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 1. సూరహ్ అల్-ఫాతి’హా 

ఈ సూరహ్ తో దివ్యఖుర్ఆన్ పా్రరంభమవుతంది. కావున దీనికి ఆరంభ సూరహ్ 

(ఫాతి’హ తల్-కితాబ్) అనే పేరు ఇవ్వబడంది. ఇది మక్కహ్ సూరహ్. ఇందులో 7 

ఆయతలు ఉన్నాయి. నమా’జ్ లోని పా్తి రక’అత్ పా్రరంభంలో ఇది విధిగా 

ప్ఠంచబడుతంది, కాబటి్ట ఇది తరచుగా ప్ఠంచబడే ఏడు ఆయాతలు 

(అస్-సబా‘ అల్-మసా‘ని) అని కూడా అనబడుతంది. దీనికి వేరే పేరుు  కూడా 

ఉన్నాయి దివ్య గ్ర ంథ సారం (ఉమ్ముల్-కితాబ్), పా్శంసల సూరహ్  

(సూరతల్-’హమద ్), ఖుర్ఆన్ పున్నది (అసా‘స్‘ అల్-ఖుర్ఆన్), ఉతత మమైన 

ఖుర్ఆన్ (అల్-ఖుర్ఆన్ అల్-’అ”జీమ్), సవసథ త (అషి్షఫా), పా్రరథ న (అ’ససలాహ్) 

మొదలైనవి. సూరాహ్ లకు ఇవ్వబడన పేరుు  దివ్యఖుర్ఆన్ యొకక భాగాలు కావు. 

ఇవి సూరాహ్ లను గుర్త ంచటానికి ఇవ్వబడన పేరుు  మాతర మే.   

దైవ్పా్వ్కత  (’స’అ.స.) పా్వ్కత గా ఎనుాకోబడన తరువాత, మదీనహ్ మ్మనవ్వరహ్ 

కు వ్లస పోక మ్మందు 13 సంవ్తసరాలలో అవ్తర్ంప్జేయబడన సూరాహ్ లన్నా 

మకకహ్ సూరాహ్ లు మర్యు వ్లస పోయిన తరువాత అవ్తర్ంప్జేయబడన 

సూరాహ్ లన్నా మదీనహ్ సూరాహ్ లు అనబడతాయి. అవి ఏ పా్రంతంలో 

అవ్తర్ంప్జేయబడన్న సరే!  

1. అనంత కరుణామయుడు అప్రర కరుణా 

పా్దాత అయిన అలాు హ్ 1 పేరుతో. 2  

 

1) అలా్లహ్ (1) Allah - సుబ్’హానహు వ్త’ఆలా  అనేది సరవ సృషి్షకరత , మహోనాతడు, 

సరవ పోషకుడు అయిన విశవ పా్భువు యొకక పేరు. ఈ పేరుతో ఆయనను తప్ప 

మరెవ్వర్న్న పిలవ్రాదు. దీనికి సర్ సమానమైన ప్దం వేరే భాషలలో లేదు, ఫార్స 

భాషలోని ’ఖుదా అనే ప్దం తప్ప. ఇది ఒక పా్త్యయకమైన విశేష ప్దం. ఈ ప్దానికి 

బహువ్చనం గాన్న, సా్ర్త  లంగ్ం గాన్న లేవు. అలాు హ్ (సు.త.) యొకక సపషిమైన నిరవచన్ననికి 

చూ. సూరహ్ అల్-ఇ’ఖ్లు ’స్ (112).  

2) చాలా మంది వాయఖ్లయతల అభిపా్రయంలో, ఈ ఆయత్, సూరహ్ అల్-ఫాతి’హా యొకక 

భాగ్ం. సూరహ్ అన్-నము ్ (27:30)లో ఇది ఒక ఆయత్ రూప్ంలో కూడా ఉంది. పా్తి 

మంచి ప్నికి మ్మందు, “బిస్మిలా్ల హిరర ’హ్ మా నిరర ’హీమ్,” చదవాల. ఉదా: భోజన్ననికి 

మ్మందు వ్’దూ‘ చేసేటపుపడు. ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచటం పా్రరంభించేటపుపడు బిస్ములాు  హిరర ’హ్ 

మా నిరర ’హీమ్ కు మ్మందు, “అ’ఊజు‘ బిలా్లహి మినష్ష య్’తా నిరర జీమ్,” - శపించబడన 

(బహిషకర్ంచబడన) షైతాన్ నుండ రకిించబడటానికి నేను అలాు హ్ (సు.త.) శరణు 

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه      الرَّْحم
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2. సకల స్తత తార లు, సరవలోకాలకు పా్భువైన3 

అలాు హ్ కే. 4  

3. అనంత కరుణామయుడు, అప్రర కరుణా 

పా్దాత. 5  

4. తీరుప దిన్ననికి 6 సావమి. 7  

 

వేడుకుంటున్నాను తప్పక చదవాల. (చూడండ, 16:98). దివ్య ఖుర్ఆన్ మానవులకు 

మారగ దర్ిని మర్యు హృదయాలకు సవసథ త నిచేేది. షై’తాన్ మారగ భాషితావనికి 

మర్యు దురాచారాలకు పాోతసహిసాత డు. కావున శపించబడన (బహిషకర్ంచబడన) 

షై’తాన్ మర్యు అతడ అనుచర మూకలు రేకెతిత ంచే కలతల నుండ కాప్రడుకోవ్టానికి 

అలాు హుత’ఆలా శరణు వేడుకోవాల.  

      ఈ ఇసి్మ’ఆజ‘హ్ దివ్యఖుర్ఆన్ యొకక భాగ్ం కాదనటంలో ఇసాు మీయ శాసత రవేతత లు 

అందరూ ఏకీభవిసుత న్నారు. కాబటి్ట ఇది దివ్యఖుర్ఆన్ లో వాాయబడలేదు.  

3)  రబ్బున్: పా్భువు, అనే ప్దానికి తెలుగులో సర్తూగే ప్దం లేదు. దీనికి సరవ లోకాల 

ఏకైెక పా్భువు, వాట్ట సృషి్షకరత , పోషకుడు, సంరక్షకుడు, యజమాని, సరవ వ్రపా్దాత అనే 

అరాథ లున్నాయి. చాలా వ్రకు తెలుగు అనువాదాలలో వాడనటుు  ఈ అనువాదంలో కూడా 

ప్ర భువు అనే ప్దమే వాడబడంది.  

4) ’హదీస్‘లో వ్చిేంది: “ల్ల ఇల్లహ ఇలా్లా్లహ్,” - అలాు హ్ (సు.త.) తప్ప మరొక 

ఆరాధ్యదేవుడు లేడు. అతి ఉతత మమైన జి‘క్ర ్ (Meditation), జా్ఞపిక, సురణ, ధ్యయనం 

మర్యు “అల్-’హమ్దు లిలా్లహ్” - సమసత  స్తత తార లకు అరుు డు అలాు హుత’ఆలా 

మాతర మే, అతి ఉతత మ మైన దు’ఆ‘ పా్రరథ న (తిర్ుజీ‘, నసాయీ‘ మొదలైనవారు).  

5 ) అర్-ర’హాిన్ (2): The Most Gracious, అనంత క్రుణామయుడు, అంటే 

ఇహలోకంలో భేద భావాలు లేకుండా అందర్కీ ఎలు పుపడు కరుణను ప్ంచేవాడు. 

అర్-ర’హీమ్ (3): The Most Merciful, అంటే ప్రలోకంలో కేవ్లం ఆయనను 

విశవస్మంచిన వార్కే అపార క్రుణాప్ర దాత, అని కందరు వాయఖ్లయనించారు. ఇవి అలాు హ్ 

(సు.త.) అతయతత మ పేరుు . 

6) యౌమద్దు న్: తీరుపదినం, అంటే పునరుతాథ నదినం. ఆ దినపు యజమాని కేవ్లం ఆ ఏకైెక 

ఆరాధ్యదైవ్ం అలాు హ్ (సు.త.) మాతర మే. ఆ రోజు పా్తి వానికి, తన కరులకు తగిన 

పా్తిఫలం ఇవ్వబడుతంది. ఎవ్వర్కీ ఏ విధ్మైన అన్నయయం జరుగ్దు. ఆ రోజు, 

అలాు హుత’ఆలా అనుమతించిన వాడు తప్ప మరెవ్వర్కీ మాటాు డే హకుక ఉండదు. వారు 

దైవ్దూతలు గాన్న లేక పా్వ్కత  (’అలైహిమ్ స.)లు గాన్న కావ్చుే. వారు అలాు హ్ (సు.త.) 

అనుమతించిన వార్ కరకు మాతర మే స్మఫారసు చేసాత రు.  

7) మాలక్: Master, Owner, పా్తిదాని నిజసావమి, యజమాని, కరత , పెదద , న్నయకుడు అనే 

అరాథ లున్నాయి. చూడండ, 20:114 వాయఖ్లయనం-63.  

ُد  َمم ه اَْلم ه َرب  ٰ َ  ّلله  يحض المٰعلَمهيم

يممه  ٰنه الرَّحه  يحض الرَّْحم
هيمنه   ىجت ٰملهكه يَوممه ال 
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5. మేమ్మ నినేా ఆరాధిసుత న్నామ్మ మర్యు 

న్న సహాయానేా అర్థ సుత న్నామ్మ. 8  

6. మాకు రుజుమారగ ం 9  వైపునకు 

మారగ దరి కతవం చేయి.  

 

8) ’ఇబాదతన్: ఆరాధ్న, అంటే ఒకర్ పా్సనాత కరకు అతయంత వినయ విధేయత, 

నమర త, మర్యు భీతిని పా్దర్ించటం. ఇది కేవ్లం అలాు హ్ (సు.త.) కరకు మాతర మే 

తగినది. మానవుడు కేవ్లం ఆ ఏకైెక ఆరాధ్యదైవ్ం అయిన అలాు హ్ (సు.త.)ను మాతర మే 

ఆరాధించాల. మర్యు పా్తి విషయం, పా్తి కారయంలో కేవ్లం ఆయన (సు.త.) 

సహాయానేా అరథ ంచాల.  

తౌ’హీద్: మూడు విధ్యలు 

(1) తౌ’హీద్ అర్-రుబూబియ్యహ్: ఏకైెక పా్భువు అలాు హ్ (సు.త.) అని విశవస్మంచటం. 

సరావనిా సృషి్షంచిన వాడు, దాని అధిప్తి, సరవ వ్యవ్హారాలను నడపించేవాడు మర్యు 

పోషకుడు కేవ్లం ఆ ఏకైెక పా్భువు అయిన అలాు హుత’ఆలా మాతర మే అని, విశవస్మంచడం. 

కాని బహుదైవారాధ్కులు దీనిని నమిు కూడా ఆయన (సు.త.)కు సాట్ట కలపసుత న్నారు. 

ఎంత తపుపడు మారగ ంలో ప్డ ఉన్నారు వారు! చూడండ, 10:31, 39:38, 23:84-89.  

(2) తౌ’హీద్ అల్-’ఉలూహియ్యహ్: పా్తి విధ్మైన ఆరాధ్నకు అరుు డు కేవ్లం అలాు హ్ 

(సు.త.) మాతర మే. ఆరాధ్న అంటే అలాు హుత’ఆలా పా్రతి లేక భయం కరకు చేసే పా్తి 

కారయం. కావున, నమా’జ్, ఉప్వాసం, ’జకాత్ మొదలైనవి, ఆ గొప్ప శకిత  (అలాు హుత’ఆలా) 

పా్రతి కరకే చేయటం. ఆరాధ్నలనిాంట్టకీ అరుు డు, కేవ్లం అలాు హ్ (సు.త.) అని 

విశవస్మంచటం. 

(3) తౌ’హీద్ అల్-అస్మి‘వస్మిఫాత్: అలాు హుత’ఆలా పేరుు  మర్యు గుణవిశేషాల 

ఏకతవం. ఖుర్ఆన్ మర్యు ’హదీస్‘లలో వివ్ర్ంచబడన అలాు హ్ (సు.త.) పేరుు  

మర్యు గుణవిశేషాల్ను ఏ విధ్మైన మారుప చేయకుండా విశవస్మంచడం. 

అలాు హుత’ఆలా తప్ప ఇతరులను ఈ గుణ విశేషాలతో సంబోధించరాదు. అలాు హ్ 

(సు.త.) మర్యు ఆయన పా్వ్కత  (’స’అ.స.) వివ్ర్ంచిన పేరుు  మర్యు గుణ విశేషాలతో 

తప్ప ఇతర పేరు తో ఆయనను సంబోధించరాదు.  

9) రుజుమారగ ం: అంటే, అంతంలేని సరవ సుఖసంతోషాలు గ్ల శాశవత సవరాగ నిా పందే 

మారగ ం. దానిని పందటానికి మానవుడు తన ఆరాధ్నను కేవ్లం అలాు హ్ (సు.త.)కే 

పా్త్యయకించుకని, సతాకరాయలు చేయాల. అలాు హుత’ఆలాను తప్ప మరెవ్వర్న్న 

ఆరాధ్యదైవాలుగా చేసుకోరాదు. 

ُبدُ اهيَّ  ُ   َواهيَّاكَ  اَك َنعم َتعهيم   ىجت نَسم

ده  َ ا نَا اههم ه تَ الص  مُمسم     يحض يممَ قه َط ال
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7. న్నవు అనుగ్ర హించిన వార్ 10  మారగ ం 

మాతర మే (చూపు) న్న ఆగ్ర హానికి  11  గుర్ 

అయిన వార్ (మారగ ం కాన్న) లేక మారగ భాషి్టలైన 

వార్ (మారగ ం కాన్న) కాదు.  

***** 

 

10) అలాు హ్ (సు.త.) అనుగ్ర హించిన వార్ మారగ ం అంటే, దైవ్పా్వ్కత ల, వార్ని అనుసర్ంచిన 

సతపరుష్టల మర్యు పుణయ పురుష్టల మారగ ం. వారు సన్నురగ ం పంది, దానిపైెనే 

నడచారు. అదే అలాు హుత’ఆలాకు విధేయులవ్టం (ఇసాు ం). అదే సవరాగ నికి అరుు లు చేసే 

మారగ ం. అలాు హ్ (సు.త.) ఆదేశం: “మర్యు ఎవ్రు అలాు హుత’ఆలాకు, మర్యు 

పా్వ్కత కు విధేయులై ఉంటారో అలాంట్టవారు అలాు హ్ అనుగ్ర హం పందిన పా్వ్కత లతోనూ, 

సతయ వ్ంతలతోనూ, అలాు  హుత’ఆలా ధ్రుం కరకు పా్రణాలు కోలోపయిన అమర వీరుల 

(షహీద్ ల) తోనూ, సదవరత ను లతోనూ చేర్ ఉంటారు. మర్యు అలాంట్ట వార్ సాంగ్తయం 

ఎంతో మేలైనది.” (చూ. 4:69)  

11) మ’గ్దు బి ’అలైహిమ్: అలాు హ్ (సు.త.) ఆగ్ర హానికి గురైెన వారు అంటే యూదులు. 

ఎందు కంటే వారు బుదిిపూరవకంగా సన్నురాగ నిా తయజంచారు. దివ్య సూచనలను 

మారాేరు. ’ఉ’జైర్  (’అ.స.)ను, అలాు హ్ (సు.త.) కుమారులు అన్నారు. తమ 

విదావంసులకు (అ’హాారులకు) ధ్రు సముతం (’హలాల్) మర్యు నిష్షదిం (’హరామ్) 

చేసే హకుక ఉందన్నారు.  

    ’దాలా్లన్: మారగ భాషి్టలైన వారు అంటే కైెరసత వులు. ఎందుకంటే వారు ’ఈసా మస్ర్’హ్ (ఏసూ 

కీర సుత  ’అ.స.)ను అలాు హ్ (సు.త.) కుమారుడు అని, మ్మగుగ రు ఆరాధ్య దైవాలలో 

(Trinity) ఒకరు అని లేక ఆయనే అలాు హ్ (సు.త.) అని, కందరు అన్నారు (ఫ’తు ్ 

అల్-ఖదీర్).  

    ఆమీన్: ఓ అలాు హ్ (సు.త.)! మా పా్రరథ న (దు’ఆ‘)ను అంగీకర్ంచు. సూరహ్ 

అల్-ఫాతి’హా తరువాత ఆమీన్ అనటానిా దైవ్పా్వ్కత  (’స’అ.స.) ఎంతో పా్రధ్యనయత 

నిచాేరు మర్యు ఎంతో ఉతత మమైనదని అన్నారు. దీనిని మ్మందు నిలచి నమా’జ్ 

చేయించేవాడు (ఇమామ్) మర్యు ఇమామ్ వనుక నమా’జ్ చేసేవారు (మ్మఖత దీలు) 

అందరూ అన్నల. పెదద  సవరంతో చదివే నమా’జులలో పెదద  సవరంతో అన్నల 

(ఇబ్నా-మాజ్ఞ, ఇబ్నా-కస్ర్‘ర్).               *** 

 َ هيمنَ   َط اصه َت اَّلَّ اَنمَعمم َعلَيمههمم   ممق  
َوََل  َعلَيمههمم  َمغمُضومبه 

م ال ه  َغْيم
 َ هيم ٓال       خجمالضَّ
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 2. సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 

ఈ సూరహ్ లో ఆవు యొకక పా్సాత వ్న 67-73 ఆయతలలో వ్చిేంది. కావున ఇది, 

ఆవు (పా్సాత వ్న ఉనా సూరహ్ - బఖరహ్) అని అనబడుతంది. ఇందులో 286 

ఆయాతలు ఉన్నాయి. ఇది మద్దనహ్ లో మొదట్ట 2 సంవ్తసరాలలో 

అవ్తర్ంప్జేయబడంది. ఆయత్ 255, ఆయతల్ కుర్సస అనబడుతంది, ఆయత్ 

281 చిటిచివ్ర అవ్తర్ంప్జేయబడంది. ఆయత్ 282 ఆయత్-ఆదేద న్ (ఇచిే 
పుచుేకవ్డాల ఆయత్) అనబడుతంది. ఇది అనిాఆయాతల కంటే పెదద ది. ఏ 

ఇంట్లు  ఈ సూరహ్ పా్తిరోజూ చదువ్బడుతందో, ఆ ఇంట్లు  నుండ షై’తాన్ 

ప్రర్పోతాడు. (’స. మ్మస్ము ం). కందరు ధ్రువేతత ల అభిపా్రయంలో దీనిలో వేయి 

వారత లు, వేయి ఆజఞ లు మర్యు వేయి నిషేధాజఞ లు ఉన్నాయి. (ఇబ్నా-కస్ర్‘ర్)  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. అలఫ్-లామ్-మీమ్. 1   

2. ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) ఒక దివ్య గ్ర ంథం; 

ఇందులో ఏ మాతర ం సందేహం లేదు. దైవ్భీతి2 

గ్లవార్కి ఇది మారగ దరికతవమ్మ.  

3. (వార్కి) ఎవ్రైెత్య అగోచర విషయాలను3 

విశవస్మసాత రో, నమా’జును సాథ పిసాత రో 4 మర్యు 

మేమ్మ పా్సాదించిన జీవ్నోప్రధి నుండ (మా 

 

1 ) ఈ అక్షరాలను మ్దఖతిఆత్ అంటారు. ఈ అక్షరాల సమ్మదాయం దివ్యఖుర్ఆన్ 

అదుుత సూచనలలో ఒకట్ట. వాట్ట అరథ ం, ఉదేద శమ్మ అలాు హుత’ఆలాకు తప్ప మరెవ్వర్కీ 

తెలయదు.   

2) అల్-మ్మతత ఖీన్: దైవ్భీతి గ్లవారు, అంటే అలాు హ్ (సు.త.) యందు భయభకుత లు కలగి 

ఆయన (సు.త.) ఆదేశాలను అనుసర్ంచేవారు.   

3) ’గైబున్: అగోచర యథారథ ం, అంటే, మానవ్ ఇందాియాలకు మర్యు జా్ఞన్ననికి గోప్యంగా 

ఉనా సతాయలు. అంటే అలాు హ్ (సు.త.)ను దైవ్దూత (’అ.స.)లను ఆయన (సు.త.) 

గ్ర ంథాలను, ఆయన (సు.త.) పా్వ్కత లను, పునరుతాథ న దిన్ననిా, సవరగ -నరకాలను 

మొదలైన వాట్టని విశవస్మంచడం.  

4) నమా’జ్ సాథ పించడం: అంటే, పా్తి దినమ్మ ఐదుసారుు  నిరీ్సత సమయాలలో అలాు హ్ 

(సు.త.), దైవ్పా్వ్కత  మ్మ’హముద్ (’స’అ.స.)కు నేర్పన విధ్ంగా నమా’జ్ నెరవేరేడం. 

(’స’హీ’హ్ బు’ఖ్లర్స, పుసత కం 1, ’హదీస్‘ నం. 702, 703, 704, 723, 786, 787).  

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه     الرَّْحم
    ممه  الٓم  
هَك  َريمَب   المكهتُٰب   ذٰل جخم  فهيمهه   مجمََل 
هلمُمتَّ د  هُ  َ ي ل     يحض قهيم

ه ا نَ َّلَّ مهُنوم هالمَغيم   يمَن يُؤم َن قه يُ  وَ به ب يمُموم
نَ لٰوَة َومهمَّ الصَّ     يحض  ا َرزَقمنُٰهمم ُينمفهُقوم
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మారగ ంలో) ఖరుేచేసాత రో; 5  

4. మర్యు ఎవ్రైెత్య (ఓ మ్మ’హముద్!) న్న 

పైె అవ్తర్ంప్జేయబడన దానిని (ఈ 

ఖుర్ఆన్ ను) 6  మర్యు న్నకు పూరవం 

అవ్తర్ంప్జేయబడన వాట్టన్న (దివ్య 

గ్ర ంధ్యలను) విశవస్మసాత రో మర్యు ప్రలోక 

జీవితానిా దృఢంగా నమ్ముతారో!  

5. అలాంట్ట వారే తమ పా్భువు (చూపిన) 

సన్నురగ ంలో ఉనావారు మర్యు అలాంట్ట 

వారే సాఫలయం పందేవారు.  

6. నిశేయంగా, సతయ-తిరసాకరులను న్నవు 

హెచేర్ంచిన్న, హెచేర్ంచక పోయిన్న ఒకటే, 

వారు విశవస్మంచేవారు కారు.   

7. అలాు హ్ వార్ హృదయాల మీద 

మర్యు వార్ చెవుల మీద మ్మదా వేశాడు. 7 

మర్యు వార్ కనుాల మీద తెర ప్డఉనాది. 

మర్యు వార్ కరకు ఘోరమైన శిక్ష ఉంది.  

 

5) ’జకాతున్: అంటే, ఒక సంవ్తసరం వ్రకు జమ ఉనా, ధ్న సంప్తత ల నుండ పా్తి 

సంవ్తసరం, ఒక పా్త్యయక శాతం విధిగా ఇవ్వవ్లస్మన దానం. ఇది ఇసాు ం ధ్రుంలోని 5 

విధులలో ఒకట్ట. ’జకాత్, మ్మస్ము ం సమాజపు ఆర్థ క ప్ర్స్మథ తిని మరుగుప్రచటానికి, 

సమాజంలో ఎవ్వడు కూడా నిరాధ్యరంగా లేకుండా ఉండటానికి నియమించబడన, ఒక 

ఉతత మమైన ధ్యర్ుక మర్యు సాంఘిక నియమం, (’స’హీ’హ్. బు’ఖ్లర్స, పుసత కం 2, 

అధ్యయయం-24).  

6) ’అబుద లాు హ్ బిన్ -’ఉమర్ (ర’ది.’అ.) కథనం, మహా పా్వ్కత  (’స’అ.స.) పా్వ్చనం: “ఇసాు ం 

ఈ 5 పా్ధ్యన స్మదిాంతాలపైె ఆధారప్డి ఉంది. అవి: ‘(i) అలాు హ్ (సు.త.) తప్ప మరొక 

ఆరాధ్య దైవ్ం లేడు మర్యు మ్మ’హముద్ (’స’అ.స.) అలాు హుత’ఆలా యొకక పా్వ్కత  

అనే ధ్ృఢ విశావసం పా్కట్టంచడం, (ii) రోజుకు ఐదుసారుు  విధిగా నమా’జ్ చేయటం, (iii) 

విధి దానం (’జకాత్) చెలు ంచటం, (iv) రమ’దాన్ నెలలో ఉప్వాసాలుండటం, (v) శార్సరక 

మర్యు ఆర్థ క స్తత మత ఉంటే జీవితంలో ఒకసార్’హజజ ్ చేయటం.’ ” (’స. బు’ఖ్లర్స, 

పుసత కం 1,’హదీస్‘నం. 7).  

7) ఇది వార్ సతయ-తిరసాకరానికి ఫలతంగా. అలాు హుత’ఆలా బలవ్ంతంగా ఎవ్ర్ని కూడా 

తపుపదార్లో వేయడు, (చూడండ, 2:26, వాయఖ్లయనం-19).  

اهََلمَك   اُنمزهَل  هَما٘  ب َن  مهُنوم يُؤم هيمَن 
َواَّلَّ

َقبملهَك  مهنم  اُنمزهَل  رَ مجت  َوَما٘  ٰخه هاَلم ةه  َوب
نَ ُهمم يُ    ىجت ومقهُنوم
 

ٰٓئه  هُ َك اُول لََعٰ  هنم  د    م  ه رَّ ي    مخض مم هه ب 
ٰٓئهَك  مُمفم هُ   َواُول     نَ وم حُ له ُم ال
ه  اَّلَّ ااهنَّ  َكَفُروم َعلَيمههمم   يمَن  َسَوآٌء 

ََل  رمُهمم  ُتنمذه لَمم  اَمم  َتُهمم  َءاَنمَذرم
نَ  مهُنوم    يُؤم

َولََعٰ    اّلٰلُ َخَتَم   هههمم  ب قُلُوم  
لََعٰ

اَبم وَ محش  عهههمم َسمم   
غه لََعٰ٘ حمس َوٌة ا شَ َصارهههمم 

يممٌ عَ  اٌب لَُهمم َعذَ وَّ    خجم  ظه
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8. మర్యు పా్జలలో కందరు: “మేమ్మ 

అలాు హ్ నూ మర్యు అంతిమ దిన్నన్నా 

విశవస్మంచామ్మ.” అని, అనే వారున్నారు. కాన్న 

(వాసత వానికి) వారు విశవస్మంచేవారు కారు.  

9. వారు, తామ్మ అలాు హ్ నూ మర్యు 

విశవస్మంచిన వార్న్న మోసగిసుత న్నారని (అను 

కంటున్నారు); కాన్న వారు తమను తామ్మ 

తప్ప మరెవ్వర్న్న మోసగించటం లేదు, కాని 

వారది గ్ర హించటం లేదు!  

10. వార్ హృదయాలలో రోగ్మ్మంది. 8 

కాబటి్ట అలాు హ్ వార్ రోగానిా మర్ంత అధికం 

చేశాడు. మర్యు వారు అసతయం ప్లుకుతూ 

ఉండటం వ్లన, వార్కి బాధ్యకరమైన శిక్ష 

ఉంది.  

11. మర్యు: “భువిలో కలోు లం 9 

రేకెతిత ంచకండ.” అని వార్తో అనాపుపడు; 

వారు: “మేమ్మ సంసకరత లమ్మ మాతర మే!” అని 

అంటారు.  

12. జ్ఞగ్ర తత ! నిశేయంగా, (భువిలో) కలోు లం 

రేకెతిత సుత నావారు వీరే, కాని వారది గ్ర హించటం 
లేదు.  

13. మర్యు: “ఇతర జనులు విశవస్మంచి 

నటుు  మీరూ విశవస్మంచండ.” అని, వార్తో 

అనాపుపడు, వారు: “మూరుు లు విశవస్మంచి 

నటుు  మేమూ విశవస్మంచాలా?” అని 

జవాబిసాత రు. జ్ఞగ్ర తత ! వాసత వానికి వారే 

మూరుు లు, కాని వార్కది తెలయదు.  

14. మర్యు విశావసులను కలస్మనపుడు, 

వారు: “మేమ్మ విశవస్మంచామ్మ.” అని 

అంటారు. కాన్న, తమ షై’తానుల (దుషి 

న్నయకుల) దగ్గ ర ఏకాంతంలో ఉనాపుపడు 

వారు: “నిశేయంగా, మేమ్మ మీతోనే 

 
8) అంటే సతాయనిా నములేకపోవ్టం మర్యు దురుాదిి.  

9) ఫసాద్: అంటే కలోు లం, సంకిోభం, ఉప్దావ్ం, అశాంతి, కలహాలు అనే అరాథ లున్నాయి.  

مَ   َومهنَ  اَٰمنَّا قُ يَّ نم  انلَّاسه  ُل  هاّلٰله   وم   ب
 َ هاَلم ُهمم  َوب َوَما  ره  ٰخه

اَلم وممه 
 َ مهنهيم هُمؤم  يمل  ب

َن   ُعوم َوَما   اّلٰلَ ُُيٰده اَٰمُنومامجت  هيمَن  َواَّلَّ
اَنمفُ   ٘ اهَلَّ َن  وَ َُيمَدُعوم َما َسُهمم 

ُعرُ  نَ يَشم    ىجت  وم
م  ه فه ب قُلُوم رَ   مَّ   اّلٰلُ َزاَدُهُم  فَ حمل  ٌض ههمم 
ا مَ  َ مجت  رَض  مٌمممق ذَ عَ   ُهمم َول اََله هَما    اٌب  ۣ ب

نَ ََكنُوما  بُوم ذه     يَكم

فه  ُدوما  سه ُتفم ََل  لَُهمم  قهيمَل  َواهَذا 
ََنمُن   اهنََّما  ٘ا  قَالُوم حمل  َرمضه اَلم

نَ  لهُحوم     ُمصم

اهنَّ  ُهُم  اَََل٘  ُدوم ُهمم  سه مُمفم نم ال َولٰكه   َن 
عُ  نَ َلَّ يَشم     ُروم

اٰمه ذَ اه وَ  لَُهمم  قهيمَل  َكمَ ا  ٘ ُنوما  ٰ ا ا   نَ مَ  
 ُ قَال كَ انلَّاُس  مهُن  اَنُؤم ٘ا  اَٰمَن  وم َما٘ 
َفَهآءُ  َفَهآُء محش  السُّ السُّ ُهُم  اهنَُّهمم  اَََل٘ 

نَ  لَُموم نم َلَّ َيعم     َولٰكه

اٰمَ  هيمَن  اَّلَّ لَُقوا  قَا َواهَذا  اَٰمنَّ ُنوما  ٘ا  اخمت  لُوم
اه ا  َواهذَ  يم لٰ َخلَوما  َشيٰطه اهنَّا مم نههه   ٘ا  قَالُوم  حمل 

حمل   َتهم   ا مَ نَّ اه َمَعُكمم ُمسم نَ ََنمُن   زهُءوم
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ఉన్నామ్మ కేవ్లం (వార్) ఎగ్తాళి 

చేసుత న్నామ్మ.” అని అంటారు.  

15. అలాు హ్ వార్ ఎగ్తాళి చేసుత న్నాడు 

మర్యు వార్ తలబిరుసుతన్ననిా 

హెచిేసుత న్నాడు, (అందులో వారు) అంధులై 

తిరుగుతన్నారు;  

16. ఇలాంట్ట వారే, సన్నురాగ నికి బదులుగా 

దురాురాగ నిా కనుకనా వారు; కాని వార్ 

బేరం వార్కి లాభదాయకం కాలేదు మర్యు 

వార్కి మారగ దరికతవమూ దొరకలేదు.  

17. వార్ ఉప్మానం 10  ఇలా ఉంది:11  ఒక 

వ్యకిత  అగిాని వలగించగా, అది ప్ర్సరాలను 

పా్కాశింప్జేస్మన తరువాత అలాు హ్ వార్ 

వలుగును తీసుకని వార్ని అంధ్కారంలో 

విడచిపెటిడం వ్లు , వారు ఏమీ చూడలేక 
పోతారు.  

18. (వారు) చెవిట్టవారు, మూగ్వారు, గుర డి 

వారు, ఇక వారు (రుజుమారాగ నికి) మరల 

రాలేరు.  

19. లేక, (మరొక ఉప్మానం): ఆకాశం నుండ 

ఘోరంగా వ్రిం కురుసుత నాది; చిము చీకటు లో 

ఉరుమ్మలు, మరుపులు మరుసుత న్నాయి. ఆ 

ఉరుమ్మల భీకర ధ్వని విని, మృతయ భయం 

చేత వారు తమ వాేళ్ళను చెవులలో దూరుే 

కుంటున్నారు. మర్యు అలాు హ్ 

 

10) మస‘లున్: అంటే ఉప్మానం, పోలక, సాదృశయం, దృషిాంతం అనే అరాథ లున్నాయి.  

11 ) ’అబుద లాు హ్ బిన్-మస్’ఊద్ (ర’ది.’అ.) కథనం(ఫ’తు ్ అల్-ఖదీర్): మహా పా్వ్కత  

(’స’అ.స.) మదీనహ్ కు వ్చిేన తరువాత విశవస్మంచిన వార్లో కందరు కాప్టాయనికి 

లోనవు తారు. అంటే వారు ఇసాు ం వలుగును పందిన తరువాత దానిని విడచి మరల 

అంధ్కారంలో చికుకకుపోతారు. ఆ విషయం ఈ విధ్ంగా బోధించబడంది. ఒక వ్యకిత  రాతిర లో 

ఎడార్లో మంట వలగించి కాచుకుంటాడు. అది వార్ ప్ర్సరాలను వలగిసుత ంది. కాని ఆ 

అగిా ఆర్పోగానే వారు మళ్ళళ అంధ్కారంలో చికుకకుంటారు. ఏమీ చూడలేకపోతారు. 

అదేవిధ్ంగా బాహయంగా మాతర మే ఇసాు ం స్ర్వకర్ంచిన వార్ హృదయాలు అంధ్కారంలో ఉండ 

పోతాయి. వారు ఇసాు ం వలుగును పందిన తరువాత కూడా అంధ్కారంలోనే ఉండపోతారు.  

زه   اّلَٰلُ  َتهم م   ئُ يَسم فه ُهمم  َويَُمدُّ هههمم  ب
نَ  َمُهوم هههمم َيعم َيان      ُطغم

لٰلََة  الضَّ ُوا  ََتَ اشم هيمَن  اَّلَّ ٰٓئهَك  اُول
م  هال فَ ب هَحتم ُهٰديممس  َرب َ   َما  مم هُ َرتُ ا ت ه

   نَ يم َتده نُوما ُمهم َوَما ََك 

ه َمَثلُُهمم كَ    مجتومقََد نَار اتَ سم ي اَمَثله اَّلَّ
اََضآءَ  ا٘  َله فَلَمَّ َحوم َما  َذَهَب   تم 

ُظلُمٍٰت   اّلٰلُ  م  فه َوتََرَكُهمم  رهههمم  هُنوم ب
نَ  وم ُ   َلَّ ُيبمصه

ََل  َفُهمم   ٌ ُعْمم ٌم  بُكم  ُصم   
عُ  نَ يَرمجه  يحض   وم

هٍب اَوم  َكَصي  ه     السَّ م  فهيم مَ َن   هه آءه 
وَّ لُ ظُ  ٌد  رَعم وَّ ٌق بَ ٰمٌت   نَ َعلُوم َيم مجت  رم
هَعُهمم  ا اََص  ه ب م  هههمم  اَٰذان  ٘ م َن  فه

وَ  مَمومته االصَّ ال َحَذَر    اّلٰلُ وَ محش  عهقه 
كٰفهرهيمنَ 

هالم      ُُمهيمٌۣط ب
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సతయ-తిరసాకరులను అనిా వైపుల నుండ 

ఆవ్ర్ంచి ఉన్నాడు.12  

20. ఆ మరుపు వార్ దృషి్షని ఇంచుమించు 

ఎగుర వేసుకు పోయినటుు ంటుంది. పా్తిసార్స 

అది మర్స్మనపుపడు, వారు మ్మందుకు 

నడుసాత రు మర్యు వార్పైె చీకట్ట 

కరమ్ముకనగానే వారు ఆగి పోతారు. మర్యు 

అలాు హ్ కోర్త్య వార్ వినికిడన్న మర్యు వార్ 

చూపునూ తొలగించేవాడు. 13  నిశేయంగా, 

అలాు హ్ పా్తిదీ చేయగ్ల సమరుథ డు. 14   

21. ఓ మానవులారా! మిములా మర్యు 

మీకు పూరవం వార్ని సృషి్షంచిన, మీ 

పా్భువును (అలాు హ్ నే) ఆరాధించండ, 

తదావరానే మీరు భకిత ప్రులు కాగ్లరు! 15  

22. ఆయన (అలాు హ్)యే మీ కరకు 

భూమిని ప్రుపుగానూ మర్యు ఆకాశానిా 

కపుపగానూ చేశాడు. మర్యు ఆకాశం నుండ 

వ్రిానిా కుర్పించి, తదావరా మీకు 

జీవ్నోప్రధిగా ఫలాలను (ప్ంటలను) ఉతపతిత  

చేశాడు! కావున ఇది తెలుసుకని కూడా, 

మీరు ఇతరులను అలాు హ్ కు సాట్టగా 

నిలబ్నటికండ. 16  

 

12) మ్మ’హీతన్: One Who Encompasseth, Encloseth, Surroundeth. సరావనిా 

ప్ర్ వేషి్షంచి ఆవ్ర్ంచి, చుటిుమ్మటి్ట ఉనావాడు, ఆయన జా్ఞన ప్ర్ధికీ శకిత కీ వలుప్ల ఏదీ 

లేదు. చూడండ, 85:20.  

13 ) అలాు హుత’ఆలా తలుచుకుంటే ఎపుపడైన్న తాను పా్సాదించే అనుగ్ర హాలను 

ఆపుకోవ్చుే! కావున మానవులు ఎలు పుపడు అలాు హుత’ఆలా యందే భయభకుత లు 

కలగివుండ, ఆయన శిక్షకూ, పా్తీకారానికీ భయప్డుతూ ఉండాల.  

14) అలా కులు  షయ్ఇ‘న్ ఖదీర్: ఈ వాకాయనిా కందరు - ‘అనిాంట్టపైె అధికారం / 

ఆధిప్తయం / శకిత  / సామరథ యం గ్లవాడు.’ అని అనువ్దించారు.  

15) ల’అలు కుమ్ తతత ఖూన్: దీనికి జూన్నగ్ఢీ గారు ఇలా తాతపరయమిచాేరు: ‘తదావరా 

మిములా మీరు కాప్రడుకోవ్చుే.’  

16 ) మిములా మర్యు సరవసృషి్షని సృషి్షంచినవాడు అలాు హ్ (సు.త.)యే! మీకు 

జీవ్నోప్రధిని సమకూరేేవాడు కూడా ఆయన (సు.త) యే. అలాంటపుపడు ఆయన 

اَبمَص  َُيمَطُف  ُق  مََبم ال محش  رَُهمم ا يََكاُد 
اََض ُكَّ  لَُهمم َما٘  فه   آَء  َشوما  َواهذَ يم مَّ  ا٘ ههحمط 

لَمَ  َ وَ محش  يمههمم قَاُموماَعلَ   اَظم   ّلٰلُ ا وم َشآَء  ل
عه ََّلَ  هَسمم ب َواَبمَصارههه َهَب  اهنَّ محش  مم ههمم 
يمٌر  اّلٰلَ  ٍء قَده ه ََشم

    خجملََعٰ ُك 

ا   ُبُدوم اعم انلَّاُس    َربَُّكمُ يٰ٘اَيَُّها 
ه  َواَّلَّ َخلََقُكمم  هيم  مهنم اَّلَّ   يمَن 

نَ  تَ لََعلَُّكمم  َقبملهُكمم    يحض تَُّقوم

ه  َرم يم جَ اَّلَّ ا ا  فهرَ َض َعَل لَُكُم اَلم ش 
وَّ آ مَ السَّ وَّ  هَنآء ممس  ب مهَن  َء  اَنمَزَل 

مهَن  السَّ  هٖه  ب َرَج  فَاَخم َمآء   َمآءه 
لَُّكمم  َتمَعلُوما مجت  اثلََّمرٰته رهزمق ا  فَََل 

ه  ٰ اَنمُتمم َتعم  ّلله ا وَّ َن اَنمَداد    لَُموم
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23. మర్యు మేమ్మ మా దాసుని (మ్మ’హ 

ముద్)పైె అవ్తర్ంప్జేస్మన దానిని (ఈ 

ఖుర్ఆన్ ను) గుర్ంచి, మీకు సందేహమ్మంటే; 

దాని వ్ంట్ట ఒకక సూరహ్ నైెన్న మీరు 

(రచించి) తీసుకురండ. 17  మర్యు అలాు హ్ 

తప్ప మీకు ఉనా సహాయకులను అందర్న్న 

పిలుచు కోండ; మీరు సతయవ్ంతలే అయిత్య 

(ఇది చేస్మ చూప్ండ).  

24. కాన్న ఒకవేళ్ మీరు అలా చేయలేకపోత్య 

– నిశేయంగా, మీరు అలా చేయలేరు – 

మానవులు మర్యు రాళ్ళళ ఇంధ్నమయేయ 
ఆ నరకాగిాకి భయప్డండ. 18  అది 

సతయ-తిరసాకరుల కరకే తయారు 

చేయబడంది.  

25. మర్యు విశవస్మంచి, సతాకరాయలు చేసే 

వార్ కరకు నిశేయంగా, కిర ంద కాలువ్లు 

పా్వ్హించే సవరగ వ్న్నలు ఉంటాయనే 

శుభవారత ను వినిపించు. పా్తిసార్ వార్కి 

తినటానికి ఫలాలు ఒసంగ్బడనపుడలాు , 

వారు: “ఇవి ఇంతకు మ్మందు మాకు 

ఇవ్వబడనవే!” అని అంటారు. ఎందుకంటే 

వార్కి ఇవ్వబడేవి వాట్ట పోలకగ్లవే. అకకడ 

వార్కి నిరుల సహవాసులు (అ’జ్ఞవజ్) 

 

(సు.త.) ను వ్దల మీరు ఇతరులను ఎందుకు ఆరాధిసుత న్నారు? ఇతరులను ఆయన 

(సు.త.) కు భాగ్సావమ్మ లుగా ఎందుకు నిలబ్నడుతన్నారు? మీరు ఆయన (సు.త.) శిక్ష 

నుండ తపిపంచుకోవాలను కుంటే! కేవ్లం ఆయన (సు.త.) నే ఆరాధించండ, (’స’హీ’హ్ 

బు’ఖ్లర్స, పు. 6, ’హ. నం. 4).  

17) ఈ విధ్మైన ఒకక సూరహ్ నైెన్న రచించి తెమునే పా్శా రెండు చోటు లో ఇకకడ మర్యు 

10:38లలో ఉంది. 11:13లో ప్ది సూరాహ్ లు రచించి తెమున్న మర్యు 17:88, 

52:34లలో ఇటి్ట గ్ర ంథానిా రచించి తెముని ఉంది. ఈ దివ్యఖుర్ఆన్ అలాు హుత’ఆలా 

దగ్గ ర్ నుండ అవ్త ర్ంప్జేయబడంది, కాబటి్ట ఎవ్వరుకూడా ఇంతవ్రకు ఈ ఛాలంజీని 

ఎదురోక లేక పోయారు.  

18) ఇబ్నా-’అబాాస్ (ర’ది.’అ.) కథనం: ‘మీరు మర్యు మీరు ఆరాధించే రాళ్ు  దేవ్తలు 

నరకాగిాకి ఇంధ్నమవుతారు.’ చూడండ, 21:98.  

  

م َواهنم كُ  همَّ رَ   نمُتمم فه َ يمٍب م  نلم  ا لََعٰ ا نَزَّ
فَامتُ  نَا  رَ َعبمده هُسوم ب ه وما  م  ه   نم ٍة  ممس  ثملههٖ م 

نه  ُعوما ُشَهَدآَءُكمم َوادم  هنم ُدوم   اّلٰله  م 
 َ قهيم     اهنم ُكنمُتمم ٰصده

 
َعلُوما فَاتَُّقوا   َعلُوما َولَنم َتفم َّمم َتفم فَاهنم ل

وَ انلَّاَر   م  ِته
االَّ ُدَها  نلَّاُس قُوم

ه َوا تم اُ خمت َجاَرُة ْلم ه عهدَّ   فهرهيمَن  لمكٰ ل

ه  ه هيمنَ َوبَش  اَّلَّ َعمهلُوا وَ   اوم اَٰمنُ    
لَُهمم الٰص  اَنَّ  َتمرهيم    لهٰحته  َجٰنٍت 

َنمٰهرُ  اَلم ََتمتهَها  ُرزهقُوما  محش  مهنم  َما 
ُكَّ

ٰهَذا   قَالُوما  هزمق احمل  ر  َثَمَرٍة  مهنم  مهنمَها 
ه  ُرزهقم اَّلَّ قَ يم  مهنم  هٖه   وماَواُتُ   بمُل َنا  ب
ا شَ ُمتَ  هه  َوالَهُ وَ محش  اب اَزم فهيمَها٘    جٌ مم 

رَ  َطهَّ وم فه  مم وَّهُ  ٌة مُّ ُ    َن يمَها ٰخِله
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ఉంటారు. మర్యు వారందులో శాశవతంగా 

ఉంటారు. (1/8)  

26. * నిశేయంగా, అలాు హ్ దోమ లేక 

దానికంటే అలపమైన దాని దృషిాంతం 

ఇవ్వటానికి సంకోచించడు. కావున 

విశవస్మంచిన వారు, ఇది తమ పా్భువు తరఫు 

నుండ వ్చిేన సతయమే అని గ్ర హిసాత రు. కాని 

సతయ-తిరసాకరులు, వాట్టని విని: “ఈ 

ఉప్మాన్నల దావరా అలాు హ్ చెప్పదలుచు 

కునాది ఏమిటీ?” అని, పా్శిాసాత రు. ఈ 

విధ్ంగా ఆయన ఎంతో మందిని మారగ  
భాషితవంలో ప్డవేసాత డు. మర్యు 

ఎంతోమందికి సన్నురగ ం కూడా చూపుతాడు. 

మర్యు ఆయన కేవ్లం దుషి్టలనే 19  

మారగ భాషితవంలో ప్డవేసాత డు.  

27. ఎవ్రైెత్య అలాు హ్ తో స్మథ రమైన 

ఒడంబడక 20  చేసుకునా పిదప్ దానిని 

 

19) ఫాస్మఖున్: అంటే దైవ్ విధేయతా హదుద లను అతికర మించిన వాడు (అవిధేయుడు), మారగ  

భాషి్టడు, దుషి్టడు, దురజ నుడు, భకిత  లేనివాడు అనే అరాథ లున్నాయి. “ఎవ్డు ఏ వైపునకు 

పోదలచుకుంటాడో మేమ్మ అతనిని ఆ వైపునకే మరలుేతామ్మ.” చూ. 4:115. అలాు హ్ 

(సు.త.) మానవులకు మర్యు జన్నాతలకు మంచి చెడులను తెలుసుకునే విచక్షణా 

శకీత , బుదిీ ఇచాేడు. కాబటి్ట, వార్కి ప్రలోక జీవితంలో, వార్ కరుల పా్కారం, సవరగ -నరకాలు 

ఉన్నాయి. అలాు హుత’ఆలా పా్వ్కత  (’అ.స.)ల మర్యు దివ్యగ్ర ంథాల దావరా వార్కి 

సతాయ-సతాయలను, మంచి-చెడులను బోధించాడు. వాట్టని అనుసర్ంచటం వ్లు  పందే 

ప్రలోక పా్తిఫలాలను (సవరగ -నరకాలను) కూడా విశదంచేశాడు. కావున వార్ని 

మంచి-చెడు మారాగ లను అనుస ర్ంచటానికి బలవ్ంతం చేయడు. వార్ని వార్ మారాగ లలో 

వ్దలపెడతాడు. అలాు హ్ (సు.త.)కు జర్గిపోయింది, జరుగుతనాది మర్యు మ్మందు 

జరగ్బోయేది అంతా తెలుసు కాబటి్ట ఎవ్రు నరకవాసులు కానున్నారో మర్యు ఎవ్రు 

సవరగ వాసులు కానున్నారో కూడా తెలుసు. ఇదంతా గ్ర ంథంలో వాాయబడ ఉంది. కాబటి్ట 

ఇకకడ ఈవిధ్ంగా పేరొకనబడంది. అలాు హ్ (సు.త.) ఎవ్ర్ని కూడా బలవ్ంతంగా 

నరకంలోకి తోర యడు. వార్ కరులే, వార్ని దానికి ప్రతర లుగా చేసాత యి. ఇలాంట్ట వాకయం 

ఖుర్ఆన్ లో అనేక సారుు  వ్చిేంది. పా్తి చోటా దీని తాతపరయం ఇదే.  

20 ) ’అహ్ దులు హి: అంటే ఆదమ్ (’అ.స.)ను సృష్ట ంచే సమయ్ంలో సమసి 

మానవజాతి నుంచి అలా్లహుత’ఆల్ల తీసుకొనన ప్ర మాణం. అది ఏమిటంటే: అలాు హ్ 

هَب   اّلٰلَ اهنَّ   يَّْضم اَنم   ٘ ٖ َتحم يَسم ََل 
فَومَقَها  َفَما  َبُعومَضة   ا  مَّ ا  محش  َمَثَل   فَاَمَّ

نَ  لَُموم َفَيعم اَٰمُنوما  هيمَن  اَنَُّه  اَّلَّ َقُّ    اْلم
هههمم   مهنم  ب  ا  مجترَّ ا  ه َواَمَّ ا  َفرُ كَ يمَن  َّلَّ وم

َن  لُوم ه   اّلٰلُ َد  ااَذا٘ اَرَ مَ َفَيُقوم   جحم ٰهَذا َمَثَل  ب
َكثهْيم   هٖه  ب لُّ  َكثهْيم ا يُضه هٖه  ب يَهمدهيم  وَّ محش  ا 

 َ قهيم هٖه٘ اهَلَّ المٰفسه لُّ ب     يحض َوَما يُضه



َد   َعهم َن  َينمُقُضوم هيمَن  مهنم     اّلٰله اَّلَّ
مهيمثَ  ده  َط َويَ ممس  قههٖ ا َبعم مَ قم َن  ٘ ُعوم اََمرَ ا   
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భంగ్ప్రుసాత రో మర్యు అలాు హ్ స్మథ ర 

ప్రచమని ఆజా్ఞపించిన దానిని తెర ంచుతారో 

మర్యు భువిలో కలోు లం రేకెతిత సాత రో! ఇలాంట్ట 

వారే, వాసత వ్ంగా నషిప్డేవారు.  

28. మీరు అలాు హ్ ప్టు  తిరసాకర వైఖర్ని 

ఎలా అవ్లంబించగ్లరు? మర్యు 

వాసత వానికి ఆయనే నిర్సజ వులుగా 21  ఉనా 

మిములా సజీవులుగా చేశాడు కదా! 

తరువాత మీ పా్రణానిా తీస్మ తిర్గి మిములా 

సజీవులుగా చేసేది కూడా ఆయనే; చివ్రకు 

మీరంతా ఆయన వ్దద కే మరలంప్బడతారు.  

29. ఆయనే భూమిలో నునా సమసాత న్నా మీ 

కరకు సృషి్షంచాడు; తరువాత తన దృషి్షని 

ఆకాశాల వైపునకు మరలే వాట్టని 

సప్రత కాశాలుగా ఏరపర్చాడు. మర్యు 

ఆయనే పా్తి విషయానికి సంబంధించిన జా్ఞనం 

గ్లవాడు.  

30. మర్యు (జా్ఞప్కం చేసుకో!) న్న పా్భువు 

దైవ్దూతలతో: “వాసత వ్ంగా నేను 

భూమిలో ’ఖలీఫహ్ ను (ఉతత రాదికార్ని / 

తరతరాలుగా వ్చేే మానవ్ జ్ఞతిని) 22 

సృష్షంచబోతన్నాను!” అని, చెపిపనపుడు 

వారు: “ఏమీ? న్నవు భూమిలో కలోు లం 

 

(సు.త.) దాసయమే చేయాలన్న, ఆయనకే విధేయులై ఉండాలన్న మర్యు కేవ్లం ఆయననే 

ఆరాధించాలని.  

21) అంటే మీరు ఏమీ లేకునాపుపడు మొదట్ట సార్ సృషి్షంచబడిారు. ఆ తరువాత మీకు 

ఇవ్వబడన గ్డువు పూర్త  అయిన తరువాత మీరు మరణంప్జేయబడ, పునరుతాథ న 

దినమ్మన మళ్ళు  సజీవులుగా లేప్బడతారు. అది మీ రెండవ్ జీవితం. దానికి 

అంతమ్మండదు. అందు మీకు, మీరు భూలోకంలో చేస్మన కరులకు తగిన పా్తిఫలం 

ఇవ్వబడుతంది.  

22 ) ’ఖలీఫహ్: అంటే భూమిలో తరతరాలుగా వచేే జనప్దం, ఉతిరాధికారి. చూ. 

6:165, 27:62, 35:39. మానవుడు భూమిలో అలాు హ్ (సు.త.) యొకక పా్తినిధి అనటం 

సరైెనదికాదు.  

يُّوم   اّلٰلُ  اَنم  هٖه٘  سه َص ب َويُفم َن  دُ َل    فه وم
 َ ٰٓئه محش رمضه اَلم وم اُول ُ ِٰسه   َن  َك ُهُم اْلم
 

َن   ُفُروم تَكم هاّلٰله َكيمَف  َوُكنمُتمم   ب
يَ  فَاَحم َوات ا  يُمهيمُتُكمم  مجت  ُكمم ا اَمم ُثمَّ 

َن  هه تُرمَجعُ مَّ اهََلم ُثمَّ ُُيميهيمُكمم ثُ    وم
 

خَ ا   وَ هُ  هيم  لَكُ لَ َّلَّ مَّ مم َق  فه    ا 
ََجه َرمضه  ُثمَّ اَلم امخض  َتوٰ٘   يمع    اهَل ي  اسم
َمآءه   َسبمعَ السَّ َسٰموٍٰت فََسٰوىُهنَّ  محش   

ٍء َعلهيممٌ  ُهوَ وَ  ه ََشم
 بهُكل 

قَاَل   م    َربَُّك َواهذم  اهّن ه ٰٓئهَكةه  هلمَمل ل
َخله  َرمضه  اَلم فه  ٘ا قَ محش  يمَفة  َجاعهٌل  الُوم

فهيم اَتَ  َعُل  يُّفم   َها جم فهيم َمنم  ُد  َها  سه
هَمآ وَ  ال  فهُك  َوََنمُن  ءَ يَسم ُ مجت  ه ن  حُ َسب 
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రేకెతిత ంచే వానిని మర్యు నెతత రు చిందించే 

వానిని నియమించ బోతన్నావా? మేమ్మ న్న 

స్తత తర ం చేసూత , న్న ప్వితర తను కనియాడుతూనే 

ఉన్నామ్మ కదా!” అని వినావించుకున్నారు. 

దానికి ఆయన: “నిశేయంగా, మీకు 

తెలయనిది న్నకు తెలుసు!” అని, అన్నాడు.  

31. మర్యు ఆయన (అలాు హ్) ఆదమ్ కు 

సకల వ్సుత వుల పేరు ను నేరాపడు,23 ఆ పిదప్ 

వాట్టని దైవ్దూతల ఎదుట ఉంచి: “మీరు 

సతయవ్ంతలే అయిత్య, వీట్ట పేరు ను న్నకు 

తెలుప్ండ.” అని, అన్నాడు.  

32. వారు (దైవ్దూతలు): “న్నవు ప్రమ 

ప్వితర డవు,24 న్నవు తెలపినదే తప్ప మాకు 

మరేమీ తెలయదు. నిశేయంగా న్నవే 

సరవజాుడవు, 25  మహా వివేకవ్ంతడవు.” 26 

అని అన్నారు.  

33. ఆయన (అలాు హ్): “ఓ ఆదమ్! వీట్ట 

(ఈ వ్సుత వుల) పేరు ను వీర్కి తెలుపు.” అని 

అన్నాడు. ఎపుపడైత్య అతను (ఆదమ్) ఆ 

వ్సుత వుల పేరు ను వార్కి తెలప్రడో; ఆయన 

అన్నాడు: “నిశేయంగా నేను మాతర మే 

భూమాయకాశాల అగోచర విషయాలను 

 

23) చూడండ, ’స’హీ’హ్ బు’ఖ్లర్స, పుసత కం 6, ’హ. నం. 3.   

24) సుబ్’హానున్: Extolled be His absolute perfection. Hallowed, Exalted, 

Glorified, ప్రమ ప్వితుు డు, ప్ర్శుదిుడు, ప్రవ్నుడు, పా్శంసన్నయుడు, శాు ఘింప్, పగ్డ, 

సుత తింప్దగిన వాడు. చూడండ, 2:116, 12:108, 59:23.   

25) అల్-’అల్లమ్ద (20): The All-Knowing, సరవజుఞ డు. The Omniscient. జా్ఞన 

సంప్నుాడు, సరవం ఎర్గినవాడు, జా్ఞనంగ్ల, నేరుపగ్ల, తన దాసుల పా్తి మాటనూ, 

పా్తి ప్నిన్న, భావాన్నా, అభిపా్రయాన్నా, పా్తయక్షంగా ఎర్గినవాడు. ఇది అలాు హ్ (సు.త.) 

అతయతత మ పేరు లో ఒకట్ట. చూడండ, 2:127.  

26) అల్-’హకీమ్ద (47): The All-Wise, మహా వివేక్వంతుడు. The Omniscient,  

Possessing Knowledge or Science, మహా వివేచన్నప్రుడు. ఇది అలాు హ్ (సు.త.) 

అతయతత మ పేరు లో ఒకట్ట. చూడండ, 59:24. ఈ పేరు దివ్యఖుర్ఆన్ కరకు కూడా 

వాడబడుతంది. 

 َ ه مم به َوُنَقد  َك  لََك ده ٘ محش  ُس  م اهّن ه   قَاَل 
َن  لَُموم لَُم َما ََل َتعم    اَعم



ُثمَّ   ُكََّها  َمآَء  َسم اَلم اَٰدَم  وََعلََّم 
ٰٓئهكَ  َمل

م ال لََعَ  َفَقاَل َعرََضُهمم   ةه 
هاَ اَْۣنبـه ُ  م ب ِنه مَ وم ُتمم نم  كُ نم  اه ءه ََلٓ آءه ٰه٘ؤُ سم

 َ قهيم   ٰصده

اهَلَّ عهلم   ََل   ٰحَنَك قَالُوما ُسبم  نَلَا٘  َما َم   
َتَنا  المَعلهيمُم محش  َعلَّمم اَنمَت  اهنََّك 
َكهيممُ      اْلم

هههمم  َمآئ هاَسم ب اَْۣنبهئمُهمم  اَٰدُم 
يٰ٘ مجت  قَاَل 

اَْۣنَباَهُ  ا٘  مَ فَلَمَّ هاَسم ب ه آ مم  قَ ئ حمل  اَلَمم ههمم  اَل 
لَُّكمم اَقُ  ٘   لم  م َغيمَب اَعم   اهّن ه لَُم 

مٰ  َرم وٰ السَّ َواَلم وَ ته  حمل  َما   لَمُ عم اَ ضه
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ఎరుగుదునని మీతో చెప్పలేదా? మర్యు 

మీరు ఏది బహిరగ తం చేసాత రో మర్యు ఏది 

దాసాత రో కూడా న్నకు బాగా తెలుసు!”   

34. మర్యు (జా్ఞప్కం చేసుకోండ) మేమ్మ 

దైవ్దూతలతో: “మీరందరూ ఆదమ్ మ్మందు 

సాషిాంగ్ం (సజ్ఞద ) చేయండ.” అని 

ఆదేశించినపుడు, ఒక ఇబ్లు స్  27 తప్ప, మిగ్తా 

వారంతా సాషిాంగ్ం (సజ్ఞద ) చేశారు; 28 వాడు 

నిరాకర్ంచాడు మర్యు దురహంకారానికి 

గురయాయడు మర్యు సతయ- 

తిరసాకరులలోని వాడయాయడు.  

35. మర్యు మేమ్మ (ఆదమ్ తో) 

అన్నామ్మ: “ఓ ఆదమ్! న్నవూ మర్యు న్న 

భారాయ ఈ సవరగ ంలో నివ్స్మంచండ మర్యు 

మీర్దద రూ మీకు ఇషిమైన చోటునుంచి 

యథేచఛగా తినండ, కాన్న ఈ చెటిు 29 

దర్దాపులకు పోకండ, అలా చేసేత  మీర్దద రూ 

దురాురుగ లలో 30 చేర్న వారవుతారు!”  

 
27) ఇబా్లస్: అంటే, He Despaired, ఆశ వ్దులుకునా, నిరాశ చెందిన వాడు. ఇది షై’తాన్ 

పేరు. అతడు జన్నాతలలోని వాడు.  

షై’తాన్: He was, or became, distant or remote (from the mercy of Allah) 

అంటే, అలాు హ్ (సు.త.) సానుభూతి లేక దయ నుండ దూరమైపోయిన వాడు. 

Rebellious- తిరగ్బడన, అవిధేయుడైన, ఎదురుతిర్గిన, అధికారానిా పా్తిఘట్టంచిన 

వాడు.  

28) సజాు : నుదుట్టతో సహా ఎనిమిది అంగాలను భూమికి ఆనించటం (సాషిాంగ్ం చేయటం). 

దీనిలో నుదురు, మ్మకుక, రెండు అర చేతలు, రెండు మోకాళ్ళు  మర్యు రెండు కాళ్ు  వాేళ్ళు  

భూమికి తగులుతూ ఉండాల. ఇది కేవ్లం అలాు హుత’ఆలా కరకే పా్త్యయకించబడంది. 

ఇకకడ దైవ్దూతలు అలాు హ్ (సు.త.) ఆదేశానిా శిరసావ్హించటానికే ఆదమ్ (’అ.స.)కు 

సజ్ఞద  చేశారు. మ్మ’హముద్(’స’అ.స.) షర్సయత్ లో మానవుడు గౌరవారథ ం కూడా 

ఎవ్వర్కీ సజ్ఞద  చేయరాదు.   

29) ఆ చెటిు ఏ రకమైనదో ఖుర్ఆన్ మర్యు ’హదీస్‘లలో పేరొకనబడలేదు. కాబటి్ట దానిని 

గుర్ంచి అనుమాన్నల ప్రలు కాకూడదు. ఇంకా చూడండ, 20:120.  

30 ) ’’జులుున్: Wrong doing, Injustice, Oppression. ఈ ప్దానికి దురాురగ ం, 

అన్నయయం అధ్రుం, అకర మం, దోషం, అప్చారం మొదలైన అరాథ లు ఉన్నాయి.   

نَ  نَ  َوَما ُكنمُتمم تَكم ُتبمُدوم    ُتُموم

َٰدَم   َله ُجُدوما  اسم ٰٓئهَكةه  هلمَمل ل قُلمَنا  َواهذم 
اَٰٰب  اهبملهيمَسمحش   ٘ اهَلَّ ٘ا  فََسَجُدوم

ََبَ  َتكم   فهرهيمَن   مهَن المكٰ  َوََكنَ َواسم

     

يٰ٘ وَ  اَنمَت نم كُ اسم   اَٰدمُ قُلمَنا   
وَ َك َوَزومجُ  َنََّة  اْلم مه ُُكَ   ا  ا  هَ نم   رََغد 
َتقم   َحيمُث  َوََل  ئمُتَماممس  هه  شه ٰهذه َربَا 

 َ نَا مهَن الٰظلهمهيم َجَرةَ َفَتُكوم   الشَّ
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36. ఆ పిదప్ షై’తాన్ వార్దద ర్న్న దాని 

(సవరగ ం) నుండ తపిపంచి, వార్దద ర్న్న వారునా 

స్మథ తి నుండ బయట్టకి తీశాడు. మర్యు 

మేమ్మ (అలాు హ్) అన్నామ్మ: “మీరంతా 

ఇకకడ నుండ దిగిపండ; మీరు ఒకర్కకరు 

విరోధులవుతారు. 31  ఒక నియమిత కాలం 
వ్రకు మీరు భూమిలో ఉండ, అకకడే జీవితం 
గ్డప్వ్లస్మ ఉంటుంది.”  

37. తరువాత ఆదమ్, తన పా్భువు నుండ 

కనిా మాటలు గ్ర హించి (నేరుేకని) 32 

ప్శాేతాత ప్ప్డ (క్షమాభిక్ష కోరాడు) మర్యు 

ఆయన (అలాు హ్) అతని ప్శాేతాత ప్రనిా 

అంగీకర్ంచాడు. నిశేయంగా, ఆయనే 

ప్శాేతాత ప్రనిా అంగీకర్ంచేవాడు, అప్రర 

కరుణాపా్దాత.  

38. మేమ్మ (అలాు హ్) ఇలా అన్నామ్మ: 

“మీరంతా ఇకకడ నుండ దిగిపోండ.” ఇక న్న 

తరఫు నుండ మీకు మారగ దరికతవం 
ఎపుపడు వ్చిేన్న,  అపుపడు ఎవ్రైెత్య న్న 

మారగ దరికతావనిా అనుసర్సాత రో వార్కి 
ఎలాంట్ట భయమూ ఉండదు మర్యు వారు 

దుుఃఖప్డరు కూడా!  

39. కాని, ఎవ్రైెత్య (మారగ దరికతావనిా) 

తిరసకర్సాత రో మర్యు మా సూచనలను 

(అయాతలను) అసతాయలని తిరసకర్సాత రో, 

అలాంట్ట వారు నరకాగిా వాసులవుతారు. 

అందులో వారు శాశవతంగా ఉంటారు.   

40. ఓ ఇసాాయీ‘ల్ సంతతివారలారా! 33 

 

31) అంటే ఆదమ్ (’అ.స.) మర్యు షై’తాన్ కావ్చుే; లేక మానవులు ప్రసపరం (ఒకర్ 

కకరు) విరోధులవుతారని అరథ ం కావ్చుే!  

32) ఆదమ్ (’అ.స.) చేస్మన దు’ఆ’ కరకు చూడండ, 7:23.  

33) ఇస్మర యీ‘ల్: హీబా్ర భాష ప్దం. ’అరబ్లాలో దీని అరథ ం -’అబ్బు లా్లహ్ (అలాు హ్ 

దాసుడు). ఇది య’అఖూబ్ (’అ.స.) యొకక బిరుదు. అతనికి 12 మంది కుమారులు. 

వార్తో 12 తెగ్లుగా యూదుల సంతతి పెర్గింది. వార్ని ఇసాాయీ‘ల్ సంతతి వారు 

(బన్న-ఇసాాయీ‘ల్)  అని అంటారు. వార్లో చాలా మంది పా్వ్కత లు వ్చాేరు.  

َعنمَها   يمٰطُن  الشَّ َُّهَما  فَاََزل
رََجُهَما  ََك   فَاَخم ا  فهيمهه مهمَّ َوقُلمَنا    ممسنَا 

به  َبعم اهم َ ُض ُطوما  له مجت  َعُدو    ٍض عم ُكمم 
َرمضه   َولَُكمم  اَلم َت   فه    ر  قَ ُمسم

ٍ َمَتاٌع اهٰل وَّ          حهيم

 
٘
مهنم    َفَتلَّٰق ههٖ اَٰدُم  ب  َفَتاَب    رَّ َكهٰمٍت 
يمُم   ُهوَ  اهنَّهه محش َعلَيمهه    اتلَّوَّاُب الرَّحه

 
 

بهُط  اهم مهنمهَ قُلمَنا  ا وما  ََجهيمع  ا    مجتا  فَاهمَّ
ه امتهَينَّ يَ  م  م ُكمم  ه تَبهَع َفمَ   يُهد    ن  نم 

ُهمم  ََل  وَ   يمههمم لَ عَ َي فَََل َخومٌف  اُهدَ 
  َن َُيمَزنُوم 

كَ  هيمَن  هَنا٘  َواَّلَّ هاٰيٰت ب بُوما  َوَكذَّ ا  َفُروم
انلَّاره  ٰحُب  اَصم ٰٓئهَك  فهيمَها  مجت  اُول ُهمم 

َن  وم ُ  خجم ٰخِله
 َ اهسم  ٘ م اءهيمَل آ يَٰبنه اذمُكُروم     َ َمِته هعم  ن
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నేను మీకు చేస్మన ఉప్కారానిా జా్ఞప్కం 

చేసుకోండ మర్యు మీరు న్నతో చేస్మన 

వాగాద న్ననిా నెరవేరేండ, నేనూ మీతో చేస్మన 

వాగాద న్ననిా నెరవేరుేతాను. మర్యు మీరు 

న్నకు మాతర మే భయప్డండ!   

41. మర్యు మీ వ్దద  నునా వాట్టని 

(తౌరాత్ / ఇంజీల్ లను) ధ్ృవీకర్సూత  నేను 

అవ్తర్ంప్జేస్మన దానిని (ఈ ఖుర్ఆన్ ను) 

విశవస్మంచండ. మర్యు దీనిని తిరసకర్ంచే 

వార్లో మీరు మొటిమొదట్ట వారు కాకండ. 

మర్యు అలప లాభాలకు న్న సూచనలను 

(ఆయాత లను) 34  అముకండ. కేవ్లం న్న 

యందే భయ-భకుత లు కలగి ఉండండ.   

42. మర్యు సతాయనిా అసతయంతో కలపి 

తారుమారు చేయకండ మర్యు మీకు తెలస్మ 

ఉండ కూడా సతాయనిా దాచకండ. 35  

43. మర్యు నమా’జ్ ను సాథ పించండ 

(నెలకలపండ), విధిదానం (’జకాత్) ఇవ్వండ 

మర్యు (న్నసానిాధ్యంలో వినమ్మర లై) వ్ంగే 36 

(రుకూ’ఉ చేసే) వార్తో ప్రటు మీరూ 

 

34) ఆయ్త్: Sign, సూచన, సూకిత , చిహాం, సంకేతం. కనిా చోటు లో అదుుత సూచన, 

అదుుత సంకేతం, అదుుత నిదరినం అనే అరాథ లూ వ్సాత యి. ఈ అనువాదంలో చాలా 

వ్రకు సూచన అనే ప్దమే వాడబడంది. వీట్టని వాకాయలనటం సర్కాదు. ఇవి అలాు హ్ 

(సు.త.) సూచనలు. ఈ ఖుర్ఆన్ లోని ఆయతల సంఖయ కూఫీ ’ఉలమాలు అనుసర్ంచిన 

ఇమామ్ అ’షిాతబ్ల యొకక న్న”జమత’జుజ హర ్ లో వాాస్మనటుు  ఉంది. అంటే అబ్ల 

- ’అబుద రర ’హాున్ ’అబుద లాు హ్ ఇబ్నా-’హబ్లబ్ అసుసలమీ అనుసర్ంచిన, ’అల్ల ఇబ్నన- 

అబ్ల-’తాలిబ్ (ర’ది.’అ.) విధ్యనం. దీని పా్కారం ఈ ఖుర్ఆన్ లోని ఆయ్తుల్ సంఖయ 

6236.  

35) చూడండ, ఖుర్ఆన్, 2:76, 101. ఇంకా చూ: ‘అలాు హ్ (సు.త.), మీ సహోదరులలో 

నుండ ఒక పా్వ్కత ను, తెసాత డు, అపుపడు మీరు అతనిని అనుసర్ంచాల.’ అని పూరవ 

గ్ర ంథాలలో వాాయబడన సతాయనికి - బై్నబిల్, దివతీయోప్దేశ కాండమ్మ-(Deuteronomy), 

18:15, 18. 

36) రుకూ’ఉ: అంటే నమా’జ్ లో అర చేతలను మోకాళ్ు పైె పెటి్ట వ్ంగ్డం.  

م٘  ِته
اَنمَعمم الَّ عَ   فُوما مم  كُ لَيم ُت  َواَوم
هعَ  ه ب ب اُومفه   ٘ يم ُكمم عَ همده ده َي  ا يَّ اه وَ مجت  هم

نه فَارمهَ     ُبوم

هَما َواٰمهُنوما   ل  ق ا  ه ُمَصد  اَنمَزلمُت  هَما٘  ب
ََكفهٍۣر   َل  اَوَّ ٘ا  نُوم تَُكوم َوََل  َمَعُكمم 

ههٖ  وماممس  ب ََتُ تَشم م   َوََل  هاٰيِٰته َثَمن ا ب  
حمس وَّ قَ     نه وم  فَاتَّقُ يَ ا اهيَّ لهيمَل 
 

اْلمَ ََل  وَ  َاطهله تَلمبهُسوا 
هالم ب   قَّ 

ُتمُ وَ  َواَنمتُ اْلمَ   واتَكم َن قَّ  لَُموم َتعم مم 
    
كٰوةَ  َواَ  الزَّ َواٰتُوا  لٰوَة  الصَّ قهيمُموا 

 َ َكُعوما َمَع الٰركهعهيم   َوارم
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(వినమ్మర లై) వ్ంగ్ండ (రుకూ’ఉ చేయండ). 

(1/4)  

44. * ఏమీ? మీరు ఇతరులనైెత్య 

న్నతిప్రులవ్మని ఆజా్ఞపిసుత న్నారు, కాని 

సవయంగా మీరే దానిని అవ్లంబించడం 

మరచి పోతన్నారెందుకు? 37  మర్యు 

మీరయిత్య గ్ర ంథానిా చదువుతన్నారు కదా! 

అయిత్య మీరెందుకు మీ బుదిిని 

ఉప్యోగించరు?  

45. మర్యు సహనం మర్యు సమా’జ్ 

దావరా (అలాు హ్) సహాయానిా అర్థ ంచండ. 

నిశేయంగా, అది (అలాు హ్ కు) వినమ్మర లైన 

వార్కి తప్ప, ఇతరులకు ఎంతో 

కషితరమైనది.  

46. అలాంట్ట వారు తామ్మ, తమ 

పా్భువును నిశేయంగా, కలుసుకోవ్లస్మ 

ఉందన్న మర్యు ఆయన వైపునకే మరల 

పోవ్లస్మ ఉందన్న నమ్ముతారు. 38   

47. ఓ ఇసాాయీ‘ల్ సంతతి వారలారా! నేను 

మీకు చేస్మన మహోప్కారానిా జా్ఞప్కం 

చేసుకోండ మర్యు నిశేయంగా, నేను (ఆ 

కాలపు) సరవ లోకవాసులపైె మీకు 

పా్రధ్యనయతనిచాేను.  

48. మర్యు ఆ (తీరుప) దినమ్మనకు 

భయప్డండ, అపుపడు ఒక వ్యకిత  మరొక వ్యకిత కి 

ఏ విధ్ంగానూ ఉప్యోగ్ప్డలేడు; మర్యు 

అతని నుండ ఎటి్ట స్మఫారసూ అంగీకర్ంచ 

బడదు మర్యు ఎలాంట్ట ప్ర్హారం కూడా 

తీసుకోబడదు మర్యు వార్కెలాంట్ట 

సహాయం కూడా చేయబడదు.  

 

37) ’స’హీ’హ్ బు’ఖ్లర్స, పుసత కం 9, ’హ. నం. 218.  

38) ’’జనా: అంటే Imagined, thought, భావించాడు, ఊహించాడు, అనే అరాథ లు 

ఉన్నాయి. కాని కనిాసారుు , believed, sure, నమాిడు, విశవస్మంచాడు అనే అరాథ లు 

కూడా వ్సాత యి. 

 
ه  ب انلَّاَس  َن  مُمُروم وَ اَتَا ه  َبه 
م َن ال تَنمَسوم

َواَنم اَنمُفَسُكمم  َتتملُ   نَ ُتمم  محش تَٰب المكه   وم
قه  َن اَفَََل َتعم     لُوم

ه   ايمُنوم عه تَ َواسم  َوالصَّ الب ه  َبم محش  لٰوةه صَّ
 َ لََكبهْيم َ َواهنََّها  عهيم ٰشه اْلم لََعَ  اهَلَّ   ٌة 

 يحض 

لُٰقوما   مُّ اَنَُّهمم  َن  َيُظنُّوم هيمَن  هههمم اَّلَّ  َرب 
َن اهََلمهه  َواَنَُّهمم  ُعوم  خجم  رٰجه

م٘  َ يَٰبنه اهسم اآ   ا  ُكرُ ذم ءهيمَل  ه وم مَ ن َ عم ِته
م٘  ِته
َعلَيم   الَّ ُت  َواَ كُ اَنمَعمم م مم    ّن ه

لمُتُكمم  َ فَضَّ   لََعَ المٰعلَمهيم

َعنم  َوا ٌس  َنفم َتمزهيم   
َلَّ ا  يَومم  تَُّقوما 

مهنمَها   َبُل  ُيقم ََل  وَّ َشيمـ  ا  ٍس  نَّفم
ََل يُ  ٌل ؤمَخُذ مه َشَفاَعٌة وَّ ََل   نمَها َعدم وَّ

َن  ُينمَصُ ُهمم     وم
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49. మర్యు ఫిర్’ఔన్ జ్ఞతివార్ 

(బానిసతవం) నుండ మేమ్మ మీకు విమ్మకిత  

కలగించిన సందరాునిా (జా్ఞప్కం చేసుకోండ). 

వారు మిములా ఘోర హింసకు గుర్చేసూత  

ఉండేవారు; మీ కుమారులను వ్ధించి, మీ 

స్ర్త రలను సజీవులుగా విడచిపెటిే వారు. 

మర్యు ఇందులో మీ పా్భువు తరఫు నుండ 

మీకు గొప్ప ప్ర్సక్ష ఉండంది.  

50. మర్యు మేమ్మ మీ కరకు సమ్మదాానిా 

చీలే మిములా రకిించి నపుపడు మీరు 

చూసూత  ఉండగానే ఫిర్’ఔన్ జ్ఞతి వార్ని 

మ్మంచివేస్మన సంఘటనను (గురుత కు 

తెచుేకోండ). 39   

51. ఇంకా (జా్ఞప్కం చేసుకోండ), మేమ్మ 

మూసాను నలభై రాతర ల వాగాద నం చేస్మ 

(పిలచినపుడు) మీరు అతను లేకపోవ్డం 

చూస్మ, ఆవుదూడను (ఆరాధ్యదైవ్ంగా) 

చేసుకున్నారు. 40  మర్యు మీరు 

దురాురుగ లయాయరు.  

52. అయినప్పట్టకీ మీరు కృతజాులవుతా 

రేమోనని మేమ్మ మిములా మనిాంచామ్మ.41  

53. మర్యు (జా్ఞప్కం చేసుకోండ)! మేమ్మ 

మూసాకు – మీకు మారగ దరికతవం 

చేయుటకు – గ్ర ంథానిా మర్యు 

(సతాయ-సతాయలను వేరుచేసే) 42 గీటురాయిని 

పా్సాదించామ్మ.  

 

39) చూడండ, 20:77-78 మర్యు 26:63-66.  

40) చూడండ, 7:142-148, 20:85.  

41) ’అఫవ్ న్న, అల్-’అఫువువ (82): The Pardoning, మనినంచేవాడు. Effacing, 

Erasing, Obliterating, Very Forgiving. రదుద చేసే, క్షమించే వాడు. చూడండ, 

4:149. ఇది అలాు హ్ (సు.త.) అతయతత మ పేరు లో ఒకట్ట.  

42) చూడండ, 8:29, 8:41.  

اٰله يمنٰ َنَّ   اهذم وَ  هنم  م  َن   ُكمم  فهرمَعوم
نَكُ مُ وم يَسُ  َعَذابه ءَ ُسومٓ   مم وم

الم    
اَبمَنآءَ  َن  ُوم َن يَُذب ه ُيوم َتحم َويَسم ُكمم 

هَسآَءُكمم  هنم  محش  ن م  بَََلٌٓء  ذٰلهُكمم  م  َوِفه
هُكمم  ب  يمٌم   رَّ    َعظه

فََرقم  بهُكمُ َواهذم  َر  َنا  َحم الم  
وَ فَاَنمَجيمنٰ  نَ ُكمم  َرقم ٘ اَغم ٰ ا ا فه َل   َن َعوم رم  
نَ تَ َواَنمُتمم    نمُظُروم

بَ ا مُ نَ  وَٰعدم ذم اه وَ  َ ََلملَة  ُثمَّ  ومٰٰس٘ اَرم عهيم
 َ َواَنمُتمم اّتَّ هٖ  ده َبعم مهنم   َل  عهجم

الم ُتُم  ذم
َن     ٰظلهُموم

ه  هنم  َبعمده ذٰل نَا َعنمُكمم م  َك  ُثمَّ َعَفوم
ُكرُ لََعلَّ  َن ُكمم تَشم    وم

َوالمُفرمقَاَن َب تٰ لمكه اَٰس يمَنا ُموم اهذم اٰتَ وَ 
تَ لَ  َن دُ َعلَُّكمم َتهم    وم
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54. మర్యు (జా్ఞప్కం చేసుకోండ)! మూసా 

తన జ్ఞతివారతో ఇలా అనా విషయానిా: 

“ఓ న్నజ్ఞతి పా్జలారా! నిశేయంగా, 

ఆవుదూడను (ఆరాధ్యదైవ్ంగా) చేసుకని 

మీకు-మీరే అన్నయయం చేసుకున్నారు. కనుక 

ప్శాేతాత ప్ంతో క్షమాభిక్ష కరకు మీ 

నిరాుతను 43  (సృషి్షకరత ను) వేడుకోండ. 

మీలోని వార్ని (ఘోర ప్రతకులను) 

సంహర్ంచండ. ఇదే మీ కరకు – మీ సృషి్షకరత  
దృషి్షలో – శేర షఠ మైనది.” ఆ తరువాత ఆయన 

(అలాు హ్) మీ ప్శాేతాత ప్రనిా స్ర్వకర్ంచాడు. 

నిశేయంగా, ఆయనే ప్శాేతాత ప్రనిా 

స్ర్వకర్ంచేవాడు, అప్రర కరుణాపా్దాత.   

55. మర్యు అపుపడు మీరు అతనితో 

(మూసాతో) అనా మాటలు (జాపిత కి 

తెచుేకోండ): “ఓ మూసా! మేమ్మ అలాు హ్ ను 

పా్తయక్షంగా చూడ నంతవ్రకు నినుా ఏ 

మాతర ం విశవస్మంచమ్మ!” అదే సమయంలో 

మీరు చూసూత  ఉండగానే ఒక భయంకరమైన 

పిడుగు మీపైె విరుచుకుప్డంది (మీరు 

చనిపోయారు).  

56. ఆ పిముట, మీరు కృతజాులై ఉంటా 

రేమోనని – మీరు చచిేన తరువాత – 

మిములా తిర్గి బాతికించామ్మ.  

57. మర్యు మేమ్మ మీపైె మేఘాల 

ఛాయను కలపంచామ్మ మర్యు మనా్ 
మర్యు సలావలను మీ కరకు ఆహారంగా 

దించామ్మ: 44  “మేమ్మ మీకు పా్సాదించిన 

శుధి్మయిన వ్సుత వులను తినండ.” అని 

 

43) అల్-బారిఉ‘(13): The Maker, విశ్వ నిరాిత. ఎటి్ట పోలక, సామయం లేకుండా పా్తి 

దానిని సృజంచేవాడు. లేమినుండ ఉనికిలోకి తెచేేవాడు. ఇది అలాు హ్ (సు.త.) 

అతయతత మ పేరు లో ఒకట్ట.  

44) ’స’హీ’హ్ బు’ఖ్లర్స, పుసత కం 6, ’హ. నం. 5, మనన్ అనేది ఒక రకమైన జగురు 

మిఠాయి (తీపిగ్ల ప్దారథ మ్మ). సల్లవ ఒక రకమైన ప్క్షష . (ఫ’తు ్ అల్-ఖదీర్).  

ُمومٰٰس اهذم وَ  قَاَل  يَٰقوممه    لهَقوممهٖه   
اَنمُفَسُكمم  اهنَّ  ُتمم  َظلَمم ُكمم 

اهٰل   ٘ا  بُوم َفُتوم َل  المعهجم َاذهُكُم  هاّت ه ب
اَ  ٘ا  ُتلُوم فَاقم هُكمم  محش  نمُفَسُكمم بَارهئ

لَّكُ ذٰلهُكمم    ٌ عهنم َخْيم َد  مم 
ه  محشكُ بَارهئ عَ ا َفتَ   مم  هه اهنَّ محش  لَيمُكمم َب 
    ُم يم الرَّحه  ُب ااتلَّوَّ  ُهوَ 

قُ  نُّؤم َواهذم  لَنم  يُٰمومٰٰس  لََك  لمُتمم  مهَن 
َرة  فَاََخَذتمُكُم    اّلٰلَ َحِٰت نََري   َجهم

َن     الٰصعهَقُة َواَنمُتمم َتنمُظُروم

 

بَ  َبعم َعثمنُٰكمم ُثمَّ  هنم   م  تهكُ   َموم مم  ده 
َ لَعَ  نَ ُكرُ شم لَُّكمم ت     وم

َعلَ وَ  المَغَمامَ َظلَّلمَنا  َ اَنمزَ وَ   يمُكُم   ا نلم
م  ال لمٰويَعلَيمُكُم  َوالسَّ ا ُكُوم محش  َمنَّ 

َرزَقمنُٰكمم  َما  هبٰته  َطي  َوَما محش  مهنم 
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అన్నామ్మ. (కాని వారు మా ఆజాలను 

ఉలు ంఘించారు), అయిన్న వారు మాకు 

అప్కారమేమీ చేయలేదు, పైెగా వారు తమకు 

తామే అప్కారం చేసుకున్నారు.  

58. మర్యు మేమ్మ మీతో: “ఈ నగ్రం 

(జేరుసలం) లో పా్వేశించండ మర్యు 

అకకడునా వ్సుత వులను మీ ఇషిానుసారంగా, 

కావ్లస్మనంత తినండ మర్యు నగ్ర 

దావరంలోకి వినమ్మర లై తలవ్ంచుతూ: 

‘మములా క్షమించు’ (’హి’తత తన్), 

అంటూ, పా్వేశించండ; మేమ్మ మీ ప్రప్రలను 

క్షమిసాత మ్మ. మర్యు మేమ్మ సజజ నులను 

అతయధికంగా కరుణసాత మ్మ.” అని చెపిపన 

మాటలను (జాపిత కి తెచుేకోండ)!  

59. కాని దురాురుగ లైన వారు, వార్కి చెపిపన 

మాటను మరొక మాటతో మారాేరు. 45 

కనుక, మేమ్మ దురాురగ ం చేస్మన వార్పైె, వార్ 

దౌషిాయలకు ఫలతంగా, ఆకాశం నుండ ఆప్దను 

దింప్రమ్మ.46 (3/8)  

60. * మర్యు (జా్ఞప్కం చేసుకోండ)! 

మూసా తన పా్జలకు న్నట్ట కరకు పా్రర్థ ంచి 

నపుపడు, మేమ్మ: “న్నవు ఆ బండను న్న కరర తో 

కటిు!” అని ఆదేశించామ్మ. అపుపడు దాని 

నుండ ప్నెాండు ఊటలు పా్వ్హించసాగాయి. 

పా్తి తెగ్వారు తమ న్నరు తార గే సథ లానిా 

తెలుసుకున్నారు. (అపుపడు వార్తో 

అన్నామ్మ): “అలాు హ్ మీకు పా్సాదించిన 

ఆహారానిా తినండ తార గ్ండ కాన్న, భూమిలో 

కలోు లం రేపుతూ దౌరజ నయప్రులుగా 

తిరగ్కండ!”  

 

45) వారు ’హి’తత తన్ – అనే మాటకు బదులుగా – ’హబా ఫీ ష’అరతిన్, అని అన్నారు. 

(’స’హీ’హ్ బు’ఖ్లర్స మర్యు ’స’హీ’హ్ మ్మస్ము ం).  

46) ’స’హీ’హ్ మ్మస్ము ం, ’హ.నం. 2218, ఆ శిక్ష ఒక భయంకరమైన పేు గు రోగ్ం.  

اَنمُفَسُهمم  ٘ا  ََكنُوم نم  َولٰكه نَا  َظلَُموم
َن  لهُموم     َيظم
قُلم  ُخلُ َواهذم  ادم هه  َنا  ٰهذه يَ وما  َة  المَقرم

مه وم فَُكُ  رَ َحيم   ا نمهَ ا  ئمُتمم  شه ا  غَ ُث  د 
ُخلُو ادم َاَب ا  اوَّ ُ جَّ سُ   لم ل وَّقُوم ا  وما د 

لَُكمم  فهرم  نَّغم ٌة  محش  َخٰطيُٰكمم   حهطَّ
 َ نهيم سه مُمحم    وََسََنهيمُد ال

 

 َ َغْيم َل   قَوم َظلَُموما  هيمَن  اَّلَّ َل  َفَبدَّ
هيم   َا لََعَ مم فَاَنمزَ قهيمَل لَهُ اَّلَّ هيم   نلم َن  اَّلَّ
ز  ا ره وم َظلَمُ  ه   ا جم َمآءه  م  ه َن السَّ َما ََكنُوما ب
نَ سُ فم يَ    خجم ُقوم

تَسم  اسم َفُقلم َواهذه  لهَقوممهٖه  ُمومٰٰس  َنا  ّٰق 
ََجرَ  اْلم هَعَصاَك  ب  هبم  محش  اْضم
َة َعيمن ا  َ محش فَانمَفَجَرتم مهنمُه اثمنََتا َعشم

بَُهمم اُنَاٍس مَّ قَدم َعلهَم ُكُّ   َ ُكُوما   محششم
بُوم وَ  َ ه اْشم ر  مهنم  َثوما وَ   اّلٰله   زمقه ا  َتعم ََل 
َرمضه ُمفم فه  يمَن سه  اَلم    ده
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61. మర్యు అపుపడు మీరు: “ఓ మూసా! 

మేమ్మ ఒకే రకమైన ఆహారం తింటూ 

ఉండలేమ్మ. కావున భూమిలో ఉతపతిత  అయేయ 
ఆకు-కూరలు, దోసకాయలు (కూరగాయలు), 

వలుు లు  (గోదుమలు), ఉలు గ్డిలు, ప్పుప 
దినుసులు మొదలైనవి మాకరకు 

ప్ండంచమని న్న పా్భువును పా్రర్థ ంచు.” అని 

అన్నారు. దానికతను: “ఏమీ? శేర షఠ మైన 

దానికి బదులుగా అలపమైన దానిని 

కోరుకుంటున్నారా? (అలాగ్యిత్య) మీరు 

ఏదైన్న నగ్రానికి వళ్ు ండ. నిశేయంగా, 

అకకడ మీకు, మీరు కోరేదంతా దొరుకు 

తంది!” అని అన్నాడు. మర్యు వారు, తీవా్ 

అవ్మానం మర్యు దార్దాాయనికి 
గురయాయరు. మర్యు వారు అలాు హ్ 

ఆగ్ర హానికి గురయాయరు. అదంతా వాసత వానికి 
వారు, అలాు హ్ సూచనలను (ఆయాతలను)  

తిరసకర్ంచిన దాని మర్యు పా్వ్కత లను 

అన్నయయంగా చంపినదాని ఫలతం. 47 

ఇదంతా వారు చేస్మన ఆజా్ఞలు ంఘన మర్యు 

హదుద లు మీర్ పా్వ్ర్త ంచిన దాని ప్రయవ్సానం.   

62. నిశేయంగా, విశవస్మంచిన వారు 

(మ్మస్ము ంలు) కాన్న, (ఇసాు ంకు పూరవపు) 

యూదులు కాన్న, కైెరసత వులు కాన్న, 

సాబ్లయూలు 48 కాన్న (ఎవ్రైెన్న సరే)! అలాు హ్ 

ను, అంతిమ దిన్ననిా విశవస్మంచి, 

 

47) బై్నబిల్ లో మతత యి సువారత  (Mathew), 23:34, 35, 37; లూకా (Luke), 11:51; I 

థెససలోనికయులు (I Thessalonians), 2:15లు, ’జకర్యాయ మర్యు ఇతర పా్వ్క 

(’అ.స.)లను చంపిన సంఘటనకు సాక్షయమిసుత న్నాయి.  

48) ’స్మబ్లయీ‘న్: ఒక గ్తించిన సమాజం. వారు మ్ద’సల్ (’ఇరాఖ్)లో నివ్స్మంచే వారు. 

“అలాు హ్ (సు.త.) తప్ప మరొక ఆరాధుయడు లేడు.” అని నమేువారు. వారు ’జుబ్రర్ 

గ్ర ంథానిా చదివే వారని కందర్ అభిపా్రయం. వారు యూదులు గాన్న, కైెరసత వులు గాన్న కారు. 

తరువాత వార్ ధ్రుంలో కూడా మారుపలు వ్చాేయి. వారు దైవ్దూతలను మర్యు 

నక్షతార లను ఆరాధించసాగారు. వారు తరువాత ఏ ధ్రాునిా కూడా అనుసర్ంచకుండా 

ఉండసాగారు. వారు న్నస్మత కులు (Atheists) అయాయరని కందర్ అభిపా్రయం.  

قُلمُتمم  وَ  لََعٰ اهذم   َ َبه نَّصم لَنم   يُٰمومٰٰس 
نَلَا   ُع  فَادم ٍد  احه وَّ   َربََّك َطَعاٍم 

َرمُض مهنم    ا تُْۣنبهُت اَلم ُُيمرهجم نَلَا مهمَّ
وَ  لهَها  ه َبقم مه قهثَّآئ َوفُوم وََعَدسه َها  َها َها 

هتَبم سم اَتَ   اَل قَ محش  َصلهَها َوبَ  اَّلَّ َن  لُوم يم  ده
ّٰن   اَدم ه ُهَو  هيم ا ب ٌ   وَ هُ   َّلَّ به محش  َخْيم ُطوما اههم

لَُكمم  فَاهنَّ  ا  ُمم مهصم  َساتَلم ا  مَّ محش   
َكَنُة  مَمسم هلَُّة َوال َوُْضهبَتم َعلَيمههُم اَّل 

هَن   م  هَغَضٍب  ب هَك    محشاّلٰله َوبَآُءوم  ذٰل
ه  نَ نُوما يَكم اَنَُّهمم ََك ب هاٰيٰته ُفُروم   اّلٰله    ب
َن انلَّبه يَقم وَ  ه اُتلُوم هَغْيم َ ب ه ْلمَ ي ٖ  محش  ق 

ه ذٰ   َك ل
هَما َعَصوما َن  ب َتُدوم ََكنُوما َيعم        خجموَّ

ا  َهاُدوم هيمَن  َواَّلَّ اَٰمُنوما  هيمَن  اَّلَّ اهنَّ 
َوالٰص  ي  اَٰمَن  ـ  به َوانلَّٰصٰ َمنم   َ يم

هاّلٰله  َ   ب ٰ َواَلم اَلم وََعمه وممه  ره  ا َل َصاْله  خه
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సతాకరాయలు చేసే వార్కి, వార్ పా్భువు వ్దద  
మంచి పా్తిఫలం ఉంటుంది మర్యు వార్కి 
ఎలాంట్ట భయమూ ఉండదు మర్యు వారు 

దుుఃఖప్డరు కూడా! 49   

63. మర్యు (ఓ ఇసాాయీ‘ల్  సంతతి 

వారలారా!) మేమ్మ ’తూర్ ప్రవతానిా ఎతిత  

మీపైె నిలపి, మీ చేత చేయించిన గ్టి్ట 

వాగాద న్ననిా  (జాపిత కి తెచుేకోండ)! అపుపడు 

మేమ్మ: “మీకు పా్సాదిసుత నా దానిని 

(గ్ర ంథానిా) దృఢంగా ప్టిుకోండ, అందులో 

ఉనాదంతా జా్ఞప్కం  ఉంచుకుంటే, మీరు 

భయ-భకుత లు గ్లవారు కాగ్లరు!” అని 

అన్నామ్మ.   

64. ఆ పిదప్ కూడా మీరు వనుదిర్గి 

పోయారు. అయినప్పట్టకీ అలాు హ్ యొకక 

అనుగ్ర హం మర్యు ఆయన కరుణ మీపైె 

లేకుంటే, మీరు నషిానికి గురైెన వార్లో 

చేరేవారు.  

65. మర్యు శనివారం (సబత ్) శాసనం 
ఉలు ంఘించిన, మీ వార్ గాథ మీకు బాగా 

తెలుసు.50 మేమ్మ వార్ని: “న్నచులైన కోతలు 

కండ!” అని, అన్నామ్మ.  

 
49) చూ. 5:69.  ఇకకడ యూదులు, కైెరసత వులు మర్యు ’సాబ్లయులు, అంటే తమ 

గ్ర ంథాలలో ఎలాంట్ట మారుపలు చేయక, అవి అవ్తర్ంప్జేయబడన నిజ రూప్ంలో వాట్టని 

అనుసర్ంచిన వారని అరథ ం. మహా పా్వ్కత  (’స’అ.స.) పా్వ్చనం: “ఎవ్ర్ చేతిలోనయిత్య న్న 

పా్రణం ఉందో ఆ ప్రమ ప్వితర ని సాకిి, న్న ఈ సమాజంలో న్న మాట వినా వ్యకిత , వాడు 

యూదుడుగాన్న, కైెరసత  వుడు గాన్న ననుా (న్న ధ్రాునిా / ఇసాు ంను) విశవస్మంచక పోత్య! 

అతడు నరకవాస్మ అవుతాడు.” (’స’హీ’హ్ మ్మస్ము ం). అంటే మ్మ’హముద్ (’స’అ.స.) 

తరువాత, అతని (’స’అ.స.) పైె అవ్తర్ంచిన ఇసాు ం షర్స’అత్ తప్ప మరొక ధ్రాునిా 

అలాు హ్ (సు.త.) సముతించడు. ఇకకడ మరొక విషయం సపషిమయేయది 

ఏమిటంటే ’స’హీ’హ్ ’హద్దసు‘ల్ను విడిచి ఖుర్ఆన్ ను సరిగా్గ అరథ ం చేసుకోవటం 

అస్మధ్యం, (’తబర్స, పు. 1, పేజీ 323 చూ. 3:19, 3:85)  

50 ) యూదులకు శనివారం(సబత ్) రోజున చేప్లు ప్టిడం నిషేధించబడంది. వారు ఆ 

శాసన్ననిా ఉలు ంఘించటం వ్లన: ‘న్నచులైన కోతలు కండ.’ అని శపించబడిారు. చూ. 

50:60, 7:166.  

اَ فَلَهُ  رُ مم  هههمم عهنمَد  مم  هُ جم َوََل   محت َرب 
  َن  مم َُيمَزنُوم  هُ ََل يمههمم وَ لَ َخومٌف عَ 

مهيمثَ  نَا  اََخذم َنا  َواهذم  َوَرَفعم اقَُكمم 
َما٘  ا  ُخُذوم َرمحش  وم الطُّ فَومقَُكُم 
فه  َما  ا  اذمُكُروم وَّ ٍة  هُقوَّ ب يمهه اٰتَيمنُٰكمم 

َن ُكمم َتتَّ لََعلَّ      ُقوم

تَ  متُ ُثمَّ  ه مم َوَلَّ م  ده بَ نم     هَك عم ذٰل ََل فَلَوم مجت   
ُل   َُتهه َورَ   مم َعلَيمكُ   اّلٰله فَضم  ْحم

هيمَن لَكُ  ِٰسه
هَن اْلم    نمُتمم م 

ا   َتَدوم اعم هيمَن  اَّلَّ ُتُم  َعلهمم َولََقدم 
لَُهمم  َفُقلمَنا  بمته  السَّ فه  مهنمُكمم 

نُوما قهَردَ  َ ـ  ة  ٰخسه ُكوم  ممه يم
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66. ఈ విధ్ంగా మేమ్మ, దానిని (వార్ 

మ్మగింపును) ఆ కాలం వార్కీ మర్యు భావి 

తరాల వార్కీ ఒక గుణప్రఠంగానూ, దైవ్భీతి 

గ్లవార్కి ఒక హితోప్దేశంగానూ చేశామ్మ.  

67. మర్యు (జా్ఞప్కం చేసుకోండ) మూసా 

తన జ్ఞతి వార్తో: “అలాు హ్ మిములా: ‘ఒక 

ఆవును బల ఇవ్వండ!’ 51  అని 

ఆజా్ఞపిసుత న్నాడు.” అని అనాపుపడు వారు: 

“ఏమీ? న్నవు మాతో ప్రహాస 

మాడుతన్నావా?” అని ప్లకారు. (అపుపడు 

మూసా) అన్నాడు: “నేను అవివేకులతో కలస్మ 

పోకుండా ఉండాలని, నేను అలాు హ్ శరణు 

వేడుకుంటున్నాను.”   

68. వారు: “అది ఎలాంట్టదై ఉండాలో 

మాకు సపషింగా తెలుప్మని, న్న పా్భువును 

పా్రర్థ ంచు!” అని అన్నారు. (మూసా) 

అన్నాడు:“ ‘నిశేయంగా ఆ ఆవు మ్మసలది 

గాన్న లేగ్ దూడ గాన్న కాకుండా, మధ్య 
వయ్సుిగ్లదై ఉండాల.’ అని, ఆయన 

అంటున్నాడు. కనుక ఆజా్ఞపించిన విధ్ంగా 

చేయండ.”   

69. వారు: “దాని రంగు ఎలా ఉండాలో 

మాకు తెలుప్మని న్న పా్భువును వేడుకో!” 

అని, అన్నారు. (దానికి అతను) అన్నాడు: “ 

‘అది మర్సే ప్సుపువ్నెా కలగి, చూసే వార్కి 

మనోహరంగా కనిపించాల.’ అని ఆయన 

ఆజా!”  

 

51) ఇసాాయీ‘ల్ సంతతి వార్లో ఒకధ్నవ్ంతడు ఉంటాడు. తానొకకడే వారసుడగా ఉనా 

అతని స్తదరుని కుమారుడు, అతని హతయచేస్మ,  శవానిా ఇతరుని ఇంట్టమ్మందు వేసాత డు. 

ఉదయం ఆ ఇదద ర్ మధ్య వాదులాట జరుగుతంది. ప్ర్షాకరానికి వారు మూసా (’అ.స.) 

దగ్గ ర్కి వ్సాత రు. అతను(’అ.స.) వార్ని ఒక ఆవును బల ఇచిే దాని మాంసపు కండతో ఆ 

మృతని శర్సరానిా కడత్య, అతడు తన హంతకుణీ చూపిసాత డంటారు. ఎంతో వాదులాడన 

తరువాత వారు ఆ విధ్ంగాచేసాత రు. ఆ మృతడు లేచి తన హంతకుణీ చూపించి తిర్గి 

మరణసాత డు. (ఫ’తు ్ అల్ ఖదీర్)  

 

بَ َل  ا نَكَ   َجَعلمنَٰها فَ  هَما  ل    َ  َها يم يَدَ   يم
ه  ا َوَما َخلمَفهَ  َ لم َوَمومعهَظة  ل      ُمتَّقهيم

قَاَل   اهنَّ  َواهذم  لهَقوممهٖه٘    اّلٰلَ ُمومٰٰس 
َبَقَرة   َبُوما  تَذم اَنم  ٘ا محش  يَامُمرُُكمم  قَالُوم

ا ُهُزو  ُذنَا  اَُعومُذ  محش  اَتَتَّخه هاّلٰله قَاَل    ب
َن مه  اَنم  ٰههله اَُكوم

َ َن اْلم    يم

م    َك َربَّ   ا نَلَ   دمعُ اقَالُوا   ه َ ُيَبي  َما نلَّ ا 
 َ اهنَّ ا قَ محش  هه اهنَّهَ يَ   هه َل  ُل  َلَّ ُقوم َبَقَرةٌ  ا 

ََل   وَّ َ فَارهٌض  بَيم َعَواٌن   ٌرمحش  بهكم
هَك  َن محش ذٰل َمُروم َعلُوما َما تُؤم    فَافم

نَلَا   ُع  ادم َ ُيبَ   َربََّك قَالُوا  نلَّ م  ه َما ي  ا 
نُ  ُل    اهنَّهه   قَاَل محش  َها لَوم بَ هَ نَّ اه َيُقوم ةٌ  َقرَ ا 

َرآ  ُنهَ فَ حمل  ءُ َصفم َّوم َ   ا اقهٌع ل رهيمَن  نلٰ ُِسُّ ات ظه
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70. వారు ఇలా అన్నారు: “అసలు ఏ 

విధ్మైన ఆవు కావాలో న్నవు న్న పా్భువును 

అడగి మాకు సపషింగా తెలుపు; దానిని 

నిరీయించడంలో మాకు సందేహం కలగింది 

మర్యు నిశేయంగా, అలాు హ్ కోర్త్య మేమ్మ 

తప్పక అలాంట్ట ఆవును కనుగొంటామ్మ 

(మారగ దరికతవం పందుతామ్మ).”   

71. అతను (మూసా) అన్నాడు: “ఆయన 

(అలాు హ్) అంటున్నాడు: ‘ఆ గోవు భూమిని 

దునాటానికి గాన్న, పలాలకు న్నళ్ళళ 
తోడటానికి గాన్న ఉప్యోగించబడకుండా 

ఆరోగ్యంగా ఎలాంట్ట లోపాలు లేకండా 

ఉండాల.’ అని!” అపుపడు వారన్నారు: 

“ఇపుపడు న్నవు సతయం తెచాేవు.” తరువాత 

వారు దానిని బల (జ‘బ్’హ్) చేశారు, లేకపోత్య 

వారు అలా చేసేవారని అనిపించలేదు.52  

72. మర్యు (జా్ఞప్కం చేసుకోండ), మీరు 

ఒక వ్యకిత ని చంపి ఆ నిందను ఒకర్పైెనొకరు 

మోపుకోసాగారు. కాని మీరు దాసుత నా దానిని 

అలాు హ్ బయట పెటిాడు.53   

73. కనుక మేమ్మ: “దానిని (ఆ శవానిా), ఆ 

ఆవు (మాంసపు) ఒక మ్మకకతో కటిండ 

(అతడు సజీవుడవుతాడు).” అని 

ఆజా్ఞపించామ్మ. ఈ విధ్ంగా అలాు హ్ 

మృతలను బాతికించి, తన సూచనలను 

(ఆయాత్ లను) మీకు చూపుతూ ఉన్నాడు, 

ఇలాగైన్న మీరు అరథ ంచేసుకుంటారని!  

 

52) వార్కి మొదట ఒక ఆవును బల చేయమని మాతర మే ఆజా ఇవ్వబడంది. కాబటి్ట వారు 

ఏదో ఒక ఆవును బలచేస్మ ఉంటే, అలాు హ్ (సు.త.) ఆజా నెరవేరేది. కాన్న వారలా చేయక 

వివిధ్ రకాల పా్శాలు అడగ్సాగారు. కావున అలాు హుత’ఆలా వార్ సమసయలను పెంచాడు. 

దానితో వార్కి ఆవును కనుగొనటంలో కషిం కలగింది. కావున ధ్రు విషయాలలో కఠన 

విధ్యన్ననిా అనుసర్ంచటం నిషేధించబడంది.  

53) పైెన పేరొకనా ఆవు బల ఈ వ్యకిత  మరణం వ్లు నే సంభవించింది. దీని భావ్ం ఏమిటంటే, 

మంచీ, చెడూ ఏ కారయమైన్న అది బయటప్డక తప్పదు. కావున పా్తి ఒకకడు ఎలు పుపడు 

మంచి కారాయలే చేయాల. చేస్మన చెడు బయటప్డత్య అవ్మానం తప్పదు.  

نَلَا  قَ  ُع  ادم م   َربََّك الُوا  ه َما ُيَبي  َا  نلَّ  
َواهنَّا٘  َعلَيمَنامحش  تَٰشَبَه  ََقَر  الم اهنَّ  حمل  َ هه

َتدُ  اّلٰلُ  ءَ اهنم َشآ  َن لَُمهم     وم

اهنَّهه  ُل    قَاَل  َلَّ اهنََّها  َيُقوم ٌل لُوم ذَ   َبَقَرٌة 
َرم تُ  اَلم  ُ ا َض ثهْيم ّقه  تَسم َوََل    مجت رمَث ْلمَ  
شه لَّ سَ مُ  َلَّ  فهيمَها َمٌة  الم محش  َيَة  َن  ـ ٰ قَالُوا 
ه جه  َق 

هاْلم ا محش  ئمَت ب فََذَبُومَها َوَما ََكُدوم
َن  َعلُوم    خجمَيفم

فَادٰ  ا  س  َنفم َقَتلمُتمم  فه َواهذم  محش  يمَها َرءمُتمم 
ا ُُممره   اّلٰلُ وَ  تُ ُكنمُتمم تَ ٌج مَّ   ممه  نَ ُموم كم

ه  اْضم هَ َفُقلمَنا  هَبعمضه ب ُه  هَك   محشا بُوم   َكٰذل
ه  يُ  اٰيٰتهٖه ا  اّلٰلُ حم َويُرهيمُكمم  ٰٰت  َموم

م ل
َن  قهلُوم    لََعلَُّكمم َتعم
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74. కాన్న దీని తరువాత కూడా మీ హృద 

యాలు కఠనమైపోయాయి, అవి రాళ్ళ 

మాదిర్గా! కాదు, వాట్టకంటే కూడా కఠనంగా 

అయిపోయాయి. ఎందుకంటే వాసత వానికి 

రాళ్ు లో కనిా బాదద లైనపుపడు వాట్ట నుండ 

సెలయేళ్ళళ పా్వ్హిసాత యి. మర్యు 

నిశేయంగా, వాట్టలో కనిా చీలపోయి వాట్ట 

నుండ న్నళ్ళళ బయట్టకి వ్సాత యి. 54 మర్యు 

వాసత వానికి వాట్టలో మర్కనిా అలాు హ్ భయం 

వ్లు  ప్డపోతాయి. మర్యు అలాు హ్ మీ 

కరుల ప్టు  నిరు క్షయంగాలేడు. (1/2)  

75. * (ఓ విశావసులారా!) వారు 

(యూదులు) మీ సందేశానిా విశవస్మసాత రని 

ఆశిసుత న్నారా ఏమిటీ? మర్యు వాసత వానికి 

వార్లో ఒక వ్రగ ం వారు (ధ్రువేతత లు) అలాు హ్ 

పా్వ్చనం (తౌరాత్) విని, అరథ ంచేసుకని 

కూడా, బుధిిపూరవకంగా దానిని తారుమారు 

చేసేవారు కదా?   

76. మర్యు వారు (యూదులు) 

విశావసులను కలస్మనపుపడు: “మేమ్మ 

విశవస్మంచామ్మ!” అని అంటారు. కాని వారు 

ఏకాంతంలో (తమ తెగ్వార్తో) ఒకర్నొకరు 

కలుసుకునాపుపడు: “ఏమీ? అలాు హ్ మీకు 

తెలపింది వార్కి (మ్మస్ము ంలకు) 

తెలుపుతారా?55 దానితో వారు (మ్మస్ము ంలు) 

మీ పా్భువు మ్మందు మీతో వాదులాడటానికి! 

మీర్ది అరథ ంచేసుకోలేరా ఏమిట్ట?” అని 

అంటారు.  

 

54) చూడండ, 57:16 మర్యు 17:44.  

55) ’అబుద లాు హ్ బిన్-’అమర ్ బిన్ అల్-’అసాస్ (ర’ది.’అ.), కథనం ఆధ్యరంగా – ’అతా 

బిన్ - యాసర్ (ర’ది.’అ.) వివ్ర్ంచిన – వార్ గ్ర ంథం (తౌరాత్)లో రాబోయే పా్వ్కత  

మ్మ’హముద్ (’స’అ.స.)ను గుర్ంచి ఇవ్వబడన లక్షణాల వివ్రాలకు చూడండ, ’స. 

బు’ఖ్లర్స, పుసత కం 3, ’హ. నం. 335. ఇంకా చూడండ, 2:42, 101.  

 

ده   َبعم هنم   م  بُُكمم  قُلُوم قََستم  ُثمَّ 
هَجاَرةه  ََكْلم  َ فَِهه هَك  اَشَ ذٰل اَوم  دُّ   

َوة   ه َواهنَّ  محش  قَسم اْلم َ مهَن  ل  َما َجاَرةه 
رُ فَ َيتَ  َ جَّ ا لََما هَ نم َواهنَّ مه محش  ٰهرُ نم  مهنمُه اَلم
 َ َفَيخم شَّ ي ُق  مَمآ قَّ ال مهنمُه  َواهنَّ محش  ءُ ُرُج 
َيةه  مه  َخشم مهنم  بهُط  َيهم لََما  محش  اّلٰله نمَها 

َن   اّلٰلُ َوَما  َملُوم ا َتعم هَغافهٍل َعمَّ   ب

َمُعوم اَفَ  يُّؤم َتطم اَنم  لَ َن  َوقَ مهُنوما  دم  ُكمم 
فَ  ه رهيم ََكَن  م  نَ نمهُ ٌق  َمُعوم يَسم َكَٰم    مم 
ه مَّ ثُ   اّلٰله  ُُيَر  بَ   نَهه وم ُف   َما مهنم   عمده 

لَ  هُ وَُهمم َيعم َن َعَقلُوم ُموم

اَٰمنَّاخمت    ٘ا  قَالُوم اَٰمُنوما  هيمَن  اَّلَّ لَُقوا  َواهَذا 
ُضُهمم اهلٰ  ٘ا  َبعمٍض قَ َواهَذا َخََل َبعم الُوم

نَ اَتُ  ثُوم ه همَ َحد  ب َفَتَح  ُهمم    ّلٰلُ ا ا 
َُحآجُّ لَيمكُ عَ  َله عهنمدَ مم  هٖه  ب   ومُكمم 
هُكمم رَ  قهلُ اَ  محش ب  َن فَََل َتعم   وم
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77. ఏమీ! వార్కి తెలయదా? వారు 

(యూదులు)  దాచేది మర్యు వలబుచేేది, 

అంతా అలాు హ్ కు బాగా తెలుసని?  

78. మర్యు వార్ (యూదుల)లో కందరు 

నిరక్షరాసుయలున్నారు, వార్కి గ్ర ంథ జా్ఞనం 

లేదు, వారు కేవ్లం తమ అభీషిాలను 

(అనుసర్సూత ) ఊహలపైె మాతర మే ఆధ్యరప్డ 

ఉన్నారు.  

79. కావున ఎవ్రైెత్య తమ చేతలారా ఒక 

పుసత కానిా  వాాస్మ – దాని వ్లు  తచఛమూలయం 

పందే నిమితత ం – “ఇది అలాు హ్ తరఫు నుండ 

వ్చిేంది.” అని (పా్జలకు) చెబుతారో, వార్కి 

విన్నశమ్మంది. వార్ చేతలు వాాస్మనందుకు, 

వార్కి విన్నశమ్మంది మర్యు వారు 

సంప్రదించిన దానికి కూడా వార్కి 

విన్నశమ్మంది!  

80. మర్యు వారు (యూదులు) 

అంటారు: “మాకు నరకాగిా శిక్ష ప్డన్న, అది 

కనిా రోజుల కరకు మాతర మే!” వార్ నడుగు: 

“ఏమీ? మీరు అలాు హ్ నుండ వాగాద నం 

పందారా? ఎందుకంటే, అలాు హ్ తన 

వాగాద న్ననిా ఎనాడూ భంగ్ంచేయడు. లేదా 

మీకు తెలయని విషయానిా మీరు అలాు హ్ 

కు అంటగ్టిుతన్నారా?”  

81. వాసత వానికి, ఎవ్రు ప్రప్ం అర్జ ంచారో 

మర్యు తమ ప్రప్ం తమను చుటిుమ్మటి్ట 

ఉనాదో, అలాంట్ట వారు నరకవాసులు. 

అందులో వారు శాశవతంగా ఉంటారు.  

82. మర్యు ఎవ్రైెత్య విశవస్మంచి 

సతాకరాయలు చేసాత రో, అలాంట్ట వారు 

సవరగ వాసులు. అందులో వారు శాశవతంగా 

ఉంటారు.  

اَنَّ  َن  لَُموم َيعم َما   اّلٰلَ   اََوََل  لَُم  َيعم
َن  لهُنوم َن َوَما ُيعم وم ُّ    يُِسه

لَمُ  َن ََل َيعم هيُّوم َن المكه َومهنمُهمم اُم  تَٰب وم
 ٘ َّ ا اَمَ  اهَلَّ   َن  نُّوم َيظُ  مم اهَلَّ َواهنم هُ  ّنه

ه  هّلَّ ل  ُتُبوم فََويمٌل  يَكم  المكهتَٰب   نَ يمَن 
ه  مخض  ب يمههمم مهنم  اَيمده ٰهَذا  َن  لُوم َيُقوم ُثمَّ 

هٖه َثَمن ا قَلهيمَل   اّلٰله ده  عهنم  ا ب وم ََتُ محش لهيَشم
يمهه  اَيمده َكَتَبتم  ا  همَّ م  َُّهمم  ل مم فََويمٌل 

ه َوَويمٌل  َُّهمم م  سه  ل ا يَكم َن مَّ   ُبوم

تَ لَ   اَوقَالُوم  اه َمسَّ نم  انلَّاُر  ا  َنا  اَيَّام   ٘ َلَّ
َدة  عم مَّ  تُ قُ   محشُدوم اَتََّخذم عهنمَد  لم   اّلٰله مم 

م  ُيُّ فَلَنم  ا  د  َدهه٘   اّلٰلُ لهَف  َعهم اَمم   َعهم
َن لََعَ  لُوم نَ  اّلٰله َتُقوم لَُموم     َما ََل َتعم

 
سَ َمنم   بَلٰ  َكَسَب  وَّ   هئَة   َطتم ا اَحَ ي 
ه  ٓ ب يم َخطه ٰٓئه واُ فَ   ُتهه ـ َ ٖه  اَ ل ٰحُب َك  صم

ُ ُهمم فهيمَها خٰ مجت انلَّاره  َن ِله  وم
ه وَ  اَٰمنُ اَّلَّ الٰصلهٰحته يمَن  وََعمهلُوا  وما 

ٰٓئه  َنَّةهاُول اْلم ٰحُب  اَصم فهيمَها  مجت  َك  ُهمم 
َن  وم ُ  خجم ٰخِله
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83. మర్యు మేమ్మ ఇసాాయీలు సంతతి 

వార్ నుండ ఇలా తీసుకునా వాగాద నం (జాపిత కి 

తెచుేకోండ): “మీరు అలాు హ్ ను తప్ప 

మరెవ్వర్న్న ఆరాధించకూడదు. మర్యు 

తలు దండాులను, బంధువులను, అన్నథులను, 

యాచించని పేద వార్ని 56  ఆదర్ంచాల. 

మర్యు పా్జలను సహృదయంతో 

ప్లకర్ంచాల, నమా’జ్ ను సాథ పించాల 

మర్యు ’జకాత్ ఇవావల.” అటు పిముట 

మీలో కందరు తప్ప, మిగ్తా వారంతా (తమ 

వాగాద నం నుండ) తిర్గిపోయారు. మీరంతా 

విమ్మఖులైపోయే వారే!  

84. మర్యు మేమ్మ మీ నుండ తీసుకునా 

మరొక వాగాద న్ననిా (జా్ఞప్కం చేసుకోండ); 

మీరు మీ (తోట్టవార్) రకాత నిా చిందించ 

కూడదని మర్యు మీ వార్ని, వార్ ఇండు  

నుండ ప్రరదాోలకూడదని! అపుపడు మీరు 

దానికి ఒపుపకున్నారు. మర్యు దానికి 

సవయంగా మీరే సాకిులు.  

85. ఆ తరువాత మీరు ఒకర్నొకరు 

చంపుకునే వారు. మర్యు మీరు మీలోని ఒక 

వ్రగ ం వార్ని వార్ ఇండు నుండ తర్మేవారు. 

మర్యు వార్కి అన్నయయం చేయటంలోనూ 

మర్యు వార్పైె దౌరజ నయం చేయటంలోనూ, 

(వార్ విరోధులకు) తోడపడేవారు. మర్యు 

వారు (శతృవుల చేతిలో) ఖైదీలై మీ వ్దద కు 

వ్చిేనపుడు మీరు వార్ని విమోచన్నధ్నం 

ఇచిే విడపించేవారు. మర్యు (వాసత వానికి) 

వార్ని తరమటం మీకు నిష్షధి్ం చేయబడంది. 

ఏమి? మీరు గ్ర ంథంలోని కనిా విషయాలను 

 

56 ) మిస్కకన్: ఆగ్తయప్రుడు. నితాయవ్సరాలకు తగినంత ఆదాయం లేకున్నా 

యాచించనివాడు.   ఫఖీర్: ఆదాయం లేనందుకు విధి లేక యాచించే నిరుపేద.  

 َ ٘ اهسم م نَا مهيمَثاَق بَنه
ََل ءهيمَل  آ َواهذم اََخذم
ُبدُ  اهَلَّ َتعم َن  موَ   يمط اّلٰلَ   وم هال َ اَوب   يمنه له
سَ  ااهحم وَّذهي  َتٰ لم ان ا  َواَلم ٰٰب   ْٰم ُقرم
ممَ  لُوم كه سٰ َوال َوقُوم ه  ن ا يم ُحسم هلنَّاسه  ل ا 

اَقهيمُموا ُثمَّ    وَّ كٰوَةمحش  الزَّ َواٰتُوا  لٰوَة  الصَّ
َواَنمُتمم  هنمُكمم  م  قَلهيمَل   اهَلَّ  مُتمم  تََوَلَّ

نَ مُّ  رهُضوم     عم
 

 
نَ َواه  اََخذم مهيمَثا ذم  ََل ا   قَُكمم 
َن ََل َمآَءُكمم وَ َن دهوم فهكُ تَسم   ُّتمرهُجوم
هنم اَ  ُتمم  دهيَارهُكمم ثُ   نم ُفَسُكمم م  مَّ اَقمَررم

هَ  َن َواَنمُتمم تَشم  ُدوم


َن   ُتلُوم َتقم ٰهُ٘ؤََلٓءه  اَنمُتمم  ُثمَّ 
ا   فَرهيمق  َن  َوُّتمرهُجوم اَنمُفَسُكمم 

ه  ه م  م  دهيَ نمُكمم  تَظٰ رههه ا نم  حمس  َن  هَ مم ُروم
ه َعلَ  ب ه ا يمههمم  وَ َوالم   ثممه َلم وَ اُعدم محش  نم اه نه

تُٰفدُ ٰسٰ اُ يَّامتُومُكمم   وَُهَو  هُ وم ي  مم 
َراُجُهمم ُُمَ  اهخم َعلَيمُكمم  ٌم  محش  رَّ
كهتٰبه اَ 

الم هَبعمضه  ب َن  مهُنوم فَُتؤم
هَبعمٍض  ب َن  ُفُروم َجَزآُء  مجت  َوتَكم َفَما 
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విశవస్మంచి, మర్ కనిాంట్టని తిరసకర్సాత రా?57 

మీలో ఇలా చేసేవార్కి, ఇహలోక జీవితంలో 

అవ్మానమూ మర్యు పునరుతాథ న 

దినమ్మన మిములా కఠన శిక్షకు 

గుర్చేయటం తప్ప మరేలాంట్ట పా్తిఫలం 

ఉంటుంది? మర్యు అలాు హ్ మీ కరుల 

విషయంలో నిరు క్షయంగా లేడు.  

86. ఇలాంట్ట వారే ప్రలోకానికి బదులుగా 

ఇహలోక జీవితానిా కనేవారు! కావున వీర్కి 

ప్డే శిక్ష తగిగ ంచబడదు మర్యు వీర్కి 

ఎలాంట్ట సహాయమూ లభించదు.  

87. మర్యు వాసత వ్ంగా మేమ్మ మూసాకు 

గ్ర ంథానిా (తౌరాత్ ను) పా్సాదించామ్మ 

మర్యు అతని తరావత వ్రుసగా పా్వ్కత లను 

ప్ంప్రమ్మ. మర్యు మరయమ్ కుమారుడైన 

’ఈసాకు (ఏసుకు) సపషిమైన సూచనలను 

ఇచాేమ్మ 58  మర్యు ప్ర్శుధి్యతు 

(రూ’హుల్-ఖుదుస్)తో అతనిని బలప్ర 

చామ్మ. 59  ఏమీ? మీ మనోవాంఛలకు 

 

57) ఇసాు ంకు మ్మందు మదీనహ్ లోని మ్మషా్షక్ అన్సిరాలో రండు తెగ్లుండేవి: (1) ఔస్, 

(2) ’ఖ’జ్ రజ్ మర్యు యూదులలో మూడు: (i) బనూ-ఖైనుఖ్ల’అ, (ii) బనూ-న’దీర్, 

(iii) బనూ - ఖురైె’’జహ్. 1. బనూ-ఖురైె’’జహ్  – ఔస్ వార్ సమర్సథ కులు (’హలీఫ్ లు). 2. 

బనూ- ఖైనుఖ్ల’అ మర్యు బనూ-న’దీర్  – ’ఖ’జ్ రజ్ వార్ సమర్సథ కులు (’హలీఫ్ లు). 

వీర్ మధ్య శతర తవం వ్లు  యుధి్యలు జర్గినపుడు వీరు (యూదులు) తమ జ్ఞతి 

స్తదరులైన యూదులను చంపేవారు. వార్ని, వార్ ఇండు  నుండ వడలగొటిే వారు. మర్యు 

వార్ సంప్దలను దోచుకునే వారు. కాని వారు యుధి్ఖైదీలై, వీర్ సమర్సథ కుల (’హలీఫ్ ల) 

దగ్గ ర్కి వ్చిేనపుపడు, విమోచన్న ధ్నం ఇచిే వార్ని విడపించే వారు. ఈ విధ్ంగా వారు 

తమ గ్ర ంథంలోని కనిా చటిాలను ప్రట్టంచేవారు. మర్ కనిాంట్టని ఉలు ంఘించేవారు.  

58) ’ఈసా (’అ.స.)కు అలాు హుత’ఆలా పా్సాదించిన అదుుత సూచనలు: అలాు హ్ (సు.త.) 

అనుమతితో చచిేన వార్ని బాతికించటం, కుష్టఠ  రోగులను బాగు చేయటం మర్యు 

పుటిుగుర డి వార్కి చూపు నివ్వటం మొదలైనవి. చూడండ, 3:49.  

59) ప్ర్శుదిాతు అంటే జబా్లల్ (’అ.స.), (ఫ’తు ్ అల్-బయాన్, ఇబ్నా-కస్ర్‘ర్, బు’ఖ్లర్స, 

మ్మస్ము ం, అబ్ర-దావూద్, తిర్ుజీ‘). మహా పా్వ్కత  (’స’అ.స.): కవి ’హసాసన్ (ర’ది. ’అ.)కు 

రూ’హుల్ - ఖుదుస్ (జబా్లల్ ’అ.స.) సమరథ న కరకు అలాు హ్ (సు.త.)ను పా్రర్థ ంచారు.   

َعُل ذٰ  هَك مهنم َمنم يَّفم ٌي  ُكمم اهَلَّ  ل زم خه
َيٰوةه فه   نميَ   اْلم الم يَوم وَ مجت  ا الُّ قهيَٰمةه  َم 
 اَشَ دُّ يُرَ 

٘
َن اهٰل ه وم َعَذابه   د 

  اّلٰلُ َما  وَ محش  الم
ه  َن ب َملُوم ا َتعم      َغافهٍل َعمَّ
َيٰوةَ اُ  اْلم ُوا  ََتَ اشم هيمَن  اَّلَّ ٰٓئهَك  ول

َرةه  ٰخه هاَلم نمَيا ب ُف َعنمهُ حمس  الُّ ُم فَََل ُُيَفَّ
َن مم ُينمَصُ اُب َوََل هُ المَعذَ   خجم  وم

 ٰ يمَنا   المكهتَٰب وَ ُمومَٰس   َنا يم تَ َولََقدم ا َقفَّ
بَ  هالرُّ عم مهنم   ب هٖ  عهيمََس    َواٰتَيمَنا حمس  له سُ ده

هنٰته  َي 
الم يََم  َمرم حه  ابمَن  هُروم ب نُٰه  َواَيَّدم  

ٌل  محش  المُقُدسه  رَُسوم َجآَءُكمم  اَفَُكََّما 
ٰو٘ي   َتهم ََل  هَما  ُم  اَنمُفُسكُ ب
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పా్తికూలంగా ఉనాదానిా తీసుకని, ఏ పా్వ్కత  

అయిన్న మీ వ్దద కు వ్సేత , మీరు వార్ప్టు  

దురహంకారంతో పా్వ్ర్త ంచ లేదా? వార్లో 

కందర్ని మీరు అసతయవాదులన్నారు, 

మర్కందర్ని చంప్రరు. 60  

88. మర్యు వారు: “మా హృదయాలు 

మూయబడ ఉన్నాయి.” అని అంటారు. 

అలా కాదు (అది నిజం కాదు)! వార్ 

సతయ-తిరసాకరం వ్లన అలాు హ్ వార్ని 

శపించాడు (బహిషకర్ంచాడు). 61  కనుక 

వారు విశవస్మంచేది చాలా తకుకవ్.  

89. మర్యు ఇపుపడు వార్ వ్దద  నునా 

దానిని (తౌరాత్ ను) ధ్ృవీకర్ంచే గ్ర ంథం (ఈ 

ఖుర్ఆన్) అలాు హ్ తరఫు నుండ వార్ వ్దద కు 

వ్చిేంది. మర్యు దీనికి మ్మందు వారు 

సతయ-తిరసాకరులపైె విజయం కరకు పా్రర్థ ంచే 

వారు. ఇపుపడు సతయమని గుర్త ంచబడనది 

(ఈ గ్ర ంథం) వ్చిేన్న, వారు దానిని 

తిరసకర్ంచారు. కాబటి్ట, సతయ తిరసాకరులపైె 

అలాు హ్ అభిశాప్ం (బహిషాకరం) 

అవ్తర్సుత ంది.  

90. అలాు హ్ అవ్తర్ంప్జేస్మన సందేశానిా 

(ఖుర్ఆన్ ను) తిరసకర్ంచి, వారు ఎంత 

న్నచమైన మూలాయనికి తమను తామ్మ 

అమ్ముకున్నారు! అది (వార్ తిరసాకరం) 

అలాు హ్! తన దాసులలో, తాను కోర్న వార్పైె, 

తన అనుగ్ర హం (ఖుర్ఆన్ / పా్వ్కత ృతవం) 

అవ్తర్ంప్జేశాడనే కక్షవ్లు నే! కనుక వారు 

 

60) ’ఈసా (’అ.స.)ను అబదిీకుడన్నారు. ’జకర్యాయ మర్యు య’హాయ (’అలైహిమ్ స.) 

లను చంప్రరు, (జూన్నగ్ఢీ). ఇంకా చూడండ, 2:61, వాయఖ్లయనం-47. 

61) ల’అనతన్: Wrath, Banishment, Rejection, Deprivation అంటే అలాు హ్ 

(సు.త.) అనుగ్ర హాల నుండ బహిషకర్ంచ, శపించ, నిషేధించ, తోర స్మవేయ, దూష్షంచ 

బడటం, మర్యు అభిశాప్ం అనే అరాథ లున్నాయి.  

ََبم  َتكم َففَ اسم مجت  كَ ُتمم ا  بمُتمم رهيمق   حمس ذَّ
ا تَ يم َفره وَ  َن ق  ُتلُوم    قم

 
قُلُ  ُغلمٌف بُ وم َوقَالُوما  لََّعَنُهُم لم بَ   محشَنا   

مَّ   اّلٰلُ  َفَقلهيمَل   رهههمم  ا بهُكفم
َن  مهُنوم   يُؤم

هنم عهنمده   ا َجآَءُهمم كهتٌٰب م    اّلٰله َولَمَّ
هَما َمعَ  ٌق ل  ه حمل َوََك ُمَصد  َقبمُل نُوما مهنم ُهمم

تهُحوم يَسم  اَتفم لََعَ  هَن  امجت  َكَفرُ   يمنَ َّلَّ وم
ا عَ   ا فَلَمَّ  ههٖ   ا وم فُوما َكَفرُ رَ َجآَءُهمم مَّ حمس ب
نَ  كٰفهرهيمَن  اّلٰله ُة فَلَعم

   لََعَ الم

 
اَنم  اَنمُفَسُهمم  هٖه٘  ب ا  وم ََتَ اشم هئمَسَما  ب

اَنمَزَل   هَما٘  ب ا  ُفُروم ي    اّلٰلُ يَّكم اَنم َبغم ا 
هَل  يُّ  فَ   اّلٰلُ ََن  لََعٰ مهنم  لهٖه  َمنم  ضم  
 َّ عه مه ُء  آ شَ ي هَغَضٍب آ َفبَ مجت  َبادههٖ نم  ب ُءوم 

ه محش  َغَضٍب   لََعٰ  َعَذا كٰ لم َول ٌب  فهرهيمَن 
 ٌ ههيم     مُّ
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(అలాు హ్) కోర ధ్ం మీద మర్ంత కోర ధ్యనికి గుర్ 

అయాయరు. మర్యు ఇలాంట్ట సతయ- 

తిరసాకరులకు అవ్మానకరమైన శిక్ష ఉంది.  

91. మర్యు వార్తో (యూదులతో): 

“అలాు హ్ అవ్తర్ంప్జేస్మన దానిని (ఈ 

ఖుర్ఆన్ ను) విశవస్మంచండ.” అని 

అనాపుపడు, వారు: “మా (ఇసాాయీ‘ల్) 

వార్పైె అవ్తర్ంప్జేయబడన దానిని (తౌరాత్ 

ను) మాతర మే మేమ్మ విశవస్మసాత మ్మ.” అని 

అంటారు. మర్యు దాని తరువాత వ్చిేనది 

(ఈ ఖుర్ఆన్) సతయం అయినప్పట్టకీ 

మర్యు వార్ వ్దద  నునా దానిని (తౌరాత్ 

ను) ధ్ృవ్ప్రుసుత నాప్పట్టకీ, దీనిని (ఈ 

ఖుర్ఆన్ ను) తిరసకర్సుత న్నారు. వార్ని 

అడుగు: “మీరు (మీ వ్దద నునా గ్ర ంథానిా) 

విశవస్మంచేవారే అయిత్య ఇంతకు పూరవం 

వ్చిేన అలాు హ్ పా్వ్కత లను ఎందుకు 

హతయచేసూత  వ్చాేరు?” 62 (5/8)  

92. * మర్యు వాసత వానికి మూసా 

సపషిమైన సూచనలను తీసుకని మీ వ్దద కు 

వ్చాేడు. తరువాత అతను పోగానే, మీరు 

ఆవుదూడ (విగ్ర హానిా) ఆరాధ్యదైవ్ంగా 

చేసుకున్నారు మర్యు మీరు ఎంత 

దురాురుగ లు!  

93. మర్యు మేమ్మ ’తూర్ ప్రవతానిా 

ఎతిత  మీపైె నిలపి మీ నుంచి తీసుకునా 

పా్మాణానిా (జా్ఞప్కం చేసుకోండ): “మేమ్మ 

మీకు పా్సాదించిన దానిని  గ్టి్టగా ప్టిుకోండ 

మర్యు (జ్ఞగ్ర తత గా) వినండ.” అని 

చెప్రపమ్మ. వారు: “మేమ్మ విన్నామ్మ కాన్న, 

అతికర మిసుత న్నామ్మ.” అని అన్నారు, వార్ 

 

62) చూడండ, 2:61 మర్యు 2:87.  

 

اَنمَزَل  َواهَذا قهيمَل لَهُ  هَما٘    اّلٰلُ مم اٰمهُنوما ب
َعلَيمَنا   اُنمزهَل  هَما٘  ب مهُن  نُؤم قَالُوما 

نَ َويَ  ُفُروم هَما َوَرآ   كم َقُّ   وَ مخض وَهُ َءهه ب   اْلم
ق   ه ه   ا ُمَصد  فَله محش  مم َمَعهُ   ا مَ ل  َم قُلم 

اَْۣن َن  ُتلُوم اه   اّلٰله   ءَ َيآ به َتقم َقبمُل  نم مهنم 
 َ مهنهيم ؤم     ُكنمُتمم مُّ

 
 
 

هنٰته َولَقَ  َي 
هالم ب ومٰٰس  مُّ َجآَءُكمم  دم 

هٖ   ده َبعم مهنم   َل  عهجم
الم ُتُم  َذم اّتَّ ُثمَّ 

َن اَنمُتمم وَ     ٰظلهُموم

 
اَ  مه َواهذم  نَا  َنا  َرفَ وَ   يمَثاقَُكمم َخذم عم

الفَ  رَ طُّ ومقَُكُم  َما٘ محش  وم ا   ُخُذوم
 ٰ ه ا ب َمعُ وَّ قُ تَيمنُٰكمم  اسم وَّ قَالُوما محش  وماٍة 

وََعَصيمَنامخض َنا  م    َسمهعم فه هبُوما  َواُْشم
رهههمم  بهُكفم َل  عهجم

الم هههُم  ب قُلم محش  قُلُوم
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సతయ-తిరసాకరం వ్లన వార్ హృదయాలలో 

ఆవుదూడ పాేమ నిండపోయింది. వార్తో అను: 

“మీరు విశావసులే అయిత్య! ఈ చెడు 

చేషిలను చేయమని మిములా ఆదేశించే మీ 

ఈ విశావసం చాలా చెడిది.”  

94. వార్తో ఇలా అను: “ఒకవేళ్ అలాు హ్ 

వ్దద  నునా ప్రలోక నివాసం మానవులందిర్కీ 

కాక కేవ్లం, మీకు మాతర మే పా్త్యయకించబడ 

ఉంటే, 63  మీరు మీ ఈ అభిపా్రయంలో 

సతయవ్ంతలే అయిత్య, మీరు మరణానిా 

కోరండ!”   

95. కాని వారు ఎనాట్టకీ దానిని 

(మరణానిా) కోరరు. ఎందుకంటే, వారు తమ 

చేతలారా చేస్మ ప్ంపినవి (తమ కరులు) 

వార్కి బాగా తెలుసు. ఈ దురాురుగ ల 

విషయం అలాు హ్ కు బాగా తెలుసు.  

96. మర్యు నిశేయంగా, జీవితం ప్టు  

సరవజనుల కంటే ఎకుకవ్ వాయమోహం వార్ 

(యూదుల)లోనే ఉందనే విషయం న్నవు 

గ్ర హిసాత వు. ఈ విషయంలో వారు మ్మషా్షకులను 

కూడా మించి పోయారు. వార్లో పా్తి ఒకకడూ 

వేయి సంవ్తసరాలు బాతకాలని 

కోరుతంటాడు. కాన్న దీరాాయుషి్ట, వార్ని శిక్ష 

నుండ తపిపంచలేదు. మర్యు వారు 

చేసేదంతా అలాు హ్ చూసుత న్నాడు.64   

97. (ఓ పా్వ్కాత !) వార్తో ఇలా అను: “జబా్లల్ 

ప్టు  విరోధ్మ్మనా పా్తివాడూ ఈ యథారాథ నిా 

గ్ర హించాల. అలాు హ్ ఆజాతోనే అతను ఈ 

ఖుర్ఆన్ ను న్న హృదయంపైె అవ్తర్ంప్ 

 

63) చూడండ, 2:111.  

64 ) అల్-బ’స్కరు (28): The All-Seeing. అన్నాచూసే వాడు. అంతా చూడగ్ల, 

గ్మనించగ్ల వాడు. ఇది అలాు హ్ (సు.త.) అతయతత మ పేరు లో ఒకట్ట.  

هئمَسَما يَامُمرُُكمم  هٖه٘ اهيم   ب نم نُُكمم اه ا مَ ب
مهنه ُكنمُتمم  ؤم َ  مُّ   يم
 
الَّ ََكنَتم   اهنم   لم قُ  لَُكُم  َرةُ    ٰخه اَلم اُر 
ه َخا   اّلٰله   دَ نم عه  نه َص ل ُدوم هنم  م   ة  

اهنم  مَمومَت  ال َفَتَمنَُّوا  ُكنمُتمم انلَّاسه   
 َ قهيم      ٰصده

اَبَد   هُ  يََّتَمنَّوم َمتم ا  َولَنم  قَدَّ هَما  ب  
يمهه  هالٰظله َعلهيمٌم    اّلٰلُ وَ محش  مم اَيمده ب   َ مهيم
  
َدنَّ وَ  َرَص اَ مم  هُ تَلَجه لََعٰ   حم  انلَّاسه 

ه ا َومهَن  جحت  َحيٰوةٍ  َ َّلَّ اَْشم يََودُّ  جحت  اوم كُ يمَن 
َسَنٍةمجت  اَحَ  اَلمَف  ُر  ُيَعمَّ لَوم  َوَما ُدُهمم 

اَنم  َعَذابه 
الم مهَن  ٖه  زهحه هُمزَحم ب ُهَو 

رَ  همَ   اّلٰلُ وَ محش  يَُّعمَّ ب   ٌ ْيم َملُ بَصه َيعم َن ا  وم
 خجم 
ََك قُ  َمنم  الم  َعُدوًّ ه   َن  َبم ه ه

فَ َل يم ْل  ه    نَّهه ا
َله  هاهذمنه لََعٰ   نَزَّ ه   ّلٰله ا   قَلمبهَك ب   ا ق  ُمَصد 

  َ بَيم هَما  ي  ل  ٰ بُشم وَّ ي  وَُهد  يََديمهه 
مه  هلمُمؤم َ ل   نهيم
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జేశాడు. పూరవం వ్చిేన అనిా దివ్య 

గ్ర ంథాలను ఇది ధ్ృవీకర్సుత నాది మర్యు 

విశవస్మంచేవార్కి ఇది సన్నురగ ం చూపుచునాది 

మర్యు శుభవారత ను ఇసుత నాది.” 65   

98. “అలాు హ్ కు, ఆయన దూతలకు, 

ఆయన పా్వ్కత లకు, జబా్లల్ కు మర్యు మీకాల్ 

కు ఎవ్రు శతర వులో, నిశేయంగా, అలాంట్ట 

సతయ- తిరసాకరులకు అలాు హ్ శతర వు.” 66   

99. మర్యు వాసత వ్ంగా, మేమ్మ న్నపైె 

సపషిమైన సూచనలు (ఆయాత్) అవ్తర్ంప్ 

జేశామ్మ. మర్యు అవిధేయులు తప్ప 

మరెవ్వరూ వాట్టని తిరసకర్ంచరు.  

100. ఏమీ? వారు ఒడంబడక చేస్మనపు 

డలాు , వార్లో ఒక వ్రగ ం వారు దానిని తోర స్మ 

పుచేటం జరగ్లేదా? వాసత వానికి వార్లో 

చాలా మంది విశవస్మంచని వారున్నారు.  

101. మర్యు వార్ దగ్గ ర పూరవం నుంచే 

ఉనా దానిని (దివ్య గ్ర ంథానిా) ధ్ృవ్ప్రుసూత  

ఒక పా్వ్కత  అలాు హ్ తరఫు నుండ వార్ వ్దద కు 

వ్చిేనపుపడు, గ్ర ంథ పా్జలలోని ఒక వ్రగ ం 

వారు దానిని గుర్ంచి ఏమీ తెలయని వార్గా, 

అలాు హ్ గ్ర ంథానిా తమ వీపుల వనుకకు 

 

65) కందరు యూద విదావంసులు మహా పా్వ్కత  (’స’అ.స.) దగ్గ ర్కి వ్చిే అన్నారు: “మీరు 

మా కనిా పా్శాలకు సరైెన జవాబులు ఇసేత  మేమ్మ ఇసాు ం స్ర్వకర్సాత మ్మ. ఎందుకంటే ఒక 

పా్వ్కత  తప్ప మరొకరు వీట్టకి జవాబివ్వలేరు.” మహా పా్వ్కత  (’స’అ.స.) వార్ పా్శాలనిాంట్టకీ 

జవాబిచాేరు. వారు ఇలా అన్నారు: “మీ వ్దద కు వ్’హీ ఎవ్రు తెసాత రు?” అతను 

(’స’అ.స.) జవాబిచాేరు: “జబా్లల్ (’అ.స.).” వారన్నారు: “జబా్లల్ (’అ.స.) మా 

శతర వు, మాపైె యుధి్యలను మర్యు శిక్షలను అవ్తర్ంప్జేశాడు, కాబటి్ట మేమ్మ 

మిములా పా్వ్కత గా నముమ్మ.” అని అంటూ వళిు పోయారు, (ఇబ్నా-కస్ర్‘ర్ మర్యు ఫ’తు ్ 

అల్-ఖదీర్, ర.’అలైహిమ్).   

66 ) యూదులు అంటారు: “మీకాల్ (’అ.స.) మా సేాహితడు.” అలాు హ్ (సు.త.) 

అంటాడు: “వీరంతా న్నకు పాియమైన న్న దాసులు. కావున ఏ వ్యకిత  అయిన్న వీర్లో ఏ 

ఒకకర్కీ శతర వైన్న వాడు న్నకూ శతర వే!”  

 
 

ا   َعُدوًّ ََكَن  ه َمنم  ٰ ه ٰٓئهَكتهٖه   ّلل  َوَمل
وَ  هيمَل  َبم وَجه هنَّ   ىَل مهيمكٰ َورُُسلهٖه  فَا

هلمكٰفه َعُدو   اّلٰلَ     رهيمَن  ل 
اهََلم اَنمزَ   َقدم لَ وَ  َا٘  هنٍٰت نلم بَي  اٰيٍٰت   مجت  َك 

ُفرُ  ه  َوَما يَكم َن  ا٘ اهَلَّ الم هَ ب ُقوم   ٰفسه

عَ  ٰعَهُدوما  نََّبَذهه اََوُُكََّما  ا  د  فَرهيمٌق    هم
هنمُهمم  َن محش  م  مهُنوم يُؤم ََل  ََثُُهمم  اَكم بَلم 
  
َجآَءهُ َولَمَّ  ٌل  ا  رَُسوم عهنمده مم  هنم    اّلٰله   م 
ه مُ  ل  ٌق  ه مَ مَ َصد  فَرهيم َعُهمم  ا  هَن َنَبَذ  م  ٌق 

هيمنَ  المكهتٰ اُ   اَّلَّ تُوا    اّلٰله كهتَٰب    حمطَب وم
رهههمم ََكَنَُّهمم ََل  نَ  َوَرآَء ُظُهوم لَُموم  يمن  َيعم
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తోర స్మవేశారు. 67    

102. మర్యు వారు సులైమాన్ రాజయ 

కాలమ్మన, షై’తానులు ప్ఠంచే దానిని (జ్ఞల 

విదయను) అనుసర్ంచారు. సులైమాన్ సతయ- 

తిరసాకర్ కాలేదు; కాన్న నిశేయంగా, 

షై’తానులు సతాయనిా తిరసకర్ంచారు. వారు 

బాబిల్ నగ్రమందు హారూత్, మారూత్ అనే 

ఇదద రు దైవ్దూతల దావరా త్యబడన జ్ఞల 

విదయను పా్జలకు నేరుపచుండర్. ఎవ్ర్కైెన్న ఆ 

విదయను నేరేపటపుపడు, వార్దద రు (దైవ్ 

దూతలు) ఇలా చెపేపవారు: “నిశేయంగా 

మేమ్మ (మానవులకు) ఒక ప్ర్సక్ష! కాబటి్ట 

మీరు (ఈ జ్ఞలవిదయను నేరుేకని) 

సతయ-తిరసాకరులు కాకండ.” అయినప్పట్టకీ 

వారు (పా్జలు) భారాయ భరత లకు ఎడబాటు 

కలగించే (జ్ఞలవిదయ) వార్దద ర్ దగ్గ ర 

నేరుేకునే వారు. మర్యు అలాు హ్ 

అనుమతిలేనిదే, దాని దావరా ఎవ్ర్కీ ఏ 

మాతర ం హాని కలగించలేరు. మర్యు వారు 

నేరుేకునేది, వార్కి నషిం కలగించేదే కాని 

లాభం కలగించేది ఎంత మాతర ం కాదు. 

మర్యు వాసత వానికి దానిని (జ్ఞలవిదయను) 

స్ర్వకర్ంచేవానికి ప్రలోక సౌఖ్లయలలో ఏ 

మాతర మూ భాగ్ం లేదని వార్కి బాగా తెలుసు. 

మర్యు వారు ఎంత తచఛమైన సొమ్ముకు 

బదులుగా తమను తామ్మ అమ్ము కున్నారు! 

ఇది వార్కి తెలసేత  ఎంత బాగుండేది!  

103. మర్యు వారు విశవస్మంచి, దైవ్భీతి 

కలగి ఉండనటు యిత్య! నిశేయంగా అలాు హ్ 

తరఫు నుండ వార్కి ఎంతో శేర షఠ మైన పా్తిఫలం 
లభించి ఉండేది. దీనిని వారు గ్ర హిసేత  ఎంత 

బాగుండేది!  

 
67) యూదుల దివ్య గ్ర ంథం (తౌరాత్)లో: “అరేబియాలో ఒక పా్వ్కత  వ్సాత డు, మీరు అతనిని 

అనుసర్ంచాల.” అని, పా్సాత వ్న ఉన్నా, వారు లకక చేయకుండా దానిని (తౌరాత్ ను) తమ 

వీపుల వనుకకు తోర స్మవేశారు. చూడండ, 2:42,76.  

لََعٰ   ُ يٰطهيم الشَّ َتتملُوا  َما  َواتََّبُعوما 
ُسلَيمٰمنَ  كَ مجت  ُملمكه  ُسلَيمٰم َوَما  ُن  َفَر 

نَّ  يٰطه َولٰكه الشَّ َكفَ    َ ا  وم رُ يم
همُ يُ  انلَّاَس َعل  َن  َوَما٘   وم َرمخض  حم ه الس 
م نم اُ  ال لََعَ  ه لَ مَ زهَل  هَباب ب ه  َل َكيم
َومَ ا هَ  ه محش  ُرومَت ا ُرومَت  ُيَعل  نه  ٰم َوَما 

ََنمُن   اهنََّما  ََل٘  َيُقوم َحِٰت  اََحٍد  مهنم 
ُفرم  تَكم فَََل  َن َتَعلَُّموم َفيَ محش  فهتمَنٌة 

ه مهنمُهمَ  ُيَفر  َما  ه ا  ب َن  َ  قُوم بَيم م اٖه   ءه َمرم ل
هٖ َوَزوم  هيمَن    َوَما محش  جه هَضآر  ه ُهمم ب  مهنم  هٖ ب
هاهذمنه  َلَّ اه اََحٍد   ب َن محش  اّلٰله   َويََتَعلَُّموم

يَُْضُّهُ  َينمَفُعُهمم َما  َوََل  َولََقدم  محش  مم 
َله  َما  ىُه  ََتٰ اشم لََمنه  فه   َعلهُموما 

ٰخهرَ  خَ اَلم مهنم  َما َوَله خمش  قٍ ََل ةه  ئمَس 
ههٖ٘ َْشَ  ب ا  اَنمُفسَ وم َ محش  مم هُ   ََكنُ ل وما وم 
لَمُ  َن َيعم      وم

  

اَٰمُنوم نَّ اَ َولَوم   لَمَ وَ   ا ُهمم  ا  هنم اتََّقوم م  بٌَة  ُثوم
ٌ  اّلٰله عهنمده  َ محش َخْيم َن  ل لَُموم ا َيعم  خجم وم ََكنُوم
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104. ఓ విశావసులారా, (మీరు పా్వ్కత తో 

మాటాు డేటపుపడు) రా’ఇన్న! అని అనకండ. 

ఉన్”జురాా! అని (గౌరవ్ంతో) అనండ 68 

మర్యు (అతని మాటలను) శర దితో వినండ. 

మర్యు సతయ-తిరసాకరులకు బాధ్యకరమైన 

శిక్ష గ్లదు.  

105. సతయ-తిరసాకరులైన గ్ర ంథ పా్జలకు 

గాన్న మర్యు బహుదైవారాధ్కులకు 

(మ్మషా్షకులకు) గాన్న, మీ పా్భువు నుండ మీకు 

ఏదైన్న మేలు అవ్తర్ంచడం ఎంత మాతర ం 

ఇషిం లేదు. కాన్న అలాు హ్ తాను కోర్న వార్నే 

తన కరుణకు పా్త్యయకించుకుంటాడు. మర్యు 

అలాు హ్ అనుగ్ర హించటంలో సరోవతత మ్మడు.69 

(3/4)  

106. * మేమ్మ మా పా్వ్చన్నలలో 

(ఆయాత లలో) ఒక దానిని రదుద చేస్మన్న లేక 

మరపింప్జేస్మన్న దాని సాథ నంలో దానికంటే 

శేర షఠ మైన దానిని లేక కన్నసం దానితో 

సమానమైన దానిని తీసుకువ్సాత మ్మ. ఏమీ? 

నిశేయంగా, అలాు హ్ పా్తిదీ చేయగ్ల 

సమరుథ డని న్నకు తెలయదా?  

 

68) రా’ఇన్న : అంటే, Be careful; Listen to us, we listen to you. ఆగ్ండ! మా మాట 

వినండ, మేమ్మ మీ మాట వింటామ్మ, అని అరథ ం. కాని యూదులు ఈ ప్దానిా తమ 

న్నలుకలను తిర పిప, హీబా్ర భాషలో, రా’ఈన్న - మా ప్శువుల కాప్ర్, లేక మూరుు డు, అనే 

అరథ ం ఇచేే దురుదేద శంతో ప్లకి తమ కక్ష తీరుేకునేవారు. కాబటి్ట విశావసులతో: మీరు 

ఉన్”జురాా అంటే ‘మములా అరథ ం చేసుకోనివ్వండ.’ అని గౌరవ్ంతో అనండని, ఆజా 

ఇవ్వబడుతోంది. ఇదే విధ్ంగా యూదులు: అససలామ్మ ’అలైకుమ్ (మీకు శాంతి కలుగు 

గాక)! అనే మాటను న్నలుకలు తిర పిప: అసాసమ్మ ’అలైకుమ్ (మీకు చావు వ్చుే గాక)! 

అనే అరథ ంలో వాడేవారు. ఇంకా చూడండ, 4:46.  

69) అల్-’అ”జీమ్ద (34): The Supreme, సర్వవతిమ్దడు [= అల్-క్బ్లరు (38) The 

Greatest of all, ఘనుడు]. The Incomparably Great. మహాతుడు, ప్రమ 

శేరష్టఠ డు, సరోవతకృషఠ డు. ఇది అలాు హ్ (సు.త.) అతయతత మ పేరు లో ఒకట్ట.   

لُوما   هيمَن اَٰمُنوما ََل َتُقوم عهَنا ا رَ يٰ٘اَيَُّها اَّلَّ
انم وَ  لُوا  َواقُوم نَا  َمُعوماُظرم  محش سم

هلمكٰفه  مٌم  َعَذاٌب  نَ يم ره َول    اََله
  

ه  اَّلَّ يََودُّ  مهنم يم َما  ا  َكَفُروم له اَ   َن  هم
كهتٰبه 

َل    الم يََُّنَّ اَنم   َ هكهيم مُمشم ال َوََل 
هنم   م   ٍ َخْيم هنم  م  هُكمم َعلَيمُكمم  ب    محش رَّ

َمنم   اّلٰلُ وَ  َتهٖه  هرَْحم ب ََّشآءُ   َُيمَتصُّ  محش  ي
له  اّلٰلُ وَ  َفضم

يم ُذو الم    مه  المَعظه

 
مهنم  خم نمسَ نَ   َما  اَوم    نَامته  نُ اٰيٍَة  َها  نمسه
 َ ٍ به اَوم ْيم هنمَها٘  لَمم اَنَّ اَلَمم محش  ثملهَها مه    م   َتعم
ه ََشم  اّلٰلَ 

يمٌر لََعٰ ُك     ٍء قَده
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107. ఏమీ? వాసత వానికి, భూమాయకాశాల 

సామార జ్ఞయధిప్తయం కేవ్లం అలాు హ్ కే చెందు 

తందని, న్నకు తెలయదా? మర్యు అలాు హ్ 

తప్ప మిములా రకిించేవాడు గాన్న  70 

సహాయం చేసేవాడు గాన్న మరెవ్వడూ లేడు!  

108. ఏమీ? పూరవం (యూదులచే) మూసా 

పా్శిాంచబడనటుు , మీరు కూడా మీ పా్వ్కత  

(మ్మ’హముద్)ను పా్శిాంచగోరుతన్నారా? 

మర్యు ఎవ్డైత్య, సతయ-తిరసాకరానిా, 

విశావసానికి బదులుగా స్ర్వకర్సాత డో! 

నిశేయంగా, వాడే సరైెన మారగ ం నుండ 

తపిపపోయిన వాడు.  

109. గ్ర ంధ్ పా్జలలోని ప్లువురు – వార్ 

మనసుసలలో ఉనా అసూయ వ్లు  – సతయం 

వార్కి సుసపషిం అయినప్పట్టకీ, మీరు 

విశవస్మంచిన తరువాత, మిములా ఏదో ఒక 

విధ్ంగా, దాని నుండ (విశావస మారగ ం నుండ) 

మరలే, మళ్ళళ సతయ-తిరసాకరం వైపునకు 

తీసుకుపోదామని కోరుతంటారు. అయిత్య 

(వార్ప్టు ) అలాు హ్ తన ఆదేశం ఇచేే వ్రకు, 

మీరు (వార్ని) మనిాంచండ, ఉపేకిించండ. 

నిశేయంగా, అలాు హ్ పా్తిదీ చేయగ్ల 

సమరుథ డు.   

110. మర్యు నమా’జ్ సాథ పించండ. 71 

విధిదానం (’జకాత్) ఇవ్వండ. మీరు 

మ్మందుగా చేస్మ ప్ంపిన మంచి కారాయలను 

మీరు అలాు హ్ దగ్గ ర పందుతారు. 

నిశేయంగా, అలాు హ్ మీరు చేసేదంతా 

చూసుత న్నాడు.  

 

70) అల్-వలియుయ (56): Patron, సంరక్షకడు, సరవ పోషకుడు [= అస్-సయయద్]. 

Protector, Owner, Defender, Friend, ఆరాధుయడు, సేాహితడు, సహాయకుడు, 

రక్షకుడు, సావమి, అండగా నిలుచువాడు. అలాు హ్ (సు.త.) అతయతత మ పేరు. చూ. 6:14.  

71 ) అంటే నమా’జ్ లను వాట్ట సమయాలలో, సర్గాగ  దిన్ననికి 5 సారుు , పురుష్టలు 

జమా’అత్ తో మర్యు స్ర్త రలు ఇండు లో ప్రట్టంచాల, అని అరథ ం.  

لَمم اَنَّ  ٰموٰته  َله  اّلٰلَ اَلَمم َتعم ُملمُك السَّ
َرم  هنم  َوَمامحش  ضه َواَلم نه  لَُكمم م   اّلٰله  ُدوم
ٍ وَّ مهنم   له  ٍ  نَ ََل وَّ ْيم    صه

ـ َ يم اَمم تُره  َن اَنم تَسم لَُكمم لُ ُدوم   وما رَُسوم
ُموم مَ كَ  ُسئهَل  َقبمُل ا  مهنم  َوَمنم  محش  ٰٰس 

الم  له  َفَقدم  يَّتََبدَّ يمَمانه  ه
هاَلم ب َر  ُكفم
بهيمله   َسَوآَء السَّ

    َضلَّ

ه  م   ٌ َكثهْيم له  َودَّ  اَهم َ نم  ل كهتٰبه 
وم الم

وم  ه يَُردُّ م  ده نَُكمم  َبعم نهُكمم  ا يممَ اه   نم  
ار اخمت حَ  هنم عهنمده  ُكفَّ ا م  ههمم نم اَ َسد  ُفسه

هنم    َ عم بَ م  َتَبيَّ َما  َقُّ ده  اْلم لَُهُم  مجت   
َفحُ  َواصم ُفوما  َ  فَاعم يَامِته   اّلٰلُ وما َحِٰت 

رههٖ  هاَمم ٍء    اّلٰلَ اهنَّ  محش  ب ََشم ه 
ُك  لََعٰ 

  يمٌر قَده 
اوَ  وَ اَقهيمُموا  لٰوَة  الزَّ لصَّ محش  كٰوَة اٰتُوا 
تُ مَ وَ  ُموم قَ ا  ه َنمُفسه د  َله هنم  ا  م  ُكمم 

َته   ٍ عهنمَد  َخْيم هُ    اّلٰلَ اهنَّ  محش  اّلٰله ُدوم
 ٌ ْيم َن بَصه َملُوم هَما َتعم   ب
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111. మర్యు వారు: “యూదుడు లేదా 

కైెరసత వుడు తప్ప మరెవ్వడూ సవరగ ంలో 

పా్వేశించలేడు!” అని అంటారు. ఇవి వార్ 

అభిలాషలు మాతర మే. వార్ని ఇలా అడుగు: 

“మీరు సతయవ్ంతలే అయిత్య దానికి మీ 

నిదరిన్నలు చూప్ండ!”  

112. వాసత వానికి ఎవ్డైత్య అలాు హ్ కు 

విధేయుడై (ఇసాు ం స్ర్వకర్ంచి) తన మ్మఖ్లనిా 

(తనను తాను అలాు హ్ కు) అంకితం 

చేసుకని, సజజ నుడై ఉంటాడో! దానికి అతడు 

తన పా్భువు వ్దద  మంచి పా్తిఫలం 

పందుతాడు. 72  మర్యు వార్కి ఎలాంట్ట 

భయమూ ఉండదు మర్యు వారు 

దుుఃఖప్డరు కూడా!  

113. మర్యు యూదులు: “కైెరసత వుల వ్దద  

(సతయ-ధ్రుమనేది) ఏమీ లేదు.” అని 

అంటారు. మర్యు కైెరసత వులు: “యూదుల 

వ్దద  (సతయ-ధ్రుమనేది) ఏమీ లేదు.” అని 

అంటారు. మర్యు వారందరూ చదివేది దివ్య 

గ్ర ంథమే. ఇలాగే (దివ్యగ్ర ంథ) జా్ఞనం లేనివారు 

(బహుదైవారాధ్కులు) కూడా ఇదే విధ్ంగా 

ప్లుకుతంటారు. కావున వారందర్లో ఉనా 

అభిపా్రయభేదాలను గుర్ంచి, అలాు హ్ 

పునరుతాథ న దినమ్మన వార్ మధ్య 

తీరుపచేసాత డు.  

114. మర్యు అలాు హ్ మస్మజ దులలో 

ఆయన న్నమసురణం నిషేధించి, వాట్టని 

న్నశనం చేయటానికి ప్రటుప్డే వార్కంటే 

ఎకుకవ్ దురాురుగ లవ్రు? అలాంట్ట వారు 

 

72) “అసు మ వ్జు హు లలాు హ్.” అంటే, కేవ్లం అలాు హ్ (సు.త.) పా్సనాత కరకే ఏదైన్న 

చేయాల. “వ్హువ్ మ్మ’హిసనున్:” అంటే ఏ ప్నైెన్న హృదయపూరవకంగా, మహా పా్వ్కత  

(’స’అ.స.) ఆదేశాల పా్కారం చేయాల. చేస్మన కారాయలకు మంచి పా్తిఫలం పందటానికి, ఈ 

రెండు విషయాలను దృషి్షలో ఉంచుకోవ్టం ఎంతో అవ్సరం. (ఇబ్నా-కస్ర్‘ర్ )  

 ُ َمنم  َوقَال اهَلَّ  َنََّة  اْلم ُخَل  يَّدم لَنم  وما 
ي نَٰصٰ اَوم  ا  ُهومد  هلمَك  محش  ََكَن  ت

بُرم قُلم هَ محش  ُهمم نهيُّ ا اَمَ  اهنم َهانَُكمم  اتُوما 
َ ٰصده  مم ُكنمتُ       قهيم

هَ مَ مخض  بَلٰ  وَجم لََم  اَسم ه   هه نم  ٰ وَُهَو    ّلله
فَلَهه٘ نٌ سه ُُمم  ههٖ عهنمَد    ُرهه اَجم     َوََل َرب  ممس 

َن  َخومٌف َعلَيم   خجم ههمم َوََل ُهمم َُيمَزنُوم

 
 

ي  انلَّٰصٰ لَيمَسته  ُد  َُهوم اَلم   َوقَالَته 
ََشم  وَّقَالَ ءٍ لََعٰ  انلَّٰصٰ ممس  ي  ته 
َُهوم لَيمَسته  اَلم ََشم لََعٰ   دُ   وَُّهمم  ءٍ   حمل 

المكهتَٰب يَ  َن  قَاَل كَ   محشتملُوم هَك  ٰذل
ه  لَمُ نَ يم اَّلَّ َيعم ََل  هههمم   ل قَوم مهثمَل  َن  مجت  وم

المقهيَٰمةه  َُيمكُ   فَاّلٰلُ  يَومَم  بَيمَنُهمم  ُم 
نَ     فهيمَما ََكنُوما فهيمهه َُيمَتلهُفوم

 
نم َوَمنم اَظم  َنَع مَ لَُم مهمَّ َد   مَّ   اّلٰله ٰسجه
كَ يُّ اَنم   فهيمهَ رَ ذم ُمهه   اسم م وَ   ا  فه َسٰٰع 

ههَ  ٰٓئهَك  محشا َخَراب   اَنم    لَُهمم   نَ َما ََك   اُول
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వాట్ట (మస్మజ దుల)లో పా్వేశించటానికి అరుు లు 

కారు; వారు (ఒకవేళ్ పా్వేశించిన్న) 

భయప్డుతూ పా్వేశించాల. వార్కి ఇహ 

లోకంలో ప్రాభవ్ం ఉంటుంది మర్యు ప్ర 

లోకంలో ఘోర శిక్ష ఉంటుంది.  

115. మర్యు తూరుప ప్డమరలు 

అలాు హ్ కే చెందినవి. కావున మీరు (మీ 

మ్మఖ్లలను) ఏ దికుకకు తిర పిపన్న మీకు 

అలాు హ్ సమ్మఖమే లభిసుత ంది. నిశేయంగా 

అలాు హ్ విసత ృతి కలవాడు, 73  సరవజాుడు.  

116. మర్యు వారు: “అలాు హ్ ఒక 

కుమారుణీ కలగి ఉన్నాడు (కన్నాడు).” అని 

అంటారు. (ఇలాంట్ట మాటలకు) ఆయన 

అతీతడు (ప్రమ ప్వితర డు).74 వాసత వానికి 

భూమాయకాశాలలో ఉనావ్న్నా ఆయనకు 

చెందినవే. అవ్న్నా ఆయనకు విధేయులై 

ఉన్నాయి. 75  

117. ఆయనే ఆకాశాలనూ మర్యు 

భూమిన్న ఏ నమూన్న లేకుండా ఆరంభించిన 

(సృషి్షంచిన) 76  వాడు. మర్యు ఆయన 

ఏదైన్న చేయాలని నిరీయించుకునాపుపడు 

దానికి కేవ్లం: “అయిపో!” అని ఆజా్ఞపిసాత డు. 

 
73) అల్-వాస్మ’ఉ (46): The All-Embracing, Omnipresent, విసిృతి క్ల్వాడు. 

విసి్మరుడు, సర్వవప్గతుడు.  Infinite, Pervading, Bountiful, Comprehending 

all, Having ample Power or Ability. Has full knowledge of all things, 

All-Sufficient, అంతం లేనివాడు, అపారుడు, ఉదార సవభావుడు, సంప్దల 

నొసంగువాడు, పుషకలంగా పా్సాదించే వాడు. అలాు హుత’ఆలా జా్ఞనం పా్తి దానిని 

ఆవ్ర్ంచుకని (ఇమ్మడుేకని) ఉంది. దివ్య ఖుర్ఆన్ లో, వాస్మ’ఉన్-’అల్లమ్ అనే ప్దాలు 

ఇంకా 6 చోటు లో వ్చాేయి, అవి: 2:247, 261, 268, 3:73, 5:54, 24:32. ఈ రెండూ 

అలాు హుత’ఆలా అతయతత మ పేరుు . ఇంకా చూ. వాస్మ’ఉన్ కరకు, 4:130, 7:156, 53:32.  

74) సుబాు న: అతీతడు, ప్రమ ప్వితుు డు, ప్ర్శుదిుడు. చూడండ, 2:32.  

75) ఇబ్నా-’అబాాస్ (ర’ది.’అ.) కథనం. (’స’హీ’హ్ బు’ఖ్లర్స, పుసత కం 6, ’హదీస్‘ నం. 9).  

76) బదీ’ఉ, అల్-బద్ద’ఉ (95): Innovator, ఆవిష్కరత , ఆరంభకడు. ఏ నమూన్న 

లేకుండా కలపంచే వాడు పా్రరంభకుడు, మొదట్టసార్ కర తత గా సృషి్షంచే, పా్భవింప్జేసే, 

ఉతపతిత చేసే వాడు, ఇది అలాు హ్ (సు.త.) అతయతత మ పేరు లో ఒకట్ట. చూడండ, 6:101.  

ه  َخآئ اهَلَّ  ُخلُومَها٘  َ يَّدم فه حمق  فهيم لَُهمم 
َرةه   ٰخه اَلم فه  لَُهمم  وَّ ٌي  زم خه نمَيا  الُّ

    يمٌم َعَذاٌب َعظه 

ه وَ  ٰ م   ّلله وَ ال هُق  رهُب َمشم َمغم
م  ا مَ فَاَيمنَ مخض  ال

ُّوما  تُوَ  وَجم ل   اّلٰلَ اهنَّ  محش  اّلٰله   هُ َفَثمَّ 
ٌع َعلهيممٌ      َواسه

 َ اّتَّ ا  اّلٰلُ َذ  َوقَالُوا  محش ُسبمٰحنَهه حمل  َوَل 
ه  لَّ َرمضه   بَلم  َواَلم ٰموٰته  السَّ فه  محش  َما 
ه  َن  ُك  لَّ    قٰنهُتوم
 

يمُع   ٰموٰته بَده َرمضه السَّ َواَلم َواهَذا محش   
اَمم  هنَّ قَٰٰض٘  فَا ا  يَ مَ ر  َله قُ ا  ُل  ُكنم    وم

ُن َفيَ     ُكوم



 భాగం: 1 2. సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 38 1 :الُجْزءُ    ةِ رَ قَ بَ لُسوَرةُ ا -2
 
అంత్య అది అయిపోతంది. 77  

118. మర్యు అజా్ఞనులు: “అలాు హ్ 

మాతో ఎందుకు మాటాు డడు? లేక మా వ్దద కు 

ఏదైన్న సూచన (ఆయత్) ఎందుకు రాదు?” 

అని అడుగుతారు. వార్కి పూరవం వారు 

కూడా ఇదే విధ్ంగా అడగేవారు.78 వారందర్ 

మనసత తావలు (హృదయాలు) ఒకే 
విధ్మైనవి. వాసత వానికి, దృఢనముకం ఉనా 

వార్కి మేమ్మ మా సూచనలను (ఆయాత్ 

లను) సపషిప్రుసాత మ్మ.  

119. నిశేయంగా, మేమ్మ నినుా (ఓ 

పా్వ్కాత !) సతాయనిా పా్సాదించి, శుభవారత  
నిచేేవానిగా మర్యు హెచేర్క చేసేవానిగా 

ప్ంప్రమ్మ. మర్యు భగ్-భగ్ మండే 

నరకాగిాకి గుర్ అయేయ వార్ని గుర్ంచి న్నవు 

పా్శిాంచబడవు. 79   

120. మర్యు యూదులైన్న, కైెరసత వులైన్న 

న్నవు వార్ మతమ్మను అనుసర్ంచే వ్రకూ, 

వారు న్నతో పా్సనుాలు కారు. న్నవు: 

“నిశేయంగా, అలాు హ్ చూపిన మారగ మే 

సన్నురగ ం.” అని చెపుప. మర్యు న్నకు జా్ఞనం 
లభించిన తరువాత కూడా, న్నవు వార్ 

కోర్కలను అనుసర్సేత , అలాు హ్ (శిక్ష) నుండ 

నినుా రకిించేవాడు గాన్న, సహాయప్డేవాడు 

గాన్న ఎవ్వడూ ఉండడు.  

121. మేమ్మ దివ్య గ్ర ంథానిా పా్సాదించిన 

వారు (యూదులు మర్యు కైెరసత వులు) 

దానిని (తమ గ్ర ంథానిా) కరత వ్యంతో 

ప్ఠంచవ్లస్మన విధ్ంగా ప్ఠసేత , అలాంట్ట వారు 

 

77 ) అలాు హుత’ఆలా ఏదైన్న చేయదలచుకుంటే దానిని కేవ్లం: ‘అయిపో!’ అని 

ఆజా్ఞపిసాత డు. అంత్య అది అయిపోతంది. అలాంటపుపడు ఆయనకు సంతానం కనే అవ్సరం 

ఎందు కుంటుంది.ఈ విధ్మైన వాకయం ‘కున్ ఫ యకూన్’ ఖుర్ఆన్ లో 8 సారుు  వ్చిేంది. 

చూడండ, 3:47, 59, 6:73, 16:40, 19:35, 36:82, 40:68 మర్యు ఇకకడ.  

78) చూడండ, 17:90-93.  

79) చూడండ, 3:85.  

ا ه َوقَاَل  لَمُ َّلَّ َيعم ََل  ََل   نَ وم يمَن  لَوم
ه  اٰيَةٌ   اّلٰلُ ُمَنا  يَُكل  متهيمَنا٘  تَا  محشاَوم 

َقبملهههمم  مهنم  هيمَن 
اَّلَّ قَاَل  هَك  َكٰذل
هههمم  ل قَوم هثمَل  بُهُ   َبَهتم ا تَشَ محش  م  محش  مم قُلُوم

ٰ قَدم بَ  ٍم يُّوم يٰته لهقَ يَّنَّا اَلم نَ نُ قه وم     وم

ه بَشه ا٘ اَرمَسلم اهنَّ  َق 
هاْلم يمر اْيم  نَٰك ب نَذه حمل  ا وَّ

ـ َُل عَ ََل وَّ  تُسم يممه   َحه ٰحبه اْلم نم اَصم
    

تَرمٰض  َوََل َولَنم  ُد  َُهوم اَلم َعنمَك   
مهلََّتُهمم  تَتَّبهَع  َحِٰت  ي  قُلم محش  انلَّٰصٰ

ُهدَ  مُهٰدي هُ   اّلٰله ي  اهنَّ  ال َولَئهنه  محش  َو 
وَ اَ   اتََّبعمَت  ه  َءُهمم آ هم اَّلَّ َد  يم  َبعم

  اّلٰله  َما لََك مهنَ حمل لممه عه لم َجآَءَك مهَن ا 
له ٍ  ٍ مهنم وَّ ْيم ََل نَصه  جمه   وَّ

اٰتَ  هيمَن  نَهه اََّلَّ َيتملُوم المكهتَٰب    يمنُٰهُم 
نَ  مهُنوم يُؤم ٰٓئهَك  اُول هٖهمحش  هََلَوت ت  َحقَّ 
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దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ ను) విశవస్మసాత రు. 

మర్యు దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ ను) 

తిరసకర్ంచే వారే నషిప్డు వారు. 80  

122. ఓ ఇసాాయీ‘ల్ సంతతివారలారా! 

నేను మీకు పా్సాదించిన అనుగ్ర హానిా జా్ఞప్కం 

చేసుకోండ. నిశేయంగా, నేను (ఆ కాలపు) 

సరవ లోకవాసులపైె మీకు పా్రధ్యనయత 

నిచాేను.   

123. మర్యు ఆ (పునరుతాథ న) దిన్ననిా 

గుర్ంచి భయభీతి కలగి ఉండండ, ఆ న్నడు ఏ 

వ్యకిత  కూడా మరొక వ్యకిత కి ఏమాతర మూ 

ఉప్యోగ్ ప్డలేడు. మర్యు ఎవ్డ నుండీ 

ఎలాంట్ట ప్ర్హారం స్ర్వకర్ంచబడదు. 

మర్యు ఎవ్డకీ స్మఫారసూ లాభదాయకం 

కాజ్ఞలదు మర్యు వార్ కెలాంట్ట 

సహాయమూ లభించదు. (7/8)  

124. * మర్యు ఇబాాహీమ్ ను అతని 

పా్భువు (కనిా) ఉతత రువులచిే ప్ర్సకిించిన 

విషయానిా (జా్ఞప్కం చేసుకోండ). వాట్ట 

అనిాంట్టలో అతను నెగాగ డు. అపుపడు 

ఆయన (అలాు హ్): “నిశేయంగా నేను నినుా 

మానవ్ జ్ఞతికి న్నయకునిగా చేసుత న్నాను.” 

అని అన్నాడు. (దానికి ఇబాాహీమ్): “మర్ న్న 

సంతతి వారు?” అని అడగాడు. 81  (దానికి 

అలాు హ్): “న్న వాగాద నం దురాురుగ లైన వార్కి 

 

80 ) ఇకకడ పూరవ గ్ర ంథ పా్జలు, అంటే యూదులు మర్యు కైెరసత వులలోని కందరు 

సతపరుష్టల విషయం తెలుప్బడంది. ఉదాహరణకు: ’అబుద లాు హ్ బిన్-సలామ్, సలాున్ 

ఫార్సస (ర’ది. ’అనుు మ్) ల వ్ంట్ట వారు. వారు తమ గ్ర ంథాలలో పేరొకనబడన రాబోయే 

పా్వ్కత  మ్మ’హముద్ (’స’అ.స.) మే, అనా సతాయనిా గ్ర హించి, విశవస్మంచి సతయ ధ్రుమైన 

ఇసాు మ్ ను స్ర్వకర్ంచారు. ఏ ధ్రాునైెాత్య దైవ్పా్వ్కత లు ఆదమ్, నూ’హ్, ఇబాాహీమ్, మూసా 

మర్యు ’ఈసా మొదలైన వారు (’అలైహిమ్. స.) ఆచర్ంచి, బోధించారో!  

81) అలాు హ్ (సు.త.) ఇబాాహీమ్ (’అ.స.) యొకక ఈ వినాప్రనిా పూర్త చేశాడు. ఇది 

29:27లో పేరొకన బడంది.  

ههٖ  فُ وَ محش  ب ُ َمنم يَّكم هٖه فَا ٰٓئهَك هُ رم ب ُم  ول
 ُ ِٰسه نَ اْلم   خجم  وم

 ٰ َ ي اهسم  ٘ م اذمُكُروم آ َبنه ه   اءهيمَل  َ ن َمِته عم
  ٘ م ِته

َعلَيمكُ نم اَ الَّ ُت  م  َعمم َواَّن ه مم 
لمُتُكمم لََعَ المٰعلَ  َ فَضَّ     مهيم

 
ٌس َعنم   َنفم َتمزهيم   

ا َلَّ يَومم  َواتَُّقوما 
ٍس َشيمـ    ََل  نَّفم َبُل مهنم ا وَّ ٌل ُيقم  َها َعدم
َتنم  ََل  شَ وَّ ََل   اَعةٌ فَ َفُعَها  ُهمم    وَّ
َن ُينمَصُ    وم

 
ابم  اهبمرٰٖهَم  َتلٰ٘ َواهذه  ه   هه َربُّ   َكلهمٍٰت ب

ُهنَّ فَاَ  َجاعهلَُك  محش  تَمَّ م  اهّن ه قَاَل 
هلنَّ  ا ل اهَمام  م محش  اسه  هيَِّته ُذر  َومهنم  محش  قَاَل 

َ  قَاَل ََل َيَناُل َعهمدهي الٰظ     لهمهيم
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వ్ర్త ంచదు.” అని జవాబిచాేడు. 82  

125. మర్యు ఈ (క’అబహ్) గ్ృహానిా 

మేమ్మ మానవులకు తరచుగా సందర్ించే 

కేందాం (పుణయసథ లం) గా మర్యు శాంతి 

నిలయంగా చేస్మ; 83  ఇబాాహీమ్ నిలబడన 

చోటును మీరు నమా’జ్ చేసే సథ లంగా 

చేసుకండనా 84  విషయానిా (జా్ఞప్కం 

చేసుకోండ). మర్యు మేమ్మ ఇబాాహీమ్ 

మర్యు ఇసాు’యీల్ లకు: “న్న ఈ 

గ్ృహానిా పా్దకిిణ చేసేవార్ కరకూ, ఏకాంత 

ధ్యయనం (’ఏతికాఫ్) ప్రట్టంచే వార్ కరకూ, 

వ్ంగే (రుకూ’ఉ చేసే) వార్ కరకూ మర్యు 

సజ్ఞద లు చేసే వార్ కరకూ ప్ర్శుధి్ంగా 

ఉంచండ.” అని నిరేద శించామ్మ.  

 

82) “న్న వాగాద నం దురాురుగ లైన వార్కి వ్ర్త ంచదు.” అలాు హ్ (సు.త.) యొకక ఈ పా్వ్చనం 

ఎంతో ఆలోచింప్దగినది. ఇకకడ ఆయన (సు.త.) విశదప్ర్చింది ఏమిటంటే: ఒక మంచి 

సతపరుష్టని లేక పా్వ్కత  సంతతికి చెందినంత మాతార న్న – వారు అవిశావసులై, 

సతాకరాయలు చేయని వారైెత్య – వార్ వ్ంశకీర్త , వార్ పెదద ల పా్వ్కత ృతవం వార్కి ఏ విధ్ంగానూ 

ప్నికిరాదు. పా్తి ఒకకడూ తన సవంత విశావసం మర్యు సతాకరాయల ఆధ్యరంగానే 

పా్తిఫలం పందుతాడు. మహా పా్వ్కత  (’స’అ.స.) ’హదీస్‘ ఇలా ఉంది: “ఏ వ్యకిత  

వ్యవ్హారాలైత్య అతనిని వనుక విడచాయో, అలాంట్ట వ్యకిత , పుటిు పూరోవతత రాలు, వ్ంశ 

పా్తిషఠ లు అతనిని ఏ మాతర ం మ్మందుకు త్యలేవు.” (’స’హీ’హ్ మ్మస్ము ం)  

83) మసా‘బతలు న్నాస్: అంటే, పా్జల కరకు పుణయ సథ లం. దీని మరొక అరథ ం, మాట్టమాట్టకీ 

సందర్ించే కేందాం. ఎందుకంటే ఒకసార్ అలాు హ్ (సు.త.) గ్ృహానిా సందర్ించినవాడు, 

మళ్ళు  మళ్ళు  దానిని దర్ించాలని కోరుతూ ఉంటాడు. దీని మరొక మహతయం ఏమిటంటే, ఇది 

శాంతి కేందాం. అంటే ఇకకడ ఏ శతర వు భయం ఉండదు. అందుకే అజా్ఞన కాలంలో కూడా 

మ్మషా్ష కులు’హరమ్ సర్హదుద లలో తమ శతర వులతో పోరాడటంగాన్న, హతయలుగాన్న 

చేసేవారుకాదు.  

84) మఖామె ఇబార హీమ్: అంటే ఇబాాహీమ్(’అ.స.) నిలబడనరాయి. అతను దానిపైెన 

నిలబడ క’అబహ్ గ్ృహానిా నిర్ుంచారు. అది ’హరమ్ లో క’అబహ్ కు దగ్గ రగా 

ఉంది. ’తవాఫ్ పూర్త  చేస్మన వారు పా్తి ఒకకరూ, దాని దగ్గ రలో రెండు రక’అతలు నమా’జ్ 

చేసాత రు.  

اَواهذم   مَ َجَعلمَنا  َيمَت  ه لم ل   اسه نَّ ل َثابَة  
ه َواَمم  َواّتَّ َقامه ن امحش  مَّ مهنم  ا  رٰٖهَم  اهبم   ُذوم

 هه عَ وَ محش  ُمَصلًّ 
٘
اهٰل نَا٘  اهبمرٰٖهَم  دم  

هَرا   َطه  اَنم  ٰمعهيمَل  َ َواهسم َبيمِته
عه   كَّ َوالرُّ  َ َوالمٰعكهفهيم  َ هفهيم آئ هلطَّ ل

ُجومده       السُّ
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126. మర్యు (జా్ఞప్కం చేసుకోండ) 

ఇబాాహీమ్: “ఓ న్న పా్భూ! ఈ నగ్రానిా 

(మకకహ్ ను) శాంతియుతమైన నగ్రంగా 

చేస్మ, ఇందు నివ్స్మంచేవార్లో, అలాు హ్ ను 

మర్యు అంతిమదిన్ననిా విశవస్మంచే వార్కి 

అనిా రకాల ఫలాలను జీవ్నోప్రధిగా 

నొసంగు.” అని పా్రర్థ ంచినపుపడు, (అలాు హ్): 

“మర్యు ఎవ్డు సతయ-తిరసాకర్ అవుతాడో 

అతనికి నేను ఆనందించటానికి కంతకాలం 

విడచిపెడాత ను. తరువాత అతనిని 

నరకాగిాలోకి బలవ్ంతంగా తోర స్మవేసాత ను. అది 

ఎంత దురురమైన గ్మయసాథ నం!” అని 

అన్నాడు.   

127. మర్యు (జా్ఞప్కం చేసుకోండ) 

ఇబాాహీమ్ మర్యు ఇసాు’యీల్ ఈ 

గ్ృహపు (క’అబహ్) పున్నదులను 

ఎత్యత టపుడు (ఈ విధ్ంగా పా్రర్థ ంచారు): “ఓ 

మా పా్భూ! మా ఈ సేవ్ను స్ర్వకర్ంచు. 

నిశేయంగా న్నవు మాతర మే సరవం 

వినేవాడవు, 85 సరవజాుడవు. 86   

128. “ఓ మా పా్భూ! మములా 

మ్మస్ము ంలుగా (న్నకు విధేయులుగా) చేయి. 

మర్యు మా సంతతి నుండ ఒక సంఘానిా 

మ్మస్ము ంలుగా (న్నకు విధేయులుగా) ఉండునటుు  

చేయి. మర్యు మాకు, మా ఆరాధ్న్న 

ర్సతలను (మన్నస్మక్ లను) తెలుపు మర్యు 

మా ప్శాేతాత ప్రనిా స్ర్వకర్ంచు. నిశేయంగా, 

న్నవే ప్శాేతాత ప్రనిా స్ర్వకర్ంచేవాడవు, అప్రర 

కరుణాపా్దాతవు.  

 

85 ) అస్-సమీ’ఉ (27): The All-Hearing సరవం వినేవాడు. Who hears 

everything. సరవ శర వ్ణ సమరుథ డు. అస్-సమీ’ఉన్ ’అల్లమ్, ఈ దవంద ప్దం ఖుర్ఆన్ 

లో 29 సారుు  వ్చిేంది. ఇవి అలాు హ్ (సు.త.) అతయతత మ పేరుు .  

86) అల్-’అల్లమ్ద (20): The All-Knowing, సరవజుఞ డు, చూడండ, 2:32.  

قَ  اهبمرٰهٖ َواهذم  ه ُم  اَل  ٰهَذا ا  َرب  َعلم    جم
 ٰ ا ا  زُ   ن ا مه بََِل  ارم لَهه وَّ اَهم مهَن    قم 

َمنم  ٰ   اثلََّمرٰته  مهنمُهمم  ا هاّلٰله َمَن    ب
َوممه   ره َواَلم ٰخه
َكَفَر  محش  اَلم َوَمنم  قَاَل 
هُعهه  هه٘   فَاَُمت  َطرُّ اَضم ُثمَّ  اهٰل    قَلهيمَل  

مَمصه محش َعَذابه انلَّاره  هئمَس ال ُ  َوب   ْيم
 

يَرمفَ وَ  اهبمرٰهٖ اهذم  المَقَواعه ُع  مهَن  ُم  َد 
َ ا  محش ا َتَقبَّلم مهنَّ   بََّنا رَ ٰمعهيمُلمحش   َواهسم ته يم لم

  يمُم يمُع المَعله مه اهنََّك اَنمَت السَّ 
 
 

ه   َربََّنا  لهَميم ُمسم َعلمَنا  َومهنم  َواجم لََك   
َواَرهنَا  َكممس 

لَّ لهَمة   سم مُّ ة   اُمَّ هَنا٘  هيَّت ُذر 
َوتُ َمَناسه  َعلَيمنَ َكَنا  اَنمَت اهنََّك  مجت  ا بم 
يم وَّاُب الرَّ اتلَّ      مُ حه
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129. “ఓ మా పా్భూ! వార్లో నుండ – న్న 

వాకాయలను (ఆయాతలను) చదివి వినిపించు 

టకూను, న్న గ్ర ంధ్యనిా, వివేకమ్మను, వార్కి 
నేరుపటకూను మర్యు వార్ని ప్ర్శుధిులుగా 

మారుేటకూను – ఒక సందేశహరుణీ ప్ంపు.87 

నిశేయంగా, న్నవే సరవ శకిత మంతడవు, 88 

మహా వివేకవ్ంతడవు.”    

130. మర్యు ఇబాాహీమ్ మతం నుండ 

విమ్మఖుడయేయ వాడవ్డు, తనను తాను 

అవివేకిగా చేసుకనువాడు తప్ప? వాసత వానికి 

మేమ్మ అతనిని (ఇబాాహీమ్ ను) ఈ లోకంలో 

ఎనుాకున్నామ్మ. మర్యు నిశేయంగా, 

అతను ప్రలోకంలో సదవరత నులతో ప్రటు 

ఉంటాడు.  

131. అతని పా్భువు అతనితో: “ మాకు 

విధేయుడుగా (మ్మస్ము ంగా) ఉండు.” అని 

అనాపుపడు అతను: “నేను సరవలోకాల 

పా్భువునకు విధేయుడను (మ్మస్ము ంను) అయి 

పోయాను.” అని జవాబిచాేడు.  

132. మర్యు ఇబాాహీమ్ తన సంతాన్ననిా  

దీనిలోనే (ఈ ఇసాు ం మారగ ంలోనే) నడవ్ండని 

బోధించాడు. మర్యు య’అఖూబ్ కూడా 

(తన సంతానంతో అన్నాడు): “న్న 

బిడిలారా! నిశేయంగా, అలాు హ్ మీ కరకు 

ఈ ధ్రాునేా నియమించి ఉన్నాడు. కావున 

మీరు మ్మస్ము ంలు (అలాు హ్ కు విధేయులు) 

 

87 ) ఇది ఇబాాహీమ్ మర్యు ఇసాు’యీల్ (’అలైహిమ్.స.)ల యొకక చివ్ర్ దు’ఆ. 

అలాు హ్ (సు.త.) దీనిని స్ర్వకర్ంచి ఇసాు’యీల్ (’అ.స.) సంతతి నుండ మ్మ’హముద్ 

(’స’అ.స.)ను సందేశహరునిగా ప్ంప్రడు. కావున మ్మ’హముద్ (’స’అ.స.) అన్నారు: 

“నేను న్న తండా ఇబాాహీమ్ (’అ.స.) యొకక దు’ఆ ను, ’ఈసా (’అ.స.) యొకక 

శుభవారత ను మర్యు న్న తలు  యొకక కలను.” (ఫ’తు ్ రబాాని).  

88) అల్-’అ’జీ’జ్ (9): The Almighty, సరవ శ్క్షత మంతుడు. సరవ శకిత సంప్నుాడు, 

గౌరవానిక్ష మూలాధ్యర్, ఆయన అధికారం సరావనిా ప్ర్వేషి్షంచి ఉనాది.  

رَُسوم بم َوا  بََّنا رَ  فهيمههمم  هنمُهمم َل   َعثم  م 
ٰ عَ   اَيتملُوم  ا هُمُهُم لَيمههمم  َويَُعل  يٰتهَك 

مَ  هكم هيمههمم المكهتَٰب َواْلم
اهنََّك  محش  َة َويَُزك 
َكهيمُم  َعزهيمُز اْلم

  خجم اَنمَت الم
يَّ  عَ َوَمنم  هلَّةهرمَغُب  م  اهَلَّ   اهبمرٰٖهمَ   نم 
َطَفيم   َولََقده   محشَسهه َسفهَه َنفم َمنم   ُه نٰ اصم

نمَيا  الُّ َرةه   هه اهنَّ وَ مجت  فه  ٰخه اَلم َ   فه  مهَن  ل
َ الٰص  يم     لهحه

لهمم   َربُّهه٘   اهذم قَاَل َله  ُت حمل  اَسم لَمم قَاَل اَسم
ه  هَرب  َ  ل   المٰعلَمهيم

اهبمرٰٖهمُ  هَها٘  ب هيمهه َووَّٰٰص  بَن ُقومُب     محش  َويَعم
 َّ اهنَّ  يَٰبنه َطٰف   اّلٰلَ   ُم  لَكُ   اصم
هيم  فَََل  ال  َواَ تَ َن  اهَلَّ  ُتنَّ  مم نمتُ ُموم

َن  لهُموم سم     ىجت مُّ
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కాకుండా మరణంచకండ!” 89   

133. ఏమీ? య’అఖూబ్ కు మరణం 

సమీపించినపుపడు, మీరు అకకడ 

ఉన్నారా? 90  అపుపడతను తన 

కుమారులతో: “న్న తరువాత మీరు ఎవ్ర్ని 

ఆరాధిసాత రు?” అని అడగినపుపడు. 

వారన్నారు: “న్న ఆరాధ్యదైవ్ం మర్యు న్న 

పూర్వకులగు ఇబాాహీమ్, ఇసాు’యీల్ 

మర్యు ఇస్’హాఖ్ ల ఆరాధ్యదైవ్మైన ఆ 

ఏకైెక దైవ్మ్మను 91  (అలాు హ్ నే), మేమ్మ 

ఆరాధిసాత మ్మ మర్యు మేమ్మ (మ్మస్ము ంలమై) 

ఆయనకే విధేయులమై ఉంటామ్మ.”   

134. ఆ సమాజం (ఉముత్) గ్తించి 

పోయింది. వారు చేసుకునాది వార్కి మర్యు 

మీరు చేసుకునాది మీకు. మర్యు వారు 

చేసుకునా కరులను గుర్ంచి మీరు 

పా్శిుంచబడరు.  

135. మర్యు వారంటున్నారు: “మీరు 

యూదులుగా లేదా కైెరసత వులుగా ఉంటేనే 

మీకు సన్నురగ ం లభిసుత ంది!” వార్తో అను: 

“కాదు ఇబాాహీం ధ్రాునిా అనుసర్ంచేవారే 

సన్నురగ ంపైె ఉన్నారు. ఇబాాహీం సవచఛమైన 

ఏక దైవారాధ్కుడు. మర్యు అతను 

 

89) ఇబాాహీమ్ మర్యు య’అఖూబ్ (’అలైహిమ్ స.)లు కూడా తమ సంతాన్ననిా అనుస 

ర్ంచమని బోధించిన ధ్రుం ఇసాు మ్ మాతర మే. ఈ ఇసాు ం ధ్రుమే - అలాు హ్ (సు.త.) కు 

మాతర మే దాసయం చేయటమే (విధేయులుగా ఉండటమే) - ఆదమ్ (’అ.స.) నుండ 

చిటిచివ్ర్ పా్వ్కత  మ్మ’హముద్ (’స’అ.స.) వ్రకూ పా్వ్కత లందరూ బోధించిన ధ్రుం. 

(చూడండ, 3:19).  

90 ) ఇకకడ యూదులు పా్శిాంచబడుతన్నారు: “య’అఖూబ్ (’అ.స.) మరణంచి 

నపుపడు మీరైెత్య అకకడ లేరు కదా! అలాంటపుపడు మీకెలా తెలుసు, అతను తన 

కుమారులకు బోధించిన ధ్రుమేమిట్ల?” అతనేగాక పా్తి పా్వ్కత  బోధించిన ధ్రుం ఇసాు ం 
మాతర మే. (’స.బు’ఖ్లర్స)  

91) అల్-వా’హిద్ (67): The One, ఏకైక్డు. The Sole. ఒకే ఒకకడు, ఇది అలాు హ్ 

(సు.త.) అతయతత మ పేరు లో ఒకట్ట. చూడండ, 2:163, 12:39.  

  అహదున్: The One and Alone, అదివతీయుడు. చూడండ, 112:1,4.  

ُقومَب  اَمم ُكنم  ُتمم ُشَهَدآَء اهذم َحَْضَ َيعم
مَموم  َن ال ُبُدوم َتعم َما  هيمهه  َن له قَاَل  اهذم  ُتحمل 

ُبُد  قَالُوما نَ محش  مهنم  َبعمدهيم  ٰ عم  اهٰلَ وَ   َهَك اهل
ه  اهبمرٰٖهمَ اٰبَآئ ٰمعه   َك  ٰحقَ   يمَل َواهسم   َواهسم
 ٰ ا اهل اوَّ  ه  د  ََنمُن َله خمت احه َن   وَّ لهُموم   ُمسم

  
هلم  ةٌ   َك ت َخلَتم   اُمَّ َما مجت  قَدم  لََها 

ا  مَّ َولَُكمم  َوََل مجت  َكَسبمُتمم   َكَسَبتم 
َن  َملُوم ا ََكنُوما َيعم َن َعمَّ ـ َلُوم     تُسم

ُكوم َوقَا ا  د  لُوم ُهوم نَٰصٰ نُوما  اَوم  ي ا 
َتُدوم  انه رٰٖهَم حَ لََّة اهبم لم مه قُلم بَ محش  ا َتهم محش  يمف 

َ َن َوَما ََكَن مه هكهيم مُمشم     ال



 భాగం: 1 2. సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 44 1 :الُجْزءُ    ةِ رَ قَ بَ لُسوَرةُ ا -2
 
బహుదైవారాధ్కులోు ంచి కాడు.” 92  

136. (ఓ మ్మస్ము ంలారా!) మీరు ఇలా 

అనండ: “మేమ్మ అలాు హ్ ను మర్యు 

ఆయన మా కరకు అవ్తర్ంప్జేస్మన 

సందేశాలను మర్యు ఇబాాహీమ్ 

ఇసాు’యీల్, ఇస్’హాఖ్, య’అఖూబ్ 

మర్యు అతని సంతతి వార్కి ఇవ్వబడన 

వాట్టన్న మర్యు మూసా, ’ఈసా మర్యు 

ఇతర పా్వ్కత లందర్కీ వార్ పా్భువు తరఫు 

నుండ ఇవ్వబడన వాట్టన్న (సందేశాలను) 

విశవస్మసాత మ్మ. వార్లో ఏ ఒకకర్ ప్టాు  మేమ్మ 

భేదభావ్ం చూప్మ్మ. మేమ్మ ఆయనకు 

విధేయులం (మ్మస్ము ంలం) అయాయమ్మ.”  

137. ఒకవేళ్ వారు కూడా మీరు 

విశవస్మంచినటుు  విశవస్మసేత , వారు సన్నురగ ం 

పందిన వారవుతారు. ఒకవేళ్ వారు 

తిర్గిపోత్య, విరోధ్ం వ్హించిన వారవుతారు. 

(వార్ నుండ రకిించటానికి) మీకు అలాు హ్ 

చాలు. ఆయనే సరవం వినేవాడు, సరవజాుడు.  

138. (వార్తో ఇలా అను): “(మీరు) 

అలాు హ్ రంగును (ధ్రాునిా) స్ర్వకర్ంచండ. 

మర్యు అలాు హ్ కంటే మంచి రంగు (ధ్రుం) 

ఎవ్ర్ది? మర్యు మేమ్మ ఆయనను 

మాతర మే ఆరాధించే వారమ్మ.” 93   

 
92) చూడండ, ’స’హీ’హ్ బు’ఖ్లర్స, పుసత కం 5, ’హదీస్‘ నం. 169.  

93) దీని మరొక తాతపరయం ఇలా ఉంది: “అలాు హ్ రంగును (ధ్రాునిా) ఎంచుకోండ. 

మర్యు అలాు హ్ రంగు (ధ్రుం) కంటే ఉతత మమైన రంగు (ధ్రుం) ఎవ్ర్ది? మర్యు 

మేమ్మ ఆయనను మాతర మే ఆరాధించే వారమ్మ.”  

కైెరసత వులు ఒక ప్సుపు రంగు చేస్మ ఉంచుతారు. బిడి పుటి్టన్న లేక ఎవ్డైన్న కైెరసత వ్ మతం 

అవ్లంబించిన్న! వారు, అతనిని ఆ రంగులో మ్మంచి: ‘ప్వితర మైన కైెరసత వుడయాయడు.’ అని 

అంటారు. దీనిని బాపిిసం (Baptism) అంటారు. ఈ ఆచారానిా ఖండసూత : అలాు హ్ 

(సు.త.) రంగు (ధ్రుం) అంటే ఇసాు ం ధ్రుమే, అంటే అలాు హ్ (సు.త.)కు విధేయులై కేవ్లం 

ఆయననే ఆరాధించడం. ఇదే పా్వ్కత లందరూ బోధించిన ధ్రుం, అని విశదప్రబడంది.  

 
ُ قُ  ل ٰ وم ا ٘ا  هاّلٰله َمنَّا  وم اهََلمَنا   ب اُنمزهَل  َوَما٘ 
ٰمعهيمَل وَ  َواهسم اهبمرٰٖهَم   

٘
اهٰل اُنمزهَل  َما٘ 

ٰحَق وَ  ُقومَب َواهسم َسم   يَعم ٘ َواَلم َوَما  َباطه 
مُ   َ ٰته وَعهيم اُوم َوَما٘ ومٰٰس  َ اُوم   َٰس   ٰته

َن  انلَّ  هههمم نم  مه بهيُّوم ب  ه ََل نُ   مجت رَّ َ َفر  ُق بَيم
ه اََحٍد   َوََنم هُ نم م  حمس  َله مم َن   ُن  لهُموم ُمسم
  

هٖه َفَقده  فَاهنم اَٰمُنوما   همهثمله َما٘ اَٰمنمُتمم ب ب
ا َتَدوم هنَّ مجت  اهم فَا َّوما  تََول ُهمم َواهنم  م   َما  فه
َقاقٍ    وَ هُ وَ مجت  اّلٰلُ   فهيمَكُهمُ فََسَيكم مجت  شه

مهيم لا   ىجت  مُ ُع المَعلهيم سَّ
بمَغَة   مهاّلٰله صه َسُن  اَحم َوَمنم  َن  مجت 

ََنمُن َله حمس بمَغة  صه  ّلٰله ا َن   وَّ   ٰعبهُدوم

اَتُ  َنَنا  قُلم  وم َربَُّنا    ُهوَ وَ   اّلٰله   فه َحآجُّ
َماَربُُّكمم وَ  اَعم َونَلَا٘  َولَ مجت  ُكمم نُلَا 

َما  يحض   نَ ُُمملهُصوم   ُن َله َوََنم مجت  لُُكمم اَعم
 

تَ  اه اَمم  َن  لُوم َواه ُقوم اهبمرٰٖهَم  مٰ نَّ  عهيمَل سم
ٰحقَ  َباَط  َب  ُقوم عم َويَ   َواهسم َسم َواَلم

ي نَٰصٰ اَوم  ا  ُهومد  َءاَنمُتمم  قُ محش  ََكنُوما  لم 
اَمه   لَُم  نم    محشاّلٰلُ اَعم مهمَّ لَُم  اَظم َوَمنم 
َشهَ  عهنم َكَتَم  ا َومَ   محشاّلٰله مهَن    َدهه اَدة  

هَغافهٍل  اّلٰلُ  َملُ ا تَ مَّ عَ ب َن عم     وم
 
ه  خَ لم ت قَدم  ٌة  اُمَّ َما مجت  لَتم َك  لََها 

َوََل مجت  ا َكَسبمُتمم مَّ   ُكمم لَ  وَ َكَسَبتم 
ا ََكنُوم  َن َعمَّ ـ َلُوم َن تُسم َملُوم  خجم ا َيعم
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139. వార్తో అను: “ఏమీ? అలాు హ్ 

విషయంలో మీరు మాతో వాదిసాత రా? 

(వాసత వానికి) ఆయన మా పా్భువు మర్యు 

మీ పా్భువు కూడాను. మా కరులు మాకు 

మర్యు మీ కరులు మీకు. మర్యు మేమ్మ 

ఆయనకు మాతర మే మనుఃపూరవకంగా 

విధేయుల మయాయమ్మ.”   

140. లేక మీరు: “నిశేయంగా ఇబాాహీమ్, 

ఇసాు’యీల్, ఇస్’హాఖ్, య’అఖూబ్ 

మర్యు వార్ సంతతి వారంతా యూదులు 

లేదా కైెరసత వులు.” అని అంటారా? ఇంకా ఇలా 

అను: “ఏమీ మీకు బాగా తెలుసా? లేక 

అలాు హ్ కు (బాగా తెలుసా)? అలాు హ్ వ్దద  

నుండ తన వ్దద కు వ్చిేన సాకిాయనిా దాచేవాని 

కంటే ఎకుకవ్ దురాురుగ డవ్డు? మర్యు మీ 

కరుల నుండ, అలాు హ్ నిరు క్షయంగా లేడు!”  

141. “ఇపుపడు ఆ సమాజం (ఉముత్) 

గ్తించి పోయింది. వారు చేసుకునాది వార్కి 

మర్యు మీరు చేసుకునాది మీకు. వారు 

చేసుకునా కరులను గుర్ంచి మీరు 

పా్శిాంచబడరు.” 94  

----------------------------- 

 

94) చూడండ, 35:18 మర్యు 53:39.  

----- 

َنَنا  قُلم اَتُ  وم َربَُّنا  ُهوَ وَ  اّلٰله   فه َحآجُّ
َما  مجتَربُُّكمم وَ  اَعم َولَ َونَلَا٘  ُكمم نُلَا 

َما َله مجت  ُكمم لُ اَعم  نَ ُُمملهُصوم   َوََنمُن 
 يحض 
َن اهنَّ اهبمرٰٖهَم َواه اَمم تَ  لُوم مٰ ُقوم َل عهيم سم

حٰ  َباَط َب  وم قُ عم َويَ   قَ َواهسم َسم َواَلم
اَ  ا  ُهومد  يوم ََكنُوما  نَٰصٰ لم قُ محش   

لَُم اَمه َءاَ  لَُم  محشاّلٰلُ نمُتمم اَعم َوَمنم اَظم
َشَها  َكَتَم  نم  عهنمَدهه مهمَّ مهَن   َدة  

هَغافهٍل    اّلٰلُ َوَما    محشاّلٰله  ا عَ ب مَّ
َملُ  َن َتعم     وم

خَ  قَدم  ٌة  اُمَّ هلمَك  َما لَهَ مجت  لَتم ت ا 
وَ َبتم َكسَ  َكَسبمُتمم مَّ   مم كُ لَ   مجت ا 

نَ  ـ َلُوم تُسم ََكنُوم   َوََل  ا  ا َعمَّ
َن َيعم   خجم َملُوم
 


