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15 සූරත් අල්-හිජ්ර් (හිජ්ර් නම් සමූද්වරුන්වේ වාස භූමිය) 

මක්කාවවහි දී පහළ වූවකි.    ආයාත් 99 කි. 

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

1-9. පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනය  

අලිෆ්, ලාම්, රා. එය වද්ව ග්රන්ථවේ 

හා පැහැදිලි කුර්ආනවේ වදන් වේ.  
َِوقُْرآٍنِِۚ  الرِ هلَْكِآيَاُتِالْكهَتابه ت
ِ{1} ُمبهيٍِ

(වමවලොවදී) තමන් මුස්ලිම්වරුන් 

වලස සටිවේ නම් (වකතරම් 

අගවන් ද) යැයි ප්රතික්ව ේප කළවුන් 

(එදින) ප්රිය කරනු ඇත. 

هيَنَِكَفُرواِلَْوََِكنُواِ ِاَّلَّ ُرَبَماِيََودُّ
ِ{2} ُمْسلهمهيَِ

ඔවුහු අනුභව කරමින් භුක්ති 
විඳින්නට නුඹ ඔවුන් අත හැර 

දමනු. තවද මවනෝ ආශාවන් ඔවුන් 

ව වවනතකට වයොමු කරයි. එවිට 

ඔවුහු මතු දැන ගනු ඇත. 

ُكلُواَِويََتَمتَُّعواَِويُلْههههُمِ
ْ
َذْرُهْمِيَأ
َمُلِ

َ
ِ{3} َيْعلَُمونَِِفََسْوَفِِۚ  اْْل

තවද අපි කිසදු ගම්මානයක් එයට 
නියම කරන ලද නියමයක් ලබා 

වදමින් මිස විනාශ වනොකවළමු. 

َِولََهاِ ْريٍَةِإهَّلَّ
ْهلَْكَناِمهْنِقَ

َ
َوَماِأ

ِ{4} كهَتاٌبَِمْعلُومٌِ
කිසදු සමූහයක් එහි කාල සීමාව 

ඉක්මන් වනොකරයි. තවද ඔවුහු 

ප්රමාද ද වනොවවති.  

َجلََهاَِوَماِ
َ
ٍةِأ مَّ

ُ
َماِتَْسبهُقِمهْنِأ
ُرونَِ خه

ْ
ِ{5} يَْسَتأ

තවද තමන් වවත වමවනහි කරන 
වද්ව ග්රන්ථය පහළ කරනු ලැබූ 
අයලුවනි, නියත වශවයන් ඔබ 
උන්මත්තකවයකි යැයි ඔවුහු 

පැවසූහ. 

ِ َلَِعلَْيهه هيِنُزِّ يَُّهاِاَّلَّ
َ
َوقَالُواِيَاِأ

هنََّكِلََمْجُنونٌِ ْكُرِإ ِ{6} اَّلِّ
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නුඹ සතයවාදීන් අතුරින් නම් නුඹ 
අප වවත මලක්වරුන් වගන ආ 

යුතු වනොවේ ද? 

هْنُِكْنَتِ ِإ هَكةه هالَْمََلئ هيَناِب ت
ْ
لَْوَِماِتَأ

ادهقهيَِ ِ{7} مهَنِالصَّ
සතයවයන් යුතු ව මිස අපි 
මලක්වරුන් පහළ 

වනොකරන්වනමු. තවද ඔවුහු එවිට 

අවකාශ වදනු ලබන්නන් වනොවූහ. 

ُلِالَْمََلِ َِوَماَِماُِنََنِّ َقِّ
ْ
هاْل ِب

هَكَةِإهَّلَّ ئ
هًذاُِمْنَظرهينَِ ِ{8} ََكنُواِإ

නියත වශවයන්ම අපමය වමවනහි 

කරන වද්ව ග්රන්ථය (අල් 

කුර්ආනය) පහළ කවළේ. තවද 
නියත වශවයන්ම අපි එය ආරක් ා 

කරන්නන් වවමු.  

هنَّاََِلُِ ْكَرَِوإ
ْْلَاِاَّلِّ هنَّاََِنُْنِنَزَّ إ

ِ{9} َْلَافهُظونَِ

10-15. දහම් දූතයින් සතයය ැගවගන ආ විට එය ප්රතික්ව ේප කළ වපර 

ජීවත් වූ සමූහයන් පිළිබඳ වතොරතුරු. 

තවද නුඹට වපර වූ පැරණි පිරිස් 
අතරට ද සැබැවින්ම අපි 

(රසූල්වරුන්) එේවවමු. 

ِ َيعه ِشه َناِمهْنَِقْبلهَكِِفه
ْرَسلْ

َ
َولََقْدِأ
لهيَِ وَّ

َ
ِ{11} اْْل

තවද රසූල්වරයකු ඔවුන් වවත 
පැමිණි විට ඔවුහු ඔහු ගැන 
සමච්චල් කරමින් සටියාහු මිස 
නැත.  

ِ ههه ََِكنُواِب
ْمِمهْنَِرُسوٍلِإهَّلَّ تهيهه

ْ
َوَماِيَأ

ِ{11} يَْسَتْهزهئُونَِ

වැරදිකරුවන්වේ හදවත් තුළට අපි 

එය කාවද්දනුවේ එවලසය.  
ِ لُوبه

ِقُ هَكِنَْسلُُكُهِِفه ل
َٰ
َكَذ

ِ{12} الُْمْجرهمهيَِ
ඔවුහු එය විශ්වාස වනොකරති. තවද 
සැබැවින්ම පැැගණ්නන්වේ සරිත් 

ඉකුත් වී වගොස් ඇත.  

ِ ههه ُِسنَّةَُِِخلَْتَِِوقَدِِْۚ  ََّلِيُْؤمهُنوَنِب
لهيَِ وَّ

َ
ِ{13} اْْل

තවද අපි ඔවුන් වවත අහසන් 
වදොරටුවක් විවෘත වකොට එහි ඔවුහු 

ْمِبَابًاِمهَنِا َماءِهَولَْوَِفَتْحَناَِعلَْيهه لسَّ
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ආවරෝහණය වන්නන් බවට පත් 

වුව ද (ඔවුහු විශ්වාස වනොකරති.) 
َِيْعرُُجونَِ ِ{14} َفَظلُّواِفهيهه

නියත වශවයන්ම අපවේ ඇස් 

බන්දනය කරනු ලැබ ඇත. එවසේ 
වනොව අපි හූනියම් කරනු ලැබූ 

පිරිසකි යැයි ඔවුහු පවසනු ඇත.  

بَْصاُرنَاِبَْلِ
َ
َرْتِأ هنََّماُِسكِّ لََقالُواِإ
ِ{15} ََنُْنِقَْوٌمَِمْسُحوُرونَِ

16-25. අල්ලාහ්වේ ශක්තිය විදහා පෑම, ඔහු තම ගැත්තන්හට දායාද 

කළ පූර්ණ අනුග්රහය. 

තවද සැබැවින්ම අපි අහවසහි 

තාරකා මණ්ඩල ඇති කවළමු. තවද 
බලන්නන්හට අපි එය අලිංකාරවක් 

කවළමු.  

َماءهِبُُروًجاِ ِالسَّ َناِِفه
َولََقْدَِجَعلْ

رهينَِ اظه
هلنَّ ِ{16} َوَزيَّنَّاَهاِل

තවද පලවා හරිනු ලැබූ සෑම 
ව යිතානුවකුවගන්ම අපි එය 

ආරක් ා කවළමු.  

َِشْيَطاٍنِ وََحفهْظَناَهاِمهْنُُِكِّ
يمٍِ ِ{17} رَجه

නමුත් සවන් දී (වතොරතුරු) 
වසොරකම් කරන්නා හැර. එවිට 
පැහැදිලි ගිනි උල්කාවක් ඔහු 

පසුපස ලුහුබඳිනු ඇත. 

ْتَبَعُهِ
َ
ْمَعِفَأ َقِالسَّ ِاْسََتَ َِمنه

إهَّلَّ
َهاٌبُِمبهيٌِ ِ{18} شه

තවද අපි මහවපොවළොව දිගු 

හැරිවයමු. එහි අපි කඳුවහල් 

වහළුවවමු. තවද අපි එහි සෑම 
වස්තුවකින්ම නිර්ණය කළ දෑ හට 

ගැන්වූවයමු.  

لَْقْيَناِفهيَهاِ
َ
ْرَضَِمَدْدنَاَهاِوَأ

َ
َواْْل

ٍءِ ََِشْ نْبَْتَناِفهيَهاِمهْنُُِكِّ
َ
ِوَأ َ َرَواِسه
ِ{19} َمْوُزونٍِ

තවද අපි එහි නුඹලාටත් නුඹලා 
කවවරකුට වපෝ කයින් වලස 
වනොසටිවේ ද එවන් අයටද ජීවන 

පහසුකම් ඇති කවළමු.  

هَشَِوَمْنِ وََجَعلَْناِلَُكْمِفهيَهاَِمَعاي
هَرازهقهيَِ ِ{21} لَْسُتْمََِلُِب

කිසදු වදයක් එහි ගබඩාවන් අප 

වවත මිස නැත. අපි එය නියමිත 
ප්රමාණයකින් මිස පහළ 

هُنُهِ ْنَدنَاَِخَزائ ِعه ٍءِإهَّلَّ هْنِمهْنََِشْ َوإ
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වනොකරන්වනමු.  َِهَقَدٍرَِمْعلُومٍِو ِب
َُلُِإهَّلَّ ِ{21} َماُِنََنِّ

තවද අපි සුළඟ පිරිසදු (ජලය 

උසුලන) අයුරින් එේවවමු. පසු ව 

අහසන් ජලය පහළ කවළමු. පසු ව 
නුඹලා එයට ැගස් කරන්නන් වලස 
වනොසටි තත්තවවේ අපි එය 

නුඹලාට සැපයූවවමු. 

نَْزْْلَاِمهَنِ
َ
يَاَحِلََواقهَحِفَأ ْرَسلَْناِالرِّ

َ
وَأ
ْنُتْمِال

َ
ْسَقْيَناُكُموهَُِوَماِأ

َ
َماءهَِماًءِفَأ سَّ
ازهنهيَِ

َ ِ{22} ََلُِِبه

තවද නියත වශවයන්ම ජීවය 
වදන්වන්ද තවද මරණයට පත් 

කරන්වන්ද අපමය. තවද අපි 

උරුමක්කරුවවෝ වවමු. 

يُتَِوََنُْنِ َِونُمه اَِْلَْحُنَُِنِْيه
هنَّ َوإ

ِ{23} الَْوارهثُونَِ

සැබැවින්ම අපි නුඹලා අතුරින් 

වපර ගියවුන් පිළිබඳ ව දනිමු. 
එවමන්ම පසු පැමිවණන්නවුන් 

පිළිබඳ ව ද අපි දනිමු. 

مهَيِمهْنُكْمِ َولََقْدَِعلهْمَناِالُْمْسَتْقده
 َولََقْدَِعلهْمَنا

رهينَِ خه
ْ
ِ{24} الُْمْسَتأ

තවද නියත වශවයන්ම නුවේ 

පරමාධිපති වන ඔහු (මතු 

වලොවවහි) ඔවුන් ව එක්ැගස් කරනු 

ඇත. නියත වශවයන්ම ඔහු සයුම් 

ඥානය ඇති සර්වඥානීය.  

ُهْمِ َِربََّكُِهَوََِيُُْشُ هنَّ هنَّهُِِۚ  َوإ ِإ
ِ{25} َعلهيمٌَِِحكهيمٌِ

26-44. මිනිස් වර්ගයා හා ජින්වර්ගයාවේ මැවීම.  

සැබැවින්ම විවිධ (වර්ගවයන්) වූ 
කළු මැටිවයන් මිනිස් වර්ගයා අපි 

මැේවවමු. 

نَْساَنِمهْنَِصلَْصالٍِ َِولََقْدَِخلَْقَناِاْْله
ِ{26} مهْنِمَحٍَإَِمْسُنونٍِ

මීට වපර දුවමන් වතොර වූ 
ගින්වනන් අපි ජින් වර්ගයා 

මැේවවමු. 

َِخلَْقَناهُِمهْنَِقْبُلِمهْنِنَارهِ َانَّ
ْ
َواْل

ُمومِه ِ{27} السَّ
නියත වශවයන්ම මම විවිධ ِ ِإهِّنِّ هَكةه هلَْمََلئ هْذِقَاَلَِربَُّكِل َوإ
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(වර්ගවයන්) වූ කළු මැටිවයන් 
මිනිසා මවමි යැයි නුවේ 
පරමාධිපති මලක්වරුන්ට පැවසූ 

අවස්ථාව සහියට නගනු.  

اِمهْنَِصلَْصاٍلِمهْنِمَحٍَإِ هٌقِبََُشً َخال
ِ{28} َمْسُنونٍِ

පසු ව මම ඔහු ව විධිමත් ව සකසා 
මාවේ ප්රාණවයන් මම ඔහු තුළ 

පිඹුවවමි. එවිට නුඹලා සරස 
නමමින් සුජූද් කරන්නන් වලස 
වැවටනු. (නුඹවේ පරමාධිපති 
පැවසීය.) 

ِمهْنِ ْيُتُهَِوَنَفْخُتِفهيهه إهَذاَِسوَّ
فَ

ينَِ ده َِفَقُعواََِلَُِساجه ِ{29} ُروِحه

එවිට මලක්වරුන් වන ඔවුන් සයලු 

වදනාම සරස නමා සුජූද් කළහ. 
هَكُةُُِكُُّهْمِ فََسَجَدِالَْمََلئ

ْْجَُعونَِ
َ
ِ{31} أ

ඉබ්ලීස් හැර. ඔහු සුජූද් කරන්නන් 

සමග වීමට පිටුපෑවේය.  
هِ ِإ
ْنِيَُكوَنَِمَعِإهَّلَّ

َ
ِأ ََبَٰ
َ
بْلهيَسِأ
ينَِ ده اجه ِ{31} السَّ

අවහෝ ! ඉබ්ලීස්, නුඹ සුජූද් 
කරන්නන් සමග වනොවීමට නුඹට 

කුමක් වී දැයි ඔහු විමසුවේය. 

ِتَُكوَنِ َّلَّ
َ
هبْلهيُسَِماِلََكِأ اَلِيَاِإ

قَ
ينَِ ده اجه ِ{32} َمَعِالسَّ

විවිධ (වර්ගවයන්) වූ කළු 
මැටිවයන් නුඹ මැවූ මිනිසාට මා 

සුජූද් කිරීමට මම (සූදානම්) 

වනොවවමි යැයි ඔහු පැවසුවේය. 

َِخلَْقَتُهِ هبََُشٍ ْسُجَدِل
َ
ُكْنِْله

َ
قَاَلِلَْمِأ

مهْنَِصلَْصاٍلِمهْنِمَحٍَإِ
ِ{33} َمْسُنونٍِ

එවසේ නම් නුඹ මින් බැහැර ව යනු. 
නියත වශවයන්ම නුඹ පලවා හරිනු 

ලැබූවවකි යැයි ඔහු පැවසුවේය.   

إهنََّكِقَاَلِفَاْخُرْجِمهْنَهاِفَِ
يمٌِ ِ{34} رَجه

තවද විනිශ්චය දිනය දක්වා නුඹට 

එවරහි ව ශාපය ඇත. 
ِ ِيَْومه هََلَٰ ْعَنَةِإ

َِعلَْيَكِاللَّ هنَّ َوإ
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ينِه ِ{35} ادلِّ
මාවේ පරමාධිපතියාණනි, ඔවුන් 
නැවත නැගිටුවනු ලබන දිනය 
වතක් මට නුඹ අවකාශය වදනු 

යැයි ඔහු පැවසුවේය.  

ِيَِ هََلَٰ ِإ ْرِنه نْظه
َ
ِفَأ ِقَاَلَِربِّ ْومه
ِ{36} ُيْبَعُثونَِ

එවසේනම් නියත වශවයන්ම නුඹ 
අවකාශය වදනු ලැබූ අය අතුරිනි 

යැයි ඔහු පැවසුවේය. 

َكِمهَنِالُْمْنَظرهينَِ
إهنَّ
ِ{37} قَاَلِفَ

නියමිත වේලාවේ දිනය දක්වා. ِالَْمْعلُومِه ِالَْوْقته ِيَْومه هََلَٰ ِ{38} إ
මාවේ පරමාධිපතියාණනි, නුඹ මා 
වනොමග වයොමු කළ බැවින් 

මහවපොවළොවේ (ඇති දෑ) ඔවුනට 

මම අලිංකාරවත් කරන්වනමි. තවද 
සැබැවින්ම මම ඔවුන් සයලු වදනා 

වනොමග යවන්වනමි. යැයි ඔහු 

කීවේය. 

ِلَُهْمِ َزيََِّنَّ
ُ
َِْل ْغَوْيتَِنه

َ
هَماِأ ِب اَلَِربِّ

قَ
ْغوهيَنَُّهْمِ

ُ
َِوَْل ْرضه

َ
ِاْْل ِفه
ْْجَعهيَِ

َ
ِ{39} أ

නමුත් ඔවුන් අතුරින් වූ නුවේ 
අවිංක ගැත්තන් හැර. 

َباَدَكِمهْنُهُمِ ِعه إهَّلَّ
يَِ ِ{41} الُْمْخلَصه

වමය මා වවත පිහිටි ඍජු මාර්ගය 

යැයි ඔහු පැවසුවේය. 
ِ َّ َاٌطِلََعَ َذاِِصه قَاَلَِهَٰ

ِ{41} ُمْسَتقهيمٌِ
නියත වශවයන්ම මාවේ ගැත්තන් 
වන ඔවුනට එවරහිව කිසදු 

ආධිපතයයක් නුඹට නැත. නමුත් 
සීමාව ඉක්මවා ගියවුන් අතුරින් 

නුඹව පිළිපදින්නන්ට හැර.  

َبادهيِلَيَْسِلََكَِعلَْيههْمِ ِعه إهنَّ
ِاتََّبَعَكِمهَنِ َِمنه

َطاٌنِإهَّلَّ
ُسلْ

َغاوهينَِ
ِ{42} الْ

තවද නියත වශවයන්ම නිරය 

(සීමාව ඉක්මවා ගිය) සයලු වදනා 
ُدُهْمِ َِجَهنََّمِلََمْوعه هنَّ َوإ
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හටම ප්රතිඥා වදනු ලැබූ ස්ථානයයි. َِْْجَعهي
َ
ِ{43} أ

එයට වදොරටු හතක් ඇත. සෑම 
වදොරටුවකටම ඔවුන් අතුරින් වවන් 

කරන ලද වකොටසක් ඇත. 

ِبَاٍبِمهْنُهْمِ بَْواٍبِلهُُكِّ
َ
لََهاَِسْبَعُةِأ
ِ{44} ُجْزٌءَِمْقُسومٌِ

45-50. මළවුන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ බිය බැතිමතුන්හට හිමි වන 

කුසල්. 

නියත වශවයන්ම බිය බැතිමතුන් 

(ස්වර්ග) උයන් හා උල්පත් වල 

වවති. 

َِجنَّاٍتِ ِالُْمتَّقهَيِِفه إهنَّ
ِ{45} وَُعُيونٍِ

නුඹලා එහි නිර්භය ව සාමවයන් 

පිවිවසනු. 
هَسََلٍمِآمهنهيَِ ِ{46} اْدُخلُوَهاِب

ඔවුන්වේ හදවත් තුළ ඇති වරෝධය 

අපි ඉවත් කවළමු. ඔවුහු කවිච්චි 
මත මුහුණට මුහුණලා 

සවහෝදරයින් වලස සටිති.  

ِ ُِصُدورهههْمِمهْنِغهلٍّ َونَزَْعَناَِماِِفه
هلهيَِ ٍرُِمَتَقاب ُُِسُ َٰ هْخَوانًاِلََعَ ِ{47} إ

එහි ඔවුනට කිසදු වවවහසක් ඇති 

වනොවේ. ඔවුන් ඉන් බැහැර කරනු 

ලබන්නන් ද වනොවවති. 

ُهْمِفهيَهاِنََصٌبَِوَماُِهْمِ ََّلَِيَمسُّ
هُمْخرَجهيَِ ِ{48} مهْنَهاِب

තවද නියත වශවයන්ම මාවේ 
දඬුවම වන එය වේදනීය දඬුවම 
බවත් නියත වශවයන්ම මම අති 
ක් මාශීලී කරුණා ගුණවයන් 
යුක්ත බවත් මාවේ ගැත්තන්හට 

(නබිවරය,) නුඹ දන්වා සටිනු. 

نَاِالَْغُفوُرِ
َ
ِأ ِّنِّ

َ
َبادهيِأ َنبِّْئِعه

يمُِ ُِهَوِِ{49} الرَّحه َِعَذاِبه
نَّ
َ
وَأ
مُِ ِله
َ
ِ{51} الَْعَذاُبِاْْل

51-77. ඉබ්රාහීම්ම් (අවලයිහිස ්සලාම්) තුමා විසන් මලාඉකාවරුන්ට කළ 

සිංග්රහය හා ඔවුන් අතර සදු වූ කතාබහ. 

තවද නුඹ ඉබ් රාහීම්ම්වේ 
ආගන්තුකයින් පිළිබඳ ව ඔවුනට 

දන්වා සටිනු. 

ِ َونَبِّْئُهْمَِعْنَِضْيفه
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هبَْراههيمَِ ِ{51} إ
ඔවුහු ඔහු වවත පිවිස කල්හි 
ශාන්තිය අත්වේවා යැයි ඔවුහු 

පැවසුවවෝය. නියත වශවයන්ම අපි 
නුඹලා පිළිබඳ ව තැති ගන්නන් 

වවමු යැයි ඔහු පැවසුවේය. 

َِفَقالُواَِسََلًماِقَاَلِ هْذَِدَخلُواَِعلَْيهه إ
لُونَِ هنَّاِمهْنُكْمِوَجه ِ{52} إ

නුඹ (අප ගැන) තැති වනොගනු. 
නියත වශවයන්ම අපි නුඹට 
ඥානවත් දරුවකු පිළිබඳ ව 
ශුභාරිංචි දන්වා සටිමු යැයි ඔවුහු 

පැවසුවවෝය.  

هُغََلٍمِ َكِب ُ هنَّاِنُبَُشِّ الُواََِّلِتَوَْجْلِإ
قَ

ِ{53} َعلهيمٍِ

මහලු විය මා වවළා වගන තිබිය දී 
නුඹලා මට ශුභාරිංචි දන්වා 

සටින්වනහු ද? එවහයින් නුඹලා 
කුමක් ගැන ද මට ශුභාරිංචි දන්වා 

සටිනුවේ යැයි ඔහු විමසුවේය.   

ِ َ ِنه ْنَِمسَّ
َ
ِأ َٰ ِلََعَ ُتُموِنه ْ بَُشَّ

َ
قَاَلِأ
ونَِالْكِه ُ ِفَبهَمِتُبَُشِّ ِ{54} ََبُ

අපි නුඹට සැබෑ ව ශුභාරිංචි 

වශවයන් දන්වා සටිවයමු. 
එවහයින් නුඹ අවේක් ාභිංග වූවන් 

අතුරින් වනොවනු.  

ِفَََلِتَُكْنِمهَنِ َقِّ
ْ
هاْل نَاَكِب ْ قَالُواِبَُشَّ

هطهيَِ ِ{55} الَْقان

වනොමග ගියවුන් මිස තම 
පරමාධිපතිවේ දයාව ගැන 
අවේක් ා රහිත වනුවේ 

කවුරුන්දැයි ඔහු පැවසුවේය.  

ِ ِإهَّلَّ َِربِّهه اَلَِوَمْنَِيْقَنُطِمهْنِرمَْحَةه
قَ

الُّونَِ ِ{56} الضَّ

අවහෝ ! එවනු ලැබූවනි, නුඹලාවේ 

වදසුම කුමක් දැයි ඔහු විමසුවේය. 
يَُّهاِ

َ
قَاَلَِفَماَِخْطُبُكْمِأ

ِ{57} الُْمْرَسلُونَِ
නියත වශවයන්ම අපි අපරාධකාරී 
පිරිසක් වවත එවනු ලැබුවවමු යැයි 

ඔවුහු පැවසුවවෝය.  

ِقَْوٍمِ هََلَٰ َناِإ
لْ ْرسه

ُ
هنَّاِأ الُواِإ

قَ
رهمهيَِ

ِ{58} ُُمْ
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ලූත්වේ පරපුර වවත හැර. නියත 
වශවයන්ම ඔවුන් සයලු වදනා ව 

අපි මුදවා ගන්නන් වවමු.  

وُهْمِ هنَّاِلَُمَنجُّ ِآَلِلُوٍطِإ
إهَّلَّ

ْْجَعهيَِ
َ
ِ{59} أ

නමුත් ඔහුවේ බිරිය හැර. නියත 
වශවයන්ම ඇය ඉතිරිවූවන් අතුරින් 

යැයි අපි තීන්දු කවළමු.  

ْرنَاِ تَُهِقَدَّ
َ
ِاْمرَأ هنََّهاِۚ  إهَّلَّ ِلَمهنَِِإ
هرهينَِ َغاب

ِ{61} الْ
එවිට දූතවයෝ ලූත්වේ පරපුර වවත 
පැමිණි කල්හි 

اَِجاَءِآَلِلُوٍطِ فَلَمَّ
ِ{61} الُْمْرَسلُونَِ

නියත වශවයන්ම නුඹලා නාඳුනන 

පිරිසක් යැයි ඔහු පැවසුවේය. 
هنَُّكْمِقَْوٌمُِمْنَكُرونَِقَِ ِ{62} اَلِإ

නමුත් ඔවුන් කවර වි යක සැක 
කරමින් සටිවේ ද එය සමග අපි 
ඔබ වවත පැමිණිවයමු යැයි ඔවුහු 

පැවසුවවෝය.  

ِ هَماََِكنُواِفهيهه ْئَناَكِب الُواِبَْلِجه
قَ

 {63} َيْمََتُونَِ

ِ
තවද සතයය සමග ඔබ වවත අපි 

පැමිණිවයමු. තවද නියත 

වශවයන්ම අපි සතයවාදීහුමය. 

هنَّاِ َِوإ َقِّ
ْ
هاْل تَيَْناَكِب

َ
وَأ

ِ{64} لََصادهقُونَِ
එවහයින් රාත්රිවේ වකොටසක නුඹ 

නුඹවේ පවුල සමග විගස යනු. 
ඔවුන්වේ පසුපසන් නුඹද පරව 

යනු. නුඹලා අතුරින් කිසවකු වහෝ 

හැරී වනොබැලිය යුතුය. නුඹලා අණ 

කරනු ලැබූ තැනට ගමන් කරනු. 

هقهْطِ ْهلهَكِب
َ
هأ ِب ُْسه

َ
ِفَأ ْيله

ٍعِمهَنِاللَّ
ْدبَاَرُهْمَِوََّلِيَلَْتفهْتِمهْنُكْمِ

َ
َواتَّبهْعِأ

َحٌدَِواْمُضواَِحْيُثِ
َ
أ

ِ{65} تُْؤَمُرونَِ
නියත වශවයන්ම උදෑසන 
වමොවුන්වේ මුදුන් මුල කපා හරිනු 
ලබනු ඇතැයි යන එම නිවයෝගය 

ِدَِ نَّ
َ
ْمَرِأ

َ
هَكِاْْل ل

َٰ
َِذ هَِلْهه هَرَِوقََضْيَناِإ اب
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අපි ඔහුට දන්වා සටිවයමු. َِي َمْقُطوٌعُِمْصبهحه ُؤََّلءِه
ِ{66} َهَٰ

නගර වැසවයෝ සතුටට පත්වවමින් 

පැමිණියහ. 
ِ يَنةه ْهُلِالَْمده

َ
وََجاَءِأ

ونَِ ُ ِ{67} يَْسَتبُْشه
නියත වශවයන්ම වමොවුහු මාවේ 

ආගන්තුකයින් වවති. එබැවින් 
නුඹලා මා අවමානයට පත් 

වනොකරනු යැයි ඔහු පැවසුවේය. 

ُؤََّلءهَِضيِْ َِهَٰ اَلِإهنَّ
ِفَََلِقَ ِفه

ِ{68} َتْفَضُحونِه

තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. තවද නුඹලා මා දුකට 

පත් වනොකරනු.  

َِوََّلُُِتُْزونِه َ ِ{69} َواتَُّقواِاَّللَّ

වලෝවැසයන්වගන් අපි නුඹ ව 
වනොවැළැක්වවමු දැයි ඔවුහු 

පැවසුවවෝය. 

ِ َولَْمَِنْنَهَكَِعنه
َ
قَالُواِأ

ِ{71} الَْعالَمهيَِ
නුඹලා එවසේ සදු කරන්නන් වලස 
සටිවයහු නම් වම් මාවේ 
දියණිවරුන් වවති යැයි ඔහු 

පැවසුවේය.   

هْنُِكْنُتْمِ ِإ ُؤََّلءهَِبَناِته
قَاَلَِهَٰ

لهيَِ ِ{71} فَاعه

නුඹවේ ආයු කාලය නමින් 
දිවුරමින්, නියත වශවයන්ම ඔවුහු 
ඔවුන්වේ (මවනෝ ආශාවන්හි) 
මත්භවවහි වයාකූලත්වයට පත් ව 

සටිති. 

هِ هههْمِلََعْمُرَكِإ َِسْكَرت ُهْمِلَِفه
نَّ
ِ{72} َيْعَمُهونَِ

එවිට ඔවුන් උදා වවත්ම මහා හඬ 

ඔවුන් ව ග්රහණය කවළේය. 
ْيَحُةِ َخَذْتُهُمِالصَّ

َ
فَأ

ِ{73} ُمُْشهقهيَِ
එවිට අපි එහි එය උඩු තලය එහි 

යටි තලය බවට පත් කවළමු. තවද 
අපි ඔවුන් වවත රත් කරනු ලැබූ 

َِ ْمَطْرنَاِفََجَعلَْناََِعِله
َ
َهاَِسافهلََهاِوَأ

َجاَرةًِمهْنِ َعلَْيههْمِحه
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ගල් වැස්සවීමු. ِيٍل جِّ ِ{74} سه
නියත වශවයන්ම වමහි සතා 

බලන්නන්හට සිංඥාවන් ඇත. 
هَكََِليَاٍتِ ل

َٰ
َِذ ِِفه إهنَّ

مهيَِ هلُْمَتوَسِّ ِ{75} ل
තවද නියත වශවයන්ම එය ප්රධාන 

මාර්ගවේ විය. 
هنََّهاِلَبهَسبهيٍلُِمقهيمٍِ ِ{76} َوإ

නියත වශවයන්ම එහි වද්ව 
විශ්වාසවන්තයින් හට සිංඥාවක් 

විය. 

هَكََِليًَةِ ل
َٰ
َِذ ِِفه إهنَّ

هلُْمْؤمهنهيَِ ِ{77} ل
78-86. අයිකාවාසීහු හා හිජ්ර්වාසීහු පිළිබඳ කතා වස්තුව. 

තවද සැබැවින්ම අයිකා වැසවයෝ ද 

අපරාධකරුවන් වූහ.  
ِ يَْكةه

َ
ْصَحاُبِاْْل

َ
هْنََِكَنِأ َوإ
همهيَِ ِ{78} لََظال

එවහයින් අපි ඔවුන්වගන් ද 

පළිගත්වතමු. නියත වශවයන්ම 

වම(ම ජන සමූහයන්) වදක ප්රකට 

මාවතක විය. 

ُهَماََِلهإهَماٍمِ
هنَّ اْنَتَقْمَناِمهْنُهْمَِوإ

فَ
ِ{79} ُمبهيٍِ

තවද සැබැවින්ම හිජ්ර් වැසවයෝ ද 

රසූල්වරුන් ව වබොරු කවළෝය. 
هْجرهِ

ْ
ْصَحاُبِاْل

َ
َبِأ َولََقْدَِكذَّ
ِ{81} الُْمْرَسلهيَِ

තවද අපි අපවේ වදන් ඔවුනට 

පිරිනැමුවවමු. එවිට ඔවුහු ඒවා 

වනොසලකන්නන් වූහ. 

هَناِفَََكنُواَِعْنَهاِ َوآتَيَْناُهْمِآيَات
يَِ ِ{81} ُمْعرهضه

තවද ඔවුහු වාසස්ථාන වශයෙන් 

කඳු වල යලන් හාරා සුරක්ෂිතයින් 

වූහ.  

ُِبُيوتًاِ َباله ه
ْ
ُتوَنِمهَنِاْل َوََكنُواَِيْنحه

ِ{82} آمهنهيَِ
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එවිට ඔවුන් අලුයම උදාවවත්ම 

මහා හඬ ඔවුන් ව ග්රහණය කවළේය. 
ْيَحُةِ َخَذْتُهُمِالصَّ

َ
فَأ

يَِ ِ{83} ُمْصبهحه
එවිට ඔවුන් උපයමින් සටි දෑ 

ඔවුනට ඵලක් වනොවීය. 
َِعْنُهْمَِماََِكنُواِ ْغََنَٰ

َ
َفَماِأ

ُبونَِ ِ{84} يَْكسه
අහස් හා මහවපොවළොව ද ඒ වදක 
අතර ඇති දෑ ද සතයවයන් මිස අපි 

වනොමැේවවමු. තවද නියත 
වශවයන්ම අවසන් වහෝරාව 

පැමිවණන්වන්මය. එවහයින් 

අලිංකාර සමාවකින් නුඹ (ඔවුන් ව) 

වනොසලකා හරිනු.  

ْرَضِ
َ
َِواْْل َماَواته َوَماَِخلَْقَناِالسَّ

ِ َقِّ
ْ
هاْل ِب

هنَِِّۚ  َوَماِبَيَْنُهَماِإهَّلَّ َِوإ
اَعةَِ ْفحَِِفَاْصَفحِهِۚ  ََِلتهَيةٌِِالسَّ ِالصَّ
يَلِ َمه

ْ
ِ{85} اْل

නියත වශවයන්ම නුඹවේ 
පරමාධිපති වන ඔහුමය සර්ව ඥානී 

වූ මහා මැවුම්කරු.  

ُقِ ََلَّ
ْ
َِربََّكُِهَوِاْل إهنَّ

ِ{86} الَْعلهيمُِ
87-99. අල්ලාහ් තම නබිවරයා වවත දැක් වූ අනුග්රහය, එතුමා වවත 

දන්වා සටි ශුභාරිංචි හා මග වපන්වීම්. 
තවද (නබිවරය,) සැබැවින්ම අපි 

සබ්අන් මිනල් මසානී (වහවත් 
නැවත නැවත පාරායනය කරන 

දැයින් හතක්) ද අතිමහත් 
කුර්ආනය ද අපි නුඹට 

පිරිනැමුවවමු. 

ِ َولََقْدِآتَيَْناَكَِسْبًعاِمهَنِالَْمَثاِّنه
يمَِ ِ{87} َوالُْقْرآَنِالَْعظه

ඔවුන් අතුරින් පිරිසකට අපි කවර 
වදයක් භුක්ති විඳීමට සැලැස්වූවේ ද 

ඒ වදසට නුවේ දෑස් දිගු වනොකරනු. 
තවද ඔවුන් පිළිබඳ ව නුඹ දුක් 

වනොවනු. වද්ව විශ්වාසවන්තයින් 

හට නුඹවේ පියාපත් පහත් කරනු.  

ِ ههه َِماَِمتَّْعَناِب هََلَٰ َِعْينَْيَكِإ نَّ ََّلَِتُمدَّ
ْزَواًجاِمهْنُهْمَِوََّلََِتَْزْنَِعلَْيههْمِ

َ
أ

َواْخفهْضَِجَناَحَكِ
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هلُْمْؤمهنهيَِ ِ{88} ل
නියත වශවයන්ම පැහැදිලි අවවාද 
කරන්නා මම ම වවමි යැයි නුඹ 

පවසනු.  

يُرِالُْمبهيُِ نَاِاْلَّذه
َ
ِأ ِ{89} َوقُْلِإهِّنِّ

වබදුම්වාදීන් වකවරහි අපි පහළ 
කළාක් වමන් 

ِ نَْزْْلَاِلََعَ
َ
َكَماِأ

مهيَِ ِ{91} الُْمْقتَسه
ඔවුහු වනාහි අල් කුර්ආනය 

වකොටස් බවට පත් කවළෝය. 
هيَنَِجَعلُواِالُْقْرآَنِ اَّلَّ

يَِ ِ{91} عهضه
එවහයින් නුඹවේ පරමාධිපති මත 
දිවුරමින් ඔවුන් සයල්ලන්වගන්ම 

අපි විමසන්වනමු. 

ْْجَعهيَِ
َ
َْلَُّهْمِأ

َ
ِ{92} فََوَربَِّكِلَنَْسأ

ඔවුහු සදුකරමින් සටි දෑ පිළිබඳ ව 
(විමසන්වනමු.) 

اََِكنُواَِيْعَملُونَِ ِ{93} َعمَّ
එවහයින් නුඹට අණ කරනු ලබන 

දෑ නුඹ වහළිපිටම පවසනු. තවද 
වද්ව ආවද්ශයකින් ගැන නුඹ 

වනොසලකා හරිනු. 

ِ ْعرهْضَِعنه
َ
هَماِتُْؤَمُرِوَأ اْصَدْعِب

فَ
ِ{94} الُْمُْشهكهيَِ

සමච්චල් කරන්නන් 

සම්බන්ධවයන්, නියත වශවයන්ම 

අපි නුඹට ප්රමාණවත් වන්වනමු. 

اَِكَفْيَناَكِالُْمْسَتْهزهئهيَِ
هنَّ ِ{95} إ

ඔවුහු වනාහි ඔවුහු අල්ලාහ ්සමග 

වවනත් වදවිවඳකු පත් කවළෝය. 

එවහයින් ඔවුහු මතු දැන ගනු ඇත. 

ًهاِآَخَرِ
ََٰ هل إ ِه هيَنََِيَْعلُوَنَِمَعِاَّللَّ ِۚ  اَّلَّ

ِ{96} َيْعلَُمونَِِفََسْوَفِ
තවද නියත වශවයන්ම නුවේ 
හදවත ඔවුන් පවසන දැයින් 
පීඩනයට පත් ව ඇති බව 

සැබැවින්ම අපි දනිමු. 

يُقَِصْدُرَكِ نََّكِيَضه
َ
َولََقْدَِنْعلَُمِأ
هَماَِيُقولُونَِ ِ{97} ب
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එවහයින් නුඹ නුඹවේ 
පරමාධිපතිවේ ප්රසිංශා ව තුළින් 

පිවිතුරු කරනු. තවද නුඹ සරස 

නමා සුජූද් කරන්නන් සමග වනු.  

َِربَِّكَِوُكْنِمهَنِ َْمده فََسبِّْحِِبه
ينَِ ده اجه ِ{98} السَّ

තවද ස්ථීර අවසානය නුඹ වවත 
පැමිවණන වතක් නුවේ 

පරමාධිපතිට නුඹ ගැතිකම් කරනු. 

َِِواْعُبدِْ{99}   َٰ َربََّكَِحَّتَّ
تهَيَكِاِْلَقهيُِ

ْ
ِيَأ

 



 

 

 
16 

 

 

  

 

 


