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43 සූරත් අස්-සුහ්්ඃරුෆ් (විසිතුරු භාණ්ඩ) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 89 කි. 

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

1-4 අල් කුර්ආනවේ භාෂාව ආරබිය. 

හා මීම් {1} حمِ
තවද පැහැදිලි වේව ග්රන්ථය මත 

දිවුරමින් 
ِالُْمبهيِه ِ{2} َوالْكهَتابه

නුඹලා වටහා ගත හැකි වනු 

පිණිස අරාබි බසින් වූ 

පාරායනයක් බවට නියත 

වශවයන්ම අපි එය පත් කවෙමු. 

هيًّاِلََعلَُّكْمِ َناهُِقُْرآنًاَِعَرب
هنَّاَِجَعلْ إ
ِ{3} َتْعقهلُونَِ

තවද නියත වශවයන්ම එය අප 

අබියස ඇති ප්රඥාවවන් සපිරුණු 

උත්කෘෂ්ට මව් ග්රන්ථවේ විය. 

ِ ٌّ ْيَناِلََعِله ََِلَ ِالْكهَتابه مِّ
ُ
ِأ هنَُّهِِفه َوإ
ِ{4} َحكهيمِ 

5-8 සීමාව ඉක්මවා ගියවුන් ඔවුන් නබිවරුන්ට කෙ අපහාස සහ ඔවුනට අත් 
වූ දඬුවම. 

නුඹලා සීමාව ඉක්මවා ගිය 

පිරිසක් වලස සිටි බැවින් එම 

වමවනහි කිරීම නුඹලාවගන් 

වෙක්වා අපි රඳවා ගන්වනමු ද? 

ْنِ
َ
ْكَرَِصْفًحاِأ َفَنْْضهُبَِعْنُكُمِاذلِّ

َ
أ

ِ{5} ُكْنُتْمِقَْوًماُِمْْسهفهيَِ



 

 

 
3 

අපි වකොපමණක් නබිවරුන් 

මුතුන් මිත්තන් අතරට එවා 

ඇත්වතමු ද? 

لهيَِ وَّ
َ
ِاْْل ِِفه ٍّ َناِمهْنِنَِبه

ْرَسلْ
َ
ِ{6} َوَكْمِأ

කිසියම් නබිවරයකු ඔවුන් වවත 

පැමිණි විට ඔවුන් ඔහුට සරදම් 

කරමින් සිටියා මිස නැත. 

ِ ههه ََِكنُواِب
ِإهَّلَّ ٍّ ْمِمهْنِنَِبه تهيهه

ْ
َوَماِيَأ

ِ{7} يَْسَتْهزهئُونَِ
එවහයින් අපි ඔවුනට වඩා දරුණු 

අය ග්රහණය වකොට විනාශ 

කවෙමු. මුතුන් මිත්තන්වේ 

උපමාව ඉකුත් ව වගොස් ඇත. 

ِ ِمهْنُهْمَِبْطًشاَِوَمََضٰ َشدَّ
َ
ْهلَْكَناِأ

َ
فَأ

لهيَِ وَّ
َ
ِ{8} َمَثُلِاْْل

9-14 අල්ලාහ්වේ බලමහිමය. 
අහස් හා මහවපොවෙොව මැව්වව් 

කවුරුන්දැයි ඔබ ඔවුන්වගන් 

විමසා සිටිවයහි නම්. සර්වඥ 

සර්ව බලධාරියාණන් ඒවා 

මැව්වව් යැයි සැබැවින්ම ඔවුන් 

පවසනු ඇත.  

ِ َماَواته ْْلَُهْمَِمْنَِخلََقِالسَّ
َ
َِسأ ْ َولَِئه

َعزهيُزِ
ِالْ َِخلََقُهنَّ ْرَضََِلَُقولُنَّ

َ
َواْْل

ِ{9} الَْعلهيمُِ

ඔහු වනාහි ඔහු නුඹලාට 

මහවපොවෙොව වතොටිල්ලක් බවට 

පත් කවෙේය. තවද නුඹලා මග 

ලැබිය හැකි වනු පිණිස නුඹලා 

වවනුවවන් එහි මංමාවත් ඇති 

කවෙේය. 

ْرَضَِمْهًداِ
َ
هيَِجَعَلِلَُكُمِاْْل اذلَّ

وََجَعَلِلَُكْمِفهيَهاُِسُبًًلِلََعلَُّكْمِ
ِ{10} َتْهَتُدونَِ

තවද ඔහු වනාහි ඔහු අහසින් 

ජලය ප්රමාණ වකොට පහෙ කරයි. 

එවිට අපි මියැදුණු භූමියක් 

එමගින් පුබුදුමත් කවෙමු. 

එවලසය නුඹලා බැහැර කරනු 

ලබනුවේ. 

هَقَدٍرِ َماًءِب َماءِه َلِمهَنِالسَّ هيِنَزَّ
َواذلَّ

ةًَِمْيًتاِ ِبَْْلَ ههه نَاِب نََْشْ
َ
هَكِِۚ  فَأ ل

ٰ
َِكَذ

ِ{11} ُُتْرَُجونَِ
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තවද ඔහු වනාහි වජෝඩු සියල්ල 

මැව්වව්ය. තවද නැව් හා 

වගොවිපෙ සතුන්වගන් නුඹලා 

ප්රවාහනය කරන දෑ ඇති කවෙේය. 

ْزَواَجُُِكََّهاِوََجَعَلِ
َ
هيَِخلََقِاْْل َواذلَّ

َِماِ ْنَعامه
َ
َِواْْل لَُكْمِمهَنِالُْفلْكه

ِ{12} تَْرَكُبونَِ
එහි පිට මත නුඹලා අසුන් වගන 

යනු පිණිසත් පසු ව ඒ මත නුඹලා 

නැග යන විට නුඹලාවේ 

පරමාධිපතිවේ ආශිර්වාදය 

වමවනහි කරනු පිණිසත් ‘අපට 

වමය වසඟ කර දුන් ඔහු 

සුවිශුේධය. අපි එයට 

ෙඟාවන්නන් වලස වනොසිටිවයමු 

තවද නියත වශවයන්ම අපි 

අපවේ පරමාධිපති වවත හැරී 

යන්වනෝමය’ යැයි ඔවුන් පවසනු 

පිණිසත්ය. 

هْعَمَةِ ِتَْذُكُرواِن ُثمَّ ُِظُهورههِه ٰ
هتَْسَتُوواِلََعَ ل

َِوَتُقولُواَِربِِّ هَذاِاْسَتَوْيُتْمَِعلَْيهه ُكْمِإ
َذاَِوَماُِكنَّاِ َرََِلَاَِهٰ هيَِسخَّ ُسْبَحاَنِاذلَّ

َناِ {13}ََلُُِمْقرهنهيَِ َِربِّ هََلٰ اِإ
هنَّ َوإ

ِ{14} لَُمْنَقلهُبونَِ

15-25 වේව ආවේශකයින්වේ ප්රබන්ධ  ඔවුන් වවත දක්වන ප්රතිචාරය සහ 
ඔවුන්වේ අන්ධානුගමනය. 

නමුත් ඔවුහු ඔහුවේ 

ගැත්තන්වගන් පිරිසකට ඔහු(වේ 

වේවත්වය) සතු වකොටසක් පත් 

කවෙෝය.  නියත වශවයන්ම 

මිනිසා පැහැදිලි ගුණමකුවවකි. 

ُجْزًءاِ َبادههِه هنَِِّۚ  وََجَعلُواََِلُِمهْنِعه ِإ
نَْسانَِ ِ{15} ُمبهيِ ِلََكُفورِ ِاْْله

එවසේ නැතවහොත් ඔහු මවන 

දැයින් ඔහු දූවරුන් වගන නුඹලාට 

ඔහු පුතුන් වතෝරා දුන්වන් ද? 

ْصَفاُكْمِ
َ
اََِيْلُُقَِبَناٍتِوَأ ََذِمهمَّ

ِاُتَّ مه
َ
أ

هاْْلَنهيَِ ِ{16} ب
මහා කරුණාන්විතයාණන්හට 

උපමාවක් වලස වගන හැර දැක් 

වූ වදයක් පිළිබඳ ව ඔවුන්වගන් 

කිසිවකුට ශුභාරංචි වශවයන් 

දන්වනු ලැබූ විට ඔහු වකෝපයට 

ِ نه
هلرَّمْحَٰ هَماََِضََبِل َحُدُهْمِب

َ
ِأ َ هَذاِبَُشِّ َوإ

اَِوُهَوِ ِوَْجُهُهُِمْسَودًّ َمَثًًلَِظلَّ
يمِ  ِ{17} َكظه
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පත් ව ඔහුවේ මුහුණ කළු පැහැ 

ගැන් විය. 

ඔහු වාද කිරීවමහි පැහැදිලි කෙ 

වනොහැකි ව සිටිය දී ආභරණයන් 

තුෙ සරසනු ලබන්නන්ට ද? 

(ඔවුහු ගැතිකම් කරන්වන්)  

ِ هَصامه
ْ
ِاْل َِوُهَوِِفه َيةه

هلْ
ْ
ِاْل ِِفه

ُ
أ َوَمْنِيُنَشَّ

َ
أ

ُِمبهٍيِ ِ{18} َغْْيُ

ඔවුන් මහා කරුණාන්විතයාණන් 

වේ ගැත්තන් ව සිටියදී 

මලක්වරුන් ගැහැනුන් බවට 

වමොවුහු පත් කර ගත්වතෝය. 

ඔවුන් මැවීවම් දී වමොවුහු වපනී 

සිටිවයෝ ද? වමොවුන්වේ සාක්ෂිය 

සටහන් කරනු ලැවබ්. තවද ඔවුහු 

ප්රශ්න කරනු ලබති 

َباُدِ هيَنُِهْمِعه هَكَةِاذلَّ وََجَعلُواِالَْمًَلئ
هنَاثًاِ ِإ نه

َشههُدواِۚ  الرَّمْحَٰ
َ
ِۚ  َِخلَْقُهمِِْأ

لُونََِِشَهاَدُتُهمَِِْسُتْكَتُبِ
َ
ِ{19} َويُْسأ

තවද “මහා කරුණාන්විතයාණන් 

අභිමත කර තිබුවණ් නම් අපි 

ඔවුනට ගැතිකම් වනොකරන්නට 

තිබුණි.” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. ඒ 

පිළිබඳ ඔවුනට දැනුමක් නැත. 

ඔවුන් අනුමාන කරනු මිස නැත. 

ِۚ  َوقَالُواِلَْوَِشاَءِالرَّمْحَُٰنَِماَِعَبْدنَاُهْمِ
لٍْمِلَهَُِِما هَكِمهْنِعه ل

ٰ
هَذ ُِِهمِِْإهنِِْۚ  ْمِب ِإهَّلَّ
ِ{20} ََيُْرُصونَِ

එවසේ නැතවහොත් මීට වපර වේව 

ග්රන්ථයක් අපි ඔවුනට පිරිනමා 

ඔවුහු එය ග්රහණය කර වගන 

සිටිවයෝ ද?  

ِ ههه َِفُهْمِب ْمِآتَيَْناُهْمِكهَتابًاِمهْنَِقْبلههه
َ
أ

ُكونَِ ِ{21} ُمْسَتْمسه

එවසේ වනොව, “නියත වශවයන්ම 

අපවේ මුතුන් මිත්තන් යම් 

පිළිවවතක සිටිනු අපි දුටුවවමු. 

තවද නියත වශවයන්ම අපි 

ඔවුන්වේ පා සලකුණු මත මග 

ලැබූවන් වූවයමු.” යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

هنَّاِ ٍةَِوإ مَّ
ُ
ِأ ٰ هنَّاِوََجْدنَاِآبَاَءنَاِلََعَ الُواِإ

بَْلِقَ
ِآثَارهههْمُِمْهَتُدونَِ ٰ

ِ{22} لََعَ
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එවලසය ඔබට වපර ද 

ගම්මානයක් වවත අවවාද 

කරන්වනකු අපි එවූ විට එහි සිටි 

ප්රභූවරුන් “නියත වශවයන්ම 

අපවේ මුතුන් මිත්තන් එක් 

පිළිවවතක සිටිනු අපි දුටුවවමු. 

තවද නියත වශවයන්ම අපි 

ඔවුන්වේ පා සලකුණු මත 

අනුගමනය කරනු ලැබූවවෝ 

වවමු” යැයි පවසා සිටියා මිස 

(වවනත් වදයක් සිදුවූවේ) නැත.  

ِقَْريٍَةِ َناِمهْنَِقْبلهَكِِفه
ْرَسلْ

َ
هَكَِماِأ ل

ٰ
َوَكَذ

هنَّاِوََجْدنَاِ ِقَاَلُِمْْتَفُوَهاِإ
يٍرِإهَّلَّ مهْنِنَذه

ِآثَارهههْمِ ٰ
هنَّاِلََعَ ٍةَِوإ مَّ

ُ
ِأ ٰ آبَاَءنَاِلََعَ
ِ{23}ُمْقَتُدونَِ

කවර වදයක් මත නුඹලාවේ 

මුතුන් මිත්තන් සිටිනු නුඹලා 

දුටුවව් ද ඊට වඩා නිවැරදි දෑ මම 

නුඹලා වවත වනොවගනාවවම් 

දැයි ඔහු විමසීය. එයට “කවර 

වදයක් සමග නුඹලා එවනු 

ලැබුවව් ද නියත වශවයන්ම අපි 

එය ප්රතික්වෂේප කරන්වනෝ 

වවමු.” යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

اِ ْهَدٰىِمهمَّ
َ
هأ ْئُتُكْمِب َولَْوِجه

َ
قَاَلِأ

ِآبَاَءُكْمِ هنَّاِاقَالُوِۚ  وََجْدُتْمَِعلَْيهه هَماِإ ِب
ََِكفهُرونَِ ههه ُتْمِب

لْ ْرسه
ُ
ِ{24} أ

එවිට අපි ඔවුනට දඬුවම් කවෙමු. 

එවහයින් වබොරු කෙවුන්වේ 

අවසානය වකවසේ වී දැ?යි ඔබ 

අධීක්ෂණවයන් බලනු.  

ََِكنََِِكْيَفِِفَاْنُظرِِْۚ  فَاْنَتَقْمَناِمهْنُهْمِ
بهيَََِِعقهَبةُِ

ِ{25} الُْمَكذِّ

26-28 ඉබ්රාහීම් (අලේහිස් සලාම්) තුමාවේ කතා වස්තුවවන් බිඳක්. 
තවද “නියත වශවයන්ම මා මැවූ 

අය හැර නුඹලා නමදින දැයින් 

මම ඉවත් වූවයක්මි. එවහයින් 

නියත වශවයන්ම ඔහු මට මග 

වපන්වනු ඇතැ”යි ඉබ්රාහීම් තම 

පියා හා තම ජනයාට පැවසූ 

අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. 

هْذِقَاَلِ َِوإ ِنه
هنَّ ِإ َِوقَْومههه بهيهه

َ
هبَْراههيُمِْله إ
اَِتْعُبُدونَِ ِمهمَّ هيِ {26} بََراء  ِاذلَّ إهَّلَّ

ينِه ُهَِسَيْهده
هنَّ ِفَإ ِ{27} َفَطَرِنه
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තවද ඔවුන් නැවත හැරිය හැකි 

වනු පිණිස ඔහු එය(එම ප්රකාශය) 

ඔහුවගන් පැවත එන්නන් අතර 

පවතින ප්රකාශයක් බවට පත් 

කවෙේය. 

ِلََعلَُّهْمِ َِعقهبههه هَمًةِبَاقهَيًةِِفه وََجَعلََهاَُِك
ُعونَِ ِ{28} يَرْجه

29-35 වේව ආවේශකයින්වේ ප්රබන්ධ. 
නමුත් වමොවුන් හා වමොවුන්වේ 

මුතුන් මිත්තන්හට ඔවුන් වවත 

සතයය හා පැහැදිලි දහම් දූතයකු 

පැමිවණන වතක් භුක්ති විඳින්නට 

මම සැලැස්වූවයමි.  

ؤُِ ِبَْلَِمتَّْعُتَِهٰ ٰ َوآبَاَءُهْمَِحَّتَّ ََّلءِه
ُِمبهيِ 

َِوَرُسول  َقُّ
ْ
ِ{29} َجاَءُهُمِاْل

තවද ඔවුන් වවත සතයය පැමිණි 

කල්හි ‘වමය හූනියමකි. තවද 

නියත වශවයන්ම අපි එය 

ප්රතික්වෂේප කරන්වනෝ වවමු.’ 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

ِ ْحر  َذاِسه ِقَالُواَِهٰ َقُّ
ْ
اَِجاَءُهُمِاْل َولَمَّ

ِ ههه اِب
هنَّ ِ{30} ََكفهُرونََِوإ

තවද “වමම කුර්ආනය ගම්මාන 

වදවකහි ප්රබල මිනිවසකු වවත 

පහෙ කරනු ලැබිය යුතු 

වනොවව්ද?” යැයි ඔවුහු පැවසූහ.  

ِرَُجٍلِ ٰ َذاِالُْقْرآُنِلََعَ َلَِهٰ َوقَالُواِلَْوََّلِنُزِّ
يمٍِ َِعظه ِ{31} مهَنِالَْقْريَتَْيه

ඔවබ් පරමාධිපතිවේ ආශිර්වාදය 

වබදා හරිනුවේ ඔවුන් ද? 

වමවලොව ජීවිතවේ දී ඔවුන්වේ 

ජීවන සම්පත් ඔවුන් අතර වබදා 

හැරිවේ අපය. තවද ඔවුන්වගන් 

ඇතැවමකු ඇතැවමකුවගන් 

වසේවා සලසා ගැනීම සඳහා 

ඔවුන්වගන් ඇතැවමකු 

ඇතැවමකුට වඩා ඉහළින් 

තරාතිරම් වලින් උසස් කවෙමු. 

ඔවබ් පරමාධිපතිවේ ආශිර්වාදය 

هُِ
َ
ُموَنِرمَْحََتَِربَِّكِأ ََِنْنُِِۚ  ْمَِيْقسه

َِِمعهيَشَتُهمِِْبَيَْنُهمِِْقََسْمَنا ََياةهِِِفه
ْ
ِاْل

ْنَيا َِبْعٍضِِفَْوَقَِِبْعَضُهمَِِْوَرَفْعَناِۚ  ِاَلُّ
َتَّخِهَِدرََجاٍتِ َذَِبْعُضُهْمَِبْعًضاُِسْخرهيًّاَِله

اَِخْْيِ َِربَِّكَِِورمَْحَُتِِۚ   ِمهمَّ
ِ{32} ََيَْمُعونَِ
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ඔවුන් රැස් කරන දෑට වඩා 

වරේෂ්ඨය. 

ජනයා එකම සමූහයක් 

වනොවන්වන් නම් මහා 

කරුණාන්විතයාණන් ප්රතික්වෂේප 

කරන්නන්හට ඔවුන්වේ නිවවස් 

රිදිවයන් වූ වියනින් ද ඒ මත 

ඔවුන් නැග යන පියගැට වපළින් 

ද තවද ඔවුන්වේ නිවවස් වදොරටු 

වලින් ද ඔවුන් ඒ මත හාන්සි ව 

සිටින කවිච්චි වලින් ද විසිතුරු 

භාණ්ඩ වලින්ද අපි ඇති 

කරන්නට තිබුණි. වම් සියල්ල 

වමවලොව ජීවිතවේ (සුළු) භුක්ති 

විඳීමක් මිස නැත. තවද ඔවබ් 

පරමාධිපති අබියස මතු වලොව 

පිහිටනුවේ බිය බැතිමතුන්හටය.   

َدةًِ ًةِوَاحه مَّ
ُ
ْنِيَُكوَنِاَلَّاُسِأ

َ
َولَْوََّلِأ

ْمِ ههه ُُيوت ِْله نه
هالرَّمْحَٰ هَمْنِيَْكُفُرِب ََلََعلَْناِل

ٍةَِومَِ َعارهَجَِعلَْيَهاُِسُقًفاِمهْنِفهضَّ
بَْوابًاِ {33} َيْظَهُرونَِ

َ
ْمِأ ههه ُُيوت َوْله

ًراَِعلَْيَهاَِيتَّكهُئونَِ  {34} َوُُسُ
هنِِْۚ  َوزُْخُرفًاِ هَكُِِكَُِِّوإ ل

ٰ
اَِذ َِمَتاعُِِلَمَّ

ََياةهِ
ْ
ْنَياِاْل َرةُِِۚ  ِاَلُّ ْندََِِواْْلخه َِربَِّكِِعه

هلُْمتَّقهيَِ ِ{35} ل

36-42 අල්ලාහ්ව වමවනහි කිරීවමන් ඉවත්වන්නා වෂයිතාන්වේ මිතුවරකි. 
මහා කරුණාන්විතයාණන් 

වමවනහි කිරීම කවවරකු 

පිටුපාන්වන් ද අපි ඔහුට 

වෂයිතානුවකු පවරන්වනමු. එවිට 

ඔහු ඔහුට සමීප මිතුවරකු වවයි. 

ُِنَقيِّْضِ نه
َوَمْنَِيْعُشَِعْنِذهْكرهِالرَّمْحَٰ

رهينِ 
ِ{36} ََلَُِشْيَطانًاَِفُهَوََِلُِقَ

තවද නියත වශවයන්ම ඔවුහු 

(වෂයිතානුන්) ඔවුන් යහ 

මාර්ගවයන් වෙක්වති. තවද 

නියත වශවයන්ම තමන් යහ මග 

ලැබූවවෝ යැයි ඔවුහු සිතති. 

ِ بهيله
ِالسَّ وَنُهْمَِعنه ُهْمََِلَُصدُّ

هنَّ َوإ
نَُّهْمُِمْهَتُدونَِ

َ
ِ{37} َوََيَْسُبوَنِأ
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ඔහු අප වවත පැමිණි අවසථ්ාවව් 

‘මා අතර හා ඔබ අතර 

නැවගනහිර හා බටහිර වමන් 

දුරස්ථභාවයක් තිබුණා විය යුතු 

වනොවව් ද?’ යැයි ඔහු පවසයි. 

එවහයින් එම සමීප මිතුරා 

නපුරුය. 

ِ اَلِيَاََِلَْتِبَيِْنه
هَذاَِجاَءنَاِقَ ِإ ٰ َحَّتَّ

ِفَبهئَْسِ َوَبيَْنَكُِبْعَدِالَْمَْشهَقْيه
ِ{38} الَْقرهينُِ

නුඹලා අපරාධ කර ඇති බැවින් 

අද දින නුඹලාට ප්රවයෝජනවත් 

වනොවන්වන්මය. නියත 

වශවයන්ම නුඹලා දඬුවවමහි 

සහකාරවයෝය. 

نَُّكْمِ
َ
هْذَِظلَْمُتْمِأ َولَْنَِيْنَفَعُكُمِاَْلَْوَمِإ

ُِمْشَْتهُكونَِ ِالَْعَذابه ِ{39} ِفه

ඔබ බිහිරාට සවන් වැවකන්නට 

සලස්වන්වනහි ද? එවසේ 

නැතවහොත් අන්ධයාට හා 

පැහැදිලි මුොවවහි සිටින්නාට 

ඔබ මග වපන්වන්වනහි ද? 

ِ يِالُْعْْمَ ْوَِتْهده
َ
ِأ مَّ ُعِالصُّ نَْتِتُْسمه

َ
فَأ
َ
أ

َِضًَلٍلُِمبهٍيِ ِ{40} َوَمْنََِكَنِِفه

එවහයින් අපි ඔබ (වමවලොවින්) 

ඉවත් කෙ ද, සැබැවින්ම අපි 

ඔවුනට දඬුවම් කරන්නන් වවමු. 

هَكِ ِب اِنَْذَهََبَّ إهمَّ
إهنَّاِمهْنُهْمِفَ

فَ
ِ{41} ُمْنَتقهُمونَِ

එවසේ නැතවහොත් ඔවුනට අපි 

ප්රතිඥා දුන් දෑ, අපි ඔබට 

වපන්වන්වනමු. සැබැවින්ම අපි 

ඔවුන් මත බලය දරන්වනෝ වවමු.  

ْمِ اَِعلَْيهه
إهنَّ
هيَِوَعْدنَاُهْمِفَ ْوِنُرهيَنََّكِاذلَّ

َ
أ

ُرونَِ ِ{42} ُمْقَتده

43-45 නබි (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමාණන් වවත වපන්වා දුන් 
ඇතැම් මග වපන්වීම් 

එවහයින් ඔබ වවත වහළිදරව් 

කරනු ලැබූ දෑ ඔබ ග්රහණය කර 

ගනු. නියත වශවයන්ම ඔබ ඍජු 

මාර්ගය මතය. 

هََلَْكِ ِإ َ وِحه
ُ
هيِأ هاذلَّ ْكِب هنََّكِِۚ  فَاْسَتْمسه ِإ

ِٰ َاٍطِِلََعَ ِ{43} ُمْسَتقهيمٍِِِصه
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තවද නියත වශවයන්ම වමය 

ඔබට හා ඔවබ් සමූහයාට 

වමවනහි කිරීමකි. තවද නුඹලා 

මතු ප්රශ්න කරනු ලබනු ඇත. 

هَقْومهَكِ ِلََكَِول هنَُّهِذَلهْكر  ِوََسْوَفِِۚ  َوإ
لُونَِ
َ
ِ{44} تُْسأ

46-56 මූසා (අලේහිස් සලාම්) තුමා සහ ෆිර්අවුන්වේ කතා වස්තුව. 
මහා කරුණාන්විතයාණන්වගන් 

වතොර ව ගැතිකම් කරනු 

ලබන්නට වවනත් වදවිවරුන් අප 

පත් කවෙමු දැයි ඔබට වපර අප 

එවූ අපවේ දූතවරුන්වගන් ඔබ 

විමසනු. 

ْرَسلَْناِمهْنَِقْبلهَكِمهْنِ
َ
ْلَِمْنِأ

َ
َواْسأ

هَهًةِ ِآل ِالرَّمْحَٰنه َجَعلَْناِمهْنُِدونه
َ
ُرُسلهَناِأ
ِ{45} ُيْعَبُدونَِ

ෆිර්අවුන් හා ඔහුවේ පිරිස වවත 

සැබැවින්ම අපි අපවේ සාධක 

සමග මූසා ව එව්වවමු. එවිට “ඔහු 

නියත වශවයන්ම මම 

වලෝකයන්හි පරමාධිපතිවේ දහම් 

දූතයා වවමි” යැයි පැවසීය. 

ِ هََلٰ هَناِإ هآيَات ِب ْرَسلَْناُِموََسٰ
َ
َولََقْدِأ

ِ َِرُسوُلَِربِّ َِفَقاَلِإهِّنِّ فهْرَعْوَنَِوَملَئههه
ِ{46} الَْعالَمهيَِ

57-66 ඊසා (අලේහිස් සලාම්) තුමාවේ පහෙ වීම වලෝක විනාශවේ 
සලකුණකි. 

අපවේ සාධක සමග ඔහු ඔවුන් 

වවත පැමිණි කල්හි එවිට ඒ ගැන 

ඔවුහු (සමච්චලයට) සිනහසුනහ. 

هَذاُِهْمِمهْنَهاِ هَناِإ هآيَات اَِجاَءُهْمِب لَمَّ
فَ

ِ{47} يَْضَحُكونَِ
අපි ඔවුනට කවර සාධකයක් 

වපන්වුව ද එවැන්නට වඩා විශාල 

වදයක් මිස වවනකක් වනොවීය. 

තවද ඔවුන් නැවත හැරිය හැකි 

වනු පිණිස අපි ඔවුන් දඬුවමින් 

හසු කර ගත්වතමු. 

ِمهْنِ ْكََبُ
َ
ِأ َ ِِهه ْمِمهْنِآيٍَةِإهَّلَّ َوَماِنُرهيهه

ْختهَهاِ
ُ
َخْذنَاُهمِِْۚ  أ

َ
هالَْعَذابهِِوَأ ِلََعلَُّهمِِْب
ُعونَِ ِ{48} يَرْجه
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“අවහෝ හූනියම් කරුව! ඔබ 

අබියස ගිවිස ගත් දෑ අනුව ඔබ 

අප වවනුවවන් ඔවබ් 

පරමාධිපතිවගන් අයැද සිටිනු. 

නියත වශවයන්ම අපි යහ මග 

ලැබූවවෝ වන්වනමු යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ.  

ُرِاْدُعََِلَاَِربََّكِ احه يَُّهِالسَّ
َ
َوقَالُواِيَاِأ

ْنَدَكِ هَماَِعههَدِعه َناِ ب هنَّ إ
ِ{49} لَُمْهَتُدونَِ

ඔවුන්වගන් එම දඬුවම අපි ඉවත් 

කෙ කල්හි එවිට ඔවුහු (දිවුරුම) 

කඩ කරති. 

هَذاُِهْمِ َعَذاَبِإ
اَِكَشْفَناَِعْنُهُمِالْ فَلَمَّ

ِ{50} َيْنُكُثونَِ
තවද ෆිර්අවුන් තම සමූහයා අතර 

අමතා “අවහෝ ජනයිනි! මිසරවේ 

ආධිපතයය මා සතු වනොවව් ද? 

වමම ගංගාවන් මාවේ (පාලනය) 

යටවත් ගලා යයි. එවහයින් 

නුඹලා වනොදකින්වනහු ද? 

ِ ِقَاَلِيَاِقَْومه ِقَْومههه َونَاَدٰىِفهْرَعْوُنِِفه
ْنَهاُرِ

َ
اْْل هِه ذه َِوَهٰ ُِملُْكِمهْْصَ لَيَْسِِله

َ
أ

ِ فًََلِِۚ  ََتْرهيِمهْنََِتِْته
َ
ِأ

ونَِ ُ ِ{51} ُتْبْصه
එවසේ නැතවහොත් පැහැදිලි ව 

කතා කෙ වනොහැකි වම් නින්දිත 

පුේගලයාට වඩා මා වරේෂ්ඨ 

වනොවව් ද? 

ِ هيُِهَوَِمههي 
َذاِاذلَّ ِمهْنَِهٰ نَاَِخْْي 

َ
ْمِأ
َ
أ

ِ{52} َوََّلِيََكاُدِيُبهيُِ

එවසේනම් රනින් වූ වෙලු ඔහු 

වවත පලඳවනු ලැබිය යුතු 

වනොවව් ද? එවසේ නැතවහොත් ඔහු 

සමග පරිවාරකයින් වලස 

මලක්වරුන් පැමිණිවේ ද?” 

ْوِ
َ
ْسوهَرة ِمهْنَِذَهٍبِأ

َ
ِأ َِعلَْيهه َ لِْقه

ُ
فَلَْوََّلِأ

هَكُةِ َجاَءَِمَعُهِالَْمًَلئ
ِ{53} ُمْقَْتهنهيَِ

එවිට ඔහු තම ජනයා සුළුවකොට 

සැලකුවව්ය. එවහයින් ඔවුහු 

ඔහුට අවනත වූහ. නියත 

වශවයන්ම ඔවුහු (අල්ලාහට් 

එවරහි වු) කලහකාරී පිරිසක් වූහ. 

َطاُعوهُِ
َ
ِقَْوَمُهِفَأ هنَُّهمِِْۚ  فَاْسَتَخفَّ ِإ

قهيَِِقَْوًماََِكنُوا ِ{54} فَاسه
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ඔවුහු අප වකෝපයට පත් කෙ 

කල්හි අපි ඔවුනට දඬුවම් 

කවෙමු. එවිට අපි ඔවුන් සියලු 

වදනා (දිවේ) ගිල්වූවයමු. 

ْغَرْقَناُهْمِ
َ
اِآَسُفونَاِاْنَتَقْمَناِمهْنُهْمِفَأ فَلَمَّ

ْْجَعهيَِ
َ
ِ{55} أ

එවිට ඉකුත් ව ගිය පරපුරක් 

වලසත් පසු පැමිවණන්නන්හට 

උපමාවක් වලසත් අපි ඔවුන් පත් 

කවෙමු 

فََجَعلَْناُهْمَِسلًَفاَِوَمَثًًلِ
رهينَِ هْْلخه ِ{56} ل

මර්යම්වේ පුතණුවන් උපමාවක් 

වලස වගන හැර වපන්වනු ලැබූ 

කල්හි එවිට ඔවබ් ජනයා ඒ ගැන 

(අපහාස වලස) සිනහසුනහ.  

هَذاِقَْوُمَكِ اَُِضهَبِاْبُنَِمْريََمَِمَثًًلِإ َولَمَّ
ونَِ دُّ ِ{57} مهْنُهِيَصه

තවද “වරේෂ්ඨ වනුවේ අපවේ 

වදවියන් ද එවසේ නැතවහොත් ඔහු 

දැ?”යි ඔවුහු විමසූහ. තර්කයක් 

වලසින් මිස ඔවුහු එය ඔබට 

ඉදිරිපත් වනොකවෙෝය. එවසේය. 

ඔවුහු තර්ක කරන පිරිසකි. 

ْمُِهَوِ
َ
ِأ هَهُتَناَِخْْي  آل

َ
ُبوهَُِِماِۚ  َوقَالُواِأ ََِضَ
ِِلََكِ ِقَْومِ ُِهمِِْبَْلِِۚ  َِجَدًَّلِِإهَّلَّ

ُمونَِ ِ{58} َخصه

අපි ඔහුට ආශිර්වාද කෙ 

ගැත්වතකු මිස ඔහු නැත. 

ඉස්රාඊල් දරුවන්ට උදාහරණයක් 

වලස අපි ඔහු පත් කවෙමු. 

ِوََجَعلَْناهُِ ْنَعْمَناَِعلَْيهه
َ
ِأ َِعْبد  هْنُِهَوِإهَّلَّ إ

ائهيَلِ هُْسَ ِإ َِنه ِ{59} َمَثًًلِْله

තවද අපි අභිමත කර තිබුවණ් 

නම් නුඹලා අතුරින් 

මහවපොවෙොවව් නිවයෝජනය 

කරමින් පැමිවණන මලක්වරුන් 

පත් කරන්නට තිබුණි. 

ِ هَكًةِِفه َولَْوِنََشاُءََِلََعلَْناِمهْنُكْمَِمًَلئ
ََِيْلُُفونَِ ْرضه

َ
ِ{60} اْْل



 

 

 
13 

තවද නියත වශවයන්ම ඔහු 

(වේසු) අවසන් වහෝරාවව් 

සංඥාවයි. එවහයින් ඒ ගැන 

නුඹලා සැක වනොකරනු. තවද 

නුඹලා මා අනුගමනය කරනු. 

වමය ඍජු මාර්ගයයි.  

هَهاِ ِب نَّ ِفًََلَِتْمَْتُ اَعةه هلسَّ ِل ُهِلَعهلْم 
هنَّ َوإ

ِ َذاِۚ  َواتَّبهُعونه َِِهٰ َاط  ِِصه
ِ{61} ُمْسَتقهيمِ 

වෂයිතාන් නුඹලා වනොවැෙක්විය 

යුතුය, නියත වශවයන්ම ඔහු 

නුඹලාට ප්රකට සතුවරකි. 

ْيَطاُنِ نَُّكُمِالشَّ هنَّهُِِۚ  َوََّلِيَُصدَّ ِلَُكمِِْإ
ِ{62} ُمبهيِ َِعُدوٌِّ

ඊසා පැහැදිලි සාධක සමග 

පැමිණි කල්හි, “මම නුඹලා වවත 

ප්රඥාව සමග පැමිණිවයමි. තවද 

නුඹලා කවර වදයක් 

සම්බන්ධවයන් මතවේද ඇති 

කරගන්වනහු ද එහි ඇතැම් දෑ මම 

නුඹලාට පැහැදිලි කරනු පිණිස 

(පැමිණිවයමි.) එවහයින් නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. තවද 

නුඹලා මට අවනත වනු.” යැයි 

ඔහු පැවසීය. 

ِقَاَلِقَْدِ هاْْلَيَِّناته ِب يََسٰ اَِجاَءِعه َولَمَّ
هْكَمةِه

ْ
هاْل ْئُتُكْمِب ِلَُكْمِجه َ َبيِّ

ُ
َِوْله

ِ هيَُِتَْتلهُفوَنِفهيهه ِفَاتَُّقواِۚ  َبْعَضِاذلَّ
َِ يُعونِهِاّللَّ طه

َ
ِ{63} وَأ

“නියත වශවයන්ම අල්ලාහ ්වන 

ඔහු මාවේ පරමාධිපතිය. තවද 

නුඹලාවේද පරමාධිපතිය. 

එවහයින් නුඹලා ඔහුට ගැතිකම් 

කරනු. වමය ඍජු මාර්ගයයි.” 

َِوَربُُّكْمِفَاْعُبُدوهُِ ُِهَوَِرِّبِّ َ ِاّللَّ ِۚ  إهنَّ
َذا َِِهٰ َاط  ِ{64} ُمْسَتقهيمِ ِِصه

එවිට ඔවුන් අතුරින් වූ කණ්ඩායම් 

මත වේද ඇති කර ගත්වතෝය. 

එවහයින් අපරාධ කෙවුන්ට 

වව්දනීය දිනවේ දඬුවමින් විනාශ 

අත්වව්වා! 

ْمِ ْحَزاُبِمهْنِبَيْنههه
َ
ِِۚ  فَاْخَتلََفِاْْل ِفََوْيل 

ينَِ ه هَّلَّ ِيَْومٍَِِعَذابهِِمهنَِِْظلَُمواِل
مٍِ َله
َ
ِ{65} أ
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ඔවුන් වනොහගමින් සිටිය දී 

ක්ෂණික ව ඔවුන් වවත 

පැමිවණන අවසන් වහෝරාව ගැන 

හැර (වවනත් කිසිවක්) ඔවුහු 

බලාවපොවරොත්තු වන්වනහු ද? 

ِ تهَيُهْمَِهْلَِيْنُظُروَنِإهَّلَّ
ْ
ْنِتَأ

َ
اَعَةِأ السَّ

ِ{66} َبْغَتًةَِوُهْمََِّلِيَْشُعُرونَِ

67-73 බිය බැතිමතුන්හට ස්වර්ගවේ හිමි ප්රතිඵල. 
වේව බිය බැතිමතුන් හැර, එම 

මිතුරන් එදින ඔවුන්වගන් 

ඇතැවමකු ඇතැවමකුට සතුරු 

වවති. 

ِ َْعٍضَِعُدوٌّ ُءِيَْوَمئهٍذَِبْعُضُهْمِْله خهًلَّ
َ
اْْل

ِالُْمتَّقهيَِ ِ{67} إهَّلَّ

අවහෝ මාවේ ගැත්තනි! අද දින 

නුඹලා වවත කිසිදු බියක් නැත. 

තවද නුඹලා දුකට පත් 

වනොවන්වනහුය. 

َِعلَْيُكُمِاَْلَْوَمَِوََّلِ َبادهََِّلَِخْوف  يَاِعه
ْنُتْمََِتَْزنُونَِ

َ
ِ{68} أ

ඔවුහු වනාහි අපවේ වදන් විශ්වාස 

වකොට අවනත වන්නන් වූහ. 
هَناَِوََكنُواِ هآيَات هيَنِآَمُنواِب

اذلَّ
ِ{69} ُمْسلهمهيَِ

නුඹලා හා නුඹලාවේ බිරියන් 

සතුටු කරවනු ලබන තත්ත්වවේ 

නුඹලා ස්වර්ගයට පිවිවසනු (යැයි 

එදින ඔවුනට කියනු ලැවබ්.) 

ْزَواُجُكْمِ
َ
ْنُتْمِوَأ

َ
َنََّةِأ

ْ
اْدُخلُواِاَل
ونَِ ِ{70} َُتََْبُ

රනින් වූ තැටි හා බදුන් ඔවුන් 

වටා වගන යනු ලැවබ්. සිත් ආශා 

කරන දෑ ද ඇස් පිනවන දෑ ද එහි 

ඇත.  තවද නුඹලා එහි 

සදාතනිකවයෝය. 

َحاٍفِمهْنَِذَهٍبِ هصه ُيَطاُفَِعلَْيههْمِب
ْكَواٍبِ

َ
ْنُفُسِِتَْشَتههيهِهَِماَِوفهيَهاِۚ  وَأ

َ
ِاْْل

ْعُيَُِِوتَََّلُِّ
َ
ْنُتمِِْۚ  ِاْْل

َ
ِفهيَهاِوَأ

ونَِ ُ ِ{71} َخاَله
නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑ 

වහේතුවවන් නුඹලාට උරුම කර 

වදනු ලැබූ ස්වර්ගය එයයි. 

هَماِ ورهْثُتُموَهاِب
ُ
ِأ ِته

َنَُّةِالَّ
ْ
هلَْكِاَل َوت

ِ{72} ُكْنُتْمَِتْعَملُونَِ
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නුඹලාට එහි වබොවහෝමයක් 

පලතුරු ඇත. එයින් නුඹලා 

අනුභව කරන්වනහුය (එහිදී 

කියනු ලැවබ්.) 

َِكثهَْية ِمهْنَهاِ لَُكْمِفهيَهاِفَاكهَهة 
ُكلُونَِ

ْ
ِ{73} تَأ

74-80 නිරාවාසීන් සතු දඬුවම් . 
නියත වශවයන්ම වැරදිකරුවන් 

නිරවේ දඬුවවමහි සදාතනිකවයෝ 

වවති. 

َِجَهنََّمِ َِعَذابه ِالُْمْجرهمهَيِِفه إهنَّ
ونَِ ُ ِ{74} َخاَله

ඔවුහු එහි නිරායාසයට පත් ව 

සිටියදී ඔවුන්වගන් (දඬුවම) 

ලිහිල් කරනු වනොලැවබ්. 

ِ َِعْنُهْمَِوُهْمِفهيهه ُ ََّلُِيَفْتَّ
ِ{75} ُمْبلهُسونَِ

තවද අපි ඔවුනට අපරාධ 

වනොකවෙමු. නමුත් ඔවුහු 

(තමන්ම) අපරාධකරුවන් වූහ. 

ْنََِكنُواُِهُمِ كه
َوَماَِظلَْمَناُهْمَِولَٰ

همهيَِ ال ِ{76} الظَّ
අවහෝ (නිරවේ භාරකරු වන) 

“මාලික්! ඔවබ් පරමාධිපති (අවේ 

අවසානය) අප වවත තීන්දු 

කරත්වා ! යැයි ඔවුහු අමතති. 

(එවිට) “නියත වශවයන් නුඹලා 

රැඳී සිටින්වනෝ වවති” යැයි ඔහු 

පවසයි. 

َِعلَْيَناَِربَُّكِ َْقضه هُكَِله ِۚ  َونَاَدْواِيَاَِمال
هنَُّكمِِْقَاَلِ ِ{77} َماكهُثونَِِإ

සැබැවින්ම අපි සතයය සමග 

නුඹලා වවත පැමිණිවයමු. නමුත් 

නුඹලාවගන් බහුතරයක් වදනා 

සතයය පිළිකුල් කරන්වනෝ වවති. 

ُكْمِ ْكََثَ
َ
ِأ نَّ كه

َِولَٰ َقِّ
ْ
هاْل ْئَناُكْمِب لََقْدِجه

ََِكرهُهونَِ َحقِّ
هلْ ِ{78} ل

එවසේ නැතවහොත් ඔවුහු යම් 

කරුණක් තීන්දු කවෙෝ ද? එවිට 

නියත වශවයන්ම අපි ද තීන්දු 

කරන්වනො වවමු. 

اُِمَْبهُمونَِ
هنَّ ْمًراِفَإ

َ
بَْرُمواِأ

َ
ْمِأ
َ
ِ{79} أ
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ඔවුන් රහසින් පවසන දෑට හා 

ඔවුන්වේ රහස් සාකච්ඡා වලට 

සැබැවින්ම අප සවන් වනොවදනු 

ඇතැයි ඔවුහු සිතන්වනෝ ද? එවසේ 

වනොව ඔවුන් අබියසට වී අපවේ 

දූතවරු (සියල්ල) සටහන් කරති. 

ُهْمِ َّ نَّاََِّلِنَْسَمُعُِسه
َ
ْمََِيَْسُبوَنِأ

َ
أ

يْههمَِِْورُُسلَُناِبََلِِٰۚ  َوََنَْواُهْمِ ََِلَ
ِ{80} يَْكُتُبونَِ

81-89 අල්ලාහ්ට කිසිදු හවුල් කරුවකු වහෝ පුතකු වහෝ නැත. ඔහු එකීයය. 
“මහා කරුණාන්විතයාණන් හට 

දරුවකු වී නම් ගැතිකම් 

කරන්නන් අතුරින් පෙමුවැන්නා 

මම වවමි” යැයි (නබිවරය,) ඔබ 

පවසනු. 

ُلِ وَّ
َ
نَاِأ
َ
ِفَأ َِوََل  نه

هلرَّمْحَٰ هْنََِكَنِل قُْلِإ
ينَِ هده َعاب

ِ{81} الْ

අහස් හි හා මහවපොවෙොවව් 

හිමිපාණන් වූ  එවමන්ම අර්ෂ් 

(වහවත් සවර්ග රාජයවේ) 

හිමිපාණන් ඔවුන් වර්ණනා කරන 

දැයින් සුවිශුේධය.  

ِ َِربِّ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ِالسَّ ُسْبَحاَنَِربِّ

ُفونَِ اِيَصه َِعمَّ ِ{82} الَْعْرشه

එවහයින් ඔවුනට ප්රතිඥා වදනු 

ලබන ඔවුන්වේ දිනය හමුවන 

වතක් එවසේ ඔවුන් නිරත 

වන්නටත් වසල්ලම් කරන්නටත් 

ඔබ ඔවුන් අත්හැර දමනු. 

ِيًَُلقُواِ ٰ فََذْرُهْمََِيُوُضواَِويَلَْعُبواَِحَّتَّ
هيِيُوَعُدونَِ ِ{83} يَْوَمُهُمِاذلَّ

ඔහු වනාහි අහස් හි වදවිඳාය. 

මහවපොවෙොවවහි ද වදවිඳාය. 

තවද මහා ප්රඥාවන්තය. 

සර්වඥානීය. 

ِ ْرضه
َ
ِاْْل َوِفه  ِ

ٰ
هََل إ َماءِه ِالسَّ هيِِفه

َوُهَوِاذلَّ
 ِ هََلٰ َكهيمَُِِوُهوَِِۚ  إ

ْ
ِ{84} الَْعلهيمُِِاْل

අහසහ්ි හා මහවපොවෙොවව් ද ඒ 

වදක අතර ඇති දෑහි ද ආධිපතයය 

තමන් සතු වූ ඔහු අති උත්කෘෂ්ඨ 

විය. තවද අවසන් වහෝරාව 

පිළිබඳ දැනුම ඔහු වවතය. තවද 

ِ َماوَاته هيََِلُُِملُْكِالسَّ َوَتَباَرَكِاذلَّ
لُْمِ ْنَدهُِعه َِوَماِبَيَْنُهَماَِوعه ْرضه

َ
َواْْل

ِتُرَْجُعونَِ هََلْهه َِوإ اَعةه ِ{85} السَّ
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නුඹලා නැවත වයොමු කරනු 

ලබනුවේ ඔහු වවතමය.  

ඔහු හැර ඔවුන් ඇරයුම් කරන 

අයට මැදිහත් වීමට බලය 

වනොමැත. නමුත්, ඔවුන් 

දැනුවත්ව සතයයට සාක්ෂි 

දැරූවන් හැර. 

ِ ههه هيَنِيَْدُعوَنِمهْنُِدون َوََّلَِيْملهُكِاذلَّ
َِوُهْمِ َقِّ

ْ
هاْل َدِب َِمْنَِشهه

َفاَعَةِإهَّلَّ الشَّ
ِ{86} َيْعلَُمونَِ

තවද ඔවුන් මැව්වව් කවුදැයි ඔබ 

ඔවුන්වගන් විමසූ විට අල්ලාහ් 

යැයි සැබැවින්ම ඔවුහු පවසනු 

ඇත. එවසේ නම් ඔවුන් වවනතකට 

හරවනු ලබනුවේ වකවසේ ද? 

ِ ُ ِاّللَّ ْْلَُهْمَِمْنَِخلََقُهْمََِلَُقولُنَّ
َ
َِسأ ْ َولَِئه

  ِِٰۚ ّنَّ
َ
ِ{87} ونَِيُْؤفَكُِِفَأ

තවද ‘අවහෝ මාවේ 

පරමාධිපතියාණනි, නියත 

වශවයන්ම වමොවුහු විශ්වාස 

වනොකරන පිරිසකි.’ යන ඔහුවේ 

ප්රකාශය වව්. 

ِ ِإهنَّ ِيَاَِربِّ ََِّلَِوقهيلههه ُؤََّلءهِقَْوم  َهٰ
ِ{88} يُْؤمهُنونَِ

එවහයින් ඔබ ඔවුන් වනොසෙකා 

හරිනු. තවද සලාම් (ශාන්තිය) 

යැයි පවසනු. එවිට ඔවුහු මතු දැන 

ගනු ඇත. 

ِ ِفََسْوَفِِۚ  فَاْصَفْحَِعْنُهْمَِوقُْلَِسًَلم 
ِ{89} َيْعلَُمونَِ
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