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 17. సూరహ్్ అల్్-ఇసా్ర' 

ఇసా్ర': రాతి్ర పా్యాణం, అంటే దైవపా్వక్త  ము'హమ్మద్ ('స'అ.స.)ను మ్క్కహ్ 

ముక్ర్ర మ్హ్ నుండి బైతుల్-మ్ఖి్దస్కు తీసుకుపోబడిన రాతి్ర పా్యాణం. ఇసా్రయీ'ల్ 
సంతత్రవారి విషయం 2-8 మ్రియు 101-104 ఆయత్లలో వచ్చినందుకు కందరు 

దీనిని సూర్హ్్ బనీ-ఇసా్రయీ'ల్్ అని కూడా అంటారు. 'స. బు'ఖారీలో, 'అబిులా్లహ్్ 

బిన్-మ్స్'ఊద్ (ర్'ది.'అ.) క్థనం పా్కార్ం సూరాహ్్లు అల్-క్హఫ్ (18), మ్ర్యమ్ 
(19) మ్రియు ఇసా్ర'లు (17) మొట్ట మొదట్ అవతరింప్జేయబడిన మక్కహ్ 

సూరాహ్్ల లోనివి. 'ఆయి'షహ్్ (ర్. అనా్హ) క్థనం: 'దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) ఈ సూర్హ్్ 
(17) మ్రియు సూర్హ్్ అ'జ్-'జుమ్ర్ (39)లను పా్త్ర రాతి్ర నమా'జ్లో చదివే వారు.' 

(త్రరిమజీ', 292, 3405; నస్రయీ';  ఇబె-'హంబల్ – అల్లానీ పా్మాణీక్ం, పు. 2, 'హ. 

నం. 641). 111 ఆయాతులునె ఈ సూర్హ్ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి 

తీసుకోబడింది. ఈ 5 (17-21) సూరాహ్ ల సమూహంలో ఇది మొదటిది.  
అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపా్దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. [(*)] తన దాసుణి్ణ (ము'హమ్మద్ను), 

అల-మ్సి్జదుల్ 'హరామ్ (మ్క్కహ్ 

ముక్ర్ర మ్హ్) నుండి ప్రిసరాలను శుభవంతం్

చేస్జన అల-మ్సి్జదుల్ అ'ఖాా (బైతుల్-
మ్ఖి్ద'స్) వర్కు రాతి్రవేళ తీసుకని పోయిన 

ఆయన (అలా్లహ్్) ప్ర్మ్్ ప్వితిుడు. ఇది 

మేము అతనికి మా కనిె నిదర్శన్హలను 

(ఆయాత్లను) చూప్టానికి చేశాము. 1 

 
1) 'ఈ పా్యాణానిె మేము మా దాసునికి కనిె అదుుత నిదరశనాలు, సంకేతాలను 

చూప్టానికి చేయించాము.' ఇంత దూర్్ పా్యాణం రాతి్రపూట్ సవలపకాలంలో పూరిత ్

చేయించడం కూడా ఒక్ అదుుత సూచన (అలా్లహ్్మ్హిమ్యే)యే. ఈ పా్యాణం రండు్

భాగాలలో ఉంది.్ 

(i) మొదటి భాగం - ఇసా్ర': జిబా్రల్ ('అ.స.) తెచ్చిన బురాాఖ్ పై ఎకిక అతనితో బాటు, 

మ్క్కహ్ ముక్ర్ర మ్హ్ నుండి బైతుల్-మ్ఖి్దస్కు రాతి్రపూట్ ప్యనించడం. అక్కడ 

మ్హాపా్వక్త  ('స'అ.స.) సర్వ దైవపా్వక్త  ('అలైహిమ్ స.)లకు ఇమాముగా నిలిచ్చ నమా'జ్ 
చేయించడం.  

(ii) రండోభాగం్ - మే'రాజ్: అంటే పైకి ఎకికంచబడట్ం, లేక్ పైకి తీసుకుని పోబడట్ం. 

బైతుల్-మ్ఖి్దస్ నుండి ఆకాశాలలోనికి, చ్చవర్కు స్జదాతుల్-మున్తహా వర్కు పోయిన 

పా్యాణం. అది 'అర్్ష్ కిర ంద ఏడవ ఆకాశంపై ఉంది. అక్కడ అతనికి ('స'అ.స.) 

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم
ه  اّلَّ ََلمًلا   يم  ُسبمٰحَن  هٖ  هَعبمده ب ي  ٰ اَْسم

اهََل   ََرامه  اْلم ده  جه َمسم
م ال هَن  م 

َنا  بَٰركم هيم  اّلَّ َقمَصا  اْلم ده  جه َمسم
م ال

ه  ل ََلٗ  اٰيٰتهَنا   يَهٗ ُنه َحوم   ُهوَ اهنَّٗه  محش  مهنم 
 ُ يم َصه مهيمُع اْلم      السَّ
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నిశియంగా, ఆయన సర్వం్ వినేవాడు, 

సర్వం్చూసేవాడు.  

2. మ్రియు మేము మూస్రకు గర ంధానిె 
ఇచాిము.2  మ్రియు దానిని ఇసా్రయీ'ల్ 
సంతత్ర వారికి మార్గ దరిశనిగా చేస్జ, దాని 
దావరా ఇల్ల ఆజా్ఞపంచాము: ''మీరు్ ననుె 

(అలా్లహ్్ను) తప్ప మ్రవవరినీ సంర్క్షకునిగా 

(కార్యస్రధకునిగా) చేసుకోవదిు.  

3. ''మేము నూ'హ్్తో బాటు ఓడలో 

ఎకికంచ్చన వారి సంతత్రవార్ల్లరా! 

నిశియంగా, అతను (నూ'హ్్) క్ృతజాుడైన 

దాసుడు.''  

4. మ్రియు మేము గర ంధంలో ఇసా్రయీ’ల 

సంతత్ర్వారిని ఇల్ల హెచిరించాము: ''మీరు 

భువిలో రండుస్రరాు సంకో్షభానిి రేకెతి్రసి్రరు, 

మ్రియు గొప్ప అహంకారానిె పా్దరిశసి్రరు!''  

5. ఇక్ ఆ రంటిలో మొదటి వాగిానం రాగా 

మేము మీపై ఘోర్ యుదధ నిపుణులైన మా 

దాసులను ప్ంపాము. 3  వారు మీ గృహాల్

 
అలా్లహుత'ఆల్ల వ'హీ దావరా నమా'జ్ మ్రియు ఇతర్ ఆదేశాలు ఇచాిడు. ఆ విష్

యాలు 'స'హీ'హ్్ 'హదీస్'లలో పేర్కకనబడాాయి. మే'రాజ్ను గురించ్చ కంతవర్కు సూర్హ్్ 
అన్-నజమష్(53)లో కూడ ఉంది. మే'రాజ్ సమ్యంలో దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.), ఆకాశాలలో 

ఇతర్ పా్వక్త ల్('అ.స.ల) తో క్లుసుకున్హెరు. ఈ పా్యాణం దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) పూరిత ్

చేస్జంది క్లలో్ కాదు. అతను ('స'అ.స.) శారీర్క్ంగా మేల్కకని ఉండి, పూరిత  సపృహలో 

ఉనెసి్జత్రలో (bodily, fully awake and with full consciousness and orien 
tation of mind) చేశారు. ఈ పా్యాణం అలా్లహుత'ఆల్ల ఆజాతో జరిగంది. అలా్లహ్్ 

(సు.త.) తాను కోరినదిచేసి్రడు. ఇది జరిగన కాలం, తేదీలలో భిన్హెభిపాాయాలున్హెయి. 

కందరు ర్బ్ర'అ అల్-అవవల్ 17 లేక్ 27వ తేదీలలో అని, మ్రి్కందరు ర్జబ్ 27 అని, 

మ్రికందరు ఇతర్్నెలలని కూడా అంటారు (ఫ'తాష అల్-ఖదీర్). ఆ్సమ్యంలో ఇంకా 

హిజాీ కాయలండర ఆర్ంభము కాలేదు. ఈ్తేదీలు అంచన్హ వేయబడినవే.  

2) అలా్లహుత'ఆల్ల మూస్ర ('అ.స.)తో సూటిగా మాటాాడినదానికి చూ. 4:164, 7:144. 

3) మొదటి శిక్ష దాదాపు క్రర సిు శ.్ పూ. 600 సం.్ లకు మందు వచ్చింది. ఇది 

బాబిలోనియన్ పాలకుడు బ'ఖ్త ్-న'సా్్, ఇసా్రయీ'ల్ సంతత్రవారిపై జెరూసలంలో్చేస్జన 

దౌరి్నయం. అతడు ఎంతోమ్ంది యూదులను చంప మిగలిన వారిని ఖైదీలుగా, 

బానిసలుగా చేసుకున్హెడు. ఈ శిక్ష వారు దైవపా్వక్త ల్ ('అ.స.ల) ను చంపనందుకు 

 
 
ٰ وَ  وََجَعلمنُٰه تَيمنَ ا المكهتَٰب  ُمومََس  ا 

 َ ه ي ْل  َ ُهدا م  اهْسم ا ا  نه ُذوم ءهيمَل اَْلَّ َتتَّخه
م َوكهيمًلا  ِنه     ىجت مهنم ُدوم

ح   نُوم َمَع  َْحَلمَنا  َمنم  هيََّة  اهنَّٗه محش  ُذر 
ا شَ  رااكُ ََكَن َعبمدا     وم

 َ اهْسم م   بَنه اهَٰل   
ِفه ا  َوقََضيمَنا  ءهيمَل 
دُ َلُ به  المكهتٰ  سه َرمضه فم اْلم ِفه  نَّ 

لُنَّ  ه َوَلَعم تَْيم ا َكبه  َمرَّ اا ُعلُوًّ    يم
َبَعثمَنا  لٰىُهَما  اُوم ُد  وَعم َجا َء  هَذا  فَا
بَامس   م  اُوِله  

َا  َّلَّ ا  عهَبادا َعلَيمُكمم 
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లోకి దూసుకెళ్ళారు. మ్రియు ఈ విధంగా 

మా వాగిానం నెర్వేర్ిబడింది.  

6. ఆ తరువాత మేము మీకు వారిపై మ్ర్ల 

పాాబలయం వహించే అవకాశం క్లిగంచాము. 

మ్రియు సంప్దతోనూ మ్రియు సంతానం్

తోనూ మీకు సహాయం్చేశాము మ్రియు మీ 

సంఖాయ్బల్లనిె కూడా పంచాము.  

7. (మ్రియు మేము అన్హెము): ''ఒక్వేళ 

మీరు మ్ంచ్చ్ చేసిే అది మీ సవయంకర్కే 

మ్ంచ్చ్ చేసుకునెటాు. మ్రియు ఒక్వేళ 

మీరు క్రడుచేసిే అది మీ్కర్కే!'' పదప్ రండవ 

వాగిానం రాగా మీ ముఖాలను (మిమ్మలిె) 

అవమానప్ర్చటానికి, మొదటి స్రరి వారు 

అల-మ్సి్జదుల్అ'ఖాాలో దూరినటాు, మ్ర్ల 

దూర్టానికి మ్రియు వారికి అందిన పా్త్ర్

దానిని న్హశనం చేయటానికి (మీ శతిువులను 

మీపైకి ప్ంపాము). 4   
8. (మ్రియు తౌరాత్లో ఇల్ల అన్హెము): 

''మీ పా్భువు ఇపుపడు్మిమ్మలిె క్రుణ్ణంచే 

అవకాశం ఉంది! కాని ఒక్వేళ మీరు అల్లగే 

పా్వరిత సిే, మేము కూడా త్రరిగ అల్లగే చేసి్రము. 

మేము నర్కాగెని, సతయ-త్రర్స్రకరుల కర్కు 

చెర్స్రలగా చేస్జ ఉంచాము.''  

 
మ్రియు తౌరాత్ ఆజాను ఉలాంఘంచ్చ్నందుకు ప్డింది. కందరి అభిపాాయంలో ఈ రాజు 

జాలూత్. ఆ తరువాత 'తాలూత్ సైన్హయధి ప్తయంలో ఉనె దావూద్ ('అ.స.) జ్ఞలూత్ను 

సంహరించ్చ వారికి విముకిత  క్లిగంచారు. 

4) రండవస్రరి యూదులు అతాయచారాలు చేశారు. జ'క్రియాయ ('అ.స.)ను చంపారు. ఏసు 

క్రర సిు్ ('అ.స.)ను స్జలువపై ఎకికంచగోరారు కాని అలా్లహుత'ఆల్ల అతనిని సజీవునిగా 

ఆకాశాలలోకి ఎతిుకున్హెడు. అపుపడు అలా్లహుత'ఆల్ల రోమ్న్ పాలకుడు టైటస్ను 

వారిపైకి ప్ంపాడు. అతడు జేరూసలంపై దండయాతి చేస్జ యూదులను న్హశనంచేశాడు. 

వారిని ఖైదీలుగా, బానిసలుగా చేసుకున్హెడు. హైకిలె సులేమాన్ను న్హశనంచేశాడు. 

యూదులను బైతుల్ మ్'ఖి్దస్ నుండి వెళాగొటాట డు. ఇది దాదాపు క్రర .శ. 70వ సంవతార్ంలో 

జరిగంది.  

 

لَٰل  خه فََجاُسوما  يمد   ه  َشده محش ره ا يَ ال 
ْلا  ُعوم فم ا مَّ دا     َوََكَن وَعم

لَ  نَا  َرَددم َعلَيمههمم المَكرَّ   مُ كُ ُثمَّ  َة 
َوال   هاَمم ب نُٰكمم  َددم َ   َواَمم بَنهْيم وَّ

اا وَ  ََثَ نَفهيم     َجَعلمنُٰكمم اَكم
َسنمُتمم  اَحم َسنمُتمم  اَحم اهنم 

ُكمم  َنمُفسه فَلََها يمط  ْله اََسامتُمم  محش َواهنم 
َجا   هَذا  وَعم فَا لهيَسُ َء  َرةه  ٰخه اْلم  اءٗ وم  ُد 

ُخلُوا   َدم َوَله م وُُجومَهُكمم  َد  سم مَ ال جه
 ُ ه َُتب  َله ة  وَّ َل َمرَّ هُ اَوَّ ا َما َكَما َدَخلُوم وم

اا َعلَ     وما تَتمبهيم
 

َواهنم مجت  اَنم يَّرمَْحَُكمم   َربُُّكمم َعٰٰس  
نَا  ُعدم تُّمم  َجَهنََّم جحم  ُعدم وََجَعلمَنا 
كٰفهرهيمَن حَ 

هلم ااصه ل     يم
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9. నిశియంగా, ఈ ఖుర్ఆన్ పూరిత గా, 

సరైన (సవయమైన) మార్గ ం వైెపునకు మార్గ  

దర్శక్తవం చేసిుంది. మ్రియు సతాకరాయలు 

చేసిూ్ ఉండే విశావసులకు తప్పక్ గొప్ప 

పా్త్రఫలం ఉందని శుభవార్త నూ అందజేసిుంది;  

10. మ్రియు నిశియంగా, ప్ర్లోకానిె 

విశవస్జంచని వారికి మేము బాధాక్ర్మైన 

శిక్షను స్జధధ ప్ర్చ్చ ఉంచామ్ని (తెలియ్

జేసిుంది).  

11. మ్రియు మానవుడు (తెలియక్ 

తర్చుగా) మేలు్ కర్కు ఎల్ల అరిించాలో, 

క్రడు కర్కు కూడా అల్లగే అరిిసి్రడు. 

మ్రియు మానవుడు చాల్ల తందర్పాటు 

గలవాడు (ఆతిగాడు).  

12. మ్రియు మేము రాతి్రంబవళాను 

రండు సూచనలుగా చేశాము. రాతి్ర సూచ్

నను మేము కాంత్రహీనం చేశాము. మ్రియు 

ప్గటి  సూచనను – మీరు, మీ్పా్భువు అను్
గర హానిె అనేవషంచటానికి మ్రియు సంవతా్

రాల లక్కపట్ట టానికి మ్రియు (కాల్లనిె) 

గణ్ణంచటానికి – పా్కాశ్ వంతమైనదిగా 

చేశాము. మ్రియు మేము పా్త్ర విషయానిె 

వివరించ్చ సపషట ంగా తెలిపాము.  

13. మ్రియు మేము పా్త్ర మానవుని 

మడలో అతని క్ర్మలను 5 క్టిట  ఉంచాము. 

మ్రియు పునరుతిాన్ దినమున అతని 

(క్ర్మల) గర ంధానిె అతని ముందు 

పడతాము. దానిని అతడు్తెర్చ్చ్ఉనెదిగా 

పందుతాడు.  

 
5) చూడండి, 'స. బు'ఖారీ, పు. 9, 'హ. నం. 625. ఇమామ్ షౌకాని 'తాయిర్తున్ - అంటే, 

మానవుని అదృషట ం లేక్ భవిషయతిు, అని అన్హెరు. అలా్లహుత'ఆల్లకు జరుగబోయేది 

అంతా తెలుసు కాబటిట  ఆయన పా్త్రవాని అదృషట ం వాాస్జ అతని వెంట్ ఉంచుతాడు. 

అందుకర్కే దాని పా్కార్ం అతని క్ర్మలు (మ్ంచ్చ-చెడులు) ఉంటాయి. పునరుతిాన 

దినమున వాటికి తగనటిట  పా్త్రఫలమే దొరుకుతుంది.  

 َ ِهه م  ِته
هلَّ ل َيهمدهيم  اَٰن  المُقرم ٰهَذا  اهنَّ 

ُ وَ   َومُ اَقم  ه هيمَن  يُبَش  اّلَّ  َ مهنهْيم مُمؤم ال  
َن   َملُوم اَ َيعم ا  الٰصلهٰحته  را اَجم لَُهمم  نَّ 
اا      يحض َكبهيم

َرةه   ٰخه هاْلم ب َن  مهُنوم يُؤم َْل  هيمَن 
اّلَّ اَنَّ  وَّ

مما  نَا لَُهمم َعَذاباا اََله َتدم  خجم  ا اَعم
 
ُدََع َءهٗ  وَ  ه  هالشَّ  ب مَساُن  هن

اْلم ُع  يَدم
ه  َيم
ه نَ ََك وَ محش بهاْلم ْلا   اْلم مَساُن َعُجوم   ن
 

مَل   اَلَّ ٰ َواَّلََّهاَر  وََجَعلمَنا  ه ا  يََتْيم
اٰيََة   وََجَعلمَنا   مله 

اَلَّ اٰيََة  نَا   َفَمَحوم
هنم   م  ًلا  فَضم َبمَتُغوما  ه ل  ةا  َ ُمبمِصه اَّلََّهاره 

هُكمم  ب  َعم وَ   رَّ َ لَ له نهْيم ه الس  َعَدَد  ُموما 
هَساَب  فَ محش  َواْلم ء   ََشم نُٰه لم صَّ َوُُكَّ 

يمًلا تَ  صه    فم
 

نٰهُ  مَزمم اَل مَسان   اهن  
م َوُُكَّ ِفه ئهَرهٗ  طٰٓ   

المقهيَٰمةه  محش  ُعُنقههٖ  يَومَم  ََلٗ  َوُُنمرهُج 
راا     كهتٰباا يَّلمٰقىُه َمنمُشوم
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14. (అతనితో ఇల్ల అనబడుతుంది): 

''నీవు నీ క్ర్మప్తిానిె చదువుకో! ఈ రోజు నీ 

(క్ర్మల) లక్క చూసుకోవటానికి సవయంగా 

నీవే చాలు.'' 6  

15. ఎవడు సన్హమరాగ నిెఅవలంబిసి్రడో 

అతడు నిశియంగా, తన మేలుకే 

సన్హమరాగ నిె అవలంబిసి్రడు. మ్రియు ఎవడు 

మార్గ భాష్టట డవుతాడో, అతడు నిశియంగా, 

తన నష్టట నికే మార్గ భాష్టట డవుతాడు. మ్రియు 

బరువు మోసేవాడవవడూ మ్ర్కక్ని బరువును 

మోయడు. 7  మ్రియు మేము ఒక్ పా్వక్త ను 

ప్ంప్నంత వర్కు (పా్జలకు) శిక్ష విధించే్

వార్ము కాము.  

16. మ్రియు మేము ఒక్ నగరానిె న్హశనం 

చేయదలచుకునెపుపడు, (మొదట్) 
అందులో్ ఉనె సి్జత్రమ్ంతులకు ఆజా్

ప్ంపుతాము; కాని్ వారు అవిధేయతకు 

పాలపడుతారు! అపుపడు వారిపై మా్మాట్ 

నిరూపతమ్వుతుంది. ఆపై మేము దానిని్

న్హశనం చేసి్రము.  

17. మ్రియు మేము నూ'హ్్ తరావత 

ఎన్నె తరాల వారిని ఈ విధంగా న్హశనం్

చేశాము. మ్రియు తన దాసుల పాపాలను 

తెలుసుకోవటానికి, చూడటానికి నీ పా్భువే 

చాలు!  

18. ఎవడు తందర్గా్ లభించే్ వాటిని్

(పాాప్ంచ్చక్్ ల్లభాలను)్ కోరుకుంటాడో – 

మేము కోరిన్వానికి – దానిలో మాకు ఇషట ం 

వచ్చినంత తందర్గా్ ఒసంగుతాము. 

ఎట్ట కేలకు, అతని కోసం్ మేము నర్కానిె 

 

6) చూడండి, 50:22.  
7) ఇల్లంటి సందేశానికి చూడండి, 6:164, 35:18, 39:7 మ్రియు 53:38. దీని మ్ర్కక్ 

తాతపర్యం: 'భార్ం మోసేవానిపై మ్ర్కక్ని భార్ం మోప్బడదు.  

 َ اَلم َك  سه هَنفم ب َكٰٰف  كهتَٰبَكمحش  ومَم  اهقمَرام 
يمباا عَ     ىجت لَيمَك َحسه
 

َتدهيم  َيهم هنََّما  فَا َتٰدي  اهم   َمنه 
 َ سه َّله لُّ  مجت  هٖ فم يَضه هنََّما  فَا َضلَّ  َوَمنم 

تَزه محش  َها َعلَيم  َر  رُ َوَْل  هزم و  َوازهَرةٌ   
ٰري َحِٰت محش  اُخم  َ بهْيم ه ُمَعذ  ُكنَّا  َوَما 

ْلا    َنبمَعَث رَُسوم
 

قَ  لهَك  نُّهم اَنم  نَا   اََردم يَةا َواهَذا   نَا   رم اََمرم
فََحقَّ   فهيمَها  َفَفَسُقوما  َفهيمَها  ُمْتم

اا  المقَ  ا هَ َعلَيم  مهيم نَٰها تَدم رم ُل فََدمَّ   وم
 
 

َنا مه   َوَكمم  لَكم ده  نَ اَهم نه مهنمْۣ َبعم ُقُروم
 الم

ح   هَك َوَكٰٰف  محش  نُوم هَرب  هُذنُومبه عهَبادههٖ   ب ب
اا  يم ااْۣ بَصه    َخبهيم

لَةَ َمنم ََكَن يُرهيمُد المعَ  لمَنا ََلٗ    اجه َعجَّ
ُثمَّ  نُّرهيمُد  هَمنم  ل ُء 

نََشا  َما    فهيمَها 
ا َجَعلم  ُمومما لٰىَها َمذم َنا ََلٗ َجَهنََّممجت يَصم

راا  ُحوم دم    مَّ
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నియమిసి్రము. అందులో్వాడు నిక్ృషట ్సి్జత్రలో 

కారుణాయనికి్దూర్మైనవాడై్పా్వేశిసి్రడు.  

19. మ్రియు ఎవడు విశావస్జ అయి, 

ప్ర్లోక్మును కోరి దానికైె క్ృషచేయ్వలస్జన 

విధంగా క్ృషచేసి్రడో, అల్లంటి్ వారి క్ృష 

స్వవక్రించబడుతుంది.  

20. నీ పా్భువు యొక్క బహుమాన్హలు 

వీరిక్ర మ్రియు వారిక్ర అందరిక్ర మేము 

పా్స్రదిసి్రము. మ్రియు నీ పా్భువు యొక్క 

బహుమాన్హలు (ఎవవరిక్ర) నిషేధించబడవు.్ 

21. చూడండి! మేము కందరికి మ్రి్

కందరిపై ఏ విధంగా ఘనత నొసంగామో! కాని 

ప్ర్లోక్ (జీవిత్ సుఖ) మే గొప్ప సి్రన్హలు 

గలది మ్రియు గొప్ప ఘనత గలది.  

22. (ఓ  మానవుడా!) అలా్లహ్్కు్ తోడుగా 

మ్ర్కక్ ఆరాధయ దైవానిె్ క్లిపంచకు, 

అల్లచేసిే నీవు్అవమానించబడి సహకారాలు 

పందని (తయజించబడిన) వాడవవుతావు. 

(1/8)  

23. * మ్రియు నీ పా్భువు: తనను తప్ప 

ఇతరులను ఆరాధించకూడదనీ మ్రియు 

తలా్ల-దండాులతో మంచితనంతో వయవహరిం్

చాలనీ, ఆజా్ఞపంచ్చ ఉన్హెడు. 8 ఒక్ వేళ 

వారిలో ఏ ఒక్కరు గానీ, లేదా వారిరువురు్

గానీ, ముసలి వారైతే, వారితో విసుకుకంటూ: 

''ఛీ! (ఉఫ్)'' అని కూడా అనకు మ్రియు 

వారిని గదిించకు మ్రియు వారితో 

మ్రాయదగా మాటాాడు.  

 

8) అలా్లహుత'ఆల్ల ఈ ఆయత్లో తన ఆరాధన తరువాత, రండో సి్రనంలో, తమ్ తలాి-

దండాులతో మ్ంచ్చగా వయవహరించాలని ఆజా్ఞపంచాడు. దీనితో వారి ఆదర్ణ, ఆజా్ఞపాలన 

మ్రియు వారికి వినయవిధేయతలు చూప్ట్ం ఎంత ముఖయమో తెలుసిుంది.  

 

لََها  وََسٰٰع  َرَة  ٰخه اْلم اََراَد  َوَمنم 
ََكَن  ٰٓئهَك  فَاُول مهٌن  ُمؤم وَُهَو  َيَها  َسعم

راا  ُكوم شم ُيُهمم مَّ      َسعم
مهنم    مهدُّ نُّ ّلُُكًّ   وَٰه ُؤَْل ءه  ٰه ُؤَْل ءه 

هَك َعَطا ءه   ََك   محشَرب  ُء َعَطا    نَ َوَما 
هَك  راا   َرب      ََممُظوم

َكيمَف  َبعم   اُنمُظرم  لمَنا  لََعٰ فَضَّ َضُهمم 
َدرَجٰت  محش  َبعمض   َبُ  اَكم َرُة  ٰخه َولًَلم

يمًلا  ضه َبُ َتفم اَكم    وَّ
ا اَٰخَر    اّلٰله َْل ََتمَعلم َمَع   عُ فَ اهلٰها َد  َتقم

ْلا  مُذوم ا َّمَّ ُمومما  خجم َمذم
 

تَ   َربَُّك َوقَٰٰض   اهيَّاهُ  ُبُدوم  عم اَْلَّ  اهْلَّ   ا 
موَ  هال سَ اَوب اهحم يمنه  َ يَ محش  اناا له ا  بملَُغنَّ  اهمَّ

 ٰ كه اَوم  اََحُدُهَما   المكهَبَ  ُهَما عهنمَدَك 
َتنمَهرمُهَما  َْل  وَّ اُف    َُّهَما   ل َتُقلم  فًََل 

َُّهَما  ْلا  َوقُلم ل ا  قَوم    َكرهيمما
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24. మ్రియు వారి మీద క్రుణ మ్రియు 

వినయ-విధేయతల రక్కలను్ చాపు 

మ్రియు వారి కర్కు ఇల్ల పాారిించు: ''ఓ న్హ్
పా్భూ! వారు ఏ్ విధంగా ననుె బాలయంలో 

(పాేమానురాగాలతో) పోషంచారో అదేవిధంగా 

నీవు వారియెడల్క్రుణను్చూపు!''  

25. మీ మ్నసుాలలో ఉనెది మీ 

పా్భువుకు బాగా తెలుసు. మీరు సన్హమరుగ ్

లయితే, నిశియంగా ఆయన వైెపునకు 

(ప్శ్చాతాత ప్ంతో) ప్లుమారాు మ్ర్లేవారిని 

ఆయన క్షమిస్రత డు.  

26. మ్రియు బంధువులకు పేదలకు 

మ్రియు బాట్స్రరులకు, వారి  హకుక్

ఇవువ.9 మ్రియు (నీ ధన్హనిె) వృథా్
ఖ్రుాలలో వయరి్ం్చేయకు.  

27. నిశియంగా, వయరి్మైన ఖరుిలు చేసే్

వారు షై'తానుల సోదరులు. మ్రియు 

షై'తాన్ తన పా్భువు్ ప్టా్ క్ృతఘ్నెడైన్
వాడు.  

28. మ్రియు నీవు ఆశించే, నీ పా్భువు 

కారుణాయనిె పందటానికి – నీకు వారి నుండి 

ముఖం తి్రపుపకోవలస్జ వచ్చిన్హ – వారితో 

మ్ృదువుగా మాటాాడు. 10  

29. మ్రియు నీవు (పస్జన్హరితనంతో) నీ 

చేత్రని నీ మడకు క్టుట కోకు 11 మ్రియు 

దానిని పూరిత గా సేవచఛగా కూడా వదలి 

 
9) ఇక్కడ విశదమ్యేయది ఏమిట్ంటే మ్న సంప్తి్రలో దగగ రిబంధువులకు, పేదలకు 

మ్రియు బాట్స్రరులకు హకుక ఉంది. కావున వారికి ఇవవట్ం, వారిని క్నిక్రించట్మ్ని 

భావించరాదు. వారికి, వారి్హకుక ఇవవని వారు అలా్లహుత'ఆల్ల దృషట లో నిందారాులు. 

ఈ ఆయత్లో పేర్కకనెటాు ధనసహాయానికి మొట్ట మొదటి హకుకదారాు, దగగ రి 

బంధువులు, ఎవరి పోషణైతే విధికాదో వారు, తరువాత పేదవారు ఆ తరువాత బాట్స్రరాు 

అని తెలుసిుంది.  
10) ఒక్వేళ నీవు బంధువులకు, పేదలకు ఇవవలేనిసి్జత్రలో ఉంటే, వారిని క్స్జరికటేట  బదులు, 

నమ్ర తతో నిరాక్రించు.  

11) ఇదే విధమైన వాకాయనికి చూడండి, 5:64.  

مهَن   ه  ل  اّلُّ َجَناَح  لَُهَما  فهضم  َواخم
َةهرَّ ال ه َوقُلم    ْحم َكَما   رَّب  ارمَْحمُهَما 

م َربَّيٰ  اا نه   ىجت َصغهيم

ُكمم   َربُُّكمم  ُنُفومسه م  ِفه هَما  ب لَُم  محش  اَعم
ََكَن  هنَّٗه  فَا  َ ْيم ٰصلهحه نُوما  تَُكوم اهنم 

َوَّ  هًلم راا ال َ َغُفوم    بهْيم

 ٰ َذا  ته َوا َ ا  كهْيم ممهسم َوال ٗه  َحقَّ ٰٰب  لمُقرم
بهيمله   ا  ُتبَ   َْل وَ َوابمَن السَّ يمرا رم َتبمذه ه   ذ 

 
رهيم  ه
مُمَبذ  ال اه اهنَّ  ََكنُوم ا  َواَن خم َن 
ه  يٰطهْيم يمٰطُن  محش  الشَّ الشَّ ههٖ َوََكَن  هَرب    ل
راا     َكُفوم

َة   رَْحم ابمتهَغا َء  َعنمُهُم  رهَضنَّ  ُتعم ا  َواهمَّ
هنم   ه م  ب  ْلا رم تَ   َك رَّ قَوم َُّهمم  ل َفُقلم  ُجومَها 

راا  يمُسوم    مَّ
اهَٰل  لم  عَ ََتم َوَْل   لَةا  لُوم َمغم يََدَك 

تَ  َوَْل  ُكَّ ُعُنقهَك  َها  طه   بمُسطم المبَسم
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పట్ట కు. అల్ల చేసిే నిందలకు గురి అవుతావు. 

దికుకమాలిన సి్జత్రకిలోనైె కూరుింటావు 

(విచారిసి్రవు).  

30. నిశియంగా, నీ్ పా్భువు తాను కోరిన్

వారికి జీవన్నపాధిని పుషకలంగా పా్స్రదిసి్రడు 

మ్రియు తాను కోరిన్ వారికి తగగ సి్రడు. 

నిశియంగా, ఆయనే తన్దాసుల (సి్జతుల) 
ను బాగా ఎరిగేవాడూ, చూసే వాడూను!  

31. మ్రియు పేదరికానికి భయప్డి మీరు 

మీ సంతానానిి చంప్క్ండి. మేమే వారిక్ర 

మ్రియు మీకు కూడా జీవన్నపాధిని 

సమ్కూరేివార్ము. నిశియంగా, వారిని 

చంప్ట్ం పది్నేర్ం. 12   

32. మ్రియు వయభిచారానిి సమీపంచ్

క్ండి. అది నిశియంగా, అశా్లలమైనది (నీత్ర 

బాహయమైనది) మ్రియు బహు చెడా 

మార్గ ము.13  

33. న్హయయానికి తప్ప, అలా్లహ్్ నిషేధించ్చన 

ఏ పాాణ్ణని కూడా చంప్క్ండి. 14  ఎవడు 

అన్హయయంగా చంప్బడతాడో, మేము అతని 

వార్సునికి (పా్తీకార్) హకుక ఇచ్చి 

ఉన్హెము. 15 కాని అతడు హతయ (పా్తీకార్) 

విషయంలో హదిులను మీర్కూడదు. 

 

12) చూడండి, 6:137, 6:151, 81:8-9లలో మ్రియు 'స'హీహ్్ బు'ఖారీలో: 'షర్కష్ 

తరువాత ఘోర్పాప్ం, పేదరికానికి భయప్డి తన సంతానానిి హతయచేయటం.' అని 

ఉంది. అంటే, ఫేమిలీ పాానింగ్ చేయట్ం, అబార్్న్ చేయించుకోవట్ం.  

13) వయభిచార్ం: భారాయ-భర్త  కాకుండా, ఏ ఇతర్ ఆడ-మ్గ, మ్గ-మ్గ లేక్ ఆడ-ఆడ, వారి 

మ్ధయ్ జరిగే లైంగక్్ సంబంధం. వారిలో ఏ ఒక్కరూ లేక్ ఇదిరూ వివాహితులైన్హ కాక్ 
పోయిన్హ.  

14) చూడండి, 2:190. అంటే, ధర్మయుదధ ంలో గానీ లేక్ న్హయయపా్తీకారానికి గానీ, లేక్ 

ఆతమ ర్క్షణకు్గానీ కాకుండా, అన్హయయంగా ఏ పాాణ్ణని కూడా చంప్రాదు.  

15) అల్్-ఖి'స్ర'సు: న్హయయ పా్తీకార్ం. చూడండి, 2:178. ఇక్కడ వలీ అంటే 

ర్క్త సంబంధీకుడైన దగగ రి బంధువు అని అరి్ం.  

راا  مُسوم ا َمَّ ُعَد َملُومما    َفَتقم
 
ََّشا ُء   َربََّك اهنَّ   هَمنم ي َق ل هزم يَبمُسُط الر 

رُ  ده ه محش  َويَقم ب ََكَن  ااْۣ هٖ َبادهعه اهنَّٗه  َخبهيم  
اا  يم      خجم بَصه

َْل  اَوم ُتلُوم ا  َتقم َيَة   ُكمم دَ َوَْل  َخشم
ًَل  َواه محش  ق  اهمم زُُقُهمم  نَرم محش  يَّاُكمم ََنمُن 
اا  اهنَّ  اا َكبهيم    َقتملَُهمم ََكَن خهطم

 
 
هٰن الز  َربُوا  َتقم ََكَن   َوَْل  اهنَّٗه 
محش وََسا َء َسبهيمًلا  َشةا    فَاحه

ُتلُ  َم  ا اَّلَّ وَوَْل َتقم م َحرَّ ِته
َس الَّ   اّلٰلُ فم

ه  َق 
هاْلم ب  

ا   تهَل قُ   َوَمنم محش  اهْلَّ لُومما َمظم
سُ  هٖه  هَوَله  ل َنا 

َجَعلم فًََل َفَقدم  لمٰطناا 
 ُ َقتمله ي

الم ِف ه  هفم  ََكَن محش  ْسم اهنَّٗه 
راا     َمنمُصوم
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నిశియంగా, అతనికి (ధర్మపా్కార్ం) 

సహాయము్చేయబడుతుంది.  

34. మ్రియు అన్హథుని్ ఆసి్జని, అతడు 

యుక్త  వయసుాకు చేర్నంత వర్కు – 

సక్ర మ్మైన ప్దధ త్రలో తప్ప – సమీపంచక్ండి. 

మ్రియు చేస్జన వాగిాన్హనిె పూరిత చేయండి. 

నిశియంగా, వాగిానం గురించ్చ పా్శిెంచడం 
జరుగుతుంది. 16  

35. మ్రియు మీరు కలిచ్చ ఇచేిట్పుపడు 

కలత పాతి నిండుగా్ కొల్లచి ఇవవండి. 

మ్రియు (తూచ్చ ఇచేిట్పుపడు) తిాసుతో 

సమానంగా తూక్ం చేయండి. ఇదే మ్ంచ్చ 
ప్దధ త్ర మ్రియు (ఇదే) చ్చవర్కు మ్ంచ్చ 
ఫలితం ఇసిుంది.  

36. మ్రియు (ఓ్ మానవుడా!) నీకు 

తెలియని విషయం వెంట్్ ప్డకు. 17  

నిశియంగా, చూపులూ వినికిడీ మ్రియు 

హృదయమూ వీట్నిెంటినీ గురించీ (తీరుప 
దినమున) పా్శిెంచడం జరుగుతుంది.  

37. మ్రియు భూమిపై విర్ర వీగుతూ 

నడవకు.18  నిశియంగా, నీవు భూమిని 

చీలినూ్లేవు మ్రియు ప్ర్వతాల ఎతిుకు 

చేర్నూ్లేవు!  

38. వీట్నిెంటిలో్గల్చెడుగు,్నీ పా్భువు 

సనిెధిలో ఎంతో అసహియంచుకోబడుతుంది.  

39. ఇవి వివేక్ంతో నిండివునె విషయాలు 

వాటిని నీ పా్భువు నీకు దివయజా్ఞనం (వ'హీ) 

 

16) మానవుడు అలా్లహ్్ (సు.త.) తో చేసుకునె వాగిానమైన్హ, లేక్ తనతోటి 

మావవునితో చేస్జన వాగిానమైన్హ దానిని తప్పక్ పూరిత చేయాలి, లేకుంటే పునరుతిాన 

దినమున దానిని గురించ్చ పా్శిెంచడం జరుగుతుంది.  

17) అంటే నీకు తెల్లయని దానిని గురించి ఇతరులపై అనుమానప్డకు. మ్రియు నీకు 

తెలియని దానిని అనుసరించకు.  

18) విర్ర వీగట్ం అలా్లహుత'ఆల్లకు ఎంతో అసహయక్ర్మైనది. ఖారూన్ విర్ర వీగట్ం వలానే, 

తన ధనసంప్తిులతో సహా భూమిలోకి తికిక వేయబడాాడు. చూడండి, 28:81.  

 

م  ِته
هالَّ ب  

اهْلَّ هيممه  َت اَلم َماَل  َربُوما  َتقم َوَْل 
َحِٰت  َسُن  اَحم  َ هٗ َيبملُ   ِهه اَُشدَّ ممس  َغ 
ده  هالمَعهم ب فُوما  المَعهمدَ مجت  َواَوم َن ََك   اهنَّ 

ْلا مَ  ـ ُوم      سم
اهَذا   المَكيمَل  فُوا  َوزهنُ َواَوم ُتمم 

م ا وم كه
َتقهيممه  مُمسم ال َطاسه  هالمقهسم هَك  محش  ب ذٰل
وهيمًلا 

َسُن تَام اَحم ٌ وَّ    َخيم
 

هٖه عهلممٌ  ب لََك  لَيمَس  َما  ُف  َتقم محش  َوَْل 
ا عَ لاهنَّ  مم ُكُّ    سَّ َوالمُفَؤاَد  ََِصَ  َواْلم

ٰٓئهَك ََكَن َعنمهُ  ـ ُ مَ  اُول    ْلا وم سم
ا  َرمضه َمرَحا اهنََّك  مجت  َوَْل َتممشه ِفه اْلم

َتبملَُغ َتم لَنم   َولَنم  َرمَض  اْلم رهَق 
ْلا  َباَل ُطوم ه

   اْلم
عهنمَد   هئُٗه  َسي  ََكَن  هَك  ذٰل هَك ُكُّ    َرب 

ا  ُرومها    َمكم
مهمَّ  هَك  اَوم ذٰل اهََلمَك  ا   مهَن    َربَُّك ٰٰح  
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దావరా తెలియజేశాడు. మ్రియు అలా్లహ్్తో 
పాటు మ్ర్కక్రిని ఆరాధయ్ దైవంగా చేసుకోకు. 

అల్లచేసిే అవమాన్హనికి గురి్అయి, బహిషక 
రించబడి నర్క్ంలో తిోయబడతావు.  

40. ఏమీ? మీ పా్భువు, మీకు పా్తేయక్ంగా 

కుమారులను పా్స్రదించ్చ తన్ కర్కు 

దైవదూతలను కుమారత లుగా చేసు్
కున్హెడా? నిశియంగా మీరు ప్లికేది చాల్ల 

ఘోర్మైన మాట్. 19   

41. మ్రియు వారు వాసివానికి హితబోధ 

పందటానికి, మేము ఈ ఖుర్ఆన్లో అనేక్ 

విధాలుగా బోధించాము. 20 కాని అది వారి 

వయత్రరేక్తను మాతిమే అధిక్ం చేసిునెది.  

42. వారితో అను: ''ఒక్వేళ వార్నెటాు 

అలా్లహ్్తో్ పాటు ఇతర్్ ఆరాధయ్ దైవాలే 

ఉండి్ ఉంటే, వారు్ కూడా స్జంహాసన్హధీశుని్

(అలా్లహ్్) వైెపుకు్ వెళ్ళా్ మారాగ నిె 

అనేవషంచ్చ్ఉండేవారే!'' 21   
 

19) వారు అలా్లహ్్ (సు.త.)కు కుమారత లను మ్రియు తమ్కేమో కుమారులను ఎనుె 

కుంటున్హెరు. చూడండి, 16:57-59.  

20) పా్త్రవిధంగా బోధించాము: అంటే పూర్వకాలపు పా్జల క్థలు చెపప, ఉదాహర్ణాలు, 

ఉప్మాన్హలు ఇచ్చి, హితబోధలు చేస్జ, ప్ర్యవస్రన్హలు చూప, అనేక్ విధాలుగా అలా్లహ్్ 

(సు.త.) ఖుర్ఆన్లో బోధించాడు, భయపటాట డు. దానితో మానవులు గుణపాఠం 

నేరుికని, అత్ర సవలపకాలపు ఈ జీవితంలో విశవస్జంచ్చ, సతాకరాయలు చేస్జ, రాబోయే 

శాశవత జీవితంలో ఎడతెగని సుఖసంతోష్టలు పందాలని. కాని చాల్లమ్ంది దానిని అరి్ం 

చేసుకోలేక్ పోతున్హెరు. తమ్ భాష్టట చారాలను మ్రింత అధిక్ం చేసుకుంటున్హెరు. 

21) ఈ ఆయత్ను వాయఖాయతలు రండు విధాలుగా బోధించారు: 

(i) ఇదిరు లేక్ అంతక్ంటే ఎకుకవ మ్ంది రాజులు ఉంటే, వారిలో పా్త్ర ఒక్కడు భూమిలో 

పా్త్రచోటా తన అధికారానేె నెలకలపటానికి పాటుప్డతాడు. అదేవిధంగా ఈ 

ఇతర్దేవతలు కూడా పా్యత్రెంచేవారు, ఒక్వేళ వారు ఉండి ఉంటే! అది ఇంతవర్కు 

జరుగలేదు. అంటే అలా్లహ్్ (సు.త.) తప్ప మ్ర్కక్ విశవస్రమార జ్ఞయధిప్త్ర లేడు.  

(ii) ఏ విధంగానైెతే ముషాకులు భావిసిున్హెరో: వారు ఆరాధించేవారు ఇంతవర్కు 

అలా్లహ్్ (సు.త.) స్రనిెహితాయనిె పంది ఉన్హెరు మ్రియు తమ్ను ఆరాధించేవారిని 

కూడా అలా్లహ్్ (సు.త.) దగగ ర్కు తీసుకుపోవటానికి పా్యత్రెసి్రరు. ఇది సతయం కాదు. ఈ 

َمةه هكم ََتمَعلم محش  اْلم ا   اّلٰله َع  مَ   َوَْل  اهلٰها
َجَهنَّمَ  م  ِفه َفُتلمٰٰق  ا اَٰخَر  َملُومما  

راا دم مَّ      ُحوم
ٰفىُكمم   َ   َربُُّكمم اَفَاَصم َنهْيم هاْلم ب

اهنَ  ٰٓئهَكةه  َمل
م ال مهَن  ََذ  اهنَُّكمم  محش  ثاا ا َواتَّ
ْلا  َن قَوم لُوم يم  َلَُقوم   خجم ا ما َعظه

ُقرماٰنه 
الم ٰهَذا  م  ِفه َنا  فم ََصَّ َولََقدم 

 َ رُ ذَّ َله راا  وم كَّ   امحش َوَما يَزهيمُدُهمم اهْلَّ ُنُفوم
 

َّوم ََك  َن قُلم ل لُوم هَهٌة َكَما َيُقوم َن َمَعٗه  اٰل
المَعرمشه   ذهي  اهَٰل  بمَتَغوما  ْلَّ اهذاا 

   َسبهيمًلا 
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43. ఆయన ప్ర్మ్ ప్వితిుడు మ్రియు 

అతుయనెతుడు, వారు ఆపాదించే మాట్ల్
క్ంటే మ్హోనెతుడు, మ్హానీయుడు 

(గొప్పవాడు).  

44. సపిాకాశాలు, భూమి మ్రియు వాటిలో 

ఉనె సమ్సిమూ ఆయన ప్వితితను 

కనియాడుతూ ఉంటాయి. మ్రియు ఆయన 

ప్వితితను కనియాడనిది, ఆయన సిోతిం 
చేయనటువంటిది ఏదీలేదు, కాని మీరు వాటి 

సిుత్రని అరి్ంచేసుకోలేరు. నిశియంగా, 

ఆయన ఎంతో సహనశ్లలుడు, క్షమాశ్లలుడు.  

45. మ్రియు నీవు్ ఖుర్ఆన్ను ప్ఠంచే్
ట్పుపడు నీకూ మ్రియు ప్ర్లోక్ జీవితానిె 

విశవస్జంచని వారిక్ర, మ్ధయ క్నబడని తెర్వేస్జ 

ఉన్హెము.  

46. మ్రియు వారు గర హించకుండా, వారి 

హృదయాల మీద తెర్లు మ్రియు వారి 

చెవులలో చెవుడు వేస్జ ఉన్హెము. 22 ఒక్వేళ 

నీవు ఖుర్ఆన్ (పారాయణం)తో నీ పా్భువు 

యొక్క ఏక్తావనిె పా్సి్రవిసిే, వారు 

అసహయంతో వెనుదిరిగ మ్ర్లిపోతారు.  

47. వారు నీ్మాట్లను్వింటునెపుపడు,్
వారు ఏమి్ వింటున్హెరో మాకు బాగా్
తెలుసు. ఈ దురామరుగ లు ఏకాంతంలో 

ఉనెపుపడు ప్ర్సపర్ం గుసగుసల్లడుతూ 

ఇల్ల చెపుపకుంటారు: ''మీరు అనుసరిసిునె 

ఈ మ్నిష కేవలం మ్ంతిజ్ఞల్లనికి గురి 
అయిన వాడు మాతిమే.''  

48. (ఓ ము'హమ్మద్!) చూడు! వారు 

నినుె ఎల్లంటి ఉదాహర్ణలతో పోలుితు్
న్హెరో, ఎందుక్ంటే వారు మార్గ ం్ తపాపరు, 

 

విషయం అలా్లహుత'ఆల్ల తన గర ంథం (ఖుర్ఆన్)లో ఎన్నె స్రరాు విశదం చేశాడు. 

చూడండి,17:57.  

22) చూడండి, 6:25 మ్రియు 2:7. 

ا َيُقوم  ُ ُسبمٰحَنٗه َوتَٰعٰٰل َعمَّ َن  ل لُوًّا عُ وم
اا     َكبهيم

السَّ  ٰموُٰت  السَّ ََلُ  هُح   عُ بم تَُسب 
 َ فهيمههنَّ َواْلم َوَمنم  هنم  محش  رمُض  م  َواهنم 
ه ََشم  يَُسب   

اهْلَّ نم  ء   َولٰكه هٖ  ده َمم ِبه ُح 
بهيمَحُهمم  تَسم َن  َقُهوم َتفم  

ََكَن محش  ْلَّ اهنَّٗه 
راا  ا َغُفوم    َحلهيمما

جَ  اَٰن  المُقرم قََرامَت  بَيمَنَك    لمَنا عَ َواهَذا 
ٰخه  هاْلم ب َن  مهُنوم يُؤم َْل  هيمَن 

اّلَّ  َ ةه  رَ َوبَْيم
راا ابا حهجَ  ُتوم سم  يحض ا مَّ

قُ  لََعٰ  اَكه وََّجَعلمَنا  هههمم  ب اَنم لُوم نَّةا 
ا َوقمرا هههمم  اَٰذان م   َوفه ُه  َقُهوم َواهَذا محش  يَّفم

َدهٗ    َربََّك َذَكرمَت   وَحم اٰنه  ُقرم
الم ِفه 

بَ   اَدم
َّوما لََعٰ  راا  رهههمم ا َول    ُنُفوم

هٖه   ب َن  َتمهُعوم يَسم هَما  ب لَُم  اَعم ذم اه   ََنمُن 
 َ تَ ي َن اهََلمَك َواهذم ُهمم ََنمٰو ي  سم اهذم مهُعوم

ا  ُل  اهْلَّ لَيُقوم َن  تَتَّبهُعوم اهنم  َن  ٰظلهُموم
راا  ُحوم سم     رَُجًلا مَّ

َثاَل  َمم اْلم لََك  بُوما  ََضَ َكيمَف  اُنمُظرم 
 َ يم سم َفَضلُّوما َفًَل ي َن َسبهيمًلا  َتطه    ُعوم



 ‘భాగం: 15 17. సూరహ్ అల్-ఇసా్ర 560 15 : الُجْزءُ  ُسوَرةُ اإِلْسَراءِ  -17
 

 

A-15 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/_بروفة ثانية تلغوبروفة أولى عربي 

కావున వారు (సరైన) మార్గ ం్పందలేరు. 23      
49. మ్రియు వారు్ ఇల్ల్ అంటారు: 

''ఏమీ? మేము ఎముక్లుగా మ్రియు 

దుముమ (పడి)్ గా మారిపోయిన తరువాత 

కూడా త్రరిగ కర తిసృషట గా లేప్బడతామా?'' 

(1/4)  

50. * వారికి్ చెపుప: ''మీరు రాళాయి్

పోయిన్హ లేదా ఇనుమై్పోయిన్హ!''  

51. ''లేదా, త్రరిగ సృషట ంప్బడటానికి 

అస్రధయమైనదని మీ హృదయాలు భావించే్

దానిగా ఉన్హె  సరే! (త్రరిగ లేప్బడతారు).'' 

వారు మ్ళ్ళా ఇల్ల అడుగుతారు: ''మ్మ్మలిె 

త్రరిగ బాత్రకించ్చ లేప్గల్ వాడు ఎవడు?'' 

వారితో అను: ''ఆయనే, మిమ్మలిె మొదటి్

స్రరి పుటిట ంచ్చనవాడు!'' వారు ఎగతాళిగా 

తలలు ఊపుతూ అంటారు: ''అయితే! అది 

ఎపుపడు్సంభవిసిుంది?''్వారితో అను: ''ఆ్

సమ్యం సమీప్ంలోనే ఉండవచుి!''   
52. ఆ దినమున, ఆయన మిమ్మలిె 

పలిచ్చనపుడు! మీరు ఆయన పలుపుకు 

సమాధానంగా ఆయనను సిుత్రసిూ వసి్రరు. 

మ్రియు మీరు కేవలం కంతకాలం మాతిమే 

(భూమిలో) ఉండి వునెటాు భావిసి్రరు. 24  

53. మ్రియు న్హ దాసులతో, వారు 

మాటాాడేట్పుపడు మ్ంచ్చ మాట్లనే 

ప్లక్మ్ని చెపుప. (ఎందుక్ంటే) షై'తాన్ 

 

23) వారు దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.)ను మాంతి్రకుడు, మ్ంతిజ్ఞల్లనికి గురి అయినవాడు, పచ్చి 

వాడు, జ్యయత్రష్టయడు అని తమ్ న్నటికి వచ్చినటాు ఆరోపంచారు. ఎందుక్ంటే వారు మార్గ  

భాష్టట లైనవారు కాబటిట  వారనెడూ మార్గ దర్శక్తవం పందలేరు.  

24) ప్ర్లోక్ జీవితంతో పోలిితే ఇహలోక్ జీవితకాలం ఎంతో చ్చనెది. ప్ర్లోక్ జీవితం 

అంతం లేనిది. మానవుని కాల్గణనం ఈ భూలోకానికి మాతిమే వరిత సిుంది. ఎందుక్ంటే 

దాని గణన భూగోళపు తనచుటూట  తాను మ్రియు సూరుయని చుటూట  చేసే ప్ర్యట్నకు 

బదధ మైఉంది. చూడండి, 79:46, 20:102, 104, 30:55, 23:112, 114.  

عهَظاما َءاه َوقَالُوم ا   ُكنَّا  ُرَف ا  َذا  ا تا ا وَّ
ا َجده َءاهنَّ  َن َخلمقا ثُوم ا  ا لََمبمُعوم      يمدا
  
 
ا قُ  يمدا نُوما حهَجاَرةا اَوم َحده  يحض لم ُكوم

م  ِفه ُبُ  يَكم ا  همَّ م  ا  َخلمقا اَوم 
رهُكمم  َمنم  مجت  ُصُدوم َن  لُوم فََسَيُقوم
َل اقُله    محشيُّعهيمُدنَا  اَوَّ َفَطَرُكمم  هيم  ّلَّ
ة   َن اه مجت  َمرَّ ُهمم ُءومسَ َك رُ ََلم فََسيُنمغهُضوم

ُهوَ  َمِٰت  َن  لُوم اَنم   قُلم محش  َويَُقوم َعٰٰس  
َن قَرهيمباا يَّ     ُكوم
 

َن  يمُبوم َتجه فَتَسم ُعومُكمم  يَدم يَومَم 
اهْلَّ  هثمُتمم 

ْلَّ اهنم  َن  َوَتُظنُّوم هٖ  ده َمم ِبه
  خجم قَلهيمًلا 

ه قُ وَ  ل  َ لم  ِهه م  ِته
الَّ لُوا  َيُقوم عهَبادهيم 

َسنُ  الشَّ محش  اَحم َغُ ٰطَن  يم اهنَّ   يَْنم
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నిశియంగా, వారి్మ్ధయ విరోధానిె రేకెతి్రంచ్

డానికి పా్యత్రెసిుంటాడు. నిశియంగా, 

షై'తాన్ మానవుడికి బహిర్ంగ శతిువు. 25   
54. మీ పా్భువుకు మీ గురించ్చ బాగా 

తెలుసు. ఆయన కోరితే మిమ్మలిె 

క్రుణ్ణసి్రడు లేదా ఆయన కోరితే మిమ్మలిె 

శిక్ిసి్రడు! మ్రియు (ఓ ము'హమ్మద్!) మేము 

నినుె వారి కార్యక్ర్త గా (ర్క్షకునిగా) 

నియమించ్చ ప్ంప్లేదు.  

55. మ్రియు భూమాయకాశాలలో ఉనె 

వార్ందరి గురించ్చ నీ పా్భువుకు బాగా 

తెలుసు. మ్రియు వాసివానికి మేము 

కందరు పా్వక్త లకు మ్రికందరిపై ఘనత్

నొసంగాము. మ్రియు మేము దావూద్కు 

'జబూర  26 ఇచాిము.  

56. వారితో ఇల్ల్ అను: ''ఆయన 

(అలా్లహ్్)ను కాదని మీరవరినైెతే (ఆరాధయ  

దైవాలుగా) భావించారో, వారిని అరిించ్చ 

చూడండి; మీ ఆప్దను తలగంచటానికి 

గానీ, దానిని మార్ిటానికి గానీ వారికి 

ఎల్లంటి అధికార్ం్లేదు.''  

57. వారు, ఎవరినైెతే పాారిిసిూ్ ఉన్హెరో, 

వారే తమ్ పా్భువు స్రనిిధ్యయనిి 

పందటానికి మారాగ నిె వెతుకుతున్హెరు. 

మ్రియు వారిలో ఆయనకు ఎవరు ఎకుకవ 

స్రనిెధయం పందుతారో అని పా్యత్రెసిు్

న్హెరు. మ్రియు ఆయన కారుణాయనిె 

 

25) ఇది పా్త్ర ఒక్కడు ఇతరులతో మాటాాడేట్పుపడు జా్ఞప్క్ముంచుకోవలస్జన ఆయత్. 

దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) పా్వచనం: 'మీలో ఎవవరు కూడా తన సోదరుని (ముసా్జం) వైెపునకు 

ఆయుధానిె చూప్క్ండి. ఎందుక్ంటే మీకు తెలియకుండానే షై'తాన్ ఆ ఆయుధానిె 

నడిపంచ్చ అతనిె చంపంచవచుి మ్రియు మీరు నర్కాగెలో ప్డిపోవచుి.' ('స. 

బు'ఖారీ, ముసా్జం). ఇంకా చూడండి, 16:125 మ్రియు 29:46.  

26) దావూద్ ('అ.స.)పై అవతరింప్జేయబడిన దివయగర ంథం 'జబూర్ (క్రర్త నలు / Psalms). 

يمٰطَن ََكنَ محش  بَيمَنُهمم  مَسانه اهنَّ الشَّ هن هًلم   ل
بهيمناا  ا مُّ     َعُدوًّ

بهُكمم   َربُُّكمم  لَُم  ََّشام محش  اَعم ي اهنم 
بمُكمم  ه ُيَعذ  ََّشام  ي اهنم  اَوم  محش  يَرمَْحمُكمم 

   يمههمم َوكهيمًلا َك َعلَ َوَما  اَرمَسلمنٰ 
 
ال  َربَُّك وَ  ِفه  هَمنم  ب لَُم   ٰموٰته سَّ اَعم

َرم  َبعمَض محش  ضه َواْلم لمَنا  فَضَّ َولََقدم 
لََعٰ اَّلَّ   َ َداٗوَد    َبعمض    بهْي ٖ اٰتَيمَنا  وَّ

راا     َزبُوم

هٖه  ن هنم ُدوم ُتمم م  هيمَن زََعمم ُعوا اّلَّ قُله ادم
ه  الضُّ  َف  َكشم َن  لهُكوم َيمم  فًََل 

    َوَْل ََتموهيمًلا مم َعنمكُ 
 

ُعوم  هيمَن يَدم ٰٓئهَك اّلَّ َن اه يَبمتَ  نَ اُول َٰل  ُغوم
هههمُ  اَيُّهُ   َرب  يملََة  موَسه اَقمَرُب ال مم 
َن يَ وَ  َويََخافُوم ََتٗه  رَْحم َن  رمُجوم

َعَذاَب  محش  َعَذابَهٗ  هَك اهنَّ  ََكَن   َرب 
راا     ََممُذوم
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ఆశిసిున్హెరు మ్రియు ఆయన శిక్షకు 

భయప్డుతున్హెరు. 27 నిశియంగా, నీ 

పా్భువు శిక్ష, దానికి భయప్డవలస్జందే!  

58. మ్రియు పునరుతిానదిన్హనికి ముందు 

మేము న్హశనం చేయని, లేదా క్ఠన శిక్షకు 

గురిచేయని, నగర్మ్నేది ఉండదు. ఈ 

విషయం గర ంధంలో వాాయబడి్ఉంది.  

59. మ్రియు నిదర్శన్హలను (ఆయాత్్
లను) ప్ంప్కుండా మ్మ్మలిె ఏదీ ఆప్లేదు. 

కాని పూర్వకాలపు పా్జలు వాటిని 

త్రర్సకరించడమే తప్ప! 28  మ్రియు మేము 

స'మూదు జ్ఞత్ర వారికి పా్తయక్ష నిదర్శనంగా 

ఒక్ ఆడ్ఒంటెను ప్ంపాము, కాని వారు దాని్

ప్టా్ కూర ర్ంగా పా్వరిత ంచారు. 29  మ్రియు 

మేము నిదర్శన్హలను (ఆయాత్లను) 

ప్ంపుతునెది, కేవలం పా్జలు వాటిని చూస్జ 

భయప్డటానికే!  

60. ''నిశియంగా, నీ పా్భువు్ (తన్

జా్ఞనంతో) పా్జలను ప్రివేషట ంచ్చ ఉన్హెడు.'' 

 
27) వారు ఆ్దైవాలు: అంటే,్యూదులూ మ్రియు కైెైసివులు, దేవుళాని భావించే 'ఉ'జైర్ 

('అ.స.) లేక్ 'ఈస్ర ('అ.స.) గానీ; లేక్ ముషాకులు ఆరాధించే జిన్హెతులు గానీ, 

దైవదూతలు గానీ, క్లిపత దైవాలు గానీ, విగర హాలు గానీ లేక్ పుణయవంతులైన ముసా్జంలు 

గానీ, లేక్ ఇతర్ వలీలుగానీ కావచుి. వీర్ంతా తమ్ పా్భువు స్రనిెధాయనిె పందే్

మారాగ నిె వెతుకుతున్హెరు. అల్లంట్పుపడు వారు ఇతరులకు ఏవిధంగా సహాయ్

ప్డగలరు. వీరిని ఆరాధించట్ం మ్రియు వీరి సహాయం్కోర్ట్ం షర్కష్. అలా్లహ్్ (సు.త.) 

షర్కష్ను ఎనెడూ క్షమించడు. 

28) పూర్వ కాలపు పా్జలు తమ్ పా్వక్త ల నుండి నిదర్శన్హలు (ఆయాత్) కోరారు. ఆ 

నిదర్శన్హలు వచ్చిన తరువాత కూడా వారు విశావసులు కాలేదు. దాని ఫలితంగా వారిపై 

అలా్లహ్్ (సు.త.) శిక్షప్డి వారు న్హశనం చేయబడాారు. ఇదేవిధంగా మ్క్కహ్ ముషాక్లు 

కూడా దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) నుండి నిదర్శన్హలు్ కోరారు. మ్క్కహ్ ప్ర్వతాలను 

బంగార్ంగా మార్ి్ మ్న్హెరు. పూర్వజ్ఞత్ర వారివలే వీరూ నిదర్శన్హలు వచ్చిన 

తరువాత్ కూడా విశవస్జంచర్ని మ్రియు వార్ంతా న్హశనం చేయబడతార్ని అతను 

('స'అ.స.) నిదర్శన్హలను కోర్లేదు. (వివరాలకు చూడండి, ముసెద్ అ'హమద్, పుసిక్ం్

1, పేజీ-258).  

29) ఆడ ఒంటె నిదర్శన్హనికి్చూ. 7:73 మ్రియు 54:27.  

 

ََنمُن   اهْلَّ  يَة   قَرم هنم  م  لهكُ مُ َواهنم  ومَها هم
بُومَها  ه ُمَعذ  اَوم  المقهيَٰمةه  يَوممه  َقبمَل 

شَ اذَ عَ  اباا  يمدا ِفه محش  ده هَك  ذٰل ََكَن 
ُطوم  كهتٰبه َمسم

      رااالم
اهْلَّ    َوَما  ٰيٰته  هاْلم ب َل  نُّرمسه اَنم  َمَنَعَنا  

نَ  لُوم َوَّ اْلم هَها  ب َب  َكذَّ َواٰتَيمَنا  محش  اَنم 
فَ  ةا  َ ُمبمِصه اَّلَّاقََة  َد  هَها لَُموم ظَ َثُموم ب محش ا 

ا   َتموهيمفا
ٰيٰته اهْلَّ هاْلم ُل ب    َوَما نُرمسه

   
قُلمنَ وَ  اهنَّ  اهذم  لََك  اََحاَط    َربََّك ا 
ها  م  جَ َوَما  محش  َّلَّاسه ب ِته

الَّ ءميَا  الرُّ َعلمَنا 
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అని మేము నీతో చెపపన విషయం (జా్ఞప్క్ం్

చేసుకో)! మేము నీకు (ఇసా్ర' రాతి్రలో) 

చూపిన దృశ్యం 30 – మ్రియు ఖుర్ఆన్లో 

శపంచబడిన (నర్క్) వృక్షం 31 – మేము 

పా్జలకు ఒక్ ప్రీక్షగా్చేశాము. మేము్వారిని్

భయపడుతూనే్ ఉన్హెము. కాని (మా 

భయపట్ట డం) వారి్ తలబిరుసుతన్హనిె్

(అహంకారానిె) మాతిమే మ్రింత్ అధిక్ం 

చేసిునెది.  

61. మ్రియు (జా్ఞప్క్ం్చేసుకోండి!) మేము 

దైవదూతలతో: ''మీర్ందరూ్ఆదమ్ ముందు 

స్రష్టట ంగం (సజి్ఞ) చేయండి.'' అని ఆదేశించ్చ్
నపుడు; ఒక్ ఇబా్రస్ తప్ప, మిగతా్వార్ంతా 

స్రష్టట ంగం్(సజి్ఞ)్చేశారు. 32 వాడు్అన్హెడు: 

''ఏమీ? నీవు మ్టిట తో సృషట ంచ్చన వానికి నేను 

స్రష్టట ంగప్డాల్ల?''్్ 

62. ఇంకా ఇల్ల అన్హెడు: ''ఏమీ? నేను 

చూడట్ంలేదా? నీవు ఇతనికి న్హపై ఆధిక్యత 

నిచాివు. కానీ ఒక్వేళ  నీవు న్హకు 

పునరుతిాన దినం వర్కు వయవధినిసిే, నేను 

ఇతని సంతత్ర వారిలో కందరిని్ తప్ప 

అందరినీ వశప్రుచుకని తపుపదారి్
ప్టిట సి్రను.'' 33   

63. ఆయన (అలా్లహ్్) అన్హెడు: ''సరే పో! 

వారిలో నినుె ఎవరు అనుసరిసి్రరో! 

 

30) దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) యొక్క రాతి్రవేళ మ్సి్జద్ అల్-'హరాం నుండి మ్సి్జద్ అల్-అ'ఖాా 

మ్రియు అక్కడ నుండి సపిాకాశాలలోనికి పోవట్ం మ్రియు తమ్ పా్యాణాలలో 

స్రక్ాతిుగా చూస్జన దృశాయల వివర్ణ విశావసులకు వారి విశావస్రనిె అధిక్ంచేస్జంది 

మ్రియు సతయ-త్రర్స్రకరులకు వారి తలబిరుసుతన్హనిె.  

31) ఆ నర్క్ వృక్ష ఫల్లలు, నర్క్వాసులకు ఆహార్ంగా ఇవవబడతాయి. దానిపేరు 

'జఖ్ఖూ మ్ (జెముడు వృక్షం్ల్లంటిది). దాని వివరాలకు చూ. 37:62-66; 44:43-44. 

32) ఆదమ్ ('అ.స.) వివరాల కర్కు చూడండి, 2:30-34, 7:11-18, 15:26-41 మ్రియు 

సూరాహ్్లు 18, 20, 38 కూడా.  
33) ఇబా్రస్ మాట్ల కర్కు చూడండి, 7:16-17. 

َجَرةَ   هلنَّاسه َوالشَّ اََريمنَٰك اهْلَّ فهتمَنةا ل 
اٰنه  ُقرم

الم ِفه  نََة  مَملمُعوم هفُ محش  ال   حمل مم هُ َوُُنَو 
اا فَ  َياناا َكبهيم  ُطغم

 خجم َما يَزهيمُدُهمم اهْلَّ
 
 
 

قُلم ذم اه وَ    ٰٓ هلمَمل ل َٰدَم  َنا  ْله ُجُدوما  اسم ئهَكةه 
اهْلَّ  فَسَ  قَاَل َجُدوم ا  اهبملهيمَسمحش   

يمناا  َت طه هَمنم َخلَقم ُجُد ل  ممه َءاَسم
 
 

َت  َكرَّمم هيم  اّلَّ ٰهَذا  اََرَءيمَتَك  قَاَل 
اَخَّ  لَئهنم  حمس  َّ

المقهيَٰمةه  اه تَنه  رم لََعَ يَوممه  َٰل 
هيََّتٗه  اه  َتنهَكنَّ ُذر      يمًلا  قَله ْلَّ َْلَحم

 
 
 
  

تَبهَعَك  َفَمنم  اذمَهبم  مهنمُهمم   قَاَل 
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నిశియంగా, మీర్ందరిక్ర నర్క్మే పా్త్రఫల్

మ్వుతుంది, ప్రిపూరి్ పా్త్రఫలం!  

64. ''మ్రియు నీవు నీ్ ధవనితో (మాట్ల్

తో) వారిలో ఎవరవరిని భాష్టట లుగా్

చేయగలవో,్చేసుకో! 34 మ్రియు నీ అశివక్్

దళ్ళలతో మ్రియు నీ ప్దాత్ర్ దళ్ళలతో 

వారిమీద ప్డు. 35 మ్రియు వారికి సంప్దలో, 

సంతానంలో భాగస్రవమివిగా ఉండు 36  

మ్రియు వారితో వాగిాన్హలు చెయియ. 37 

మ్రియు షై'తాన్ చేసే్ వాగిాన్హలు 

మోసపుచిట్ం తప్ప ఇంకేముంటాయి. 38   
65. ''నిశియంగా, న్హ దాసులు! వారిపై 

నీకు ఏ విధమైన అధికార్ం లేదు. 39 మ్రియు 

వారికి కార్యక్ర్త గా్ (ర్క్షకునిగా) నీ పా్భువే్

చాలు!''  

66. మీ్పా్భువు, ఆయనే – ఆయన అనుగర  

హానిె అనేవషంచటానికి – మీ కర్కు 

సముదాంలో న్హవలను నడిపంప్జేసేవాడు. 

నిశియంగా, ఆయన మీ ప్టా్ అపార్ 

క్రుణాపా్దాత.  

 

34) 'సౌత్రక్: నీ ధవని అంటే-పాట్లు, వాదాయలు మ్రియు ఇతర్ మోసపుచేి మాట్లు, అని 

అరి్ం. వీటితో షై'తాన్ మానవులను మోసపుచుితాడు.  

35) దళ్ళలు అంటే - షైతాను అడుగుజ్ఞడలను అనుసరించే మానవులు, జిన్హెతులు.  

36) అమావల్ వ అవ్ల్లద్: అంటే సంప్దలు మ్రియు సంతానం. అంటే నిషది ('హరామ్) 

మారాగ లతో సంపాదించ్చ, 'హరామ్ చేషట లలో ఖరుిచేసే ధన సంప్తిులు మ్రియు 

వయభిచార్ం వలా వచేి సంతానం.  

37) షై'తాన్ వాగిాన్హలు అంటే: “సవర్గ నర్కాలు అనేవి ఏమీలేవు, మ్ర్ణ్ణంచ్చన తరువాత 

పున రుతిానం అనేది లేదు. మ్న జీవితం ఈ భూలోక్ జీవితం మాతిమే. కావున వీలైనంత 

వర్కు దీని సుఖసంతోష్టలను మీకు తోచ్చనటాు అనుభవించండి.” అని పా్జలను 

మోసపుచిట్ం. 

38) చూడండి, 4:120. 

39) న్హ దాసులు: అంటే అలా్లహ్్ (సు.త.)ను నముమకని ఆయనపై ఆధార్ప్డి, ఆయన 

చూపన మార్గ ంమీదనే్నడిచే సదుపరుష్టలు. అలా్లహ్్ (సు.త.) అల్లంటి్వారి, ర్క్షకుడు, 

కార్యక్ర్త . షై'తాన్కు అల్లంటివారిపై ఎల్లంటి అధికార్ంఉండదు. చూ.్14:22, 15:42. 

َجَزا ءا  فَاهنَّ  َجَزا ؤُُكمم  َجَهنََّم   
راا  فُوم وم       مَّ

مهنمُهمم  َتَطعمَت  اسم َمنه  زهزم  َتفم َواسم
لهبم َعلَيمهه  هَك َواَجم ت هَصوم َ مم  ب َك  يمله به

َواله  َمم اْلم ِفه  ُهمم  وََشارهكم لهَك  َورَجه
َْل  َوم يَ محش  ُهمم وَعهدم   دهَواْلم عهُدُهُم  َوَما 

يمٰطُن اهْلَّ  راا  الشَّ    ُغُروم
َعلَيمههمم اه  لََك  لَيمَس  عهَبادهيم  نَّ 

هَك َوَكٰٰف محش ُسلمٰطنٌ  هَرب     َوكهيمًلا  ب
 

لَُكُم    َربُُّكمُ  م  يُزمِجه هيم  اّلَّ
َ ِفه   المُفلمَك  اْلم مهنم    َبمَتُغوما  له ره  حم
لههٖ  ا حه رَ اهنَّٗه ََكَن بهُكمم محش فَضم      يمما
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67. మ్రియు ఒక్వేళ సముదాంలో మీకు 

ఆప్ద్ వసిే ఆయన (అలా్లహ్్) తప్ప, మీరు 

పలిచే వార్ందరూ మిమ్మలిె తయజిసి్రరు. 

కాని, ఆయన మిమ్మలిె ర్క్ించ్చ, ఒడాుకు్

చేరిినపుడు, మీరు ఆయన నుండి ముఖం్

తి్రపుపకుంటారు. వాసివానికి మానవుడు 

ఎంతో క్ృతఘ్నెడు.  

68. ఏమిటీ? ఒడాుకు్ (చేరిన్ తరువాత),్

ఆయన మిమ్మలిె నేలలో్కూరిివేయడని; 

మీపై్ రాళాను్ కురిపంచే్ తుఫానును్

ప్ంపంచడని, మీరు్నిర్ుయంగా్ఉన్హెరా?40 

అపుపడు మీరు,్ మీ్ కోసం ఏ ర్క్షకుడినీ 

పందలేరు.  

69. లేదా! మ్ర్కక్్స్రరి ఆయన మిమ్మలిె 

సముదాంలోకి తీసుకని్ పోయి – మీ 

క్ృతఘెతకు ఫలితంగా – మీ మీద తీవామైన 

తుఫాను్ గాలిని ప్ంప, మిమ్మలిె ముంచ్చ్

వేయడని నిశిింతగా్ ఉన్హెరా? అపుపడు 

మాకు  విరుదధ ంగా్ 41 సహాయప్డే్ వారి్

నెవవరినీ మీరు పందలేరు. (3/8)  

70. * మ్రియు వాసివానికి మేము ఆదమ్ 

సంతత్రకి గౌర్వము నొసంగాము. 42 మ్రియు 

వారికి నేలమీదనూ, సముదాంలోనూ, 

పా్యాణం కర్కు వాహనాలను 

పా్స్రదించాము. మ్రియు మేము వారికి 

 

40) ఏ విధంగానైెతే అలా్లహ్్ (సు.త.)కు అవిధేయులైన, పూర్వ తరాలవారు శిక్ించ్

బడాారో, అల్ల మీరుకూడా శిక్ించబడర్ని భావిసిున్హెరా?  

41) తబ్ర'అన్: ప్గతీరుికునేవాడు, క్క్షతీరుికునేవాడు. అంటే ఒక్స్రరి మిమ్మలిె 

సముదాంలో తుఫాన్ నుండి క్ేమ్ంగా బయట్పటిట న తరావత ఆయన (అలా్లహు్

త'ఆల్లయే) మీ అవిధేయతకు కార్ణంగా మీరు మ్ర్ల సముదాంలోకి పోయినపుడు 

మిమ్మలిె ముంచ్చవేయ్ వచిని మీరు భయప్డరా? అపుపడు ఆయన (సు.త.)కు 

విరుదధ ంగా మీకు, మీ క్లిపత్దైవాలు ఎవవరూ సహాయప్డలేరు.  

42) చూ. 2:31, వారికి మ్ంచ్చ-చెడును అరి్ంచేసుకునే విచక్షణాశకిత నీ, పా్స్రదిం్చాము. 

مَ  َحم َواهَذا  اْلم ِفه   ُّ الضُّ ُكُم  ره  سَّ
َمنم   اهيَّاهُ تَ َضلَّ  اهْلَّ   َن  ُعوم ا مجت  دم فَلَمَّ

ُتمم  رَضم ه اَعم َب 
م ال اهََل  َوََكَن محش  ََنٰىُكمم 
راا  مَساُن َكُفوم هن      اْلم

اَنم مم تُ اَفَاَمهنم  بهُكمم      َف  مسه َّيَّ
َعلَيمكُ  َل  يُرمسه اَوم  ه  َب 

م ال هَب    مم َجان
با  ََته َحاصه َْل  ُثمَّ  لَُكمم  ا  ا  ُدوم
  يحضَوكهيمًلا 

اَمهنمتُ  تَاَرةا  مم اَمم  فهيمهه  يُّعهيمَدُكمم  اَنم   
ا  فا قَاصه َعلَيمُكمم  َل  فَُيمسه ٰري  اُخم
هَما  ب رهقَُكمم  َفُيغم هيمحه  الر  هَن  م 

حمل ُتمم َْل ثُ   َكَفرم لَُكمم    مَّ  ا  ََتهُدوم
ا  هٖه تَبهيمعا    َعلَيمَنا ب

نَ رَّ كَ َولََقدم   م  اَٰدَم  مم وََْحَلمنُٰهمم ِفه ا بَنه
ه  َب 
م ره  ال َحم

َواْلم هَن  وَ   م  َرزَقمنُٰهمم 
َكثهيم   لََعٰ  لمنُٰهمم  َوَفضَّ هبٰته  ي  الطَّ

يمًلا  ضه َنا َتفم نم َخلَقم همَّ  خجم  م 
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ప్రిశుధధ మైన వసిువులను జీవన్నపాధిగా 

సమ్కూరాిము. మ్రియు మేము సృషట ంచ్చన 

ఎన్నె్ పాాణులపై వారికి పా్తేయక్ పాాధానయత 

నిచాిము.  

71. (జా్ఞప్క్ముంచుకోండి!) ఒక్ రోజు మేము 

మానవులందరినీ వారి-వారి న్హయకులతో 

(ఇమామ్్ లతో)్ సహా పలుసి్రము. 43 

అపుపడు వారి క్ర్మప్తిాలు కుడిచేత్రలో 

ఇవవబడినవారు 44  తమ్ క్ర్మప్తిాలను 

చదువుకుంటారు మ్రియు వారికి ర్వవంత 

(ఖరిూర్పు బ్రజపు చీలిక్లోని పర్ంత) 

అన్హయయం కూడా జరుగదు.  

72. మ్రియు ఎవడు ఇహలోక్ంలో అంధుడై 

మలగుతాడో, అతడు ప్ర్లోక్ంలో కూడా 

అంధుడిగానే ఉంటాడు్45 మ్రియు సన్హమర్గ ం 

నుండి భాష్టట డవుతాడు.  

73. మ్రియు (ఓ పా్వకాత !) మేము నీపై 

అవతరింప్జేస్జన దివయజా్ఞనం (వ'హీ) నుండి 

నినుె మ్ర్లించ్చ, నీవు అదికాక్ మా పేరుతో 

మ్ర్కక్ దానిని (సందేశానిె) క్లిపంచాలని 

నినుె పురికలపటానికి వారు పా్యత్రె్

సిున్హెరు. 46  నీవు అల్ల చేస్జ్ఉంటే వారు 

తప్పకుండా నినుె తమ్ ఆపి్మితిునిగా 

చేసుకునేవారు.  

 
43) ఇమామ్: అంటే న్హయకుడు ఇక్కడ వాయఖాయతలు దీనికి మూడు అరిాలిచాిరు. (i) 

దైవ పా్వక్త లు, (ii) దివయగర ంథాలు, (iii) క్ర్మప్తిాలు. పా్త్ర్ఒక్కరు తమ్్కాలపు దైవపా్వక్త  

లేక్ దివయగర ంథం లేక్ క్ర్మప్తింతో పలువబడతారు. ఇబె-క్స్వ'ర్ మ్రియు షౌకాని ఈ 

మూడవది అంటే క్ర్మప్తిమ్ని భావిసిున్హెరు. చూడండి, 53:39.  

44) చూడండి, 69:19 మ్రియు 84:7.  

45) అంధుడు అంటే హృదయంతో అంధుడు లేక్ సతాయసతాయలను అరి్ంచేసుకోలేని వాడు. 

ఇంకా చూడండి, 20:124-125.  

46) ఇది ముషాక్ ఖురైష్టలు దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) ముందు పటిట న మ్ర్కక్్పా్సి్రవన: అతను 

('స'అ.స.) వారి క్లిపత్దైవాలను వాసివదైవాలుగా గురిత సిే, వారు అతనిని ('స'అ.స.ను) 

దైవపా్వక్త గా గురిత సి్రమ్ని పటిట న షర్తు. దానిని అతను ('స'అ.స.) నిరాక్రించారు.  

  
 

ُكَّ  ُعوما  نَدم ْۣ اُ   يَومَم  هاهمَ   نَاس  مجت  مهههمم ا ب
فَاُ  بهَيمهيمنهٖه  كهتَٰبٗه   َ ِته اُوم ٰٓ َفَمنم    ئهَك ول

كهتٰ  َن  َرُءوم نَ َيقم لَُموم ُيظم َوَْل   َبُهمم 
  فَتهيمًلا 

  
ِفه  َفُهَو  ٰٰم  اَعم هٖ   ٰهذه م  ِفه ََكَن  َوَمنم 

ٰٰم َواََضلُّ َسبهيمًلا  َرةه اَعم ٰخه    اْلم
  

نََك  تهُنوم ََلَفم ا  ََكُدوم هعَ   َواهنم  اّلَّ يم   نه 
َعلَيمَنا   َْتهَي  َفم له اهََلمَك  اَومَحيمَنا  

 َ َُذومكَ َواه حمط هٗ َغيم تَّ   َخلهيمًلا  ذاا ْلَّ
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74. మ్రియు ఒక్వేళ మేము నినుె సి్జర్ంగా 

ఉంచక్పోతే నీవు వారి్వైెపుకు కంతైెన్హ మొగగ  

ఉండే్వాడవు.  

75. అల్లగైతే, మేము నీకు ఈ జీవితంలో 

రటిట ంపు శిక్షను మ్రియు చనిపోయిన 

తరువాత కూడా రటిట ంపు శిక్షను రుచ్చచూప 

ఉండేవార్ం. అపుపడు మాకు వయత్రరేక్ంగా 

నీకు సహాయప్డే వాడిని, ఎవవడినీ నీవు 

పందివుండే వాడవు కాదు.  

76. మ్రియు వారు (అవిశావసులు) నినుె 

క్లవర్పటిట , నినుె ఈ భూమి్నుండి వెళా్

గొట్ట డానికి పా్యత్రెసిున్హెరు. అల్లంట్్

పుపడు నీవు వెళిాపోయిన తరువాత, వారు 

కూడా కదిికాలంమాతిమే ఉండగలిగేవారు. 47  

77. (ఓ ము'హమ్మద్) ఇది వాసివానికి! 

మేము, నీకు పూర్వం ప్ంపన పా్వక్త లందరిక్ర 

వరిత ంచ్చన సంపా్దాయమే! నీవు మా 

సంపా్దాయంలో ఎల్లంటి మారుపను 

పందలేవు.  
78. మ్ధాయహెం సూరుయడు వాలినప్పటి 

నుండి, రాతి్ర అయి చీక్టి ప్డేవర్కూ నమా'జ్ 
లను నెలకలుప. మ్రియు పాాతఃకాలంలో 

(నమా'జ్లో ఖుర్ఆన్) పారాయణం చెయియ.48  

నిశియంగా, పాాతఃకాల (ఖుర్ఆన్) 

పారాయణానికి (దైవదూతల) స్రక్షయం్

 

47) కావున కదిికాలం తరువాత 2 హి.శ.లో బదాష్లో మ్క్కహ్ ఖురైష్టల ప్లువురు 

న్హయకులు చంప్బడాారు. మ్రియు 8వ హిజాీలో ముసా్జంలు మ్క్కహ్్ను జయించారు.  
48) ఈ ఆయత్లో ఐదు విధి్ (ఫ'రి్ష్)గా సలుప్వలస్జన నమా'జ్ల పా్సి్రవనవచ్చింది. 

సూరుయడు వాలిన తరువాత జుహ్్్, సూరాయసిమ్యానికి కంతకాలం ముందు 'అ'సా్్, 

సూరాయసిమ్యం కాగానే మ'గ్రిబ్, కంత చీక్టి ప్డాతరువాత 'ఇషా మ్రియు 

పాాతఃకాలమున సూరోయదయాని ముందు ఫజా్్ నమా'జులు. ఫజాష్ నమాజ్లో ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠనం ఎకుకవగా చేయాలి. ఈ నమా'జ లను గురించ్చన వివరాలు 'స'హీ'హ్్ 

'హదీస్'లలో ఉన్హెయి.  

َْل   ثَبَّتم َولَوم اَنم  تَّ  نٰ   كهدم لََقدم  َك 
     مجع تَرمَكُن اهََلمههمم َشيمـ اا قَلهيمًلا 

َيٰوةه   اْلم عمَف  ضه ََذقمنَٰك  ْلَّ اهذاا 
مَمَماته   ال عمَف  َْل مَّ ثُ وَضه لََك      ََتهُد 

اا  يم   َعلَيمَنا نَصه
 

لَيَسم  ا  ََكُدوم وم َت َواهنم  مهَن  فهزُّ نََك 
 ُ َله َرمضه  مهنمهَ اْلم رهُجومَك  ْلَّ   ا خم  َواهذاا 

َن خهلَٰفَك اهْلَّ قَلهيمًلا     يَلمَبُثوم
 

مهنم   َقبملََك  اَرمَسلمَنا  قَدم  َمنم  ُسنََّة 
هُسنَّتهَنا  رُُّسلهَنا    خجم  ًلا وهيم ََتم  َوَْل ََتهُد ل

 
اهَٰل   ممسه  الشَّ لُومكه  ُ له لٰوَة  الصَّ اَقهمه 

م   قه َغسَ  المَفجم اَلَّ اَٰن  َوقُرم اهنَّ محش  ره له 
اَٰن ا ره ََكنَ قُرم َفجم
ا  لم ُهومدا     َمشم
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ఇవవబడుతుంది. 49   
79. మ్రియు రాతి్రవేళలో జ్ఞగర్ణ 

(తహజిుద్) నమా'జ్ చెయియ; 50 ఇది  నీ్కర్కు 

అదనపు్(నఫిల్) నమా'జ్. దీనితో నీ పా్భువు 

నీకు (పునరుతిాన దినమున) పా్శంస్

నీయమైన్ సి్రనము (మ్ఖామ్మ్ 

మ్'హ్్మూద్) నొసంగుతాడు!  

80. మ్రియు ఇల్లపాారిధ ంచు: ''ఓ న్హ పా్భూ! 

నీవు ననుె్ ఎక్కడికి్ తీసుకుని్ వెళిాన్హ్

మ్ంచ్చ్ సి్జత్రలో్ తీసుకుని్ వెళ్ళా.్ ్ మ్రియు 

ననుె్ఎక్కడి్నుండి్తీస్జన్హ మ్ంచ్చ్్సి్జత్రలోనే్

త్రయియ.్ మ్రియు నీ్ వైెపు్ నుండి న్హకు 

అధికారానిె, సహాయానీె పా్స్రదించు.'' 51   
81. మ్రియు ఇల్ల అను: ''సతయం వచ్చింది 

మ్రియు అసతయం సమ్స్జపోయింది. 

నిశియంగా, అసతయం సమ్స్జపోవలస్జందే.'' 52  

 

49) పాాతఃకాలపు-ఫజాష్ నమా'జ్ సమ్యంలో ప్గటి మ్రియు రాతి్ర దైవదూతలు క్లుసి్రరు. 

వార్ంతా పా్జల నమా'జ్లను చూసి్రరు. మ్రియు దానిని గురించ్చ అలా్లహుత'ఆల్లకు 

తెలుపుతారు. అది అలా్లహ్్(సు.త.)కు అగోచర్మైనది కాదు, కానీ ఆయన (సు.త.) వారి 

నుండి తన పా్జల పా్శంసలు వినగోరుతాడు. ('స. బు'ఖారీ మ్రియు ముసా్జం). 

50) తహజుు ద్: నిదాాభంగం. ఇది నఫీల్ నమా'జ్, అంటే అదనంగా చేసే నమా'జ్. దైవపా్వక్త  

('స'అ.స.) రాతి్ర మొదటి్భాగంలో నిదాతీసుకని, చ్చవరి్భాగంలో నిదానుండి్లేచ్చ నమా'జ్ 

చేసే వారు, అదే తహజిుద్ నమా'జ్. 'స'హీ'హ్్ 'హదీస్'లలో దీని వివరాలున్హెయి. చూ. 

76:26. 

51) కందరు వాయఖాయతలు ఈ్ఆయత్, పా్సి్రనం్ (హిజాత్) సమ్యంలో అవతరింప్జేయ 

బడిందని అంటారు. అంటే యస్'రిబ్ (మ్దీనహ్ మునవవర్హ్) పా్వేశానిె మ్రియు 

మ్క్కహ్ ముక్ర్ర మ్హ్ బహిర్గ మ్న్హనిె సతయమైనవి చేయమ్ని దైవపా్వక్త ్ ('స'అ.స.) 

పాారిిసిున్హెరు. మ్రికందరు అంటారు: ననుె సతయం్ మీద మ్ర్ణ్ణంప్జేయి మ్రియు 

సతయంతో పునరుతి్ రింప్జేయి. ఇమామ షౌకాని అంటారు: ఈ అనీె అరిాలు కూడా 

సమ్ంజసమైనవే ఎందుక్ంటే ఇది ఒక్ దు'ఆ.  

52) మ్క్కహ్ ముక్ర్ర మ్హ్ విజయం తరువాత, దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) క్'అబహ్్ లో 

పా్వేశిసి్రరు. అక్కడ 360 విగర హాలు ఉంటాయి. వాటిని ఒక్ చ్చనె క్టెట తో కటుట తూ ఈ 

ఆయత్ చదువుతారు. ('స'హీ'హ్్ బు'ఖారీ, ముసా్జం).  

 

ََّكحمط   ل نَافهلَةا  هٖه  ب دم  َفَتَهجَّ مله 
اَلَّ َومهَن 

يَّبمَعَثَك   اَنم  ا   َربَُّك َعٰٰس   َمَقاما
ا  مُمومدا        َمَّ

 
ه   لم َوقُ  ق    رَّب  دم َخَل صه ُمدم م  نه

لم اَدمخه
َُّمم  م  نه رهجم اَخم دم رَ وَّ صه َعلم َج  اجم وَّ ق  

 ُ م مهنم لَّ ه
ا نمَك ُسلمطٰ َل  يم     اناا نَّصه
 
 

َاطهُل  اْلم َوزََهَق  َقُّ  اْلم َجا َء  محش َوقُلم 
َل ََكَن زَُهومقاا  َاطه     اهنَّ اْلم
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82. మ్రియు్మేము ఈ  ఖుర్ఆన్ దావరా 

క్ర మ్-క్ర మ్ంగా విశావసుల (హృదయాల) కు 

సవసితను మ్రియు కారుణాయనిె అవతరింప్ 

జేస్రము. కాని దురామరుగ లకు ఇది నషట ం తప్ప 

మ్రేమీ అధిక్ం్చేయదు. 53  

83. మ్రియు ఒక్వేళ మేము మానవుణి్ణ 

అనుగర హిసిే, అతడు ముఖం్తి్రపుపకని (మా్

నుండి) మ్ర్లిపోతాడు. కాని అతనికి క్రడు 

క్లిగతే నిరాశచెందుతాడు. 54  

84. వారితో ఇల్ల అను: ''పా్త్ర ఒక్కడు తన 

విధానం పా్కార్ం ఆచరిసి్రడు.్ కాని మీ 

పా్భువుకు మాతిం సన్హమర్గ ంపై ఉనెవాడడో 

బాగా తెలుసు.'' 55   
85. మ్రియు వారు నినుె ఆతమ (రూ'హ్్) 
ను గురించ్చ పా్శిెసిున్హెరు. వారితో ఇల్ల 

అను: ''ఆతమ! న్హ పా్భువు ఆజాతో వసిుంది. 

మ్రియు (దాని  గురించ్చ) మీకు ఇవవబడిన 

జాానం అత్ర సవలపమైనది.'' 56    

86. మ్రియు ఒక్వేళ మేము తలచుకుంటే 

నీపై అవతరింప్జేయబడిన సందేశానిె 

(ఖుర్ఆన్ను) త్రరిగ్ స్రవధీనప్ర్చు్

కోగలము. అపుపడు దాని గురించ్చ, మాకు 

వయత్రరేక్ంగా (దానిని నీకు త్రరిగ ఇపపంచు్

ట్కు) నీవు ఏ సహాయకుడినీ పందలేవు –  

 

53) ఇటువంటి ఆయత్కు చూడండి, 10:57.  

54) మానవుడు సుఖసంతోష్టలలో ఉనెపుపడు అలా్లహ్్ (సు.త.)ను మ్ర్చ్చపోతాడు 

మ్రియు క్షట  కాలంలో నిరాశ చెందుతాడు. కాని ఒక్ విశావస్జ రండు ప్రిసి్జతులలోనూ తన 

పా్భువు ప్వితితను కనియాడుతూ, ఆయన సిోతిం చేసిూ ఉంటాడు. చూ. 11:9-11. 

55) దీని స్రరాంశము, 11:121-122 ఆయత్ల మాదిరిగానే ఉంది. 

56) అర్-రూ'హు: ఆతమను గురించ్చ కేవలం అలా్లహ్్ (సు.త.)కు మాతిమే తెలుసు. దాని 

జా్ఞనం కేవలం న్హ పా్భువు (సు.త.)కు మాతిమే ఉంది. దాని్ జా్ఞనం ఆయన (సు.త.) 

పా్వక్త ల (అ.స.) కు కూడా ఇవవలేదు. అది ఆయన (సు.త.) ఆజాతో వసిుంది: 'కున ఫ 

యకూన్.'  

ُهوَ  َما  اٰنه  ُقرم
الم مهَن  هُل   َفا ءٌ شه   َونَُْن 

يَزهيمُد   َوَْل  حمل  َ مهنهْيم هلمُمؤم ل  ٌَة  رَْحم وَّ
 َ       َخَساراا  ْلَّ اه  الٰظلهمهْيم
اَنمعَ  لََعَ َواهَذا   َنا  مَسانه مم هن

اْلم َرَض     اَعم
ََكَن   ُّ الشَّ ُه  َمسَّ َواهَذا  هبهٖهمجت  َان ِبه َونَاٰ 

ا      يَـ ُومسا
َتهٖهمحش  َشاكه لََعٰ  َمُل  يَّعم ُكٌّ  قُلم 

لَ   مم فََربُّكُ  ٰدي  مُ اَعم اَهم ُهَو  هَمنم  ب  
 خجم َسبهيمًلا 

ا َعنه  نََك  ـ َلُوم قُله محش  حه وم رُّ لَويَسم
ره   اَمم مهنم  ُح  وم م رَ الرُّ ه هيمتُ وَ   ٰب  ت اُوم مم َما  

هَن المعهلممه اهْلَّ قَلهيمًلا     م 

هيم    هاّلَّ ب َهََبَّ  ََّلَذم ئمَنا  شه َولَئهنم 
لََك  ََتهُد  َْل  ُثمَّ  اهََلمَك  ه   اَومَحيمَنا   ٖه ب

 يحض يمَنا َوكهيمًلا لَ عَ 
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87. కేవలం నీ పా్భువు కారుణయం  (వలన) 
తప్ప! నిశియంగా, నీపై్ ఉనె ఆయన (నీ్

పా్భువు) అనుగర హం ఎంతో గొప్పది.  

88. ఇల్ల్ అను: ''ఒక్వేళ మానవులు 

మ్రియు జిన్హెతులు అందరూ్ క్లిస్జ, ఈ 

ఖురఆన్ వంటి దానిని క్లిపంచ్చ తీసుకు్

రావటానికి పా్యత్రెంచ్చన్హ – వారు ఒక్రి్

కక్రు తోడపడినప్పటిక్ర – ఇటువంటి దానిని 

క్లిపంచ్చ్తీసుకురాలేరు.'' 57  

89. మ్రియు వాసివానికి, మేము ఈ 

ఖుర్ఆన్ లో పా్జలకు పా్త్రవిధమైన 

ఉప్మాన్హనిె వివరించ్చ బోధించ్చ ఉన్హెము. 

అయిన్హ చాల్ల మ్ంది పా్జలు సతయ-
త్రర్స్రకరులుగానే ఉండిపోయారు.  

90. మ్రియు వారు ఇల్ల అన్హెరు: ''(ఓ 

ము'హమ్మద!) నీవు భూమి్ నుండి మా 

కర్కు ఒక్ చెలమ్ను ఝలాున పా్వహింప్్

జేయనంత వర్కు మేము నినుె 

విశవస్జంచము; 58  

91. ''లేదా! నీ కర్కు ఖరిూర్పు మ్రియు 

దాాక్ష్ తోట్ ఏర్పడి, దాని మ్ధయ్ నుండి 

సలయేళ్ళా పంగ పా్వహింప్జేయనంతవర్కు;  

92. ''లేదా, నీవు మ్మ్మలిె భయపటిట ్

నటాు, 59 ఆకాశం ముక్కలుగా చేయబడి 

మాపై ప్డవేయబడనంత్ వర్కు; లేదా 

అలా్లహ్్ను మ్రియు దైవదూతలను మా్

ముందు పా్తయక్ష్ప్ర్చనంత వర్కు;   

93. ''లేదా నీ కర్కు సవరి్్ గృహం 

ఏర్పడనంత వర్కు; లేదా నీవు ఆకాశంలోకి 

 
57) చూడండి, 52:34. 

58) ఇది ముషాక్ ఖురైష్టలు ఇసా్రం స్వవక్రించటానికి – మూస్ర ('అ.స.) బండనుండి 

ప్నెెండు ఊట్లను పా్వహింప్జేస్జనటాు, మీరు కూడా పా్వహింప్జేయండని – పటిట న షరుత . 

చూ.  2:60.  

59) భయ పటుట ట్కు - ఇల్లంటి ఆయత్కు చూడండి, 34:9.  

هنم   م  َةا  رَْحم هَك اهْلَّ  ب   لَهٗ ضم فَ اهنَّ    محش رَّ
اا         ََكَن َعلَيمَك َكبهيم

لَّ قُ  َتَمعَ لم  اجم نُّ  ته ئهنه  ه
َواْلم مُس  هن اْلم  

اٰنه َْل  ُقرم
همهثمله ٰهَذا الم تُوما ب

 اَنم يَّام
لََعٰ 

ُضُهمم  َبعم ََكَن  َولَوم  همهثملهٖه  ب َن  يَامتُوم
 َ اا عمض  ظَ ْله      ههيم

ٰهَذا   م  ِفه هلنَّاسه  ل َنا  فم ََصَّ َولََقدم 
ٰ المُقرم  ََثُ نه  ا حمس فَاَٰٰب  اَكم ه َمَثل 

مهنم ُك 
راا فُ اسه اهْلَّ كُ اَّلَّ     وم

ُجَر   َتفم َحِٰت  لََك  مهَن  نُّؤم لَنم  َوقَالُوما 
َرمضه يَْۣنُبومَعا   يحض ََّلَا مهَن اْلم

 

ه  م  َجنٌَّة  لََك  َن  تَُكوم ه نم اَوم  ُنَّ يمل   
لٰلََها  خه َنمٰهَر  اْلم َر  ه َفُتَفج  وَّعهَنب  

اا يم جه    يحض َتفم
زََعمم اَ  َكَما  َما َء  السَّ قهَط  تُسم َت وم 
كهَسفا عَ  َ  لَيمَنا  تَامِته اَوم  هاّلٰله ا    ب

ٰٓئهَكةه قَبهيمًلا  َمل
م  يحض َوال

ُرف    هنم زُخم م  َبيمٌت  لََك  َن  يَُكوم اَوم 
َما   السَّ ِفه  ٰٰق  تَرم مهَن    َولَنم   محش ءه اَوم  نُّؤم
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ఎకికపోయిన్హ, మేము చదువగలిగే ఒక్ 

గర ంధానిె అవతరింప్జేయనంత వర్కు; నీవు 

ఆకాశ్ంలోకి ఎక్కటానిి మేము నమ్మము.'' 

వారితో అను: ''న్హ పా్భువు ప్ర్మ్ ప్వితిుడు, 

నేను కేవలం సందేశహరునిగా ప్ంప్బడిన 

మానవుడను మాతిమే?'' 60  

94. మ్రియు పా్జల ముందుకు మార్గ ్

దర్శక్తవం వచ్చినపుడు, దానిని విశవస్జంచ్

కుండా వారిని ఆపందేమిటి? వారు (మూఢ్

విశావసంలో మునిగ): ''ఏమీ? అలా్లహ్్ 

మానవుణి్ణ తన సందేశహరునిగా ప్ంపాడా?'' 

అని ప్లక్డం తప్ప!  

95. ఇల్ల అను: ''ఒక్వేళ భూమి్ మీద 

దైవదూతలు నివస్జసిూ నిశిింతగా 

త్రరుగుతూ్ ఉండినటా్యితే, మేము వారి్

కర్కు దైవదూతనే సందేశహరునిగా 

ప్ంపఉండే వార్ము.''   

96. ఇల్ల అను: ''న్హకూ మ్రియు మీకూ 

మ్ధయ అలా్లహ్్యే స్రక్ిగా్చాలు. నిశియంగా 

ఆయన తన దాసులనుబాగాఎరుగువాడు 

సర్వదృషట క్ర్త .''  

97. మ్రియు ఎవడికి అలా్లహ్్ మార్గ దర్శ్

క్తవం చేసి్రడో అతడే సన్హమర్గ ం పందుతాడు. 

మ్రియు ఎవడిని ఆయన మార్గ భాషట తవంలో 

ప్డనిసి్రడో, వాడికి ఆయన తప్ప ఇతరుల 

నెవవరినీ నీవు సంర్క్షకులుగా్ పందలేవు. 

మ్రియు వారిని మేము పునరుతిాన్

దినమున గుర డాివారిగా, మూగవారిగా 

మ్రియు చెవిటివారిగా్ చేస్జ, వారి ముఖాల్

మీద బోరాా్ ప్డవేస్జ ల్లగుతూ పాోగుచేసి్రము. 

వారి్ ఆశరయం నర్క్మే! అది చలా్లరి్

 

60) అదుుత సూచనలు కేవలం అలా్లహ్్ (సు.త.) చేత్రలోనే ఉన్హెయి. ఆయన (సు.త.) 

కోరితేనే వాటిని చూపుతాడు. చూడండి, 6:109.  

كهتٰباا   َعلَيمَنا  هَل  تَُْن  َحِٰت  هَك  هُرقهي  ل
ُسبمحَ محش  هٗ َرؤُ قم نَّ  م َن  ا قُلم  ه َهلم   َرٰب 
ا ُت اه ُكنم  ْلا رَّ ْلَّ بََشا     خجم ُسوم
  

اهذم   مهُنوم ا  يُّؤم اَنم  اَّلَّاَس  َمَنَع  َوَما 
ي اهْلَّ  اَنم قَالُوم ا اَبََعَث  مُهٰد  َجا َءُهُم ال

َ  اّلٰلُ  ا ب ْلا رَّ َشا    ُسوم
 

ٰٓئهَكٌة   َمل َرمضه  اْلم ِفه  ََكَن  َّوم  ل قُلم 
َعلَيمهه وم شُ مم يَّ  َا 

َّلم لََْنَّ  َ هْيم َمئهن  ُمطم  مم َن 
مَ  هَن السَّ ْلا م     ا ءه َملًَكا رَُّسوم

َكٰٰف   هاّلٰله قُلم  م   ب َبيمنه اْۣ  َشههيمدا
ااْۣ محش  َوبَيمَنُكمم  َخبهيم هعهَبادههٖ  ب ََكَن  اهنَّٗه 
ا  يم    ابَصه

ده  وَ  يَّهم َتده   اّلٰلُ َمنم  مُمهم ال َوَمنم  مجت  َفُهَو 
فَ  لهلم  ََته نم لَ يُّضم مهنم    َا َء  َله اَوم لَُهمم  َد 
ههٖ  ن لََعٰ   َوََنمُشُُهمم   محشُدوم المقهيَٰمةه  يَومَم 

ا  وَُّصمًّ ا  ما بُكم وَّ ياا  ُعمم محش وُُجومههههمم 
َجَهنَّمُ  َخبَتم محش  َمامٰوىُهمم  ُكََّما 
ا  نُٰهمم َسعهيم     ازهدم
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నపుపడలా్ల మేము వారికైె అగెజ్ఞవలను 

తీవాం్చేసి్రము.  

98. అది వారి పా్త్రఫలం ఎందుక్ంటే 

వాసివానికి వారు మా సూచనలను త్రర్సక్

రించారు్మ్రియు్అన్హెరు: ''ఏమీ? మేము 

ఎముక్లుగా, పడిగా మారిపోయిన తరువాత 

కూడా, సరికతి సృషట గా మ్ళ్ళా 

లేప్బడతామా?'' 61్(1/2)  

99. * ఏమీ? వారు చూడట్ంలేదా 

(ఎరుగరా)? నిశియంగా అలా్లహ్్యే 

ఆకాశాలనూ మ్రియు భూమినీ సృషట ంచ్చన్

వాడనీ్ 62 మ్రియు వారివంటి వారినీ 

సృషట ంచగల సమ్రిుడనీ మ్రియు ఆయనే 

వారి్ కర్కు ఒక్ నిరిీత సమ్యానిె 

నియమించాడనీ, 63 దాని (ఆ సమ్యానిె) 

గురించ్చ ఎల్లంటి సందేహం్ లేదనీ; అయిన్హ 

ఈ దురామరుగ లు మొండిగా సతాయనిె 

త్రర్సకరించటానికే పూనుకున్హెరు.  

100. వారితో అను: ''ఒక్వేళ మీరు న్హ్

పా్భువు యొక్క అనుగర హపు నిధులను్పంది్

ఉన్హె, అవి ఖర్ియిపోతాయేమోననే 

భయంతో వాటిని మీరు ప్టుట కని (ఖరుి 

చేయకుండా) ఉండేవారు. 64  మ్రియు 

వాసత వానికి మానవుడు ఎంతో లోభి!''  

101. మ్రియు మేము వాసివానికి, 

మూస్రకు సపషట మైన తొమిమది అదుుత 

సూచనలను పా్స్రదించాము. 65 ఇసా్రయీ'ల్ 

 
61) ఇటువంటి వాకాయనికి చూడండి, 17:49.  

62) చూడండి, 40:57, 46:33 మ్రియు 36:81-82.  

63) నిరిీత సమ్యం అంటే పునరుతిానదినం.  

64) ఇటువంటి వాకాయనికి చూడండి, 4:53.  

65) మూస్ర ('అ.స.)కు ఇవవబడిన (ఫిర్'ఔన్ జ్ఞత్ర వారికి చూప్బడిన) తొమిమది అదుుత 

సూచనలు: (i) పా్కాశించే చేయి, (ii) సర్పంగామారే చేత్రక్ర్ర , (iii) దుష్టట లకు క్లిగన 

క్రువు మ్రియు ఫలనషట ము, (iv) 'తుఫాను, (v) మిడుతల్దండు, (vi) పేనులు, (vii) 

ا  ذٰ  َكَفُروم هاَنَُّهمم  ب َجَزا ؤُُهمم  هَك  ل
َوقَالُوم   هاٰيٰتهَنا  ا اه ءَ   اب عهَظاما ُكنَّا  َذا 

ُرَف  ثُ نَّ َءاه تاا  ا وَّ لََمبمُعوم ا وم ا  َخلمقا َن 
ا  يمدا       َجده

اَنَّ   ا  يََروم َخلََق   اّلٰلَ اََولَمم  هيم  اّلَّ
اَنم   

لََعٰ  قَادهٌر  َرمَض  َواْلم ٰموٰته  السَّ
ملُ  ُهمم وََجَعَل لَُهمم اََجًلا ْلَّ مهثملَ   قَ َّيَّ

الٰظ  فَاََٰب  فهيمههمحش  اهْلَّ مُ له َريمَب  َن  وم
راا     ُكُفوم

 
 

اَنم  َّوم  ل لهكُ قُلم  َتمم هَن  وم ُتمم  ئ
َخَزا  َن 

َةه   م  رَْحم ه َيَة   َرٰب  َخشم ُتمم  َسكم َمم ْلَّ اهذاا 
نمَفاقه  ه راا  محش اْلم مَساُن َقُتوم هن  خجم َوََكَن اْلم

 
 ٰ ا ْۣ مُ يمَنا  تَ َولََقدم  اٰيٰت  َع  هسم ت ومَٰس 
هنٰت   َ   بَي  اهْسم م   بَنه ـ َلم  ذم اه   َل يم ءه ا  فَسم
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సంతత్ర్ వారిని అడుగు, అతను (మూస్ర) 

వారి్వదికు వచ్చినపుపడు ఫిర్'ఔన్ అతనితో 

అన్హెడు: ''ఓ మూస్ర! నిశియంగా, నీవు 

మ్ంతిజ్ఞల్లనికి గురి అయాయవని నేను 

భావిసిున్హెను.''  

102. (మూస్ర) అన్హెడు: ''నీకు బాగా 

తెలుసు జా్ఞనవృధిధ  క్లుగజేసే్ వాటిని్

(సూచనలను) భూమాయకాశాల పా్భువు తప్ప 

మ్రవవరూ అవతరింప్జేయలేర్ని! ఓ 

ఫిర్'ఔన్ నీవు నిశియంగా, నశింప్్

నున్హెవని నేను భావిసిున్హెను.'' 66   

103. అపుపడు అతడు (ఫిర్'ఔన్) వారిని 

భూమి (ఈజిప్ట ష్) నుండి వెళాగొటాట లని 

సంక్లిపంచుకున్హెడు. కావున మేము 

అతనిని (ఫిర్'ఔన్ను) మ్రియు అతనితో 

పాటు ఉనె వార్ందరినీ ముంచ్చవేశాము.  

104. మ్రియు ఆ తరువాత, ఇసా్రయీ’ల 

సంతత్రవారితో మేము ఇల్ల అన్హెము: 

''మీరు ఈ భూమిలో సేవచఛగా నివస్జంచండి. 

కానీ అంత్రమ్్ దిన వాగిానం ఆసనె్

మైనపుపడు, మేము మీర్ందరినీ ఒకేచోట్ 

చేరుితాము.''  

105. మ్రియు మేము దీనిని (ఈ 

ఖుర్ఆన్ను) సతయంతో అవతరింప్జేశాము 

మ్రియు ఇది సతయంతోనే అవతరించ్చంది. (ఓ 

పా్వకాత !) మేము నినుె కేవలం శుభవార్త  

అందజేసేవానిగా మ్రియు హచారిక్ 

చేసేవానిగా మాతిమే ప్ంపామ!  

 
క్ప్పలు, (viii) ర్క్త ం మ్రియు (ix) సముదాంలో ఏర్పడిన బాట్. ఇవి సూర్హ్్ అల్-
అ'అరాఫ్్ (7)లో కూడా వివరించబడాాయి. ఇబె 'అబాాస్, ముజ్ఞహిద్, ఇకిరమా, ష్టబ్ర, 

ఖతదా ర్'ది. 'అనాుమ్ల వాయఖాయనం, (ఇబె-క్స్వ'ర్). ఇవేకాక్ బండనుండి తీస్జన 12 

ఊట్లూ, మ్నె మ్రియు సల్లవలు కూడా అదుుత సూచనలే, కాని వీటిని ఫిర్'ఔన్ 
జ్ఞత్రవారు చూడలేదు.  

66) మూస్ర ('అ.స.) యొక్క వివరాలకు చూ. 7:103-137; 20:49-79.            *** 

اه  ُن  فهرمَعوم ََلٗ  َفَقاَل  م َجا َءُهمم    ن ه
راا َْلَُظنُّ  ُحوم    َك يُٰمومَٰس َمسم

  

ٰه ُؤَْل ءه  اَنمَزَل  َما   َت  َعلهمم لََقدم  قَاَل 
َرمضه   َربُّ اهْلَّ   َواْلم ٰموٰته  السَّ
هرَ  ئ
م   مجتبََصا  ُن َواهن ه يٰفهرمَعوم َْلَُظنَُّك   

راا    َمثمُبوم
 َّ ي اَنم  َرمضه فه تَ سم فَاََراَد  اْلم هَن  م  زَُّهمم 
َرقمنُٰه وَ  َعٗه  مَ فَاَغم ا ََجهنم مَّ  يحض  يمعا

 
 َ اهْسم م   َنه ْله هٖ  ده َبعم مهنمْۣ  َنا 

قُلم ءهيمَل  ا  وَّ
ُد   وَعم َجا َء  هَذا  فَا َرمَض  اْلم ُكُنوا  اسم

ئمنَ  َرةه جه ٰخه
ا   بهُكمم  ا اْلم  ىجت  لَفهيمفا

 
ه نََزَل  َق 

هاْلم ُٰه َوب
اَنمَزَّلم ه  َق 

هاْلم  ا  مَ وَ   محشَوب
نَذه  ا وَّ ا ه  يمل ا يمرا اَرمَسلمنَٰك اهْلَّ ُمبَش 
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106. మ్రియు నీవు పా్జలకు నెమ్మది 

నెమ్మదిగా చదివి  వినిపంచాలని, మేము 

ఖురఆన్ ను విభజించ్చ, క్ర మ్క్ర మ్ంగా అవత 
రింప్జేశాము.  

107. వారితో అను: ''మీరు దీనిని (ఈ 

ఖురఆన్ను) నమిమన్హ నమ్మక్ పోయిన్హ; 

నిశియంగా, ఇదివర్కు జా్ఞనమొసంగబడిన 

వారికి దీనిని్ వినిపంచ్చనపుపడు వారు తమ్ 
ముఖాల మీద ప్డి స్రషాట ంగం (సజాా) 

చేసి్రరు.''   
108. మ్రియు ఇల్ల అంటారు: ''మా 

పా్భువు ప్ర్మ్ ప్వితిుడు, మా పా్భువు 

వాగిానం పూర్త యి తీరుతుంది.''  

109. మ్రియు వారు ఏడుసిూ, తమ్ 

ముఖాల్ మీద ప్డిపోతారు. మ్రియు వారి 

వినమ్ర త మ్రింత అధిక్మ్వుతుంది.  (సజాా-4)్్ 

110. వారితో అను: ''మీరు ఆయనను, 

'అలా్లహ్్!' అని పలవండీ, లేదా 'అనంత 

క్రుణామ్యుడు (అర్ర 'హామన్)!' అని 

పలువండీ, మీరు ఆయనను ఏ పేరుతోనైెన్హ 

పలవండీ, ఆయనకునె పేరా్నీె అతుయతిమ్్

మైనవే! నీ నమా'జ్లో నీవు చాల్ల గటిట గా్

గానీ, చాల్ల మలాగాగానీ ప్ఠంచక్, వాటి 

మధ్య మారాానిి అవలంబించు.''  

111. ఇంకా ఇల్ల అను: ''సంతానం లేనటు్

వంటి, తన రాజరిక్ంలో భాగస్రవములు 

లేనటువంటి, తనలో ఎల్లంటి లోప్ం లేనటు్

వంటి మ్రియు సహాయకుడి అవసర్ం 

లేనటువంటి అలా్లహ్్యే సర్వసిోతిాలకు 

అరాుడు. మ్రియు మీరు ఆయన 

మ్హనీయతను గొప్పగా కనియాడండి!''  

***** 

اَّلَّاسه َوقُ  لََعَ  َراَهٗ  َقم له فََرقمنُٰه  اٰناا  رم
هيمًلا  ُٰه تَْنم

َّلم نَزَّ ث  وَّ      لََعٰ ُمكم
 

تُ  َْل  اَوم  هٖه   ب اٰمهُنوما  اهنَّ   محشُنومامه ؤم قُلم 
اهَذا  َقبملهٖه   مهنم  المعهلمَم  تُوا  اُوم هيمَن  اّلَّ

َذمقَانه   ٰلٰ تم يُ  هًلم ل َن  وم ََّيهرُّ َعلَيمههمم 
ا ُسجَّ     يحض دا
ُسبمٰحَن  يَ وَّ  َن  لُوم هَنا  ُقوم ََكَن   َرب  اهنم 

ُد  هَنا وَعم ْلا  َرب  ُعوم    لََمفم
َن  َيبمُكوم َذمقَانه  هًلم ل َن  وم رُّ َويَخه

   يمكَعا وم  ُخشُ مم هُ َويَزهيمدُ 
ُعوا   ادم ُعوا    اّلٰلَ قُله  ادم ٰ اَوه  محش  نَ الرَّْحم

َما ُء مَّ   ا اَيًّ  َسم اْلم فَلَُه  ُعوما  تَدم ا 
ُسم  هَك َوَْل  ََتم َوَْل مجت  ٰن اْلم َهرم بهَصًَلت

هَك   ذٰل  َ بَْيم َوابمَتغه  هَها  ب ُتَافهتم 
   َسبهيمًلا 

ُد   َمم اْلم ه َوقُله  ٰ ذم   ّلله َيتَّخه لَمم  هيم    اّلَّ
ا  وَ  ِفه وَّ َلا ََشهيمٌك   ٗ َلَّ يَُكنم  لَمم 

 ٗ َلَّ يَُكنم  َولَمم  مُملمكه  ٌّ وَ   ال هَن  ِله م   
ه  ل  ا  اّلُّ بهيم مهُ تَكم ه  خجم ا َوَكب 
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 18. సూరహ్్ అల్్-క్హఫ్ 

క్హఫున్: అంటే గుహ. ఈ సూర్హ్్ మొదటి మ్రియు చ్చవరి 10 ఆయతులు 

చదువట్ం వలా దజాు ల్్ ఫితె నుండి ముకిత  దొర్కుతుంది. ('స. ముసా్జం). జుమ్'అహ్్ 
రోజు దీనిని చదివితే వచేి జుమ్'అహ్్ వర్కు, అతని కర్కు ఒక్ పా్తేయక్ వెలుగు 

ఉంటుంది. (ముసిదాిక్ 'హాకిమ్-2/ 368, అల్లానీ పా్మాణీక్ం – 6470) ఇది సూర్హ్్ 
అన్-న'హాష్ (16) క్ంటే ముందు అవతరింప్ జేయబడింది. అంటే చ్చవరి మక్కహ్ 

కాలంలో. ఇందులో గుహవారు ఎంతో్ కాలం అందు ఉన్హె ఒక్కరోజు మాతిమే 

ఉన్హెము అని భావించ్చన క్థ (10-27) ఆయాత్లలో; అలా్లహ్్ (సు.త.) 

పా్స్రదించ్చన ధన సంప్తిులకు గరివతుడై, తన తోటివానిని హేళన చేస్జ అంతా 

పోగొటుట కునె వాని క్థ (32-44) ఆయాత్లలో; మూస్ర్ ('అ.స.), అల్-'ఖ్ద'దాష్ 
('అ.స.)నుండి నేరుికునె విషయాల గాథ (60-82) ఆయాత్లలో మ్రియు 

జుల్-ఖర నైెన్ తూరుప ప్డమ్ర్లకు పా్యాణ్ణంచ్చ యా'జూజ్-మా'జూజ్లు రాకుండా 

లోహాలతో గోడ నిరిమంచ్చ అక్కడి పా్జలను కాపాడిన క్థ (83-98) ఆయత్లలో 

ఉన్హెయి. ఈ సూర్హ్్ స్రరాంశం 7వ ఆయత్లో ఉంది: 'నిశియంగా – పా్జలలో 

మ్ంచ్చ ప్నులు చేసేవారు ఎవరో ప్రీక్ించటానికి – మేము భూమిపై ఉనె 

వసిువులను దానికి అలంకార్ంగా (ఆక్ర్్ణీయమైనవిగా) చేశాము.' ఇందులో 110 

ఆయాతులు ఉన్హెయి. దీని పేరు 10వ ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది. ఈ 

సమూహపు్5 (17-21) సూరాహ్ లలో ఇది 2వది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపా్దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. తన దాసుని్ పై (ము'హమ్మద్పై) ఈ 

గర ంధానిె (ఖురఆన్ను) అవతరింప్జేస్జన 

అలా్లహ్్ కే సర్వసిోతిాలు శోభిసి్రయి. మ్రియు 

ఆయన ఇందులో ఏవిధమైన వక్రతావనిె 

ఉంచలేదు. 1  

2. పైగా్ -్ తన్ వది్ నుండి్ విధించబడే్

క్ఠనమైన్ శిక్ష్   గురించ్చ హెచిరించటానికి 
మ్రియు సతాకరాయలు చేసే్ విశావస్

ప్రులకు, మ్ంచ్చ పా్త్రఫలం (సవర్గ ం) తప్పక్ 

ఉంటుందనే శుభవార్త ను్ఇవవటానికి్ -్అనిె్
విధాల్ల్సరైనదిగా్ఉంచాడు.  

 
1) చూడండి, 4:82, ఈ గర ంథం అలా్లహ్్ (సు.త.) తర్ఫు్నుండి కాక్ ఇతరుల దగగ ర్్నుండి 

వచ్చి ఉంటే అందులో ఎన్నె లోపాలు ఉండేవి.  

يممه  ّلٰله ا ِمْسِب ٰنه الرَّحه     الرَّْحم
ُد   َمم ه اَْلم ٰ هه    ّلله َعبمده اَنمَزَل لََعٰ  هيم   اّلَّ

ٗ عهوَجا    حجن ا المكهتَٰب َولَمم ََيمَعلم َلَّ
  
نمُه قَ  ُ هنم لَّ ا م  يمدا ا َشده َر بَامسا ُنمذه ه ا َل  هما ي 

َ َويُبَ  ه َن   ش  َملُوم َيعم هيمَن  اّلَّ  َ مهنهْيم مُمؤم ال
ا َحَسناا  اَنَّ  لٰصلهٰحته ا را  يحض  لَُهمم اَجم
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3. అందులో వారు క్లకాలం ఉంటారు.  

4. ఇంకా ఇది: ''అలా్లహ్్కు సంతానముంది!'' 

అని, అనే వారిని హెచిరించటానికి.  

5. ఈ విషయం గురించ్చ వారికి్గానీ, వారి 

తండాి-తాతలకు్గానీ ఎల్లంటి జా్ఞనం్ లేదు. 

వారి న్నటి్ నుండి వచేి మాట్ ఎంతో 

దారుణమైనది. వారు ప్లికేదంతా కేవలం 

అసతయమే.  

6. ఒక్ వేళ ఈ జనులు ఈ మాట్ను 

విశవస్జంచక్పోతే నీవు వారి వెనుక్ప్డి 

దుఃఖముతో కుమిలి పోయి నీ పాాణాలను 

పోగొటుట కుంటావేమో?   

7. నిశియంగా – పా్జలలో మ్ంచ్చ ప్నులు 

చేసేవారు ఎవరో ప్రీక్ించటానికి – మేము 

భూమిపై ఉనె వసిువులను దానికి 

అలంకార్ంగా (ఆక్ర్్ణీయ మైనవిగా) చేశాము.  

8. మ్రియు నిశియంగా, మేమే దానిపై 

ఉనె దానెంతటినీ చదునైెన మైదానం్

(బంజరునేల)గా మార్ిగలము.  

9. ఏమీ? నిశియంగా, ఆ గుహవాసులు 

మ్రియు ఆ శిల్లఫలక్ం్వారు, మా (ఇతర్) 

సూచనలనిెటిలో విచ్చతిమైనవిగా నీవు 

భావించావా? 2  

10. (జా్ఞప్క్ం చేసుకోండి) ఎపుపడైతే ఆ 

యువకులు ఆ గుహలో ఆశరయం పందారో, 

ఇల్ల పాారిించారు: ''ఓ మా పా్భూ! మాపై నీ 

కారుణాయనిె పా్స్రదించు. మ్రియు మా 

 
2) అంటే ఇదొక్కటే అదుుత్సూచన కాదు. దీని్క్ంటే అదుుత్సూచనలు ఇంకా ఎన్నె 

ఉన్హెయి. సూర్య-చందాుల, నక్షతిాల మ్రియు రేయింబవళా సృషట  మొదలైనవి.  

అర్్-రఖీమ: కందరు వాయఖాయతలు దీనిని ఆ గుహవాసుల నగర్పు పేర్ని 

మ్రికందరు గుహ ఉనె ఆ కండ పేర్ని ఇంకా కందరు ఆ స్వసపు ప్లక్ దేనిపైనైెతే వారి 

పేరాు వాాయబడి ఉండన్న అది, అని అంటారు.  

ا ا مَّ  َ فهيمهه اَبَدا    يحض كهثهْيم
ََذ   هيمَن َقالُوا اتَّ َر اّلَّ يُنمذه ا    اّلٰلُ وَّ  ىمت َوَلا

هههمم   لَُهمم   ا مَ  ئ
ٰبَا  َْل ْله هٖه مهنم عهلمم  وَّ محش  ب

محش  مهنم اَفمَواههههمم   جُ رُ َكُبَتم َكهَمةا َتم 
َن اه  لُوم با اهنم يَُّقوم     ا ْلَّ َكذه

 
بَ   ا فَلََعلََّك 

لََعٰ  َسَك  نَّفم ٌع  خه
هٰهَذا   ب مهُنوما  يُؤم مم 

َّ ل اهنم  اٰثَارهههمم 
ا  يمثه اََسفا َده    اْلم
َجَعلمَنا   زهيمَنةا   لََعَ   ا مَ اهنَّا  َرمضه  اْلم

َسُن عَ  َبملُوَُهمم اَيُُّهمم اَحم     ًلا مَ لََّها َّله
 

َعلَيمَها  َما  َن  َْلٰعهلُوم ا    َواهنَّا  َصعهيمدا
 ىجت زاا رُ جُ 

المَكهمفه  ٰحَب  اَصم اَنَّ  بمَت  َحسه اَمم 
  َوالرَّقهيممه ََكنُوما مهنم اٰيٰتهَنا َعَجباا 

 
اهََل  المفهتمَيُة  اََوي   فه لمَكهم ا  اهذم 

َةا   َربََّنا  َفَقالُوما   رَْحم نمَك  ُ لَّ مهنم  هَنا  اٰت
ه  ا ََّلَ  ئم وََّهي  رهنَا رََشدا    ا مهنم اَمم
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వయవహార్ంలో మేము నీత్రప్రులమై్ ఉండే్

ట్టాు మ్మ్మలిె సరిదిదిు!''  

11. కావున ఆ గుహలో, కనిెసంవతారాల 

వర్కు మేము వారి చెవులను మూస్జవేశాము.3  

12. ఆ తరువాత, ఆ రండు్ప్క్ాల్వారిలో 4  

ఎవరు వారి (గుహలో) నివస్జంచ్చనకాల్లనిె 

సరిగాగ  లక్కపడతారో చూదిామ్ని వారిని్

లేపాము.  

13. మేము వారి యధారి్్ గాధ నీకు 

వినిపసిున్హెము. నిశియంగా, వారు తమ్్

పా్భువును విశవస్జంచ్చన కందరు 

యువకులు;5 మేము వారి్ మార్గ దర్శ్

క్తావనిె్అధిక్ం్చేశాము.  

14. మ్రియు మేము వారి హృదయాలకు 

దృఢతావనిె పా్స్రదించాము. వారు లేచ్చ 

నిలబడినపుపడు ఇల్ల్అన్హెరు: ''భూమాయ్

కాశాల పా్భువే మా్పా్భువు! ఆయనను్వదలి 

మేము వేరేదైవానిె ఎల్లంటి్ సి్జత్రలోనూ 

పాారిించము. వాసివానికి అల్ల్చేసిే దురామర్గ ం 

చేస్జన వార్మ్వుతాము!  

15. ''ఈ, మా జ్ఞత్ర్వారు ఆయనను విడిచ్చ 

ఇతర్ దైవాలను నియమించుకున్హెరు. 

అయితే, వారి (ఆ దైవాల) గురించ్చ వీరు 

సపషట మైన పా్మాణానిె ఎందుకు తీసుకు్

 
3) వారికి గాఢ నిదాను క్లిగంచాము.  

4) గుహలోనునె వారిలోని రండు ప్క్ాలు.  

5) ఫిత్యతున్: అంటే 9 లేక్ దానిక్ంటే తకుకవ అని అరి్ం. ఆ యువకులు 'ఈస్ర 

('అ.స.) క్ంటే ముందు్వారు కావచిని ఇబె-క్స్వ'ర్ (ర్'హమ) అభిపాాయం. మ్రికందరు 

వారు కైెైసివులని అంటారు. వారు ఎవరైన్హసరే, ఏక్దైవ స్జదాధ ంతంపై ఉనెవారూ 

మ్రియు కేవలం అలా్లహ్్ (సు.త.)ను మాతిమే ఆరాధించేవారై ఉండిరి. వారి్ కాలపు 

న్హయకులు మ్రియు ఇతర్ పా్జలవల,్వారు అలా్లహ్్ (సు.త.)ను విడిచ్చ ఇతరులను 

ఆరాధించేవారు కారు. కాబటిట  ఆ సతయ-త్రర్స్రకరుల శిక్షకు భయప్డి ఏకాంతపు 

కండగుహలో శర్ణం తీసుకని ఉండిరి.  

  
بم  ٰ فََضَ ا  

لََعٰ  المَكهمفه ذَ َنا  ِفه  هههمم  ان
ا  َ َعَددا نهْيم    يحض سه

ه  بَْيم هزم
اْلم اَيُّ  لََم  َعم َّله َبَعثمنُٰهمم  ُثمَّ 

هَما َْلهُثوم ا اَمَ  ٰٰص ل  خجم  ادا اَحم
 
ه ََنم  َق 

هاْلم محش ُن َنُقصُّ َعلَيمَك َنَباَُهمم ب
فهتميَ  ٰ   ةٌ اهنَُّهمم  هههمم َمُنوما  ا هَرب  نُٰهمم   ب َوزهدم
ي   ىحج  ُهدا

نَ  َربَطم قَاُموما   ا وَّ اهذم  هههمم  ب قُلُوم  
لََعٰ
َربُّ َفَقالُوما   ٰموٰته   َربَُّنا  السَّ

ا هٖه  اهلٰها ن ُعَوا۠ مهنم ُدوم َرمضه لَنم نَّدم  َواْلم
ا َقدم قُ لَّ     لمَنا  اهذاا َشَططا
  

مه ا  َُذوم اتَّ قَومُمَنا  هٖه  دُ   نم ٰه ُؤَْل ءه  ن وم
هَهةا  َن َعلَ محش  اٰل َْل يَامتُوم هُسلم لَوم ب ْۣ  طٰ يمههمم  ن 
ه   ي لََعَ محش  بَْي  نه افمَْتٰ ُم مهمَّ

لَ َفَمنم اَظم
باا  اّلٰله      ىجت َكذه
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రారు? ఇక్ అలా్లహ్్పై అబదాధ లు క్లిపంచేవాని్

క్ంటే మించ్చన దురామరుగ డు ఎవడు?''  

16. (వారు ప్ర్సపర్ం ఇల్ల అను్
కున్హెరు): ''ఇపుడు మీరు వారితోను 

మ్రియు అలా్లహ్్ను కాదని వారు ఆరాధించే 

దైవాలతోను తెగతిెంపులు్ చేసుకున్హెరు. 
ఇక్్మీరు్ఏదైన్గుహలో శర్ణు తీసుకోండి. 

మీ పా్భువు తన కారుణాయనిె మీపై విసిరింప్ 
జేసి్రడు మ్రియు మీ కారాయలను సరిదిదిి 

వాటిని మీకు సులభమైనటాుగా చేసి్రడు.'' 

(5/8)  

17. * మ్రియు వారు (ఆ గుహలోని) ఒక్ 
విశాలమైన భాగంలో (నిదాిసిూ) ఉనెపుపడు; 

సూరుయడు ఉదయించేట్పుపడు (ఎండ) వారి 

గుహ్ నుండి కుడిపా్క్కకు వాలిపోవటానిె 

మ్రియు అసిమించేట్పుపడు (ఎండ) ఎడమ్ 

పా్క్కకు తలగపోవటానిె నీవు చూసి్రవు. ఇది 

అలా్లహ్్ సూచనలలో ఒక్టి. అలా్లహ్్ 
మార్గ దర్శక్తవం చేస్జనవాడే సన్హమర్గ ం 
పందుతాడు. ఆయన మార్గ భాషట తవంలో 

వదలిన వాడికి సరైన్ మార్గ ం చూపే 

సంర్క్షకుడిని నీవు పందలేవు.  

18. మ్రియు వారు నిదా్ పోతునెప్పటిక్ర, 
నీవు వారిని మేల్కకని ఉన్హెర్నే భావించ్చ 

ఉంటావు! మ్రియు మేము వారిని కుడి్
పా్క్కకు మ్రియు ఎడమ్ పా్క్కకు మ్ర్లించే 

వార్ము. మ్రియు వారి కుక్క గుహ్దావర్ం 
వది తన ముందు కాళాను్ చాచ్చ ప్డి్
ఉండను. ఒక్వేళ నీవు వారిని తంగ్చూస్జ్
ఉంటే, నీవు తప్పక్ వెనుదిరిగ పారిపోయే్
వాడవు మ్రియు వారిని గురించ్చ భయక్ంప్
తుడవైె పోయేవాడవు.  

19. మ్రియు ఈ విధంగా (ఉనె 

తరువాత), వారు ఒక్రినొక్రు పా్శిెంచు్

కోవటానికి మేము వారిని (నిదానుండి) 

َن اهْلَّ  ُبُدوم ُُمومُهمم َوَما َيعم لم ََتَ  َواهذه اعم
يَنمُشم   اّلٰلَ  المَكهمفه  اهََل  فَامٗو ا 

رَّ   َربُُّكمم لَُكمم   هنم  َ م  ه ته ْحم َويَُهي    ئم ٖه 
رهُكمم  هنم اَمم ا لَُكمم م  هرمَفقا    م 

 

تَّٰزَوُر  وَ  َطلََعتم  اهَذا  َس  مم الشَّ تََري 
َواهَذا  ه  َمهْيم

اَلم َذاَت  فهههمم  َكهم َعنم 
َماله  ه الش  َذاَت  رهُضُهمم  تَّقم  َغَربَتم 

م وَ  ِفه هنمهُ ُهمم  م  َوة   فَجم مهنم  محش    هَك  ذٰل
يَّهمده محش  اّلٰله اٰيٰته   َفُهَو   اّلٰلُ   َمنم 
َتده  مُمهم لهلم  مجت  ال ََتهَد  َوَمنم يُّضم  ََلٗ فَلَنم 

ا  دا رمشه ًّا مُّ  خجم  َوَله
 

ُرقُومدٌ  وَُّهمم  ا  اَيمَقاظا حمط  َوََتمَسُبُهمم 
َوَذاَت  وَّ  ه  َمهْيم

اَلم َذاَت  هُبُهمم  ُنَقل 
َما  ه بَ َوَكم   حمطله الش  ذهَراَعيمهه ا ُبُهمم  ٌط  سه

يمده  موَصه هال َعلَ محش  ب لَعمَت  اطَّ  مم هه يم لَوه 
لَُمله  وَّ فهَراراا  مهنمُهمم  مَت  ئمَت لََوَلَّ

باا رُ  مهنمُهمم    عم
َتََسا َءلُوما  َله َبَعثمنُٰهمم  هَك  َوَكٰذل

َكمم  محش  بَيمَنُهمم  هنمُهمم  م  هٌل  ئ
قَا  قَاَل 
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లేపాము. వారిలో నుండి ఒక్డు మాటాాడుతూ 

ఇల్ల అన్హెడు: ''మీరు ఈ సి్జత్రలో ఎంత్

కాలమున్హెరు?'' వార్న్హెరు: ''మేము ఒక్ 

దినమో లేదా అంతక్ంటే తకుకవన్న ఈ్

సి్జత్రలో ఉన్హెము.'' 6 (మ్రికందరు) ఇల్ల 

అన్హెరు: ''మీరంత్ కాలమున్హెరో మీ 

పా్భువుకే తెలుసు! మీలో ఒక్రికి న్హణము్

(డబుా) ఇచ్చి ప్ట్ట ణానికి ప్ంప్ండి. అతడు 

అక్కడ శ్రర షఠ మైన ఆహారానిె వెత్రకి, దానినే మీ 

కర్కు త్రనటానికి తెసి్రడు. అతడు జ్ఞగర తిగా 

వయవహరించాలి మ్రియు మీ గురించ్చ 

ఎవవడిక్ర తెలియనివవకూడదు.  

20. ''ఒక్వేళ వారు మిమ్మలిె గురుత ప్డితే, 

వారు తప్పక్ మిమ్మలిె రాళ్ళారువివ 

చంపుతారు లేదా (బలవంతంగా) మిమ్మలిె 

వారి మ్తంలోకి తి్రపుపకుంటారు, అల్లంట్్

పుపడు మీరు ఎల్లంటి స్రఫలయం పందలేరు.''  

21. మ్రియు ఈ విధంగా అలా్లహ్్ వాగిానం 

సతయమ్ని చ్చవరి్ గడియ నిశియమ్ని, అది 

రావట్ంలో ఎల్లంటి సందేహంలేదని తెలుసు్

కోవటానికి, ఆ యువకుల విషయం పా్జలకు 

తెలియజేస్రము. అపుపడు వారు (పా్జలు), 
వారి (గుహవాసుల) విషయానిె తీసుకని 

ప్ర్సపర్ం వాదుల్లడుకునె విషయం 

(జా్ఞప్క్ం్చేసుకోండి!) వారిలో కందర్న్హెరు: 

''వారి్కర్కు ఒక్ స్రమర్క్్భవనం నిరిమంచాలి.'' 

వారి విషయం వారి పా్భువుకే తెలుసు. ఆ 

వయవహార్ంలో పైచేయి (పాాబలయం) ఉనె్

వారు: ''వారి స్రమర్క్ంగా ఒక్ మ్సి్జద్ను 

నిరిమంచాలి.'' అని అన్హెరు.  

 

6) చూడండి, 2:259. అక్కడ ఒక్డు, మ్ర్ణ్ణంచ్చ 100్సంవతారాలు ప్డి్ఉనె తరువాత, 

అలా్లహ్్ (సు.త.) అతడిని మ్ర్ల సజీవునిగా చేస్జనపుపడు,్అతడు ఇల్లగే భావిసి్రడు. 

అలా్లహుత'ఆల్ల నిరిీవుల్ నుండి సజీవులను మ్రియు సజీవుల్ నుండి నిరిీవులను 

తేగలడు, అనే సతాయనికి ఇది ఉదాహర్ణం. ఇంకా చూ. 3:27, 6:95, 10:31, 30:19. 

َْلهثمنَ محش  َْلهثمُتمم  َبعمَض   ا يَومما ا  قَالُوما  اَوم 
م   هَما   َربُُّكمم قَالُوما  محش  يَوم ب لَُم  اَعم
اََحَدُكمم  فَ   محشمم َْلهثمتُ  ابمَعُثوم ا 

ٰه  هَورهقهُكمم  م ب ال اهََل  هٖ   يمَنةه َمده ذه
ا  َطَعاما ٰٰك  اَزم اَيَُّها   فَلمَينمُظرم 

َتَ   َوَلم هنمُه  م  هرهزمق   ب فم فَلمَيامتهُكمم  لَطَّ
عهَرنَّ بهُكمم  ا اَ َوَْل يُشم       َحدا

َعلَيمُكمم   ا  َهُروم يَّظم اهنم  اهنَُّهمم 
اَوم  م عه يُ   يَرمَُجُومُكمم  ِفه يمُدومُكمم 
له  تهههمم َولَنم ُتفم

  ا بَدا اَ ُحوم ا اهذاا مهلَّ

لَُموم ا  َعم َله َعلَيمههمم  نَا  ََثم اَعم هَك  َوَكٰذل
َد   اَعَة َْل   اّلٰله اَنَّ وَعم اَنَّ السَّ َحقٌّ وَّ

فهيمَها  يَ اه   ىمغَريمَب  بَيمنَُهمم ا نَ تَ ذم  َن  زَُعوم
رَُهمم  محش نمَياناا بُ   مم هه َفَقالُوا ابمُنوما َعلَيم   اَمم
هههمم   َربُُّهمم  ب لَُم  هيمَن  قَا محش  اَعم اّلَّ َل 
َذنَّ لَ غَ  ََّلَتَّخه رهههمم  اَمم  

لََعٰ  ُبوما 
ا  دا جه سم     َعلَيمههمم مَّ
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22. (వారి సంఖయను గురించ్చ) కంద్

ర్ంటారు: ''వారు ముగుగ రు, న్హలుగవది వారి 

కుక్క.'' మ్రి కందర్ంటారు: ''వారు 

అయిదుగురు, ఆర్వది వారి కుక్క.'' ఇవి 

వారి ఊహాగాన్హలే. ఇంకా కందర్ంటారు: 

''వారు ఏడుగురు, ఎనిమిదవది వారి కుక్క.'' 

వారితో అను: ''వారి్ సంఖయ కేవలం న్హ 

పా్భువుకే్ తెలుసు. వారిని్ గురించ్చ్ కందరికి్

మాతిమే తెలుసు.'' కావున నిదర్శనం్ లేనిదే 

వారిని గురించ్చ వాదించకు. మ్రియు (గుహ) 

వారి గురించ్చ వీరిలో ఎవవరితోనూ విచార్ణ 

చేయకు.  

23. మ్రియు ఏ్ విషయం గురించ్చ 

అయిన్హ: ''నేను ఈ ప్నిని రేపుచేస్రత ను.'' 

అని అనకు –  

24. ''అలా్లహ్్ కోరితే్ తప్ప (ఇనోా' 
అలా్లహ్)!'' – అని, అననిదే. 7 మ్రియు నీ 

పా్భువును సమరించు, ఒక్వేళ నీవు మ్ర్చ్చ్
పోతే! ఇల్ల పాారిించు: ''న్హ పా్భువు న్హకు 

సన్హమర్గ ం వైెపునకు దీనిక్ంటే దగగ రితిోవ 

చూపుతాడని ఆశ ఉంది!''  

25. మ్రియు వారు తమ్్గుహలో మూడు 
వందల సంవతారాలు్ ఉన్హెరు. మ్రో 

తొమిమది సంవతారాలు అదనం.8   

26. వారితో అను: ''వారంత్ కాలం 

(గుహలో) ఉన్హెరో అలా్లహ్్కు మాతిమే 

 

7) యూదులు దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.)తో మూడు్పా్శెలు అడిగారు: (i) రూ'హ్్ - ఆతమ 
అంటే ఏమిటి? (ii) గుహవారి విషయం ఏమిటి? (iii) జు'ల్-ఖర్నైెన్ ఎవడు? దైవపా్వక్త  

('స'అ.స.) అన్హెరు: 'నేను రేపు మీకు జవాబిసి్రను.' కాని అతను ('స'అ.స.): ''అలా్లహ్ 

కోరితే,'' (ఇన్్హ' అలా్లహ్్)! అని అనలేదు. కావున 15 రోజులవర్కు ఏ వ'హీ రాలేదు. ఆ 

తరువాత వ'హీ వచ్చినపుడు: ''ఇన్్హ' అలా్లహ్్,'' అని తప్పక్ అన్హలని ఆజా వచ్చింది.  

8) చాల్లమ్ంది వాయఖాయతల అభిపాాయం పా్కార్ం ఇది అలా్లహ్్ (సు.త.) పా్వచనం. అంటే 

వారు గుహలో 300 సూర్యమాన సంవతారాలు లేక్ 309 చాందామాన సంవతారాలు 

ఉన్హెరు.  

مجت   َكمُبُهمم هُعُهمم  اب رَّ ثَلَٰثٌة  َن  لُوم َسَيُقوم
ُ َويَُقوم  َخم ل َن  َكمُبُهمم وم َسادهُسُهمم  َسٌة 

َغيمبه 
هالم ب ااْۣ  ُ َويَُقوم مجت  رََجم َسبمَعٌة   نَ وم ل

َكمُبُهمم  ثَامهُنُهمم  م    قُلم محش  وَّ ه ٰب   لَمُ اَعم   رَّ
قَلهيمٌل  اهْلَّ  لَُمُهمم  َيعم ا  مَّ هههمم  ت هعهدَّ محل ب

مهَرا ءا ظَ  اهْلَّ  فهيمههمم  ُتَماره  ههرااممس  ا فًََل 
ته فهيم  َتفم َْل تَسم ه هه وَّ ا  نم مم م   خجم ُهمم اََحدا

   
هشَ  ل لَنَّ  َتُقوم ء  َوَْل  فَا   ايم م   ٌل عه اهن ه

ا ذٰ  هَك َغدا  يحض ل
ََّشا َء   بَّ   رم َواذمكُ حمس  ّلٰلُ ااهْلَّ  اَنم ي اهَذا   َك رَّ

يَنه   ده يَّهم اَنم   
َعٰٰس  َوقُلم  يمَت  نَسه

م  ه ا  َرٰب  َقمَرَب مهنم ٰهَذا رََشدا    ْله
 

فهههمم  َكهم م  ِفه مهائَة    ثَلَٰث   َوَْلهُثوما 
ا  عا هسم ا ت َ َوازمَداُدوم نهْيم   سه

 
ه  مُ لَ  اَعم اّلٰلُ قُله   ََلٗ َغيمُب مجت َما َْلهُثوماب
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తెలుసు. ఆకాశాలలోను మ్రియు భూమి్

లోను ఉనె సమ్సి అగోచర్ విషయాలు 

కేవలం ఆయనకే తెలుసు. ఆయన అంతా 

చూడగలడు మ్రియు వినగలడు. వారికి 

ఆయన తప్ప మ్ర్కక్ సంర్క్షకుడు లేడు 

మ్రియు ఆయన తన ఆధిప్తయంలో 

ఎవవడినీ భాగస్రవమిగా చేరుికోడు.''   
27. మ్రియు (ఓ పా్వకాత !) నీ పా్భువు గర ంధం 

నుండి నీపై అవతరింప్జేయబడిన దివయ్

జా్ఞన్హనిె (వ'హీని) చదివి వినిపంచు. 9 

ఆయన పా్వచన్హలను ఎవవడూ మార్ిలేడు. 

మ్రియు ఆయన్వది తప్ప నీవు మ్రక్కడా 

శర్ణు పందలేవు. 10   
28. మ్రియు (ఓ పా్వకాత !) ఎవరు ఆయన 

పా్సనెతను కోరుతూ, ఉదయం మ్రియు 

స్రయంతిం తమ్ పా్భువును పాారిిసిున్హెరో, 

వారి సహచర్యంలోనే, సహనం వహించ్చ 

ఉండు. ఇహలోక్ ఆడంబరాలను అపేక్ించ్చ నీ 

దృషట ని వారి్ నుండి దాట్నివవకు (వారిని 

ఉపేక్ించకు). 11 మ్రియు అల్లంటి వాడిని 

 

9) గుహవారి క్థ వినిపసిూ అలా్లహుత'ఆల్ల అంటున్హెడు: 'ఇపుపడు నినుె పా్శిెంచే్

వారికి ఇది వినిపంచు.' వాసివానికి దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) ఎలాపుపడు తనపై అవతరింప్్

జేయబడిన దివయజా్ఞన్హనెంతా పా్జలకు వినిపంచారు. మ్రియు వారిని సన్హమర్గ ం 

వైెపునకు పలిచారు. అది అతని ('స'అ.స.) విదుయక్త  ధర్మం. అలా్లహ్్ (సు.త.) దానికర్కే 

పా్వక్త లను ఎనుెకుంటాడు.  

10) అలా్లహ్్ (సు.త.) పా్వచన్హలను ఉనెవి ఉనెటాుగా ఎటిట  మారుపలు చేయకుండా 

వినిపంచాలని ఆజా ఇవవబడుతోంది, లేనిచో అలా్లహ్్ (సు.త.) శిక్షనుండి తపపంచేవాడు 

ఎవవడూలేడు. ఈ పా్వచనం దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.)తో చెప్పబడిన్హ అది సరవసమాజం 

వారి కొరకు వరిిసుత ంది.  

11) ఈ వాక్యం 6:52లో కూడా ఉంది. స'అద్ బిన్ అబ్ర-వఖాాస్ క్థనం: ఒక్స్రరి దైవపా్వక్త  

('స'అ.స.) స'అద్ బిన్ అబ్ర-వఖాా'స, బిల్లల్, ఇబె-మ్సూ'ద్, ఒక్ 'హజ'లీ మ్రి ఇదిరు 

'స'హబ్ర (ర్'ది.'అనాుమ్)లతో క్లిస్జ కూర్కినిఉంటారు. అపుపడు కందరు ఖురైష్ 

న్హయకులు వచ్చి, దైవపా్వక్త ('స'అ.స.)తో: 'వీరిని మీదగగ ర్నుండి్ ప్ంప్ండి.మేము 

మీతోమాటాాడదల చాము.'అని అంటారు. అపుపడు దైవపా్వక్త ('స'అ.స.)కు తటుట తుంది: 

مٰ  َرمضه السَّ َواْلم هٖه اَبم محش  وٰته  ب م  ِصه
مهعم  مهنم  محش  َواَسم هٖه  ن ُدوم هنم  م  لَُهمم  َما 

ا   ٖه  اََحدا مه م ُحكم هُك ِفه َْل يُشم حمس وَّ ِله     وَّ
  

َما   َ اُ   َواتمُل  كهتَ   ومٰحه مهنم  به  ااهََلمَك 
هَك  لهََكهٰمتهٖهحمج    محشَرب  َل  ه ُمَبد    نم لَ وَ َْل 

ا  هٖه ُملمَتَحدا ن      ََتهَد مهنم ُدوم
  

سَ  َنفم م  به َمَع  َواصم هيمَن  َك  اّلَّ
َن   ُعوم َوالمَعشه ه    َربَُّهمم يَدم هالمَغٰدوةه  ب

َههٗ  وَجم َن  َعيمنٰ   يُرهيمُدوم ُد  َتعم َك  َوَْل 
تُرهيم  مجت  زهيم دُ َعنمُهمم نمَيا نَ   الُّ َيٰوةه  اْلم مجت َة 
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అనుసరించకు (మాట్వినకు), ఎవడి 

హృదయానిె మా ధాయనం నుండి 

తలగంచామో మ్రియు ఎవడు తన 

మ్న్నవాంఛలను అనుసరిసిు్న్హెడో మ్రియు 

ఎవడి వయవహారాలు (క్ర్మలు) 

వయరి్మ్యాయయో!  

29. మ్రియు వారితో అను: ''ఇది మీ 

పా్భువు తర్ఫు్నుండి వచ్చిన సతయం. కావున 

ఇషట ప్డిన వారు దీనిని విశవస్జంచవచుి 

మ్రియు ఇషట ప్డని వారు దీనిని 

త్రర్సకరించవచుి!'' నిశియంగా, మేము 

దురామరుగ ల కర్కు నర్కాగెని స్జధధ ప్ర్చ్చ 

ఉంచాము. దాని కెర్టాల వంటి అగె 

జ్ఞవలలు వారిని చుటుట కని ఉంటాయి. 

అక్కడ వారు సహాయం కర్కు(నీటి కర్కు) 

మొర్పటుట  కునెపుపడు వారికి ముఖాలను 

మాడేి (మ్రిగే) నూనె వంటి నీరు (అల్-
ముహాు) ఇవవబడుతుంది. అది ఎంతో్ చెడా 

(అధావనెమైన) పానీయం మ్రియు ఎంతో్

చెడా (దుర్ుర్మైన) విరామ్సిలం!  

30. నిశియంగా, ఎవరైతే విశవస్జంచ్చ 

సతాకరాయలు చేశారో, నిశియంగా మేము 

అల్లంటి్ వారి మ్ంచ్చ్ ప్నుల పా్త్రఫల్లనిె 

వృధా కానివవము. 12  

31. అల్లంటి్ వారు! వారి్ కర్కు కిర ంద 

సలయేళ్ళా పా్వహించే శాశవత సవర్గ వన్హలు 

ఉంటాయి. అందువారు బంగారు క్ంక్ణాలను 

మ్రియు ఆకుప్చిని బంగారు జలతారు్

గల ప్టుట ్ వసి్రైలను ధరించ్చ, ఎతైెన ఆసన్హ్

 

'బహుశా వీరు న్హ మాట్ వింటారేమో.' అని, కాని అలా్లహ్్(సు.త.) అతనిని్ ('స'అ.స.) 

నివారించాడు.' ('స.ముసా్జం). 

12) పా్జలలో సవరాగ నిె పందే అభిల్లష అధిక్ం కావాలని ఇక్కడ నర్క్ం తరావత సవర్గ పు 

సౌఖాయల పా్సి్రవన ఇవవబడింది.  

قَلم  َفلمَنا  اَغم َمنم  عم  تُطه َعنم    هٗ بَ َوَْل 
َوََكنَ  َهٰوىُه  َواتََّبَع  رهنَا 

ُرهٗ  ذهكم اَمم  
    ا طا فُرُ 
 

مهنم   َقُّ  اْلم هُكمم َوقُله  ب  َفَمنم    يمط رَّ
ُفرم  مهنم وََّمنم َشا َء فَلمَيكم مجت  َشا َء فَلمُيؤم

هلٰظله  ل نَا  َتدم اَعم نَ مه اهنَّا    َ اََحاَط  ْيم اراا 
ادهُقَها  ُْسَ هههمم  َتغهيمُثوما محش  ب َّسم ي َواهنم 

وهي  اثُ غَ يُ  يَشم ُمهمله 
م ََكل هَما ء   ب وما 

موُُجوم  َ محش  َه ال الشَّ هئمَس  وََسا َءتم  اُبمحش  ب
ا  َتَفقا    ُمرم

 
   

وََعمهلُوا  اَٰمُنوما  هيمَن  اّلَّ اهنَّ 
َمنم   َر  اَجم يمُع  نُضه َْل  اهنَّا  الٰصلهٰحته 

 ممه  َعَمًلا   َسنَ اَحم 
ََتمرهيم   ن   َعدم َجٰنُت  لَُهمم  ئهَك 

ٰٓ اُول
ََتمته  فهيمَها ا  مُ هه مهنم  َن  ُُيَلَّوم َنمٰهُر  ْلم
اََسا  َذَهب  مهنم  مهنم  يَلم   وهَر  َن وَّ بَُسوم

ُسنمُدس   هنم  م  ا  ا ُخضم ثهَياباا 
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లపై దిండాకు్ఆనుకని కూర్కిని్ఉంటారు. 13  

ఎంత మ్ంచ్చ పా్త్రఫలం మ్రియు ఎంత 

శ్రర షట మైన విరామ్్సిలం! (3/4)  

32. * మ్రియు వారికి ఆ ఇదిరు మ్నుష్టల 

ఉదాహర్ణ తెలుపు: వారిదిరిలో ఒక్డికి 

మేము రండు దాాక్షతోట్లను పా్స్రదించ్చ, వాటి 

చుటుట  ఖరిూర్పు చెటా్ను మ్రియు వాటి్

మ్ధయ ప్ంట్పల్లనిె ఏర్పరిచాము.  

33. ఆ రండు తోట్లు, ఏ కర్తా లేకుండా 

(పుషకలంగా) ప్ంట్లిచేివి. మ్రియు వాటి 
మ్ధయ మేము ఒక్ సలయేరును పా్వహింప్్

జేశాము.  

34. మ్రియు అతడికి పుషకలమైన 

ఫల్లలు ప్ండేవి. అతడు తన సేెహితుడితో 

మాటాాడుతూ ఇల్ల్అన్హెడు: ''నేను నీక్ంటే 

ఎకుకవ ధనవంతుణి్ణ మ్రియు న్హ వది 

బలవంతులైన మ్నుష్టలు కూడా ఉన్హెరు.''  

35. మ్రియు ఈ్ విధంగా అతడు తనకు 

తాను అన్హయయం చేసుకునేవాడవుతూ, తన 

తోట్లో పా్వేశించ్చ ఇల్ల అన్హెడు: ''ఇది 

ఎనెటికైెన్హ న్హశనమ్వుతుందని నేను 

భావించను!  

36. ''మ్రియు అంత్రమ్ గడియ కూడా 

వసిుందని నేను భావించను, ఒక్వేళ న్హ 

పా్భువు వదికు నేను త్రరిగ మ్ర్లించబడిన్హ, 

అచిట్ నేను దీనిక్ంటే మేలైన్ సి్రన్హనేె 

పందగలను.'' 14  

 
13) రాజులు బంగారు్ క్ంక్ణాలు, ఆభర్ణాలు మ్రియు ప్టుట వసి్రైలు ధరిసి్రరు. సవర్గ  

వాసులకు రాజులకు ఉండేట్టువంటి సుఖసంతోష్టలు ఉంటాయని చెప్పడానికి ఈ వివ్

రాలు ఇవవబడాాయి. మ్రియు పురుష్టలకు ఇహలోక్ంలో హరాం్చేయబడిన, బంగారు 

ఆభర్ణాలు మ్రియు ప్టుట ్ వసి్రైలను వారు తయజించుకుంటే వారికి సవర్గ ంలో అవనీె 

లభిసి్రయి. అంతేగాక్ వారు కోరేవనీె దొరుకుతాయి. చూ. 22:23, 35:33, 76:21.  

14) ఇటువంటి వాకాయనికి చూడండి, 41:50 మ్రియు 19:77.  

تَّكه  مُّ ق   َ َتبم اهسم لََعَ ـ  وَّ فهيمَها   َ ْيم
هكه  ئ
ََرا  الَّ محش  اْلم َم  هعم وَ َواُب ن نَتم سُ حَ محش 

ا  َتَفقا    خجم ُمرم
ه  َثًلا رَُّجلَْيم هبم لَُهمم مَّ لمَنا عَ جَ   َواَضم

اَعم  مهنم  ه  َجنََّتْيم ههَما  ََحده ب   ا نَ ْله
ه نٰ وََّحَففم  ب بَيمَنُهَما ُهَما  ل  وََّجَعلمَنا 

َنخم
  ىجت َزرمَعا 

َولَمم  اُُكلََها  اٰتَتم  ه  َنََّتْيم
اْلم مَتا  كه

َشيم  هنمُه  م  لهمم  نَا جَّ َف وَّ   حملـ اا َتظم رم
ا  لٰلَُهَما َنَهرا  يحض  خه

َفَقا  َثَمٌرمجت  ََلٗ  ََكَن  ه   َل وَّ بهٖه ا َص ل حه
ََثُ وَُهَو ُُيَاوهُرهٗ     مهنمَك َماْلا  اَنَا اَكم

اََعزُّ  ا وَّ     َنَفرا
وَُهوَ  َجنََّتٗه  ٖهمجت    َوَدَخَل  سه َفم ه َّل  هٌم  َظال

ا   ٖه  اَبَدا   يحض َقاَل َما  اَُظنُّ اَنم تَبهيمَد ٰهذه

اَ وَّ  لَئهنم  َما   وَّ حمل  هَمةا ئ
قَا  اَعَة  السَّ ُظنُّ 

اهَٰل   دهدمتُّ  م رُّ ه اا َْلَ   َرٰب  َخيم َدنَّ  جه
هنمَها ُمنمَقلَباا     ممه م 
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37. అతడి పరుగు్ వాడు అతడితో 

మాటాాడుతూ అన్హెడు: ''నినుె మ్టిట తో, 15  

తరువాత ఇందాియ బిందువుతో సృషట ంచ్చ, ఆ 

తరువాత నినుె (సంపూరి్) మానవునిగా 

తీరిిదిదిిన ఆయన (అలా్లహ్్)ను నీవు 

త్రర్సకరిసిున్హెవా?  

38. ''కాని నిశియంగా న్హ మ్టుట కు మాతిం, 

ఆయన! అలా్లహ్్యే న్హ పా్భువు మ్రియు 

నేను ఎవవడినీ న్హ పా్భువుకు భాగస్రవమి 

(స్రటి) గా క్లిపంచను.  

39. "(మితిమా) నీవు నీ తోట్లో పా్వేశించ్చ్

నపుడు: 'అలా్లహ్ తలచ్చనదే అవుతుంది 

(మాష్ట'అలా్లహ్్). అలా్లహ్ దావరా లభించే 

శకిత  తప్ప వేరే శకిత  ఏదీ లేదు (ల్ల్ఖువవత 

ఇలా్ల బిలా్లహ్)!' అని, ఎందుకు ప్లక్లేదు? 

ఒక్ వేళ నీవు ననుె సంప్దలో, 

సంతానములో నీ క్న్హె అలుపనిగా 

చూసిునెటా్యితే.  

40. ''వాసివానికి న్హ పా్భువు, నీ తోట్్క్ంటే 

ఉతిమ్మైన దానిని న్హకు పా్స్రదించవచుి. 

మ్రియు్దాని (నీ తోట్)  పై ఆకాశం నుండి 

ఒక్్ పది ఆప్దను్ ప్ంప్వచుి. దాని్ వలన 

అని్చదునైెన మైదానంగా మారిపోవచుి!  

41. ''లేదా! దాని నీటిని భూమిలో 

ఇంకిపోయినటాు చేసిే, నీవు దానిని ఏ్

విధంగానూ, త్రరిగ పందలేవు!''  

42. మ్రియు అతడి ప్ంట్ను (విన్హశం) 

చుటుట  ముటిట ంది, అతడు తాను ఖరుి 

చేస్జనదంతా న్హశనమైనదని చేతులు 

నలుపుకుంటూ ఉండి్ పోయాడు. అది దాని 

ప్ందిరితో్సహా న్హశనమైపోయింది. మ్రియు 

 

15) ఆదమ్ ('అ.స.)ను మ్టిట తో సృషట ంచ్చన వివరాలకు చూడండి, 3:59, 23:12, 11:61, 

22:5 మ్రియు 30:20. 

ََلٗ  وَ   قَاَل  ُبٗه  ُُيَاوهُرهٗ     ُهوَ َصاحه
مهنم   َخلََقَك  هيم  هاّلَّ ب اََكَفرمَت 
َسٰوىَك   ُثمَّ  َفة   نُّطم مهنم  ُثمَّ  تَُراب  

    ىجت رَُجًلا 

 ٰ ۠ ل م   ُهوَ   كهنَّا ه َرٰب  هُك   اّلٰلُ  اَُشم َوَْل  
م   ه هَرٰب  ا  ب    اََحدا
 
َ وَ  َْل  اهذم َدَخلمَت َجنََّتَك قُلمَت َما ل  وم

اه   حملاّلٰلُ َشا َء   َة  قُوَّ هاّلٰله ْلَّ  َْل  اهنم مجت  ب
ا   َوَلا  ممه تََرنه اَنَا اَقَلَّ مهنمَك َماْلا وَّ

 

م  َفَعٰٰس   ه خَ   َرٰب  هَْيه  ت يُّؤم ا اَنم  هنم يم م    ا 
َباناا  ُحسم َعلَيمَها  َل  َويُرمسه َجنَّتهَك 

َما   هَن السَّ ا  تُ فَ   ءه م  ا َزلَقا بهَح َصعهيمدا  يحض صم
بهحَ  يُصم َغوم اَوم  َما ؤَُها  فَلَنم    راا 

 َ يمَع ََلٗ َطلَباا ت َتطه    سم
هُب  ُيَقل  َبَح  فَاَصم هَثَمرههٖ  ب يمَط  َواُحه
وَ  فهيمَها  اَنمَفَق  َما   لََعٰ  يمهه  َ َكفَّ  ِهه

ُل يَ َخاوه  َويَُقوم َها  ُعُرومشه لََعٰ  ٌة 
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అతడు ఇల్ల వాపోయాడు: ''అయోయ న్హ 

దౌరాుగయం! నేను న్హ పా్భువుకు భాగ్

స్రవములను (షరీక్లను) క్లిపంచ కుండా 

ఉంటే ఎంత బాగుండేది!''  

43. మ్రియు అలా్లహ్్కు్ విరుదధ ంగా 

అతడికి సహాయప్డే వారవవరూ లేక్ 

పోయారు. మ్రియు అతడు కూడా తనకు్

తాను సహాయం చేసుకోలేక్ పోయాడు.  

44. సరావధికారాలు సతయబదుధ డైన అలా్లహ్ 

వేనని, 16 పుణయఫలం పా్స్రధించట్ంలోనూ 

ఆయనే ఉతిముడనీ, ప్ర్యవస్రనం రీతాయ 

కూడా ఆయనే అతుయతిముడని అక్కడే 

తేలిపోయింది.  

45. మ్రియు వారికి ఇహలోక్ జీవితానిె్17 

ఈ ఉప్మానం దావరా బోధించు: మేము 

ఆకాశంనుండి నీటిని కురిపంచ్చనపుడు, దానిని 

భూమిలోని చెటూట  చేమ్లు పీలుికని 

(ప్చిగా పరుగుతాయి). ఆ తరువాత అవి 

ఎండి పటుట గా మారిపోయినపుడు, గాలి 

వాటిని చెలా్లచెదురు చేసిుంది. మ్రియు 

వాసివానికి అలా్లహ్్యే పా్త్రదీ చేయగల 

సమ్రిుడు్(అధికార్ం్గలవాడు).  

46. సంప్దా మ్రియు సంతానం, కేవలం 

ఐహిక్ జీవితపు అలంకారాలు మాతిమే. కాని 

శాశవతంగా నిలిచేవి సతాకరాయలే! అవే నీ 

పా్భువు దృషట లో పా్త్రఫల్లనికి ఉతిమ్మైనవి 

మ్రియు దానిని ఆశించటానికి కూడా 

 

16) ఈ బాాకెట్ ఇబె-క్స్వ'ర్లో ఇవవబడిఉంది.  

17) ఇహలోక్ జీవితం ఈ విధంగా బోధించబడుతోంది: అలా్లహుత'ఆల్ల! ఆ ఏకైెక్ 

ఆరాధుయడు, సర్వ్శకిత మ్ంతుడు కోరితే మ్న్జీవితాలను, వర్్ం కురిస్జనపుడు క్ళక్ళల్లడే 

ప్ంట్పల్లల మాదిరిగా చేయగలడు. లేదా ఎండిన పటుట గా్ మారిి గాలికి ఎగుర్్

వేయగలడు. కేవలం అలా్లహ్్ (సు.త.)యే పా్త్రదీ చేయగల సమ్రిుడు. ఇటువంటి 

వాకాయలకు చూడండి, 10:24, 39:21, 57:20 మొదలైనవి. 

هكم  م لَمم اَُشم ه  يٰلَيمَتنه م  رَ ب ه ا  ٰب     اََحدا
  

  
فه   ٗ َلَّ تَُكنم  يَّنمُِصُ َولَمم  مهنم  ئٌَة  نَٗه  وم

ا  اّلٰله نه ُدوم  ا  ىجت َوَما ََكَن ُمنمَتِصه
 

مَوَْل  ال هَك  ه يَُة  ُهَنال ٰ ه   ّلله َق 
ُهَو  محش  اْلم

ٌ ثََواباا وَّخَ  ٌ َخيم با  يم  خجم  ا ُعقم
 

نمَيا  الُّ َيٰوةه  اْلم َثَل  مَّ لَُهمم  هبم  َواَضم
َما ءه نم اَ   ء  َكَما   السَّ مهَن  ُٰه  َزَّلم

ه  ب َتلََط  َ فَاخم اْلم َنَباُت  رمضه ٖه 
َبحَ  هيٰحُ   فَاَصم الر  ُه  ُروم

تَذم ا  يمما محش  َهشه
راا    اّلٰلُ َوََكَن   َتده قم ء  مُّ ه ََشم

   لََعٰ ُك 

نَ  َُنوم َواْلم مَماُل  زه اَل َيٰوةه    يمَنةُ   اْلم
نمَيا  ٌ مجت  الُّ َخيم الٰصلهٰحُت  ٰقهيُٰت  َواْلم
ه رَ  دَ عهنم  ٌ اََمًلا   َك ب    ثََواباا وََّخيم
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ఉతిమ్మైనవి. 18  

47. మ్రియు (జా్ఞప్క్ముంచుకోండి!) ఆ 

రోజున మేము ప్ర్వతాలను చలింప్్

జేసి్రము.19 మ్రియు నీవు భూమిని చదునైెన 

మైదానంగా చూసి్రవు. మ్రియు మేము 

ఒక్కడిని కూడా విడువకుండా అందరినీ 

సమావేశప్రుసి్రము.  

48. మ్రియు వార్ందరు నీ్ పా్భువు 

సనిెధిలో వరుసలలో పా్వేశపట్ట బడతారు, 

(నీ పా్భువు వారితో): ''వాసివానికి మేము 

మొదటి  స్రరి మిమ్మలిె పుటిట ంచ్చన 

సి్జత్రలోనే20 మీరు మా వదికు వచాిరు! కాని 

మా ముందు హాజర్యేయ ఘడియను మేము 

నియమించలేదని మీరు భావించేవారు క్దా!'' 

అని ప్లుకుతాడు.  

49. మ్రియు క్ర్మల్ ప్తిం వారి్ ముందు 

ఉంచబడినపుడు, ఆ అప్రాధులు, అందులో 

ఉనెదానిని చూస్జ భయప్డటానిె నీవు 

చూసి్రవు. వారు ఇల్ల అంటారు: ''అయోయ! 

మా దౌరాుగయం ఇదేమి గర ంధం! ఏ చ్చనె 

విషయానిె్గానీ, ఏ పది విషయానిె్గానీ 

ఇది లక్కపట్ట కుండా విడువలేదే!'' తాము 

చేస్జందంతా వారు తమ్ ఎదుట్ పందుతారు. 

నీ పా్భువు ఎవవరిక్ర అన్హయయం చేయడు.  

 

18) సతాకరాయలంటే మ్ంచ్చ ప్నులు; అలా్లహ్్ (సు.త.) నియమించ్చన విధు్ (ఫ'రి్ష్)లు 

వాజిబాత్లు, దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) సంపా్దాయాలు (సునన్), అదనంగా చేసే మ్ంచ్చ 

ప్నులు (నవాఫిల్). ఇంతే గాకుండా నిషేదించబడిన వాటినుండి దూర్ంగా ఉండట్ం్కూడా 

సతాకర్యమే. ఇంకా ఇటువంటి వాకాయనికి చూ.్19:76.  

19) ప్ర్వతాలు ఏకిన దూదివల మారి ఎగరిపోతూ ఉంటాయి. చూడండి, 101:5, 52:9-

10, 27:88, 20:105-107 మ్రియు భూమిపై ఉనె భవన్హలూ, చెటాూ్చేమ్లూ అనీె 

న్హశనమై పోయి భూమి ఒక్ చదునైెన మైదానంగా మారిపోతుంది.  

20) ఇటిట  వాకాయనికి చూడండి, 6:94.  

ُ  َويَوم  ه َباَل َوتَرَ اَم نَُسي  ه
َرمَض ْلم ي اْلم

ُنَغادهرم حمل  بَارهَزةا  فَلَمم  نُٰهمم  وََّحَشم
ا     ممه مهنمُهمم اََحدا

 

لََعٰ   هَك وَُعرهُضوما  لَقَ ا فًّ َص   َرب    دم محش 
َل  اَوَّ نُٰكمم  َخلَقم َكَما  نَا  ئمُتُموم جه

ة ْۣحمس بَلم زَ  مَعَل لَُكمم  تُ مم عَ َمرَّ مم اَلَّنم َنَّ
ا  ومعهدا     مَّ

 

َع الم  م َووُضه َ كهتُٰب فََْتَي ال رهمهْيم ُمجم
َن  لُوم َويَُقوم فهيمهه  ا  مهمَّ  َ فهقهْيم ُمشم
َْل  كهتٰبه 

الم ٰهَذا  َماله  يَٰويملََتَنا 
َةا َصغه ُيَغادهُر   اهْلَّ    يم َةا  َكبهيم َْل  وَّ
ٰصىَها  َعمهلُوم مجت  اَحم َما  ا  ا َووََجُدوم

ا ا حَ  ا لهُم  محش  َضه ا    َربَُّك َوَْل َيظم   خجماََحدا
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50. మ్రియు (జా్ఞప్క్ం్ చేసుకోండి) మేము 

దైవదూతలతో: ''ఆదమ్కు స్రష్టట ంగప్డండి.'' 

అని చెపపనపుడు, ఒక్క ఇబా్రస్ తప్ప మిగతా 

వార్ందరూ స్రష్టట ంగప్డాారు. అతడు 

జిన్హెతులలోని వాడు. 21 అపుపడు అతడు 

తన పా్భువు ఆజాను ఉలాంఘంచాడు. ఏమీ? 

మీరు ననుె కాదని అతడిని మ్రియు అతడి 

సంతాన్హనిె సేెహితులుగా (సంర్క్షకులుగా) 

చేసుకుంటారా? వాసివానికి వారు మీ 

శతిువులు. దురామరుగ లకు ఎంతో చెడా 

ఫలితముంది! (7/8)  

51. * నేను ఆకాశాలను మ్రియు భూమిని 

సృషట ంచ్చనపుపడు్ గానీ, లేదా సవయంగా 

వారిని (షై'తానులను) సృషట ంచ్చనపుపడు్గానీ 

వారిని స్రక్ులుగా పట్ట లేదు. 22 మార్గ ం 

తపపంచే్ వారిని నేను (అలా్లహ్్) సహాయ్

కులుగా చేసుకునే వాడనుకాను.  

52. మ్రియు (జా్ఞప్క్ముంచుకోండి!) ఆ 

దినమున ఆయన (అలా్లహ్్) వారితో: ''మీరు 

న్హ భాగస్రవములని భావించ్చన్ వారిని 

పలవండి!'' అని అనెపుపడు, వారు (భాగ్

స్రవములుగా భావించ్చన) వారిని పలుసి్రరు, 

కాని వారు వారికి జవాబివవరు. మ్రియు 

మేము వారి్ మ్ధయ ఒక్ పది లోతైెన విన్హశ్

గుండానిె నియమించ్చ ఉంటాము.  

53. మ్రియు ఆ అప్రాధులు నర్కాగెని 

చూస్జ వారు తప్పక్ అందులో ప్డవలస్జ 

ఉనెదని తెలుసుకుంటారు. మ్రియు వారు 

దాని్ నుండి తపపంచుకోవటానికి ఎల్లంటి 

ఉపాయం పందరు.  

 

21) ఇబా్రస్ దైవదూత కాడు జిన్హెతుడు అని ఇక్కడ విశదమౌతోంది. ఇంకా చూ. 2:31-34.  
22) అంటే భూమాయకాశాలను మ్రియు (వారిని) షై'తానులను సృషట ంచ్చనపుపడు, వారు 

(షై'తానులు) ఉనికిలో లేరు. అలా్లహ్్ (సు.త.)యే వారిని సృషట ంచాడు.  

قُلمنَ  ٰٓئهَكةه  َواهذم  هلمَمل ل َٰدَم  ا  ْله ُجُدوما  اسم
اهبملهيمَس  اهْلَّ   مهَن    محشفََسَجُدوم ا  ََكَن 

ره   اَمم َعنم  َفَفَسَق  ه  ن  ه
ههٖ اْلم محش َرب 
ذُ فَتَ اَ  مهنم  تَّخه َا َء  َله اَوم هيََّتٗه   َوُذر  نَٗه  وم

لَكُ  وَُهمم  م  ِنه هئمَس  محش  ُدوٌّ عَ   مم ُدوم ب
َ بََدْلا  هلٰظلهمهْيم   ل

 

تُّ  َهدم اَشم السَّ َما   َخلمَق  ٰموٰته ُهمم 
ممس َوَما  ههمم َق اَنمُفسه

َرمضه َوَْل َخلم َواْلم
ا   َ َعُضدا هْيم ل  َذ المُمضه   ُكنمُت ُمتَّخه

 
ُل نَ َيقُ َويَومَم   هيمَن  وم ََك ءهَي اّلَّ ا َُشَ اُدوم

فَلَمم  فََدَعومُهمم  ُتمم  َ   زََعمم يمُبوما سم ي َتجه
ا  لَُهمم وََجَعلمَنا بَيمَنُهمم  هقا ب وم    مَّ

 
 

ره  ُمجم
م ال اَنَُّهمم َوَراَ  َفَظنُّوم ا  َن اَّلَّاَر  ُموم

َعنمَها  ا  ََيهُدوم َولَمم  َواقهُعومَها  مُّ
هفاا   خجم َمِصم
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54. మ్రియు నిశియంగా, మేము ఈ 

ఖురఆన్లో, మానవులకు, పా్త్ర్ విధమైన 

ఉప్మాన్హనిె వివరించాము. కాని మానవుడు 

ప్ర్మ్ జగడాలమారి!  

55. మ్రియు వారి ముందుకు మార్గ ్

దర్శక్తవం వచ్చినపుపడు, దానిని విశవస్జంచ్

కుండా మ్రియు తమ్ పా్భువు సనిెధిలో 

క్షమాభిక్ష కోర్కుండా ఉండటానికి వారిని 

ఆట్ంక్ప్రిచ్చందేమిటి? వారి పూరివకుల మీద 

ప్డిన (ఆప్ద) వారి్మీద్కూడా ప్డాలన్న, 

లేదా ఆ్ శిక్ష పా్తయక్షంగా వారిపైకి రావాలన్న 

వేచ్చ ఉండట్ం తప్ప?  

56. మ్రియు మేము సందేశహరులను 

కేవలం శుభవార్త లు అందజేసేవారిగా మ్రియు 

హెచిరిక్లు చేసేవారిగా మాతిమే 

ప్ంపుతాము. మ్రియు సతయ-త్రర్స్రకరులు, 

సతాయనిె ఖండించటానికి నిర్రి్క్మైన 

మాట్లతో వాదుల్లడుతారు. మ్రియు న్హ 

సూచనలను మ్రియు హెచిరిక్లను 

హాసయంగా తీసుకుంటారు.  

57. మ్రియు తన పా్భువు సూచనలతో 

హితబోధ చేయబడినపుడు, వాటికి 

విముఖుడై తన్చేతుల్లరా చేసుకని్ప్ంపన 

దానిె (దుషపరిణామానిె) మ్ర్చ్చపోయే వయకిత ్
క్ంటే, ప్ర్మ్్దురామరుగ డవడు? వారు దానిని 

(ఖురఆన్ను) అరి్ం చేసుకోకుండా మేము 

వారి హృదయాలమీద తెర్లు వేస్జఉన్హెము 

మ్రియు వారి చెవులకు చెవుడు్

క్లిగంచాము. కావున, నీవు వారిని సన్హమర్గ ం 

వైెపునకు పలిచ్చన్హ వారనెటిక్ర సన్హమర్గ ం 
వైెపునకు రాలేరు.  

58.  మ్రియు నీ పా్భువు క్షమాశ్లలుడు, 

కారుణయమూరిత . ఆయన వారి దుషకర్మల 

ఫలితంగా వారిని ప్టుట కోదలిసిే, వారిపై 

ََصَّ  م فم َولََقدم  ِفه اٰنه َنا  ُقرم
الم ٰهَذا   
َمَثل   ه 

ُك  مهنم  هلنَّاسه  َوََكَن محش  ل
ه  م اْلم ء  َجَدْلا سَ ن ََثَ ََشم   اُن اَكم

َمنَ  اَ َوَما  اَّلَّاَس  اه نم َع  مهُنوم ا  يُّؤم ذم  
ا   فهُروم َتغم َويَسم مُهٰدي  ال  َربَُّهمم َجا َءُهُم 

اَوم   َ لهْيم َوَّ اْلم ُسنَُّة  متهَيُهمم  تَا اَنم  اهْلَّ  
م       المَعَذاُب ُقُبًلا مُ تهَيهُ يَا
  

َ اه  مُمرمَسلهْيم ُل ال هيمَن  مُ  ْلَّ َوَما نُرمسه ه بَش 
رهيمنَ  هيمَن َكفَ دهُل  ا َويُجَ مجت  َوُمنمذه ا  اّلَّ ُروم
َاطهله  

هاْلم َقَّ ب اْلم ههه  ب ُضوما  حه ُدم  َله
ا   ا ُهُزوا ُروم م َوَما  اُنمذه ا اٰيِٰته

َُذوم    َواتَّ
 

مهمَّ  لَُم  اَظم هرَ ُذ نم  َوَمنم  هاٰيٰته    ك  ههٖ ب   َرب 
َمتم  قَدَّ َما   َ َونَٰسه َعنمَها  َرَض  فَاَعم

هههمم   محشهُ دٰ يَ  ب قُلُوم  
لََعٰ َجَعلمَنا  اهنَّا 

يَّ اَكه  اَنم  ٰ فم نَّةا  ا م   َوفه ُه  هههمم َقُهوم َذان
ا مُهٰدي  محش  َوقمرا ال اهََل  ُعُهمم  تَدم َواهنم 

ا  َتُدوم ا اهذاا اَبَدا    فَلَنم يَّهم

ذُ َغفُ الم   َربَُّك وَ  ُر  َةهوم الرَّْحم لَوم محش  و 
َل  هَما َكَسُبوما لََعجَّ ُذُهمم ب َ   يَُؤاخه  مُ هُ ل
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తందర్గానే శిక్ష ప్ంప  ఉండేవాడు. కాని 

వారికక్ నిరిీత సమ్యం నిరి్యించబడి్

ఉంది, దాని్ నుండి వారు ఏ విధంగానూ 

తపపంచుకోలేరు. 23  

59. మ్రియు (ఆ నగరాల  వారు) 

దురామర్గ ం చేస్జనందుకు మేము న్హశనంచేస్జన 

నగరాలు ఇవే! మ్రియు వారి న్హశనం్కర్కు 

కూడా మేము ఒక్ సమ్యానిె నిరి్యించ్చ్

ఉన్హెము.  

60. మ్రియు (జా్ఞప్క్ం్ చేసుకోండి) మూస్ర 

తన సేవకునితో 24 ఇల్ల అనెది: ''రండు 

సముదాాల సంగమ్్ సిల్లనికి చేర్నంత్వర్కు 

నేను న్హ పా్యాణానిె ఆప్ను. 25 నేను 

సంవతారాల తర్బడి సంచరిసిూ ఉండ్

వలస్జన్హ సరే!'' 26  

61. ఆ పదప్ వారిదిరు ఆ (రండు్

సముదాాల) సంగమ్ సిల్లనికి చేరినపుపడు, 

వారి చేప్ను గురించ్చ మ్రిచ్చపోతారు. అది 

వారి నుండి తపపంచుకని వేగంగా సముదాం్

లోకి – సొర్ంగం గుండా పోయినటాు 27  – 

దూసుకని్పోయింది.  

 

23) ఇటువంటి ఆయతులకు చూడండి, 16:61 మ్రియు 35:45. 

24) ఈ యువకుడే యూషాఅ' బిన్-నూన్. మూస్ర ('అ.స.) తరువాత, అతను తనజ్ఞత్ర 

వారికి న్హయక్తావనిె వహించారు.  
25) ఈ సంగమ్ సి్రనం అఖాా ఆఖాతం మ్రియు సూయుజ్ ఆఖాతం రండు వచ్చి ఎర్ర  

సముదాం (రడ్స్వ)లో క్లిసే సంగమ్ం కావచిని వాయఖాయతల అభిపాాయం.  

26) మూస్ర్('అ.స.) ఒక్నితో ఒక్స్రరి: 'ననుకమించ్చన జా్ఞనవంతుడు ఇపుపడవవడూలేడు!' 

అని అంటారు. అది అలా్లహ్్ (సు.త.)కు నచిదు. అపుపడు అలా్లహుత'ఆల్ల అతని్

('అ.స.) తో రండు సముదాాల సంగమ్ంలో నీవు: 'నినుె మించ్చన జా్ఞనిని పందగలవు.' 

అని దివయజా్ఞనం దావరా తెలుపుతాడు. అపుపడతను ('అ.స.) ఆ జా్ఞని అనేవషణలో 

బయలుదేరుతారు. 

27) ''తన తిోవను సొర్ంగంగా చేసుకుంటూ.'' (ఇది జూన్హగఢి గారి తాతపర్యం). పైన 

ఉనెది న్నబుల్ ఖుర్ఆన తాతపర్యము.  

لَّنم محش  المَعَذاَب  ومعهٌد  مَّ َُّهمم  ل   بَلم 
ا مه  هُدوم هًلا نم َيَّ ئ هٖه َموم ن         ُدوم

 
ا  لَمَّ نُٰهمم  لَكم اَهم المُقٰر ي  هلمَك  َوت
ا   ومعهدا مَّ لهكهههمم  هَمهم ل َنا 

وََجَعلم َظلَُموما 
 خجم 
اَبمَرُح مُ قَاَل    ذم َواه  َْل   لهَفتٰىُه  ومَٰس 

 َ اْلم ََممَمَع  اَبملَُغ   
 
اَوم رَ حم َحِٰت يمنه 

َ ُحُقباا     اَممٰضه
 

بَ  ا  ََممَمعَ فَلَمَّ يَ   لََغا  نَسه ا بَيمنهههَما 
ره   َحم

اْلم ِفه  َسبهيملَٗه  ََذ 
فَاتَّ َتُهَما  ُحوم

باا     َْسَ
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62. ఆ పదప్ వారు మ్రికంత ముందుకు 

పోయిన తరువాత, అతను (మూస్ర) తన 

సేవకునితో ఇల్ల్ అన్హెడు: ''మ్న భోజనం 

తీసుకురా! వాసివానికి మ్నం ఈ పా్యాణంలో 

చాల్ల అలస్జపోయాము.''  

63. (సేవకుడు) ఇల్ల అన్హెడు: 

''చూశారా! మ్నం ఆ బండ్ మీద విశార ంత్ర 

తీసుకోవటానికి ఆగనపుడు వాసివానికి నేను 

చేప్ను గురించ్చ పూరిత గా మ్ర్చ్చపోయాను. 

షై'తాను తప్ప మ్రవవడూ ననుె దాని 

గురించ్చ మ్ర్పంప్జేయలేదు. అది విచ్చతింగా 

సముదాంలోకి దూసుకని పోతుంది!''  

64. (మూస్ర) అన్హెడు: ''అదే క్దా, మ్నం 

కోరుతునెది (వెతుకుతునె సి్రనం)!'' ఆ 

పదప్ వారిరువురు తమ్ అడుగుజ్ఞడలను 

అనుసరిసిూ వెనుక్కు మ్ర్లిపోతారు.  

65. అపుపడు వారు మా దాసులలో ఒక్ 

దాసుణి్ణ (అచిట్) క్నుగొన్హెరు. మేము 

అతనికి మా అనుగర హానిె పా్స్రదించ్చ, 28 

అతనికి మా తర్ఫు నుండి విశిషట  జా్ఞనం నేరిప్

ఉన్హెము.29  

66.  మూస్ర అతనితో ('ఖ్ద'దాష్తో) 

అన్హెడు: ''నీకు నేర్పబడిన జా్ఞన్హనిె నీవు 

న్హకు నేరుపట్కైె నేను నినుె అనుసరించ్

వచుిన్హ?''  

67. అతను జవాబిచాిడు: '' నిశియంగా, 
నీవు న్హతో్ పాటు ఏ మాతిం సహనం 

వహించలేవు!  

 

28) ర్'హమతున్: అంటే ఇక్కడ పా్తేయక్ అనుగర హాలు అని కందరు వాయఖాయతలు అన్హెరు. 

మ్రియు చాల్ల మ్ంది వాయఖాయతలు దీనిని పా్వక్త ్ప్దవిగా వాయఖాయనించారు.  
29) అలా్లహుత'ఆల్ల 'ఖ్ద'దాష్ ('అ.స.)కు పా్వక్త ప్దవినే్గాక్, తన వైెపునుండి విశిషట  జా్ఞనం 

కూడా పా్స్రదించాడు.  
------- 

هَنا  اٰت لهَفتٰىُه  قَاَل  َجاَوزَا  ا   فَلَمَّ
َسَفرهنَا ا َءنَ دَ غَ  مهنم  لَقهيمَنا  لََقدم  احمس 

   ٰهَذا نََصباا 
َرةه  ءَ رَ اَ قَاَل   خم اهََل الصَّ اََويمَنا   اهذم  يمَت 
ه  يمُت فَا م نَسه ُومَتحمس َوَما  اَ   ن ه نهيمُه ىنمسٰ اْلم

اَذمُكَرهٗ  اَنم  يمٰطُن  الشَّ ََذ  مجت  اهْلَّ  َواتَّ
رهحمط َعَجباا  َحم

   َسبهيملَٗه ِفه اْلم

ه قَاَل   َما ذٰل َنبمغه   َك  ا  حمط  ُكنَّا  تَدَّ فَارم
ا   اٰثَارهههَما قََصصا

 يحض  لََعٰ 
 
اٰتَيمنُٰه وَ فَ  عهَبادهنَا   هنم  م  ا  َعبمدا َجَدا 

هنم  َةا م  نَا وََعلَّمم   رَْحم نَّا  عهنمده ُ نُٰه مهنم لَّ
ا    عهلمما

 

 اَنم 
قَاَل ََلٗ ُمومَٰس َهلم اَتَّبهُعَك لََعٰ 

ه  ا ُعل  هَمنه مهمَّ
َت ُتَعل  دا  مم    ا رُشم

اا   َ َصبم يمَع َمٰعه َتطه  َقاَل اهنََّك لَنم تَسم
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68. ''అసలు నీకు తెలియని విషయానిె 

గురించ్చ నీవెటాు సహనం వహించగలవు?''  

69. (మూస్ర) అన్హెడు: ''అలా్లహ్్ కోరితే! 

నీవు ననుె సహనశ్లలునిగా పందగలవు. 

నేను నీ యొక్క ఏ ఆజానూ ఉలాంఘంచను!''  

70.  అతను అన్హెడు: ''ఒక్వేళ నీవు 

ననుె అనుసరించటానికే నిశియించుకుంటే,్
సవయంగా నేనే నీతో పా్సి్రవించనంతవర్కు 

నీవు ననుె, ఏ విషయానిె గురించ్చ కూడా 

పా్శిెంచకూడదు.''  

71. ఆ పదప్ వారిదిరూ బయలుదేరారు. 

చ్చవరికి వారిదిరు ప్డవలో ఎకికనపుడు 

అతను ప్డవకు ర్ంధాంచేశాడు. (మూస్ర) 

అతనితో అన్హెడు: ''ఏమీ? ప్డవలో ఉనె్

వారిని ముంచ్చ్ వేయటానికా, నీవు దానిలో 

ర్ంధాంచేశావు? వాసివానికి, నీవు ఒక్ దారుణ్

మైన ప్ని చేశావు!''  

72.  అతను జవాబిచాిడు: "నిశియంగా 

నీవు న్హతోపాటు ఏ మాతిం సహనం 

వహించలేవు, అని నేను ముందే చెప్ప లేదా?''  

73. (మూస్ర) అన్హెడు: ''మ్ర్చ్చపోయి 

చేస్జనదానికి ననుె తపుపప్ట్ట కు. నేను చేస్జన్

దానికి న్హ ప్టా్ క్ఠనంగా వయవహరించకు!''  

74. ఆ పదప్ వారు తమ్ పా్యాణం 

స్రగంచగా వారికి ఒక్్ బాలుడు క్లిశాడు. 

అతను అతడిని (ఆ బాలుణి్ణ) చంపవేశాడు. 

(అది చూస్జ) మూస్ర అన్హెడు: ''ఏమీ? 

ఎవరినీ్ చంప్ని్ ఒక్ అమాయకుడిని 

చంపావా? వాసివానికి నీవు ఒక్ ఘోర్మైన 

ప్నిచేశావు!''   

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

هٖه   َف يم َوكَ  ب َُتهطم  لَمم  َما  ُ لََعٰ  به تَصم
ا      ا ُخبم
م  اهنم َشا ءَ تَ قَاَل سَ  ُدنه ا   اّلٰلُ   جه هرا َصاب

ا  را م لََك اَمم َْل  اَعمٰصه    وَّ
م  نه
ـ َلم تَسم فًََل  م  اتََّبعمَتنه فَاهنه  قَاَل 

مهنمُه حَ   ء  ََشم نم  عَ  لََك  َث  ده اُحم  
 
ِٰت

ا  را    خجم ذهكم
 
 
َحِٰت ِفه اه   فَانمَطلََقايمط  َركهَبا  َذا 
َخَرَقَها  فهيمَنةه  اََخَرقم محش  السَّ َها َت قَاَل 

لَهَ  اَهم رهَق  ُغم َشيـم اا له ئمَت  جه لََقدم  امجت 
ا  را    اهمم

يمَع  َتطه تَسم لَنم  اهنََّك  اَقُلم  اَلَمم  قَاَل 
اا  َ َصبم   َمٰعه

َْل قَ  َوَْل   اَل  يمُت  نَسه هَما  ب م  نه تَُؤاخهذم
ره  م مهنم اَمم نه ا عُ   يم تُرمههقم ا    ْسم

لَقهيَ  اهَذا   
 
َحِٰت ا فَانمَطلََقايمط  ُغلٰما ا 

اَقََتلمَت حمل  َتلَهٗ َفقَ  َزكهيَّةاْۣ قَاَل  ا  سا َنفم  
َشيـم اا  ئمَت  جه لََقدم  محش  َنفمس  ه  هَغيم ب

ا  را     نُّكم


