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කි. 

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලා ්හේ නාමහයනි. 

1. අල් කුර්ආනය  ා එහි ෙැදගත්කම. 

හලෝෙැසයන්ට එය අෙොදයක් ෙනු 

පිණිස තම ගැත්තා මත මිනුම් 

දණ්ඩය  ) හ ෙත් අල් කුර්ආනය (

ප ළ කළා වූ ඔහු උත්කෘෂ්ට විය. 

ِ ٰ َلِالُْفْرقَاَنِلََعَ هيِنَزَّ َتَباَرَكِاَّلَّ
نَيِ هلَْعالَمه َُكوَنِل ِله هِه َعْبده

يًرا ِ{1} نَذه
2-10. අල්ලා ්හේ ඒකීයත්ෙයට අල්කුර්ආනය ට  ා රසූල්ෙරයා ට ඇනුම්පද 

කී හේෙ ආහේශකයින් සඳ ා වූ ප්රතිචාරය. 
ඔහු ෙනාහි, අ ස්හි  ා 

ම හපොහළොහෙහි ආධිපතයය ඔහු 

සතුය  .තෙද ඔහු දරුෙකු 

හනොගත්හත්ය .තෙද එම ආධිපතයය 

තුළ ඔහුට කිසදු  වුල්කරුෙකු 

හනොමැත  .තෙද ඔහු සයලු දෑ 

මැව්හව්ය . තෙද එය නිර්ණයකින් 

නිර්ණය කහළේය. 

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته هيََِلُُِملُْكِالسَّ اَّلَّ

اَِولَْمِ ْذَِوََلً يَُكْنََِلَُِولَْمَِيتَّخه
ٍءِ ََِشْ ِوََخلََقُُِكَّ ِالُْملْكه ََشهيٌكِِفه

يًرا رَهَُِتْقده ِ{2} َفَقدَّ

ඔවුහු ඔහුහගන් හතොර ෙ හෙනත් 

හදවිෙරුන් ගත්හතෝය  .ඔවු හු පො 

මෙනු ලැබූෙන් හලස සටිය දී ඔවුහු 

කිසෙක් හනොමෙති  .තෙද ඔවුනට යම් 

හයෝජනයක් හ ෝ  ානියක් හ ෝ ප්ර

සැලසීමට ඔවුහු බලය හනොදරති .

තෙද ජීෙත් කරවීමට හ ෝ මරණයට 

පත් කිරීමට හ ෝ නැෙත නැගිටුවීමට 

هَهًةََِلِ ِآل ههه َُذواِمهْنُِدون
َواَّتَّ

ََيْلُُقوَنَِشيًْئاَِوُهْمَُِيْلَُقوَنَِوََلِ
ْمََِضًّاَِوََلَِنْفًعاِ هه ْنُفسه

َ
َيْملهُكوَنِْله

َوََلَِيْملهُكوَنَِمْوتًاَِوََلَِحَياةًَِوََلِ
ِ{3} نُُشوًرا
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හ ෝ ඔවුහු බලය හනොදරති. 

හමය ඔහු හගතූ ප්රබන්ධයක් මිස 

නැත  .හම් සඳ ා හෙනත් පිරිසක් 

ඔහුට උදව් කහළේ යැයි හදවියන් 

ප්රතික්හෂේප කළවුන් පැෙසුහෙෝය .

එහ යින් සැබැවින්ම ඔවුහු 

අපරාධයක්  ා අෙලාදයක් හගන 

ආහෙෝය. 

ِ هَلَّ َذاِإ
هْنَِهٰ هيَنَِكَفُرواِإ َوقَاَلِاَّلَّ

ِقَْوٌمِ ََعنَُهَِعلَْيهه
َ
هْفٌكِاْفََتَاهُِوَأ إ

ُِظلًْماَِجاُءواَِفَقدِِْۖ  آَخُروَنِ
ِ{4} َوُزوًرا

ඒො ඔහු ලියො ගත් මුතුන් 

මිත්තන්හේ ප්රබන්ධයන් හෙති  .ඒො 

ඔහු හෙත උහේ සෙස කියො 

හපන්ෙනු ලැහබ්  යැයි ඔවුහු පෙසති. 

لهنَيِاْكَتتََبَهاِ وَّ
َ
رُيِاْْل َساطه

َ
َوقَالُواِأ

ِبُْكَرةًِ َِعلَْيهه ُِتْمََلٰ َ فَِهه
يًلِ صه

َ
ِ{5} وَأ

අ සහ්ි  ා ම හපොහළොහව් ර සය දෑ 

දන්නා, එය ප ළ කහළේය  .නියත 

ෙශහයන්ම ඔහු අති ක්ෂමාශීලී  ා 

ම ා කරුණාන්විතයාණන් විය යැයි 

නුඹ පෙසනු.  

ِ ِِفه َّ هيَِيْعلَُمِالِّسر نَْزََلُِاَّلَّ
َ
قُْلِأ

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته هنَّهُِِۖ  السَّ ََِكنَِِإ
يًما ِ{6} َغُفوًراِرَحه

හමම දූතයාණන්ට කුමක් වී ද  ?ඔහු 

ආ ාර අනුභෙය කරයි .හෙළඳ  හපොළ 

ෙල්හි සැරිසරයි .හමොහු හෙතට 

මලක්ෙරයකු ප ළ කරනු ලැබ 

හමොහු සමග (එක්) වී  ඔහු අෙොද 

කරන්නකු හලස සටිය යුතු හනොහව් 

ද? ඔවුහු පෙසති. 

ُكُلِ
ْ
ِيَأ َذاِالرَُّسوله

َِهٰ الُواَِماله
َوقَ

ِ ْسَواقه
َ
ِاْْل ِِفه َعاَمَِويَْمِشه ِۖ  الطَّ

نْزهَلِِلَْوََلِ
ُ
هَِلْهِهِأ َِمَعهَُِِفَيُكونََِِملٌَكِِإ
يًرا ِ{7} نَذه

එහසේ නැතහ ොත් ඔහු හෙතට 

නිධානයක් හදනු ලැබියු යුතු හනොහව් 

ද එහසේත් නැතහ ොත් ඔහුට උයනක් 

වී එමගින් අනුභෙ කළ යුතු හනොහව් 

ද  ?තෙද නුඹලා අනුගමනය 

කරනුහේ හූනියම් කරනු ලැබූ 

මිනිහසකු මිස නැතැයි 

ْوِتَُكوُنََِلُِ
َ
ِأ َِكْْنٌ هَِلْهه ِإ ْوِيُلََْقٰ

َ
أ

ُكُلِمهْنَهاِ
ْ
َِوقَاَلِِۖ  َجنٌَّةِيَأ
ِرَُجًلِالظَِّ هْنِتَتَّبهُعوَنِإهَلَّ هُموَنِإ ِال

ِ{8} َمْسُحوًرا



 

 

 
4 

අපරාධකරුහෙෝ පැෙසූ .  

ඔවුහු නුඹට උපමා හගන  ැර 

පානුහේ හකහසේ දැ ?යි නුඹ 

අධීක්ෂණහයන් බලනු .ඔවුහු 

හනොමග ගිය  .එහ යින් ඔවුහු (ය ) 

මගක් ලබන්නට  ැකියාෙ 

හනොදැරූ . 

ْمَثاَلِ
َ
ُبواِلََكِاْْل اْنُظْرَِكْيَفََِضَ
يُعوَنِ فََضلُّواِفََلِيَْسَتطه

ِ{9} َسبهيًلِ

ඔහු (අල්ලා ්) උත්කෘෂ්ට විය  .ඔහු 

ෙනාහි ඔහු අභිමත කහළේ නම් මීට 

ෙඩා හරේෂ්ඨ දෑ ෙශහයන්, ඒොට 

යටින් ගිංගා ගලා බස්නා උයන් 

නුඹට තනා හදන්නට තිබිණ  .තෙද 

ඔහු නුඹට මාලිගාෙන් තනා හදනු 

ඇත.  

هْنَِشاَءَِجَعَلِلََكِ هيِإ
َتَباَرَكِاَّلَّ

اٍتََِتْرهيِمهْنِ
هَكَِجنَّ ل

ٰ
َخرْيًاِمهْنَِذ

ْنَهاُرَِوََيَْعْلِلََكََِتْتهَهاِ
َ
اْْل
ِ{10} قُُصوًرا

11-14. නැෙත නැගිටුවීම පිළිබඳ ෙ ප්රතික්හෂේප කරන්නන්හේ ප්රතිවිපාක. 
නමුත් ඔවුහු අෙසන් හ ෝරාෙ පිළිබඳ 

ෙ හබොරු කහළෝය  .තෙද අෙසන් 

හ ෝරාෙ හබොරු කළවුනට අපි 

ඇවිහළන නිරා ගින්න සූදානම් 

කහළමු.  

ِ اَعةه هالسَّ بُواِب
ْعَتْدنَاِۖ  بَْلَِكذَّ

َ
ِوَأ

هَمنِْ َبِِل اَعةِهَِكذَّ هالسَّ ِب
ِ{11} َسعهريًا

ඈත ස්ථානයක සට එය ඔවුන්ෙ 

දකින විට එහි ඇවිහළන ම ා  ඬට ද 

ගර්ජනයට ද ඔවුහු සෙන් හදති. 

ْتُهْمِمهْنَِمََكٍنِبَعهيٍدَِسمهُعواِ
َ
هَذاَِرأ إ

ِ{12} لََهاَِتَغيًُّظاَِوَزفهريًا
තෙද ඔවුන් බැඳ දමනු ලැබූෙන් 

හලසන් එහි පටු තැනකට හ ළනු  

ලැබූ විට  ,ඔවුහු එහි විනාශය අයැදිති. 

لُْقواِمهْنَهاَِمََكنًاَِضيرًقاِ
ُ
هَذاِأ َوإ

هَكِ نهنَيَِدَعْواُِهَنال ُمَقرَّ
ِ{13} ُثُبوًرا

අද දින නුඹලා එක් විනාශයක් 

පමණක් හනොඅයැදිනු  .නුඹලා 

විනාශයන් රාශියක් අයැදිනු. 

ًداِ ََلِتَْدُعواِاِْلَْوَمُِثُبوًراَِواحه
ِ{14} َواْدُعواُِثُبوًراَِكثهريًا
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15,16. හේෙ බිය බැතිමතුන් සඳ ා වූ ප්රතිඵල. 
එය උතුම් ද  ?එහසේ නැ තහ ොත් බිය 

බැතිමතුන් ට ප්රතිඥා හදනු ලැබූ 

සදාතනික ස්ෙර්ගය ද  ?එය ඔවුනට 

තිඵලයක්  ා ගමනාන්තයක්ප්ර විය 

යැයි පෙසනු! 

ِ ِته
ِالَّ ُْْله

ْ
ْمَِجنَُّةِاْل

َ
ِأ هَكَِخرْيٌ ل

ٰ
َذ
َ
قُْلِأ

َدِالُْمتَُّقوَنِ َِجَزاءًِِلَُهمََِِْكنَْتِِۖ  ُوعه
ريًا ِ{15} َوَمصه

ඔවුනට එහි අභිමත කරන දෑ ඇත .

සදාතනිකයින්ය .එය නුඹහේ 

පරමාධිපති හෙත පතනු 

ලැබූ  තිඥාෙක් වියප්ර.  

هيَنِ ِۖ  لَُهْمِفهيَهاَِماِيََشاُءوَنَِخاَله
َِربرَكَِوْعًداَِنََِكِ ٰ لََعَ

ِ{16} َمْسُئوًَلِ
17-19. හේෙ ආහේශකයින් අනුගමනය කළවුනට හිමි ප්රතිවිපාක. 

තෙද එදින ඔවුන්  ා අල්ලා ්හගන් 

හතොර ෙ ඔවුන් නමදිමින් සටි දෑ ඔහු 

එක් රැස් හකොට මාහේ ගැත්තන් ෙන 

හමොවුන් හනොමග යැව්හව් නුඹලා ද ?

එහසේ නැතහ ොත් හමොවුන් ම ඍජු 

මාර්ගහයන් හනොමග ගිහයෝ දැ ?යි 

විමසනු ඇත.  

ُهْمَِوَماَِيْعُبُدوَنِمهْنِ َويَْوَمََِيُُْشُ
ْضلَلُْتْمِ

َ
ْنُتْمِأ

َ
أ
َ
َفَيُقوُلِأ ِه ِاَّللَّ ُدونه

ْمُِهْمَِضلُّواِ
َ
ُؤََلءهِأ َبادهيَِهٰ عه

بهيَلِ ِ{17} السَّ

නුඹ සුපිවිතුරුය  .නුඹහගන් හතොර  ෙ 

භාරකරුෙන් ගැනීමට අපට යුතු 

හනොවීය  .එනමුත් ඔවුන් හමහනහි 

කිරීම අමතක කරන තරමට නුඹ 

ඔවුනට  ා ඔවුන්හේ මුතුන් මිත්තන් 

 ට භුක්ති විඳින්නට සැප ප සුකම් 

සැළැස්වූහෙහිය  .තෙද ඔවුහු විනාශ 

වී යන පිරිසක් වූ . යැයි ඔවුහු පෙසා 

සටිනු ඇත. 

ََِلَاِ الُواُِسْبَحانََكَِماََِكَنِيَنَْبِغه
قَ

َذِمهْنِ ْنَِنتَّخه
َ
َاَءِأ ْوِله

َ
هَكِمهْنِأ ُدون

ِ ٰ ْنَِمتَّْعَتُهْمَِوآبَاَءُهْمَِحَّتَّ كه
َولَٰ

ْكَرَِوََكنُواِقَْوًماِ نَُسواِاَّلر
ِ{18} بُوًرا

නමුත් නුඹලා පෙසන දෑ 

සම්බන්ධහයන් සැබැවින්ම ඔවුහුම 

නුඹලා හබොරු කහළෝය  .එහ යින් 

)දඬුෙමින් ( ැහරන්නට හ ෝ උදව් 

هَماَِتُقولُوَنَِفَماِ بُوُكْمِب
َفَقْدَِكذَّ

فًاَِوََلِنَْْصًاِ يُعوَنََِصْ ِۖ  تَْسَتطه
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ලබන්නට හ ෝ නුඹලා ශක්තිය 

හනොදරන්හනහුය. තෙද නුඹලා 

අතුරින් කෙහරකු අපරාධ කරන්හන් 

ද අපි ඔහුට ම ත් වූ දඬුෙමක් භුක්ති 

විඳින්නට සළස්ෙමු.  

ْقهُِِمهْنُكمَِِْيْظلهمَِِْوَمنِْ َِعَذابًاِنُذه
ِ{19} َكبهريًا

20. ද ම් දූතෙරු මිනිසුන් හෙති. ඔවුන්හේ නියම ස්ෙභාෙය 
නුඹට හපර වූ ද ම් දූතයින් අතුරින් 

ඔවුන් ආ ාර අනුභෙ කරන්නන්  ා 

හෙළඳහපොළෙල්හි ගමන් කරන්නන් 

හලසන් මිස අපි හනොඑව්හෙමු  .තෙද 

නුඹලාහගන් ඇතැහමකු 

ඇතැහමකුට පරීක්ෂණයක් බෙට පත් 

කහළමු .නුඹලා ඉෙසා දරා ගන්හනහු 

ද ?තෙද නුඹහේ පරමාධිපති සර්ෙ 

නිරීක්ෂක විය  .  

ْرَسلَْناَِقْبلََكِمهَنِالُْمرَْسلهنَيِ
َ
َوَماِأ

َعاَمِ ُكلُوَنِالطَّ
ْ
هنَُّهْمَِِلَأ ِإ

إهَلَّ
ِ ْسَواقه

َ
ِاْْل ِوََجَعلَْناِۖ  َويَْمُشوَنِِفه

َْعٍضَِِبْعَضُكمِْ ُونَِِفهْتَنةًِِِله تَْصِبه
َ
ِأ

ريًاَِربَُّكَِِوََكنَِِۖ   ِ{20} بَصه

21-23. හේෙ ප්රතික්හෂේපකයින්හේ මුරණ්ඩුකම. 
අප හෙත මලක්ෙරුන් ප ළ කරනු 

ලැබ තිබිය යුතු හනොහව් ද  ?එහසේ 

නැතහ ොත් අපහේ පරමාධිපති අපි 

දැකිය යුතු හනොහව් ද  ?) යැයි 

කියමින්( සැබැවින්ම ඔවුහනොවුන් 

තුළම උඩඟු වූ  .ම ත් හලස 

ඉක්මො යමින් සීමාෙ ඉක්මො 

කටයුතු කහළෝය  .  

هَقاَءنَاِ هيَنََِلِيَرُْجوَنِل َوقَاَلِاَّلَّ
ْوِ
َ
هَكُةِأ نْزهَلَِعلَْيَناِالَْمَلئ

ُ
لَْوََلِأ

واِلََقدِهِۖ  نََرٰىَِربََّناِ ِِاْسَتْكَِبُ ِِفه
ههمِْ ْنُفسه

َ
ُِعُتوًّاِوََعَتْواِأ

ِ{21} َكبهريًا
ඔවුන් මලක්ෙරුන් දකින දින කිසදු 

ශුභාශිිංසනයක් අපරාධකරුෙන්ට 

එදින හනොමැත  .ෙළක්ෙනු තෙද 

ලබන බාධකයක් විය යැයි ඔවුහු 

පෙසති.  

ٰىِ هَكَةََِلِبُُْشَ يَْوَمِيََرْوَنِالَْمَلئ
هلُْمْجرهمهنَيَِويَُقولُوَنِ يَْوَمئهٍذِل

ْجًراََِمُْجوًرا ِ{22} حه
ක්රියාහෙන් ඔවුන් සදු කළ දෑ හෙතට 

අපි පැමිණිහයමු  .පසු  ෙ අපි එය 
ْمَنا لُواِمهْنَِعَمٍلَِِوقَده َِماَِعمه هََلٰ إ
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විහිඳුණු දූවිලි බෙට පත් කහළමු. {23} فََجَعلَْناهَُِهَباًءَِمْنُثوًراِ
24. හදවියන් විශ්ොස කරන්නන් සතු ප්රතිඵල. 

)ස්ෙර්ග (උයහන් ෙැසහයෝ එදින 

ොසස්ථානහයන් හරේෂ්ඨහයෝ හෙති .

තෙද (මධය ්න) විහව්කී 

ස්ථානහයන් ද ෙඩාත් අලිංකාර 

හෙති.  

ِيَْوَمئهذٍِ َنَّةه
ْ
ْصَحاُبِاْل

َ
ِِأ َخرْيٌ

ْحَسُنَِمقهيًلِ
َ
ِ{24} ُمْسَتَقرًّاِوَأ

25-29. මළවුන් නැගිටුෙනු ලබන දිනහේ ඇතැම් දර්ශන. 
එදින ෙලාකුළු මගින් අ ස පැළී ,

මලක්ෙරුන් පියෙහරන් පියෙර ප ළ 

කරනු ලබති.  

ِ هالَْغَمامه َماُءِب ُقِالسَّ
َويَْوَمِتََشقَّ

هَكُةَِتْْنهيًلِ َلِالَْمَلئ ِ{25} َونُزر
එදින සැබෑ ආධිපතයය කරුණාන්වි 

තයාණන් සතුය  .තෙද එය හදවියන් 

තික්හෂේප කරන්නන්  ට දුෂ්කර ප්ර

දිනයක් විය .  

ِ نه
هلرَّمْحَٰ ِل َقُّ

ْ
ِۖ  الُْملُْكِيَْوَمئهٍذِاْل

ِِيَْوًماَِوََكنَِ ِالََْكفهرهينَِِلََعَ
ريًا ِ{26} َعسه

තෙද එදින අපරාධකරු, තම දෑත් 

සපා කමින් අහ ෝ ! දූතයාණන් සමග 

මා මගක් ගන්නට තිබුණා හනොහව් 

දැයි ඔහු පෙසයි . 

ِ ِيََديْهه ٰ هُمِلََعَ ال ِالظَّ َويَْوَمَِيَعضُّ
ِ َْذُتَِمَعِالرَُّسوله

ِاَّتَّ َيُقوُلِيَاَِِلْتَِنه
ِ{27} َسبهيًلِ

අහ ෝ ! මාහේ විනාශය  !මම අසෙල් 

පුේගලයා මිතුහරකු හසේ  

හනොගන්නට තිබුණා හනොහව් ද? 

ِلَْمِ َِِلْتَِنه هْذِفَُلنًاِيَاَِوْيلَََّتٰ َّتَّ
َ
أ

ِ{28} َخلهيًلِ
හමහනහි කිරීම )හ ෙත් අල් 

කුර්ආනය (මා හෙත පැමිණි පසු  ෙ 

සැබැවින්ම ඔහු මා එයින් හනොමග 

යැවීය  .තෙද හෂයිතාන් මිනිසාට දැඩි 

හියකු වියහරෝ .  

هْذِ ْكرهَِبْعَدِإ
ِاَّلر َِعنه ِنه

َضلَّ
َ
لََقْدِأ
ِ ْيَطانَُِِوََكنَِِۖ  َجاَءِنه ِالشَّ
نَْسانِه هْْله ِ{29} َخُذوًَلِِل

30,31. හේෙ ප්රතික්හෂේපකයින් අල් කුර්ආනය ප්රතික්හෂේප කිරීම පිළිබඳ 
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නබිෙරුන්හේ පැමිණිල්ල, ඔවුන් හෙත පැමිණි නබිෙරුන්ට ඔවුන් සතුරුකම් 
පෑම. 

අහ ෝ  !මාහේ පරමාධිපතියාණනි ,

නියත ෙශහයන්ම මාහේ ජනයා 

හමම කුර්ආනය අත  ැර දමනු 

ලබන්නක් ෙශහයන් ගත්හතෝ යැයි 

රසූල්ෙරයා පැෙසීය. 

ِ ِقَْوِمه ِإهنَّ اَلِالرَُّسوُلِيَاَِربر
َوقَ

َذاِالُْقْرآَنِ َُذواَِهٰ اَّتَّ
ِ{30} َمْهُجوًرا

එහලස අපි සෑම නබිෙරහයකුටම 

අපරාධකරුෙන් අතුරින් සතුහරකු 

පත් කහළමු  .මඟ හපන්ෙන් හනකු 

ෙශහයන්  ා උදව්කරුහෙකු 

ෙශහයන් නුඹහේ පරමාධිපති 

ප්රමාණෙත් හව්. 

َِعُدوًّاِ ٍّ ِنَِبه
هَكَِجَعلَْناِلهُُكر ل

ٰ
َوَكَذ

هَربرَكَِِوَكَفِِٰۖ  مهَنِالُْمْجرهمهنَيِ ِب
ريًاَِهادهيًا ِ{31} َونَصه

32-34. අල් කුර්ආනය එකෙර ප ළ හනොවූහේ ඇයි? 
ඔහු හෙත අල් කුර්ආනය එකෙර 

එකම හගොනුෙක් හසේ ප ළ කළ යුතු 

හනොහව් දැ? යි හදවියන් ප්රතික්හෂේප 

කළවුන් පැෙසූ  .(අහ ෝ මු ම්මේ!) 

එහලසය අපි එමගින් නුඹහේ  දෙත් 

ස්ථාෙර කරනු පිණිසය අපි එය 

හකොටසන් හකොටස පාරායනය 

කහළමු. 

َلِ هيَنَِكَفُرواِلَْوََلِنُزر َوقَاَلِاَّلَّ
َدةًِ ِالُْقْرآُنُُِجْلًَةَِواحه ِۖ  َعلَْيهه

هَكِ ل
ٰ
ُثَبرَتَِِكَذ ههِهَِله ِۖ  ِفَُؤاَدكَِِب

ِ{32} يًلِتَْرتهَِِوَرتَّلَْناهُِ

තෙද ඔවුහු නුඹ හෙත උපමාෙක් 

හගන හනොඑති  .ය  ා ෙඩාත් සතය

 යක් නුඹ හෙත අපි අලිංකාර විග්ර

හගන ආො මිස .  

ْئَناَكِ ِجه
هَمَثٍلِإهَلَّ تُونََكِب

ْ
َوََلِيَأ

ريًا ْحَسَنَِتْفسه
َ
ِوَأ َقر

ْ
هاْل ِ{33} ب

තම මුහුණු මතින් )ඇඳහගන හගොස් (

නිරය හෙත රැස් කරනු ලබන්නන් 

ෙන ඔවුහුමය නොතැනින් නපුහරෝ. 

තෙද මාර්ගහයන් ෙඩාත් හනොමග 

වූහෙෝ. 

ِ هََلٰ ْمِإ ِوُُجوهههه ٰ
وَنِلََعَ هيَنَُِيَُْشُ اَّلَّ

ِ َضلُّ
َ
َِمََكنًاِوَأ هَكََِشٌّ

ٰ
وََل
ُ
َجَهنََّمِأ
ِ{34} َسبهيًلِ
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35-40. නබිෙරුන් ප්රතික්හෂේප කළ සමූ යන්හේ විනාශය. ඉන් අප ගත යුතු 
පාඩම්. 

අපි මූසාට හේෙ ග්රන්ථය 

පිරිනැමුහෙමු. තෙද අපි ඔහු සමග 

ඔහුහේ සහ ෝදර  ාරූන් උදව් 

කරුෙකු බෙට පත් කහළමු . 

َولََقْدِآتَيَْناُِموََسِالْكهَتاَبِ
َخاهَُِهاُروَنِ

َ
وََجَعلَْناَِمَعُهِأ

ِ{35} َوزهيًرا
අපහේ සිංඥාෙන් හබොරු කළවුන් 

හෙත නුඹලා යනු යැයි පැෙසුහෙමු .

තෙද අපි ඔවුන් ස මුලින්ම විනාශ 

කහළමු .  

هيَنَِفُقلَْناِ ِاَّلَّ هََلِالَْقْومه اْذَهَباِإ
ْرنَاُهْمِ هَناِفََدمَّ هآيَات بُواِب

َكذَّ
ِ{36} تَْدمهريًا

තෙද නූ ්හේ ජනයා ද  ,ඔවුහු එම 

ද ම් දූතෙරුන් හබොරු කළ කල්හි 

අපි ඔවුන් දිහේ ගිල්වීමු  .තෙද අපි 

ඔවුන් ජනයාට සිංඥාෙක් බෙට පත් 

කහළමු .තෙද අපි අ පරාධකරුෙන්ට 

හව්දනීය දඬුෙමක් පිළිහයල කහළමු . 

بُواِالرُُّسَلِ اَِكذَّ َوقَْوَمِنُوٍحِلَمَّ
ِآيًَةِ هلنَّاسه ْغَرْقَناُهْمِوََجَعلَْناُهْمِل

َ
أ
ْعَتْدنَاِۖ  

َ
همهنيَِِوَأ ال هلظَّ ابًاَِعذَِِل
ًما ِله

َ
ِ{37} أ

තෙද ආේ ජනයා සමූේ ජනයා රස් 

ොසීන්  ා ඒ අතර වූ හබොහ ෝමයක් 

පරම්පරාෙන් ද )අපි විනාශ කහළමු(.  

ِ ْصَحاَبِالرَّسر
َ
وَََعًداَِوَثُموَدِوَأ

هَكَِكثهريًا ل
ٰ
َِذ ِ{38} َوقُُرونًاَِبنْيَ

තෙද සයල්ලන් ගැන අපි ඔවුන්ට 

උපමා හගන  ැර පෑහෙමු  .තෙද ඒ 

සයල්ලන් අපි දරුණු හලස විනාශ 

කර දැමුහෙමු.  

ْمَثاَلِ
َ
ْبَناََِلُِاْْل ََِضَ ِِۖ  َوّلُُكًّ َِوّلُُكًّ

نَا ْ ِ{39} تَتْبهريًاَِتِبَّ

තෙද ශාපකාරී ෙැස ෙස්සනු ලැබූ 

ගම්මානය ඔස්හසේ සැබැවින්ම ඔවුහු 

පැමිණිය  .එවිට ඔවුහු එය 

හනොදුටුහෙෝ ද ?නමුත් )මරණින් පසු (

නැෙත නැගිටුෙනු ලැබීම ගැන ඔවුහු 

අහප්ක්ෂා හනොකරන්නන් හලස 

ِ ِته
ِالَّ ِالَْقْريَةه تَْواِلََعَ

َ
َولََقْدِأ

ْوءهِ َرْتَِمَطَرِالسَّ ْمطه
ُ
فَلَمِِْۖ  أ

َ
ِأ

ََِلََِِكنُواِبَْلِِۖ  يَُكونُواِيََرْوَنَهاِ
ِ{40} نُُشوًراِيَرُْجونَِ
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සටිය  .  

41-44. හදවියන් හකහරහි ආහේශ තබන්නන් ට උපමාෙක් 
තෙද ඔවුන් නුඹ ෙ දුටු විට ‘දූතයකු 
ෙශහයන් අල්ලා ් එො සටිහේ 
හමොහුෙ දැ? ’යි  )පෙසමින් (සරදමක් 
හලසන් මිස ඔවුහු නුඹ ෙ හනොගනිති .
  

هَذاِ َِوإ ُذونََكِإهَلَّ هْنَِيتَّخه ْوَكِإ
َ
رَأ

ِ ُ هيَِبَعَثِاَّللَّ َذاِاَّلَّ َهٰ
َ
ُهُزًواِأ
ِ{41} َرُسوًَلِ

අප අපහේ හදවිෙරුන් මත (ස්ථීර 

හලස) රැඳී හනොසටියා නම් ඔහු 

ඔවුන්හගන් අප හනොමඟ යෙන්නට 

තිබුණි ) .යැයි ඔවුහු පෙසති (.එම 

දඬුෙම ඔවුන් දකින විට මාර්ගහයන් 

ෙඩාත් හනොමග ගියවුන් කවුරුන්දැයි 

ඔවුහු මතු දැන ගනු ඇත. 

هَهتهَناِلَْوََلِ لَُّناَِعْنِآل هْنََِكَدَِِلُضه إ
نَاَِعلَْيَهاِ ْنَِصَِبْ

َ
ِوََسْوَفِِۖ  أ

نَيِيََرْوَنِالَْعَذاَبَِمْنَِيْعلَُمو َنِحه
َِسبهيًلِ

َضلُّ
َ
ِ{42} أ

තම ආශාෙන් තම හදවියන් හලස 

ගත් අය නුඹ නුදුටුහෙහි ද ?එවිට නුඹ 

ඔහු හෙත භාරකරුෙකු ෙන්හනහි ද? 

نَْتِ
َ
فَأ
َ
َهُهَِهَواهُِأ

َٰ هل ََذِإ
ِاَّتَّ يَْتَِمنه

َ
َرأ
َ
أ

َِوكهيًلِ ِ{43} تَُكوُنَِعلَْيهه
නියත ෙශහයන්ම ඔවුන්හගන් 

බහුතරයක් හදනා සෙන් හදනු 

ඇතැයි හ ෝ ෙට ා ගනු ඇතැයි නුඹ 

සතන්හනහි ද  ?හගොවිපඔවුන් ළ 

සතුන් හමන් මිස නැත  .එහසේ හනොෙ ,

මාර්ගහයන් ෙඩාත් හනොමග 

ගියවුන් හමොවූහුය  . 

ْكََثَُهْمِيَْسَمُعوَنِ
َ
ِأ نَّ
َ
ْمََِتَْسُبِأ

َ
أ

ْوَِيْعقهلُوَنِ
َ
ُِِهمِِْإهنِِْۖ  أ ِإهَلَّ

ْنَعامِه
َ
َضلُُِِّهمِِْبَْلِِۖ  ََِكْْل

َ
ِأ

ِ{44} َسبهيًلِ

45-62. අල්ලා ්හේ ආශිර්ොද  ා ඔහුහේ ශක්තිය විද ාපාන ඇතැම් 
විදයාමානයන්. 

නුඹහේ පරමාධිපති හදස ඔහු 

හ ෙණැල්ල හකහසේ දිගු  ැරිහේ 

දැයි නුඹ හනොබැලුහෙහි ද  ?තෙද ඔහු 

අභිමත කහළේ නම් එය එක්තැන් 

වූෙක් බෙට ඔහු පත් කරන්නට 

ِ َِربرَكَِكْيَفَِمدَّ هََلٰ لَْمِتََرِإ
َ
ِأ لَّ الظر

َِجَعلَْناِ َولَْوَِشاَءَِْلََعلَُهَِساكهًناُِثمَّ
ًلِ َِدِله ْمَسَِعلَْيهه ِ{45} الشَّ
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තිබුණි .පසු  ෙ අපි ඒ හෙත සාධකයක් 

බෙට හිරු පත් කහළමු . 

පසු ෙ අපි එය සීරුහෙන් අප හෙත 

 සුකරගනිමින් අත්පත් කර 

ගන්හනමු. 

هَِلَْناَِقْبًضاِ َِقَبْضَناهُِإ ُثمَّ
ريًا ِ{46} يَسه

රාත්රිය ෙස්ත්රයක් බෙටත් නින්ද 

විහව්කයක් බෙටත් නුඹලාට ඇති 

කහළේ ඔහුය  .තෙද ද ෙල 

ජීෙහනෝපාය සඳ ා ඇති කහළේද 

ඔහුය.  

هيَِجَعَلِلَُكُمِاللَّْيَلِ َوُهَوِاَّلَّ
َاًساَِواَلَّْوَمُِسَباتًاِوََجَعَلِاَلََّهاَرِ ِله

ِ{47} نُُشوًرا
ඔහුහේ ආශිර්ොදය අතුරින් සුළඟ 

ශුභාසරි ෙශහයන් එව්හව් ඔහුය  .තෙද 

අපි අ සන් පිරිසදු ජලය ප ළ 

කහළමු .  

ِ اَِبنْيَ يَاَحِبُُْشً ْرَسَلِالرر
َ
هيِأ َوُهَوِاَّلَّ
ِ نَْزَْلَاِۖ  يََدْيِرمَْحَتههه

َ
ِمهنَِِوَأ

َماءهِ ِ{48} َطُهوًراَِماءًِِالسَّ
එමගින් අප මළ භූමියක් ජීෙමාන 

කරනු පිණිසත්  .අප මැවූ දෑ අතුරින් 

හගොවිපළ සතුන්  ා හබොහ ෝමයක් 

මිනිසුනට අප ජලය සපයනු 

පිණිසත්ය . 

اِ َيُهِمهمَّ ةًَِمْيًتاَِونُْسقه ِبَْْلَ ههه ِب َ ُْحِيه َله
ِ َّ نَاِسه

َ
ْنَعاًماِوَأ

َ
َخلَْقَناِأ
ِ{49} َكثهريًا

ඔවුන් හමහනහි කරනු පිණිස ඔවුන් 

අතරට එය අපි ) රෙ ( රො 

එව්හෙමු .නමුත් ජනයා අතුරින් 

හබොහ ෝමයක් හදනා 

ගුණමකුභාෙහයන් මිස එය 

පිළිගත්හත් නැත .  

ُرواَِولََقْدََِصَّْفَناهُِ كَّ َذَّ بَيَْنُهْمِِله
ِ ِإهَلَّ ِاَلَّاسه ْكََثُ

َ
ِأ ََبٰ
َ
فَأ

ِ{50} ُكُفوًرا

අපි අභිමත කහළේ නම් සෑම 

ගම්මානයකටම අෙොද කරන්හනකු 

එෙන්නට තිබුණි. 

ِقَْريٍَةِ ُُِكر ئَْناَِِلََعْثَناِِفه َولَْوِشه
يًرا ِ{51} نَذه

එහ යින් හේෙ ප්රතික්හෂේපකයින්ට 

නුඹ අෙනත හනොෙනු  .තෙද නුඹ 
ِ ههه ِالََْكفهرهيَنِوََجاههْدُهْمِب عه فََلِتُطه
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ඔවුන් සමග එමගින් දැඩි පරිරමය 

කින් යුතු ෙ හෙහ හසනු. 
َهاًداَِكبهريًا ِ{52} جه

හමය ඉමිහිරි මිරිදියයි  .එය ලුණු 

රසැති කරදියයි යනුහෙන් මුහුදු 

හදක අතර හෙන් කහළේ ඔහුය  .තෙද 

ඒ හදක අතර බාධකයක්  ා ත නම් 

සීමාෙක් ඔහු කරනු ලැබූ ත නම් 

ඇති කහළේය.  

َذاِ َِهٰ هيَِمَرَجِاِْلَْحَرْينه
َوُهَوِاَّلَّ

َجاٌجِ
ُ
َذاِمهلٌْحِأ َعْذٌبِفَُراٌتَِوَهٰ

ْجًراِ وََجَعَلِبَيَْنُهَماِبَْرزًَخاِوَحه
ِ{53} ََمُْجوًرا

ජලහයන් මිනිසා මැව්හව් ඔහුය  .පසු  

ෙ ඔහු ඔහුට පරම්පරානුගත නෑකම් ද 

විො  නෑකම් ද ඇති කහළේය  .තෙද 

නුඹහේ පරමාධිපති සර්ෙ ශක්තිය 

ඇත්තායග 

بََُشًاِ هيَِخلََقِمهَنِالَْماءِه َوُهَوِاَّلَّ
ْهًراِ َِوََكنَِِۖ  فََجَعلَُهِنََسًباَِوصه

يًراَِربَُّكِ ِ{54} قَده
තෙද ඔවුහු අල්ලා ්හගන් හතොර වූ 

තමන් ට ප්රහයෝජනයක් ලබා දිය 

හනො ැකි එහමන්ම තමන් ට 

 ානියක් සදු කළ හනො ැකි දෑට 

ගැතිකම් කරති  .තෙද හදවියන් 

තික්හෂේප කරන්නාප්ර ඔහුහේ 

පරමාධිපතිට එහරහි ෙ උර හදන්නකු 

විය. 

َماََِلِ ِه ِاَّللَّ َويَْعُبُدوَنِمهْنُِدونه
ُهْمِ َِوََكنَِِۖ  َيْنَفُعُهْمَِوََلِيَُُضُّ

ِِٰالََْكفهرُِ ِ{55} َظههريًاَِربرهِهِلََعَ

ශුභාරිංචි දන්ෙන්හනකු  ා අෙොද 

කරන්හනකු හලසන් මිස අපි නුඹ ෙ 

හනොඑව්හෙමු. 

اِ ً ُِمبَُشر َناَكِإهَلَّ
ْرَسلْ

َ
َوَماِأ
يًرا ِ{56} َونَذه

කෙහරකු අභිමත කරන්හන් ද ඔහු 

තම පරමාධිපති හෙත වූ මගක් 

හසොයා ගන්නට මිස (හෙනත්) කිසදු 

කුලියක් මම ඒ සඳ ා නුඹලාහගන් 

හනොඉල්ලමි යැයි නුඹ පෙසනු .  

ْجٍرِ
َ
ِمهْنِأ لُُكْمَِعلَْيهه

َ
ْسأ
َ
قُْلَِماِأ

ِ ِِإهَلَّ َِربرهه هََلٰ َذِإ ْنَِيتَّخه
َ
َمْنَِشاَءِأ

ِ{57} َسبهيًلِ
තෙද අමරණීය වූ සදා 

ජීෙමානයාණන් හෙත නුඹ භාර 
هيََِلَِيُموُتِ ِاَّلَّ ِالََْحر ِلََعَ ْ َوتََوَّكَّ
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කරනු  .ශිංසාෙ තුළින් තෙද ඔහුහේ ප්ර

සුවිශුේධ කරනු .තම ගැත්තතන්හේ 

පාපකම් පිළිබඳ හතොරතුරු දන්නා 

මාණෙත්යෙශහයන් ඔහු ප්ර.  

ِه ه َْمده ههِهَِوَكَفِِٰۖ  وََسبرْحِِبه هُذنُوبهِِب ِب
َبادهههِ ِ{58} َخبهريًاِعه

ඔහු ෙනාහි අ ස්  ා ම හපොහළොෙ ද 

ඒ හදක අතර ඇති දෑ ද දින  යකින් 

මැව්හව්ය  .පසු  ෙ ම ාකරුණාන්විත 

යාණන් අර්ෂ් මත විය  .එහ යින් ඒ 

පිළිබඳ ෙ අභිඥානෙන්තයා )ෙන ඔහු(  

හගන්ම විමසනු . 

ْرَضِ
َ
َِواْْل َماَواته هيَِخلََقِالسَّ اَّلَّ
ِ يَّاٍمُِثمَّ

َ
ِأ تَّةه ِسه َوَماِبَيَْنُهَماِِفه
ِ ِالَْعْرشه ِالرَّمْحَٰنُِِۖ  اْسَتَوٰىِلََعَ

ْلِ
َ
ههِهِفَاْسأ ِ{59} َخبهريًاِب

තෙද ම ාකරුණාන්විතයාණන්ට 

සුජූේ කරනුයි ඔවුනට කියනු ලැබූ 

විට ම ා කරුණාන්විතයාණන් 

කවුරුන් ද  ?නුඹ අපට අණ කරන 

දෑට අපි සුජූේ කළ යුතු දැයි ඔවුහු 

පෙසා සටිය . තෙද එය ඔවුනට 

(හේෙ විශ්ොසහයන්) පලා යෑම 

අධික කහළේය. 

ِ هلرَّمْحَٰنه هَذاِقهيَلِلَُهُمِاْسُجُدواِل َوإ
هَماِ نَْسُجُدِل

َ
قَالُواَِوَماِالرَّمْحَُٰنِأ

ُمُرنَاَِوَزاَدُهْمُِنُفوًراِ
ْ
ِ{60} ۩تَأ

අ හසහි තාරකා මණ්ඩල ඇති කළ 

ඔහු උත්කෘෂ්ට විය  .තෙද ප න 

)හ ෙත් සූර්යයා(ද ආහලෝකය 

විහිදුෙන සඳු ද ඔහු එහි ඇති කහළේය.  

هيِ َماءِهَتَباَرَكِاَّلَّ ِالسَّ َجَعَلِِفه
اًجاَِوَقَمًراِ َ بُُروًجاِوََجَعَلِفهيَهاِِسه

ِ{61} ُمنهريًا
තෙද උපහදස් ලබන්නට අහප්ක්ෂා 

කරන්නන්ට හ ෝ කෘතහව්දීත්ෙය 

අහප්ක්ෂා කරන්නන්ට හ ෝ රාත්රිය 

 ා ද ෙල විවිධත්ෙහයන් යුතුෙ ඇති 

කහළේ ඔහුය. 

هيَِجَعَلِاللَّْيَلَِواَلََّهاَرِ َوُهَوِاَّلَّ
لَْفًةِ َراَدِخه

َ
ْوِأ
َ
َرِأ كَّ ْنِيَذَّ

َ
َراَدِأ

َ
هَمْنِأ ل

ِ{62} ُشُكوًرا
63-77. අල්ලා ්හේ ගැත්තන්හේ ගතිගුණ හකහසේද? 

ම ාකරුණාන්විතයාණන්හේ 

ගැත්තන් ෙනාහි ඔවුහු ම හපොහළොෙ 
ِ هيَنَِيْمُشوَنِلََعَ ِاَّلَّ نه

َباُدِالرَّمْحَٰ َوعه
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මත නි තමානී ෙ ගමන් කරති .

අඥානහයෝ ඔවුන් සමග කතා කළ 

විට සාමය හව්ො !යැයි පෙසති.  

هَذاَِخاَطَبُهُمِ َِهْونًاَِوإ ْرضه
َ
اْْل

َاههلُوَنِقَالُواَِسَلًما
ْ
ِ{63} اْل

තෙද ඔවුහු ෙනාහි තම පරමාධිපතිට 

සුජූේ කරමින් ද නැගිට සටිමින් ද 

රාත්රිය ගත කරන්හනො හෙති. 

ًداِ ْمُِسجَّ هَربرهه هيَنِيَبهيُتوَنِل
َواَّلَّ

ِ{64} َوقهَياًما
තෙද අහපේ පරමාධිපතියාණනි ,

නිරහේ දඬුෙම අපහගන් ඉෙත් කරනු 

මැනෙ !නියත ෙශහයන්ම එහි දඬුෙම 

අනිොර්යය ෙන්නක් විය.  

هيَنَِيُقولُوَنَِربََّناِاَْصهْفَِعنَّاِ َواَّلَّ
ََِكنََِِعَذاَبَهاِإهنَِِّۖ  َعَذاَبَِجَهنََّمِ

ِ{65} َغَراًما
නියත ෙශහයන්ම එය 

ොසස්ථානහයන්  ා නොතැනින් 

නපුරු විය . 

هنََّهاَِساَءْتُِمْسَتَقرًّاِ إ
ِ{66} َوُمَقاًما

තෙද ඔවුහු ෙනාහි  ,ඔවුන් වියදම් 

කරන විට නාස්ති හනොකරති  .තෙද 

මසුරු ද හනොහෙති  .ඒ අතර මැද 

මාෙතක එය විය. 

ْنَفُقواِلَْمِيُِّْسهفُواَِولَْمِ
َ
هَذاِأ هيَنِإ

َواَّلَّ
هَكِ ل

ٰ
َِذ واَِوََكَنَِبنْيَ َيْقَُتُ

ِ{67} قََواًما
තෙද ඔවුහු ෙනාහි අල්ලා ් සමග 

තෙත් හදවියකුට කන්නලව් 

හනොකරති  .තෙද අල්ලා ් )විනාශ 

කිරීමට (ත නම් කළ ආත්මය 

යුක්තිහයන් හතොර ෙ මිස ඔවුහු 

ඝාතනය හනොකරති  .තෙද කාම 

අපචාරහේ නිරත හනොහෙති .තෙද 

කෙහරකු එය සදු කරන්හන් ද ඔහු  

ප්රතිවිපාකය ලබනු ඇත. 

ًهاِ
َٰ هل إ ِه هيَنََِلِيَْدُعوَنَِمَعِاَّللَّ َواَّلَّ
ِ ِته
آَخَرَِوََلَِيْقُتلُوَنِاَلَّْفَسِالَّ

َِوََلِيَْزنُوَنِ َقر
ْ
هاْل ِب

ِإهَلَّ ُ ِۖ  َحرََّمِاَّللَّ
هَكَِِيْفَعْلَِِوَمنِْ ل

ٰ
ِيَلَْقَِِذ

ثَاًما
َ
ِ{68}أ

මළවුන් හකහරන් නැගිටුෙනු ලබන 

දිනහේ එම දඬුෙම ඔහුට ගුණ කරනු 

ලැහබ්  .එහි නින්දාෙට පත්ඔහු  ෙ 

ِ َياَمةه يَُضاَعْفََِلُِالَْعَذاُبِيَْوَمِالْقه
ُِمَهانًا ِفهيهه ََيُْْلْ ِ{69} َو
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සදාකල් හෙහසනු ඇත . 

නමුත් පශ්චාත්තාප වී විශ්ොස හකොට 

ය කම් සදු කළ අය  ැර  .තම 

පාපකම් ය කම් බෙට අල්ලා ් 

පරිෙර්තනය කරන උදවිය ඔවුහුමය .

තෙද අල්ලා ් අතික්ෂමාශීලී 

ම ාකරුණාන්විතයාණන් විය . 

َلَِعَمًلِ َِمْنِتَاَبَِوآَمَنَِوَعمه إهَلَّ
ِ ُ ُلِاَّللَّ هَكُِيَبدر

ٰ
وََل
ُ
ًاِفَأ َصاْله

ْمَِحَسَناٍتِ ههه َُِِوََكنَِِۖ  َسيرَئات ِاَّللَّ
يًماَِغُفوًرا ِ{70} رَحه

තෙද කෙහරකු පශ්චාත්තාප වී 

ය කම් සදු කහළේ ද එවිට නියත 

ෙශහයන්ම ඔහු පාප ක්ෂමාෙ පිළිගත 

 ැකි අයුරින් අල්ලා ් හෙත 

පශ්චාත්තාප වී හයොමුෙන්හනකු ෙනු 

ඇත. 

إهنَُّهِ
ًاِفَ َلَِصاْله َوَمْنِتَاَبَِوَعمه

َمَتابًا ِه ِ{71} َيُتوُبِإهََلِاَّللَّ

තෙද ඔවුහු ෙනාහි හබොරුෙ ට සාක්ෂි 

හනොදරති  .තෙද ඵලක් නැති දෑ 

අසලින් ඔවුන් ගමන් ගත් විට 

හගෞරොන්විත අයුරින් ඔවුහු ගමන් 

ගනිති . 

هَذاِ وَرَِوإ هيَنََِلِيَْشَهُدوَنِالزُّ
َواَّلَّ

واِكهَراًما ْغوهَِمرُّ
هاللَّ واِب ِ{72} َمرُّ

තෙද ඔවුහු ෙනාහි ඔවුන්හේ 

පරමාධිපතිහේ ෙදන් හමහනහි කරනු 

ලබන විට බිහිරි බවින් හ ෝ අන්ධ 

බවින් හ ෝ ඒ මත හනොෙැහටති. 

ْمِلَْمِ َِربرهه هآيَاته ُرواِب
هَذاُِذكر هيَنِإ

َواَّلَّ
اِ واَِعلَْيَهاُِصمًّ ََيهرُّ

ِ{73} وَُعْمَيانًا
තෙද ඔවුහු ෙනාහි ‘අපහේ 

පරමාධිපතියාණනි ,අපහේ 

බිරියන්හගන් ද අපහේ දරු 

පරපුහරන් ද හනත් පිනෙන සසල 

අපට ඇති කරනු මැනෙ ! තෙද බිය 

බැතිමතුන් හමහ යෙන්නන් බෙට 

අප පත් කරනු මැනෙ  !යැයි 

පෙසන්නන් හෙති.  

هيَنَِيُقولُوَنِ َربََّناَِهْبََِلَاِمهْنَِواَّلَّ
ِ ْعنُيٍ

َ
ةَِأ هَناِقُرَّ يَّات َناَِوُذرر ْزَواجه

َ
أ

هَماًما هلُْمتَّقهنَيِإ ِ{74} َواْجَعلَْناِل
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ඔවුන් ඉෙසා සටි බැවින් )ස්ෙර්ග (

කුටි පිරිනමනු ලබන්හනෝ ඔවුහුමය .

තෙද ඔවුහු එහි සුබ පැතුම්  ා සලාම් 

සමග පිළිගනු ලබති. 

واِ هَماَِصَِبُ ُغْرفََةِب
هَكَُِيَْزْوَنِالْ

ٰ
وََل
ُ
أ

ْوَنِفهيَهاََِتهيًَّةِ َويُلَقَّ
ِ{75} وََسَلًما

ඔවුහු එහි සදාතනිකයින් හෙති .

ොසස්ථානහයන්  ා නොතැනින් එය 

ය පත් විය.  

هيَنِفهيَهاِ ُِمْسَتَقرًّاَِحُسَنْتِِۖ  َخاَله
ِ{76} َوُمَقاًما

නුඹලාහේ කන්නලව් හනොවී නම් 

මාහේ පරමාධිපති නුඹලා ෙ 

හනොසලකා  රිනු ඇත  .නමුත් 

නුඹලා හබොර  ු කහළහුය  .එහ යින් 

)දඬුෙහම් (නියමය මතු සදු  ෙනු ඇත. 

ِلَْوََلِ هُكْمَِرِّبر ِب
ُ
قُْلَِماَِيْعَبأ
ْبُتمَِِْفَقدِِْۖ  ُدََعُؤُكْمِ ِفََسْوَفَِِكذَّ
هَزاًماِيَُكونُِ ِ{77} ل
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