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

1,2. ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනවේ ස්වභාවය. 

තා, සීන්, මීම් {1} طسمِ
එය පැහැදිලි වද්ව ග්රන්ථවේ 

වදන්ය. 
ِالُْمبهيِه َكِآيَاُتِالْكهَتابه

هلْ ِ{2} ت
3-9. අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් හා අල්ලාහ්වේ සිංඥා පිළිබඳ ව වද්ව 

ආවද්ශකයින්වේ ස්ථාවරය . නබි තුමාවණෝ ඔවුන් වකවරහි වශෝක වීම. 

ඔවුහු වදවියන් වකවරහි විශ්වාස  

කරන්නන් වනොවීම වහේතුවවන් නුඹ 

නුඹවේ ආත්මය විනාශ කරගන්නට 

තැත් කරන්නාක් වමනි. 

ِيَُكونُواِ َّلَّ
َ
ٌعَِنْفَسَكِأ لََعلََّكِبَاخه

ِ{3} ُمْؤمهنهيَِ

අපි අභිමත කරන්වන් නම් අහසන් 

සිංඥාවක් ඔවුනට එවරහි ව අපි 

පහළ කරන්වනමු. එවිට ඔවුන්වේ 

වගලවල් එයට යටහත් වන්නන් 

බවට පත් වනු ඇත. 

َماءهِ ْمِمهَنِالسَّ ْلَِعلَْيهه ُِنََنِّ
ْ
هْنِنََشأ إ

ْعَناُقُهْمِلََهاِ
َ
آيًَةَِفَظلَّْتِأ
عهيَِ ِ{4} َخاضه

මහා කරුණාන්විතයාණන්වගන් 

යම් නව වමවනහි කිරීමක් ඔවුන් 

වවත පැමිණිවේ නැත. ඔවුහු ඒ 

ගැන පිටුපාමින් සටියා මිස.  

ِ نه
ْمِمهْنِذهْكٍرِمهَنِالرَّمْحََٰ تهيهه

ْ
َوَماِيَأ

ََِكنُواَِعْنُهِ ُُمَْدٍثِإهَّلَّ
يَِ ِ{5} ُمْعرهضه

එවිට සැබැවින්ම ඔවුහු වබොරු 

කවළෝය. එවහයින් ඔවුහු කවර 

වදයක් ගැන සරදම් කරමින් 

සටිවයහු ද එහි පුවත ඔවුන් වවත 

මතු පැමිවණනු ඇත. 

ْنَباُءَِماِ
َ
ْمِأ تهيهه

ْ
بُواِفََسَيأ َفَقْدَِكذَّ
ِيَْسَتْهزهئُونَِ ههه ِ{6} ََكنُواِب

එහි අපි ගරුසැරැති සෑම 

ව ෝඩුවකින්ම වකොපමණක් දෑ හට 
نْبَْتَناِ

َ
َِكْمِأ ْرضه

َ
هََلِاْْل َولَْمِيََرْواِإ

َ
أ
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ගන්වා ඇති දැයි මහවපොවළොව වදස 

ඔවුහු වනොබැලුවවහු ද?  
َِزْوٍجَِكرهيمٍِ

ِ{7} فهيَهاِمهْنُُِكِّ

නියත වශවයන්ම එහි සිංඥාවක් 

ඇත. ඔවුන්වගන් බහුතරයක් වදනා 

වදවියන් වකවරහි විශ්වාස 

කරන්නන් වනොවූහ.  

هَكََِليًَةِ ل
َٰ
َِذ ِِفه ََِكنََِِوَماِۖ  إهنَّ
ْكََثُُهمِْ

َ
ِ{8} ُمْؤمهنهيَِِأ

තවද නියත වශවයන්ම නුඹවේ 

පරමාධිපතියාණන්, මහා කරුණාන් 

විතයාණන් වූ සර්ව බලධාරී 

ඔහුමය. 

َعزهيُزِ
َِربََّكِلَُهَوِالْ هنَّ َوإ

يمُِ ِ{9} الرَّحه

10-51. මූසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමා හා ෆිර්අවුන්. හූනියම්කරුවන් 
වදවියන් විශ්වාස කිරීම. 

අපරාධකාරී  නයා වවත නුඹ යනු 

යි මූසාට නුඹවේ පරමාධිපති ඇමතූ 

අවස්ථාව සහියට නගනු. 

ِ ِائْته نه
َ
ِأ َِربَُّكُِموََسَٰ هْذِنَاَدىَٰ َوإ

همهيَِ ال ِ{10} الَْقْوَمِالظَّ
ෆිර්අවුන්වේ  නයා වවත ඔවුහු බිය 

බැතිමත් විය යුතු වනොවේ ද? 
ََّلِِۖ  قَْوَمِفهْرَعْوَنِ

َ
ِأ

ِ{11} َيتَُّقونَِ
මාවේ පරමාධිපතියාණනි, ඔවුන් මා 

වබොරු කරනු ඇතැයි නියත 

වශවයන්ම මම බිය වවමි යැයි ඔහු  

පැවසුවේය. 

ْنِ
َ
َخاُفِأ

َ
ِأ ِإهِّنِّ اَلَِربِّ

قَ
بُونِه ِ{12} يَُكذِّ

මාවේ හදවත පීඩනයට පත් ව ඇත. 

මාවේ දිව ක්රියාකාරී වනොවවයි. 

එවහයින් හාරූන් වවත ද (වද්ව 

පණිවිඩ) නුඹ එවනු.  

يُقَِصْدرهيَِوََّلَِيْنَطلهُقِ َويَضه
ْلِ ْرسه

َ
ِفَأ هَساِّنه ِل هََلَٰ إ
ِ{13} َهاُرونَِ

මා වවත පැටවුණු පාපයක් ඔවුන් 

සතු ව ඇත. එවහයින් ඔවුහු මා මරා 

දමනු ඇතැයි මම බිය වවමි. 

ْنِ
َ
َخاُفِأ

َ
َِذنٌْبِفَأ َّ َولَُهْمِلََعَ

ِ{14} َيْقُتلُونِه
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එවසේ වනොව, අපවේ සිංඥා රැවගන 

නුඹලා වදවදනා යනු. නියත 

වශවයන්ම අපි නුඹලා සමග සට 

සවන් වදන්වනෝ වවමු. 

ِ هَناِفَاْذَهَباِۖ  قَاَلِّلََكَّ هآيَات هنَّاِۖ  ِب ِإ
ُعونََِِمَعُكمِْ ِ{15} ُمْسَتمه

එවහයින් නුඹ වදවදනා ෆිර්අවුන් 

වවත වගොස් නියත වශවයන්ම අපි 

සර්ව වලෝකයන්හි පරමාධිපතිවේ 

දහම් දූතයන් වවමු යැයි ද අප සමඟ 

ඉස්රාඊල් දරුවන් යවන වමන් ද 

නුඹ වදවදනා පවසනු.  

تهَياِفهْرَعْوَنِ
ْ
هنَّاَِرُسوُلِفَأ َفُقوََّلِإ

ِالَْعالَمهيَِ  ِ{16} َربِّ
ِ ْلَِمَعَناِبَِنه ْرسه

َ
ْنِأ
َ
أ

ائهيَلِ ِ{17} إهْْسَ
අපි නුඹ ව අප තුළ දරුවකු වසේ හදා 

වඩා වනොගත්වතමු ද? නුඹවේ ආයු 

කාලවයන් වසර ගණනාවක් නුඹ 

අප අතර රැඳී සටිවයහිය යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

ًداَِوََلهْثَتِِاَلِقَِ لَْمِنَُربَِّكِفهيَناَِوِله
َ
أ

نهيَِ ِ{18} فهيَناِمهْنُِعُمرهَكِسه

තවද නුඹ ගුණමකුවන් අතුරින් 

සටිය දී නුඹ සදු කළ නුඹවේ ක්රියාව 

නුඹ සදු කවළහිය. 

َِفَعلَْتِ ِته
َوَفَعلَْتَِفْعلََتَكِالَّ
نَْتِمهَنِالََْكفهرهينَِ

َ
ِ{19} وَأ

මුළාවූවන් අතුරින් වකවනකු ව මා 

සටිය දී එවිට මම එය සදු කවළමි 

යැයි ඔහු පැවසීය. 

نَاِمهَنِ
َ
هًذاِوَأ اَلَِفَعلُْتَهاِإ

قَ
الِّيَِ ِ{20} الضَّ

එවිට මම නුඹලාට බිය වූ කල්හි මම 

නුඹලාවගන් පලා ගිවයමි. එවිට 

මාවේ පරමාධිපති මට ප්රඥාව 

ප්රදානය කවළේය. මා දහම් දූතයින් 

අතුරින් වකවනකු බවට පත් 

කවළේය. 

ْفُتُكْمِ اِخه َفَفَرْرُتِمهْنُكْمِلَمَّ
ِ ُِحْكًماِوََجَعلَِنه

َِرِّبِّ فََوَهَبِِله
ِ{21} مهَنِالُْمْرَسلهيَِ

තවද එය ආශිර්වාදයකි. ඉස්රාඊල් 

දරුවන් (ෆිර්අවුන් වන) නුඹ වහල් 

භාවයට පත් කරමින් නුඹ මට එය 

ْنَِعبَِّ
َ
ِأ َّ هْعَمٌةَِتُمنَُّهاِلََعَ هلَْكِن ْدَتَِوت

ائهيَلِ ِإهْْسَ ِ{22} بَِنه
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කියා වපන්වන්වනහිය. 

සර්ව වලෝකයන්හි පරමාධිපති යනු 

කවවරක් දැ? යි ෆිර්අවුන් විමසීය.  
ِ قَاَلِفهْرَعْوُنَِوَماَِربُّ

ِ{23} الَْعالَمهيَِ
නුඹලා තරවේ විශ්වාස කරන්නන් 

වලස සටිවයහු නම් (දැන ගනු) 

අහස් හි හා මහවපොළවවහි ද ඒ 

වදක අතර ඇති දෑහි ද පරමාධිපති 

(ඔහු)ය යැයි ඔහු (මූසා) පැවසීය. 

َِوَماِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ِالسَّ قَاَلَِربُّ

ُِكْنُتمِِْإهنِِْۖ  بَيَْنُهَماِ
ِ{24} ُموقهنهيَِ

නුඹලා සවන් වනොවදන්වන් දැයි 

අවට සටියවුන්වගන් ඔහු 

(ෆිර්අවුන්) පැවසීය.  

ََّلِ
َ
هَمْنَِحْوََلُِأ قَاَلِل

ُعونَِ ِ{25} تَْسَتمه
(ඔහු) නුඹලාවේ පරමාධිපති ද 

නුඹලාවේ මුල් මුතුන් මිත්තන්වේ 

පරමාධිපති ද වේ යැයි (මූසා) 

පැවසීය.  

هُكُمِِقَاَلِ ِآبَائ َربُُّكْمَِوَربُّ
لهيَِ وَّ

َ
ِ{26} اْْل

නුඹලා වවත එවනු ලැබූ නුඹලාවේ 

දහම් දූතයා නියත වශවයන්ම 

උම්මත්තකවයකි යැයි ඔහු 

(ෆර්අවුන්) පැවසීය. 

َلِ ْرسه
ُ
هيِأ َِرُسولَُكُمِاَّلَّ اَلِإهنَّ

قَ
هَِلُْكْمِلََمْجُنونٌِ ِ{27} إ

නුඹලා වටහා ගන්නන් වලස 

සටිවයහු නම් (දැන ගනු) 

නැවගනහිර බටහිර හා ඒ වදක 

අතර ඇති දෑහි හිමිපාණන් (ඔහු)ය 

යැයි ඔහු (මූසා) පැවසීය.  

َِوَماِ َِوالَْمْغرهبه ِالَْمْْشهقه قَاَلَِربُّ
ُِكْنُتمِِْإهنِِْۖ  بَيَْنُهَماِ
ِ{28} َتْعقهلُونَِ

මා හැර වවනත් වදවියකු නුඹ 

ගත්වතහි නම් සැබැවින්ම මම නුඹ 

ව සරකරුවන් අතරට පත් කරමි 

යැයි ඔහු (ෆිර්අවුන්) පැවසීය.  

ًهاَِغْْيهيِ
ََٰ هل َْذَتِإ

ِاَّتَّ ه اَلِلَِئه
قَ

ْجَعلَنََّكِمهَنِ
َ
َْل

ِ{29} الَْمْسُجونهيَِ
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මම නුඹ වවත පැහැදිලි කරුණක් 

වගන අවේ නම් වුව) දැයි ඔහු 

(මූසා) විමසීය. 

ٍءِ هََشْ ْئُتَكِب َولَْوِجه
َ
قَاَلِأ
ِ{30} ُمبهٍيِ

එවසේ නම් නුඹ සතයවාදීන් අතුරින් 

නම් එය නුඹ වගන එනු යැයි ඔහු 

(ෆිර්අවුන්) පැවසීය. 

هْنُِكْنَتِمهَنِ ِإ ههه ِب ته
ْ
قَاَلِفَأ

ادهقهيَِ ِ{31} الصَّ
එවිට ඔහු (මූසා) ඔහුවේ සැරයටිය 

(බිම) වහළුවේය. එවිට එය පැහැදිලි 

නාගයකු විය. 

ُِثْعَباٌنِ َ إهَذاِِهه
َِعَصاهُِفَ لََْقَٰ

َ
فَأ

ِ{32} ُمبهيٌِ
තවද ඔහුවේ අත ඉවතට ගත්වත්ය. 

එවිට එය නරඹන්නන් හට 

(දීප්තිවයන් බැබවළන) සුදුවන් (වසේ 

දිස්) විය.  

َِبْيَضاُءِ َ إهَذاِِهه
َونََزَعِيََدهُِفَ
رهي اظه

هلنَّ ِ{33} نَِل

නියත වශවයන්ම වමොහු මනා 

දැනුමැති හූනියම් කරවවකි යැයි 

තමන් අවට සටි ප්රධානීන් හට ඔහු 

පැවසීය.  

ٌرِ َذاِلََساحه َِهَٰ َِحْوََلُِإهنَّ َمََله
هلْ قَاَلِل
ِ{34} َعلهيمٌِ

ඔහුවේ හූනියම මගින් නුඹලා ව 

නුඹලාවේ වද්ශවයන් පිටුවහල් 

කිරීමට ඔහු අවප්ක්ෂා කරයි. 

එවහයින් (ඔහු ගැන මට) නුඹලා 

කුමක් අණ කරන්වනහු ද? 

ُكْمِ ْرضه
َ
رهَجُكْمِمهْنِأ

ْنُُِيْ
َ
يُرهيُدِأ

ُمُرونَِ
ْ
َفَماَذاِتَأ ْحرههِه هسه ِ{35} ب

ඔහු හා ඔහුවේ සවහෝදරයාට කල් 

වදනු. තවද නගරවලට ( නයා) 

එක්රැස් කරන්නන් එවනු යැයි ඔවුහු 

(ප්රධානීහු) පැවසුවවෝය. 

َخاهَُِواْبَعْثِ
َ
ْهِوَأ رْجه

َ
ِِقَالُواِأ ِفه

هينَِ َِحاِشه هنه ِ{36} الَْمَدائ

මනා දැනුමැති සයලුම 

හූනියම්කරුවන් නුඹ වවත ඔවුහු 

වගන එනු ඇත. 

اٍرِ َِسحَّ هُكلِّ تُوَكِب
ْ
يَأ

ِ{37} َعلهيمٍِ
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එවසේ නියමිත දිනක නියමිත 

වේලාවක හූනියම් කරුවන් එක්රැස් 

කරන ලදී. 

ِيَْوٍمِ يَقاته همه َحَرةُِل َعِالسَّ فَُجمه
ِ{38} َمْعلُومٍِ

තවද නුඹලා ද එක්රැස්වන්වනෝ දැයි 

 නයාවගන් විමසන ලදී.  
ْنُتْمِ

َ
َِهْلِأ هلنَّاسه َوقهيَلِل

ُعونَِ ِ{39} ُُمَْتمه
හූනියම් කරුවන් වන ඔවුහු අබිබවා 

යන්නන් වූවයහු නම් අපට ඔවුන් 

පිළිපැදිය හැකි වනු ඇත. 

هْنََِكنُواُِهُمِ َحَرةَِإ َناِنَتَّبهُعِالسَّ
لََعلَّ

هيَِ َغاَله
ِ{40} الْ

හූනියම්කරුවවෝ පැමිණි කල්හි අප 

අබිබවා යන්නන් වූවේ නම් අපට 

කුලියක් තිවබ් දැයි ඔවුහු 

ෆිර්අවුන්වගන් විමසූහ.  

ْرَعْوَنِ هفه َحَرةُِقَالُواِل اَِجاَءِالسَّ فَلَمَّ
هْنُِكنَّاََِنُْنِ ْجًراِإ

َ
ََِلَاَِْل هنَّ ئ

َ
أ

هيَِ َغاَله
ِ{41} الْ

එවසේය: එවිට නියත වශවයන්ම 

නුඹලා (මට) සමීපතයින් අතුරින් 

වන්වනහුය.  

َنِ هًذاِلَمه ُكْمِإ
هنَّ اَلَِنَعْمَِوإ

قَ
هيَِ ب ِ{42} الُْمَقرَّ

නුඹලා වහළන දෑ වහළනු යැයි 

මූසා ඔවුනට පැවසීය.  
ْنُتْمِ

َ
لُْقواَِماِأ

َ
ِأ قَاَلِلَُهْمُِموََسَٰ

ِ{43} ُملُْقونَِ
එවිට ඔවුහු ඔවුන්වේ ලණු හා 

ඔවුන්වේ යෂ්ටි වහළූහ. තවද 

ෆිර්අවුන්වේ අනුහසන් නියත 

වශවයන්ම අබිබවා යන්වනෝ 

අපමය යැයි ඔවුහු පැවසූහ.  

يَُّهْمَِوقَالُواِ َبالَُهْمَِوعهصه لَْقْواِحه
َ
فَأ

هنَّاََِلَْحُنِ فهْرَعْوَنِإ ةِه هعهزَّ ب
ُونَِ ِ{44} الَْغاَله

එවිට මූසා ඔහුවේ සැරයටිය 

වහළීය. එවිට එය ඔවුන් මවා පාන 

දෑ ගිල ගත්වත්ය.  

ِ َ إهَذاِِهه
َِعَصاهُِفَ ُِموََسَٰ لََْقَٰ

َ
فَأ

فهُكونَِ
ْ
ِ{45} تَلَْقُفَِماِيَأ
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පසුව හූනියම්කරුවන් සරස නමා 

නමස්කාර කරන්නන් බවට පත් 

කර දමන ලදී.  

ينَِ ده َحَرةَُِساجه ِالسَّ َ لِْقه
ُ
ِ{46} فَأ
ِ

මූසාවේ හා හාරූන්වේ පරමාධිපති 

වන සර්ව වලෝකයන්හි 

පරමාධිපතියාණන් ගැන අපි 

විශ්වාස කවළමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ِالَْعالَمهيَِ هَربِّ الُواِآَمنَّاِب
 {47} قَ

َِوَهاُرونَِ ُِموََسَٰ  {48} َربِّ

ِ
මම නුඹලාට අවසර දීමට වපර 

නුඹලා ඔහු විශ්වාස කවළහු ද?. 

නුඹලාට හූනියම ඉගැන් වූ ඔහු 

නුඹලාවේ ප්රධානියා වී ඇත. 

එවහයින් නුඹලා මතු දැන ගනු 

ඇත. නියත වශවයන්ම නුඹලාවේ 

අත් හා නුඹලාවේ පාද මාරුවවන් 

මාරුවට මම කපා දමමි. තවද මම 

නුඹලා සයල්ල කුරිසවේ දමා ඇණ 

ගසමි. යැයි පැවසීය. 

ْنِآَذَنِلَُكْمِ
َ
قَاَلِآَمْنُتْمََِلَُِقْبَلِأ

هنَّهُِِۖ   هيِلََكبهُْيُكمُِِإ ُِكمَُِعلَّمَِِاَّلَّ
ْحرَِ ِۖ  َِتْعلَُمونَِِفَلََسْوَفِِالسِّ
َعنَِّ َقطِّ

ُ
يَُكمَِِْْل يْده

َ
رُْجلَُكمِِْأ

َ
ِوَأ

َصلَِّبنَُّكْمِِمهنِْ
ُ
خهََلٍفَِوَْل

ْْجَعهيَِ
َ
ِ{49} أ

කිසදු ප්රශ්නයක් වනොමැත. නියත 

වශවයන්ම අපි අපවේ 

පරමාධිපතියාණන් වවත 

හැවරන්නන් වවමු යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ِ هنَّاِۖ  قَالُواََِّلَِضْْيَ هََلَِِٰإ َناِإ َِربِّ
ِ{50} ُمْنَقلهُبونَِ

අප වදවියන් වකවරහි විශ්වාස තැබූ 

මුල් අය වූ බැවින් අපවේ වැරදි 

වලට අපවේ පරමාධිපති අපට 

සමාව වදනු ඇතැයි නියත 

වශවයන්ම අපි ප්රිය කරන්වනමු.  

َرََِلَاَِربَُّناِ ْنَِيْغفه
َ
هنَّاَِنْطَمُعِأ إ

َلِ وَّ
َ
ْنُِكنَّاِأ

َ
َخَطايَانَاِأ
ِ{51} الُْمْؤمهنهيَِ

52-68. මූසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමා හා ඔහු සමග වූ විශ්වාසවන්තයින් 
ආරක්ෂා වී හා ෆිර්අවුන් ඇතුළු ඔහුවේ වසේනාව දිවේ ගිලී යෑම. 
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තවද මාවේ ගැත්තන් රැවගන නුඹ 

රාත්රිවේ පිටත් ව යනු. නියත 

වශවයන්ම නුඹලා ලුහුබඳිනු 

ලබන්නන් යැයි මූසා වවත අපි වද්ව 

පණිවිඩ එේවවමු.  

ْْسهِ
َ
ْنِأ
َ
ِأ ُِموََسَٰ هََلَٰ وَْحْيَناِإ

َ
وَأ

هنَُّكْمُِمتََّبُعونَِ هعهَبادهيِإ ِ{52} ب

එවිට ෆිර්අවුන් (වමොවුන් ගැන 

නිවේදනය කරනු වස්) නගර වලට 

රැස් කරන්නන් එවීය. 

ْرَسَلِفهْرَعْونُِ
َ
ِفَأ هنه ِالَْمَدائ ِِفه

هينَِ ِ{53} َحاِشه
නියත වශවයන්ම වමොවුන් 

(මූසාවේ පිරිස) ස්වල්ප පිරිසක් 

පමණි. 

ذهَمٌةِ ْ ُؤََّلءهِلَْشه َِهَٰ إهنَّ
ِ{54} قَلهيلُونَِ

තවද නියත වශවයන්ම වමොවුහු 

අපට වකෝපය ඇති කළවුන් වවති. 
هُظونَِ هنَُّهْمََِلَاِلََغائ ِ{55} َوإ

තවද නියත වශවයන්ම අප  ි  සයලු 

වදනා අවදිවයන් සටිය යුත්වතෝ 

වවමු.  

يٌعَِحاذهُرونَِ هنَّاََِلَمه ِ{56} َوإ
ِ

එවහයින් ඔවුන් (භුක්ති විඳිමින් 

සටි) උයන් වලින් හා උල්පත් වලින් 

ද නිධන් වලින් හා වගෞරවනීය 

ස්ථානවයන් ද අපි ඔවුන් බැහැර 

කවළමු. 

ْخرَْجَناُهْمِمهْنَِجنَّاٍتِ
َ
فَأ

َوُكُنوٍزَِوَمَقاٍمِِ{57} وَُعُيونٍِ
ِ{58} َكرهيمٍِ

එවලස අපි එ(ම සම්පත්වලින් 

පිරුණු වද්ශ)ය ඉස්රාඊල් දරුවන්ට 

උරුම කර දුන්වනමු.  

ِ ْوَرْثَناَهاِبَِنه
َ
هَكِوَأ ل

َٰ
َكَذ

ائهيَلِ ِ{59} إهْْسَ
පසුව උදෑසන උදාවූවන් වලසන් 

ඔවුහු ඔවුන් ලුහු බැන්වදෝය. 
ْتَبُعوُهْمُِمْْشهقهيَِ

َ
ِ{60} فَأ

කණ්ඩායම් වදක එකිවනකා දුටු 

කල්හි, නියත වශවයන්ම අපි වකොටු 

කරනු ලබන්නන් වූවයමු යැයි 

ِقَاَلِ َْمَعانه
ْ
اِتََراَءىِاَل فَلَمَّ

هنَّاِ ِإ ْصَحاُبُِموََسَٰ
َ
أ
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මූසාවේ සගවයෝ පැවසූහ. َِ{61} لَُمْدَرُكونِ
එවසේ වනොව නියත වශවයන්ම මා 

සමග මාවේ පරමාධිපති සටියි. ඔහු 

මට මග වපන්වනු ඇතැයි ඔහු 

පැවසීය.  

ِ َِِإهنَِِّۖ  قَاَلِّلََكَّ َِِمعه َِرِّبِّ
ينِه ِ{62} َسَيْهده

ඔවබ් සැරයටිවයන් මුහුදට ගසන 

වමන් අපි මූසාට දන්වා සටිවයමු. 

එවිට එය පැළි ගිවේය. (පැළී ගිය) 

සෑම වකොටසක්ම මහා කඳු වමන් 

( ලකඳ ඉහළට එස)විය. 

ِاْْضهْبِ نه
َ
ِأ ُِموََسَٰ هََلَٰ وَْحْيَناِإ

َ
فَأ

هَعَصاَكِاَْلَْحَرِ ِفَََكنَِِفَاْنَفلََقِِۖ  ب
ْودِهِفهْرٍقُُِِكُِّ يمِهََِكلطَّ ِ{63} الَْعظه

තවද අපි එහි (ෆිර්අවුන්වේ වසේනාව 

වූ) අවනක් අයද සමීප කවළමු. 
ِاَْلَخرهينَِ ْزلَْفَناَِثمَّ

َ
ِ{64} وَأ

තවද අපි මූසා හා ඔහු සමග සටි 

සයලු වදනා මුදවා ගත්වතමු. 
َِوَمْنَِمَعُهِ ْْنَْيَناُِموََسَٰ

َ
وَأ

ْْجَعهيَِ
َ
ِ{65} أ

පසුව අපි අවනක් අය දිවේ ගිල්වීමු.  َِْغَرْقَناِاَْلَخرهين
َ
ِأ ِ{66} ُثمَّ

නියත වශවයන්ම එහි සිංඥාවක් 

විය. තවද ඔවුන්වගන් බහුතරයක් 

වදනා වදවියන් විශ්වාස කරන්නන් 

වනොවූහ. 

هَكََِليًَةِ ل
َٰ
َِذ ِِفه ََِكنََِِوَماِۖ  إهنَّ
ْكََثُُهمِْ

َ
ِ{67} ُمْؤمهنهيَِِأ

තවද නියත වශවයන්ම නුඹවේ 

පරමාධිපති වන ඔහුමය සර්ව 

බලධාරියාණන් මහා 

කරුණාන්විතයාණන්. 

َعزهيُزِ
َِربََّكِلَُهَوِالْ هنَّ َوإ

يمُِ ِ{68} الرَّحه

69-89. ඉබ්රාහීම් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා තම පියාණන් හා තම සමූහයා 
අතර වූ සාකච්ඡා 

තවද නුඹ ඔවුන් වවත ඉබ්රාහීම්වේ 

පුවත කියවා වපන්වනු. 
هبَْراههيمَِ ِإ

َ
ْمَِنَبأ ِ{69} َواتُْلَِعلَْيهه
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නුඹලා කුමක් නමදින්වනහුදැයි ඔහු 

තම පියාණන් හා තම  නයාවගන් 

විමසීය. 

َِماِ َِوقَْومههه بهيهه
َ
هْذِقَاَلِْله إ
ِ{70} َتْعُبُدونَِ

අපි පිළිම නමදින්වනමු. එවහයින් 

ඒ වවනුවවන්ම අපි රැඳී සටින්නන් 

වවමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ِلََهاِ ْصَناًماَِفَنَظلُّ
َ
قَالُواَِنْعُبُدِأ
ِ{71} ََعكهفهيَِ

නුඹලා අමතන විට නුඹලාට ඔවුන් 

සවන් වදන්වන් ද? එවසේ 

නැතවහොත්, ඔවුන් නුඹලාට වසත 

සළසන්වන් ද? එවසේත් නැතවහොත් 

ඔවුන් හිිංසා පමුණුවන්වන් දැ?යි 

ඔහු විමසීය.  

هْذِ قَاَلَِهْلِيَْسَمُعونَُكْمِإ
ْوَِيْنَفُعونَُكْمِِ{72} تَْدُعونَِ

َ
أ

ونَِ ْوِيَُُضُّ
َ
ِ{73} أ

නමුත් අපවේ මුතුන් මිත්තන් එවසේ 

සදුකරනු අපි දැක ඇත්වතමුයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

هَكِ ل
َٰ
قَالُواِبَْلِوََجْدنَاِآبَاَءنَاَِكَذ

ِ{74} َيْفَعلُونَِ
නුඹලා හා නුඹලාවේ මුල් මුතුන් 

මිත්තන් නමදිමින් සටින දෑ ගැන 

නුඹලා සතා බැලුවවහු දැ?යි ඔහු  

(ඉබ්රාහිම්) විමසීය.  

ْيُتْمَِماُِكْنُتْمِ
َ
فَرَأ
َ
قَاَلِأ

ْنُتْمَِوآبَاُؤُكُمِِ{75} َتْعُبُدونَِ
َ
أ

ْقَدُمونَِ
َ
ِ{76} اْْل

වහේතුව සර්ව වලෝකයන්හි 

පරමාධිපති(අල්ලාහ්) හැර ඔවුන් 

(සයලු වදනා) මාවේ සතුරන් වන 

බැවිනි.  

ِ َِربَّ ِإهَّلَّ ِِله ُهْمَِعُدوٌّ
إهنَّ
فَ

ِ{77} الَْعالَمهيَِ

ඔහු(අල්ලාහ්) වනාහි මා මවා මට 

මග වපන්වයි. 
َِفُهَوِ هيَِخلََقِنه

اَّلَّ
ينِه ِ{78} َيْهده

තවද ඔහු වනාහි මට ආහාර සපයයි. 

මට පානය වදයි. 
هيُِهَوِ َِواَّلَّ ُيْطعهُمِنه
ِ{79} َويَْسقهيِه
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තවද මා වරෝගී වූ විට ඔහු මට සුවය 

වදයි. 
هَذاَِمرهْضُتَِفُهَوِيَْشفهيِه ِ{80} َوإ

තවද ඔහු වනාහි මා මරණයට පත් 

වකොට පසුව මට (යළි) ජීවිය වදයි.  
ُُِيْيهيِه ُِثمَّ يتُِنه هيِيُمه

ِ{81} َواَّلَّ

තවද ඔහු වනාහි මාවේ වැරදි වලට 

විනිශ්චය දිනවේ දී මට සමාව වදනු 

අතැයි මම ආශා කරන්වනමි. 

ِ ْنَِيْغفهَرِِله
َ
ْطَمُعِأ

َ
هيِأ َواَّلَّ

ينِه ِيَْوَمِادلِّ يئَِته ِ{82} َخطه
මාවේ පරමාධිපතියාණනි, මට 

ප්රඥාව පිරිනමනු මැනව ! තවද මා 

දැහැමියන් සමඟ එක් කරනු මැනව! 

ِ هْقِنه
ْ
ْل
َ
ُِحْكًماِوَأ َِهْبِِله َربِّ

هيَِ اْله هالصَّ ِ{83} ب
තවද පසු ව පැමිවණන්නන් අතර 

සැබෑ වලස අගයන කතාවක් බවට 

මා පත් කරනු මැනව ! 

ِ ْدٍقِِفه هَساَنِصه ِل َواْجَعْلِِله
رهينَِ ِ{84} اَْلخه

සුව පහසුකම් ඇති ස්වර්ගවේ 

උරුමක්කරුවන් අතුරින් මා පත් 

කරනු මැනව ! 

ِ َِجنَّةه ِمهْنَِوَرثَةه َواْجَعلِْنه
ِ{85} اَلَّعهيمِه

තවද මාවේ පියාණන්ට සමාව වදනු 

මැනව ! නියත වශවයන්ම ඔහු මුළා 

වූවන් අතුරින් වකවනකු විය.  

هنَُّهََِكَنِمهَنِ ِإ ِبه
َ
ْرِْله َواْغفه
الِّيَِ ِ{86} الضَّ

( නයා) මළවුන් වකවරන් 

නැගිටුවනු ලබන දින නුඹ මා දුකට 

පත් වනොකරනු මැනව ! 

ِيَْوَمُِيْبَعُثونَِ زهِنه
ِ{87} َوََّلَُِّتْ

(එය) ධනය හා දරුවන් ප්රවයෝනවත් 

වනොවන දිනකි. 
يَْوَمََِّلَِيْنَفُعَِماٌلَِوََّلِ

ِ{88} َبُنونَِ
නමුත් ශාන්තමය හදවතකින් 

අල්ලාහ් වවත පැමිවණන්නන් හැර. 
هَقلٍْبِ ِب َ ََتِاَّللَّ

َ
َِمْنِأ إهَّلَّ
ِ{89} َسلهيمٍِ
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90-104. මළවුන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ ඇතැම් සදුවීම්. එදින  නිරවේ 
සටින ඇතැවමකු ඇතැවමකුට වදොස් නැගීම. 

බිය බැතිමතුන් හට ස්වර්ගය සමීප 

කරවනු ලැවබ්. 
هلُْمتَّقهيَِ َنَُّةِل

ْ
ِاَل ْزلهَفته

ُ
ِ{90} وَأ

තවද සීමාව ඉක්මවා ගියවුන්ට 

නිරය වහළි කරනු ලැවබ්. 
يُمِ َحه

ْ
ِاَل َزته َوُبرِّ
َغاوهينَِ

هلْ ِ{91} ل
අල්ලාහ්වගන් වතොර නුඹලා 

නමදිමින් සටි දෑ වකොවහේදැ?යි 

ඔවුන්වගන් විමසනු ලැවබ්. ඔවුහු 

නුඹලාට උදේ කරන්වනෝ ද? එවසේ 

නැතිවහොත් ඔවුහු උදේ 

ලබන්වනෝද? 

ْيَنَِماُِكْنُتْمِ
َ
َوقهيَلِلَُهْمِأ
ِهِ{92} َتْعُبُدونَِ ِاَّللَّ مهْنُِدونه

ْوِ
َ
ونَُكْمِأ َهْلَِيْنُُصُ

ونَِ ُ ِ{93} يَنَْتُصه
එවිට ඔවුනි් සීමාව ඉක්මවූවන් හා 

ඉබ්ලීස්වේ වසේනාව යන සයලු 

වදනා මුණින් අතට වහළනු ලැවබ්. 

فَُكْبكهُبواِفهيَهاُِهْمِ
هبْلهيَسِِ{94} َوالَْغاُوونَِ وَُجُنوُدِإ
ْْجَُعونَِ

َ
ِ{95} أ

තවද ඔවුහු එහි වාද කර ගනිමින් 

වමවසේ පවසති. 
قَالُواَِوُهْمِفهيَهاِ

ُمونَِ ِ{96} َُيَْتصه
සර්ව වලෝකයන්හි පරමාධිපතිට 

සමානයන් වලස අපි නුඹලා ව පත් 

කළ අවස්ථාවේ අල්ලාහ් මත 

දිවුරමින් නියත වශවයන්ම අපි 

පැහැදිලි වනොමවගහි වූවයමු.  

َِضََلٍلِ هْنُِكنَّاِلَِفه إ ِه تَاَّللَّ
ِِ{97} ُمبهٍيِ هَربِّ يُكْمِب هْذِنَُسوِّ إ

ِ{98} الَْعالَمهيَِ
අපරාධකරුවවෝ මිස වවනත් 

කිසවකු අප ව වනොමග වනොයැවීය. 
ِ َناِإهَّلَّ

َضلَّ
َ
َوَماِأ

ِ{99} الُْمْجرهُمونَِ
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එවහයින් අප වවනුවවන් 

මැදිහත්වන්නන් කිසවකු වහෝ උණු 

වන (හදවතක් ඇති) මිතුවරකු වහෝ 

වනොමැත.  

ِ{100} َفَماََِلَاِمهْنَِشافهعهيَِ
يٍقِمَحهيمٍِ ِ{101} َوََّلَِصده

එවහයින් අපහට තවත් වාරයක් වී 

නම් එවිට අපි වදවියන් විශ්වාස 

කරන්නන් අතුරින් වන්වනමු. 

ةًَِفَنُكوَنِمهَنِ ََِلَاَِكرَّ نَّ
َ
فَلَْوِأ

ِ{102} الُْمْؤمهنهيَِ
නියත වශවයන්ම එහි සිංඥාවක් 

ඇත. එවහත්, ඔවුන්වගන් 

බහුතරයක් වදනා වදවියන් විශ්වාස 

කරන්නන් වනොවූහ. 

هَكََِليًَةِ ل
َٰ
َِذ ِِفه ََِكنََِِوَماِۖ  إهنَّ
ْكََثُُهمِْ

َ
ِ{103} ُمْؤمهنهيَِِأ

තවද නියත වශවයන්ම නුඹවේ 

පරමාධිපතියාණන් වන ඔහුමය 

සර්ව බලධාරී මහාකරුණාන්විත 

යාණන්.  

َعزهيُزِ
َِربََّكِلَُهَوِالْ هنَّ َوإ

يمُِ ِ{104} الرَّحه

105-122. නූහ් නබි (අලයිහිස් සලාම්) තුමා තම සමූහයා සමග. 
නූහ්වේ  නයා දූතවරුන් වබොරු 

කළහ. 
بَْتِقَْوُمِنُوٍحِ َكذَّ

ِ{105} الُْمْرَسلهيَِ
නුඹලා බිය බැතිමත් විය යුතු 

වනොවේදැයි ඔවුන්වේ සවහෝදර 

නූහ් ඔවුනට පැවසූ අවස්ථාවේ.. 

ََّلِ
َ
ُخوُهْمِنُوٌحِأ

َ
هْذِقَاَلِلَُهْمِأ إ

ِ{106} َتتَُّقونَِ
නියත වශවයන්ම මම නුඹලා සඳහා 

වූ විශ්වාසනීය දූතයකි. 
مهيٌِ

َ
ِلَُكْمَِرُسوٌلِأ ِ{107} إهِّنِّ

එවහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට 

අවනත වනු.  

يُعونِه طه
َ
ِوَأ َ ِ{108} فَاتَُّقواِاَّللَّ

තවද ඒ වවනුවවන් මම කිසදු 

කුලියක් නුඹලාවගන් වනොඉල්ලමි. 
ْجٍرِ

َ
ِمهْنِأ لُُكْمَِعلَْيهه

َ
ْسأ
َ
ِۖ  َوَماِأ
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මාවේ කුලිය සර්ව වලෝකයන්හි 

පරමාධිපතියාණන් වවත මිස නැත.  
ْجرهيَِِإهنِْ
َ
ِِأ َِِٰإهَّلَّ ََِِعَ َِربِّ

ِ{109} الَْعالَمهيَِ
එවහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට 

අවනත වනු.  

يُعونِه طه
َ
ِوَأ َ ِ{110} فَاتَُّقواِاَّللَّ

පහත් අය නුඹ ව අනුගමනය 

කරමින් සටියදී අපි නුඹ ව විශ්වාස 

කරන්වනම් දැයි ඔවුහු විමසූහ.  

نُْؤمهُنِ
َ
لََكَِواتََّبَعَكِقَالُواِأ

ْرَذلُونَِ
َ
ِ{111} اْْل

ඔවුන් සදු කරමින් සටි දෑ පිළිබඳ ව 

මට දැනුම වනොමැතැයි ඔහු 

පැවසුවේය. 

هَماََِكنُواِ ِب لِْمه قَاَلَِوَماِعه
ِ{112} َيْعَملُونَِ

නුඹලා වටහා ගන්වන් නම් 

ඔවුන්වේ ගිණුම ද මාවේ 

පරමාධිපති මත මිස නැත. 

ِ َِرِّبِّ َٰ ََِعَ َساُبُهْمِإهَّلَّ هْنِحه ِلَوِِْۖ  إ
ِ{113} تَْشُعُرونَِ

තවද මම වදවියන් වකවරහි 

විශ්වාස කරන්නන් පලවා 

හරින්වනකු වනොවවමි. 

هَطارهدهِ نَاِب
َ
َوَماِأ

ِ{114} الُْمْؤمهنهيَِ
මම පැහැදිලි අවවාද කරන්වනකු 

මිස නැත. 
يٌرُِمبهيٌِ ِنَذه

نَاِإهَّلَّ
َ
هْنِأ ِ{115} إ

අවහෝ ! නූහ්, නුඹ වමයින් 

වනොවැළකුවණහි නම් සැබැවින්ම 

නුඹ ගල් ගසනු ලබන්නන් අතුරින් 

වනු ඇතැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ِ ِيَاِنُوُحََِلَُكوَننَّ ِلَْمِتَنَْتهه ْ قَالُواِلَِئه
ِ{116} مهَنِالَْمرُْجومهيَِ

මාවේ පරමාධිපතියාණනි, නියත 

වශවයන්ම මාවේ  නයා මා වබොරු 

කළහ යැයි ඔහු පැවසීය. 

ِ ِِقَاَلَِربِّ ِقَْوِمه إهنَّ
بُونِه ِ{117} َكذَّ

එවහයින් මා අතර හා ඔවුන් අතර 

විවෘත තීන්දුවක් වදනු මැනව! තවද 
ِ َِوَبيَْنُهْمَِفْتًحاَِوَْنِِّنه اْفَتْحِبَيِْنه

فَ
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මා ද මා සමග සටින්නවුන් අතුරින් 

වදවියන් වකවරහි විශ්වාස 

කරන්නන් ද නුඹ මුදවා ගනු මැනව! 

ِمهَنِ َ َوَمْنَِمعه
ِ{118} الُْمْؤمهنهيَِ

එවිට (ජීවීන්) පටවනු ලැබූ නැවවහි 

සටි ඔහු ද ඔහු සමග සටියවුන් ද අපි 

මුදවා ගත්වතමු. 

ِ ِالُْفلْكه ْْنَْيَناهَُِوَمْنَِمَعُهِِفه
َ
فَأ

ِ{119} الَْمْشُحونِه
ඉන් අනතුරු ව අපි ඉතිරිවූවන් 

(දිවයහි) ගිල්වූවයමු. 
ْغَرْقَناَِبْعُدِ

َ
ِأ ُثمَّ

ِ{120} اَْلَاقهيَِ
නියත වශවයන්ම එහි සිංඥාවක් 

ඇත. ඔවුන්වගන් බහුතරයක් වදනා 

වදවියන් විශ්වාස කරන්නන් 

වනොවූහ. 

هَكََِليًَةِ ل
َٰ
َِذ ِِفه ََِكنََِِوَماِۖ  إهنَّ
ْكََثُُهمِْ

َ
ِ{121} ُمْؤمهنهيَِِأ

තවද නියත වශවයන්ම නුඹවේ 

පරමාධිපතියාණන් වන ඔහුමය 

සර්ව බලධාරී මහාකරුණාන්විත 

යාණන්.  

ِ هنَّ َعزهيُزَِوإ
َربََّكِلَُهَوِالْ

يمُِ ِ{122} الرَّحه

123-140. හූද් නබි (අලයිහිස් සලාම්) තුමා තම සමූහයා සමග. 
ආද්  නයා ද දහම් දූතයින් වබොරු 

කළහ. 
بَْتََِعٌدِالُْمْرَسلهيَِ ِ{123} َكذَّ

නුඹලා බිය බැතිමත් විය යුතු 

වනොවේ දැයි ඔවුන්වේ සවහෝදර 

සාලිහ් ඔවුනට පැවසූ අවස්ථාව 

සහියට නගනු. 

ََّلِ
َ
ُخوُهْمُِهوٌدِأ

َ
هْذِقَاَلِلَُهْمِأ إ

ِ{124} َتتَُّقونَِ

නියත වශවයන්ම මම නුඹලා 

වවනුවවන් වූ විශ්වාසනීය දූතයකි. 
مهيٌِ

َ
ِلَُكْمَِرُسوٌلِأ ِ{125} إهِّنِّ

එවහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට 

අවනත වනු.  

يُعونِه طه
َ
ِوَأ َ ِ{126} فَاتَُّقواِاَّللَّ
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තවද ඒ වවනුවවන් මම කිසදු 

කුලියක් නුඹලාවගන් වනොඉල්ලමි. 

මාවේ කුලිය සර්ව වලෝකයන්හි 

පරමාධිපතියාණන් වවත මිස නැත.  

ْجٍرِ
َ
ِمهْنِأ لُُكْمَِعلَْيهه

َ
ْسأ
َ
ِۖ  َوَماِأ
ْجرهيَِِإهنِْ
َ
ِِأ َِِٰإهَّلَّ ََِِعَ َِربِّ

ِ{127} الَْعالَمهيَِ
සෑම උස් තැනකම නුඹලා විවනෝදය 

පිණිස සිංඥා (කුලුනු) තනන්වනහු 

ද? 

ِرهيٍعِآيًَةِ
هُكلِّ تَبُْنوَنِب

َ
أ

ِ{128} َتْعَبُثونَِ
නුඹලා සදා ජීවත් විය හැකි වනු 

පිණිස මන්දිර තනා ගන්වනහු ද? 
هَعِلََعلَُّكْمِ ُذوَنَِمَصان َوَتتَّخه

ونَِ ِ{129} ََّتُُْلُ
තවද නුඹලා (කිසවකු) හසු කළ විට 

දැඩි පාලකයින් වලසන් නුඹලා හසු 

කර ගන්වනහුය. 

هَذاَِبَطْشُتْمَِبَطْشُتْمِ َوإ
ارهينَِ

ِ{130} َجبَّ
එවහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට 

අවනත වනු.  

يُعونِه طه
َ
ِوَأ َ ِ{131} فَاتَُّقواِاَّللَّ

නුඹලා දන්නා දෑ මගින් නුඹලාට 

උපකාර කළ ඔහුට නුඹලා බිය 

බැතිමත් වනු. 

هَماِ ُكْمِب َمدَّ
َ
هيِأ َواتَُّقواِاَّلَّ

ِ{132} َتْعلَُمونَِ
වගොවිපළ සතුන් පිරිමි දරුවන් 

උයන් හා උල්පත් මගින් ඔහු 

නුඹලාට උපකාර කවළේය. 

ْنَعاٍمِ
َ
هأ ُكْمِب َمدَّ

َ
أ

وََجنَّاٍتِِ{133} َوَبنهيَِ
ِ{134} وَُعُيونٍِ

නියත වශවයන්ම මම නුඹලා 

වකවරහි මහත් දිනයක දඬුවම ගැන 

බිය වවමි. 

َخاُفَِعلَْيُكْمَِعَذاَبِ
َ
ِأ يَْوٍمِإهِّنِّ
يمٍِ ِ{135} َعظه

නුඹ උපවදස් කළ ද එවසේ 

නැතවහොත් නුඹ උපවදස් 
ْمِلَْمِ

َ
وََعْظَتِأ

َ
قَالُواَِسَواٌءَِعلَْيَناِأ
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කරන්නන් අතුරින් වනොවූව ද අප 

වවත එක සමානය යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

يَِ ظه ِ{136} تَُكْنِمهَنِالَْواعه

වමය මුතුන් මිත්තන්වේ ගති 

පැවතුම් මිස වවවනකක් වනොවීය.  
ُِخلُُقِ َذاِإهَّلَّ

هْنَِهَٰ إ
لهيَِ وَّ

َ
ِ{137} اْْل

තවද අපි දඬුවම් කරනු ලබන්නන් 

වනොවූවයමු. 
بهيَِ

هُمَعذَّ ِ{138} َوَماََِنُْنِب

එවසේ ඔවුහු වබොරු කවළෝය. 

එවහයින් අපි ඔවුන් විනාශ කවළමු. 

නියත වශවයන්ම එහි සිංඥාවක් 

විය. ඔවුන්වගන් බහුතරයක් වදනා 

වදවියන් විශ්වාස කරන්නන් 

වනොවූහ.  

ْهلَْكَناُهْمِ
َ
بُوهُِفَأ ِِإهنَِِّۖ  فََكذَّ ِِفه
هَكََِليًَةِ ل

َٰ
ْكََثُُهمََِِْكنََِِوَماِۖ  َذ

َ
ِأ

ِ{139} ُمْؤمهنهيَِ

තවද නියත වශවයන්ම නුඹවේ 

පරමාධිපතියාණන් වන ඔහුමය 

මහාකරුණාන්විත සර්ව 

බලධාරීයාණන්.  

َعزهيُزِ
َِربََّكِلَُهَوِالْ هنَّ َوإ

يمُِ ِ{140} الرَّحه

141-159. සාලිහ් නබි (අලයිහිස් සලාම්) තුමා තම සමූහයා සමග. 
සමූද්  නයා ද දහම් දූතයින් වබොරු 

කළහ. 
بَْتَِثُموُدِ َكذَّ
ِ{141} الُْمْرَسلهيَِ

නුඹලා බිය බැතිමත් විය යුතු 

වනොවේ දැ?යි ඔවුන්වේ සවහෝදර 

සාලිහ් ඔවුනට පැවසූ අවස්ථාව 

සහියට නගනු. 

ََّلِ
َ
هٌحِأ ُخوُهْمَِصال

َ
هْذِقَاَلِلَُهْمِأ إ

ِ{142} َتتَُّقونَِ

නියත වශවයන්ම මම නුඹලා 

වවනුවවන් වූ විශ්වාසනීය දූතයකු 

වවමි. 

مهيٌِ
َ
ِلَُكْمَِرُسوٌلِأ ِ{143} إهِّنِّ
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එවහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට 

අවනත වනු.  

يُعونِه طه
َ
ِوَأ َ ِ{144} فَاتَُّقواِاَّللَّ

තවද ඒ වවනුවවන් මම කිසදු 

කුලියක් නුඹලාවගන් වනොඉල්ලමි. 

මාවේ කුලිය සර්ව වලෝකයන්හි 

පරමාධිපතියාණන් වවත මිස නැත.  

ْجٍرِ
َ
ِمهْنِأ لُُكْمَِعلَْيهه

َ
ْسأ
َ
ِۖ  َوَماِأ
ْجرهيَِِإهنِْ
َ
ِِأ َِِٰإهَّلَّ ََِِعَ َِربِّ

ِ{145} الَْعالَمهيَِ
වමහි උයන් හා උල්පත් වල ඇති දෑ 

සමග සුරක්ෂිතයින් වලස නුඹලා 

අතහැර දමනු ලබන්වනහු ද? 

َِماَِهاُهَناِ ُكوَنِِفه ُتْْتَ
َ
أ

َِجنَّاٍتِِ{146} آمهنهيَِ ِفه
ِ{147} وَُعُيونٍِ

තවද වකත් වතු හා පැහුණු 

වලුබරැති ඉඳි ගස්හි ද 
َوُزُروٍعَِوََنٍْلَِطلُْعَهاِ

يمٌِ ِ{148} َهضه
තවද නුඹලා දක්ෂ වලසන් කඳු තුළ 

හාරා නිවවස් තනා ගන්වනහුය. 
ِ َباله ه

ْ
ُتوَنِمهَنِاَل ُبُيوتًاَِوَتْنحه

ارهههيَِ
ِ{149} فَ

එවහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට 

අවනත වනු.  

يُعونِه طه
َ
ِوَأ َ ِ{150} فَاتَُّقواِاَّللَّ

තවද නුඹලා සීමාව ඉක්මවූවන්වේ 

නිවයෝගයට අවනත වනොවනු. 
ْمَرِ
َ
يُعواِأ َوََّلِتُطه
ِ{151} الُْمْْسهفهيَِ

ඔවුහු වනාහි මහවපොවළොවේ 

කලහකම් කරන්වනෝ වවති. තවද 

ඔවුහු විධිමත් ව කටයුතු වනොකරති. 

َِوََّلِ ْرضه
َ
ِاْْل ُدوَنِِفه هيَنُِيْفسه

اَّلَّ
ِ{152} يُْصلهُحونَِ

නියත වශවයන්ම නුඹ හූනියම් 

කරනු ලැබූවන් අතුරින් වකවනකු 
نَْتِمهَنِ

َ
هنََّماِأ الُواِإ

قَ
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යැයි ඔවුහු පැවසූහ. َِرهين ِ{153} الُْمَسحَّ
නුඹ අප වමන් මිනිවසකු මිස නැත. 

එවහයින් නුඹ සතයවාදීන් අතුරින් 

නම් සිංඥාවක් වගන එනු. 

هآيٍَةِ ِب ته
ْ
ِمهْثلَُناِفَأ ِبََْشٌ نَْتِإهَّلَّ

َ
َماِأ

هْنُِكْنَتِمهَنِ إ
ادهقهيَِ ِ{154} الصَّ

වමය ඔටු වදනයි. ඇය වවනුවවන් 

පානය (සඳහා වූ දිනය)කි. තවද 

නුඹලා වවනුවවන් පානය සඳහා 

නම් කරනු ලැබූ දිනයකි. 

ٌبَِولَُكْمِِقَاَلِ ْ نَاقٌَةِلََهاِِشه هِه ذه َهَٰ
ُبِيَْوٍمَِمْعلُومٍِ ْ ِ{155} ِشه

තවද නුඹලා නපුරු අයුරින් ඌ 

ස්පර්ශ වනොකරනු. එවිට මහත් 

දිනයක දඬුවම නුඹලා ග්රහණය 

කරනු ඇත. 

ُخَذُكْمِ
ْ
هُسوٍءَِفَيأ وَهاِب َوََّلَِتَمسُّ

يمٍِ ِ{156} َعَذاُبِيَْوٍمَِعظه

නමුත් ඔවුහු උවේ නහර කපා මරා 

දැමූහ. එවිට ඔවුහු වැලවපන්නන් 

බවට පත් වූහ. 

ْصَبُحواِ
َ
َفَعَقُروَهاِفَأ

ِ{157} نَادهمهيَِ
එවිට එම දඬුවම ඔවුහු ග්රහණය 

කවළෝය. නියත වශවයන්ම එහි 

සිංඥාවක් විය. ඔවුන්වගන් 

බහුතරයක් වදනා වදවියන් 

වකවරහි විශ්වාස කරන්නන් 

වනොවූහ. 

َخَذُهُمِالَْعَذاُبِ
َ
ِِإهنَِِّۖ  فَأ هَكِِِفه ل

َٰ
َِذ

ْكََثُُهمََِِْكنََِِوَماِۖ  ََِليَةًِ
َ
ِأ

ِ{158} ُمْؤمهنهيَِ

තවද නියත වශවයන්ම නුඹවේ 

පරමාධිපතියාණන් වන ඔහුමය 

සර්ව බලධාරී 

මහාකරුණාන්විතයාණන්.  

َعزهيُزِ
َِربََّكِلَُهَوِالْ هنَّ َوإ

يمُِ ِ{159} الرَّحه

160-175. ලූත් නබි (අලයිහිස් සලාම්) තුමා තම සමූහයා සමග. 
ලූත්වේ  නයා ද දහම් දූතයින් 

වබොරු කළහ. 
بَْتِقَْوُمِلُوٍطِ َكذَّ
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ِ{160} الُْمْرَسلهيَِ
නුඹලා බිය බැතිමත් විය යුතු 

වනොවේදැයි ඔවුන්වේ සවහෝදර 

ලූත් ඔවුනට පැවසූ අවස්ථාව 

සහියට නගනු. 

ََّلِ
َ
ُخوُهْمِلُوٌطِأ

َ
هْذِقَاَلِلَُهْمِأ إ

ِ{161} َتتَُّقونَِ

නියත වශවයන්ම මම නුඹලා වවත 

(එවනු ලැබුවා) වූ විශ්වාසනීය 

දූතයකු වවමි. 

مهيٌِ
َ
ِلَُكْمَِرُسوٌلِأ ِ{162} إهِّنِّ

එවහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට 

අවනත වනු.  

يُعونِه طه
َ
ِوَأ َ ِ{163} فَاتَُّقواِاَّللَّ

තවද ඒ වවනුවවන් මම කිසදු 

කුලියක් නුඹලාවගන් වනොඉල්ලමි. 

මාවේ කුලිය සර්ව වලෝකයන්හි 

පරමාධිපතියාණන් වවත මිස නැත.  

ْجٍرِ
َ
ِمهْنِأ لُُكْمَِعلَْيهه

َ
ْسأ
َ
ِۖ  َوَماِأ
ْجرهيَِِإهنِْ
َ
ِِأ َِِٰإهَّلَّ ََِِعَ َِربِّ

ِ{164} الَْعالَمهيَِ
නුඹලා වලෝවැසයන් අතුරින් 

පිරිමින් වවත (සම ලිිංග  ික 

අවශයතා සඳහා) යන්වනහු ද? 

ْكَراَنِمهَنِ تُوَنِاَّلُّ
ْ
تَأ
َ
أ

ِ{165} الَْعالَمهيَِ
නුඹලාවේ බිරියන් අතුරින් 

නුඹලාවේ පරමාධිපති නුඹලා 

වවනුවවන් මැවූ දෑ අත හැර දමා 

(පිරිමින් වවත) යන්වනහුය. නමුත් 

නුඹලා සීමාව ඉක්මවා ගිය පිරිසකි. 

َوتََذُروَنَِماَِخلََقِلَُكْمَِربُُّكْمِ
ْزَواجهُكْمِ

َ
ْنُتمِِْبَْلِِۖ  مهْنِأ

َ
ِقَْومٌِِأ

ِ{166} ََعُدونَِ
අවහෝ ලූත්! නුඹ එයින් 

වනොවැළකුවණහි නම්, සැබැවින්ම 

නුඹ බැහැර කරනු ලබන්නන් 

අතුරින් වන්වනහුය යැයි ඔවුහු 

පැවසුවවෝය. 

ِ ِيَاِلُوُطََِلَُكوَننَّ ِلَْمِتَنَْتهه ْ قَالُواِلَِئه
ِ{167} مهَنِالُْمْخرَجهيَِ
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නියත වශවයන්ම මම නුඹලාවේ 

ක්රියාව පිළිකුල් කරන්නන් අතුරින් 

වකවනකු වවමි යැයි ඔහු පැවසීය. 

هَعَملهُكْمِمهَنِ ِل اَلِإهِّنِّ
قَ

ِ{168} الَْقالهيَِ
පරමාධිපතියාණනි, ඔවුන් සදු කරන 

දැයින් මා හා මාවේ පවුල මුදවා 

ගනු මැනව! 

اِ ِمهمَّ ْهِله
َ
ِوَأ َِْنِِّنه َربِّ
ِ{169} َيْعَملُونَِ

එවිට රැඳී සටියවුන් අතර වූ 

මැහැල්ලියක් හැර ඔහු හා ඔහුවේ 

දරුපවුවල් වසසු සයලු වදනා අපි 

මුදවා ගත්වතමු.  

ْهلَُهِ
َ
ْيَناهُِوَأ َفَنجَّ
ْْجَعهيَِ

َ
ِِ{170} أ َِعُجوًزاِِفه

إهَّلَّ
هرهينَِ َغاب

ِ{171} الْ
පසු ව අපි අවනක් අය විනාශ කර 

දැමුවවමු.  
ْرنَاِاَْلَخرهينَِ َِدمَّ ِ{172} ُثمَّ

තවද අපි ඔවුන් වවත මහා 

වර්ෂාවක් පහළ කවළමු. එවිට 

අවවාද කරනු ලැබූවන් සඳහා වූ 

වර්ෂාව දරුණු විය. 

ْمَِمَطًراِ ْمَطْرنَاَِعلَْيهه
َ
ِفََساءَِِۖ  وَأ

ِ{173} الُْمْنَذرهينََِِمَطرُِ

නියත වශවයන්ම එහි සිංඥාවක් 

විය. තවද ඔවුන්වගන් බහුතරයක් 

වදනා වදවියන් විශ්වාස කරන්නන් 

වනොවූහ. 

هَكََِليًَةِ ل
َٰ
َِذ ِِفه ََِكنََِِوَماِۖ  إهنَّ
ْكََثُُهمِْ

َ
ِ{174} ُمْؤمهنهيَِِأ

තවද නියත වශවයන්ම නුඹවේ 

පරමාධිපතියාණන් වන ඔහුමය 

සර්ව බලධාර  ි  

මහාකරුණාන්විතයාණන්. 

َعزهيُزِ
َِربََّكِلَُهَوِالْ هنَّ َوإ

يمُِ ِ{175} الرَّحه

176-191. ෂුඅයිබ් නබි (අලයිහිස් සලාම්) තුමා තම සමූහයා සමග. 
අේකා වාසීහු ද දහම් දූතයින් වබොරු 

කළහ.  
ِ يَْكةه

َ
ْصَحاُبِاْْل

َ
َبِأ َكذَّ

ِ{176} الُْمْرَسلهيَِ
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නුඹලා බිය බැතිමත් විය යුතු 

වනොවේදැයි ෂුඅයිබ් ඔවුනට පැවසූ 

අවස්ථාව සහියට නගනු. 

ََّلِ
َ
هْذِقَاَلِلَُهْمُِشَعْيٌبِأ إ

ِ{177} َتتَُّقونَِ
නියත වශවයන්ම මම නුඹලා 

වවනුවවන් වූ විශ්වාසනීය දූතයකු 

වවමි. 

مهيٌِ
َ
ِلَُكْمَِرُسوٌلِأ ِ{178} إهِّنِّ

එවහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මට 

අවනත වනු.  

يُعونِه طه
َ
ِوَأ َ ِ{179} فَاتَُّقواِاَّللَّ

තවද ඒ වවනුවවන් මම කිසදු 

කුලියක් නුඹලාවගන් වනොඉල්ලමි. 

මාවේ කුලිය සර්ව වලෝකයන්හි 

පරමාධිපතියාණන් වවත මිස නැත.  

ْجٍرِ
َ
ِمهْنِأ لُُكْمَِعلَْيهه

َ
ْسأ
َ
ِۖ  َوَماِأ
ْجرهيَِِإهنِْ
َ
ِِأ َِِٰإهَّلَّ ََِِعَ َِربِّ

ِ{180} الَْعالَمهيَِ
නුඹලා කිරුම් මිනුම් පූර්ණවත් 

වලසන් ඉටු කරනු. තවද නුඹලා 

පාඩු කරන්නන් අතුරින් වනොවනු. 

ْوفُواِالَْكْيَلَِوََّلِتَُكونُواِمهَنِ
َ
أ

هينَِ ِ{181} الُْمْخْسه
ඍජු තුලනවයන් නුඹලා කිරනු. ِ هالْقهْسَطاسه َوزهنُواِب

ِ{182} الُْمْسَتقهيمِه
තවද නුඹලා  නයාට ඔවුන්වේ 

භාණ්ඩ වල අඩුපාඩු වනොකරනු. 

තවද නුඹලා මහවපොවළොවේ 

කලහකාරීන් වලස සැරිවනොසරනු.  

ْشَياَءُهْمَِوََّلِ
َ
َوََّلَِتْبَخُسواِاَلَّاَسِأ

ِ ْرضه
َ
ِاْْل َتْعَثْواِِفه
ينَِ ده ِ{183} ُمْفسه

නුඹලා හා මුල් මැවීම් මැවූ ඔහුට 

නුඹලා බිය බැතිමත් වනු. 
بهلََّةِ ه

ْ
هيَِخلََقُكْمَِواَل َواتَُّقواِاَّلَّ

لهيَِ وَّ
َ
ِ{184} اْْل

නියත වශවයන්ම නුඹ හූනියම් 

කරනු ලැබූවන් අතුරිනි යැයි ඔවුහු 
نَْتِمهَنِ

َ
هنََّماِأ الُواِإ

قَ
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පැවසූහ.  َِرهين ِ{185} الُْمَسحَّ
තවද නුඹ අප වමන් මිනිවසකු මිස 

නැත. තවද අපි නුඹ වබොරුකාරයින් 

අතුරින් යැයි සතමු. 

هْنِ ِمهْثلَُناَِوإ ِبََْشٌ نَْتِإهَّلَّ
َ
َوَماِأ

َنِالََْكذهبهيَِ ِ{186} َنُظنَُّكِلَمه
එවසේ නම් නුඹ සතයවාදීන් අතුරින් 

වකවනකු නම් අහසන් කැබැල්ලක් 

අප වවත වැවටන්නට සලස්වනු.  

ْسقهْطَِعلَْيَناِكهَسًفاِمهَنِالسَِّ
َ
َماءِهفَأ

هْنُِكْنَتِمهَنِ إ
ادهقهيَِ ِ{187} الصَّ

නුඹලා සදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

මාවේ පරමාධිපති මැනවින් 

දන්නාය යැයි ඔහු පැවසීය.  

هَماِ ْعلَُمِب
َ
ِأ قَاَلَِرِّبِّ
ِ{188} َتْعَملُونَِ

එවිට ඔවුහු ඔහු වබොරු කවළෝය. 

එවහයින් අඳුරු (වළාවවන්) 

ආවරණ කරන දිනවේ දඬුවම ඔවුන් 

ග්රහණය කවළේය. නියත වශවයන්ම 

එය දරුණු දිනයක දඬුවමක් විය.  

ِ َخَذُهْمَِعَذاُبِيَْومه
َ
بُوهُِفَأ فََكذَّ
ِ لَّةه هنَّهُِِۖ  الظُّ ِيَْومٍَِِعَذاَبََِِكنَِِإ
يمٍِ ِ{189} َعظه

නියත වශවයන්ම එහි සිංඥාවක් 

විය. තවද ඔවුන්වගන් බහුතරයක් 

වදනා වදවියන් විශ්වාස කරන්නන් 

වනොවූහ.  

هَكََِليًَةِ ل
َٰ
َِذ ِِفه ََِكنََِِوَماِۖ  إهنَّ
ْكََثُُهمِْ

َ
ِ{190} ُمْؤمهنهيَِِأ

තවද නියත වශවයන්ම නුඹවේ 

පරමාධිපතියාණන් වන ඔහුමය 

සර්වබලධාර  ි , මහාකරුණාන්විත 

යාණන්.     

َعزهيُزِ
َِربََّكِلَُهَوِالْ هنَّ َوإ

يمُِ ِ{191} الرَّحه

192-212. ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය එහි මූලය හා ඒ පිළිබඳ ව වද්ව 
ආවද්ශකයින්වේ ස්ථාවරය. 

තවද නියත වශවයන්ම වමය 

වලෝවැසයන්වේ පරමාධිපතිවගන් 

වූ පහළ කිරීමකි.  

ِ ُهََِلََْنهيُلَِربِّ
هنَّ َوإ

ِ{192} الَْعالَمهيَِ
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නුඹ අවවාද කරන්නන් අතුරින් වනු 

පිණිස පැහැදිලි අරාබි බසන් නුවේ 

හදවතට විශ්වාසනීය ආත්මය එය 

රැවගන පහළ විය.   

مهيُِ
َ
وُحِاْْل ِالرُّ ههه  {193} نََزَلِب

َُكوَنِمهَنِ بهَكَِله
ِقَلْ َٰ ََعَ

رهينَِ هلهَساٍنِ {194} الُْمْنذه ب
ُِمبهٍيِ ٍّ ِ{195} َعَرِّبه

තවද නියත වශවයන්ම එය මුතුන් 

මිත්තන්වේ ග්රන්ථ වල විය. 
لهيَِ وَّ

َ
ُِزُبرهِاْْل ُهِلَِفه

هنَّ ِ{196} َوإ

තවද ඉස්රාඊල් දරුවන්වේ විද්වත්හු 

ඒ ගැන දැන සටීම ඔවුනට 

සිංඥාවන් වනොවී ද? 

ْنَِيْعلََمُهِ
َ
َولَْمِيَُكْنِلَُهْمِآيًَةِأ

َ
أ

ائهيَلِ هْْسَ ِإ ِ{197} ُعلََماُءِبَِنه
තවද අරාබි වනොවන ඇතැමුන් 

වවත අපි එය පහළ වකොට එය ඔහු 

ඔවුනට කියවා වපන්වූවේ නම් 

ඔවුහු ඒ ගැන විශ්වාස කරන්නන් 

වනොවනු ඇත.  

ِ َِبْعضه َٰ َْلَاهََُِعَ َولَْوِنَزَّ
ْعَجمهيَِ

َ
هُِِ{198} اْْل

َ
َفَقرَأ

ِ ههه ْمَِماََِكنُواِب َعلَْيهه
ِ{199} ُمْؤمهنهيَِ

වැරදිකරුවන්වේ හදවත් තුළ අපි 

එය ඇතුළත් කවළේ එවලසය.  
ِ لُوبه

ِقُ هَكَِسلَْكَناهُِِفه ل
َٰ
َكَذ

ِ{200} الُْمْجرهمهيَِ
වේදනීය දඬුවම ඔවුන් දකින වතක් 

ඒ පිළිබඳ ව ඔවුහු විශ්වාස 

වනොකරති. 

ِيََرُواِالَْعَذاَبِ َٰ َِحَّتَّ ههه ََّلِيُْؤمهُنوَنِب
مَِ ِله
َ
ِ{201} اْْل

එවහයින් ඔවුන් වනොහඟමින් 

සටියදී ක්ෂණික ව ඔවුන් වවත එය 

(දඬුවම) පැමිවණනු ඇත.  

تهَيُهْمَِبْغَتًةَِوُهْمِ
ْ
ََّلَِفَيأ

ِ{202} يَْشُعُرونَِ
එවිට ඔවුහු අප කල් වදනු 

ලබන්නන් වන්වනමු දැ?යි අසති. 
َفَيُقولُواَِهْلََِنُْنِ

ِ{203} ُمْنَظُرونَِ
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එවසේනම් ඔවුහ  ි අපවේ දඬුවම 

ඉක්මණින් පතන්වනහු ද? 
لُونَِ هَناِيَْسَتْعجه بهَعَذاب

فَ
َ
ِ{204} أ

ඔවුනට වසර ගණනාවක් අප භුක්ති 

විඳීමට සලස්වා පසු ව ඔවුනට 

වපොවරොන්දු වදනු ලබමින් සටී දෑ 

ඔවුන් වවත පැමිණි විට ඔවුන් 

භුක්ති විඳිමින් සටි දෑ ඔවුනට ඵලක් 

වනොවනු ඇත. 

هْنَِمتَّْعَناُهْمِ يَْتِإ
َ
فَرَأ
َ
أ

نهيَِ َِجاَءُهْمَِماِِ{205} سه ُثمَّ
َماِِ{206} ََكنُواِيُوَعُدونَِ

َِعْنُهْمَِماََِكنُواِ ْغََنَٰ
َ
أ

ِ{207} ُيَمتَُّعونَِ
තවද කිසදු ගම්මානයක් එහි 

අනතුරු අඟවන්නන්වගන් වතොර ව 

අපි විනාශ වනොකවළමු. 

ِلََهاِ ْريٍَةِإهَّلَّ
ْهلَْكَناِمهْنِقَ

َ
َوَماِأ

ُرونَِ ِ{208} ُمْنذه
(වමය අල්ලාහ්වේ දඬුවම ගැන) 

වමවනහි කිරීමකි. තවද අපි 

අපරාධකරුවන් වනොවූවයමු. 

َِوَماُِكنَّاِ ذهْكَرىَٰ
همهيَِ ِ{209} َظال

තවද වෂයිතානුන් එය පහළ 

වනොකළහ. 
ِ ههه لَْتِب َوَماَِتََنَّ

َياطهيُِ ِ{210} الشَّ
තවද ඔවුනට එය අවශය 

(කාර්යයක්) වනොවීය. තවද ඔවුහු 

එයට ශක්තිය වනොදරති. 

ِلَُهْمَِوَماِ َبِغه
َوَماِيَنْ

يُعونَِ ِ{211} يَْسَتطه
නියත වශවයන්ම ඔවුහු (එයට) 

සවන්දීවමන් ඉවත් කරනු ලැබූවන් 

වවති. 

ِ ُهْمَِعنه
هنَّ ِإ ْمعه السَّ

ِ{212} لََمْعُزولُونَِ
213-220. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්හට වද්ව 

උපවදස්. 
එවහයින් නුඹ අල්ලාහ් සමග 

වවනත් වදවියකු ඇරයුම් 

වනොකරනු. එවිට නුඹ දඬුවම් කරනු 

ًهاِآَخَرِ
ََٰ هل إ ِه فَََلِتَْدُعَِمَعِاَّللَّ
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ලබන්නන් අතුරින් වකවනකු 

වන්වනහිය. 
بهيََِفَتُكوَنِ

ِ{213} مهَنِالُْمَعذَّ

තවද නුඹවේ සමීප ඥාතීන්ට නුඹ 

අවවාද කරනු. 
َْيتََكِ ْرَِعشه نْذه

َ
وَأ

ْقَربهيَِ
َ
ِ{214} اْْل

තවද වදවියන් වකවරහි විශ්වාස 

කරන්නන් අතුරින් නුඹ ව 

අනුගමනය කළවුන් හට නුඹවේ 

පියාපත් පහත් කරනු. 

ِاتََّبَعَكِ هَمنه َواْخفهْضَِجَناَحَكِل
ِ{215} الُْمْؤمهنهيَِمهَنِ

නමුත් ඔවුහු නුඹට පිටුපෑවවහු නම්, 

නියත වශවයන්ම නුඹලා සදු කරන 

දැයින් මම නිදහස් වූ අවයකි යැයි 

නුඹ පවසනු. 

اِ ِبَرهيٌءِمهمَّ
إهْنَِعَصْوَكَِفُقْلِإهِّنِّ

فَ
ِ{216} َتْعَملُونَِ

තවද නුඹ සර්ව බලධාර  ි  

මහාකරුණාන්විතයාණන් මත 

(සයල්ල) භාර කරනු. 

ِالَْعزهيزهِ
ََِعَ ْ َوتََوَّكَّ
يمِه ِ{217} الرَّحه

ඔහු වනාහි නුඹ නැගිට නැමදුම් 

කරන විට ද සුජූද් කරන්නන් අතර 

නුඹවේ චලනය ද ඔහු දකින්නාය. 

َيَِتُقومُِ هيِيََراَكِحه ِ{218} اَّلَّ
ِ َبَكِِفه

َوَتَقلُّ
ينَِ ده اجه ِ{219} السَّ

නියත වශවයන්ම ඔහුමය සර්ව 

ශ්රාවක සර්ව ඥානී. 
هنَّهُِ يُعِالَْعلهيمُِِإ مه ِ{220} ُهَوِالسَّ

221-227. වද්ව ආවද්ශකයින් වවත වූ ප්රතිචාරය හා ඔවුනට අවවාද කිරීම. 
වෂයිතානුන් පහළ වන්වන් 

කවුරුන් වවත දැයි මම නුඹලාට 

දන්වන්න ද? 

ُلِ َِمْنَِتََنَّ َٰ نَبُِّئُكْمََِعَ
ُ
َهْلِأ

َياطهيُِ ِ{221} الشَّ
පාපකම් කරන වබොරු වගොතන 

සෑම වකවනකු වවතම ඔහු පහළ 

වවයි. 

فَّاٍكِ
َ
ِأ ُُِكِّ َٰ ُلََِعَ َتََنَّ
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ثهيمٍِ
َ
ِ{222} أ

සවනට වැකුණු දෑ ඔවුහු ඉදිරිපත් 

කරති. ඔවුන්වගන් බහුතරයක් 

වදනා මුසාවාදීහුය. 

ْكََثُُهْمِ
َ
ْمَعِوَأ يُلُْقوَنِالسَّ

ِ{223} ََكذهبُونَِ
තවද කවිවරුන් වන ඔවුන් ව 

වනොමග ගියවුන් අනුගමනය කරති. 
َعَراُءِ يَتَّبهُعُهُمَِوالشُّ
ِ{224} الَْغاُوونَِ

නියත වශවයන්ම ඔවුන් සෑම 

මිටියාවතකම නිදැල්වල් හැසවරනු 

නුඹ වනොදුටුවවහි ද? 

َِواٍدِ ُُِكِّ نَُّهْمِِفه
َ
لَْمِتََرِأ

َ
أ

ِ{225} يَههيُمونَِ
ِ

තවද නියත වශවයන්ම ඔවුහු තමන් 

සදු වනොකරන දෑ පවසති. 
نَُّهْمَِيُقولُوَنَِماََِّلِ

َ
وَأ

ِ{226} َيْفَعلُونَِ
නමුත් විශ්වාස කර යහකම් කර 

අල්ලාහ් ව අධික වශවයන් 

වමවනහි කර අපරාධ කරනු 

ලැබූවායින් පසු උදේ කරනු 

ලැබූවන් හැර. තමන් කවර 

තැනකට වයොමු කරනු ලබන්වන් 

දැයි අපරාධ කළවුන් මතු දැන ගනු 

ඇත.  

لُواِ هيَنِآَمُنواَِوَعمه ِاَّلَّ إهَّلَّ
َِكثهْيًاِ َ َِوَذَكُرواِاَّللَّ َاته اْله الصَّ
َِماُِظلهُمواِ واِمهْنَِبْعده ِۖ  َواْنَتَُصُ

هينَِِوََسَيْعلَمُِ يََِِّظلَُمواِاَّلَّ
َ
ُِمْنَقلٍَبِِأ

ِ{227} َيْنَقلهُبونَِ
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