
 
 

65 සූරා අත් තලාක්   
(දික්කසාදය)  

ආයත් 1-12 දක්වා. 

අල් කුර්ආනය 
 

< Sinhala>   
 

 
 

 

 

 
 

මාහිර් රම්ඩීන්  
පරිවර්තක 

 

ඉස්ලාම් හවුස් වවබ් අඩවිවේ සංස්කරණ 
මණ්ඩලය  

විචාරය කිරීම  

 

 



 

 

 
1 

 ترجمة معاني القرآن الكريم 

 65 - الطالقسورة 

   
 

القرآن الكريم
 

 

 ترمجة: 
 ماهر رمدين

 مراجعة:
 العلماء الكرام منخنبة وحممد آساد  

 

 

 



 

 

 
2 

65 සූරත් අත්-තලාක් (දික්කසාදය) 

මදීනාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 12 කි. 

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

1-7. තලාක් වනොවහොත් දික්කසාදය සහ නීති රීති. 

අවහෝ නබිවරය! නුඹලා බිරියන් 

දික්කසාද කරන විට ඔවුන්වේ 

ඉද්දා ව (වපොවරොත්තු කාලය) 

ගණන් කිරීමට පහසු වන අයුරින් 

නුඹලා ඔවුන් දික්කසාද කරනු. 

තවද ඉද්දා කාලය ගණනය කරනු. 

තවද නුඹලාවේ පරමාධිපති වූ 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

පැහැදිලි දුරාචාරයක් සමග ඔවුන් 

පැමිණියා නම් මිස ඔවුන්වේ 

නිවවස් වලින් නුඹලා ඔවුන් 

පිටුවහල් වනොකරනු. එවමන්ම 

ඔවුන් ද පිටවිය වනොයුතුය. තවද 

එය අල්ලාහ්වේ සීමාවන්ය. තවද 

කවවරකු අල්ලාහ්වේ සීමාවන් 

ඉක්මවා යන්වන් ද එවිට 

සැබැවින්ම ඔහු ඔහුටම අපරාධ කර 

ගත්වත්ය. මින් පසු ව යම් කරුණක් 

අල්ලාහ් ඇති කරන්නට පුළුවණ 

යන වග නුඹ වනොදන්වනහිය. 

هَذاَِطلَّْقُتُمِالنَِّساَءِ ِإ ُّ َهاِانلَِّبه
يُّ
َ
يَاِأ

ةَِ ْحُصواِالْعهدَّ
َ
ِوَأ هههنَّ ت ِلهعهدَّ ُقوُهنَّ

َفَطلِّ
َِربَُّكْمِِۖ   َ ََلِِۖ  َواتَُّقواِاَّللَّ
رِه
َِوََلََِيْرُْجَنُُِتْ هههنَّ ِمهْنُِبُيوت ُجوُهنَّ

َشٍةُِمَبيَِّنٍةِ هَفاحه تهنَيِب
ْ
ْنِيَأ

َ
ِأ ِۖ  إهَلَّ

ِه هلَْكُِحُدوُدِاَّللَّ ِِۖ  َوت َوَمْنَِيَتَعدَّ
َفَقْدَِظلََمَِنْفَسُهِ ِه ََلِِۖ  ُحُدوَدِاَّللَّ

هَكِ ل
َٰ
ُثَِبْعَدَِذ ُُِيْده َ ِاَّللَّ تَْدرهيِلََعلَّ

ْمًرا
َ
ِ{1} أ

එවිට (දික්කසාදයට පත්) ඔවුන්වේ 

නියමිත (ඉද්දා) කාල සීමාවට ඔවුන් 

ළඟා වූ විට නුඹලා යහපත් අයුරින් 

ඔවුන් රඳවා ගනු. එවසේ නැතවහොත් 

ِ ُكوُهنَّ ْمسه
َ
ِفَأ َجلَُهنَّ

َ
إهَذاِبَلَْغَنِأ

فَ
همَِ ِب ارهقُوُهنَّ

ْوِفَ
َ
هَمْعُروٍفِأ ْعُروٍفِب
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නුඹලා යහපත් අයුරින් ඔවුන්වගන් 

වවන් වනු. තවද නුඹලා අතුරින් 

යුක්තිගරුක වදවදවනකු සාක්ෂියට 

පත් කරනු. අල්ලාහ් වවනුවවන් එම 

සාක්ෂිය නුඹලා ඉටු කරනු. අල්ලාහ් 

හා පරමාන්ත දිනය විශ්වාස 

කරමින් සිටින්නාට උපවදස් වදනු 

ලබනුවේ එයයි. තවද කවවරකු 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වන්වන් ද 

ඔහු ඔහුට (ගැටලු වලින් වැළකී 

ඉන්) බැහැර වීවම් මගක් ඇති 

කරයි. 

ْشههُدواَِذَوْيَِعْدٍلِمهْنُكْمِ
َ
وَأ

ِه َّ َهاَدةََِّلله قهيُمواِالشَّ
َ
هُكمِِْۖ  وَأ ل

َٰ
َِذ

ههِهِيُوَعُظِ هِِيُْؤمهنََُِِكنََِِمنِِْب هاَّللَّ ِب
رِهَِواْْلَْومِه قِهَِوَمنِِْۖ  ِاْْلخه

ََِِيتَّ ِاَّللَّ
ِ{2} ََيَْعْلََِلََُِمْرًَجا

තවද ඔහු වනොසිතූ අයුරින් 

ඔහු(අල්ලාහ්) ඔහුට වපෝෂණය 

කරයි. තවද කවවරකු අල්ලාහ් 

වවත (සියල්ල) භාර කරන්වන් ද 

එවිට ඔහු ඔහුට ප්රමාණවත්ය. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් ඔහුවේ 

කාර්යය සිදු කරන්නාය. සෑම 

වදයකටම නියමිත ප්රමාණයක් 

අල්ලාහ් ඇති කවළේය.  

ُبِ ِۖ  َويَْرُزْقُهِمهْنَِحْيُثََِلَُِيْتَسه
َِِْوَمنِْ َِِيَتَوّكَّ هََِِعَ ِۖ  َِحْسُبهَُِِفُهوَِِاَّللَّ
َِِإهنَِّ هغُِِاَّللَّ ْمرهههِِبَال

َ
َُِِجَعَلِِقَدِِْۖ  ِأ ِاَّللَّ

ِ ءٍِِلهُكِّ ِ{3} قَْدًراََِشْ

නුඹලාවේ බිරියන්වගන් ඔසප් වීවම් 

තත්ත්වය ගැන (බලාවපොවරොත්තු) 

සුන් කර  ගත්තවුන් වනාහි නුඹලා 

ඔවුන් ගැන සැක කවළහු නම් 

ඔවුන්වේ ඉද්දා කාලය මාස තුනකි. 

ඔසප් තත්ත්වයට පත් වනොවූ 

කාන්තාවන්ට ද (එවලසමය.) 

ගර්භිණී මාතාවන් වනාහි ඔවුන්වේ 

(ඉද්දා) කාල සීමාව ඔවුන්වේ 

ගැබිනි තත්ත්වය බහා ලීමයි. තවද 

කවවරකු අල්ලාහ්ට බිය වන්වන් ද 

ِمهْنِ يضه ِيَئهْسَنِمهَنِالَْمحه ِئه
َوالَّلَّ

ِ ُتُهنَّ ِاْرتَبُْتْمِفَعهدَّ هُكْمِإهنه هَسائ ن
ِلَْمَُِيهْضَنِ ِئه

ْشُهٍرَِوالَّلَّ
َ
ِۖ  ثَََّلثَُةِأ
وََلُتِ

ُ
مْحَالِهِوَأ

َ
َجلُُهنَِِّاْْل

َ
نِِْأ

َ
ِأ

قِهَِوَمنِِْۖ  ِمَحْلَُهنَِِّيََضْعنَِ
ََِِيتَّ ِاَّللَّ

ْمرهههِِمهنََِِْلََُِِيَْعْلِ
َ
اِأ ِ{4} يُْْسً
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ඔහුවේ කාර්යය ඔහුට ඔහු පහසු 

කර වදනු ඇත. 

එය අල්ලාහ්වේ නිවයෝගයයි. ඔහු 

එය නුඹලා වවත පහළ කවළේය. 

තවද කවවරකු අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වන්වන් ද ඔහු ඔහුවේ 

පාපයන් ඔහුවගන් ඉවත් කරයි. 

තවද ඔහුට කුලිය මහත් වසේ 

පිරිනමයි. 

هَْلُْكْمِ نَْزََلُِإ
َ
أ ِه ْمُرِاَّللَّ

َ
هَكِأ ل

َٰ
ِۖ  َذ
ِوَِ ههه ْرَِعْنُهَِسيَِّئات ِيَُكفِّ َ ِاَّللَّ قه

َمْنَِيتَّ
ْجًرا

َ
ْمََِلُِأ ِ{5} َويُْعظه

නුඹලාවේ (ආර්ථික) පැවැත්ම 

අනුව නුඹලා වාසය කළ අයුරින්ම 

ඔවුන් ව ද නුඹලා වාසය කරවනු. 

තවද නුඹලා ඔවුන් වකවරහි 

පීඩනය ඇති කරනු පිණිස නුඹලා 

ඔවුනට හිංසා වනොකරනු. ඔවුන් 

ගර්භිණී මව්වරුන් වලස සිටිවේ 

නම් ඔවුන්වේ ගැබ් බහාලන වතක් 

ඔවුන් වකවරහි නුඹලා වියදම් 

කරනු. නුඹලා(වේ දරුවන්) 

වවනුවවන් ඔවුන් කිරි වපොවන්වන් 

නම් එවිට ඔවුන්වේ කුලී නුඹලා 

ඔවුනට පිරිනමනු. නුඹලා අතර 

(එය) යහපත් අයුරින් කළමනා 

කරණය කරනු. නුඹලා අපහසු 

තත්ත්වයකට පත් වූවයහු නම් ඔහු 

(පියා) වවනුවවන් කිරි වපවීම 

සඳහා වවනත් එකිවයකු වසවිය 

යුතුය. 

ِمهْنَِحْيُثَِسَكْنُتْمِمهْنِ ْسكهُنوُهنَّ
َ
أ

َُضيُِّقواِ ِِله وُهنَّ ُكْمَِوََلِتَُضارُّ وُْجده
ِ هنِِْۖ  َعلَْيههنَّ وََلتهُِِكنََِِّوإ

ُ
ِمَحٍْلِِأ

نْفهُقوا
َ
ََِِٰعلَْيههنَِِّفَأ ِيََضْعنََِِحّتَّ
ِمَحِْ ْرَضْعنَِِفَإهنِِْۖ  لَُهنَّ

َ
ِلَُكمِِْأ

ُجوَرُهنَِِّفَآتُوُهنَِّ
ُ
ُرواِۖ  ِأ تَمه

ْ
ِوَأ

هَمْعُروٍفِِبَيَْنُكمِْ هنِِْۖ  ِب ُتمَِِْوإ َِتَعاََسْ
عُِ ْخَرىَََِِٰلُِِفََسُُتْضه

ُ
ِ{6} أ

වත්කම් ඇත්වතෝ තම වත්කම 

අනුව වියදම් කරත්වා! තවද 

කවුරුන් වවත තම වපෝෂණ 

සම්පත් සීමා කරනු ලැබුවව් ද එවිට 

අල්ලාහ් ඔහුට කවර වදයක් 

ِ ُْنفهْقُِذوَِسَعٍةِمهْنَِسَعتههه َِوَمنِِْۖ  ْله
رَِ اِفَلُْيْنفهْقِِرهْزقُهَُِِعلَْيهِهِقُده ِآتَاهُِِمهمَّ
ُِ ُِِيَُكلُِّفََِِلِِۖ  ِاَّللَّ َِِنْفًساِاَّللَّ هَلَّ ِإ
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පිරිනමා ඇත්වත් ද එයින් ඔහු 

වියදම් කරත්වා! දුෂ්කරත්වවයන් 

පසු ව අල්ලාහ් පහසු ව ඇති කරනු 

ඇත. 

َُِِسَيْجَعُلِِۖ  ِآتَاَهاَِما َِبْعدَِِاَّللَّ
اُِعْْسٍِ ِ{7} يُْْسً

8-10 හිතුවක්කාරයින් වවත වකවරන අවවාදය. ඔවුන්වේ විනිශ්චය සහ 
ඔවුන්වේ තත්ත්වය පිළිබඳ අවධාරණය කරමින් වදවියන් විශ්වාස 

කරන්නන්හට වකවරන වදසුම. 
තම පරමාධිපතිවේ නිවයෝගයට හා 

ඔහුවේ දූතයාණන්ට පිට  ුපෑ 

ගම්මාන වකොපමණක් වී ද? එවිට 

අපි දැඩි විනිශ්චයකින් එය විනිශ්චය 

කවළමු. තවද දරුණු දඬුවමකින් 

අපි එයට දඬුවම් කවළමු. 

ْمرهِ
َ
يِّْنِمهْنِقَْريٍَةَِعَتْتَِعْنِأ

َ
َوَكأ

ِ َسابًاَِربَِّهاَِوُرُسلههه فََحاَسبَْناَهاِحه
ْبَناَهاَِعَذابًاِ يًداَِوَعذَّ َشده

ِ{8} نُْكًرا
එවිට එය එහි ක්රියාවවහි විපාකය 

භුක්ති වින්වදෝය. තවද එහි 

ක්රියාවවහි අවසානය පරාජයක් විය. 

ْمرهَهاَِوََكَنََِعقهَبُةِ
َ
فََذاقَْتَِوَباَلِأ
ا ْمرهَهاُِخْْسً

َ
ِ{9} أ

අල්ලාහ් ඔවුනට දැඩි දඬුවමක් 

සූදානම් කවළේය. එවහයින් විශ්වාස 

කළ ප්රබුද්ධිමත් ජනයිනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් නුඹලා වවත 

වමවනහි කිරීමක් පහළ කර ඇත. 

يًداِ ِلَُهْمَِعَذابًاَِشده ُ ِاَّللَّ َعدَّ
َ
ِۖ  أ

َِِفَاتَُّقوا ِِيَاِاَّللَّ وله
ُ
ْْلَابهِِأ

َ
هينَِِاْْل ِاَّلَّ

نَْزَلِِقَدِِْۖ  ِآَمُنوا
َ
ُِِأ هَْلُْكمِِْاَّللَّ ِإ

ِ{10} ذهْكًرا
11 යහපත් අවසානයක් ඇති බවට වදවියන් විශ්වාස කරන්නන්හට 

වකවරන ප්රතිඥාව. 
විශ්වාස වකොට යහකම් කළවුන් 

අන්ධකාරයන්වගන් ආවලෝකය 

වවත බැහැර කරනු පිණිස 

අල්ලාහ්වේ වදන් නුඹලා වවත 

පාරායනය කරනු රසූල්වරයකු ද 

(ඔහු පහළ කවළේය.) කවවරකු 

අල්ලාහ් ව විශ්වාස වකොට යහකම් 

ِه ِاَّللَّ َرُسوًَلَِيْتلُوَِعلَْيُكْمِآيَاته
هيَنِآَمُنواِ ُْخرهَجِاَّلَّ ُمَبيَِّناٍتِْله

ِ لَُماته ِمهَنِالظُّ َاته اِله لُواِالصَّ َوَعمه
هََلِانلُّورهِ هِِيُْؤمهنَِِْوَمنِِْۖ  إ هاَّللَّ ِب
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කරන්වන් ද ඔහු ව ඒවාට පහළින් 

ගංගාවවෝ ගලා බස්නා උයන් වලට 

ඔහු ඇතුළත් කරනු ඇත. (ඔවුන්) 

එහි සදහටම සදාතනිකයින් වවති. 

අල්ලාහ් ඔහුට වපෝෂණ සම්පත් 

අලංකාරවත් කවළේය. 

ًاَِويَْعَمْلِ لْهَُِِصاِله َِجنَّاٍتِِيُْدخه
ْنَهارََُِِتْتهَهاِمهنََِِْتْرهي

َ
هينَِِاْْل َِخاِله

بًَداِفهيَها
َ
ْحَسنَِِقَدِِْۖ  ِأ

َ
ُِِأ ََِلُِِاَّللَّ

ِ{11} رهْزقًا
12 අල්ලාහ්වේ බලය එහි ප්රමාණය සහ ඔහුවේ දැනුම පිළිබඳ වමවනහි 

කිරීම. 
අහස් හතක් හා මහවපොවළොවවන් 

ඒවාට සමාන දෑ ද මැව්වව් 

අල්ලාහ්ය. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් සියලු දෑ වකවරහි ශක්තිය 

ඇත්තාය. එවමන්ම සියලු දෑ පිළිබඳ 

ව දැනුවමන් ඔහු සර්ව ප්රකාරවයන් 

වටලාවගන සිටියි යැයි නුඹලා දැන 

ගනු පිණිස ඒවා අතරට (ඔහුවේ) 

නිවයෝගය පහළ වනු ඇත. 

هيَِخلََقَِسْبَعَِسَماَواٍتِ ِاَّلَّ ُ اَّللَّ
ِيَتََنَِّ ِمهْثلَُهنَّ ْرضه

َ
ْمُرَِومهَنِاْْل

َ
ُلِاْْل
ِ ُُِكِّ َٰ ََِعَ َ ِاَّللَّ نَّ

َ
َْعلَُمواِأ ِِله بَيَْنُهنَّ

َحاَطِ
َ
ِقَْدِأ َ ِاَّللَّ نَّ

َ
يٌرِوَأ ٍءِقَده ََشْ

لًْما ٍءِعه ََِشْ هُكلِّ ِ{12} ب
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