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මක්කාවෙහි දී පහළ වූෙකි     .ආයාත් 110 කි.  

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب الرَّحه  
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-5. වගෞරෙනීය අල් කුර්ආනවේ ෙැදගත්කම 

තම ගැත්තා වෙත වේෙ ග්රන්ථය 
)කුර්ආනය( පහළ කළා වූ 
අල්ලාහ්ටම සයලු ප්රශිංසා   ! තෙද 
ඔහු එහි කිසදු ඇදයක් 
වනොතැබුවේය. 

ِه ه َِعْبده ٰ نَْزَلِلََعَ
َ
هيِأ اَّلَّ ِه َّ َْمُدِّلِله

ْ
اْل

وًَجاِ الْكهَتاَبَِولَْمََِيَْعْلََِلُِعه
  ۜ {1}ِ

(එය )ඍජුය( .අල්ලාහ් ෙන )ඔහු 
වෙතින් වූ දැඩි දඬුෙම ගැන අෙොද 
කරනු පිණිසත් යහකම් කරනවුන් 
ෙන වේෙ විශ්ොසෙන්තයින්ට 
නියත ෙශවයන්ම ඔවුනට අලිංකාර 
ප්රතිඵල ඇතැයි දන්ෙනු පිණිසත් 

(ඔහු එය පහළ කවළේ)ය.  

نُْهِ يًداِمهْنََِلُ ًساَِشده
ْ
َرِبَأ ُْنذه َقيًِّماِِله

هيَنَِيْعَملُوَنِ ِالُْمْؤمهنهنَيِاَّلَّ َ َويُبَِّشِّ
ِ نَّ
َ
ِأ َاته اْله ْجًراِالصَّ

َ
لَُهْمِأ

ِ{2} َحَسًنا
)එම ප්රතිඵලෙල( නිරන්තරවයන්ම 
එහි රැඳී සටින්නන් වෙති. 

بًَدا
َ
ِأ ِ{3} َماكهثهنَيِفهيهه

අල්ලාහ් දරුෙකු වගන ඇතැයි 
ප්රකාශ කළවුනට ඔහු අෙොද 
කරනු පිණිස ද )එය පහළ කවළේය.( 

ِ ُ ََذِاّلِلَّ هيَنِقَالُواِاَّتَّ َرِاَّلَّ َويُْنذه
ا ِ{4} َوََلً

ඔවුනට වහෝ ඔවුන්වේ මුතුන් 
මිත්තන්හට ඒ පිළිබඳ ෙ කිසදු 
දැනුමක් වනොමැත  .ඔවුන්වේ 
මුඛෙල් ෙලින් පිට ෙන ප්රකාශය 
දරුණු විය  .ඔවුහු වබොරුෙ මිස 
(වෙ වනකක්  )වනොපෙසති .  

هههْمِ بَائ ٍمَِوََلِِله
لْ ِمهْنِعه ههه ِۜ  َماِلَُهْمِب

هَمةًَِِكُُبَْتِ ْفَواههههمِِْمهنََِِّْتُْرجََُِِك
َ
ِۜ  ِأ

َِِيُقولُونَِِإهنِْ بًاِإهَلَّ ِ{5} َكذه

6-8. වේෙ ආවේශයකයින් සම්බන්ධවයන් කටයුතු කළ ආකාරය නබි 
තුමාණන්හට දැනුෙත් කිරීම, වමවලොෙ ජීවිතය ඔවුනට පරීක්ෂණයකි. 

වමම වදසුම  ( අල් කුර්ආනය )ඔවුහු 
විශ්ොස වනොකවළේ නම් ඔවුන්වේ 
බලපෑම මත දුකට පත් ෙ නුඹ 
නුඹෙම විනාශ කර ගන්වනකු විය 
හැක. 

ِآثَارهههْمِ ٰ
ٌعَِنْفَسَكِلََعَ فَلََعلََّكِبَاخه

ِ يثه َده
ْ
َذاِاْل هَهٰ هْنِلَْمِيُْؤمهُنواِب إ

َسًفا
َ
ِ{6} أ
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ඔවුන් අතුරින් ක්රියාවෙන් ෙඩාත් 
අලිංකාර ෙනුවේ කවුරුන්දැයි අපි 
ඔවුන් පරීක්ෂා කරනු පිණිස 
මහවපොවළොෙ මත ඇති දෑ එයට 
අලිංකරණයක් වලස ඇති කවළමු. 

هنَّاَِجَعلَْناَِماِ ِزهيَنًةِلََهاِإ ْرضه
َ
ِاْْل لََعَ

ْحَسُنَِعَمًلِ
َ
يُُّهْمِأ

َ
َْبلَُوُهْمِأ ِ{7} ِله

ِ
තෙද අපි ඒ )මහවපොවළොෙ( මත 
ඇති දෑ වියළී ගිය තැනිතලාෙක් 
බෙට පත් කරන්නන් වෙමු . 

لُوَنَِماَِعلَْيَهاَِصعهيًداِ هنَّاََِلَاعه َوإ
ِ{8} ُجُرًزا

9-27. කහ්ෆ් වහෙත් වලන් ොසීන්වේ කතා ෙස්තුෙ 
නියත ෙශවයන්ම වලනට හා  
වසල්ලිපිෙලට අයත් වූෙන් අපවේ 
සිංඥා අතුරින් ආශ්චර්යයමත් 

(සිංඥාෙක් ) බෙට පත්ෙ තිබීම ගැන  
නුඹ කුමක් සතන්වනහි ද? . 

ِ ْصَحاَبِالَْكْهفه
َ
ِأ نَّ
َ
ْبَتِأ ْمَِحسه

َ
أ

هَناِ ََِكنُواِمهْنِآيَات َوالرَّقهيمه
ِ{9} َعَجًبا

තරුණයින් )රැකෙරණ වසොයා( 
වලන වෙත පිවිසුනු විට ‘අපවේ 
පරමාධිපතියාණනි, නුඹ වෙතින් වූ 
කරුණාෙ අපට පිරිනමනු මැනෙ ! 
අපවේ කාර්යය මග වපන්වීමක් 
බෙට අප වෙත පත් කරනු මැනෙ !. ’  

َِفَقالُواِ هََلِالَْكْهفه ْتَيُةِإ َوىِالْفه
َ
هْذِأ إ

نَْكِرمَْحًَةَِوَهيِّْئَِِلَاِ هَناِمهْنََِلُ َربََّناِآت
ْمرهنَاَِرَشًدا

َ
ِ{10} مهْنِأ

එවිට වලවනහි ෙසර ගණනාෙක් 
(නිදන්නට )ඔවුන්වේ කන් මත 

ආෙරණයක් අපි වහළුවෙමු. 

ِ ِالَْكْهفه هههْمِِفه ِآَذان ٰ
ْبَناِلََعَ فَََضَ
نهنَيَِعَدًدا ِ{11} سه

පසු ෙ ඔවුන් රැඳී සටී කාලය 
මැනවින් සටහන් කරවගන ඇත්වත් 
කණ්ඩායම් වදකින් කෙර 

(කණ්ඩ ාායම )ක් දැයි අපි ද න්ෙනු 
පිණිස අපි ඔවුන් ෙ අෙදි කවළමු. 

ِ هْزَبنْيه
ْ
ِاْل يُّ

َ
َْعلََمِأ َِبَعْثَناُهْمِِله ُثمَّ
َمًدا
َ
هَماََِلهُثواِأ ِل ْحََصٰ

َ
ِ{12} أ

ඔවුන්වේ පුෙත පිළිබඳ ෙ අපි සැබෑ 
වලසන් නුඹ වෙත පෙසන්වනමු .
නියත ෙශවයන්ම ඔවුහු 
තරුණවයෝය. ඔවුහු ඔවුන්වේ 
පරමාධිපති ෙ විශ්ොස කළහ  .තෙද 
අපි ඔවුනට යහ මග අධික කවළමු. 

ِ َقِّ
ْ
هاْل ُهْمِب

َ
َِعلَْيَكَِنَبأ ِۜ  ََنُْنَِنُقصُّ

هنَُّهمِْ هَربِّههمِِْآَمُنواِفهْتَيةٌِِإ َِوزهْدنَاُهمِِْب
ِ{13} ُهًدى

ඔවුහු අෙදි වී ‘අපවේ පරමාධිපති 
අහස් හා මහවපොවළොවේ 

هْذِقَاُمواَِفَقالُواِ ْمِإ ههه ِقُلُوب ٰ
َوَرَبْطَناِلََعَ
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හිමිපාණන්ය .ඔහුවගන් වතොරෙ 
කිසදු වදවියකුට අපි ඇරයුම් 

වනොකරන්වනමු .එවිට (එවසේ කවළේ 
නම් ) සැබැවින්ම අපි වබොරුෙක්ම 
පෙසා ඇත්වතමු  ’යැයි ඔවුහු 
පැෙසා  විට ඔවුන්වේ හදෙත් අපි 
ශක්තිමත් කවළමු  .එවිට  

ِلَْنِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ِالسَّ َربَُّناَِربُّ
ًهاِ
َٰ هل ِإ ههه ِقُلَْناِلََقدِِْۜ  نَْدُعَوِمهْنُِدون

هًذا ِ{14} َشَطًطاِإ

වමොවුහු අපවේ ජනයා වෙති. 
ඔහු)අල්ලාහ්( හැර (වෙනත් )
වදවියන් වමොවුහු ගත්වතෝය .
)එවසේනම්( ඒො සම්බන්ධවයන් 
පැහැදිලි සාධකයක් වමොවුන් වගන 
ආ යුතු වනොවේ ද  ?අල්ලාහ ්
වකවරහි වබොරු වගොතන්නාට ෙඩා 
මහා අපරාධකරු කෙවරකා් ද? 

هَهًةِ ِآل ههه َُذواِمهْنُِدون
ُؤََلءهِقَْوُمَناِاَّتَّ َهٰ

تُونَِِلَْوََلِِۜ  
ْ
هُسلَْطانٍَِِعلَْيههمِِْيَأ ٍِِب َِبنيِّ

ْظلَمَُِِفَمنِِْۜ  
َ
نِهِأ ِِاْفََتَىِِٰمهمَّ هِِلََعَ ِاّلِلَّ

بًاكَِ ِ{15} ذه

තෙද නුඹලා ඔවුන්වගන් හා 
අල්ලාහ්වගන් වතොරෙ ඔවුන් 
නමදිමින් සටි දැයින් ඉෙත් වූ විට 

(ආරක්ෂාෙ පතා  )වලන තුළට 
නුඹලා පිවිවසනු .නුඹලාවේ 

පරමාධිපති ඔහුවේ කරුණාාෙ ඔහු 
නුඹලා වෙත විහිදු ෙනු ඇත  .තෙද 
නුඹලාවේ විෂයයන් නුඹලාට 
පහසු බෙට පත් කරනු ඇත. 

ِ هذهِاْعََتَْْلُُموُهْمَِوَماَِيْعُبُدوَنِإهَلَّ َوإ
ِلَُكْمِ ِيَنُِّْشْ هََلِالَْكْهفه ُوواِإ

ْ
ِفَأ َ اّلِلَّ

َِويَُهيِّْئِلَُكْمَِربُُّكْمِمهْنِرَِ مْحَتههه
ْمرهُكْمِمهْرَفًقا

َ
ِ{16} مهْنِأ

හිරු උදා වූ විට ඔවුන්වේ වලනින් 
දකුණු වදසට එය නැඹුරුවීමත් එය 
අෙරට ගිය විට ෙම් වදසන් ඔවුන් ෙ 
මග හැරීමත් නුඹ දකිනු ඇත  .ඔවුහු 

එහි පුළුල් ස්ථානයක වූහ .එය 
අල්ලාහ්වේ සිංඥාෙන් අතුරිනි .
අල්ලාහ් කෙවරකු යහ මග වයොමු 
කරන්වන් ද ඔහු යහ මග 
ලැබූවෙක්මය  .තෙද ඔහු කෙවරකු 
වනොමග හැරිවේ ද එවිට ඔහු 
වෙනුවෙන් මග වපන්ෙන 
භාරකරුෙකු නුඹ වනොදකිනු ඇත. 

هَذاَِطلََعْتِتَزَاَوُرِ ْمَسِإ َوتََرىِالشَّ
هَذاِ َِوإ ْمَِذاَتِاِْلَمهنيه َعْنَِكْهفههه

َِوُهْمِ َماله َغَرَبْتَِتْقرهُضُهْمَِذاَتِالشِّ
ِفَْجَوٍةِمهْنُهِ هَكِِۜ  ِفه ل

ٰ
ِآيَاتهِِمهنَِِْذ

هِ َُِِيْهدِهَِمنِِْۜ  ِاّلِلَّ ِۜ  ِالُْمْهَتدِهَِفُهوَِِاّلِلَّ
ًّاََِلََُِِتهدَِِفَلَنِِْيُْضلهْلَِِوَمنِْ َِوِله

ًدا ِ{17} ُمْرشه
තෙද නුඹ (ඔවුන් දුටුවේ නම් )ඔවුන් 
අෙදි ෙ සටින්නන් යැයි නුඹ සතනු 
ඇත  .නමුත් ඔවුහු නිදන්නන්ය .

ْيَقاًظاَِوُهْمُِرقُوٌدِ
َ
ِۜ  َوََتَْسُبُهْمِأ

َِوَذاَتِ َوُنَقلُِّبُهْمَِذاَتِاِْلَمهنيه
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තෙද අපි දකුණු වදසටත් ෙම් 
වදසටත් ඔවුන් වපරවළන්නට 
සැලැස්වූවයමු  .ඔවුන්වේ සුනඛයා 
තම වපර පාද වදක දිගු කරමින් 

එළිපත මත විය .නුඹ ඔවුන් වෙත 
බැලුවෙහි නම් ඔවුන්වගන් නුඹ එබී 

වේගවයන් පලා යනු ඇත  .තෙද 
ඔවුන් පිළිබඳ භීතිවයන් නුඹ පිවරනු 
ඇත.  

ِ َماله ٌطَِِوََكُْبُهمِِْۜ  الشِّ ِذهَراَعْيهِهِبَاسه
يدِه هالَْوصه لَْعَتِِلَوِهِۜ  ِب َِعلَْيههمِِْاطَّ
َْتِ ِمهْنُهمَِِْولَُملهْئَتِِفهَراًراِمهْنُهمِِْلََوِلَّ
ِ{18} رُْعًبا

තෙද එවලස ඔවුන් අතර ඔවුන් 
එකිවනකා විමසා ගනු පිණිස ඔවුන් 
ෙ අපි අෙදි කවළමු  .ඔවුන් අතුරින් 

කාශකයකුප්ර ‘නුඹලා වකොපමණ 
කාලයක් රුඳුවණහු දැයි විමසා 

සටිවේය .අපි දිනක් වහෝ දිනකින් 
රැඳී සටිවයමුවකොටසක් වහෝ  ’යැයි 

ඔවුහු පැෙසුවෙෝය .‘ නුඹලා රැඳී සටි 
කාලය පිළිබඳ මැනවින් දන්නා 
නුඹලාවේ පරමාධිපතිය. එවහයින් 
නුඹලාවගන් වකවනකු නුඹලාවේ 
වමම කාස සමග නගරයට එෙනු .
එහි ෙඩා පිවිතුරු ආහාරයක් බලා 

එයින් වපෝෂණය (ආහාරය )නුඹ ලා 
වෙත ඔහු වගවනත්ො ! තෙද ඔහු 
ප්රවේශවමන් සටිත්ො ! නුඹලා 
පිළිබඳෙ කිසවෙකුට ඔහු 
වනොහැඟිවිය යුතුය  ’යැයි ඔවුහු 
පැෙසුවෙෝය.  

َتََساَءلُواِبَيَْنُهْمِ هَكَِبَعْثَناُهْمِِله ل
ٰ
َوَكَذ
هٌلِمهْنُهْمَِكْمََِلهثُْتْمِِقَالَِِۜ   ِۜ  قَائ

وِِْيَْوًماََِلهثَْناِقَالُوا
َ
ِۜ  ِيَْومٍَِِبْعَضِِأ

ْعلَمَُِِربُُّكمِِْقَالُوا
َ
هَماِأ ََِلهثُْتمِِْب

َحَدُكمِِْفَاْبَعُثوا
َ
هَورهقهُكمِِْأ ههِِب ذه َِهٰ

هََلِ يَنةِهِإ يَُّهاِفَلَْيْنُظرِِْالَْمده
َ
ْزَكِِٰأ

َ
ِأ

هُكمَِِْطَعاًما ت
ْ
هرهْزٍقِِفَلَْيأ ُهِمهنِِْب

هُكْمِ ِب ْفَِوََلِيُْشعهَرنَّ َوِْلََتلَطَّ
َحًدا

َ
ِ{19}أ

නියත ෙශවයන්ම නුඹලා ෙ ඔවුන් 
දුටුවේ නම් ඔවුන් නුඹලා ෙ ගල් 
ගසා මරනු ඇත  .එවසේ නැතවහොත් 
ඔවුන්වේ දහම තුළට නැෙත නුඹලා 
ෙ හරො ගනු ඇත  .එවිට නුඹලා 
කිසවිවටක ජය 
වනොලබන්වනහුය . 

هْنَِيْظَهُرواَِعلَْيُكْمِيَرُُْجُوُكْمِ ُهْمِإ
هنَّ إ

ْمَِولَْنِ تههه
ِمهلَّ ْوِيُعهيُدوُكْمِِفه

َ
أ

بًَدا
َ
هًذاِأ ِ{20} ُتْفلهُحواِإ

ඔවුන්වේ කරුණ සම්බන්ධවයන් 
ඔවුන් අතර එකිවනකා මතවේද 
ඇති කර ගත් අෙස්ථාවේ නියත 
ෙශවයන්ම අල්ලාහ්වේ ප්රතිඥාෙ 
සැබෑය  .තෙද නියත ෙශවයන්ම 

ِ نَّ
َ
َْعلَُمواِأ ْمِِله نَاَِعلَْيهه ْعََثْ

َ
هَكِأ ل

ٰ
َوَكَذ

اَعَةََِلِ ِالسَّ نَّ
َ
ِوَأ َحقٌّ ِه َوْعَدِاّلِلَّ

هْذِيَتََناَزُعوَنِبَيَْنُهْمِ َرْيَبِفهيَهاِإ
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අෙසන් වහෝරාෙ ,එහි කිසදු 
සැකයක් වනොමැති බෙ ඔවුහු දැන 
ගනු පිණිස එවලස අපි ඔවුනට 
අනාෙරණය කවළමු  .එවිට ඔවුන් 
වෙත නුඹලා වගොඩනැගිල්ලක් ඉදි 

හකරනු යැයි ඔවුහු පෙසා සටිය .
ඔවුන් පිළිබඳ ෙ මැනවින් දන්නා 
ඔවුන්වේ පරමාධිපතිය  .ඔවුන්වේ 
කරුණ සම්බන්ධවයන් පමණ 
ඉක්මො ගියවුන් ඔවුන් වෙනුවෙන් 

අපි මස්ජිදයක් (ඉදි කර ) ගනිමු යැයි 
පැෙසුවෙෝය. 

ْمَرُهْمِ
َ
ِبُنَْيانًاَِعلَْيههمِِْاْبُنواَِفَقالُواِۜ  أ
ْعلَمَُِِربُُّهمِِْۜ  

َ
هههمِِْأ هينَِِقَاَلِِۜ  ِب ِاَّلَّ
َِِٰغلَُبوا ْمرهههمِِْلََعَ

َ
َذنَِِّأ َِعلَْيههمَِِِْلَتَّخه
ًدا ِ{21} َمْسجه

ِ

තිවදවනකි  .ඔවුන්වගන් සේෙැන්නා 
ඔවුන්වේ සුනඛයා යැයි මතුෙට 

ඔවුහු පෙසති .තෙද පස් වදවනකි .
ඔවුන්වගන් සයෙැන්නා සුනඛයා 
යැයි ගුප්ත දෑ පිළිබඳ උපකල්පනය 

කරමින් පෙසති .තෙද සත් 
වදවනකි . ඔවුන්වගන් අටෙැන්නා 
ඔවුන්වේ සුනඛයා යැයි පෙසති .

ෙ ගැන මැනවින් ඔවුන්වේ සිංඛයා
දන්නා මාවේ පරමාධිපතිය .ස්ෙල්ප 

වදවනකු හැර ඔවුන් පිළිබඳ 
වනොදනිති යැයි නුඹ පෙසනු .
එවහයින් වහළි කරන්නා වූ කරුණු 
සම්බන්ධවයන් හැර ඔවුන් 
විෂයවයහි නුඹ තර්ක වනොකරනු .
ඔවුන් පිළිබඳ තීන්දු ඔවුන් 
කිසවෙකුවගන් වනොඅසනු. 

هُعُهْمََِكُْبُهْمِ َسَيُقولُوَنِثََلثٌَةَِراب
َويَُقولُوَنََِخَْسٌةَِسادهُسُهْمََِكُْبُهْمِ

ِ َغْيبه
هالْ َِسْبَعةٌَِِويَُقولُونَِِۜ  رَُْجًاِب
ِِقُْلِِۜ  ََِكُْبُهمَِِْوثَامهُنُهمِْ ْعلَمَُِِرّبِّ

َ
ِأ

هههمِْ ت هعهدَّ َِِيْعلَُمُهمَِِْماِب ِۜ  ِقَلهيٌلِِإهَلَّ
ِِفهيههمُِِْتَمارهِِفََلِ ََلِوََِِظاههًراِمهَراءًِِإهَلَّ

َحًدا
َ
ْمِمهْنُهْمِأ ِفهيهه ِ{22} تَْسَتْفته

ِ

යම් කරුණක් සඳහා නියත 
ෙශවයන්ම මම එය වහට දින සදු 
කරන්වනමි යැයි නුඹ වනොපැෙසය 
යුතුය. 

هَكِ ل
ٰ
ٌلَِذ ِفَاعه ٍءِإهِّنِّ هََشْ ِل َوََلَِتُقولَنَّ

ِ{23} َغًدا

අල්ලාහ් අභිමත කරන්වන් නම් 
මිස  .අමතක වී නම් තෙද නුඹට 
නුඹවේ පරමාධිපති ෙ වමවනහි 
කරනු  .තෙද මාවේ පරමාධිපති මීට 
ෙඩා සමීප මග වපන්වීමකින් මට 
මග වපන්ෙන්නට පුළුෙනැයි නුඹ 
පෙසනු. 

ِ ُ ْنِيََشاَءِاّلِلَّ
َ
ِأ َِربََّكَِِواْذُكرِِْۜ  إهَلَّ
هَذا يَتِِإ نَِِْعَسَِِٰوقُْلِِنَسه

َ
يَنِهِأ َِيْهده

ِ ْقَرَبَِِرّبِّ
َ
َذاِمهنِِْْله ِ{24} َرَشًداَِهٰ
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ِ
ඔවුහු ඔවුන්වේ වලන තුළ ෙසර 
තුන්සීයක් රැඳී සටියහ  .තෙද ඔවුහු 

(තෙත් ෙසර )නෙයක් අමතර  ෙ 
එකතු කළහ. 

نهنَيِ َِكْهفهههْمِثََلَثِمهائٍَةِسه َوََلهُثواِِفه
هْسًعا ِ{25} َواْزَداُدواِت

ඔවුන් රැඳී සටි කාලය පිළිබඳ 
මැනවින් දන්නා අල්ලාහ්ය  .අහස් හි 

ඔහු  හා මහවපොවළොවේ ගුප්තය
සතුය .ඒ පිළිබඳ  ෙ (ඔහු )මහා 

නිරීක්ෂකය .ෙකයසර්ෙ ශ්රා .
ඔහුවගන් වතොර ෙ කිසදු 
භාරකරුෙකු ඔවුනට වනොමැත .
ඔහුවේ පාලනවයහි කිසෙකුෙ ඔහු 
හවුල් කර වනොගනී.  

هَماََِلهُثواِ ْعلَُمِب
َ
ِأ ُ ِاّلِلَّ َِغْيُبََِِلُِِۜ  قُله
َماَواتهِ ِِالسَّ ْرضه

َ
ِِْۜ  َِواْْل بْصه

َ
ههِهِأ ِب

عِْ ْسمه
َ
ههِهِمهنِِْلَُهمَِِْماِۜ  ِوَأ ِمهنُِِْدون
ِي ِِيُِّْشهكَُِِوََلَِِوله هِهِِفه ُِحْكمه
َحًدا

َ
ِ{26} أ

නුඹවේ පරමාධිපතිවේ ග්රන්ථවයන් 
නුඹ වෙත වහළිදරේ කරනු ලැබූ දෑ 
නුඹ පාරායනය කරනු  .ඔහුවේ 
කාශයන් වෙනස් කරන්වනකු ප්ර

වනොමැත .තෙද ඔහුවගන් වතොර  ෙ 
සරණ පතන ස්ථානයක් ද නුඹ 
කිසවිවටක වනොදකිනු ඇත. 

ِ هَِلَْكِمهْنِكهَتابه ِإ َ وِحه
ُ
َواتُْلَِماِأ
َلََِِلِِۜ  َربَِّكِ ههِهُِمَبدِّ هََكهَمات َِولَنِِْل
ههِهِمهنََِِْتهدَِ ِ{27} ُملَْتَحًداُِدون

28. දැහැමියන්වේ සභාෙන්හි නිරත ෙ සටීම. 
තම පරමාධිපතිවේ තෘප්තිය 
අවප්ක්ෂාවෙන් උවේ සෙස තම 
පරමාධිපතිට ප්රාර්ථනා කරන්නන් 
සමඟ නුඹ ද ඉෙසා සටිනු  .වමවලොෙ 

ය කරමින් ජීවිතවේ අලිංකාරය ප්රි
නුඹවේ දෑස් ඔවුන්වගන් ඉෙතට 

වයොමු වනොකරනු .තම ආශාෙන් 
අනුගමනය කළා වූ ද අප ෙ 
වමවනහි කිරීවමන් ඔහුවේ හදෙත 
වනොසැලකිලිමත්භාෙයට අප පත් 
කළා වූ ද අයට නුඹ අෙනත 
වනොෙනු  .තෙද ඔහුවේ කරුණ 
අපවත් යන්නක් විය.  

هيَنِيَْدُعوَنَِواْصِ َِنْفَسَكَِمَعِاَّلَّ ْ ُبه
ِيُرهيُدوَنِ ِّ َوالَْعَشه هالَْغَداةِه َربَُّهْمِب

َِعْنُهمَِِْعْيَناكََِِتْعدَُِِوََلِِۜ  وَْجَهُهِ
ْنَياِزهِِتُرهيدُِ اَلُّ ََياةِه

ْ
َِوََلِِۜ  يَنَةِاْل

عِْ ْغَفلَْناَِمنِِْتُطه
َ
ِذهْكرهنَاَِعنِِْقَلَْبهُِِأ

ْمرُهَُِِوََكنََِِهَواهَُِِواتََّبعَِ
َ
ِأ

ِ{28} فُُرًطا

29. අපරාධකරුෙන්වේ නොතැන. 
තෙද සතයය නුඹලාවේ පරමාධිපති ِِمهْنَِربُِّكْم َقُّ

ْ
ِاْل َِشاءََِِفَمنِِْۜ  َوقُله
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වගන් යැයි නුඹ පෙසනු  .එවහයින් 
කෙවරකු අභිමත කවළේ ද ඔහු 

විශ්ොස කරත්ො  !තෙද කෙවරකු 
තික්වෂේප අභිමත කවළේ ද ඔහු ප්ර
කරත්ො  !නියත ෙශවයන්ම අපි 

අපරාධකරුෙන්ට (නිරා )ගින්නක් 
ඇත්වතමුසූදානම් කර  .එහි ගිනි ද ලු 

ඔවුන් ෙ ෙටලා වගන තිවබ්  .ඔවුහු 
(පිපාසය සඳහා )පිහිට පතන්වන් 

නම් මුහුණු දොළන වලෝදිය වමන් 
වූ පානයක් ඔවුනට පිහිට සඳහා 

වදනු ලැවබ් .එය නපුරු පානයක් 
විය .ොසස්ථානවයන් ද නපුරු විය.  

هنَّاِۜ  ِفَلَْيْكُفرَِِْشاءََِِوَمنِِْفَلُْيْؤمهنِْ ِإ
ْعَتْدنَا

َ
همهنيَِِأ ال هلظَّ َحاَطِِنَاًراِل

َ
هههمِِْأ ِب

ادهُقَها هنِِْۜ  ُُِسَ ُِيَغاثُواِيَْسَتغهيُثواَِوإ
هَماءٍِ ِۜ  ِالْوُُجوهَِِيَْشوهيََِكلُْمْهلِهِب
هئَْسِ اُبِِب َ ِوََساَءْتِِالِّشَّ

ِ{29} ُمْرَتَفًقا
ِ

30-31. වේෙ විශ්ොසෙන්ත දැහැමියන්වේ නොතැන. 
නියත ෙශවයන්ම විශ්ොස වකොට 
යහකම් කළවුන් ෙනාහි ක්රියාවෙන් 
ෙඩාත් යහපත් දෑ කළවුන්වේ 
ප්රතිඵල සැබැවින්ම අපි අපවත් 
වනොහරින්වනමු. 

ِ َاته اْله لُواِالصَّ هيَنِآَمُنواَِوَعمه ِاَّلَّ إهنَّ
ْحَسَنِ

َ
ْجَرَِمْنِأ

َ
يُعِأ هنَّاََِلِنُضه إ

ِ{30} َعَمًلِ
ඔවුනට සදාතනික (ස්ෙර්ග )උයන් 

ඇත .ඔවුනට පහළින් ගිංගා වෙෝ 
ගලා බසති  .එහි රනින් වූ ෙළලු  
ෙලින් ඔවුහු පලන්දෙනු ලබති .
ඔවුහු සනිඳු වසේද හා ගන වසේද 
ෙලින් යුත් වකොළ පැහැති ඇඳුම් 
අඳිති  .එහි ඔවුහු කවිච්චි මත 

හාන්සවෙමින් සටිති .එම ප්රතිඵලය 
යහපත් විය  .එය ොසසථ්ානවයන් ද 
අලිංකාරෙත් විය.  

هَكِلَُهْمِجَِ
ٰ
وََل
ُ
اُتَِعْدٍنََِتْرهيِمهْنِأ

نَّ
ْنَهاُرُُِيَلَّْوَنِفهيَهاِمهْنِ

َ
ُمِاْْل ََتْتههه

َساوهَرِمهْنَِذَهٍبَِويَلْبَُسوَنِثهَيابًاِ
َ
أ

ٍقِ هْستَُْبَ ُخَْضًاِمهْنُِسْنُدٍسَِوإ
ِ هكه َرائ

َ
ِاْْل هْعمَِِۜ  ُمتَّكهئهنَيِفهيَهاِلََعَ ِن

ِ{31} اُمْرَتَفقًِِوََحُسَنْتِِاثلََّواُبِ
32-44. වලොවෙහි ගිලී සටින්නන්ට උදාහරණය. 

මිනිසුන් වදවදවනකුවේ උපමාෙ 
නුඹ ඔවුනට වගන හැර පානු  .ඔවුන් 
වදවදනාවගන් එක් අයකුට අපි මිදි 
ෙලින් යුත් උයන් වදකක් ඇති 
කවළමු  .ඒ වදක ඉඳි ගස්ෙලින් ෙට 
කවළමු  .තෙද අපි ඒ වදක අතර 
වකත් යායක් ඇති කවළමු.  

َجَعلَْناَِِواْْضهْبِلَُهْمَِمَثًلِرَُجلنَْيِه
ْعَناٍبِ

َ
ِمهْنِأ ههَماَِجنَّتنَْيه َحده

َ
ْله

هَنْخٍلِوََجَعلَْناِبَيَْنُهَماِ وََحَفْفَناُهَماِب
ِ{32} َزْرًعِ
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එම ෙතු වදක එහි ඵලදාෙ 
දුන්වන්ය  .ඉන් කිසෙකින් අඩුෙක් 

වනොකවළේය .තෙද ඒ වදක අතර 
ගිංගාෙක් අපි ඇති කවළමු . 

ُكلََهاَِولَْمِ
ُ
ِآتَْتِأ َنَّتنَْيه

ْ
َْتاِاَل َكه

ْرنَاِۜ  َتْظلهْمِمهْنُهَِشيًْئاِ َِوفَجَّ
َللَُهَما ِ{33} َنَهًراِخه

තෙද ඔහුට (මනා )ඵලදාෙක් විය .
එවිට ඔහු ඔහුවේ මිතුරා සමග 
සාකච්ඡාවේ වයදිමින් ‘මම නුඹට 
ෙඩා ධනවයන් අධික වකවනකි .
තෙද පුේගල ෙශවයන් ද අති 

වගෞරෙනීය වකවනකි ’යැයි පෙසා 
සටිවේය.  

َِوُهَوِ بههه هَصاحه َوََكَنََِلَُِثَمٌرَِفَقاَلِل
ِ َعزُّ
َ
ِمهْنَكَِماًَلِوَأ ْكََثُ

َ
نَاِأ
َ
ُُيَاوهرُهُِأ
ِ{34} َنَفًرا

තෙද ඔහු තමන්ටම අපරාධ කර 
ගත්වතකු වලසන් ඔහුවේ උයනට 
පිවිසීය  .‘ වමය කිසවිවටක විනාශ 
ෙන්නක් බෙ මම වනොසතමි. 
අෙසන් වහෝරාෙ සදුෙන්නක් බෙ ද 
මම වනොසතමි .මාවේ පරමාධිපති 
වෙත මම නැෙත වයොමු කරනු 
ලැබුෙ ද  ( එවසේ )හැරී යන සථ්ානවේ 
මීට ෙඩා වශ්රේෂ්ඨ දෑ මම 
ලබන්වනමි ’යැයි ඔහු පැෙසුවේය. 

ِقَاَلِ هه َْفسه هٌمِِله َوَدَخَلَِجنََّتُهَِوُهَوَِظال
بًَدا
َ
أ هِه ذه ْنِتَبهيَدَِهٰ

َ
ِأ ُظنُّ

َ
ِ{35} َماِأ

ِ ْ هَمًةَِولَِئه اَعَةِقَائ ِالسَّ ُظنُّ
َ
َوَماِأ

َِخْْيًاِمهْنَهاِ َدنَّ جه
َ
َِْل َِرّبِّ هََلٰ ُردهْدُتِإ

ِ{36} ُمْنَقلًَبا

ඔහුවේ මිතුරා ඔහු සමග 
සාකච්ඡාවේ වයවදමින් ‘නුඹ  ෙ 
පසන් ද පසු ෙ ශුක්රාණුවෙන් ද මො 
මිනිවසකු වලසන් නුඹ ෙ සැකසූ 
අයට නුඹ ගුණමකු ෙන්වනහි ද ? ’
යැයි විමසා සටිවේය . 

ُبُهَِوُهَوُُِيَاوهرُهُِ اَلََِلَُِصاحه
قَ

هيَِخلََقَكِمهْنِتُرَاٍبِ هاَّلَّ َكَفْرَتِب
َ
أ

َِسوَّاَكِ ِمهْنُِنْطَفٍةُِثمَّ ُثمَّ
ِ{37} رَُجًلِ

එනමුත් මාවේ පරමාධිපති අල්ලාහ් 
ෙන ඔහුය  .තෙද මම මාවේ 
පරමාධිතිට කිසෙකු ආවේශ 
වනොකරමි.  

ِ ُ كهنَّاُِهَوِاّلِلَّ
ِلَٰ هَرّبِّ ْْشهُكِب

ُ
َِوََلِأ َرّبِّ

َحًدا
َ
ِ{38} أ

නුඹ නුවේ උයනට පිවිසුණු විට 
මාෂා අල්ලාහු  ලා කුේෙත ඉල්ලා 
බිල්ලාහ් (අල්ලාහ් අභිමත කරන 

අයුරිනි .අල්ලාහ්වගන් වතොර  ෙ මිස 
කිසදු ශක්තියක් වනොමැත  )යැයි 

පැෙසය යුතු වනොවේ ද ?ධනවයන් 

هْذَِدَخلَْتَِجنََّتَكِقُلَْتَِماِ َولَْوََلِإ
ِه هاّلِلَّ ِب

ةَِإهَلَّ ََِلِقُوَّ ُ ِإهنِِْۜ  َشاَءِاّلِلَّ
نَاِتََرنِه
َ
قَلَِِّأ

َ
َِماًَلِِمهْنَكِِأ
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හා දරුෙන්වගන් නුඹට ෙඩා අඩු 
වකවනකු වලස නුඹ මා දුටුෙද! 

ا ِ{39} َوَوََلً
මාවේ පරමාධිපති නුවේ උයනට 
ෙඩා වශ්රේෂ්ඨ වදයක් මා වෙත 
පිරිනමා ඒ (නුඹවේ උයන )වෙත 

ගින්නක් එෙන්නට පුළුෙන .එවිට 
එය නිසරු තැනිතලාෙක් බෙට පත් 
ෙනු ඇත .  

َِخْْيًاِمهْنِ ْنِيُْؤتهنَيه
َ
ِأ َِرّبِّ َفَعَسٰ

َلَِعلَْيَهاُِحْسَبانًاِمهَنِ َجنَّتهَكَِويُْرسه
َماءهَِفُتْصبهَحَِصعهيًداِ السَّ

ِ{40} َزلًَقا
එවසේ නැතවහොත් එහි ජලය සඳී 
යන්නක් බෙට පත් කරනු ඇත .
එවිට එය වසවීමට නුඹ කිසවිවටක 
හැකියාෙ වනොදරනු ඇත . 

ْوِيُْصبهَحَِماُؤَهاَِغْوًراِفَلَْنِ
َ
أ

يَعََِلَُِطلًَبا ِ{41} تَْسَتطه

තෙද ඔහුවේ පලදාෙ (විනාශවයන් )
වෙළා ගනු ලැබීය .ඒ සඳහා තමන් 

වියදම් කර තිබිය දී එහි උඩුවියන ද 
ගරා ෙැටී තිබිය දී (ඒ ගැන 
කනස්සල්ලට පත් ෙ  )තම වදඅත් 

වපරළමින්  ‘අවහෝ  ! මාවේ 
විනාශය  !මම මාවේ පරමාධිපතිට 
කිසෙකු ආවේශ වනොකර සටිවේ 

නම් ’යැයි පෙසන්වනකු බෙට පත් 
විය. 

ِ ْيهه ْصَبَحُِيَقلُِّبَِكفَّ
َ
فَأ هَثَمرههِه يَطِب حه

ُ
وَأ

ْنَفَقِفهِ
َ
َِماِأ ٰ ِلََعَ ٰ َِخاوهيٌَةِلََعَ َ يَهاَِوِهه

ْْشهْكِ
ُ
ِلَْمِأ َهاَِويَُقوُلِيَاَِِلْتَِنه ُعُروشه

َحًدا
َ
ِأ هَرّبِّ ِ{42}ب

තෙද අල්ලාහ්වගන් වතොර ෙ ඔහුට 
උදේ කරන කිසදු පිරිසක් ඔහුට 
වනොවීය  .තෙද ඔහු (විනාශ මුඛවේ 

දී තමන්ටම )උදේ කර ගන්නකු ද 
වනොවීය.  

ونَُهِمهْنَِولَْمِتَُكْنََِلُِفهَئٌةِ َيْنُصُ
ًا َوَماََِكَنُِمْنَتصه ِه ِاّلِلَّ ِ{43} ُدونه

වමහි පාලන බලය සතයය වූ 
අල්ලාහ් සතුය  .ඔහු කුසල් 

ෂ්ඨය පිරිනැමීවමන් අති වශ්රේ
එවමන්ම අෙසානවයන් ද අති 

ෂ්ඨයවශ්රේ  .  

ِ َقِّ
ْ
اْل ِه َّ هَكِالَْوََليَُةِّلِله ُِهوَِِۜ  ُهَنال

ِ{44} ُعْقًباِوََخْْيٌِِثََوابًاَِخْْيٌِ

45,46. වමවලොෙ ජීවිතවේ යථාර්ථයට උදාහරණයක් හා  යහකම් කිරීවම් 
මහිමය. 

වමවලොෙ ජීවිතවේ උපමාෙ ඔවුනට 
නුඹ වගන හැර වපන්ෙනු ( .එය )අපි 
අහසන් පහළ කළා වූ ජලය 

ْنَياِ اَلُّ ََياةِه
ْ
َواْْضهْبِلَُهْمَِمَثَلِاْل

َماءهِفَاْخَتلََطِ نَْزِْلَاهُِمهَنِالسَّ
َ
َكَماٍءِأ
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වමනි .ඒ සම ග මහවපොවළොවේ 
පැළෑටි මුසු වෙයි  .පසු  ෙ එය 
ඉපනැලි බෙට පත් ෙ සුළඟ එය 
ගසා වගන යයි  .තෙද අල්ලාහ් 

වකවරහි බලසම්පසයලු දෑ න්නය. 

يًماِ ْصَبَحَِهشه
َ
ِفَأ ْرضه

َ
َِنَباُتِاْْل ههه ب

يَاُحِ َُِِوََكنَِِۜ  تَْذُروهُِالرِّ ِِٰاّلِلَّ ُِكِِِّلََعَ
ءٍِ ًراََِشْ ِ{45} ُمْقَتده

ෙස්තුෙ හා දරුෙන් වමවලොෙ 
ජීවිතවේ අලිංකාරයන්ය  .වශේෂ  ෙ 
පෙතින යහකම් නුඹවේ පරමාධිපති 
අබියස තිළිණ ෙශවයන් උතුම්ය .
බලාවපොවරොත්තු තැබීවමන් ද 
උතුම්ය.  

ْنَياِ اَلُّ ََياةِه
ْ
الَْماُلَِواَْلَُنوَنِزهيَنُةِاْل

َاُتَِِواَْلَاقهَياُتِِۜ   اْله نَِِْخْْيٌِِالصَّ َدِعه
َمًلِ
َ
ِأ ِ{46} َربَِّكِثََوابًاِوََخْْيٌ

47-49. මළවුන් වකවරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනවේ ඇතැම් දර්ශන. 
තෙද එදින අපි කඳු ගමන් 
කරෙන්වනමු  .නුඹ මහවපොවළොෙ 
මුඩු එළිමහනක් බෙ 

දකින්වනහිය .තෙද අපි ඔවුන්  ෙ 
රැස් කරන්වනමු  .එවිට ඔවුන්වගන් 
කිසෙකු ෙ අපි අත් වනොහරින්වනමු . 

ْرَضِ
َ
َباَلَِوتََرىِاْْل ه

ْ
ِاَل ُ َويَْوَمِنَُسْيِّ

نَاُهْمِفَلَْمُِنَغادهْرِمهْنُهْمِ بَارهَزةًِوََحَِّشْ
َحًدا

َ
ِ{47} أ

තෙද ඔවුහු නුඹවේ පරමාධිපති 
වෙත වපළට ඉදිරිපත් කරනු ලබති .
සැබැවින්ම අපි නුඹලා ෙ මුල් 
ෙරට මැේොක් වමන්ම නුඹලා අප 
වෙත පැමිණ ඇත  .නමුත් ‘නුඹලාට 

(නැෙත නැගිටුෙනු ලැබීවම් )
තිඥාෙ අපි ඇති ප්ර
වනොකරන්වන්මය  ’යැයි නුඹ ලා 
සතුවෙහුය . 

اِلََقْدِ َِربَِّكَِصفًّ ٰ َوُعرهُضواِلََعَ
ٍةِ َلَِمرَّ وَّ

َ
ْئُتُمونَاَِكَماَِخلَْقَناُكْمِأ جه

لَّْنََِنَْعَلِلَُكْمِزََعمِِْبَْلِِۜ  
َ
ُتْمِأ

ًدا ِ{48} َمْوعه

ොර්තා වපොත තබනු ලැවබ්  .එවිට 
ෙැරදිකරුෙන් එහි ඇති දෑ ගැන 

දකිනු බියට පත්වෙමින් සටිනු නුඹ 
ඇත .තෙද ඔවුහු ‘අවහෝ ! අපවේ 

විනාශය  !වමම ොර්තාෙට කුමක් 
සදු වී ඇත් ද  ?එය කුඩා වදයක් වහෝ 
මහා වදයක් වහෝ සටහන් කර 

තිවබනු මිස නැත .ඔවුන් සදු  කළ 
වේ )තමන්( ඉදිරිවේම ඔවුහු දැක 
ගනිති  .නුඹවේ පරමාධිපති 
කිසෙකුට අපරාධයක් වනොකරයි.  

َعِالْكهَتاُبَِفََتَىِالُْمْجرهمهنَيِ َوُوضه
َِويَُقولُوَنِيَاِ اِفهيهه ُمْشفهقهنَيِمهمَّ

ََِلُِيَغادهُرِ َذاِالْكهَتابه
َِهٰ َوْيلََتَناَِماله

ْحَصاَهاِ
َ
ِأ ِۜ  َصغهَْيةًَِوََلَِكبهَْيةًِإهَلَّ

لُواَِماَِووََجُدوا ًَِِعمه َِوََلِِۜ  اَِحاْضه
َحًداَِربَُّكَِِيْظلهمُِ

َ
ِ{49} أ
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50.නබි ආදම් )අලයිහිස් සලාම්( තුමාට සුජූේ කළ මලක්ෙරුන් හා 
අල්ලාහ්වේ අණට එවරහි වූ ඉබ්ලීස්. 

නුඹලා ආදම්ට බිම ෙැතිර සුජූේ 
කරනුයි මලක්ෙරුන්ට අපි පැෙසූ 
අෙස්ථාෙ සහියට නගනු  .එවිට 

ඉබ්ලීස් හැර (වසසස්න් )බිම ෙැතිර 
සුජූේ කවළෝය  .ඔහු ජින්  
ෙර්ගයාවගන් විය  .ඔහු ඔහුවේ 
පරමාධිපතිවේ අණට අකීකරු විය .
එවහයින් නුඹලා මා හැර දමා ඔහු 
හා ඔහුවේ පරපුර භාරකරුෙන් 
වලස ගන්වනහු ද? තෙද ඔවුහු 
නුඹලාට සතුරුය .)අල්ලාහ(් 
වෙනුෙට ගැනීම අපරාධකරුෙන්ට  
නපුරු විය. 

َدَمِ ِاْسُجُدواِِله هَكةه هلَْمَلئ هْذِقُلَْناِل َوإ
هبْلهيَسََِكَنِمهنَِ ِإ

ِفََسَجُدواِإهَلَّ هنِّ
ْ
ِاَل

ِ ْمرهَِربِّهه
َ
ِۜ  َفَفَسَقَِعْنِأ
ُذونَهُِ َفَتتَّخه

َ
يََّتهُِِأ َاءََِِوُذرِّ ْوِله

َ
ِمهنِِْأ

ِ هئَْسِِۜ  َِعُدوٌِِّلَُكمَِِْوُهمُِِْدونه ِب
نَيِبََدًَلِ همه ال هلظَّ ِ{50} ل

51-53. වේෙ ආවේශකයින්වේ නොතැන වකොතැනද? 
අහස් හා මහවපොවළොෙ මැවීමට 
වහෝ නුඹලා ෙ මැවීමට වහෝ සාක්ෂි 
ෙශවයන් ඔවුන් ෙ මම 
වනොගත්වතමි  .එවමන්ම මම උර  
දීමක් ෙශවයන් වනොමග 
යෙන්නවුන් ගන්වනකු ද 
වනොවූවයමි. 

ِ َماَواته ْشَهْدُتُهْمَِخلَْقِالسَّ
َ
َماِأ

ههْمَِوَماِ ْنُفسه
َ
َِوََلَِخلَْقِأ ْرضه

َ
َواْْل

لِّنَيِ َذِالُْمضه ُكْنُتُِمتَّخه
ِ{51} َعُضًدا

තෙද එදින ‘නුඹලා උකල්පනය 
කරමින් මට ආවේශ කළවුන් ෙ 
නුඹලා කැඳෙනු  ’යැයි ඔහු පෙසයි .
එවිට ඔවුහු ඔවුන් ෙ කැඳෙති  .නමුත් 

තිචාර වනොදක්ෙතිඔවුහු ඔවුනට ප්ර .
ඔවුන් අතර විනාශකාරා  
ස්ථානයක් අපි ඇති කවළමු. 

هيَنِ ِاَّلَّ َ ََكِئه َويَْوَمَِيُقوُلِنَاُدواُِْشَ
يُبواِ زََعْمُتْمِفََدَعْوُهْمِفَلَْمِيَْسَتجه

هًقالَُهْمِ ِ{52} وََجَعلَْناِبَيَْنُهْمَِمْوب

තෙද ෙැරදිකරුෙන් (නිරා )ගින්න 
දකිනු ඇත .එවිට නියත ෙශවයන්ම 

තමන් එහි ෙැවටන්නාක් වමන් 
ඔවුහු සතති  .ඉන් හැරීමක් ඔවුහු 
වනොදකිනු ඇත.  

نَُّهْمِ
َ
ىِالُْمْجرهُموَنِاِلَّاَرَِفَظنُّواِأ

َ
َورَأ

ُمَواقهُعوَهاَِولَْمََِيهُدواَِعْنَهاِ
ِ{53} َمْصهفًا

54-59. අල් කුර්ආනවේ හා දහම් දූතෙරුන්වේ ෙැදගත්කම ඒ 
සම්බන්ධවයන් වේෙ ආවේශකයින්වේ ස්ථාෙරය හා නියමිත කාලයක් 

දක්ො අල්ලාහ් ඔවුනට අෙකාශය ලබා දී තිබීම. 
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තෙද සැබැවින්ම අපි ජනයාට සෑම 
උපමාෙකින්ම වමම කුර්ආනවේ 
විවිධාකාරවයන් විස්තර කර 
ඇත්වතමු  .වබොවහෝ දෑ  තෙද මිනිසා
ගැන විොදශීලී විය.  

ِ َذاِالُْقْرآنه
َِهٰ َولََقْدََِصَّْفَناِِفه

َِمَثٍلِ ِمهْنُِكِّ هلنَّاسه َِوََكنَِِۜ  ل
نَْسانُِ ْكََثَِِاْْله
َ
ءٍِِأ ِ{54} ًَلَِجدَََِِشْ

මුතුන්මිත්තන්හට අත් වූ ඉරණම 
තමන් වෙත වනොපැමිණීමත් 
)ඔවුන්( ඉදිරිවේදීම දඬුෙම ඔවුන් 
වෙත වනොපැමිණීමත් මිස ඔවුන් 
වෙත යහමග පැමිණි විට ඔවුන් 
විශ්ොස කිරීමට හා ඔවුන්වේ 
පරමාධිපති වගන් සමාෙ අයැද 
සටීමට ජනයා ෙැළැක්වූවේ නැත. 

هْذِ ْنِيُْؤمهُنواِإ
َ
َوَماَِمَنَعِاِلَّاَسِأ

َجاَءُهُمِالُْهَدٰىَِويَْسَتْغفهُرواَِربَُّهْمِ
ْوِ
َ
لهنَيِأ وَّ

َ
تهَيُهْمُِسنَُّةِاْْل

ْ
ْنِتَأ

َ
ِأ إهَلَّ
تهيَِ
ْ
ِ{55} ُهُمِالَْعَذاُبُِقُبًلِيَأ

තෙද ධර්ම දූතරෙරුන් ශුභාරිංචි 
දන්ෙන්නන් හා අෙොද කරන්නන් 
වලසන් මිස අපි වනොඑේවෙමු  .තෙද 

ය තික්වෂේප කළවුන් එමගින් සතයප්ර
 දෑය කිරීම පිණිස අසතයඅසතය 

රැවගන තර්ක කරති  .තෙද ඔවුහු 
මාවේ සිංඥාෙන් හා අෙොද කරනු 
ලැබූ දෑ උපහාසයට ගත්වතෝය . 

هيَنِ
ُِمبَِّشِّ ُلِالُْمرَْسلهنَيِإهَلَّ َوَماِنُْرسه

رهيَنِ هينََِِوَُيَادهُلِِۜ  َوُمْنذه ِاَّلَّ
لِهَِكَفُروا هاَْلَاطه ُضواِب ُْدحه ههِهِِله ِب
َقَِّ
ْ
َُذواِۜ  ِاْل َِِواَّتَّ ُرواَِوَماِآيَاته نْذه

ُ
ِأ

ِ{56} ُهُزًوا
තම පරමාධිපතිවේ ෙදන් වමවනහි 
කරනු ලැබ ,ඉන් පසු ෙ එය 
වනොසලකා හැර තම දෑත් ඉදිරිපත් 
කළ දෑ අමතක කර දැමූ අයට ෙඩා 
මහා අපරාධකරු කෙවරකු ද  ?එය 
ඔවුහු අෙවබෝධ කර ගැනීමට 

(වනොහැකිෙන වසේ )සැබැවින්ම අපි 
ඔවුන්වේ හදෙත් මත ෙැස්මක් ද 
ඔවුන්වේ සෙන් ෙලට බිහිරිභාෙය ද 
ඇති කවළමු  .තෙද යහ  මග වෙත 
නුඹ ඔවුන් ඇරයුම් කළ ද ඔවුහු 
කිසවිවටක යහ මග 
වනොලබන්වනෝමය. 

ِوَِ َِربِّهه هآيَاته َرِب
ْنُِذكِّ ْظلَُمِمهمَّ

َ
َمْنِأ

َمْتِ َِماِقَدَّ َ ْعَرَضَِعْنَهاَِونَِسه
َ
فَأ

هنَّاِۜ  يََداهُِ َِِٰجَعلَْناِإ هههمِِْلََعَ لُوب
ِقُ

كهنَّةًِ
َ
نِِْأ

َ
َِِيْفَقُهوهُِِأ هههمَِِْوفه َِوقًْراِآَذان

هنِِْۜ   هََلِِتَْدُعُهمَِِْوإ ِفَلَنِِْالُْهَدىِِٰإ
هًذاَِيْهَتُدوا بًَداِإ

َ
 {57} أ

ِ

තෙද නුඹවේ පරමාධිපති අති 
ක්ෂමාශීලීය  .කරුණා ගුණවයන් 

යුක්තය .ඔවුහු ඉපැයූ දෑ වහේතුවකොට  
වගන ඔහු ඔවුන් ෙ ග්රහණය 

ِ ِلَوِِْۜ  َوَربَُّكِالَْغُفوُرُِذوِالرَّمْحَةه
ُذُهمِْ هَماِيَُؤاخه َلَِِكَسُبواِب ِلَُهمُِِلََعجَّ
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කරන්වන් නම් ඔවුනට දඬුෙම ඔහු 
ඉක්මන් කරනු ඇත  .නමුත් ඔවුනට 
තිඥත කාලයක් ඇතප්ර .

ඔහුවගන් වතොර ෙ කිසදු මිදී යාමක් 
ඔවුහු වනොදකින්වනෝමය. 

دٌِِلَُهمِِْبَْلِِۜ  ِالَْعَذاَبِ ََِيهُدواِلَنَِِْمْوعه
ههِهِمهنِْ هًلُِِدون ِ{58} َمْوئ

තෙද එම ගම්ොසීහු  ,ඔවුන් අපරාධ 
කළ කල්හි අපි ඔවුන් ෙ විනාශ 
කවළමු  .තෙද අපි ඔවුන්වේ 
විනාශයට ප්රතිඥත කාලයක් ඇති 
කවළමු. 

اِ ْهلَْكَناُهْمِلَمَّ
َ
هلَْكِالُْقَرٰىِأ َوت

هَمْهلهكهههْمِ َظلَُمواِوََجَعلَْناِل
ًدا ِ{59} َمْوعه

60-82. මූසා නබි හා හිල්ර් නබි )අලයිහිමස් සලාම්(  
වදමුහුද එක් ෙන තැනට මම ළඟා 
ෙන වතක් වහෝ දිගු කාලයක් මම 
ගත කරන වතක් වහෝ මම ගමන 
වනොනෙත්ෙමි යැයි තම (වසේෙක )
වකොලුොට මූසා පැෙසූ අෙස්ථාෙ 
සහිපත් කරනු.  

ِ ٰ بَْرُحَِحَّتَّ
َ
هَفَتاهََُِلِأ ِل هْذِقَاَلُِموََسٰ َوإ

ِ َ ْمِضه
َ
ْوِأ
َ
ِأ َمَعِاَْلَْحَرْينه

بْلَُغََِمْ
َ
أ

ِ{60} ُحُقًبا

ඒ වදක අතර එක් ෙන තැනට 
ඔවුන් වදවදනා ළඟා වූ කල්හි 
ඔවුන් වදවදනාවේ මත්සයා ඔවුන් 
වදවදනාට අමතක විය  .ඌ උවේ 
මාර්ගය මුහුවදහි උමගක් වලසන් 
ගත්වත්ය.  

َياِ َمَعِبَيْنهههَماِنَسه
اِبَلََغاََِمْ فَلَمَّ

ِاَْلَْحرهِ َذَِسبهيلَُهِِفه
َ ُحوَتُهَماِفَاَّتَّ

ًبا ِ{61} َُسَ

පසු ෙ ඔවුන් වදවදනා තරණය කළ 
කල්හි ඔහු ඔහුවේ (වසේෙක )

වකොලුොට ‘අපවේ ආහාරය අප 
වෙත වගන එන්න .අපි අපවේ 

ගමනිනා් වෙවහසට පත් ෙ 
ඇත්වතමු  ’යැයි පැෙසීය  .  

هَناَِغَداَءنَاِ هَفَتاهُِآت اَِجاَوَزاِقَاَلِل فَلَمَّ
َذاِ يَناِمهْنَِسَفرهنَاَِهٰ لََقْدِلَقه

ِ{62} نََصًبا

වමම ගල්පර්ෙතය වෙත අපි 
(අපවේ ගමන )කළ විට  අෙසන්

සැබැවින්ම මත්සයා මට අමතක වූ 
බෙ නුඹ වනොදුටුවෙහි ද ?එය මා 

වමවනහි කිරීමට මා හට එය 
අමතක කවළේ වෂයිතාන් හැර 
වෙනත් කිසෙකු වනොවේ  .මුහුවේ 
ඌ උවේ ගමන් මග පුදුමාකාර 
අයුරින් ගත්වත්ය යැයි ඔහු පැෙසීය.  

ْخَرةِه هََلِالصَّ َوْيَناِإ
َ
هْذِأ يَْتِإ

َ
َرأ
َ
قَاَلِأ

يُتِ ِنَسه إهِّنِّ
نَْسانهيُهِفَ

َ
ُوَتَِوَماِأ

ْ
ِاْل

ْذُكرَهُِ
َ
ْنِأ
َ
ْيَطاُنِأ ِالشَّ َذَِِۜ  إهَلَّ َِواَّتَّ

َِِسبهيلَهُِ ِ{63}َعَجًباِاَْلَْحرِهِِفه
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අපි වසොයමින් සටි දෑ (තැන )එය 
වේ යැයි ඔහු පැෙසීය .පසු  ෙ ඔවුන් 

වදවදනා )කතා කරමින්( ඔවුන් 
වදවදනාවේ සලකුණු ඔස්වසේ 
නැෙත හැරී ගියහ . 

ِ هَكَِماُِكنَّاَِنْبغه ل
ٰ
اِۜ  قَاَلَِذ ِِٰفَاْرتَدَّ ِلََعَ
ِ{64} قََصًصاِآثَارهههَما

එවිට ඔවුන් වදවදනාම අපවේ 
ගැත්තන් අතුරින් එක් ගැත්වතකු ෙ 
මුණ ගැසුණහ  .අපි ඔහුට අප 
වෙතින් වූ ආශිර්ොදය ලබා දුනිමු .
තෙද අප වෙතින් වූ ඥානය ද අපි 
ඔහුට ඉගැන්වූවයමු.  

َبادهنَاِآتَيَْناهُِفَوََجَداَِعْبًداِ مهْنِعه
نَّاِ نَاَِوَعلَّْمَناهُِمهْنََِلُ ْنده رمَْحًَةِمهْنِعه

لًْما ِ{65} عه

යහ මගින් ඔබට උගන්ෙනු ලැබූ 
දැයින් ඔබ මට ඉගැන්වීම මත මම 
ඔබ ෙ අනුගමනය කරන්නදැයි මූසා 
ඔහුවගන් විමසුවේය. 

ْنِ
َ
ِأ ٰ تَّبهُعَكِلََعَ

َ
َِهْلِأ قَاَلََِلُُِموََسٰ

ِ َمنه
اُِعلِّْمَتُِرْشًداُتَعلِّ ِ{66} مهمَّ

නියත ෙශවයන් ඔබ මා සමගින් 
ඉෙසා සටීමට ඔබ හැකියාෙ 
වනොදරන්වනහිම යැයි ඔහු 
පැෙසුවේය. 

ِ َ يَعَِمِعه هنََّكِلَْنِتَْسَتطه اَلِإ
قَ

ِ{67} َصُْبًا

තෙද වතොරතුරු ෙශවයන් කෙර 
වදයක් පිළිබඳ නුඹට දැනුම 
වනොමැත්වත්ද එෙන් වදයක් මත 
නුඹ ඉෙසා සටිනුවේ වකවසේද? 

ِ ههه َِماِلَْمَُِتهْطِب ٰ
ِلََعَ ُ َوَكْيَفِتَْصُبه

ِ{68} ُخُْبًا

අල්ලාහ් අභිමත කවළේ නම් ඔබ මා 
ඉෙසලිෙන්තයකු වලස දැක ගනු 
ඇත  .තෙද කිසදු අණකට මම නුඹට 
පිටු වනොපාමි යැයි ඔහු පැෙසුවේය.  

هًراِ َِصاب ُ هْنَِشاَءِاّلِلَّ ِإ ُدِّنه اَلَِسَتجه
قَ

ْمًرا
َ
ِلََكِأ ْعِصه

َ
ِ{69} َوََلِأ

එවසේ නුඹ මා අනුගමනය 
කරන්වනහි නම් කිසෙක් පිළිබඳ 
මම නුඹට වමවනහි කර පෙසන 
වතක් නුඹ ඒ ගැන මවගන් විමසය 
වනොයුතු යැයි ඔහු පැෙසුවේය. 

َِعْنِ لِْنه
َ
ِفََلِتَْسأ َبْعَتِنه

ِاتَّ إهنه
قَاَلِفَ

َثِلََكِمهْنُهِ ْحده
ُ
ِأ ٰ ٍءَِحَّتَّ ََشْ

ِ{70} ذهْكًرا
පසු ෙ ඔවුන් වදවදනා ගමන් ගත්හ .

ඔවුන් වදවදනා නැවේ වගොඩ වී  එය
ගමන් ගන්නා වතක් විය .ඔහු එය 

සදුරු කවළේය  .එහි වූ ෙැසයන්  ඔබ 
ගිල්ෙනු පිණිස ඔබ එය සදුරු 
කවළහි ද  ?සැබැවින්ම ඔබ මහත් වූ 

ِ يَنةه فه ِالسَّ هَذاَِركهَباِِفه ِإ ٰ اْنَطلََقاَِحَّتَّ
فَ

َخَرْقَتَهاِقَاَلِِۜ  َخَرَقَهاِ
َ
ُْغرهَقِِأ ِْله

ْهلََها
َ
ْئَتِِلََقدِِْأ َِشيًْئاِجه
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කරුණක් වෙත පැමිණිවයහිය යැයි 
ඔහු පැෙසුවේය . 

هْمًرا ِ{71} إ
නියත ෙශවයන්ම ඔබ මා සමග 
ඉෙසා දරා ගැනීමට හැකියාෙ 
වනොදරන්වනහිමය යැයි මම 
වනොකීවෙම්දැයි ඔහු විමසීය . 

ِ َ يَعَِمِعه هنََّكِلَْنِتَْسَتطه قُْلِإ
َ
لَْمِأ
َ
قَاَلِأ
ِ{72} َصُْبًا

මා අමතක කළ දෑ වහේතුවෙන් ඔබ 
මා ෙරදට වනොගනු  .තෙද මාවේ 
විෂය සම්බන්ධවයන් ඔබ මා 
අපහසුතාෙට ලක් වනොකරනු යැයි 
ඔහු පැෙසුවේය. 

يُتَِوََلِ هَماِنَسه ِب ْذِّنه اَلََِلِتَُؤاخه
قَ

ا ْمرهيُِعْْسً
َ
ِمهْنِأ ِ{73} تُْرههْقِنه

පසු ෙ වදවදනාම ගමන් ගත්හ  .එය 
ඔවුන් වදවදනා දරුෙකු මුණ 
ගැවසන වතක් විය  .එවිට ඔහු ඔහු  
ෙ මරා දැමුවේය  .ණ කිසදු ප්රා
අයිතියකින් වතොර ෙ පිවිතුරු 
ආත්මයක් ඔබ මරා දැමුවෙහි ද ?
ඔබ පිළිකුල් සහගත කරුණක් 
වගන ආවෙහිය යැයි පෙසා 
සටිවේය .  

َياُِغَلًماِ هَذاِلَقه ِإ ٰ اْنَطلََقاَِحَّتَّ
فَ

َقَتلَْتَِنْفًساَِزكهيًَّةِ
َ
َفَقَتلَُهِقَاَلِأ

ْئَتَِشيِْ َنْفٍسِلََقْدِجه هَغْْيِه ًئاِب
ِ{74} نُْكًرا

නියත ෙශවයන්ම ඔබ මා සමග 
ඉෙසා දරා ගැනීමට හැකියාෙ 
වනොදරන්වනහිමය යැයි මම ඔබට 
වනොකීවෙම්දැයි ඔහු විමසීය. 

يَعِ هنََّكِلَْنِتَْسَتطه قُْلِلََكِإ
َ
لَْمِأ
َ
قَاَلِأ

َِصُْبًا َ ِ{75} َمِعه

මින් පසු ෙ මම යමක් පිළිබඳ ෙ 
නුවඹන් විමසා සටිවේ නම් මා 
සමග නුඹ ගමන් වනොකරනු .
සැබැවින්ම මා වෙතින් නුඹ 
නිදහසට කරුණක් ලැබුවෙහිය යැයි 
ඔහු පැෙසුවේය .  

ٍءَِبْعَدَهاِ ْْلَُكَِعْنََِشْ
َ
هْنَِسأ اَلِإ

قَ
ِ ْبِنه ِمهنِِْبَلَْغَتِِقَدِِْۜ  فََلِتَُصاحه

ِ ِّنِّ ِِ{76} ُعْذًراََِلُ

පසු ෙ ඔවුන් වදවදනා ගමන් ගත්හ .
එය ගමක ෙැසයන් වෙත 

පැමිවණන වතක් විය .එහි 
ෙැසයන්වගන් ඔවුන් වදවදනා 

ආහාර ඉල්ලා සටියහ .එවිට ඔවුන් 
වදවදනාට ආගන්තුක සත්කාර 

තික්වෂේප කවළෝයකිරීමට ඔවුහු ප්ර .
එවිට ඔවුන් වදවදනා එහි ගරා 

ْهَلِقَْريٍَةِ
َ
َتَياِأ

َ
هَذاِأ ِإ ٰ اْنَطلََقاَِحَّتَّ

فَ
ْنِ
َ
بَْواِأ

َ
ْهلََهاِفَأ

َ
اْسَتْطَعَماِأ

َداًراِ يَُضيُِّفوُهَماِفَوََجَداِفهيَهاِجه
قَاَمُهِ

َ
ِفَأ ْنَِيْنَقضَّ

َ
ِلَوِِْقَالَِِۜ  يُرهيُدِأ
ْئَتِ َْذَتِِشه ْجًراَِعلَْيهِهََِلَّتَّ

َ
ِ{77} أ
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ෙැවටන්නට යන බිත්තියක් දුටුහ .
එවිට ඔහු එය වකළින් කවළේය . ඔබ 
අභිමත කවළේ නම් ඒ සඳහා ඔබට 
කුලියක් ලබා ගන්නට තිබුණි යැයි 
ඔහු පැෙසීය  . 

මා අතර හා ඔබ අතර වෙන්වීමය 
වමය  .ඔබ කෙර වදයක් මත ඉෙසා 
සටීමට වනොහැකි වූද එහි යථාර්ථය 
මම නුඹට දන්ෙමි යැයි ඔහු 
පැෙසුවේය .  

َِوَبيْنهَكِ َذاِفهَراُقِبَيِْنه
ِۜ  قَاَلَِهٰ

نَبُِّئَكِ
ُ
وهيلِهَِسأ

ْ
هَتأ عِِْلَمَِِْماِب ِتَْسَتطه

ِ{78} َصُْبًاَِعلَْيهِه
නැෙ වූ කලී එය මුහුවදහි වසේෙය 
කරන දිළින්දන් සතු විය  .එවහයින් 
මම එය පළුදු කරන්නට සතුවෙමි .
වහේතුෙ සෑම නැෙක්ම 
බලහත්කාරවයන් ගන්නා රජකු 
ඔවුනට පසුපසන් විය .  

هَمَساكهنَيِ فهيَنُةِفَََكنَْتِل اِالسَّ مَّ
َ
أ

ْنِ
َ
َرْدُتِأ

َ
ِاَْلَْحرهِفَأ َيْعَملُوَنِِفه

ُخُذِ
ْ
يَبَهاَِوََكَنَِوَراَءُهْمَِملهٌكِيَأ عه

َ
أ

يَنٍةَِغْصًبا َِسفه ِ{79} ُكَّ
තෙද දරුො වූ කලී  ,ඔහුවේ 
වදමාපියන් වේෙ විශ්ොසෙන්තයින් 

වදවදනකු වූහ .එවහයින් සීමාෙ 
තික්වෂේප ඉක්මො යමින් හා වේෙ ප්ර

භාෙවයන් ඔවුන් වදවදනාට ඔහු 
බරපතළකම් සදු කිරීම ගැන අපි 
බිය වූවයමු . 

ِ بََواهُُِمْؤمهَننْيه
َ
اِالُْغَلُمِفَََكَنِأ مَّ

َ
وَأ

ْنِ
َ
يَناِأ يُْرههَقُهَماُِطْغَيانًاِفََخشه
ِ{80} َوُكْفًرا

එවහයින් ඔවුන්වේ පරමාධිපති 
ඔහුට ෙඩා වශ්රේෂ්ඨ පිවිතුරු 
භාෙවයන් යුත් වසවනහසන් ෙඩාත් 
සමීප වූ වකවනකු ඔවුන් වදවදනාට 
හුෙමාරු කර වදනු ඇතැයි අපි 
සතුවෙමු . 

لَُهَماَِربُُّهَماَِخْْيًاِمهْنُهِ ْنُِيْبده
َ
َرْدنَاِأ

َ
فَأ

ْقَرَبِرمُْحًاَزََكةًِ
َ
ِ{81} وَأ

තෙද බිත්තිය වූ කලී  ,එය නගරවේ 
විසූ අනාථ දරුෙන් වදවදනකු සතු 
විය  .තෙද ඔවුන් වදවදනා සතු 
නිධන් ෙස්තුෙක් ඊට යටින් විය .
තෙද ඔවුන් වදවදනාවේ පියා 

දැහැමියකු විය .එවිට නුඹවේ 
පරමාධිපතිවේ දයාවෙන් ඔවුන් 
වදවදනා ෙැඩිවියට පත් ෙ පසු ෙ 
ඔවුන් වදවදනාවේ නිධන් ෙස්තුෙ 

ِ ِيَتهيَمنْيه هُغَلَمنْيه َداُرِفَََكَنِل ه
ْ
اِاَل مَّ

َ
وَأ

َِوََكَنََِتَْتهُِ يَنةه ِالَْمده ِلَُهَماِِفه َِكْْنٌ
ْنِ
َ
َراَدَِربَُّكِأ

َ
ًاِفَأ بُوُهَماَِصاْله

َ
َوََكَنِأ

ُهَماَِويَْسَتْخرهَجاَِكْْنَُهَماِ ُشدَّ
َ
َيْبلَُغاِأ

َِعنَِِْفَعلُْتهَُِِوَماِۜ  رمَْحًَةِمهْنَِربَِّكِ
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ඔවුන් වදවදනා මතු කර ගන්නට 
නුඹවේ පරමාධිපති සතුවේය .
මාවේ තීරණයට අනුෙ මම වමය 

සදු වනොකවළමි .නුඹ කෙර වදයක් 
මත ඉෙසීවමන් සටීමට වනොහැකි 
වූවේ ද එහි යථාර්ථය වමය වේ.  

ْمرهي
َ
هَكِِۜ  ِأ ل

ٰ
وهيُلَِِذ

ْ
عِِْلَمَِِْماِتَأ ِتَْسطه

ِ{82} َصُْبًاَِعلَْيهِه

83-99. දුල් කර්නයින් හා යඃජූජ් මඃජූජ්. )ඔවුන්වේ පැමිණීම මළවුන් 
වකවරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනවේ සලකුණකි( 

)අවහෝ නබිෙරය,( ඔවුහු නුඹවගන් 
දුල් කර්නයින් පිළිබඳ විමසති  .ඔහු 
පිළිබඳ සහිපත් කරමින් නුඹලා 
වෙත මම මතුෙට කියො වපන්ෙමි 
යැයි නුඹ පෙසනු. 

ِ لُونََكَِعْنِذهيِالَْقْرَننْيه
َ
ِۜ  َويَْسأ
تْلُوِقُْلِ

َ
ِمهْنهَُِِعلَْيُكمَِِْسأ
ِ{83} ذهْكًرا

නියත ෙශවයන්ම අපි 
මහවපොවළොවෙහි ඔහුට පහසුකම් 
සලසා දුනිමු  .තෙද සෑම වදයකින්ම 
ඔහුට වහේතු සාධක පිරිනැමුවෙමු .  

َِوآتَيَْناهُِمهْنِ ْرضه
َ
ِاْْل نَّاََِلُِِفه

هنَّاَِمكَّ إ
ٍءَِسبًَبا ََِشْ ِ{84} ُكِّ

එවිට ඔහු )මාර්ග( සාධක 
අනුගමනය කවළේය. 

ْتَبَعَِسبًَبا
َ
ِ{85} فَأ

හිරු අෙරට යන ස්ථානයට ඔහු 
ළඟා වූ විට රත් වූ කළු මඩ සහිත 
ස්ථානවයහි එය අෙරට යනු ඔහු 
දුටුවේය  .තෙද ඒ අස ල සටි පිරිසක් 
ද ඔහු දුටුවේය  .අවහෝ ! දුල් 
කර්නයින් නුඹ දඬුෙම් කරනු .
නැතවහොත් ඔවුන් අතර යහපත් 
අයුරින් කටයුතු කරනු යැයි අපි 
පැෙසුවෙමු. 

ِ ْمسه هَذاِبَلََغَِمْغرهَبِالشَّ ِإ ٰ َحَّتَّ
َئٍةِ ِمَحه َِعنْيٍ وََجَدَهاَِتْغُرُبِِفه

ْنَدَهاِقَْوًماِ َِذاِيَاِقُلَْناِۜ  َووََجَدِعه
اِالَْقْرَننْيِه همَّ نِِْإ

َ
َبِِأ اُِتَعذِّ همَّ نَِِْوإ

َ
ِأ

ذَِ ِ{86} ُحْسًناِفهيههمَِِْتتَّخه
අපරාධ කළවුන් සම්බන්ධවයන් 
නම් එවිට අපි ඔහුට දඬුෙම් 
කරන්වනමු  .පසු  ෙ ඔහුවේ 
පරමාධිපති වෙත ඔහු ෙ නැෙත 
වයොමු කරනු ලැවබ්  .එවිට බිහිසුණු 
දඬුෙමකින් ඔහු ඔහුට දඬුෙම් කරනු 
ඇත.  

ِ بُُهُِثمَّ اَِمْنَِظلََمِفََسْوَفُِنَعذِّ مَّ
َ
قَاَلِأ

ِ َِربِّهه هََلٰ ِإ بُُهَِعَذابًاِيَُردُّ َفُيَعذِّ
ِ{87} نُْكًرا

විශ්ොස වකොට යහකම් කළවුන් 
සම්බන්ධවයන් නම් එවිට ඔහුට 
යහපත් ප්රතිඵල සතුය  .තෙද අපවේ 

ًاِفَلَُهِ َلَِصاْله اَِمْنِآَمَنَِوَعمه مَّ
َ
وَأ

ِ ُْسََنٰ
ْ
ِمهنََِِْلُِِوََسَنُقوُلِِۜ  َجَزاًءِاْل



18 
 

නිවයෝගවයන් පහසු දෑ අපි ඔහුට 
පෙසන්වනමු .  

نَا ْمره
َ
اِأ ِ{88} يُْْسً

පසු ෙ )මාර්ග( සාධකයක් ඔහු 
අනුගමනය කවළේය. 

ْتَبَعَِسبًَبا
َ
ِأ ِ{89} ُثمَّ

හිරු උදා ෙන තැනට ඔහු ළඟා වූ 
විට අපි ඔවුනට කිසදු ආෙරණයක් 
ඇති වනොකළ පිරිසක් වෙත එය 
උදා ෙනු ඔහු දුටුවේය. 

ِ ْمسه هَذاِبَلََغَِمْطلهَعِالشَّ ِإ ٰ َحَّتَّ
ِ ٰ قَْوٍمِلَْمََِنَْعْلِوََجَدَهاَِتْطلُُعِلََعَ
َْتًا هَهاِسه ِ{90} لَُهْمِمهْنُِدون

එවලසය  .ඔහු සතු  ෙ ඇති දෑ මනා 
දැනුවමන් අපි සර්ෙ ප්රකාරවයන් 
දැන සටිවයමු. 

ِ يْهه هَماََِلَ َحْطَناِب
َ
هَكَِوقَْدِأ ل

ٰ
َكَذ
ِ{91} ُخُْبًا

පසු ෙ ඔහු )මාර්ග( සාධකයක් 
අනුගමනය කවළේය. 

ْتَبَعَِسبًَبا
َ
ِأ ِ{92} ُثمَّ

ඔහු කඳු වදක අතරට ළඟා වූ විට 
කිසදු ෙචනයක් ෙටහා ගන්නට 
වනොහැකි පිරිසක් ඒ වදක පාමුල 
ඔහු දුටුවේය . 

ِوََجَدِ يْنه دَّ ِالسَّ هَذاِبَلََغَِبنْيَ ِإ ٰ َحَّتَّ
هههَماِقَْوًماََِلِيََكاُدوَنِ مهْنُِدون

ِ{93} َيْفَقُهوَنِقَْوًَلِ
අවහෝ ! දුල් කර්නයින්, නියත 
ෙශවයන්ම යඃජූජ් හා මඃජූජ් 
මහවපොවළොවේ කලහකාරීහුය .
එවහයින් අප අතර හා ඔවුන් අතර 
ඔබ ආරක්ෂක පවුරක් ඇති කිරීම 
වෙනුවෙන් අපි ඔබට යම් දීමනාෙක් 
කළ යුතු දැයි ඔවුහු විමසුවෙෝය .  

ُجوَجِ
ْ
ِيَأ ِإهنَّ الُواِيَاَِذاِالَْقْرَننْيه

قَ
ِ ْرضه

َ
ِاْْل ُدوَنِِفه ُجوَجُِمْفسه

ْ
َوَمأ
ْنََِتَْعَلَِفَهْلِ

َ
ِأ ٰ ََِنَْعُلِلََكَِخرًْجاِلََعَ

ا ِ{94}بَيَْنَناَِوَبيَْنُهْمَِسدًّ
මාවේ පරමාධිපති එහි මට 
පහසුකම් ෙශවයන් ලබා දුන් දෑ 
වශ්රේෂ්ඨය  .එබැවින් නුඹලා 
ශක්තිමත් ෙ මට උදේ කරනු මම 
නුඹලා අතර හා ඔවුන් අතර 
බාධකයක් තබමි යැයි ඔහු 
පැෙසුවේය. 

ِ ِنِّ ِقَاَلَِماَِمكَّ َِخْْيٌ َِرّبِّ فهيهه
ْجَعْلِبَيَْنُكْمِ

َ
ٍةِأ هُقوَّ ِب عهيُنونه

َ
فَأ

ِ{95} َوَبيَْنُهْمَِرْدًما

කදු පාමුල වදක අතර සමාන ෙන 
තරමට නුඹලා මා වෙත ගණ යකඩ 
කුට්ටි වගන එනු  .එය ගින ා යම් 
බෙට පත් ෙන වතක් නුඹලා පිඹිනු 

ِ يده َده
ْ
ُِزَبَرِاْل ِِٰۜ  آتُونه هَذاَِحَّتَّ ِإ

َدَفنْيِهَِبنْيََِِساَوىِٰ ِاْنُفُخواِقَاَلِِالصَّ
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යැයි ඔහු පැෙසුවේය  .ඒ මත උණු 
කළ තඹ මා ෙක් කරනු පිණිස මා 
වෙත නුඹලා (එය )වගන එනු යැයි 
පැෙසුවේය.  

  ِِٰۜ هَذاَِحَّتَّ ِِقَاَلِِنَاًراَِجَعلَهُِِإ ِآتُونه
ْفرهغِْ

ُ
ِ{96} قهْطًراَِعلَْيهِهِأ

එවිට ඉන් බැහැර ෙන්නට (යඃජූජ් 
මඃජූජ් ෙන )ඔවුහු ශක්තිය 

වනොදැරූහ  .තෙද එයට සදුරක් 
කරන්නට ද ඔවුහු ශක්තිය 
වනොදැරූහ.  

ْنَِيْظَهُروهَُِوَماِ
َ
َفَماِاْسَطاُعواِأ

ِ{97} اْسَتَطاُعواََِلَُِنْقًبا

වමය මාවේ පරමාධිපතිවගන් වූ 
ආශිර්ොදයකි  .එවහයින් මාවේ 

තිඥාෙ පැමිණි විට පරමාධිපතිවේ ප්ර
ඔහු එය කැබලි බෙට පත් කරයි .

තිඥාෙ තෙද මාවේ පරමාධිපතිවේ ප්ර
සැබෑෙක් විය .  

ِ َذاِرمَْحٌَةِمهْنَِرّبِّ هَذاِۜ  قَاَلَِهٰ َِجاءَِِفَإ
َِِوْعدُِ ءََِِجَعلَهَُِِرّبِّ َِوْعدَُِِوََكنَِِۜ  َِدَكَّ
ِ اَِرّبِّ ِ{98} َحقًّ

එදින ඔවුන්වගන් ඇතැවමකු 
ඇතැවමකු තුළ රළ වමන් 
නගින්නට අපි අත හැර දමන්වනමු .

ලැවබ් තෙද වහොරණෑවෙහි පිඹිනු .
එවිට අපි ඔවුන් සයල්ල එක් රැස් 
කරන්වනමු. 

ِ َوتََرْكَناَِبْعَضُهْمِيَْوَمئهٍذَِيُموُجِِفه
َِِونُفهخَِِۜ  َبْعٍضِ ورهِِِفه ِالصُّ

ِ{99} َُجًْعاِفََجَمْعَناُهمِْ

100-106. මළවුන් නැගිටුෙනු ලබන දිනවේ ප්රතික්වෂේපකයින්ට ලැවබන 
ප්රතිඵල. 

එදින වේෙ ප්රතික්වෂේපකයිනට 
නිරය ප්රදර්ශනයක් වලස අපි 

ප්රදර්ශනය කර වපන්ෙන්වනමු . 

هلََْكفهرهيَنِ َمِيَْوَمئهٍذِل
َوَعَرْضَناَِجَهنَّ

ِ{100} َعْرًضا
ඔවුහු ෙනාහි  ,මා සහිපත් කිරීවමන් 
ඔවුන්වේ ඇස් ආෙරණයක් තුළ වූ 
අය වෙති  .තෙද සෙන් වදන්නට 
ඔවුහු ශක්තිය වනොදරන්නන් වලස 
සටියහ.  

هيَنََِكنَْتِ َطاٍءَِعْنِاَّلَّ ِغه ْعُيُنُهْمِِفه
َ
أ

يُعوَنِ ذهْكرهيَِوََكنُواََِلِيَْسَتطه
ِ{101} َسْمًعا

මාවගන් වතොර ෙ මාවේ ගැත්තන් 
තම භාරකරුෙන් වලස ගැනීමට 
වේෙ ප්රතික්වෂේප කළවුන් සතුවෙෝ 
ද  ?නියත ෙශවයන්ම වේෙ 
තික්වෂේපකයින්ට නොතැනක් ප්ර
ෙශවයන් නිරය අපි සූදානම් 

ْنِ
َ
هيَنَِكَفُرواِأ َبِاَّلَّ فََحسه

َ
أ

َاَءِ ْوِله
َ
ِأ َبادهيِمهْنُِدونه ُذواِعه َيتَّخه

هنَّاِۜ   ْعَتْدنَاِإ
َ
هلََْكفهرِهَِجَهنَّمَِِأ يَنِل
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කවළමු . ِ{102} نُُزًَلِ 
ක්රියාෙන්වගන් අලාභහානි කර 
ගත්තවුන් පිළිබඳ ෙ අපි නුඹලාට 
දන්ෙන්නදැයි නුඹ විමසනු . 

ْخَْسهيَنِقُْلَِهْلِنُنَبُِّئُكْمِ
َ
هاْْل ب

ْعَماًَلِ
َ
ِ{103} أ

ඔවුන් ෙනාහි වමවලොෙ ජීවිතවේ 
තම ෙෑයම් මුළා වී ගියවුන්ය  .නියත 

යාවෙන් දැහැමි ෙශවයන්ම තමන් ක්රි
දෑ කරන්නන් බෙ ඔවුහු සතති .  

ْنَياِ اَلُّ ََياةِه
ْ
ِاْل َِسْعُيُهْمِِفه هيَنَِضلَّ

اَّلَّ
ُنوَنِ نَُّهْمُُِيْسه

َ
َوُهْمَُِيَْسُبوَنِأ

ِ{104} ُصْنًعا
තම පරමාධිපතිවේ ෙදන් හා 
ඔහුවේ හමු ෙ ප්රතික්වෂේප කළවුන් 
වමොවුහුමය  .එවිට ඔවුන්වේ 
ක්රියාෙන් නිෂ්ඵල වී යනු ඇත .
එවහයින් මළවුන් වකවරන් 

නැගිටුෙනු ලබන දිනවේ (ඉන් )යම් 
කිරුම් බරක් ඔවුනට තක්වසේරු 
වනොකරන්වනමු.  

ْمِ َِربِّهه هآيَاته هيَنَِكَفُرواِب هَكِاَّلَّ
ٰ
وََل
ُ
أ

ْعَمالُُهْمِفََلِ
َ
ِفََحبهَطْتِأ ههه هَقائ َول

ِ َياَمةه يُمِلَُهْمِيَْوَمِالْقه نُقه
ِ{105} َوْزنًا

එය ඔවුහු ප්රතික්වෂේප කළ බැවින් 
හා මාවේ ෙදන් හා මාවේ 
රසූල්ෙරුන් ඔවුහු සමච්චලයට ගත් 
බැවින් ඔවුන්වේ ප්රතිවිපාකය 
නිරයයි. 

هَماَِكَفُرواِ هَكَِجَزاُؤُهْمَِجَهنَُّمِب ل
ٰ
َذ

ِ َِوُرُسِله ُذواِآيَاته
َ َواَّتَّ
ِ{106} ُهُزًوا

107,108. මළවුන් නැගිටුෙනු ලබන දිනවේ වේෙ විශ්ොසෙන්තයින්ට 
ලැවබන ප්රතිඵල. 

නියත ෙශවයන්ම විශ්ොස වකොට 
යහකම් කළවුන් ෙනාහි ,
නොතැනක් ෙශවයන් ෆිර්දවුස් නම් 
උයන් ඔවුනට විය.  

لُواِ هيَنِآَمُنواَِوَعمه ِاَّلَّ ِإهنَّ َاته اْله الصَّ
ِ ْرَدْوسه ََكنَْتِلَُهْمَِجنَّاُتِالْفه

ِ{107} نُُزًَلِ
එහි ඔවුන් සදාතනිකයින්ය  .එයින් 

ය වනොකරතිමාරුවීමක් ඔවුහු ප්රි .  
هيَنِفهيَهاََِلَِيْبُغوَنَِعْنَهاِ َخاَله

َوًَلِ ِ{108} حه
109,110. අල්ලාහ්වේ ෙදන් වකතරම් මනරම් ද ! එය වගන ආ 

නබිෙරයාවේ සුභාරිංචිය. 
මාවේ පරමාධිපතිවේ ෙදන් ِ هََكهَماته قُْلِلَْوََِكَنِاَْلَْحُرِمهَداًداِل
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)ලිවීමට( තීන්ත බෙට මුහුද පත් වුෙ 
ද මාවේ පරමාධිපතිවේ ෙදන් 
)ලියා( නිමා වීමට වපර මුහුද සඳී 
යනු ඇත  .එෙන්  )මුහුද( හා සමාන 
වදයක් අපි අමතර ෙ වගන ආෙ ද 

(මාණෙත් වනොෙනු ඇතඑය ද ප්ර).  

َِِلَفهدَِ ْنَِتْنَفَدَِِرّبِّ
َ
اَْلَْحُرَِقْبَلِأ

ِ ْثلههه همه ْئَناِب َِولَْوِجه ََكهَماُتَِرّبِّ
ِ{109} َمَدًدا

මම නුඹලා වමන් මිනිවසකු පමණි .
නුඹලාවේ වදවිඳුන් එකම 
වදවිවඳකු යැයි මා වෙත දන්ෙනු 
ලැබ ඇත  .එවහයින් කෙවරකු තම 
පරමාධිපතිවේ හමු ෙ අවප්ක්ෂා 
කරන්වන් ද ඔහු දැහැමි ක්රියාෙන් 
සදු කරත්ො ! තම පරමාධිපතිට 
ගැතිකම් කිරීවමන් කිසෙකු ආවේශ 
වනොකරත්ො ! යැයි (නබිෙරය, )
නුඹ පෙසනු. 

ِ هََلَّ ِإ ِمهْثلُُكْمِيُوََحٰ نَاِبََِّشٌ
َ
هنََّماِأ قُْلِإ

ٌدِ ٌَِواحه
ٰ
هََل ُهُكْمِإ

َٰ هل َماِإ
نَّ
َ
ََِكنََِِفَمنِِْۜ  أ

هَقاءَِِيَرُْجو َِعَمًلِِفَلَْيْعَمْلَِِربِّهِهِل
ًا هعهَباَدةهِِيُِّْشهكَِِْوََلَِِصاْله َِربِّهِهِب
َحًدا

َ
ِ{110} أ

 

 

 

 

 

 

 

 


