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55 සූරත් අර්-රහම්ාන් (අපරිමිත දයාන්විතයා) 
මදීනාවවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 78 කි. 

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

1-25 අල්ලාහ් තම ගැත්තන් වවත කළ ආශිර්වාද සහ එය ප්රතික්ව ේප 

කරන්නන්හට වදොස් නැගීම. 

අපරිමිත දයාන්විතයාවණෝ  ِ{1} الرَّمْحمَٰنِ
ඔහු අල් කුර්ආනය ඉගැන්වීය. ْرآنِم ِالْق  لَّمم ِ{2} عم
ඔහු මිනිසා ව මැව්වව්ය. انِم نْسم ِاْْله قم

لم ِ{3} خم
ඔහු ඔහුට පැහැදිලි කතාව 

ඉගැන්වීය. 

ِاْْلميمانِم ه  لَّمم ِ{4} عم

හිරු හා සඳු නියමිත ගණන් 

විලාසයකට අනුව ගගනය කරයි.  
ِِبه ْسبمانِ  ر  مم

ِومالْقم ْمس  ِ{5} الشَّ

තවද තරු හා ගස යන වදක ඔහුට 

සුජූද් කරති. 
انِه دم مْسج  ِي ر  جم ِومالشَّ ِ{6} ومانلَّْجم 

තවද අහස ඔහු එය උස් කවළේය. 

තවද (යුක්තිවේ) තුලාව පිහිටුවව්ය.  
ِ عم ومضم اِوم هم عم ِرمفم اءم مم ومالسَّ

ِ{7} الْمهزيمانِم
යුක්තිවේ තුලාව නුඹලා 

උල්ලංඝනය වනොකරනු පිණිස. 
ِالْمهزيمانِه ْواِِفه ِتمْطغم

َّلَّ
م
ِ{8} أ

තවද නුඹලා සාධාරණවයන් යුතු ව 

තුලනය ක්රියාත්මක කරනු. තවද 

නුඹලා තුලාවවහි අඩු වනොකරනු.  

ِ َّلم ِوم هالْقهْسطه ِب ْزنم واِالْوم قهيم 
م
ومأ

واِالْمهزيمانِم ِْسه  ِ{9} ُت 
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තවද මහවපොවළොව එය සියලු ජීවීන් 

සඳහා තැබුවව් ය. 
نمامِه
م
هْْل اِل هم عم ِومضم ْرضم

م
ِ{10} وماْْل

එහි පලතුරු ද වකොපු සහිත රටඉඳි 

ගස් ද ඇත. 
ِ ِذمات  ٌةِومانلَّْخل  اِفماكههم فهيهم

امِه ْكمم
م
ِ{11} اْْل

තවද වපොතු සහිත ධානය ද සුවඳැති 

පැළෑටි ද ඇත. 
ِ ِذ وِالْعمْصفه مبُّ

ْ
وماْل

ْْيمانِ  ِ{12} ومالرَّ
එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{13} ت كم

වළන් වමන් වියළි මැටිවයන් ඔහු 

මිනිසා මැව්වව්ය. 
ِ ال  لْصم ِمهْنِصم انم نْسم ِاْْله قم

لم خم
ارهِ
خَّ لْفم ِ{14} َكم

තවද ගින්වනන් වූ (දුමක් නැති) 

දැල්වලන් ඔහු ජින් වර්ගයා 

මැව්වව්ය 

ِمهْنِ ارهج  ِمهْنِمم مانَّ
ْ
ِاْل لمقم ومخم

ارِ 
ِ{15} نم

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{16} ت كم

(ඔහු) නැවගනහිරවල් වදවකහි 

හිමිපාණන් හා  ටහිරවල් වදවකහි 

හිමිපාණන්ය. 

ِ رمبُّ ِوم ْْيه
ْْشهقم ِالْمم رمبُّ
ْغرهبمْْيِه ِ{17} الْمم

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{18} ت كم
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ඔහු මුහුදු වදක එකිවනකට 

යාවන්නට හැරීය. 
تمقهيمانِه

ِيملْ ْينه ِاْْلمْحرم جم رم ِ{19} مم

ඒ වදක අබි වා වනොයන අයුරින් ඒ 

වදක අතර  ාධකයක් විය. 
ِيمْبغهيمانِه

ٌخَِّلم اِبمْرزم مم ِ{20} بميْنمه 

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{21} ت كم

ඒ වදකින් මුතු හා ප ළු මතු වවයි. ِ اِاللُّْؤل ؤ  مم ِمهْنه  ج  ْر  َيم
انِ  رْجم ِ{22} ومالْمم

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{23} ت كم

තවද කඳු වමන් මුහුවදහි උසින් 

ගමන් කරනු ල න යාත්රා ද ඔහුට 

ඇත. 

ِاْْلمْحرهِ ِِفه آت 
نْشم مومارهِالْم 

ْ
اْل  ِ َلم وم
مِه ْعَلم

م
ْْل ِ{24} َكم

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

ءهِ ِآَّلم يِّ
م
بهأ
اِفم مم بِّك  رم

بمانِه ذِّ ِ{25} ت كم

26-30 අල්ලාහ්වේ පැවැත්ම හැර අන් සියලුම මැවීම්හි විනාශය. 
ඒ (මහවපොවළොව) මත ඇති සියල්ල 

විනාශ වී යන්නක්ය. 
انِ 
اِفم لمْيهم ْنِعم ِمم ُّ ِ{26} ُك 

තවද වත්ජාන්විතභාවවයන් හා 

වගෞරවාන්විතභාවවයන් යුක්ත 

නුඹවේ පරමාධිපතිවේ මුහුණ වශේ  

ව පවතී. 

ِ له
مَلم
ْ
ِذ وِاْل بِّكم ِرم ِومْجه  َٰ يمْبَقم وم

ْكرمامِه ِ{27} وماْْله
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එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{28} ت كم

අහසහ්ි හා මහවපොවළොවවහි 

සිටින්වනෝ(තම අවශයතාව) 

ඔහුවගන් ඉල්ලා සිටිති. සෑම 

දිනකම ඔහු (තම) කටයුත්වතහි 

නිරත ව සිටියි. 

ِ ْرضه
م
ِوماْْل اوماته مم ِالسَّ ْنِِفه مم  ِ

َل 
م
مْسأ ي
  َِِّۚ وِمِيمْومِ ُِك  ِِه  نِ ِِفه

ْ
أ ِ{29} شم

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{30} ت كم

31-36 අල්ලාහ්වේ  ලය ඉදිරිවේ මිනිස් වර්ගයා සහ ජින් වර්ගයාවේ 
වනොහැකියාව. 

අවහෝ (මිනිස් හා ජින්) වදවර්ගයනි! 

අපි නුඹලා වවනුවවන් ඉක්මණින් 

(විනිශ්චය සඳහා වූ කාලය) වවන් 

කරන්වනමු.  

ِ يُّهم
م
ْمِأ ِلمك  غ  نمْفر  سم

نِه
َلم ِ{31} اثلَّقم

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{32} ت كم

අවහෝ ජින් හා මිනිස් සමූහයනි! 

අහස් හා මහවපොවළොවව් පැතිකඩ 

වලින් පලා යෑමට නුඹලා හැකියාව 

දරන්වන් නම් නුඹලා පලා යනු. 

මහා  ලයකින් මිස නුඹලා පලා 

වනොයනු ඇත. 

ِ ِإهنه نْسه ِوماْْله هنِّ
ْ
ِاْل م يماِممْعْشم

ارهِ ْقطم
م
واِمهْنِأ ذ  ْنِتمْنف 

م
ْعت ْمِأ اْستمطم

واِ ذ  ِفماْنف  ْرضه
م
ِوماْْل اوماته مم ِِۚ  السَّ َِّلم

ونِم ذ  ِِتمْنف  انِ ِإهَّلَّ لْطم هس  ِ{33} ب
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එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{34} ت كم

නුඹලා (අයහපත්) වදවර්ගයට 

එවරහිව  ගිනි ජාලා හා දුමාරයක් 

එවනු ලැවබ්. එවිට නුඹලා 

වදවර්ගය (ඉන් ආරක් ා වන්නට) 

උදව් වනොල නු ඇත. 

ِ ار 
وماٌظِمهْنِنم اِش  مم لمْيك  ِعم ل  ي ْرسم

ِ ماٌسِفمَلم ُن  مانِهوم ِ{35} تمنْتمِصه

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{36} ت كم

37-45 වැරදි කරන්නන්හට හිමි දඬුවම. 
එවහයින් අහස පැළී ගිය විට එය 

වතල් වමන් රතු පැහැ ගැවණනු 

ඇත. 

ةًِ ْردم نمْتِوم ِفمَكم اء  مم ِالسَّ ته قَّ إهذماِانْشم
فم

انِه هم دلِّ
ِ{37} َكم

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{38} ت كم

එවහයින් එදින මිනිවසකු වහෝ 

ජින්නුවවකු වහෝ ඔහුවේ පාපය 

ගැන විමසනු වනොල යි. 

هنٌْسِ ِإ نْبههه
ْنِذم ِعم ل 

م
ِي ْسأ َِّلم ئهذ  يمْومم فم

انِ  ِجم َّلم ِ{39} وم
එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

ِ يِّ
م
بهأ
اِفم مم بِّك  ءهِرم آَّلم

بمانِه ذِّ ِ{40} ت كم
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වැරදි කරුවවෝ ඔවුන්වේ සලකුණු 

වලින් හඳුනා ගනු ල ති. එවිට ඉදිරි 

නළල් වකස් වරොද හා පාද වලින් 

ග්රහණය කරනු ල ති. 

ْمِ اه  يمم هسه ِب ونم ْجرهم  ِالْم 
ي ْعرمف 

ِ هانلَّوماِصه ِب
ذ  ي ْؤخم فم
امِه ْقدم

م
ِ{41} وماْْل

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{42} ت كم

වැරදි කරුවන් එය ව ොරු යැයි 

පවසන නිරය වමය වව්. 
اِ ههم ِب ب 

ذِّ ِي كم ِته
ِالَّ نَّم  هم جم هِه ذه همَٰ
ونِم ْجرهم  ِ{43} الْم 

ඒ අතර හා දැඩි රශම්ීය වලෝදිය 

අතර ඔවුහු කැරවකති. 
ِ هيم  ِمحم بمْْيم اِوم ِبميْنمهم وف ونم يمط 

ِ{44} آنِ 
එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{45} ت كم

46-78 වදවියන් පිළි ඳ මතකවයන් පසුවන්නන්ට හිමි ස්වර්ග උයන් පිළි ඳ 
වර්ණනාවක්. 

තම පරමාධිපතිවේ සන්නිධානවේ 

වපනී සිටීමට බිය වූවන්ට (ස්වර්ග) 

උයන් වදකක් ඇත. 

ِ بِّهه ِرم امم قم ِمم افم ْنِخم همم ل وم
نَّتمانِه ِ{46} جم

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{47} ت كم

සාරවත් අතුවලින් යුක්ත (උයන්) 

වදකකි. 
ْفنمانِ 

م
ِ{48} ذموماتماِأ
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එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{49} ت كم

ඒ වදවකහි ගලා යන උල්පත් 

වදකකි. 
ْرهيمانِه

َِتم ْينمانه اِعم ِ{50} فهيههمم

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{51} ت كم

සෑම පලතුරකින්ම වජෝඩුවක් 

 ැගින් ඒ එවදකහි ඇත. 
ِ ة  ِفماكههم ِّ اِمهْنُِك  فهيههمم

انِه وْجم ِ{52} زم
එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{53} ت كم

ඇතිරිලි මත හාන්සි වන්නන් 

වලසිනි. එහි ඇතුළත (ඉසත්බ්රක් 

වර්ගවේ) වසේද වරද්වදනි. එම 

උයන් වදවකහි පලතුරු සමීපවයන් 

පිහිටයි. 

اِمهْنِ هن هم ائ ِبمطم ِف ر ش  َٰ م ِلَعم تَّكهئهْيم م 
ِ هْستمْْبمق  ِِۚ  إ نم منَّتمْْيِهِومجم

ْ
ِاْل

انِ  ِ{54} دم
එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{55} ت كم
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ඒවාවයහි දමිත  ැල්මැති පිරිසිදු 

කනයා කුමරියන් වවති. ඔවුනට 

වපර කිසිදු මිනිවසකු වහෝ 

ජින්නුවවකු වහෝ ඔවුන් ස්පර්ශ කර 

නැත. 

مْمِ ِل ْرفه ِالطَّ مات  ِقماِصه فهيههنَّ
ِ َّلم ْمِوم ْبلمه  هنٌْسِقم ِإ ْثه نَّ يمْطمه

انِ  ِ{56} جم
එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{57} ت كم

නියත වශවයන්ම ඔවුහු මැණික් හා 

ප ළු වමන් වවති. 
ِ ِاْْلماق وت  نَّ نَّه 

م
أ كم

انِ  رْجم ِ{58} ومالْمم
එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{59} ت كم

යහපතට යහපත මිස වවනත් 

ප්රතිඵලයක් ඇත් ද? 
ِ ِإهَّلَّ انه ِاْْلهْحسم زماء  ْلِجم هم

انِ  ِ{60} اْْلهْحسم
එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{61} ت كم

ඒ වදකට අමතරව (තවත්) උයන් 

වදකකි. 
نَّتمانِه اِجم هههمم ون مهْنِد  ِ{62} وم

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{63} ت كم
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(ඒ වදක) තද වකොළ පැහැවයන් 

යුක්තය. 
تمانِه امَّ ْدهم ِ{64} م 

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{65} ت كم

ඒ වදවකහි උතුරා ගලා යන 

උල්පත් වදකකි. 
تمانِه اخم ِنمضَّ ْينمانه اِعم ِ{66} فهيههمم

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{67} ت كم

ඒ වදවකහි පලතුරු ද රටඉඳි ද 

වදළුම් ද ඇත. 
ٌْلِ َنم ٌةِوم اِفماكههم فهيههمم

انٌِ مَّ ر  ِ{68} وم
එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{69} ت كم

රූමත් යහපත් කාන්තාවවෝ 

ඒවාවයහි වවති. 
انٌِ ْْيماٌتِحهسم ِخم ِ{70} فهيههنَّ

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{71} ت كم

කූඩාරම් තුළ සඟවා ත න ලද 

ලලනාවවෝ වවති. 
ِ ورماٌتِِفه ْقص  وٌرِمم ح 

هيمامِه
ْ
ِ{72} اْل
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එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

ِ
م
بهأ
اِفم مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ

بمانِه ذِّ ِ{73} ت كم

ඔවුනට වපර කිසිදු මිනිවසකු වහෝ 

ජින්නුවවකු වහෝ ඔවුන් ස්පර්ශ කර 

නැත. 

ِ َّلم ْمِوم ْبلمه  هنٌْسِقم ِإ نَّ ْثه  ْمِيمْطمه
م ل

انِ  ِ{74} جم
එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{75} ت كم

වකොළ පැහැති වමට්ට මත ද 

අලංකාර බුමුතුරුණු මත ද 

හාන්සිවන්නන් වලස සිටිති. 

ِ ْْض 
ِخ  ِرمْفرمف  َٰ م ِلَعم تَّكهئهْيم م 

انِ  ِحهسم رهيٍّ
ْبقم ِ{76} ومعم

එවහයින් (මිනිස් හා ජින් යන) 

නුඹලා වදවදනාවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර ආශිර්වාදයන්  නුඹලා 

වදවදනා ව ොරු කරන්වනහු ද? 

اِ مم بِّك  ءهِرم ِآَّلم يِّ
م
بهأ
فم

بمانِه ذِّ ِ{77} ت كم

වත්ජාන්විතභාවවයන් හා 

වගෞරවාන්විතභාවවයන් යුත් 

නුඹවේ පරමාධිපතිවේ නාමය අති 

උත්කෘ ්ට විය. 

ِ له
مَلم
ْ
ِذهيِاْل بِّكم ِرم ِاْسم  تمبمارمكم

ْكرمامِه ِ{78} وماْْله
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