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සූරා මර්යම් )සූරත් වම්රි තුමිය) 19 

මක්කාවවහි දී පහළ වූවකි   ආයාත්  98.  

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-15. වේව දූත සකරිේයා හා වේව දූත යහ්යා )අවලයිහිමස් සලාම්) 

කාෆ් ,හා ,යා ,අයින් ,ස්වාේ. {1} كهيعص 
)වමය) තම ගැත්තා සකරිේයා වවත 
නුඹවේ පරමාධිපති දැක් වූ කරුණාව 
පිළිබඳ සහිපත් කිරීමකි . 

ذهْكُر رمَْحَته َربَِّك َعْبَدهُ 
 {2} َزَكرهيَّا

ඔහු තම පරමාධිපති ව සහින් 
ඇමතුමකින් ඇමතූ අවසථ්ාව සහිපත් 
කරනු. 

هَداًء َخفهيًّا هْذ نَاَدٰى َربَُّه ن  {3} إ

මාවේ පරමාධිපතියාණනි  ,මාවේ 
අස්ථි දුර්වල වී ඇත .ම ාාවේ 

හිසවකස් පැහී විහිදී ඇත  .තවද 
මාවේ පරමාධිපතියාණනි ,මම 
ර්ථනාව සම්බන්ධවයන් ඔබවේ ප්රා

වන්තයකු වනොවූවයමිඅභාගය.  

قَاَل َربِّ إهِّنِّ َوَهَن الَْعْظُم مهِّنِّ 
ُكْن 

َ
ُس َشيًْبا َولَْم أ

ْ
َواْشَتَعَل الرَّأ

يًّا هَك َربِّ َشقه هُدََعئ  {4} ب

මවගන් පසුව පරම්පරා 
උරුමක්කරුවන් පිළිබඳ ව මම බිය 
වවමි  .මාවේ බිරිය ද වඳ කාන්තාවක් 
වන්නීය  .එවහයින් නුඹ වවතින් 
උරුමක්කරුවකු මා වවත පිරිනමනු.  

َ مهْن َوَراِئه  ْفُت الَْمَواِله هِّنِّ خه َوإ
ِته ََعقهًرا َفَهْب ِله 

َ
مهْن َوََكنَته اْمرَأ
ًّا نَْك َوِله  {5} ََلُ

මට උරුමකම්පාන, යඃකූබ්වේ 
පරපුරට උරුමකම්පාන වකවනකු 
පිරිනමනු මැනව! තවද මාවේ 
පරමාධිපතියාණනි  ,ඔහු  ව 
පිළිගැනීමට ලක් වූ වකනකු බවට 
පත් කරනු මැනව. 

رهُث مهْن آله َيْعُقوَب 
 ۖ  يَرهثُِّنه َويَ
يًّا َربِّ  َواْجَعلْهُ   {6} َرضه

අවහෝ සකරිේයා! යහ්යා නමින් වූ  هُغََلٍم اْسُمُه َك ب ُ هنَّا نُبَِّشِّ يَا َزَكرهيَّا إ
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දරුවකු පිළිබඳ ව නියත වශවයන්ම 
අපි ඔබට ශුභාරිංචි දන්වන්වනමු  .මීට 
වපර එයට එවසේ නම් තබනු ලැබීමක් 
සදු වනොකවළමු.  

ََيََْيٰ لَْم ََنَْعْل ََلُ مهْن َقْبُل 
يًّا  {7} َسمه

මාවේ පරමාධිපතියාණනි! මට 
දරුවකු වකවසේ නම් වන්වන් ද ?
මාවේ බිරිය වඳ කාන්තාවක් වූවාය .
මා ද මහලු වා ම වහේතුවවන් සැදෑ 
වියට ළඟා වී ඇත්වතමි යැයි ඔහු 
පැවසුවේය. 

ٰ يَُكوُن ِله ُغََلٌم  َّنَّ
َ
قَاَل َربِّ أ

ِته ََعقهًرا َوقَْد بَلَْغُت مهَن 
َ
َوََكنَته اْمرَأ
تهيًّا  {8} الْكهََبه عه

)එය )යැයි ඔහු කීයඑවලසය  .එය මා 
වවත පහසු කාර්යයකි .මීට වපර නුඹ 

කිසවක් ව වනොසටිය දී සැබැවින්ම 
මම නුඹ ව මැේවවමි යැයි ඔවබ් 
පරමාධිපති කීවේය . 

 ٌ َّ َهِّيِّ هَك قَاَل َربَُّك ُهَو لََعَ ل
ٰ
قَاَل َكَذ

َوقَْد َخلَْقُتَك مهْن َقْبُل َولَْم تَُك 
 {9} َشيًْئا

මාවේ පරමාධිපතියාණනි  , මට
සලකුණක් ඇති කරනු මැනව ! යැයි 
ඔහු පැවසීය  .ඔවබ් සිංඥාව වනුවේ 

නුඹ )කිසදු වහේතුවකින් වතොර  ව )
ඍජු ව රාත්රි තුනක් ජනයා සමඟ 
කතා වනොකිරීමය යැයි ඔහු 
පැවසුවේය. 

 قَالَ  ۖ  قَاَل َربِّ اْجَعْل ِله آيًَة 
ّلَّ  آَيُتَك 

َ
 ثَََلَث  انلَّاَس  تَُكلِّمَ  أ

 {10} َسوهيًّا َِلَالٍ 

පසු ව ඔහු තම සමූහයා වවත 
නැමදුම් ස්ථානවයන් බැහැර ට 
පැමිණිවේය  .එවිට ‘නුඹලා උවේ හා 

සවස සුවිශුේධ කරනු’යි ඔවුන් වවත 
)ඉඟිවයන් )දන්වා සටිවේය.  

ْحَرابه  ٰ قَْومههه مهَن الْمه فََخَرَج لََعَ
ْن َسبُِّحوا بُْكَرةً 

َ
ْم أ هَِلْهه ْوََحٰ إ

َ
فَأ

يًّا  {11} َوَعشه
අවහෝ යහ්යා! වේව ග්රන්ථය බලවත් 
වලස )හණය කරග්ර )ගනු .තවද අපි 

ඥාව ඔහුට ළමා කාලවේම ප්ර
පිරිනැමුවවමු.  

ٍة  هُقوَّ  ۖ  يَا ََيََْيٰ ُخذه الْكهَتاَب ب
ُْكمَ  َوآتَيَْناهُ   {12} َصبهيًّا اْلْ

අප වවතින් වූ ආදරය හා පිවිතුරු බව 
ද )ඔහුට පිරිනැමුවවමු ).තවද ඔහු බිය 
බැතිමත් වකවනකු විය. 

نَّا َوَزََكةً   َوََكنَ  ۖ  وََحَنانًا مهْن ََلُ
يًّا  {13} تَقه

තවද ඔහු තම වදමාපියන්ට ඇප 
උපස්ථාන කරන්නකු විය  .තවද ඔහු 
දඬබ්බර අකීකරු වන්තවයකු 

يْهه َولَْم يَُكْن َجبَّاًرا  َ هَواَله َوَبرًّا ب
يًّا  {14} َعصه
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වනොවීය. 

ඔහු උපත ලැබූ දින ද ඔහු මිය යන 
දින ද ඔහු නැවත ජීවමාන ව නැගිටු 
වනු ලබන දින ද ඔහු වවත සාමය 
ඇති වේවා! 

َ َويَْوَم َيُموُت  وََسََلٌم َعلَْيهه يَْوَم ُوَله
 {15} َويَْوَم ُيْبَعُث َحيًّا

16-40. මර්ය තුමියවේ කතා වස්තුව හා පියකුවගන් වතොර ව ඊසා තුමාණන් 
ව ඇය ගැබ් ගැනීම හා ඇය ප්රසූත කිරීම. 

වමම වේව ග්රන්ථවේ සඳහන් මර්යම් 
ගැන නුඹ සහිපත් කරනු  .ඇය තම 
පවුවලන් වවන් ව නැවගනහිර 
ස්ථානයකට ගිය අවසථ්ාවේ. 

هذه  َواْذُكْر ِفه الْكهَتابه َمْريََم إ
ْهلهَها َمََكنًا 

َ
انْتََبَذْت مهْن أ

قهيًّا  {16} ََشْ
ඇය ඔවුන්වගන් වවන් ව තිරයක් 
ගත්තාය  .එවිට අපි ඇය වවත අපවේ 

ණයප්රා )ජිබ්රීල් මලක්වරයාවහවත්  )
එේවවමු .එවිට ඔහු ඍජු )සජීවී )

මිනිවසකු වවසන් ඇය වවත වපනී 
සටිවේය .  

َجابًا  هههْم حه ََذْت مهْن ُدون فَاَّتَّ
هَِلَْها ُروَحَنا َفَتَمثََّل لََها  َنا إ

ْرَسلْ
َ
فَأ

ا َسوهيًّا  {17} بََِّشً

නියත වශවයන් නුඹවගන් ආරක්ෂාව 
මහා කාරුණිකයාණන් වගන් මම 
පතමි  .නුඹ බිය  බැතිමත් වකවනකු වී 
නම් )මා වවත ළිං වනොවනු )යැයි 
ඇය පැවසුවාය.  

هْن  نه مهْنَك إ
هالرَّمْحَٰ ُعوُذ ب

َ
قَالَْت إهِّنِّ أ
 {18} ُكْنَت تَقهيًّا

‘නියත වශවයන්ම මම නුඹට පිවිතුරු 
දරුවකු පිරිනමනු පිණිස නුඹවේ 
පරමාධිපතිවේ දූතවයකු වවමි  ’යැයි 
ඔහු පැවසුවේය.  

َهَب قَاَل 
َ
نَا َرُسوُل َربِّكه ِله

َ
هنََّما أ إ

 {19} لَكه ُغََلًما َزكهيًّا

‘කිසදු මිනිසකු මා ස්පර්ශ කර 
වනොතිබිය දී මට දරුවකු වනුවේ 

වකවසේ ද ?තවද මම අපචාරී 
)කාන්තාවක් )වනොවූවයමි ’යැයි ඇය 

පැවසුවාය.  

ٰ يَُكوُن ِله ُغََلٌم َولَْم  َّنَّ
َ
قَالَْت أ

ُك َيْمَسْسِّنه بََِّشٌ َولَْم 
َ
أ

 {20} بَغهيًّا
එය එවලසය යැයි ඔහු පැවසුවේය .
‘එය මා වවත පහසු කාර්යයකි  .එය 
ජනයාට අපවගන් වූ සිංඥාවක් හා 
ආශිර්වාදයක් බවට පත් කරනු 

පිණිසය .එය තීන්දු කරනු ලැබූ 

 ٌ َّ َهِّيِّ هكه قَاَل َربُّكه ُهَو لََعَ ل
ٰ
قَاَل َكَذ

َْجَعلَهُ  ۖ   هلنَّاسه  آيَةً  َونله  مهنَّا َورمَْحَةً  ل
ْمًرا َوََكنَ  ۖ  

َ
يًّا أ  {21} َمْقضه
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නිවයෝගයක් ද විය  ’යැයි නුඹවේ 
පරමාධිපති පැවසුවේය.  

එවිට ඇය ඔහු ගැබ් ගත්තාය  .ඇය 
ඔහු දරමින් දූර ස්ථානයකට වවන්ව 
ගියාය. 

ههه َمََكنًا  فََحَملَْتُه فَانْتََبَذْت ب
يًّا  {22} قَصه

විලිරුදා ව ඇය ව ඉඳි කඳක් වවත 
වගන ආවේය  .අවහෝ ! මීට වපර මා 
මිය යා යුතු වනොවේ ද? තවද 
අමතකවීවමන් අමතක වූ වකනකු 
බවට පත් විය යුතු වනොවේදැ?යි 
පැවසුවාය . 

ْذعه  هََلٰ جه َجاَءَها الَْمَخاُض إ
َ
فَأ

انلَّْخلَةه قَالَْت يَا َِلْتَِّنه مهتُّ َقْبَل 
يًّا َذا َوُكْنُت نَْسًيا َمنْسه  {23} َهٰ

ඇයට පහළින් ඇයව අමතා ‘නුඹ දුක් 
සැබැවින්ම නුඹවේ වනොවනු 

පරමාධිපති නුඹට පහළින් උල්පතක් 
ඇති කවළේය ’යැයි පැවසීය.  

ّلَّ ََتَْزِنه قَْد 
َ
َفَناَداَها مهْن ََتْتهَها أ

يًّا  {24} َجَعَل َربُّكه ََتَْتكه ََسه

ඉඳි ගවසේ කඳ නුඹ වදසට වසොලවනු  
නුඹ වවත වනලන ලද පැහුණු වගඩි 
වශවයන් වැවටනු ඇත . 

هَِلْكه  هْذعه انلَّْخلَةه تَُساقهْط َوُهزِّي إ ِبه
 {25} َعلَْيكه ُرَطًبا َجنهيًّا

එවිට නුඹ අනුභව කරනු  .තවද පානය 
කරනු .ඇස් පිනවා ගනු .තවද නුඹ 

මිනිසුන් අතුරින් කිසවකු වහෝ 
දුටුවවහි නම් එවිට සැබැවින්ම 

)කතාවවන් වැළකී සටින) 
උපවාසයක් මම මහා කරුණාවන්ත 
යාණන්හට භාර වූවයමි  .එවහයින් 

දින කිසදු මිනිවසකු සම අද ග 
සැබැවින්ම මම කතා 
වනොකරන්වනමි. 

ِبه َوقَرِّي َعْيًنا  ا ۖ  فلَُُكه َواَْشَ همَّ  فَإ
َحًدا الْبََِّشه  مهنَ  تََريهنَّ 

َ
هِّنِّ  َفُقوله  أ  إ

نه  نََذْرُت 
هلرَّمْحَٰ َكلِّمَ  فَلَنْ  َصْوًما ل

ُ
 أ

يًّا اِْلَْومَ  هنْسه  {26} إ

ඔහු ව උසුලා වගන ඔහු සමගම 
ඇයවේ සමූහයා වවත ඇය 
පැමිණියාය‘ .අවහෝ මර්යම්! 
බරපතළ කරුණක් සැබැවින්ම නුඹ 
වගනැවිත් ඇතැ ’යි ඔවුහු 
පැවසුවවෝය .  

لُُه  ههه قَْوَمَها ََتْمه تَْت ب
َ
 يَا قَالُوا ۖ  فَأ

ْئته  لََقدْ  َمْريَمُ   َشيًْئا جه
رهيًّا

 {27} فَ

අවහෝ හාරූන්වේ සවහෝදරිය! නුවේ 
පියා නරක පුේගලයකු වනොවීය .
එවමන්ම නුවේ මව ද දුරාචාරී 

 
َ
بُوكه اْمرَأ

َ
ْخَت َهاُروَن َما ََكَن أ

ُ
يَا أ
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)කාන්තාවක් )වනොවීය . مُّكه بَغهيًّا 
ُ
 {28} َسْوٍء َوَما ََكنَْت أ

එවිට ඇය ඔහු වවතට )ඔවුන් කතා 
කිරීම සඳහා )සිංඥා කවළේය‘ . බිළිඳු 

විවේ වතොටිල්වලහි පසු වන අය 
සමග අපි වකවසේ කතා 
කරන්වනම්දැයි ඔවුහු පැවසුවවෝය  . 

هَِلْهه  َشاَرْت إ
َ
 نَُكلِّمُ  َكْيَف  قَالُوا ۖ  فَأ

 {29} َصبهيًّا الَْمْهده  ِفه  ََكنَ  َمنْ 

‘නියත වශවයන්ම මම අල්ලාහ්වේ 
ගැත්වතකු වවමි ඔහු මා වවත වේව 
ේරන්ථය පිරිනමා ඇත .තවද මා 
නබිවරයකු බවට පත් කවළේය ’යැයි 
ඔහු පැවසුවේය. 

َ الْكهَتاَب  ه آتَاِّنه قَاَل إهِّنِّ َعْبُد اَّللَّ
 {30} وََجَعلَِّنه نَبهيًّا

‘මා වකොතැනක සටිය ද ඔහු මට 
සමෘේධිය ඇති කවළේය  .තවද මා 
ජීවමාන ව සටින තාක්කල් සලාතය 

හා zසකාතය පිළිබඳ )ඉටු කිරීම) ව 
මට උපවදස් දුන්වන්ය ’. 

ْيَن َما 
َ
ُكْنُت وََجَعلَِّنه ُمَباَرًَك أ

ََكةه َما ُدْمُت  ََلةه َوالزَّ هالصَّ ْوَصاِّنه ب
َ
وَأ

 {31} َحيًّا
“තවද මාවේ මවට ඇප උපස්ථාන 
කිරීමට ද )උපවදස් දුන්වන්ය ).තවද 

වන්තඔහු මා අභාගය ප්රබලවයකු 
වලස මා පත් වනොකවළේය’. 

ِته َولَْم ََيَْعلِّْنه َجبَّاًرا  َ هَواَله َوَبرًّا ب
يًّا   {32} َشقه

“තවද මම උපත ලැබූ දිනවයහි ද මම 
මරණයට පත් වන දිනවයහි ද නැවත 
මා නැගිටුවනු ලබන දිනවයහි ද මා 
වවත සාමය වේවා ’! 

ُت َويَْوَم  ْ َّ يَْوَم ُوَله ََلُم لََعَ َوالسَّ
ْبَعُث َحيًّا

ُ
ُموُت َويَْوَم أ

َ
 {33} أ

එය මර්යම්වේ පුත් ඊසා )වේ 
කාශයප්ර )වේ .සතය  ප්රකාශය වන එහි 

ඔවුහු සැක කරති . 

يََس اْبُن َمْريََم  هَك عه ل
ٰ
 قَْوَل  ۖ  َذ

َقِّ  هي اْلْ ونَ  فهيهه  اَّلَّ  {34} َيْمََتُ
දරුවකු තබා ගැනීම අල්ලාහ්ට 
)අවශය  )වනොවීය .ඔහු සුවිශුේධය .
ඔහු යම් කරුණක් තීන්දු කළ විට 

එයට ඔහු කුන් )වනු )යැයි පවසනවා 
පමණය එය සදු වනු ඇත  . 

َذ مهْن َوََلٍ  ْن َيتَّخه
َ
ه أ َّ  ۖ  َما ََكَن َّلله

هَذا ۖ   ُسْبَحانَهُ  ْمًرا قََضٰ  إ
َ
إهنََّما أ

 فَ
 {35} ْن َفَيُكونُ كُ  ََلُ  َيُقوُل 

තවද නියත වශවයන්ම අල්ලාහ ්
මාවේ පරමාධිපතිය  .නුඹලාවේ ද 

පරමාධිපතිය .එවහයින් නුඹලා ඔහුට 
ගැතිකම් කරනු .වමය ඍජු 

َ َرِبِّ َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوهُ  هنَّ اَّللَّ  ۖ  َوإ
َذا َاٌط  َهٰ  {36} ُمْسَتقهيمٌ  ِصه
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මාර්ගයයි.  

එවිට ඔවුන් අතර වූ )විවිධ) 
කණ්ඩායම් මත ගැටුම් ඇති කර 
ගත්වතෝය  .අතිමහත් දින දැකීවමන් 
 !ප්රතික්වෂේප කළවුනට විනාශය වේවා 

ْم  ْحَزاُب مهْن بَيْنههه
َ
 ۖ  فَاْخَتلََف اِْل

ينَ  فََوْيٌل  ه هَّلَّ  َمْشَهده  مهنْ  َكَفُروا ل
يمٍ  يَْومٍ   {37} َعظه

ඔවුන් අප වවත පැමිවණන දින 
ඔවුන්වේ ශ්රවණය වකතරම් පුදුම 
සහගතද   !තවද )ඔවුන්වේ )බැල්ම 

වකතරම් පුදුම සහගතද !නමුත් අද 
දින අපරාධකරුවවෝ පැහැදිලි 
මුළාවවහි වවති. 

تُوَنَنا 
ْ
ْ يَْوَم يَأ بِْصه

َ
هههْم وَأ ْع ب ْسمه

َ
 ۖ  أ

هُموَن اِْلَْوَم ِفه َضََلٍل  ال نه الظَّ كه
لَٰ

 {38} ُمبهٍِّي 

ඔවුහු විශ්වාස වනොකරමින් සටිය දී 
තවද ඔවුන් වනොසැලකිලිමත් වලස 
සටිය දී එම අණ තීන්දු කරනු ලබන 
විට පසුතැවිල්ලට පත් වන දිනය 
ගැන ඔවුනට නුඹ අවවාද කරනු. 

 َ هْذ قُِضه ةه إ َْْسَ ْرُهْم يَْوَم اْلْ نْذه
َ
وَأ

ْمُر َوُهْم ِفه َغْفلٍَة َوُهْم َّل 
َ
اِْل

 {39} يُْؤمهُنونَ 
නියත වශවයන්ම අපි මහවපොවළොව 
හා ඒ මත ඇත්තවුන් උරුම කර 
ගන්වනමු  .තවද ඔවුන් නැවත වයොමු 
වනු ලබනුවේ ද අප වවතමය. 

ْرَض َوَمْن َعلَْيَها 
َ
هنَّا ََنُْن نَرهُث اِْل إ
هَِلَْنا يُرَْجُعونَ   {40} َوإ

41-50. වේව දූත ඉබ්රාහීම් )අලයිහිස් සලාම්) තුමාවේ ජීවිත කතාව. 
වේව ග්රන්ථවේ ඉබ්රාහීම් ව වමවනහි 
කර බලනු  .නියත වශවයන්ම ඔහු 

වාදී නබිවරයකු වියසතය.  

هبَْراههيَم  هنَّهُ  ۖ  َواْذُكْر ِفه الْكهَتابه إ  إ
يًقا ََكنَ  دِّ  {41} نَبهيًّا صه

මාවේ පියාණනි, සවන් වනොවදන 
තවද වනොබලන එවමන්ම ඔබට 
කිසදු පලක් වනොවදන දෑට ඔබ 
නමදිනුවේ ඇයි දැයි ඉබ්රාහීම් තම 
පියාවගන් විමසූ අවසථ්ාව සහිපත් 
කරනු. 

هَم َتْعُبُد َما َّل  بَته ل
َ
بهيهه يَا أ

َ
هْذ قَاَل ِله إ

ُ َوَّل ُيْغِّنه َعْنَك  يَْسَمُع َوَّل ُيْبِصه
 {42} َشيًْئا

මාවේ පියාණනි! ඔබ වවත 
වනොපැමිණි ඥානය මා වවත 
සැබැවින්ම පැමිණ ඇත  .එවහයින් 
ඔබ මා අනුගමනය කරනු මැනව .
ඍජු මාර්ගය වවත මම ඔබට මග 
වපන්වමි . 

بَته إهِّنِّ قَْد َجاَءِّنه مهَن الْعهلْمه َما 
َ
يَا أ

َاًطا  َك ِصه ْهده
َ
هَك فَاتَّبهْعِّنه أ ت

ْ
لَْم يَأ
 {43} َسوهيًّا
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අවහෝ මාවේ පියාණනි! 
ෂෂයිතාන්ට ගැතිකම් වනොකරනු .
නියත වශවයන්ම ෂෂයිතාන් මහා 
කරුණාන්විතයාණන්හට 
පිටුපාන්වනකු විය. 

ْيَطاَن  بَته َّل َتْعُبده الشَّ
َ
هنَّ  ۖ  يَا أ  إ

ْيَطانَ  نه  ََكنَ  الشَّ
هلرَّمْحَٰ  ل

يًّا  {44} َعصه
අවහෝ මාවේ පියාණනි! ඔබට මහා 
කරුණාන්විතයාණන්වගන් වූ 
දඬුවමක් ස්පර්ශ වීම ගැන නියත 
වශවයන්ම මම බිය වවමි  .එවිට ඔබ 
ෂෂයිතාන්ට උදේකරුවකු 
වන්වනහිය  . 

َك  ْن َيَمسَّ
َ
َخاُف أ

َ
بَته إهِّنِّ أ

َ
يَا أ

نه َفَتُكوَن 
َعَذاٌب مهَن الرَّمْحَٰ

ًّا ْيَطانه َوِله هلشَّ  {45} ل

ඔබ මාවේ වදවියන් ප්රතික්වෂේප 
කරන්වනකු ද  ?අවහෝ ඉබ්රාහීම්! ඔබ 
වමයින් වනොවැළකුවණහි  නම් මම 
ඔබට ගල් ගසා මරමි  .තවද නුඹ 
මාාවගන් සදහටම ඈත් ව සටිනු. 

هَهِته يَا  نَْت َعْن آل
َ
ٌب أ َراغه

َ
قَاَل أ

هبَْراههيُم  ْ  ۖ  إ رُُْجَنََّك  تَنَْتهه  لَمْ  لَئه
َ
 َِل

 {46} َملهيًّا وَاْهُجْرِنه  ۖ  
ඔබට ශාන්තිය අත්වේවා  !මම මාවේ 
පරමාධිපතිවගන් ඔබ වවනුවවන් මතු 
පාප ක්ෂමා ව අයැදිමි  .නියත 
වශවයන්ම ඔහු මා හට කරුණාවන්ත 
විය.  

ْسَتْغفهرُ  ۖ  قَاَل َسََلٌم َعلَْيَك 
َ
 لََك  َسأ

هنَّهُ  ۖ   َرِبِّ   {47} َحفهيًّا به  ََكنَ  إ

මම නුඹලාවගන් ද අල්ලාහ්වගන් 
වතොර ව නුඹලා අයැදින දැයින් ද 
ඉවත් වන්වනමි  .තවද මාවේ 

පරමාධිපතිවගන් අයැද සටිමි .මාවේ 
පරමාධිපති වවත වකවරන ප්රාර්ථනා 
වලින් මා දුර්භාගය වන්තයකු වලස 
වනොවන්නට පුළුවන. 

ْعََتهلُُكْم َوَما تَْدُعوَن مهْن ُدونه 
َ
وَأ

ُكوَن 
َ
ّلَّ أ

َ
ْدُعو َرِبِّ َعََسٰ أ

َ
ه وَأ اَّللَّ

يًّا هُدََعءه َرِبِّ َشقه  {48} ب

ඔවුන්වගන් හා අල්ලාහ්වගන් වතොර 
ව ඔවුන් නමදිමින් සටි දැයින් 
ඉබ්රාහීම් ඉවත් වූ කල්හි  ,අපි ඔහුට 
ඉස්හාක් හා යඃකූබ් ව පිරිනැමුවවමු .
ඒ සෑම වකවනකුම නබිවරයකු වලස 
අපි පත් කවළමු.  

لَُهْم َوَما َيْعُبُدوَن مهْن  ا اْعََتَ فَلَمَّ
هْسَحاَق  ه َوَهْبَنا ََلُ إ ُدونه اَّللَّ

 َجَعلَْنا َولُُكًّ  ۖ  َويَْعُقوَب 
 {49} نَبهيًّا

අපවේ ආශිර්වාදවයන් අපි ඔවුනට 
පිරිනැමුවවමු  .තවද ඔවුන්හට සැබෑ 
ශිංසාව උතුම් බවට පත් කවළමුප්ර.  

َوَوَهْبَنا لَُهْم مهْن رمَْحَتهَنا وََجَعلَْنا 
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ْدٍق َعلهيًّا هَساَن صه  {50} لَُهْم ل
51-53. වේව දූත මූසා හා ඔහුවේ සවහෝදර හාරූන් )අලයිහිමස්සලාම්). 

වේව ග්රන්ථවේ මූසා ගැන ද නුඹ 
වමවනහි කර බලනු  .නියත 
වශවයන්ම ඔහු අවිංක වකවනකු 

විය .තවද ධර්ම දූත වයකු හා 
නබිවරයකු ද විය. 

هنَّهُ  ۖ  َواْذُكْر ِفه الْكهَتابه ُموََسٰ   إ
 َرُسوًّل  َوََكنَ  ُُمْلًَصا ََكنَ 
 {51} نَبهيًّا

තූර් )කන්වේ )දකුණු වදසන් අපි ඔහු 
ඇමතුවවමු .තවද කතා කිරීම සඳහා 

ඔහු වවත සමීප වූවයමුඅපි .  

ْيَمنه 
َ
وره اِْل هبه الطُّ َونَاَدْيَناهُ مهْن َجان

ْبَناهُ ََنهيًّا  {52} َوقَرَّ
තවද අපි ඔහුට අපවේ ආශිර්වාදයක් 
වූ ඔහුවේ සවහෝදර හාරූන් ව 
නබිවරයකු වලසන් ඔහුට 
පිරිනැමුවවමු . 

َخاهُ َهاُروَن 
َ
َوَوَهْبَنا ََلُ مهْن رمَْحَتهَنا أ

 {53} نَبهيًّا

54,55. වේව දූත ඉස්මාඊල් )අවලයිහිස් සලාම්) තුමා. 
වේව ග්රන්ථවේ ඉස්මාඊල්වද 
වමවනහි කර බලනු  .නියත 
වශවයන්ම ඔහු ප්රතිඥාවන් සැබෑ 
වලස ඉටු කරන්වනකු විය  .තවද ඔහු 
ධර්ම දූතවයකු හා නබිවරවයකු විය. 

هْسَماعهيَل  هنَّهُ  ۖ  َواْذُكْر ِفه الْكهَتابه إ  إ
 َرُسوًّل  َوََكنَ  الَْوْعده  َصادهَق  ََكنَ 
 {54} نَبهيًّا

තවද ඔහු සලාතය හා zසකාතය 
පිළිබඳ ඔහුවේ පවුවල් අයට නිවයෝග 
කරන්වනකු විය  .තවද ඔහු ඔහුවේ 
පරමාධිපති අබියස පිළිගනු ලැබූ 
වකවනකු ද විය. 

ََكةه  ََلةه َوالزَّ هالصَّ ْهلَُه ب
َ
ُمُر أ

ْ
َوََكَن يَأ

يًّا ْنَد َربِّهه َمْرضه  {55} َوََكَن عه

56,57. වේව දූත ඉේරීස් )අලයිහිස් සලාම්) තුමා. 
තවද වේව ග්රන්ථවේ ඉේරීස් ගැන ද 
වමවනහි කර බලනු  .නියත 

වාදී නබිවරයකු වශවයන්ම ඔහු සතය
විය .  

هْدرهيَس  هنَّهُ  ۖ  َواْذُكْر ِفه الْكهَتابه إ  إ
يًقا نَبهيًّا ََكنَ  دِّ  {56} صه

තවද උසස් ස්ථානයකට අපි ඔහු ව 
උසස් කවළමු. 

 {57} َوَرَفْعَناهُ َمََكنًا َعلهيًّا
58. ඇතැම් නබිවරුන්, ඔවුන් සයල්වලෝම අල්ලාහ්ට යටහත් වූහ. 

ඔවුහු ආදම්වේ පරපුරින් ද නූහ් සමග 
අපි ඉසලූ අයවගන්ද ඉබ්රාහීම්වේ හා 

ُ َعلَْيههْم مهَن  ْنَعَم اَّللَّ
َ
هيَن أ هَك اَّلَّ

ٰ
وََل

ُ
أ
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ඉස්රාඊල්වේ පරපුරින් ද අපි යහමඟ 
වපන්වා වතෝරා ගත් අයවගන් ද වූ 
නබිවරුන් අතුරින් අල්ලාහ ්කවවරකු 
වවත ආශිර්වාද කවළේ ද එවැනි අය 
වවති. ඔවුන් වවත මහා 
කරුණාන්විතයාණන්වේ වදන් 
පාරායනා කරනු ලබන විට අඬමින් 
සුජූේහි වැවටති. 

ْن مَحَلَْنا  يَّةه آَدَم َومهمَّ انلَّبهيَِِّّي مهْن ُذرِّ
هبَْراههيَم  يَّةه إ َمَع نُوٍح َومهْن ُذرِّ

ْن َهَدْيَنا َواْجَتبَْيَنا  ائهيَل َومهمَّ هَْسَ َوإ
هَذا ۖ   نه  آيَاُت  َعلَْيههمْ  ُتْتَلٰ  إ

 الرَّمْحَٰ
و يًّا َخرُّ ًدا َوُبكه  {58} ۩ا ُسجَّ

59. පාපතර සමූහයන්වේ තත්ත්වය. 
ඔවුනට පසු ව පසුපරම්පරාවක් 
පැමිණිවේය. ඔවුහු සලාතය පැහැර 
හැරිවයෝය  .තවද ආශාවන් 

අනුගමනය කවළෝය .එවහයින් ඔවු හු 
නපුරු විපාකයට මතු මුහුණ වදනු 
ඇත. 

َضاُعوا 
َ
ههْم َخلٌْف أ فََخلََف مهْن َبْعده

َهَواته  ََلةَ َواتََّبُعوا الشَّ  ۖ  الصَّ
 {59} َغيًّا يَلَْقْونَ  فََسْوَف 

60-63. පවවන් ඉවත් වූවන්හට ලැවබන තයාගය. 
නමුත් පසුතැවිලි වී විශ්වාස වකොට 
යහකම් කළවුන් හැර  .ඔවුහු වනාහි 

)ස්වර්ග )උයනට පිවිවසන්නන් 
වවති .කිසවකින් ඔවුහු අපරාධ තවද 

කරනු වනොලබති.  

ًا  َل َصاْله إهّلَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعمه
َنََّة َوَّل  هَك يَْدُخلُوَن اْلْ

ٰ
وََل

ُ
فَأ

 {60} ُيْظلَُموَن َشيًْئا
මහා කරුණාන්විතයාණන් තම 
ගැත්තන්හට වපොවරොන්දු වූ 
අදෘශයමාන සදාතනික )ස්වර්ග )
උයන්ය  .නියත වශවයන්ම ඔහුවේ 

වගන එනු ලබන්නකිවපොවරොන්දුව .  

َجنَّاته َعْدٍن الَِّته َوَعَد الرَّمْحَُٰن 
هالَْغْيبه  َباَدهُ ب هنَّهُ  ۖ  عه  َوْعُدهُ  ََكنَ  إ

تهيًّا
ْ
 {61} َمأ

තවද ඔවුහු සලාම් වහවත් ශාන්තිය 
මිස කිසදු නිෂ්ඵල වදයක් එහි සවන් 
වනොවදති  .තවද ඔවුන්වේ වපෝෂණය 
උවේ හා හවස ඔවුනට එහි ඇත . 

 ۖ  َّل يَْسَمُعوَن فهيَها لَْغًوا إهّلَّ َسََلًما 
 بُْكَرةً  فهيَها رهْزُقُهمْ  َولَُهمْ 

يًّا  {62} َوَعشه
එය අපවේ ගැත්තන් අතුරින් බිය 
බැතිමත් වූ අයට අපි උරුම කර 
වදන්නා වූ )ස්වර්ග )උයනයි .  

َبادهنَا  َنَُّة الَِّته نُورهُث مهْن عه هلَْك اْلْ ت
 {63} َمْن ََكَن تَقهيًّا

64,65. සයලු දෑ සදුවනුවේ අල්ලාහ්වේ නිවයෝගය අනුවය.  
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නුඹවේ පරමාධිපතිවේ 
නිවයෝගවයන් මිස අපි පහළ 
වනොවන්වනමු  .තවද අප ඉදිරිවේ 
ඇති දෑ ද අපට පසුපසන් ඇති දෑ ද ඒ 

අතර ඇති දෑ ද ඔහු සතුය .තවද 
නුඹවේ පරමාධිපති අමතක 
කරන්වනකු වනොවීය .  

ْمره َربَِّك 
َ
هأ  ب

ُل إهّلَّ  َما ََلُ  ۖ  َوَما نَتَََنَّ
يَنا َبِّْيَ  يْده

َ
 َبِّْيَ  َوَما َخلَْفَنا َوَما أ
هَك  ل

ٰ
 َربَُّك  ََكنَ  َوَما ۖ   َذ

يًّا  {64} نَسه
)ඔහු )අහස් හා මහවපොවළොවේ ද ඒ 

වදක අතර ඇති දෑහි ද හිමිපාණන්ය .
එවහයින් නුඹ ඔහුට ගැතිකම් කරනු .

සඳහා  තවද ඔහුට ගැතිකම් කිරීම
ඉවසීවමන් දරා සටිනු .ඔහුට 

)සමානව )නම් කළ හැකි වකවනකු 
නුඹ දන්වනහි ද ?  

ْرضه َوَما 
َ
َماَواته َواِْل َربُّ السَّ

ههه  هعهَباَدت ْ ل بَيَْنُهَما فَاْعُبْدهُ َواْصَطَبه
يًّا ََلُ  َتْعلَمُ  َهْل  ۖ    {65} َسمه

66-75. නැවත නැගිටුවීම පිළිබඳ ව ප්රතික්වෂේප කරන්නන් හා ඔවුනට හිමි 
ප්රතිවිපාක හා ඔවුන්වේ ගුණාිංග. 

තවද ‘මා මිය ගිය විට ජීවමාන ව මා 
බැහැර කරනු ලබන්වනම් දැ’යි 
මිනිසා විමසා සටියි . 

هَذا َما مهتُّ  إ
َ
نَْساُن أ َويَُقوُل اْْله

ْخَرُج َحيًّا
ُ
 {66} لََسْوَف أ

මීට වපර කිසවක් වලස වනොපැවති 
තත්ත්වවේ සට සැබැවින්ම අපි ඔහු 
ව මැවූ බව මිනිසා වමවනහි කළ යුතු 
වනොවේ ද ? 

نَّا َخلَْقَناهُ 
َ
نَْساُن أ َوَّل يَْذُكُر اْْله

َ
أ

 {67} مهْن َقْبُل َولَْم يَُك َشيًْئا

එවහයින් නුඹවේ පරමාධිපතිවේ 
නාමවයන් සැබැවින්ම අපි ඔවුන් හා 
වෂයිතානුන් ව නැවත රැස ්
කරන්වනමු  .පසු  ව නිරය වටා ඔවුන් 
දණින් තබමින් සම්මුඛ කරවන්වනමු. 

َِّي ُثمَّ  َياطه نَُّهْم َوالشَّ فََوَربَِّك نَلَْحُِّشَ
نَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم  َ نَلُْحِضه

ثهيًّا  {68} جه
පසු ව සෑම කණ්ඩායමකින්ම 
කවවරකු මහා කරුණාන්විත යාණන් 
වකවරහි දැඩි වලස අපරාධ කරමින් 
පසු වූවේ ද ඔවුන් ව අපි ගලවා 
ගන්වනමු . 

يُُّهْم 
َ
يَعٍة أ ُثمَّ نَلََْنهَعنَّ مهْن ُُكِّ شه

تهيًّا نه عه
َشدُّ لََعَ الرَّمْحَٰ

َ
 {69} أ

එහි පිවිස දැවීමට වඩාත් සුදුස්සන් වූ 
අය පිළිබඳ ව සැබැවින්ම අපි 
මැනවින් දනිමු . 

هَها  ْوََلٰ ب
َ
هيَن ُهْم أ هاَّلَّ ْعلَُم ب

َ
ُثمَّ نَلَْحُن أ

لهيًّا  {70} صه
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තවද නුඹලා අතුරින් එහි 
වනොපැමිවණන කිසවකු නැත  .එය 
නුඹවේ පරමාධිපති වවත නියම වූ 
තීන්දුවක් විය .  

هْن مهْنُكْم إهّلَّ َوارهُدَها  ٰ  ََكنَ  ۖ  َوإ  لََعَ
يًّا َحْتًما َربَِّك   {71} َمْقضه

පසු ව අපි බිය හැඟීවමන් යුතු ව 
කටයුතු කළවුන් )නිරවයන්) මුදවා 
ගන්වනමු  .තවද අපරාධකරුවන් එහි 
දණින් වැටී සටීමට අත හැර 
දමන්වනමු . 

هيَن اتََّقْوا َونََذُر  ُثمَّ ُنَنِّجِّ اَّلَّ
ثهيًّا َِّي فهيَها جه همه ال  {72} الظَّ

අපවේ වදන් පැහැදිලි ව ඔවුන් වවත 
පාරායනය කර වපන්වනු ලබන විට 
ප්රතික්වෂේප කළවුන් වේව 
විශ්වාසවන්තයින් වදස බලා ‘)අප) 
කණ්ඩායම් වදකින් නිලවයන් වඩාත් 
වශ්රේෂ්ඨ හා සභාවවන් වඩාත් 
අලිංකාර වන්වන් කවරහු දැ ’යි 
විමසීය.  

ْم آيَاُتَنا بَيَِّناٍت قَاَل  هَذا ُتْتَلٰ َعلَْيهه َوإ
يُّ 

َ
يَن آَمُنوا أ ه هَّلَّ هيَن َكَفُروا ل اَّلَّ

ْحَسُن 
َ
الَْفرهيَقِّْيه َخْْيٌ َمَقاًما وَأ

يًّا  {73} نَده

ඔවුනට වපර  ,සම්පත් හා වපනුවමන් 
වඩාත් අලිංකාර වූ 
පරම්පරාවන්වගන් වකොපමණක් 
වදනා අපි විනාශ කවළමු ද ?  

ْهلَْكَنا َقْبلَُهْم مهْن قَْرٍن ُهْم 
َ
َوَكْم أ

ثَاثًا َورهْئًيا
َ
ْحَسُن أ

َ
 {74} أ

කවවරකු මුළාවවහි සටිත් ද එවිට 
මහා කරුණාන්විතයාණන් ඔහුට 

)වමවලොව වස්තුව )දිගු හරිමින් වදනු 
ඇත .එය ඔවුනට දඬුවමක් වශවයන් 

වහෝ අවසන් වහෝරාවවහි වහෝ 
තිඥා වදනු ලැබූ දෑ ඔවුන් දකින ප්ර

වතක් වනු ඇත .එවිට ස්ථානවයන් 
නපුරු වන්වන් කවවරකු ද එවමන්ම 
වසේනාවවන් වඩාත් දුර්වල කවවරකු 
ද යන වග ඔවුහු මතු දැන ගනු ඇත. 

ََللَةه فَلَْيْمُدْد ََلُ  قُْل َمْن ََكَن ِفه الضَّ
ا  ٰ  ۖ  الرَّمْحَُٰن َمدًّ هَذا َحّتَّ ْوا إ

َ
 َما رَأ

ا يُوَعُدونَ  همَّ اَعَة  إ ا السَّ همَّ الَْعَذاَب َوإ
فََسَيْعلَُموَن َمْن ُهَو ََشٌّ َمََكنًا 

ْضَعُف ُجْنًدا
َ
 {75} وَأ

76. අවනතභාවය සඳහා කටයුතු කරන යහ මග ලැබූවන්වේ ප්රතිඵල 
යහ මග ලැබූවන්හට අල්ලාහ් යහ 

මග අධික කරයි .වශේෂ ව පවතින 
යහකම් නුඹවේ පරමාධිපති අබියස 

කුසලින් වඩාත් උතුම්ය .තවද 
නැවත වයොමු වීවමන් ද වඩාත් 

උතුම්ය. 

هيَن اْهَتَدْوا ُهًدى  ُ اَّلَّ زهيُد اَّللَّ
 ۖ  َويَ

َاُت  َواْْلَاقهَياُت  اْله ْندَ  َخْْيٌ  الصَّ  عه
ا وََخْْيٌ  ثََوابًا َربَِّك   {76} َمَردًّ
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77-95. වේව ආවේශකයින් වගතූ ප්රබන්ධයන්ට ප්රතිචාරය. 
අපවේ වදන් ප්රතික්වෂේප කළ අය 
නුඹ වනොදුටුවවහිද  ?සැබැවින්ම 
ධනය හා දරුවන් මට වදනු ලබනු 
ඇතැයි ඔහු පැවසීය.  

هَنا َوقَاَل  هآيَات هي َكَفَر ب يَْت اَّلَّ
َ
فَرَأ

َ
أ

وَتَِّيَّ 
ُ
اَِل  {77} َماًّل َوَوََلً

ඔහු ගුප්ත දෑ වදස එඹී බැලුවේ ද ?
එවසේ නැතවහොත් මහා 

කරුණාන්විතයාණන් වවතින් ඔහු 
ගිවිසුමක් වගන ඇත්ද ? 

نه 
ْنَد الرَّمْحَٰ ََذ عه مه اَّتَّ

َ
لََع الَْغْيَب أ طَّ

َ
أ

 {78} َعْهًدا

එවසේ වනොව ඔහු පවසන දෑ අපි ලියා 
තබන්වනමු  .තවද අපි දඬුවම දිගු කර 

පිරිනමන්වනමුඔහුට  .  

 ََلُ  َوَنُمدُّ  َيُقوُل  َما َسَنْكُتُب  ۖ  ّلََكَّ 
ا الَْعَذابه  مهنَ   {79} َمدًّ

ඔහු පවසන දෑ අපි ඔහුට උරුම කර 
වදන්වනමු .ඔහු අප වවත තනි ව 
පැමිවණනු ඇත. 

هيَنا  ت
ْ
َونَرهثُُه َما َيُقوُل َويَأ

 {80} فَْرًدا
තවද අල්ලාහ්වගන් වතොර ව 

)වවනත් )බලයක් වදවිවරුන් ඔවුනට 
වනු පිණිස ඔවුහු ගත්වතෝය .  

َُكونُوا  هَهًة ِله ه آل َُذوا مهْن ُدونه اَّللَّ َواَّتَّ
زًّا  {81} لَُهْم عه

එවසේ වනොව ඔවුන් කළ ගැතිකම් 
ඔවුන් ප්රතික්වෂේප කරනු ඇත  .තවද 
ඔවුනට එවරහි ව විරුේධව ඔවුහු 
සටිනු ඇත . 

هههمْ  َسَيْكُفُرونَ  ۖ  ّلََكَّ  هعهَباَدت  ب
ا َعلَْيههمْ  َويَُكونُونَ  دًّ  {82} ضه

ඔවුන් දැඩි වලස වපොලඹවන 
වෂයිතානුන් වේව ප්රතික්වෂේපකයින් 
වවත සැබැවින්ම අපි එවා ඇති බව 
නුඹ නුදුටුවවහි ද? 

َِّي لََعَ  َياطه ْرَسلَْنا الشَّ
َ
نَّا أ

َ
لَْم تََر أ

َ
أ

زًّا
َ
 {83} الََْكفهرهيَن تَُؤزُُّهْم أ

එවහයින් ඔවුනට එවරහි ව නුඹ 
ඉක්මන් වනොවනු  .ඔවුන් සඳහා අපි 
ගණන් ගනුවේ නියමිත ගණනයක් 
වවතය .  

ْم  هنَّ  ۖ  فَََل َتْعَجْل َعلَْيهه َما َنُعدُّ لَُهْم إ
ا  {84} َعدًّ

බිය බැතිමතුන් කණ්ඩායමක් 
වශවයන් මහා කරුණාන්විතයා ණන් 
වවත අපි එක් රැස් කරන දින 

نه 
هََل الرَّمْحَٰ يَْوَم ََنُِّْشُ الُْمتَّقهَِّي إ

 {85} َوْفًدا
වැරදිකරුවන් පිපාසවයන් යුතු ව 
ගමන් කරවමින් නිරය වවත අපි 

هََلٰ َجَهنََّم  َونَُسوُق الُْمْجرهمهَِّي إ



13 
 

දක්කාවගන යන්වනමු. {86} وهْرًدا 
මහා කරුණාන්විතයාණන් වවතින් 
ප්රතිඥාවක් ගත් අයට හැර 
මැදිහත්වීම ඔවුනට සතු වනොවවයි. 

َفاَعَة إهّلَّ َمنه  ََذ َّل َيْملهُكوَن الشَّ اَّتَّ
نه َعْهًدا

ْنَد الرَّمْحَٰ  {87} عه
තවද මහා කරුණාන්විතයාණන් 
දරුවකු ගත්වත් යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ا ََذ الرَّمْحَُٰن َوََلً  {88} َوقَالُوا اَّتَّ
සැබැවින්ම නුඹලා බරපතළ 
කරුණක් වගනැවිත් ඇත. 

ا هدًّ ْئُتْم َشيًْئا إ  {89} لََقْد جه
ඒ වහේතුවවන් අහස ්
ඉරිතැවලන්නටත් මහවපොවළොව 
පැවළන්නටත් කඳු සුණුවිසුණු වී 
කඩා වැවටන්නටත් තැත් කරයි . 

ْرَن مهْنُه  َماَواُت َيَتَفطَّ تََكاُد السَّ
َباُل  ه

ْ
ْرُض َوََّتهرُّ اْل

َ
َوتَنَْشقُّ اِْل

ا  {90} َهدًّ
මහා කරුණාන්විතයාණන්හට 
දරුවකු වවතැයි ඔවුහු ඇමතූ වහයිනි. 

ا نه َوََلً
هلرَّمْحَٰ ْن َدَعْوا ل

َ
 {91} أ

තවද මහා කරුණාන්විතයාණන් හට 
දරුවකු ගැනීමට අවශය වනොවීය. 

َذ  ْن َيتَّخه
َ
نه أ

هلرَّمْحَٰ َوَما يَنَْبِغه ل
ا  {92} َوََلً

අහසහ්ි හා මහවපොවළොවේ ඇති සයලු 
වදනා මහා කරුණාන්විතයාණන් 
වවත ගැත්තකු වලස පැමිවණනු මිස 
නැත. 

ْرضه 
َ
َماَواته َواِْل هْن ُُكُّ َمْن ِفه السَّ إ

نه َعْبًدا
 {93} إهّلَّ آِته الرَّمْحَٰ

සැබැවින්ම ඔහු ඔවුන් සටහන් කර 
ඇත  .එවමන්ම ඔහු ගණන් 
බැලීමකින් ඔවුන් ගණන් වකොට 
ඇත.  

ُهْم  ْحَصاُهْم َوَعدَّ
َ
لََقْد أ
ا  {94} َعدًّ

තවද මළවුන් වකවරන් නැගිටුවනු 
ලබන දින ඔවුන් සෑම වකවනකුම 
ඔහු වවත තනි ව පැමිවණනු ඇත . 

َياَمةه َوُُكُُّهْم  آتهيهه يَْوَم الْقه
 {95} فَْرًدا

96-98. වේව විශ්වාසවන්තයින්වේ ප්රතිඵල, අල් කුර්ආනවේ වැදගත්කම හා 
එමගින් වේව ප්රතික්වෂේපිතභාවය තුරන් කිරීම. 

නියත වශවයන්ම විශ්වාස වකොට 
යහකම් කළවුන් වනාහි ඔවුනට මහා 
කරුණාන්විතයාණන් මතු 

هيَن  َاته إهنَّ اَّلَّ اْله لُوا الصَّ آَمُنوا َوَعمه
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වසවනහස ඇති කරයි. ا  {96} َسَيْجَعُل لَُهُم الرَّمْحَُٰن ُودًّ
එවසේ නුඹවේ බසන්ම අපි එය පහසු 
කරනුවේ එමගින් නුඹ බිය 
බැතිමතුන්හට ශුභාරිංචි දැන්වීමට හා 
මුරණ්ඩු ජනයා වවත එමගින් නුඹ 
අවවාද කිරීමටය. 

ههه  َ ب ُبَِّشِّ هَك ِله هلهَسان نَاهُ ب ْ إهنََّما يَْسَّ
 فَ

ههه قَْوًما  َر ب الُْمتَّقهَِّي َوُتْنذه
ا  {97} َُلًّ

ඔවුනට වපර වූ පරම්පරාවන්වගන් 
වකොපමණක් වදනා අපි විනාශ 
කවළමු ද  ?ඔවුන්වගන් කිස වවකු 
ගැන වහෝ නුඹට හැඟිය හැකි ද ?
නැතවහොත්  )ඔවුන්වේ )වකඳිරීමට 
ඔවුනට නුඹ සවන් දිය හැකි ද ?  

ْهلَْكَنا َقْبلَُهْم مهْن قَْرٍن 
َ
َهْل َوَكْم أ

ْو تَْسَمُع لَُهْم 
َ
َحٍد أ

َ
َُتهسُّ مهْنُهْم مهْن أ

 {98} رهْكًزا

 

 


