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13 සූරා අර් රඅද්    
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13 සූරත් අර්-රඃද් (ගිගුරුම් හඬ) 

මක්කාවවහි දී පහළ වූවකි.    ආයාත් 43 කි. 

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

1-4. කුර්ආනය සැබෑවක් බව විස්තර කිරීම හා සයලු දෑ කිරීමට අල්ලාහ් 

ශක්තිය ඇත්තා බවට වපන්වා වදන ඇතැම් සාධක. 

අලිෆ්, ලාම්, රා. වමය වද්ව 

ග්රන්යවේ වදන් වේ. නුඹවේ 

පරමාධිපති වවතින් නුඹ වවත පහළ 

කරනු ලැබූ දෑ සතයයකි. එනමුත් 

ජනයා අතුරින් බහුතරයක් වදනා 

විශ්වාස වනොකරති. 

هلْك ِِۚ  املرِ ِۚ  ِالْكهت ابهِِآي ات ِِت
هي نْزهلِ ِو اَّلَّ
 
ْك ِِأ بِّك ِِمهنِِْإهَل   ق ِِر 

ْ
ِاْل

نَِّ كه
ل َٰ ِ ِو  ْكث 

 
ِِأ ِِانلَّاسه ِل 
ِ{1} ي ْؤمهن ونِ 

කිසදු කුලුනකින් වතොර ව ඔබ 

දකින අහස ඔසවා තැබුවේ අල්ලාහ් 

වන ඔහුය. පසු ව ඔහු රජාසානය 

මත ස්යාපිත වූවේය. ඔහු හිරු හා 

සඳු වසඟ කවළේය. සයල්ල නියමිත 

කාලයක් දක්වා ගමන් කරයි. ඔහු 

සයලු කරුණු සැලසුම් කරයි. 

නුඹලාවේ පරමාධිපතිවේ හමු ව 

නුඹලා තරවේ විශ්වාස කළ හැකි 

වනු පිණිස වමම වදන් ඔහු පැහැදිලි 

කරයි. 

ْْيِه
هغ  ِب او اته م  ِالسَّ ع 

هيِر ف  ِاَّلَّ اَّللَّ 
اِ ْون ه  ٍدِت ر  م  ِِاْست و ىَِِٰث مَِِّۚ  ع  َِع  

ِ ْرشه رِ ِۚ  ِالْع  خَّ ِِو س  ْمس  رِ ِالشَّ م  ِو الْق 
ِلِۚ   ْرهيِك 

ٍلَِِي  ج 
 
ًّمِِِله بِّرِ ِۚ  ِم س  ِي د 

ْمرِ 
 
ل ِِاِْل صِّ مِِْاْْلي اتهِِي ف  لَّك  ِل ع 

اءهِ هلهق  ْمِت وقهن ونِ ِب بِّك  ِ{2} ر 

මහවපොවළොව දිගු වකොට එහි කඳු 

හා ගිංගා ඇති කවළේ ඔහුමය. තවද 

සෑම ඵල වගාවකින්ම එහි ඔහු 

ද්විත්ව වශවයන් වජෝඩු ඇති 

اِ ِفهيه  ع ل  ِو ج  ْرض 
 
ِاِْل دَّ هيِم  ِاَّلَّ و  و ه 
اًراِ ْنه 

 
ِو أ و اِسه  مهنِِْۚ  ر  ِِِّو  ِك 
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කවළේය. තවද ඔහු දහවල රාත්රිවයන් 

ආවරණය කරයි. නියත වශවයන්ම 

වටහා ගන්නා ජනයාට වමහි සාධක 

ඇත. 

ر اتهِ ع ل ِِاثلَّم  اِج  ْيِهِفهيه  وْج  ِاثْن ْيِهِز 
  ِِۚ ارِ ِاللَّْيل ِِي ْغشه هِِۚ  ِانلَّه  ِِنَِّإ ِفه

هك ِ ل
ي اٍتِِذ َٰ ْومٍِِْل  هق  ونِ ِل ر  كَّ ِ{3} ي ت ف 

මහවපොවළොවේ එකිවනකට යාබද 

ව පිහිටි කලාප ද මිදි වලින් යුත් 

උයන් ද වකත් වතු ද අතු සහිත හා 

අතු රහිත රටඉඳි ගස් ද ඇත. එකම 

ජලවයන් සපයනු ලැවබ්. අනුභව 

කිරීවම්දී ඒවායින් ඇතැම් වද් 

ඇතැම් වද්ට වඩා විශිෂ්ටවත් 

කවළමු. නියත වශවයන්ම වමහි 

වටහා ගන්නා ජනයාට සිංඥාවන් 

ඇත. 

اوهر اٌتِ ج 
ت  ٌعِم  ِقهط  ْرضه

 
ِاِْل ِفه و 

هيٌلِ َن  ْرٌعِو  ز  ْعن اٍبِو 
 
نَّاٌتِمهْنِأ و ج 

اٍءِ هم  ِب َٰ ْنو اٍنِي ْسَق  ِصه ْْي 
ْنو اٌنِو غ  صه

ِب ْعٍضِ َٰ اَِع   ه  ِب ْعض  ل  ضِّ ن ف  ٍدِو  و احه
ِ له
ك 
 
ِاِْل ِِإهنَِِّۚ  فه هك ِِفه ل

ي اٍتِِذ َٰ ِْل 
ْومٍِ هق  ِ{4} ي ْعقهل ونِ ِل

5-7. වදවියන්ට ආවද්ශ කරන්නන් නැවත නැගිටුවීම පිළිබඳ ප්රතික්වෂේප 

කිරීම. ඔවුනට හිමි ප්රතිවිපාකය, සිංඥා හා සාධක වගන එන වමන් ඔවුන් 

ඉල්ලා සටීම. 

තවද (නබිවරය යමක් පිළිබඳ ව) 

නුඹ පුදුමයට පත් වන්වනහි නම් 

එවිට පුදුම සහගත වනුවේ අපි පස් 

බවට පත් වූ විට නව මැවීමක් තුළට 

පත් වන්වනමු දැයි ඔවුහු විමසන 

ප්රකාශයයි. තම පරමාධිපති ව 

ප්රතික්වෂේප කළවුන් වමොවුහුමය. 

ඔවුන්වේ වගලවල් වල විලිංගු 

ඇත්වතෝ ද වමොවුහුමය. තවද 

නිරාවාසීහු ද වමොවුහුමය. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකවයෝ වවති. 

هذ اِ إ
 
ْمِأ ٌبِق ْول ه  ْبِف ع ج  هْنِت ْعج  إ و 

نَِّ يٍدِك  ده لٍْقِج  ِخ  ِفه
هنَّاِل  إ

 
ِۚ  اِت ر ابًاِأ
هك ِ
وَل َٰ
 
هينِ ِأ واِاَّلَّ ر  ف  بِّههمِِْك  هر  ِۚ  ِب

هك ِ
وَل َٰ
 
ل ِِو أ ْغَل 

 
ِِاِْل ْعن اقهههمِِْفه

 
ِۚ  ِأ

هك ِ
وَل َٰ
 
ِِو أ اب  ْصح 

 
مِِْۚ  ِانلَّارهِِأ اِه  ِفهيه 
ونِ  اِله  ِ{5} خ 

තවද යහපතට වපර නපුර ඉක්මන් 

කරන්නැයි ඔවුහු නුඹවගන් ඉල්ලා 
ِ ْبل  ِق  يِّئ ةه هالسَّ ِب ك 

ل ون  ي ْست ْعجه و 
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සටිති. ඔවුනට වපර දඬුවමට ලක් 

වූවන් ඉකුත් ව වගොස් ඇත. තවද 

නියත වශවයන්ම නුඹවේ 

පරමාධිපති ජනයා කරන අපරාධ 

වලට ඔවුනට ක්ෂමාශීලීභාවවයන් 

යුක්තය. එවමන්ම නියත 

වශවයන්ම නුඹවේ පරමාධිපති 

දඬුවම් දීවමහි ඉතා දැඩිය. 

ل ْتِ ِو ق ْدِخ  ن ةه  س 
ْ
ِِاْل ْبلهههم 

مهْنِق 
ِ ت  ث َل  هنَِِّۚ  الْم  إ بَّك ِِو  ةٍَِِّل  وِر  ْغفهر  ِم 
ِ هلنَّاسه َِِٰل ههمَِِْع   لْمه

هنَِِّۚ  ِظ  إ بَّك ِِو  ِر 
يدِ  ده ابهِِل ش  عهق 

ِ{6} الْ

තවද ඔහුවේ පරමාධිපතිවගන් 

සිංඥාවක් ඔහු වවත පහළ කරනු 

ලැබිය යුතු වනොවේ දැයි ප්රතික්වෂේප 

කළවුන් පවසති. (නබිවරය) නුඹ 

අවවාද කරන්වනකු පමණි. සෑම 

සමූහයකටම මග වපන්වන්වනකු 

විය. 

ِ نْزهل 
 
ِأ واِل ْول  ر  ف  ِك  هين  ِاَّلَّ ول  ي ق  و 

ِ بِّهه ِآي ٌةِمهْنِر  ل ْيهه اِۚ  ع  هنَّم  ِِإ نْت 
 
ِأ

رٌِ ْنذه ِِۚ  ِم  ِّ لهك  ادٍِِق ْومٍِِو  ِ{7} ه 

ِ

8-16. අල්ලාහ්වේ දැනුම හා ඔහුවේ ශක්තිය සයලු දෑ ආවරණය කර තිබීම. 

සෑම කතක්ම උසුලන දෑ ද 

ගර්භාෂවේ අඩු වන දෑ ද එහි වැඩි 

වන දෑ ද අල්ලාහ් දනී. තවද සෑම 

වදයක්ම ඔහු අබියස නියමිත 

ප්රමාණයක් අනුව  පිහිටයි. 

اِ م  ِو  َٰ ْنَث 
 
ِأ ِك   ْمهل 

اَِت  ِم  ِي ْعل م  اَّللَّ 
ِ اد  اِت ْزد  م  ِو  ام  رْح 

 
ِاِْل ِِۚ  ت غهيض  ُك   و 

ارٍِ ْقد  همه ب هِ  ْند  ٍءِعه ْ
ِ{8} َش 

ගුප්ත දෑ හා දෘෂයමාන දෑ දන්නාය. 

අති මහත් අති උත්තරීතරය. 
ِ بهْي 

الْك  ةِه اد  ه  ِو الشَّ ْيبه غ 
ِالْ هم  ل َع 
الِه ت ع  ِ{9} الْم 

නුඹලා අතුරින් ප්රකාශය සඟවන්නා 

ද එය වහළි කරන්නා ද තවද 

රාත්රිවයහි සැඟවවන්නා ද දහවල් 

කාලවේ සැරිසරන්නා ද (අල්ලාහ් 

ඉදිරිවේ) එක සමානය. 

مِْ و اٌءِمهْنك  ْنِِس  م  ِو  ْول  ِالْق  َّ َس 
 
ْنِأ م 

ِ ْيله
هاللَّ ْست ْخٍفِب ِم  و  ْنِه  م  ِو  ههه ِب ر  ه  ج 

ارهِ
هانلَّه  ارهٌبِب ِ{11} و س 
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ඔහු ඉදිරිවයන් හා ඔහු පසුපසන් 

සට අල්ලාහ්වේ නිවයෝගවයන් ඔහු 

ව ආරක්ෂා කරන ලුහුබඳින්නන් 

ඔහුට වවති. ඔවුන් තුළ ඇති දෑ 

ඔවුන් වවනස් කර ගන්නා වතක් 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් පිරිසක් 

තුළ ඇති දෑ වවනස් වනොකරයි. යම් 

පිරිසකට අල්ලාහ් යම් නපුරක් 

අවප්ක්ෂා කවළේ නම් එවිට ඔහුට 

වැළකීමක් වනොමැත. තවද 

ඔහුවගන් වතොර ව වවනත් කිසදු 

භාරකරුවකු ද ඔවුනට වනොමැත. 

مهْنِ ِو  يْهه ِي د  ب اٌتِمهْنِب ْيه قِّ ع  م   ِ َل 
هِ ْمرهِاَّللَّ

 
ِمهْنِأ ون ه  ظ  ْف  َِي  لْفههه ِإهنَِِّۚ  ِخ 

 ِ ِِاَّللَّ ِ ِل  ْيِّ اِي غ  ْومٍِِم  هق  واِِب ْيِّ  ِي غ  َٰ َّتَّ ح 
ههْمِ سه

ْنف 
 
هأ اِب هذ اِۚ  م  إ ر ادِ ِو 

 
ِ ِأ ْومٍِِاَّللَّ هق  ِب

وًءا ِِس  ر دَِِّف َل  اِۚ  َِل  ِِم  م  مِِْو  ِمهنِِْل ه 
هِ ون ِمهْنِو الٍِد  ِ{11} هه

ِ

ඔහු වනාහි බියක් හා (වැස) 

බලාවපොවරොත්තුවක් වලසන් විදුලි 

වකටීම නුඹලාට වපන්වන්නාය. 

තවද ඔහු ඝන වලාකුළු නිර්මාණය 

කරයි. 

ْوفًاِ ِخ  ق  ْ ِالَْب  م  رهيك 
هيِي  ِاَّلَّ و  ه 

ِ اب  ح  ئ ِالسَّ ي نْشه ًعاِو  م  و ط 
ال ِ ِ{12} اثلِّق 

ගිගුරුම ඔහුවේ ප්රශිංසාව තුළින් ද 

තවද මලක්වරුන් ඔහු ගැන වූ 

බිවයන් ද (ඔහු ව) පිවිතුරු කරති. 

ඔහු අකුණු සැර එවනු ඇත. එවිට 

අල්ලාහ් ගැන ඔවුන් තර්ක කරමින් 

සටිය දී ඔහු එමගින් අභිමත කරන 

අයට විපාකය ඇති කරයි. තවද ඔහු 

උපක්රමශීලිත්වවයන් ඉතා දැඩිය. 

ِ ة  هك  ئ َل  و الْم  هِه ِِبه ْمده ِالرَّْعد  بِّح  ي س  و 
ِ ق  و اعه ِالصَّ ل  ي ْرسه ِو  تههه يف  مهْنِخه
ْمِ ِو ه  اء  ْنِي ش  اِم  هه  ِب يب  ي صه

ف 
َِي  ادهل ِ يد  ده ِش  و  و ه  ِه ِاَّللَّ ِفه ون 

الِه ِ{13} الْمهح 

සැබෑ අයැදුම ඔහු සතුය. තවද 

ඔහුවගන් වතොර ව ඔවුන් අයැද 

සටින්නන් ඔවුනට කිසවකින් 

ප්රතිචාර වනොදක්වති. එය තම කටට 

ජලය ළඟා කරවීමට තම දෑත් 

ِ  قِّ
ْ
ة ِاْل ْعو  د   ِ هينِ ِۚ  َل  ونِ ِو اَّلَّ ِي ْدع 

ههِهِمهنِْ ون ِِد  يب ونِ ِل  مِِْي ْست جه ءٍِِل ه  ْ هش  ِب
ِ ِِإهلَّ طه ب اسه ْيهِهِك  فَّ ِِك  اءهِِإهل  َِله ْبل غِ ِالْم 



 

 

 
6 

ජලයට දිගු කරන්වනකු වමන් මිස 

නැත. එය ඔහු වවත ළඟා වන්නක් 

වනොවේ. තවද වද්ව 

ප්රතික්වෂේපකයින්වේ අයැදුම 

මුළාවක මිස නැත. 

ِِف اه ِ هغههه هب ال ِب و  اِه  م  اِۚ  و  م  ءِ ِو  ِد َع 
فهرهينِ 

ِِالَْك  ِِإهلَّ ِِفه َل  ِ{14} لٍِض 

අහසහ්ි හා මහවපොවළොවේ ඇති දෑ 

කැමැත්වතන් වුව ද අකමැත්වතන් 

වුව ද අල්ලාහ්ටම සුජූද් කරති. 

ඔවුන්වේ වහවණැලි ද උවද් හා 

හවස (සුජූද් කරති.) 

ِ او اته م  ِالسَّ ْنِفه ِم  د  ي ْسج  ِه َّ َّلله و 
ْمِ ل ه  َل  ْرًهاِو ظه ك  ْوًَعِو  ِط  ْرضه

 
و اِْل

ِ اله ِو اْْلص  وِّ د  غ 
هالْ ِ{15} ۩ب

අහසහ්ි හා මහවපොවළොවේ 

හිමිපාණන් කවුරුන්දැ?යි නුඹ 

විමසනු. අල්ලාහ් යැයි නුඹ පවසනු. 

අල්ලාහ්වගන් වතොර ව තමන් වවත 

කිසදු ප්රවයෝජනයක් වහෝ හිිංසාවක් 

වහෝ කිරීමට හිමිකම් වනොදරන 

භාරකරුවන් නුඹලා ගත්වතහු දැයි 

නුඹ විමසනු. අන්ධයා හා 

වපනුමැත්තා එක සමාන වේවිද ? 

එවමන්ම අන්ධකාරයන් හා 

ආවලෝකය එක සමාන වේවි දැ?යි 

නුඹ විමසනු. එවසේ නැතවහොත් ඔහු 

මවනවාක් වමන් ඔවුන්ද මවා එම 

මැවීම ඔවුනට ගළපා ගන්නා 

හවුල්කරුවන් අල්ලාහ්ට ආවද්ශ 

වශවයන් ඔවුන් තබන්වනෝද? සයලු 

දෑහි මැවුම්කරු අල්ලාහ් යැයි ද 

තවද ඔහු ඒකීයය යැයි ද (සයල්ල) 

මැඩ පවත්වන්නා යැයි ද පවසනු. 

نِْ ِِق ْلِم  ْرضه
 
ِو اِْل او اته م  ِالسَّ ر ب 

ِ ِاَّللَّ  له
ف اَّتَّ ْذت مِِْق ْلِِۚ  ق 

 
ههِهِمهنِِْأ ون ِد 

ْوَله اءِ 
 
ِِأ ونِ ِل  ههمِِْي ْملهك  سه

ْنف 
 
ِن ْفًعاِِله

ًاِ َِض  ل  ْلِِق ْلِِۚ  و  وهيِه 
ِي ْست 

َِٰ ْعّم 
 
ْيِ ِاِْل مِِْو اْْل صه

 
ْلِِأ وهيِه 

ِت ْست 
ات ِ ل م  مِِْۚ  ِو انل ورِ ِالظ 

 
ل واِأ ع  هِِج  َّ َِّلله

ءِ  َك  ُِِش   اب ه  ِف ت ش  لْقههه خ  واِك  ل ق  خ 
ْيههْمِ

ل  ِع   لْق 
ْ
لِهِۚ  اْل

ِ ِق  هق ِِاَّللَّ ال ِِِّخ  ِك 
ءٍِ ْ وِ َِش  دِ ِو ه  ارِ ِالْو احه هَّ ِ{16} الْق 

ِ

17. සතයය හා අසතයය, ඒවා අනුගමනය කරන්නන් සඳහා වූ උපමාව. 
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ඔහු අහසන් ජලය පහළ කවළේය. 

එවිට ඇළවදොළ එහි ප්රමාණයට 

අනුව ගලා යයි. එම ගැල්ම (ඊට) 

ඉහළින් පිහිටන වපණ පිඬු උසුලයි. 

තවද ආභරණ හා භාණ්ඩ වසොයමින් 

ගින්වනහි ඔවුන් ඒවා උණු කරන 

දැයින් ද ඒ හා සමාන වපණ පිඬු 

ඇත. වමවලසය අල්ලාහ් සතයය 

හා අසතයයට උපමා කරනුවේ. 

එනම් වපණ පිඬු වූ කලී එය තුරන් 

වී යයි. නමුත් මිනිසාට ප්රවයෝජනය 

වගන වදන දෑ වූ කලී එය 

මහවපොවළොවේ රැවඳයි. එවලසය 

අල්ලාහ් උපමාවන් වගන හැර 

පානුවේ. 

ال ْتِ اًءِف س  اءهِم  م  ِالسَّ ِمهن  ل  نْز 
 
أ

ِ ْيل  ِالسَّ ل  اِف اْحت م  رهه  د 
هق  ْودهي ٌةِب

 
أ

ب ًداِر ابهًياِ اِۚ  ز  مهمَّ ِِو  ل ْيهه ِع  ون  ي وقهد 
ب ٌدِ ت اٍعِز  ْوِم 

 
لْي ٍةِأ ِحه اء  ِانلَّارهِابْتهغ  فه

ِ هك ِِۚ  مهْثل ه  ل
ذ َٰ ِِك  ْْضهب 

ِ ِي   قَِِّاَّللَّ
ْ
ِاْل

ل ِ اِۚ  ِو اْْل اطه مَّ
 
ب دِ ِف أ ِِالزَّ ي ْذه ب  ِف 

اءًِ ف  اِۚ  ِج  مَّ
 
اِو أ عِ ِم  ِِي ْنف  ِانلَّاس 
ِ ث  ي ْمك  ِِف  ِِفه ْرضه

 
هك ِِۚ  ِاِْل ل

ذ َٰ ِك 
ِ ْْضهب 

ِ ِي  ْمث الِ اَّللَّ
 
ِ{17} ِاِْل

18. වදවියන් විශ්වාස කරන්නන් හා ප්රතික්වෂේප කරන්නන්වේ ගමනාන්තය. 
තම පරමාධිපතිවගන් පිළිතුරු 

පැතූවනට යහපත් දෑ තිවබ්. 

ඔහුවගන් පිළිතුරු වනොපැතූවන් 

නියත වශවයන්ම ඔවුනට 

මහවපොවළොවේ ඇති සයලු දෑ ද ඒ 

සමගම ඒ හා සමානයක් ද වී නම් 

ඔවුහු එය (සයල්ල) වන්දි වශවයන් 

වදනු ඇත. නපුරු විනිශ්චයක් 

ඇත්වතෝ ඔවුහුමය. තවද ඔවුන් 

ලැගුම් ගන්නා ස්යානය නිරයයි. එම 

නවාතැන නපුරු විය. 

ِ َٰ  ْسَن 
ْ
ِاْل بِّههم  هر  اب واِل ِاْست ج  ين  ه

هَّلَّ ِۚ  ل
هينِ  يب واِل مِِْو اَّلَّ ْمِِل وَِِْل  ِِي ْست جه ِل ه  نَّ

 
أ

ِ ه  ع  ِم  مهْثل ه  هيًعاِو  َِج  ْرضه
 
ِاِْل اِفه م 

ِ ههه ْواِب ْفت د 
هك ِِۚ  ل 

وَل َٰ
 
مِِْأ وءِ ِل ه  ِس 

ابهِ هس 
ْ
مِِْاْل و اه 

ْ
أ م  نَّمِ جِ ِو  ِِۚ  ِه  هئْس  ب ِو 

ادِ  ه  ِ{18} الْمه

19-24. වද්ව විශ්වාසවන්තයින්වේ ගුණාිංග හා ඔවුනට හිමි ප්රතිඵල. 

නුඹවේ පරමාධිපතිවගන් නුඹ වවත 

පහළ කරනු ලැබූ දෑ සතයයක්ම බව 
ِ ْنِي ْعل م  م  ف 

 
ِمهْنِأ ْك  ِإهَل 

نْزهل 
 
اِأ نَّم 

 
أ
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දැන ගන්නා, අන්ධයා වමන් වූ ඔහු 

වැනි ද? නියත වශවයන්ම උපවදස් 

ලබනුවේ බුද්ධිය ඇත්තන්ය. 

ِ َٰ ْعّم 
 
ِأ و  ْنِه  م  ِك   ق 

ْ
ِاْل بِّك  اِِۚ  ر  هنَّم  إ

ِ ْْل ابه
 
ول وِاِْل

 
ِأ ر  كَّ ِ{19} ي ت ذ 

ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ්වේ ගිවිසුම 

පූර්ණ ව ඉටු කරති. තවද ඔවුහු එම 

ගිවිසුම කඩ වනොකරති. 

ِ ل  و  ِه ِاَّللَّ ْهده هع  ِب ون 
ِي وف  هين  اَّلَّ
ِْ ِال ون  ض  يث اق ِي ْنق  ِ{21} مه

තවද ඔවුහු වනාහි කවර වදයක් 

සම්බන්ධකම් පවත්වා වගන යනු 

ලබන්නට අල්ලාහ් නිවයෝග කවළේ 

ද එවන් සම්බන්ධකම් රකිති. 

ඔවුන්වේ පරමාධිපති පිළිබඳ ව 

භීතියට පත් වවති. තවද නපුරු 

විනිශ්චයට ද බිය වවති. 

ِمِ  ل ون  ِي صه هين  ْنِو اَّلَّ
 
ِأ ههه ِب ِاَّللَّ  ر  م 

 
اِأ

ِ َي  اف ون  ْمِو  بَّه  ِر  ْون  ْش  َي  ِو  ل  ي وص 
ابهِ هس 

ْ
ِاْل وء  ِ{21} س 

තවද ඔවුහු වනාහි තම 

පරමාධිපතිවේ තෘප්තිය 

අවප්ක්ෂාවවන් ඉවසා දරා ගත්හ. 

තවද සලාතය විධිමත් ව ඉටු කළහ. 

අපි ඔවුනට වපෝෂණය කළ දැයින් 

රහසගත ව හා ප්රසද්ධිවේ විය 

පැහැදම් කළහ. තවද යහපත් දැයින් 

නපුරු දෑ ඔවුන් ඉවත් කරනු ඇත. 

(යහපත්) අවසන් නිවහන 

ඔවුනටමය. 

ْمِ بِّهه ِر  ِو ْجهه اء  واِابْتهغ  َب   ِص  هين  و اَّلَّ
اِ واِمهمَّ ق  ْنف 

 
ة ِو أ َل  واِالصَّ ق ام 

 
و أ

ِ ي ْدر ء ون  نهي ًةِو  َل  اِو ع  ً ْمَِسه ز ْقن اه  ر 
ِل ِ هك 

وَل َٰ
 
ِأ يِّئ ة  ِالسَّ ن ةه  س 

ْ
هاْل ِب ْقَب  ْمِع  ه 
ارهِ ِ{22} اِلَّ

අද්න් (නම් සදා පවතින ස්වර්ග) 

උයන් ඇත. ඔවුහු හා ඔවුන්වේ 

මුතුන්මිත්තන් ඔවුන්වේ බිරියන් 

ඔවුන්වේ පරම්පරාවන් අතුරින් 

කවවරකු දැහැමි කටයුතු කවළේ ද 

ඔවුන් ද ඇතුළු වවති. තවද (එහි) 

සෑම වදොරටුවකින්ම ඔවුන් වවත 

نَّات ِ ْنِِج  م  اِو  ل ون ه  ْدٍنِي ْدخ  ع 
ْمِ هه ْزو اجه

 
ْمِو أ ههه ِمهْنِآب ائ ح 

ل  ص 
هههْمِ يَّات رِّ

ةِ ِۚ  و ذ  هك  ئ َل  ل ونِ ِو الْم  ِي ْدخ 
ْيههمِْ
ل  ِِِّمهنِِْع  ِ{23} ب اٍبِِك 
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මලක්වරුන් ද ඇතුළු වවති. 

නුඹලා ඉවසා සටි වහේතුවවන් 

නුඹලා වවත ශාන්තිය අත්වේවා  

එවහයින් අවසන් නිවහන යහපත් 

විය. (යැයි පවසති.) 

مٌِ َل  ت ْمِِس  ْ َب  اِص  هم  ْمِب ل ْيك  ِۚ  ع 
ِِف نهْعمِ  ْقَب  ارهِِع  {24} اِلَّ  

25. වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්වේ ගුණාිංග හා ඔවුනට හිමි ප්රතිවිපාක. 

තවද ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ්වේ 

ගිවිසුම ඔහු සමග ගිවිස ගත් පසු ව 

කඩ කරති. තවද කවර වදයක් 

සම්බන්ධවයන් සම්බන්ධකම් 

පවත්වා ගනු ලැබීමට අල්ලාහ් 

නිවයෝග කවළේ ද එය ඔවුහු කපා 

හරිති. තවද ඔවුහු මහවපොවළොවේ 

කලහකම් කරති. ශාපය ඔවුනටමය 

තවද නපුරු නිවහන ද ඔවුනට ඇත. 

مهْنِ ِه ِاَّللَّ ْهد  ِع  ون  ض  ِي ْنق  هين  و اَّلَّ
ِ ِاَّللَّ  ر  م 

 
اِأ ِم  ع ون  ي ْقط  ِو  ِمهيث اقههه ب ْعده
ِ ِفه ون  د  ي ْفسه ِو  ل  ْنِي وص 

 
ِأ ههه ب

ِ ْرضه
 
ِِۚ  اِْل

 
ْمِأ ل ه  ِو  ِاللَّْعن ة  م  ِل ه  هك 

وَل َٰ
ارهِ ِاِلَّ وء  ِ{25} س 

26-28. වද්ව ප්රතික්වෂේපකයින්වේ හිතුවක්කාරකම් හා වපෝෂණය හා මඟ 

වපන්වීම ඇත්වත් අල්ලාහ්වේ අවතහි බව විස්තර කිරීම. 

අල්ලාහ් ඔහු කැමති අයට ජීවන 

පහසුකම් දිගු හරියි. තවද ඔහු (එය) 

සීමා කරයි. ඔවුහු වමවලොව ජීවිතය 

පිළිබඳ ව සතුටු වවති. තවද 

වමවලොව ජීවිතය මතු වලොවවහි 

(ස්වල්ප) භුක්ති විඳීමක් මිස නැත. 

ِ اء  ْنِي ش  هم  ِل ْزق  ِالرِّ ط  ِي بْس  اَّللَّ 
ِ ر  ي ْقده واِۚ  و  رهح 

 ي اةهِِو ف 
ْ
هاْل ْني اِب ِاِل 

ا م  ِِو  إهلَّ ةِه ر  ِاْْلخه ْني اِفه اِل   ي اةِ 
ْ
اْل
ت اعٌِ ِ{26} م 

ඔහු වවත ඔහුවේ පරමාධිපතිවගන් 

සිංඥාවක් පහළ කරනු ලැබිය යුතු 

වනොවේ දැයි ප්රතික්වෂේප කළවුන් 

විමසති. (නබිවරය) නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් තමන් අභිමත 

කරන අය ව වනොමගට වයොමු 

ِ نْزهل 
 
ِأ واِل ْول  ر  ف  ِك  هين  ِاَّلَّ ول  ي ق  و 

ِآي ٌةِمهنِْ ل ْيهه ِِع  بِّهه ِ ِإهنَِِّق ْلِِۚ  ر  ِاَّللَّ
ل ِ اءِ ِم نِِْي ضه يِي ش  ي ْهده ْهِهِو  ِم نِِْإهَل 
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කරයි. තවද ඔහු වවතට 

වයොමුවන්නන්හට ඔහු මග 

වපන්වයි යැයි පවසනු. 

ِ ن اب 
 
ِ{27} أ

විශ්වාස කළවුන් තවද ඔවුන්වේ 

හදවත් අල්ලාහ් ව වමවනහි 

කිරීවමන් සැනසුමට පත් වවති. 

දැන ගනු  අල්ලාහ් ව වමවනහි 

කිරීවමන් හදවත් සැනසුමට පත් 

වවති. 

 ِ ت ْطم ئه ن واِو  ِآم  هين  ْمِِاَّلَّ ق ل وب ه 
ِه ْكرهِاَّللَّ هذه ِِۚ  ب ل 

 
ْكرِهِأ هذه هِِب ِاَّللَّ

 ِ ل وب ِِت ْطم ئه ِ{28} الْق 

29. වදවියන් විශ්වාස කරන්නන්වේ අවසානය.ِ

විශ්වාස වකොට දැහැමි කටයුතු 

කළවුන් වනාහි ඔවුනට සුබාසරි හා 

යහපත් වයොමුවක් ඇත. 

ِ اْله اته ل واِالصَّ مه ن واِو ع  ِآم  هين  اَّلَّ
مِْ ِل ه  َٰ وَب  آٍبِِط  ِم  ْسن  ِ{29} و ح 

30. රසූල්වරයාවේ කාර්යභාරය හා ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය. 

(නබිවරය) එවලස අපි සමූහයක් 

වවත ඔබ ව දූතුයකු වලස එේවවමු. 

ඔවුනට වපර (වබොවහෝ) සමූහයන් 

ඉකුත් ව ගිවයෝය. (එය) ඔවුන් මහා 

කාරුණිකයාණන් ව ප්රතික්වෂේප 

කරමින් සටිය දී ඔබ වවත අපි 

දන්වා සටි දෑ ඔවුන් වවත නුඹ 

පාරායනය කර වපන්වීම සඳහාය. 

ඔහුය, මාවේ පරමාධිපති. ඔහු හැර 

වවනත් වදවියකු වනොමැත. ඔහු 

වකවරහි මම භාර කවළමි. තවද 

ඔහු වවතය පශ්චාත්තාප වී වයොමු 

වන ස්යානය ඇත්වත් යැයි 

(නබිවරය,) නුඹ පවසනු. 

ل ْتِ ٍةِق ْدِخ  مَّ
 
ِأ ِفه ن اك 

لْ ْرس 
 
ِأ هك  ل

ذ َٰ ك 
مٌِ م 
 
اِأ ْبلهه  هيِِمهْنِق  ِاَّلَّ ْيههم 

ل  ِع  ِله ْتل و 
ِ ون  ر  ْمِي ْكف  ِو ه  ْك  ْين اِإهَل  وْح 

 
أ

ِ نه
هالرَّمْح َٰ وِ ِق ْلِِۚ  ب ِِه  ّبِّ ِِر   ِِل 

هَل َٰ ِِإ
هلَّ ِإ

وِ  ل ْيهِهِه  ِِع  ْت  َّكَّ ْهِهِت و  هَل  إ ِو 
ت ابهِ ِ{31} م 

31-34. වද්ව ප්රතික්වෂේපකයින්වේ ඉල්ලීම සම්බන්ධවයන් ප්රතිචාරය 
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(ඔවුන් පවසන අයුරින්) නියත 

වශවයන්ම (වවනත්) කුර්ආනයක් 

තිබී එමගින් කඳු ගමන් කරවනු 

ලැබුවේ නම් වහෝ එමගින් 

මහවපොවළොව වවන් කරනු ලැබුවේ 

නම් වහෝ එමගින් මළවුන් කතා 

කරවනු ලැබුවේ නම් වහෝ (ඔවුහු 

විශ්වාස වනොකරති.) නමුත් සයළු 

කරුණු අල්ලාහ් සතුය. අල්ලාහ් 

අභිමත කරන්වන් නම් සයලු ජනයා 

හට ඔහු මග වපන්වන්නට තිබුණු 

බව විශ්වාස කළවුන් වනොදැන 

සටිවයෝ ද? අල්ලාහ්වේ ප්රතිඥාව 

පැමිවණන වතක් ප්රතික්වෂේප 

කළවුන් ඔවුන් සදු කළ දෑ 

වහේතුවවන් ඔවුනට අර්බුදයක් ඇති 

වීම වහෝ ඔවුන්වේ නගරයට 

සමීපවයන් එය(අර්බුද ය) සදු වීම 

අඛණ්ඩ ව පවතිනු ඇත. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් ප්රතිඥා ව කඩ 

වනොකරයි. 

ْوِ
 
ِأ هب ال 

ْ
ِاْل ههه ْيِّ ْتِب ْرآنًاِس 

ِق  نَّ
 
ل ْوِأ و 

ِ ههه ِب م 
ِّ ْوُِك 

 
ِأ ْرض 

 
ِاِْل ههه ْتِب ع  ق طِّ

ِ َٰ ْوَت  هِِب ْلِِۚ  الْم  َّ ْمرِ َِّلله
 
هيًعاِِاِْل ِۚ  َج 

ف ل مِْ
 
ِِأ سه

 
هينِ ِي ْيأ ن واِاَّلَّ نِِْآم 

 
اءِ ِل وِِْأ ِي ش 

 ِ ىِاَّللَّ د  ِِل ه  هيًعاِانلَّاس  ِِۚ  َِج  ل  ِو 
ِهِي ز ال ِ واِينِ اَّلَّ ر  ف  مِِْك  يب ه  اِت صه هم  ِب

وا ن ع  ةٌِِص  ارهع 
وِِْق 

 
رهيًباَِت  ل ِِأ

ِمهنِِْق 
ارهههمِْ َِِٰد  َّتَّ ِ ِح  ته

ْ
هِِو ْعدِ ِي أ هنَِِّۚ  ِاَّللَّ ِإ

 ِ ادِ ِاَّللَّ يع  ِالْمه ْلهف  َِي  ِ{31} ل 

ِ

සැබැවින්ම නුඹට වපර සටම 

දූතවරුන් සමච්චලයට ගනු ලැබූහ. 

එවහත් මම ප්රතික්වෂේප කළවුනට 

කල් දුනිමි. පසු ව මම ඔවුන් 

ග්රහණය කවළමි. එවහයින් මාවේ 

දඬුවම වකවසේ වීද? 

ِ ْبلهك  ٍلِمهْنِق  هر س  ْهزهئ ِب
ِاْست  ده ل ق  و 

ِ واِث مَّ ر  ف  ِك  ين  ه هَّلَّ ِل ْمل ْيت 
 
ف أ

ْمِ ْذت ه  خ 
 
ِِۚ  أ ْيف  نِ ِف ك  َِك 

ابهِ ق  ِ{32} عه

සෑම ආත්මයක් වකවරහිම ඔවුන් 

ඉපැයූ දෑ පිළිබඳ ව ඔහු නිරීක්ෂා 

කරන්වනකු ව සටිය දී ඔවුහු 

අල්ලාහ්ට හවුල්කරුවන් පත් 

اِ هم  ِن ْفٍسِب ِّ ِك  َٰ هٌمَِع   ِق ائ و  ْنِه  م  ف 
 
أ

ب ْتِ س  ل واِۚ  ك  ع  هِِو ج  َّ ءِ َِّلله َك  ِق ْلُِِش  
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කවළෝ ද? (නබිවරය,) ඔවුහු ඔවුන් 

නම් කවළෝ ද නැතවහොත් 

මහවපොවළොවේ ඔහු වනොදන්නා දෑ 

ඔහුට ඔවුන් දන්වන්වන් ද 

නැතවහොත් එය මතුපිටින් පවතින 

ප්රකාශයක් ද? නමුත් ප්රතික්වෂේප 

කළවුනට ඔවුන්වේ කුමන්ත්රණය 

අලිංකාරවත් කරන ලදී. තවද යහ 

මගින් ඔවුන් වළක්වන ලදී. තවද 

අල්ලාහ් කවවරකු වනොමග 

යවන්වන් ද එවිට කිසදු මග 

වපන්වන්වනකු ඔහුට වනොමැත. 

مِْ وه  م  ِِۚ  ِس  ِي ْعل م  اِل  هم  ِب ه 
ْمِت ن بِّئ ون 

 
أ

هظ ِ ْمِب
 
ِأ ْرضه

 
ِاِْل ِفه ْوله ِالْق  ِۚ  اههٍرِمهن 
يِّنِ ِب ْلِ ينِ ِز  ه هَّلَّ واِل ر  ف  ْكر ه مِِْك  ِم 

وا د  نِهِو ص 
بهِِع  ِالسَّ م نِِْۚ  يله ِو 
ْضلهلِه

ِ ِي  اِاَّللَّ م  ادٍِِمهنَِِْل  ِِف  ِ{33} ه 

ِ

වමවලොව ජීවිතවේ ඔවුනට 

දඬුවමක් ඇත. මතු වලොව දඬුවම 

ඉතා දරුණුය. තවද අල්ලාහ්වේ 

දඬුවමින් සුරකින කිසවවකුත් 

ඔවුනට වනොමැත. 

ْني اِ اِل   ي اةِه
ْ
ِاْل اٌبِفه ذ  ْمِع  ه 

ِۚ  ل 
ِ اب  ذ  ل ع  ةهِِو  ر  ق ِِاْْلخه ش 

 
اِۚ  ِأ م  مِِْو  ِل ه 

هِِمهنِ  ِ{34} و اقٍِِمهنِِْاَّللَّ

35-37. ස්වර්ගය පිළිබඳ වර්ණනාව, වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන සෑම 

වකවනකුටම නියම වන අවසානය. නබි තුමාණන් සඳහා වූ අවවාදය. 

වද්ව බිය හැඟීවමන් යුතු ව කටයුතු 

කරන්නන්හට ප්රතිඥා වදනු ලැබූ 

(ස්වර්ග) උයවනහි උපමාවක් නම් 

ඊට යටින් ගිංගාවවෝ ගලා බසති. 

එහි ආහාර හා එහි වහවණ සදා 

පවතී. එය වද්ව බිය හැඟීවමන් 

කටයුතු කළවුන්වේ අවසානයයි. 

වද්ව ප්රතික්වෂේපකයින්වේ 

අවසානය (නිරා) ගින්නයි. 

ِالْمِ  د  ِو عه ِته
ِالَّ  نَّةه

ْ
ِاْل ث ل  ِم  ون  ِۚ  تَّق 
ْرهي

اِمهنَِِْت  ْتهه 
ارِ َِت  ْنه 

 
اِۚ  ِاِْل ل ه  ك 

 
ِأ

همٌِ ائ اِد  ل ه  هلْك ِِۚ  ِو ظه ِِت ْقَب  هينِ ِع  ِاَّلَّ
ْوا ِِۚ  ِاتَّق  فهرهين 

ِالَْك  ْقَب  و ع 
ِ{35} انلَّارِ 

තවද ඔවුන් වනාහි ඔවුනට අපි වද්ව 

ග්රන්යය පිරිනැමුවවමු. නුඹ වවත 

පහළ කරනු ලැබූ දෑ පිළිබඳ ව ඔවුහු 

ِي فِْ ِالْكهت اب  م  ِآت يْن اه  هين  ِو اَّلَّ ون  ر ح 
ِ ْك  ِإهَل 

نْزهل 
 
اِأ هم  مهنِ ِۚ  ب ْحز ابهِِو 

 
ِاِْل
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සතුටු වවති. එම කණ්ඩායම් අතුරින් 

එයින් ඇතැවමක් ප්රතික්වෂේප 

කරන්වනෝ ද වවති. මම අණ කරනු 

ලැබුවේ අල්ලාහ්ට ගැතිකම් කිරීමට 

හා ඔහුට ආවද්ශ වනොතැබීමටය. 

ඔහු වවතම මම අයැදිමි. තවද 

නැවත වයොමු වන ස්යානය ඇත්වත් 

ඔහු වවතය යැයි (නබිවරය) නුඹ 

පවසනු. 

نِْ هِ ِي ْنكهرِ ِم  اِق ْلِِۚ  ِب ْعض  هنَّم  مهْرت ِِإ
 
ِأ

نِْ
 
ْعب دِ ِأ

 
ِ ِأ ِِاَّللَّ ل  ُْشهكِ ِو 

 
ههِهِأ ْهِهِۚ  ِب هَل  ِإ

و ْدع 
 
ْهِهِأ هَل  إ ِ{36} م آبهِِو 

ِ

එවලස අපි එය අරාබි බසන් වූ 

නීති(ග්රන්ය)යක් වලස පහළ 

කවළමු. තවද ඥානවයන් නුඹ 

වවත පැමිණි දෑට පසු ව ඔවුන්වේ 

ආශාවන් නුඹ පිළිපදින්වනහි නම් 

අල්ලාහ් වවතින් කිසදු භාරකරුවකු 

වහෝ සුරකින්නකු වහෝ නුඹට 

වනොමැත. 

هًياِ ب ر 
ْكًماِع  نْل اه ِح  نْز 

 
ِأ هك  ل

ذ َٰ ك  ِۚ  و 
ِه ئه
ل  ِِو  مِِْاتَّب ْعت  ه  ْهو اء 

 
اِِأ م  ب ْعد 

هِ ِاَّللَّ ِمهن  اِل ك  ِم  ِالْعهلْمه ِمهن  اء ك  ِج 
ِو اٍقِ ل  ِو  ٍّ ِله ِ{37} مهْنِو 

38,39. රසූල්වරයාවේ යයාර්යය. 

සැබැවින්ම අපි නුඹට වපර සටම 

දූතවරුන් එේවවමු. තවද ඔවුනට 

අඹුවන් හා පරපුර ඇති කවළමු. 

අල්ලාහ්වේ අනුමැතිවයන් වතොර ව 

යම් වදනක් වගන ඒමට කිසදු 

රසූල්වරයකුට වනොවීය. සෑම කාල 

පරිච්වේදයකටම වද්ව ග්රන්යයක් 

විය. 

ِ ْبلهك  ًَلِمهْنِق  لْن اِر س  ْرس 
 
ْدِأ ل ق  و 

يًَّةِ ْزو اًجاِو ذ رِّ
 
ْمِأ لْن اِل ه  ع  اِۚ  و ج  م  ِو 

نِ  ولٍَِِك  هر س  نِِْل
 
ِ ِأ ته

ْ
هآي ةٍِِي أ ِِب هإهْذنِهِإهلَّ ِب

هِ ِِۚ  ِاَّللَّ ِّ ٍلِِلهك  ج 
 
ِ{38}كهت اٌبِِأ

අල්ලාහ් තමන් අභිමත කරන දෑ 

මකා දමයි. තවද (අභිමත කරන දෑ) 

තිවබන්නට ද හරියි. තවද මාතෘ 

ග්රන්යය ඇත්වත් ඔහු අබියසය. 

ِ بهت 
ي ثْ ِو  اء  اِي ش  ِم  وِاَّللَّ  ِۚ  ي ْمح 

ه ِ ْند  مِ ِو عه
 
ِ{39} الْكهت ابهِِأ

40-43. වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්වේ තත්ත්වය අල්ලාහ් මැනවින් 
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දන්නා බවත් එය ඔහු වනොසලකා අත්වනොහැරිය බවත් පවසමින් නබි 

තුමාණන්වේ හදවත තහවුරු කිරීම. 

අප ඔවුනට ප්රතිඥා කරන දෑ නුඹට 

අපි වපන්වූවද නැතවහොත් (ඊට 

වපර) නුඹ ව අපි මරණයට පත් කළ 

ද නුඹ වවත පැවවරනුවේ (ඔවුනට) 

දන්වා සටීම පමණි. විනිශ්චය කිරීම 

අපවේ වගකීමය. 

ْمِ ه  هيِن عهد  ِاَّلَّ ِب ْعض  رهي نَّك 
اِن  هْنِم  إ و 

ِ ل ْيك  اِع  إهنَّم 
ِف  ي نَّك  ْوِن ت و فَّ

 
ِأ غ  اْْل َل 

ِ اب  هس 
ْ
ل ْين اِاْل ِ{41} و ع 

නියත වශවයන්ම අපි 

මහවපොවළොවට පැමිණ එහි 

පැතිකඩ වලින් අපි එය පටු කරන 

බව ඔවුහු වනොදුටුවවෝද? තවද 

අල්ලාහ් තීන්දු කරයි. ඔහුවේ 

තීන්දුව වළක්වන්වනකු වනොමැත. 

තවද ඔහු විනිශ්චය කිරීවමහි ඉතා 

වේගවත්ය. 

ِ
 
ِاِْل ته

ْ
نَّاِن أ

 
ْواِأ ل ْمِي ر  و 

 
اِأ ه  ص  ِن ْنق  ْرض 

اِ ْطر افهه 
 
ِ ِۚ  مهْنِأ مِ ِو اَّللَّ ْك  َِِي  ِل 

ِ ب  قِّ ع  هِهِم  وِ ِۚ  ِْله ْكمه هيعِ ِو ه  َِس 
ابهِ هس 

ْ
ِ{41} اْل

ඔවුනට වපර සටියවුන් සැබැවින්ම 

කුමන්ත්රණ කවළෝය. සයලු 

උපක්රමයන් අල්ලාහ් සතුය. සෑම 

ආත්මයක්ම උපයන දෑ ඔහු දනී. 

අවසන් (යහපත්) නිවහන සතු 

වනුවේ කා හටදැයි වද්ව 

ප්රතික්වෂේපකවයෝ මතු දැන ගනිති. 

هِ َّ ه ْبلهههْمِلِلَف 
ِمهْنِق  هين  ِاَّلَّ ر  و ق ْدِم ك 

هيًعاِ َِج  ْكر  اِي ْعل مِ ِۚ  الْم  ِِم  ب  ِت ْكسه
ي ْعل مِ ِۚ  ِن ْفٍسِِك  ِ ارِ ِو س  فَّ نِِْالْك  هم  ِل

ِ ْقَب  ارهِِع  ِ{42} اِلَّ

නුඹ (අල්ලාහ් විසන්) එවනු ලැබූ 

(රසූල්වරයකු) වනොවේ යැයි වද්ව 

ප්රතික්වෂේපකවයෝ පවසති. මා අතර 

හා නුඹලා අතර සාක්ෂිකරු 

වශවයන් අල්ලාහ් හා කවවරකු 

අබියස වද්ව ග්රන්යවේ ඥානය 

ඇත්වත් ද එවන් අය ප්රමාණවත් 

යැයි නුඹ පවසනු. 

ِ واِل ْست  ر  ف  ِك  هين  ِاَّلَّ ول  ي ق  و 
ًَلِ ْرس  َِِٰق ْلِِۚ  م  هِِك ف  هاَّللَّ ههيًداِب ِش 
ِ يْنه
مِ ِب  ْمِو  ب يْن ك  ِو  لْم  ه ِعه ْند  ْنِعه

ِ{43} الْكهت ابهِ
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