගමකුගේ දරුණුකම 
විඳවන්නට සැලැස් වීමටත් බලය 
ඇත්තා ඔහුය යැයි (නබිවරය !) 
ඹලා පවසඹල. තවද ඔවුන් වටහා 
 ත හැකි වඹල පිණිස එම වදන් 
අප විස්තර කරඹලගේ ගකගසේදැ යි 
ඹලා අවධානගයන් යුතු ව බලඹල.  

ِِالَْقادهرُُِِهوَِِقُْلِ نََِِْعَ
َ
َِعلَْيُكمَِِْيْبَعَثِِأ

وِِْفَْوقهُكمِِْمهنَِِْعَذاب ا
َ
ََِتْتهِِمهنِِْأ

رُْجلهُكمِْ
َ
وِِْأ

َ
اِيَلْبهَسُكمِِْأ َيع  يَقِِشه َِويُذه
َسَِِبْعَضُكمِْ

ْ
ِِبَأ َِكْيَفِِاْنُظرَِِْبْعض 

ُفِ ِ(06)َِيْفَقُهونَِِلََعلَُّهمِِْاْْلَيَاتهِِنََُصِّ

66-68. අල්ලාහ්ගේ වදන් පිළිබඳ ව නිෂ්ඵල තර්කගේ ගයගදන්නන් 
හා දහම ගබොරු යැයි තර්ක කරන්නන්ග න් ඉවත් ව සටීම.ِ

ගමය සතය ව තිබියදී ඹලග  
සමූහයා එය ගබොරු යැයි පැවසීය. 
තවද ඹලා ‘(නබිවරයා වන) මම 

َبِ ههِهَِوَكذَّ َقَُِِّوُهوَِِقَْوُمَكِِب
ْ
ِلَْسُتِِقُْلِِاْل
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ඹලාලාගේ භාර කරු ගනොගවමි’ 
යැයි (ඔවුනට) පවසඹල ِْهَوكهيل َِِعلَْيُكم  (00)ِب

සෑම පණිවිඩයකටම නියමිත 
කාලයක් ඇත. තවද (එය) ඹලාලා 
මතු දැන  න්ගනහුය.  

ِ َِتْعلَُمونَِِوََسْوَفُِِمْسَتَقرِ َِنَبإِ ِلهُكِّ
(06) 

අපගේ වදන්හි (වාද විවාද වල) 
නිරත ව සටින්නන් ඹලා දුටු විට ඒ 
හැර ගවනත් කතාවක ඔවුහු නිරත 
වන ගතක් ඔවුන්ග න් ඉවත් ව 
සටිඹල. ඹලාට අමතක කරඹලගේ 
ගෂයිතාන්ය. එබැවින් ගමගනහි 
වූවායින් පසු අපරාධකාර පිරිස 
සමඟ ඹලා වාඩි ගනොවඹල.  

هَذا يَْتَِِوإ
َ
هينََِِرأ ََِِيُوُضونَِِاَّلَّ هَناِفه ِآَيَات
ْعرهْضِ

َ
َِِعْنُهمِِْفَأ ََِِيُوُضواَِحّتَّ ِفه

ِ يث  اَِغْْيهههَِِحده همَّ يَنََّكَِِوإ ْيَطانُِِيُنْسه ِالشَّ
ْكَرىَِبْعدََِِتْقُعدِِْفََلِ ِالَْقْومِهَِمعَِِاَّلِّ

همهيَِ ال  (06ِِ)ِالظَّ

69-70. අල්-කුර්ආනය ගබොරු කරන්නන්, එය සමච්චලයට ලක් 
කරන්නන් හා ඔවුනට අත්වන ඉරණම.ِ

ඔවුන් පිළිබඳ විනිශ්චය කිරීගම්දී 
බිය හැඟීගමන් යුතු ව කටයුතු 
කරන්නන්හට කිසදු ගකොටසක් 
ගනොමැත. නමුත් ඔවුන් බිය 
හැඟීගමන් යුතු ව කටයුතු කළ 
හැකි වඹල පිණිස (ඔවුනට) 
ගමගනහි කළ යුතු ව ඇත.  

َِِوَما هينَََِِعَ هههمِِْمهنَِِْيتَُّقونَِِاَّلَّ َساب ِحه
ءِ ِمهنِْ نََِِْشْ ِلََعلَُّهمِِْذهْكَرىَِولَكه
 (06)ِتَُّقونَِيَِ

තම දහම ගසල්ලමට හා විහිළුවට 
 ත් අය ඹලා අතහැර දමඹල. 
ගමගලොව ජීවිතය ඔවුන් රවටා 
ඇත. යම් ආත්මයක් තමන් ඉපැයූ 
දෑ ගහේතුගවන් (අල්ලාහ්ගේ 
දඬුවමට) ගනොපැටගලඹල වස ්
ගමමගින් ඹලා උපගදස් ගදඹල. 
අල්ලාහ්ග න් ගතොර ව කිසදු 
භාරකරුවකු ගහෝ කිසදු 
මැදිහත්කරුවකු ගහෝ එයට 

هينََِِوَذرهِ َُذواِاَّلَّ َِولَْهو اِلَعهب اِدهيَنُهمِِْاَّتَّ
ْتُهمُِ ََياةُِاَِوَغرَّ

ْ
ْنَياِْل رِِْادلُّ ههِهَِوَذكِّ نِِْب

َ
ِأ

ِِتُبَْسَلِ هَماَِنْفس  ِمهنِِْلََهاِلَيَْسَِِكَسَبْتِِب
هُِِدونِه ِ ِاّللَّ هنَِِْشفهيعِ َِوَلَِِوله ْلَِِوإ َِتْعده
وََلهَكِِمهْنَهاِيُْؤَخذَِِْلَِِعْدلِ ُِكَِّ

ُ
هينَِِأ ِاَّلَّ
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ගනොමැත. සයලු වන්දි වලට ඹලා 
වන්දි ග ේවද එය පිළි  ඹල 
ගනොලැගබ්. (ගහේතුව) තමන් 
ඉපැයූ දෑ ගහේතුගවන් (දඬුවමට) 
පැටලුණු අය ඔවුහුය. ඔවුන් 
ප්රතික්ගෂේප කරමින් සටි බැවින් 
ගේදනීය දඬුවමද නටන උණු 
පානයද ඇත. 

لُوا بْسه
ُ
هَماِأ ِِلَُهمَِِْكَسُبواِب ِمهنََِِْشَاب 
َِوَعذَِِمَحهيمِ  مِ ِاب  ِله

َ
هَماِأ ِيَْكُفُرونَََِِكنُواِب

(66) 

71-73. අල්ලාහ් ගනොවන දෑ විශ්වාස කරන්නා වූ ද තමන්ගේ 
ආශාවන් පරිදි ක රයිා කරන්නාවූ ද අය හා යහමඟ හා සතයය මාර් ය 

පිළිපදින අය.ِ
අල්ලාහ් හැර අපට ප්රගයෝනනයක් 
කළ ගනොහැකි තවද අපට 
හිිංසාවක් කළ ගනොහැකි දෑ අප 
අයදින්ගනමු ද? අල්ලාහ ් අපට 
මඟ ගපන්වූ පසු ව අපි අපගේ 
විලුඹු මත නැවත හැරී යන්ගනමු 
ද? (එගසේ නම්) ගකගනකුට 
මිතුරන් ව සට අප ගවතට 
පැමිගණන්නැයි ඔවුහු යහමඟ 
ගවතට ඔහු ව ඇරයුම් කරමින් 
සටිය දී ගෂයිතාඹලන් ඔහු ව 
මහගපොගළොගේ ඔබගමොබ 
සැරිසරන්නන් ගමන් ගනොමඟ 
හැරිගේ නම් එවැනි අයකු ගමන් 
වඹල ඇත. යැයි (නබිවරය !) ඹලා 
පවසඹල. සැබැවින්ම අල්ලාහ්ගේ 
යහමඟ වන එයමය නියම යහමඟ 
වඹලගේ. තවද ගලෝකයන්හි 
පරමාධිපතිට අප අවනත වඹල 
පිණිස අණ කරඹල ලැබුගවමු යැයි 
(නබිවරය!) ඹලා පවසඹල.  

نَْدُعوِقُْلِ
َ
هُِِدونِهِمهنِِْأ َِيْنَفُعَناَِلَِِماِاّللَّ
نَاَِوَلِ َِِونَُردُِِّيََُضُّ هََِِعَ ْعَقاب

َ
هذَِِْبْعدََِِناأ ِإ

َُِِهَدانَا هيِاّللَّ َياطهيُِِاْسَتْهَوتْهََُِِكَّلَّ ِالشَّ
ِ ِِفه ْرضه

َ
َِِلَُِِحْْيَانَِِاْْل ْصَحاب 

َ
ِيَْدُعونَهُِِأ

هَلِ هُِِهَدىِإهنَِِّقُْلِِائْتهَناِالُْهَدىِإ ُِهوَِِاّللَّ
مهْرنَاِالُْهَدى

ُ
هنُْسلهمَِِوَأ ِِل هَربِّ ِالَْعالَمهيَِِل

(66) 

තවද ඹලාලා සලාතය විධිමත් ව 
ඉටු කරඹල. ඔහුට බිය හැඟීගමන් 

نِْ
َ
قهيُمواِوَأ

َ
َلةَِِأ هيَِوُهوََِِواتَُّقوهُِِالصَّ ِاَّلَّ
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යුතු ව කටයුතු කරඹල යැයි ද (අණ 
කරඹල ලැබුගවමු.) ඹලාලා එක්රැස් 
කරඹල ලබඹලගේ ඔහු ගවතටමය.  

هَِلْهِه ونَِِإ  (66)َُِتَْْشُ

යථාර්ථගයන් යුතු ව අහස් හා 
මහගපොගළොව මැේගේ ඔහුමය. 
කුන් යැයි පවසන දින එය සදු 
වන්ගන්ය. ඔහුගේ ප්රකාශය 
සතයයකි. තවද සූර් (නම් 
ගහොරණෑව) පිඹිඹල ලබන දින 
සයලු ආධිපතයයන් ඔහු සතු ගේ. 
ගුප්ත දෑ හා බාහිර දෑ පිළිබඳ 
මැනවින් දන්නාය. තවද ඔහු 
සයුම් ඥානය ඇති සර්ව 
ප්රඥාවන්තය.  

هيَِوُهوَِ َماَواتهَِِخلََقِِاَّلَّ ْرَضِِالسَّ
َ
ِوَاْْل

هِ َقِِّب
ْ
ِقَْوُلَُِِفَيُكونُُِِكنَِِْيُقوُلَِِويَْومَِِاْل
َقُِّ
ْ
ُِِيْنَفخُِِيَْومَِِالُْملُْكَِِوَلُِِاْل ورهِِفه ِالصُّ
همُِ َغْيبهَِِعل

َهاَدةهِِالْ َكهيمَُِِوُهوََِِوالشَّ
ْ
ِاْل

َبهْيُِ
ْ
 (66ِِ)ِاْل

74-79. ඉබ රාහිම් (අගලයිහිස ්සලාම්) තුමා තමන්ගේ පියාට හා තම 
සමූහයට සතයය පැහැදිලි කිරීම හා ඔවුන්ගේ ක රියාවන් වැරදි බවට 

ඔප්පු කිරීම සඳහා සාධක ගපන්වීම.ِ
තම පියා වන ආzදර්ට ඔබ 
ගදවිවරු ගලස පිළිම  න්ගනහි ද? 
සැබැවින්ම ඔබ හා ඔබගේ නනයා 
පැහැදිලි මූළාගවහි සටිඹල මම 
දකිමි යැයි ඉබ්රාහීම්ම් පැවසූ 
අවස්ථාව සහිපත් කරඹල.  

هذِْ هبَْراههيمُِِقَاَلَِِوإ بهيهِهِإ
َ
ذُِِآَزرَِِْله َتتَّخه

َ
ِأ

ا ْصَنام 
َ
هَهةِ آِأ ِِل َراكَِِإهّنِّ

َ
َِِوقَْوَمَكِِأ ِفه

 (66)ُِمبهي َِِضَللِ 

අහසහ්ි හා මහගපොගළොගේ 
ආධිපතයයන් ඉබ්රාහීම්ම්ට අප 
ගපන්වූගේ එගලසය. තවද (එය) 
ඔහු තරගේ විශ්වාස කරන්නන් 
අතුරින් වඹල පිණිසය.  

هَكِ هبَْراههيمَِِنُرهيَِوَكَذل َِملَُكوَتِِإ
َماَواتهِ ِِالسَّ ْرضه

َ
َُكونََِِواْْل ِمهنََِِوِله

 (66)ِالُْموقهنهيَِ

රාත්රිය ඔහු ව (අන්ධකාරගයන්) 
ගවළා  ත් කල්හි තරුවක් දැක 
ගමය මාගේ පරමාධිපති යැයි 
පවසා සටිගේය. නමුත් එය සැඟ 
වී ගිය කල්හි සැඟ වී යන්නන් මම 

ا ىِللَّْيُلِاَِعلَْيهِهَِجنَِِّفَلَمَّ
َ
ِقَالََِِكْوَكب اِرَأ

َِِهَذا اَِرّبِّ فََلِِفَلَمَّ
َ
َِِلِِقَاَلِِأ حهبُّ

ُ
ِأ
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ප්රිය ගනොකරමි යැයි පැවසුගේය.  َِهلهي  (60)ِاْْلَف

පසු ව සඳු උදා වඹල දුටු කල්හි 
ගමය මාගේ පරමාධිපති යැයි ඔහු 
පවසා සටීය. නමුත් එය සැඟ වී 
ගිය කල්හි මාගේ පරමාධිපති මට 
මඟ ගපන්වූගේ නැතගහොත් 
සැබැවින්ම මම මුළා වූ නනයා 
අතුරින් වන්ගනමි යැයි පැවසීය.   

ا ىِفَلَمَّ
َ
َِِهَذاِقَاَلِِبَازهغ ِِالَْقَمرَِِرَأ َِرّبِّ
ا فََلِِفَلَمَّ
َ
ِِْقَاَلِِأ ِِلَمِِْلَئه ّنه َِِيْهده َِرّبِّ
ُكوَننَِّ

َ
الِّيَِِالَْقْومِهِمهنََِِْل  (66)ِالضَّ

පසු ව හිරු උදා වඹල දුටු කල්හි 
ගමය මාගේ පරමාධිපතිය. ගමය 
(සයල්ලට වඩා) අති විශාලය. 
යැයි පවසා සටීය. නමුත් එයද 
සැඟ වී ගිය කල්හි මාගේ නනයිනි, 
ඹලාලා ආගේශ කරන දැයින් 
සැබැවින්ම මම නිගදොස් ගවමි 
යැයි පැවසීය.  

ا ىِفَلَمَّ
َ
ْمَسِِرَأ َِهَذاِقَاَلِِبَازهَغةِ ِالشَّ
ِ ْكَبَُِِهَذاَِرّبِّ

َ
اِأ فَلَْتِِفَلَمَّ

َ
ِقَْومِهِيَاِقَاَلِِأ

ِ اِبَرهيءِ ِإهّنِّ  (66)ُِكونَِتُْْشِهِمهمَّ

අහස ්හා මහගපොගළොව මැවූ ඔහු 
ගවත මම මාගේ මුහුණ අවිංක 
ගලසන් හරවමි. තවද මම ආගේශ 
තබන්නන් අතුරින් ගනොගවමි.  

ِ ْهُتِِإهّنِّ َِِوَجَّ هيِوَْجهه هَّلَّ َِفَطرَِِل
َماَواتهِ ْرَضِِالسَّ

َ
اَِواْْل نَاَِوَماَِحنهيف 

َ
ِمهنَِِأ

 (66)ِالُْمْْشهكهيَِ

80-81. සතයය පැහැදිලි කර දීගම් ක රමය, ගසසු අය සමඟ විවාද කිරීම, 
සතයගයහි ස්ථාවර ව සටීම හා අසතයයට අවනත ගනොවී ගනොරැවටී 

සටීම.ِ
තවද තම නනයා තමන් සමඟ වාද 
කගළේය. සැබැවින්ම මට යහ මඟ 
ගපන්වා තිබිය දී අල්ලාහ් 
සම්බන්ධගයන් මා සමඟ ඹලාලා 
වාද කරන්ගනහුද? ඹලාලා කවර 
ගදයකට ආගේශ කරන්ගනහුද ඒ 
 ැන මම බිය ගනොගවමි. නමුත් 
මාගේ පරමාධිපති අභිමත කගළේ 

هُِ ِِقَاَلِِقَْوُمهُِِوََحاجَّ وّنِّ َُتَاجُّ
َ
ِِأ هِِفه ِاّللَّ

َخاُفَِِوَلَِِهَدانِهَِوقَدِْ
َ
ههِهِتُْْشهُكونََِِماِأ ِب

ِ نِِْإهلَّ
َ
ِِيََشاءَِِأ عََِِشيْئ اَِرّبِّ ِِوَسه ُِكََِِّرّبِّ
ءِ  اََِشْ لْم  فََلِِعه

َ
ُرونَِِأ  (66)َِتَتَذكَّ
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නම් මිස. මාගේ පරමාධිපති සයලු 
දෑ පිළිබඳ ව දැඹලගමන් පුළුල් විය. 
ඹලාලා ගමගනහි කළ යුතු 
ගනොගේ ද ? 

කවර ගදයක් සම්බන්ධගයන්  
ඹලාලා ගවත සාධකයක් පහළ 
ගනොකගළේ ද එවන් දෑ සමඟ 
ඹලාලා අල්ලාහ්ට ආගේශ කිරීමට 
ඹලාලා ගනොබිය ව සටිය දී ඹලාලා 
ආගේශ කළ දෑට මා  බිය වන්ගන් 
ගකගසේද? එබැවින් ඹලාලා දැන 
සටින්ගනහු නම් ගමම 
ගදපිරිගසන් අභයදායිත් වයට 
වඩා සුදුසු වඹලගේ කුම(න පිරිස)ක් 
ද?  

َخاُفَِِوَكْيَفِ
َ
ْكُتمَِِْماِأ َْشَ

َ
ََِّتَافُونََِِوَلِِأ

نَُّكمِْ
َ
ْكُتمِِْأ َْشَ

َ
هِِأ هاّللَّ ْلِِلَمَِِْماِب ههِهُِيََنِّ ِب
يُُِِّسلَْطان اَِعلَْيُكمِْ

َ
َحقُِِّالَْفرهيَقْيِهِفَأ

َ
ِأ

ْمنِه
َ
هاْْل  (66)َِتْعلَُمونَِِْنُتمِْكُِِإهنِِْب

82-83. ගමගලොව හා පරගලොව රැකවරණය සඳහා වූ මාර් ය වඹලගේ 
විශ්වාස කිරීම හා එයට විරුේධ ව ක රියා ගනොකිරීමය.ِ

විශ්වාස ගකොට තම විශව්ාසය 
සමඟ (ආගේශ කිරීගමන්) කිසදු 
අපරාධයක් මුසු ගනොකගළේ ද 
එවැන්නන්ටමය අභයදායිත්වය 
ඇත්ගත්. ඔවුහු යහමඟ ලේදවු 
න්ය.  

هينَِا هيَماَنُهمِِْيَلْبهُسواَِولَمِِْآََمُنواَِّلَّ مِ ِإ
هُظلْ ِب

وََلهَكِ
ُ
ْمنُِِلَُهمُِِأ

َ
ُِمْهَتُدونََِِوُهمِِْاْْل

(66) 

අපගේ සාධකය ගමයයි. තම 
නනයාට එගරහි ව ඉබ්රාහීම්ම්ට අපි 
ගමය පිරිනැමුගවමු. අප අභිමත 
කරන අයට තරාතිරම් උසස ්
කරන්ගනමු. සැබැවින්ම ඹලාගේ 
පරමාධිපති සයුම් ඥානය 
ඇත්තාය. සර්වඥය. 

هلَْكِ ُتَناَِوت هبَْراههيمَِِآتَيَْناَهاُِحجَّ ِِإ ََِعَ
ِِنَْرَفعُِِقَْومههِه هنَِِّنََشاءَُِِمنَِِْدرََجات  َِربََّكِِإ
 (66)َِعلهيمِ َِحكهيمِ 

84-90. නබිවරුන්ගේ ආදර්ශය හා එතුමන්ලා පිළිපදින ගලස වූ 
නිගයෝ යِ
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තවද අපි ඔහුට ඉස්හාක් හා යඃකූබ් 
පිරිනැමුගවමු. ඔවුන් සෑම 
ගකගනකුටම අපි මඟ ගපන්වූ 
ගයමු. තවද අපි මීට ගපර නූහ්ට ද 
ඔහුගේ පරපුගරන් වූ දාවූේ, 
සුලයිමාන්, අේයූබ්, යූසුෆ්, මූසා 
හා හාරූන්ට ද මඟ ගපන්වූගයමු. 
තවද අප දැහැමියන්ට ප්රතිඵල 
පිරිනමඹලගේ ගමගලසය. 

هْسَحاَقَِِلَُِِوَوَهْبَنا َِِويَْعُقوَبِِإ َِهَدْيَناِلُُكً
ا يَّتههِهَِومهنَِِْقْبُلِِمهنَِِْهَدْيَناَِونُوح  ُِذرِّ
يُّوَبِِوَُسلَْيَمانََِِداُوودَِ

َ
َِويُوُسَفِِوَأ

هَكَِِوَهاُرونََِِوُموَسِ َِْنْزهيَِوَكَذل
نهيَِ  (66)ِالُْمْحسه

තවද සකරිේයා, යහ්යා, ඊසා හා 
ඉල්යාස්ට ද (මඟ ගපන්වූගයමු.) 
සයල්ගලෝම සදැහැමියන් අතුරිනි.  

يَسَِِوََيَْيَِِوَزَكرهيَّا هِْلَاَسَِِوعه ُِك َِِوإ
هيَِِمهنَِ اْله  (66)ِالصَّ

තවද ඉස්මාඊල්, අල්යසඃ, යූඹලස ්
හා ලූත්ට ද (මඟ ගපන්වූගයමු.) 
තවද සයල්ලන් අප 
ගලෝවැසයනට වඩා උසස ්
කගළමු.  

هْسَماعهيَلِ اَِويُونَُسَِِوالْيََسعََِِوإ َِولُوط 
ِ لَْناَِولُُكً ِِفَضَّ  (60)ِالَْعالَمهيَََِِعَ

තවද ඔවුන්ගේ පියවරුන් 
ඔවුන්ගේ පරපුර හා ඔවුන්ගේ 
සගහෝදරයන් අතුරින් ද 
(අතැගමකු) විය. අපි ඔවුන්ව 
ගතෝරා ග න ඍජු මාර් ය ගවත 
මඟ ගපන්වූගයමු.  

هههمَِِْومهنِْ هههمِِْآبَائ يَّات هههمَِِْوُذرِّ هْخَوان َِوإ
هَلَِِوَهَدْيَناُهمَِِْواْجَتبَْيَناُهمِْ ِِإ َاط  ِِصه

 (66ِ)ُِمْسَتقهيمِ 

ගමය අල්ලාහ්ගේ මඟ 
ගපන්වීමය. තම  ැත්තන් අතුරින් 
තමන් අභිමත කරන අයට 
ගමමගින් මඟ ගපන්වඹල ඇත. 
නමුත් ඔවුහු ආගේශ කගළේ නම් 
ඔවුන් කරමින් ආ (යහපත්) දෑ 
ඔවුන්ග න් විනාශ වී යන්නට 
තිබුණි.   

هَكِ هُِِهَدىَِذل يِاّللَّ ههِهَِيْهده ِيََشاءَُِِمنِِْب
َبادهههِِمهنِْ ُكواَِولَوِِْعه َْشَ

َ
ِامََِِعْنُهمَِِْْلَبهَطِِأ

 (66)َِيْعَملُونَََِِكنُوا
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පුස්තකය, ප්රඥාව හා දූත ගමගහය 
අපි පිරිනැමූ අය ඔවූහුය. එබැවින් 
(මක්කා වැසයන් වන) ගමොවූහු 
එය ප්රතික්ගෂේප කරන්ගන් නම් 
එය ප්රතික්ගෂේප ගනොකරන 
පිරිසකට සැබැවින්ම අපි එය 
පවරන්ගනමු.  

وََلهَكِ
ُ
هينَِِأ ِالْكهَتاَبِِآَتَيَْناُهمُِِاَّلَّ

ُْكمَِ ةََِِواْلْ إهنَِِْوانلُُّبوَّ
هَهاِيَْكُفرِِْفَ ِب

َْناَِفَقدَِِْهُؤَلءهِ هَهاَِوَّكَّ اِب هَهاِلَيُْسواِقَْوم  ِب
هَكافهرهينَِ  (66)ِب

අල්ලාහ් මඟ ගපන් වූ අය ඔවුහුය. 
එබැවින් ඔවුන් ලැබූ මඟ ගපන්වීම 
අඹලව ඹලා ද එය පිළිපදිඹල. ඒ 
ගවඹලගවන් මම ඹලාලාග න් 
කිසදු කුලියක් ගනොඉල්ලමි. එය 
ගලෝවැසයනට උපගදසක් මිස 
නැත යැයි (නබිවරය !) ඹලා 
පවසඹල.  

وََلهَكِ
ُ
هينَِِأ َُِِهَدىِاَّلَّ ِفَبهُهَداُهمُِِاّللَّ

ههِ لُُكمَِِْلِِقُْلِِاْقَتده
َ
ْسأ
َ
ْجر اَِعلَْيهِهِأ

َ
ِإهنِِْأ

ُِِهوَِ هلَْعالَمهيَِِذهْكَرىِإهلَّ  (66ِِ)ِل

91-92. නබිත්වය ප රතික්ගෂේප කරන්නන් සඳහා වූ ප රතිවාදය හා 
ඉස්ලාමීය දූත ගමගහවර සතයය යැයි තහවුරු කිරීම.ِ

අල්ලාහ්ට  රු බුහුමන් කළ යුතු 
අයුරින් ඔවුහු ඔහුට  රු බුහුමන් 
ගනොකළහ. එවිට අල්ලාහ් මිනිසා 
ගවත කිසවක් පහළ ගනොකගළේ 
යැයි ඔවුහු පැවසූහ. ආගලෝකයක් 
හා නනයාට මඟගපන්වීමක් 
ගලසන් මූසා ග නා ආ පුසත්කය 
පහළ කගළේ කවු දැයි අසඹල. 
ඹලාලා එය ගවන් ගවන් ගපොත් 
බවට පත් ගකොට ඒවා (සමහරක්) 
ගහළි කළ අතර ගබොගහෝ දෑ 
ඹලාලා සඟවන්ගනහුය. ඹලාලා හා 
ඹලාලාගේ මුතුන්මිත්තන් 
ගනොදැන සටි දෑ ඹලාලාට 
(එමගින්) උ න්වඹල ලැබීය. 
(නබිවරය ! එය පහළ කගළේ) 
අල්ලාහ් යැයි පවසඹල. ඔවුන් 

َِِقََدُرواَِوَما ْدرهههَِِحقَِِّاّللَّ
هذِِْقَ َِماِقَالُواِإ

نَْزَلِ
َ
ُِِأ ِِاّللَّ ءِ ِمهنِِْبََْشِ ََِعَ َِمنِِْقُْلََِِشْ

نَْزَلِ
َ
هيِالْكهَتاَبِِأ ههِهَِجاءَِِاَّلَّ ُِموَسِِب

ىِنُور ا َِِوُهد  هلنَّاسه يَسََِِتَْعلُونَهُِِل ِقََراطه
ِلَمِِْامََِِوُعلِّْمُتمَِِْكثهْي اَِوَُّتُْفونَُِِتْبُدوَنَها
ْنُتمَِِْتْعلَُموا
َ
ُِِقُلِهِآَبَاُؤُكمَِِْوَلِِأ ُِثمَِِّاّللَّ
َِِذْرُهمِْ ههمِِْفه  (66ِ)ِيَلَْعُبونََِِخْوضه
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නිරතව සටින දෑහි ගසල්ලම් 
කිරීමට ඔවුන් ව අතහැර දමඹල.  

ගමය අපි පහළ කළ තමන් අතර 
ඇති දෑ සතය කරවන භා යමත් 
පුස්තකයයි. තවද  (එමඟින් 
මක්කාහ් නම්) මේ න රයට හා ඒ 
අවට සටින්නන්ට ඹලා අවවාද 
කරඹල පිණිසය. තවද පරමාන්ත 
දිනය විශ්වාස කරන්නන් ගමය 
විශ්වාස කරති. තවද ඔවුහු තම 
සලාතයන් සුරක්ෂිත ව ඉටු කරති.  

َِِوَهَذا نَْزنْلَاهُِِكهَتاب 
َ
ُقُِِمَباَركِ ِأ ُِمَصدِّ

هي رَِِيََديْهِهَِبْيَِِاَّلَّ ُْنذه مََِِّوِله
ُ
ِالُْقَرىِأ

هينََِِحْولََهاَِوَمنِْ َرةهِِيُْؤمهُنونََِِواَّلَّ هاْْلَخه ِب
ههِهِيُْؤمهُنونَِ َِِوُهمِِْب هههمََِِْعَ َِصَلت
 (66)َُِيَافهُظونَِ

93-94. දූත ගමගහවර ප රතික්ගෂේප කරන්නන්ගේ මරණය අබියස 
ඔවුනට ඇති වන දුෂ්කරතාවන් හා මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවඹල 

ලබන දිනගේ සයල්ලන් ඔවුන් හැර දමා යාම. 

අල්ලාහ් ගකගරහි ගබොරු 
ග ොතන්නන්ට ගහෝ තමන් ගවත 
කිසවක් දැඹලම් දී ගනොතිබූ 
තත්ත්වගේ මා ගවත ගේව 
පණිවිඩ ගදඹල ලැබීය යැයි 
පවසන්නන්ට  ගහෝ අල්ලාහ් 
පහළ කළ දෑ ගමන් මම ද පහළ 
කරමි යැයි පවසන්නන්ට වඩා 
අපරාධකරු කවගරකු ද? එම 
අපරාධකරුවන් මරණ ගේදනා 
ගවහි සටිඹල ඹලා දකින්ගන් නම් 
මලක්වරු තම අත් විහිදුවා 
ඹලාලාගේ ප්රාණ ඹලාලාම බැහැර 
කරඹල. අල්ලාහ් ගකගරහි සතය 
ගනොවන දෑ පවසමින් සටි 
ගහයින්ද ඔහුගේ වදන් පිළිබඳ ව 
අහිංකාරකමින් සටි බැවින් ද අද 
දින නින්දිත දඬුවම ප්රතිවිපාක 
වශගයන් ගදඹල ලබන්ගනහුය.   

ْظلَمَُِِوَمنِْ
َ
نِهِأ ِِاْفََتَىِمهمَّ هََِِعَ ب اِاّللَّ َِكذه

وِْ
َ
َِِقَالَِِأ وحه

ُ
هَلَِِّأ هَِلْهِهِيُوحََِِولَمِِْإ ءِ ِإ ََِشْ
نْزهُلِِقَاَلَِِوَمنِْ

ُ
نَْزَلَِِماِمهْثَلَِِسأ

َ
ُِِأ ِاّللَّ

هذِهِتََرىَِولَوِْ هُمونَِِإ ال ِِالظَّ َِغَمَراتهِِفه
هَكةُِِالَْمْوتهِ ُطوَِوالَْمَلئ يههمِِْبَاسه يْده

َ
ِأ

ْخرهُجوا
َ
ْنُفَسُكمُِِأ

َ
َُِتَْزْونَِِاِْلَْومَِِأ
هَماِالُْهونِهَِعَذاَبِ َِِتُقولُونَُِِكْنُتمِِْب ََِعَ
هِ َقِِّاَِغْْيَِِاّللَّ

ْ
ههِهَِعنَِِْوُكْنُتمِِْْل ِآَيَات
ُونَِ  (66ِ)ِتَْسَتْكبه
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අපි ඹලාලාට පිරිනමා තිබූ දෑ 
ඹලාලාගේ පිටු පිටිපසට අත හැර 
දමා මුල් වරට ඹලාලා ව අපි 
මැේවාක් ගමන් සැබැවින්ම 
ඹලාලා අප ගවතට (කිසවක් 
ගනොමැති ව) තනි ව පැමිණ ඇත. 
සැබැවින්ම ඹලාලා අතර සටි 
(අල්ලාහ්ට) සමානයන් යැයි 
ඹලාලා තරගේ විශ්වාස කළ අය 
ඹලාලා ගවඹලගවන් මැදිහත් 
වන්නන් ගලස ඹලාලා සමඟ 
සටිඹල අපි ගනොදකින්ගනමු. 
ඹලාලා අතර වූ සම්බන්ධතා 
සැබැවින්ම විසන්ධි විය. ඹලාලා 
තරගේ විශ්වාස කරමින් සටි දෑ 
ඹලාලා ව මුළා කගළේය.  

ْئُتُمونَاَِولََقدِْ َِكَماِفَُراَدىِجه
لََِِخلَْقَناُكمِْ وَّ
َ
ةِ مَِِأ َِماَِوتََرْكُتمِِْرَّ
نْلَاُكمِْ ِنََرىَِوَماُِظُهورهُكمَِِْوَراءََِِخوَّ
هينَُِِشَفَعاَءُكمَُِِمَعُكمِْ ِزََعْمُتمِِْاَّلَّ
نَُّهمِْ
َ
ََكءُِِفهيُكمِِْأ عَِِلََقدَُِِْشَ َِتَقطَّ

ُِكْنُتمَِِْماَِعْنُكمَِِْوَضلَِِّبَيَْنُكمِْ
 (66ِِ)ِتَزُْعُمونَِ

95-99. අල්ලාහ්ගේ ඒකීය භාවය, ඔහුගේ බලය හා ඔහුගේ 
ගරේෂ්්ත්වය තහවුරු කරන විශ්වගේ සාධක.ِ

සැබැවින්ම අල්ලාහ් බීන හා ඇට 
පැගළන්නට සලස්වයි. (එමඟින් 
පැළෑටි හට  න්වයි.) තවද ඔහු 
මළ දැයින් ප්රාණික දෑ පිට කරයි. 
ප්රාණික දැයින් මළ දෑ පිට කරයි. 
එයයි අල්ලාහ් ! එගසේ නම් ඹලාලා 
ගවනතකට ගයොමු කරඹල 
ලබඹලගේ ගකගසේ ද?  

هنَِّ َِِإ هُقِِاّللَّ ِِفَال َبِّ
ْ
رهجَُِِوانلََّوىِاْل

َُِيْ
رهجُِِالَْميِّتهِِمهنَِِالَْحَِّ

ِمهنَِِالَْميِّتهَِِوُُمْ
هُكمُِِالَْحِِّ َُِِذل ِِاّللَّ ّنَّ

َ
 (66)ِتُْؤفَُكونَِِفَأ

අලුයම් කාලය උදා කරවන්නා 
ය. තවද රාත්රිය සැනසුම 
ලබන්නක් ගලස ද හිරු හා සඳු 
කාල  ණනයක් ගලස ඇති 
කගළේය. ගමය සර්ව බලධාරී 
සර්වඥයාණන්ගේ සැලැසම් ගේ.  

هُقِ ْصَباحهِِفَال َِسَكن اِاللَّْيَلِِوََجَعَلِِاْْله
ْمَسِ هَكُِِحْسَبان اَِوالَْقَمرََِِوالشَّ يرَُِِذل َِتْقده
َعزهيزِه

 (60)ِالَْعلهيمِهِالْ



 

 

 
13 

ග ොඩබිගමහි හා මුහුගදහි 
අන්ධකාරයන් තුළ ඹලාලා මඟ 
දැන ඹල පිණිස ඹලාලාට තරු ඇති 
කගළේ ද ඔහුමය. වටහා  න්නා 
නනයාට සිංඥාවන් අපි පැහැදිලි 
කර ඇත්ගතමු.  

هيَِوُهوَِ َْهَتُدواِانلُُّجومَِِلَُكمَُِِجَعَلِِاَّلَّ ِِله
هَها ِِب لَْناِقَدَِِْواْْلَْحرِهِالَْبُِِِّظلَُماتهِِفه ِفَصَّ

هَقْومِ ِاْْلَيَاتهِ  (66)َِيْعلَُمونَِِل

එකම ආත්මයකින් ඹලාලා ව 
නිර්මාණය ගකොට පසු ව (පිය 
ගකොඳු නාරටිය) රැඳවුම් 
ස්ථානයක් ගලස ද (මේ කුස) 
තැන්පත් ස්ථානයක් ගලසද පත් 
කගළේ  ඔහුය. අවගබෝධ කරන 
නනයාට සිංඥාවන් පැහැදිලි කර 
ඇත්ගතමු.  

هيَِوُهوَِ ُكمِِْاَّلَّ
َ
نَْشأ
َ
ِِمهنِِْأ َدةِ َِنْفس  ِوَاحه
لَْناِقَدَِِْوُمْسَتْوَدعِ َِفُمْسَتَقرِ  ِاْْلَيَاتهِِفَصَّ

هَقْومِ   (66ِ)َِيْفَقُهونَِِل

අහසන් (වැස) නලය පහළ කගළේ 
ඔහුය. පසු ව එමගින් සයලු දෑහි 
පැළෑටි අපි හට  ැන්වූගයමු. පසු 
ව එයින් සරුසාර දෑ හට 
 ැන්වූගයමු. (කරගලහි) එකට 
බැඳුණු ධානය ද ඉි   සන් එහි දද 
ශුකිගයහි එල්ලී පවතින ඉි  
ගපොකුරුද සම ගපඹලමැති 
(රසගයන්) සමාන ගනොවූ මිදි, 
ඔලිේ හා ගදළුම් උයන් ද එයින් 
අපි හට  න්වන්ගනමු. පල  ැන් 
වී එය ඉගදන විට එහි පලතුරු 
ගදස අවධානගයන් බලඹල. 
සැබැවින්ම විශ්වාස කරන 
නනයාට ගමහි සිංඥාවන් ඇත.   

هيَِوُهوَِ نَْزَلِِاَّلَّ
َ
َماءهِِمهنَِِأ َِماءِ ِالسَّ
ْخرَْجَنا

َ
ههِهِفَأ ءِ ُِكَِِِّنَباَتِِب ْخرَْجَناََِشْ

َ
ِفَأ

رهجَُِِخَضه اِمهْنهُِ
ُِمََتَاكهب اَِحًباِمهْنهُُُِِنْ

َِدانهَيةِ ِقهْنَوانِ َِطلْعهَهاِمهنِِْانلَّْخلِهَِومهنَِ
ِ ِِمهنِِْوََجنَّات  ْعَناب 

َ
ْيُتونَِِأ انََِِوالزَّ مَّ َِوالرُّ

ا ههِ ِوََغْْيَُِِمْشتَبهه  هَلِِاْنُظُرواُِمتََشاب ِإ
هَذاَِثَمرهههِ ْثَمرَِِإ

َ
ِِإهنََِِّويَْنعههِهِأ َِذلهُكمِِْفه

َِْلِ هَقْومِ ِيَات   (66)ِونَِيُْؤمهنُِِل

100-105. අල්ලාහ්ගේ ඒකීයභාවය හා ඔහුට දරුගවකු ගහෝ ඔහුට 
සමාන කිසගවකු ගහෝ නැතැයි පැහැදිලි කිරීම.ِ

තවද ජින්ඹලන් අල්ලාහ්ට 
සමානයන් ගලස ඔවුහු පත් කරති. 

هِِوََجَعلُوا َّ ََكءَِِّلله هنََُِِّشَ
ْ
ِوََخلََقُهمِِْاْل
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ඔවුන් ව මවා ඇත්ගත් ද ඔහුය. 
තවද ඔහුට පිරිමි දරුවන් හා 
 ැහැඹල දරුවන් ඇති බව ද ඔවුහු  
උපකල්පනය කරති. ඔවුන් 
වර්ණනා කරන දැයින් ඔහු 
සුපිවිතුරුය අති උත්තරීතරය.  

ِِبَنهيََِِلُِِوََخَرقُوا هَغْْيهَِِوَبَنات  مِ ِب
لْ ِعه

اَِوَتَعاَلُِِسْبَحانَهُِ ُفونََِِعمَّ  (666)ِيَصه

(ඔහු) අහස් හා ගපොගළොව 
පූර්වාදර්ශයකින් ගතොර ව මැවූ 
මැවුම්කරුය. ඔහුට සහකාරියක් 
ගනොසටිය   දී ඔහුට දරුවකු ඇති 
වන්ගන් ගකගසේද? සයලු දෑ 
මැේගේ ඔහුය. තවද සයලු දෑ 
පිළිබඳ ව ඔහු සර්වඥය. 

يعُِ َماَواتهِِبَده ِِالسَّ ْرضه
َ
َِِواْْل ّنَّ

َ
ِيَُكونُِِأ

َبةِ َِلُِِتَُكنَِِْولَمَِِْودَلِ َِلُِ ِوََخلََقَِِصاحه
ءِ ُِكَِّ َِِوُهوَََِِشْ هُكلِّ ءِ ِب َِعلهيمِ ََِشْ
(666ِِ) 

ඔහුය අල්ලාහ්. ඹලාලාගේ 
පරමාධිපතිය. ඔහු හැර නැමඳුම් 
ලබන්නට කිසවකු ගනොමැත. 
සයලු දෑහි මැවුම්කරුය. එබැවින් 
ඹලාලා ඔහුට  ැතිකම් කරඹල. 
තවද සයලු දෑහි භාරකරු 
වන්ගන්ද ඔහුය.  

َُِِذلهُكمُِ هَلََِِلَِِربُُّكمِِْاّللَّ ِِإ
ُِهوَِِإهلَّ

هُقِ ءِ ُِكَِِِّخال َِِوُهوَِِفَاْعُبُدوهََُِِشْ ُِكََِِِّعَ
ءِ  ََِِشْ  (666)َِوكهيل 

කිසදු දෘෂ්ටීන් ඔහුට ළඟා විය 
ගනොහැක. නමුත් ඔහු සයලු 
දෘෂ්ටීන් ග්රහණය කර සටී. තවද 
ඔහු සයුම් ඥානීය. සර්ව 
ප්රඥාවන්තය.  

بَْصارُِِتُْدرهُكهَُِِلِ
َ
ِيُْدرهكَُِِوُهوَِِاْْل

بَْصارَِ
َ
يُفَِِوُهوَِِاْْل َبهْيُِِاللَّطه

ْ
ِ(666)ِاْل

ඹලාලාගේ පරමාධිපතිග න් 
පැහැදිලි සාධක ඹලාලා ගවත 
පැමිණ ඇත. එබැවින් කවගරකු 
එය (අධීක්ෂණය ගකොට) 
බලන්ගන්ද එය ඔහුටමය. නමුත් 
කවගරකු (ඒ  ැන) අන්ධයකු 
ගමන් කටයුතු කරන්ගන් ද එය 
ඔහුටම එගරහිවය.  තවද මම 
ඹලාලාගේ ආරක්ෂකයා ගනොගවමි 

هرَُِِجاَءُكمِِْقَدِْ َِفَمنَِِْربُِّكمِِْمهنِِْبََصائ
بََْصَِ

َ
هِهِأ ََِِوَمنِِْفَلهَنْفسه َِوَماَِفَعلَْيَهاَِعمه
نَا
َ
َِِعلَْيُكمِِْأ َفهيظ  ِ(666)ِِبه
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(යැයි නබිවරය! පවසඹල.) 

ඹලා හැදෑරුගවහි යැයි ඔවුහු 
පවසඹල පිණිස ද එය වටහා 
 න්නා නනයාට අප පැහැදිලි කර 
ගදඹල පිණිස ද ගමම වදන් අපි 
ගමගලස විස්තර කරන්ගනමු.  

هَكِ َِِنََُصُِّفَِِوَكَذل َُقولُواِيَاتهِاْْل َِوِله
ُبَيَِّنهَُِِدَرْسَتِ هَقْومِ َِونله  (666)َِيْعلَُمونَِِل

106-108. අල්-කුර්ආනය පිළිපැදීගම් අවශයතාව හා ගසසු ආ මික 
විශ්වාසයන් ගකගරහි ගදොස් පැවරීගමන් වැළකී සටීම. 

ඹලාගේ පරමාධිපතිග න් ඹලා 
ගවත වහීම් වශගයන් ගදඹල ලැබූ දෑ 
ඹලා පිළිපදිඹල. ඔහු හැර නැමදුම් 
ලබන්නට කිසවකු ගනොමැත. 
ආගේශ තබන්නන්  පිටු දකිඹල.  

ََِِماِاتَّبهعِْ وحه
ُ
هَِلَْكِِأ هَلََِِلَِِربَِّكِِمهنِِْإ ِإ

ِ ْعرهْضُِِهوَِِإهلَّ
َ
ِالُْمْْشهكهيََِِعنِهِوَأ

(660) 

අල්ලාහ් සතුගේ නම් ඔවුහු 
ආගේශ ගනොකරන්නට තිබුණි. 
ඔවුනට ආරක්ෂකයකු ගලස අපි 
ඹලා ව පත් ගනොකගළමු. තවද 
ඹලා ඔවුන් ගවත වූ භාරකරු ද 
ගනොගේ.  

َُِِشاءََِِولَوِْ ُكواَِماِاّللَّ َْشَ
َ
َِجَعلَْناكََِِوَماِأ

اَِعلَْيههمِْ نَْتَِِوَماَِحفهيظ 
َ
َِعلَْيههمِِْأ

هَوكهيل ِ  (666)ِب

අල්ලාහ් හැර ඔවුහු අයැදින දෑට 
ඹලාලා අපහාස ගනොකරඹල. එවිට 
කිසදු දැඹලමකින් ගතොර ව සීමාව 
ඉක්මවා යමින් ඔවුහු අල්ලාහ්ටද 
අපහාස කරති. සෑම ප්රනාවකටම 
ඔවුන්ගේ ක්රියාවන් අප අලිංකාර 
වත් කගළේ එගලසය. පසු ව ඔවුන් 
නැවත ගයොමු විය යුතු සථ්ානය 
ඇත්ගත් ඔවුන්ගේ පරමාධිපති 
ගවතය. එවිට ඔවුන් කරමින් සටි 
දෑ පිළිබඳ ව ඔහු ඔවුනට දන්වා 
සටී.  

هينَِِتَُسبُّواَِوَلِ هُِِدونِهِمهنِِْيَْدُعونَِِاَّلَّ ِاّللَّ
َُِِسبُّوافَيَِ هَغْْيهَِِعْدو اِاّللَّ لْمِ ِب هَكِِعه َِكَذل

َِِزيَّنَّا ةِ ِلهُكِّ مَّ
ُ
هَلُِِثمََِِّعَملَُهمِِْأ َِربِّههمِِْإ
ُعُهمِْ هَماَِفُينَبُِّئُهمَِِْمرْجه َِيْعَملُونَََِِكنُواِب

(666) 

109-110. යහමඟ ලැබීම හා මුළාවට පත්වීම අල්ලාහ්ගේ අභිමත 
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පරිදිය. ඔහුමය සයලූ හදවත් පරිපාලනය කරඹලගේ. 
ඔවුහු ඔවුන්ගේ දිවුරීම් සථ්ීර ගලස 
අල්ලාහ් මත දිවුරා තමන් ගවත 
සාධකයක් පැමිණි විට ඒ පිළිබඳ 
ව තමන් තරගේ විශ්වාස කරන 
බව පවසා සටියහ. සැබැවින්ම 
සයලු සාධකයන් අල්ලාහ ්ගවතින් 
යැයි (නබිවරය !) ඹලා පවසන්න. 
සැබැවින්ම ඒවා පැමිණි විට ඔවුන් 
විශ්වාස ගනොකරඹල ඇතැයි 
ඹලාලාට වටහා දුන්ගන් කුමක්ද? 

قَْسُموا
َ
هِِوَأ هاّللَّ هههمَِِْجْهدَِِب ْيَمان

َ
ِِْأ ِلَئه

هَهاَِِلُْؤمهُنَِِّآَيَةِ َِجاَءْتُهمِْ هنََّماِقُْلِِب ِإ
ْندَِِاْْلَيَاُتِ هِِعه نََّهاِيُْشعهُرُكمَِِْوَماِاّللَّ

َ
ِأ

هَذا  (666)ِيُْؤمهُنونََِِلَِِجاَءْتِِإ

ඔවුන් එය මුල් වතාගවහි විශ්වාස 
ගනොකර සටියාක් ගමන් ඔවුන්ගේ 
හදවත් හා ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටීන් අපි 
ගපරළා දමන්ගනමු. තවද ඔවුන් 
ඔවුන්ගේ සීමාව ඉක්මවා යෑගමහි 
තටමන්නට අපි ඔවුන් අතහැර 
දමන්ගනමු.  

فْئهَدَتُهمَِِْوُنَقلُِّبِ
َ
بَْصاَرُهمِِْأ

َ
ِلَمَِِْكَماِوَأ

ههِهِيُْؤمهُنوا َلِِب وَّ
َ
ةِ ِأ َِِونََذُرُهمَِِْمرَّ ِفه

هِ  (666ِِ)َِيْعَمُهونَِِههمُِْطْغَيان

111-113 . අසතයවාදීන් සතයයවාදීන් ව පිළිකුල් කිරීම. 
තවද අප ඔවුන් ගවත මලක් 
වරුන් පහළ කළ ද මළවුන් ඔවුන් 
සමඟ කතා කළ ද සයලු දෑ ඔවුන් 
ඉදිරිගේ අප එක්රැස් කළ ද 
අල්ලාහ් අභිමත කිරීගමන් මිස 
ඔවුහු විශ්වාස කිරීමට (ඉදිරිපත්) 
ගනොවඹල ඇත. නමුත් ඔවුන්ග න් 
බහුතරය අඥාන ව සටිති. 

َناَِولَوِْ نَّ
َ
نْلَاِأ هَِلْههمُِِنَزَّ هَكةَِِإ ِالَْمَلئ

نَاِالَْمْوَتَِِوََّكََّمُهمُِ ُِكََِِّعلَْيههمِِْوََحَْشْ
ءِ  ََِِشْ ُْؤمهُنواََِكنُواَِماُِقُبل  ِِِله نِِْإهلَّ

َ
ِأ

ُِِيََشاءَِ نَِِّاّللَّ ْكََثَُهمَِِْولَكه
َ
ََِيَْهلُونَِِأ

(666) 

තවද එගලසම අපි සෑම නබි 
වරයකුටම මිනිස් වර් යාග න් 
හා ජින් වර් යා ග න් ගෂයිතා 
ඹලන් (නපුරු බලගේ යන්) 
සතුරන් බවට පත් කගළමු. 

هَكِ ِيِلهُكَِِِّجَعلَْناَِوَكَذل َِعُدًواِنَبه
َِِشَياطهيَِ نْسه هنِِِّاْْله

ْ
َِِواْل َِبْعُضُهمِِْيُوحه

هَلِ ِِإ َِولَوُِِْغُرور اِالَْقْولِهِزُْخُرَفَِِبْعض 
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ඔවුන්ග න් ඇතැගමක් 
ඇතැගමකු රවටා ලඹල පිණිස 
ආකර්ෂණීය වදන් ගකොඳුරා 
පවසති. ඹලාගේ පරමාධිපති 
සතුගේ නම් ඔවුහු ගමය 
ගනොකරන්නට තිබුණි. එබැවින් 
ඔවුන් ග ොතන (අසතය) දෑ සමඟ 
ඔවුන් ව ඹලා අත හැර දමඹල.  

َِوَماِفََذْرُهمَِِْفَعلُوهَُِِماَِربَُّكَِِشاءَِ
ونَِ  (666)َِيْفََتُ

පරමාන්ත දිනය විශ්වාස 
ගනොකරන්නන්ගේ හදවත් ඒ 
(රැවටිලි සහ ත ආකර්ෂණීය 
වදන්) ගවත නැඹුරු වීම සඳහා ද 
එය ඔවුහු පිළි  ඹල පිණිස ද ඔවුන් 
කවර කරුණක නිරත ගවමින් 
සටිගේ ද එහි නිරත වඹල පිණිස ද 
(ගෂයිතාන් ගමගසේ කගළේය.) 

َْصَغِ هَِلْهِهَِوِله ْفئهَدةُِِإ
َ
هينَِِأ ِيُْؤمهُنونََِِلِِاَّلَّ

َِ هاْْل َرةهِب هَْيَْضوْهُِِخه َْقََتهفُواَِول ُِهمَِِْماَِوِله
 (666)ُِمْقََتهفُونَِ

114-117. ආධිපතයය අල්ලාහ් සතුය. මිනිසාගේ සාර්ථකත්වය 
ඇත්ගත් එය පිළිපැදීගමහිය. 

අල්ලාහ්ග න් ගතොර ව විසදුමක් 
මා ගසවිය යුතුද? ඹලාලා ගවත 
පැහැදිලි කරන්නක් ගලස ගමම 
පුස්තකය පහළ කගළේ ඔහුය. 
කවගරකුට ගමම පුස්තකය අපි 
පිරිනැමුගවමුද සැබැවින්ම ගමය 
සතයගයන් යුතු ව ඹලාගේ 
පරමාධිපතිග න් පහළ කරඹල 
ලැබූවක් බව දැන  නිති. එබැවින් 
ඹලා සැක කරන්නන් අතුරින් 
ගනොවඹල.  

َفَغْْيَِ
َ
هِِأ ِِاّللَّ ْبَتغه

َ
احَِِأ هيَِوُهوََِِكم  ِاَّلَّ

نَْزَلِ
َ
هَِلُْكمُِِأ ِِالْكهَتاَبِِإ ل  هينَُِِمَفصَّ َِواَّلَّ

نَّهَُِِيْعلَُمونَِِالْكهَتاَبِِآَتَيَْناُهمُِ
َ
ُِمََنَّل ِِأ

َقَِِِّربَِّكِِمهنِْ
ْ
هاْل ِمهنَِِتَُكوَننَِِّفََلِِب

 (666)ِالُْمْمََتهينَِ

ඹලාගේ පරමාධිපතිගේ වදන 
සතයතාගවන් හා සාධාරණත්ව 
ගයන් පූර්ණවත් විය. එම වදන් 
ගවනස් කරන්ගනකු ගනොමැත. 

ْتَِوتَِ ْدق اَِربَِّكََِِكهَمةُِِمَّ ِِصه َِلَِِوَعْدل 
َلِ ههِهُِمَبدِّ هََكهَمات يعَُِِوُهوَِِل مه ِالَْعلهيمُِِالسَّ
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ඔහු සර්ව රාවකය. සර්ව ඥානීය.  (666) 

මහගපොගළොගේ සටින බහුතර යක් 
ගදනාට ඹලා අවනත වන්ගන් නම් 
ඹලා ව අල්ලාහ්ගේ මාර් ගයන් 
ඔවුහු ගනොමඟ යවඹල ඇත. ඔවුහු 
අඹල මනය කරඹලගේ හුදු 
අඹලමානයන් මිස නැත. තවද 
ඔවුහු උපකල්පනය කරන්නන් 
මිස නැත.  

هنِْ عَِِْوإ ْكََثَِِتُطه
َ
َِِمنِِْأ ِِفه ْرضه

َ
لُّوكَِِاْْل ِيُضه

هَِِسبهيلِهَِعنِْ ِِيَتَّبهُعونَِِإهنِِْاّللَّ نَِِّإهلَّ ِالظَّ
هنِْ ُِِهمَِِْوإ  (660)ََِيُْرُصونَِِإهلَّ

තම දහමින් ගනොමඟ යනවුන් 
කවුරුන් දැ යි සැබැවින්ම ඹලාගේ 
පරමාධිපති වන ඔහු මැනවින් 
දන්නාය. තවද යහමඟ ලැබූවන් 
පිළිබඳවද මැනවින් දන්නාය.  

هنَِّ ْعلَمُُِِهوََِِربََّكِِإ
َ
لَُِِّمنِِْأ َِعنِِْيَضه

ْعلَمُِِوََِوهَُِِسبهيلههِه
َ
ينَِِأ هالُْمْهَتده  (666)ِب

118-121. සතුන් කැපීම පිළිබඳ ව වූ නීති රීති. 
ඹලාලා ඔහුගේ වදන් පිළිබඳ 
විශ්වාසවන්තයින් ගලස සටිගයහු 
නම් (සගතකු ආහාරය පිණිස 
කැපීගම් දී) ඒ ගකගරහි 
අල්ලාහ්ගේ නාමය ගමගනහි 
කරඹල ලැබූ දෑ අඹලභව කරඹල.  

اِفََُكُوا هِِاْسمُُِِذكهرَِِمهمَّ ِإهنَِِْعلَْيهِهِاّللَّ
ههِهُِكْنُتمِْ هآَيَات ِ(666ِِ)ُِمْؤمهنهيَِِب

තවද කවර ගදයක් ගකගරහි 
අල්ලාහ්ගේ නාමය ගමගනහි 
කරඹල ලැබුගේ ද එය ඹලාලා 
අඹලභව ගනොකර සටීමට ඹලාලාට 
කුමක් වී ද ? තවද යමක් ගකගරහි 
ඹලාලා බල කරඹල ලැබුගේ ද එය 
හැර ඹලාලා ගවත තහනම් කර 
ඇති දෑ ඹලාලාට සැබැවින්ම 
පැහැදිලි කර ඇත. තවද ගබොගහෝ 
ගදනා කිසදු දැඹලමකින් ගතොර ව 
ඔවුන්ගේ මගනෝ ආශාවන් අඹලව 

ِِلَُكمَِِْوَما لَّ
َ
ُكلُواِأ

ْ
اِتَأ ِاْسمُُِِذكهرَِِمهمَّ

هِ َلَِِوقَدَِِْعلَْيهِهِاّللَّ َِحرَّمََِِماِلَُكمِِْفَصَّ
َِِعلَْيُكمِْ هَِلْهِهِاْضُطرهْرُتمَِِْماِإهلَّ هنَِِّإ َِوإ
لُّونََِِكثهْي ا هههمَِِِْلُضه ْهَوائ

َ
هأ هَغْْيهِِب مِ ِب

لْ ِإهنَِِّعه
ْعلَمُُِِهوََِِربََّكِ

َ
ينَِِأ هالُْمْعَتده  (666)ِب
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ගනොමඟ යති.  සීමාව ඉක්මවා 
ගියවුන් පිළිබඳ ව මැනවින් දන්නා 
සැබැවින්ම ඹලාගේ පරමාධිපති 
වන ඔහුය. 

තවද පාපගේ බාහිර දෑ හා එහි 
අභයන්තර දෑ ඹලාලා අත හැර 
දමඹල. සැබැවින්ම පාපය 
උපයන්නන් ඔවුන් සදු කරමින් 
සටි දෑ ගහේතුගවන් ඔවුනට මතු 
ප්රතිවිපාක ගදඹල ලබඹල ඇත.  

ثْمِهَِظاههرََِِوَذُروا َنهُِِاْْله هينَِِإهنََِِّوَباطه ِاَّلَّ
ُبونَِ ْثمَِِيَْكسه هَماَِسُيْجَزْونَِِاْْله ََِكنُواِب
 (666)َِيْقََتهفُونَِ

තවද කවර ගදයක් ගකගරහි 
අල්ලාහ්ගේ නාමය සහිපත් කරඹල 
ගනොලැබුගේ ද එයින් ඹලාලා 
අඹලභව ගනොකරඹල. තවද 
සැබැවින්ම එය පාපයකි. තවද 
සැබැවින්ම ගෂයිතාඹලන් ඔවුන්ගේ 
හිතමිතුරන් ඹලාලා සමඟ වාද 
කරඹල පිණිස (ඔවුන්ගේ කනට) 
ගකොඳුරඹල ඇත. තවද ඹලාලා 
ඔවුනට අවනත වූගේ නම් 
සැබැවින්ම ඹලාලා ආගේශ 
තබන්නන් වඹල ඇත.   

ُكلُواَِوَلِ
ْ
اِتَأ هِِاْسمُِِيُْذَكرِهِلَمِِْمهمَّ ِاّللَّ
هنَّهَُِِعلَْيهِه هنَِِّلَفهْسق َِِوإ َياطهيََِِوإ ِالشَّ

هَلَِِِلُوُحونَِ هههمِِْإ َائ ْوِله
َ
َُجادهلُوُكمِِْأ هنِِِْله َِوإ
َطْعُتُموُهمِْ

َ
هنَُّكمِِْأ  (666)ِلَُمْْشهُكونَِِإ

122-125. මිනිසුන් කණ්ඩායම් ගදකකි. විශ්වාසය ගහේතුගවන් යහමඟ 
වූ අය. ආශාවන් හා ගෂයිතාන් පිළිපැදීගමන් මුළා වූ අය. 

යගමකු (ගේව ප්රතික්ගෂේපය 
ගහේතුගවන්) මිය ගිය අයකු ව සට 
පසු ව ඔහුට අපි (යහමඟ තුළින්) 
ප්රාණය ලබා දී ඔහුට ආගලෝකය ද 
ඇති ගකොට එමගින් නනයා අතර 
ඇවිද යන්ගන්ද එවන් අයකු 
අන්ධකාරයන්හි සට එයින් බැහැර 
ව යා ගනොහැකි අයකු ගමන් 
වන්ගන්ද ? ගේව 
ප්රතික්ගෂේපකයින්ට ඔවුන් සදු 

َوَمنِْ
َ
ْحَييَْناهَُِِمْيت اََِكنَِِأ

َ
َِلُِِوََجَعلَْناِفَأ

ِِنُور ا ههِهَِيْمشه ِِب ِِفه َِمَثلُهَُِِكَمنِِْانلَّاسه
ِ لَُماتهِِفه ِِلَيَْسِِالظُّ ارهج 

َ هَكِِمهْنَهاِِبه َِكَذل
هلََْكفهرهينَُِِزيِّنَِ ِلُونََِيْعمَََِِكنُواَِماِل
(666) 
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කරමින් සටි දෑ අලිංකාරවත් කර 
ගපන්වඹල ලැබුගේ එගලසය.  

එගලස සෑම  මකම එහි 
කුමන්ත්රණය කරඹල පිණිස එහි 
වැරදි කරන නායකයන් ඇති 
කගළමු. ඔවුහු කුමන්ත්රණ 
කරඹලගේ ඔවුන්ටම මිස නැත. 
තවද ඔවුහු (ඒ බව) ගනොහඟති. 

هَكِ َِِجَعلَْناَِوَكَذل هرَِِقَْريَةِ ُِكِِِّفه َكاب
َ
ِأ

رهمهيَها
َْمُكُرواُُِمْ َِيْمُكُرونََِِوَماِفهيَهاِِله
هِ ِإ
ههمِِْلَّ ْنُفسه

َ
هأ  (666)ِيَْشُعُرونََِِوَماِب

ඔවුනට (මුහම්මේ තුමාණන්ගේ 
නබිත්වය තහවුරු කරමින්) යම් 
සාක්ෂියක් පැමිණි විට අල්ලාහ් 
ගේ දූතවරුන්ට පිරිනමඹල 
ලැබූවාක් ගමන් යමක් අපටද 
පිරිනමඹල ලබන ගතක් අපි 
විශ්වාස ගනොකරන්ගනමු යැයි 
ඔවුහු පැවසුගවෝය. තම දූත 
ගමගහවර ගකොතැනක තැබිය යුතු 
දැයි අල්ලාහ් මැනවින් දන්නාය. 
වැරදි කළවුන් ව ඔවුන් 
කුමන්ත්රණ කරමින් සටි දෑ 
ගහේතුගවන් අල්ලාහ් ගවතින් වූ 
අවමානයක් හා දැඩි දඬුවමක් 
හසුකර  ඹල ඇත.   

هَذا ِِنُْؤمهنَِِلَنِِْقَالُواِآَيَةِ َِجاَءْتُهمَِِْوإ َِحّتَّ
ََِِماِمهْثَلِِنُْؤَتِ وته

ُ
هُِِرُسُلِِأ ُِِاّللَّ ْعلَمُِِاّللَّ

َ
ِأ

يُبِِرهَساَِلَهََُِِيَْعُلَِِحْيُثِ هينََِِسُيصه ِاَّلَّ
ْجَرُموا

َ
ْندََِِصَغارِ ِأ هِِعه ِِاّللَّ َِوَعَذاب 

يدِ  هَماَِشده  (666ِ)َِيْمُكُرونَََِِكنُواِب

අල්ලාහ් යගමකුට මඟ ගපන් 
වීමට සතන්ගන් ද ඔහුගේ හදවත 
ඉස්ලාමය ගවතට විවෘත කරඹල 
ඇත. තවද ඔහු ව ගනොමඟ හැර 
දමන්නට ඔහු සතන්ගන්ද ඔහුගේ 
හදවත අහසට නගිනවාක් ගමන් 
දුෂ්කර ඉතා පටු (පීඩනගයන් යුත් 
හදවතක්)  බවට පත් කරයි. 
විශ්වාස ගනොකරන්නන්හට 
අල්ලාහ් දඬුවම් කරඹලගේ 
ගමගලසය.  

ُِِيُرهدِهَِفَمنِْ نِِْاّللَّ
َ
يَهُِِأ حِِْيَهده َِصْدرَهُِِيَْْشَ

هْْلهْسَلمِه نِِْيُرهدَِِْوَمنِِْل
َ
لَّهُِِأ ََِيَْعْلِِيُضه

اِهَُِصْدرَِ اَِضيِّق  نََّماَِحرَج 
َ
دَُِِكأ عَّ ِِيَصَّ ِفه

َماءهِ هَكِِالسَّ ََُِِيَْعُلَِِكَذل ِِالرِّْجَسِِاّللَّ ََِعَ
هينَِ ِ(666)ِيُْؤمهُنونََِِلِِاَّلَّ
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126-127. පරගලොගවහි දාරුස් සලාම් නම් ශාන්තිමය නිගවස කරා 
මිනිසාට මඟ ගපන්වන  අල්ලාහ්ගේ යහමඟ. 

ගමය ඹලාගේ පරමාධිපතිගේ ඍජු 
මාර් ය ගේ. උපගදස් ලබන 
නනයාට සැබැවින්ම අපි ගමම 
සාධක පැහැදිලි කගළමු.  

َاُطَِِوَهَذا اَِربَِّكِِِصه ِقَدُِِْمْسَتقهيم 
لَْنا هَقْومِ ِاْْلَيَاتهِِفَصَّ ُرونَِِل كَّ  (660)ِيَذَّ

ඔවුනට අල්ලාහ් ගවතින් වූ 
ශාන්තිගේ නිවහන ඇත. ඔහු 
කරමින් සටි දෑ ගහේතුගවන් 
ඔවුන්ගේ භාරකරු ඔහුම විය. 

َلمِهَِدارُِِلَُهمِْ ْندَِِالسَّ ُُّهمَِِْوُهوََِِربِّههمِِْعه َِوِله
هَما  (666)َِيْعَملُونَََِِكنُواِب

128-131. මිනිසුන්, ජින්වරුන් හා ඔවුන් අඹල මනය කළවුන් සමඟ වූ 
ගදබස හා අපරාධ සඳහා වූ ප රතිවිපාකය. 

ඔවුන් සයල්ල එක්රැස් කරන දින 
අගහෝ ජින් සමූහයනි! මිනිස ්
වර් යාග න් වැඩි ගදනා 
(ගනොමඟ යවා) ඹලාලා අධික කර 
 ත්ගතහුය.  මිනිසුන් අතුරින් වූ 
ඔවුන්ගේ සමීපතයින් අපගේ 
පරමාධිපතියාණනි, අපග න් 
ඇතැගමක් ඇතැගමකු ග න් 
භුක්ති වින්දහ. අප ගවත ඹලා 
නියම කළ කාල සීමාව ළඟා විය 
යැයි පවසති. (එවිට) ඹලාලාගේ 
නවාතැන (නිරා) ගින්නය. 
අල්ලාහ ්අභිමත කළ (ඇතැම්) අය 
හැර  ඔවුහු එහි සදා තනිකයින් 
ගවති.  සැබැවින්ම ඹලාගේ 
පරමාධිපති ප්රඥාවන්ත ය. සර්ව 
ඥානීය යැයි පවසයි.  

ُهمَِِْويَْومَِ اََِيُْْشُ هنَِِِّمْعَْشَِِيَاََِجهيع 
ْ
ِاْل

ُتمِِْقَدِه ِِمهنَِِاْسَتْكََثْ نْسه َِوقَاَلِِاْْله
َاُؤُهمِْ ْوِله

َ
ِِمهنَِِأ نْسه ِاْسَتْمَتعََِِربََّناِاْْله

ِِاَبْعُضنَِ هَبْعض  َجلََناَِوَبلَْغَناِب
َ
هيِأ ِاَّلَّ

لَْتِ جَّ
َ
هينََِِمْثَواُكمِِْانلَّارُِِقَاَلِِنَلَاِأ َِخادله

ِِفهيَها َُِِشاءََِِماِإهلَّ َِحكهيمِ َِربََّكِِإهنَِِّاّللَّ
 (666)َِعلهيمِ 

තවද එගලස අපි ඔවුන් උපයමින් 
සටි දෑ ගහේතුගවන් අපරාධ 
කරුවන්ග න් ඇතැගමක් 

هَكِ َِِوَكَذل همهيََِِبْعَضِِنَُولِّ ال اِالظَّ َِبْعض 
هَما ُبونَََِِكنُواِب  (666)ِيَْكسه
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ඇතැගමකුට හිතමිතුරන් බවට 
පත් කරමු.  

අගහෝ ! ජින් හා මිනිස් සමූහයනි, 
මාගේ වදන් ඹලාලාට කියා පා 
ඹලාලාගේ ගමදින හමු වීම  ැන 
ඹලාලාට අවවාද කරමින් ඹලාලා 
අතුරින්ම වූ රසූල්වරු (ධර්ම 
දූතයින්) ඹලාලා ගවත 
ගනොපැමිණිගේද?  (එවිට) ඔවුහු 
එගසේය අපට එගරහි ව අපිම 
සාක්ෂි දරන්ගනමු යැයි පවසති.  
ගමගලොව ජීවිතය ඔවුන් ව රවටා 
දැමීය. සැබැවින්ම ඔවුන් 
ප්රතික්ගෂේපකයින් ගලස සටි බව 
ඔවුන් ඔවුන්ටම එගරහි ව සාක්ෂි 
දරඹල ඇත.  

هنَِِِّمْعَْشَِِيَا
ْ
ِِاْل نْسه لَمَِِْواْْله

َ
هُكمِِْأ ت

ْ
ِيَأ

ِ ونَِيَِِمهْنُكمُِِْرُسل  َِِعلَْيُكمُِِْقصُّ ِآَيَاته
ُرونَُكمِْ هَقاءََِِويُْنذه ِقَالُواَِهَذاِيَْومهُكمِِْل

ْدنَا َِِشهه َناََِعَ ْنُفسه
َ
ْتُهمُِِأ ََياةَُِِوَغرَّ

ْ
ِاْل

ْنَيا َِِوَشههُدواِادلُّ ههمََِِْعَ ْنُفسه
َ
نَُّهمِِْأ

َ
ََِكنُواِأ

 (666)ََِكفهرهينَِ

එය (එගසේ රසූල්වරුන් පහළ 
කිරීමට ගහේතුව) අපරාධගයන් 
ගවළුණු  මක් එහි නනයා (ඒ 
 ැන) ගනොතකන්නන් ගලස සටිය 
දී ඹලාගේ පරමාධිපති එය විනාශ 
කරන්නකු ගනොවඹල පිණිස ය.  

هَكِ نَِِْذل
َ
ِالُْقَرىُِمْهلهَكَِِربَُّكِِيَُكنِِْلَمِِْأ
هُظلْمِ  ْهلَُهاِب

َ
 (666)َِغفهلُونَِِوَأ

132-135. අල්ලාහ් ස්වයිංගපෝෂිතය. මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ක රියාවන් 
සඳහා පිළිතුරු දීමට බැදී සටිති. 

සෑම ගකගනකුටම ඔවුන් කළ දෑ 
අඹලව (විවිධ) තරාතිරම් ඇත. 
ඔවුන් කරන දෑ පිළිබඳ ව ඹලා ගේ 
පරමාධිපති අනවධානියකු 
ගනොගේ.  

ِ اَِدرََجات َِِولهُكي لُواِمهمَّ َِربَُّكَِِوَماَِعمه
هَغافهل ِ اِب  (666)َِيْعَملُونََِِعمَّ

තවද අවශයතාවන්ග න් ගතොර වූ 
ද කරුණාගවන් යුක්ත වූ ද 
ඹලාගේ පරමාධිපති සතන්ගන් 
නම් ගවනත් සමූහයක පරම්පරා 

َُِِّوَربَُّكِ َغنه
ِِإهنِِْالرَّمْحَةِهُِذوِالْ

ْ
ِيََشأ

ُكمِِْمهنِِْلهْفَِويَْسَتخِِْيُْذههْبُكمِْ َِبْعده
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ගවන් ඹලාලා ව බිහි කළාක් ගමන් 
ඹලාලා ව පහගකොට  ඹලාලාග න් 
පසු ඔහු සතන පරිදි (ඹලාලා 
ගවඹලවට ගවනත්) නිගයෝජිතයින් 
පත් කරඹල ඇත.  

ُكمَِِْكَماِيََشاءَُِِما
َ
نَْشأ
َ
يَّةِهِمهنِِْأ ِقَْومِ ُِذرِّ

 (666)ِآََخرهينَِ

නියත වශගයන්ම ඹලාලාට 
ගපොගරොන්දු ගදඹල ලැබූ දෑ 
පැමිගණඹල ඇත. තවද ඹලාලා 
(එයින්) මිගදන්නන් ගනොගවති.  

هنَِّ ِِتُوَعُدونََِِماِإ ْنُتمَِِْوَماَِْلت 
َ
ِأ

زهينَِ هُمْعجه  (666)ِب

අගහෝ ! මාගේ නනයිනි, ඹලාලා 
ඹලාලාගේ ස්ථානගේ සටකටයුතු 
කරඹල. සැබැවින්ම මම ද (මාගේ 
ස්ථානගේ සට) කටුයුතු කරමි. 
ගමගලොව අවසානය යහපත් 
වන්ගන් කා හට දැ යි ඹලාලා මතු 
දැන  ඹල ඇත. නියත වශගයන්ම 
අපරාධකරුගවෝ නය ගනොලබති 
යැයි (නබිවරය) ඹලා පවසඹල.  

ِِاْعَملُواِقَْومِهِيَاِقُْلِ ُِِكمَِْمََكنَتهََِِعَ ِإهّنِّ
ِ َِلُِِتَُكونَُِِمنَِِْتْعلَُمونَِِفََسْوَفَِِعمهل 
ارهَِِعقهَبةُِ هنَّهُِِادلَّ هُمونَُِِيْفلهحَُِِلِِإ ال ِالظَّ

(666) 

136-137. අල්ලාහ්ට ආගේශ තැබීම සම්බන්ධගයන් වූ අවවාදය හා 
නාහිලිේයා සම්ප රදායන්. 

ග ොයමින් හා ග ොවිපළ 
සතුන්ග න් බිහි කළ දැයින් 
අල්ලාහ්ට ගකොටසක් ගවන් 
ගකොට ඔවුන්ගේ කල්පිතය අඹලව 
ගමය අල්ලාහ් ගවඹලගවනි, ගමය 
තමන්ගේ සම ගදවිවරුන් 
ගවඹලගවනි යැයි පවසති.  
ඔවුන්ගේ සම ගදවිවවරුන් 
ගවඹලගවන් වූ දෑ අල්ලාහ් ගවත 
ළඟා ගනොවඹල ඇත. තවද අල්ලාහ ්
ගවඹලගවන් වූ දෑ ඔවුන්ගේ සම 
ගදවිවරුන් ගවත ළඟා ගනොවඹල 
ඇත. ඔවුන් තීන්දු කරන දෑ නපුරු 

هِِوََجَعلُوا َّ اِّلله ِِمهمَّ
َ
َْرثهِِمهنََِِذرَأ

ْ
ِاْل

ْنَعامِه
َ
يب اَِواْْل هَِِهَذاَِفَقالُواِنَصه َّ ِّلله

ههمِْ هَزْعمه هَناَِوَهَذاِب ََكئ هُْشَ ََِكنََِِفَماِل
هههمِْ ََكئ هُْشَ ُلِِفََلِِل هَلِِيَصه هِِإ ََِكنََِِوَماِاّللَّ

هِ َّ ُلَِِفُهوَِِّلله هَلِِيَصه هههمِِْإ ََكئ ِامََِِساءََُِِشَ
 (660)ََِيُْكُمونَِ
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විය.  

තවද එගලසම ආගේශ 
තබන්නන්ග න් බහුතරයක් 
ගදනාට තම දරුවන් ඝාතනය 
කිරීම ඔවුන්ගේ හවුල්කාර 
ගදවිවරු අලිංකාර කර ගපන්වීය. 
එය ඔවුන් (ෂයිතාඹලන්) ඔවුන් ව 
විනාශ කරඹල පිණිස ද, ඔවුන්ගේ 
දහම ඔවුනට විකෘති කර 
ගපන්වඹල පිණිසය. අල්ලාහ් 
සතුගේ නම් ඔවුහු එය 
ගනොකරන්නට තිබුණි. එබැවින් 
ඔවුන් ග ොතමින් සටින දෑ සමඟ 
ඔවුන් ව ඹලා අත හැර දමඹල.  

هَكِ ِالُْمْْشهكهيَِِمهنَِِلهَكثهْيِ َِزيَّنََِِوَكَذل
ْوَلدهههمَِِْقْتَلِ
َ
ََكُؤُهمِِْأ ِلهُْيُْدوُهمَُِِْشَ

َلْبهُسوا َُِِشاءََِِولَوِِْدهيَنُهمَِِْعلَْيههمَِِْوِله ِاّللَّ
ِ(666)َِيْفََتُونَِِاَومَِِفََذْرُهمَِِْفَعلُوهَُِِما

138-140. ආගේශ තබන්නන්ගේ අඥානකම හා මුළාව. 
ගමය තහනම් කරඹල ලැබූ 
ග ොවිපළ සතුන් හා ගකත්ය. 
ඔවුන්ගේ උපකල්පනය පරිදි අපි 
සතන අය හැර (අන් කිසවකු) 
ගමය අඹලභව ගනොකළ යුතු යැයි 
ඔවුහු පවසති. තවද ඇතැම් 
ග ොවිපළ සතුන් උන්ගේ පිට 
( මන් බිමන් යාමට) තහනම් 
කරඹල ලැබ ඇතැයි ද ඇතැම් 
ග ොවිපළ සතුන් මත අල්ලාහ්ගේ 
නාමය තමන් ගමගනහි 
ගනොකරන්ගන් යැයි ද ඔහු ගවත 
ග ොතා පවසති. ඔවුන් ග ොතමින් 
සටි දෑ ගවඹලගවන් ඔවුනට 
ප්රතිවිපාක ගදඹල ඇත.  

ههَِِوقَالُوا ْنَعامِ َِهذه
َ
ْجرِ ِوََحْرث ِِأ َِلِِحه

َِِيْطَعُمَها ههمِِْنََشاءَُِِمنِِْإهلَّ هَزْعمه نِِْب
َ
َِعامِ وَأ

َمْتِ ْنَعامِ ُِظُهوُرَهاُِحرِّ
َ
ِيَْذُكُرونََِِلِِوَأ

هِِاْسمَِ َاءِ َِعلَْيَهاِاّللَّ َِعلَْيهِهِاْفَته
هَماَِسَيْجزهيههمِْ ونَََِِكنُواِب  (666)َِيْفََتُ

ගමම ග ොවිපළ සතුන්ගේ කුස 
තුළ ඇති දෑ පිරිමින්ට පමණක් 
සතුය. අපගේ සහකාරියන්හට 
තහනම් කරන ලේදකි. එය මිය 

َِِماَِوقَالُوا ههُِِبُطونِهِفه ْنَعامِهَِهذه
َ
ِاْْل

هَصةِ  ُكورهنَاَِخال
ُ َِِوُُمَرَّمِ َِّله َناََِعَ ْزَواجه

َ
ِأ
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ගිය තත්ත්වගේ තිගබ් නම් එහි 
ඔවුහු හවුල්කරුවන් ගවති යැයි 
ඔවුහු පවසති ඔවුන්ගේ ගමම 
ප්රකාශයට ඔහු ඔවුනට ප්රතිවිපාක 
ගදඹල ඇත. නියත වශගයන්ම ඔහු 
ප්රඥාවන්තය. සර්ව ඥානීය. 

هنِْ ََكءُِِفهيهِهَِفُهمَِِْمْيَتةِ ِيَُكنَِِْوإ َُِشَ
هنَّهَُِِوْصَفُهمَِِْسَيْجزهيههمِْ َِعلهيمِ َِحكهيمِ ِإ

(666) 

කිසදු දැඹලමකින් ගතොර ව අඥාන 
කමින් තම දරුවන් ඝාතනය 
කළවුන් සැබැවින්ම පාඩු වින්දහ. 
තවද අල්ලාහ් ගකගරහි ගබොරු 
ග ොතමින් අල්ලාහ ් ඔවුනට 
ගපෝෂණය වශගයන් පිරිනැමූ දෑ 
ඔවුහු තහනම් කර  ත්හ. ඔවුහු 
ගනොමඟ ගියහ. තවද ඔවුන් 
යහමඟ ලේදන් ගනොවූහ. 

َِِقَدِْ هينََِِخسه ْوَلَدُهمَِِْقَتلُواِاَّلَّ
َ
اِأ َِسَفه 

هَغْْيهِ لْمِ ِب ُمواِعه َُِِرَزَقُهمَُِِماِوََحرَّ ِاّللَّ
َاءِ  ِِاْفَته هََِِعَ ََِكنُواَِوَماَِضلُّواِقَدِِْاّللَّ

ينَِ  (666)ُِمْهَتده

141-142. අල්ලාහ්ගේ අඹල  රහයන් හා සzකාත් ග වීමට දිරි  ැන්වීම. 
(වට්ටක්කා වැනි ගපොගළොගේ) 
විහිදී වැගඩන උයන් ද (ඉි   ස ්
වැනි) විහිදුවීමකින් ගතොර ව 
වැගඩන උයන් ද ඉි  ද එහි 
ආහාරය විවිධ වූ පැළෑටි ද ඔලිේ ද 
ගදළුම් ද එකිගනකට සමාන 
වශගයන් හා එකිගනකට සමාන 
ගනොවන  වශගයන් බිහි කගළේ 
ඔහුය. ඹලාලා එහි පල හට  ැණුඹල 
විට එහි පල අඹලභව කරඹල. තවද 
එය ගනළා  න්නා දින එහි 
උරුමය ගදඹල. තවද ඹලාලා 
නාස්ති ගනොකරඹල. නියත 
වශගයන්ම ඔහු නාසත්ිකාරයින් ව 
ප්රිය ගනොකරඹල ඇත.   

هيَِوُهوَِ ِِاَّلَّ
َ
نَْشأ
َ
ِِأ َِِجنَّات  َِمْعُروَشات 

ِِوََغْْيَِ ْرعََِِوانلَّْخَلَِِمْعُروَشات  َِوالزَّ
ا ُكلُهُُُِِمَْتلهف 
ُ
ْيُتونَِِأ مَّانََِِوالزَّ َِوالرُّ
ا هه  ههِ ِوََغْْيَُِِمتََشاب َِثَمرهههِِمهنَُِِْكُواُِمتََشاب

هَذا ْثَمرَِِإ
َ
هَُِِوآَتُواِأ َِوَلَِِحَصادهههِِيَْومََِِحقَّ

هنَّهُِِتُْسهفُوا َِِلِِإ  (666)ِالُْمْسهفهيََُِِيهبُّ

ග ොවිපළ සතුන් අතුරින් 
ප්රවාහනය කරඹල ලබන්නක් 
වශගයන් හා ප්රවාහනය කළ 

ْنَعامِهَِومهنَِ
َ
اِمَحُولَةِ ِاْْل اَُِكُواَِوفَْرش  ِمهمَّ
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ගනොහැකි වශගයන් (බිහි කගළේ 
ඔහුය) අල්ලාහ් ඹලාලාට 
ගපෝෂණය වශගයන් දුන් දැයින් 
ඹලාලා අඹලභව කරඹල. 
ගෂයිතාන්ගේ පියවරවල් 
අඹල මනය ගනොකරඹල. නියත 
වශගයන්ම ඔහු ඹලාලාට ප්රකට 
සතුරා ගවයි. 

َُِِرَزقَُكمُِ ُِخُطوَاتهِِتَتَّبهُعواَِوَلِِاّللَّ
ْيَطانِه هنَّهُِِالشَّ ُِمبهيِ َِعُدوِ ِلَُكمِِْإ

(666ِ)ِ

143-144. අල්ලාහ් තහනම් කළ දෑ අඹලමත කිරීම වැරදි බව දැඹලවත් 
කිරීම. 

(ආහාරයට අඹලමත සතුන් 
අතරින්) වර්  අටක් ඇත. 
බැටළුවාග න් ( ැහැඹල පිරිමි 
යන) ගදගදගනක් ද එළුවාග න් 
ගදගදගනක් ද ගවති. (ගම්වායින්) 
ඔහු තහනම් කර ඇත්ගත් පිරිමි 
සතුන් ගදගදනා ද? නැතගහොත් 
 ැහැඹල සතුන් ගදගදනා ද? එගසේ 
නැතගහොත්  ැහැඹල සතුන්ගේ 
 ැබ් තුළ ඇති දෑ ද? ඹලාලා 
සතයවාදීන් ව සටිගයහු නම් 
බුේධිමත් ව මට (ගම්  ැන) දන්වා 
සටින්නැයි ඹලා පවසඹල. 

َِِثَمانهَيةَِ ْزَواج 
َ
نِهِمهنَِِأ

ْ
أ َِومهنَِِاثْنَْيِهِالضَّ

َكَرْينِهِقُْلِِاثْنَْيِهِالَْمْعزِه
مِهَِحرَّمَِِآََّلَّ

َ
ِأ

نْثََيْيِه
ُ
اِاْْل مَّ

َ
رَْحامَُِِعلَْيهِهِاْشَتَملَْتِِأ

َ
ِأ

نْثََيْيِه
ُ
ِِاْْل هعهلْمِ ِنَبُِّئوّنه ُِكْنُتمِِْإهنِِْب

 (666)َِصادهقهيَِ

තවද ඔටුවාග න් ( ැහැඹල පිරිමි 
යන) ගදගදගනක් ද  වයාග න් 
ගදගදගනක් ද ගවති. (ගම්වායින්) 
ඔහු තහනම් කර ඇත්ගත් පිරිමි 
සතුන් ගදගදනා ද? නැතගහොත් 
 ැහැඹල සතුන් ගදගදනා ද? එගසේ 
නැතගහොත්  ැහැඹල සතුන්ගේ 
 ැබ් තුළ ඇති දෑ දැ යි අසඹල. 
එගසේ නැතගහොත් ගම්  ැන 
අල්ලාහ් ඹලාලාට උපගදස් දුන් 
අවස්ථාගේ ඹලාලා සාක්ෂි 

هلِهَِومهنَِ ب ِقُْلِِاثْنَْيِهِاْْلََقرِهَِومهنَِِاثْنَْيِهِاْْله
َكَرْينِه

مِهَِحرَّمَِِآََّلَّ
َ
نْثََيْيِهِأ

ُ
اِاْْل مَّ

َ
ِأ

رَِِْعلَْيهِهِاْشَتَملَْتِ
َ
نْثََيْيِهَِحامُِأ

ُ
مِِْاْْل

َ
ِأ

هذُِِْشَهَداءَُِِكْنُتمِْ اُكمُِِإ َُِِوصَّ هَهَذاِاّللَّ ِب
ْظلَمَُِِفَمنِْ
َ
نِهِأ ِِاْفََتَىِمهمَّ هََِِعَ ب اِاّللَّ َِكذه
لَِّ ُضه هَغْْيهِِانلَّاَسِِِله لْمِ ِب َِِإهنَِِّعه َِلِِاّللَّ
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කරුවන් ගලස සටිගයහු ද? නනයා 
ගනොමඟ යවඹල පිණිස දැඹලගමන් 
ගතොර ව අල්ලාහ් ගකගරහි ගබොරු 
ග ොතන්නාට වඩා දරුණු 
අපරාධකරු කවගරකු ද? 
සැබැවින්ම අල්ලාහ් අපරාධකාරී 
පිරිසට යහමඟ ගනොගපන්වයි.  

همهيَِِالَْقْومََِِيْهدهي ال ِ(666)ِالظَّ

145-147. ආහාර වර්  අතුරින් අල්ලාහ් තහනම් කළ දෑ හා 
යුගදේවන්ට පමණක් තහනම් කළ දෑ. 

මිය ගිය දෑ, වහනය වන රුධිරය, 
ශූකර මාිංශ -  ඇත්ගතන්ම එය 
අපිරිසදුය.- අල්ලාහ් ගනොවන දෑ 
ගවඹලගවන් කවර ගදයක් කපන 
ලේගේ ද එවන් පාපී දෑ වශගයන් 
පවතින දෑ හැර අඹලභව 
කරන්ගනකුට එය අඹලභව කිරීමට 
තහනමක් ගලස ගවන කිසවක් මා 
ගවත දන්වා ඇති දෑ හි මා ඹලදුටුමි. 
නමුත් කවගරකු ගහෝ බල කරඹල 
ලැබුගේ  නම් ඔහු සීමාව ඉක්මවා 
යන්ගනකු ගහෝ නැවත නැවතත් 
ඉටු කරන්ගනකු වශගයන් හැර 
(එය අඹලභව කිරීමට අඹලමැතිය 
ඇත.) සැබැවින්ම ඹලාගේ 
පරමාධිපති අති ක්ෂමාශීලීය. 
කරුණා ගුණගයන් යුක්තය.   

دَُِِلِِقُْلِ جه
َ
ِِأ ََِِماِفه وحه

ُ
هَلَِِّأ اِإ م  ُُِِمَرَّ ََِعَ

مِ  َِِيْطَعُمهَُِِطاعه نِِْإهلَّ
َ
وَِِْمْيَتةِ ِيَُكونَِِأ

َ
ِأ

ا اَِدم  وَِِْمْسُفوح 
َ
َْنهيرِ َِْلْمَِِأ هنَّهُِِخه ِفَإ

ِ وِِْرهْجس 
َ
اِأ ههلَِِّفهْسق 

ُ
هَغْْيهِِأ هِِل ههِهِاّللَّ َِفَمنِهِب

إهنََِِّعدِ َِوَلِِبَاغ َِِغْْيَِِاْضُطرَِّ
َِربََّكِِفَ

يمِ َِغُفورِ   (666)ِرَحه

නියගපොතු සහිත සෑම එකක්ම අපි 
යුගදේවූවනට තහනම් කගළමු. 
තවද  වයින් හා එළුවන්ග න් 
උන්ගේ පිටවල් හා ගබොකු හා 
අස්ථි සමඟ මුසු වූ දෑ හැර 
(අගනකුත්) ගම්ද ඔවුන් ගවත 
තහනම් කගළමු. ඔවුන්ගේ 
අපරාධ ගහේතුගවන් ගමගලස අපි 

ِ هينََِِوََعَ ْمَناَِهاُدواِاَّلَّ ُِظُفرِ ِذهيُِكََِِّحرَّ
ْمَناَِوالَْغَنمِهِاْْلََقرِهَِومهنَِ َِعلَْيههمَِِْحرَّ

ُِِشُحوَمُهَما وهُِِظُهوُرُهَماِمَحَلَْتَِِماِإهلَّ
َ
ِأ

ََوايَا
ْ
وِِْاْل

َ
هَعْظمِ ِاْخَتلََطَِِماِأ هَكِِب َِذل
هَبْغيهههمَِِْجَزْيَناُهمِْ هنَّاِب ِقُونَِلََصادِهَِوإ
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ඔවුනට ප්රතිවිපාක දුනිමු. තවද 
සැබැවින්ම අපි සතයවාදීහු 
වන්ගනමු.  

(660ِِ) 

නමුත් ඔවුහු ඹලා ව ගබොරු කගළේ 
නම් එවිට ඹලාලාගේ පරමාධිපති 
කරුණාගවන් හා විශාලත්ව ගයන් 
යුක්තය. වැරදිකාර පිරිස ග න් 
ඔහුගේ දඬුවම ප්රතික්ගෂේප කරඹල 
ගනොලැගබ් යැයි ඹලා පවසඹල.  

إهنِْ
بُوكَِِفَ ِرمَْحَةِ ُِذوَِربُُّكمَِِْفُقْلَِِكذَّ

َعةِ  سُِِيَُردَُِِّوَلَِِواسه
ْ
ِالَْقْومِهَِعنِهِهُِبَأ

 (666)ِالُْمْجرهمهيَِ

148-150. ආගේශ තබන්නන් අල්ලාහ් ගකගරහි ගබොරු ග තීම. 

අල්ලාහ් අභිමත කර ඇත්නම් අප 
හා අපගේ මුතුන්මිත්තන් ආගේශ 
ගනොකරන්නට තිබුණි. තවද 
කිසවක් අප ගවත තහනම් 
ගනොකරන්නට තිබුණි යැයි 
ආගේශ කළවුන් පවසඹල ඇත. 
ගමගලස ඔවුනට ගපර සටියවුන් ද 
අපගේ දඬුවම භුක්ති විි න ගතක් 
ගබොරු කරමින් සටියහ. ඹලාලා 
ගවත යම් දැඹලමක් එය අපහට 
දන්වා සටින අයුරින් තිගබ්ද? 
ඹලාලා අඹල මනය කරඹලගේ 
අඹලමානය මිස නැත. තවද ඹලාලා 
උපකල්පනය කරන්නන් මිස 
නැත.   

هينََِِسَيُقوُلِ ُكواِاَّلَّ َْشَ
َ
َُِِشاءَِِلَوِِْأ َِماِاّللَّ

ْكَنا َْشَ
َ
ََِِوَلِِأ ْمَناَِوَلِِبَاُؤنَاآ ِمهنَِِْحرَّ

ءِ  هَكََِِشْ َبَِِكَذل هينََِِكذَّ َِقْبلهههمِِْمهنِِْاَّلَّ
ِ َسَناَِذاقُواَِحّتَّ

ْ
ْنَدُكمَِِْهْلِِقُْلِِبَأ ِمهنِِْعه

مِ 
لْ ِِتَتَّبهُعونَِِإهنِِْنَلَاَِفُتْخرهُجوهُِِعه هلَّ ِإ

نَِّ هنِِْالظَّ ْنُتمَِِْوإ
َ
ِِأ  (666)ََِّتُْرُصونَِِإهلَّ

පිරිපුන් සාධක අල්ලාහ් සතුය 
එබැවින් ඔහු අභිමත කගළේ නම් 
ඹලාලා සයල්ලන්ට යහ මඟ 
ගපන්වා ගදන්නට තිබුණි යැයි 
(නබිවරය) ඹලා පවසඹල.  

ِهِقُْلِ َّ ةُِِِلََفه ُجَّ
ْ
هَغةُِِاْل َِشاءَِِفَلَوِِْاْْلَال
َْجَعهيَِِلََهَداُكمِْ
َ
 (666)ِأ

ගමය තහනම් කගළේ සැබැවින්ම 
අල්ලාහ් යැයි සාක්ෂි දරන 
ඹලාලාගේ සාක්ෂිකරුවන් ග න 

ِهُِشَهَداَءُكمَُِِهلُمَِِّقُْلِ ِيَْشَهُدونَِِينَِاَّلَّ
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එඹල යැයි (නබිවරය) ඹලා පවසඹල. 
එවිට ඔවුහු සාක්ෂි දැරුගේ නම් 
එවිට ඹලා ඔවුන් සමඟ වී සාක්ෂි 
ගනොදරඹල. අපගේ වදන් ගබොරු 
කළවුන්ගේ හා අවසානය විශව්ාස 
ගනොකරන්නන්ගේ ආශාවන් 
අඹල මනය ගනොකරඹල.  තවද 
ඔවුහු ඔවුන්ගේ පරමාධිපතිට 
සමානකම් ඇති කරති.  

نَِّ
َ
َِِأ ِفََلَِِشههُدواِفَإهنَِِْهَذاَِحرَّمَِِاّللَّ

ْهَواءَِِتَتَّبهعَِِْوَلَِِمَعُهمِِْتَْشَهدِْ
َ
هينَِِأ ِاَّلَّ

بُوا هَناَِكذَّ هآَيَات هينَِِب ِيُْؤمهُنونََِِلِِوَاَّلَّ
َرةهِ هاْْلَخه هَربِّههمَِِْوُهمِِْب لُونَِِب ِ(666)َِيْعده

151. තහනම් කළ දෑ හා ඉස්ලාමීය  තිගුණ සම්බන්ධ විස්තර. 

එඹල. ඹලාලාගේ පරමාධිපති 
ඹලාලාට තහනම් කළ දෑ මම 
ඹලාලා ගවත පවසමි යැයි 
(නබිවරය) ඹලා පවසඹල. එය 
ඹලාලා ඔහුට කිසවක් ආගේශ 
ගනොකරන බවටත්, ගදමාපියන්ට 
උපකාරශීලී ව කටයුතු කරන 
ගලසත්, දිළිඳුකම ගහේතුගවන් 
ඹලාලාගේ දරුවන් ඝාතනය 
ගනොකරන ගලසත්, -ඹලාලාට හා 
ඔවුනට ගපෝෂණය ගදඹලගේ 
අපමය.- එගමන්ම  ඹලාලා 
අශික්ෂිත දැයින් මතුපිටින් 
ගපගනන දෑ හා රහස ත දෑට 
සමීප ගනොවන ගලසත්ය. අල්ලාහ ්
ඹලාලාට තහනම් කළ ආත්මයක් 
ඹලාලා යුක්තිගයන් ගතොර ව මිස 
ඝාතනය ගනොකරඹල. ගමගසේ එය 
ඹලාලාට ඔහු උප ගදස් ගදඹලගේ 
ඹලාලා වටහා  ත හැකි වඹල 
පිණිසය.  

تُْلَِِتَعالَْواِقُْلِ
َ
َِربُُّكمَِِْحرَّمََِِماِأ
َِِعلَْيُكمِْ لَّ
َ
ههِهِتُْْشهُكواِأ َِشيْئ اِب
يْنِه َ هالَْوادله َِتْقُتلُواَِوَلِِإهْحَسان اَِوب
ْوَلَدُكمِْ

َ
هْمَلق ِِمهنِِْأ ِنَْرُزقُُكمََِِْنْنُِِإ

هيَّاُهمِْ َشَِِتْقَرُبواَِوَلَِِوإ َِظَهرََِِماِالَْفَواحه
ِانلَّْفَسِِواَتْقُتلَُِِوَلَِِبَطنََِِوَماِمهْنَها
ِ ته
َُِِحرَّمَِِالَّ ِِاّللَّ َقِِِّإهلَّ

ْ
هاْل َِذلهُكمِِْب

اُكمِْ ههِهَِوصَّ  (666ِِ)َِتْعقهلُونَِِلََعلَُّكمِِْب

152-153. අනාථයින් ගකගරහි කරුණාව දැක්වීම හා ඔවුන්ගේ 
සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ව වූ නිගයෝ ය. 
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අනාථයාගේ ධනයට ඔහු වැඩි විය 
පත් වන තුරු යුක්ති සහ ත 
අයුරින් මිස සමීප ගනොවඹල. තවද 
කිරුම් මිණුම් යුක්ති සහ ත 
ගලසන් පූර්ණ ව ඉටු කරඹල. කිසදු 
ආත්මයකට එහි හැකියාව අඹලව 
මිස අපි බර ගනොපටවන්ගනමු. 
සමීප ඥාතියකු වුව ද ඹලාලා 
පවසන  විට යුක්ති රුක ව 
පවසඹල. තවද අල්ලාහ්ගේ ගිවිසුම 
ඉටු කරඹල. ගම්වා ගමමගින් 
ඹලාලාට උපගදස ්ගදඹලගේ ඹලාලා 
ගමගනහි කිරීමට හැකි වඹල 
පිණිසය.  

ِِاِْلَتهيمِهَِمالََِِتْقَرُبواَِوَلِ ِِإهلَّ ته
هالَّ َِِب ِهه

ْحَسنُِ
َ
ِِأ هَُِِيْبلُغََِِحّتَّ ُشدَّ

َ
ْوفُواِأ

َ
ِالَْكْيَلِِوَأ

َِِوالْمهزيَانَِ هالْقهْسطه اِنَُكلُِّفَِِلِِب َِنْفس 
ِ هَذاِوُْسَعَهاِإهلَّ لُواِقُلُْتمَِِْوإ ََِكنََِِولَوِِْفَاْعده
هَعْهدِهِقُْرَبَِِذا هَِِوب ْوفُواِاّللَّ

َ
هُكمِِْأ َِذل

اُكمِْ ههِهَِوصَّ ُرونَِِلََعلَُّكمِِْب ِتََذكَّ
(666) 

තවද නියත වශගයන්ම ගමය 
මාගේ ඍජු මාර් යයි. එබැවින් 
ඹලාලා එය අඹල මනය කරඹල. 
(ගවනත්) මාර්  අඹල මනය 
ගනොකරඹල. එවිට ඹලාලා ව 
ඔහුගේ මාර් ගයන් එය ගවන් 
කරඹල ඇත. ගම්වා ගමමගින් 
ඹලාලාට උපගදස ්ගදඹලගේ ඹලාලා 
බිය බැතිමත් විය හැකි වඹල 
පිණිසය.  

نَِّ
َ
َِِهَذاِوَأ َاطه اِِصه ِفَاتَّبهُعوهُُِِمْسَتقهيم 
ُبَلِِتَتَّبهُعواَِوَلِ َقِِالسُّ هُكمَِِْفَتَفرَّ َِعنِِْب

هُكمَِِْسبهيلههِه اُكمَِِْذل ههِهَِوصَّ ِلََعلَُّكمِِْب
 (666)َِتتَُّقونَِ

154-158. අල්ලාහ් පහළ කළ ආ ම් වල යහමඟ තිගබන බවත් ඒවා 
ගනොපිළිපැදීගමන් සමාව ගනොලැගබඹල ඇති බවත් වි  රහ කිරීම. 

පසු ව වඩාත් අලිංකාර අයුරින් 
සෑම ගදයක්ම විස්තර කරන්නක් 
ගලස ද මඟ ගපන්වීමක් ගලස ද 
ආශිර්වාදයක් ගලස ද එම 
පුස්තකය අපි මූසාට 
පිරිනැමුගවමු. එය ඔවුන්ගේ 
පරමාධිපතිගේ හමු ව ඔවුන් 
විශ්වාස කිරීමට හැකි වඹල 

اِالْكهَتاَبُِِموَسِِآَتَيَْناُِثمَِّ َِِتَمام  ََِعَ
هي ْحَسنَِِاَّلَّ
َ
ِِأ يل  َِِوَتْفصه ءِ ِلهُكِّ ََِشْ
ى هلهَقاءهِِلََعلَُّهمَِِْورمَْحَةِ َِوُهد  َِربِّههمِِْب
 (666)ِيُْؤمهُنونَِ
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පිණිසය. 

තවද අපි පහළ කළ ගමම 
පුස්තකය භා ය සම්පන්නය. 
එබැවින් ඹලාලා එය පිළිපදිඹල. 
තවද ඹලාලා කරුණා ව ලැබීමට 
හැකි වඹල පිණිස ඹලාලා බිය 
බැතිමත් වඹල. 

َِِوَهَذا نَْزنْلَاهُِِكهَتاب 
َ
ِفَاتَّبهُعوهُُِِمَباَركِ ِأ

 (666)ِتُرمَْحُونَِِلََعلَُّكمَِِْواتَُّقوا

අපට ගපර පුස්තකය පහළ කරඹල 
ලැබුගේ (යුගදේ හා කිතුඹල යන) 
ගදපිරිස ගවතමය. තවද අපි 
ඔවුන්ගේ ඉ ැන්වීම්  ැන අපි 
අනවධානීන් ගලස සටිගයමු  යැයි 

ඔවුහු ගනොපවසඹල පිණිසය.  

نِْ
َ
هنََّماَِتُقولُواِأ نْزهَلِِإ

ُ
ِِالْكهَتاُبِِأ ََِعَ

هَفَتْيِه هنَِِْقْبلهَناِمهنَِِْطائ َِعنُِِْكنَّاَِوإ
 (660)ِلََغافهلهيَِِدهَراَستهههمِْ

නැතගහොත් සැබැවින්ම අප ගවත 
පුස්තකය පහළ කරඹල ලැබුගේ 
නම් ඔවුනට වඩා අපි යහ මඟ 
ලැබූවන් වන්ගනමු යැයි ඔවුන් 
ගනොපවසඹල පිණිසය. නමුත් 
ඹලාලාගේ පරමාධිපතිග න් 
ඹලාලා ගවත පැහැදිලි සාධකය 
මඟ ගපන්වීම හා ආශිර්වාදය 
පැමිණි විට අල්ලාහ්ගේ වදන් 
ගබොරු ගකොට එය පිටු පෑ අයට 
වඩා මහා අපරාධකරු කවගරකු 
ද?  අපගේ වදන් පිටුපාන්නන්ට 
ඔවුන් පිටුපාමින් සටි ගහේතුගවන් 
නපුරු දඬුවමක් මතු අපි 
ප්රතිවිපාක වශගයන් 
පිරිනමන්ගනමු.  

وِْ
َ
نَّاِلَوَِِْتُقولُواِأ

َ
نْزهَلِِأ

ُ
ِالْكهَتاُبَِِعلَْيَناِأ

ْهَدىِلَُكنَّا
َ
ِبَيَِّنةِ َِجاَءُكمَِِْفَقدِِْمهْنُهمِِْأ
ىَِربُِّكمِِْمهنِْ ْظلَمَُِِفَمنَِِْورمَْحَةِ َِوُهد 

َ
ِأ

نِْ َبِِمهمَّ هآَيَاتهَِِكذَّ هِِب َِعْنَهاَِوَصَدَفِِاّللَّ
هينََِِسَنْجزهي فُونَِِاَّلَّ هَناآَِعنِِْيَْصده ِيَات

َعَذابهُِِسوءَِ
هَماِالْ فُونَََِِكنُواِب ِيَْصده

(666ِِ) 

මලක්වරුන් ඔවුන් ගවත පැමිණීම 
ගහෝ ඹලාගේ පරමාධිපති ඔවුන් 
ගවත පැමිණීම ගහෝ ඹලාගේ 
පරමාධිපතිගේ සාධක සමහරක් 
පැමිණීම ගහෝ ඔවුන් 

َِِيْنُظُرونََِِهْلِ نِِْإهلَّ
َ
تهَيُهمُِِأ

ْ
هَكةُِِتَأ ِالَْمَلئ

وِْ
َ
َِِأ ته

ْ
وَِِْربَُّكِِيَأ

َ
َِِأ ته

ْ
ِآَيَاتهَِِبْعُضِِيَأ
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බලාගපොගරොත්තු වන්ගන් ද? 
ඹලාගේ පරමාධිපතිගේ සාධක 
සමහරක් පැමිගණන දින කිසදු 
ආත්මයකට එහි විශව්ාසය 
ප්රගයෝනනවත් ගනොවඹල ඇත. මීට 
ගපර එය විශ්වාස ගනොකගළේය. 
එගමන්ම එම විශ්වාසය තුළ කිසදු 
යහපතක් උපයා  ත්ගත් ද නැත. 
ඹලාලා බලාගපොගරොත්තු ගවන් 
සටිඹල. සැබැවින්ම අප ද 
බලාගපොගරොත්තුගවන් සටින්නන් 
ගවමු යැයි (නබිවරය) ඹලා 
පවසඹල.   

ِِيَْومََِِربَِّكِ ته
ْ
َِلَِِربَِّكِِيَاتهِآَِبْعُضِِيَأ

اَِيْنَفعُِ هيَماُنَهاَِنْفس  ِآََمَنْتِِتَُكنِِْلَمِِْإ
وَِِْقْبُلِِمهنِْ

َ
َِِكَسَبْتِِأ هِِفه هَهاإ َِخْْي اِيَمان

ُرواِقُلِه هنَّاِاْنَتظه ُرونَِِإ  (666)ُِمْنَتظه

159-160. ක රියාවන් සඳහා ගදඹල ලබන ප රතිඵල පිළිබඳ ව වි  රහය හා 
දහගම් ගබදීම් ඇති කර ගනො ත යුතු යැයි අවවාදය. 

සැබැවින්ම තම දහම ගබදා ගවන් 
ගකොට කණ්ඩායම් වශගයන් පත් 
වූවන් ඔවුන් අතුරින් ඹලා කිසදු 
විෂයයක ගනොවන්ගනහිය. 
සැබැවින්ම ඔවුන්ගේ විෂය 
සයල්ල අල්ලාහ ් ගවතය. පසු ව 
ඔවුන් කරමින් සටි දෑ පිළිබඳ ව 
ඔහු ඔවුනට දන්වයි.  

هنَِّ هينَِِإ اَِوََكنُواِدهيَنُهمِِْفَرَّقُواِاَّلَّ َيع  ِشه
ِِمهْنُهمِِْلَْسَتِ ءِ ِفه هنََّماََِشْ ْمُرُهمِِْإ

َ
هَلِِأ ِإ

هِ همَِِيُنَبُِّئُهمُِِْثمَِِّاّللَّ َِيْفَعلُونَََِِكنُواِاب
(666) 

කවගරකු යහපතක් රැග න 
එන්ගන් ද එවිට ඔහුට ඒ හා 
සමාන (ප්රතිඵල) දහයක් හිමිය. 
තවද කවගරකු නපුරක් රැග න 
එන්ගන් ද එවිට ඒ හා සමාන 
(ප්රතිවිපාක)යක් මිස ගවගනකක් 
ගනොමැත. ඔවුහු අසාධාරණකම් 
කරඹල ගනොලබති.  

ََسَنةِهَِجاءََِِمنِْ
ْ
هاْل َِِعْْشُِِفَلَهُِِب

َ
هَهاأ ِْمَثال

يَِّئةِهَِجاءََِِوَمنِْ هالسَّ َُِِيَْزىِفََلِِب هلَّ ِإ
 (606)ُِيْظلَُمونََِِلَِِوُهمِِْمهْثلََها

161-165. නියම අවනත වීම හා ශුේධ වූ තේහීම්දය අල්ලාහ් සතුය. 
මිනිසා ඔහුගේ ක රියාවන් පිළිබඳ ව ප රශ්න කරඹල  ලබඹල ඇත. 
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සැබැවින්ම මාගේ පරමාධිපති 
ඍජු දහමින් යුත් ඉබ්රාහීම්ම්ගේ 
අවිංක පිළිගවතින් මා හට නිවැරදි 
මාර් ය ගවත මඟ ගපන්වීය. 
සැබැවින්ම ඔහු ආගේශ 
කරන්නන් අතුරින් ගනොවීය. 

ِِقُْلِ نه
هنَّ ِِإ َِِهَداّنه هَلَِِرّبِّ ِِإ َاط  ِِصه

اِدهين اُِمْسَتقهيمِ  هبَْراههيمَِِمهلَّةَِِقهَيم  ِإ
ا ِالُْمْْشهكهيَِِمهنَََِِكنََِِوَماَِحنهيف 

(606) 

සැබැවින්ම මාගේ සලාතය මාගේ 
නැමදුම මාගේ ජීවය මාගේ 
මරණය ගලෝකයන්හි පරමාධිපති 
වන අල්ලාහ් සතුය. 

ِِإهنَِِّقُْلِ َِِصَلته َِوَُمَْيايََِِونُُسكه
ِ هَِِوَمَماته َّ ِِّلله  (606)ِالَْعالَمهيََِِربِّ

ඔහුට සමාන කිසවකු ගනොමැත. 
තවද ගම්  ැන මම නිගයෝ  
කරඹල ලේගදමි. තවද මම 
මුසල්ිම්වරුන්ග න් පළමු වැන්නා 
ගවමි. 

هَكَِِلََُِِشهيَكَِِلِ هَذل مهْرُتَِِوب
ُ
نَاِأ

َ
ُلِِوَأ وَّ

َ
ِأ

 (606ِ)ِالُْمْسلهمهيَِ

සයලු දෑ හි පරමාධිපති ගලස 
අල්ලාහ් සටිය දී ඔහු හැර ගවනත් 
අයකු පරමාධිපතිගයක් ගලස මම 
ගසොයන්ගනම් ද? සෑම 
ආත්මයක්ම එයට එගරහි ව මිස 
ගවගනකක් උපයන්ගන් නැත. 
තවද උසුලන්ගනකු ගවනත් 
ගකගනකුගේ බර ද උසුලන්ගන් 
නැත. පසු ව ඹලාලා නැවත ගයොමු 
වන ස්ථානය ඹලාලාගේ 
පරමාධිපති ගවතය. අනතුරු ව 
ඹලාලා කවර විෂයක් මත ගේද 
ඇති කර  නිමින් සටිගයහු ද ඒ 
පිළිබඳ ඹලාලාට ඔහු දන්වා සටියි.  

َغْْيَِِقُْلِ
َ
هِِأ ِِاّللَّ بْغه

َ
َِِوُهوََِِرًباِأ ُِكَِِِّربُّ

ءِ  ُِِكُُِِّبِتَْكسِهَِوَلََِِشْ َِِنْفس  هلَّ ِإ
ْخَرىِوهْزرََِِوازهَرةِ ِتَزهرَُِِوَلَِِعلَْيَها

ُ
ُِثمَِِّأ

هَلِ ُعُكمَِِْربُِّكمِِْإ هَماَِفُينَبُِّئُكمَِِْمرْجه ِب
 (606)ََِّتَْتلهُفونَِِفهيهِهُِكْنُتمِْ

මහගපොගළොගේ නිගයෝජිතයින් 
බවට ඹලාලා ව පත් කගළේ 
ඔහුමය. තවද ඔහු ඹලාලාට දුන් දෑ 

هيَِوُهوَِ هَفَِِجَعلَُكمِِْاَّلَّ َِِخَلئ ْرضه
َ
ِاْْل

ِِفَْوَقَِِبْعَضُكمَِِْوَرَفعَِ َِِبْعض  َِدرََجات 
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හි ඹලාලා ව පරීක්ෂාවට ලක් 
කරඹල පිණිස ඹලාලාග න් 
ඇතැගමකු ව ඇතැගමකුට වඩා 
තරාතිරම් වලින් උසස ් කගළේය. 
තවද සැබැවින්ම ඔහු අති 
ක්ෂමාශීලීය. කරුණා ගුණගයන් 
යුක්තය. 

َْبلَُوُكمِْ ِِِله هِِآَتَاُكمَِِْماِفه َِْسهيعَُِِربََّكِِنَِّإ
عهَقابهِ

هنَّهُِِالْ يمِ ِلََغُفورِ َِوإ  (606ِِ)ِرَحه
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