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94. [*] మీరు (తబూక్ దండయాతర  నండి) 

మరలి వారి వదద కు వచ్చిన తరువాత కూడా, 

వారు (కపట-విశ్వాసులు) మీతో తమ 

సాకులు చెబుతున్నారు. వారితో అన: 

''మీరు సాకులు చెపపకండి, మేము మీ 

మాటలన నమమము. అలా్లహ్ మాకు మీ 

వృత్త ంతం తెలిపివున్నాడు. మరియు 

అలా్లహ్ మరియు ఆయన సందేశహరుడు మీ 

పర వరత నన గమనిస్తత  ఉంటారు. తరువాత 

మీరు అగోచర మరియు గోచర విషయాలు 

ఎరిగే ఆయన (అలా్లహ్) వైపునకు 

మరలింపబడత్రు. అపుపడు ఆయన మీరు 

చేస్తత  ఉనా వాటి గురించ్చ మీకు 

తెలుపుత్డు.''  

95. (ఓ విశ్వాసుల్లరా!) మీరు  వారి వదద కు 

మరలి వచ్చిన తరువాత మీరు వారిని వారి 

మాన్నన వదలిపెటాాలని (మీరు వారిపైె చరయ 
తీసుకో గూడదని) వారు మీ  ముందు అలా్లహ్ 

పేరుతో  పర మాణాలు  చేసాత రు. కావున మీరు 

వారిని, వారి మాన్నన వదలివేయండి. 

నిశియంగా, వారు అశుధ్ధు లు (మాలినయం 

వంటి  వారు). వారు చేసుకునా కరమలకు 

ఫలితంగా వారి నివాసము నరకము.  

96. మీరు వారి పటా సంతోషపడాలని, వారు 

(కపట-విశ్వాసులు) మీ ముందు పర మాణాలు 

చేసుత న్నారు. ఒకవేళ మీరు వారితో 

సంతోషపడిన్న, నిశియంగా, అలా్లహ్ 
అవిధేయులు (ఫాసిఖీన్) అయిన పర జలతో 

రాజీపడడు. 62   

97. ఎడారి-వాసులు (బద్దద లు) సతయ- 

తిరసాార మరియు కపట-విశ్వాస 

 

62) దైవపర వకత  ('స'అ.స.) తబూక్ దండయాతర  నండి తిరిగి వచ్చిన తరువాత, వారంత్ 

కే్షమంగా తిరిగి వచ్చింది చూసి కపట-విశ్వాసులు, త్ము నమమకసుత లమని నిరూపించ 

గోరారు. ఆ సమయంలో పైెమూడు ఆయాతులు (9:94-96) అవతరింపజేయబడాాయి.  

ََيْعَتِذُرْونََ َُكمََْلَْاََِ رََجْعُتْمََ اَِذاَ
ََاَِلِْهمَْ َتْعَتِذُروَْمحش َ َّلا ن َقُْلَ لَْنَ ْؤِمَنََاَ

َنبَاكَُلََ قَْدَ َْمَ َاّلٰلَُاَنَاَ ِمْنَََ
َعَملَُكْمََََاّلٰلَُوََسََيَيََمحشََاَْخَبارُِكمَْ

عيلِِمَ َ اِٰلي ْوَنَ تَُرد  َ ُثما َورَُسْوُُلَٗ
بَِماَ َفُينَب ِئُُكْمَ َهاَدةَِ َوالشا الَْغْيِبَ

َََََْوَنَْعَملَُتَََُكْنُتمَْ
َ
َ
 

َ َبِاّلٰلََِسَيْحلُِفْوَنَ اَِذاَ َلَُكْمَ
اَِلَْاْنَقلَبَْ ِِلُْعرَِهَُِتْمَ َعْنُهمَْْمَ محشََُضْواَ

َعْنُهمَْ َفَاَْعرُِضْواَ َمحشَ رِْجس  حمسَاِناُهْمَ
ََكنُْواَ بَِماَ َجَزآء ًَۣ َجَهناُممجتَ َماْويىُهْمَ وا

َََيَْكِسُبْوَنَ
 

َعْنهَُ لََِتَْضْواَ لَُكْمَ مجتََمَََْيْلُِفْوَنَ
َِ ََنَْفَا فَاِنا َعْنُهْمَ تَرَْضْواَ ََّلَََاّلٰلَََ

َ َسَِفَيْوِمَالَِْنَالْقََعََيَرْٰضي َََقِْْيَ
َ 

نَِفاق اَ وا اَ ُكْفر  َ اََشد  اََّْلَْعَراُبَ
َماَ٘ ُحُدْوَدَ َيْعلَُمْواَ َ اََّلا اَْجَدُرَ وا
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విషయాలలో అతి కఠినలు. వారు అలా్లహ్ 

తన పర వకత పైె అవతరింపజేసిన (ధరమ) 

నియమాలు అరథ ం చేసుకునే యోగయత 

లేనివారు. 63  మరియు అలా్లహ్ సరాజ్ఞు డు, 

మహా వివేకవంతుడు.  

98. మరియు ఎడారి వాసులలో (బద్దద  

లలో) కందరు త్ము (అలా్లహ్ మారగ ంలో)  

ఖరుి చేసిన  దానిని దండుగగా భావించే 

వారున్నారు. (ఓ విశ్వాసుల్లరా!) మీరు 

ఆపదలలో చ్చకుాకోవాలని వారు ఎదురు 

చూసుత న్నారు. (కానీ) వారినే ఆపద చుటా్ట 

కుంట్టంది. మరియు అలా్లహ్ సరాం 

వినేవాడు, సరాజ్ఞు డు. 64  

99. మరియు ఎడారి-వాసులలో (బద్దద  

లలో) కందరు అలా్లహ్న అంతిమదిన్ననిా 

విశాసించే వారున్నారు. 65  వారు త్ము 

(అలా్లహ్ మారగ ంలో) ఖరుిచేసేది, తమకు 

అలా్లహ్ సానిాధ్యయనిా మరియు పర వకత  
ప్రర రథ నలన చేకూరిటానిా సాధనంగా 

చేసుకంట్టన్నారు. వాసత వానికి అది వారికి 

తపపక సానిాధ్యయనిా చేకూరుితుంది. 

అలా్లహ్ వారిని తన కారుణ్యంలోకి చేరుికో 

గలడు. నిశియంగా! అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, 

అప్రర కరుణాపర దాత.  

100. మరియు వలస వచ్చిన (ముహాజిర్  
లలో) నండి మరియు అన్నారులలో 

(మదీనహ వాసులలో) నండి, పర పర థమంగా 

ముందంజ వేసిన (ఇసాాంన స్వాకరించ్చన) 

వారితోనూ మరియు సహృదయంతో వారిని 

అనసరించ్చన వారితోనూ, అలా్లహ్ 

 

63) ఎందుకంటే వారు నగరాల నండి ద్దర ప్రర ంత్లలో ఉండటం వలన అలా్లహ్ (సు.త.) 

మరియు ఆయన పర వకత  ('స'అ.స.) మాటలు వినలేరు.  

64) వీరు మొదటి రకానికి చెందిన బద్దద లు. 

65) వీరు రండో రకానికి చెందిన మంచ్చ విశ్వాసులు. 

َ َاّلٰلَُاَنَْزَلَ رَُسْوُِلَهَ َ َلََعي ََاّلٰلَُوََمحشَ
َ ََحِكْيم  ََََََعلِْيم 

َ

َ َماَِبََاَّْلَْعرََاَوِمَنَ ياتاِخُذَ َمْنَ َ
يَََتََ وا اَ َمْغَرم  َُِيْنفُِقَ ب ُكُمََباُصَ

َآئِرََوََالَا ْوِءََعلََمحشَ السا َدآئَِرُةَ محشََْيِهْمَ
ََاّلٰلَُوََ ََعلِْيم  ََََسِمْيع 

 

ي ْؤِمُنََ َمْنَ اَّْلَْعَراِبَ ََبِاّلٰلََِوِمَنَ
ُيْنفُِقَ َماَ َويَتاِخُذَ ِخرَِ

اَّْلي َواْلَْوِمَ
عَِ َقُُربيٍتَ َاّلٰلَِْنَدَ وََصلَويِتََ

َالراُسْولَِ قُْربََمحشَ اِناَهاَ اُهمَْاَََّلَ٘ ل َ محشََة 
رَْْحَتِهَهََاّلٰلَُُهُمََلَُخََِسُيدَْ َ َمحشََِِفْ اِنا
ََاّلٰلََ َراِحْيم  َخجمََغُفْور 
َ
َ

ِمَنََ لُْوَنَ اَّْلَوا َوالٰسبُِقْوَنَ
ِْيَنََ َواَّلا َواَّْلَنَْصارَِ الُْمهيِجرِيَْنَ

بِاِْحَسانٍَ راِٰضََاتاَبُعوُْهْمَ َحملَ ََاّلٰلََُ
لَهَُ َ َواََعدا َعْنُهَ َورَُضْواَ ََمََْعْنُهْمَ
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పర సనాడయాయడు. మరియు వారు  కూడా 

ఆయనతో పర సనాలయాయరు. మరియు వారి 

కరకు కిర ంద సెలయేళ్ళు పర వహంచే 

సారగ వన్నలన సిధు  పరచ్చ ఉంచాడు. వారు 

వాటిలో శ్వశాతంగా కలకాలం ఉంటారు. అదే 

గొపప సాఫలయం (విజయం).  

101. మరియు మీ చుటా్ట పర కాల ఉండే 

ఎడారివాసులలో (బద్దద లలో) కందరు 

కపటవిశ్వాసులున్నారు. మరియు మదీనహ 

మునవారహ లో కూడా (కపట-విశ్వాసులు) 

ఉన్నారు. 66  వారు తమ కాపటయంలో 

న్నట్టకని ఉన్నారు. కాని (ఓ పర వకాత !) నీవు 

వారిని ఎరుగవు. 67  మేము వారిని 

ఎరుగుత్ము. మేము వారికి రటాింపు శిక్షన 

విధంచగలము. తరువాత వారు ఘోరశిక్ష 

వైపుకు మరలించబడత్రు.  

102. మరియు ఇతరులు తమ ప్రప్రలన 

ఒపుపకునావారు ఉన్నారు. వారు తమ 

సత్ారాయలన, ప్రపకారాయలతో కలిప్రరు.68  

అలా్లహ్ వారి పశ్విత్త ప్రనిా స్వాకరిసాత డని ఆశ 

ఉంది! 69 నిశియంగా, అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, 

అప్రర కరుణాపర దాత.   

 

66 ) మదీనహ మునవారహ మొదటి పేరు యస్'రిబ్. 622 క్రర సుత శకంలో ము'హమమద్ 

('స'అ.స.) వలసవచ్చిన తరువాత అది మదీనతుననబీ - పర వకత నగరంగా, ఆ తరువాత 

మదీనహ్ మునవ్వరహ్  గా కూడా పిలువబడుతోంది.  

67) ఇకాడ సపషామైన శబ్దద లతో దైవపర వకత  ము'హమమద్ ('స'అ.స.)కు అగోచర జ్ఞు నం లేదని 

విశదపరచబడింది.  

68) వీరు ఉచ్చతమైన కారణ్ం లేకుండానే వనక ఉండిపోయిన విశ్వాసులు. వీరు పోనందుకు 

తమ వలా జరిగిన ప్రప్రనిా ఒపుపకున్నారు. వీరి సత్ారాయలంటే ఇంతకు ముందు జరిగిన 

యుదాు లలో ప్రల్గగ నటం. వీరి ప్రపకారయం అంటే తబూక్ యుదాు నికి పోకుండా ఉండటం. ఇంకా 

చూడండి, 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీ, పు. 6, 'హ. 196.  

69) 'అసా: అనా పదం అలా్లహ (సు.త.)కు సంబంధంచ్చ వసేత  - Be hopeful with Allah, 

నముమ, ఆశించు అనే భావం ఇసుత ంది. ఒకవేళ మానవునికి సంబంధంచ్చ వసేత  - Be 

conscious or Be afraid, జ్ఞగర తత , ఏమో, బహుశ్వ అనే భావం ఇసుత ంది.  

ََجٰنٍتَ َََتْرِيََْ اَّْلَََتََْ نْهيُرََتَهاَ
ا اَبَد  فِْيَهاَ٘ ِِلِْيَنَ الَْفْوُزََمحشََخي ذيلَِكَ

َََََالَْعِظْيُمَ
َ 

اَّْلَْعَراِبََ َِنَ م  َحْولَُكْمَ ْنَ َوِمما
َُمنيفُِقْونََ الَْمِدْينَةِيمغَمحشَ اَْهِلَ َوِمْنَ
اََاَمَرُدوَْ َ َِلََعَ َتْعلَُمُهمَْل  ََّلَ محشَََفاِقيمطَ

َنْعلَُمُهمَْ مَاَسُنَعذ َََِمحشََنُْنَ َرَاُبُهْمَ تَْْيِ
ََعَذاٍبََعِظْيٍمََُثمَا ْوَنَاِٰلي َممهََيَُرد 
ََ

بُِذنُْوبِِهْمََ اْعََتَفُْواَ يَخُرْوَنَ َوا
يَخَرََ ا وا َصاِِل اَ َ َعَمًل  َخلَُطْواَ

َ َعََسَ َاّلٰلََُسي ِئ امحشَ ياُتْوَبَََ اَْنَ
ََََاّلٰلَََنَااَِمحشَِهمَْيََْعلََ َراِحْيم  َََغُفْور 
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103. (కావున ఓ పర వకాత !) నీవు వారి 

సంపదల నండి దానం (సదఖహ్) తీసుకని, 

దానితో వారి ప్రపవిమోచనం చెయియ మరియు 

వారిని పరిశుదు పరచు. మరియు వారి కరకు 

(అలా్లహ్న) ప్రర రిథ ంచు. నిశియంగా, నీ 

ప్రర రథ నలు వారికి మనశ్వశంతిని కలిగిసాత యి. 

అలా్లహ్ సరాం వినేవాడు, సరాజ్ఞు డు.  

104. ఏమీ? వాసత వానికి అలా్లహ్ తన 

దాసుల పశ్చాతా్తపాన్నన (తౌబహన) స్వాకరి 

సాత డని మరియు వారి దాన్నలన 

('సదఖాత్లన) ఆమోదిసాత డని, వారికి 

తెలియదా?  నిశియంగా, అలా్లహ్! ఆయన 

మాతర మే పశ్విత్త ప్రనిా అంగీకరించేవాడు, 

అప్రర కరుణాపర దాత.  

105. మరియు (ఓ పర వకాత !) వారితో అన: 

''మీరు ఆచరిస్తత  ఉండండి, అలా్లహ్ ఆయన 

పర వకత  మరియు విశ్వాసులు మీరు చేసుత నా 

ఆచరణ్లన చూసాత రు. తరువాత మీరు 

తపపక అగోచర మరియు గోచర 

విషయాలన ఎరుగు వాడి (అలా్లహ్) వదద కు 

తిరిగి  పంపబడగలరు. అపుపడాయన మీరు 

చేస్తత వునా కరమలన గురించ్చ మీకు 

తెలియజేసాత డు.''  

106. మరికందరు అలా్లహ్ ఆజు  (తీరుప) 

కరకు వేచ్చ ఉన్నారు. ఆయన వారిని శికేించ 

వచుి, లేదా క్షమంచ వచుి! మరియు 

అలా్లహ్ సరాజ్ఞు డు, మహా వివేకవంతుడు.  

107. మరియు (కపట-విశ్వాసులలో) 

కందరు (విశ్వాసులకు) హాని కలిగించటానికి, 

సతయ-తిరసాార వైఖరిని (బలపరచటానికి) 

మరియు విశ్వాసులన విడదీయటానికి, 

అలా్లహ్ మరియు ఆయన సందేశహరునితో 

ఇంతకు ముందు పోరాడిన వారు పంచ్చ 

ఉండటానికి, ఒక మసిిద్ నిరిమంచారు. 

اَمَْ ِمْنَ ََوََُخْذَ ِرُُهْمَََطَتََََُصَدقَةَ الِِهْم ه 
َعلَْيِهمَْوََ َ ِ

وََصل  بَِهاَ ِْيِهْمَ َمحشََتَُزك  اِنا
اُهمَْ ل َ َسَكن  يوتََكَ ََصل ََاّلٰلَُوََمحشَ

َ ََعلِْيم  َََََسِمْيع 
 

َ َ اَنا َيْعلَُمْو٘اَ َاّلٰلََاَلَْمَ َيْقَبُلََ ُهَوَ
َاِلاْوبََ ِعبَََةَ َويَاُْخُذَََاَعْنَ دِههَ

َ َ َواَنا َدقيِتَ َاّلٰلََالصا اِلاوَاوََهََُ اُبَََ
ََْيُمَحَِالرَا
 َ

َوََ فََسََيَيَ اْعَملُْواَ ََاّلٰلَُقُِلَ
َوالُْمْؤِمُنْونََ َورَُسْوُُلَٗ محشََعَملَُكْمَ
الَْغْيِبَ عيلِِمَ َ اِٰلي ْوَنَ وََسَُتَد 
ُكنُْتْمَ بَِماَ َفُينَب ِئُُكْمَ َهاَدةَِ َوالشا

َََممهَملُْوَنَعَْتََ
 َ

َِّلَْمرََِ ُمرَْجْوَنَ َخُرْوَنَ
ي اَاَََِاّلٰلََِوا ما
ُبهَُُيعََ ِ َمَْذ  َيتَُوَََ اَ َعلَْيِهمَْاِما محشََْوُبَ
ََاّلٰلَُوََ ََحِكْيم  ََََعلِْيم 
ََ

ار اَ ِِضَ اَ َمْسِجد  َُذْواَ اَّتا ِْيَنَ َواَّلا
َ الُْمْؤِمنِْْيَ َ بَْْيَ اًَۣ َتْفرِيْق  وا اَ ُكْفر  وا

اَل َِمنَْ َورَُسْوَُلَََٗاّلٰلََاَرَبَََحَََواِرَْصاد 
َقْبُلَ ََِمْنَ اَرَََََوَلَْحلُِفنَامحش اَِاِْنَ َْدنَاَ٘ ََّلا
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మరియు వారు: ''మా  ఉదేద శం మేలు చేయటం 

తపప మరేమీకాదు!'' అని గటాి పర మాణాలు 

కూడా చేసుత న్నారు.70  కాని వారు వాసత వంగా 

అసతయవాదులని అలా్లహ్ సాక్షయమసుత న్నాడు.  

108. నీ వనాడూ దానిలో (నమా'జ్కు) నిల 

బడకు. మొదటి రోజ్ఞ నండియే దైవభీతి 

ఆధ్యరంగా సాథ పించబడిన మసిిదే నీకు 

(నమా'జ్కు) నిలబడటానికి తగినది. 

అందులో పరిశుదుు లు కాగోరేవారున్నారు. 

మరియు అలా్లహ్ పరిశుదుు లు కాగోరేవారిని 

పేర మసాత డు.  

109. ఏమీ? ఎవడైతే అలా్లహ్ యందు 

భయ-భకుత లు మరియు ఆయన ప్రర తి, 

పున్నదుల మీద తన (మసిిద్) కటాడానిా 

కటాాడో, అతడు శ్రరష్ఠు డా? లేక, కూలిపోవటానికి 

సిదు ంగా ఉనా ఏదైన్న లోయ యొకా డొలా 

అంచున తన కటాడానిా కటాిన వాడు 

ఉతత ముడా? అది వానితోసహా నరకాగిాలోకి 

కటా్టకనిపోతుంది. మరియు అలా్లహ్ 

దురామరుగ లకు సన్నమరగ ం చూపడు.  

110. వారి హృదయాలు ముకాలైపోయి 

(వారు చనిపోయి) నంత వరకు, వారు కటాిన 

కటాడం వారి హృదయాలలో కలతలు 

 

70) 'ఖ'జరజ్ తెగకు చెందిన ఒక మదీనహ వాసుడు అబూ-'ఆమర్ కై్ైసత వుడవుత్డు. 

అతడు 3వ హజీర లో జరిగిన ఉహుద్ యుదు ంలో మకాహ ఖురైష్ఠలకు సహాయపడి, ఆ 

యుదు ం తరువాత సిరియాకు ప్రరిపోత్డు. అతడు బైజ్ఞన్్టైన్్ చకర వరిత  హరాకాియస్న 

మదీనహ పైె దండయాతర  చేయటానికి పోర తాహసాత డు. మదీనహ పైె వారు రాకూడదని 

దైవపర వకత  ('స'అ.స.) వారిని ఎదురోావటానికి తబూక్కు బయలుదేరే సమయంలో అతడి 

అనచరులు వచ్చి: ''మేము మదీనహ్-ఖుబాల మధయ ఒక మసిిద్ నిరిమంచాము. మీరు 

వచ్చి అందులో నమా'జ్  చేయించండి.'' అని కోరుత్రు. దైవపర వకత  ('స'అ.స.): ''తబూక్ 

నండి వచ్చిన తరువాత వసాత న.'' అని అంటారు. ఆ సందరభంలో తబూక్ నండి తిరిగి 

వచ్చిన తరువాత ఈ ఆయాతాు అవతరింపజేయబడాాయి. దైవపర వకత  ('స'అ.స.) తరువాత 

దానిని పడగొటాిసాత రు. ఎందుకంటే ఆ మసిిద్ నిరామణ్ లక్షయం విశ్వాసుల మధయ భేదభావాలు 

పుటాించడమే ఉండన.  

َ َاِْلُْسني اِناُهْمَاّلٰلَُوََمحشَ يَْشَهُدَ َ
َََلَكيِذبُْوَنَ َََ

ا َسََمحشََََّلََتُقْمَفِْيهَِاَبَد  ِ َاُس  لََمْسِجد 
َ اََحق  يَْوٍمَ ِلَ اَوا ِمْنَ اِلاْقوييَ َ لََعَ

فِْيهَِ َتُقْوَمَ ََاَْنَ رَِجَافِيَْمحش َِهَِ َي  َ ب ْوَنَل 
ُرْوا ياَتَطها َاَْنَ َّلٰلَُاوََمحشَ ََ َُيِب 

ه َِا َََََيَْنَرَِلُْمطا
 

َسَبُنْيََاََ ََتْقوييَِمَنَََافََمْنَاَسا نَٗهَلََعي
َسََََاّلٰلَِ اَسا ْنَ ما اَْمَ َ َخَْي  َورِْضَواٍنَ
َهاٍرََابُنْيََ ُجُرٍفَ َشَفاَ َ لََعي نَٗهَ

َجَهنَا َنَارَِ َِِفْ ََََّلَََاّلٰلَُوَََََمحشمَََفاْنَهاَرَبِهه
ََ ََََيْهِديَالَْقْوَمَالٰظلِِمْْيَ

َ 

بَََََُّلَ بََََمَُهَُنََُانْيََيََزاُلَ ِْيَ َاَّلا رِيَْبة  َنْواَ
َعَقُلُْوبُُهمَْ َ٘اَْنََتَقطا َقُلُْوبِِهْمَاَِّلا محشََِِفْ
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పుటాిస్తత  ఉంట్టంది. మరియు అలా్లహ్ 

సరాజ్ఞు డు, మహా వివేచన్నపరుడు. (1/8)  

111. * నిశియంగా, అలా్లహ్ విశ్వాసుల 

నండి వారి ప్రర ణాలన వారి సంపదలన 

సారాగ నికి బదులుగా కన్నాడు. వారు 

అలా్లహ్ మారగ ంలో పోరాడి (తమ శతుర వులన) 

చంపుత్రు మరియు చంపబడత్రు. 

మరియు ఇది తౌరాత్, ఇంజీల్ మరియు 

ఖుర్ఆన్్ లలో, ఆయన (అలా్లహ్) చేసిన 

వాగాద నం, సతయమైనది. మరియు తన 

వాగాద న్ననిా నెరవేరిటంలో అలా్లహ్న 

మంచ్చన వాడు ఎవడు? కావున మీరు 

ఆయనతో చేసిన వాయప్రరానికి సంతోష 

పడండి. మరియు ఇదే ఆ గొపప విజయం.71  

112. (వీరే అలా్లహ్ ముందు) పశ్విత్త పపడే 

వారు, ఆయనన ఆరాధంచేవారు, సుత తించే 

వారు, (అలా్లహ్ మారగ ంలో) సంచరించేవారు 

(ఉపవాసాలు చేసే  వారు). 72   ఆయన 

సనిాధలో వంగే (రుకూ'ఉ చేసే) వారు, 

సాషా్ంగం  (సజ్ఞద ) చేసేవారు, మంచ్చని ఆదేశించే  

వారు మరియు చెడున వారించే వారు. 73  

మరియు అలా్లహ్ విధంచ్చన హదుద లన 

పరిరకేించేవారు కూడాన. మరియు 

విశ్వాసులకు శుభవారత  తెలుపు.  

113. అలా్లహ్కు సాటి కలిపంచే వారు 

(ముష్రర కులు) దగగ రి బంధ్ధవులైన్న – వారు 

నరకవాసులని వయకత మైన తరువాత కూడా – 

పర వకత కు మరియు విశ్వాసులకు వారి 

క్షమాపణ్కై్ ప్రర రిథ ంచటం తగదు.74  

 
71) చూడండి, 'స. బు'ఖారీ, పు. 4, 'హ. 352, పు. 5, 'హ.377, మరియు పు. 3, 'హ. 3462. 

72) కంత మంది వాయఖాయతలు ఈ శబద ం 'సాయి'హూన్్'న, 'సాయిమూన్్'గా బోధంచారు. 

అంటే ఉపవాసాలు చేసేవారు అని.  

73) ఇట్టవంటి వాకాయనికి చూడండి, 3:104, 110, 114; 9:71 మరియు 22:41. 

74) చూడండి, 28:56. 

ََاّلٰلَُوََ ََحِكْيم  ََ خجمَََعلِْيم 
ََ َََاّلٰلََاِنا الُْمْؤِمنِْْيَ ِمَنَ يَ اْشََتي

وََ ََوالَُهمَْاَمَْاَنُْفَسُهْمَ َََ لَُهُمََنَابِا َ
ََاْْلَناةََ ِِفَْمحش ََََُيَقاتِلُْوَنَ َاّلٰلََِسبِْيِل

وََيََفََ َيُْقَتلُْونََْقُتلُْوَنَ اَيمطَ وَْعد 
اِلاْوريىةَِ ِِفَ اَ َحقًّ َعلَْيهَِ

ينَِ َوالُْقْرا ْْنِْيِلَ َمحشَََواَّْلِ اَْوٰفي َوَمْنَ
َ ِمَنَ َاّلٰلَِبَِعْهِدههَ ْواَََ فَاْسَتبِِْشُ
ِيَْ َوذيلَِكََمحشََبِهَهََاَيْعُتمََْبََبِبَْيعُِكُمَاَّلا

ََََُهَوَالَْفْوُزَالَْعِظْيُمَ
َِآَاَِلاَ َئ اِْليَعَيلَْاُبْوَنَ ِمُدْوَنَبُِدْوَنَ
الٰسِجُدْوَنَآَالسَا الٰركُِعْوَنَ ئُِحْوَنَ

َوالااُهْوَنَ بِالَْمْعُرْوِفَ اَّْليِمُرْوَنَ
ِِلُُدْودََِ َواِْليفُِظْوَنَ الُْمْنَكرَِ َعِنَ

َِمحشَاّلٰلَِ ِ ََََْؤِمنِْْيََالْمَََُوبَِش 
 

يمََ ا ِْيَنَ َواَّلا َ ِ لِلناِب  ََكَنَ اَََماَ ْنَُنْو٘اَ
اسَْ لِلَْغَْتََي ََكنُْو٘اَفُِرْواَ َولَْوَ َ ُمِْشِكِْْيَ

لَُهْمَ َ َ َتَبْيا َماَ َبْعِدَ ِمْنًَۣ َ قُْرٰبي َ اُوِِلْ
ُبَاْْلَِحْيِمَ  ََاَناُهْمَاَْصحي
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114. మరియు ఇబ్దర హీమ్ తన తండిర  

క్షమాపణ్ కరకు ప్రర రిథ ంచ్చంది క్షవలం అతన, 

అతడి (తన తండిర )తో చేసిన వాగాద నం  

వలానే.75  కాని అతనికి, అతడు (తన తండిర ) 

నిశియంగా, అలా్లహ్ విరోధ అని, సపషామై 

నపుపడు, అతని పటా విసిగిపోయాడు. 

నిశియంగా, ఇబ్దర హీమ్ వినయ 

విధేయతలతో (అలా్లహ్న) అరిథ ంచే వాడు 

(మృదు మనసుాడు), 76  సహనశీలుడు.  

115. మరియు ఒక జ్ఞతికి సన్నమరగ ం చూపిన 

తరువాత వారు ద్దరంగా ఉండవలసిన 

విషయాలన గురించ్చ వారికి సపషాంగా తెలుప 

నంత వరకు, అలా్లహ్ వారిని మారగ -భర షాత్ా 

నికి లోనచేయడు. నిశియంగా, అలా్లహ్కు 

పర తీ విషయం గురించ్చ బ్దగా తెలుసు. 77  

116. నిశియంగా, భూమాయకాశ్వల 

సామాాజ్ఞయధపతయం అలా్లహ్క్ష చెందుతుంది. 

ఆయనే జీవనమరణాలన ఇచేివాడు. 

మరియు అలా్లహ్ తపప, మీకు వేరే రక్షకుడు 

గానీ సహాయకుడు గానీ ఎవాడూ లేడు.  

117. వాసత వానికి అలా్లహ్ పర వకత న మరియు 

వలస వచ్చిన వారిని (ముహాజిర్లన) 

మరియు అన్నార్ లన – ఎవరైతే బహు 

కషాకాలంలో (పర వకత ) వంట  ఉన్నారో – వారి 

నందరినీ క్షమంచాడు. 78  వారిలో ఒక పక్షం 

వారి హృదయాలు దాదాపు వకర తాం 

 

75) ఇబర హీమ్ ('అ.స.) యొకా ఈ వాగాద నం కరకు చూ. 19:47-48 మరియు 60:4. అతని 

ప్రర రథ న కరకు చూ. 26:86-87. ఇంకా చూడండి, 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీ, పు.4, 'హ. 565.  

76) అవాాహున్్: మృదుహృదయుడు, వినయవిధేయతలతో అలా్లహున అరిథ ంచే వాడు. 

77) చూడండి, 6:131-132. ఇంకా చూడండి, 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీ, పు. 9, 'హ. 66.  

78) తబూక్ దండయాతర  కాలం బహు కషా కాలంగా పేర్కానబడింది. ఎందుకంటే అది తీవర మైన 

ఎండకాలం. ఖరిూరఫల్లలు సిదు మయిన కాలం. ఆ పరయాణ్ం చాల్ల ద్దర పర దేశ్వనిది. 

మరియు పరయాణ్ సౌకరాయలు కూడా చాల్ల తకుావ ఉండేవి.  

َِّلَبِْيهَِ اِبْريهِْيَمَ اْستِْغَفاُرَ ََكَنَ َوَماَ
َ اَدََوْعَََِعْنَمَااَِّلا ةٍَواَعَدَهاَ٘اِيااهُمجتَفَلَما
َََتبََ َُلَْٗ٘يا اَناهََٗ ََعَََََ َُِدوٌّ ٰ ِ ِمنْهَََُّلل  محشَتَََبااََ

َاِبْريهِْيَمَََّلَوَا َااِنا ََََََه ََحلِْيم 
َ
 

َبْعَدَاِْذَََاّلٰلََُوَماَََكَنََ اًَۣ َقَْوم  ِلُِضلا
اَ ما لَُهْمَ َ َ ِ ُيَبْي  َحّٰٰتَ ىُهْمَ َهدي

َمحشْونَََيتاقَُ ََ َ َاّلٰلََاِنا ََِ ٍءََب ََشْ َ ِ
ُكل 

َ  ََََعلِْيم 

َ َ َاّلٰلََاِنا مََُ الَُلَٗ ويِتَمَيسَالُْكَ
َْرِضََواَّْلََ َويُِمْيُتَمحشَ َ َيُْْحه َوَماَمحشَ

ِْنَُدْوِنََ ََّلَََاّلٰلَِلَُكْمَم  َوا ٍ ِِل  ِمْنَوا
َ  َََنَِصَْيٍ

َ تااَبَ َاّلٰلَُلََقْدَ ََ ِ الاِب  َ لََعَ
َواَّْلَنَْصَا َِوالُْمهيِجرِيَْنَ اَّلا ْيَنََرَِ

بََُعوَْاتابََ ةَِِمْنًَۣ ََساَعةَِالُْعْْسَ ْعِدََُهَِِفْ
ََ يَََما ََيَْزَََِكَدَ قُلُْوُب ِْنُهْمََُغَ م  فَرِيٍْقَ
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వైపునకు మరలినపపటిక్ర (పర వకత  వంట 

వళా్లరు), అపుపడు ఆయన, వారి 

పశ్విత్త ప్రనిా అంగీకరించాడు. నిశియంగా, 

ఆయన, వారి పటా ఎంతో కనికరుడు, అప్రర 

కరుణాపర దాత.   

118. మరియు వనక ఉండిపోయిన ఆ 

ముగుగ రుని, 79   ఎవరికై్తే విశ్వలంగా ఉనా 

భూమ కూడా ఇరుకై్ పోయింది. మరియు వారి 

హృదయాలు కూడా వారికి భారమయాయయి. 

అలా్లహ్ నండి (తమన కాప్రడుకోవటానికి) 

ఆయన శరణ్ం తపప, మర్కకటి లేదని వారు 

గర హంచారు – ఆ తరువాత వారు పశ్విత్త ప్

పడటానికి – ఆయన వారి పశ్విత్త ప్రనిా 

స్వాకరించాడు. నిశియంగా అలా్లహ్ మాతర మే 

పశ్విత్త ప్రనిా స్వాకరించే వాడు, అప్రర 

కరుణాపర దాత.  

119. ఓ విశ్వాసుల్లరా! అలా్లహ్ యందు 

భయ-భకుత లు కలిగి ఉండండి మరియు 

సతయవంతులతో ఉండండి. 80   

120. మదీనహ పురవాసులకు మరియు 

చుటా్ట పర కాలలో ఉండే ఎడారి-వాసులకు 

(బద్దద లకు) అలా్లహ్ పర వకత న వదలి వనక 

ఉండిపోవటం మరియు తమ ప్రర ణాలకు అతని 

 

79) తబూక్ దండయాతర లో ప్రల్గగ నని ఆ ముగుగ రు, క'అబ్ ఇబామాలిక్, మరారా ఇబా 

రబీ', హిలాల్ ఇబా 'ఉమయాయ (ర'ది. 'అను మ్) అనే అన్నారులు. వీరు, పైె ఆయత్  

అవతరింపజేయబడే వరకు దైవపర వకత  ('స'అ.స.) మరియు అతని అనచరులతో బహషా్

రించబడి ఉన్నారు. వీరి్ పశ్విత్త పం 50 రోజుల తరువాత స్వాకరించబడింది. వీరు 

విధేయులైన ముసాింలు. ఇంతకుముందు పర తియుదు ంలో ప్రల్గగ న్నారు. తబూక్ దండ్

యాతర లో క్షవలం సోమరితనం వలానే ప్రల్గగ న లేక పోయారు. వారు కపట-విశ్వాసుల వలే 

బూటక సాకులు చెపపలేదు. (చూ. 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీ, కిత్బ్ అల్ మ'గాజీ, బ్దబ్ 'గజ్వత్ 

అత్-తబూక్. ముసాిం కిత్బ్ అత్-తౌబ్దహ్, బ్దబ్ 'హదీస్ తౌబతు క'అబ్ బిన్్ మాలిక్).  

80) చూడండి, 'స. బు'ఖారీ, పు. 8, 'హ. 116, 117, 118.  

َعلَْيِهمَْ تَاَبَ َ ََُثما ََمحش َرُءْوف  بِِهْمَ اِناٗهَ
َ َََيحضَراِحْيم 

ََ

َ
٘
َحّٰٰت ُخل ُِفْوامحشَ ِْيَنَ اَّلا يَثةَِ اثلال َ والََعَ

اَّْلََ َعلَْيِهُمَ َضاقَْتَ بَِماَْرُضَاَِذاَ َ
اَنُْفُسُهْمَوََََُحَبْتَرََ َعلَْيِهْمَ َضاقَْتَ
ََظََوََ َن ْو٘ا َّلا ََمََََاَْنَ ِمَن َََ٘اّلٰلَِلَْجاََ اَِّلا

َتَاَبََعلَْيِهْمَِلَُتْوبُْوا َمحشََاَِلْهِمحشَُثما اِنا
ََََخجمَُهَوَاِلاوااُبَالراِحْيُمََاّلٰلََ

 

 

َ اتاُقواَ يَمُنواَ ا ِْيَنَ اَّلا ََاّلٰلََيي٘اَي َهاَ
َِدقََِالٰصَنُْواََمعَََوُكوَْ  َََْْيَ

 

الْمََ َِّلَْهِلَ ََكَنَ وََدََِماَ َمْنََْيَنةَِ
ََوَْحََ ِنََل اَّْلَْعَراِبَاَْنَياَتَخلاُفْواََُهْمَم 

َ راُسْوِلَ َاّلٰلََِعْنَ يَرَْغبُْواََ َوََّلَ
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(దైవపర వకత ) ప్రర ణాలపైె ఆధకయత నివాటం 

తగినపని కాదు. ఎందుకంటే అలా్లహ్ 

మారగ ంలో వారు ఆకలి   దపుపలు శ్వరీరక 

కషా్లు (అలసట) సహసేత , శతుర వుల 

భూమలోకి ద్దరి సతయ-తిరసాారుల కోప్రనిా 

రేక్తిత సేత  మరియు శతుర వుల నండి ఏదైన్న  

సాధసేత  81   దానికి బదులుగా వారికి ఒక 

సత్ారయం వార యబడకుండా ఉండదు. 

నిశియంగా, అలా్లహ్ సజినల ఫలిత్నిా 

వయరథ పరచడు.  

121. అల్లగే వారు (దైవమారగ ంలో) చ్చనా 

మొతత ంలో ఖరుి చేసిన్న, పెదద  మొతత ంలో 

ఖరుిచేసిన్న, ఏ లోయన దాటి వళ్ళున్న – 

అలా్లహ వారి సత్ారాయలకు అతుయతత మ 

పర తిఫలం పర సాదించే నిమతత ం – అవనీా వారి్

పేర వార యబడాాయి. (1/4)  

122. * మరియు విశ్వాసులందరూ 

(పోరాటానికి) బయలుదేరటం సరికాదు. 

కావున వారిలో పర తి తెగ నండి కందరు 

(పోరాటానికి) పోవాలి. (మరికందరు)   ధరమ 

జ్ఞు న్ననిా పెంపందించుకని (పోరాటం నండి) 

తిరిగివచ్చిన తమ జ్ఞతి (ప్రర ంత) పర జలన 

హెచిరిసేత  (ధరమజ్ఞు న్ననిా బోధసేత ) వారు 

కూడా తమన త్ము (దురామరగ ం నండి) 

కాప్రడుకోగలరు కదా! 82  

 

81) నైెలన్్: attaintment, సిదిు  లేక సాధంచడం. ఇకాడ ఈ వాకయపు అరథ ం, శతుర వుల నండి 

ఏదైన్న తీసుకోవటం, లేక వారికి హాని కలిగించటం అంటే వారిని సంహరించటం లేదా 

ఖైదీలుగా చేసుకోవటం లేదా ఓడించ్చ విజయధనం పందటం, లేక అమరగతి పందటం.  

82) తబూక్ దండయాతర  కరకు, ఆరిథ క మరియు భౌతిక సోత మత గలవారంత్ బయలు 

దేరాలని పర కటన చేయబడి ఉండన. ఎందుకంటే అపుపడు వారికి ఒక గొపప సామాాజయపు 

సేనతో యుదు ం చేయవలసి ఉండన, లేనిచో వారు మదీనహ పైె దాడిచేయటానికి 

పర యత్ాలు చేయుచుండిరి. కాని అనిా యుదాు లలో, అందరూ ప్రల్గగ నే అవసరముండదు. 

 

ناْفِسهَه َعْنَ َبِاَنُْفِسِهْمَ ذيلَِكََمحشَ
ََّلَ وا َظَماَ  يُِصْيُبُهْمَ ََّلَ بِاَناُهْمَ

ََ ََّلََنََصب  ََََمَْمَصةَ وا ََاّلٰلَِِلَََسبِيََِِْفْ
مََ َيَطـ ُْوَنَ ياَوََْوََّلَ غِيُْظَِطئ اَ

وََكَُلَْا اَرَ ََفا ٍ َعُدو  ِمْنَ َيَنالُْوَنَ ََّلَ
َ َعَمل  َ بِهه لَُهْمَ ُكتَِبَ َ اَِّلا َ ناْيًل 

ََمحشََلِحَ َاَصَ اَْجَرََََاّلٰلََاِنا يُِضْيُعَ ََّلَ
َ ََََيحضالُْمْحِسنِْْيَ

ََصَ ََّلَغَِْيَََوََّلَُيْنفُِقْوَنََنَفَقة  وا ََةَ 
َََكبَِْيََ َة  اَِّلا َوادِي اَ َيْقَطُعْوَنَ ََّلَ ََوا
َُكتَِبَ ََ َْجزِيَُهمَُِلََلَُهْمَ َاّلٰلََُ

 َََاَْحَسَنََماَََكنُْواََيْعَملُْوَنَ

ِلَْنفُِرْواََ الُْمْؤِمُنْوَنَ ََكَنَ َوَماَ
فِْرقٍَةََمحشََََكٓفاةَ  َ ِ

ُك  ِمْنَ َنَفَرَ فَلَْوََّلَ
ََ ِ ل  َ َطآئَِفة  ِْنُهْمَ ِِفََتَفقَام  ال َُِهْواَ يِْنَََ

َوََ اَِذاَ قَْوَمُهْمَ ََجُعْوَ٘ارََِلُْنِذُرْواَ
 َخجمََََيَْذُرْوَنَلََعلاُهمََْمَْاَِلْهَِ
َ
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123. ఓ విశ్వాసుల్లరా! మీ దగగ ర ననా 

సతయ-తిరసాారులతో మీరు పోరాడి, వారిని 

మీలోననా కాఠిన్నయనిా గర హంచనివాండి. 83 

మరియు నిశియంగా, అలా్లహ్ దైవభీతి  

గలవారితో ఉంటాడని తెలుసుకోండి.  

124. మరియు ఏదైన ఒక స్తరహ్ 

అవతరింప జేయబడినపుపడలా్ల వారిలో 

(కపట-విశ్వాసులలో) కందరు: ''ఇది మీలో 

ఎవరి విశ్వాసానిా అధకం చేసింది?'' అని 

అడుగుత్రు. కాని వాసత వానికి అది 

విశాసించ్చన వారందరి విశ్వాసానిా అధకం 

చేసుత ంది. మరియు వారు దానితో 

సంతోషపడత్రు. 84  

125. కానీ ఎవరి హృదయాలలో 

రోగముందో, ఇది వారి మాలినయంలో మరింత 

మాలిన్నయనిా అధకం చేసింది. మరియు వారు 

సతయ-తిరసాారులుగానే మరణంచారు. 85  

126. ఏమీ? వారు పర తి సంవతారం ఒకసారి 

లేక రండు సారాు (బ్దధలతో) పరీకేింప 

బడటానిా గమనించటం లేదా? అయిన్న 

వారు పశ్విత్త ప పడటంలేదు మరియు 

గుణ్ప్రఠం కూడా నేరుికోవటం లేదు.  

 

అల్లంటపుపడు కందరు యుదాు నికి పోకుండా ధరమజ్ఞు నం పెంపందించుకోవటానికి పోయి 

యుదు ం నండి తిరిగి వచ్చిన తమ ప్రర ంతంలోని పర జలకు ధరమజ్ఞు నం బోధంచాలి. దీనివలా 

పర జలలో దైవభీతి పెరుగుతుంది.  

83) ఎపుపడు పోరాడాలో 2:190-194, 22:39, 60:8-9 ఆయత్లలో వచ్చింది. ఇకాడ: 'మీ 

ఇరుగు పరుగులో ఉనావారు మీకు హాని చేకూరిదలిసేత , మమమలిా, మీ ధరమం 

అనసరించటంలో ఆటంకపరిసేత , అటాివారితో మీరు కఠినత్ానిా వయకత పరుస్తత  పోరాడండి.' 

అని ఆదేశమవాబడుతోంది. ఇంకా చూడండి, 48:29 మరియు 5:54.  

84) చూడండి, 8:2.  

85) చూడండి, 17:82.  

ِْيَنََ اَّلا قَاتِلُواَ يَمُنْواَ ا ِْيَنَ اَّلا يي٘اَي َهاَ
َوْلَِجُدْواَ ارَِ الُْكفا َِنَ م  يَلُْونَُكْمَ

ِغلَْظةَ  ََفِْيُكْمَ ََمحش اَنا ََاّلٰلَََواْعلَُمْو٘اَ
َالُْمتَاََمعََ ََََََقِْْيَ

ُسْوَرة ََواَِ اُنْزِلَْتَ َماَ٘ ْنََفَِمْنُهمََََْذاَ ما َ
اَي َقَُيَا اِْيَمان َاْوُلَ هيِذههَ٘ زَاَدتُْهَ مجتَُكْمَ

اِْيَمان اَ فََزاَدْتُهْمَ يَمُنْواَ ا ِْيَنَ اَّلا اَ فَاَما
ْوَنَ َََواُهْمَيَْسَتبِِْشُ َ

َ َرض  ما قُلُْوبِِهْمَ َ ِِفْ ِْيَنَ اَّلا اَ ََواَما
رََِزادََفََ اَِْتُهْمَ اَ رِجَْْجس  َ ِسِهْمَٰلي

 َََفُِرْونََكيََوَماتُْواَوَُهْمَ

اََيََََاََوََّلَ َََرْوَنَ ِ
ُك  َ ِِفْ ُيْفَتُنْوَنَ ناُهْمَ
َََّلََيُتْوبُْوَنَ َُثما تَْْيِ اَْوََمرا ةَ  را ََعٍمَما

ُرْوَنَ كا ََََوََّلَُهْمَيَذا
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127. మరియు ఏదైన్న స్తరహ్ అవతరించ్చ 

నపుపడలా్ల వారు ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ 

(అంటారు): ''ఎవడైన్న మమమలిా చూసుత  

న్నాడా?'' ఆ  తరువాత అకాడి నండి మలాగా 

జ్ఞరుకుంటారు. అలా్లహ్ వారి  హృదయాలన 

(సన్నమరగ ం  నండి) మళా్ళంచాడు. ఎందుకంటే 

నిశియంగా, వారు అరథ ంచేసుకోలేని 

జనలు.86  

128. (ఓ పర జల్లరా!) వాసత వానికి, మీ వదద కు 

మీలో నంచే ఒక సందేశహరుడు 

(ము'హమమద్) వచ్చి ఉన్నాడు; 87   మీరు 

ఆపదకు గురికావటం అతనికి బ్దధ 

కలిగిసుత ంది. అతన మీ మేలు కోరేవాడు 

విశ్వాసుల ఎడల కనికరుడు 

కరుణామయుడు.  

129. అయిన్న వారు విముఖులైతే, వారితో 

అన: ''న్నకు అలా్లహ్ చాలు! ఆయన తపప 

వేరే వాసత వ ఆరాధ్ధయడు లేనే లేడు! నేన 

ఆయననే నముమకున్నాన. మరియు ఆయనే 

సరోా తత మ సింహాసన్ననికి ('అరేష్కు) 

పర భువు.'' 88   

***** 

 

86) చూడండి, 8:55. 

87) చూడండి, 50:2. 

88) చూడండి, 7:54 మరియు 'స'హీ'హ బు'ఖారీ, పుసత కము-9, 'హదీస', 86, పుసత కము-6, 

'హదీస', 87.                                    *** 

ناَظَرَ ُسْوَرة َ اُنْزِلَْتَ َماَ٘ َواَِذاَ
اِٰلَيمََْبْعُضهَُ َبْعٍضمحشَ يَََََ ََريىُكمََْهْلَ

َانَْصََ ِْنَاََحٍدَُثما ََاّلٰلََُفَََصََمحشََْوَاُفَم 
ََيْفَقُهْوَنََلُْوبَُهمَْقَُ ََّلا ََََبِاَناُهْمَقَْوم 
َ 

ِْنََ م  َ رَُسْول  َجآَءُكْمَ لََقْدَ
َعنِت ْمَ َماَ َعلَْيهَِ َ َعزِيْز  اَنُْفِسُكْمَ
َ بِالُْمْؤِمنِْْيَ َعلَْيُكْمَ َ َحرِيْص 

َراحَِوََْرءَُ َف  ََََْيم 

اَفَاِْنََ ََتََول َحْسِبَ َفُقْلَ ََّلَ٘اّلٰلَُْواَ حمسَ
َاَِ اَِّلا ََ ُْتََعلََََمحشُهوََََُلي تََوَّكا ََوَُهوََََْيهَِ

َ َََخجمَالَْعْرِشَالَْعِظْيِمَََرب 
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10. సూరహ్ యూనుస 

ఇది మకకహ్ స్తరహ్. కందరు దీనిలోని రండు మూడు ఆయాతులు మదీనహలో 

అవతరింప జేయబడాాయని అభిప్రర యపడాారు. చ్చవరి మకాహ కాలంలో 

అవతరింపజేయబడిన, ఈ 6 (10-15) స్తరాహ్లు అలిఫ్-ల్లమ్-రా అక్షరాలతో 

ప్రర రంభమవుత్యి. కాని 13వ స్తరహ్ మాతర ం అలిఫ్-ల్లమ్-మీమ్-రా అక్షరాలతో 

ప్రర రంభమవుతోంది. ఇవి అవతరణ్లో ఒక దానితో ఒకటి సంబంధంచ్చ ఉన్నాయి.. 

109 ఆయాతులునా ఈ స్తరహ పేరు 98వ్  ఆయత్లో  ఉనా దైవపర వకత  యూనస్ 

('అ.స.) పేరుతో పెటాబడింది.  

అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాపర దాత అయిన అలాాహ్్ పేరుతో 

1. అలిఫ్-ల్లమ్-రా. ఇవి వివేకంతో 

నిండివునా దివయగర ంధం యొకా ఆయాతులు.  

2. ''ఏమీ? మానవులన హెచిరించటానికి 

మరియు విశాసించ్చన వారికి నిశియంగా, 

తమ పర భువు వదద , (వారు చేసిపంపిన మంచ్చ 

పనలకు) పూరిత  పర తిఫలం ఉంది. ''అనే 

శుభవారత  వినిపించటానికి మేము వారిలోని ఒక 

మనిష్ర (ము'హమమద్) పైె మా సందేశ్వనిా 

అవతరింపజేయటం పర జలకు ఆశిరయకరమైన 

విషయంగా ఉందా? 1  (ఎందుకంటే) సతయ 

తిరసాారులు ఇల్ల అన్నారు: ''నిశియంగా, 

ఇతన పచ్చి మాంతిర కుడు!''   

3. నిశియంగా మీ పర భువు అయిన 

అలా్లహ్, ఆకాశ్వలన మరియు భూమని ఆరు 

దినములలో (అయాయమ్లలో) సృషా్రంచ్చ, 

తరాాత తన సింహాసన్ననిా ('అరేష్న) 

అధీషా్రంచాడు. 2  ఆయనే (సరా  సృషా్ర) 

వయవహారాలన నడుపుతున్నాడు. ఆయన 

అనమతి లేకుండా సిఫారసు చేయగల వాడు 

 

1) చూడండి, 9:128.  

2) చూడండి, 7:54. 

ََََالراْْحيِنَالراِحْيمََِاّلٰلَِِمْسِبَ
اِْلَِكْيِمََيمطََالٓرَي الِْكتيِبَ يييُتَ ا تِْلَكَ
َ 

عََ لِلنااِسَ اَنَْجََاََكاَنَ َناَ٘اَوَْحيَََْب اَ رَُجلٍَاِٰلَي اَنْذََِ اَْنَ ِْنُهْمَ م  الااَسَرََِ َََ
َِ ِ ِْيَنَََاَََوبَِش  َقَدَمَََّلا لَُهْمَ َ اَنا يَمُنْو٘اَ ا

َقاَلَالْكيِفُرْوَنَََََخمشَرب ِِهمَِْصْدٍقَِعْنَدََ
ََ بِْْي  َم  ِحر  َهيَذاَلَسي ََاِنا

 َ

َ َ ََرباُكمَُاِنا َاّلٰلََُ َخلََقََ ِْيَ اَّلا
وََ ميويِتَ ِستَاَََّْلَْرَضَاالسا َ اَياَِِفْ اٍمَةَِ

الْعََثَُ َ لََعَ اْسَتوييَ َ َْرِشَما ب ُِرَيُدَََ
َبْعِدَََماَمَِمحشََرََمَْاَّْلََ َِمْنًَۣ

ْنََشفِْيٍعَاَِّلا
َاِْذنِهَه َمحشَ َاّلٰلَُذيلُِكُمَ َََرب ُكمََْ

ُرْوَنَمحشَفَاْعُبُدْوُهَ َََاَفًََلَتََذكا
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ఎవాడూ  లేడు. 3   ఆయనే అలా్లహ్! మీ  

పర భువు (పోషకుడు), కావున మీరు ఆయననే 

ఆరాధంచండి. ఏమీ? మీరు హతోపదేశం 

స్వాకరించరా?  

4. ఆయన వైపునక్ష మీరందరూ మరలి 

పోవలసి ఉంది. అలా్లహ్ వాగాద నం నిజమైనది. 

నిశియంగా, ఆయనే సృషా్రని మొదట 

సరికర తత గా ప్రర రంభించాడు, మరల ఆయనే 

దానిని ఉనికిలోకి తెసాత డు. ఇది విశాసించ్చ 

సత్ారాయలు చేసే వారికి న్నయయమైన 

పర తిఫలం ఇవాటానికి. మరియు సత్యనిా 

తిరసారించ్చన వారికి – వారు సత్యనిా 

తిరసారిస్తత  ఉండినందుకు – త్ర గటానికి 

సలసల కాగే నీళ్ళు మరియు బ్దధ్యకరమైన 

శిక్ష ఉంట్టంది.   

5. ఆయనే, స్తరుయణి పర కాశమానంగానూ 

మరియు చందుర ణి కాంతివంతంగానూ 

(వలుగున పర తిబింబింపజేసేదాని గానూ) 

చేసి, దానికి (పెరిగే-తరిగే) దశలు 

నియమంచాడు, 4   దాని దాారా మీరు 

సంవతారాల మరియు (కాలపు) గణ్నన 

తెలుసుకోవాలని. 5  అలా్లహ్ ఇదంత్ 

 
3) అలా్లహ్(సు.త.) అనమతిలేకుండా సిఫారసు చేయగలవాడు ఎవాడూలేడు. అలా్లహ్ 

(సు.త) వారికరక్ష సిఫారసు చేయటానికి అనమతినిసాత డు, ఎవరికరకై్తే ఆయన(సు.త.) 

ఇషాపడత్డో; అంటే ష్రరాష్ చేయకుండా, విశ్వాసులై, అలా్లహ్ (సు.త.) విధ్ధలన ప్రఠిస్తత  

అనకకుండా ప్రప్రలు చేసినవారి కరకు మాతర మే. ముష్రర క్రన్్లు భావించ్చనటా్ట: 'వారు 

ఆరాధంచేవి, తమన అలా్లహ్ (సు.త.) శిక్ష నండి తపిపంచటానికి, అలా్లహ్ (సు.త.) వదద , 

తమ సిఫారసు చేసాత యి.' అనే తపుపడు ఊహలన ఈ ఆయత్ మరియు ఇల్లంటి ఎన్నా 

ఆయాతులు ఖండిసుత న్నాయి. ష్రరాష్ (అలా్లహుత'ల్లకు సాటికలిపంచడం) ఎనాటిక్ర 

క్షమంచబడని మహాప్రపం. ముష్రర క్రన్్ల గమయసాథ నం – వారనిా పుణ్య కారాయలు చేసిన్న – 

నరకం మాతర మే. చూడండి, 2:255, 19:87, 20:109, 21:28, 34:23 మరియు 53:26.  

4) స్తరుయని పర కాశం సాంతమైనది, ఏ విధంగానైెతే దీాపపు వలుగో. చందుర ని వలుగు 

పర తిబింబింపజేయబడిన స్తరుయని వలుగు. చందుర నిలో తన సాంత వలుగు లేదు.  

5) చందుర నికి 28 దశలున్నాయి. వాటిలో చందుర డు చ్చనారేఖ నండి పూరిిమ రోజ్ఞ పూరిత  

చందుర నిగా 14 రోజ్ఞలలో మారుత్డు. ఆ తరువాత తిరిగి తగుగ తూ 14 రోజ్ఞలలో చ్చనా 

َ 

َ
 

َا ََجِْيع  َمرِْجُعُكْمَ ََاَِلْهَِ ََمحش ََاّلٰلَِوَْعَد
َََََمحشَاَحقًَّ ُثمَااْْلَْلََََيْبَدُؤَااِناٗه يُِعْيُدهَََََٗقَ

َِلَْجِزيََ ِْينَََ يَمنَُاَّلا ا َاَوََْ ََوََعِمُلوَاَ
بِالِْقْسِطَ ِتَ َالٰصلِحي ِْيَنََمحشَ َواَّلا

َْحِْيٍمََ ِْنَ م  َ اب  ََشَ لَُهْمَ َكَفُرْواَ
يَْكُفُرْوَنََ ََكنُْواَ بَِماَ ًَۣ اَِلْم  َ واَعَذاب 

ََ
ََ 

ضَََُِهوََ ْمَسَ الشا َجَعَلَ ِْيَ آء ََيََاَّلا
ا َوا َلَْقَمَرَ َمَنازَِلَواقَدَانُْور اَ َرهَٗ
عََلََِِلَعَْ الس َُِمْواَ َنََِدَدَ ْْيَ
َخلََقََمحشَََساَبََواِْلَِ ذيلَِكََََاّلٰلََُماَ
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సతయబదు ంగా మాతర మే సృషా్రంచాడు. జ్ఞు నం 

గలవారికి ఆయన తన స్తచనలన (ఈ 

విధంగా) విశదీక రిసుత న్నాడు.  

6. నిశియంగా రేయింబవళు నిరంతర 

మారుపలలోనూ మరియు భూమాయకాశ్వలలో, 

అలా్లహ్ సృషా్రంచ్చన పర తిదానిలోనూ, దైవభీతి 

గల పర జలకు స్తచనలు ఉన్నాయి.  

7. నిశియంగా ఎవరైతే మమమలిా కలుసు 

కోవటానిా ఆశించక, ఇహలోక జీవితంతోనే 

సంతోష్రంచ్చ, దానితోనే తృపిత చెందుత్రో 

మరియు మా స్తచనలన (ఆయాత్ లన) 

గురించ్చ నిరాక్షయ భావం కలిగి ఉంటారో!  

8. అల్లంటి వారందరి ఆశరయం – తమ 

కరమలకు ఫలితంగా – నరకాగిాయే!  

9. నిశియంగా, విశాసించ్చ సత్ారాయలు 

చేసిన వారిని, వారి విశ్వాస ఫలితంగా, వారి 

పర భువు వారిని సన్నమరగ ం మీద నడిపిసాత డు. 

వారి కిర ంద పరమ సుఖాలతో నిండి ఉనా 

సారగ వన్నలలో, సెలయేళ్ళు పర వహస్తత  

ఉంటాయి.  

10. అందులో వారి ప్రర రథ న: ''ఓ అలా్లహ్! 

నీవు పరమ పవితుర డవు.'' అని మరియు వారి 

అభివందనం: ''అసాల్లము అలైకుం (మీకు 

శ్వంతి కలుగు గాక)!'' అని, మాతర మే 

ఉంటాయి. మరియు వారు తమ ప్రర రథ నలన: 

''సరా సోత త్ర లు, సమసత లోకాలకు పర భువైన 

(పోషకుడైన) అలా్లహ్ కు మాతర మే!'' అని 

ముగించుకుంటారు. (3/8)  

 
రేఖగా మారుత్డు. తరువాత ఒకటి రండు రోజ్ఞలు కానరాకుండా పోత్డు. మళ్ళు చ్చనా 

రేఖగా మొదలవుత్డు. చందుర ని ఈ దశల వలా నెలల, సంవతారాల గణ్న 

జరుగుతునాది. చాందర మాన నెల 29 ½ రోజ్ఞలది.  

 

بِاِْلَق َِ َ ََاَِّلا لَِقْوٍمَمجت اَّْليييِتَ ُلَ ِ ُيَفص 
ََََياْعلَُمْوَنَ

َِِفَاْختًَِلَ َوَماَاِنا ِْلََوالاَهارَِ ِفَالا
ََ ميوَيََِِفَََاّلٰلََُخلََق َواَّْلََالسا ْرِضَِتَ

َََِّليَ ََََََقْوٍمَياتاُقْونََييٍتَل 
ِيَََْاِنَا ْوَنَلَِقآَءنَاََورَُضْواََََّلَيَرْجَََُنََاَّلا

بَِهاَ َواْطَماَن ْواَ ْنَياَ ال  بِاِْلَييوةَِ
يييتَِناَغيفِلُْوَنََ ِْيَنَُهْمََعْنَا َيحضََواَّلا

ََكنُوَْ بَِماَ الااُرَ َماْويىُهُمَ ٰٓئَِكَ اَاُول
 َََنَيَْكِسُبوَْ

َِاَِ َاَّلا يمََنا ِتَٰصَُنْواَوََعِملُواَالْيَنَا لِحي
ََرب ُهمَََْمَْهََِيْهِديَْ َبِاِْيَمانِِهمََْ ََتْرِْيََمجتَ

َجٰنِتَ َ ِِفْ اَّْلَنْهيُرَ َتْتِِهُمَ ِمْنَ
 َالاعِْيِمَ

َ َنَكَ ُسْبحي فِْيَهاَ ىُهْمَ َُهمَااللََٰدْعوي
يمَ  َسل فِْيَهاَ ََوَتِياُتُهْمَ يِخُرََمجتَ َوا

ىُهمَْدََ َْعوي اِلَََْ َاَِنَ َِْمُدَ َّلِلٰ ََِ ََرب 
َ َخجمََالْعيلَِمْْيَ
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11. * మరియు పర జలు తమ మేలు కరకు 

తందరపడినటా్ట అలా్లహ్ వారిపైె (వారి 

చేషాలకు) క్రడున పంపటంలో తందరపడి 

ఉంటే, వారి వయవధ ఎపుపడో పూరత యి ఉండేది. 

అందువలన మేము, మమమలిా కలుసుకునే 

నమమకంలేని వారిని, తమ 

తలబిరుసుతనంలో భర షా్ఠలై తిరగటానికి 

వదలిపెడుతున్నాము. 6   

12. మరియు మానవునికి కషాకాలం వచ్చి 

నపుపడు: అతడు పరుండిన్న, కూరుిండిన్న 

లేక నిలుచుండిన్న, మమమలిా ప్రర రిథ సాత డు. కాని 

మేము అతని ఆపదన తలగించ్చన వంటనే, 

అతడు తనకు కలిగిన కషా్నికి, ఎనాడూ 

మమమలిా ప్రర రిథ ంచనే లేదు, అనాటా్ట 

పర వరిత సాత డు. ఈ విధంగా మతిమీరి పర వరిత ంచే 

వారికి, వారి చేషాలు ఆకరేణీయ మైనవిగా 

చూపబడత్యి.  

13. మరియు వాసత వంగా మీకు పూరాం 

ఎన్నా తరాలన – వారు దురామరగ మునకు  

ప్రలపడినపుపడు – మేము న్నశనం చేశ్వము. 7  

మరియు వారి పర వకత లు వారి వదద కు సపషామైన 

నిదరశన్నలు తీసుకని వచ్చిన్న, వారు 

విశాసించ లేదు. ఈ విధంగా మేము 

అపరాధ్ధలకు పర తీకారం చేసాత ము.  

14. వారి తరువాత – మీరు ఏ విధంగా 

ఆచరిసాత రో చూడటానికి – మేము మమమలిా 

భూమకి ఉతత రాధకారులుగా చేశ్వము.  

15. మరియు మా సపషామైన ఆయాతులన 

వారికి చదివి  వినిపించ్చనపుపడు – మమమలిా 

కలుసుకునే నమమకం  లేనివారు – అంటారు: 

''దీనికి బదులుగా మర్కక ఖుర్ఆన్్ తీసుకురా 

 
6) చూడండి, 6:12.  

7) చూడండి, 6:131-132.  ఖర్నన్్: అంటే, ఒక్ష కాల్లనికి, లేక తరానికి చెందిన పర జలు.  

يَُ ُلََولَْوَ ِ ََعج  َاّلٰلََُ َلِلنَاَ ا الِشا اِسَ
اَِلِْهْمَ َ لَُقِِضَ بِاْْلََْيَِ اْستِْعَجالَُهْمَ

يَرُْجْوَنَمحشََاََجلُُهمَْ ََّلَ ِْيَنَ اَّلا َفَنَذُرَ
َُطْغَيانِِهْمََيْعَمُهْوَنَ ََلَِقآَءنَاَِِفْ

َ 
َ
ََواِذََ اَّْلَِاَ َ َنَْسانَََمسا ََ َ َدََعنَاَالُّض  
قََِْلََ اَْوَ اََْۣنبِههَ٘ اَ َِاِعد  َقآئ اَََامَ ْوَ َفَلما مجتَ

اْمََ ل ََكَْنَ َ َمرا هَٗ ُِضا َعْنُهَ َكَشْفَناَ
هَٗ سا َما ٍ َُِض  لَِكَُزي َِنََمحشََيَْدُعَناَ٘اِٰلي َكذي

ََماَََكنُْواََيْعَمُلْوَنََ ََلِْلُمْْسِفِْْيَ

 َ

الَْ اَْهلَْكَناَ مَِقََُولََقْدَ ْنََُرْوَنَ
لَمَاَقْبلَِ َظلَُموَُْكْمَ َااَ َوََجآَءْتُهمَْحملَ

بِاْلََرُُسلُُهمَْ ََِ َي  َوَماَ ََكنُْواَنيِتَ
َِلُْؤِمُنْوا الَْقْوَمََمحشَ َْنْزِيَ لَِكَ َكذي

َ  ََالُْمْجرِِمْْيَ

ٰٓئَِفَِِفَاَّْلَْرِضَ ََجَعلْنيُكْمََخل ُثما
َكيَْفَ ِلَْنُظَرَ َبْعِدهِْمَ ِمْنًَۣ

ََََتْعَملُْوَنَ
ُتتَْاَِوََ َعلَيََْذاَ َ ييََٰلي ا ََِاِهْمَ بَي  نيٍتحملََُتَناَ

َِ ائِْتَََلَِقآَءنََاََنََيَرُْجوَََْْيَنَََّلَقَاَلَاَّلا
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లేదా ఇందులో సవరణ్లు చెయియ.'' (ఓ 

పర వకాత !) వారితో ఇల్ల అన: ''ఇందులో న్న 

అంతట నేన మారుపలు చేయటం న్న  పని 

కాదు. న్న వదద కు పంపబడే దివయజ్ఞు న్ననిా 

(వ'హీని) మాతర మే నేన అనసరిసాత న. 

నిశియంగా, నేన న్న పర భువు ఆజు న 

ఉలాంఘిసేత , ఆ గొపప దినమున శిక్ష పడుతుం 

దని భయపడుతున్నాన!''    

16. (ఇంకా ఇల్ల) అన: ''ఒకవేళ అలా్లహ్ 

కోరితే, నేన దీనిని మీకు వినిపించ్చ ఉండే 

వానిని కాదు; మరియు ఆయన కూడా దీనిని  

మీకు తెలిపి  ఉండేవాడు కాదు. వాసత వంగా 

నేన దీనికి (ఈ  గర ంథ అవతరణ్కు) పూరాం 

మీతో న్న వయసుాలోని దీరఘ కాల్లనిా 

గడిప్రన కదా? 8  ఏమీ? మీరిది గర హంచలేరా 

(మీ బుదిు ని ఉపయోగించలేరా)?''  

17. మరియు అలా్లహ పైె అసతయం కలిపంచే 

వాని కంటే, లేదా ఆయన స్తచనలన 

(ఆయాత్ లన) అబదాు లని తిరసారించే 

వాని కంటే, ఎకుావ  దురామరుగ డు ఎవడు? 

నిశియంగా, ఇల్లంటి అపరాధ్ధలు ఎనాటిక్ర 

సాఫలయం పందరు!   

 
8 ) దైవపర వకత గా ఎనాకనబడక ముందు ము'హమమద్ ('స'అ.స.) 40 సంవతారాలు 

మకాహ వారితో నివసించారు. మరియు వారు అతనిని నమమకసుత నిగా (అల్-అమీన్ ) 

మరియు ఎనాడూ అబదు మాడని  వారి (అ'సాాదిఖ్)గా సాక్షయమచేివారు. అతనికి 

('స'అ.స.) ఏ గురువు లేడు. అతన ('స'అ.స.) చదువటం వార యటం ఎరుగరు. ఇది 

కూడా వారికి బ్దగా తెలుసు. అల్లంటపుపడు ఈ ఖుర్ఆన్్ ఏదైతే ఎన్నా అదుభత 

విషయాలన, విజ్ఞు న విషయాలన, నక్షత్ర ల విషయాలన ప్రర చీన పర వకత ల గాథలన 

వివరిసుత ందో, అలా్లహ్ (సు.త.) తరఫు నండి గాక మరవరి తరఫు నండి రాగలదు. 

ఎందుకంటే ఇందులో వేయికంటే ఎకుావ విజ్ఞు న (science) విషయాలు ఉన్నాయి. 

వాటిలో కనిా ఇపుపడిపుపడే వైజ్ఞు నిక పరయోగాల దాారా సతయమని నిరూపించబడాాయి. 

ఇంకా ఎన్నా నిరూపించబడనన్నాయి. మర్కక విశ్రష మేమటంటే దివయఖుర్ఆన్్లో 

స్తచ్చంచబడిన వైజ్ఞు నిక విషయాలలో ఇంతవరకు ఒకాటి కూడా తపపని నిరూపించ 

బడలేదు మరియు దివయఖుర్ఆన్్లో స్తచ్చంచబడిన ఇంకా ఎన్నా వైజ్ఞు నిక విషయాలన 

మానవుడు ఇంతవరకు కూడా అరథ ం చేసుకోలేకపోయాడు.  

ُْلَُ ِ بَد  اَْوَ هيَذاَ٘ َغَْيَِ ٍنَ
ي ََبُِقْرا َماَمحش قُْلَ

تِلَْقآَ ِمْنَ َُلَٗ ِ اُبَد  اَْنَ َ ٘ ِٰلْ ََئَِيَُكْوُنَ
َاَِٰلَامجتَََنْفَِسَْ ََماَيُوْٰحي٘ مجتََاِْنَاَتابُِعَاَِّلا
َْ٘ َاِن ِ ََ َعَصَاََخاُفَ َاِْنَ َْْيُتَ ِ َََرٰب 

َََََيَْوٍمََعِظْيٍمََعَذاَبَ

َقُْلَ شَََ اْوَ َءََآَل َاّلٰلََُ ََمَاَ تَلَْوتُٗهَََ
بِهَه اَْدريىُكْمَ َوََّلَ٘ َفَقْدََممطَََعلَْيُكْمَ

َقْبلِهَه ِْنَ م  اَ ُعُمر  فِْيُكْمَ محشََلِْثُتَ
 ََاَفًََلََتْعقِلُْوَنَ

ََ يَلََعَ افََْتي ِنَ ِمما اَْظلَُمَ ََّلٰلََِاَفَمْنَ
كَََكِذب َ اَْوَ يَاَ بِا َبَ َييتِهَهذا ََّلَاِناَمحشَ ٗهَ
 َََرُِمْوَنََالُْمجَْحَُُيْفلَِ
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18. మరియు వారు అలా్లహ్న కాదని 

తమకు నషాం గానీ, ల్లభం గానీ కలిగించలేని 

వాటిని ఆరాధసుత న్నారు. మరియు వారు 

ఇల్ల అంట్టన్నారు: ''వీరు మాకు అలా్లహ్ 

వదద  సిఫారసు చేసేవారు.'' వారినడుగు: 

''ఏమీ? ఆకాశ్వలలో గానీ, భూమలో గానీ, 

అలా్లహ్ ఎరుగని విషయానిా, మీరు 

ఆయనకు తెలుపగోరుతున్నారా?'' ఆయన 

పరమ పవితుర డు, మీరు సాటికలిపంచే వాటి 

కంటే ఆయన అతుయనాతుడు. 9   

19. మరియు మానవులందరూ మొదట ఒక్ష 

సంఘంగా (ఒక్ష ధరమం మీద) ఉండేవారు. కానీ, 

వారు తరువాత భిన్నాభిప్రర యాలకు 

లోనయాయరు. మరియు నీ పర భువు తరఫు 

నండి ముందుగానే ఈ విషయం నిరియించ 

బడకుండా ఉండి  ఉనాటాయితే, వారి మధయ 

ఉనా ఈ విభేదాల తీరుప ఎపుపడో జరిగి 

ఉండేది. 10   

20. మరియు వారంట్టన్నారు: ''అతనిపైె, 

అతని పర భువు తరఫు నండి ఏదైన్న 

(అదుభత) సంక్షతం ఎందుకు అవతరింప 

జేయబడలేదు?'' నీవిల్ల జవాబివుా: 

''నిశియంగా, అగోచర విషయజ్ఞు నం క్షవలం 

అలా్లహ్క్ష చెందుతుంది, 11   కావున మీరు  

నిరీకేించండి! నిశియంగా, నేన  కూడా మీతో 

ప్రట్ట నిరీకేిసాత న.''  

 

9) విశాంలో అలా్లహ్ (సు.త.)కు తెలియనిది ఏదీలేదు, అల్లంటపుపడు అలా్లహ్ (సు.త.)కు 

తెలియని, ఈ సిఫారసుదారులన వీరు ఎకాడినండి కలిపంచ్చతెచాిరు?  

10) చూడండి, 2:213, 253. అలా్లహ్ (సు.త.) పునరుత్థ నదినమున తీరుప చేయాలనీ – 

మానవులకూ మరియు జిన్నాతులకూ – అంత వరకు వయవధనివాాలని నిరియించ్చ ఉండక 

పోతే! వీరి తీరుప అపపటికపుపడే జరిగిఉండేది.   

11) చూడండి, 2:105 మరియు 3:73-74.  

ُدْوِنَََََويَْعُبُدْونََ ََّلَََاّلٰلَِِمْنَ َماَ
َويَُقْولُْوَنَ َيْنَفُعُهْمَ َوََّلَ يَُُّض ُهْمَ

ُشَفعََ ِعْنَدََآَهيُ٘ؤََّلِٓءَ قُْلَمحشََاّلٰلَُِؤنَاَ
َ َاّلٰلََاَتَُنب ِـ ُْوَنَ يَََ ََّلَ ِِفَعَْبَِماَ لَُمَ

ميويِتَا َنٗهَسَُمحشَََاَّْلَْرِضَََوََّلَِِفَلسا ْبحي
ََعمَاَوتََ ََََََنََوَْكَُاَيُِْشَِعيٰلي
 

ََ اِحَدة َََوَما وا َ ة  اُما َ٘ اَِّلا الااُسَ ََكَنَ
َفَاْخَتلَُفْوا َسَبَقْتَمحشَ َ ََكَِمة  َولَْوََّلَ

ب َِكَِمْنََ َبَيَْنُهْمَفِْيَماَفِْيهَََِرا لَُقِِضَ
َََََيَْتلُِفْوَنَ

َ
 

ََقََُويََ ل اَُْولُْوَنَ َعلََْوََّلَ٘ ََنْزَِلَ ييَة  ا ْيهَِ
ب ِهَهْنََم َِ َُِبََيَْغََالَْاِناَماَََفُقْلََمجتََرا ََّلِلٰ
َِنََفََ م  َمَعُكْمَ َ ْ اِن ِ اْنَتِظُرْوامجتَ

َخجمَالُْمْنَتِظرِيَْنَ
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21. మరియు మానవులకు ఆపద కలిగిన 

పిదప, మేము వారికి కారుణ్యం రుచ్చ చూపిసేత , 

వంటనే వారు మా  స్తచనలకు విరుదు ంగా 

ఎతుత గడలు వేయటం ప్రర రంభిసాత రు.12 వారితో 

అన: ''ఎతుత గడలు వేయటంలో అలా్లహ్ అతి 

శీఘా్రడు!'' నిశియంగా, మా ద్దతలు మీరు 

చేసే ఎతుత గడలనిాంటినీ వార సుత న్నారు.  

22. ఆయన (అలా్లహ) యే! మమమలిా 

భూమలోనూ మరియు సముదర ంలోనూ 

పర యాణంప జేయగలవాడు. ఇక మీరు 

ఓడలలో ఉనాపుపడు: అవి వారితో  సహా, 

అనకూలమైన  గాలి వీస్తత  ఉండగా పోతూ 

ఉంటాయి మరియు దానితో వారు ఆనం 

దిస్తత  ఉంటారు. (అకసామతుత గా) వారిపైెకి 

తీవర మైన తుఫానగాలి వసుత ంది మరియు పర తీ 

దికుా నండి వారి మీదికి పెదద పెదద   అలలు 

వసాత యి మరియు వాటివలా నిశియంగా, 

చుటా్టకోబడాామని భావించ్చ, అలా్లహ్న 

వేడుకుంటారు. తమ ధరమం (ప్రర రథ న)లో క్షవలం 

ఆయననే పర తేయకించుకని ఇల్ల ప్రర రిథ సాత రు: 

''ఒకవేళ నీవు మమమలిా ఈ ఆపద  నండి 

కాప్రడితే మేము నిశియంగా, కృతజు తలు 

చూపేవారమై ఉంటాము!'' 13   

 

12) వీరు ఆయాత్లు 7, 11, 12, 15, 18, 20 లలో పేర్కానబడిన రండురకాల మానవులు.  

13) ఇకిరమా బిన్్ అబూ-జహల్ (ర'ది.'అ.) మకాహ విజయం తరువాత మకాహ న విడిచ్చ, 

ఒక న్నవలో కూరోిని పోతూవుండగా, ఆ న్నవ తుఫానలో చ్చకుాకుంట్టంది. న్నవ నడిపించే 

వాడు: ''ఇపుపడు మమమలిా రకేించగలవాడు క్షవలం ఆ ఏకై్క ఆరాధ్ధయడు అలా్లహ్ (సు.త.) 

మాతర మే! కావున మీరు ఆయనన ప్రర రిథ ంచండి.'' అని అంటాడు. అపుపడు – ము'హమమద్ 

('స'అ.స.) అనే మాటలు నిజమేనని – ఇకిరమా (ర'ది.'అ.) అరథ ం చేసుకుంటాడు. ''ఒకవేళ 

ఈ తుఫాన నండి బర తికి బయటపడితే ఇసాాం స్వాకరిసాత న.'' అని అతడు నిరియించు 

కుంటాడు. ఆ ఆపద దాటిన తరువాత అతడు  దైవపర వకత  ('స'అ.స.) దగగ రికి వచ్చి ఇసాాం 

ِْنًََۣ م  َ رَْْحَة  الااَسَ اََذْقَناَ َواَِذاَ٘
لَُهْمََ اَِذاَ ْتُهْمَ َمسا آَءَ َِضا َبْعِدَ

َ٘ َِِفْ ْكر  يَما عََُاّلٰلَُِلَقَُمحشَتَِناايََا  َاَْْسَ

ا رُُسلَنََاَِمحشَََمْكر  َ َماَيَْكُتبََََُانا ْوَنَ
ََََََُرْوَنَكَُمَْتََ
َوََهَُ ََِ الََْب  ِِفَ ُُكْمَ ِ يَُسَي  ِْيَ

اَّلا
ََواْلَْحرَِ ِِفَمحشَ ُكْنُتْمَ اَِذاَ َ

٘
َحّٰٰت

َطي َِبٍةَََمجتالُْفلِْكَ بِرِيٍْحَ بِِهْمَ وََجَريَْنَ
َفرُِحْواَبَِهاََجآَءْتَهاَرَِ َيَْوا َََعِصف  ح 

الْمََواَجآءََ َُِهُمَ ُك  ِمْنَ َمََكٍنَْوُجَ َ
اَناهََُظن وَْ٘وَا َمَْاَ َحَِاََُ بِِهْمحملَ َدَعُواَْيَطَ

َاّلٰلََ لَئِْنَََ ِْيَنمخفَ ال  َُلَُ َ َُمْلِِصْْيَ
ِمَنََ َ َلَُكْوَننا هيِذهَه ِمْنَ اَنَْجْيتََناَ

َََالٰشِكرِيَْنَ
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23. కానీ, ఆయన వారిని కాప్రడిన వంటనే, 

వారు భూమలో అన్నయయంగా దౌరినయం చేయ 

సాగుత్రు.14  ఓ మానవుల్లరా! నిశియంగా, 

మీ దౌరిన్నయలు మీక్ష హాని కలిగిసాత యి. ఇహలోక 

జీవితం త్త్ాలిక ఆనందమే. చ్చవరకు మీరు 

మా వైపునక్ష మరలి రావలసి ఉనాది, 

అపుపడు మేము, మీరు చేస్తత  ఉండిన 

కరమలనీా మీకు తెలియజేసాత ము.  

24. వాసత వానికి ఈ ప్రర పంచ్చక జీవిత్నిా 

ఇల్ల పోలివచుి: మేము ఆకాశం నండి 

నీటిని కురిపించగా దాని నండి భూమలో 

మానవులకు మరియు పశువులకు 

తినటానికి, వివిధరకాల చెటా్ట పెరుగుత్యి. 

అపుపడు భూమ తన అలంకారంతో 

వరిు లాుతూ ఉండగా, దాని యజమానలు 

నిశియంగా, అది తమ వశంలో ఉందన  

కుంటారు; అల్లంటి సమయంలో అకసామతుత గా 

రాతిర పూటన్న లేక పగటిపూటన్న మా తీరుప 

వసుత ంది. అపుపడు మేము దానిని – నినాటి 

వరకు ఏమీలేని – కోసి వేసిన పంటపలంగా 

మారిివేసాత ము. ఈ విధంగా మేము మా 

స్తచనలన ఆలోచ్చంచే పర జల కరకు 

సపషాంగా వివరిసాత ము.   

25. మరియు అలా్లహ్ మమమలిా శ్వంతి 

నిలయం (దారుసాల్లం) వైపునకు ఆహాా 

నిసుత న్నాడు. మరియు ఆయన త్నకోరిన 

వానికి రుజ్ఞమారగ ం వైపునకు మారగ దరశకతాం 

చేసాత డు. (1/2)  

 

స్వాకరిసాత డు. (సునన్్ నసాయీ', అబూ-దావూద్ నం. 2683, అల్లాని పర మాణీకం 

నం.1723).  

14) ఇదే మానవుడి కృతఘాత్ బుధు . ఇది ఈ స్తరహ్ 12వ ఆయత్లో మరియు 

ఖుర్ఆన్్లో ఇతర ఎన్నాచోటాలో పేర్కానబడింది.  

َيْبُغْونََ ُهْمَ اَِذاَ ىُهْمَ اَنْجي اَ٘ َِِفَََفَلَما
الااُسَيي٘اَي َهاَََََمحشاِْلَق َََِبَِغَْيَََِاَّْلَْرِضَ َبغَْاِنَا ََماَ

لََعي٘ َُيُكْمَ حملََنُْفِسُكمَْاَََ
ْنَيَاَاتََمَا ال  اِْلَييوةَِ ََعَ اَِلَْناَحمسَ َ ُثما

ُكنُْتْمَ بَِماَ َفُننَب ِئُُكْمَ َمرِْجُعُكْمَ
َََََتْعَملُْوَنَ

َكَمآٍءَ ْنَياَ ال  اِْلَييوةَِ َمَثُلَ اِناَماَ
ازََاَنَْ ِمَنَ َمآءَِْليُهَ فَاْخَتلََلسا ََ بِهه َطَ
اَِضَاُتَاَّْلَرََْنبََ َُسََاالاَيَاُْكُلَََِمما

اََخَذِتَََاَواَّْلَنْعََ اَِذاَ٘ َ
٘
َحّٰٰت ُممحشَ

ََ َوَظنا ياَنْتَ َوازا زُْخُرَفَهاَ اَّْلَْرُضَ
اَتيىَهاَ٘ اَناُهْمَقيِدُرْوَنََعلَْيَها٘حملَ اَْهلَُهاَ٘

َ َنَهار اَ اَْوَ َ َلًْل  َجَعلْنيَهاَفََاَْمُرنَاَ
ََحََ ا اَِصْيد  ل بَِاََكَْنَ َتْغَنَ محشَََّْلَْمِسَْمَ
نَُكََ لَِكَ اذي ُلَ ِ لَِقْوٍمَِتَييََّْليََفص  َ
ُرْوَنَيَا  َََتَفكا

َاّلٰلَُوََ يِممحشَََ ل السا َدارَِ َ اِٰلي يَْدُعْو٘اَ
ِصََ َ اِٰلي اَشآُءَ ي َمْنَ ٍطَََاَويَْهِدْيَ

ْسَتقِْيٍمَ َََم 
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26. * మంచ్చ పనలు చేసిన వారికి, మంచ్చ 

ఫలితం దొరుకుతుంది. ఇంకా ఎకుావ 

లభిసుత ంది. 15  మరియు వారి  ముఖాలు 

నలాబడవు, వారికి అవమానమూ జరుగదు. 

అల్లంటి వారు సారగ వాసులు. వారందులో 

శ్వశాతంగా ఉంటారు.  

27. మరియు ప్రపకారాయలు చేసిన వారికి, 

వారి ప్రప్రలకు తగినటాి పర తిఫలం లభిసుత ంది 

మరియు వారిని అవమానం కముమకుంట్టంది. 

అలా్లహ్ నండి వారిని రకేించేవాడవాడూ 

ఉండడు. వారి ముఖాలు చీకటి రాతిర  యొకా 

నలాని తెరల వంటి వాటితో కపపబడి 

ఉంటాయి. 16   అల్లంటి వారు నరకాగిా 

వాసులు. అందులో వారు శ్వశాతంగా 

ఉంటారు.  

28. మరియు మేము వారందరినీ 

సమావేశపరచ్చన రోజ్ఞ, 17   సాటి కలిపంచ్చన 

(ష్రరుాచేసిన) వారితో ఇల్ల అంటాము: 

''మీరునూ మరియు మీరు అలా్లహ్ కు 

సాటికలిపంచ్చన వారునూ, మీ సాథ న్నలలోనే 

ఆగండి!'' ఆ పిదప మేము వారిని వేరు 

చేసాత ము. 18   వారు – అలా్లహ్కు భాగ 

సాాములుగా కలిపంచ్చన వారు (వారి దైవాలు) 

– ఇల్ల అంటారు: ''మీరు ఆరాధస్తత  ఉండేది 

మమమలిా కాదు; 19   

29. ''ఇక మీకూ మరియు మాకూ మధయ 

అలా్లహ్ సాక్షయం చాలు. నిశియంగా, మీరు 

(చేస్తత  వునా) ఆరాధన గురించ్చ మాకు 

 

15) చూడండి, 6:160 మరియు 27:89.  

16) చూడండి, 3:106 మరియు 80:38-41.  

17) చూడండి, 18:47.  

18) చూడండి, 36:59 మరియు 30:43.  

19) చూడండి, 34:41.  

َوزِيََ َ اِْلُْسني اَْحَسُنواَ ِْيَنَ محشََة َادََلَِّلا
َوَاََُجوَْهُهمَْرَْهُقَوََُوََّلَيََ محشَََّلَذِلاةَ قَََت 

ٰٓئَِكَاَُ ُبَََول ََةِنَااْلََََْاَْصحي فِْيَمجت َهاَُهْمَ
ْوَنَ ِِلُ َََََََخي

َجَزآُءََ يِتَ ي ِا السا َكَسُبواَ ِْيَنَ َواَّلا
بِِمْثلَِهَا َََسي ِئٍَۣةَ ذِلاةَ حمل َََوتَرَْهُقُهْمَ َماَمحش

ََ َِن م  ََعِصٍمَََاّلٰلَِلَُهْمَ ََِمْنَ َماَََ٘كَناَمجت
َُْهْمَقَِطعَ َوُُجوْهَُاُْغِشَيْتَ َِنَالا ِلَاَم 

َالَُِمظَْ َم  اََاُومحشَ ٰٓئَِكَ َُبَحَيْصَل مجتََالاارََِ
ْوَنَُهمَْ ِِلُ ََََََفِْيَهاَخي
 

َنُقْوُلََ َ ُثما َا ََجِْيع  ََنُِْشُُهْمَ َويَْوَمَ
اَنُْتْمََ َمََكنَُكْمَ ُكْوَا اََْشَ ِْيَنَ لَِّلا

ََكٓؤُُكمَْ ََوَُشَ بَيَْنُهمَْمجتَ َفََزيالَْنَا َوقَاَلَََ
ََكَٓ اَُكْنُتمَْؤُُهْمَََُشَ َََنَََتْعُبُدوََْاِياانَاََما

 َ

َ َ َِفََكٰفي َاّلٰلَِب بَََ اًَۣ يْنََناََشِهْيد 
َعْنََ ُكنااَ اِْنَ َوبَيَْنُكْمَ

َ  ََِعَباَدتُِكْمَلَغيفِلِْْيَ
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ఏమాతర ం తెలియదు!'' 20  

30. అకాడ పర తి వయకిత  త్న ముందుగా చేసి 

పంపుకునా కరమలన తెలుసుకుంటాడు. 

అందరూ తమ వాసత వ  యజమాని అయిన 

అలా్లహ్ వైపునకు మరలింపబడత్రు 

మరియు వారు కలిపంచుకునావి (బూటక 

దైవాలనీా) వారిని వీడిపోత్యి. 21  

31.: ''ఆకాశం నండి, భూమ నండి, మీకు 

ఉప్రధని సమకూరేివాడవడు? చెవులపైె, 

కళుపైె పూరిత  అధకారము కలవాడవడు? 

ప్రర ణ్మునా దానిని ప్రర ణ్ంలేని  దాని నండి 

వలికి తీసేవాడు మరియు ప్రర ణ్ము లేని దానిని 

ప్రర ణ్మునా దాని నండి వలికి తీసేవాడు 

ఎవడు? సమసత  కారాయల నిరాాహకుడవడు?'' 

అని (ఓ పర వకాత ) వారిని అడుగు. ''అలా్లహ్!'' 

అని వారు సమాధ్యనమసాత రు. 

''మరల్లంటపుపడు. మీరందుకు దైవభీతి 

కలిగి ఉండరు?''   

32. ఆయనే అలా్లహ్! మీ నిజమైన పర భువు. 

అయితే సతయం తరువాత, మారగ భర షాతాం 

తపప మగిలేదేమటి? అయితే మీరు ఎందుకు 

(సతయం నండి) తపిపంచబడుతున్నారు?  

33. ఈ విధంగా దుషా్ఠలైన వారి విషయంలో 

వారనాడూ విశాసించరని, నీ పర భువు 

అనామాట నిజమయింది. 22  

34. వారిని అడుగు: ''మీరు అలా్లహ్కు 

సాటిగా కలిపంచుకునా వారిలో సృషా్రని 

మొదటి  సారి ఆరంభించేవాడు, తరువాత 

 
20) చూడండి, 46:5-6 ఇకాడ విశదపరచబడుతునాది ఏమటంటే, ఏ సాధూ సన్నయసులన, 

దరాగ లన, వలీలన, పర వకత లన వీరు ఆరాధంచేవారో వారు: ''మాకు వీరితో ఎల్లంటి 

సంబంధం లేదు, వీరి ఆరాధనగురించ్చ మాకు ఏమీ తెలియదు.'' అని అంటారు. ఇంకా 

చూడండి, 5:116-117, 10:30, 11:21, 16:87 మరియు 28:75.  

21) అంటే వారికి అకాడ అలా్లహ్ (సు.త.) తపప, వారి ఏ కలిపత దైవం కూడా పనికిరాదు.  

22) చూడండి, 39:71. 

َ
اَ٘ ما َنْفٍسَ َ ُك  َتْبلُْواَ ُهَنالَِكَ

اَِٰلََََاَْسلََفْتَ ْو٘اَ يىُهُمَََاّلٰلََِوُرد  َمْول
َق َِاِلََْ ََ َوََضلا ََعْنُهمََْ ََكنُوََْ اَ اَما

وَْ َََخجمََنََيْفََتُ

َقَُ َمْنَ َُكمَْياْرزُقَُْلَ َمآءَِم ََِ السا ََنَ
ْمَعََ السا ياْملُِكَ ْنَ اَما َواَّْلَْرِضَ
ِمَنََ َ الَْْحا ْرُِجَ َي  َوَمْنَ َواَّْلَبَْصاَرَ
ََ الَْْح ِ ِمَنَ الَْمي َِتَ َويُْخرُِجَ الَْمي ِِتَ

اَّْلََ ي َدب ُِرَ َرََمََْوَمْنَ َُمحشَ ْوَنَفََسَيُقْول
ََََنَتاُقوَْتََ    َاَفًََلََفُقْلَََمجتاّلٰلَُ

 

ََفََ لُِكُم ََق َاِلَََََْرب ُكمَََُاّلٰلَُذي َفَماَمجت
يُلَ ل الضا َ اَِّلا َ ِ اِْلَق  َبْعَدَ فَاَٰنََمجتَََذاَ

فُْوَنَ ََََتُْصَ
ََكِمََ ْتَ َحقا لَِكَ ََََرب َِكَََُتََكذي لََعَ

ِْيَنَفََسُقْو٘اَاَناُهْمَََّلَيُْؤمَِ ََْوَنََنَُاَّلا

ِمْنََقُْلَهََ ََكٓئِكَُْلَ يابََُْشَ ْنَ َدُؤاََْمَما
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దానిని తిరిగి ఉనికిలోకి తెచేివాడు ఎవడైన్న 

ఉన్నాడా?'' ఇల్ల అన: ''సృషా్రని ఆరంభించే 

వాడు దానిని తిరిగి ఉనికిలోకి తెచేివాడూ 

క్షవలం అలా్లహ్ మాతర మే! అయితే మీరు 

ఎందుకు మోసగించబడుతున్నారు (సతయం 

నండి మరలించబడుతున్నారు)?''  

35. వారిని అడుగు: ''మీరు అలా్లహ్కు సాటి 

కలిపంచుకునా వారిలో సతయం వైపునకు మారగ  

దరశకతాం చేసేవాడు, ఎవడైన్న ఉన్నాడా?'' 

ఇంకా ఇల్ల అన: ''క్షవలం అలా్లహ్యే సతయం 

వైపునకు మారగ దరశకతాం చేసేవాడు. ఏమీ? 

సతయం వైపునకు మారగ దరశకతాం చేసేవాడు 

విధేయతకు ఎకుావ అరుు డా? లేక మారగ   

దరశకతాం చేయబడితేనే తపప సాయంగా 

సన్నమరగ ం పందలేని వాడా? అయితే 

మీక్షమయింది? మీరిల్లంటి నిరియాలు 

ఎందుకు తీసుకుంట్టన్నారు?''   

36. మరియు వారిలో చాల్లమంది తమ 

ఊహలన మాతర మే అనసరించే  వారు 

ఉన్నారు. నిశియంగా ఊహ, సతయం 

విషయంలో (అవగాహనకు) ఏ మాతర ం 

పనికిరాదు.23  నిశియంగా, వారు చేసేదంత్ 

అలా్లహ్కు బ్దగా తెలుసు.  

37. మరియు అలా్లహ్ తపప మర్కకరి 

దాారా ఈ ఖుర్ఆన్్ కలిపంచబడటం సంభవం 

కాదు; వాసత వానికి ఇది (పూరా గర ంధ్యలలో) 

మగిలి ఉనా దానిని (సత్యనిా) ధృవపరు 

సోత ంది మరియు ఇది (ముఖయ  స్తచనలన) 

వివరించే  గర ంధం; ఇది సమసత లోకాలకు 

 
23 ) చాల్లమంది ఊహలన, అంటే తమ కలపనలన లేక భావనలన అనసరించే 

వారున్నారు. కాని సతయం ముందు ఊహలకు, భావనలకు, కలపనలకు ఎల్లంటి సాథ నం 

లేదు. ఖుర్ఆన్్లో 'జనన' అనే పదం ఊహ మరియు నిశియం రండూ అరాథ లలో 

వాడబడింది. ఈ సందరభంలో ఊహ లేక కలపన అనే అరథ ంలో వాడబడింది, (జూన్నగఢీ).  

َََا يُعَِْْلَلَْق َ َََََمحشٗهَْيدَُُثما َيْبَدُؤاََََاّلٰلَُقُِل
َيُِعْيُدٗهَ ََََفاَٰنَتُْؤَفُكْوَنََََاْْلَلَْقَُثما

َ 

ْنََ ما ََكٓئُِكْمَ َُشَ ِمْنَ َهْلَ قُْلَ
َاَِٰلَاِْلَق َِ ََمحشََياْهِدْي٘ َيْهِدْيََََاّلٰلَُقُِل

يَامحشََق َِلِلْحََ اَِاَفََمْنَ َ اِْلَق َِْهِدْي٘ ََٰلَ
ي َ اَْنَ َ اَمَاتاَاََحق  َََبَعَ َّلا َ٘يَْ٘د َِيَهَِْنَ اَِّلا َ

يََاَنَْ َكيَْفَمجتََي ْهدي لَُكْميمطَ َفَماَ
ََََََتُْكُمْوَنَ

َ
َ

َظنًَّا َ اَِّلا اَْكََثُُهْمَ يَتابُِعَ َََوَماَ َمحش اِنا
َشْيـ  َا َ ِ اِْلَق  ِمَنَ َ ُيْغِنْ ََّلَ َ نا محشَالظا

َ ََِاّلٰلََاِنا ًَۣب َََلُْوَنََماََيْفعَََعلِْيم 

الَْوََ هيَذاَ ََكَنَ اََقََُماَ يُنَ ي فَْْرا ََيََتَيْنَ
ُدْوِنََمَِ تَْصِدْيَقَََاّلٰلَِْنَ يِكْنَ َول

َوَتْفِصيَْلَ يََديْهَِ َ بَْْيَ ِْيَ اَّلا
ِمْنََ فِْيهَِ َريَْبَ ََّلَ َِالِْكتيِبَ َراب 

َ َىخسََالْعيلَِمْْيَ
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పర భువైన (అలా్లహ్) తరఫు నండి వచ్చింద 

నటంలో ఎల్లంటి సందేహంలేదు!  

38. అయిన్న వారు: ''అతనే (ము'హమమదే) 

దీనిని కలిపంచాడు.'' అని అంట్టన్నారా? 

వారితో అన: ''మీరు సతయవంతులే అయితే 

– అలా్లహ్న విడిచ్చ మీరు పిలువగలిగే 

వారందరినీ (మీ సహాయానికి) పిలుచుకని – 

దీన్నవ్ంటి ఒకక సూరహ్్నైనా (రచ్చంచ్చ) 

తీసుకురండి!'' 24   

39. కాని వారు – దాని జ్ఞు న్ననిా ఇముడుి 

కనక ముందే మరియు దాని వాయఖాయనం వారి 

వదద కు రాకముందే – దానిని అబధు మని 

తిరసారించారు. వీరికి పూరామునా వారు 

కూడా ఈ విధంగానే అబధు మని తిరసారిం 

చారు. కావున, చూశ్వరా! ఆ దురామరుగ ల 

ముగింపు ఎల్ల జరిగిందో!   

40. మరియు వారిలో కందరు దీనిని (ఈ 

ఖుర్ ఆన్్న) నమేమవారున్నారు మరికందరు 

దీనిని నమమని వారున్నారు. మరియు 

దౌరినయపరులు ఎవరో నీ పర భువుకు బ్దగా  

తెలుసు.  

41. మరియు ఒకవేళ వారు నినా 

అసతుయడవని తిరసారిసేత , వారితో అన: ''న్న 

కరమలు న్నకు మరియు మీ కరమలు మీకు. న్న 

కరమలకు మీరు బ్దధ్ధయలు కారు మరియు మీ 

కరమలకు నేన బ్దధ్ధయడన కాన.''  

42. మరియు వారిలో కందరు నీ మాటలన 

వింటూ ఉంటారు! ఏమీ? నీవు చెవిటి వారికి 

వినిపించగలవా? మరియు వారు ఏమీ 

అరథ ంచేసుకోలేక పోయినపపటిక్ర (వారికి 

వినిపించగలవా)?  

 
24) చూడండి, 2:23 వాయఖాయనం-17; 11:13, 17:88 మరియు 52:34. 

َ
ىهَُ افََْتي َيُقْولُْوَنَ َاَْمَ فََمحشَ تُْواَاَْقُْلَ

ِْثلَِبُِسْورََ م  َواْدُعوٍَْةَ َ َمِنََهه اَ
ِْنَدَََُمَْاْسَتَطْعتَُ ُكنُْتْمَََنَْاَََِاّلٰلَِْوِنََم 
ِدقَِ َصي ََََََََْْيَ

ََ بِعِلِْمهه َُيِْيُطْواَ لَْمَ بَِماَ بُْواَ َكذا بَْلَ
تَاْوِيْلُهَٗ يَاْتِِهْمَ اَ ََولَما لَِكََمحشَ َكذي

َقْبلِِهمَْ ِمْنَ ِْيَنَ اَّلا َبَ فَاْنُظْرََََكذا
َالٰظلِمَََِكَنَََعقَِبُةَََكْيَفَ َََْْيَ

َ
ي ؤََْوِمنَْ ْنَ ما ََنَُِمُهْمَ بِهه مَاَوِمْنُهمََْ ََنََْ

َِ ب يُْؤِمُنَ َ
َهَهَّلا ََرب َكَوََمحشَ اَْعلَُمََ

َخجمَبِالُْمْفِسِدْيَنَ

َ َعَمِٰلْ َ ْ ِ
ٰل  َفُقْلَ بُْوَكَ َكذا َواِْنَ

َعَملُُكمَْ َََولَُكْمَ بَرِيْٓـ ُْوَنَمجت اَنُْتْمَ
َواَنََا اَْعَمُلَ اَ٘ َِمما َابَََ ِما م  ء َ َرِْيٓ

َََْوَنََتْعَملَُ
اْستَََوِمنَْ ي ْنَ ما َمَُِهْمَ َََمحشاَِلَْكَُعْوَنَ
النَْاََاَفََ تُْسِمُعَ ََّلََتَ ََكنُْواَ َولَْوَ َ ما ص 

ََََيْعقِلُْوَنَ
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43. మరియు వారిలో కందరు నినా 

చూసాత రు. ఏమ? నీవు అంధ్ధలకు సన్నమరగ ం 

చూపగలవా? ఒకవేళ వారు చూడలేక 

పోయిన్న!  

44. నిశియంగా, అలా్లహ్ మానవులకు 

ఎల్లంటి అన్నయయం చేయడు, కాని 

మానవులే తమకు త్ము అన్నయయం 

చేసుకుంటారు.  

45. మరియు ఆయన (అలా్లహ్) వారిని 

సమావేశపరచే రోజ్ఞ, ఒక దినపు ఒక ఘడియ 

కంటే ఎకుావ కాలం (ఇహ లోకంలో) 

గడపలేదని వారు భావిసాత రు. 25  వారు 

ఒకరినొకరు గురుత  పడత్రు. 26  వాసత వానికి 

అలా్లహ్న దరిశంచ వలసివునా సత్యనిా  

నిరాకరించ్చన వారు, తీవర మైన నషా్నికి గురి 

అవుత్రు మరియు వారు మారగ దరశక 

త్ానిా పందలేక పోయారు.  

46. మరియు (ఓ ము'హమమద్!) మేము 

వాసత వానికి వారికి వాగాద నం చేసిన (శిక్షలలో) 

కనిాంటిని నీకు చూపిన్న, లేక (అంతకు 

ముందే) నినా మరణంపజేసిన్న, వారు మా్

వైపుక్ష కదా మరలి రావలసి వునాది. చ్చవరకు 

వారి కరమలనిాంటిక్ర అలా్లహ్యే సాకేి!  

47. మరియు పర తి సమాజ్ఞనిక్ర ఒక పర వకత  

(పంపబడాాడు). ఎపుపడైతే వారి పర వకత  వసాత డో 

అపుపడు వారి మధయ (వయవహారాల) తీరుప 

న్నయయంగా చేయబడుతుంది. మరియు వారి 

క్ల్లంటి అన్నయయం జరుగదు. 27  

 

25) చూడండి, 79:46.  

26) చూడండి, 23:101.  

27) చూడండి, 6:131-132, 17:15.  

اَِلَْكَ ياْنُظُرَ ْنَ ما اَفَاَنَْتَمحشَََوِمْنُهْمَ
ََّلَ ََكنُْواَ َولَْوَ َ الُْعْْمَ َتْهِديَ

ْوَنَ َََََُيْبِصُ
َ َ َاّلٰلََاِنا اَ َيْظلُِمَ شََََّلَ ْيـ  اَلااَسَ
يكَِ ل اََوا َالااَسَ َْونَََيْظلِمَََُُهمَُْفسََنَْنا
ََ

ََيُِْشَُ ََويَْوَمَ اَِّلا يَلَْبُثْو٘اَ اْمَ ل ََكَْنَ ُهْمَ
َيَتَعاَرفُْوَنَ الاَهارَِ َِنَ م  َ َساَعة 

َبَيَْنُهمَْ بُْواَمحشَ َكذا ِْيَنَ اَّلا َ َخِْسَ قَْدَ
ََاَُمْهَتِدْيَنََوََْوَماَََكنََُاّلٰلَِبِلَِقآءَِ

َ
َ

نُرِيَناَكََواِمَا ِيَْاَ اَّلا َبْعَضَ ْمََعُِدهَُنَََََ
نََ فَاَِلَْفَاَتوََاَْوَ َََيناَكَ ُثما َمرِْجُعُهْمَ َناَ
ََماََيْفَعلُْوَنََاّلٰلَُ َلََعي ََََشِهْيد 
ََ

راُسْول َ ٍةَ اُما َ ِ
ََولُِك  َجآَءَمجتَ فَاَِذاَ

بِالْقِْسِطََ بَيَْنُهْمَ َ قُِِضَ رَُسْولُُهْمَ
َََْوَنَُهْمَََّلَُيْظلَمَُوََ
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48. మరియు వారిల్ల అడుగుతున్నారు: 

''మీరు సతయవంతులే అయితే ఈ వాగాద నం 

ఎపుపడు పూరిత  కాననాది?''  

49. (ఓ పర వకాత !) వారితో ఇల్ల అన: 

''అలా్లహ్ కోరితే తపప! న్న కరకు నేన 

క్రడుగానీ, మేలుగానీ చేసుకోగలిగే శకిత  న్నకు  

లేదు. 28   పర తి సమాజ్ఞనికి ఒక గడువు 

నియమంచబడి ఉంది. వారి  గడువు వచ్చి 

నపుడు వారు ఒక ఘడియ వనకగానీ లేక 

ముందుగానీ కాలేరు.'' 29  

50. వారితో అన: ''ఏమీ? మీరు 

ఆలోచ్చంచారా (చూశ్వరా)! ఒకవేళ ఆయన 

శిక్ష మీపైె రాతిర  గానీ, లేక పగలు గానీ వచ్చి 

పడితే (మీరేం చేయగలరు)? అయితే దేని 

కరకు అపరాధ్ధలు తందర 

పెడుతున్నారు?'' 30  

51. ఏమ? అది (ఆ శిక్ష) మీపైె వచ్చిపడిన 

తరువాతనే మీరు దానిని నముమత్రా? (ఆ 

రోజ్ఞ మీరిల్ల అడగబడత్రు): ''ఇపుపడా 

(మీరు దానిని నమేమది)? వాసత వానికి మీరు 

దాని కరకు తందరపెడూత  ఉండేవారు కదా!''  

52. అపుపడు దురామరుగ లతో ఇల్ల 

అనబడుతుంది: ''మీరు శ్వశాతమైన శిక్షన 

అనభవించండి! మీకు – మీరు చేస్తత   ఉండిన 

కరమల పర తిఫలం తపప – వేరే (శిక్ష) విధంచ 

బడున్న?'' (5/8)  

 
28) ఇకాడ అలా్లహుత'ఆల్ల దైవపర వకత  ('స'అ.స.)తో: ''అలా్లహ్ కోరనిదే న్నకు-నేన, క్రడు్

గానీ, మేలుగానీ, చేసుకోలేన.'' అని చెపపమంట్టన్నాడు. దైవపర వకత  ('స'అ.స.)క్ష తన 

సాంత్నికి క్రడుగానీ మేలుగానీ చేసుకునే శకిత  లేనపుపడు, ఇతర వలీలకు గానీ లేక 

సదుపరుష్ఠలకు గానీ – జీవించ్చ ఉన్నా లేక మరణంచ్చన్న – ఇతరులకు క్రడు గానీ మేలు 

గానీ చేయగల శకిత  ఎల్ల ఉండ గలదు? వారిని అరిథ ంచేవారు ఇది ఎందుకు అరథ ంచేసుకోరు?  

29) చూడండి, 7:34.  

30) చూడండి, 6:57-58, 48:32.  

َوََ الْوََيَُقْولُْوَنَ هيَذاَ َ اِنَْْعدََُمّٰتي ََ
دََُِكْنُتمَْ َََََََََْْيََقَِصي
ََّلَََقُْلَ وا اَ َِضًّ َ ِلَْفَِسْ اَْملُِكَ َ٘ َّلا

ََ َشآَء َماَ َ اَِّلا اَ ََاّلٰلََُنْفع  ٍةَمحش اُما َ ِ
لُِك 

َ َاََجل  فًََلَمحشَ اََجلُُهْمَ َجآَءَ اَِذاَ
وَااَْيَْستََ َ َساَعة  ََّلَِخُرْوَنَ

ََََيَْسَتْقِدُمْونََ

َ اَِقُْلَ اَتيىُكمَْاََرَءْيُتْمَ َْنَ ََعَذابُهََٗ
ََنََََاَوَََْت َاَاَبيََ اَذا يَْسَتْعِجُلَمِْنُهََهار اَما

َََالُْمْجرُِمْوَنَ

بِهَه يَمْنُتْمَ ا َوَقَعَ َماَ اَِذاَ َ ٰٓلْـ يَنََمحشََاَثُما ا
َتَْسَتْعِجلُْوَنَ ََََوقَْدَُكْنُتْمَبِهه

َ

ِيَْ لَِّلا قِْيَلَ َ َنََُثما ُذْوقُوََْ اَََظلَُمْواَ
َِاَََُِتَْزْوَنََاْْلُِْلِمجتََهْلََََعَذاَبَ َب

اَمَََّلا
َََُبْوَنَسَِكَْْمَتََُكْنتَُ
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53. * మరియు (ఓ పర వకాత !) వారు ఇంకా 

ఇల్ల అడుగుతున్నారు: ''ఏమీ? ఇదంత్ 

సతయమేన్న?'' 31 వారితో అన: ''అవున, న్న 

పర భువు సాకేిగా! ఇదంత్ నిశియంగా 

జరగబోయే సతయమే! మరియు మీరు దాని 

నండి తపిపంచు కోలేరు!''  

54. మరియు దురామరగ ం చేసిన పర తి వయకిత  

వదద  ఒకవేళ వాసత వానికి భూమలో ఉనా  

ధనమంత్ ఉన్నా, దానిని అంత్ పరిహారంగా 

ఇవాటానికి సిధు పడత్డు, 32  (కాని అది 

స్వాకరించబడదు). మరియు వారు ఆ శిక్షన 

చూసినపుపడు లోలోపల పశ్విత్త పపడత్రు. 

మరియు వారి మధయ తీరుు నాాయంగా 

జరుగుతుంది మరియు వారిక్ల్లంటి 

అన్నయయం జరుగదు.  

55. వినండి! నిశియంగా, ఆకాశ్వలలోనూ 

మరియు భూమలోనూ ఉనా సమసత మూ, 

అలా్లహ్ క్ష చెందినది. తెలుసుకోండి! 

నిశియంగా, అలా్లహ్ వాగాద నం సతయం, కాని 

చాల్ల మందికి తెలియదు.  

56. ఆయనే జీవనమరణాలన ఇచేివాడు 

మరియు ఆయన వైపునక్ష మీరంత్ 

మరలింపబడత్రు. 33  

57. ఓ మానవుల్లరా! వాసత వంగా మీ 

పర భువు తరఫు నండి మీ వదద కు హతోపదేశం 

(ఈ ఖురఆన్్) వచ్చింది మరియు ఇది మీ 

హృదయాలాో ఉనా వాటిని (రోగాలన) 

నయం చేసుత ంది. మరియు విశాసించ్చన వారికి 

 
31) ''మరణంచ్చ మటాిగా మారిపోయిన తరువాత కూడా మళ్ళు సజీవులుగా మునపటి 

ఆకారంలో లేపబడత్మా?'' ఇల్లంటి పర శాలు ఖుర్ఆన్్లో ఇంకా రండుచోటాలో ఉన్నాయి. 

చూడండి, 34:3, 64:7.  

32) చూడండి, 3:91 మరియు 5:36.  

33) చూడండి, 11:123.  

ََ ُهوَََوي َ اََحقٌّ ََْسَتْۣنبِـ ُْونََكَ اِْيََخمش قُْلَ
َْ٘وََ ِ ََرٰب  َِلَقٌََّ َاِناٗهَ اَنُْتْمَخمشَ َوَماَ٘

َََخجمَبُِمْعِجزِيَْنَ
َ

ِِفَ َماَ َظلََمْتَ َنْفٍسَ َ ِ
لُِك  َ اَنا َولَْوَ

بََِّْلَََا ََّلْفَتَدْتَ َهَهْرِضَ واَََواََمحشَ َْس 
َاالادََ لَما َاََاَمَةَ ََِِضَََوقَُمجتََلَْعَذاَبََراَُواَ

ََالِْقْسِطَوَُهْمَََّلَُيْظَلُمْوَنََبَيَْنُهْمَبَِ
َ
َ

َ َ اِنا َِاَََّلَ٘ َّلِلٰ ميويِتََ السا ِِفَ َماَ
َََواَّْلَْرِضَ ََمحش وَْعَد َ اِنا ََََاّلٰلَِاَََّلَ٘ َحقٌّ

َاَْكََثَُهْمَََّلَ يِكنا ل ََْعلَُمْوَنََيََوا
َ
َوََََُهوََ ََ ْوَنََِهَتُرَْجعَُُيِمْيُتََواَِلَْيُْْحه
ََ

َيي٘اَي َ َجآءََالاََهاَ قَْدَ تُْكْمََاُسَ
ِْنََ َم  وِْعَظة  ب ُِكمَْما وَِشَفآء َل َِماَِِفَََرا

َ رَْْحَة  وا يَ وَُهد  ُدْورِممقَ الص 
َ ََََل ِلُْمْؤِمنِْْيَ
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మారగ దరశకతాం మరియు కారుణ్యం 

(పర సాదిసుత ంది). 34   

58. ఇల్ల అన: '' అలా్లహ్ అనగర హం వలా 

మరియు ఆయన కారుణ్యంవలా. కావున 

దీనితో వారు ఆనందించాలి, ఇది వారు 

కూడబటాే దానికంటే ఎంతో మేలైనది.''  

59. ఇల్ల అన: ''మీరు ఆలోచ్చంచారా! 

అలా్లహ్ మీ కరకు అవతరింపజేసిన జీవన్న 

ప్రధలో నండి మీరు సాయంగానే కనిాంటిని 

ధరమసమమతం, మరికనిాంటిని నిషేధం చేసు్

కున్నారు.'' 35  ఇల్ల అడుగు: ''ఏమీ అలా్లహ్ 

మీకు అనమతినిచాిడా? లేదా మీరు 

అలా్లహ్పైె అబదాు లు కలిపంచు తున్నారా?''  

60. మరియు అలా్లహ్పైె అబదాు లు కలిపంచే 

వారు, తీరుప దినమున గురించ్చ ఏమన 

కుంట్టన్నారు? నిశియంగా, అలా్లహ్ 

మానవుల యెడల అతయంత అనగర హం 

కలవాడు, కాని చాల్ల మంది కృతజు తలు 

చూపరు.  

61. మరియు (ఓ పర వకాత !) నీవు ఏ కారయంలో 

ఉన్నా మరియు ఖుర్ఆన్్ నండి నీవు దేనిని 

పఠిస్తత  ఉన్నా మరియు (ఓ మానవుల్లరా!) 

మీరు ఏమ చేస్తత  ఉన్నా! మీరు మీ పనలలో 

నిమగుాలై ఉనాపుపడు, మేము మమమలిా 

కనిపెటా్టకనే ఉంటాము. భూమాయకాశ్వలలో 

ఉనాట్టవంటి ఒక రవాంత (పరమాణువంత) 

వసుత వైన్న, దానికంటే చ్చనాదైన్న లేదా 

పెదద దైన్న, నీ పర భువు దృషా్ర్ నండి గోపయంగా 

లేదు. అదంత్ ఒక సపషామైన గర ంధంలో 

వార యబడి ఉంది. 36   

 

34) చూడండి, 17:82 మరియు 41:44.  

35) చూడండి, 5:101-102. 

36) చూడండి, 6:59, 38, 11:6.  

ََ بَِفْضِل فَبَََِاّلٰلَِقُْلَ َ لَِكََذَيَوبِرَْْحَتِهه
اََيَُْهَوََخَْيَ ََفَلَْيْفرَُحْوامحش ِما َمُعْوَنََم 

ََ
اَرََ َََْ٘يُتمَْءََقُْلَ ا اََما لَُكْمََََاّلٰلَُنَْزَلَََ

اَ َحَرام  ِْنُهَ م  فََجَعلُْتْمَ ِْزٍقَ ر  ِْنَ م 
قُْلََ محشَ يًل  َٰٓواَحل لَُكمَََّْلٰلَُا اَْمَََاَذَِنَ

َ ْوَنََاّلٰلَِلََعَ ََََتْفََتُ

َيفَْ ِْيَنَ اَّلا َ َظن  ََََتََُوَماَ لََعَ ََاّلٰلَِْوَنَ
الْقِييَََالَْكِذَبَ ْوََََّلَََُاّلٰلََََاِنَامحشَََمةِيَْوَمَ

َفَْضَ لََعَ ٍَلَ يكََِ َول ََالااِسَ نا
َََخجمَاَْكََثَُهْمَََّلَيَْشُكُرْوَنَ

َتتْلُْواَ َماَ وا َشاٍْنَ َ ِِفْ تَُكْوُنَ َوَماَ
ِمْنََ َتْعَملُْوَنَ ََّلَ وا يٍنَ قُْرا ِمْنَ ِمْنُهَ

َُكنااََعلََ اَاِْذَيََْعَمٍلَاَِّلا ُكْمَُشُهْود 
فِْيهَِفِْيُضوَْتَُ َيْعُزُبَََومََمحشَََنَ ْنََعََاَ
َِ ب  َََََكَرا ِْثَِمْن اَّْلََلََِقَام  ِِفَ ٍةَ َذرا ْرِضََ

ِِفََ ِمْنَََوََّلَ اَْصَغَرَ َوََّلَ٘ َمآءَِ السا
كِتيٍبَ ِِفَْ َ اَِّلا َ اَْكََبَ َوََّلَ٘ ذيلَِكَ

َ بِْْيٍ َََم 
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62. వినండి! నిశియంగా అలా్లహ్కు 

పిర యులైన వారికి  37   ఎల్లంటి భయమూ 

ఉండదు మరియు వారు దుుఃఖపడరు కూడా!   

63. ఎవరైతే విశాసించారో మరియు 

దైవభీతి కలిగి ఉంటారో!  

64. వారికి ఇహలోక జీవితంలోనూ మరియు 

పరలోకంలోనూ శుభవారత  ఉంట్టంది. అలా్లహ్ 

పలుకులలో ఎల్లంటి మారుప  ఉండదు. ఇదే 

ఆ గొపప సాఫలయం (విజయం).  

65. మరియు (ఓ ము'హమమద్!) వారి 

మాటలు నినా దుుఃఖంపజేయకూడదు. 

నిశియంగా, ఆధపతయం 38   అలా్లహ క్ష 

చెందుతుంది. ఆయనే సరాం వినేవాడు, 

సరాజ్ఞు డు.  

66. వినండి! నిశియంగా, ఆకాశ్వలలో ఉనా 

వారందరు మరియు భూమలో ఉనా 

వారందరు అలా్లహ్క్ష చెందుత్రు. మరియు 

అలా్లహ్న కాదని ఆయనకు భాగసాాములన 

కలిపంచ్చ వారిని ప్రర రిథ ంచేవారు, ఎవరిని అనస  

రిసుత న్నారు? వారు అనసరిసుత నాది క్షవలం 

తమ భర మలనే. మరియు వారు క్షవలం 

ఊహాగా న్నలు మాతర మే చేసుత న్నారు.  

67. ఆయనే మీ కరకు రాతిర ని, అందులో 

మీరు విశ్వర ంతి పందటానికి మరియు పగటిని 

(సంప్రదించటానికి) పర కాశవంతంగా చేశ్వడు. 

నిశియంగా శర ధు గా వినే వారికి ఇందులో 

స్తచనలున్నాయి.  

 

37) అవ్లియా', వలియుయన్్: (ఏక వ.) ఈ పదానికి, సహాయకుడు, రకేించేవాడు, పోష్రంచే 

వాడు, బంధ్ధవు, సనిాహతుడు, పిర యుడు, యజమాని, సాామ, కరత , సేాహతుడు 

మొదలైన అరాథ లున్నాయి. చూడండి, 2:257 మరియు 3:68.  

38) 'ఇ'జజ తున్్: అనే పదానికి శకిత , గౌరవం, ఆదరం అనే అరాథ లున్నాయి.  

 

َ اَْوِلَآَءَ َ اِنا َاّلٰلَِاَََّلَ٘ َََ َخْوف  ََّلَ
َََممهَََزنُْونََْيِهْمََوََّلَُهْمَََيَْلََعََ

ِْينََاََ يَمُنوََّْلا َََىجتَُقْونََْواََيتَااََوََكنََُا
ْنَياََوِٰفَلَُهُمَالْبُِْشَي يَِِفَاِْلَييوةَِال 
ََاَّْليِخَرةَِ ََمحش لََِكِميِت َتْبِديَْلَ محشََاّلٰلَََِّلَ

َىجتَذيلَِكَُهَوَالَْفْوُزَالَْعِظْيُمَ
قَْولُُهمَْ ََيُْزنَْكَ َََوََّلَ ََنَااَِجحم َة الْعِزا ََِ ََّلِلٰ

َاََجِ ِمْيعََُُهوََمحشَْيع  َََُمَيََْالَْعلَِالسا َ

اَِاََ َََِنَاََّلَ٘ السَاََّلِلٰ ِِفَ َوَمْنَََمْنَ ميويِتَ
اَّْلَْرِضَ َِِفَ ِْيَنََمحشَ اَّلا يَتابُِعَ َوَماَ

ََكٓءََََاّلٰلَِيَْدُعْوَنَِمْنَُدْوِنََ اِْنَمحشَََُشَ
َ اَِّلا ُهْمَ َواِْنَ َ نا الظا َ اَِّلا ياتابُِعْوَنَ

ََََََرُُصْوَنَََيَْ

َُهوََ جََاَ ِْيَ ََّْلا الا لَُكُمَ َلََعَلَ
اهََالاَوََاَفِْيهََِْسُكُنوَْتََلَِ َاَِمحشََاَرَُمْبِص  نا

اْسَمُعْوَنََ َذيلَِكَََّليييٍتَل َِقْوٍمَي ََِِفْ
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68. ''అలా్లహ్ కు కడుకు ఉన్నాడు.'' 39  

అని వారు (యూదులు మరియు కై్ైసత వులు) 

అంటారు. ఆయన పరమ పవితుర డు. ఆయన 

సాయం సమృదుు డు. ఆకాశ్వలలోన మరియు 

భూమలోనూ ఉనాదంత్ ఆయనక్ష చెందు 

తుంది! ఇల్ల అనటానికి మీ దగగ ర ఏదైన్న 

నిదరశనం ఉందా? ఏమీ? అలా్లహ్న గురించ్చ 

మీకు తెలియని మాటలు అంటారా?   

69. ఇల్ల అన: ''నిశియంగా అలా్లహ్కు 

అబదు ం అంటగటాే వారు ఎనాటిక్ర సాఫలయం 

పందరు.''  

70. ఇహలోకంలో వారు కంతకాలం సుఖాలు 

అనభవించవచుి! కాని తరువాత మా 

వైపునక్ష, వారికి మరలి రావలసి ఉంది. 

అపుపడు మేము వారి సతయతిరసాారానికి 

ఫలితంగా, వారికి కఠిన శిక్ష రుచ్చచూపు 

త్ము. (3/4)  

71. * మరియు వారికి నూ'హ్ గాధన 

వినిపించు. 40 అతన తన జ్ఞతి వారితో ఇల్ల 

అనాపుపడు: ''న్న జ్ఞతి సోదరుల్లరా! నేన 

మీతో ఉండటం మరియు అలా్లహ్ స్తచన 

(ఆయాత్)లన బోధంచటం, మీకు బ్దధ్య 

కరమైనదిగా ఉంటే! నేన మాతర ం అలా్లహ్నే 

నముమకున్నాన. మీరూ మరియు మీరు 

అలా్లహ్కు సాటి కలిపంచ్చనవారూ, అందరూ 

కలిసి ఒక (పన్నాగపు) నిరియం తీసుకోండి, 

తరువాత మీ నిరియంలో మీక్ల్లంటి సందేహం 

 
39) యూదులు అంటారు: '' 'ఉ'జైర్ ('అ.స.) అలా్లహ్ కొడుకు.'' అని. కై్ైసత వులు అంటారు: 

'ఈసా ('అ.స.)  అలా్లహ్ కొడుకు.'' అని. కుమారుడు ఉండాలని, వారే  కోరుత్రు, ఎవ్

రైతే తమ మరణ్ం తరువాత తమ ఆసిత ప్రసుత లకు వారసుడు ఉండాలనికోరుత్రో! అలా్లహ్ 

(సు.త.) నితుయడు, సజీవుడు, అంత్ నశించ్చన తరువాత కూడా మగిలి ఉండేవాడు. 

విశాంలో ఉనా సమసత మూ ఆయనక్ష చెందినది. ఆయనే సరాానికి వారసుడు. అల్లంటపుప్

డు, ఆయనకు కడుకు అవసరం ఎందుకుంట్టంది. చూ. 2:116, 19:90-92, 6:100.  

40) నూ'హ్ ('అ.స.) వివరాలకు చూడండి, 11:36-48 మరియు 7:59-64.  

ََ ََذ اََاّلٰلَُقَالُواَاَّتا َنهََََٗوَل  ََُهوََمحشََُسْبحي
ََالَْغِنَ  َوَماَِِفَمحش ميويِتَ السا ِِفَ َماَ َُلَٗ
َِضَرَْاَّْلََ ِمحشَ م  ِعْنَدُكْمَ ْنََاِْنَ
بِهيَذاُسلْطَي ٍََنًَۣ َُاََمحش َوَْتَُقْول لََعَ ََاّلٰلََََِنَ
ََََْعلَُمْوَنَتَََاَََّلَمََ َ

ََ لََعَ ْوَنَ َيْفََتُ ِْيَنَ اَّلا َ اِنا ََاّلٰلَِقُْلَ
َىجتَالَْكِذَبَََّلَُيْفلُِحْوَنَ

َاَِلَْناََمرِْجُعُهْمَ ْنَياَُثما َِِفَال  َمَتاع 
الَْ نُِذْيُقُهُمَ َ ِديَْدَبِمََعََُثما اََذاَبَالشا

َخجمَاَيَْكُفُرْوَنَََكنُوَْ
َ
َعَليََْواْتَ َنبََُلَ َقاَلَََََجحمْوٍحَُنَاَََِهْمَ اِْذَ
ََلِقََ َكَُبَ ََكَنَ اِْنَ ييَقْوِمَ َ ْوِمهه

َوتَْذكَِْيِْيََ َ َقاِِمْ ما َعَلْيُكْمَ
َ َاّلٰلَِبِايييِتَ ََ َاّلٰلََِفَعَٰلَ ُْتَََ تََوَّكا

ََكٓءََ َوَُشَ اَْمَرُكْمَ ََكََُفاََْجُِعْو٘اَ ُثما ْمَ
َََعَلْيُكْمَُغمَاََْمرُُكمَََّْلَيَُكْنَاََ ة 

ََََاْقُضْوَ٘اََُثمَا َََِظُرْوِنََنَْتََََُوََّلَاَِٰلا
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లేకుండా చూసుకోండి. ఆ పిదప ఆ 

పన్నాగానిా న్నకు వయతిరేకంగా పర యోగిం 

చండి; న్నకు ఏమాతర ం వయవధనివాకండి.  

72. ''కాని, ఒకవేళ మీరు వనదిరిగితే, నేన 

మాతర ం మీ నండి ఎల్లంటి పర తిఫల్లనిా 

అడగటం లేదు! న్న పర తిఫలం క్షవలం అలా్లహ్ 

దగగ ర ఉంది. మరియు నేన క్షవలం ముసాిం 

(అలా్లహ్కు విధేయుడన) అయి ఉండాలని 

ఆజ్ఞు పించబడాాన.'' 41   

73. కాని, వారు అతనిని అబదీు కుడని 

తిరసారించారు. కావున మేము అతనిని 

మరియు అతని తోప్రట్ట ఓడలో ఉనా వారిని 

రకేించ్చ, వారిని భూమకి వారసులుగా చేశ్వము. 

మరియు మా స్తచనలన అబదాు లని 

తిరసారించ్చన  వారిని ముంచ్చవేశ్వము. కావున 

చూడండి హెచిరిక చేయబడిన (విశాసించని) 

వారి గతి ఏమయిందో!  

74. అతని (నూ'హ్) తరువాత పర వకత లన 

వారి వారి జ్ఞతుల  వారి వదద కు పంప్రము. 

వారు, వారి వదద కు సపషామైన నిదరశన్నలు 

తీసుకని వచ్చిన్న! వారు మొదట అబధు మని 

తిరసారించ్చన విషయానిా మళ్ళు విశాసించ 

లేక పోయారు. ఈ విధంగా మేము హదుద లు 

మీరి పర వరిత ంచేవారి హృదయాల మీద ముదర  

వేసాత ము.  

75. ఇక వారి తరువాత, మూసా మరియు 

హారూన్్లన మా స్తచనలతో ఫిర్'ఔన్్ 

మరియు అతని న్నయకుల వదద కు పంపితే, 

వారు దురహంకారం చూప్రరు. వారు 

అపరాధ్ధలైన జనలు.  

 

41) నూ'హ్ ('అ.స.) యొకా ఈ మాటలనండి తెలిసేదేమటంటే పర వకత లందరూ, ఇసాాం – 

అంటే, ఏకై్క ఆరాధ్ధయడు అలా్లహ్ (సు.త.)క్ష విధేయులై ఉండాలని – బోధంచారు. చూడండి, 

27:91, 2:131-132, 12:101, 10:84, 7:126, 27:44, 5:111 మరియు 6:162-163.   

َ
َ
ِْنََفََ م  َساَِْلُُكْمَ َفَماَ ُْتْمَ تََولا اِْنَ

َاَْجرٍَ َمحشَ َ لََعَ َ اَِّلا اَْجرَِيَ حملََاّلٰلَِاِْنَ
ِمَنََ اَُكْوَنَ اَْنَ َواُِمْرُتَ

َ ََََََالُْمْسلِِمْْيَ
بُْوُهَ َفََكذا مَافَََ َوَمْنَ ْينيُهَ ِِفََنجا ََعٗهَ

وََجَعلَْ َنيُهمَْالُْفلِْكَ ٰٓئَِفََ ََخل
َْقَنَاَواَْغرََ ََِ بُوَْاَّلا َكذا يييتَِنَاْيَنَ بِا مجتَاَ

ََعقَِبُةَ ََكَنَ َكْيَفَ فَاْنُظْرَ
َََالُْمْنَذرِيَْنَ

ََ اِٰلي َ رُُسًل  َبْعِدههَ ِمْنًَۣ َبَعْثَناَ َ ُثما
َ بِاْلَي ِنيِتَ فََجآُءوُْهْمَ َماَفََقَْوِمِهْمَ

ِلُْؤِمنَُ بِمََََكنُْواَ ََْواَ بِهه بُْواَ َكذا ِمْنََاَ
َنْطََكذَيمحشََُلَبَْقََ قُلُْوِبَََلََعَيَبُعََلَِكَ

ََََتِدْيَنَالُْمعَْ
َ

ََ وْٰسي م  َبْعِدهِْمَ ِمْنًَۣ َبَعْثَناَ َ ُثما
َوَمًَلاَ فِرَْعْوَنَ َ اِٰلي يييتَِناََئَِوَهيُرْوَنَ بِا َ هه

ْرِمَِ اَُّم  ْواََوََكنُْواَقَْوم  ََََْْيَََفاْسَتْكََبُ
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76. కావున మా వదద  నండి సతయం వారి 

ముందుకు వచ్చినపుడు, వారు: 

''నిశియంగా, ఇది సపషామైన మంతర జ్ఞలమే!'' 

అని అన్నారు.  

77. మూసా అన్నాడు: ''ఏమీ? సతయం మీ 

ముందుకు వచ్చిన తరువాత కూడా ఇల్ల 

అంటారా? ఏమీ? ఇది మంతర జ్ఞలమా? 

మరియు మాంతిర కులు ఎనాడూ సాఫలయం 

పందరు కదా!''  

78. వారన్నారు: ''మా తండిర -త్తలు 

నడిచ్చన మారగ ం నండి మమమలిా మళా్ళంచా 

లని మరియు మీ ఇదద రి పెదద రికానిా భూమలో 

సాథ పించాలన్న, మీరిదద రూ వచ్చింది? మరియు 

మేము మీ ఇదద రినీ ఏ మాతర ం విశాసించము!''  

79. మరియు ఫిర్'ఔన్్ (తన వారితో) 

అన్నాడు: ''నేరుపగల పర తి మాంతిర కుణి న్న 

వదద కు తీసుకురండి!''  

80. మాంతిర కులు వచ్చిన తరువాత మూసా 

వారితో: ''మీరు  విసరదలచుకునా  వాటిని 

విసరండి!'' అని అన్నాడు.  

81. వారు విసరగానే మూసా: ''మీరు 

విసిరింది మంతర జ్ఞలం. నిశియంగా, అలా్లహ్ 

దానిని భంగపరుసాత డు. 42  నిశియంగా, 

అలా్లహ్ దౌరినయపరుల కారాయలన చకాబడ 

నివాడు.  

82. మరియు అలా్లహ్ తన ఆజు తో 

సత్యనిా సతయంగా నిరూపిసాత డు, 43  అది 

అపరాధ్ధలకు ఎంత అసహయకరమైన్న సరే!''  

 

42) చూడండి, 7:116 మరియు 20:66.  

43) చూడండి, 8:7 మరియు 42:24.  

َجآءََ اَ اِلََْفَلَما ِعْنِدنََُهُمَ ِمْنَ َ اََق 
َُ َََاَاِنَاوَْ٘قَال َمَ َِسْحرَ هيَذاَل ََََبِْْي 
َ
اَقَاَلَ لَما َ ِ َحق 

لِلْ اَتَُقْولُْوَنَ َ ُموْٰسي٘ َ
ََجآَءُكمَْ َوََّلَمحشَ هيَذامحشَ َ اَِسْحر 

َََُيْفلُِحَالٰسِحُرْوَنَ

اَوََجْدنََ َََاقَالُْو٘اَاَِجئْتََناَِِلَلْفَِتَناََعما
وََ يبَآَءنَاَ ا َتَُكْونَََعلَْيهَِ لَُكَماََ

اَّْلََََيَآءَُالِْكَْبَِ َومََِِفَ ََنَْْرِضمحشَ ََنَُاَ
َلَُكَماَبُِمْؤمَِ َََنِْْيَ

ِحٍرََ َسي ِ
َبُِكل  َوقَاَلَفِرَْعْوُنَاْئُتْوِِنْ

ََََعلِْيٍمَ
لَُهْمَ قَاَلَ َحَرةَُ السا َجآَءَ اَ فَلَما

لُْقْونََ َاَلُْقْواََماَ٘اَنُْتْمَم  وْٰسي٘ ََََم 

اَلَْقْواََ اَ٘ ُموَْفََلما ِجْئُتْمَََقاَلَ َماَ َ ٰسي
ََ ْحرََُابِهِحمل ِ َََََمحشلس  ََُيَسََََاّلٰلََاِنا اِنا ْبِطلُٗهمحشَ
الُْمْفِسِدْيَنََََاّلٰلََ َعَمَلَ يُْصلُِحَ ََّلَ
ََ

ََ َولَْوَََاّلٰلََُويُِحق  َ بَِكلِميتِهه َ اِْلَقا
َخجمََكرَِهَالُْمْجرُِمْوَنَ
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83. కాని ఫిర్'ఔన్్ మరియు అతని 

న్నయకులు తమన హంసిసాత రేమో అనే 

భయంతో! అతని జ్ఞతి వారిలోని కందరు 

పర జలు తపప ఇతరులు మూసాన విశాసించ 

లేదు. 44  మరియు వాసత వానికి, ఫిర్'ఔన్్ 

భూమలో ప్రర బలయం కలిగి ఉండేవాడు. 

మరియు నిశియంగా, అతడు మతిమీరి 

పర వరిత ంచేవాడు.  

84. మరియు మూసా అన్నాడు: ''న్నజ్ఞతి 

పర జల్లరా! మీకు నిజంగానే అలా్లహ్ మీద 

విశ్వాసం ఉంటే మరియు మీరు నిజంగానే 

ముసాింలు (అలా్లహ్ కు విధేయులు) అయితే, 

మీరు ఆయన (అలా్లహ్) పైెననే నమమకం 

ఉంచుకోండి.'' 45  

85. అపుపడు వారిల్ల జవాబిచాిరు: 

''మేము అలా్లహ్నే నముమకున్నాము. ఓ మా 

పర భూ! మమమలిా దురామరుగ లకు పరీకేా 

సాధనంగా చేయకు.  

86. ''మరియు నీ కారుణ్యంతో మమమలిా 

సతయ-తిరసాార పర జల నండి కాప్రడు.''  

87. మరియు మేము మూసాకు మరియు 

అతని సోదరునికి ఇల్ల దివయజ్ఞు నం (వ'హీ) 

పంప్రము: ''మీరు, మీ జ్ఞతివారి కరకు 

ఈజిపాు (మసర ష)లో గృహాలన సమకూరుి 

కోండి. మరియు మీ గృహాలన ప్రర రథ న్న 

సథ ల్లలుగా చేసుకని నమా'జ్లన 

సాథ పించండి. 46   మరియు విశ్వాసులకు 

శుభవారత నివుా.''  

 

44) చూడండి, 7:120-126.  

45) చూడండి, 7:128-129.  

46) దీని అరథ ం ఏమటంటే ఫిర్'ఔన్్ జ్ఞతివారి దౌరిన్నయలనండి తపిపంచుకోవటానికి వారితో: 

''మీరు మీ ఇండా్లోనే పార రథ నాస్థ లాలు ఏరాుటు చేసుకొన్న, బైతుల్-మఖి్దస్ వైపునకు 

మరలి పార రథ నలు చేయండి.'' అని, ఆదేశమవాబడింది.  

ََ اَِّلا َ لُِموْٰسي٘ يَمَنَ ا ِْنََذََُفَماَ٘ م  َ ِياة  ر 
َقَْوِمهَه خَََ َ فِرَْعوَْلََعي ِْنَ م  َنَْوٍفَ
ًََِلاَمََوََ َفِرَْمحشََمَْهَُنََْفتَِْمَاَْنَيَاهَِئ َعْوَنََواِنا

لَِمَنََ َواِناٗهَ اَّْلَْرِضمجتَ ِِفَ لََعاٍلَ
َ َََََالُْمْْسِفِْْيَ

َ
يَمْنُتْمَ يَقْوِمَاِْنَُكْنُتْمَا َي َوقَاَلَُموْٰسي

َبِاّلٰلَِ ُْو٘اَ تََوَّكا ََفَعلَْيهَِ ُكْنُتْمَاََِ ْنَ
ْسلِِمْْيََ َََََم 

َ
َ

ََ لََعَ َََّْلٰلَِاَفَقالُْواَ َََّلََََنَاَربَامجتَََنَاتََوَّكا
ََعلَْناَفِتَََْتَْ َل ِلَْقْوِمَالٰظلِِمْْيَ َيحضََنة 

الَْقْوِمََ ِمَنَ بِرَْْحَتَِكَ َوَْن َِناَ
فِرِيَْنَ

َََالْكي
َي ا ََواَِخْيهَِاَْنََتَبوا َُموْٰسي َواَوَْحْيَناَ٘اِٰلي

ُبُيْوت اََكَُلَِقْوِم َ بِِمْصَ اْجَعلََُماَ ْواَوا
اَقَِقِْبلََُبُيْوتَُكْمََ وا َ اة  يَْيُمواَ ل َََمحشوَةَلصا

َِالْمَُوََ ِ َبَِش  َََْؤِمنِْْيَ
َ

يتَْيَتََ ا اِناَكَ َرباَناَ٘ َ ُموْٰسي َوَقاَلَ
ِِفََ َ اَْمَواَّل  وا َ زِيَْنة  َوَمًَلَهَٗ فِرَْعْوَنَ
عََ ِلُِضل ْواَ َرباَناَ ْنَياحملَ ال  ََنَْاِْلَييوةَِ

ََرباَناََامجتَََسبِْيلَِكَ
َََاَْمَوالِِهمَْْطِمْسَلََعي٘

لََعَيَواشَْ ُقلُْوبَُِدْدَ ََفًَلَََِهمََْ يُْؤِمُنْواَََ
َََّٰٰتَيََرُواَالَْعَذاَبَاَّْلَِلَْمََحََ
َ

ْعَوتُُكَماَ دا اُِجْيَبْتَ قَْدَ تَتابِعَٰٓقَاَلَ َوََّلَ َسبِيَْلَفَاْسَتقِْيَماَ َ ِ ن 
ِْيَنَََّلََيْعلَُمْوَنَ َََاَّلا
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88. మూసా ఇల్ల ప్రర రిథ ంచాడు: ''ఓ మా 

పర భూ! నిశియంగా, నీవు ఫిర్'ఔన్్కు 

మరియు అతని న్నయకులకు ఇహలోక 

జీవితంలో వైభవం మరియు సంపదలన 

పర సాదించావు. ఓ మా పర భూ! దానితో వారు, 

వారిని (పర జలన) నీ మారగ ం నండి తపిపంచు 

చున్నారు. ఓ మా పర భూ! వారి సంపదలన 

ధాంసం చేయి, వారి హృదయాలపైె కఠిన్న 

వసథ న కలుగజేయి. ఎందుకంటే, వారు కఠిన 

శిక్షన చూసేంతవరకు విశాసించరు!'' 47  

89. ఆయన (అలా్లహ్) ఇల్ల సెలవిచాిడు: 

''మీ ఉభయుల ప్రర రథ న అంగీకరించబడింది. 

మీరిదద రూ (రుజ్ఞమారగ ంపైె) సిథ రంగా ఉండండి. 

మీరిదద రూ జ్ఞు నము లేని వారి మారాగ నిా 

అనసరించకండి.'' (7/8)  

90. * మరియు మేము ఇసార యీ'ల్ సంతతి 

వారిని సముదర ం దాటించాము. ఆ పిదప 

ఫిర్'ఔన్్ మరియు అతని సైెనికులు 

దౌరినయంతో మరియు శతృతాంతో వారిని 

వంబడించారు. చ్చవరకు (ఫిర'ఔన్్) 

మునిగిపోతూ అన్నాడు: 48  ''నిశియంగా, 

ఇసార యీ'ల్ సంతతివారు విశాసించ్చన దేవుడు 

(అలా్లహ) తపప మర్కక దేవుడు లేడని నేన 

విశాసిం చాన. నేన విధేయులలో 

(ముసాింలలో) చేరాన!''  

 

47) నూ'హ్ ('అ.స.) 950 సంవతారాల వరకు ధరమపర చారం చేసిన్న కూడా అతని ('అ.స.) 

జ్ఞతి వారు, ఇసాాంవైపుకు రాలేదు, వారు అతని ('అ.స.) ఆహాాన్ననిా తిరసారించారు. ఆ 

తరువాత అతన ('అ.స.) సహంచలేక చేసిన శ్వప్రనిా గురించ్చ చూ. 71:26. అదేవిధంగా 

మూసా ('అ.స.) కూడా సహంచుకోలేక వారి మీదకు ఆపదలన పంపమని అలా్లహ్ 

(సు.త.)న ప్రర రిథ ంచారు.  

48) ఖుర్ఆన్్లో పేర్కానబడిన కథలు గుణ్ప్రఠం నేరుికోవటానిక్ష ఉన్నాయి కానీ కథలు 

చెప్రపలనే ఉదేద శయంతో కాదు. చూడండి, 2:50 మరియు స్తరహ్ అష్-ష్ఠ'అరా (26).  

َ َ ُموْٰسي ََناََ٘ربَاَوَقاَلَ يتَْيَتََاِناََ ا َكَ
ََعْونََفِرَْ زِيْنَََوَمًَلَََ وَاهَٗ َ ِِفََاَمَْة  َ َواَّل 
ْنَياحملََاِلََْ ال  َعْنَََََرباَنَاييوةَِ ِلُِضل ْواَ

َاَْمَوالِِهْمَََََرباَنَامجتَََسبِْيلَِكَ
اْطِمْسَلََعي٘

َ َفًَلَ ُقلُْوبِِهْمَ َ لََعي يُْؤِمُنْواَََواْشُدْدَ
ََََََاَالَْعَذاَبَاَّْلَِلْمََوََُحّٰٰتَيَرََ

َ
َ
اُِجْيَبْتَقََ قَْدَ َاَلَ اَْعَوتُُكمََدَاَ

َمََقِيَْفَاْستََ تَتابِعَٰٓوََاَ َسبِيَْلَن َََِّلَ َ
ِْيَنَََّلََيْعلَُمْوَنَ َََاَّلا

َ
اِْْسََ َ ٘ بَِبِنْ اْلَْحَرََآَوَجيَوْزنَاَ ءِيَْلَ

وَُجُنْودَُ فِرَْعْوُنَ َبْغي اََفَاَتَْبَعُهْمَ هَٗ
ا َمحشََواَعْدو 

٘
الْغَََحّٰٰت اَْدَرَكُهَ اَِذاَ٘ َرُقََ

اَناهَٗقََا يَمْنُتَ ا َََََّلََََ٘لَ اُِلي ََِ اَّلا َ ََيَْ٘اَِّلا
يَ َبنَُا َ بِهه اِْْسَََمَنْتَ ِمَنََآَْو٘اَ َواَنَاَ ءِيَْلَ

َ َََََََالُْمْسلِِمْْيَ
َ
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91. (అతనికి ఇల్ల జవాబు ఇవాబడింది): 

''ఇపుపడా, 49  (నీవు విశాసించేది)? మరియు 

వాసత వానికి నీవు, ఇంతవరకు ఆజ్ఞు లాంఘన 

చేస్తత  ఉన్నావు మరియు దౌరినయపరులలో 

చేరి ఉన్నావు కదా!  

92. ''ఇక నీ తరువాత వచేివారికి ఒక 

స్తచనగా ఉండటానికి ఈ  న్నడు నీ శవానిా 

కాప్రడుత్ము.'' మరియు నిశియంగా, 

చాల్ల మంది పర జలు మా స్తచనల పటా 

నిరాకేుయలై ఉన్నారు.  

93. మరియు వాసత వానికి మేము ఇసార యీ'ల్ 
సంతతి వారికి ఉండటానికి మంచ్చ  సాథ న్ననిా 

ఇచ్చి, వారికి ఉతత మ జీవన్నప్రధని పర సా  

దించాము. మరియు వారి వదద కు దివయజ్ఞు నం 

వచ్చినంత  వరకు వారి మధయ భేదాభి  

ప్రర యాలు రాలేదు. నిశియంగా, నీ పర భువు 

పునరుత్థ న దినమున వారిమధయ  ఉనా 

భేదాభిప్రర యాల గురించ్చ తీరుపచేసాత డు.  

94.  ఒకవేళ నీ వైపునకు అవతరింప 

జేయబడిన విషయాల గురించ్చ నీక్షమైన్న 

సందేహముంటే నీకు పూరాం వచ్చిన 

గర ంధ్యనిా చదువుతునా వారిని అడుగు! 

వాసత వంగా, నీ పర భువు తరఫు నండి నీవదద కు 

సతయం వచ్చింది. కావున నీవు సందేహంచే 

వారిలో చేరకు.  

95. మరియు అలా్లహ్ స్తచనలన 

అబదాు లని నిరాకరించ్చన  వారిలో చేరకు. 

అల్లచేసేత  నీవు కూడా తపపక నషాం పందే 

వారిలో చేరిపోత్వు.  

96. నిశియంగా, ఎవరి విషయంలోనైెతే నీ 

పర భువు వాకుా సతయమని నిరూపించబడిందో, 

వారు ఎనాటిక్ర విశాసించరు.  

 

49) చూడండి, 4:18.  

َوُكنَْتَ َقْبُلَ َعَصْيَتَ َوقَْدَ ٰٓلْـ يَنَ ا
َََََِمَنَالُْمْفِسِدْيَنَ

َ
بِبََفَاْلََ ْيَكَ ِ ُنَنج  ِِلَُكْوَنَدََْوَمَ نَِكَ

َخلَْ ييََلَِمْنَ ا ََةَ َفَكَ َكثَِْيَ محش َ َِنََََاَواِنا م 
يَاِسَعََالاَ َخجمََاَلَغيفِلُْوَنَنََتَِييَْنَا
َ

اِْْسََ َ ٘ بَِنْ اْنَاَ بَوا اََآََولََقْدَ ُمَبوا ِءيَْلَ
ي ِبيِتمجتََ الطا َِنَ م  َرزَقْنيُهْمَ وا ِصْدٍقَ

محشَََءُهُمَالِْعْلمََُفَماَاْخَتَلُفْواََحّٰٰتََجآَ
َبَيَْنُهمََََْرباَكَََاِنَا الْقِييَمةَََِيَْوَمَََيْقِِضْ

َََََْونَََتلِفَُْيهَََِيَْنُْواَفَََِكَََفِْيَمَا
َ

ُكنَْ اَنَْزْلَاَ٘فَاِْنَ اَ٘ ِما م  َ َشك ٍ ِِفَْ َتَ
فَسَْ َيْقَرُءْوَنَـ ََاَِلَْكَ ِْيَنَ اَّلا ِلَ

َقْبلَِكَ ِمْنَ ََالِْكتيَبَ َجآَءَكََمجت لََقْدَ
َِمنَْ ب َِكَََاِْلَق  َِمَنََوَْفًََلَتَكَََُرا َننا
َيحضَََالُْمْمََتِيْنََ

َِمَنَََوََّلَ َِتَُكْوَننا بُْوَاْيَنَكََاَّلا ََِتَييَبِايَََذا
َاْْليِْسِْيَنَََفَتُكوَََْاّلٰلَِ َََنَِمَن
َ

ََكِمََ َعلَْيِهْمَ ْتَ َحقا ِْيَنَ اَّلا َ َُتَاِنا
َيحضَََّلَيُْؤِمُنْوَنَََرب َِكَ
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97. మరియు ఒకవేళ వారి వదద కు ఏ 

విధమైన అదుభత స్తచన వచ్చిన్న! వారు 

బ్దధ్యకరమైన శిక్షన చూడనంత వరకు 

(విశాసించరు). 50   

98. యూనుస్ జ్ఞతి వారు తపప, ఇతర ఏ 

పురవాసులకు కూడా, (శిక్షన చూసిన 

తరువాత) విశాసించగా, వారి విశ్వాసం వారికి 

ల్లభదాయకం కాలేకపోయింది! (యూనస్ 

జ్ఞతి) వారు విశాసించ్చన పిదప మేము వారి 

నండి ఇహలోక  జీవితపు అవమానకరమైన 

శిక్షన తలగించాము. మరియు వారిని కంత 

కాలం వరకు, వారికి (ఇహలోక  జీవిత్నిా) 

అనభవించే అవకాశ్వనిా ఇచాిము. 51  

99. మరియు నీ పర భువు కోరితే, భూమలో 

ఉనా వారందరూ విశాసించేవారు. ఏమీ? 

నీవు మానవులందరినీ విశ్వాసులయేయ వరకు, 

వారిని బలవంతం చేస్తత  ఉంటావా?  

100. మరియు ఏ వయకిత  అయిన్న సరే 

అలా్లహ్ అనమతి లేనిదే విశాసించజ్ఞలడు. 

బుదిు హీనలపైె ఆయన (అవిశ్వాసపు) 

మాలిన్నయనిా రుదుద త్డు.  

 

50) మా శిక్ష చూసిన తరువాత విశాసిసేత  అది వారికి ల్లభదాయకం కాజ్ఞలదు. చూ. 40:85.  

51 ) యూనస్ ('అ.స.) 'నైనవా' (Nineveh) వాసులకు ధరమపర చారం చేశ్వరు. కాని 

వారతనిని  తిరసారించారు. దానికి అతన కోపపడి ఉదేర కంతో వారిని శపించ్చ వళ్ళు 

పోయారు. వారిపైెకి శిక్షరావడం చూసి పర జలందరూ ఒక మైదానంలో చేరుకని అలా్లహ్ 

(సు.త.)న మనిాంచమని ప్రర రిథ ంచారు. వారి క్షమాపణ్న అంగీకరించ్చ అలా్లహ్ (సు.త.) 

వారిశిక్షన తలగించాడు. ఆ తరువాత వారు అలా్లహ్ (సు.త.)కు విధేయులు 

(ముసాిములు) అయాయరు. ఈ విధంగా శిక్షన చూసిన తరువాత క్షమాపణ్ అంగీకరించ 

బడినవారు క్షవలం యూనస్ ('అ.స.) జ్ఞతి పర జలు మాతర మే. ఇంకా చూ. 21:87-88, 

37:139-148, (ఫ'తు ష అల్-'ఖదీర్).          *** 

ييٍَةََ ا َ ُك  َجآَءْتُهْمَ يََرُواَََولَْوَ َحّٰٰتَ
ََََََبَاَّْلَِلَْمَاالَْعذََ

ََكنَْتَفََلْوََّلَ يَمَنْتََ ا َ َقْرَية  اَََ٘نَفَعهََفَََََ
اَِاَُ٘نهَََااِْيمََ يُوََْ قَْوَمَ َ يَمُنْواََىحضََنَُسََّلا ا اَ٘ لَما

ِِفََ اْْلِْزِيَ َعَذاَبَ َعْنُهْمَ َكَشْفَناَ
ََ َِحْْيٍ

ْنَياََوَمتاْعنيُهْمَاِٰلي ََاِْلَييوةَِال 

َ
َ

َِِفَاَّْلَْرِضََنَََّْليَمَنَمََََب َكَرَََولَْوََشآَءََ
َاَُك ُهْمَََجِ الااَسََََاََفاَنَْتَتُْكرُِهََََمحشْيع 
ََََْوَاُكْوُنََحّٰٰتََيَ ََُمْؤِمنِْْيَ

َ
َ اَِّلا تُْؤِمَنَ اَْنَ ِلَْفٍسَ ََكَنَ َوَماَ

ََ ََاّلٰلَِبِاِْذِن َمحش لََعَ الر ِْجَسَ َويَْجَعُلَ
ِْيَنَََّلََيْعقِلُْوَنَ ََََََاَّلا
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101. ఇల్ల అన: ''ఆకాశ్వలలోనూ మరియు 

భూమలోనూ, ఏమేమున్నాయో చూడండి!'' 

మరియు విశాసించని పర జలకు స్తచనలు 

గానీ, హెచిరికలు గానీ పర యోజనం 

చేకూరివు!  

102. అయితే వారు, క్షవలం తమకు 

పూరాం గతించ్చన వారిల్లంటి దిన్నల కోసం 

మాతర మే నిరీకేిసుత న్నారు! వారితో అన: 

''మీరూ నిరీకేించండి! నిశియంగా, నేన 

కూడా మీతోప్రట్ట నిరీకేిసాత న!''  

103. తరువాత (చ్చవరకు) మేము మా 

పర వకత లన మరియు విశాసించ్చన వారిని 

కాప్రడుతూ ఉంటాము. ఈ విధంగా 

విశ్వాసులన కాప్రడటం మా విధ.  

104. (ఓ పర వకాత !) ఇల్ల అన: ''ఓ 

మానవుల్లరా! న్న ధరామనిా గురించ్చ మీకు 

ఎల్లంటి సందేహం ఉన్నా అలా్లహ్న వదలి 

మీరు ఆరాధంచే వారిని నేనెనాడూ 

ఆరాధంచన. అంతే కాదు, నేన ఆ అలా్లహ్నే 

ఆరాధసాత న, ఎవరైతే మమమలిా మరణంప 

జేసాత డో! మరియు నేన విశ్వాసులలో ఒకడిగా 

ఉండాలని ఆదేశించబడాాన.''   

105. (నేన ఇల్ల ఆజ్ఞు పించబడాాన): ''నీవు 

మాతర ం సతయ-ధరమమైన ఏకదైవ సిధ్యు ంత్నేా 

అనసరించు. మరియు ఎనాటిక్ర అలా్లహ్కు 

సాటికలిపంచేవారిలో (ష్రరాష్ చేసేవారిలో) 

చేరకు.  

106. ''మరియు అలా్లహ్న వదలి నీకు 

ల్లభం గానీ మరియు నషాంగానీ కలిగించలేని 

దానిని నీవు ప్రర రిథ ంచకు. ఒకవేళ నీవు అల్ల 

చేసేత ! నిశియంగా, నీవు దురామరుగ లలో చేరిన 

వాడవుత్వు.''  

مََ اْنُظُرْواَ السَاقُِلَ ِِفَ ويِتَمَياَذاَ
ََواَّْلَْرِضَ ُتغَْمحشَ اَّْليََوَماَ ييُتَِنَ
َيُؤََْقَْوٍمَنََْوال ُذُرَعََ َََنَِمُنوََّْلا

ََ
يَنْتََ اَيااِمََفَهْلَ ِمْثَلَ َ اَِّلا ِظُرْوَنَ

َقْبلِِهمَْ ِمْنَ َخلَْواَ ِْيَنَ َاَّلا قُْلَمحشَ
َِنََ م  َمَعُكْمَ َ ْ اِن ِ فَاْنَتِظُرْو٘اَ

ََََالُْمْنَتِظرِيَْنَ
نَُ َ رَُُثما َ ْ يَمُنْواسََُنّج ِ ا ِْيَنَ َواَّلا َلََناَ
لَِكَ ََكذي َعلَْيَناَ اَ َحقًّ ْنِجََنَُمجتَ

َْ َََََخجمَُمْؤِمنِْْيََال
يي٘اَي َهَا َقُْلَ ََ ِِفْ ُكْنُتْمَ اِْنَ الااُسَ

ِْيَنََ اَّلا اَْعُبُدَ فًََلَ٘ َ دِيِْنْ ِْنَ م  َ َشك ٍ
ُدْوِنََ ِمْنَ يِكْنََََاّلٰلََِتْعُبُدْوَنَ َول

َ َاّلٰلََاَْعُبُدَ ِيََْ َاَّلا خمتَُكمَْىَيَتَوٰفََ
ََنَِمَنَاَواُِمْرُتَاَْنَاَُكوَْ لُْمْؤِمنِْْيَ

ََََََيحض
وَََواَْنََ َََِْجَهَكَاَقِْمَ َحنِْيفَ ِل َِل امجتََيِْنَ

َ َِمَنَالُْمِْشِكِْْيَ َََوََّلَتَُكْوَننا
َ
َ

ُدْوِنََ ِمْنَ تَْدُعَ ََّلَََاّلٰلََِوََّلَ َماَ
كََ يَُُّض  َوََّلَ َََيْنَفُعَكَ َفَعلَْتَمجت فَاِْنَ

ِنََفَاِناَكَاِذ اَ ََاَم  َََلٰظلِِمْْيَ َ
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107. ఒకవేళ అలా్లహ్ నీకు ఏదైన్న నషాం 

కలిగించదలిసేత  ఆయన తపప మరవారూ 

దానిని తలగించలేరు. మరియు ఆయన నీకు 

మేలు చేయదలిసేత , ఆయన అనగర హానిా 

ఎవాడూ మళ్ళుంచలేడు. ఆయన తన 

దాసులలో త్న కోరిన  వారికి తన 

అనగర హానిా పర సాదిసాత డు. మరియు ఆయనే 

క్షమాశీలుడు, అప్రర కరుణాపర దాత.  

108. (ఓ పర వకాత !) ఇల్ల అన: ''ఓ మానవు 

ల్లరా! వాసత వంగా, మీ పర భువు తరఫు నండి 

మీ వదద కు సతయం వచ్చిఉనాది. ఇక ఎవడు 

సన్నమరాగ నిా అనసరిసాత డో! నిశియంగా, 

అతడు తన మేలుక్ష సన్నమరాగ నిా 

అనసరిసాత డు. ఇక ఎవడు మారగ భర షా్ఠ 

డవుత్డో నిశియంగా తనక్ష నషాం కలిగించు 

కుంటాడు. నేన మీ బ్దధయత వహంచేవాడన 

కాన!''  

109. మరియు (ఓ పర వకాత !) నీపైె 

అవతరింపజేయబడిన సందేశ్వనిా (వ'హీని) 

అనసరించు. మరియు అలా్లహ్ తీరుప చేసే 

వరకు నీవు ఓరుప వహంచు. మరియు 

న్నయయాధపతులలో ఆయనే అతుయతత ముడు.   

***** 

َ ياْمَسْسَكَ َاّلٰلََُواِْنَ فًََلََ َ ٍ بُُِّض 
َََفَََكشَِ اَِّلا َُلَ٘ٗ ي َََمجتُهوَََ رِْدَكَََواِْنَ
رََِبََ فًََلَ َ ُبَيُِصيَْمحشََْضلِهَهلِفََََآدَاَْيٍ
َِ اَشآَب ي َمْنَ َ ِعَبادِههَهه ِمْنَ َُهوََوََمحشََُءَ

َََََََالَْغُفْوُرَالراِحْيُمَ َ

َجآَ قَْدَ الااُسَ يي٘اَي َهاَ َءُكُمََقُْلَ
ََ ِمْن َ ب ُِكمَْاِْلَق  يََََمجترا اْهَتدي َفَمِنَ
َمجتََِدْيَِلَْفِسهَهتََفَاِناَماََيهَْ َوَمْنََضلا

َعلََفَاِنامََ َ يَِضل  ََهَايَْاَ اَنَاَومََمحشَ َاَ٘
َىجتََبَِوكِْيٍلَمَْكَُيََْعلََ ََ
 َ

َ َواْصَِبْ اَِلَْكَ َ يُوْٰحي٘ َماَ َواتابِْعَ
َ ََيُْكَمَ َمجتاّلٰلََُحّٰٰتَ َُهوََوَََ ََ َخَْيُ

َاِْليكَِ َخجمَِمْْيَ
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11. సూరహ్్ హూద్్ 

ఇది స్తరహ్ యూనస్ (10) తరువాత, అంతిమ మకకహ్ కాలంలో అవతరింప 

జేయబడింది. ఇందులో మానవుల పరసపర వయవహారాలన గురించ్చ చరి  ఉంది. 

ముఖయంగా ఆయత్, 117: ''మరియు వాటిలో నివసించే పర జలు సదారత నలై 

ఉనాంతవరకు, అల్లంటి నగరాలన నీ పర భువు అన్నయయంగా న్నశనం చేసేవాడు 

కాడు!''  హూద్ ('అ.స.) 'అరబుా పర వకత . ఈ స్తరహ్లో ఇంకా ఇదద రు 'అరబుా 

పర వకత ల పర సాత వన  ఉంది. వారు స'మూద్ జ్ఞతికి  చెందిన 'సాలి'హ్ ('అ.స.) మద్యన్్ 

ప్రర త్నికి  చెందిన ష్ఠ'ఐబ్ ('అ.స.). 123 ఆయాతులునా దీని పేరు 50వ్ ఆయత్ 

నండి తీసుకోబడింది. ఈ 6 (10-15)స్తరాహ లలో ఇది 2వది. 

అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాపర దాత అయిన అలాాహ్్ పేరుతో 

1. అలిఫ్-ల్లమ్-రా. (ఇది) ఒక దివయగర ంధం. 

దీని స్తకుత లు (ఆయాత) నిరుద షామైనవి 

(సపషామైనవి). మరియు మహా వివేచన్న 

పరుడు, సరాం తెలిసినవాడు అయిన 

(అలా్లహ్) తరఫు నండి వివరించబడాాయి;   

2. మీరు అలా్లహ్న తపప ఇతరులన 

ఆరాధంచకూడదని (వాటిలో చెపపబడింది). 

(ఓ ము'హమమద్ ఇల్ల అన): ''నిశియంగా 

నేన, ఆయన (అలా్లహ్) తరఫు నండి మీకు 

హెచిరిక  చేసేవాడిని మరియు శుభవారత లు 

ఇచేి వాడిని మాతర మే!  

3. ''మరియు మీరు  మీ  పర భువున  

క్షమాభిక్ష  వేడుకుంటే, తరువాత ఆయన 

వైపునకు పశ్విత్త పంతో మరలితే, ఆయన 

మీకు నిరియించ్చన గడువు వరకు మంచ్చ 

సుఖసంతోష్లన పర సాదిసాత డు. మరియు 

(ఇతరులన) అనగర హంచే పర తి ఒకానిక్ర 

ََْْحيِنَالراِحْيمَِالرَاَاّلٰلَِِمْسِبَ
َالٓرَي اُحَِْكيمطَ َ يَْتَِكمََتيب  ا َََ ُثما ييُتٗهَ
َِ ََُفص  ْنََحِكْيٍمََخبَِْيٍ ُ

َيحضَلَْتَِمْنَلا

ََ
ََ اَِّلا َتْعُبُدْو٘اَ َ ََاّلٰلََاََّلا لَُكْمََمحش َ اِناِنْ
َ بَِشَْي  َوا ِْنُهَنَِذيْر  َيحضَم 

 

َ

اْسَتْغفُِرْوَا اَِنَ تُْوبُْو٘اََََباُكمَْرََََوا َ ُثما
ُيمََاَِلَْ تََهَِ ما َََحَسنَ َََع ََات ِْعُكْمَ

اِٰلي٘ اَ
َاََجلٍَ يُْؤِتَمَ َ وا َ ََسْمًّ ذِْيَََ َ ُكا

فَْضلَهَٗ َفَْضٍلَ ََ٘محشَ ْ فَاِن ِ اْواَ تََول َواِْنَ
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ఆయన తన అనగర హాలన  పర సాదిసాత డు. 1 

కానీ మీరు వనదిరిగితే! నిశియంగా, ఆ 

గొపప దినమున మీపైె రాబోయే శిక్షకు నేన 

భయపడుతున్నాన!  

4.  ''అలా్లహ్ వైపునక్ష మీ మరలింపు ఉంది. 

మరియు ఆయన పర తిదీ చేయగల సమరుథ డు 

(అనిాంటిపైె అధకారం గలవాడు).''  

5.  వినండి! వాసత వానికి వారు ఆయన నండి 

దాకోావటానికి తమ ర్కముమలన తిర పుప 

కుంట్టన్నారు. జ్ఞగర తత ! వారు తమ వసాత ైలలో 

తమన త్ము కపుపకునాపపటిక్ర, ఆయన 

(అలా్లహ్)కు వారు దాచే విషయాలూ 

మరియు వలిబుచేి విషయాలూ అనీా బ్దగా 

తెలుసు. నిశియంగా, ఆయనకు 

హృదయాలలో ఉనావి (రహసాయలు) కూడా 

బ్దగా తెలుసు. 2  

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

 

1) ఈ అనవాదం న్నబుల ఖురఆనన అనసరించ్చ ఉంది.  

2) చూడండి, 8:55.                                        

----- 

يَْوٍمَ َعَذاَبَ َعلَْيُكْمَ اََخاُفَ
َ  ََكبَِْيٍ

َ
ََ ََََُهوََوََمجتَََمرِْجُعُكمَََْاّلٰلَِاَِٰل ِ

َُك  لََعي
ََقَِديَْءٍَََشَْ ََََر 

اِناُهمَْ يَثُْنوَْاَََّلَ٘ ُصُدْورَُهمََْ َََنَ
مَِْستََلِيََ ََمحشْنهَُْخُفْواَ َََّلَاَََ ِحْْيَ َ
َماَيَْستََ َيْعلَُمَ ثَِياَبُهْمحملَ ْغُشْوَنَ

ُيْعلُِنْونََ َوَماَ ْوَنَ ًَۣمجتََيُِْس  َعلِْيم  اِناٗهَ
ُدْورَِ َبَِذاِتَالص 

 

 


