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64 සූරත් අත්-තඝාබුන් (ලාභාලාභ) 

මදීනාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 18 කි. 

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

1-4 අල්ලාහ්වේ බලවේ විදයාමනය සහ ඔහුවේ ඥානය. 

අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහවපොව ොවවහි 

ඇති දෑ අල්ලාහ්ට සුවිශුද්ධ කරයි. 

සියලු ආධිපතයය ඔහු සතුය. තවද 

සියලු ප්රශංසා ඔහු සතුය. තවද ඔහු 

සියලු දෑ වකවරහි ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

ِ َِوَماِِفه َماَواته ِالسَّ َماِِفه ِه َّ يَُسبُِّحِّلِله
ِ ْرضه

َ
َْمُدِِۖ  اْْل

ْ
ِۖ  ََلُِالُْملُْكَِوََلُِاْل

يرِ  ٍءِقَده ََِشْ ُُِكِّ ٰ ِ{1} َوُهَوِلََعَ

ඔහු වනාහි නුඹලා මැව්වව්ය. තවද 

නුඹලා අතුරින් ප්රතික්ව ේප 

කරන්නන් ද නුඹලා අතුරින් 

විශ්වාස කරන්නන් ද සිටිති. තවද 

අල්ලාහ් නුඹලා සිදු කරන දෑ 

පිළිබඳ සර්ව නිරීක් කය. 

ِ ْنُكْمََِكفهر  هيَِخلََقُكْمِفَمه ُهَوِاَّلَّ
ِ ُِِۖ  َومهْنُكْمُِمْؤمهن  هَماَِواّلِلَّ ِب

يِ َِتْعَملُونَِ ِ{2} بَصه

ඔහු අහස් හා මහවපොව ොව 

සතයවයන් යුතු ව මැව්වව්ය. තවද 

ඔහු නුඹලා හැඩගැන්නුවව්ය. එවිට 

නුඹලාවේ හැඩරුව ඔහු අලංකාර 

කව ේය. තවද නැවත වයොමු වීවම් 

ස්ථානය ඔහු වවතය. 

ِ َقِّ
ْ
هاْل ْرَضِب

َ
َِواْْل َماَواته َخلََقِالسَّ

ْحَسَنُِصَوَرُكْمِ
َ
َرُكْمِفَأ ِۖ  َوَصوَّ

هََلْهِه يَُِِوإ ِ{3} الَْمصه

අහස් හි හා මහවපොව ොවවහි ඇති 

දෑ ඔහු දනී. තවද නුඹලා සඟවන දෑ 

ද නුඹලා වහළි කරන දෑ ද ඔහු දනී. 

තවද අල්ලාහ් හදවත් සතු දෑ පිළිබඳ 

ව සර්වඥානීය. 

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ِالسَّ َيْعلَُمَِماِِفه

وَنَِوَماُِتْعلهُنوَنِ ُّ ِۖ  َويَْعلَُمَِماِتُِسه
ُِ هَذاتهَِِعلهيمِ َِواّلِلَّ ُدورهِِب ِ{4} الصُّ
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5,6 තම පරාමාධිපති ප්රතික්ව ේප ක  ප්රජාවක්. 
මීට වපර ප්රතික්ව ේප ක වුන්වේ 

පුවත නුඹලා වවත වනොපැමිණිවේ 

ද? එවිට ඔවුන්වේ වි යවයහි 

විපාකය ඔවුහු භුක්ති වින්වදෝය. 

තවද ඔවුනට වව්දනීය දඬුවමක් ද 

විය. 

هيَنَِكَفُرواِمهْنِ ِاَّلَّ
ُ
تهُكْمَِنَبأ

ْ
لَْمِيَأ

َ
أ

ْمرهههْمَِولَُهْمَِقْبُلِفََذاقُواَِوَباَلِ
َ
أ

مِ  َله
َ
ِأ ِ{5} َعَذاب 

එය ඔවුන්වේ දූතවරුන් පැහැදිලි 

සාධක සමග ඔවුන් වවත පැමිණි 

විට “අපට මග වපන්වනුවේ 

මිනිවසකු දැ”යි පවසා ප්රතික්ව ේප 

වකොට පිටුපා ගිය බැවිණි. තවද 

අල්ලාහ් ස්වයං වපෝෂිතය. තවද 

අල්ලාහ් අවශයතාවන්වගන් 

වතොරය. ප්රසංශාලාභීය. 

تهيههْمُِرُسلُُهْمِ
ْ
نَُّهََِكنَْتِتَأ

َ
هأ هَكِب ل

ٰ
َذ

َِيْهُدوَنَناِ بَََش 
َ
َِفَقالُواِأ هاْْلَيَِّناته ب
َُِِواْسَتْغَنِِۖ  فََكَفُرواَِوتََولَّْواِ ِاّلِلَّ

  ُِِۖ ِيَِواّلِلَّ ِ{6} ِمَحهيدِ َغنه

7-10 වද්ව විශ්වාසවන්තයින්ට හිමි කුසල් සහ වද්ව ප්රතික්ව ේපකයින්ට හිම 
දඬුවම්. 

තමන් (ම වුන් වකවරන්) අවදි 

කරනු වනොලබන්වනෝම යැයි 

ප්රතික්ව ේප ක වුන් තරවේම 

සිතුවවෝය. “එවසේ වනොව මාවේ 

පරමාධිපති මත දිවුරමින් නියත 

වශවයන්ම නුඹලා අවදි කරනු 

ලබනු ඇත. පසු ව නුඹලා සිදු ක  

දෑ පිළිබඳ ව නුඹලාට දන්වනු ලබනු 

ඇත” යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු. 

තවද එය අල්ලාහ් වවත පහසුය. 

ْنِلَْنُِيْبَعُثواِ
َ
هيَنَِكَفُرواِأ زََعَمِاَّلَّ

ِِبََلِِٰقُْلِِۖ   ََِلُنَبَُّؤنَُِِّثمَََِِّلُْبَعُثََِِّوَرّبِّ
هَما لُْتمِِْب هَكِِۖ  َِعمه ل

ٰ
َِِوَذ هِِلََعَ ِاّلِلَّ

يِ  ِ{7} يَسه

එවහයින් නුඹලා අල්ලාහ් හා 

ඔහුවේ දූතයාණන් පිළිබඳ ව ද අපි 

පහ  ක  ආවලෝකය පිළිබඳ ව ද 

විශ්වාස කරනු. තවද අල්ලාහ් 

هيِ اَّلَّ َوانلُّورِه ِه َوَرُسوَله ِه هاّلِلَّ فَآمهُنواِب
نَْزنْلَاِ

َ
ُِِۖ  أ هَماَِواّلِلَّ َتْعَملُوَنِِب

ِ{8} َخبهيِ 
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නුඹලා සිදු කරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්තය. 

එදින එක් රැස් කරන දිනය සඳහා 

නුඹලා ව එක් රැස් කරනු ඇත. එය 

අවනයෝනය පාඩු ලබන දිනයයි. 

තවද කවවරකු අල්ලාහ් ව විශ්වාස 

කර යහකම් කරන්වන් ද ඔහුවේ 

පාපයන් ඔහුවගන් ඔහු ඉවත් කරයි. 

තවද ඒවාට පහළින් ගංගාවවෝ ගලා 

බස්නා (ස්වර්ග) උයන් වලට ඔහු 

ඔහු ව ඇතු ත් කරයි. එහි ඔවුන් 

නිරන්තරවයන්ම සාදතනිකයින් 

වවති. එය අතිමහත් වූ 

ජයග්රහණයයි. 

ِ َْمعه
ْ
ِاْل َْومه هَكِِۖ  يَْوَمََِيَْمُعُكْمَِله ل

ٰ
َِذ

هِِيُْؤمهنَِِْوَمنِِْۖ  ِاَلََّغابُنِهِيَْومُِ هاّلِلَّ ِب
ًاَِويَْعَمْلِ رَِِْصاْله ههِهَِعْنهُِِيَُكفِّ َِسيَِّئات
لْهُِ ََِتْتهَهاِمهنََِِْتْرهيَِجنَّاٍتَِِويُْدخه
ْنَهارُِ

َ
هينَِِاْْل بًَداِفهيَهاَِخاِله

َ
هَكِِۖ  ِأ ل

ٰ
َِذ

يمُِِالَْفْوزُِ ِ{9} الَْعظه

තවද අපවේ වදන් වබොරු වකොට 

ප්රතික්ව ේප ක වුන් වනාහි ඔවුහු 

(නිරා) ගින්වන් වාසීහුය. එහි ඔවුන් 

සදාතනිකයින්ය. නැවත වයොමු වන 

ස්ථානය නපුරු විය. 

هَناِ هآيَات بُواِب
هيَنَِكَفُرواَِوَكذَّ َواَّلَّ

هيَنِ ْصَحاُبِانلَّارهَِخاِله
َ
هَكِأ

ٰ
وََل
ُ
أ

هئَْسِِۖ  فهيَهاِ يَُِِوب ِ{10} الَْمصه
11-18 වදවියන් විශ්වාස කරන්නන්හට වපන්වා වදන ඇතැම් මග වපන්වීම්. 
අල්ලාහ්වේ අනුමැතිවයන් වතොර ව 

කිසිදු ආපදාවක් සිදු වනොවව්. තවද 

කවවරකු අල්ලාහ් ව විශ්වාස 

කරන්වන් ද ඔහුවේ හදවතට 

ඔහු(අල්ලාහ්) මග වපන්වයි. තවද 

අල්ලාහ් සියලු දෑ පිළිබඳ ව 

සර්වඥය. 

ِ هإهْذنه ِب
يَبٍةِإهَّلَّ َصاَبِمهْنُِمصه

َ
َماِأ
ِه هِِيُْؤمهنَِِْوَمنِِْۖ  اّلِلَّ هاّلِلَّ ِقَلَْبهَُِِيْهدِهِب
  ُِِۖ ٍءَِعلهيمِ َواّلِلَّ ََِشْ هُكلِّ ِ{11} ِب

තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට අවනත වනු. 

එවමන්ම රසූල්වරයාට ද අවනත 

වනු. නමුත් නුඹලා පිටුපෑවවහු නම් 

එවිට (දැන ගනු) නියත වශවයන්ම 

අපවේ දහම් දූතයාණන් වවත 

يُعواِالرَُّسوَلِ طه
َ
ِوَأ َ يُعواِاّلِلَّ طه

َ
ِۖ  وَأ

إهنِْ
ُْتمِِْفَ هنََّماِتََوَلَّ ِِٰفَإ َاِلََعَ َِرُسونله

ِ{12} الُْمبهيُِِاْْلَََلغُِ
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පැවවරනුවේ පැහැදිලි ව ප්රචාරය 

කිරීම පමණය. 

අල්ලාහ්! ඔහු හැර වවනත් 

වදවිවඳකු නැත. තවද විශ්වාස 

වන්තවයෝ අල්ලාහ් වවතම 

(සියල්ල) භාර කරත්වා! 

ُِهَوِ َِإهَّلَّ
ٰ
هََل ََِّلِإ ُ ِِۖ  اّلِلَّ هِِولَََعَ ِاّلِلَّ
ِه
ِ{13} الُْمْؤمهُنونَِِفَلَْيَتَوّكَّ

අවහෝ විශ්වාස ක වුනි! නියත 

වශවයන්ම නුඹලාවේ බිරියන් හා 

නුඹලාවේ දරුවන්වගන් සතුරන් 

වවති. එවහයින් නුඹලා ඔවුන්වගන් 

ප්රවව්ශම් වනු. තවද නුඹලා 

වනොසලකා හැර ගණන් වනොවගන 

සමාව දුන්වනහු නම් එවිට නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් අති 

ක් මාශීලීය. මහා කරුණාන්විතය. 

ِمهْنِ هيَنِآَمُنواِإهنَّ
يَُّهاِاَّلَّ

َ
يَاِأ
ِ
َ
ْوََّلدهُكْمَِعُدوًّاِأ

َ
ُكْمِوَأ ْزَواجه

هنِِْۖ  لَُكْمِفَاْحَذُروُهْمِ َِتْعُفواَِوإ
َِِفَإهنََِِّوَتْغفهُرواَِوتَْصَفُحوا َِغُفورِ ِاّلِلَّ

يمِ  ِ{14} رَحه

නියත වශවයන්ම නුඹලාවේ ධනය 

ද නුඹලාවේ දරුවන් ද 

පරීක් ණයකි. තවද අල්ලාහ් වන 

ඔහු අබියස මහත් වූ කුලියක් ඇත. 

ِ ْوََّلُدُكْمِفهْتَنة 
َ
ْمَوالُُكْمِوَأ

َ
هنََّماِأ ِۖ  إ
ُِ ْنَدهَُِِواّلِلَّ ْجرِ ِعه

َ
يمِ ِأ ِ{15} َعظه

එවහයින් නුඹලාට හැකි පමණින් 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. තවද 

නුඹලා සවන් වදනු. තවද නුඹලා 

අවනත වනු. තවද නුඹලා වියදම් 

කරනු. එය නුඹලාට යහපතකි. තවද 

කවවරකු තම සිත මසුරුකමින් 

ආරක් ා කරනු ලබන්වන් ද එවිට 

ඔවුහුමය ජයග්රාහකවයෝ. 

َِماِاْسَتَطْعُتْمَِواْسَمُعواِ َ فَاتَُّقواِاّلِلَّ
ُكْمِ ْنُفسه

َ
نْفهُقواَِخْيًاِْله

َ
يُعواِوَأ طه

َ
وَأ
هِهُِشحَِِّيُوَقَِِوَمنِِْۖ   هَكَِِنْفسه

ٰ
وََل
ُ
ِفَأ

ِ{16} الُْمْفلهُحونَُِِهمُِ

නුඹලා අල්ලාහ්ට අලංකාර ණයක් 

දුන්වනහු නම් ඔහු එය නුඹලාට 

ගුණ කර වදයි. තවද නුඹලාට 

ِقَْرًضاَِحَسًناِ َ هْنُِتْقرهُضواِاّلِلَّ إ
ْفُهِلَُكْمَِويَْغفهْرِلَُكْمِ ِۖ  يَُضاعه

ُِ َِحلهيمِ َِواّلِلَّ ِ{17} َشُكور 
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සමාව වදයි. තවද අල්ලාහ් ගුණ 

ගරුකය. ඉවසිලිවන්තය. 

(ඔහු) ගුප්ත දෑ හා දෘශයමාන දෑ 

පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය. සර්ව 

බලධාරීය. මහා ප්රඥාවන්තය. 

الَْعزهيُزِ َهاَدةِه
َِوالشَّ هُمِالَْغْيبه ََعل

َكهيمُِ
ْ
ِ{18} اْل
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