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66 සූරත් අත්-තහර්ීම් (තහනම් කිරීම) 

මදීනාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 12 කි. 

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

1-5 නබි (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමාණන් සහ එතුමාණන්වේ 

භාර්යාවන්. 

අවහෝ නබිවරය! නුඹ නුඹවේ 

බිරියන්වේ තෘප්තිය වසොයමින් නුඹට 

අල්ලාහ් අනුමත කළ දෑ නුඹ තහනම් 

කර ගනුවේ ඇයි? තවද අල්ලාහ් අති 

ක්ෂමාශීලීය. මහා කරුණාන්විතය. 

يَُّهايَاِ
َ
ِأ ح ِاَّللَّ َحلَّ

َ
َِماِأ َرِّمح هَمُِتح ِل ُّ انلَِّبه

َكِِۖ  لََكِ ْزَواجه
َ
َِمْرَضاَتِأ تَبَْتِغه

يمٌِِۖ   وٌرِرَحه َِغفح ح ِ{1} َواَّللَّ
නුඹලාවේ දිවුරුම් වලින් මිදීවම් 

ක්රමයක් අල්ලාහ් නුඹලාට නියම 

කවළේය. තවද අල්ලාහ් නුඹලාවේ 

ආරක්ෂකය. තවද ඔහු සර්ව ඥානීය 

මහා ප්රඥාවන්තය. 

ْمَُِتهلََّةِ ِلَكح ح قَْدِفََرَضِاَّللَّ
ْمِ هكح ْيَمان

َ
ِحِۖ  أ مَِِْواَّللَّ ِۖ  َِمْوََلكح

وَِ َكهيمِحِالَْعلهيمِحَِوهح
ْ
ِ{2} اْل

නබිවරයා ඔහුවේ බිරියන්වගන් 

ඇතැවමකුට කතාවක් රහසින් කියූ 

අවස්ථාවව් ඇය එය දන්වා සිටි 

කල්හි අල්ලාහ් එය ඔහු වවත වහළි 

කවළේය. ඉන් වකොටසක් ඔහු දන්වා 

සිට වකොටසක් වනොසලකා 

හැරිවේය. ඔහු එය ඇයට දන්වා සිටි 

කල්හි “වමය ඔබට දන්වා සිටිවේ 

කවුදැයි” ඇය ඇසුවාය. 

“අභිඥානවන්තවූ සර්ව ඥානියාවණෝ 

මට දැනුම් දුන්වන්”යැයි ඔහු 

පැවසීය. 

ِ هه ْزَواجه
َ
ِأ َِبْعضه هََلٰ ِإ ُّ ِانلَِّبه ََسَّ

َ
هْذِأ َوإ

ِ ح ْظَهرَهحِاَّللَّ
َ
ِوَأ ههه ْتِب

َ
اَِنبَّأ يًثاِفَلَمَّ َحده

ْعَرَضَِعْنِ
َ
ِوَأ َِعرََّفَِبْعَضهح َعلَْيهه

اِۖ  َبْعٍضِ َهاِفَلَمَّ
َ
ههِهَِنبَّأ َِمنِِْقَالَْتِِب

كَِ
َ
ْنَبأ
َ
َذاِأ َِِقَالَِِۖ  َِهٰ نه

َ
ِالَْعلهيمِحَِنبَّأ

َبهيِح
ْ
ِ{3} اْل
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නුඹලා වදවදනා අල්ලාහ් වවත 

පශ්චාත්තාප වූවා නම් (මැනවි!) 

වහේතුව නුඹලා වදවදනාවේ හදවත් 

සැබැවින්ම විනාශ වී ඇත. ඔහුට 

එවරහි ව නුඹලා වදවදනා 

එකිවනකාට උර දුන්වනහු නම් එවිට 

(දැනගනු) නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් වන ඔහු ඔහුවේ භාරකරුය. 

ජිබ්රීල් ද වේව විශ්වාසවන්ත 

යින්වගන් දැහැමියා ද  ඉන් පසු ව 

මලක්වරු ද උර වදන්නන්ය. 

َفَقْدَِصَغْتِ ِه هْنَِتتحوَباِإهََلِاَّللَّ إ
َماِ هنِِْۖ  قحلحوبحكح َِعلَْيهِهَِتَظاَهَراَِوإ

إهنَِّ
َِِفَ وَِِاَّللَّ ْْبهيلحَِِمْوََلهحِِهح ِوَجه

ْؤمهنهيََِِوَصالهحِح هَكةِحِۖ  ِالْمح َِوالَْمََلئ
هَكَِِبْعدَِ ل

ٰ
ِ{4} َظههيٌَِِذ

ඔහු නුඹලා ව දික්කසාද කවළේ නම් 

නුඹලාට වඩා යහපත් අවනත වන, 

විශ්වාස කරන, යටහත් වන, පාප 

ක්ෂමාවවහි නිරත වන, ගැතිකම් 

කරන, උපවාසවේ නිරත වන, 

වැන්දඹුවන් හා කනයාවියන් බිරියන් 

වශවයන් ඔහුවේ පරමාධිපති ඔහුට 

වවනස් කර වදන්නට පුළුවණ. 

ََلِح ْنِيحْبده
َ
ِأ نَّ هْنَِطلََّقكح ِإ َِربُّهح َعََسٰ

ْسلهَماٍتِ ِمح نَّ ْزَواًجاَِخْيًاِمهْنكح
َ
أ

هَداٍتِ هَباٍتََِعب هَتاٍتِتَائ ان
ْؤمهَناٍتِقَ مح

بَْكاًرا
َ
َاٍتِثَيَِّباٍتِوَأ ِ{5} َساِئه

6. ඔබවයි ඔවබ්වේ පවුලයි නිරවයන් මුදවා ගන්න. 
අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා හා 

නුඹලාවේ පවුල (නිරා) ගින්වනන් 

ආරක්ෂා කර ගනු. එහි ඉන්ධන 

මිනිසුන් හා ගල්ය. එහි දරුණු කුරීරු 

මලක්වරුන් වවති. ඔහු ඔවුනට අණ 

කරන දෑ සම්බන්ධවයන් ඔවුහු 

අල්ලාහ්ට පිටු වනොපාති. තවද 

ඔවුනට අණ කරනු ලබන දෑ ඔවුහු 

(එවලසම) ඉටු කරති. 

هيَنِآَمنحواِقحِ يَُّهاِاَّلَّ
َ
ْمِيَاِأ َسكح ْنفح

َ
واِأ

ِ َهاِانلَّاسح ْمِنَاًراَِوقحودح ْهلهيكح
َ
وَأ

ََلٌظِ هَكٌةِغه هَجاَرةحَِعلَْيَهاَِمََلئ
ْ
َواْل

ْمِ َمَرهح
َ
َِماِأ َ وَنِاَّللَّ َداٌدََِلَِيْعصح شه

ونَِ ِ{6} َويَْفَعلحوَنَِماِيحْؤَمرح

7. විනිශච්ය දිනවේ වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන්  නිදහසට කරුණු 
දැක්වීම ඵලක් නැති බව වකවරන නිවව්දනය. 
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අවහෝ ප්රතික්වෂේප කළවුනි! අද දින 

නුඹලා නිදහසට කරුණු 

වනොදක්වනු. නියත වශවයන්ම 

නුඹලාට ප්රතිඵල වශවයන් පිරිනමනු 

ලබනුවේ නුඹලා සිදු කරමින් සිටි 

දෑය. 

ِه يَُّهاِاَّلَّ
َ
واِيَاِأ رح واََِلَِتْعَتذه يَنَِكَفرح

هنََّماِۖ  اْْلَْوَمِ َْزْونَِِإ ْنتحمَِِْماُِتح ِكح
ِ{7} َتْعَملحونَِ

8. තව්බා ඉල්ලා සිටීම අනිවාර්යය බවත් ඒ සඳහා ප්රතිඵල ඇති බවත් 
වදවියන් විශ්වාස කරන්නන්හට වකවරන නිවව්දනය. 

අවහෝ විශ්වාස කළවුනි! අල්ලාහ් 

වවත අවංක පශ්චාත්තාපයකින් 

පශ්චාත්තාප වී වයොමු වනු. 

නුඹලාවේ පරමාධිපති නුඹලාවේ 

පාපයන් නුඹලාවගන් පහ වකොට 

ඒවාට පහළින් ගංගාවවෝ ගලාා 

බස්නා (ස්වර්ග) උයන් වලට නුඹලා 

ව ඇතුළත් කරන්නට පුළුවණ. එදින 

නබිවරයාට හා ඔහු සමග වූ විශ්වාස 

කළවුනට අල්ලාහ් අවමන් 

වනොකරයි. ඔවුන්වේ ආවලෝකය 

ඔවුන් ඉදිරිපසින් ද ඔවුන්වේ 

දකුණුපසින් ද දිව යයි. “අපවේ 

පරමාධිපතියාණනි, අපවේ 

ආවලෝකය අපට පූර්ණවත් කර වදනු 

මැනව! තවද අපහට සමාව වදනු 

මැනව! නියත වශවයන්ම නුඹ සියලු 

දෑ වකවරහි ශක්තිය ඇත්තාය.” යැයි 

ඔවුන් පවසනු ඇත. 

هََلِ هيَنِآَمنحواِتحوبحواِإ
يَُّهاِاَّلَّ

َ
ِهِيَاِأ اَّللَّ

ْنِ
َ
ْمِأ َِربُّكح وًحاَِعََسٰ تَْوَبًةِنَصح
ْمِ ْمَِسيَِّئاتهكح َرَِعْنكح يحَكفِّ

اٍتَُِتْرهيِمهْنِ
ْمَِجنَّ لَكح َويحْدخه

ِ ح زهيِاَّللَّ
ْ ِيَْوَمََِلُِيح ْنَهارح

َ
َُتْتهَهاِاْْل

ِ هيَنِآَمنحواَِمَعهح َِواَّلَّ َّ مِِْۖ  انلَِّبه ِنحورحهح
يههمَِِْبْيَِِيَْسَعِٰ يْده

َ
يِِْأ

َ
هأ هههمَِْوب َِمان

حونَِ ول ْمِنَلَاِنحوَرنَاَِربََِِّيقح تْمه
َ
َناِأ

ْرِنَلَاِ هنََّكِِۖ  َواْغفه ِِٰإ ََِِِّعَ ءٍِِكح ََِشْ
يرٌِ ِ{8} قَده

9. වදවියන් ප්රතික්වෂේප කරන්නන් සමග අරගල කිරීම අනිවාර්යය බව නබි 
(සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමාණන්හට වකවරන නිවව්දනය. 

අවහෝ නබිවරය! වේව 

ප්රතික්වෂේපකයින් හා කුහකයින් 

සමග නුඹ මහත් වසේ පරිශ්රම දරනු. 

තවද ඔවුනට එවරහි ව දැඩි ව 

اَرِ فَّ ِالْكح َِجاههده ُّ َهاِانلَِّبه
يُّ
َ
يَاِأ

ْظَِعلَْيههْمِ
َنافهقهَيَِواْغلح ِۖ  َوالْمح
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කටයුතු කරනු. තවද ඔවුන්වේ 

නවාතැන නිරයයි. තවද වයොමු වන 

ස්ථානය නපුරු විය. 

مِْ َواهح
ْ
هئَْسِِۖ  َِهنَّمِحجََِِوَمأ َِوب

يِح ِ{9} الَْمصه
10-12. කාන්තාවන් අතුරින් වේව ප්රතික්වෂේප කරන්නියන් සහ වදවියන් 

විශ්වාස කරන්නන් සඳහා වූ උපමාවන් වදකක් සහ ඔවුන් සෑම 
වකවනකුවේම අවසන් ඉරණම. 

නූහ්වේ බිරිය හා ලූත්වේ බිරිය 

ප්රතික්වෂේප කළවුන් සඳහා උපමාවක් 

වලස අල්ලාහ් ඉදිරිපත් කවළේය. 

ඔවුන් වදවදනා අපවේ දැහැමි 

ගැත්තන් අතුරින් ගැත්තන් 

වදවදවනකු යටවත් වූහ. නමුත් 

ඔවුන් වදවදනා වමොවුන් (සැමියන්) 

වදවදනා ව පාවා දුන්වනෝය. එවිට 

අල්ලාහ්වගන් වූ කිසිවකින් ඔවුන් 

වදවදනාට (රැකවරණය වදන්නට) 

වමොවුන් වදවදනාට කිසිවිවටක 

ප්රවයෝජනවත් වනොවීය. තවද නුඹලා 

පිවිවසන්නන් සමග නිරයට 

පිවිවසනු යැයි කියනු ලැබීය. 

واِ يَنَِكَفرح ه هَّلَّ َِمَثًَلِل ح َبِاَّللَّ ََضَ
حوٍطِ َتِل

َ
َتِنحوٍحَِواْمرَأ

َ
ََِكَنَتاِۖ  اْمرَأ
َبادهنَاِمهنَِِْعْبَديْنِهَُِتَْتِ ِعه

َْيِه َماَِصاْله ِيحْغنهَياِفَلَمِِْفََخاَنَتاهح
َما هِِمهنََِِعْنهح ََلَِِوقهيَلَِِشيًْئاِاَّللَّ ِاْدخح
لهيََِِمعَِِانلَّارَِ اخه ِ{10} ادلَّ

තවද විශ්වාස කළවුන් සදහා 

උපමාවක් වලස අල්ලාහ් 

ෆිර්අවුන්වේ බිරිය ඉදිරිපත් කවළේය. 

“මාවේ පරමාධිපතියාණනි, නුඹ 

අබියස (ස්වර්ග) උයවන් නිවසක් මා 

වවනුවවන් ඉදි කර වදනු මැනව ! 

තවද ෆිර්අවුන්වගන් ද ඔහුවේ 

(නපුරු) ක්රියාවවන් ද මා මුදවා ගනු 

මැනව ! තවද අපරාධකාරී 

ජනයාවගන් මා මුදවා ගනු මැනව !” 

යැයි ඇය පවසා සිටියාය. 

يَنِآَمنحواِ ه هَّلَّ َِمَثًَلِل ح َبِاَّللَّ َوََضَ
ِ ِابْنه الَْتَِربِّ

هْذِقَ َتِفهْرَعْوَنِإ
َ
اْمرَأ

ِ َِوََنِِّنه ةه
َنَّ
ْ
ِاْل ْنَدَكِبَيًْتاِِفه ِعه ِله

ِمهَنِ َِوََنِِّنه مهْنِفهْرَعْوَنِوََعَملههه
همهيَِ ال ِالظَّ ِ{11} الَْقْومه
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තවද තම ලිංවේන්ද්රය සුරක්ෂා කර 

ගත් ඉම්රාන්වේ දියණිය වූ මර්යම් 

(වේ උපමාව ද වගන හැර දක්වීය) 

අපවේ ආත්මවයන් ඒ වවත අපි 

පිඹුවවමු. තවද ඇයවේ 

පරමාධිපතිවේ වදන් හා ඔහුවේ 

ග්රන්ථ ඇය තහවුරු කළාය. තවද 

ඇය යටහත් වන්නන් අතුරින් වූවාය. 

ِ ِته
ْمَراَنِالَّ َوَمْريََمِاْبَنَتِعه

ْحَصنَِ
َ
ِمهْنِأ ْتِفَرَْجَهاَِفَنَفْخَناِفهيهه

َِربَِّهاِ هَكلهَماته قَْتِب َناَِوَصدَّ وحه رح
َِوََكنَْتِمهَنِ تحبههه

َوكح
هتهيَِ ِ{12} الَْقان
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