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27 සූරත් අන්-නම්ල් (කුහුඹුවා) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 93 කි. 

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

1-6. අල්ලාහ් වවතින් පහළ වූ පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනය මිනිසුනට 

මාර්ව ෝපවද්ශයකි. එවමන්ම එය වදවියන් විශ්වාස කළවුනට ශුභාරංචි 

දන්වන අතර වද්ව ප්රතික්ව ේපකයින්ට අවවාද කරන්නකි. 

තා, සීන්. එය අල් කුර්ආනවේ 

හා පැහැදිලි ග්රන්ථවේ වදන්ය. 
َِوكهَتاٍبِِۚ  طسِ هلَْكِآيَاُتِالُْقْرآنه ت
ِ{1} ُمبهٍيِ

වදවියන් විශ්වාස කළවුනට ම  

වපන්වීමක් හා සුබාශංසනයකි. 
هلُْمْؤمهنهيَِ ٰىِل ِ{2} ُهًدىَِوبُْْشَ

ඔවුන් වනාහි සලාතය විධිමත් ව 

ඉටු කරති. zසකාත්ද පිරිනමති. 

තවද මතුවලොව පිළිබඳ තරවේ 

විශ්වාස කරනුවේ ඔවුහුය. 

هيَنِيُقهيُموَنِالصَِّ ََلةََِويُْؤتُوَنِاَّلَّ
ُهْمِ َرةِه هاْْلخه ََكةََِوُهْمِب الزَّ

ِ{3} يُوقهُنونَِ
නියත වශවයන්ම මතුවලොව 

පිළිබඳ විශ්වාස වනොකරන්නන් 

වනාහි අපි ඔවුනට ඔවුන්වේ 

ක්රියාවන් අලංකාර කර 

වපන්වූවයමු. එවහයින් ඔවුහු 

(එහි) වයාකූලත්වවයන් 

වපවළති.  

َزيَّنَّاِ َرةِه هاْْلخه هيَنََِلِيُْؤمهُنوَنِب
ِاَّلَّ إهنَّ

ْعَمالَُهْمَِفُهْمَِيْعَمُهونَِ
َ
ِ{4} لَُهْمِأ

නපුරු දඬුවම තමන්හට සතු 

වූවවෝ ඔවුහුමය. තවද 

මතුවලොවවහි දැඩි 

َِوُهْمِ هيَنِلَُهْمُِسوُءِالَْعَذابه
هَكِاَّلَّ

ٰ
وََل
ُ
أ
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අලාභවන්තවයෝ ද ඔවුහුමය. َِون ْخََسُ
َ
ُهُمِاْْل َرةِه ِاْْلخه ِ{5} ِفه

(නබිවරය,) තවද සර්වඥානී මහා 

ප්රඥාවන්තයාව න් නියත 

වශවයන්ම නුඹට අල් කුර්ආනය 

වදනු ලැබුවවහිය. 

ْنَِحكهيٍمِ ِالُْقْرآَنِمهْنََِلُ هنََّكََِلُلََّقَّ َوإ
ِ{6} َعلهيمٍِ

7-14. මූසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමා වපන් වූ  ඇතැම් ප්රාතිහාර්යයන්. 
නියත වශවයන්ම මම ගින්නක් 

දුටුවවමි. යම් වතොරතුරක් මම 

එයින් නුඹලා වවත ව න 

එන්වනමි. එවසේ නැතවහොත් 

නුඹලා (සීතවලන්) උණුසුම 

ලැබිය හැකි වනු පිණිස ගිනි 

වපවනල්ලක් නුඹලා වවත 

ව න එන්වනමි යැයි මූසා තම 

පවුලට පැවසූ අවස්ථාව සිහිපත් 

කරනු. 

هْذِ ْهلههِهإ
َ
ِْله ِآنَْسُتِنَاًراِِقَاَلُِموََسٰ إهِّني

ْوِآتهيُكْمِ
َ
ِأ َََبٍ َسآتهيُكْمِمهْنَهاِِبه
َهاٍبِقَبٍَسِلََعلَُّكْمِ هشه ب

ِ{7} تَْصَطلُونَِ

එවසේ ඔහු එහි පැමිණි කල්හි 

ගින්වනහි සිටින්නා හා ඒ අවට 

සිටියවුන් ආශර්වාද කරනු 

ලැබීය. තවද සර්ව වලෝකයන්හි 

පරමාධිපති වූ අල්ලාහ් සුවි 

ශුද්ධය යැයි ඔහු අමතනු ලැබීය. 

ِ ْنِبُورهَكَِمْنِِفه
َ
اَِجاَءَهاِنُودهَيِأ فَلَمَّ

ِ َربي ِه انلَّارهَِوَمْنَِحْولََهاِوَُسْبَحاَنِاَّللَّ
ِ{8} الَْعالَمهيَِ

ِ
(එවිට) අවහෝ මූසා! නියත 

වශවයන්ම මහා ප්රඥාවන්ත 

සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් මමවවමි. 

ِالَْعزهيُزِ ُ نَاِاَّللَّ
َ
هنَُّهِأ ِإ يَاُِموََسٰ

َكهيمُِ
ْ
ِ{9} اْل

තවද නුඹවේ සැරයටිය වහළනු. 

එය සර්පයකු වසේ සලිත වනු ඔහු 

දුටු කල්හි පසුපස හැරී දිව්වව්ය. 

තවද ඔහු නැවත හැරී 

වනොබැලුවව්ය. අවහෝ මූසා! නුඹ 

َِعَصاَكِ قه
لْ
َ
اِۚ  وَأ َِتْهَتِزَِرآَهاِفَلَمَّ

نََّها
َ
َِِٰجانِ َِكأ هًراَِوّلَّ ْبَِِولَمُِِْمْدب ِۚ  ُِيَعقي
ََِِتَْفََِِلُِِموََسِِٰيَا يَََِِّيَاُفََِِلِِإهِّني ََِلَ
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බිය වනොවනු. නියත වශවයන්ම 

මම වනාහි, මා ඉදිරිවේ දූතවයෝ 

බිය වනොවවති. 

ِ{10} الُْمْرَسلُونَِ
ِ

නමුත් අපරාධයක් සිදු වකොට 

අනතුරු ව නපුරකින් පසු 

යහපතක් බවට (එය) පත් කළ 

අය හැර. එවහයින් නියත 

වශවයන්ම මම අතික් මාශීලී 

මහා කරුණාන්විතයාණන් 

වවමි. 

َلُِحْسًناَِبْعَدُِسوٍءِ ِبَدَّ َِمْنَِظلََمُِثمَّ إهَلَّ
يمٌِ َِغُفوٌرِرَحه إهِّني

ِ{11} فَ
ِ

නුඹවේ අත නුඹවේ සාක්කුව 

තුළට දමනු. එවිට කිසිදු 

හානියකින් වතොරව සුදුවන් 

වලසින් (බැබවළමින්) එය 

පිටවනු ඇත. එය ෆිර්අවුන් හා 

ඔහුවේ ජනයා වවත වූ 

ප්රාතිහාර්යයන් නවය අතර විය. 

නියත වශවයන්ම ඔවුහු දු ්ට 

පිරිසක් වූහ.   

َِجْيبهَكََِتُْرْجَِبْيَضاَءِ ْلِيََدَكِِفه ْدخه
َ
وَأ

ُسوٍءِ ِِۚ  مهْنَِغْْيِه هْسعِهِِفه هَلِِٰآيَاٍتِِت ِإ
هنَُّهمِِْۚ  َِوقَْومههِهِفهْرَعْونَِ ِقَْوًماََِكنُواِإ
قهيَِ ِ{12} فَاسه

අපවේ සංඥාවන් ඔවුන් වවත 

වපවනන්නට පැමිණි කල්හි 

වමය පැහැදිලි හූනියමක් යැයි 

ඔවුහු පැවසූහ. 

ةًِقَالُواِ َ اَِجاَءْتُهْمِآيَاُتَناُِمْبِصه فَلَمَّ
ْحٌرُِمبهيٌِ َذاِسه

ِ{13} َهٰ

තවද ඔවුන්වේ ආත්මයන් එය 

පිළි න්නා තත්ත්වවේ තිබියදීත් 

අසාධාරණ වලසින් හා 

පුහුමානවයන් යුතු ව ඔවුහු එය 

ප්රතික්ව ේප කවළෝය. එවහයින් 

කලහකාරීන්වේ අවසානය 

වකවසේ වී දැයි නුඹ 

අවධානවයන් බලනු. 

ْنُفُسُهْمِ
َ
هَهاَِواْستَْيَقَنْتَهاِأ وََجَحُدواِب

ََِكنََِِكْيَفِِفَاْنُظرِِْۚ  ُظلًْماَِوُعلُوًّاِ
ينَََِِعقهَبةُِ ده ِ{14} الُْمْفسه
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15-19. දාවූද් (අවලයිහිස් සලාම්) තුමා සහ සුවලයිමාන් (අවලයිහිස් 
සලාම්) තුමා යන වදපළට අල්ලාහ් පිරිනැමූ ආශර්වාදයන්. 

තවද සැබැවින්ම අපි දාවූද් හා 

සුවලයිමාන්ට ඥානය 

පිරිනැමුවවමු. තවද ඔහුවේ 

 ැත්තන් අතුරින් වදවියන් 

විශ්වාස කරන වබොවහෝමයක් 

වදනාට වඩා අප උසස් කළ 

අල්ලාහ්ටම සියලු ප්රශංසා යැයි 

ඔවුන් වදවදනා පවසා සිටියහ. 

لًْماِ ِۚ  َولََقْدِآتَيَْناَِداُووَدِوَُسلَْيَماَنِعه
َْمدَُِِوقَاََلِ

ْ
هِِاْل َّ هيَِّلله لَنَِِاَّلَّ ِفَضَّ ٰ اِلََعَ

الُْمْؤمهنهيَِ َبادههِه ِ{15} َكثهٍْيِمهْنِعه
ِ

සුවලයිමාන් දාවුද්ට උරුමකම් 

පෑවව්ය. අවහෝ ජනයිනි! කුරුලු 

බස අපට උ න්වනු ලැබීය. තවද 

සෑම වදයකින්ම අපට පිරිනමනු 

ලැබීය. නියත වශවයන්ම එය 

පැහැදිලි අනුග්රහයකි යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

ِيَاَِوقَالَِِۚ  َوَورهَثُِسلَْيَماُنَِداُووَدِ
يزَها
َ
َقُِِعليْمَناِانلَّاُسِِأ ْْيهَِِمْنطه ِالطَّ

هيَنا وت
ُ
ءٍُِِكيِِمهنِِْوَأ َذاِإهنَِِّۚ  ََِشْ ِلَُهوََِِهٰ

ِ{16} الُْمبهيُِِالَْفْضُلِ

සුවලයිමාන් වවනුවවන් 

ජින්නුන්ව න් ද මිනිසුන්ව න් ද 

පක්ෂීන්ව න් ද යුත් ඔහුවේ 

වසේනාව එක් රැස් කරන ලදී. පසු 

ව ඔවුන් වපළ ස්වා  මන් 

කරවනු ලැබීය. 

هُسلَْيَماَنُِجُنوُدهُِمهَنِ ِل َ ِوَُحْشه هني
ْ
اْل

َفُهْمِ ْْيِه َِوالطَّ نْسه َواْْله
ِ{17} يُوَزُعونَِ

කුහුඹුවන්වේ මිටියාවතට ඔවුන් 

පැමිණි විට, අවහෝ කුහුඹුවනි! 

නුඹලාවේ නවාතැන් තුළට 

පිවිවසනු. සුවලයිමාන් හා 

ඔහුවේ වසේනාව ඔවුන් 

වනොදැනුවත් ව නුඹලා පා ා 

වනොදැමිය යුතු යැයි කුහුඹිවයක් 

කීවාය.  

تَْوا
َ
هَذاِأ ِإ ٰ ِقَالَْتَِِحَّتَّ َِوادهِانلَّْمله ٰ

لََعَ
يزَهاِانلَّْمُلِاْدُخلُواِ

َ
َنْملٌَةِيَاِأ

َمنَُّكْمُِسلَْيَماُنِ َمَساكهَنُكْمََِلََِيْطه
ِ{18}وَُجُنوُدهَُِوُهْمََِلِيَْشُعُرونَِ
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උවේ කතාව වහේතුවවන් ඔහු 

(සුවලේමාන්) මද සිනහ පා, 

මාවේ පරමාධිපතියාණනි, නුඹ 

මා හා මාවේ වදමාපියන්  වවත 

දායාද කළ ආශර්වාදයන් සඳහා 

මා කෘතවව්දී වීමටත් නුඹ 

පිළි න්නා අයුරින් දැහැමි දෑ මා 

සිදු කිරීමටත් මට නුඹ දායාද 

කරනු මැනව! තවද නුඹවේ 

කරුණාව තුළින් නුඹවේ දැහැමි 

 ැත්තන් අතරට මා ඇතුළත් 

කරනු මැනව! යැයි පැවසීය. 

هَهاِوََِفتَِ ًًكِمهْنِقَْول َمَِضاحه ِِقَالَِبَسَّ َربي
ِ ِته
هْعَمَتَكِالَّ ْشُكَرِن

َ
ْنِأ
َ
ِأ ْوزهْعِنه

َ
أ

ْعَمَلِ
َ
ْنِأ
َ
ِوَأ يَّ َ ِوَاَله ٰ ِولَََعَ َّ ْنَعْمَتِلََعَ

َ
أ

ِ هرمَْحَتهَكِِفه ِب لِْنه ْدخه
َ
ًاِتَْرَضاهُِوَأ َصاْله
هيَِ اْله َبادهَكِالصَّ ِ{19} عه

20-28 සුවලයිමාන් (අවලයිහිස් සලාම්) තුමා හුද් හුද් පක්ෂියා සම  
කතාබහ. 

තවද ඔහු පක්ෂියා වසවීය. හුද් 

හුද් කුරුල්ලා මා වනොදකිනුවේ 

ඇයි? නැතවහොත් ඌ 

වනොපැමිණියවුන් අතුරින් වීදැ?යි 

ඔහු පැවසීය.  

َرىِ
َ
ََِلِأ َ َِفَقاَلَِماِِله ْْيَ َدِالطَّ َوَتَفقَّ
هبهيَِ َغائ

ْمََِكَنِمهَنِالْ
َ
ِ{20} الُْهْدُهَدِأ

ِ
මම ඌට දැඩි දඬුවමකින් දඬුවම් 

කරමි. එවසේ නැතවහොත් මම ඌ 

කපා දමමි. එවසේත් නැතවහොත් 

ඌ (නිදහසට කරුණු දක්වමින්) 

පැහැදිලි බලවත් සාධකයක් මා 

වවත ව න ආ යුතුය. 

ْذََبَنَُّهِ
َ
ْوَِْل

َ
يًداِأ َبنَُّهَِعَذابًاَِشده َعذي

ُ
َْل

هُسلَْطاٍنُِمبهٍيِ ِب هيَِني ت
ْ
ْوََِلَأ

َ
 {21} أ
ِ

නමුදු වැඩි වව්ලාවක්  ත වූවේ 

නැත. එවිට ඌ ‘නුඹ කවර 

වදයක් ග්රහණය වනොකවළේ ද 

එවන්නක් මා ග්රහණය කවළමි. 

මම සබඃ වද්ශවේ සිට 

විශ්වාසනීය පුවතක් සම  නුඹ 

වවත පැමිණිවයමි’ යැයි 

هَماِ َحْطُتِب
َ
ِبَعهيٍدَِفَقاَلِأ َفَمَكَثَِغْْيَ

ْئُتَكِمهْنَِسَبٍإِ ِوَجه ههه هنََبٍإِلَْمُُِتهْطِب ب
ِ{22} يَقهٍيِ

ِ
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පැවසීය.  

නියත වශවයන් ඔවුන් පාලනය 

කරන කාන්තාවක් මම දුටිමි. 

ඇයට සියලු දැයින් පිරිනමනු 

ලැබ තිවබ්. තවද ඇයට මහත් වූ 

රාජාසනයක් ද ඇත.  

وتهَيْتِ
ُ
ةًَِتْملهُكُهْمِوَأ

َ
ِوََجْدُتِاْمرَأ إهِّني

ٍءَِولََهاَِعْرٌشِ ََِشْ مهْنُِكي
يمٌِ ِ{23} َعظه

ඇය හා ඇයවේ ජනයා 

අල්ලාහ්ව න් වතොර ව හිරුට 

සුජූද් කරනු මම දුටුවවමි. තවද 

ඔවුනට ඔවුන්වේ ක්රියාවන් 

ව යිතාන් අලංකාර කර වපන්වා 

එම (ඍජු) මාර් වයන් ඔවුන් 

වළක්වා ඇත. එවහයින් ඔවුහු 

ම වපන්වීම් වනොලබති. 

ِ ْمسه هلشَّ وََجْدُتَهاَِوقَْوَمَهاِيَْسُجُدوَنِل
َوَزيََّنِلَُهُمِ ِه ِاَّللَّ ْيَطاُنِمهْنُِدونه الشَّ

َِفُهْمِ بهيله
ِالسَّ ُهْمَِعنه ْعَمالَُهْمِفََصدَّ

َ
أ

ِ{24}ََلَِيْهَتُدونَِ

අහසහ්ි හා මහවපොවළොවවහි 

සැඟවුණු රහස් වහළි කරන්නා වූ 

අල්ලාහ්ට ඔවුන් සුජූද් 

වනොකරන වමන් (පවසා 

වැළැක්වීය.) තවද නුඹලා 

සඟවන දෑ හා නුඹලා වහළි 

කරන දෑ ඔහු(අල්ලාහ්) දනියි.  

ِيَْسجُِ َلَّ
َ
َْبَءِأ

ْ
رهُجِاْل

هيَُِيْ اَّلَّ ِه َّ ُدواَِّلله
َِويَْعلَُمَِماِ ْرضه

َ
َِواْْل َماَواته ِالسَّ ِفه

ِ{25} َُتُْفوَنَِوَماُِتْعلهُنونَِ

අල්ලාහ් වන ඔහු හැර වවනත් 

වදවියකු වනොමැත. ඔහු 

අතිමහත් සර්ව රාජයවේ 

හිමිපාණන්ය. 

ُِهَوِ َِإهَلَّ
ٰ
هََل ََِلِإ ُ ِاَّللَّ ِالَْعْرشه َِربز
ِ يمه ِ{26} ۩الَْعظه

නුඹ සතය පැවසුවවහි ද එවසේ 

නැතවහොත් නුඹ මුසාවාදීන් 

අතුරින් දැයි අප  ි  බලා සිටිමු 

යැයි ඔහු පැවසුවව්ය. 

ْمُِكْنَتِمهَنِ
َ
َصَدْقَتِأ

َ
قَاَلَِسنَْنُظُرِأ

ِ{27} الًَْكذهبهيَِ

නුඹ මාවේ වමම ලිපිය රැව න 

ව ොස් ඔවුන් වවත දමා පසු ව 
ِ هََلْههْمُِثمَّ ْهِإ لْقه

َ
َذاِفَأ َِهٰ َتاِبه هكه اْذَهْبِب
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ඔවුන්ව න් නුඹ හැරී එනු. ඔවුන් 

කුමන ප්රතිචාරයක් දක්වන්වන් 

දැයි නුඹ අධීක් ණය කරනු. 

(යැයි පැවසීය)  

َِعْنُهْمِفَاْنُظْرَِماَذاِ تََولَّ
ُعونَِ ِ{28} يَرْجه

29-44. සුවලයිමාන් (අවලයිහිස් සලාම්) තුමා බල්කීස් රැජින සම . 
අවහෝ ප්රධානියනි! නියත 

වශවයන්ම මා වවත උතුම් 

ලිපියක් දමා ව ොස් ඇත යැයි 

ඇය පැවසුවාය.  

ِ هَِلَّ ِإ َ لِْقه
ُ
ِأ ِإهِّني

ُ
يزَهاِالَْمََل

َ
قَالَْتِيَاِأ

ِ{29} كهَتاٌبَِكرهيمٌِ

නියත වශවයන්ම එය 

සුලයිමාන්ව නි. තවද නියත 

වශවයන්ම එය අපරිමිත 

දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විතයාණන්වේ 

නාමවයන් වූවකි.  

ِه هنَُّهِِمْسِبِاَّللَّ ُهِمهْنُِسلَْيَماَنَِوإ
هنَّ إ

يمِه ِالرَّحه نه
ِ{30} الرَّمْحَٰ

නුඹලා මට එවරහි ව අහංකාර 

වනොවනු. තවද නුඹලා මා වවත 

අවනත වන්නන් වලසින් 

පැමිවණනු. (යැයි එම ලිපිවේ 

සඳහන් ව ඇත.) 

ِ تُوِنه
ْ
ِوَأ َّ َِتْعلُواِلََعَ َلَّ

َ
أ

ِ{31} ُمْسلهمهيَِ

අවහෝ ප්රධානියනි! මාවේ 

වි යවයහි නුඹලා මට තීන්දු 

ලබා වදනු. නුඹලා සාක්ෂි 

පවසන වතක් මම කිසිදු 

කරුණක් සිදු කරන්නියක් 

වනොවූවයමි. යැයි පැවසුවාය. 

ْمرهيِ
َ
ِأ ِِفه ْفُتوِنه

َ
ِأ
ُ
يزَهاِالَْمََل

َ
قَالَْتِيَاِأ

ِ ٰ ْمًراَِحَّتَّ
َ
َعًةِأ َماُِكْنُتِقَاطه

ِ{32} تَْشَهُدونِه

අපි බලවත් උදවියයි. දැඩි සටන් 

කාමී උදවියයි. කරුණ ඔබ 

වවතය. එවහයින් ඔබ නිවයෝ  

කරනුවේ කුමක් දැයි ඔබ ම 

බලනු යැයි ඔවුහු (ඇයට) 

يٍدِ ٍسَِشده
ْ
ولُوِبَأ

ُ
ٍةِوَأ ولُوِقُوَّ

ُ
قَالُواََِنُْنِأ

اْنُظرهيَِماَذاِ
ِفَ هََلْكه ْمُرِإ

َ
َواْْل

ُمرهينَِ
ْ
ِ{33} تَأ
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පැවසූහ.  

නියත වශවයන්ම රජවරු 

වද්ශයකට පිවිසුණවහොත් එහි 

කලහකම් ඇති කරති. එහි 

වැසියන් අතර වූ වැද ත් 

පුද් ලයින් පහත් තත්ත්වයට 

පත් කරති. එවලසය ඔවුන් සිදු 

කරනුවේ.  

هَذاَِدَخلُواِقَْريًَةِ ِالُْملُوَكِإ الَْتِإهنَّ
قَ

ذهلًَّةِ
َ
ْهلهَهاِأ

َ
ةَِأ زَّ عه

َ
ْفَسُدوَهاِوََجَعلُواِأ

َ
أ
هَكِِۚ   ل

ٰ
ِ{34} َيْفَعلُونََِِوَكَذ

තවද නියත වශවයන්ම මම 

ඔවුන් වවත තයා  එවා 

දූතවරුන් කවර වදයක් නැවත 

ව න එන්වන් දැයි බලා සිටිමි. 

هَمِ َرٌةِب يٍَّةَِفَناظه هَهده ْمِب هََلْهه لٌَةِإ ُِمْرسه
هِّني َوإ

ُعِالُْمْرَسلُونَِ ِ{35} يَرْجه

එවිට සුවලයිමාන් වවත (දූතයා) 

ඔහු පැමිණි කල්හි නුඹලා මට 

ධනවයන් උදව් කරන්වනහු ද? 

එවසේ නම් නුඹලා මට පිරිනමන 

දෑට වඩා අල්ලාහ් මට පිරිනමා 

ඇති දෑ උතුම්ය. නමුත් නුඹලා 

නුඹලාවේ තයා  පිළිබඳ ව සතුටු 

වන්වනහුය. 

ِ ونَنه تُمهدز
َ
اَِجاَءُِسلَْيَماَنِقَاَلِأ فَلَمَّ

اِآتَاُكْمِ ِمهمَّ َِخْْيٌ ُ ِاَّللَّ َ هَماٍلَِفَماِآتَاِّنه ب
يَّتهُكْمِ هَهده ْنُتْمِب

َ
بَْلِأ

ِ{36} نََِتْفرَُحو

නුඹ නැවත ඔවුන් වවත හැරී 

යනු. සැබැවින්ම ඔවුන් එයට  

මුහුණ දිය වනොහැකි වසේනාවක් 

ඔවුන් වවත අපි ව න එන්වනමු. 

තවද ඔවුන් අවමානයට ලක් වූ 

පහත් වූවන් වලසින් එයින් 

ඔවුන් ව අපි පිටුවහල් 

කරන්වනමු.  

ُُنوٍدََِلِقهَبَلِ هيَنَُّهْمِِبه ت
ْ
ْمِفَلََنأ هََلْهه ْعِإ ارْجه

ذهلًَّةَِوُهْمِ
َ
هَهاَِونَلُْخرهَجنَُّهْمِمهْنَهاِأ لَُهْمِب

ُرونَِ ِ{37} َصاغه

අවහෝ ප්රධානියනි! ඔවුන් මා 

වවත අවනතවූවන් 

(මුස්ලිම්වරුන්)  වලසින් 

පැමිණීමට වපර ඇයවේ 

ِ
ُ
يزَهاِالَْمََل

َ
ِقَاَلِيَاِأ تهيِنه

ْ
يزُكْمِيَأ

َ
ِأ

ِ تُوِنه
ْ
ْنِيَأ

َ
َهاَِقْبَلِأ هَعْرشه ب
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රාජාසනය මා වවත ව න 

එන්වන් නුඹලාව න් කවවරකු 

දැයි ඔහු (සුවලයිමාන්) විමසීය. 

ِ{38} ُمْسلهمهيَِ

ඔවබ් සථ්ානවයන් ඔබ නැගිට 

සිටීමට වපර මම එය ඔබ වවත 

ව න එන්වනමි. තවද නියත 

වශවයන්ම මම ඒ වවත ශක්තිය 

ඇති විශ්වාසනීය අවයකි යැයි 

ජින්නුන් අතුරින් බලවවතක් 

පැවසීය. 

ِ ههه نَاِآتهيَكِب
َ
ِأ هني

ْ
ْفرهيٌتِمهَنِاْل اَلِعه

قَ
ْنَِتُقوَمِمهْنَِمَقامهَكِ

َ
ِِۚ  َقْبَلِأ هِّني َِوإ
مهيٌِِلََقوهيِ َِعلَْيهِه

َ
ِ{39} أ

ඔවබ් ඇසිපිය ඔබ වවත ළඟා 

වීමට මත්වතන් මම එය ඔබ 

වවත ව න එන්වනමි යැයි වද්ව 

ග්රන්ථය පිළිබඳ ඥානය 

ඇත්වතකු පැවසීය. තම අසල 

එය තිවබනු ඔහු දුටු කල්හි මම 

ගුණ රුක වන්වනම් ද එවසේ 

නැතවහොත් ගුණමකු වන්වනම් 

දැයි මා පරීක් ා කරනු පිණිස 

මාවේ පරමාධිපතියාව න් වූ 

භා යයකි වමය යැයි පැවසීය. 

තවද කවවරකු ගුණ රුක වූවේ 

ද එවසේ ගුණ රුක වනුවේ 

තමන් වවනුවවන්මය. තවද 

කවවරක ගුණමකු වූවේ ද එවිට 

නියත වශවයන්ම මාවේ 

පරමාධිපති අවශයතාවන්ව න් 

වතොර වූ උපකාරශීලීය. (යන ව  

දැන  ත යුතුය.) 

نَاِ
َ
ِأ لٌْمِمهَنِالْكهَتابه ْنَدهُِعه هيِعه

قَاَلِاَّلَّ
هََلَْكَِطْرفَُكِ ِإ ْنِيَْرتَدَّ

َ
َِقْبَلِأ ههه آتهيَكِب

اِۚ   ْنَدهُُِِمْسَتقهرًّاَِرآهُِِفَلَمَّ َذاِقَالَِِعه َِهٰ
ِِفَْضلِهِمهنِْ َِِرّبي َْبلَُوِنه ْشكَُِِله

َ
أ
َ
ْمِأ

َ
ُرِأ

ْكُفُرِ
َ
إهنََّماَِشَكرََِِوَمنِِْۚ  أ

ِيَْشُكرُِِفَ
هِه َْفسه إهنََِِّكَفرََِِوَمنِِْۚ  ِنله

ِِفَ ِ َِرّبي َِغِنه
ِ{40} َكرهيمٌِ

ඇයවේ රාජාසනය ඇයට හඳුනා 

 ත වනොහැකි බවට නුඹලා පත් 

කරනු. ඇය ඒ  ැන නිවැරදි ව 

හඳුනා  න්නී ද එවසේ නැතවහොත් 

ُروا لََهاَِعْرَشَهاَِنْنُظْرِِقَاَلِنَكي
هيَنََِلِ ْمِتَُكوُنِمهَنِاَّلَّ

َ
يِأ َتْهَتده

َ
أ
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නිවරැදි ව හඳුනා වනො න්නවුන් 

අතුරින් වන්නී දැ?යි අපි බලමු 

යැයි ඔහු පැවසීය.  

ِ{41} َيْهَتُدونَِ

පසු ව ඇය පැමිණි කල්හි ඔබවේ 

රාජාසනය වමවලස දැයි විමසනු 

ලැබීය. ඇය නියත වශවයන්ම 

වමය එයමය යැයි පැවසුවාය. 

තවද එයට වපර අප වවත 

ඥානය වදනු ලැබුවවමු. තවද 

අපි අවනත වන්නන් 

(මුස්ලිම්වරුන්) වූවයමු.  

ِ َكَذاَِعْرُشكه َهٰ
َ
اَِجاَءْتِقهيَلِأ ِۚ  فَلَمَّ

نَّهُِِقَالَْتِ
َ
هيَناِۚ  ُِهوََِِكأ وت

ُ
ِمهنِِْالْعهلْمَِِوَأ

ِ{42} ُمْسلهمهيََِِوُكنَّاَِقْبلهَها
ِ

අල්ලාහ්ව න් වතොර ව ඇය 

නමදිමින් සිටි දෑ ඇය ව 

වැළැක්වීය. නියත වශවයන්ම 

ඇය වදවියන් ප්රතික්ව ේප කළ 

ජනයා අතුරින් වකවනකු විය. 

ِه ِاَّللَّ َهاَِماََِكنَْتَِتْعُبُدِمهْنُِدونه َوَصدَّ
هنََّهاِۚ   ِقَْومٍِِمهنََِِْكنَْتِِإ

ِ{43} ََكفهرهينَِ
ඔබ මාලි ාවට ඇතුළු වනු යැයි 

ඇයට කියනු ලැබීය. ඇය එය දුටු 

විට ජලවයන් පිරුණු තටාකයක් 

යැයි සිතුවාය. ඇය ඇයවේ 

වස්ත්රය ඇයවේ වකණ්ඩවයන් 

ඉවතට (ඔසවා)  ත්තාය. නියත 

වශවයන්ම වමය පළිඟුවලින් 

මුසු වූ මාලි ාවක් යැයි ඔහු 

පැවසීය. මාවේ 

පරමාධිපතියාණනි! නියත 

වශවයන්ම මම මට ම අපරාධ 

කර  ත්වතමි. තවද මම 

සුවලයිමාන් සම  සර්ව 

වලෝකයන්හි හිමිපාණන් වූ 

අල්ලාහ්ට අවනත වූවයමි යැයි 

ඇය පැවසුවාය.  

َحِ ْ ِالِصَّ اِۚ  قهيَلِلََهاِاْدُخِله تْهُِِفَلَمَّ
َ
َِرأ

بَْتهُِ ًةَِوَكَشَفْتَِعْنَِساَقْيَهاُِْلََِِّحسه
هنَّهُِِقَالَِِۚ   حٌِِإ ِۚ  ِقَوَارهيرَِِمهنُِِْمَمرَّدٌََِِصْ

ِِقَالَْتِ َِِربي َِِظلَْمُتِِإهِّني َِنْفسه
ْسلَْمُتِ

َ
هُِِسلَْيَمانََِِمعَِِوَأ َّ َِِّلله َِربي

ِ{44} الَْعالَمهيَِ
ِ
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45-53. සාලිහ් (අවලයිහිස් සලාම්) තුමා තම සමූහයා සම . 
තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට  ැතිකම් 

කරනු යැයි (නිවයෝ  කරමින්) 

සැබැවින්ම අපි සමූද් ජනයා 

වවත ඔවුන්වේ සවහෝදර සාලිහ් 

ව එව්වවමු. එවිට ඔවුහු වාද 

කර න්නා වදපිරිසක් ව  ිහ. 

ًاِ َخاُهْمَِصاْله
َ
َِثُموَدِأ هَلٰ َناِإ

ْرَسلْ
َ
َولََقْدِأ

ِ رهيَقانه
إهَذاُِهْمِفَ

ِفَ َ ِاْعُبُدواِاَّللَّ نه
َ
أ

ُمونَِ ِ{45} ََيَْتصه

මාවේ ජනයිනි! යහකමට වපර 

පාපකම වසොයන්නට නුඹලා 

ඉක්මන් වනුවේ ඇයි? නුඹලා 

කරුණා කරනු ලබනු පිණිස 

නුඹලා අල්ලාහ්ව න් සමාව 

අයැද සිටිය යුතු වනොවව් දිැයි 

ඔහු පැවසීය. 

ِِقَاَلِ ييَئةه هالسَّ لُوَنِب هَمِتَْسَتْعجه ِل يَاِقَْومه
ِ ََسَنةه

ْ
َِِتَْسَتْغفهُرونَِِلَْوََلِِۚ  َقْبَلِاْل ِاَّللَّ
ِ{46} تُرمَْحُونَِِلََعلَُّكمِْ

නුඹ හා නුඹ සම  වූවන් අපට 

අසුබ වපර නිමිත්තකි යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. නුඹලාවේ අසුබවාදය 

අල්ලාහ් වවතිනි. නමුත් නුඹලා 

පරීක් ණයට භාජනය කරනු 

ලබන පිරිසකි යැයි ඔහු පැවසීය. 

هَمْنَِمَعَكِِقَالُوا هَكَِوب نَاِب ْ ْيَّ ِالَِقَِِۚ  اطَّ
هُرُكمِْ ْندََِِطائ ِهاِعه ْنُتمِِْبَْلِِۚ  َّللَّ

َ
ِقَْومٌِِأ

ِ{47} ُتْفَتُنونَِ

මහවපොවළොවව් කලහකම් කරන 

එවමන්ම විධිමත් වනොකරන 

කණ්ඩායම් නවයක් එම 

න රවේ විය. 

هْسَعُةَِرْهٍطِ ِت يَنةه ِالَْمده َوََكَنِِفه
َِوََلِ ْرضه

َ
ِاْْل ُدوَنِِفه ُيْفسه

ِ{48} يُْصلهُحونَِ
නියත වශවයන්ම ඔහු හා ඔහුවේ 

පවුල අපි රාත්රිවේ මරා දමමු. පසු 

ව ඔහුවේ පවුවල් විනාශය අපි 

වනොදුටුවවමු යැයි ද නියත 

වශවයන්ම අපි සතයාවාදීහු යැයි 

ද ඔහුවේ භාරකරුට 

පවසන්වනමු යැයි ඔවුහු 

ِ ْهلَُهُِثمَّ
َ
نَلُبَييتَنَُّهِوَأ ِه هاَّللَّ الُواَِتَقاَسُمواِب

قَ
ِ ْهلههه

َ
ْدنَاَِمْهلهَكِأ َِماَِشهه يهه هَوَله ِل نَلَُقولَنَّ

هنَّاِلََصِ ِ{49} ادهقُونََِوإ
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පැවසූහ. 

ඔවුහු කුමන්ත්රණයකින් 

කුමන්ත්රණය කවළෝය. අප ද 

ඔවුන් වනොහඟමින් සිටිය දී 

කුමන්ත්රණයකින් කුමන්ත්රණය 

කවළමු. 

َوَمَكُرواَِمْكًراَِوَمَكْرنَاَِمْكًراَِوُهْمََِلِ
ِ{50} يَْشُعُرونَِ

ඔවුන්වේ කුමන්ත්රණවේ 

අවසානය වකවසේ වී දැයි ඔබ 

මැනවින් බලනු. නියත 

වශවයන්ම අපි ඔවුන් හා 

ඔවුන්වේ ජනයා සියලු වදනා 

විනාශ කර දැමුවවමු.  

نَّاِ
َ
فَاْنُظْرَِكْيَفََِكَنََِعقهَبُةَِمْكرهههْمِأ

ْْجَعهيَِ
َ
ْرنَاُهْمَِوقَْوَمُهْمِأ ِ{51} َدمَّ

ඔවුන් කළ අපරාධකම් 

වහේතුවවන්  රා වැටුණු 

ඔවුන්වේ නිවවස් වම්වා ය. 

නියත වශවයන්ම වමහි 

දැනමුතුකම් ලබන ජනයාට 

සාධකයක් ඇත.  

هَماَِظلَُمواِ تهلَْكُِبُيوُتُهْمَِخاوهيًَةِب
ِۚ  فَ
ِِإهنَِّ هَكِِِفه ل

ٰ
هَقْوٍمَِذ َِْليًَةِل
ِ{52} َيْعلَُمونَِ

තවද විශ්වාස කර බිය බැතිමත් 

වී සිටියවුන් අපි මුදවා  ත්වතමු. 
هيَنِآَمُنواَِوََكنُواِ ْْنَْيَناِاَّلَّ

َ
وَأ

ِ{53} َيتَُّقونَِ
54-58. ලූත් (අවලයිහිස් සලාම්) තුමා තම සමූහයා සම . 

තවද ලූත් ද (අපි එව්වවමු.) ඔහු 

තම ජනයා වවත නුඹලා දැක 

දැකම දුරාචාරය 

(සමලිංගිකත්වය)  වවත 

පැමිවණන්වනහු දැ?යි විමසූ 

අවස්ථාව සිහියට න නු.  

تُوَنِ
ْ
تَأ
َ
ِأ هَقْومههه هْذِقَاَلِل َولُوًطاِإ

َشةَِ ونَِِالَْفاحه ُ ْنُتْمُِتْبِصه
َ
ِ{54} وَأ

කාන්තාවන් හැර දමා, 

කාමාශාවවන් යුතු ව පිරිමින් 

වවත නුඹලා පැමිවණන්වනහු 

تُوَنِالريَجاَلَِشْهَوةًِمهْنِ
ْ
هنَُّكْمََِلَأ ئ

َ
أ

ِالنيَساءِه ْنتُِِبَْلِِۚ  ُدونه
َ
ْمِقَْوٌمِأ
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ද? නුඹලා අඥාන පිරිසකි. َِ{55} ََتَْهلُونِ
නුඹලා ලූත්වේ පරපුර නුඹලාවේ 

වද්ශවයන් පිටුවහල් කරනු. 

නියත වශවයන්ම ඔවුන් 

පිවිතුරුකම පතන ජන පිරිසකි, 

යැයි පැවසීම මිස ඔහුවේ 

ජනයාවේ පිළිතුර වවවනකක් 

වනොවීය. 

ْنِقَالُواِ
َ
ِأ ِإهَلَّ َفَماََِكَنَِجَواَبِقَْومههه

ْخرهُجواِ
َ
ِۚ  مهْنِقَْريَتهُكْمِِآَلِلُوٍطِأ

هنَُّهمِْ نَاٌسِِإ
ُ
ُرونَِِأ ِ{56} َيَتَطهَّ

එවිට අපි ඔහු හා ඔහුවේ පවුවල් 

අය මුදවා  ත්වතමු. ඔහුවේ 

බිරිය හැර. ඇය රැඳී සිටින්නන් 

අතරට පත් කවළමු  

ْرنَاَهاِ تَُهِقَدَّ
َ
ِاْمرَأ ْهلَُهِإهَلَّ

َ
ْْنَْيَناهُِوَأ

َ
فَأ

هرهينَِ ِ{57} مهَنِالَْغاب

තවද අපි ඔවුන් වවත වර් ාවක් 

පතිත කවළමු. අවවාද කරනු 

ලැබූවන්වේ වර් ාව නපුරු විය 

ْمَِمَطًراِ ْمَطْرنَاَِعلَْيهه
َ
َِمَطرُِِفََساءَِِۚ  وَأ

ِ{58} الُْمْنَذرهينَِ
59-65. අල්ලාහ්වේ ඒකීයත්වය විදහා දක්වන වලොවවහි විදයාමානව 

පවතින අල්ලාහ්වේ සාක්ෂීන්. 
පවසනු. සියලු ප්රශංසා 

අල්ලාහ්ටය. තවද ඔහු වතෝරා 

 ත් ඔහුවේ  ැත්තන් වකවරහි 

ශාන්තිය අත් වව්වා. වරේ ්ඨ 

වනුවේ අල්ලාහ් ද එවසේ 

නැතවහොත් ඔවුන් අවද්ශ කරන 

දෑ ද? 

ِٰ وََسََلٌمِلََعَ ِه َّ َْمُدَِّلله
ْ
ِاْل َبادههِهقُله ِعه

ِ هيَنِاْصَطََفٰ ُِِۚ  اَّلَّ اَِخْْيٌِِآَّللَّ مَّ
َ
ِأ

ِ{59} يُْْشهُكونَِ

(උතුම් වනුවේ ඔවුන් ආවද්ශ 

තබන දෑ ද) එවසේ නැතවහොත් 

අහස් හා මහවපොවළොව මවා 

අහසින් නුඹලාට ජලය පහළ 

කළ අය ද? එමගින් අපි සාරවත් 

බවින් යුක්ත වතුයායන් හට 

 ැන්වූවයමු. එහි  ස් හට 

نَْزَلِ
َ
ْرَضِوَأ

َ
َِواْْل َماَواته ْنَِخلََقِالسَّ مَّ

َ
أ

ِ ههه نْبَْتَناِب
َ
َماءهَِماًءِفَأ لَُكْمِمهَنِالسَّ

ْنِ
َ
هَقَِذاَتَِبْهَجٍةَِماََِكَنِلَُكْمِأ َحَدائ

ٌِِۚ  تُنْبهُتواَِشَجَرَهاِ
ٰ
هََل إ
َ
هَِِمعَِِأ ِبَْلِِۚ  ِاَّللَّ
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 ැන්වීමට නුඹලාට (බලය) 

වනොමැත. අල්ලාහ් සම  තවත් 

වදවියකු සිටී ද? නමුත් ඔවුන් 

(අල්ලාහ්ට) සමාන කරන 

පිරිසකි.   

لُونَِِقَْومٌُِِهمِْ ِ{60} َيْعده

එවසේ නැතවහොත් මහවපොවළොව 

වාසස්ථානයක් බවට පත් වකොට 

ඒ අතර  ං ාවන් ඇති වකොට 

එහි කඳු ඇති වකොට මුහුදු වදක 

අතර බාධකයක් ඇති කළ අය 

ද? අල්ලාහ් සම  තවත් වදවියකු 

සිටී ද? නමුත් ඔවුන්ව න් 

බහුතරයක් වදනා වනොදනිති. 

ْرَضِقََراًراِوََجَعَلِ
َ
ْنَِجَعَلِاْْل مَّ

َ
أ

ْنَهاًراِوََجَعَلِلَهَِ
َ
ََللََهاِأ ِخه َ اَِروَاِسه

ًزاِ َِحاجه ِاْْلَْحَرْينه ٌِِۚ  وََجَعَلَِبْيَ
ٰ
هََل إ
َ
ِأ

هَِِمعَِ ْكََثُُهمِِْبَْلِِۚ  ِاَّللَّ
َ
ََِلِِأ

ِ{61} َيْعلَُمونَِ
කරදරයක පැටලුණු විට එය ඉවත් කරන්නා 

එවසේ නැතවහොත් කරදරයක 

පැටලුණු අය ඔහුව න් ප්රාර්ථනා 

කළ විට ඔහුට පිළිතුරු දී එම 

නපුර ඉවත් කරන්නා ද? තවද, 

ඔහු නුඹලා මහවපොවළොවව් 

නිවයෝජිතයින් බවට පත් කරයි. 

අල්ලාහ් සම  තවත් වදවියකු 

සිටී ද? නුඹලා වමවනහි 

කරනුවේ ස්වල්පයකි.  

هَذاَِدََعهُِ ِإ ْنُُِيهيُبِالُْمْضَطرَّ مَّ
َ
أ

وَءَِوَُيَْعلُُكْمُِخلََفاَءِ ُفِالسز َويَْكشه
ِ ْرضه

َ
ٌِِۚ  اْْل

ٰ
هََل إ
َ
هَِِمعَِِأ َِماِقَلهيًَلِِۚ  ِاَّللَّ
ُرونَِ ِ{62} تََذكَّ

අන්ධකාරයන්හි ම  වපන්වන්නා 

එවසේ නැතවහොත් වපොවළොවව් හා 

මුහුවද් අන්ධකාරයන්හි නුඹලාට 

ම  වපන්වන්නා ද? තවද තම 

කරුණාව අතරින් සුළඟ 

සුබාශංසනයක් වශවයන් 

එවනුවේ කවවරක් ද? අල්ලාහ් 

සම  තවත් වදවියකු සිටී ද? 

ඔවුන් ආවද්ශ කරන දැයින් 

ِ ِالََْبي ُِظلَُماته يُكْمِِفه ْنَِيْهده مَّ
َ
أ

ِ اَِبْيَ يَاَحِبُْْشً ُلِالري َواْْلَْحرهَِوَمْنِيُْرسه
ِ ٌِِۚ  يََدْيِرمَْحَتههه

ٰ
هََل إ
َ
هَِِمعَِِأ َِتَعاَلِِۚ  ِاَّللَّ

ُِ اِاَّللَّ ِ{63}يُْْشهُكونََِِعمَّ
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අල්ලාහ් උත්තරීතරය. 

පූර්වාදර්ශයකින් වතොර ව මවන්නා 
එවසේ නැතවහොත්, 

පූර්වාදර්ශයකින් වතොර ව මැවීම් 

බිහි වකොට (එය විනාශ වූ) පසු ව 

යළි ව න එන්නා ද? අහසහ්ි හා 

මහවපොවළොවව් නුඹලාට 

වපෝ ණය ලබා වදනුවේ 

කවවරක් ද? අල්ලාහ් සම  

තවත් වදවියකු සිටී ද? නුඹලා 

සතයවාදීහු නම් නුඹලාවේ 

සාධක ව න එනු. 

ِيُعهيُدهَُِوَمْنِ َلَْقُِثمَّ
ْ
ِاْل
ُ
ْنَِيْبَدأ مَّ

َ
أ

ِ ْرضه
َ
َماءهَِواْْل ِۚ  يَْرُزقُُكْمِمهَنِالسَّ

ٌِ
ٰ
هََل إ
َ
هَِِمعَِِأ ِبُْرَهانَُكمَِِْهاتُواِقُْلِِۚ  ِاَّللَّ
ِ{64} َصادهقهيَُِِكْنُتمِِْإهنِْ

(නබිවරය!) අල්ලාහ් හැර අහස්හි 

හා මහවපොවළොවව් සිටින්නන් 

ගුප්ත දෑ වනොදනී යැයි ඔබ 

පවසනු. තවද ඔවුන් යළි 

නැගිටුවනු ලබන්වන් කවදාදැයි 

ද ඔවුහු වනොදනිති. 

ِ َماَواته ِالسَّ قُْلََِلَِيْعلَُمَِمْنِِفه
ِ ُ ِاَّللَّ ِالَْغْيَبِإهَلَّ ْرضه

َ
َِوَماِۚ  َواْْل

يَّانَِِيَْشُعُرونَِ
َ
ِ{65} ُيْبَعُثونَِِأ

66-75. නැවත නැගිටුවීම සම්බන්ධවයන් වද්ව ආවද්ශයකින්වේ 
ස්ථාවරය. 

එවසේ වනොව ඔවුන්වේ දැනුම 

මතු වලොව වවතට ළඟා වවයි. 

නමුත් ඔවුන් ඒ  ැන 

සැකවයහිය. නමුත් ඔවුන් ඒ 

 ැන අන්ධභාවවයන් වපවළති. 

َرةِه ِاْْلخه لُْمُهْمِِفه اَرَكِعه ِادَّ ِبَْلِِۚ  بَله
ُِِهمِْ ِمهْنَهاُِهمِِْبَْلِِۚ  ِمهْنَهاَِشك ِِِفه

ِ{66} َعُمونَِ
අප හා අපවේ මුතුන් මිත්තන් 

පස් බවට පත් ව සිටියදී නියත 

වශවයන්ම අපි බැහැර කරනු 

ලබන්නන් වන්වනමු දැයි 

වදවියන් ප්රතික්ව ේප කළවුන් 

පවසා සිටිවේය. 

هَذاُِكنَّاِتَُرابًاِ إ
َ
هيَنَِكَفُرواِأ َوقَاَلِاَّلَّ
هنَّاِلَُمْخرَُجونَِ ئ

َ
ِ{67} َوآبَاُؤنَاِأ
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මීට වපරද අප හා අපවේ මුතුන් 

මිත්තන් වම්  ැන ප්රතිඥා වදනු 

ලැබුවවමු. වමය පැරැණ්නන්වේ 

ප්රබන්ධයන් මිස නැත. 

َذاََِنُْنَِوآبَاُؤنَاِمهْنِ ْدنَاَِهٰ لََقْدُِوعه
ُْيِ َساطه

َ
ِأ َذاِإهَلَّ

هْنَِهٰ َقْبُلِإ
لهيَِ وَّ

َ
ِ{68} اْْل

මහවපොවළොවව් නුඹලා  මන් 

කර වැරදිකරුවන්වේ අවසානය 

වකවසේ වී දැයි අවධානවයන් 

බලනු යැයි ඔබ පවසනු.  

ِ ُْيواِِفه ِفَاْنُظُرواَِكْيَفِقُْلِسه ْرضه
َ
اْْل

ِ{69} ََكَنََِعقهَبُةِالُْمْجرهمهيَِ

ඔවුන් වකවරහි ඔබ දුක් 

වනොවනු. තවද ඔවුන් කරන 

කුමන්ත්රණ වහේතුවවන් ඔබ 

අසහනකාරී තත්ත්වයට පත් 

වනොවනු. 

ِ ْمَِوََلِتَُكْنِِفه َوََلَُِتَْزْنَِعلَْيهه
اَِيْمُكُرونَِ ِ{70} َضْيٍقِمهمَّ

නුඹලා සතයවාදීහු නම් වමම 

ප්රතිඥාව (සැබෑවන්වන්) 

කවදාදැ?යි ඔවුහු විමසති.  

هْنُِكْنُتْمِ َذاِالَْوْعُدِإ
َِهٰ َويَُقولُوَنَِمََّتٰ

ِ{71} َصادهقهيَِ
(නබිවරය!) නුඹලා ඉක්මනින් 

පතන දැයින් සමහරක් නුඹලාට 

සමීප වන්නට පුළුවනි් යැයි ඔබ 

පවසනු. 

ْنِيَُكوَنَِردهَفِلَُكْمِ
َ
ِأ قُْلَِعََسٰ

لُونََِبْعُضِ هيِتَْسَتْعجه
ِ{72} اَّلَّ

තවද නියත වශවයන්ම ඔබවේ 

පරමාධිපති ජනයා වවත 

අනුග්රහශීලීය. එනමුත් 

ඔවුන්ව න් බහුතරයක් වදනා 

කෘතවව්දී වනොවවති. 

ِ ِانلَّاسه َِربََّكََِّلُوِفَْضٍلِلََعَ هنَّ َوإ
ْكََثَُهْمََِلِ

َ
ِأ نَّ كه

َولَٰ
ِ{73} يَْشُكُرونَِ

තවද ඔවුන්වේ හදවත් සඟවන 

දෑ ද ඔවුන් වහළි කරන දෑ ද 

නියත වශවයන්ම ඔවබ් 

පරමාධිපති දන්වන්ය 

ُِصُدوُرُهْمِ نز َِربََّكََِلَْعلَُمَِماِتُكه هنَّ َوإ
ِ{74} َوَماُِيْعلهُنونَِ
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තවද අහස්හි හා මහවපොවළොවව් 

සැඟ වී පවතින කිසිවක් වහෝ 

පැහැදිලි වල්ඛනවේ සඳහන් ව 

මිස නැත. 

ِ ْرضه
َ
َماءهَِواْْل ِالسَّ هَبٍةِِفه َوَماِمهْنََِغئ

ِ ِكهَتاٍبُِمبهٍيِإهَلَّ ِ{75} ِِفه

76-78. පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනය හා එහි වැද ත්කම. 
කවර වි යක්  ැන ඔවුහු 

මතවේද ඇති කර  ත්වතෝ ද 

ඒවායින් වබොවහෝමයක්  ැන 

නියත වශවයන්ම ඉස්රාඊල් 

දරුවන්ට වමම අල් කුර්ආනය 

විස්තර කරයි. 

ِ ِبَِنه ٰ
ِلََعَ َذاِالُْقْرآَنَِيُقصز َِهٰ إهنَّ

ائهيَلِ ِإهْْسَ هيُِهْمِفهيهه ِاَّلَّ ْكََثَ
َ
أ
ِ{76} ََيَْتلهُفونَِ

තවද නියත වශවයන්ම (අල් 

කුර්ආනය වන) වමය ම  

වපන්වීමකි. වදවියන් විශ්වාස 

කරන්නන් හට දයාවකි.  

هنَُّهِلَُهًدىَِورمَْحٌَةِ َوإ
هلُْمْؤمهنهيَِ ِ{77} ل

නියත වශවයන්ම ඔවබ් 

පරමාධිපති තම නීතිය අනුව 

ඔවුන් අතර තීන්දු වදනු ඇත. 

තවද ඔහුමය සර්ව ඥානී සර්ව 

බලධාරී.  

ِ هه ُْكمه ِبَيَْنُهْمَِبه َِربََّكَِيْقِضه ِۚ  إهنَّ
َعزهيزَُِِوُهوَِ

ِ{78} َعلهيمُِالِِْالْ

79-81. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා හා එතුමාණන්වේ 
මහිමය. වද්ව ප්රතික්ව ේපය හා වද්ව විශ්වාසයට බලපාන සීමාවන්. 

එවහයින් ඔබ අල්ලාහ් වවත 

සියල්ල භාර කරනු. නියත 

වශවයන්ම ඔබ පැහැදිලි සතය 

මත සිටින්වනහිය. 

ِه ِاَّللَّ ِلََعَ ْ هنََّكِِۚ  َفَتَوَّكَّ ِِإ َقيِِلََعَ
ْ
ِاْل

ِ{79} الُْمبهيِه

නියත වශවයන්ම නුඹට (සතය 

ප්රතික්ව ේප කරන) මළවුනට 

සවන් වැවකන්නට සැලැස්විය 

වනොහැක. තවද (සතයට කන් 

වනොවදන) බිහිරන් ඔවුන් 

ُعِ َِوََلِتُْسمه ُعِالَْمْوََتٰ هنََّكََِلِتُْسمه إ
هَذاَِولَّْواِ ََعَءِإ ِاَلز مَّ الصز

هرهينَِ ِ{80} ُمْدب
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පසුපසලා හැරී යන විට එම 

ඇරයුමට සවන් වැවකන්නට 

සැලැස්විය වනොහැක. 

අන්ධයින්  වනොම  යෑවමන් 

ඔවුන්ට ම  වපන්වන්නකු වලස 

ඔබ නැත. අපවේ වදන් විශ්වාස 

කර, අවනත වන මුස්ලිම්වරුන් 

බවට පත්වූවන්ට හැර අන් අයට 

නුඹට සවන් වැවකන්නට 

සැළැස්විය වනොහැක.  

َِعْنِ هَهادهيِالُْعْْمه نَْتِب
َ
َوَماِأ

ْمِ عُِِإهنِِْۚ  َضََلََلههه ِِتُْسمه ْنِيُْؤمهُنِمَِِإهَلَّ
هَناَِفُهْمُِمْسلهُمونَِ هآيَات ِ{81} ب

82-90. නැවත නැගිටුවනු ලබන දිනවේ ඇතැම් දර්ශන. 
ඔවුන් වවත (දඬුවවම්) ප්රකාශය 

පතිත වූ විට ‘නියත වශවයන්ම 

මිනිසුන් අපවේ වදන් තරවේ 

විශ්වාස වනොකරමින් සිටියහ’ 

යැයි ඔවුන් සම  කතා කරන 

සත්ත්වවයකු ඔවුන් වවනුවවන් 

මහවපොවළොවවන් අපි බැහැර 

කරන්වනමු.  

ْخرَْجَناِلَُهْمِ
َ
ْمِأ هَذاَِوَقَعِالَْقْوُلَِعلَْيهه َوإ

ِانلَّاَسَِدابًَّةِمهَنِ نَّ
َ
ِتَُكليُمُهْمِأ ْرضه

َ
اْْل

هَناََِلِيُوقهُنونَِ هآيَات ِ{82} ََكنُواِب

සෑම සමූහයකින්ම අපවේ වදන් 

වබොරු කරමින් සිටි අයව න් 

පිරිසක් අපි එක්රැස් කරන දිනය 

 ැන වමවනහි කරනු. එවිට 

ඔවුහු වපළ  ස්වා තබනු ලබති. 

ٍةِفَوًْجاِمهمَِّ مَّ
ُ
ِأ ِمهْنُِكي ْنَِويَْوَمََِنُْْشُ
هَناَِفُهْمِ هآيَات ُبِب

يَُكذي
ِ{83} يُوَزُعونَِ

ඔවුහු පැමිණි විට, මාවේ වදන් 

පිළිබඳ දැනුමක් නුඹලාට 

වනොතිබිය දී නුඹලා එය වබොරු 

කවළහු ද, එවසේ නැතවහොත් 

නුඹලා සිදු කරමින් සිටිවේ 

කුමක්දැ?යි ඔහු විමසයි.  

ِ هآيَاِته ْبُتْمِب
َكذَّ
َ
هَذاَِجاُءواِقَاَلِأ ِإ ٰ َحَّتَّ

اَذاُِكْنُتْمَِولَْمِ مَّ
َ
لًْماِأ هَهاِعه ُُتهيُطواِب

ِ{84} َتْعَملُونَِ

ඔවුන් අපරාධ කළ බැවින් ඔවුන් ِهَماَِظلَُمواَِفُهْم ْمِب َوَوَقَعِالَْقْوُلَِعلَْيهه
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වකවරහි (දඬුවවම්) ප්රකාශය 

පතිත විය. එවහයින් ඔවුහු කතා 

වනොකරති. 

ُقونَِ ِ{85} ََلَِيْنطه

ඔවුන් එහි වාසය කරනු පිණිස 

රාත්රියත් දහවල වපවනන්නක් 

බවටත් නියත වශවයන්ම අපි 

ඇති කළ බව ඔවුහු වනොදුටුවවහු 

ද?  නියත වශවයන්ම එහි 

විශ්වාස කරන ජනයාට සංඥා 

ඇත. 

هيَْسُكُنواِ نَّاَِجَعلَْناِاللَّْيَلِل
َ
لَْمِيََرْواِأ

َ
أ

ًاِ َِوانلََّهاَرُِمْبِصه ِِإهنَِِّۚ  فهيهه هَكِِِفه ل
ٰ
َِذ

هَقْومٍَِِْليَاٍتِ ِ{86} يُْؤمهُنونَِِل

වහොරණෑවවහි පිඹිනු ලබන දින 

අල්ලාහ් අභිමත කළ අය හැර 

අහසහ්ි සිටින අය හා 

මවහොවපොවළොවව් සිටින අය 

තැති  නිති. තවද සියලු වදනා 

ඔහු වවත පහත් වූවන් වලසින් 

පැමිවණනු ඇත. 

ِ ورهَِفَفزهَعَِمْنِِفه ِالصز َويَْوَمُِيْنَفُخِِفه
َِمْنِ ِإهَلَّ ْرضه

َ
ِاْْل َِوَمْنِِفه َماَواته السَّ

ِ ُ تَوْهَُِِوَُّك ِِۚ  َشاَءِاَّللَّ
َ
ِأ

رهينَِ ِ{87} َداخه

ඔබ එය ඝනව පිහිටා ඇතැයි 

සිතන කඳු දකින්වනහිය. (එදින) 

ඒවා වලාකුළු  මන්  න්නාක් 

වමන්  මන් කරනු ඇත. එය 

සෑම වදයකටම සථ්ාවරත්වයක් 

ඇති කළ අල්ලාහ්වේ 

නිමැයුමකි. නියත වශවයන්ම 

ඔහු නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ 

ව අභිඥානවන්තය. 

ِ َ َباَلَُِتَْسُبَهاَِجامهَدةًَِوِهه ه
ْ
َوتََرىِاْل

ِ َحابه ِالسَّ َِمرَّ هُِِصْنعَِِۚ  َتُمرز هيِاَّللَّ ِاَّلَّ
ْتَقنَِ

َ
ٍءُِكَِِّأ هنَّهُِِۚ  ََِشْ هَماَِخبهْيٌِِإ ِب

ِ{88} َتْفَعلُونَِ

කවවරකු යහපත රැව න 

එන්වන් ද එවිට ඊට වඩා 

වරේ ්ඨත්වයක් ඔහු සතු වනු 

ඇත. තවද ඔවුහු එදින 

තැති ැනීවමන් සුරක්ෂිතවයෝය.   

ِمهْنَهاِ ِفَلَُهَِخْْيٌ ََسَنةه
ْ
هاْل َمْنَِجاَءِب

ِ{89} َوُهْمِمهْنِفََزٍعِيَْوَمئهٍذِآمهُنونَِ
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තවද කවවරකු නපුර රැව න 

එන්වන් ද ඔවුන්වේ මුහුණු නිරා 

ගින්වනහි මුණිනතට වහළනු 

ලැවබ්. නුඹලා සිදු කරමින් සිටි 

දෑ හැර වවවනකක් නුඹලාට 

පිරිනමනු ලබන්වනහු ද? 

ِفَُكبَّْتِوُُجوُهُهْمِ ييَئةه هالسَّ َوَمْنَِجاَءِب
َِماُِكْنُتْمِ ِانلَّارهَِهْلَُِتَْزْوَنِإهَلَّ ِفه

ِ{90} َتْعَملُونَِ

91-93. වමයයි යහම  
නියත වශවයන්ම මම අණ 

කරනු ලැබුවව් වමම න රය 

පාරිශුද්ධ කළ එහි පරමාධිපතිට 

 ැතිකම් කිරීමටය. තවද සියලු 

දෑ ඔහු සතුය. තවද මම 

(අල්ලාහ්ට අවනත වන) 

මුස්ලිම්වරුන් ව න් වකවනකු 

වීමට ද අණ කරනු ලැබුවවමි. 

ةِه اْْلَْْلَ هِه ذه َِهٰ ْعُبَدَِربَّ
َ
ْنِأ
َ
مهْرُتِأ

ُ
هنََّماِأ إ

ٍءِ ََِشْ َمَهاَِوََلُُِكز هيَِحرَّ مهْرُتِِۚ  اَّلَّ
ُ
ِوَأ

نِْ
َ
ُكونَِِأ

َ
ِ{91} الُْمْسلهمهيَِِمهنَِِأ

තවද මා අල් කුර්ආනය 

පාරායනය කිරීමට ද (අණ කරනු 

ලැබුවවමි.) එවහයින් කවවරකු 

යහ ම  ලබන්වන් ද එවසේ ඔහු 

යහ ම  ලබනුවේ ඔහු 

වවනුවවනි. තවද කවවරකු 

වනොම  ගිවේ ද එවිට නියත 

වශවයන්ම මම අවවාද 

කරන්නන් අතුරින් වකවනකු 

වවමි යැයි නුඹ (ඔහුට) පවසනු.  

تْلَُوِالُْقْرآَنِ
َ
ْنِأ
َ
ِاْهَتَدىَِِٰفَمنِهِۚ  وَأ

إهنََّما
يِفَ هِهَِيْهَتده َْفسه َِضلََِِّوَمنِِْۚ  ِنله

هنَّمََِِفُقْلِ نَاِمهَنِإ
َ
رهينَِاِأ ِ{92} الُْمْنذه

සියලු ප්රශංසා අල්ලාහ්ටය. 

ඔහුවේ සංඥා ඔහු නුඹලාට මතු 

වපන්වනු ඇත. එවිට නුඹලා එය 

දැන  න්වනහුය. තවද නුඹලා 

සිදු කරන දෑ පිළිබඳ නුඹවේ 

පරමාධිපති අනවධානියකු 

වනොවව් යැයි ඔබ පවසනු.  

ِ ههه َسُْيهيُكْمِآيَات ِه َّ َْمُدَِّلله
ْ
ِاْل َوقُله

هَغافهٍلَِِربزَكَِِوَماِۚ  َفَتْعرهفُوَنَهاِ اِب َِعمَّ
ِ{93} َتْعَملُونَِ
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