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75. [(*)] అతను ('ఖి'ద్ర్) జవాబిచ్చాడు: 

''నిశ్ాయంగా, నీవు నాతోపాటు ఏ మాతర ం 

సహనం వహంచలేవు!'' అని్ నేను నీతో 

మందే్చెప్ప్లేదా? 

76. (మూసా) అనాాడు: ''ఇక మందు దేనిా 

గురంచి అయినా నినుా అడిగితే ననుా నీతో 

పాటు ఉండనివవకు. వాసత వానికి నీవు, నా 

తరఫు నుండి ఇంత వరకు చ్చలిననిా సాకులు 

స్వవకరంచ్చవు.''  

77. ఆ పిదప్ వారదద రూ మందుకు సాగి్

పోయి ఒక నగరం చేరుకొని ఆ నగరవాసులను 

భోజనం అడిగారు. కాని వారు (ఆ 

నగరవాసులు) వారదద రకి ఆతిథ్యమివవటానికి 

నిరాకరంచ్చరు.30 అప్పపడు వారకకడ కూలిపో్

నునా ఒక గోడను చూశారు. అతను్('ఖి'ద్ర్) 

దానిని మళ్ళీ్ నిలబెటాాడు. (మూసా) 

అనాాడు: ''నీవుకోరతే దానికి (ఆ శ్రమకు) 

ప్్తిఫలం (వేతనం) తీసుకొని ఉండవచ్చా 

కదా!''  

78. అతను ('ఖి'ద్ర్) అనాాడు: ''ఇక నేనూ  
నీవూ విడిపోవలసిన (సమయం) వచిాంది. ఇక 

నీవు సహనం వహంచలేక  పోయిన విషయాల 

వాసత వాల (తత్త్త వలను) గురంచి నీకు 

తెలుప్పత్త్ను.  

79. ''ఇక ఆ నావ విషయం: అది సమద్ంలో 

ప్నిచేసుకునే కొందరు పేదవారది. కావున 

దానిలో లోప్ం కలిగించగోరాను; ఎందుకంటే 

వార వెనుక ఒక (కూర రుడైన) రాజు ఉనాాడు. 

అతడు (లోప్ంలేని) ప్్తినావను బలవంతంగా 

తీసుకుంటాడు.  

 

30 ) దైవప్్వకత ('స'అ.స.)ప్్వచనం: అలా్లహ్(సు.త.)ను ప్రలోకానిావిశ్వసించేవాడు తన 

అతిథిని ఆదరంచ్చలి, ఆతిథ్యమివ్వాలి.' (ఫై'ద్ అల్-ఖదీర్, ష'ర్ర్ అల్-జామె' 

అ'సస'గీర్- 5/209). 

ََّكَاَََََاَلَمَ قَاَلَ َل َتِطي َعَََقُل  َتَس  اِنََّكَلَن 
ًاَ ََصْب  ََََمِِعَ

 
ََشَ  َُكََعن  ََساَْل  اِن  َدَهاََء  َقَاَلَ َبع  َ

ََمجتَفَََلَتُٰصِحب ِنَ  ِّنِ  ُ ََّلَّ َبَلَغ َتَِمن  قَد 
ًراَ َََُعذ 

َلَقَرَ  اَه  َي اَتََيا َي َاَِذا
ي

يَةََِفَان َطلََقايمطََحّٰ٘ت
َتط َِۨا اََمََعََس  َي فََلََهَ ا ََهاَ َنَ اََاَبَو اَ

ِجَداًراَ فِي َهاَ فَوََجَداَ يَُّضِيُِفو ُهَماَ
فَاَقَاَمهَ  َ يَّن َقضَّ َ اَن  ََيُّرِي ُدَ ََمحش لَو  قَاَلَ

ًراَ َتََعلَي هَِاَج  َََِشئ َتََْلََّخذ 
َ
َ

َوبَي نَِكَ َ َبي ِن  فَِراُقَ ٰهَذاَ مجتََقَاَلَ
ََ ل َماَ بَِتا وِي ِلَ تَََساُنَِبِئَُكَ تَس  َ ََم  ِطع 

ًاََصََي هَِلََعََّ ََْب 
َ
ََااَمََّ َاَ َ لَِمٰسِكْي  َ فَََكنَت  فِي َنُةَ لسَّ

َ اَن  َ فَاََرد تُّ رَِ َح  اْل  ِِفَ َنَ َملُو  َيع 
لٌِكَيَّا ُخُذََ َمَّ اَِعي َبَهاََوََكَنََوَرآَءُهم 

ًباَ ََغص  ََسفِي َنة  َََُُكَّ
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80.  ''ఇక ఆ బాలుని విషయం: అతని తలాి 
దండ్ులు విశావసప్రులు. అతడు తన సతయ్ 

తిరసాకరం మరయు తలబిరుసుతనం వలన 

వారని బాధిసాత డని మేమ్భయప్డా్డమ.  

81.  ''కావున వారదద ర ప్్భువు వారకి అతనికి 

బదులుగా అతనికంటే ఎకుకవ నీతిమంతుడు 

మరయు కారుణ్యంగలవాడిని ఇవావలని్

కోరామ.  

82.  ''ఇక ఆ గోడ విషయం: అది ఈ ప్టా్ణ్ం్

లోని ఇదద రు అనాధ్ బాలురకు చెందినది. 

దాని్ కిర ంద వార ఒకనిధి్ (పాతబడి) ఉంది. 
మరయు వార్ తండ్ి ప్పణ్యప్పరుషుడు. ఆ 

ఇదద రు బాలురు యుకత  వయసుకలైన పిదప్ – 

నీ ప్్భువు కారుణ్యంగా – తమ్ నిధిని, వారు 

తర వివతీసుకోవాలని, నీ ప్్భువు సంకలపం. 

ఇదంత్త్ నా అంతట్నేను చేయలేదు. నీవు 

సహనం వహంచలేని్ విషయాల వాసత వం్

(తతత వం) ఇదే!''  

83.  మరయు వారు నినుా జు'ల్-ఖర్నైన్ 
ను్ 31   గురంచి అడుగుతునాారు. వారతో 

అను: ''అతని గురంచి జాాప్కమంచ్చకోదగిన 

విషయానిా నేను మీకు వినిపిసాత ను.''  

84.  నిశ్ాయంగా, మేమ అతనికి భువిలో్

అధికారానిా ఇచ్చామ. మరయు అతనికి 

ప్్తి దానిని పందే సాధనను ప్్సాదించ్చమ. 32   

85.  అతను ఒక మారగ ం మీద పోయాడు.  

86.  చివరకు సూరుయడు అసత మించినటాు 

(కనబడే)సథ ల్లనికి్చేరాడు. దానిని (సూరుయణి్ణ) 

నలాటి బురదవంటి నీటి్ చెలిమలో మనుగు్

తునాటాు చూశాడు. 33  మరయు అకకడొక 

 
31) జు'ల్-ఖర్నైన్: అలా్లహ కు విధేయుడైన, ఒక పెదద  సామాాజాయప్ప పాలకుడు.  
32) అస్-సబబు: త్త్ర డు. ఇకకడ త్త్ను కోరన్దానిని పందే మారాగ నిాఅనేవషంచడం.  
33) 'ఐనున్: సమద్ం లేక చెలమ. 'హమిఅతిన్: బురద. వజద: పందాడు, చూశాడు, కను 

గొనాాడు. అతడు పూరత  ప్శ్చామదిశ్కు పోయిన తరువాత అకకడ ఒక సమద్ం లేక చెల 

 

اَبَوَٰ فَََكَنَ ال ُغلُٰمَ اَ ََواَمَّ ِ ِمَنْي  ُمؤ  ُهَ
َِشي َنايَفَخََ ََ َ ُطغَ مََهَُهِقََرَ يَُّاَن  َيانًاَاَ

ًراَكَُوََّ ََممهَف 
يُّب ِدلَُهَماََ َ اَن  َي نَا ًاََََربُُّهَمَافَاََرد  َخْي 

ًاَ اَق َرَبَرُْح  َََِمِن ُهََزكٰوًةَوَّ َ
َ ِ لُِغلَٰمْي  فَََكَنَ َداُرَ ِ

اْل  اَ َواَمَّ
ََت َته َ َوََكَنَ ال َمِدي َنةَِ ِِفَ َ ِ يَتِي َمْي 

َوََكَ َُّهَماَ ل َ ٌ اَبََُكْن  ََامجتِلًََاَصََََاو ُهمَََنَ
َفَاَرََ ََكََربَُّاَدَ ُهَماَََ اَُشدَّ َي يَّب لَُغا َ اَن 

ََ ِمِن  ًَةَ رَْح  َُهَماحمطَ َكْن  رَِجاَ َتخ  َويَس 
ِبَِكَ ََمجترَّ رِيَ َ اَم  َ َعن  َفَعل ُته َ محشَََوَماَ

لَي هَِ عَّ َ ِطع  تَس  َ لَم  َماَ تَا وِي ُلَ ذٰلَِكَ
ًاَ َىختََصْب 

َِ نَْي  َذِيَال َقر  نََكََعن  ـ َلُو  َمحشََويَس  َقُل 
َلََعََو اَلَُت ََساََ َىجتًَراَكَ ذَِِمِن ُهَي ُكم 

ََ َر ِضََواٰتَي نُٰهَِمن  ِِفَاْل  نَّاَََلَ  اِنَّاََمكَّ
ََسبًَباَ ء  ََش  ِ

َيحضَُُكِ
ََََفَاَت َبَعََسبًَباَ

ِسََ م  الشَّ َمغ رَِبَ بَلََغَ اَِذاَ َ
ي

َحّٰ٘ت
ََ َْحِئَة  َ َعْي   ِِف َ ُرُبَ َتغ  وََجَدَهاَ

قََ ِعن َدَهاَ وََجَدَ َو ًمَاوَّ ََاقُل نََحمقَ ََٰ َذاََي
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జాతి్ వారని చూశాడు. మేమ అతనితో 

అనాామ: 34  ''ఓ జు'ల్-ఖర్నైన! నీవు వారని 

శ్చకిష ంచ్ వచ్చా, లేదా, వార్ యెడల ఉదార్
వైెఖరని అవలంబించ్వచ్చా!''  

87. అతను అనాాడు: ''ఎవడైతే దురాారగ ం 

చేసాత డో మేమ అతనిని శ్చకిష సాత మ. ఆ పిదప్ 

అతడు తన్ ప్్భువు వైెప్పనకు మరలింప్్
బడత్త్డు. అప్పపడు ఆయన అతనికి 

ఘోరమైెన శ్చక్ష విధిసాత డు.  

88. ''ఇక ఎవడైతే! విశ్వసించి సత్త్కరాయలు 

చేసాత డో అతనికి మంచి ప్్తిఫలమంటుంది. 

మేమ అతనిని ఆజాాపించినప్పడు, సులభ్

తరమైెన ఆజానే ఇసాత మ.''  

89. తరువాత అతను మరొక మారగ ం్ మీద 

పోయాడు.  

90. చివరకు సూరుయడు ఉదయించ్చ్ నటాు 

(కనప్డే) సథ ల్లనికి చేరాడు. అకకడ అతను 

దానిని (సూరుయణి్ణ) ఒక జాతిపైె ఉదయించడం 

చూశాడు. వారకి మేమ దాని (సూరుయని) 

నుండి కాపాడుకోవటానికి ఎల్లంటి చ్చటు 

(రక్షణ్) నివవలేదు. 35   
91. ఈ్విధంగా! వాసత వానికి, అతనికి (జు'ల్- 
ఖర్నైన్కు) తెలిసి ఉనా విషయాలనిాంటినీ 

జాానప్రంగా్మేమ్చ్చటాుమటాామ.  

92. తరువాత అతను మరొక మారగ ం మీద 

పోయాడు.  

 
మను చూశాడు. దాని నీరు నలా బురదగా కనిపించింది, దాని తరువాత అతనికి ఏమీ కని 
పించక అసత మయ్యయ సూరుయడు మాతర మే కనిపించ్చడు. సమద్ప్ప ఒడాున నిలబడి అసత  
మించే సూరుయణి్ణ చూస్తత , సూరుయడు ఆ సమద్ంలో మనిగిపోతునాటాు కనబడట్ం మనం 
చూసుత నా విషయమే! భూమి ఉండ్డకారంగా / గోళాకారంగా ఉనాదనటానికి ఒక నిదరశనం.  

34) ఖుల్లా: మేమనాామ, అంటే అలా్లహుత'ఆల్ల అతనికి వ'హీ దావరా తెలిపాడు. 

అంటే, అతడు ప్్వకత  కావచాని కొందరు భావిసాత రు. అతనిని ప్్వకత గా ప్రగణ్ణంచనివారు, ఆ 

కాలప్ప ప్్వకత ్దావరా అతనికి సందేశ్ం ఇవవబడిందని అంటారు.  

35) ఆ జాతి వారు ఇండాలో నివసించేవారు కాదు.  మైెదానాలలో నివసించేవారు. మరయు 

వారు బటా్లు కూడ్డ ధరంచకుండ్డ నివసించే ఆదివాసులు.  

َِل َا نَْي  اِمَََّقر  يََ َََا اَن  َي ا َواِمَّ َبَ ُتَعِذِ َ اَن 
ًناَ َُحس  َََََتتَِّخَذَفِي ِهم 

بُه ََ ُنَعِذِ فََسو َفَ َظلََمَ َ َمن  اَ اَمَّ قَاَلَ
اِٰٰلََ َ يَُردُّ َ َعَذابًاََََرِبِهَ ُثمَّ بُه َ َفُيَعِذِ

ًراَ َََنُّك 

فَلََ َصاِلًاَ وََعِمَلَ اَٰمَنَ َ َمن  اَ ه ََواَمَّ
ُسَ ِۨاََآءَََجزََ ََل َوَسََمجتََٰنَل  ُلَ َََََنُقو  ِمن 

اَ ً رِنَاَيُْس  َىجتَاَم 
َاَت َبَعََسبًَباَ َََُثمَّ

ِسََ م  الشَّ لَِعَ َمط  بَلََغَ اَِذاَ َ
ي

َحّٰ٘ت
َ ََن َعل  َ َّم  ل َ م  قَو  َ لََعٰ لُُعَ َتط  وََجَدَهاَ

ًاَ نَِهاَِسْت  َُدو  َِمِن  َُّهم  َيحضَل

ََكٰذلَِكَ ََّلََمحشَ بَِماَ َناَ اََحط  َ ي هَََِوقَد 
ًَخَُ َََََاْب 
َََََعََسبًَبَااَت بَََُثمََّ َ
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93. చివరకు అతను రండు్ ప్రవత్త్ల 

మధయ చేరాడు. వాటి మధయ ఒక జాతి్ వారని 

చూశాడు. వారు అతని మాట్లను 

అరథ ంచేసుకునే్సిథ తిలో్లేరు. 36   
94. వారనాారు: ''ఓ జు'ల్-ఖర్నైన్! వాసత ్

వానికి యా'జూజ్ మరయు మా'జూజ్లు,37 ఈ 

భూభాగంలో కలాోలం రేకెతిత సుత నాారు. అయితే 

నీవు మాకూ మరయు వారకీ మధయ ఒక అడాు్
గోడను నిరాంచటానికి, మేమ నీకేమైెనా 

ఖరుాలు చెలాించ్చల్ల?''  

95. అతను అనాాడు: ''నా ప్్భువు 

ఇచిాందే నాకు ఉతత మమైెనది. ఇక మీరు మీ 

శ్రమదావరా మాతర మే నాకు సహాయప్డితే, 

నేను మీకూ మరయు వారకీ మధయ అడాు్

గోడను నిరాసాత ను.  

96.  ''మీరు నాకు ఇనుప్ మదద లు తెచిా 

ఇవవండి.'' అతను ఆ రండు కొండలమధయ 

ఉనా సందును మూసిన తరువాత వారతో 

అనాాడు: ''అగిా రగిలించండి.'' అది ఎరర ని 

నిప్పపగా మారన్ తరువాత, ఇల్ల అనాాడు: 

''ఇక కరగిన రాగిని తీసుకు్ రండి, దీని మీద 

పోయటానికి.''  

97.  ఈ విధంగా వారు (యా'జూజ్ మరయు 

మా'జూజ్లు) దానిపైె నుండి ఎకిక రాలేక్

 
36) ఆ జాతి వారు తమ భాష తప్ప ఇతరుల భాషను అరథ ంచేసుకోలేరు. కావున వారు 

అతని మాట్లను అరథ ం చేసుకోలేకపోయారు.  

37) వీర గాథ్ బైెబిల్లో కూడ్డ పేరొకనబడింది. చూడండి, యెహేజ్కకలు-(Ezekiel), 38:2 

మరయు 39:6. ఇంకా ఇతర చోటా్లో కూడ్డ వీర విషయం పేరొకనబడింది. చూడండి, 

యోహాను ప్్కట్న-(Revelation of St. john), 20:8.  

చ్చల్లమంది వాయఖ్యయతలు వీరని మంగోలులు లేక టాటార్లు (Mongols or Tatars) 

కావచాని అంటారు. వీరు అసతయవాదులు మరయు అంతిమ గడియకు్మందు భూమిలో 

కలాోలం రేకెతిత ంచి మానవ నాగరకతను నాశ్నం్ చేసాత రు. ఇంకా చూడండి, 21:96-97. 

వాసత వం అలా్లహ్ (సు.త.)కే తెలుసు. 'స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ మరయు మసాింలలో ఇల్ల ఉంది: 

'యా'జూజ్ మా'జూజ్లు,' రండు మానవ జాతులు. వార్ సంఖయ ఇతర్ మానవుల కంటే 

అధికమగా ఉంటుంది. మరయు వారతోనే నరకం అతయధికంగా నిండుతుంది.  

وََجَدََ ي ِنَ دَّ السَّ َ َ بَْي  بَلََغَ اَِذاَ َ
ي

َحّٰ٘ت
قَو ًمَا نِِهَماَ ُدو  َ َنََََحملِمن  يََكاُدو  َ ْلَّ

ًْلَ َنَقَو  َقُهو  ََََيف 
َجََ يَا ُجو  َ اِنَّ َ ِ نَْي  ال َقر  يَٰذاَ قَالُو اَ
َر ِضَ اْل  ِِفَ َنَ ِسُدو  ُمف  َجَ َوَما ُجو 

ََن َ َ َََفَهل  ل َرَ خَََكَََعُلَ
لََعٰي اَنَ ًجاَ ََ

اَي َبََََت َعَلَ ََسدًّ ََََنَناََوبَي َنُهم 
َ فِي هَِ َ ِنِ  َمكَّ َماَ َ قَاَلَ ََرِبِ ََ ٌ َخْي 

ََ بَي َنُكم  َ َعل  اَج  ة َ بُِقوَّ َ ِِن  فَاَِعي ُنو 
ًماَ ََرد  َيحضََوبَي َنُهم 

َِدي دَِ ال  ُزبََرَ َ ِِن  َاٰتُو  اَِذاَمحشَ َ
ي

َحّٰ٘ت
َِ َدفَْي  الصَّ َ َ بَْي  قَََساٰويَ اَلََ َمحشََُخو َافَُانَ 

ي
ه َنَاًراحملَقَاَلَلََاَِذاََجعَََََحّٰ٘ت

ًراَ ََعلَي هَِقِط  يَاُف رِغ  ِِن  َىجتَاٰتُو 

َطَ اس  ََاَفَماَ ياَ َوَماَُعو  ُهَ َهُرو  يَّظ  َ اَن 
َتَطَ ًباََااس  َنق  َََُعو اَََلَ 
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పోయారు. మరయు దానిలో కనాం కూడ్డ 

చేయలేక పోయారు.  

98.  అతను (జు'ల్-ఖర్నైన్) అనాాడు: 

''ఇది నా ప్్భువు యొకక కారుణ్యం. కాని నా 

ప్్భువు వాగాద నప్ప ఘడియ వచిానప్పడు 

ఆయన దీనిని బూడిదగా మారావేసాత డు (నేల్

మటా్ం చేసాత డు). మరయు నా ప్్భువు 

వాగాద నం నిజమైె తీరుతుంది.'' (1/8)  

99.  * మరయు ఆ (యా'జూజ్ మరయు 

మా'జూజ్లు బయటికి్ వచిాన)  రోజు మేమ 

వారని అలలవలే ఒకర మీద ఒకరు ప్డటానికి 

వదిలివేసాత మ. మరయు బాకా ('సూర్) ఊద్

బడినప్పపడు వారందరనీ ఒకచోట్ సమావేశ్్

ప్రుసాత మ.  

100. మరయు ఆ రోజున మేమ సతయ్

తిరసాకరుల్ మందు నరకానిా్ ప్్తయక్ష్

ప్రుసాత మ.  

101. వార కళ్ళీ నా సారణ్ ప్టా్ పరలు 

కరమాకుని ఉండేవి. మరయు వారు ఏమీ్

వినలేకుండిర.   
102. ఏమీ? ఈ సతయ-తిరసాకరులు ననుా 

వదలి, నా దాసులను తమ స్తాహతులుగా 

(సంరక్షకులుగా) చేసుకొనగలరని 

భావించ్చరా? నిశ్ాయంగా, మేమ సతయ్

తిరసాకరుల ఆతిథ్యం కొరకు నరకానిా 

సిధధ ప్రచి ఉంచ్చమ.  

103. వారతో అను: ''కరాలను్ బటాి అందర 

కంటే ఎకుకవ నషాప్డేవారు ఎవరో నేను్ మీకు 

చెప్పనా?  

104. ''తమ ఇహలోక జీవితప్ప 

ప్్యత్త్ాలనీా వయరథ మైెనా, త్త్మ చేస్తవనీా 

సజావుగా్ఉనావని్భ్మప్డేవారే్వారు!  

َ
ََ ٌَةَِمِن  َ قَاَلَٰهَذاَرَْح  ِبِ فَاَِذاََجآَءَََمجترَّ

ُدََ َ وَع  ََََٓرِبِ دَََُنَََوََكََََمجتءَََجَعلَه ََدّكَّ ََوَع 
 َ اَََرِبِ ََىجتَحقًّ

َوََ ِِف  ُجَ يَُّمو  َ يَو َمئِذ  َ َضُهم  َبع  َناَ تََرك 
َ ََََبع ض  نُٰهم  رَِفََجَمع  و  نُفَِخَِِفَالصُّ وَّ
َيحضََََج ًعاَ

لِِل كٰفِرِي َنََ َ يَو َمئِذ  َجَهنََّمَ َناَ وََّعرَض 
َيحضََعر َضاَ

ِغَطَ َ ِِف  َ ُيُنُهم  اَع  َ َّكنَت  ِي َنَ َِۨاَّلَّ آء 
َذَِعََ َوََرَِكَ ن  َتطَََِكنُو اََي  َنَيَ َْلَيَس  ُعو 

ًعاَ َََخجمََسم 
َ اَن  ياَ َكَفُرو  ِي َنَ اَّلَّ اَفََحِسَبَ
يََ ِِن  ُدو  َ ِمن  َ ِعَبادِي  اَ يَّتَِّخُذو 

ِِلَآءََ نَاََجَهنََّمَلِل كِٰفِري َنََمحشََاَو  َتد  اَع  اِنَّاَي
ََنُُزًْلََ

َْسِي َنََ َخ  بِاْل  َ نُنَِبِئُُكم  َ َهل  َ قُل 
ََىجتًََْلََامََاَعَ 
َِ َاََّلَّ َضلَّ ُيُهمَ ي َنَ َسع  ََ َيٰوةََِِِفََ ال  َ

َ اَنَُّهم  َنَ ََي َسُبو  َ وَُهم  ن َياَ اَّلُّ
َنَُصن ًعاَ َََُي ِسُنو 
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105. ''వీరే తమ ప్్భువు సూచనలను 

మరయు ఆయనను కలుసుకోవలసి వునా్

దనే విషయానిా తిరసకరంచిన్వారు. కావున 

వార్ కరాలనీా వయరథ మయాయయి. కాబటాి 

మేమ ప్పనరుత్త్థ న్ దినమన వార కరాలకు 

ఎల్లంటి విలువ (తూకమ) నివవమ.  

106. ''అదే వార ప్్తిఫలం, నరకం! ఎందు్
కంటే వారు సత్త్యనిా తిరసకరంచ్చరు 

మరయు నా సూచనలను మరయు నా 

సందేశ్హరులను ప్రహసించ్చరు.  

107. ''నిశ్ాయంగా, ఎవరైతే విశ్వసించి 

సత్త్కరాయలు చేసాత రో! వార ఆతిథ్యం కొరకు 

ఫిర్దౌస్ సవరగ వనాలు ఉంటాయి. 38  

108. ''వారందులో శాశ్వతంగా ఉంటారు, 

వారు అకకడి నుండి వేరగుట్కు ఇషాప్డరు.''  

109. వారతో అను: ''నా ప్్భువు 

మాట్లను వ్ాయటానికి, సముద్ర మంతా 

సిరాగా మార పోయినా – నా ప్్భువు 

మాట్లు పూరత కాక్మందే అది్అయిపోతుంది్
–్ దానికి తోడుగా, దాని వంటిదే (మరో 

సమద్ానిా) తెచిానా సరే!'' 39   

110. (ఓ ప్్వకాత !) ఇంకా ఇల్ల అను: 

''నిశ్ాయంగా, నేను కూడ్డ మీల్లంటి ఒక 
మానవుడినే! నాపైె దివయజాానం (వ'హీ) 

అవతరంప్జ్కయబడింది. నిశ్ాయంగా, మీ 

ఆరాధయ్ దైవం ఆ ఏకైెక దైవం (అలా్లహ్) 
మాతర మే! కావున తన ప్్భువును కలుసు్

కోవాలని ఆశ్చంచే్ వాడు సత్త్కరాయలు 

చేయాలి. మరయు ఆరాధనలో తన 

ప్్భువుతో పాటు మరవవరనీ భాగ్

సావమలుగా (షరీక్లుగా)్కలిపంచ్చకోరాదు.''  
***** 

 
38) జనాతుల్-ఫిర్దౌస్: ఇది అనిాటి కంటే ఉతత మమైెన సవరగ ం. దైవప్్వకత  ('స'అ.స.) 
ప్్వచనం: 'మీరు ఎలాప్పపడు జన్నతుల్ -ఫిర దౌస  కొరకే ప్ారథ ంచండి.' ('స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ).  

39) చూడండి, 31:27.                     *** 

ََ بِاٰيِٰت اَ َكَفُرو  ِي َنَ اَّلَّ ٰٓئَِكَ ََربِِِهمَ اُول
فَََلَ َ َمالُُهم  اَع  َ فََحبَِطت  َ َولَِقآئِه 

نًَ َيَو َمَال قِيَٰمةََِوز  َََاَنُقِي ُمَلَُهم 

َِذَٰ جََآََجزَََََكَل َ بِمََؤُُهم  اََكَََََاَهنَُّمَ َفُرو 
َُهُزًواَ ََورُُسِِل  ياَاٰيِّٰٰت  َُذو  ََََواَّتَّ َ

ِي َنَاَٰمُنو اَوََعِملُواَال٘صلِٰحِتَ َاَّلَّ اِنَّ
نُُزًْلََ َدو ِسَ ال ِفر  َج٘نُتَ َ لَُهم  َ َّكنَت 

ََيحض
َعن َهاََ َنَ َيب ُغو  َْلَ فِي َهاَ ٰخِِلِي َنَ

ََََِحَوًْلَ
َ ََّقُل  ل َّكََ َ ََََنََو  ِمدََاْل  ُرَ لََِِكِٰمَح  َِتَاًداَ
 َ َتن َفَدَََََرِبِ َ اَن  َقب َلَ ُرَ َح  اْل  ََلَفَِدَ

َ ََكِمُٰتََ َِجئ َناَبِِمث لِه ََمَدًداَََََرِبِ َََولَو 
ََ يُو ٰٰحي َ ِمِث لُُكم  َ بَََشٌ اَنَاَ َي َما اِنَّ َ قُل 

ََ اِلُٰهُكم  َي اَنََّما َ اِحدٌَََاَِٰلٌَاَِٰلَّ ََوَّ ََمجت َفَمن 
ََّكنََ َايَََ َر ُجو  َآَقََلََِ ََرِبِهَ َءَ ََفَََ ل َيع َمل 

بِعَِباَدةًََِلَمََعََ َ ِك  يَُش  َْلَ وَّ َصاِلًاَ َ
 ََخجمَاََحًداَََرِبِه َي
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 19. సూరహ్  మరయమ్  

జ'అఫర బిన్-అబీ-'త్త్లిబ్ (ర'ది.'అ.) 'హ్బషా (Abyssinia)కు వలస 

పోయినప్పపడు, 'హబషా్ రాజు న్జాషీ (Negus) సభలో సూరహ్ మరయం మొదటి 

భాగం చదివి్ వినిపిసాత రు. అప్పపడు వారందర గడా్డలు కనీారుతో నిండుత్త్యి. 

అప్పపడతడు అంటాడు: 'ఖుర్ఆన్ మరయు 'ఈసా ('అ.స.) తెచిాన గర ంథ్ం రండూ 

ఒకే జ్యయతి యొకక కిరణాలు.' (ఫ'త్ర అల్-ఖదీర). 98 ఆయాతులునా ఈ సూరహ 

పేరు 16వ ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది ఈ సూరహ్ హజ్త్కు దాదాప్ప 7-8 

సంవతసరాలకు మందు మకకహ్లో అవతరంప్జ్కయబడింది. ఇందులో సయియదా 

మరయం, ఆమె కుమారులు 'ఈసా్ పోషకులు 'జకరయాయ మరయు అతని 

కుమారులు య'హాయ ('అలైహమ్.స.)ల గాథ్లునాాయి. ఈ 5 (17-21) సూరాహ 

ల్సమూహంలో ఇది 3వది.్ 

 అన్ంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత అయిన్ అలా్లహ్  పేరుతో 

1. కాఫ్ -హా-యా-ఐన-సాద్.   

2. ఇది నీ ప్్భువు తన్దాసుడు 'జకరయాయ్

పైె చూపిన కారుణ్య  ప్్సాత వన.  

3. అప్పపడు్ అతను తన ప్్భువును 

రహసయంగా (ఏకాంతంలో) మొరపెటాుకొంటూ!  

4. ఇల్ల ప్ారథ ంచ్చడు: ''ఓ నా ప్్భూ! నా 

ఎమకలు బలహీనమైె్ పోయాయి మరయు 

నా తల్ (వెంటుర కలు) మసలితనం్ వలా 

తెలాబడి మెరసిపోతుంది. మరయు ఓ నా్

ప్్భూ! నినుా వేడుకొని నేను ఎనాడూ 

నిషఫలుడను్కాలేదు!  

5. ''మరయు వాసత వానికి, నా తరువాత నా 

బంధువులు (ఏమి్ చేసాత రో అని) నేను 

భయప్డుతునాాను. నా భారయయ్యమో 

గొడ్్డలు. కావున (నీ అనుగర హంతో) నాకు ఒక 
వారసుణి్ణ ప్్సాదించ్చ.  

6. ''అతడు నాకు మరయు య'అఖూబ్ 

సంతతి వారకి వారసుడవుత్త్డు. ఓ నా 

ప్్భూ! అతనిని నీకు ప్్రతిపాతుర నిగా చేసుకో!''  

ِٰنَالرَِّحي مََِاّل٘لَِِمْسِبَ ََالرَّْح 
َََٓكٰهيٰٓعٓصَ
ََ ُرَرَْح  َزَكرِيَّاََََرِبَِكََِتَذِك  ََمجلَعب َدهَ 
َََنَِدآًءََخفِيًّاََََربَّهَ اِذ َنَادٰيَ

َقَاَلَ ََرِبََِ َ اََِ َِّنِ ال عََوَهَََ ِمَنَ ُمَ َ ظ  َِنِ
اَُكن  ََ َ لَم  وَّ َشي ًباَ ا ُسَ الرَّ َتَعَلَ َواش 

ََََشقِيًّاَََرِبَِبُِدََعٓئَِكَ
َ

ال َموََ ُتَ ِخف  َ َََاَواِِّنِ  َرآءِي  وَّ َ ِمن  َ ِٰلَ
ََ َِمن  ِٰل  َ َََعقًِراََفَهب  َراَِِت  َوََكنَِتَام 

ن َكََوِِلًّاَ ُ َيحضََّلَّ

َويَرُِثَ َ َيَّرِثُِن  ََٰ ا َ َلَِِمن  مخضَََبَُقوَ عَ يَََ
ََرَِضيًّاََِبَِرََََعل هََُواجَ 
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7. (అతనికి ఇల్ల జవాబివవబడింది): ''ఓ 

'జకరయాయ! నిశ్ాయంగా, మేమ నీకు 

య'హాయ అనే పేరుగల ఒక కుమారుని 

శుభవారత ను ఇసుత నాామ. 1 ఇంతకు పూరవం 

మేమ ఈ పేరు ఎవవరకీ ఇవవలేదు.''   
8. ('జకరయాయ) అనాాడు: ''ఓ నా ప్్భూ! 

నాకు కుమారుడు ఎల్ల కలుగుత్త్డు? నా 

భారయయ్యమో గొడ్్డలు, 2  మరయు నేనేమో 

వృదాధ ప్యంతో కీష ణ్ణంచి (దురబలుడనై) 

పోయాను?''  

9. ఇల్ల జవాబిచ్చాడు: ''అల్లగే అవుతుంది 

నీ ప్్భువు ఇల్ల అంటునాాడు: 'ఇది నాకు 

సులభం మరయు వాసత వానికి ఇంతకుమందు 

నీవు ఏమీ లేనప్పపడు, నేను నినుా్

సృషాంచ్చను కదా!' ''  

10. ('జకరయాయ) అనాాడు: ''ఓ నా ప్్భూ! 

నాకొక గురుత ను నియమించ్చ.'' ఇల్ల జవాబు్

ఇవవబడింది: ''నీ గురుత  ఏమిట్ంటే! నీవు 

సవసథ తతో ఉండి్ కూడ్డ వరుసగా మూడు్

రాతుర లు (రోజులు) ప్్జలతో మాటాాడలేవు.''3  

11. ఆ పిదప్ అతను ('జకరయాయ) తన 

ప్ారథ నాలయం నుండి బయటికి వచిా తన 

జాతివారకి, సైగలతో ఉదయమూ మరయు 

సాయంతర మూ, ఆయన (ప్్భువు) ప్వితర తను 

కొనియాడండని సూచించ్చడు.  

 

1) చూడండి, 3:39. 

2 ) 'జకరయాయ ('అ.స.) భారయ, మరయమ్్ ('అ.స.) తలాి యొకక సోదరీమణ్ణ అని 

కొందరంటారు. చూడండి 3:37, వాయఖ్యయనం-24. మరకొందరు ఆమె మరయమ్్ ('అ.స.) 

తండ్ి 'ఇమాాన్ కూతురని అంటారు. అంటే య'హాయ ('అ.స.) మరయు 'ఈసా ('అ.స.) 

అకాకచెలాళ్ీ కుమారులు, అంటే కజిన్లు. ('స'హీ'హ్ అ'హాదీస్ల ఆధారంగా, ఫ'త్ర 

అల్-ఖదీర్).  

3) చూడండి, 3:41.  

ُمه ََ ِۨاس  بُِغلِٰمَ َكَ ُ نُبََِشِ اِنَّاَ َي يَٰزَكرِيَّا
اََحملََََي ٰيَ ََقب ُلََسِميًّ ِمن   َ ََلَّ َََن َعل  ََلَم 

ََ

َ ََرِبَِقَاَلَ ُغلٌٰمََ َ ِٰل  ُنَ يَُكو  اَّ٘نَ
بَلَغ ُتَ َ وَّقَد  ََعقًِراَ َ َراَِِت  ام  َّكنَِتَ وَّ

َََاَيًَّتَِعَِِكَْبَِِمَنَال َ
َ

ََََربَُّكَقَاَلََمجتَََكٰذلَِكَقَاَلََ َّ لََعَ ُهَوَ
َ َولَم  َقب ُلَ َ ِمن  ُتَكَ َخلَق  َ قَد  وَّ َ ٌ َهِْيِ

ََتَُكََشي ـ ًاَ

َاٰيَةًََََرِبَِقَاَلََ ي َِٰلِ  َعل  قَاَلَاٰيَُتَكََمحشََاج 
َ َِلَال  ثَلَٰثَ اَلَّاَسَ تَُكلَِِمَ َ اَْلَّ

ََََسوِيًّاَ
مَِ َ قَو ِمه  َ لََعٰ ال مَِفََخَرَجَ ِبَََارََحَ َنَ

ََفََ َرةًََََمَ اَِِل هَِاَو ٰٰحي بُك  َسِبُِحو اَ َ اَن 
َََوََّعِشيًّاَ
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12.  (అతని కుమారునితో ఇల్ల 

అనబడింది): ''ఓ య'హాయ! ఈ దివయగర ంధానిా 

గటాిగా్ ప్టాుకో.'' మరయు మేమ అతనికి 

బాలయం్లోనే వివేకానిా్4్ ప్్సాదించ్చమ.  

13. మరయు మా తరఫు నుండి 

కనికరానిా, ప్రశుధధ తను ప్్సాదించ్చమ 

మరయు అతను దైవభీతి గలవాడు.  

14. మరయు తన తలాి-దండ్ుల ప్టా్ 

కరత వయపాలకుడు మరయు అతను హంసా్

ప్రుడు గానీ, అవిధేయుడు గానీ కాడు.  

15. మరయు అతను ప్పటాిన్ రోజూ 

మరయు అతను మరణ్ణంచే్ రోజూ మరయు 

అతను బ్తికించి మరల లేప్బడే్ రోజూ 

అతనికి్శాంతి్కలుగు్గాక! 5  

16. మరయు ఈ గర ంధం (ఖుర్ఆన్)లోని 

మరయమ్  (గాధను) గురుత చేసుకో. ఆమె తన 

కుటుంబం్ వారని విడిచి తూరుప్ దిశ్లో ఒక 

సథ ల్లనికి వెళ్ళీ పోయింది.  

17.  అకకడ ఆమె వార్ నుండి ఏకాంతంలో 

ఒక అడాుతెర కటాుకొని ఉండసాగింది. అప్పపడు 

మేమ ఆమె వదద కు మా దూత (జిబ్ీల్) ను 

ప్ంపామ.6    అతను    ఆమె ్ ్ మందు 

 

4) అల్-'హుకార్: అంటే జాానం, తెలివి, నిరియ్ సామరథ యం, గర ంథానిా అరధ ం్ చేసుకునే శ్కిత , 

మొదలైనవనీా అని ఇమామ్్ షౌకాని అభిప్ాయం.  

5 ) ఎందుకంటే ఈ 3్ దినాలు మానవుని కొరకు ఎంతో కషాదాయకమైెనవి మరయు 

భయంకరమైెనవి.  

6) రూ'హున్: దివయజాానం్(వ'హీ)గా లేక దానిని తెచేా దైవదూత జిబ్ీల్ ('అ.స.)గా ఉప్యో 

గించబడింది. ఇకకడ దైవదూత జిబ్ీల్ ('అ.స.)గా ఉప్యోగించబడింది. 

రూ'హుల్ ఖుదసర: అని, 2:87, 253,  5:110 మరయు 16:102లలో జిబ్ీల్ ('అ.స.) 

కొరకు నాలుగు చోటా్లో వాడబడింది. 

రూ'హుల్ అమీన్: అని 26:193లో జిబ్ీల్ ('అ.స.) కొరకు వాడబడింది. 

అర్-రూ'హు: అని ఇకకడ, 78:38 మరయు 97:4లలో జిబ్ీల్ ('అ.స.) కొరకు మూడు 

చోటా్లో వాడబడింది, అవతరణ్లో మొదటిసారగా 97:4లో వచిాంది.  

 

ٰيَ ةَ ََيَٰيح  َواٰتَي نُٰهَمحشََُخِذَال ِكتَٰبَبُِقوَّ
َمََصبِيًّاَ ُك  َيحضَال 

َ
نَّاََوَزكٰوًةَ ُ ََّلَّ َوََكَنَتَقِيًّاَمحشََوََّحَنانًاَِمِن 

ََيحض
َجبََّ َ يَُكن  َ َولَم  ي هَِ بَِواَِّلَ اَ  بَرًّ ًراََاوَّ

َََاَيًََّعِصَ
َََسلٌٰمَعََوََ َيُمو ُتَوَ يََلَي هِ َويَو َمَ َ ُوَِّلَ َمَ

َخجمََويَو َمَُيب َعُثََحيًّاَ
َ

يَمََ َمر  ال ِكتِٰبَ ِِفَ َ ََجحمَواذ ُكر  اِذَََِ
ََش قِيًّاََ َمََكنًاَ لَِهاَ اَه  َ ِمن  َ ان تََبَذت 

ََيحض
ِحَجابًايمطَ َ نِِهم  ُدو  َ ِمن  َ ََذت  فَاَّتَّ

ُرو حََ اَِِل َهاَ َي َفتََفَاَر َسل َنا َََلََثََّمَََناَ َهاََل
َََاَيًَّاََسوَِبَََشًَ
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సంపూరి్ మానవ ఆకారం్ (రూప్ం)లో 

ప్్తయక్షమయాయడు.  

18. (మరయమ్్) ఇల్ల అనాది: ''ఒకవేళ్ నీవు 

దైవభీతి గలవాడివైెతే! నిశ్ాయంగా, నేను నీ 

నుండి (రకిష ంచబడటానికి) అనంత 

కరుణామయుని శ్రణు వేడుకుంటునాాను.''   
19. (దైవదూత ఇల్ల) జవాబిచ్చాడు: 

''నిశ్ాయంగా, నేను నీ ప్్భువు్ యొకక 

సందేశ్హరుడను! నీకు ఒక సుశీలుడైన్

(నీతిమంతుడైన) కుమారుని (సందేశానిా) 

ఇవవటానికి ప్ంప్బడా్డను.''  

20. ఆమె ఇల్ల ప్్శ్చాంచింది: ''నాకు 

కుమారుడు ఎల్ల కలుగుత్త్డు? ననుా ఏ 

మానవుడునూ మటాుకోలేదే! మరయు నేను 

చెడు నడవడిక గలదానిని కూడ్డ కాను!''  

21. అతననాాడు: ''అల్లగే అవుతుంది! నీ 

ప్్భువు అంటునాాడు: 'అది నాకు సులభం! 

మేమ అతనిని, మా్ నుండి ప్్జలకు ఒక 

సూచనగా మరయు కారుణ్యంగా ప్ంప్ప 

తునాామ.' మరయు (నీ ప్్భువు) ఆజా 

నరవేర తీరుతుంది.'' (1/4)  

22. * తరువాత ఆమె (మరయమ్్) అతనిని 

(బాలుణి్ణ) గరభంలో భరంచి, అతనితో ఒక 

దూరమైెన సథ ల్లనికి వెళ్ళీపోయింది.  

23. తరువాత ప్్సవవేదనతో ఆమె ఒక 

ఖర్జూ రపు చెట్టు  మొదలు దగగ రకి చేరుకొని 

ఇల్ల వాపోయింది: ''అయోయ! నా దౌరాభగయం, 

దీనికి మందే నేను చనిపోయివుంటే! మరయు 

నామరూపాలు్ లేకుండ్డ నశ్చంచిపోతే ఎంత 

బాగుండేది!''   

 

అర్-రూ'హు: అంటే దివయజాానమని,16:2, 40:15, 42:52లలో మూడుచోటా్లో 

వాడబడింది. 

َ
ََ يَاَُعو ُذ َاِِّنِ  َٰقَالَت  َََنَِبِالرَّْح  ِمن َكَاِن 

ََََُكن َتَتَقِيًّاَ
َ

ََ ُل رَُسو  اَنَاَ َي َما اِنَّ ِْلََهَبَََحمطَرِبِِكَقَاَلَ
َََلَِكَُغلًٰماََزكِيًّاَ

َ

َ لَم  وَّ ُغلٌٰمَ َ ِٰل  ُنَ يَُكو  اَّ٘نَ َ قَالَت 
َ َبَََشٌ ِن  َسس  َاََوَََّيم  ََاَيًَّغَِبَََكَُلَم 

َ
َكذَٰقََ َِاَلَ قَاَلََل ََََربُِّكَِكمجتَ َّ لََعَ ُهَوَ

ٌَ ََهِْيِ لِِلنَّاِسَمجتَ اٰيًَةَ َعلَه يَ َوَِلَج 
ًَةَِمِنََّا ِضيًّاََمجتََورَْح  ق  ًراَمَّ ََََوََكَنَاَم 

َ
قَِصيًّاََ ََمََكنًَا َبِه  َََفَحَملَت ُهََفان تََبَذت 

َ
عَِ ِجذ  اِٰٰلَ ال َمَخاُضَ ََفَاََجآَءَهاَ

لََاَلََّ ََةِخ  يٰلَيَ لََقََامجت َ ََت  َمََِتِن  َقب َلَتُّ َ
ن ِسيًّاَ ًياَمَّ ََََٰهَذاََوُكن ُتَنَس 

َ
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24. అప్పపడు్అతను,్ కిర ంది్నుండి ఆమెను్

పిలిచి: ''నీవు దుుఃఖించకు! వాసత వంగా, నీ 

ప్్భువు, నీ కిర ంద (దగగ రగా) ఒక సలయ్యరు 

సృషాంచ్చడు;  

25. ''మరయు నీవు ఆ ఖరూూ రప్ప చెటాు 

మొదలు ప్టాి నీ్ వైెప్ప్ ఊప్ప. నీపైె త్త్జా 

ఖరూూ రప్ప్ప్ండాు రాలుత్త్యి.  

26. ''కావున నీవు తిను, త్త్ర గు, నీ్ కళా్ను 

చలా్ బరచ్చకో! ఇక ఏ మానవుణి్ణ చూసినా 

అతనితో (సైగలతో): 'నేను నా్ అనంత 

కరుణామయుని కొరకు ఉప్వాసమనాాను, 

కావున ఈ రోజు నేను ఏ మానవునితో 

మాటాాడను.' అని చెప్పప.''  

27. తరువాత ఆమె ఆ బాలుణి్ణ తీసుకొని 

తన జాతివార్ వదద కు్ రాగా! వారనాారు: ''ఓ 

మరయమ్్! వాసత వానికి నీవు నిందయమైెన్

(పాప్మైెన) ప్ని చేశావు!  

28. ''ఓ్ హారూన్ సోదరీ!7 నీతండ్్ర చెడావాడు్

కాదు మరయు నీ  తలాి కూడ్డ చెడునడత్

గలది్కాదే!''  

29. అప్పపడ్డమె అతని (ఆ బాలుని) వైెప్ప 

సైగ చేసింది. వారనాారు: ''తొటా్టలో వునా ఈ 

బాలునితో మేమెల్ల మాటాాడగలమ?''  

30. (ఆ బాలుడు) అనాాడు: ''నిశ్ాయంగా 

నేను అలా్లహ్ దాసుణి్ణ. ఆయన నాకు దివయ 

గర ంధానిాచిా, ననుా ప్్వకత గా నియమించ్చడు.  

 

7) హారూన్ సోదరీ! అంటే ఆమెకు హారూన్ అనే సవతి (అరథ ) సోదరుడు ఉండవచ్చా, లేదా 

మూసా ('అ.స.) సోదరుడు హారూన్తో సంబంధం ఉనాందున అల్ల పిలువబడి ఉండవచ్చా! 

తమ వంశ్ంలోని పెదద వాని పేరుతో పిలువబడట్ం ఆచ్చరమే. (ఇబెా-కస్వ'ర్ మరయు ఐసర్ 

అత్-తఫాస్వర్). చూ. 19:8, వాయఖ్యయనం-2, 3:37 వాయఖ్యయనం-24, ఇంకా చూడండి, లూక్

(Luke) 1:5.  

ََ قَد  َ ََت َزِِن  َ اَْلَّ َي ََت تَِها َ ِمن  َفَنادٰىَهاَ
ََََََت َتِكَََسِيًّاَََربُِّكََجَعَلَ

َ
لَةَِ اَلَّخ  ِعَ ِِبِذ  اَِِل ِكَ َ ي وَُهِزِي 

ََعلَي ِكَُرَطًباََجنِيًّاَ َيمنََتُٰسقِط 
 َ ََوََََفَُُكِ َوقَِرَِِبَ اَش  َعيَ َ َ اََمجتَََانًَي  فَاِمَّ

ََ َاِِّنِ  ي ِل  َِمَنَال بَََشَِاََحًداحملََفُقو  تََريِنَّ
َٰنََذر ُتََ َاَُكلَِِمَََنَِلِلرَّْح  َصو ًماَفَلَن 

َو َمَاِن ِسيًّاَ َممهَاِل 
ََت ِملُهَ  َمَهاَ قَو  َ بِه  َ َفَاَتَت  قَالُو اَمحشَ
َِجئ ِتََشي ـ ًاَفََ يَُمَلََقد  ََاََرِيًَّيَٰمر 

َ
ٰهُروَ خَ اَُيٰيَ َََتَ َما َراَََّكََنَ ام  اَبُو ِكَ َنَ

ِكَبَغِيًّاَءَ َسوَ  َاُمُّ َماََّكنَت  َمجنََوَّ

َاَِِل هَِ نَُكِلُِمََقَالُو اََكي َفََخمشََفَاََشاَرت 
ِدََصبِيًّاََ ََّكَنَِِفَال َمه  ََََمن 

ََعب ُدََ َال ِكتَٰبَاّل٘لَِقَاَلَاِِّنِ  خمشَاٰتٰىِنَ
َنَبِيًَّ   يحضَاَوََجَعلَِن 
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31.  ''మరయు నేనకకడునాా సరే ఆయన 

ననుా శుభవంతునిగా చేశాడు; నేను బ్తికి 

వునాంత కాలం నమా'జ్ చేయమని మరయు 

విధిదానం ('జకాత్) ఇవవమని ననుా 

ఆదేశ్చంచ్చడు.  

32.  ''మరయు ననుా నా తలాి యెడల 

కరత వయపాలకునిగా చేశాడు. ననుా 

దౌరూ నయప్రునిగా, దౌరాభగుయనిగా చేయలేదు.  

33.  ''మరయు నేను ప్పటాిన రోజూ, నేను 

మరణ్ణంచే రోజూ మరయు నేను సజీవుడనై 

తిరగి లేప్బడే రోజూ, నాపైె శాంతి కలుగు 

గాక!''  

34.  ఇతనే మరయమ్్ కుమారుడు ఈసా! ఇదే 

సతయమైెన మాట్, దీని్ గురంచే వారు 

వాదుల్లడుతునాారు (సందేహంలో ప్డి్

ఉనాారు).  

35.  అలా్లహ్కు్ సంత్త్నం్ ఉండట్ం్ అనేది్

ఎంతమాతర ం్ తగదు. ఆయన ప్రమ 

ప్వితుర డు. ఆయన ఏదైనా చేయదలుచ్చ్

కుంటే, దానిని కేవలం: ''అయిపో!'' అని 

అంటాడు, అంతే అది అయిపోతుంది. 8  

36.  ('ఈసా అనాాడు): ''నిశ్ాయంగా 

అలా్లహ్ య్య నాప్్భువు మరయు మీ ప్్భువు, 

కావున మీరు ఆయననే ఆరాధించండి. ఇదే 

రుజుమారగ మ.''  

37.  తరువాత విభినా (కైెైసత వ) వరాగ ల 

వారు ('ఈసాను గురంచి) ప్రసపర అభిప్ాయ్

భేదాలు నలకొలుపకునాారు. కావున ఈ 

సతయ-తిరసాకరులకు ఆ మహాదినప్ప దరశనం 

 
8 ) అలా్లహుత'ఆల్ల ప్్తిదీ చేయగల సమరుథ డు. త్త్ను చేయదలచ్చకునా దానిని: 

'అయిపో!' అని అనగానే, అది అయిపోతుంది. అల్లంట్ప్పపడు ఆయన (సు.త.)కు 

సంత్త్నప్ప ఆవశ్యకత ఎల్ల ఉంటుంది. అలా్లహుత'ఆల్లకు సంత్త్నమందని భావించే 

వారు ఆయన (సు.త.) శ్కిత  సామరాధ యలను విశ్వసించనటాే! అది సతయ-తిరసాకరం.  

ُمْٰبََلَِنَ عََجََوََّ اَي ًََكََ َنَََ ُكن ُتممسَََ َماَ
َماََ كٰوةَِ َوالزَّ لٰوةَِ بِالصَّ َ َواَو ٰصِن 

ُتََحيًّاَ ََََيحضَُدم 
بِوََ اَ  بَرًّ ِِتَ اوَّ َجبَّاًراَََحمسَِّلَ َ ََي َعل ِن  َ َولَم 

ََََشقِيًّاَ
َويَو َمََ َ تُّ ُوَِّل  يَو َمَ َ َّ لََعَ لُٰمَ َوالسَّ

َََيًّاَاَُمو ُتََويَو َمَاُب َعُثَحََ َ
َِذَٰ َل اب نَُِعي ََكَ يََََسَ َمر  َمَََ َلَمجتَ قَو 

َنَ و  َْتُ َفِي هََِيم  ِي  َاَّلَّ َِقِ َََال 
َ

َّكَنََ ََِماَ ََّلَ ََّلِل٘ وَّ َ ِمن  يَّتَِّخَذَ َ حملََاَن 
َُسب ٰحَنهَ  فَاِنََّماََمحشَ ًراَ اَم  َ قَٰٰضي اَِذاَ

ُنَ ََفَيُكو  ُكن  ُلَََلَ  َىجتََيُقو 
َ

ََ َ َواِنَّ َرِبِ َ ُبُدوَ فََاَََربُُّكمَ وََََاّل٘لَ َََمحشُهَع 
َتقِيَ ٌطَمََُّاِصََََذاهَٰ ََََمٌَس 
َ

بَي نِِهمَ   َ ِمن  َزاُبَ َح  اْل  َتلََفَ مجتََفَاخ 
َهِدََ ش  مَّ َ ِمن  اَ َكَفُرو  ِي َنَ لَِِّلَّ فََوي ٌلَ

َ ََعِظي م  م  َََيَو 
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వినాశాతాకంగా ఉంటుంది. 9  

38.  వారు మా  మందు హాజరయ్యయ రోజున 

వార చెవులు బాగానే్ వింటాయి మరయు 

వార్ కండాు కూడ్డ బాగానే చూసాత యి. కాని ఈ 

నాడు ఈ దురాారుగ లు్ సపషామైెన 

మారగ భ్షాతవంలో ప్డి ఉనాారు.10  

39.  మరయు వారని (రాబోయ్య) ఆ 

ప్శాాత్త్త ప్ ప్డవలసిన దినానిా 11  గురంచి 

హెచారంచ్చ. అప్పపడు ప్రణామం 

నిరియించబడి ఉంటుంది. 12  (ఇప్పపడైతే) 

వారు ఏమరుపాటులో ప్డి  ఉనాారు, కావున 

వారు విశ్వసించడం లేదు.  

40. నిశ్ాయంగా, భూమికి మరయు దానిపైె 

ఉనా వారకి వారసులం మేమే! వారందరూ 

మా వైెప్పనకే మరలింప్బడత్త్రు.  

41.  మరయు ఈ గర ంధం (ఖుర్ఆన్)లో 

వునా ఇబ్ాహీమ్్ గాధను గురుత చేసుకో. 

నిశ్ాయంగా, అతను సతయవంతుడైన 

దైవప్్వకత .  

 
9) యూదులు 'ఈసా ('అ.స.)ను మాంతిర కుడు, యూసుఫ్్ నజాూ ర్ కుమారుడు అనాారు. 

ప్ట్టసాంట్ కైెైసత వులు అతనిని అలా్లహ్ (సు.త.) కుమారుడు అనాారు. కేథోలిక్ తెగవారు 

అతను మగుగ రు దైవాలలో - అంటే అలా్లహ్ (సు.త.), జిబ్ీల్ ('అ.స.) మరయు 'ఈసా 

('అ.స.) మగుగ రలో మూడవ వారు అనాారు. ఆరోథ డ్డకసర్ తెగవారు అతనిని సవయం 

దేవుడు (God) అనాారు. (ఫ'త్ర అల్-ఖదీర్ మరయు అయ్సర్ అత్-తఫాస్వర్).  

10) కాని వార వినడం మరయు చూడడం ప్పనరుత్త్థ న దినమన వారకి ఏమీ ప్నికిరావు. 

11) యౌమల్-'హస్రతి: ప్శాాత్త్త ప్ప్డే దినం అంటే ప్పనరుత్త్థ న్దినమ.  
12) ప్పనరుత్త్థ న దినమన సవరాగ నికి అర్ులైన వారని సవరాగ నికి మరయు నరకానికి అర్ులైన 

వారని నరకానికి ప్ంపిన తరువాత మరణ్ం ఒక గొరె్ర ఆకారంలో తేబడుతుంది. దానిని సవరగ  

నరకాల మధయ నిలబెటా్బడి, సవరగ నరక వాసులతో: 'దీనిని ఎరుగుదురా?' అని ప్్శ్చాంచగా 

వారు: 'అవును, ఇది మరణ్ం.' అని అంటారు. వార సమక్షంలో అది వధించ్ బడుతుంది. 

అప్పపడు సవరగ వాసులతో ఇల్ల అనబడుతుంది: 'సవరగ వాసుల్లరా! మీ కొరకు సవరగ  

జీవితం కలకాలం ఉంటుంది.' మరయు నరకవాసులతో అనబడుతుంది: 'మీకు ఈ నరకశ్చక్ష 

ఎలాప్పపడూ ఉంటుంది.' మరయు మీకెవవరకీ ఇక చ్చవురాదు. ('స'హీ'హ బు'ఖ్యరీ).  

َ
َنَنَا يَا تُو  يَو َمَ حملَ َواَب ِِص  َ بِِهم  َ ِمع  َاَس 
َ َضلٰل  ِِف َ َو َمَ اِل  َنَ ال٘ظلُِمو  لِٰكِنَ

َ بِْي   ََمُّ
َُهمَ رَ ذَِن ََواََ ال ََيَََ ةَِو َمَ َ َْس  ََاََِ قُِٰضَ ذ َ

رَُ َم  َجحماْل  َْلََ َ وَُّهم  َ لَة  َغف  َ ِِف  َ وَُهم 
َنَ ِمُنو  َََيُؤ 

َ

ََعلَي َهاََ َر َضََوَمن  اِنَّاَََن ُنَنَرُِثَاْل 
َنَ َخجمََواَِِل َناَيُر َجُعو 

اِب رٰهِي مََ ال ِكتِٰبَ ِِفَ َ ََواذ ُكر  اِنَّه َحمقَ
ي ًقاَنَّبَِ َََيًّاََّكَنَِصِدِ
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42. అతను తన తండ్ితో ఇల్ల 

అనాప్పపడు: ''ఓ నానాా! వినలేని మరయు 

చూడలేని మరయు నీకు ఏ విధంగానూ 

సహాయప్డలేని వాటిని, నీ వెందుకు 

ఆరాధిసుత నాావు?  

43. ''ఓ నానాా! వాసత వానికి, నావదద కు 

వచిాన జాానం నీ వదద కు రాలేదు, కావున నీవు 

ననుా అనుసరస్తత , నేను నీకు సరైనమారగ ం 

చూప్పత్త్ను.  

44. ''ఓ నానాా! నీవు షై'త్త్న్ను 

ఆరాధించకు, నిశ్ాయంగా షై'త్త్న్ అనంత 

కరుణామయుడి్ ప్టా్ అవిధేయతకు్

పాలపడా్డడు.  

45. ''ఓ నానాా! నిశ్ాయంగా, నీవు అనంత 

కరుణామయుని శ్చక్షకు గుర్ అయియ షై'త్త్ను 

యొకక సహచరుడవు్ (వలి) అయిపోత్త్వే్

మోనని నేను భయప్డుతునాాను!''  

46. (అతని తండ్ి) అనాాడు: ''ఓ 

ఇబ్ాహీమ్్! ఏమీ? నీవు నా దేవుళా్కు 

విమఖత చూప్పతునాావా? ఒకవేళ్ నీవిది 

మానుకోకపోతే నేను నినుా రాళా్ళరువివ 
చంపివేసాత ను. కావున నీవు నా నుండి చ్చల్ల 

దూరమైెపో!''  

47. (ఇబ్ాహీమ్్) అనాాడు:''నీకు సల్లం! 13 

నీ కొరకు నా ప్ర భువుతో క్షమాప్ణను 

వేడుకుంటాను. 14  నిశ్ాయంగా ఆయన నా్

యెడల ఎంతో్జాలి్కలవాడు.  

 

13) ఈ సల్లం ఇక నా సంభాషణ్ మగిసాత ను, అనే భావంలో ఉంది. ఎందుకంటే దీని మందు 

అల  లేదు. ఇంకా ఇటువంటి సందరాభనికి చూడండి, 25:63.  

14) ఈ దు'ఆ – మష్క్ల కొరకు క్షమాప్ణ్ వేడుకోరాదని తెలియక – అలా్లహ్ (సు.త.)ను, 

తన తండ్ిని క్షమించమని వేడుకునాది. కాని మష్క్ కొరకు క్షమాప్ణ్ వేడుకోరాదని, 

తెలిసిన తరువాత, అతని తండ్ి అలా్లహ్ (సు.త.)కు విరోధుడని సపషామైెనప్పపడు, అతను 

('అ.స.) తన తండ్ి నుండి దూరమయాయడు. అంటే అతని క్షమాప్ణ్కొరకు ప్ారథ ంచడం 

మానుకునాాడు. చూడండి, 9:114.  

ِْلََقَاَلَََذَ اَِ َََ َماَََِتَيٰياَبََبِي هِ ُبُدَ َتع  لَِمَ
َ ِن  ُيغ  َوَْلَ َ ُيب ِِصُ َوَْلَ َمُعَ يَس  َْلَ

َََََََعن َكََشي ـ ًاَ
ال عِل ِمَ ِمَنَ َ َجآَءِّن  َ قَد  َ اِِّنِ  يٰياَبَِتَ
ِدَكََ اَه  َ ي ِن  فَاتَّبِع  يَا تَِكَ َ لَم  َماَ

ًَََطاََسوِيًّاَاِصََ
ُبدَِ َتع  َْلَ يَ يٰياَبَِتَ الشَّ َمحشنََطََٰ َاََِ نَّ

ي طَٰ َََِنََّكنََالشَّ ٰنَِل َََعِصيًّاَََلرَّْح 
َكََ يََّمسَّ َ اَن  اََخاُفَ يَ اِِّنِ  يٰياَبَِتَ

َ ِمَِنَ ٰنََِعَذاٌبَ َالرَّْح  َنََ َفَتُكو 
ي ٰطِنََوِِلًّاَ ََلِلشَّ

َ اٰلَِهِّٰت  َ َعن  اَن َتَ اََراِغٌبَ قَاَلَ
ََيٰياِب رٰهِي مَُ َْلَر َُجََمجت تَن َتهَِ َ َّم  ل َ ََنََّكَلَئِن 

ِِنَ جَُهَ اوََ َََملِيًّاََر  َ
َعلَي َكََََلَقََا َََسلٌٰمَ لََكََمجت فُِرَ َتغ  َساَس 

 َ ََحفِيًّاََمحشَرِبِ َََاِنَّه ََّكَنَِِب 
َ
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48. ''మరయు నేను మిమాలిా – మరయు 

అలా్లహ్కు బదులుగా మీరు ప్ారథ సుత నావాటిని 

– అందరనీ వదలిపోతునాాను. మరయు 

నేను నా ప్్భువును ప్ారథ సాత ను. నేను నా 

ప్్భువును ప్ారథ ంచి విఫలుడను్ కానని, 

నమాతు్నాాను!''  

49. అతను (ఇబ్ాహీమ్్) వారని – మరయు 

అలా్లహ్ను వదలి వారు ఆరాధించే వాటిని – 

వదలి పోయిన తరువాత మేమ అతనికి్

ఇస్'హాఖ్ మరయు య'అఖూబ్లను ప్్సాదిం్

చ్చమ. మరయు ప్్తి ఒకకరనీ ప్్వకత లుగా 

చేశామ.  

50. మరయు వారకి మా కారుణాయనిా 

ప్్సాదించ్చమ. (భావి తరాల నోట్) వార 

శుభనామ్సారణ్ను్ఉనాతం్చేశామ.  

51. మరయు నీవు్ ఈ గర ంధం (ఖుర్ఆన్)లో 

వచిాన మూసా గాధను గురుత ్ చేసుకో. 

నిశ్ాయంగా, అతను (అలా్లహ్) ఎనుాకునా 

ఒక సందేశ్హరుడు మరయు ఒక ప్్వకత . 15   

52. మరయు మేమ 'తూర్ కొండ కుడివైెప్ప 

నుండి అతనిని (మూసాను) పిలిచి, 16  

అతనితో ఏకాంతంలో మాటాాడటానికి, 

అతనిా్దగగ రకు్చేరాామ.  

53.  మరయు మా కారుణ్యంతో, అతనికి 

తోడుగా అతని సోదరుడైన, హారూన్ను కూడ్డ 

ప్్వకత గా నియమించ్చమ.  

 
15) చూడండి, 22:52. రసూలున్: సందేశ్హరుడు-అంటే అలా్లహ్ (సు.త.) తన సందేశ్ం 

అవతరంప్జ్కయటానికి ఎనుాకునా్ ప్్వకత . సందేశ్హరునిపైె దివయగర ంథ్ం అవతరంప్జ్కయ్

బడుతుంది, ఉదా. మూసా ('అ.స.). నబియుయన్: ప్్వకత -అంటే దివయగర ంథ్ మివవబడక 

అతని కంటే మందు వచిాఉనా దివయ గర ంథ్ప్ప సందేశానేా ప్్జలకు బోధించేవాడు. ఉదా. 

హారూన్ ('అ.స.) చూడండి, 19:53. సందేశ్హరులందరూ ప్్వకత లే కాని ప్్వకత లందరూ 

సందేశ్హరులు కారు.  

16) వివరాల కొరకు చూడండి, 20:9 మరయు దాని తరువాత ఉనా ఆయతులు. 

ََ ِمن  َنَ ُعو  تَد  َوَماَ َ ََتِلُُكم  َواَع 
ََ ِن ََََاّل٘لَُِدو  ا ُعو  َ َواَد  َيََحمسَرِبِ اَْلَّ َ َعَٰسي

َنَبُِدََعٓءَِ َ اَُكو  َََََشقِيًّاَََرِبِ
َ

ََتََفَلَمََّ اع  ََاَ ََهَُل ُبدََُومََم  َيع  مَِاَ َنَ ََنَ و 
َ ِنَ ٰحَقََاّل٘لَُِدو  اِس  ََل َي وََهب َناَ حملَ

ُقو َبَ ََجَعل َناَنَبِيًّاَمحشََويَع  َََوّلُُكًّ
َ

وََجَعل َناََ َتَِناَ رَّْح  َ ِمِن  َ لَُهم  َووََهب َناَ
ََعلِيًّاَ ق  َلَِساَنَِصد  َخجمََلَُهم 

َ َِِفَال ِكتِٰبَُمو ٰسي َنَاِنَّه ََّكَحمسَََواذ ُكر 
َََاَيًَّبًَِْلَنَََّنَرَُسوَ َّكَوََََّاًصَلََُمَ 
َ

رَََِاَونََ و  الطُّ َجانِِبَ َ ِمن  َدي نُٰهَ
ب نُٰهَََنِيًّاَ َي َمِنََوقَرَّ َََاْل 

َ
َنََ اََخاهَُٰهُرو  َي َتَِنا َرَّْح  ِمن  َووََهب َناَََلَ 

َََنَبِيًّاَ
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54.  మరయు్ నీవు ఈ గర ంధం (ఖుర్ఆన్)్

లోని ఇసాా'యీల్ గాధను గురుత చేసుకో. 

నిశ్ాయంగా, అతను వాగాద న్ పాలనలో 

సతయవంతుడు. మరయు్ మా్ తరఫున్

ప్ంప్బడిన్సందేశ్హరుడు, ప్్వకత ్కూడ్డ.్  

55. మరయు అతను తన కుటుంబం వారని 

నమా'జ్ మరయు విధిదానం  ('జకాత్)లను 

పాటించమని ఆజాాపించే వాడు. మరయు తన 

ప్్భువుకు ప్్రతి పాతుర డుగా ఉండేవాడు.  

56. మరయు ఈ గర ంధం (ఖుర్ఆన్)లోని 

ఇద్రర స  గాధను గురుత చేసుకో. నిశ్ాయంగా, 

అతను్కూడ్డ సతయవంతుడైన దైవప్్వకత .  

57. మరయు మేమ అతనిని ఉనాత 

సాథ నానికి ఎత్త్త మ.17   

58. వారందరూ, అలా్లహ్ అనుగర హంచిన 

ఆదమ్్ సంతతి వారలోని దైవప్్వకత లలో 

కొందరు. మరయు వారలో కొందరు, మేమ 

నూ'హ్-ఓడలో ఎకికంప్ జ్కసినవారు, మర్

కొందరు ఇబ్ాహీమ్్ మరయు ఇస్ాయీ'ల్ 

(య'అఖూబ్) సంత్త్నానికి చెందిన్

వారునాారు. మరయు వారలో మేమ 

ఎనుాకొని సనాారగ ం చూపిన వారునాారు. 

ఒకవేళ్ వారకి్ అనంత కరుణామయుని 

సూచనలు (ఆయాత్) చదివివినిపించి్

నప్పపడు, వారు విలపిసూత  సాషాు ంగం 

(సజాా)లో ప్డిపోయ్య్వారు. (3/8) (సజాా-5)   

 

17) ఇద్రర స  ('అ.స.) ఆదమ్్ ('అ.స.) తరువాత వచిాన మొదటి ప్్వకత . ఇతను నూ'హ్ ('అ.స.) 

లేక అతని తండ్ి యొకక త్త్త. ఇసార యీ'లీ గాథ్లలో అతను ఆకాశంలోకి 

లేపుకోబడా్డరు, అని ఉంది. కాని ఖుర్ఆన్ మరయు 'స'హీ'హ్ 'హదీస్'లు ఈ విషయానిా 

ధృవప్రచలేదు. వాసత వం అలా్లహ్ (సు.త.)కే తెలుసు. ఇంకా చూడండి, 21:85. ఇతను 

బైెబిల్లో E’noch గా పేరొకనబడా్డరు. చూడండి, ఆది కాండమ-(Genesis), 5:18-19 

మరయు 21-24.  

ٰمعِي َلَ اِس  ال ِكتِٰبَ ِِفَ َ اِنَّه َحمسَََواذ ُكر 
ال وَعَ  َصادَِقَ َوََكََّكَنَ ًْلَُسوَ رَََنََِدَ

َََممهََنَّبِيًَّا
لٰوةََََِكَوََ بِالصَّ لَه َ اَه  يَا ُمُرَ َنَ

ََ ِعن َد َوََكَنَ كٰوةِممسَ َمر ِضيًّاَََََرِبِهَ َوالزَّ
ََ

رِي َسَ اِد  ال ِكتِٰبَ ِِفَ َ اِنَّه َحمسَََواذ ُكر 
ي ًقاَنَّبِيًّاَ َيمجََّكَنَِصِدِ

نُٰهََمََكنًاََعلِيًّاَ َرَفع  َََوَّ
ِيَ  اَّلَّ ٰٓئَِكَ اَن عََاُول َعََََاّل٘لََُمَََنَ لَي ِهم 

ا َََلََِّمَِنَ ن  َوِممَّ اَٰدَممخضَ ُذِرِيَّةَِ َ َِمن  َ بِِْي 
ُذِرِيَّةََِ َ وَِّمن  حمسَ ح  نُو  َمَعَ َْحَل َناَ

ََ َواَِس  َهَدي َناَآَاِب رٰهِي َمَ َ ن  َوِممَّ ءِي َلحمسَ
َتبَي َنَا َََواج  اٰيُٰتَمحش َ َعلَي ِهم  ُتت ِٰلَ اَِذاَ

ٰنَِ ًداَوَََّالرَّْح  اَُسجَّ و  ََيمكاََبُِكيًََّخرُّ
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59. * కాని వార తరువాత వచిాన, వార 

సంతతివారు కొందరు, నమా'జ్లను విడిచి్

పెటాి, తమ (దుషా) మనోవాంఛలను 

అనుసరంచ్చరు. కావున తవరలోనే వారు 

అధోగతి (నరకంలో)కి చేరగలరు.  

60. కాని ఎవరైతే, ప్శాాత్త్త ప్ప్డి మరయు 

విశ్వసించి సత్త్కరాయలు చేసాత రో, అల్లంటి్
వారు సవరగ ంలో ప్్వేశ్చసాత రు మరయు 

వారకెల్లంటి అనాయయం జరుగదు.  

61. అనంత కరుణామయుడు, తన 

దాసులకు వాగాద నం చేసిన, అగోచర 

జగతుత లోని శాశ్వతమైెన సవరగ వనాలు్
(అందులోకి్ వారు్ ప్్వేశ్చసాత రు). నిశ్ాయంగా, 

ఆయన వాగాద నం పూరత యి తీరుతుంది.  

62. వారందులో మీకు శాంతి కలుగుగాక్

(సల్లం)! అనడం తప్ప ఇతర ఏ విధమైెన 

వయరథ ప్ప మాట్లు వినరు. మరయు్ అందులో్

వారకి ఉదయం్ మరయు సాయంతర ం ఆహారం 

లభిసూత  ఉంటుంది.  

63. మా దాసులలో దైవభీతి గలవారని 

వారసులుగా చేస్త సవరగ ం ఇదే!  

64. (దైవదూతలు అంటారు): ''మరయు 

మేమ కేవలం నీ ప్్భువు ఆజాతో తప్ప కిర ందికి 

దిగిరామ. మా మందునాది, మా వెనుక 

నునాది మరయు వాటి మధయ నునాదీ, 

సరవం ఆయనకు చెందినదే! 18   నీ ప్్భువు 

మరచిపోయ్యవాడు కాడు.  

65. ''ఆకాశాలకూ, భూమికీ మరయు వాటి 

మధయనునా సమసాత నికీ ఆయనే ప్్భువు, 

కావున మీరు ఆయననే ఆరాధించండి 

మరయు ఆయన ఆరాధనలోనే సిథ రంగా 

ఉండండి. ఎవడినైనా్ ఆయనకు సాటిగలడని 

నీకు్తెలియునా?''  

 

18) ఇటువంటి వాకయం కొరకు చూడండి, 2:255.  

بَََخلََفَفََ  َ ِمن  َمَ ع ِدهََِ َخل ٌفََ
َهوِٰتَ الشَّ َواتََّبُعواَ لٰوَةَ الصَّ َاََضاُعواَ

َنََغيًّاَ َََيحضَفََسو َفَيَل َقو 
وََعِمَلََصاِلًاَ َواَٰمَنَ تَاَبَ َ َمن  َ اِْلَّ
َوَْلَ َنََّةَ اْل  َنَ ُخلُو  يَد  ٰٓئَِكَ فَاُول

َنََشي ـ ًاَ لَُمو  َيحضَُيظ 
َِۨا ِنَ َعد  ٰنَُالرََََّدََعََوََََلَِّّٰتَ َج٘نِتَ َْح 

ََباَده َعَِ ََِ َال َغي ِبَب ُده ََمحشَ وَع  َّكَنَ اِنَّه َ
َََما تِيًّاَ

َسلًٰمَا َ اِْلَّ ًواَ لَغ  فِي َهاَ َنَ َمُعو  يَس  محشََْلَ
َرًةَوََّعِشيًّاََ َفِي َهاَبُك  َرِز ُقُهم  َََولَُهم 

َ
ََ ِمن  رُِثَ نُو  َ الَِّّٰت  َنَُّةَ اْل  تِل َكَ

ََّكَنَتََ َقِيًّاَِعَبادِنَاََمن 
ََتَْنََّنَََََاَومََ اِْلَّ ََُلَ بِا َماَََمجتَرِبَِكَََرَِمَ َ ََلَ 

َ َ بَْي  َوَماَ َخل َفَناَ َوَماَ اَي ِدي َناَ َ َ بَْي 
َممهَنَِسيًّاَََربَُّكََوَماََّكَنَمجتَذٰلَِكَ

َ
َ ََربُّ َوَماََ َر ِضَ َواْل  ٰموِٰتَ السَّ

َلِعِبََ َطِْب  هََُواص  ُبد  محشََدتِهَ َابَي َنُهَماَفَاع 
لَُمَََل َ ََتع  َََخجمََسِميًَّاََهل 

َ
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66. మరయు మానవుడు 19  ఇల్ల అంటూ 

ఉంటాడు: ''ఏమీ? నేను చనిపోయిన 

తరువాత మళ్ళీ బ్తికించబడి 

లేప్బడత్త్నా?''  

67. ఏమీ? మనుప్ప, అతడి ఉనికే 

లేనప్పపడు, మేమ అతనిని సృషాంచిన 

విషయం అతనికి జాాప్కం రావట్ం లేదా?  

68. కావున నీ ప్్భువు సాకిష గా! నిశ్ాయంగా, 

మేమ వారందరనీ మరయు (వారతో పాటు) 

షైత్త్నులను కూడ్డ ప్ోగుచేసి, ఆ తరువాత 

నిశ్ాయంగా, వారందరనీ నరకం చ్చటాు 

మోకాళ్ీ మీద సమావేశ్ ప్రుసాత మ.  

69. ఆ తరువాత నిశ్ాయంగా, ప్్తి తెగ్
వారలో నుండి అనంత కరుణామయుని్ ప్టా్ 

ఎవరు ఎకుకవ తలబిరుసుతనంతో 

విరర వీగేవారో వారని వేరుచేసాత మ. 20   

70. అప్పపడు వారలో (నరకాగిాలో) 

కాలటానికి ఎకుకవ అర్ులవరో, మాకు బాగా్

తెలుసు.  

71. మరయు మీలో ఎవవడునూ దాని 

(నరకంపైె గల వంతెన) మీద నుండి పోకుండ్డ్
(దాట్కుండ్డ) ఉండలేడు. ఇది తపిపంచ్చ్

కోలేని, నీ ప్్భువు యొకక నిరియం. 21   
 

19) ఇకకడ మానవుడు అంటే సతయ-తిరసాకరుడు, చనిపోయిన తరువాత ప్పనరుతథ నానిా 

మరయు ప్రలోక ప్్తిఫల్లనిానమానివాడు.  

20 ) అంటే సతయ-తిరసాకరుల నాయకులు, ఎవరైతే దురహంకారంతో సత్త్యనిా 

తిరసకరంచే్వారో, వారకి అధిక శ్చక్ష విధించబడుతుంది.  

21) 'స'హీ'హ్ 'హదీస్'లో ఈ ఆయత్ వివరాలు ఈ విధంగా వచ్చాయి: నరకం మీద ఒక 

వంతెన ఉంది. ప్్తి ఒకకనికి దానిపైె నుండి దాట్వలసి ఉంటుంది. విశావసులు తమతమ 

సత్త్కరాయలను బటాి తవరతవరగా లేక నమాదిగా దానిపైె నుండి దాటిపోత్త్రు కొందరు ఏ 

హాని కలుగకుండ్డ దాటుత్త్రు. మర కొందరు గాయాలు తగిలి చివరకు దానిని 

దాటుకుంటారు. మరకొందరు నరకంలో ప్డిపోత్త్రు. కాని తరువాత సిఫారసు వలా దాని 

నుండి బయట్ప్డి సవరగ ం చేరుకుంటారు. కాని సతయ-తిరసాకరులు ఆ వంతెనను 

َِيَُقوَ وََ اْل  َن َسانَُُلَ َاَِءَََ ِمتُّ َماَ َذاَ
َرُجََحيًّاَ ََََلََسو َفَاُخ 

َ
نُٰهَ َخلَق  اَنَّاَ ِن َساُنَ اْل  ُكُرَ يَذ  اََوَْلَ

َيَُكََشي ـ ًاَ ََقب ُلََولَم  َََِمن 

ََرِبَِكَفَوََ ََ َ يِٰطْي  َوالشَّ َ نَُّهم  َُشَ ََلَح 
َلََجَهنَّمََ ََحو  نَُّهم  ِِضَ َََلُح  َممهَاَََِجثِيًَُّثمَّ

َ

ََثَُ ِعََمَّ مَََِلَْن  َ َََنَ نَّ اَيُُّهم  َ ِشي َعة  َ ِ
ُُكِ

َ َلََعَ ٰنَِاََشدُّ َممهََِعتِيًّاََالرَّْح 

ٰلََ اَو  َ ُهم  ِي َنَ بِاَّلَّ لَُمَ اَع  ُنَ ََلَح  َ ُثمَّ
ََبَِهاَِصلِيًّاَ

ََوارُِدَهَا َاِْلَّ َِمِن ُكم  َمجتَََواِن  َّكَنَلََعٰ
ِضيًّاََََرِبَِكَ ق  َممهَََحت ًماَمَّ
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72. ఆ పిదప్ మేమ దైవభీతి గలవారని 

రకిష సాత మ. మరయు దురాారుగ లను అందులో 

మోకాళ్ీ మీద ప్డి్ఉండేట్టాు వదిలివేసాత మ.  

73. మరయు సపషామైెన మా సూచనలను 

వారకి చదివి వినిపించినప్పడు, సతయ 

తిరసాకరులు విశావసులతో అంటారు: ''మన 

రండు వరాగ ల వారలో ఎవర వరగ ం మంచి 

సిథ తిలో ఉంది మరయు ఎవర సభ ఉతత మ్

మైెనది?'' 22  

74. మరయు వారకి మందు మేమ ఎనోా 

తరాలను (వంశాలను)్ నాశ్నం్ చేశామ; 

వారు వీరకంటే ఎకుకవ సిరసంప్దలు 

మరయు బాహయ ఆడంబరాలు గలవారై 

ఉండిర?  

75. వారతో అను: ''మారగ భ్షాతవంలో ప్డి 

ఉనావానికి, అనంత కరుణామయుడు, ఒక 

సమయం వరకు వయవధినిసూత  ఉంటాడు. 

తుదకు వారు తమకు వాగాద నం చేయబడిన 

దానిని చూసినప్పడు, అది (కఠినమైెన) శ్చక్షనో 

కావచ్చా లేదా అంతిమ గడియనో కావచ్చా! 

హీనసిథ తిలో ఉనావాడవడో మరయు బలహీన 

 

దాట్లేరు. వారు నరకాగిాలో ప్డిపోత్త్రు. దీని మరొక తాతపరయంలో వారు నరకం 

గుండ్డ దాటుత్త్రని ఉంది. మరొక 'హదీసు': 'ఏ విశావ్ సుల మగుగ రు పిలాలు 

యవవనానికి చేరక మందే మరణ్ణసాత రో వారని నరకాగిా కేవలం వార ప్్మాణాలను 

పూరత చేయటానికే త్త్కుతుంది.' ('స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ) చూడండి, ఇబెా-కస్వ'ర్.  

22) సతయ-తిరసాకరులైన ఖురైషులు – పేద మసాింలు అయిన 'అమాార్, బిల్లల్, 'సుహైెబ్ 

(ర'ది. 'అ.)లను మరయు వార సమావేశ్సథ ల్లలైన దారుష్షష రా' మరయు 

దారుల్-అ'రఖ మ్్లను – అబూ-జహల్, న'దర్ బిన్ 'హారస్, 'ఉత్త్బ, షైబా, వంటి 

ధనవంతుల మరయు వార పెదద పెదద  భవనాల మరయు వారు సమావేశాలు చేస్త 

దారునాదావలతో పోలిా తమ భౌతిక ఉనాత సాథ యికి గరవంచే వారు మరయు 

ప్పనరుత్త్థ నానిాతిరసకరంచేవారు. మనం జీవించేది ఈ భూలోక జీవితం మాతర మేనని 

వాదుల్లడేవారు. కాని వారకి మందునావారు వారకంటే ఎకుకవ సిరసంప్దలునాా 

నాశ్నం చేయబడా్డరనే విషయానిా మరచి్పోయ్యవారు. చూ. 19:74.  

َُثمََّ ُنَنِجِ ََ َِ َي نََاَّلَّ نََاتََّقوَ َ وَّ ََرَُذََاَ
َفِي َهاَِجثِيًّاَ َ ََََََال٘ظلِِمْي 

َقَاَلَ َاٰيُٰتَناَبَيِِنٰت  َواَِذاَُتت ِٰلََعلَي ِهم 
ََ اَيُّ ياحملَ اَٰمُنو  ِي َنَ لَِّلَّ اَ َكَفُرو  ِي َنَ اَّلَّ
َسُنََ اَح  وَّ َقاًماَ مَّ َ ٌ َخْي  َ ِ ال َفرِي َقْي 

َََََنَِديًّاَ
نََ لَك  اَه  َ ََمَََِِمَ لَهَُاََقبَ َوَكم  َهَُن  ن  ََقَر  م 

رََِاَاَثََنَُسََاَحَ  ًَََياَئَ ثًاَوَّ
َ

ََ ُدد  فَل َيم  لٰلَةَِ الضَّ ِِفَ َّكَنَ َ َمن  َ قُل 
ََ ٰنَََُلُ َاََالرَّْح  َََمدًّ َماَمخف اَ َراَو  اَِذاَ َ

ي
َحّٰ٘ت

اَ َواِمَّ ال َعَذاَبَ اَ اِمَّ َنَ يُو َعُدو 
ََ َُهَوَََشٌّ َنََمن  لَُمو  اَعَةحمقَفََسَيع  السَّ

ََكنًاَ اَض َمَّ ََاَدًَنَ جَََُعُفَوَّ
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వరగ ం (స్తన) ఎవరదో వారు్ తొందరలోనే్

తెలుసుకుంటారు!  

76. ''మరయు (దానికి ప్్తిగా) మారగ  

దరశకతవం పందిన వారకి, అలా్లహ్ మారగ దరశ్

కతవంలో వృధిధ ని ప్్సాదిసాత డు. చిరసాథ యిగా 

ఉండిపోయ్య సత్త్కరాయలే నీ ప్్భువు దగగ ర 

ప్్తిఫలం రీత్త్య ఉతత మమైెనవి మరయు 

ప్రయవసానం దృషాాయ కూడ్డ ఉతత మమైెనవి.'' 23   

77. ఏమీ? మా సూచనలను తిరసకరంచి: 

''నిశ్ాయంగా నాకు ధనసంప్దలూ మరయు 

సంత్త్నం ఇవవబడుతూనే ఉంటాయి.'' అని 

ప్లికే వానిని నీవు చూశావా?  

78. అగోచర విషయమేదైనా్ అతనికి్

తెలిసిపోయిందా? లేదా అనంత 

కరుణామయుని వాగాద నం పందాడ్డ?  

79. అల్ల్ కాదు! అతడు చెపేపది, మేమ 

వ్ాసిపెటా్ గలమ. మరయు అతడి శ్చక్షను 

మరంత పెంచగలమ.  

80. మరయు అతడు చెపేప వసుత వులకు 

మేమే వారసులమవుత్త్మ మరయు అతడు 

ఒంట్రగానే మా వదద కు వసాత డు.  

81. మరయు వారు అలా్లహ్ను వదిలి 

ఇతరులను ఆరాధయ్ దైవాలుగా చేసుకు్

నాారు, వారు వీరకి అండగా ఉంటారనుకొని!  

82. కాని్ అల్ల జరగనేరదు! వారు (ఆ 

దైవాలు) వీర ఆరాధనను నిరాకరంచట్మే 

గాక, వీరకి విరోధులుగా ఉంటారు.  

83. ఏమీ? నీవు చూడట్ం్ లేదా? 

నిశ్ాయంగా మేమ సతయ-తిరసాకరులపైె 

షై'త్త్నులను వదిల్లమని? అవి వారని 

(సత్త్యనిా తిరసకరంచమని) అతయధికంగా 

 

23) చూడండి, 18:46.  

َ
َََويَزَِ اَُهًديََّل٘لَُاي ُد َتَدو  اه  ِي َنَ محشََاَّلَّ

ِعن َدََ َ ٌ َخْي  ال٘صلِٰحُتَ ٰقِيُٰتَ َواْل 
اََََرِبَِكَ َردًّ َمَّ ٌ َََََثََوابًاَوََّخْي 

َ

َوقَاَلَ بِاٰيٰتَِناَ َكَفَرَ َ ِي  اَّلَّ اَفََرَءي َتَ
اَ َوََّلً ََماًْلَوَّ تََْيَّ َىجتََْلُو  ال َغيَ َ لََعَ اَمَِاَطَّ اَبَ َََ عََِّتَّ ن َدَََذَ

ٰنَِالرََّ ًداَعَََْح  َيحضَه 

َ ََلََكَّ ََلَ محش َ َوَنُمدُّ ُلَ َيُقو  َماَ ُتُبَ َسَنك 
اَ َيحضَِمَنَال َعَذاِبََمدًّ

ًداَ ُلََويَا تِي َناَفَر  نَرِثُه ََماََيُقو  ََوَّ
َ

َ ِنَ ُدو  َ ِمن  اَ َُذو  َاّل٘لََِواَّتَّ اٰلَِهًةََ
اَ َِعزًّ نُو اَلَُهم  َُكو  َيحضَِِلِ

َ َمحشلََكَّ نََرَُفََُسَيكَ َ َِو  ب ََباَدتِهَِعََِ م 
اَكََُويََ َِضدًّ َنََعلَي ِهم  نُو  َخجمَو 

َ لََعَ َ َ يِٰطْي  الشَّ اَر َسل َناَ َي اَنَّا تََرَ َ اَلَم 
َاَزًّاَ َيحضَال كٰفِرِي َنَتَُؤزُُّهم 
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ప్ేరేపిసూత  ఉంటాయని? 24  

84. కావున వార మీద (శ్చక్షను) అవతరంప్్

జ్కయమని నీవు్ తొందరపెటా్కు. నిశ్ాయంగా 

మేమ్ (వార దినాలను) ఖచిాతంగా లకక్

పెడుతునాామ.  

85. ఆ్ రోజు మేమ దైవభీతి గలవారని 

అనంత కరుణామయుని సనిాధిలో 

అతిథులుగా సమీకరసాత మ.  

86. మరయు అప్రాధులను దపిపకగొనా 

వాటి (జంతువుల)్ వలే, నరకం వైెప్పనకు 

తోలుకొని పోత్త్మ.  

87. (ఆ నాడు) అనంత కరుణామయుని 

అనుమతి పందినవాడు తప్ప మరవవరకీ 

సిఫారసు చేసే అధికారం ఉండదు. 25   

88. వారల్ల్ అనాారు: ''అనంత 

కరుణామయుడు ఒక కొడుకును్ ఏరాపటు్
ఛేసుకునాాడు!్26    

89. వాసత వానికి, మీరు ఎంత పాపిషికరమైెన 

(ఘోరమైెన) విషయానిా కలిపంచ్చరు.  

90. దాని వలన ఆకాశాలు ప్ేలి పోవచ్చా! 

భూమి చీలి పోవచ్చా! మరయు ప్రవత్త్లు 

ధవంసమైె పోవచ్చా!  

91. ఎందుకంటే వారు అనంత కరుణామ్

యునికి కొడుకునానడని ఆరోపంచారు.  

92. ఎవరనైనా్ కొడుకునిగా్ చేసుకోవట్ం, 

అనంత కరుణామయునికి,్తగినది కాదు! 27  

 

24) షై'త్త్న్ చివరకు ఎల్లంటి బాధయత వహంచడు. దానికి చూడండి, 14:22.  

25) సిఫారసు చేస్త అనుమతి అలా్లహ్ (సు.త.) త్త్ను్కోరన్వారకే్ఇసాత డు. చూడండి,్10:3, 

21:28, 53:26.  

26) ప్్వకత లకు దైవతవం అంట్గటా్డం అలా్లహ్ (సు.త.) తో సంబంధం తెంప్పకోవట్మే. 

మరయు ఇది క్షమించబడని మహాపాప్ం. చూడండి, 4:48.  

27) చూ. 42:11: 'ఆయనను పోలిన వసుత వు ఏదీలేదు.' అనే ఖుర్ఆన్ ఆయత్ అలా్లహ్ 
(సు.త.) కు సంత్త్నం్లేదు అనే విషయానిా సపషాప్రుసుత ంది. ఇంకా చూ. 112:4, 6:100 : 

َ
ََعلَي ِهمَ  َمحشََفَََلََتع َجل  َلَُهم  اِنََّماََنُعدُّ

اَ َََممهََعدًّ
َ

اَِ َ َ ال ُمتَّقِْي  َ ََن َُشُ َيَو َمَ َٰرََّالَٰلَ َنَِْح 
ََيحضًَداََوف َ

نَسَُ َجَهنََّمَوَ وَّ اِٰٰلَ َ َ رِِمْي  ال ُمج  ُقَ
ًداَ َيملَوِر 

فََ الشَّ َنَ لُِكو  َيم  َمِنَََاَْلَ َ اِْلَّ َعَةَ
ََذَِعن َدَ ٰنَِاَّتَّ ًداََالرَّْح  َيملََعه 

ََذَ ٰنََُوقَالُواَاَّتَّ اََالرَّْح  َىجتََوََّلً

اَ ََشي ـ ًاَاِدًّ َِجئ ُتم  َيحضَلََقد 
ا ٰموَٰتََكاُدَ َُتَلسَّ مِنَ َفطََّتََيَََ َنَ ُهَر 

اََشََن ََوَتَ َباُلََهدًّ ِ
َاْل  َر ُضََوََّتِرُّ َاْل  َيحضَقُّ َ

ََدَعو اَ ٰنَِاَن  اََلِلرَّْح  َممهََوََّلً
ََ ٰنََِوَماَيَْۣنَبِِغ  اََََلِلرَّْح  َيَّتَِّخَذََوََّلً اَن 

ََىجت
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93. ఎందుకంటే! భూమాయకాశాలలో నునా 

వారందరూ కేవలం అనంత కరుణామయుని 

వదద కు్ దాసులుగా మాతర మే హాజరు్

కానునాారు. 28   

94. వారందరనీ ఆయన్ చ్చటాుమటాి్

ఉనాాడు మరయు అందరనీ్ పూరత గా 

లకకపెటాి ఉంచ్చడు.  

95. మరయు ప్పనరుత్త్థ న్ దినమన 

వారందరూ, ఒంట్రగానే ఆయన మందు 

హాజరవుత్త్రు. 29  

96. నిశ్ాయంగా విశ్వసించి సత్త్కరాయలు 

చేస్తవార ప్టా్ అనంత కరుణామయుడు 

(ప్్జల హృదయాలలో) ప్ేమను 

(వాతసల్లయనిా) కలుగజ్కయగలడు.  

97. కావున నీవు (ఓ ప్్వకాత !) దైవభీతి 

గలవారకి శుభవారత   నివవటానికీ మరయు 

వాదుల్లడే్ జాతి్ వారని హెచారంచటానికీ, 

మేమ దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ను) సులభతరం్

చేసి, నీ భాషలో అవతరంప్జ్కశామ. 30  

98. మరయు వీరకి పూరవం మేమ ఎనిా 

తరాలవారని నాశ్నం చేయలేదు! ఏమీ? నీవు 

ఇప్పపడు వారలో ఏ ఒకకరనైనా 

చూసుత నాావా? లేక వార నిటాూరుప శ్బద మైెనా 

వింటునాావా? (1/2)  

***** 

 
'మరియు ఆయన్ (సు.త.) తో  పోలచద్గిన్ది ఏదియూ లేదు.' సంత్త్నమనేది 

ఇంద్ియ సంబంధమైెనది. కావున దీనిని అలా్లహ్ (సు.త.)కు అంట్గటా్డం మహా్పాప్ం.  

28) మానవులు కానీ, దైవదూతలు కానీ, జినాాతులు కానీ, అందరూ ఆయన (సు.త.) 

సృషాంచిన వారే, కావున వారకి ఆయన దైవతవంలో ఎల్లంటి భాగం లేదు. వారంత్త్ 

ఇషాంతో గానీ అయిషాంతో గానీ ఆయన ఇచఛను శ్చరసావహంచ వలసిందే. చూ. 

13:15,16:48-49.  

29) అకకడ ధన సంప్తుత లు గానీ, సంత్త్నం గానీ ఏ విధంగానూ ప్నికిరావు. చూ. 26:88. 

30) మానవుడు అలా్లహ్ (సు.త.) మాట్లను అరథ ం చేసుకోవటానికి ఆయన దివయగర ంథాలను 

ఆ ప్ాంతప్ప ప్్జల భాషలోనే అవతరంప్జ్కశాడు, చూ. 14:4 మరయు మ'హమాద్ 

('స'అ.స.)పైె ఈ ఖుర్ఆన్ అవతరణ్ కొరకు చూ. 2:97 మరయు 26:193-194.  *** 

َر ِضَ َواْل  ٰموِٰتَ السَّ ِِفَ َ َمن  َ ُُكُّ َ اِن 
اِِٰتَ َي ٰنَِاِْلَّ َََىجتَب ًداَعَََالرَّْح 

َاََقََلََ اَهَُوََعدَََّٰصىُهمَ حَ د  ََعدًّ َىجتَم 
َ

ًداَ َاٰتِي هَِيَو َمَال قِيَٰمةَِفَر  ََََوُُكُُّهم  َ
ِي َنَاَٰمُنو اَوََعِملُواَال٘صلِٰحِتَ َاَّلَّ اِنَّ

َعُلَلَُهُمَ ٰنََُسَيج  اََالرَّْح  َََُودًّ
َ

بِهَِ َ َ ِْلُبََِشِ بِلَِسانَِكَ نُٰهَ يَْسَّ  فَاِنََّماَ
ََال ُمتََّ َِذَِنَ تَُوَََقِْي  َقَو مًََرَب ًَّه  ََََااََّلُّ

َ محشََهل  ن  َقَر  َِمِن  َناََقب لَُهم  لَك  َاَه  َوَكم 
َمُعََ تَس  َ اَو  َ اََحد  َ ِمِن  َ ِمن ُهم  َ َُتِسُّ

ًزاَ َرِك  ََخجمَلَُهم 
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  20. సూరహ్  'తా-హా 

'ఉమర్ (ర'ది.'అ.) ఇసాాం స్వవకరంచిన విధానాలు ఎనోావివరంచబడా్డయి. కొనిా 

ఉలాేఖనా (రవాయాత్)లలో ఇల్ల ఉంది: అతడు తన చెలాలు మరయు ఆమె భరత  

ఇంటా్ల – ఎవరైతే అతని కంటే మందే ఇసాాం స్వవకరంచి ఉనాారో – ఈ సూరహ్ను విని 

ప్్భావితుడై ఇసాాం స్వవకరసాత రు. ఇది హజ్త్కు దాదాప్ప 7 సంవతసరాలకు్మందు – 

అబీస్వనియాకు మసాింలు వెళ్ీక్ మందు – మకకహ్ లో అవతరంప్జ్కయబడింది. 

ఈ్ సూరహ్లో మూసా ('అ.స.) వృత్త్త ంతం 9-98 ఆయత్లలో వివరంగా ఉంది. 

135 ఆయాతులునా ఈ సూరహ పేరు మొద్టి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది. ఈ 

5 (17-21) సూరాహ ల సమూహంలో ఇది 4వది.్ 

అన్ంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత అయిన్ అలా్లహ్  పేరుతో 

1. * 'త్త్-హా!  

2. మేమ ఈ ఖుర్ఆన్ను నీపైె అవతరంప్ 

జ్కసింది నినుా కషాానికి గురచేయటానికి 

కాదు.1  

3. కేవలం (అలా్లహ్కు) భయప్డే్ వారకి 

హతబోధ చేయటానికే!  

4. ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) భూమినీ మరయు 

అతుయనాతమైెన ఆకాశాలనూ సృషాంచిన 

ఆయన (అలా్లహ్) తరఫు్నుండి కర మ-కర మంగా 

అవతరంప్జ్కయబడింది.  

5.  అనంత కరుణామయుడు, సింహాసనంపైె 

('అరష ర్పైె) ఆస్వనుడై ఉనాాడు. 2   

6. ఆకాశాలలోనూ మరయు భూమిలోనూ 

మరయు ఆ రండింటి మధయనూ ఇంకా నేల్

కిర ందనూ ఉనా్ 3  సమసత మూ ఆయనకు 

చెందినదే.  

 

1) చూడండి, 18:6. 

2 ) తన గొప్పతనానికి అనుగుణ్ంగా అలా్లహ్ (సు.త.) విశ్వ్ సామాాజాయధిప్తయ ప్రఠం 

('అరష ర్)పైె అధిషిుడై ఉనాాడు. కాని ఎటాు, ఏ విధంగా ఎవవరకీ తెలియదు.  

3) అస్-స'రా: అంటే భూమిలోని లోతైెన భాగంలో. అంటే సరవం ఆయనకు చెందిందే! 

ِٰنَالرَِّحي مََِاّل٘لَِِمْسِبَ ََالرَّْح 
َََٰطٰهَ

ََ
ي

ٰٰق لِتَش  اَٰنَ ال ُقر  َعلَي َكَ َاَ اَن َزَل  َي َما
ََيحض
َ ََِرًةَكَِذَ َتََاِْلَّ ِ َّيَّ َل ََيحضَٰشََمن 
َ

َر َضَ اْل  َخلََقَ َ ن  ِمِمَّ ِي ًَلَ تَْن 
ٰموِٰتَال ُعِٰلَ َىجتََوالسَّ

ٰنَُ َتٰويََاَلرَّْح  َال َعر ِشَاس  َََلََعَ

َر ِضَ َوَماَِِفَاْل  ٰموِٰتَ السَّ َماَِِفَ ََلَ 
يَ ٰ َََوَماَبَي َنُهَماََوَماَََت َتَالَّثَّ
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7. మరయు నీవు బిగగ రగా మాటాాడితే 

(ఆయన విననే వింటాడు); వాసత వానికి, 

ఆయనకు రహసయంగా (చెప్పపకునే మాట్లే 

గాక) అతి గోప్యమైెన మాట్లు్ కూడ్డ, 

తెలుసాత యి. 4  

8. అలా్లహ్! ఆయన తప్ప మరొక 

ఆరాధుయడు లేడు. ఆయనకు అతుయతత మ 

మైన్ పేరాు ఉనాాయి.5  

9. మరయు్ మూసా వృత్త్త ంతం నీకు 

చేరందా?6  

10. అతను ఒక మంట్ను చూసినప్పడు తన 

ఇంటి వారతో ఇల్ల అనాాడు: 7  ''ఆగండి! 

నిశ్ాయంగా, నాకొక మంట్ కనబడుతోంది; 

నేను దాని్ నుండి మీ కొరకు ఒక కొరవిని 

తీసుకొనివసాత ను లేదా ఆ మంట్ దగగ ర, 

నాకేదైనా మారగ దరశకతవం లభించవచ్చా!''  

11. అతను దాని దగగ రకు చేరనప్పపడు 

ఇల్ల పిలువబడా్డడు: 8  ''ఓ మూసా!  

 
4) అలా్లహ్ (సు.త.)ను పెదద  సవరంతో అరథ ంచే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన అతి 

రహసయ విషయాలను కూడ్డ తెలుసుకుంటాడు. ఆయనకు మానవుల భవిషయతుత కూడ్డ 

తెలుసు, అది ఆయన దగగ ర వ్ాయబడి ఉంది! ఆయనకు జరగిపోయిందే గాక, 

జరుగుతునాది మరయు మందు్ జరుగబోయ్యది అనీాతెలుసు. అంటే ప్పనరుత్త్థ నదినం 

వరకు మరయు ఆ తరువాత కూడ్డ ఎలాప్పపడూ జరుగబోయ్య అనిా విషయాల జాానం 

కేవలం అలా్లహ్ (సు.త.)కే ఉంది మరయు ఇతరులకు ఎవవరకీ లేదు. అంటే దైవప్్వకతలు, 

దైవదూతలు ('అలైహమ్్. స.)లకు మరయు జినాాతులకు్కూడ్డ లేదు.  

5) ''అలా్లహ్ (సు.త.) యొకక అతుయతత మ పేరాు'' (అల్-అసాాఉ'ల్-'హుసాా). ఈ శ్బద ం 

ఖుర్ఆన్లో 4్సారాు వచిాంది. 7:180, 17:110, 59:24 మరయు ఇకకడ.  

6) మూసా ('అ.స.) వృత్త్త ంతం, 7, 17, 18 మరయు 28 సూరాహ్లలో వచిాంది. ఈ్

సూరహ్్(20) లో  9-98 ఆయాత్లలో కొనిా వివరాలునాాయి.  

7) మూసా ('అ.స.) కొనిా సంవతసరాలు అయ్కహ్లో గడిపిన తరువాత – తన భారాయ 

పిలాలతో సహా – తన-తలాి, సోదరుడు-హారూన్ ('అ.స.) మరయు తనజాతి వార వదద కు 

వెళా్టానికి బయలుదేరుత్త్రు. సినాయి దీవప్కలపం దకిష ణ్ ప్ాంతం్ గుండ్డ ప్్యాణ్ం 

చేసుత నాప్పపడు ఈ విషయం సంభవిసుత ంది. ఇంకా చూడండి, 27:78 మరయు 28:29.  

8) మూసా ('అ.స.) అకకడికి చేరుకునా తరువాత ఒక వృక్షం వెలుగుతో నిండి్ ఉంటుంది. 

దాని నుండి ఈ విధంగా పిలువబడత్త్రు. చూడండి, 28:30.  

بِال َ َ ََت َهر  َ لََِواِن  ََقو  َِفَََ يََنََّا لَُمَعَ ه َ
َال َّ ٰٰفَاََوََِْسِ َََخ 
َ

ََََاّلَ٘لَُ اِْلَّ اَِٰلََ َمآُءَََمحشُهوَََْلَي َس  اْل  ََلَُ
ٰنَ ُس  َََال 

َاَتٰىَكََحِدي ُثَُمو ٰسَ َيملَوََهل 

يََ ياَاِِّنِ  ُكُثو  لِهَِام  اِذ ََراَٰنَاًراََفَقاَلَِْلَه 
ِمِن هََ َ اٰتِي ُكم  يَ لََّعِِلِ  نَاًراَ ُتَ اَاٰنَس 

َبَِقَبَ ََدَُاَجَََِوَ اََََس  ًََديََهَََُاَلَّاِرََلََعَ
َ

اَتٰىَهاَنُو دَِيَيُٰمو ٰسَ َي ا َىجتَفَلَمَّ
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12.  ''నిశ్ాయంగా, నేనే నీ ప్్భువును, 

కావున నీవు నీ చెప్పపలను విడువు. 

వాసత వానికి, నీవు ప్వితర మైెన 'తువా 9 

లోయలో ఉనాావు.  

13.  ''మరయు నేను నినుా (ప్్వకత గా) 

ఎనుాకునాాను. నేను నీపైె అవతరంప్జ్కస్త 

దివయజాానానిా (వ'హీని) జాగర తత గా విను.  

14.  ''నిశ్ాయంగా, నేనే అలా్లహ్ను! నేను 

తప్ప మరొక ఆరాధుయడు లేడు, కావున ననేా 

ఆరాధించ్చ మరయు ననుా సారంచడ్డనికి 

నమా'జ్ను సాథ పించ్చ.  

15.  ''నిశ్ాయంగా, తీరుప్ ఘడియ 

రానునాది, ప్్తీ్ వయకీత  త్త్ను చేసిన కరాల 

ప్్కారం ప్్తిఫలం పందటానికి; నేను దానిని 

గోప్యంగా ఉంచ్చలని నిరియించ్చను. 10  

16.  ''కావున దానిని విశ్వసించకుండ్డ, తన 

మనోవాంఛలను అనుసరంచేవాడు, నినుా 

దాని (ఆ ఘడియ చింత) నుండి మరలింప్్

నివవరాదు; అల్ల అయితే నీవు నాశ్నానికి 

గుర్అవుత్త్వు.  

17.  ''మరయు ఓ మూసా! నీ కుడిచేతిలో 

ఉనాది,్అది ఏమిటి?''  

18.  (మూసా) అనాాడు: ''ఇది నాచేతికరర , 

దీనిా్ నేను్ ఊత్ కోసం్ ఉప్యోగిసాత ను.్

మరయు దీనితో నా మేకల్ కొరకు ఆకులు 

రాలుాత్త్ను. మరయు దీని  నుండి నాకు 

ఇంకా ఇతర ఉప్యోగాలు కూడ్డ ఉనాాయి.''  

19.  (అలా్లహ్) అనాాడు: ''ఓ మూసా! 

దానిని ప్డవేయి.''  

 

9) 'తువా ఆ లోయ పేరు.  

10) చూడండి, 53:39.  

َ اَنَاَ يَ ََربَُّكَاِِّنِ  لَي َكمجتَََ َنع  َ لَع  فَاخ 
ِسَُطًويَ َىجتَاِنََّكَبِال َوادَِال ُمَقدَّ

َ
َلَِماَيُو ٰٰحََ َتِمع  تَُكََفاس  َْت  َََواَنَاَاخ 

َ
َ اَنَاَ َ ي َاّل٘لَُاِنَِّن  اَِٰلَََْليََ اََِ يََ اَنََْلَّ اََ

بَُ ِّنَ َفاع  ََوَََََحملد  ِري  لٰوَةََِّلِك  ََاَقِِمَالصَّ
َ

فِي َهاَ اُخ  اََكاُدَ اٰتَِيٌةَ اَعَةَ السَّ َ اِنَّ
ِٰعَ َبَِماَتَس  ََنف س   ٰزيَُُكُّ ََِْلُج 

ِمُنََ َيُؤ  َْلَّ نََّكََعن َهاََمن  فَََلَيَُصدَّ
َََبَِهاََواتََّبَعََهٰوىُهَفََْت دٰيَ

َ
َََٰسَيُٰموَ َََكَنَِيَ َبَِيمََِوَماَتِل َكَ

َ
ِهََ َعلَي َهاَََقَاَلَ ُؤاَ اَتََوكَّ َعَصاَيمجتَ

فِي َهاَ َ َوِلَ َ َغَنِِم  َ لََعٰ بَِهاَ َ َواَُهشُّ
ٰريَ ََََماٰرُِبَاُخ  َ

َََقَاَلَاَل قَِهاَيُٰمو ٰسَ
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20.  అప్పపడు అతను దానిని ప్డవేశాడు. 

వెంట్నే అది పామగా (హయయగా) 11 

మారపోయి చ్చరుకుగా చలించసాగింది.  

21. (అలా్లహ్) ఆజాాపించ్చడు: ''దానిని 

ప్టాుకో, భయప్డకు. మేమ దానిని దాని 

పూరవ్సిథ తిలోకి మారుాత్త్మ.  

22. ''మరయు నీ చేతిని చంకలో పెటాి తీయి, 

దానికెల్లంటి బాధ కలుగకుండ్డ, అది తెలాగా 

మెరుసూత  బయటికి వసుత ంది, 12 ఇది ర్రండవ 

అదుభత సూచన!  

23. ''ఇదంత్త్ మేమ నీకు మా గొప్ప 

సూచనలను చూప్టానికి!  

24. ''నీవు ఫిర్'ఔన్ వదద కు్ పో! నిశ్ాయంగా 

అతడు మితిమీరపోయాడు.'' 13  

25. (మూసా) ఇల్ల మనవి చేసుకునాాడు: 

''ఓ నా్ ప్్భూ! నా హృదయానిా 

వికసింప్జ్కయి.  

26. ''మరయు నా వయవహారానిా నా కొరకు 

సులభం చేయి.  

27. ''నా నాలుకలోని మడిని (ఆట్ంకానిా) 

తొలగించ్చ.  

28. ''(దానితో) వారు నా మాట్లను 

సులభంగా అరథ ం చేసుకోవటానికి.  

29. ''మరయు నా కొరకు నా కుటుంబం 

నుండి ఒక సహాయకుణి్ణ నియమించ్చ. 14  

30. ''నా సోదరుడైన హారూన్ను.  

31. ''అతని దావరా నా బల్లనిా 

దృఢప్రచ్చ.  

 
11) ఇకకడ (20:20లో) 'హయయతున్ అని, 27:10, 28:31లలో జానుాన్ అని, 7:107లో 

సు''అబానున్ అని ఉంది. సందరాభనిా బటాి దానిని మారాబడింది.  

12) చూడండి, 7:108, 28:32.  

13) ఫిర్'ఔన్ తనను త్త్ను ఆరాధయదైవంగా చేసుకునాాడు. చూడండి, 28:38 మరయు 

79:24, 'నేనే మీ ప్్భువును.' అని అనేవాడు.  

14) వ'జీరున్: భారంమోస్తవాడు, మంతిర , రాజుయొకక రాజకీయభారానిా ప్ంచ్చకునేవాడు.  

ِٰعَ ََحيٌَّةَتَس  َََفَاَل ٰقىَهاَفَاَِذاَِهَ
َ

َ ََّتَف  َوَْلَ َهاَ ُخذ  َسُنعِي ُدَهاََيمطََقَاَلَ
تََ َ َُاَهََِسْي  لَٰاْل  َََََو 

ُممَ وََ ََيََََاض  ََّت ُرج  َجَناِحَكَ اِٰٰلَ َدَكَ
ٰريََ َاٰيًَةَاُخ  ٓء  َُِسو  ََغْي  َيحضََبي َضآَءَِمن 

يَ ٰ َاٰيٰتَِناَال ُكْب  َممهَلُُِنِيََكَِمن 

َنَاِنَّه ََطِٰغَ َاِٰٰلَفِر َعو  َخجمََاِذ َهب 

َََرِبَِقَاَلَ رِي  ََصد  َِٰل  ح  َ َيحضَاَش 
َيَ َِٰل  ََيحضَرِيَ َاَمَ َويَِْسِ 

َُعقَ لََُواحَ  َيحضََلَِِساِّن َنَ َدةًَمَِِل 
َ ِل  َقُهو اَقَو  َمميَََيف 

َ ِِل  َاَه  ََوزِي ًراَِمِن  َِٰلِ  َعل  َيحضََواج 
َنَاَِِخَ َيحضَٰهُرو 

َ َبِه يَاَز رِي  ُدد  َيحضَاش 
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32. ''మరయు అతనిని నా వయవహారంలో 

సహాయ కారగా (భాగసావమిగా) చేయి.  

33. ''మేమ నీ ప్వితర తను బాగా కొనియాడ 

టానికి;  

34. ''మరయు నినుా అతయధికంగా 

సారంచటానికి;  

35. ''నిశ్ాయంగా, నీవు మమాలిా 

ఎలాప్పపడూ కనిపెటాుకొనే ఉంటావు!''  

36. (అలా్లహ్) సలవిచ్చాడు: ''ఓ మూసా! 

వాసత వంగా, నీవు కోరనదంత్త్ నీకు 

ఇవవబడింది.  

37. ''మరయు వాసత వానికి మేమ నీపైె 

మరొకసార ఉప్కారం చేశామ. 15  

38. ''అప్పపడు మేమ నీ తలాికి ఇవవవలసిన 

ఆ సూచనను ఈ విధంగా సూచించ్చమ:  

39. 'ఇతనిని (ఈ బాలుణి్ణ) ఒక పెటా్టలో పెటాి 

దానిని (ఆ పెటా్టను) నదిలో విడువు. నది 

దానిని ఒక ఒడాుకు చేరుాతుంది; దానిని నాకు 

మరయు ఇతనికి శ్తుర వు అయినవాడు 

తీసుకుంటాడు.' మరయు నేను నా తరఫు్

నుండి నీ మీద ప్ేమను కురపించ్చను మరయు 

నినుా నా్ కంటి మందు పోషంప్బడేట్టాు 

చేశాను. 16   
40. ''అప్పపడు నీ సోదర (నినుా) 

అనుసరసూత  పోయి, వారతో ఇల్ల అనాది: 

'ఇతనిని పెంచి పోషంచగల ఒకామెను నేను 

మీకు్చూప్నా?' 17  ఈ విధంగా మేమ నినుా 

మళ్ళీ నీ్ తలాి దగగ రకు చేరాామ, ఆమె 

కళ్ీకు్ చలాదనమివవటానికి, ఆమె దుుఃఖ్

ప్డకుండ్డ ఉండటానికి. 18   మరయు నీవొక 

 
15) ఈ వివరాలకు చూడండి, 28:3-21.  

16) చూడండి, 79:24 మరయు 28:9.  

17) వివరాలకు చూడండి, 28:12.  

18) చూడండి, 28:12-13.  

َ رِي  يَاَم  ُهَِِف  ِك  َََيحضََواََش 
ًاَ نَُسِبَِحَكََكثِْي  َيحضَََكَ 

ًَ ُكَرَكََكثِْي  نَذ  ََََىجتاَوَّ

ًَََبَِنَاَتََكَُكنَ نََّاَِ ََََابَِصْي 

لََكَيُٰمو ٰسََ تِي َتَُسؤ  َاُو  َََقاَلََقد 
َ

ٰرييََ ًةَاُخ  ََمَننَّاََعلَي َكََمرَّ َيحضََولََقد 
َ َاُِمَِكََماَيُو ٰٰحي

ي
اِٰٰل َي َيحضَاِذ َاَو َحي َنا َ

فَاق ِذفِي هَِ اْلَّابُو ِتَ ِِفَ اق ِذفِي هَِ اَِنَ
فَل ُيل َ َ َِمِ اِل  اِِفَ ََقِهَِ ِحِلََابِالسََََّمَُِّل 

هَُيََ َا ُخذ  َلَّ َعَََ َ وََعُدوٌّ َ ِٰلِ  َ محشََُدوٌّ
مخفََ ِمِِنِ  ََمَبًَّةَ َعلَي َكَ َواَل َقي ُتَ

َ ََعي ِن  َنَعَلََعٰ َيملََوِْلُص  َ
َ َهل  ُلَ َفَتُقو  ُتَكَ اُخ  َ ي ِش  َتم  اِذ َ

ُفلُهَ  يَّك  َ َمن  َ لََعٰ َ محشَاَُدلُُّكم 
تََ َاُِمَِكَََكَ 

ي
نَٰكَاِٰٰل َعََفَرََجع  ََاهََي نََُقرَّ

ََوَْلَ ََزنََََت ََ ًساَل ََوَقتََحمقَ َنف  َتَ
َوَفَت٘نَكََ َ ال َغِمِ ِمَنَ ي نَٰكَ َفَنجَّ
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వయకిత ని్ చంపావు,19 మేమ ఆ ఆప్ద నుండి 

నీకు విమకిత  కలిగించ్చమ. మేమ నినుా 

అనేక విధాలుగా ప్రీకిష ంచ్చమ. 20   ఆ 

తరువాత నీవు ఎనోా సంవతసరాలు 

మద్యన్ వారతో ఉనాావు. 21  ఓ మూసా! 

ఇప్పపడు నీవు (మా) నిరియానుసారంగా 

(ఇకకడికి) వచ్చావు.  

41. ''మరయు నేను నినుా నా (స్తవ) కొరకు 

ఎనుాకునాాను.  

42. ''నీవు మరయు నీ సోదరుడు నా 

సూచనలతో వెళ్ీండి. ననుా సారంచట్ంలో 

అశ్ర ధధ  వహంచకండి. 22  

43. ''మీరదద రు ఫిర్'ఔన్ వదద కు వెళ్ీండి. 

నిశ్ాయంగా,్అతడు మితిమీరపోయాడు.  

44. ''కాని అతడితో మృదువుగా 

మాటాాడండి. బహుశా అతడు హతబోధ 

స్వవకరసాత ్డేమో, లేదా భయప్డత్త్డేమో!'' 23   

45. (మూసా మరయు హారూన్) ఇదద రూ 

ఇల్ల అనాారు: ''ఓ మా ప్్భూ! వాసత వానికి, 

అతడు మాపైె్ దౌరూ నాయనికి్ పాలపడత్త్డేమో, 

లేదా తలబిరుసుతనంతో ప్్వరత సాత డేమోనని, 

మేమ భయప్డుతునాామ!''  

 

19) చూడండి, 28:14.  

20) చూడండి, 28:15-21.  

21) చూడండి, 28:22-28.  

22 ) ఇకకడ అలా్లహ్ (సు.త.) వైెప్పకు ఆహావనించే దా'ఈలకు, ఎలాప్పడూ అలా్లహ్ 

(సు.త.)ను సారసూత  ఉండ్డలనే సూచన ఉంది. 

23) అలా్లహ్ (సు.త.)కు తెలుసు అతడు హతబోధ స్వవకరంచడని, కాని మూసా (అ.స.)కు 

ఏమీ తెలియదు. ఎందుకంటే ప్్వకత ్ (అ.స.)లు కూడ్డ మానవులే. వారకి అలా్లహ్ (సు.త.) 

తెలిపేది తప్ప ఇతర అగోచరవిషయాల జాానమండదు. ఇదే అలా్లహ్ (సు.త.) ఇచఛ. 

దీనివలా ప్్వకత ్ (అ.స.) ప్్తి వానిని: 'అలా్లహ్ (సు.త.) మారగ ం వైెప్పనకు, సతయ-మారగ ం 

వైెప్పనకు, మోక్షం పందటానికి రండి.' అని  ఆహావనిసుత ంటాడు. అదే ప్్వకత ్ (అ.స.)ల 

బాధయత. ఇందులో దా'ఈలు మృదువుగా వయవహరంచ్చలనే సూచన కూడ్డ ఉంది.  

نًَا َُفُتو  ِلَمحلَ اَه  يَ ِِف  َ َ ِسنِْي  فَلَبِث َتَ
ََ قََدر  َ لََعٰ ِجئ َتَ َ ُثمَّ َيَنممقَ َمد 

َََََيُ٘مو ٰسَ
َ

َ َِس  ُتَكََِلَف  َطَنع  ََممهََواص 
بِاٰيِّٰٰتَ  َواَُخو َكَ اَن َتَ َ َوَْلَاِذ َهب  ََ

َِ َذَََِايََتَن َكَ ِِف   ممهَرِي 

َنَاِنَّه ََطِٰغَبََهََاِذَ  اِٰٰلَفِر َعو  َي َمجنَا

ُرَ َيَتَذكَّ لََّعلَّه َ ًِِناَ ِلَّ ًْلَ قَو  ََلَ  َْلَ َفُقو 
ََّي ٰشَ َََاَو 

يَقَاَْلََ ُرَطَََََربََّنا يَّف  َ اَن  ََنَاُفَ اِنََّناَ
ِٰغَ َيَّط  َاَن  اَو  َي َََعلَي َنا

َ
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46. (అలా్లహ్) సలవిచ్చాడు: ''మీరదద రు 

భయప్డకండి, నిశ్ాయంగా, మీరదద రతో 

పాటు నేనూ్ ఉనాాను. నేను అంత్త్ వింటూ్

ఉంటాను మరయు అంత్త్ చూసూత  ఉంటాను.  

47. ''కావున మీరదద రు అతని వదద కు పోయి 

ఇల్ల అనండి: 'నిశ్ాయంగా, మేమిదద రం నీ 

ప్్భువు యొకక సందేశ్హరులమ. కావున 

ఇస్ాయీ'ల్ సంతతివారని మావెంట్ 

పోనివువ. 24  మరయు వారని బాధపెటా్కు. 

వాసత వానికి మేమ నీ వదద కు నీ ప్్భువు తరఫు్

నుండి సూచనలు తీసుకొని వచ్చామ. 

మరయు సనాారాగ నిా అనుసరంచేవానిపైె 

(అలా్లహ్ తరఫు్ నుండి) శాంతి 

వరథ లాుతుంది!25   
48. '' 'నిశ్ాయంగా, ఎవడైతే సత్త్యనిా 

తిరసకరంచి వెనుదిరగిపోత్త్డో, అతనికి కఠిన 

శ్చక్ష తప్పక ఉంటుంది.' అని వాసత వానికి మాకు 

దివయజాానం (వ'హీ) దావరా తెలుప్బడింది.''  

49. (ఫిర్'ఔన్) అనాాడు: ''ఓ మూసా! మీ 

ఇరువుర ప్్భువు ఎవరు?''  

50. (మూసా) జవాబిచ్చాడు: ''ప్్తి్ దానికి 

దాని రూపానిాచిాన, తరువాత దానికి 

మారగ దరశకతవం చేస్తవాడే మా ప్్భువు.''   

51. (ఫిర్'ఔన్) అనాాడు: ''అయితే, 

పూరవం గతించిన తరాల్ వార సంగతి 

ఏమిటి?''  

52. (మూసా) జవాబిచ్చాడు: ''వాటి్ జాానం 

నా ప్్భువు వదద  ఒక గర ంధంలో (వ్ాయబడి) 

 

24) వివరాలకు చూడండి, 2:49, 7:141, 14:6.  

25) వససల్లము 'అల్ల మనితత బ'అల్ హుదా! దైవప్్వకత ('స'అ.స.) రోమన్ చకర వరత కి వ్ాసిన 

ఉతత రానిా ఈ పైె వాకయంతో ప్ారంభించ్చరు,(ఇబెా-కస్వ'ర్). దీనితో సపషామయ్యయది 

ఏమిట్ంటే  మసాి మేతరుల సభలో లేక ఉతత రందావరా సంభాషణ్ ప్ారంభించ్చనప్పపడు ఈ్

శ్బాద లను వాడ్డలి.  

 

يَ ََّتَافَا َْلَ َمعََنَِّنَ اَََِقَاَلَ اََكََُ َي مَََما ُعََس 
ََََاَٰريَوََ
َ

َفَا تِيَٰ َْلَ رَُسو  اِنَّاَ َْلَي َفُقو  َََرِبَِكَُهَ
ََ اَِس  َ ي بَِن  َمَعَناَ َ َوَْلَََممقءِي َلَآَفَاَر ِسل 

ب ُهمَ  َُتَعِذِ ََمحشَ ِمِن  َ بِاٰيَة  ِجئ نَٰكَ َ قَد 
ِبَِكَ َمحشرَّ اتََّبَعََ َمِنَ َ لََعٰ لُٰمَ َوالسَّ

َََال ُهٰديَ
َ
َ

َاُو ِٰحََ يََاَِِل َاِنَّاَقَد  َال َاَََََنا َاَبََعذََنَّ لََعٰ
َبََوتََو٘لََنَ مََ ََََكذَّ
َ

َ بُُّكَمَاقَاَلََفَمن  َََيُٰمو ٰسََرَّ

ََ َََََربَُّنَاقَاَل ء  َش  َ ُُكَّ ٰطيَ اَع  َ ي ِي  اَّلَّ
ََهٰديَ ََََخل َقه َُثمَّ

ٰلَ ُو  ِنَاْل   قَاَلََفَماَبَاُلَال ُقُرو 
 

ََ ِعن َد ِعل ُمَهاَ َ قَاَلَ كِتََََٰرِبِ َِِف َ مجتََب 
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ఉంది. నా ప్్భువు పరపాటు చేయడు 

మరయు మరువడు కూడ్డను.''  

53.  ఆయనే మీ కొరకు భూమిని 

చదునుగా (ప్రుప్పగా) జ్కసి, అందులో మీకు 

(నడవటానికి) తోర వలను ఏరపరచ్చడు. 

మరయు ఆకాశ్ం్ నుండి నీటిని కురపించ్చడు. 

మేమ దాని దావరా రకరకాల వృక్షకోటిని 

పుట్ట ించాము. 26  

54. మీరు వాటిని తినండి మరయు మీ 

ప్శువులకు మేప్ండి. నిశ్ాయంగా, అరథ ం 

చేసుకోగల వారకి ఇందులో అనేక సూచన 

లునాాయి. (5/8)  

55. * దాని (ఆ మటాి) నుంచే మిమాలిా 

సృషాంచ్చమ, మరల మిమాలిా దానిలోకే 

చేరుాత్త్మ మరయు దాని్ నుంచే 

మిమాలిా మరొక సార లేప్పత్త్మ. 27  

56. మరయు వాసత వానికి, మేమ అతనికి 

(ఫిర్'ఔన్ కు) మా సూచనలనీా చూపామ, 

కాని అతడు వాటిని అబధాధ లనాాడు 

మరయు తిరసకరంచ్చడు.  

57. (ఫిర్'ఔన్) ఇల్ల అనాాడు: ''ఓ మూసా! 

నీవు నీ మంతర జాలంతో మమాలిా మా దేశ్ం 

నుండి వెళ్ీగొటా్టానికి మా వదద కు 

వచ్చావా?28  

58. ''సరే! మేమ కూడ్డ దానివంటి మంతర ్

జాల్లనిా నీకు పోటిగా్ తెసాత మ; కావున మా 

మధయ నీ్ మధయ సమావేశానికి ఒక సమయం 

 

26) అ'జావజున్: ఇకకడ దీని అరథ ం వివిధరకాలు. ఇదే అరథ ం 13:3లో కూడ్డ ఉంది.  

27) మానవుణి్ణ మటాి్ నుండి సృషాంచ్చమ. వివరాలకు చూడండి 3:59లో తురాబ్ మరయు 

15:26లో 'స'ల్లసలిన్ 'హమైెన్ మసూాన్. ఇబెామాజా ఉలాేనం: ఒక మృతుణి్ణ సమాధిలో 

పెటాిన్ తరువాత రండు్ చేతులతో మూడుసారాు మటాి్ పోయడం అభిలషణీయం 

(మసత 'హబ్).  

28) చూడండి, 7:110.  

َِضَيََََْلَ َ َلُّ َيمنََيَن ََسَََوَْلَََرِبِ َ
ًداََ َمه  َر َضَ اْل  لَُكُمَ َجَعَلَ َ ِي  اَّلَّ
اَن َزَلَ وَّ ُسُبًَلَ فِي َهاَ َ لَُكم  وََّسلََكَ
بِه يَ َناَ رَج  فَاَخ  َمآًءمحشَ َمآءَِ السَّ ِمَنَ

ََشّٰ٘تَ َنََّبات  َواًجاَِمِن  َََاَز 
اَن َعاَمُكمَ  َوار َعو اَ َمحشَََُكُو اَ ِِف  َ اِنَّ

َيَٰلَِكََْلَٰذَٰ ََُت  َََخجمٰٰهَوِلَاَلَُِّْلِ

ََمَِ ََوفِي َهاَنُعِي ُدُكم  نُٰكم  ن َهاََخلَق 
ٰريََ َتَاَرًةَاُخ  َََوِمن َهاََُن رُِجُكم 

َ
َبََ فََكذَّ َُكََّهاَ اٰيٰتَِناَ اََري نُٰهَ َ َولََقد 

َََواَِٰبَ
َ

اَر ِضَناََ َ ِمن  رَِجَناَ ِْلُخ  اَِجئ تََناَ قَاَلَ
رَِكَيُٰمو ٰسَ َََبِِسح 

 َ
رَ َََكَنََّيََتَِا َفَلَنََ َََهَ ِمِث لَََِبِِسح  َعل  فَاج 

َُن لُِفه ََ َ ْلَّ َمو ِعًداَ َوبَي َنَكَ بَي َنَناَ
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(మరయు సథ ల్లనిా) నిరియించ్చ, దాని్ నుండి 

మేమ్ కానీ నీవు్ కానీ, వెనుకాడ  కూడదు. 

మరయు అదొక యుకత మైెన (బహరంగ) 

సథ లమైె ఉండ్డలి.''  

59. (మూసా) అనాాడు: ''మీతో సమావేశ్ం 

ఉతసవ దినమన నియమించ్చకుందామ. 

ప్దద కేక సమయానికి ప్్జలందరూ సమావేశ్మైె్

ఉండ్డలి.''  

60. ఆ పిదప్ ఫిర్'ఔన్ వెళ్ళీపోయి తన 

తంతర  సామాగిర ని సమీకరంచ్చకొని తిరగి్

వచ్చాడు. 29  

61. మూసా వారతో అనాాడు: ''మీరు 

నాశ్నమవు గాక! అలా్లహ్పైె అబదాధ లు 

కలిపంచకండి! అల్ల్ చేస్తత  ఆయన కఠిన్ శ్చక్షతో 

మిమాలిా నిరూాలించ వచ్చా! (అలా్లహ్పైె) 

అబదాధ లు కలిపంచే వాడు తప్పక 

విఫలుడవుత్త్డు.''  

62. (ఇది వినా) తరువాత వారు ఆ 

విషయానిా గురంచి తరకంచ్చకునాారు, 

కాని తమ్చరాను రహసయంగానే సాగించ్చరు.  

63. (వారు ప్రసపరం ఈ్ విధంగా) 

మాటాాడుకునాారు: ''వాసత వానికి వీరదద రూ 

మాంతిర కులే! వీరదద రు తమ మంతర జాలంతో 

మిమాలిా మీ దేశ్ం నుండి వెళ్ీగొటాి, మీ 

ఆదరణీయమైెన విధానానిా అంతమొందించ్

గోరుతునాారు. 30  

64.  ''కావున మీరు మీ యుకుత లను (తంత్త్ర ్

లను) సమీకరంచ్చకొని సమైెకయంగా 

 

29) చూడండి, 7:111-114.  

30) ఏ విధంగానైతే ఈ రోజు కూడ్డ అసతయ మారగ ం మీద, షరుకలో మనిగి ఉనావారు 

కూడ్డ త్త్మే సరైన మారగ ంమీద ఉనాామని గరవసాత రో అదేవిధంగా వారూ గరవంచ్చరు. 

చూ. 30:32.  

اَن َتََمََكنًاَُسًويَ َََََن ُنََوَْلَي
 

 

َ َواَن  الِزِي َنةَِ يَو ُمَ َ َمو ِعُدُكم  قَاَلَ
َاَلَّاُسَُضًًحَ َََََََيُّ ََشَ

ََ
ثَُ َكي َدهَ  فََجَمَعَ ُنَ فِر َعو  َََفَتَو٘لَ مَّ

َََاَِٰتَ
َقََ مَُّاَلَ َ َلَُهم  َْلَي َوََو ٰسَ َ لَُكم 

َ َ لََعَ اَ و  َْتُ َاّل٘لََِتف  َكِذبًاََ
َ بَِعَذاب  َ ِحَتُكم  ََفَيُس  َخاَبََمجت َ َوقَد 

يَ ََََمِنَاف َْتٰ

واَََاَفَتنََ َواَََسُّ َ بَي َنُهم  َ رَُهم  اَم  ياَ زَُعو 
ٰويَ َََاَلَّج 

يُرِي دَٰ لَٰسِحٰرِنَ ٰهٰذِنَ َ اِن  ياَ ِنَقَالُو   َ ّيُّ َ َمَ كَُرِجَٰاَن  اََنَ مََِِ َََ ر ِضُكم 
َِ رَِب بَِطرِي َقتُِكُمََهَِِسح  َهَباَ َويَذ  َماَ

َََال ُمث ِٰلَ
َا َائ ُتو اََصفًّ َُثمَّ ُِعو اََكي َدُكم  مجتََفَاََج 
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(రంగంలోకి) దిగండి. ఈ నాడు ప్ాబలయం 

పందిన్ వాడే, వాసత వానికి సాఫలయం (గెలుప్ప) 

పందుత్త్డు.'' 31  

65. వారు (మాంతిర కులు) ఇల్ల అనాారు: 

''ఓ మూసా! (మందు) నువవయినా 

ప్డవెయియ్ లేదా మందు మేమనాా 

ప్డవేసాత మ?''  

66. (మూసా) అనాాడు: ''లేదు! మీరే 

(మందు) ప్డవెయయండి!'' అప్పపడు అకసాా్

తుత గా వార త్త్ర ళా్ళ మరయు వార కరర లూ – 

వార మంతర జాలం వలా – అతనికి (మూసాకు) 

ప్రుగెడుతునాటాు అనిపించ్చయి. 32   
67. దానితో మూసాకు, తన మనసుసలో 

కొంత భయం కలిగింది. 33   

68. మేమ (అలా్లహ్) అనాామ: 

''భయప్డకు! నిశ్ాయంగా నీవే ప్ాబలయం్

పందుత్త్వు. 34  

69. ''నీ కుడిచేతిలో ఉనాదానిని విసురు! 

అది వారు కలిపంచిన వాటిని మాింగివేసుత ంది. 

 

31) చూడండి, 7:113-114.  

32 ) ఇకకడ: 'వార త్త్ర ళా్ళ మంతర జాలం్ వలా చలిసుత నాటాు,' అని ఉంది. అంటే అవి 

పామలుగా కనిపించ్చయ్య, గానీ వాసత వానికి పామలుగా మారలేదు. దీనితో విశ్దమయ్యయది 

ఏమిట్ంటే మంతర జాలం (మిసారసార్), మంతర ్ప్్భావం్వలా త్త్త్త్కలికంగా ప్్జలకు అల్ల 

కనిపిసుత ందే కానీ నిజానికి ఏ మారూపరాదు.  

33) చూడండి, 7:116.  

34 ) మూసా ('అ.స.) భయప్డటానికి కారణ్ం అతను కూడ్డ ఒక మానవుడే. ప్్వకత  

('అలైహమ్్ స.)లు అందరూ మానవులే కాని వారపైె దివయజాానం (వ'హీ) అవతరంప్్

జ్కయబడుతుంది. అలా్లహ్ (సు.త.) తెలిపినది తప్ప, వేరే అగోచర్ జాానం గానీ, 

భవిషయతుత లో జరుగబోయ్య వాటి జాానం గానీ వారకి ఉండదు. అలా్లహ్ (సు.త.): 

'భయప్డకు నీవే ఆధికయత్ వహసాత వు.' అని అనాప్పపడు అతనికి ధైరయం వచిాంది. అంటే 

అదుభత్ సూచనలు చూప్ట్ం కూడ్డ అలా్లహ్ (సు.త.) చేతిలోనే ఉంది. ప్్వకత లు ఏదైనా 

అదుభత విషయం జరగే్ వరకు, అది జరగనునాదని ఎరగరు. అంటే వార కెల్లంటి 

అగోచరజాానం ఉండదు.  

ِٰلَ َتع  َو َمََمِنَاس  َاَف لََحَاِل  َََََوقَد 
ََ

َ اَن  َي ا ََواِمَّ َتُل ِٰقَ اَن  َي ا َاِمَّ قَالُو اَيُٰمو ٰسي
َلَ َنَاَوَّ َاََنَُّكو  ََََٰٰقَل ََمن 

اََقََا َ بَل  ََاُقوَ ل ََلَ َمجتَ ِحَبالُُهم  فَاَِذاَ
ََ رِهِم  َِسح  َُّيَيَُّلَاَِِل هَِِمن  وَِعِصيُُّهم 

ِٰعَ َََاَنََّهاَتَس 

و ٰسََ َِخي َفًةَمُّ ِسه  ََنف  َََفاَو َجَسَِِف 
َ

َ ٰ لََع  اْل  اَن َتَ اِنََّكَ َ ََّتَف  َْلَ قُل َناَ
ََ

تَل قََ يَِمي نَِكَ َ ِِف  َماَ َمَاَواَل ِقَ َ َف 
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వారు కలిపంచింది నిశ్ాయంగా, మాంతిర కుని 

తంతర మే! మరయు మాంతిర కుడు ఎనాడూ 

సఫలుడు కాలేడు. వాడు ఎటునుంచి, ఎల్ల 

వచిానా సరే!''  

70. అప్పపడు ఆ మాంతిర కులు సాషాాంగం 

(సజాద )లో ప్డుతూ అనాారు: ''మేమ 

హారూన్ మరయు మూసాల ప్్భువును 

విశ్వసించ్చమ.'' 35  

71. (ఫిర్'ఔన్) అనాాడు: ''నేను 

అనుమతించక మందే మీరు ఇతనిని 

విశ్వసించ్చరా? 36  నిశ్ాయంగా, ఇతనే మీకు 

మంతర జాలం నేరపన గురువు! కావున 

ఇప్పపడు నేను మీ అందర చేతులను మరయు 

కాళ్ీను, వయతిరేక ప్కాష ల నుండి నరకిసాత ను 37 

మరయు మిమాలాందరనీ, ఖరూూ రప్ప 

దూల్లల్ మీద శూల్లరోహణ్ చేయిసాత ను. 

అప్పపడు మా ఇదద రలో ఎవర శ్చక్ష ఎకుకవ 

కఠినమైెనదో మరయు దీరఘ ్ కాలికమైెనదో మీకు 

తప్పక తెలియును.''  

72. వారు్ (మాంతిర కులు) అనాారు: ''మా్

వదద కు వచిాన సపషామైెన సూచనలను 

మరయు మమాలిా సృజించిన ప్్భువు 

(అలా్లహ)ను వదలి, మేమ నీకు ప్ాధానయత 

నివవమ. నీవు చేయదలచ్చకునాది చేసుకో! 

నీవు కేవలం ఐహక్ జీవిత్త్నిా మాతర మే 

అంతమొందించగలవు. 38  

 

35) చూడండి, 7:117-120.  

36) చూడండి, 71:23.  

37) అంటే కుడిచేయి ఎడమకాలు.  

38) ఇకకడ మాంతిర కులు అవిశావసులుగా ఉనాప్పపడు ఫిర్'ఔన్ను సంతోషప్రచట్ంలో 

నిమగుాలై ఉండిర. ప్ాప్ంచిక వాయమోహంలో ప్డి ఉండిర, కాబటాి: 'మేమ గెలిస్తత  మాకు 

బహుమానం దొరుకుతుంది కదా?' అని అడిగారు. కాని వారకి మారగ దరశకతవం దొరకి, 

మూసా ('అ.స.) ఆరాధించే ప్్భువే నిజమైెన ప్్భువు, అని తెలిసినప్పడు, వారు అలా్లహ్ 

ََاوَ عَُنَََصَ ََمحش َََنُعوَ َصَاِنََّما ٰسِحرَ ا محشَََكي ُدَ
اِحُرََحي ُثَاَِٰتََ لُِحَالسَّ ََََوَْلَُيف 

َ
اَٰمنَّاَ ياَ قَالُو  ًداَ ُسجَّ َحَرُةَ السَّ َ فَاُل ِٰقَ

َنََوُمو ٰسََبَِرِبَِ َََٰهُرو 

َاَٰذَنَلَُكمَ  َقب َلَاَن  َََلَ  محشََقَاَلَاَٰمن ُتم 
َِ اَّلَّ ُُكُمَ لََكبِْي  َعلََّاِنَّه َ َ ََمَُكَُمََي 

رََالسَِِ َح  ََعََقَِطَََِلَُفََمجتَ اَي ِديَُكم  َ نَّ
ِخََلَ َ ِمِن  َ َََواَر ُجلَُكم  ف 

َْلَُ ِعََووَّ ُجُذو  َ ِِف  َ َصلَِِبنَُّكم 
ََعَذابًاَ اََشدُّ َي َاَيَُّنا لَُمنَّ ِلحمسََوَْلَع  اَلَّخ 

اَب ٰٰقَ َََوَّ
َ

ََماََجآَءنَاَِمَنََ ثَِرَكَلََعٰ َنُّؤ  قَالُو اَلَن 
ََ َيِِنِٰت َِاْل  َََََرنََاَطَفََََيَ َواَّلَّ اَيمََفَاق ِض

ََتَن َاََ قَاض  ََ ٰهِذهََِمحشَ َ ِٰض  َتق  اِنََّماَ
ن َياَ َيٰوَةَاَّلُّ َىجتََال 
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73. ''నిశ్ాయంగా, మేమ మా ప్్భువు నందే 

విశావసమంచ్చమ, ఆయన (అలా్లహ)య్య 

మా తప్పపలను మరయు నీవు బలవంతంగా 

మా చేత చేయించిన మంతర -తంత్త్ర లను 

క్షమించేవాడు. (ప్్తిఫల్ మివవట్ంలో) 

అలా్లహ్ య్య ఉతత మడు మరయు శాశ్వతంగా 

ఉండేవాడు (నితుయడు).'' 39  

74. నిశ్ాయంగా, తన ప్్భువు మందు 

పాపాతుాడిగా హాజరయ్యయ్ వాడికి తప్పక 

నరకం్ గలదు. అందులో వాడు చ్చవనూలేడు 

బ్తకనూలేడు!  

75. ఎవడైతే విశావసిగా్ ఆయన్ వదద కు 

హాజరవుత్త్డో మరయు సత్త్కరాయలు చేసి  

ఉంటాడో, 40   అల్లంటి వారకి ఉనాత 

సాథ నాలుంటాయి –   

76. శాశ్వతమైెన సవరగ వనాలు – వాటి కిర ంద 

సలయ్యళ్ళీ పారుతూ ఉంటాయి. వారందులో 

శాశ్వతంగా ఉంటారు. మరయు ఇదే 

ప్రశుదుధ లకు దొరకే ప్్తిఫలం.  

77. మరయు వాసత వానికి, మేమ మూసాకు 

దివయజాానం (వ'హీ) దావరా ఇల్ల తెలిపామ:41 

''నా దాసులను రాతిర వేళ్ తీసుకొని బయలు్

దేరు మరయు వార్ కొరకు సమద్ం్ నుండి 

తడిలేని మారాగ నిా ఏరపరచ్చ; వెంబడించి 

ప్టాుబడత్త్వేమోనని భయప్డకు, 

 

(సు.త.) సానిాధాయనిా పందటానికి ఇహలోక భోగభాగాయలనే కాదు, తమ జీవిత్త్లను 

కూడ్డ కోలోపవటానికి సిధధ ప్డా్డరు. ఎంత గొప్ప దైవభీతిని (తఖ్యవ) కనబరచ్చరో చూడండి.  

39) అబ్'ఖ్య, అల్ -బా'ఖి (96): (స్తకరంచబడిన ప్దం) The Ever-Lasting, నితుయడు. 

He whose existence will have no end శాశ్చవతుడు, చిరసాథ యిగా ఉండేవాడు.్

చివరకు్మిగిలి్ఉండేవాడు. చూ. 55:26-27. అలా్లహ్ (సు.త.) అతుయతత మ పేరాలో ఒకటి.  

40) సత్త్కరాయలు చేయకుండ్డ కేవలం విశ్వసించట్ం మాతర మే ప్పనరుత్త్థ న దినమన ఏ 

విధం్గానూ ఉప్యోగకరం కాదు. చూడండి, 6:158.  

41) చూడండి, 7:130.  

اَٰمنَّاََ َي َِاِنَّا َخٰطيَٰناَََََرِبَِنَاب ََلَاَ فَِرَ ِِلَغ 
رَِ ح  ِمَنَالِسِ َتَناََعلَي هَِ رَه  اَك  محشَََوَماَي

اَب ٰٰقََاّل٘لَُوََ َوَّ ٌ َََََخْي 
َ
َ

يَّا ِتََ َ َمن  فَاَِمًَرَُِمَ ََبَّهَ رََاِنَّه َ ََل َاَ َ ََنَّ
ََمحشََْلََيُمو ُتَفِي َهاََوَْلَََي ٰيََمَََهنََّجََ

َعِمَلََ َ قَد  ِمًناَ ُمؤ  يَّا تِه َ َ َوَمن 
رَجُٰتَ اَّلَّ لَُهُمَ ٰٓئَِكَ فَاُول ال٘صلِٰحِتَ

َيحضَال ُعِٰلَ
ََت تَِهاََ َ ِمن  َ ََت رِي  َ ن  َعد  َج٘نُتَ

َن ٰهُرَٰخِِلِي َنَفِي َهَا ََُؤَازََٰٓوذٰلَِكَجََمحشَاْل 
َخجمََََزّ٘كَتَََنَ مََ

اََقَََولََ َ َِوَ د  اََس  َ اَن  ممقَ ُمو ٰسي اِٰٰلَ َي َحي َنا
ِِفَ َطرِي ًقاَ َ لَُهم  َ ِب  فَاْض  َ بِعَِبادِي 
َْلَ وَّ َدَرًَكَ ََّتُٰفَ َ ْلَّ يَبًَساحملَ رَِ َح  اْل 

َََََّت ٰشَ
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(సమద్ంలో మనిగి పోత్త్వేమోనని కూడ్డ) 

భీతి్చెందకు.'' 42   

78. ఆ పిదప్ ఫిర్'ఔన్ తన స్తనలతో వారని 

వెంబడించి (అకకడికి) చేరగానే, సమద్ం 
వారని హఠాతుత గా అలుమకొని 

కరమాకునాది.  

79. మరయు ఫిర్'ఔన్ తనజాతి ప్్జలను 

మారగ భ్షాులుగా చేశాడు మరయు వారకి 

సనాారగ ం చూప్లేదు.  

80. ఓ ఇస్ాయీ'ల్ వంశీయుల్లరా! 

వాసత వానికి మేమ, మిమాలిా మీ శ్తుర వు 

నుండి విమకిత  కలిగించి, 'తూర  ప్రవతప్ప 

కుడివైెప్పన మీతో వాగాద నం చేసి, మీపైె మనార 
మరయు సల్లవలను అవతరంప్జ్కశామ. 43  

81. (ఇంకా ఇల్ల అనాామ): ''మేమ మీకు 

ప్్సాదించిన మంచి ఆహారప్దారాథ లను 

తినండి, 44   అందు తలబిరుసుతనం చేయ్

కండి, అల్లచేస్తత  నా ఆగర హానికి గురకాగలరు. 

నా ఆగర హానికి గురఅయిన్ వాడు తప్పక 
నాశ్నమవుత్త్డు.  

82. అయితే, ఎవడైతే ప్శాాత్త్త ప్ప్డి 

విశ్వసించి మరయు సత్త్కరాయలు చేసి 

సనాారగ ంలో ఉంటాడో, అల్లంటివానిప్టా్ నేను 

క్షమాశీలుడను.'' 45 (3/4)  

83. * మరయు (మూసా 'తూర్ ప్రవతం 
మీద ఉనాప్పపడు 46   అలా్లహ్ అనాాడు): 

 
42) చూడండి, 26:63-66.  

43) చూడండి, 19:52 మరయు 2:63.  

44) మనా మరయు సల్లవలను గురంచి చూడండి, 2:57, 7:160. మనా ఒక తియయని 

ఆహార ప్దారథ ం. సల్లవ ఒక రకమైెన ప్కిష  (బురర ్పిటా్, పూరడు్పిటా్, కోలంకి్పిటా్ ల్లంటిది).  

45 ) అల్ -'గపాఫరు (15): Oft-Forgiving, క్షమాశీలుడు. Most Forgiving. 

పాపాలను క్షమించే వాడు, ఎకుకవగా క్షమించేవాడు. ఇంకా చూడండి. అల-గాఫిర్: 

క్షమాగుణ్ ప్రపూరిుడు, 40:3. అల్ -'గఫూరు (35): The Forgiver, క్షమించేవ్వడు, 

2:173, అల్ - 'గపాఫరు మరయు అల్ - 'గఫూరు అలా్లహ్ (సు.త.) అతుయతత మ పేరాు.  

46) చూడండి, 2:51 మరయు 7:142.  

َ
َ ُنَِِبُُنو دِه ََفَغِشيَُهم  َفِر َعو  فَاَت َبَعُهم 

ََماَغََ َِمِ َِشَيهَُِمَِنَاِل  َََىجتم 
َ
َفِرَ َواََ ََو َمه ََوَماََهٰديَََقَََنََُعوَ َضلَّ
َ

ََ اَِس  َ ي ََآَيَٰبِن  اَن َجي نُٰكم  َ قَد  ءِي َلَ
ََ نُٰكم  َووَٰعد  َ َعُدوُِِكم  َ ِمِن 
َاَ َل  َونَزَّ َي َمَنَ اْل  رَِ و  الطُّ َجانَِبَ

ل ٰويَ ََوالسَّ ََََعلَي ُكُمَال َمنَّ
ََطِيِبِٰتََماََرزَق نٰكَُ ََوَْلََُكُو اَِمن  َم 

فَِغََط َتََ َفَيَو اَ َي هَِ َِحلَّ ََلََعَََ ي ُكم 
َمجتَََغَضِبَ  ََعلَي هََِغَضِب  ََيَّ لِل  َوَمن 

ََهٰويَ ََََفَقد  َ
َواَٰمَنََ تَاَبَ َ لَِِمن  اٌرَ لََغفَّ َ َواِِّنِ 

َتٰديَ َاه  َََوََعِمَلََصاِلًاَُثمَّ
ِمَكَيُٰمو ٰسَ َقَو  َجلََكََعن  اَع  َي َوَما

ََ



ْزء   ٰطه س وَرة   -20  భాగం: 16 20. సూరహ్ ’తా-హా 627 16 : الج 
 

 

A-16 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/_بروفة ثانية تلغوبروفة أولى عربي 

''ఓ మూసా! నీవు నీ జాతి వారని విడిచి 

శీఘాంగా్(ఇకకడికి) వచిాన కారణ్ మేమిటి?''  

84.  (మూసా) జవాబిచ్చాడు: ''అదిగో! 

వారు నా్వెనుక నా్అడుగుజాడలలో వసూత నే్

ఉనాారు; నీవు నా్ ప్టా్ ప్్సనుాడవు 

కావాలని, ఓ నా ప్్భూ! నేను తవరగా నీ 

సానిాధాయనికి వచ్చాను.'' 47  

85.  (అలా్లహ్) అనాాడు: ''వాసత వానికి! నీ 

వెనుక మేమ, నీ్ జాతి వారని ప్రీక్షకు 

గురచేశామ మరయు సామిర వారని 

మారగ భ్షాులుగా చేశాడు.''  

86.  ఆ తరువాత మూసా కోప్ంతోనూ, 

విచ్చరం తోనూ తన జాతి వార వదద కు తిరగి్

వచిా అనాాడు: ''ఓ నా జాతి ప్్జల్లరా! 

ఏమీ? మీ ప్్భువు మీకు మంచి వాగాద నం 

చేయలేదా? ఏమీ? ఒడంబడిక పూరత ్

కావట్ంలో ఏమైెనా ఆలసయమయియందా? 

లేదా! మీ ప్్భువు యొకక ఆగర హం మీపైె 

విరుచ్చకుప్డ్డలని కోరుతునాారా? 

అందుకేనా మీరు నాకు చేసిన వాగాద నానిా 

భంగప్రచ్చరు?''  

87.  వారు్ అనాారు: ''మేమ నీకు చేసిన 

వాగాద నానిా మాకు మేమైె భంగప్రచలేదు. 

కాని మాపైె (ఫిరఔన) ప్్జల ఆభరణాల్ భారం 

మోప్బడి్ ఉండను, దానిని (అగిాలోకి) 

విసిరామ, ఇదేవిధంగా సామిర కూడ్డ 

వేశాడు.''  

 

47) ఇకకడ సపషామయ్యయది ఏమిట్ంటే ఒక జాతి చ్చల్ల కాలం వరకు దాసయంలో ఉండి 

అకసాాతుత గా దానికి సావతంతర యం దొరకితే, అది తన భూతకాలప్ప కర మశ్చక్షణ్లేని 

సవభావానిా ఒకేసార మారుాకోలేదు. కాబటాి మందు తెలుప్బడినటాు, మూసా ('అ.స.) 

వెళ్ళీపోగానే, అతని జాతివారు, ఆవుదూడను ఆరాధయదైవంగా చేసుకునాారు. ఎందుకంటే, 

అంతకు మందు వారు ఈజిపా్పలో విగర రాధనకు అలవాటుప్డి ఉండేవారు.  

َ اُوَْلِٓءَ َ ُهم  َقَاَلَ َ
ََيَ رَِاَثََلََعٰي

ََََلَِْت ٰٰضََِبَِرََََكَِجل ُتَاَِِل َوَعََ
َ
َ

ِمن  ََ َمَكَ قَو  َفَتنَّاَ َ قَد  فَاِنَّاَ قَاَلَ
َ اِمرِيُّ ِدَكََواََضلَُّهُمَالسَّ ََََبع 

َ
بََ َغض  قَو ِمه َ اِٰٰلَ َ ُمو ٰسي َنََافَرََجَعَ

َاَِسًفَا ََمخفَ ُكم  يَعِد  َ اَلَم  يَٰقو ِمَ قَاَلَ
ََربُُّكمَ  َحَسًنَاَ ًداَ َوَع  َفََطاَلَاََحمقَ

ُدَُكُمَيَ لََعََ َاََال َعه  َدَ رََاَم  ِلَّ ََيَّ َاَن  تُّم 
َ َ ِمِن  َغَضٌبَ َ ِبُِكمَ َعلَي ُكم  ََرَّ

َ و ِعِدي  َمَّ ُتم  لَف  َََفَاَخ 

بَِمل ِكَناَ َمو ِعَدَكَ َناَ لَف  اَخ  َي َما قَالُو اَ
زِي َنةَِ َ ِمِن  زَاًراَ اَو  َي ُْحِِل َنا َولِٰكنَّاَ

َِ فََكٰذل َفَقَذف نَٰهاَ اَل َال َقو ِمَ َََٰقََكَ
َامَِسََّال َيحضََرِيُّ
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88.  తరువాత అతడు (సామిర) వారకొక 

ఆవుదూడ విగర హానిా తయారుచేశాడు. దాని 

నుండి ఆవుదూడ అరుప్ప్ వంటి శ్బద ం్

వచేాది. 48   పిదప్ వారనాారు: ''ఇదే మీ 

ఆరాధయదైవం మరయు మూసా యొకక 

ఆరాధయదైవం కూడ్డను, కాని అతను దానిని 

మరచి్పోయాడు.''  

89. ఏమీ? అది వారకెల్లంటి సమాధాన్

మివవజాలదనీ మరయు వారకెల్లంటి కీడు్

గానీ, మేలుగానీ చేయజాలదని వారు 

చూడట్ం లేదా? 49  

90. మరయు వాసత వానికి హారూన్ ఇంతకు 

మందు వారతో చెపిప ఉనాాడు: ''ఓ నా 

జాతి ప్్జల్లరా! దీని (ఈ విగర హం)తో మీరు 

ప్రీకిష ంప్బడుతునాారు. మరయు నిశ్ాయంగా, 

ఆ అనంత కరుణామయుడే మీ ప్్భువు! 

కావున మీరు ననేా అనుసరంచండి మరయు 

నా ఆజానే పాలించండి.''  

91. వారనాారు: ''మూసా తిరగి మా్ వదద కు 

వచేా్ వరకు, మేమ దీనిని ఆరాధిసూత ్

ఉంటామ.''  

92. (మూసా, హారూన్తో) అనాాడు: ''ఓ 

హారూన్! నీవు వారని మారగ భ్షాతవంలో 

ప్డట్ం చూసినప్పపడు (వారని వారంచట్ం్

నుండి) నినుా ఎవరు ఆపారు?  

93. ''నీ వెందుకు ననుా అనుసరంచ్ లేదు? 

నీవు కూడ్డ నా ఆజాను ఉలాంఘంచ్చవా?'' 50  

 
48) చూడండి, 7:148. 

49 ) అలా్లహ్ (సు.త.) వార బుధిధ హీనతను సపషాం చేసుత నాాడు. ఆ ఆవుదూడ వార 

ప్్శ్ాలకు సమాధాన్ మివవజాలదూ మరయు వారకెల్లంటి ల్లభం గానీ నషాం గానీ 

చేయజాలదూ, అని తెలిసి్కూడ్డ వారు దానిని ఆరాధించడం, బుధిధ హీనత కాక మరేమిటి? 

ఆరాధయ్ దేవుడు అలా్లహ్ (సు.త.) మాతర మే, ఆయనే తన్ దాసుల మొర వింటాడు 

మరయు వారకి ల్లభం గానీ, నషాం గానీ చేయగల శ్కిత సామరాథ యలు కలిగి ఉనాాడు.  

50) చూడండి, 7:142.  

َجََرََاَخَ فََ َلَّ َََ َجَسًداَ ًَلَ ِعج  َ لَُهم 
َواَِٰلَُ َ اِلُٰهُكم  َي ٰهَذا َفَقالُو اَ ُخَواٌرَ

َ ََىجتَُمو ٰسمخلَفَنََِسَ
َ

ًْلَ َقَو  َيَر ِجُعَاَِِل ِهم  َنَاَْلَّ َممقاَفَََلَيََرو 
ًعاََ َْلََنف  اَوَّ ََْضًّ لُِكَلَُهم  َْلََيم  َخجمَوَّ

َ
قََا َ لَهََُولََقد  هََٰلَ َ ِموَ رَُم  َقب ُلَُنَ َ ن 

َٰ بِهَ اَََِمََِقوَ ي َ فُتِن ُتم  ََنََّماَ ََمجت َََربَُّكمََُواِنَّ
ٰنَُ ََََالرَّْح  ِري  ياَاَم  ََواَِطي ُعو  ِِن  َََفاتَّبُِعو 

ََ
َ َ ٰعِكفِْي  َعلَي هَِ َحَ َ نَّْب  َ لَن  قَالُو اَ

ََََحّٰ٘تَيَر ِجَعَاَِِل َناَُمو ٰسَ
اِذَ  َمَنَعَكَ َماَ ُنَ يٰٰهُرو  َراَي َقَاَلَ َمَ َتهََُ

َي َيحضَاََضلُّو 
َ
َاََ َمحشَبَِعنَِتََّتََْلَّ رِي  ََاَفََعَصي َتَاَم 
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94.  (హారూన్) అనాాడు: ''నా తలాి 

కుమారుడ్డ (సోదరుడ్డ)! నా్ గడా్డనిాగానీ, 

నా్ తలవెంటుర కలను గానీ ప్టాి్ ల్లగకు: 

'వాసత వానికి ఇస్ాయీ'ల్ సంతతి్ వారలో 

విభేదాలు కలిపంచ్చవు. నీవు నా మాట్ను 

లక్షయపెటా్్ లేదు.' అని, నీవు అంటావేమోనని 

నేను్భయప్డా్డను.'' 51   
95. (మూసా) అనాాడు: ''ఓ సామిరీ! ఇక నీ 

సంగతేమిటీ?''  

96. (సామిరీ) అనాాడు: ''వారు చూడని 

దానిని నేను చూశాను. ఆ తరువాత నేను 

సందేశ్హరుని (జిబ్ీల్) 52 పాదగురుత ల నుండి 

ఒక పిడికెడు (మటాి) తీసుకొని దాని (ఆవు్
దూడ విగర హం) మీద వేశాను మరయు నా  

మనసుస ననుా ఈ్విధంగా ప్ేరేపించింది.''  

97. (మూసా) అనాాడు: ''సరే వెళ్ళీపో! 

నిశ్ాయంగా, నీ శ్చక్ష ఏమిట్ంటే, నీవు 

జీవిత్త్ంతం 'ననుా మటా్వదుద ' (ల్ల మిసాస) 

అని, అంటూఉంటావు. మరయు నిశ్ాయంగా, 

నీకు (వచేా జీవితంలో శ్చక్ష) నిరియించబడి్
ఉంది, దాని నుండి నీవు తపిపంచ్చకోలేవు. ఇక 
నీవు, భకుత డవైెన నీ ఆరాధయ్ దైవానిా చూడు! 

మేమ దానిని నిశ్ాయంగా, కాలుాత్త్మ, 
తరువాత దానిని భసాం్ చేసి సమద్ంలో 

విసిరవేసాత మ.'' 53  

98. నిశ్ాయంగా, మీ ఆరాధయ  దైవం అలా్లహ్ 
మాతర మే. ఆయన తప్ప మరొక ఆరాధుయడు 

లేడు. ఆయన జాానం ప్్తీ్ దానిని ఆవరంచి 

ఉంది.  

 

51) దీని వివరాలకు చూడండి, 7:150.  

52) చ్చల్లమంది వాయఖ్యయతలు రసూల్  అంటే ఇకకడ జిబ్ీల్ ('అ.స.) అనే వాయఖ్యయనించ్చరు. 

53) దీనితో విశ్దమయ్యయదేమిట్ంటే, షరకర్ వైెప్పకు మరలేా ప్్తి్ దానిని నాశ్నం చేయాలి. 

అది జిబ్ీల్ ('అ.స.) పాదగురుత ల మటాి అయినా సరే! దానిని ప్్సాదంగా భావించి ఆరాధిస్తత , 

అది కూడ్డ షరేక.  

َوَْلَ َ َيِّٰت  بِلِح  َ تَا ُخذ  َْلَ َ يَب َنُؤمَّ قَاَلَ
َبَِرا ِسَ  َلَمجتَ َتُقو  َ اَن  َخِشي ُتَ َ اِِّنِ 

ََ اَِس  َ ي بَِن  َ َ بَْي  ق َتَ َآَفَرَّ َولَم  ءِي َلَ
َ ِل  َقَو  َََََتَر قُب  َ

ُبَ ََََيَُِّمرََِاَكَيٰسََقَاَلََفَماََخط 
بَُِص ُتَقََ بِمََاَلَ َََََاَ ََل بِه  اَ و  َيب ُِصُ َ م 

ِلَ الرَُّسو  اَثَرَِ َ ِمِن  َقب َضًةَ ُتَ َفَقَبض 
ََ ِٰل  َ لَت  َسوَّ َوَكٰذلَِكَ ُتَهاَ َفَنَبذ 

َ َِس  ََََنف 
َيٰوةَِ ال  ِِفَ لََكَ َ فَاِنَّ َ فَاذ َهب  قَاَلَ

ِمَساَسَ َْلَ َلَ َتُقو  َ لََكََممسََاَن  َ َواِنَّ
لََّ َُّت ََمو ِعًداَ َ ََمجتهَ لَفََن  َََوان ظََُ

ي
اِٰٰل َ ر 

ََعكًِفَااَََكَاِلٰهَِ َعلَي هَِ َظل َتَ َ ِي  محشَََّلَّ
ََ َِمِ اِل  ِِفَ ََلَن ِسَفنَّه َ َ ُثمَّ ََلَُحِرَِقنَّه َ

ًفاَ َََنَس 
َ

ََ اِلُٰهُكُم َي َما َََاّل٘لَُاِنَّ اِْلَّ اَِٰلََ َْلَي َ ِي  اَّلَّ
َِعل ًماَمحشَُهوََ ء  ََش  َََوَِسَعَُُكَّ
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99. (ఓ మ'హమాద్!) ఈ విధంగా మేమ 

పూరవం జరగిన గాధలను నీకు 

వినిపిసుత నాామ. మరయు వాసత వంగా 

మేమ, మా తరఫు నుండి నీకు హతోప్్
దేశానిా్(ఈ ఖుర్ఆన్ను) ప్్సాదించ్చమ.  

100. దీని  నుండి మఖం తిప్పపకునేవాడు 

ప్పనరుత్త్థ నదినమన (గొప్పపాప్)  భారానిా్
మోసాత డు.  

101. అదే సిథ తిలో వారు శాశ్వతంగా 
ఉంటారు. ప్పనరుత్త్థ న దినమన వారకా్
భారం ఎంతో దురభర మైెనదిగా ఉంటుంది.  

102. ఆ దినమన బాకా ('సూర్) ఊదబడు 
తుంది. 54  మరయు మేమ అప్రాధులను 

ఒక్ చోట్ జమ చేసాత మ. ఆ రోజు వార కళ్ళీ 
(భయంతో) నీలమైెపోత్త్యి.  

103. వారు ఒకరతోనొకరు ఇల్ల గుసగుస్
ల్లడుకుంటారు: ''మీరు (భూమిలో) ప్ది 

(రోజుల) కంటే ఎకుకవ ఉండలేదు.'' 55   
104. వారు ఏమి మాటాాడుకుంటునాారో 

మాకు బాగా తెలుసు. వారలో అందరకనా్
మంచి ప్దద తిపైె్ ఉనావాడు: ''మీరు కేవలం 
ఒకక్ దినం మాతర మే ఉనాారు!'' అని 

అంటాడు.  

105. మరయు వారు నినుా ప్రవత్త్లను 

గురంచి అడుగుతునాారు. వారతో అను: 

''నా ప్్భువు వాటిని ధూళిగా మారా 
ఎగరవేసాత డు.  

106. ''ఆ తరువాత దానిని (భూమిని) 

చదునైన్ మైెదానంగా చేసివేసాత డు.  

 

54) 'సూర : అంటే ఖరన్ , బాకా. అలా్లహ్ (సు.త.) ఆజాతో ఇస్ాఫీల్ ('అ.స.) దానిని 

ఊదుత్త్రు. అప్పపడు ప్పనరుత్త్థ నం ఆవరసుత ంది. (మసాద్ అ'హాద్, 2 / 191) దాదాప్ప 

ఇల్లంటి 'హదీస్త' తిరాజీ'లో కూడ్డ ఉంది. మొదటి శ్బద ంతో అందరూ మరణ్ణసాత రు. 

రండవసార బాకా ఊదగానే అందరూ తిరగి సజీవులుగా లేచి వసాత రు.  

55) ఇల్లంటి ఆయాత్లకు చూ. 2:259, 17:52, 18:19, 23:112-113, 30:55, 79:46.  

َعلَيَ  َ َنُقصُّ ِمنَ َكٰذلَِكَ اَََكَ آءََِبَْۣنَ
َسََ نَّاََقََوََمجتَََبقَََماَقَد  ُ ََّلَّ َاٰتَي نَٰكَِمن  د 

ًراَ َََمجلذِك 
يَو َمََ ََي ِمُلَ فَاِنَّه َ َعن ُهَ َرَضَ اَع  َ َمن 

ًراَ َََيحضال قِيَٰمةَِوِز 
فِي هَِ َٰخِِلِي َنَ يَو َمََمحشَ َ لَُهم  وََسآَءَ
َيحضَال قِيَٰمةَِِْح ًَلَ

رَِ و  الصُّ ِِفَ ُين َفُخَ َيَّو َمَ ََوََن ََ َُشُ
ََرَِجَ ال مَُ َممصَاََُزر قًََيَو َمئِذَ ِمْي  َ

ََايََّتخََ اِْلَّ َ ِث ُتم  ْلَّ َ اِن  َ بَي َنُهم  َنَ َفُتو 
اَ ً ََََعَش 

ُلَ َيُقو  اِذ َ َنَ لُو  َيُقو  بَِماَ لَُمَ اَع  ََن ُنَ
يَو ًماَ َ اِْلَّ َ ِث ُتم  َْلَّ اِن  ََطرِي َقًةَ َثلُُهم  اَم 

ََخجم
َفقَُ َباِلَ ِ

اْل  َعِنَ نََكَ ـ َلُو  َََويَس  ل 
َ ََاهََِسفَُيَن َ ًفاَََرِبِ َيحضَنَس 
َ
َصًفاَذََيََفََ َيحضَرَُهاَقَاًَعََصف 
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107. ''నీవు దానిలో ఎల్లంటి ప్లాం గానీ, 

మెటా్ గానీ చూడలేవు.'' 56  

108. ఆ రోజు అందరూ పిలిచేవానిని 

వెంబడిసాత రు అతని నుండి తొలగిపోరు. 57 

అనంత కరుణామయుని మందు వార కంఠ్

సవరాలనీా అణ్ణగిపోయి ఉంటాయి, కావున 

నీవు గొణుగులు తప్ప మరేమీ వినలేవు.  

109. ఆ రోజు సిఫారసు ఏ మాతర ం ప్నికి్

రాదు. కానీ! అనంత కరుణామయుడు 

ఎవరకైెనా అనుమతినిచిా, అతని మాట్ 

ఆయనకు సమాతమైెనదైతేనే తప్ప! 58   

110. (ఎందు  కంటే!) ఆయనకు – వారకి 

ప్్తయక్షంగా ఉనాది మరయు ప్రోక్షంగా 

ఉనాది – అంత్త్ తెలుసు, కాని్ వారు తమ్

జాానంతో ఆయనను్ గర హంచజాలరు. 59 

(7/8)   
111. * మరయు సజీవుడు, విశ్వ వయవసథ కు 

ఆధారభూతుడు (శాశ్చవతుడు) అయిన, 

ఆయన (అలా్లహ్) మందు అందర మఖ్యలు 

నమాతతో వంగి ఉంటాయి. మరయు దురాా్

రాగ నిా అవలంబించినవాడు, నిశ్ాయంగా 

విఫలుడవుత్త్డు. 60  

 

56) చూడండి, 14:48.  

57) ఆ పిలిచేవాని నుండి తపిపంచ్చకొని అటూ-ఇటూ పోకుండ్డ అతని వెంబడేపోత్త్రు.  

58) ఈ విధమైెన ఆయత్ ఖుర్ఆన్లో ఎనోాసారాు వచిాంది. చూడండి, 53:26, 21:28, 

34:23, 10:3, 78:38, 2:255, 19:87 మొదలైనవి.  

59 ) అలా్లహ్ (సు.త.)కు ప్్తి ఒకకర విషయం తెలుసు, కాబటాి ఎవరు ఎకుకవ 

సతుపరుషులో ఆయనకు బాగా తెలుసు. అలా్లహ (సు.త.) తప్ప మరవవరూ అది 

ఎరుగరు. కావున సిఫారసు చేస్త అర్త గల వానిని ఆయనే ఎనుాకుంటాడు.  

60 ) దైవప్్వకత  ('స'అ.స.) ప్్వచనం:'ప్ర తివ్వనికి అతనిహ్కుక చెలాించండి. లేకుంటే 

పున్రుతాాన్ దిన్మున్ ఇవావలసి ఉంట్టంది.' మరొక 'హదీస్'లో ఉంది: 'దురాారగ ం్

నుండి  దూరంగా ఉండండి, షిరక్  మహా దురాారగ ం (''జులా అ''జీమ్్), అది 

క్షమించబడదు.' ('స. మసాిం).  

ًتاَ اَم  َْلَي َتَٰريَفِي َهاَِعوًَجاَوَّ ََىجتَْلَّ
ِعَوَجََ َْلَ َ اِِعَ اَّلَّ َنَ يَّتَّبُِعو  َ يَو َمئِذ 

َواُتََمجتََََل َ َص  اْل  ٰنَِوََخَشَعِتَ ََلِلرَّْح 
ًساَ ََهم  َمُعَاِْلَّ َََفَََلَتَس 

َ ْلَّ َ َتن فََيَو َمئِذ  َََ مََعَََافََشََّالُع َ اِْلَّ ََُةَ ن 
ٰنَََُلََُنََاَذَِ ًْلَََالرَّْح  قَو  َََلَ  َََورَِٰضَ
َ

َ ََوَماََخل َفُهم  َاَي ِدي ِهم  َ لَُمََماَبَْي  َيع 
َِعل ًماَ َنَبِه  ََََوَْلََُيِي ُطو  َ

َ

َال َقيُّو مَِ ًَحِِ
ُهَلِل  ََمحشََوََعَنِتَال وُُجو  َوقَد 

ََْحََلَُظل ًماَ ََََخاَبََمن 
َ
َ
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112. మరయు సత్త్కరాయలు చేసూత , 

విశావసియైె ఉనా వానికి ఎల్లంటి అనాయయం్
గానీ, నషాం్ గానీ జరుగునేమోనని భయప్డే 

అవసరం ఉండదు. 61  

113. మరయు ఈ విధంగా, మేమ ఈ 

ఖుర్ఆన్ను 'అరబీబ భాషలో కర మకర మంగా 

అవతరంప్జ్కశామ. మరయు ఇందులో 

ప్లురకాల హెచారకలు చేశామ. వారు 
(ప్్జలు) దైవభీతి కలిగి ఉండ్డలని; లేదా! 

వారు ఉప్దేశ్ం గర హంచ్చలని. 62   

114. అలా్లహ్ మహోనాతుడు,్ విశ్వ 
సామాాటాు,్ ప్రమ్ సతుయడు.్ 63 (ఓ 

మ'హమాద్!) నీకు ఖుర్ఆన్ సందేశ్ం (వ'హీ) 

పూరత గా అవతరంప్జ్కయబడే్ వరకు దానిని 

గురంచి తొందరప్డకు. మరయు ఇల్ల 

ప్ారథ ంచ్చ: ''ఓ నా ప్్భూ! నా జాానానిా వృధిధ ్
ప్రచ్చ!'' 64  

115. మరయు వాసత వానికి, మేమ ఇంతకు 

పూరవం్ ఆదమ్్తో ఒక్ వాగాద నం చేయంచి్
ఉనాామ. కాని అతను దానిని మరచి్
పోయాడు మరయు మేమ అతనిలో సంకలప్
బలం చూడలేదు. 65   

116. మరయు్ (జాాప్క్ చేసుకోండి) మేమ 

దైవదూతలతో: ''మీరందరూ్ ఆదమ్్్ 66 

 
61) చూడండి, 16:96-97.  

62) చూడండి, 12:2, 13:37, 14:4, 19:97.  

63) అల్ -మలికు (4): The Monarch, విశాసామాాట్టు ,్ సారవభౌమడు. విశావధిప్తి. 

చూ. 23:116, 59:23, 62:1, అల్-మలీక్: Mighty Emperor, చకర వర, సరావధికార, 

54:55. మాలికు: Master, Owner, ప్్తిదాని నిజసావమి, చూ. 1:4. మాలికుల్  
-ములక్  (84): The Sovereign of the Universe, రాజాధిరాజు, చూ.3:26.  

64) ఖుర్ఆన్ అవతరణ్కు చూడండి, 75:16-19 మరయు 25:32.  

65) ఆ వాగాద నం ఏమిట్ంటే ఒక ప్్తేయక వృక్షప్ప దరదాప్పలకు పోగూడదని, అంటే ఆ వృక్షప్ప 

ఫల్లలు తినకూడదని. కాని షైత్త్న్ అతనిని ('అ.స.) మరయు అతని్భారయను తన వల్

లోకి తీసుకొని, ఆ వృక్షప్ప ఫల్లలను తినట్ంవలా  మీరు చిరంజీవులవుత్త్రని చెపిప, వార్

చేత ఆ ఫల్లనిా తినిపించి, అలా్లహ్ (సు.త.)తో చేసిన వాగాద నానిా భంగం చేయించ్చడు.  

66) ఆదమ్్ ('అ.స.) గాథ్ కొరకు చూడండి, 2:30-34, 15:28-34.  

ََ َمََيَّعَ َوَمن  ِمنََل  وَُهوََال٘صلِٰحِتََََ َََ
َّيَٰمَُ فَََلَ ِمٌنَ َْلَؤ  وَّ ُظل ًماَ ُفَ

ًماَ َََََهض 
َعَربِيًّاَ اٰنًاَ قُر  ُٰهَ اَن َزَل  َوَكٰذلَِكَ
َ لََعلَُّهم  ال وَِعي ِدَ ِمَنَ فِي هَِ َناَ ف  َصَّ وَّ

ًراَ َذِك  ََُي ِدُثَلَُهم  َنَاَو  ََََيتَُّقو 
َ

َ َاّل٘لََُفَتٰعَِلَ ال ََال َملُِكََ َمجتقََُّ ََْلَوَََ
بِال ََتعَ  َ اٰنََِجل  َُقر  َمََِ اَن  َقب ِلَ َ ن 

ُيهَ  وَح  اَِِل َكَ َ ٰٰضي َيُّق  َحمسَ َ َرَِّبََِوقُل 
َِعل ًماَ ِّن  َََزِد 

َقب ُلَ َ ِمن  اَٰدَمَ َ
ي
اِٰٰل َي نَا َعِهد  َ َولََقد 

َعز ًماَ َََلَ  َََنِد  ََولَم  َخجمََفَنََِسَ
َ

ِْلٰدََ اَ ُجُدو  اس  ٰٓئَِكةَِ لِل َمل قُل َناَ َمَََواِذ َ
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మందు్ సాషాాంగం (సజాద ) చేయండి.'' అని 

ఆదేశ్చంచినప్పడు ఒక ఇబాీస్ తప్ప మిగత్త్్
వారంత్త్ సాషాాంగం (సజాద ) చేశారు. అతడు 

నిరాకరంచ్చడు.  

117. అప్పపడు అనాామ: ''ఓ ఆదమ్్! 
నిశ్ాయంగా, వీడు నీకు మరయు నీ భారయకు 

శ్తుర వు, కాబటాి వీడు్మీ్ఇదద రని్సవరగ ం్నుండి్
వెళ్ీగొటాే్ప్రసిథ తి్రాకూడదు. అల్ల్అయితే 

మీరు దురవసథ కు గుర కాగలరు. 67  

118.  ''నిశ్ాయంగా, ఇకకడ నీకు ఆకలి్కలు్
గదు మరయు్నీవు దిగంబరుడవూ కావు.68  

119. ''మరయు నిశ్ాయంగా, ఇందులో నీకు 

దాహమూ కలుగదు మరయు ఎండ్ కూడ్డ 

తగలదు.''  

120. అప్పపడు షై'త్త్న్ అతని మనసుసలో 

కలతలు రేకెతిత సూత  అనాాడు: ''ఓ ఆదమ్్! 
శాశ్వతజీవిత్త్నిా మరయు అంతంకాని సామాా్
జాయనిా ఇచేావృకాష నిా నేను,్నీకు చూప్నా?''  

121. ఆ పిదప్ వారదద రు దాని నుండి 

(ఫల్లనిా) తినగానే, వారదద ర్
మరాావయాలు్ బహరగ తమైెపోయాయి. 69 

మరయు వారదద రు సవరగ ప్ప్ ఆకులను 

తమమీద కప్పపకోసాగారు. (ఈ విధంగా) 

ఆదమ్్ తన ప్్భువు ఆజాను ఉలాంఘంచి, 

సనాారగ ం నుండి తపిపపోయాడు.  

122. ఆ తరువాత అతని ప్్భువు, అతనిని 

(తన కారుణాయనికి) ఎనుాకొని, అతని 

ప్శాాత్త్త పానిా స్వవకరంచి, అతనికి మారగ ్
దరశకతవం్చేశాడు.  

 
67) తషాా: అంటే ప్్యాస, కషాం, కఠినం. అంటే, సవరగ ంలో మానవుని అతయవసర వసతులు 

అంటే ఆహారపానీయాలు, వసాత ైలు మరయు నివాసం అనీా కోరనవెంట్నే లభిసాత యి. వాటి 

కొరకు కషాప్డే అవసరంవుండదు. కాని, ఇహలోకంలో వాటికొరకు మానవుడు 

ప్్యాసప్డుతూ వుంటాడు. అదే దీని అరథ ం.  

68) చూడండి, 7:20-22.  

69) వార దిగంబరతవం వయకత ం కాసాగింది. చూడండి, 7:26-27.  

َيَجدَُفَسََ يََاو  َََََسمحشَاَِٰبََاِب لِي َاِْلَّ
ََ

ََّكََ ل َ َعُدوٌّ ٰهَذاَ َ اِنَّ يٰياَٰدُمَ َفُقل َناَ
ِمَنََ ُّي رَِجنَُّكَماَ فَََلَ َولَِزو ِجَكَ

ٰٰقَ َنَّةَِفَتَش  ََََاْل 
َعَفِي َهاََوَْلََتع ٰريََ َََتُو  َلََكَاَْلَّ اِنَّ

ََيحض
ًٰحَ َمُؤاَفِي َهاََوَْلَتَض  َََواَنََّكََْلََتظ 

ََ
يَ اَِِل ََََسَوََوَسَ فََ الشَّ قََهَِ يٰياَٰدُمََََلََاٰطُنَ

ََِ ُِل  اْل  َشَجَرةَِ َ لََعٰ َُّكَ اَُدل َ َهل 
ََيب ِٰلَ َْلَّ ََََوُمل ك 

لَُهَماَ َ َفَبَدت  ِمن َهاَ فَاََكََلَ
َّي ِصفَٰ َوَطفَِقاَ َعلَي ِهَماََسو اٰتُُهَماَ ِنَ

َنَّةِ اْل  َرِقَ وَّ َ ََِمن  ََحمس اَٰدُم َ َََربَّهَ وََعٰٰصي
َيخبَََفَغٰوي

َمََّثَُ َتََاجَ َ ََربُّهَ بُٰهَ عَََفتَََ هَِيَ لََاَبَ
َََوََهٰديَ
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123. (అలా్లహ్) అనాాడు: ''మీరదద రూ 

కలసి ఇకకడి నుండి దిగిపోండి. మీరు 

ఒకరకొకరు శ్తుర వులై్ 70  ఉంటారు. కాని నా 

తరఫు్ నుండి మీకు మారగ దరశకతవం తప్పక 

వసూత  ఉంటుంది, కావున నా్ మారగ దరశక్

త్త్వనిా అనుసరంచే్ వాడు, మారగ భ్షాుడూ్

కాడు మరయు దురవసథ కూ గురకాడు.  

124. ''మరయు ఎవడైతే నా సందేశ్ం నుండి 

విమఖుడవుత్త్డో నిశ్ాయంగా, అతని 

జీవితం ఇరుకైెపోతుంది మరయు పున్రుతాాన్ 

దిన్మున్ అతనిని అంధునిగా 

లేపుతాము.''   
125. అప్పపడతడు అంటాడు: ''ఓ నా 

ప్్భూ! ననాందుకు గుర డాివానిగా లేపావు, 

వాసత వానికి నేను (ప్్ప్ంచంలో) చూడగలిగేవాణి్ణ 

కదా?''   
126. అప్పపడు (అలా్లహ్) అంటాడు: ''మా 

సూచనలు నీ వదద కు  వచిానప్పడు, నీవు 

వాటిని్ విసారంచ్చవు. మరయు అదేవిధంగా 

ఈ రోజు నీవు విసారంచబడుతునాావు.''  

127. మరయు ఈ విధంగా, మేమ 

మితిమీర ప్్వరత సూత  తన ప్్భువు సూచనలను 

విశ్వసించని వానికి ఇటువంటి్ ప్్తిఫల్లనేా 

ఇసాత మ. మరయు ప్రలోక శ్చక్ష ఎంతో 

కఠినమైెనది మరయు శాశ్వతమైెనది.  

128. వీరకిపూరవం గడిచిన ఎనోా 

తరాలను మేమ నాశ్నం చేసి  ఉనాామ. 

వీరు వార నివాససథ ల్లలలో తిరుగుతునాారు. 

ఏమీ? దీని వలన కూడ్డ వీరకి 

మారగ దరశకతవం లభించలేదా? నిశ్ాయంగా, 

ఇందులో అరథ ం్ చేసుకొనేవారకి ఎనోా 

సూచనలునాాయి.  

 

70) అంటే మానవుడు మరయు షై'త్త్న్ చూడండి, 7:24 మరయు 2:36.  

بَِطاَِمن َهاَََجِي ًعاَ  ََََقَاَلَاه  َبع ُضُكم 
َعُدوٌَّ َ َِْلَع ض  ََمجتَ يَا تَِينَُّكم  اَ فَاِمَّ

ُهَداَيََ اتََّبَعَ َفَمِنَ ُهًديممقَ َ ِمِِنِ 
ٰٰقَ ََوَْلَيَش  َََفَََلَيَِضلُّ

َ
ََل َ َ فَاِنَّ َ رِي 

َذِك  َعن  َرَضَ اَع  َ ََوَمن 
َةًَشََي ََمعَِ ََن َُشََُضن ًَكََ وَّ يَََ ََمََوَ هَ 

ِٰمَ َََال قِيَٰمةَِاَع  َ
ََ َََََرِبَِقَاَل َوقَد  ِٰمَ اَع  َ ي تَِن  َحََش  لَِمَ

ًاَ ََُكن ُتَبَِصْي 

مجتَقَاَلََكٰذلَِكَاَتَت َكَاٰيُٰتَناَفَنَِسي تََهَا
َو َمَتُن َٰسَ ََََوَكٰذلَِكَاِل 

َ
َولَمَ  ََفَ اََس  َ َمن  َ ََن زِي  ََوَكٰذلَِكَ

مَِ َ يُؤ  َن  ََٰ َبِا َِبِهَ رََيِٰتَ َََعَذاُبََولََمحشَ
ََواَب ٰٰقَا ِٰخَرةَِاََشدُّ َََْل 

َ
َناَ لَك  اَه  َ َكم  َ لَُهم  ِدَ َيه  َ اَفَلَم 
َ ِِف  َنَ ُشو  َيم  ِنَ ال ُقُرو  ِمَِنَ َ َقب لَُهم 

ََمٰسِكنِِهمَ  َمحشَ َْلٰيٰت  ذٰلَِكَ َ ِِف  َ اِنَّ
ُوِلَاَلُّٰٰهَ َخجمََِْلِ
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129. మరయు నీ ప్్భువు నుండి మొదటా్లనే 

ఒక గడువు్ కాలం నిరియించబడి ఉండకపోతే, 

వీరకి ఈ పాటికే (శ్చక్ష) తప్పక విధించబడి్

ఉండేది. కాని (వీర) గడువు్ కాలం 

నిరియించబడి్ఉంది. 71  

130. కావున (ఓ మ'హమాద్!) వారు ప్లికే 

మాట్లకు నీవు ఓరుప్ వహంచ్చ. సూరుయడు 

ఉద్యించక మందు మరయు అసత మించక 

మందు నీ ప్్భువు ప్వితర తను కొనియా్

డుతూ, ఆయన సోత తర ం్చెయియ. మరయు రాతిి 

సమయాలలో మరయు ప్గటి వేళ్లలో 

కూడ్డ ఆయన ప్వితర తను కొనియాడు. 72  

తదావర నీవు సంతుషాుడవయ్యయ్ అవకాశ్్

మంది!  

131. వారలోని ప్లు్ రకాల్ జనులకు 

మేమ్ఇచిాన ప్ాప్ంచిక్జీవిత్వైెభవాల్వైెప్ప 

నీవు ఆశ్గా్ చూడకు. వారని్ వాటి దావరా 

ప్రీకిష ంచటానికే్ఇచ్చామ.73  నీ ప్్భువు ఇచేా 

జీవనోపాధియ్య అతుయతత మమైెనది మరయు 

చిరకాలమండేది. 74  

 

71) అలా్లహ్ (సు.త.) పాప్ం చేస్త వారని వెనువెంట్నే శ్చకిష స్తత  ప్్ప్ంచంలో ఒకకడు కూడ్డ శ్చకిష ంచ 

బడకుండ్డ ఉండడు. ఇది అలా్లహ్ (సు.త.)కు తెలుసు, కాబటాి ఆయన (సు.త.) ప్్తి 

ఒకకరకి ప్శాాత్త్త ప్ప్డటానికి గడువు్ ఇసాత డు. ఇదే అలా్లహ్ (సు.త.) విధానం 

(సాంప్్దాయం). ఇక ఆ సమయం వచిాన తరువాత ఆయన శ్చక్ష్ నుండి  తపిపంచే వారు 

ఎవవరూ ఉండరు. అందుకే నీవు సతయ-తిరసాకరులను భోగ భాగాయలతో విరర వీగుతూ 

ఉండటానిా చూసుత నాావు. చూడండి, 10:11, 16:61, 18:58.  

72) చూడండి, 11:114.  

73) ఇల్లంటి సందేశానికి చూడండి, 3:196-197, 15:88 మరయు 18:7 మొదలైనవి.  

74) ఒకసార 'ఉమర్ (ర'ది.'అ.) దైవప్్వకత  ('స'అ.స.) దగగ రకి వచ్చారు. అతను ఒక చ్చప్మీద 

ప్ండుకొని ఉనాది చూసి ఏడవసాగారు. అతని ఇంటా్ల రండు చరాాల కంటే ఎకుకవ ఏమీ 

లేవు. దైవప్్వకత  ('స'అ.స.) అతని ఏడుపకు కారణ్మడగగా, 'ఉమర్ (ర'ది.'అ.) ఇల్ల 

జవాబిచ్చారు: ' ఖైసర  మరయు కిసార  ఎనోా భోగభాగాయలలో మనిగి ఉనాారు. మీరేమో 

అతుయతత మ సృషా అయికూడ్డ ఈ సిథ తిలో ఉనాారు.' దానికి దైవప్్వకత  ('స'అ.స.) అనాారు: 

'' 'ఉమర్ (ర'ది.'అ.) నీకు ఇంకా సందేహమందా? ఎవరకైెతే కేవలం ఇహలోకంలోనే 

ِمنَ  َ َسَبَقت  ََكَِمٌةَ َْلَ ََولَو  ََِ ِب َََكَرَّ
اَََنَلِزََََكَلََ َسَََجٌلَمَُّاًماَوَّ َىجتََِمًّ

َ
ََ وََسِبِح  َنَ لُو  َيُقو  َماَ َ لََعٰ َ ِْب  فَاص 

ََ ِد ِسَََََرِبَِكَِِبَم  م  الشَّ ِعَ ُطلُو  َقب َلَ
بَِهَا ُغُرو  َٓمجتَََوَقب َلَ اٰنَا َ اِلَّ ِلَئََِوِمن  َ

لََعلََّكََ اَلََّهارَِ َراَفَ َواَط  َ فََسِبِح 
َََتَر ٰٰضَ

َ
نََّ َتُمدَّ َعي نَََوَْلَ َمَاٰلَٰاََََِكَيَ َ َناَََ ََمتَّع 

َ َيٰوةََِزَ اََبِه يَ ال  َرَةَ زَه  َ ِمِن ُهم  َواًجاَ
فِي هَِ َ تَِنُهم  َِلَف  ن َياممقَ َاَّلُّ َورِز ُقَمحشَ

اَب ٰٰقََََرِبَِكَ َوَّ ٌ ََََخْي 
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132. మరయు నీ కుటుంబంవారని నమా'జ్ 
చేయమని ఆజాాపించ్చ; మరయు సవయంగా 

నీవు కూడ్డ దానిని సహనంతో్ పాటించ్చ. 

మేమ నీ నుండి జీవనోపాధిని ఆశ్చంచమ. 

మేమే నీకు జీవనోపాధిని ఇచేావారమ. 

చివరకు దైవభీతి గలవారదే ఉతత మ 

మగింప్ప.  

133. మరయు వారంటారు: ''ఇతను (ఈ 

ప్్వకత ) తన ప్్భువు్ వదద ్ నుండి ఏదైనా ఒక 

అదుభత సూచన (మహమ) ఎందుకు తీసుకు్

రాడు?'' ఏమీ? పూరవప్ప గర ంధాలలో 

పేరొకనబడిన సపషామైెన నిదరశనం వార్

వదద కు రాలేదా? 75  

134. ఒకవేళ్ మేమ దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ను,  

మ'హమాద్ కు) ప్ంప్క్మందే వారని శ్చకిష ంచి 

ఉంటే! వారు అనేవారు: ''ఓ మా ప్్భూ! నీవు 

మా వదద కు ఒక సందేశ్హరుణి్ణ ఎందుకు 

ప్ంప్లేదు? (అల్లచేస్తత ) నిశ్ాయంగా, మేమ – 

అవమానం పంది, అగౌరవం్ పాలు కాక మందే 

– నీ సూచనలను పాటించేవారం కదా?'' 76  

135. వారతో ఇల్ల అను: ''ప్్తి ఒకకడు 

(తన అంతిమ ఫలితం కొరకు) వేచి ఉనాాడు. 

కావున మీరు కూడ్డ వేచి్ ఉండండి. సరైన్

మారగ ంలో ఉనా వారవరో మరయు 

మారగ దరశకతవం పందిన వారవరో, మీరు 

తవరలోనే తెలుసుకుంటారు.''  

***** 

 
భోగభాగాయలు ఇవవబడా్డయో వారే వీరు. వీరకి ప్రలోకంలో ఏమీ మిగలదు.'' ('స'హీ'హ్ 

బు'ఖ్యరీ, మసాిం).  
75) ఇంకా చూడండి, 2:42 మరయు 61:6.  

76) అలా్లహ్ (సు.త.) ఎవరని కూడ్డ అజాానంతో చేస్త తప్పపల కొరకు – వారకి మారగ ్

దరశకతవం చూప్నంత వరకు – శ్చకిష ంచడు. అంటే సనాారాగ నిా చూసిన తరువాత కూడ్డ 

దానిా తిరసకరంచి మారగ భ్షాులైన వారని శ్చకిష సాత డు. చూ. 6:131, 15:4; 26:208-209.      
*** 

َ َطِْب  َواص  لٰوةَِ بِالصَّ لََكَ اَه  َ َوا ُمر 
ََعلَي َهَا رِز قًَامحشَ ـ َلَُكَ نَس  ََن ُنََمحشَََْلَ

زُقَُكَ ََِةََُعاقِبَََوال َمحشَنَر  ٰويتََّلل ََََق 
َ
َ

َََوقََا ل ََوَ لُو اَ ِمِن  َ بِاٰيَة  يَا تِي َناَ بِِهَ َْلَ محشَرَّ
ُحِفَ الصُّ ِِفَ َماَ بَيَِِنُةَ َ تَا تِِهم  َ اََولَم 

ٰلَ ُو  َََاْل 
َ

ََ ِمِن  َ بَِعَذاب  َ نُٰهم  لَك  اَه  َي اَنَّا َ َولَو 
َ لََقالُو اَ َ ََربََّنَاَقب لِه  اَر َسل َتََ َْلَي لَو 

رَسَُ فََاَِِل َناَ ًْلَ اٰيَٰعََبَِتََّنََو  َََ ِمن  تَِكَ
ََوََن ٰزيََنَ ب ِلَاََقََ َََنَِّذلَّ
َ

بَُّصو ا فََْتَ ِبٌِصَ َْتَ مُّ َ ُُكٌّ َ مجتََقُل 
اِطََ َ ٰحُبَالِِصِ َاَص  َنََمن  لَُمو  فََسَتع 

َتٰديَ ََوَمِنَاه  وِِيِ َخجمََالسَّ
 


