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28 සූරත් අල්- කසස් (කථාන්තර) 

මක්කාවෙහි දී පහළ වූෙකි.                       ආයාත් 88 කි. 

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

1-6 මූසා(අවලේහිස් සලාම්) හා ෆිර්අවුන්වේ කතා ෙස්තුෙ. මිහිතලවේ 

ෆිර්අවුන් සිදු කළ කලහකම් හා ඔහුවේ කෲරත්ෙය පිළිබඳ වපරෙදනක් 

තා, සීන්, මීම් {1} طسمِ
එය පැහැදිලි වේෙ ග්රන්ථවේ ෙදන් 

වේ. 
ِالُْمبهيِه َكِآيَاُتِالْكهَتابه

هلْ ِ{2} ت

විශ්ොස කරන ජනයාට මූසාවේ හා 

ෆිර්අවුන්වේ පුෙත සැබෑ වලසින් 

අපි ඔබ වෙත කියො වපන්ෙමු. 

ِ ُموََسٰ َنْتلُوَِعلَْيَكِمهْنَِنَبإِه
هَقْوٍمِ ِل َقِّ

ْ
هاْل َوفهْرَعْوَنِب

ِ{3} يُْؤمهُنونَِ
නියත ෙශවයන්ම ෆිර්අවුන් 

මහවපොවළොවේ අබිබො ගිවේය. 

තෙද ඔහු එහි ෙැසියන් කණ්ඩායම් 

ෙලට වබදා ඔවුන් අතුරින් පිරිසක් 

දුර්ෙල වකොට ඔවුන්වේ පිරිමි 

දරුෙන් මරා දමා ඔවුන්වේ ගැහැනු 

දරුෙන් ජීෙත් කරවීය. නියත 

ෙශවයන්ම ඔහු කලහකාරීන් 

අතුරින් වකවනකු විය. 

ِوََجَعَلِ ْرضه
َ
ِاْْل ِفهْرَعْوَنَِعََلِِفه إهنَّ

هَفًةِ َيًعاِيَْسَتْضعهُفَِطائ ْهلََهاِشه
َ
أ

ِ ْبَناَءُهْمَِويَْسَتْحِيه
َ
مهْنُهْمِيَُذبُِّحِأ
هَساَءُهْمِ هنَّهُِِۚ  ن ِمهنَََِِكنَِِإ

ينَِ ده ِ{4} الُْمْفسه

මහවපොවළොවේ දුර්ෙලයින් බෙට 

පත් කරනු ලැබූෙන් හට උපකාර 
هيَنِ ِاَّلَّ ِلََعَ ْنَِنُمنَّ

َ
َونُرهيُدِأ
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කිරීමටත් ඔවුන් නායකයින් බෙට 

පත් කිරීමටත් ඔවුන් 

උරුමක්කරුෙන් බෙට පත් 

කිරීමටත් අපි අදහස් කවළමු.  

َِوََنَْعلَُهْمِ ْرضه
َ
ِاْْل اْسُتْضعهُفواِِفه

ًةَِوََنَْعلَُهُمِالَْوارهثهيَِ همَّ ئ
َ
ِ{5} أ
ِ

තෙද ඔවුනට අපි මහවපොවළොවේ 

පහසුකම් සලසා දීමටත් ෆිර්අවුන් 

හා හාමාන්ට ද ඔවුන් වදවදනාවේ 

වසේනාෙන්ට ද ඔවුන් අතුරින් කෙර 

වදයක් පිළිබඳ ඔවුන් ප්රවේශවමන් 

කටයුතු කවළේ ද එය ඔවුනට අප 

වපන්වීමටත් අපි අදහස් කවළමු. 

َِونُرهَيِ ْرضه
َ
ِاْْل َنِلَُهْمِِفه َوُنَمكِّ

فهْرَعْوَنَِوَهاَماَنِوَُجُنوَدُهَماِمهْنُهْمِ
ِ{6} ُرونََِماََِكنُواََِيْذَِ

ِ

7-14 මූසා (අවලේහිස් සලාම්) හට තම කුඩා විවේදී ලැබුණු අපූරු 
රැකෙරණය.ِ

ඔහුට කිරි වදන වමන් ද ඔබ ඔහු 

වකවරහි බිය වූ විට ඔහුෙ ගඟට 

දමන් වමන් ද තෙද ඔබ බිය 

වනොෙනු තෙද ඔබ දුක් වනොෙනු 

යැයි ද නියත ෙශවයන්ම අපි ඔබ 

වෙත ඔහු නැෙත ලබා වදන්නන් 

වෙමු එවමන්ම අපි ඔහු ධර්ම 

දූතයින් අතුරින් වකවනකු බෙට 

පත් කරන්වනෝ වෙමු යැයි ද අපි 

මූසාවේ මෙට වේෙ පණිවිඩ දන්ො 

සිටිවයමු.  

ِ
َ
ِأ ُِموََسٰ مِّ

ُ
ِأ هََلٰ وَْحْيَناِإ

َ
ِوَأ عهيهه ْرضه

َ
ْنِأ

إهَذاِۚ  
ْفتهِِفَ لْقِهَِعلَْيهِهِخه

َ
ِفَأ ِاْْلَمِّ ِِفه يهه
ِ َِوََلََِتَْزِنه اِفه

هنَّاِۚ  َوََلََِتَ وهُِِإ َِرادُّ
ِ هَْلْكه لُوهُِِإ ِمهنَِِوََجاعه

ِ{7} الُْمْرَسلهيَِ
ِ

(මූසාවේ මෙ ඔහුෙ ගඟට දැමුොය 

ඉන්පසු) ෆිර්අවුන්වේ නිෙැසියන් 

ඔහු අහුලා ගත්වත්ය. එය ඔහු 

َُكوَنِلَُهْمِ فَاْْلََقَطُهِآُلِفهْرَعْوَنِْله
َِوَهاَمانَِِفهْرَعْونَِِإهنَِِّۚ  َعُدوًّاِوََحَزنًاِ
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ඔවුනට සතුවරකු හා දුකට 

වහේතුෙක් බෙට පත් ෙනු පිණිසය. 

නියත ෙශවයන්ම ෆිර්අවුන් ද 

හාමාන් ද ඔවුන් වදවදනාවේ 

වසේනාෙන් ද ෙැරදි කරන්වනෝ වූහ. 

ئهيَََِِكنُواِوَُجُنوَدُهَما ِ{8} َخاطه
ِ

මට හා ඔබට වනතට සිසිලකි. 

නුඹලා ඔහු මරා වනොදමනු. ඔහු 

අපට ප්රවයෝජනෙත් විය හැක. එවසේ 

නැතවහොත් ඔහු දරුෙකු වසේ 

(හදාෙඩා) ගත හැකැයි ෆිර්අවුන්වේ 

බිරිය පැෙසුොය. තෙද (සැබෑ 

යථාර්ථය) ඔවුනට වනොෙැටහුණි. 

ِ رَُّتَِعْيٍ
ُتِفهْرَعْوَنِقُ

َ
ِاْمرَأ َوقَالَته
َِولََكِ نَِِْعَسَِِٰتْقُتلُوهََُِِلِِۚ  ِله

َ
ِأ

وَِِْيْنَفَعَنا
َ
َذهُِِأ اَِنتَّخه ََِلَِِوُهمَِِْوََلً
ِ{9} يَْشُعُرونَِ

මූසාවේ මෙවේ හදෙත හිස් විය. 

ඇය වදවියන් වකවරහි විශ්ොස 

කරන්නියන් අතුරින් වකනකු ෙනු 

පිණිස ඇයවේ හදෙත අපි 

ශක්තිමත් වනොකවළමු නම් ඇය 

ඔහු ගැන වහළි කරන්නට තිබුණි.   

ارهًًغِ
ِفَ ُِموََسٰ مِّ

ُ
ْصَبَحِفَُؤاُدِأ

َ
ِإهنِِْۚ  وَأ

يََِكَدْتِ ههِهَِْلُْبده نِِْلَْوََلِِب
َ
َِرَبْطَناِأ

ِٰ بهَهاِلََعَ
َِِقَلْ ُكوَنِمهَنِْله

ِ{10} الُْمْؤمهنهيَِ
ඔහු පසුපසින් යනු යැයි ඇය ඔහුවේ 

සවහෝදරියට පැෙසුොය. එවිට 

ඔවුන් වනොදැනුෙත් ෙ සිටිය දී 

(ඔවුන්) අසලින්ම සිට ඔහු වදස 

ඇය විපරම් කළාය.  

ِ يهه ِقُصِّ ْختههه
ُ
َِفَبُُصَْتِِۚ  َوقَالَْتِْله

ههِه ََِلَِِوُهمُِِْجُنٍبَِِعنِِْب
ِ{11} يَْشُعُرونَِ

අපි (මෙට භාරදීමට) වපර කිරි වදන 

මේෙරුන් ඔහු වෙත තහනම් 

කවළමු. එවිට ඔහු භාරගන්නා 

නිෙැසියන් පිළිබඳ ෙ මම නුඹලාට 

දන්ෙන්වනම් ද? ඔවුහු ඔහුට 

َعِمهْنَِقْبُلِ ِالَْمَراضه ْمَناَِعلَْيهه وََحرَّ
َِبْيٍتِ ْهله

َ
ِأ ٰ ُدلُُّكْمِلََعَ

َ
َفَقالَْتَِهْلِأ

يَْكُفلُونَُهِلَُكْمَِوُهْمََِلُِ
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උපවදස් වදන්වනෝ වෙති යැයි ඇය 

(සවහෝදරිය) පැෙසුොය.  
ُحونَِ ِ{12} نَاصه

පසු ෙ ඔහුවේ මෙ වෙත ඇයවේ 

ඇස් පිනෙනු පිණිස ද ඇය දුක් 

වනොෙනු පිණිස ද නියත ෙශවයන්ම 

අල්ලාහ්වේ ප්රතිඥාෙ සැබෑෙකි යැයි 

ඇය දැන ගනු පිණිස ද අපි ඔහු 

(මූසා ෙ ඇයට) නැෙත භාර දුනිමු. 

නමුත් ඔවුන්වගන් බහුතරයක් 

වදනා වනොදනිති.  

َِعْيُنَهاَِوََلِ ََِكَِْتَقرَّ هه مِّ
ُ
ِأ هََلٰ َرَدْدنَاهُِإ

فَ
ِ َحقٌّ ِه َِوْعَدِاَّللَّ نَّ

َ
َْعلََمِأ ََتَْزَنَِوْله

ِ نَّ كه
ْكََثَُهْمََِلَِولَٰ

َ
أ
ِ{13} َيْعلَُمونَِ

ِ
ඔහු ඔහුවේ ෙැඩිවියට ළඟා වී 

පරිනතභාෙයට පත් වූ කල්හි අපි 

ඔහුට ප්රඥාෙ හා ඥානය 

පිරිනැමුවෙමු. තෙද එවලසය අපි 

දැහැමියන්ට ප්රතිඵල පිරිනමනුවේ.  

هَُِواْسَتَوٰىِآتَيَْناهُِ ُشدَّ
َ
اِبَلََغِأ َولَمَّ

لًْماِ هَكِِۚ  ُحْكًماَِوعه ل
ٰ
ََِنْزهيَِوَكَذ

نهيَِالُْمحِْ ِ{14} سه

15-21 මූසා (අවලයිහිස් සලාම්) තුමාවේ අතින් කිබ්තී වගෝත්රික පුේගලයකු  
ෙැරදීමකින් ඝාතනයට ලක්වීම හා ඒ ගැන වහළිදරේ වීවමන් පසු එතුමා 

ඊජිප්තුවෙන් පලා යෑම.ِ
එහි ෙැසියන් වනොසැලකිල්වලන් 

සිටි වමොවහොතක ඔහු නගරයට 

පිවිසීය. තම පාර්ශෙවයන් වූ 

වකවනකු හා ඔහුවේ සතුරන්වගන් 

වකවනකු ගහ මරා ගත්හ. එවිට 

තම පාර්ශෙවේ පුේගලයා තම 

සතුරන්වගන් වකවනකු වූ අයට 

එවරහි ෙ ඔහුවගන් උදේ පැතීය. 

එවිට ඔහු(මූසා) ඔහුට පහරක් 

ගැසීය. එවිට ඔහු වෙත (මරණය) 

َِغْفلٍَةِ ِحهيه ٰ يَنَةِلََعَ َوَدَخَلِالَْمده
ِ ْهلهَهاِفَوََجَدِفهيَهاِرَُجلَْيه

َ
مهْنِأ

َذاِمهْنِ َِوَهٰ يَعتههه َذاِمهْنِشه
َِهٰ َيْقَتتهََلنه

هيِفَاْسَتَغاثَهُِِۚ  َعُدوِّهِه ِمهنِِْاَّلَّ
يَعتههِه ِِشه هيِلََعَ َِوَكزَهُِفََِِعُدوِّههِِمهنِِْاَّلَّ
َِِفَقَضُِِٰموََسِٰ َذاِقَاَلِِۚ  َعلَْيهه َِهٰ
ْيَطانِهَِعَملِهِمهنِْ هنَّهُِِۚ  ِالشَّ َِعُدوٌِِّإ
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තීන්දු විය. ‘වමය වෙයිතාන්වේ 

ක්රියාෙකි. නියත ෙශවයන්ම ඔහු 

වනොමග යෙන පැහැදිලි සතුරකි’ 

යැයි ඔහු පැෙසීය. 

لٌِّ ِ{15} ُمبهيِنُِمضه
ِ

මාවේ පරමාධිපතියාණනි, නියත 

ෙශවයන්ම මම මටම අපරාධ කර 

ගත්වතමි. එවහයින් මට සමාෙ 

වදනු මැනෙ ! යැයි ඔහු ප්රාර්ථනා 

කවළේය. එවිට ඔහු ඔහුට සමාෙ 

දුන්වන්ය. නියත ෙශවයන්ම 

ඔහුමය මහා කරුණාන්විත 

අතික්ෙමාශීලී. 

ْرِ ِفَاْغفه َِظلَْمُتَِنْفِسه ِإهِّنِّ اَلَِربِّ
قَ

َِفَغَفَرََِلُِ هنَّهُِِۚ  ِله ِالَْغُفورُُِِهوَِِإ
يمُِ ِ{16} الرَّحه

ِ

මාවේ පරමාධිපතියාණනි, ඔබ මට 

ආශිර්ොද කළ දෑ වහේතුවෙන් මම 

කිසිවිවටක ෙැරදිකරන්නන් හට 

උර වදන්වනකු වනොවෙමි යැයි ඔහු 

පැෙසීය. 

ِفَلَْنِ َّ ْنَعْمَتِلََعَ
َ
هَماِأ ِب اَلَِربِّ

قَ
هلُْمْجرهمهيَِ ُكوَنَِظههريًاِل

َ
ِ{17} أ
ِ

එවිට ඔහු බියට පත් ෙ නගරය තුළ 

නිරීක්ොවෙන් ගමන් කරන්වනකු 

බෙට පත් විය. වපර දින ඔහුවගන් 

උදේ පැතූ අයම නැෙතත් ඔහුවගන් 

උදේ පැතීය. එවිට නියත 

ෙශවයන්ම ඔබ පැහැදිලි 

අපරාධකාරයකි යැයි මූසා ඔහුට 

පැෙසීය.  

هًفاَِيََتَقَُّبِ َِخائ يَنةه ِالَْمده ْصَبَحِِفه
َ
فَأ

ِ ْمسه
َ
هاْْل هيِاْستَْنَُصَهُِب إهَذاِاَّلَّ

فَ
هنََّكُِِموََسََِِٰلُِِقَاَلِِۚ  يَْسَتُْصهُخُهِ ِإ

ِ{18} ُمبهيِنِلََغوهيٌِّ

ඔවුන් වදවදනාටම සතුරු වූ අය 

අල්ලා ගන්නට ඔහු සිතූ කල්හි 

අවහෝ! මූසා, වපර දින ඔබ 

هيُِهَوِ هاَّلَّ َشِب ْنَِيْبطه
َ
َراَدِأ

َ
ْنِأ
َ
اِأ فَلَمَّ

ْنِعَِ
َ
تُرهيُدِأ

َ
ِأ ِلَُهَماِقَاَلِيَاُِموََسٰ ُدوٌّ
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වකවනකු මරා දැමුොක් වමන් ඔබ 

මා මරා දමන්නට සිතන්වනහි ද? 

ඔබ මහවපොවළොවේ දැඩි පාලකයකු 

වීමට මිස වනොසිතන්වනහිය. 

එවමන්ම විධිමත් ෙ කටයුතු 

කරන්නන් අතුරින් ඔබ ෙන්නට ඔබ 

වනොසිතන්වනහිය යැයි ඔහු 

පැෙසීය. 

ِ ْمسه
َ
هاْْل َِكَماَِقَتلَْتَِنْفًساِب َتْقُتلَِنه

ِِتُرهيدُِِإهنِِْۚ   نِِْإهَلَّ
َ
َِجبَّاًراِتَُكونَِِأ

ِ ِِِفه ْرضه
َ
نِِْتُرهيدَُِِوَماِاْْل

َ
ِتَُكونَِِأ

يَِِمهنَِ ِ{19} الُْمْصلهحه
ِ

නගරවේ ඈත වකළෙර සිට 

මිනිවසකු දිෙ ඇවිත් අවහෝ ! මූසා 

නියත ෙශවයන්ම ප්රධානීහු ඔබ මරා 

දැමීමට ඔබ ගැන සාකච්ඡා කරති. 

එවහයින් ඔබ බැහැර ෙ යනු. නියත 

ෙශවයන්ම මම ඔබට උපවදස් 

වදන්නන් අතුරින් වකවනකු වීමි 

යැයි ඔහු පැෙසීය. 

ِ يَنةه ْقََصِالَْمده
َ
ِمهْنِأ وََجاَءِرَُجلن

ِ
َ
ِالَْمََل ِإهنَّ ِقَاَلِيَاُِموََسٰ يَْسََعٰ

هَكِ ُروَنِب تَمه
ْ
ِيَأ اْخُرْجِإهِّنِّ

َْقُتلُوَكِفَ ِْله
يَِ حه ِ{20} لََكِمهَنِانلَّاصه

ِ
එවිට ඔහු බියට පත් ෙ නිරීක්ොකාරී 

ෙ ඉන් බැහැර වී ‘මාවේ 

පරමාධිපතියාණනි, අපරාධකාරී 

ජනයාවගන් මා මුදො ගනු’ යැයි 

ඔහු පැෙසීය. 

هًفاَِيََتَقَُّبِ ِقَاَلِِۚ  فََخَرَجِمهْنَهاَِخائ
ِ َِِربِّ ِالَْقْومِهِمهنَََِِنِِّنه

همهيَِ ال ِ{21} الظَّ

22-25 මූසා(අවලේහිස් සලාම්)වේ විොහය හා ඔහු දුන් මහර්ِ
තෙද ඔහු මේයන් වදසට මුහුණලා 

ගිය කල්හි, මාවේ පරමාධිපති මට 

නිෙැරදි මග වපන්ෙන්නට 

පුළුෙණැයි ඔහු පැෙසීය.  

ِ هلَْقاَءَِمْدَيَنِقَاَلَِعَسٰ َهِت اِتَوَجَّ َولَمَّ
ْنِ
َ
ِأ َِسَواَءَِرِّبِّ يَِنه َيْهده
بهيلِه

ِ{22} السَّ
මේයන්හි ජලාශය අසලට ඔහු ِ اَِوَرَدَِماَءَِمْدَيَنِوََجَدَِعلَْيهه َولَمَّ
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පැමිණි කල්හි ජනයා අතුරින් (තම 

වගොවිපළ සතුන්ට) ජලය සපයන 

ප්රජාෙක් දුටුවේය. තෙද ඔවුන් හැර 

(ඉන්) ෙැළකී සිටින කතුන් 

වදවදනකු ද ඔහු දුටුවේය. ඔබ 

වදවදනා අහකට වී සිටින්වන් ඇයි 

දැයි ඔහු විමසීය. වමම එවේරුන් 

පිට ෙ යන වතක් අපට ජලය 

සැපයිය වනොහැක. තෙද අපවේ 

පියාණන් ඉතා ෙවයෝෙෘේධ 

වකවනකි යැයි ඔවුන් වදවදනා 

පැෙසූහ. 

ِيَْسُقوَنَِووََجَدِمهْنِ ًةِمهَنِانلَّاسه مَّ
ُ
أ

ِ ِتَُذوَدانه َتْيه
َ
ُمِاْمرَأ ههه َِماِقَالَِِۚ  ُدون
ََِِلِِقَاَْلَاِۚ  َِخْطُبُكَما ِِٰنَْسقه َِحّتَّ
رَِ بُونَاِۚ  ِالرََِّعءُِِيُْصده

َ
َِشْيخِنِوَأ

ِ{23} َكبهريِن
ِ

එවිට ඔවුන් වදවදනාහට ඔහු(මූසා) 

ජලය සපයා පසු ෙ වහෙණ වෙත 

හැරී වගොස් ‘මාවේ 

පරමාධිපතියාණනි, ඔබ මා වෙත 

පහළ කළ යහපත වකවරහි මම 

අෙශයතා ඇත්වතකු වෙමි’ යැයි 

ඔහු පැෙසීය. 

ِ ِفََسََقٰ لِّ هََلِالظِّ ِإ ٰ
ِتََوَّلَّ لَُهَماُِثمَّ

ِمهْنِ هَِلَّ نَْزلَْتِإ
َ
هَماِأ ِل ِإهِّنِّ َفَقاَلَِربِّ

ِفَقهريِن ِ{24} َخرْيٍ
ِ

ඔවුන් වදවදනාවගන් එකියක 

ලැජ්ජාවෙන් යුතු ෙ ගමන් කරමින් 

පැමිණ නියත ෙශවයන්ම අප වෙත 

ඔබ ජලය සැපයූ දෑ සඳහා කුලිය 

ඔබට පිරිනමනු පිණිස මාවේ 

පියාණන් ඔබට ආරාධනා කවළේ 

යැයි පැෙසුොය. එවිට ඔහු(මූසා) 

ඔහු(අේයූබ්) වෙත පැමිණි කල්හි 

(තමාවේ) කතාෙ ඔහු වෙත 

පැෙසීය. ඔබ බිය වනොෙනු. 

ِ ِلََعَ هْحَداُهَماَِتْمِشه َجاَءتُْهِإ
فَ

ِيَْدُعوَكِ ِبه
َ
ِأ الَْتِإهنَّ

اْستهْحَياٍءِقَ
َْجزهيََكِ ْجَرَِماَِسَقْيَتِنَلَاِِْله
َ
ِۚ  أ

ا ِالَْقَصَصِِفَلَمَّ َِعلَْيهه َجاَءهَُِوقَصَّ
ِالَْقْومِهِمهنَََِِنَْوَتِِۚ  قَاَلََِلََِتَْفِ
همهيَِ ال ِ{25} الظَّ
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අපරාධකාර ජනයාවගන් ඔබ 

මිදුවණහිය යැයි ඔහු පැෙසීය. 
ِ

26-31 මූසාවේ අලුත් ජීවිතය. 

මාවේ පියාණනි, ඔබ වමොහු කුලී 

කරුෙකු බෙට පත් කර ගනු. ඔබ 

කුලී කරුෙකු බෙට පත් කර 

ගන්නන්වගන් වරේේඨ ෙනුවේ 

විශ්ොසනීය බලෙත් අයකි යැයි 

ඔවුන් වදවදනාවගන් එකියක 

පැෙස  ුොය. 

رْهُِ جه
ْ
ِاْسَتأ بَته

َ
هْحَداُهَماِيَاِأ الَْتِإ

ِۚ  قَ
َجْرَتَِِمنِهَِخرْيَِِإهنَِّ

ْ
ِالَْقوهيُِِّاْسَتأ

مهيُِ
َ
ِ{26} اْْل
ِ

ෙසර අටක් මට ඔබ කුලී වසේෙවේ 

නිරත වීවම් පදනම යටවත් වම් 

මාවේ දූෙරුන් වදවදනාවගන් 

එකියක ඔබට විොහ කර දීමට 

නියත ෙශවයන්ම මම අදහස් කරමි. 

එවසේ ඔබ ෙසර දහයක් සම්පූර්ණ 

කවළහි නම් එය (විය යුත්වත්) 

ඔවබ් කැමැත්ත අනුෙය. මම ඔබ 

දුේකරතාෙට පත් කිරීමට ප්රිය 

වනොකරමි. අල්ලාහ් අභිමත කවළේ 

නම් දැහැමියන් අතුරින් වකවනකු 

වලසින් ඔබ මා දකිනු ඇතැයි 

ඔහු(පියා) පැෙසීය.   

َحَكِإهْحَدىِ نْكه
ُ
ْنِأ
َ
رهيُدِأ

ُ
ِأ اَلِإهِّنِّ

قَ
ِ َ َِثَماِّنه ُجَرِنه

ْ
ْنِتَأ

َ
ِأ ٰ ِلََعَ َِهاَتْيه ابْنَََتَّ

َجٍجِ ْتَمْمَتِِفَإهنِِْۚ  حه
َ
اِأ ِفَمهنَِِْعْْشً

كَِ ْنده رهيدَُِِوَماِۚ  ِعه
ُ
نِِْأ

َ
ُشقَِِّأ

َ
ِأ

ِِۚ  َِعلَْيَكِ ُدِّنه َُِِشاءَِِإهنَِِْسَتجه ِاَّللَّ
هيَِِمهنَِ اْله ِ{27} الصَّ
ِ

එය මා අතර හා ඔබ අතර වූෙකි. 

කාලයන් වදකින් කෙර(කාලය)ක් 

මා ඉටු කළ ද එවිට මා වෙත කිසිදු  

සතුරුකමක් නැත. තෙද අල්ලාහ් 

අප පෙසන දෑ වෙත භාරකරුය යැයි 

َِوَبيَْنَكِ هَكِبَيِْنه ل
ٰ
يََّماِۚ  قَاَلَِذ

َ
ِأ

َجلَْيِه
َ
َُِِّعْدَوانَِِفَََلِِقََضْيُتِِاْْل ِلََعَ
  ُِِۚ َِِٰواَّللَّ َِنُقوُلَِِماِلََعَ
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ඔහු(අේයූබ්) පැෙසීය.    ِ ِ{28} َوكهيلن
29-32 මූසා මිසරයට නැෙත හැරී යාම හා අල්ලාහ් එතුමාණන් සමග කතා 

කිරීම.ِ
මූසා කාලෙකොනුෙ අෙසන් වකොට 

තම පවුල සමග ගමන් ගත් කල්හි 

තූර් කඳු අසල දුරකින් ගින්නක් 

දුටුවේය. ‘නුඹලා වමහි රැඳී සිටිනු. 

නියත ෙශවයන්ම මම ගින්නක් 

දුටිමි. ඉන් යම් වතොරතුරක් වහෝ 

නුඹලා උණුසුම ලබනු පිණිස ගිනි 

වපවනල්ලක් වහෝ නුඹලා වෙත 

වගන එන්නට මට හැකි ෙනු ඇත 

යැයි පැෙසීය. 

َجَلِوََساَرِ
َ
ُِموََسِاْْل اِقََضٰ فَلَمَّ

نَاًراِ ورِه ِالطُّ هبه ِآنََسِمهْنَِجان ْهلههه
َ
هأ ب

ِآنَْسُتِنَاًراِقَاَلِ ِاْمُكُثواِإهِّنِّ ْهلههه
َ
ْله

ْوَِجْذَوٍةِ
َ
ِأ َََبٍ ِآتهيُكْمِمهْنَهاِِبه لََعِّلِّ

مهَنِانلَّارهِلََعلَُّكْمِ
ِ{29} تَْصَطلُونَِ

එවිට ඒ වෙත ඔහු පැමිණි කල්හි 

ආශිර්ොද කරනු ලැබූ භූමි භාගවේ 

දකුණු මිටියාෙත අේදර වූ ගසින් 

‘අවහෝ! මූසා,  සර්ෙ වලෝකයන්හි 

පරමාධිපති වූ අල්ලාහ් මම වෙමි 

යැයි අමතනු ලැබීය.  

الَْوادهِ ئِه تَاَهاِنُودهَيِمهْنَِشاطه
َ
اِأ فَلَمَّ

ِمهَنِ ِالُْمَباَرَكةه ِاْْلُْقَعةه ِِفه ْيَمنه
َ
اْْل

ِ ُ نَاِاَّللَّ
َ
ِأ ِإهِّنِّ ْنِيَاُِموََسٰ

َ
أ َجَرةِه الشَّ

ِالَْعالَمهيَِ ِ{30} َربُّ
තෙද ඔබ ඔවබ් සැරයටිය වහළනු. 

එය සර්පයකු වමන් දඟලනු ඔහු දුටු 

කල්හි පසුපස හැරී ගිවේය. තෙද 

ඔහු (නැෙත) හැරී වනොබැලුවේය. 

අවහෝ! මූසා, ඔබ ඉදිරියට එනු. 

තෙද ඔබ බිය වනොෙනු. නියත 

ෙශවයන්ම ඔබ ආරක්ො කරනු 

ලැබූෙන් අතුරිනි. (යැයි පෙසනු 

َِعَصاَكِ قه
لْ
َ
ْنِأ
َ
اِۚ  وَأ َِتْهَتَُِِّرآَهاِفَلَمَّ

نََّها
َ
َِِٰجانٌَِِّكأ هًراَِوَّلَّ ْبُِِمْدب َولَْمُِيَعقِّ
ْقبهْلُِِموََسِِٰيَاِۚ  

َ
هنََّكِِۚ  ََِتَْفَِِوََلِِأ ِإ

ِ{31} اْْلمهنهيَِِمهنَِ
ِ
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ලැබීය.) 

ඔවබ් අත ඔවබ් සාක්කුෙ තුළට 

දමනු. එය කිසිදු හානියකින් වතොර 

ෙ සුදුෙන් වලසින් (බැබවළමින්) 

වහළිෙනු ඇත. බිය දැනුණු විට 

ඔවබ් ඇළපත ඔබ වෙතට ළං කර 

ගනු. ඒ වදක ෆිර්අවුන් හා ඔහුවේ 

ප්රධානීන් වෙත ඔවබ් පරමාධිපති 

වෙතින් වූ සාධක වදකකි. නියත 

ෙශවයන්ම ඔවුහු පාපතර පිරිසක් 

වූහ. 

َِجْيبهَكََِتُْرْجِ اْسلُْكِيََدَكِِفه
هَْلَْكِ َبْيَضاَءِمهْنَِغرْيهُِسوٍءَِواْضُمْمِإ

ِ هَكِِۚ  َجَناَحَكِمهَنِالرَّْهبه ِفََذان
هََلَِِٰربَِّكِِمهنِِْبُْرَهانَانِه ِفهْرَعْونَِِإ
َِوَملَِ هنَُّهمِِْۚ  ئههه ِقَْوًماََِكنُواِإ

قهيَِ ِ{32} فَاسه

33-46 අල්ලාහ්වේ නිවයෝගය අනුෙ ෆිර්අවුන් වෙත ගිය මූසා කළ ප්රකාශය.ِ
මාවේ පරමාධිපතියාණනි, ඔවුන් 

අතුරින් වකවනකු ෙ මම මරා 

දැමුවෙමි. එවහයින් ඔවුන් මා මරා 

දමනු ඇතැයි මම බිය වෙමි යැයි 

ඔහු පැෙසීය. 

َِقَتلُْتِمهْنُهْمَِنْفًساِ ِإهِّنِّ اَلَِربِّ
قَ

ْنَِيْقُتلُونِه
َ
َخاُفِأ

َ
ِ{33} فَأ
ِ

තෙද මාවේ සවහෝදර හාරූන් ෙන 

ඔහු මට ෙඩා කතාවෙන් චතුරය. 

එවහයින් මා තහවුරු කරන 

උදේකරුෙකු ෙශවයන් ඔබ ඔහු මා 

සමග එෙනු. ඔවුන් මා වබොරු කරනු 

ඇතැයි නියත ෙශවයන්ම මම බිය 

වෙමි (යැයි මූසා පැෙසීය.) 

هَسانًاِ ِل ْفَصُحِمهِنِّ
َ
َِهاُروُنُِهَوِأ ِخه

َ
وَأ

ِ قُِنه ِرهْدًءاِيَُصدِّ َ ُهَِمِعه
لْ ْرسه

َ
ِِۚ  فَأ ِإهِّنِّ

َخاُفِ
َ
نِِْأ

َ
بُونِهِأ ِ{34} يَُكذِّ

ِ

(එයට අල්ලාහ්) ඔවබ් උර ඔවබ් 

සවහෝදරයා මගින් අපි ශක්තිමත් 

කරන්වනමු. තෙද ඔබ වදවදනාට 

බලයක් ඇති කරන්වනමු. එවහයින් 

يَكِ خه
َ
هأ َِعُضَدَكِب اَلَِسنَُشدُّ

قَ
لُوَنِ َوََنَْعُلِلَُكَماُِسلَْطانًاِفَََلِيَصه
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ඔවුහු ඔබ වදවදනා වෙත සමීප 

වනොෙනු ඇත. අපවේ සංඥා මගින් 

ඔබ වදවදනා හා ඔබ වදවදනා 

අනුගමනය කළවුන් (ජය ලබා) 

අබිබො යන්වනෝ වෙති.  

هَْلُْكَماِ هَناِۚ  إ هآيَات ْنُتَماِب
َ
َِوَمنِهِأ

َبَعُكَما ُونَِِاتَّ ِ{35} الَْغاْله

මූසා අපවේ පැහැදිලි සංඥා සමග 

ඔවුන් වෙත පැමිණි කල්හි ‘වමය 

නිර්මාණය කරනු ලැබූ හූනියමක් 

මිස නැතැයි ද අපවේ මුල් 

මුතුන්මිත්තන් තුළ අපි වම් ගැන 

අසා නැත්වතමු’ යැයි ද ඔවුහු 

පැෙසූහ. 

هَناِبَيَِّناٍتِ هآيَات ِب اَِجاَءُهْمُِموََسٰ فَلَمَّ
ُِمْفََتًىَِوَماِ ْحرن ِسه َذاِإهَلَّ

قَالُواَِماَِهٰ
ههَِٰ ْعَناِب هَناَِسمه ِآبَائ َذاِِفه
لهيَِ وَّ

َ
ِ{36} اْْل

තමන් වෙතින් යහමග රැවගන 

ආවේ කවුරුන් දැයි ද අෙසන් 

නිෙහන කවුරුන් සතු ෙන්වන් දැයි 

ද මාවේ පරමාධිපති මැනවින් 

දන්නාය. නියත ෙශවයන්ම 

අපරාධකරුෙන් ජය වනොලබනු 

ඇතැයි මූසා පැෙසීය. 

هَمْنَِجاَءِ ْعلَُمِب
َ
ِأ َِرِّبِّ َوقَاَلُِموََسٰ

هالْهُِ َوَمْنِتَُكوُنََِلُِب هِه ْنده َدٰىِمهْنِعه
ارِه هنَّهُِِۚ  ََعقهَبُةِاَلَّ ُِيْفلهحََُِِلِِإ
هُمونَِ ال ِ{37} الظَّ

අවහෝ! ප්රධානියනි, මා හැර වෙනත් 

වදවිවඳකු නුඹලාට ඇතැයි මම 

වනොදනිමි. එවහයින් අවහෝ! 

හාමාන්, මූසාවේ වදවියා වෙත එබී 

බැලිය හැකිෙනු පිණිස මා 

වෙනුවෙන් උස් මැඳුරක් තනනු. 

තෙද නියත ෙශවයන්ම ඔහු 

මුසාොදීන් අතුරින් යැයි මම සිතමි. 

َِماِ
ُ
يَُّهاِالَْمََل

َ
َوقَاَلِفهْرَعْوُنِيَاِأ

ْوقهْدِ
َ
ٍَِغرْيهيِفَأ

ٰ
هََل َعلهْمُتِلَُكْمِمهْنِإ

ِ ِفَاْجَعْلِِله يه ِالطِّ ِيَاَِهاَماُنِلََعَ ِله
ِ ُموََسٰ ِه

ٰ
هََل ِإ هََلٰ لهُعِإ طَّ

َ
ِأ ََصًْحاِلََعِّلِّ

ِ هِّنِّ ُظنُُّهِمهَنِالََْكذهبهيََِوإ
َ
ِ{38} َِْل
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ඔහු හා ඔහුවේ වසේනාෙන් 

යුක්තිවයන් වතොර ෙ 

මහවපොවළොවෙහි අහංකාරකම් 

පෑවෙෝය. නියත ෙශවයන්ම තමන් 

අප වෙත නැෙත හැරී එනු 

වනොලබන බෙ ඔවුහු සිතූහ. 

ِ ْرضه
َ
ِاْْل ُِهَوِوَُجُنوُدهُِِفه َواْسَتْكََبَ

نَُّهْمِ
َ
َِوَظنُّواِأ َقِّ

ْ
اْل هَغرْيِه هَْلَْناََِلِب إ
ِ{39} يُرَْجُعونَِ

එවහයින් ඔහු හා ඔහුවේ වසේනාෙ 

අපි හසු කවළමු. අපි ඔවුන් මුහුදට 

වහළුවෙමු. එවහයින් 

අපරාධකරුෙන්වේ අෙසානය 

වකවසේ වී දැයි අෙධානවයන් බලනු.  

ِ ِاْْلَمِّ َخْذنَاهُِوَُجُنوَدهَُِفَنَبْذنَاُهْمِِفه
َ
فَأ
ََِعقهَبةََُِِكنََِِكْيَفِِفَاْنُظرِِْۚ  

همهيَِ ال ِ{40} الظَّ

තෙද අපි ඔවුන් නිරය වෙත ඇරයුම් 

කරන නායකයින් බෙට පත් 

කවළමු. තෙද මළවුන් වකවරන් 

නැගිටුෙනු ලබන දිනවේ ඔවුන් 

උදේ කරනු වනොලබති. 

هََلِانلَّارهِ ًةِيَْدُعوَنِإ همَّ ئ
َ
وََجَعلَْناُهْمِأ

َياَمةِهَِويَْومَِِۚ   ََِلِِالْقه
ونَِ ِ{41} ُيْنَُصُ

වමවලොවෙහි ශාපයක් අපි ඔවුන් 

පසුපස එෙන්වනමු. මළවුන් 

වකවරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනවේ 

ඔවුහු දුරස් කරනු ලබන්නන් 

අතුරින් වෙති.  

ْنَياِلَْعَنًةِ اَلُّ هِه ذه َِهٰ ْتَبْعَناُهْمِِفه
َ
ِۚ  وَأ

َياَمةِهَِويَْومَِ ِمهنَُِِهمِِْالْقه
ِ{42} الَْمْقُبوحهيَِ

තෙද මුල් පරම්පරාෙන් අප විනාශ 

කිරීවමන් පසු ෙ මිනිසා උපවදස් 

ලැබිය හැකි ෙනු පිණිස ඔහුට 

සාධක ෙශවයන් ද මගවපන්වීමක් 

හා දයාෙක් ෙශවයන් ද සැබැවින්ම 

අපි මූසාට දහම් ග්රන්ථය 

َولََقْدِآتَيَْناُِموََسِالْكهَتاَبِمهْنِ
ِ وََّلٰ

ُ
ْهلَْكَناِالُْقُروَنِاْْل

َ
َِماِأ َبْعده

ِوَِ هلنَّاسه هَرِل ُهًدىَِورمَْحًَةِبََصائ
ُرونَِ ِ{43} لََعلَُّهْمَِيَتَذكَّ
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පිරිනැමුවෙමු. 

මූසාට නීවයෝගය අප තීන්දු කළ 

අෙස්ථාවේ ඔබ බටහිර අසල 

වනොසිටිවයහිය. තෙද ඔබ 

සාක්ෂිකරුෙන් අතුරින් ද වනොවීය. 

هْذِقََضْيَناِ ِإ ِّ ِالَْغْرِّبه هبه َان َوَماُِكْنَتِِبه
ْمَرَِوَماُِكْنَتِمهَنِ

َ
ُِموََسِاْْل هََلٰ إ
ينَِ اههده ِ{44} الشَّ

එනමුත් අපි පරම්පරාෙන් බිහි 

කවළමු. එවිට ඔවුන් වෙත ආයු 

කාලය දීර්ඝ විය. තෙද ඔවුන් වෙත 

අපවේ ෙදන් පාරායනය කර 

වපන්ෙන පදිංචිකරුෙකු වලසින් 

ඔබ මේයන් ොසීන් අතර වනොවීය.  

එනමුත් අප දූතයින් එෙන්නන් 

වූවයමු.  

نَاِقُُرونًاَِفَتَطاَوَلِ
ْ
نَْشأ
َ
كهنَّاِأ

َولَٰ
ُمِالُْعُمُرِ ِثَاوهيًاُِكْنَتَِِوَماِۚ  َعلَْيهه

ِ ْهلِهِِفه
َ
هَناَِعلَْيههمَِِْتْتلُوَِمْدَينَِِأ ِآيَات
كهنَِّ
لهيََِولَٰ ِ{45} اُِكنَّاُِمْرسه

අපි අමතන විට ඔබ තූර් කන්ද 

අසල වනොවූවයහිය. එනමුත් වමය 

ඔබට වපර කිසිදු අෙොද 

කරන්වනකු වනොපැමිණි පිරිසකට 

ඔවුන් උපවදස් ලැබිය හැකිෙනු 

පිණිස ඔබ අෙොද කරනු ෙස් 

ඔබවේ පරමාධිපතිවගන් වූ දයාෙක් 

ෙශවයනි.  

هْذِنَاَدْيَناِ ورهِإ ِالطُّ هبه َان َوَماُِكْنَتِِبه
َرِ ُْنذه ْنِرمَْحًَةِمهْنَِربَِّكِْله كه

َولَٰ
يٍرِمهْنَِقْبلهَكِ تَاُهْمِمهْنِنَذه

َ
قَْوًماَِماِأ

ُرونَِ ِ{46} لََعلَُّهْمَِيَتَذكَّ
ِ

47-51 මක්කා වේෙ ප්රතික්වෙේපකවයෝ අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් හා කුර්ආනය 
වබොරු කිරීම.ِ

ඔවුන්වේ අත් ඉදිරිපත් කළ දෑ 

වහේතුවෙන් ඔවුනට යම් විපතක් සිදු 

වී ‘අපවේ පරමාධිපතියාණනි, අප 

වෙත දූතයකු එවිය යුතු වනොවේ ද? 

هَماِ ِب
يَبةن يَبُهْمُِمصه ْنِتُصه

َ
َولَْوََلِأ

ْمَِفَيُقولُواَِربََّناِلَْوََلِ يهه يْده
َ
َمْتِأ قَدَّ

هَْلَْناَِرُسوًَلَِفَنتَِّ ْرَسلَْتِإ
َ
هَكِأ بهَعِآيَات
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එවිට ඔබවේ ෙදන් අපි පිළිපදින්නට 

තිබුණි තෙද වදවියන් විශ්ොස 

කරන්නන් ෙන්නට තිබුණි’ යැයි 

ඔවුහු වනොපෙසනු පිණිසය. 

ِ{47}َونَُكوَنِمهَنِالُْمْؤمهنهيَِ
ِ

අප වෙතින් ඔවුන් වෙත සතයය 

පැමිණි කල්හි මූසාට වදනු 

ලැබූොක් වමන් යමක් වදනු ලැබිය 

යුතු වනොවේ දැ?යි විමසති. මීට 

වපර මූසාට වදනු ලැබූ දෑ ඔවුහු 

ප්රතික්වෙේප වනොකවළෝ ද? ඔවුන් 

එකිවනකාට සහය වදන හූනියම් 

කරුෙන් වදවදවනකි යැයි ඔවුහු 

පැෙසූහ. තෙද නියත ෙශවයන්ම අපි 

සියල්ල ප්රතික්වෙේප කරන්වනෝ 

වෙමු යැයි ද ඔවුහු පැෙසූහ. 

نَاِقَالُواِ ْنده ِمهْنِعه َقُّ
ْ
اَِجاَءُهُمِاْل فَلَمَّ

ِ ُِموََسٰ َ وِته
ُ
ِمهْثَلَِماِأ َ وِته

ُ
ِۚ  لَْوََلِأ
َولَمِْ
َ
هَماِيَْكُفُرواِأ َِِب وِته

ُ
ِمهْنُِموََسِِٰأ

ْحَرانِهِقَالُواِۚ  َقْبُلِ َِوقَالُواَِتَظاَهَراِسه
هنَّا ِِإ هُكل  ِ{48} ََكفهُرونَِِب

නුඹලා සතයොදීන් වලස සිටිවයහු 

නම් ඒ වදකට ෙඩා යහමග 

වපන්ෙන දහම් ග්රන්ථයක් අල්ලාහ් 

වෙතින් වගන එනු. මම එය 

පිළිපදින්වනමි යැයි නබිෙරය ඔබ 

පෙසනු. 

ُهَوِ ِه ِاَّللَّ ْنده َتاٍبِمهْنِعه هكه تُواِب
ْ
قُْلِفَأ

هْنُِكْنُتْمِ تَّبهْعُهِإ
َ
ْهَدٰىِمهْنُهَماِأ

َ
أ

ِ{49} َصادهقهيَِ

ඔබට ඔවුහු පිළිතුරු වනොදුන්වන් 

නම් එවිට දැන ගනු. නියත 

ෙශවයන්ම ඔවුන් අනුගමනය 

කරනුවේ ඔවුන්වේ ආශාෙන්ය. 

අල්ලාහ් වෙතින් වූ මගවපන්වීම 

හැර දමා තම ආශාෙන් 

පිළිපදින්නාට ෙඩා වනොමග ගියවුන් 

نََّماِ
َ
يُبواِلََكِفَاْعلَْمِأ إهْنِلَْمِيَْسَتجه

فَ
ْهَواَءُهْمِ

َ
َضلَُِِّوَمنِِْۚ  يَتَّبهُعوَنِأ

َ
ِأ

نِه هَغرْيهَِِهَواهُِِاتََّبعَِِمهمَّ هِِمهنَُِِهًدىِب ِاَّللَّ
َِِإهنَِِّۚ   يََِلِِاَّللَّ ِالَْقْومََِِيْهده
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කෙවරකු ද? නියත ෙශවයන්ම 

අල්ලාහ් අපරාධකාරී ජනයාට මග 

වපන්ෙන්වන් නැත. 

همهيَِ ال ِ{50} الظَّ

තෙද සැබැවින්ම ඔවුන් උපවදස් 

ලැබිය හැකි ෙනු පිණිස ඔවුනට එම 

ප්රකාශය ලැවබන්නට 

සැලැස්සුවෙමු. 

لَْناِلَُهُمِالَْقْوَلِلََعلَُّهْمِ َولََقْدَِوصَّ
ُرونَِ ِ{51} َيَتَذكَّ

52-55 ආගම් ලත් ජනයා අතුරින් විශේාස කළවුන් ඔවුනට හිමි ප්රතිඵල සහ 
ඔවුන්වේ ගුණාංග පිළිබඳ විස්තර කිරීම.ِ

මීට වපර අපි ඔවුනට දහම් ග්රන්ථය 

පිරිනැමූ අය ෙනාහි ඔවුහු එය 

විශ්ොස කරති. 

ِ هيَنِآتَيَْناُهُمِالْكهَتاَبِمهْنَِقْبلههه اَّلَّ
ِيُْؤمهُنونَِ ههه ِ{52} ُهْمِب

තෙද ඔවුන් වෙත කියො වපන්ෙනු 

ලබන විට ‘අපි එය විශ්ොස 

කවළමු. නියත ෙශවයන්ම එය 

අපවේ පරමාධිපතිවගන් වූ 

සතයයකි. නියත ෙශවයන්ම අපි 

මීට වපර පො අෙනත ෙන්නන් 

වලස සිටිවයමු’ යැයි ඔවුහු පැෙසූහ. 

هنَُّهِ ِإ ههه الُواِآَمنَّاِب
ْمِقَ َِعلَْيهه هَذاُِيْتََلٰ َوإ

ِ هنَّاُِكنَّاِمهْنَِقْبلههه َناِإ ِمهْنَِربِّ َقُّ
ْ
اْل

ِ{53} ُمْسلهمهيَِ
ِ

ඔවුන් ඉෙසා සිටි බැවින් ද යහපතින් 

අයහපත ඔවුන් ෙළකා ගත් බැවින් 

ද අපි ඔවුනට වපෝෙණය කළ දැයින් 

ඔවුන් වියදම් කළ බැවින් ද 

ඔවුන්වේ කුලිය වදමුරයක් වදනු 

ලබන්නන් ඔවුහුමය.  

هَماِ ِب َتْيه ْجَرُهْمَِمرَّ
َ
هَكِيُْؤتَْوَنِأ

ٰ
وََل
ُ
أ

يَِّئَةِ ِالسَّ ََسَنةه
ْ
هاْل واَِويَْدَرُءوَنِب َصََبُ

ِ{54} اَِرَزْقَناُهْمُِيْنفهُقونََِومهمَِّ

නිේඵල දෑට ඔවුන් සෙන් දුන් විට 

ඔවුන් එය පිටු දැක ‘අපවේ 
ُعواِاللَّْغَوِ هَذاَِسمه ْعَرُضواَِعْنُهَِوإ
َ
أ
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ක්රියාෙන් අපටය. නුඹලාවේ 

ක්රියාෙන් නුඹලාටය. නුඹලා වෙත 

ශාන්තිය අත් වේො! (මිතුරුකම් 

පෑමට) අඥානයින් අපි 

වනොවසොයන්වනමු.’ යැයි ඔවුහු 

පැෙසූහ.  

ْعَمانُلَاَِولَُكْمِ
َ
َوقَالُواِنَلَاِأ

َِعلَْيُكْمََِلِ ْعَمالُُكْمَِسََلمن
َ
أ

َاههلهيَِ
ْ
ِاْل ِ{55} نَبَْتِغه

56-61 අල්ලාහ්ට ප්රිය කරන්නන්හට මඟ වපන්ෙයි.ِ
නියත ෙශවයන්ම ඔබ ප්රිය කළ 

අයට ඔබට මග වපන්විය වනොහැක. 

එනමුත් අල්ලාහ් ඔහු අභිමත කරන 

අයට මග වපන්ෙයි. තෙද ඔහු 

යහමග ලැබූෙන් පිළිබඳ මැනවින් 

දන්නාය. 

ِ نَّ كه
ْحَبْبَتَِولَٰ

َ
يَِمْنِأ هنََّكََِلَِتْهده إ
يَِمْنِيََشاُءِ َِيْهده َ ْعلَمَُِِوُهوَِِۚ  اَّللَّ

َ
ِأ

ينَِ هالُْمْهَتده ِ{56} ب

අපි ඔබ සමග යහමග අනුගමනය 

කරන්වන් නම් අපි අපවේ 

වේශවයන් පැහැර ගනු ලබන්වනමු 

යැයි ඔවුහු පැෙසූහ. අප වෙතින් වූ 

වපෝෙණයක් ෙශවයන් සෑම 

ෙර්ගයකම පලතුරු ඒ වෙත වගන 

වදන අභයදායී සුරක්ෂිත (වේශයක්) 

වලස අපි ඔවුනට පත් වනොකවළමු 

ද? එනමුත් ඔවුන්වගන් බහුතරයක් 

වදනා වනොදනිති. 

ِالُْهَدٰىَِمَعَكِ هْنِنَتَّبهعه الُواِإ
َوقَ

َناِ ْرضه
َ
ْفِمهْنِأ َولَمِِْۚ  ُنَتَخطَّ

َ
ِأ

نِْ َُِِنَمكِّ هَْلْهِهُُِيَْبِِٰآمهًناَِحَرًماُِهمِْل ِإ
نَّاَِِثَمَراُتِ ٍءِرهْزقًاِمهْنََِلُ ََِشْ ُُكِّ

ْكََثَُهْمََِلِ
َ
ِأ نَّ كه

َولَٰ
ِ{57} َيْعلَُمونَِ

තෙද තම සැපෙත් ජීවිතයට 

ගුණමකු වූ ගම්මාන වකොපමණක් 

අපි විනාශ කවළමු ද? ඔවුන්වගන් 

පසු ඔවුන්වේ එම ොසස්ථාන ෙල 

ස්ෙල්ප වදවනකු මිස ොසය කරනු 

َرْتِ ْهلَْكَناِمهْنِقَْريٍَةِبَطه
َ
َوَكْمِأ

ِلَمَِِْمَساكهُنُهمِِْفَتهلَْكِِۚ  َمعهيَشَتَهاِ
ههمِِْمهنِِْتُْسَكنِْ َِِبْعده ِۚ  ِقَلهيًَلِِإهَلَّ
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වනොලැබීය. තෙද අප  ු  

උරුමක්කරුෙන් වූවයමු. 
ِ{58} الَْوارهثهيَََِِنْنَُِِوُكنَّا

අපවේ ෙදන් ඔවුන් වෙත කියො 

වපන්ෙන දූතයකු එහි මේ නගරයට 

එෙන වතක් ඔවබ් පරමාධිපති එම 

ගම්මානය විනාශ කරන්නකු 

වනොවීය. තෙද අපි එහි ෙැසියන් 

අපරාධකරුෙන් ෙ සිටිය දී මිස එම 

ගම්මානය විනාශ කරන්නන් 

වනොවූවයමු.  

ِ ٰ َوَماََِكَنَِربَُّكُِمْهلهَكِالُْقَرٰىَِحّتَّ
ْمِ َهاَِرُسوًَلَِيْتلُوَِعلَْيهه مِّ

ُ
ِأ َيْبَعَثِِفه

هَناِ ُِِكنَّاَِوَماِۚ  آيَات ِالُْقَرىُِِٰمْهلهكه
ِ ْهلَُهاِإهَلَّ

َ
هُمونَِِوَأ ِ{59}َظال

තෙද යමකින් නුඹලාට වදනු ලැබූ 

දෑ එය වමවලොෙ ජීවිතවේ භුක්ති 

විඳීමක් හා එහි වූ අලංකාරයකි. 

අල්ලාහ් වෙත ඇති දෑ වරේේඨය. 

ෙඩා ස්ථායීය. නුඹලා ෙටහා 

වනොගන්වනහු ද? 

ََياةِه
ْ
ٍءَِفَمَتاُعِاْل هيُتْمِمهْنََِشْ وت

ُ
َوَماِأ

ْنَياَِوزهينَُتَهاِ ِهَومَِِۚ  اَلُّ ْنَدِاَّللَّ اِعه
ِ ْبََقٰ

َ
ِوَأ فَََلِِۚ  َخرْين

َ
ِأ

ِ{60} َتْعقهلُونَِ
අපි යවමකුට අලංකාර ප්රතිඥාෙක් දී 

එය ලබන තැනැත්තා වමවලොෙ 

ජීවිතවේ සම්පත් අපි ඔහුට භුක්ති 

විඳීමට සලස්ො පසු ෙ මළවුන් 

වකවරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනවේ 

ඔහු ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නන් 

අතුරින් ෙන්වනකු වමන් ද?   

َفَمْنَِوَعْدنَاهَُِوْعًداَِحَسًناَِفُهَوِ
َ
أ

َِكَمْنَِمتَّْعَناهَُِمَتاَعِ ََياةِهََلقهيهه
ْ
اْل
ِمهَنِ َياَمةه ُِهَوِيَْوَمِالْقه ْنَياُِثمَّ اَلُّ

ِ{61} الُْمْحََضهينَِ

66-62 වදවියන්ට ආවේශ තබන්නන්වේ මතුවලොෙ තත්ත්ෙයِ
තෙද එදින ඔහු ඔවුන් අමතා නුඹලා 

විශ්ොස කරමින් සිටි මාවේ 

හවුල්කරුෙන් වකොවහේදැයි විමසයි. 

ْيَنِ
َ
ْمَِفَيُقوُلِأ َِويَْوَمُِيَنادهيهه َ ََكِئه ُُشَ
هيَنُِكْنُتْمِتَزُْعُمونَِ ِ{62} اَّلَّ



20 
 

‘අපවේ පරමාධිපතියාණනි, අප 

වනොමග යැවූ වමොවූහු අප වනොමග 

ගියාක් වමන්ම අප  ු  ඔවුන්ෙ ද 

වනොමග යැේවෙමු. අපි ඉන් මිදී ඔබ 

වෙත වයොමු වූවයමු. ඔවුහු අපට 

ගැතිකම් කරන්වනෝ වනොවූහ යැයි 

තමන් වෙත ප්රකාශය නියම වූ අය 

පෙසයි. 

َِعلَْيههُمِالَْقْوُلَِربََّناِ هيَنَِحقَّ
قَاَلِاَّلَّ

ْغَوْيَناُهْمِ
َ
ْغَوْيَناِأ

َ
هيَنِأ ُؤََلءهِاَّلَّ َهٰ
نَاِۚ  َكَماَِغَوْيَناِ

ْ
هَْلَْكَِِتََبَّأ َِماِۚ  ِإ

هيَّانَاََِكنُوا ِ{63} َيْعُبُدونَِِإ

නුඹලාවේ හවුල්කරුෙන් නුඹලා 

ඇරයුම් කරනු යැයි කියනු ලැවබ්. 

එවිට ඔවුහු ඔවුන් අමතති. නමුත් 

ඔවුහු ඔවුනට පිළිතුරු වනොවදති. 

තෙද දඬුෙම ඔවුහු දකිති. නියත 

ෙශවයන්ම ඔවුහු යහමග ගියවුන් 

වලස සිටියාහු නම්! (වකොතරම් 

අගවන්ද!) 

ََكَءُكْمِفََدَعْوُهْمِ َوقهيَلِاْدُعواُُِشَ
ُواِالَْعَذاَبِ

َ
يُبواِلَُهْمَِورَأ لَْمِيَْسَتجه

فَ
نَُّهمِِْلَوِِْۚ  

َ
ِ{64} ونََِيْهَتدََُِِكنُواِأ

ِ

එදින ඔහු ඔවුන් කැඳො නුඹලා 

දූතයින්ට කුමන පිළිතුරක් 

දුන්වනහුදැ?යි විමසයි.  

َجْبُتُمِ
َ
ْمَِفَيُقوُلَِماَذاِأ َويَْوَمُِيَنادهيهه

ِ{65} الُْمْرَسلهيَِ
සිදුවීම් සියල්ල එදින ඔවුන් වෙත 

සැඟ වී වගොස් තිවබ්. එවහයින් 

ඔවුහු (ඒ ගැන) එකිවනකා විමසා 

වනොගනිති. 

ْنَباُءِيَْوَمئهٍذَِفُهْمِ
َ
ُمِاْْل َيْتَِعلَْيهه َفَعمه

ِ{66} ََلِيَتََساَءلُونَِ

67 වේෙ විශ්ොසෙන්තයින් හිමි කර ගන්නා ජයِ
නමුත් පසුතැවිලි වී විශ්ොස වකොට 

යහකම් කළ අය වූ කලී ඔහු 

ජයග්රාහකයින් අතුරින් ෙන්නට 

ًاِ َلَِصاْله اَِمْنِتَاَبَِوآَمَنَِوَعمه مَّ
َ
فَأ

ْنِيَُكوَنِمهَنِ
َ
ِأ َفَعَسٰ
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පුළුෙණ. َِي ِ{67} الُْمْفلهحه
68-75 අල්ලාහ්වේ ආශිර්ොද හා තම ගැත්තන් වකවරහි දක්ෙන දයාෙِ

තෙද ඔවබ් පරමාධිපති ඔහුට 

අභිමත දෑ මෙන්වන්ය. ඔහු වතෝරා 

ගන්වන්ය. වතෝරා ගැනීවම් 

(අයිතිය) ඔවුනට වනොමැත. 

අල්ලාහ් සුවිශුේධය. ඔවුන් ආවේශ 

කරන දැයින් ඔහු උත්තරීතරය. 

َِماِۚ  َوَربَُّكََِيْلُُقَِماِيََشاُءَِوََيَْتاُرِ
ةُِِلَُهمََُِِكنَِ هرَيَ

ْ
هُِِسْبَحانَِِۚ  ِاْل ِاَّللَّ

اَِوَتَعاََلِٰ ِ{68} يُْْشهُكونََِِعمَّ
ِ

තෙද නුඹලාවේ හදෙත් සඟෙන දෑ ද 

ඔවුන් වහළි කරන දෑ ද ඔවබ් 

පරමාධිපති දන්වන්ය. 

ُِصُدوُرُهْمِ نُّ َوَربَُّكَِيْعلَُمَِماِتُكه
ِ{69} ُيْعلهُنونََِوَماِ

තෙද ඔහුය අල්ලාහ්. ඔහු හැර 

වෙනත් වදවියකු නැත. ආරම්භවේ 

ද අෙසානවේ ද සියලු ප්රශංසා ඔහු 

සතුය. තීන්දුෙ ද ඔහු සතුය. තෙද 

නුඹලා නැෙත වයොමු කරනු 

ලබනුවේ ඔහු වෙතමය. 

ُِهَوِ َِإهَلَّ
ٰ
هََل ََِلِإ ُ َْمدََُِِلُِِۚ  َوُهَوِاَّللَّ

ْ
ِاْل

ِ وََّلِِِٰفه
ُ
َرةهِِاْْل ُْكمَُِِوََلُِِۚ  َِواْْلخه ِاْلْ
هَْلْهِه ِ{70} تُرَْجُعونََِِوإ

මළවුන් වකවරන් නැගිටුෙනු ලබන 

දිනය වතක් නුඹලා වෙත රාත්රිය 

සදා පෙතින්නක් බෙට අල්ලාහ් පත් 

කවළේ නම් නුඹලා කුමක් 

සිතන්වනහු ද? නුඹලා වෙත 

ආවලෝකය නැෙත වගන එන්වන් 

අල්ලාහ් හැර වෙනත් කෙර 

වදවිවයකු ද? නුඹලා සෙන් 

වනොවදන්වනහු ද? යැයි ඔබ 

විමසනු. 

َِعلَْيُكُمِ ُ هْنَِجَعَلِاَّللَّ ْيُتْمِإ
َ
َرأ
َ
قُْلِأ

َِمْنِ َياَمةه ِالْقه ِيَْومه هََلٰ َمًداِإ اللَّْيَلََِسْ
َياٍءِ هضه تهيُكْمِب

ْ
يَأ ِه ِاَّللَّ َغرْيُ ِن

ٰ
هََل ِۚ  إ
فَََلِ
َ
ِ{71} تَْسَمُعونَِِأ
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මළවුන් වකවරන් නැගිටුෙනු ලබන 

දිනය වතක් නුඹලා වෙත දහෙල 

සදා පෙතින්නක් බෙට අල්ලාහ් පත් 

කවළේ නම් නුඹලා කුමක් 

සිතන්වනහු ද? නුඹලා එහි ොසය 

කරන රාත්රිය නුඹලා වෙත නැෙත 

වගන එන්වන් අල්ලාහ් හැර 

වෙනත් කෙර වදවිවයකු ද? නුඹලා 

අෙධානවයන් බැලිය යුතු වනොවේ 

ද? යැයි ඔබ විමසනු. 

َِعلَيِْ ُ هْنَِجَعَلِاَّللَّ ْيُتْمِإ
َ
َرأ
َ
ُكُمِقُْلِأ

َِمْنِ َياَمةه ِالْقه ِيَْومه هََلٰ َمًداِإ انلََّهاَرََِسْ
هلَْيٍلِ تهيُكْمِب

ْ
يَأ ِه ِاَّللَّ َغرْيُ ِن

ٰ
هََل إ

ِ فَََلِِۚ  تَْسُكُنوَنِفهيهه
َ
ِأ

ونَِ ُ ِ{72}ُتْبُصه

එහි නුඹලා ොසය කරනු පිණිසත් 

ඔහුවේ භාගයවයන් වසොයනු 

පිණිසත් නුඹලා කෘතවේදී විය හැකි 

ෙනු පිණිසත් ඔහුවේ ආශිර්ොදය 

තුළින් ඔහු නුඹලාට රාත්රිය හා 

දහෙල ඇති කවළේය.  

َِجَعَلِلَُكُمِاللَّْيَلِ َومهْنِرمَْحَتههه
َبَْتُغواِمهْنِ َِوْله هتَْسُكُنواِفهيهه َوانلََّهاَرِل

َِولََعلَُّكْمِ فَْضلههه
ِ{73} تَْشُكُرونَِ

තෙද එදින ඔහු ඔවුන් අමතා නුඹලා 

විශ්ොස කරමින් සිටි මාවේ 

හවුල්කරුෙන් වකොවහේදැ?යි ඔහු 

විමසයි.  

ِ َ ََكِئه ْيَنُُِشَ
َ
ْمَِفَيُقوُلِأ َويَْوَمُِيَنادهيهه
هيَنُِكْنُتْمِتَزُْعُمونَِ ِ{74} اَّلَّ

ِ
සෑම සමූහයකින්ම සාක්ෂිකරුෙකු 

අපි වෙන් කර නුඹලාවේ සාධක 

වගන එනුයි අපි පෙසන්වනමු. එවිට 

නියත ෙශවයන්ම සතයය අල්ලාහ් 

සතු යැයි ඔවුන් දැන ගනු ඇත. 

ඔවුන් වගොතමින් සිටි දෑ ඔවුන්වගන් 

මුළා වී යයි. 

ٍةَِشههيًداَِفُقلَْناِ مَّ
ُ
ِأ َونَزَْعَناِمهْنُُِكِّ

ِ َقَّ
ْ
ِاْل نَّ

َ
َهاتُواِبُْرَهانَُكْمَِفَعلهُمواِأ
َِعْنُهْمَِماََِكنُواِ َوَضلَّ ِه َّ َّلله

ونَِ ِ{75} َيْفََتُ
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76-84 කාරූන්වේ කතා ෙස්තුවෙන් ලබන පාඩමِ
නියත ෙශවයන්ම කාරූන් මූසාවේ 

ජනයා අතුරින් වකවනකු විය. 

නමුත් ඔහු ඔවුනට එවරහි ෙ සීමාෙ 

ඉක්මො කටයුතු කවළේය. තෙද අපි 

ඔහුට නිධන් ෙස්තු පිරිනැමුවෙමු. 

නියත ෙශවයන්ම එහි යතුරු 

ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් විසින් ඉතා 

අසීරුවෙන් උසුලන්නක් විය. ඔබ 

උදම් වනොෙනු යැයි ඔහුවේ ජනයා 

ඔහුට පැෙසූ අෙස්ථාෙ සිහිපත් 

කරනු. නියත ෙශවයන්ම අල්ලාහ් 

උදම් ෙන්නන් ප්රිය වනොකරයි. 

ِ ُِموََسٰ ِقَاُروَنََِكَنِمهْنِقَْومه إهنَّ
ْمَِفَبَغِٰ ِمهنََِِوآتَيَْناهُِِۚ  َِعلَْيهه

َهُِِإهنََِِّماِالُْكُنوزهِ ُءَِْلَُنوَِمَفاَته
هْذِقَاَلََِلُِ إ ةِه ِالُْقوَّ وِله

ُ
ِأ هالُْعْصَبةه ب

َِِإهنَِِّۚ  قَْوُمُهََِلَِتْفَرْحِ ََِِلِِاَّللَّ َُِيهبُّ
ِ{76} الَْفرهحهيَِ

අල්ලාහ් ඔබ වෙත පිරිනැමූ දෑහි මතු 

වලොෙ නිෙහන ඔබ වසොයනු. තෙද 

වමවලොවෙහි ඔවබ් වකොටස අමතක 

වනොකරනු. අල්ලාහ් ඔබ වෙත 

උපකාරශීලී ෙ කටයුතු කළාක් 

වමන් ඔබ ද උපකාරශීලී ෙ කටයුතු 

කරනු. තෙද මහවපොවළොවේ 

කලහකම් කිරීමට වනොවසොයනු. 

නියත ෙශවයන්ම අල්ලාහ් 

කලහකාරීන් ප්රිය වනොකරයි. 

َرةَِ اَرِاْْلخه ِاَلَّ ُ ِفهيَماِآتَاَكِاَّللَّ َواْبَتغه
يَبَكِِتَنَْسَِِوََلِِۚ   ْنَياِمهنَِِنَصه ِۚ  ِاَلُّ

نِْ ْحسه
َ
ْحَسنََِِكَماِوَأ

َ
ُِِأ هَْلَْكِِاَّللَّ ِۚ  ِإ

ِِالَْفَسادََِِتْبغِهَِوََلِ ِِِفه ْرضه
َ
ِإهنَِِّۚ  ِاْْل

َِ ََِِلِِاَّللَّ ينََُِِيهبُّ ده ِ{77} الُْمْفسه
ِ

වමය මට වදනු ලැබුවේ මා වෙත 

තිවබන දැනුම වහේතුවකොටවගනය 

යැයි (කාරූන්) පැෙසීය. ඔහුට වපර 

ඔහුට ෙඩා ශක්තිවයන් බලෙත් 

එවමන්ම පිරිවසන් ෙැඩි 

يِ ْنده لٍْمِعه ِعه ٰ هيُتُهِلََعَ وت
ُ
هنََّماِأ اَلِإ

قَ
َولَمِِْۚ  
َ
نََِِّيْعلَمِِْأ

َ
َِِأ ْهلََكِِقَدِِْاَّللَّ

َ
ِأ

َشدُُِِّهوََِِمنِِْالُْقُرونِهِمهنََِِقْبلههِهِمهنِْ
َ
ِأ
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පරම්පරාෙන් අල්ලාහ් විනාශ කර 

ඇති බෙ ඔහු වනොදත්වත් ද? 

අපරාධකරුෙන් ඔවුන්වේ පාපයන් 

ගැන විමසනු වනොලබති. 

ةًِِمهْنهُِ ْكََثُِِقُوَّ
َ
ُلَِِوََلِِۚ  ََِجًْعاِوَأ

َ
ِيُْسأ

هههمَُِِعنِْ ِ{78} الُْمْجرهُمونَُِِذنُوب

ඔහුවේ අලංකාරය තුළ ඔහු ඔහුවේ 

ජනයා වෙත පිටතට පැමිණිවේය. 

වමවලොෙ ජීවිතය ප්රිය කරන්වනෝ 

කාරූන්ට වදනු ලැබූ දෑ වමන් අපට 

ද තිබුණා නම්! නියත ෙශවයන්ම 

ඔහු ඉමහත් භාගයය සම්පන්නයකු 

යැයි පැෙසූහ.  

ِ ِزهينَتههه ِِفه ِقَْومههه ٰ
ِقَاَلِِۚ  فََخَرَجِلََعَ

هينَِ َيَِِيُرهيُدونَِِاَّلَّ
ْ
ْنَياِاةَِاْل ِيَاِاَلُّ

ََِِماِمهْثَلِِنَلَاَِْلَْتِ وِته
ُ
هنَّهُِِقَاُرونُِِأ ِإ

و ََِِّلُ يمٍَِِحظ  ِ{79} َعظه

නුඹලාට විනාශය වේො! විශ්ොස 

වකොට යහකම් සිදු කළවුනට 

අල්ලාහ්වේ තිළිණය උතුම්ය. 

ඉෙසිලිෙන්තවයෝ හැර (වෙනත් 

කිසිෙකු) එය වනොලබනු ඇතැයි 

ඥානය වදනු ලැබුවෙෝ පැෙසූහ. 

وتُواِالْعهلَْمَِوْيلَُكْمَِوقَاَلِ
ُ
هيَنِأ اَّلَّ

َلِ هَمْنِآَمَنَِوَعمه ِل َخرْين ِه ثََواُبِاَّللَّ
ِ اَهاِإهَلَّ

ًاَِوََلِيُلَقَّ َصاْله
هُرونَِ اب ِ{80} الصَّ

එවිට අපි ඔහු හා ඔහුවේ නිෙස 

මහවපොවළොෙට ගිල්වූවයමු. 

එවහයින් අල්ලාහ්වගන් වතොර ෙ 

ඔහුට උදේ කරන කිසිදු පිරිසක් 

ඔහුට වනොවීය. තෙද ඔහු උදේ 

ලබන්නන් අතුරින් ද වනොවීය. 

ْرَضَِفَماِ
َ
اْْل هَدارههِه َِوب ههه َخَسْفَناِب

فَ
ِ ونَُهِمهْنُِدونه ََكَنََِلُِمهْنِفهَئٍةَِيْنُُصُ

َوَماََِكَنِمهَنِ ِه اَّللَّ
هينَِ ِ{81} الُْمْنَتُصه

අවහෝ ! තම ගැත්තන් අතුරින් 

අල්ලාහ් අභිමත කරන අයට 

වපෝෙණ සම්පත් ඔහු ෙයාපු්ත කර 

වදයි. තෙද ඔහු ප්රමාණ වකොට වදයි. 

අල්ලාහ් අප වෙත කාරුණික 

هيَنَِتَمنَّْواَِمََكنَُهِ ْصَبَحِاَّلَّ
َ
وَأ

َِيُقولُوَنَِويِْ ْمسه
َ
هاْْل ِب َ ِاَّللَّ نَّ

َ
َكأ

َبادههِه هَمْنِيََشاُءِمهْنِعه ْزَقِل يَبُْسُطِالرِّ



25 
 

වනොවූවේ නම් අප ද ගිලී යන්නට 

තිබුණි. අවහෝ! වදවියන් ප්රතික්වෙේප 

කරන්නන් ජය වනොලබනු ඇතැයි 

වපර දින ඔහුවේ නිලයට ආශා 

කළවුන් පෙසන්නන් බෙට පත් වූහ. 

ُرِ نِِْلَْوََلِِۚ  َويَْقده
َ
َُِِمنَِِّأ َِعلَْيَناِاَّللَّ

هَناَِْلََسَفِ نَّهُِِۚ  ِب
َ
ُِيْفلهحََُِِلَِِويَْكأ

ِ{82} الََْكفهُرونَِ

ඒ මතු වලොෙ නිෙහන 

මහවපොවළොවේ උේදාමය වහෝ 

කලහකාරිත්ෙය වහෝ ප්රිය 

වනොකරන්නන් හට අපි ඇති 

කවළමු. අෙසානය බිය බැතිමතුන් 

හටය. 

يَنََِلِ ه هَّلَّ َرةََُِنَْعلَُهاِل اُرِاْْلخه هلَْكِاَلَّ ت
َِوََلِ ْرضه

َ
ِاْْل يُرهيُدوَنُِعلُوًّاِِفه

َِوالَْعاقهَبةُِِۚ  فََساًداِ
هلُْمتَّقهيَِ ِ{83} ل

කෙවරකු යහපත රැවගන එන්වන් ද 

එවිට ඊට ෙඩා උතුම් දෑ ඔහුට ඇත. 

තෙද කෙවරකු නපුර රැවගන 

එන්වන් ද එවසේ නපුරුකම් සිදු කළ 

අයට ඔවුන් සිදු කරමින් සිටි දෑට 

මිස ප්රතිඵල වදනු වනොලැවබ්. 

ِمهْنَهاِ ِفَلَُهَِخرْين ََسَنةه
ْ
هاْل َمْنَِجاَءِب

يَِّئةِهَِجاءََِِوَمنِِْۚ   هالسَّ ُُِيَْزىِفَََلِِب
هينَِ لُواِاَّلَّ يَِِِّعمه َِماََِكنُواِالسَّ ِإهَلَّ َئاته

ِ{84} َيْعَملُونَِ
85-88 නබ් (සල්ලල්ලාහු අලේහි ෙසල්ලම්) තුමා වෙත වපන්ො වදන ලද 

ඇතැම් මගවපන්වීම්ِ
ඔබ වෙත අල් කුර්ආනය නියම කළ 

ඔහු ඔබ ෙ (නැෙතත් ඔබ) හැරී ආ 

ස්ථානයටම වගන යනු ඇත. 

යහමග රැවගන එන්නා කවුරුන් 

දැයි ද පැහැදිලි මුළාවෙහි සිටින්නා 

කවුරුන්දැයි ද මාවේ පරමාධිපති 

මැනවින් දන්නාය.  

هنَِّ هيِفََرَضَِعلَْيَكِالُْقْرآَنِِإ اَّلَّ
َِمَعاٍدِ هََلٰ َكِإ ِِقُْلِِۚ  لََرادُّ ْعلَمَُِِرِّبِّ

َ
ِأ

هالُْهَدىَِِٰجاءََِِمنِْ ُِِهوََِِوَمنِِْب ِِفه
ِ{85} ُمبهٍيَِِضََللٍِ

තෙද වේෙ ග්රන්ථය ඔබ වෙත පහළ 

කරනු ලැවබ් යැයි ඔබ අවප්ක්ො 
هَْلَْكِ ِإ ْنِيُلََْقٰ

َ
َوَماُِكْنَتِتَرُْجوِأ
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කරමින් වනොසිටිවයහිය. එය 

ඔබවේ පරමාධිපතිවගන් වූ 

ආශිර්ොදයක් මිස නැත. එවහයින් 

ඔබ වදවියන් ප්රතික්වෙේප කරන්නන් 

හට උර වදන්නකු වනොෙනු. 

ِرمَْحًَةِمهْنَِربَِّكِ ِفَََلِِۚ  الْكهَتاُبِإهَلَّ
هلََْكفهرهينََِِظههريًاِتَُكوَننَِّ ِ{86} ل

ِ
අල්ලාහ්වේ ෙදන් ඔබ වෙත පහළ 

කරනු ලැබුොයින් පසු ෙ ඒොයින් 

ඔවුන් ඔබ ෙ වනොෙැළැක්විය යුතුයි. 

තෙද ඔබ ඔවබ් පරමාධිපති වෙත 

ඇරයුම් කරනු. තෙද ඔබ වදවියන්ට 

ආවේශ කරන්නන් අතුරින් 

වනොෙනු. 

َبْعَدِ ِه ِاَّللَّ نََّكَِعْنِآيَاته َوََلِيَُصدُّ
هَْلَْكِ نْزهلَْتِإ

ُ
هْذِأ هََلَِِٰواْدعُِِۚ  إ َِربَِّكِِإ
ِمهنَِِتَُكوَننََِِّوََلِِۚ  
ِ{87} ْْشهكهيَِالْمُِ

තෙද ඔබ අල්ලාහ් සමග වෙනත් 

වදවියකු ඇරයුම් වනොකරනු. ඔහු 

හැර වෙනත් වදවියකු වනොමැත. 

ඔහුවේ මුහුණ හැර වසසු සියලු දෑ 

විනාශ වී යන්නක්ය. නීතිය ඔහු 

සතුය. තෙද නුඹලා නැෙත වයොමු 

කරනු ලබනුවේ ඔහු වෙතටය.  

ًهاِآَخَرِ
َٰ هل إ ِه َََِِلِِۚ  َوََلِتَْدُعَِمَعِاَّللَّ

ٰ
هََل ِإ

ِ ِِۚ  ُِهوَِِإهَلَّ
ءٍُُِِكُّ هكنََِِشْ َِِهال ِإهَلَّ

ُْكمََُِِلُِِۚ  ِوَْجَههُِ هَْلْهِهِاْلْ َِوإ
ِ{88} تُرَْجُعونَِ


