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22.  [*] "మరియు నన్ను సృష్ట ించిన 

వానిని (అలా్లహ్ న్న) నేనిందుకు ఆరాధించ 

కూడదూ? మరియు మీరింతా ఆయన 

వైపునకే మరలింపబడతారు.   

23.  "ఏమీ? ఆయనన్న వదల నేన్న 

ఇతరులన్న ఆరాధ్య దైవాలుగా 

చేసుకోవాల్ల? ఒకవేళ ఆ అనింత 

కరుణామయుడు నాకు హాని చేయదలచు 

కుింటే, వారి సిఫారసు నాకు ఏ మాతర ిం 

ఉపయోగపడదు మరియు వారు నన్ను 

కాపాడనూ లేరు.  

24.  "అల్ల చేసే్త నిశ్చయింగా, నేన్న 

సపష్ట మైన మారగ భ్ర ష్ట తవింలో పడిపోయిన 

వాడిని అవుతాన్న.  

25.  "నిశ్చయింగా మీరిందరి పర భువునే, 

నేనూ విశ్వసిించాన్న, కావున మీరు నా మాట 

వినిండి!"  

26.  (అతనిని వారు చింపిన తరువాత 

అతనితో) ఇల్ల అనబడిింది: "నీవు సవరగ ింలో 

పర వేశించు." అతడు ఇల్ల అనాుడు: 

"అయోయ! నా జాతి వారికి ఈ విష్యిం తెలసే్త 

ఎింత బాగిండేది!  

27.  "నా పర భువు నన్ను క్షమించి, నన్ను 

గౌరవనీయులలోకి పర వేశింపజేసిన సింగతి!"   

28.  (*) మరియు ఆ తరువాత అతని 

జాతి వారి మీదకు, మేము ఆకాశ్ిం న్నిండి ఏ 

సైనాయనీు పింపలేదు. అసలు మాకు 

సైనాయనిు పింపే అవసరమే ఉిండదు!  

29.  అది కేవలిం ఒక పెదద  ధ్వని 12 

మాతర మే! అింతే! వారింతా (ఒకేసారి) అింతిం 

చేయబడా్డరు.  

 

12) 'సయ్'హతున్: ధ్వని, అరుపు, గరజ న లేక శ్బద ిం. ఇింకా చూడిండి, 36:49, 53, 38:15.  

ِلَََومََ َاَ اَْعُبدََُلاََ ََ َاَّلََِ ََفََْيَ َطَرِِنْ
ََََََلْهَِتُرَْجُعْوَنََواَِ
 

ََتَََءاََ دَُمَِِخُذ يُّرِْدِنََْنَ اِْنَ اٰلَِهًةَ َ ْونِه ا
َالرَْْحٰنَُ ََ ْ ِ َعّنر ُتْغِنَ َلَ َ ٍّ بُِضر

َممهََشَفاَعُتُهْمََشْيـ ًاََوَلَُيْنقُِذْوِنََ
َ

َ بِْْيٍّ َمُّ ََضلٰلٍّ ِِفْ
اَاًِذاَلَ ْ ََاِنرِ

َ
َا ْ َِْنُتََاٰمََاِنرِ َىجتََمُعْوِنََسَْفََاَُكمَْبَِربر
َ

اْْلََنةََ اْدُخِلَ َقِْيَلَ ََٰاقََمحشَ ي َْيَتَلَََلَ
ََيْعلَُمْوَنَ َيحضَقَْوِِمْ

َ
َ َ ِلْ َغَفَرَ َْبَِماَ ِ ِمَنَََََربر َ وََجَعلَِّنْ

َ َََالُْمْكَرِمْْيَ
َبْعِده ََ ِمْنَْۣ َ قَْوِمه  َ

لََعٰ اَنَْزْْلَاَ َا َوَما
الَسَمآءَِ َِنَ مر َ ُجْندٍّ ُكنََََِمْنَ اََوَماَ

ََََْْيََلَُِمْنَِ
اَِاَِ ََكنَْتَ َِْنَ َواِحَدةًَفَا اَذَََلََصْيَحًةَ

َََُدْوَنَٰخََُِهمَْ
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30.  ఆ దాసుల గతి ఎింత శోచనీయ 

మయినది! వారి వదద కు ఏ సిందేశ్హరుడు 

వచిచనా, వారు అతనిని ఎగతాళి 

చేయకుిండ్డ ఉిండలేదు.  

31.  ఏమీ? వారు చూడలేదా (వారికి 

తెలయదా)? వారికి ముిందు మేము ఎన్ను 

తరాలన్న నాశ్నిం చేశాము. నిశ్చయింగా, 

వారు (వారి పూర్వవకులు) ఎనుటికీ వారి 

వదద కు తిరిగిరారు.  

32.  కాని వారిందరినీ కలపి ఒకేసారి, మా 

ముిందు హాజరుపరచడిం జరుగతుింది.  

33.  మరియు వారి కొరకు సూచనగా 

జీవింలేని ఈ భూమయే ఉింది. మేము దీనికి 

పార ణిం పోసి, దీని న్నిండి ధానయిం తీసేాము, దాని 

న్నిండి వారు తిింటారు.  

34.  మేము దీనిలో ఖర్జజ రపు మరియు 

దార క్ష వనాలన్న పెించాము మరియు వాటిలో 

ఊటలన్న పర వహింపజేశాము.  

35.  వారు దీని ఫల్లలన్న తినటానికి; 

మరియు ఇదింతా వారి చేతులు చేసిింది 

కాదు. అయినా వారు కృతజఞ తలు 

తెలుపరా?  

36.   భూమ న్నిండి ఉతపతేి అయేయ అనిు 

వసేువులలో, జీవులలో మరియు సవయాన 

వారిలో (మానవులలో) ఇింకా వారికి తెలయని 

వాటిలోనూ (ఆడ-మగ) జతలన్న సృష్ట ించిన, 

ఆయన (అలా్లహ్్) పరమ పవితుర డు. 13  

 

13) సృష్ట లో న్నను పర తి వసేువు జతలలో ఉనుది. అవి జీవులు కానీ, నిర్వజ వులు కానీ. 

జీవరాసులలో మరియు వృక్షరాసులలో ఆడ-మగ; చీకటి-వలుగలు, చల-వేడి, 

విదుయచఛకిి మరియు అయసాకింతాలలో ఉను ఆకరష ణా (+) మరియు వికరష ణా (-) శ్కిులు 

మొదలైనవి. కేవలిం అలా్లహ్్ (సు.త.) మాతర మే ఏకైకుడు.  

الِْعَباِد َ لََعَ ًةَ يَاْتِْيِهْمََمطََيَٰحْْسَ ِْنَََماَ مر
َيَْسَتْهزُِءْوَنََ َاَِلَََكنُْواَبِه  ََرَُسْولٍّ

ََ
َِنََ َقْبلَُهْمَمر اَْهلَْكَناَ يََرْواََكْمَ اَلَْمَ

ََََيَرِْجُعْونََََََلَِهمَُْهْمَاََِلَُْرْوِنَاََنَالْقَُ
َ

َلََماَََجِ ْوَنََْينٌََعََّلََْيََواِْنَُُكٌّ ُُمَْضُ َخجمََا
َواٰيٌَةَلَُهُمَاْلَْرُضَالَْمْيَتُةخمتَاَْحَييْنَٰهاََ
فَِمْنُهَ َحبًّاَ ِمْنَهاَ َواَْخرَْجَناَ

َََيَاُْكلُْوَنَ
ََّنِيَْ ِْنَ مر َ َجنّٰتٍّ فِْيَهاَ َوََجَعلَْناَ لٍّ

َوَفََانَََواَعَْ َ ََجرَْبٍّ ِمَنََفَِنَاَ ْيَهاَ
َيحضَلُْعُيْوِنَا

َثمََنَْمََِِلَاُْكلُْواََ َعِملَْتُهََََحمله َرََِ َوَماَ
َََاَفَََلَيَْشُكُرْوَنَمحشَاَيِْديِْهمَْ

ُُكََهاَ اْلَْزَواَجَ َخلََقَ اَّلِْيَ ُسْبٰحَنَ
ِمَماَتُْۣنبُِتَاْلَْرُضََوِمْنَاَنُْفِسِهْمَ

ََََُمْوَنََوِمَماََلََيْعلََ
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37.  మరియు వారి కొరకు మా సూచనలలో 

రాతిర  ఒకటి; మేము దానిపైె న్నిండి పగటిని 

(వలుగన్న) తొలగిించినపుపడు, వారిని 

చీకటి ఆవరిించుకుింటింది.  

38.  మరియు సూరుయడు తన నిరీ్వత 

పరిధలో, నిరీ్వత కాలింలో పయనిసేూ 

ఉింటాడు. ఇది ఆ సరవశ్కిిమింతుని, సరవజ్ఞఞ ని 

నియమావళి.  

39.  మరియు చిందుర ని కొరకు మేము 

దశ్లన్న నియమించాము, చివరకు అది 

ఎిండిన ఖర్జజ రపు రెమమవలే అయిపోతుింది.  

40.  చిందుర ణీ్ణ అిందుకోవటిం సూరుయడి తరిం 

కాదు. మరియు రాతిర  పగటిని అధగమించ   

జాలదు. మరియు అవనీు తమ-తమ 

కక్షయలలో సించరిసేూ ఉింటాయి.  

41.  వారికి మరొక సూచన ఏమటింటే, 

నిశ్చయింగా, మేము వారి సింతతిని (నూ'హ్్ 

యొకక) నిిండు నావలోనికి ఎకికించాము.  

42.  మరియు మేము వారు ఎకిక పరయాణిం 

చేయటానికి, ఇటవింటి వాటిని ఎన్ను 

సృష్ట ించాము.14   

43.  మరియు మేము కోరినటాయితే వారిని 

ముించివేస్త వారము; అపుపడు వారి కేకలు 

వినేవాడెవడూ ఉిండడు మరియు వారు 

రకిష ించబడనూలేరు –  

44.  మేము కరుణ్ణసే్త తపప – మరియు 

మేము కొింత కాలిం వరకు వారికి వయవధనిసే్త 

తపప!  

 

14) చూడిండి,16:8.  

ََ َََواٰيٌَة ُخَِمْنُهَاْلََهاَرَنَْسلََخمتََُلََاََلَُْهمَُل
ََََيحضََنَُموَْْظلََِمَُّمَْهَُفَاَِذاَ
َ

لََهَا َ ٍّ لُِمْسَتَقرر ََتْرِْيَ محشََوالَشْمُسَ
َىجتََذٰلَِكََتْقِديُْرَالَْعزِيْزَِالَْعلِْيِمَ

َ
ََعَدَ َ َحّٰتّٰ َمَنازَِلَ قََدْرنُٰهَ َوالَْقَمَرَ

َََِديِْمَََكلُْعرُْجْوِنَالْقََ
الشََ يََمََْلَ ََبََْۣنُسَ ا لََها َ تُْدرَِكَِِغْ اَْنَ

َوَلَ َالَْقَمَرَ َسَاُلَاََلََْ اْلََهارَِبِقََُ محشََ
َيَْسَبُحْوَنَ َفَلَكٍّ َِِفْ ََََوُُكٌّ

ِِفَ َِيَتُهْمَ ُذرر َْحَلَْناَ اَنَاَ لَُهْمَ َواٰيٌَةَ
َيحضَالُْفلِْكَالَْمْشُحْوِنَ

ََ ِْثلِه  مر ِْنَ مر لَُهْمَ يَْركََوََخَلْقَناَ بُْوَنَََمَا
ََ
َََواِنَْ ن ُنْغرِقَْشَََ لَُهْمَاَْ فَََلَََصِيَْخَ ُهْمَ
َيحضَْوَنََقذَُُينََُْهمَََْلَوََ
َ

َِناََوَمتََ َََااَِلَرَْْحًَةَمر ًَََعَاِٰلَِحْْيٍّ َ



ُٓسوَرةُ   -36  భాగం: 23 36. సూరహ్ యా-సీన్ 893 23 :الُجْزءُ   یٰس 
 

45.  మరియు వారితో: "మీరు, మీ 

ముిందును దానికీ (ఇహలోక శక్షకూ) 

మరియు మీ వన్నక రాన్నను దానికీ (పరలోక 

శక్షకూ) భీతిపరులై ఉింటే 15 - మీరు 

కరుణ్ణించబడతారు!" అని అనుపుపడు, 

(వారు లక్షయిం చేయటిం లేదు).  

46.  తమ వదద కు వచిచన తమ పర భువు 

సూచనలాోించి వారు విముఖత చూపకుిండ్డ 

ఉను సూచన అింటూ ఏదీ లేదు.   

47.  మరియు వారితో: "అలా్లహ్్ మీకు 

పర సాదిించిన జీవన్నపాధ న్నిండి ఖరుచ 

చేయిండి." అని అనుపుపడు సతయ-

తిరసాకరులు విశావసులతో అింటారు: 

"ఏమీ? అలా్లహ్్ కోరితే, తానే తినిపిించగల 

వారికి, మేము తినిపిించాల్ల? మీరు 

సపష్ట మైన మారగ భ్ర ష్ట తవింలో పడి ఉనాురు."  

48.  మరియు వారు ఇల్ల పలుకు 

తునాురు: "మీరు సతయవింతులే అయితే, ఆ 

వాగాద నిం ఎపుపడు పూరిి కాన్ననుది?"  

49.  వారు నిర్వకిష సేునుది కేవలిం ఒక 

పెదద ధ్వని 16 కొరకే. మరియు వారు 

వాదుల్లడుకుింటూ ఉిండగానే, అది వారిని 

చికికించుకొింటింది.  

 

15) “మా బైన అయ్దీకుమ్ వ మా 'ఖల్ఫకుమ్”: పైెన ఇచిచన తాతపరయిం న్నబుల్ 

ఖుర్ఆన్న్న అన్నసరిించి ఉింది. జూనాగఢీ గారి తాతపరయిం ఇల్ల ఉింది:'మీ వన్నకా 

ముిందు సింభ్విించే పాపాల న్నిండి కాపాడుకోిండి.'  

16) అింటే అకసామతేుగా ఊదబడే పునరుతాాన దినపు బాకా (సూర) ధ్వని, అరుపు, గరజ న 

లేక శ్బద ిం. దీనిని మొదటి బాకా లేక నఫ్'ఖతుల్ ఫజ'అ  అింటారు. దీని తరువాత 

రండవ బాకా ఊదబడుతుింది. దానిని నఫ్'ఖతు'స్స'అఖ్, అింటారు. అపుపడు అలా్లహ్్ 

(సు.త.) తపప సరవ జీవరాశులు మరణ్ణసేాయి. ఇింకా చూడిండి, 36:29, 53; 38:15.  

َ بَْْيَ َماَ اَتُقْواَ لَُهُمَ قِْيَلَ َواَِذاَ
اَيِْديُْكْمََوَماََخلَْفُكْمَلََعلَُكْمََ

َََتُرَْْحُْوَنَ
ََ

 

َْوََ تَا ََماَ َمرَِتِْيِهْمَ َْٰنَ مرَِيَةٍَّا اٰيِٰتََ َْنَ
ََََْْيََْعرِضَِاَمَُهََنَْاَِلَََكنُْواَعََََربرِِهمَْ

ِمَماَ اَنْفُِقْواَ لَُهْمَ قِْيَلَ َواَِذاَ
ََ ََُرزَقَُكُم َكَفُرْواََاّللّٰ اَّلِْيَنَ قَاَلَ حملَ

يََشآُءَ لَْوَ َمْنَ اَنُْطعُِمَ اَٰمُنْوااَ لََِّلِْيَنَ
َُ َلٰلٍََّضَََِِفَْنُْتْمَاَِلَاِْنَاَََاَْطَعَمه احمطَاّللّٰ
بِْْيٍَّ َََمُّ

ٰهذََ َمّٰٰتَ ََويَُقْولُْوَنَ اَِالْوََاَ َنَْْعُدَ
َ َََُكْنُتْمَٰصِدقِْْيَ

َواِحَدةًََ َصْيَحًةَ اَِلَ َيْنُظُرْوَنَ َماَ
ُمْوَنَ ِ َََتَاُْخُذُهْمَوَُهْمَََيِصر
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50.  వారు ఏవిధ్మైన వీలునామా కూడ్డ 

వార యలేరు మరియు తమ కుటింబీకుల 

వారి వదద కు కూడ్డ తిరిగి పోలేరు.  

51. మరియు (మరొక సారి) బాకా ఊదబడి 

నపుపడు, వారింతా గోర్వల న్నిండి (లేచి) తమ 

పర భువు వైపునకు వేగింగా పరిగెతేుకుింటూ 

వసేారు. 17  

52. వారింటారు: "అయోయ మా దౌరాాగయిం! 

మమమలు మా పడకల న్నిండి లేపి ఎవరు 

నిలబటాట రు?" (వారితో అనబడుతుింది): 

"ఇదే ఆ అనింత కరుణామయుడు చేసిన 

వాగాద నిం. మరియు అతని సిందేశ్హరులు 

సతయమే పలకారు!"  

53. అది కేవలిం ఒక పెదద  ధ్వని 18 మాతర మే! 

అింతే వారింతా మా ముిందు హాజరు 

చేయబడుతారు!  

54. ఆ రోజ్ఞ ఎవవరికీ ఎల్లింటి అనాయయిం 

జరుగదు. మరియు మీ కరమలకు తగినది 

తపప, మరే పర తిఫల మవవబడదు.  

55. నిశ్చయింగా, ఆ రోజ్ఞ సవరగ వాసులు 

సుఖ-సింతోషాలలో నిమగులై ఉింటారు.  

56. వారు మరియు వారి అ'జావజ్ (భారయ 

/ భ్రిలు), నీడలలో, ఆసనాల మీద దిిండాకు 

ఆన్నకొని కూరొచని ఉింటారు.19  

57. అిందులో వారికి ఫల్లలు మరియు 

వారు కోరేవనీు ఉింటాయి.  

 

17) కొిందరు వాయఖ్యయతలు దానిని రండవ బాకా అని, మరికొిందరు దానిని మూడవ బాకా 

అింటే నఫ్'ఖతుల్ బ'అసి' వన్నుషూర్ అని, అింటారు. అది ఊదబడగానే గోర్వలలోని 

వారింతా లేచి వసేారు. (ఇబు-కసీ'ర్).  

18) ఇది పునరుతాాన దినమున ఇసా్రఫీల్ ('అ.స.) ఊదే బాకా ధ్వని.  

19) చూడిండి, 4:57, 18:31 మరియు 55:54.  

ََ
ا
اِٰل َوَلَا تَوِْصَيًةَ يَْسَتِطْيُعْوَنَ فَََلَ

َخجمََِجُعْونََاَْهلِِهْمَيَرَْ
ِِفَفََِونَُ ََخَ َالَ فَاِذََصُّ َِنََْورَِ مر ُهْمَ اَ

ََِلَٰاْلَْجَداِثَاَِ ََنِْسلُْوَنَيََََِهمََْربر
ََ

ِمْنََ َبَعَثَناَ َمْنَْۣ يَٰويْلََناَ قَالُْواَ
ََمْرقَِدنََا َهسَ وََعَدَ َماَ ََالرَْْحٰنَُٰهَذاَ

ََ|وََصَدَقَالُْمرَْسلُْوَنَ
َ

فَاِذََاِْنَََكنَْتَاَِلََصْيَحًةََواِحَدةًَ اََ
َََْوَنَاَُُمَْضَُْينَََّلََْيٌعََُهْمَََجِ

تَُ َلَ نََلََظَْفَاَْلَْوَمَ شََُمَ َوَلَيَْْفٌسَ ـ ًاَ
َََُتَْزْوَنَاَِلََماَُكْنُتْمََتْعَملُْوَنََ

َ َُشُغلٍّ اَِنَاَْصٰحَبَاْْلََنةَِاَْلَْوَمَِِفْ
َممهَفِٰكُهْوَنَ

َٰ ِظل َ ِِفْ َواَْزَواُجُهْمَ َُهْمَ لََعَ َ لٍّ
َممهََنَََتِكـ ُوَْئِِكَمَُاْلََرآَ

ََ ْوَنَعَُكَِهٌةََولَُهْمََماَيَدَََافِْيَهاَفََْمََهَُل
ََممه
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58.  "మీకు శాింతి కలుగగాక (సల్లిం)!" 

అనే పలుకులు, అపార కరుణాపర దాత 

అయిన పర భువు తరఫు న్నిండి వసేాయి. 20  

59.  ఇింకా (ఇల్ల అనబడుతుింది): "ఓ 

అపరాధుల్లరా! ఈ నాడు మీరు వేరయి 

పిండి. 21  (1/8)  

60.  * "ఓ ఆదమ్ సింతతి వారల్లరా: 

'షై'తాన్నన్న ఆరాధించకిండి.' అని నేన్న మీతో 

పర మాణిం తీసుకోలేదా? నిశ్చయింగా, అతడు 

మీకు బహరింగ శ్తుర వు! 22  

61.  "మరియు మీరు ననేు ఆరాధించిండి. 

ఇదే రుజ్ఞమారగ మని!  

62.  "మరియు వాసేవానికి వాడు (షై'తాన్) 
మీలో పెదద  సమూహానిు దారి తపిపించాడు. 

ఏమీ? మీకు తెలవి లేక పోయిిందా?   

63.  "మీకు వాగాద నించేయబడిన ఆ నరకిం 

ఇదే!  

64.  "మీరు సతాయనిు తిరసకరిసేూ ఉనుిం 

దుకు ఈ రోజ్ఞ దీనిలో పర వేశించిండి (కాలిండి)."  

65.  ఆ రోజ్ఞ మేము వారి న్నళామీద ముదర  

వేసేాము.23  మరియు వారేమ అరిజ ించారో వారి 

చేతులు మాతో చెబుతాయి మరియు వారి 

కాళా్ల  మా ముిందు సాక్షయమసేాయి.  

66.  మరియు మేము కోరినటాయితే, వారి 

దృష్ట ని నిర్జమలించే వారము. మరి వారేమో 

దారి వైపుకు, పరుగలు తీసి దేవుల్లడే 

వారు. కాని వారికి (దారి) ఎల్ల 

కనిపిసేుింది?24   

 

20) చూడిండి, 5:16.  

21) చూడిండి, 30:14, 43.  

22) చూడిండి, 19:44.  

23) ఎిందుకింటే మొదట వారు తాము చేసిన ష్రుకన్న తిరసకరిసేారు. చూడిండి, 6:23.  

24) చూడిండి, 2:20.   

َٰ ِْنَيمطَمٌََسل َقَْوًلَمر َََربرٍّ  ََرَِحْيمٍّ

َ
الُْمْجرُِمْوَنََاَواْمتََ اَيَُّهاَ اَْلَْوَمَ ُزواَ
َََ

َاَٰدَمَاَْنََلَ ا اَلَْمَاَْعَهْدَاََِلُْكْمَيَٰبِّنْ
ََْمََعُدوٌَّه َلَكَُاِنََمجتَََتْعُبُدواَالَشْيٰطنََ

بَِ ََيحضَْْيٌَمُّ
َ َاْعُبُدْوِِنََْواَِنَ َِصََخمشَ ٌََطََاٰهَذاَ

َََقِْيٌمَْستََمَُّ
ََكثِْْيًا محشََولََقْدَاََضَلَِمْنُكْمَِجبَِلًّ

َََاَفَلَْمَتَُكْونُْواََتْعقِلُْوَنَ
َُكْنُتْمَتُوَْعُدْوَنََ ََٰهِذه ََجَهَنُمَاَلِّٰتْ
ُكْنتَُ بَِماَ اَْلَْوَمَ ْمَاِْصلَوَْهاَ

َََُرْوَنَتَْكفَُ
َمََوَْاََْلََ َََّنََْ

لََعٰا اَفَْواهِِهْمَتُِمَ َ
َِ َمََُوتَُكلر َوتَْشَهُدََهَِاَيِْديََْناَا ْمَ

ََاَرُْجلُُهْمَبَِماَََكنُْواَيَْكِسُبْوَنََ
اَْعُينِِهْمَ َ

لََعٰا لََطَمْسَناَ نََشآُءَ َولَْوَ
ْوَنََ َُيبِّْصُ اَطََفاَنّٰ َ ِ َالّصر َََفاْستََبُقوا
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67.  మరియు మేము కోరినటాయితే, వారిని 

వారి సాానింలోనే ర్జపానిు మారిచ ఉించేవారిం, 

అపుపడు వారు ముిందుకూ పోలేరు మరియు 

వన్నకకూ మరలలేరు.   

68. మరియు మేము ఎవరికి దీరాాయువు 

నొసింగతామో, అతని శార్వరక ర్జపానిు 

మారుచ తాము. ఏమీ? వారు ఇది కూడ్డ 

గర హించలేరా? 25   

69. మరియు మేము అతనికి (ము'హమమద్ 

కు) కవితవిం నేరపలేదు. 26  మరియు అది 

అతనికి శోభించదు కూడ్డ! ఇది కేవలిం ఒక 

హతోపదేశ్ిం మరియు సపష్ట మైన పఠన గర ింధ్ిం 

(ఖుర్ఆన్) మాతర మే. 27   

70. బర తికి వును పర తి వానికి హెచచరిక 

చేయటానికి మరియు సతయ-తిరసాకరుల 

ఎడల మా ఆదేశానిు నిర్జపిించటానికి!  

71. ఏమ వారికి తెలయదా? నిశ్చయింగా 

మేము వారి కొరకు మా చేతులతో 

పశువులన్న సృష్ట ించి, తరువాత వాటిపైె 

వారికి యాజమానయిం ఇచాచమని?  

72. మరియు వాటిని, వారికి సావధీన 

పరిచాము. కావున వాటిలో కొనిుటిపైె వారు 

సావర్వచేసేారు, మరి కొనిుటిని (వాటి 

మాింసానిు) వారు తిింటారు.  

 

25) చూడిండి, 4:28.  

26) మకకహ్ ముష్ర కులు దైవపర వకి ('స'అ.స.)న్న వివిధ్ ఆరోపణలతో పీడిించేవారు. 

వాటిలో ఒకటి ఇతన్న ('స'అ.స.) కవితవిం చెబుతునాుడని. దానికి అలా్లహ్్ (సు.త.) 

ఇకకడ జవాబిసేు నాుడు: ఒకవేళ ఇది కవితవిం అయితే మీరు దీనివింటి ఒక్క సూరహ్ 

నైనా రచిించి తీసుకు రిండని. కాని దానిని ఎవవర్జ ఈ రోజ్ఞ వరకు పూరిిచేయలేక 

పోయారు. ఇింకా చూడిండి, 26:224-226.  

27) చూడిండి, 15:1.  

ِهْمَتَِنَََكََمََْخنُٰهْمَلََعََٰلََمسَََولَْوَنََشآءَُ
ََفَمَا وَََااْسَتَطََ ُمِضيًّاَ ََلَُعْواَ
َََخجمََنََرِْجُعوَْيََ

اْْلَلْقَِ ِِفَ ِْسُهَ ُنَنكر ِْرُهَ نَُّعمر محشََوَمْنَ
َََاَفَََلََيْعقِلُْوَنَ

ََل َ ْعَرََوَماَيَْۣنَبِِغْ ِ محشَََوَماََعلَْمنُٰهَالشر
بَِ َاِْنَُهَوَاَِلَذِْكٌرََوقُْراٌٰنَمُّ َيحضَْْيٌ

َ

ُْنذَِ ِ يَِحَقَالَْقْوُلََحيًّاَوََََنََََكَََنََْرَمَََلر
َ َََيَْنَكٰفِرَِلَْالََعَ
َِماَاََ مر لَُهْمَ َخلَْقَناَ اَنَاَ يََرْواَ َولَْمَ

لََهاَ َفُهْمَ اَنَْعاًماَ َا اَيِْدْيَنا َعِملَْتَ
َََٰملُِكْوَنَ

َوَذلَلْنَٰهاَلَُهْمَفَِمْنَهاََرُكْوبُُهْمََوِمنَْهاَ
 ََْوَنَيَاُْكلَُ

َ
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73. మరియు వాటిలో వారికి ఎన్ను 

పర యోజ నాలు మరియు పానీయాలు (పాలు) 

ఉనాుయి. అయినా, వారెిందుకు 

కృతజఞ తలు చూపరు?  

74. తమన్న ఆదుకుింటారనే ఆశ్తో, వారు 

అలా్లహ్్ న్న వదిల, ఇతరులన్న ఆరాధ్య 

దైవాలుగా చేసుకునాురు. 28   

75. వారు (ఆ దైవాలు), వీరి కల్లింటి 

సహాయిం చేయలేరు. అయినా! వీరు (సతయ-

తిరసాకరులు) వారి (ఆదైవాల) కొరకు సైనయిం 

మాదిరిగా సరవ సనుదుు లై ఉనాురు. 29  

76. కావున (ఓ ము'హమమద్!) వారి 

మాటలు నిన్ను బాధింప నివవరాదు. 

వాసేవానికి! మాకు, వారు దాచేవీ మరియు 

వలబుచేచవీ అనీు బాగా తెలుసు.  

77. ఏమీ? మానవుడు ఎరుగడ్డ? 

నిశ్చయింగా మేము అతనిని వీరయబిిందువుతో 

సృష్ట ించామని? అయినా! అతడు 

బహరింగింగా తగవుల్లడేవాడిగా తయా 

రయాయడు? 30  

78. మరియు అతడు మాకు పోలకలు 

కలపసేూ తన సృష్ట నే మరచిపోయాడు. 

అతడు ఇల్ల అింటాడు: "కృశించిపోయిన ఈ 

ఎముకలన్న తిరిగి ఎవడు బర తికిించగలడు?"  

 

28) అింటే విగర హాలు, కలపత దైవాలు, అవతారాలుగా భావిించబడే మానవులు, 

సాధువులు, సనాయసులు, పర వకిలు, షై'తాన్ మరియు దైవ దూతలూ లేక ధ్న సింపతేులు, 

బలిం, శ్కిి, అదృష్ట ిం, శ్కునిం మొదలైనవి. వీటినే వారు దైవాలుగా చేసుకొని 

ఆరాధసేునాురు.  

29) ఈ ఆయత్ యొకక మరొక తాతపరయిం ఈ విధ్ింగా కూడ్డ ఉింది: ''వారు (ఆ దైవాలు), 

వీరికల్లింటి సహాయిం చేయలేరు. కాని వారు (ఆ దైవాలు పునరుతాాన దినమున తమన్న 

ఆరాధించిన వారికి) విరుదు  భ్టలుగా హాజరు చేయబడతారు.'' (ఇబుకసీ'ర్).  

30) ఇటవింటి ఆయత్కు చూడిండి, 16:4.  

اَفَََلَمحشََارُِبَُعََوَمشََافَِنََمََََْيَهَاَولَُهْمَفَِ
 َََيَْشُكُرْونََ

َ
َِِمْنَُدْوِنََََّتَُذْواَوا اٰلَِهًةَلََعلَُهْمََاّللّٰ

ْوَنَ ََََىجتَُيْنَّصُ
لَُهْمَ وَُهْمَ نَّْصَُهْمَ يَْسَتِطْيُعْوَنَ َلَ

ْوَنَ َْضُ َََُجْنٌدَُمُّ

قَْولُُهمَْ ََيُْزنَْكَ ََفَََلَ نََجحم مََاِنَاَ اَْعلَُمَ
ََََلُِنْونََُيعَْاَمَََنَوََوَْيُِْسَُّ
َ

َْ اْلِن يََرَ اَََاسََاََولَْمَ َخلَْقنَُٰنَ ِمْنََنَاَ ُهَ
َ بِْْيٌ َفَاَِذاَُهَوََخِصْيٌمَمُّ ََنُّْطَفةٍّ

َ
ََخلَْقهَ  َمَثًَلََونَِِسَ قَاَلَمحشَََوََضََبََْلََا

َالْعِظََ ََرِمْيٌمََاَمْنَيُّْْحِ  َََمََوِِهَ

َ
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79. ఇల్ల అన్న: "మొదట వాటిని 

పుటిట ించిన ఆయనే, మళ్ళీ వాటిని 

బర తికిసేాడు. మరియు ఆయనకు, పర తి దానిని 

సృష్ట ించే జాఞ నముింది."  

80. ఆయనే పచచని చెటట  న్నిండి మీ కొరకు 

అగిుని పుటిట ించేవాడు, తరువాత మీరు దాని 

న్నిండి మింటన్న వలగిించుకుింటారు.  

81. ఏమీ? ఆకాశాలనూ మరియు భూమనీ 

సృష్ట ించగలవాడు, వాటిల్లింటి వాటిని మరల 

సృష్ట ించలేడ్డ? ఎిందుకు చేయలేడు! ఆయనే 

సరవ సృష్ట కరి, సరవజ్ఞఞ డు. 31  

82. నిశ్చయింగా, ఆయన విధాన 

మేమటింటే! ఆయన ఏదైనా చేయదలచు 

కునుపుపడు దానితో: "అయిపో!" అని 

అింటాడు, అింతే! అది అయిపోతుింది.  

83. ఎిందుకింటే! పరమ పవితుర డైెన ఆయన 

(అలా్లహ్) చేతిలో పర తి దానికి సింబింధించిన 

సరావధకారాలు ఉనాుయి మరియు 

మీరింతా ఆయన వైపునకే మరలించ 

బడతారు.  

***** 

 

31) చూడిండి, 40:57, 46:33 మరియు 17:99.                        *** 

اَّلَِ َُيْيِْيَهاَ اَنَْقُْلَ َ َْيا َا ََوَلَاَََشاََها
ََعلِْيُمَََُهوََوََمحشَةٍََّمرََ ََخلْقٍّ ِ

َيحضَبُِكلر

َجعََِۨا الَشَجرَََِّلِْيَ َِنَ مر لَُكْمَ َلَ
ِْنُهَ مر اَنُْتْمَ َا فَاَِذا نَاًراَ اْلَْخَضَِ

ََََََتُْوقُِدْوَنَ
الَسٰموِٰتَ َخلََقَ اَّلِْيَ اََولَيَْسَ
ََيْلَُقَ اَْنَ َ

لََعٰا َ بِٰقِدرٍّ َواْلَْرَضَ
َََعلِْيُمََُقَاْلَلَّٰاْلََََُْهوََوََََبَٰٰلَمخضخمشََمَِْمْثَلهَُ َ
اََ َا ََرَُمَْاَِنَما اََرادََه ا َا َيُقْوَلَََاَِذا اَْنَ َشْيـ ًاَ

ُكْنََفَيُكْوُنَ ََََلَ 
َ

ََ ِ
ُُكر َملَُكْوُتَ بَِيِده َ اَّلِْيَ فَُسْبٰحَنَ

َخجمَََواََِلْهَِتُرَْجُعْوَنَءٍََّشَْ



ف ٰٓ ُسوَرةُ  -37 لص ٰ  ٓا  భాగం: 23 37. సూ. అ’స్-’స్రసఫ్ఫాత్ 899 23 : ُجْزءُ لا        ت 
 

 

A-23 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/غوة تلاني ثوفة ر_بولى عربيبروفة أ 

 37. సూరహ్ అ'స్్-'స్రఫ్ఫాత్్ 

అ'స్-'సాపాాత్, అింటే వరుస్లలో లేక పంక్తు లలో నిలబడినవారు. ఈ సూరహ్్ 

మధ్య మక్కహ కాలింలో అవతరిింపజేయబడిింది. ఇిందులో నూ'హ్్, ఇబార హీమ్, 

మూసా, హార్జన్, ఇల్లయస్, లూ'త్ మరియు యూన్నస్ ('అలైహమ్ స.)లు, 

చెడుతో చేసిన పోరాటిం మరియు వారికి లభించిన విజయాలు వివరిించబడా్డయి. 

182 ఆయాతులును ఈ సూరహ్ పేరు మొదటి ఆయత్ న్నిండి తీసుకోబడిింది. 

ఈ 6 (34-39) సూరాహ్్ల సమూహింలో ఇది 4వది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపాదాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. వరుస్గా బారులుతీరి నిలుచును వారి 

(దైవదూతల) సాకిష గా!  

2. మేఘాలన్న నడిపిించే వారి 

(దైవదూతల) సాకిష గా!1  

3. ఈ ఉపదేశానిు (ఖుర్ఆన్న్న, అలా్లహ్్ 

దగగ రి న్నిండి మానవులకు) తెచేచ వారి 

(దైవదూతల) సాకిష గా! 2  

4. నిశ్చయింగా, మీ ఆరాధ్యదైవిం కేవలిం 

(అలా్లహ్్) ఒకకడే! 3   

5. ఆకాశాలు మరియు భూమ మరియు 

వాటి మధ్య న్నను వాటి పర భువు మరియు 

సూరోయదయ (తూరుప) సాల్లలకు పర భువు. 4   

 

1) ఈ ఆయత్, ఈ విధ్ింగా కూడ్డ వివరిించబడిింది. 'తరుమగొటేట వారి సాకిష గా!' 

2) ఈ ఆయత్: 'ఖుర్ఆన్ పఠించేవారి సాకిష గా!' అని కూడ్డ వివరిించబడిింది. 

3) పైె మూడు ఆయాతులలో దైవదూతల ('అ.స.) వివిధ్ కారాయలు వివరిించబడా్డయి. 

పర తిదీ అలా్లహ్్ (సు.త.) యొకక సృష్ట  మరియు ఆయనకు చెిందినదే. కావున ఆయన 

తాన్న కోరిన దాని పర మాణిం చేసేాడు. కాని మానవులకు అలా్లహ్్ (సు.త.) తపప ఇతరుల 

పర మాణిం చేయటిం నిష్దు ిం ('హరాిం) ఎిందుకింటే పర మాణిం తీసుకునే దానిని సాకిష గా 

తీసుకోవలసి ఉింటింది. మానవునికి అలా్లహ్్ (సు.త.) తపప మరో ఉతేమ సాకిష  లేడు. 

ఎిందుకింటే కేవలిం అలా్లహ్్ (సు.త.)యే సరవసాకిష . 

4) చూడిండి, 55:17. అకకడ రెిండు తూరుపలు మరియు రెిండు పడమరలు అని ఉింది. 

అింటే చలకాలిం మరియు వేసవికాలింలో సూరోయదయిం మరియు సూరాయసేమయిం 

َِِمْسِبَ ََالرَْْحِٰنَالرَِحْيمََِاّللّٰ
َ

ِتََوا فّٰ
َََيحضَاََصفًََّلصّٰٓ

َيحضَرِٰتَزَْجًراَالزّٰجَِفََ
َ
َيحضَْكًراَِتَذَِيَٰلَِفَالَّٰ
َ
ََٰنََاَِ َىجتَِحٌدَالَوََََهُكمَْاِل َ

َ ََربُّ َوَماََ َواْلَْرِضَ الَسٰموِٰتَ
َبَيَْنُهَماَوََ َىجتََرِِقََالَْمشََاََربُّ
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6. నిశ్చయింగా, మేము భూలోకానికి దగగ రి 

ఆకాశానిు నక్షతర ముల అలింకరణతో 

ముసేాబు చేశాము.  

7. మరియు తలబిరుసు అయిన పర తీ 

షై'తాన్న బారి న్నిండి కాపాడ్డము. 5   

8. ఇక వారు (షై'తాన్లు), ఉనుత 

సాానాలలో ఉను నాయకులైన దైవదూతల 

మాటలన్న చెవియొగిగ  వినలేరు. మరియు 

వారిపైె పర తి దికుక న్నిండి విసిరివేయ 

బడుతుింది.  

9. ఎిందుకింటే) వారు (షై'తాన్లు) 

బహష్కరిించబడా్డరు. మరియు వారికి 

నిరింతరమైన శక్ష ఉింది.  

10. కాని, ఎవడైెనా (ఏ  షై'తానైనా), 

దేనినైనా ఎగరవేసుకొని పోతునుటై్లతే, 

మిండే అగిుజావల అతనిని వింబడిసేుింది. 6   

11. అయితే వారిని అడగిండి: "ఏమీ? 

వారు (మానవులు) దృఢమైన సృష్ట యా! 

లేక, మేము సృష్ట ించిింది (ఈ సృష్ట  దృఢ 

మైనదా)?" నిశ్చయింగా, మేము వారిని జిగట 

మటిట  ('తీనిలా్ల'జిబ్)తో సృష్ట ించాము.  

12. వాసేవానికి, (వారి తిరసాకర వైఖరికి) 

నీవైతే ఆశ్చరయపడుతునాువు కాని వారు 

ఎగతాళి చేసేునాురు.  

13. మరియు వారికి ఉపదేశ్ిం ఇచిచనపుడు, 

వారు ఉపదేశ్మున్న సీవకరిించరు.  

 
అయేయ రెిండు చివరలు. వాసేవానికి సింవతసరపు పర తి రోజ్ఞన సూరుయడు ఒక కొర తే చోట 

న్నిండి ఉదయిసేాడు మరియు ఒక కొర తే చోటలో అసేమసేాడు (ఫ'తహ ్ అల్-ఖదీర్).  

5) చూడిండి, 15:17 నక్షతార ల ఉనికికి మూడు కారణాలునాుయి. (i) ఆకాశ్పు అలింకరణ. 

(ii) షైతాన్నలు ఆకాశాలలోకి పోయి దైవదూతల మాటలు వినటానికి పర యతిుసే్త వాటిని 

తరుమటిం. (iii) రాతిర  చీకటిలో మానవులకు మారగ దరశకతవము చేయటిం. ఈ మూడు 

తపప ఇతర ఉపయోగాలు పేరొకనబడలేదు.  

6) చూడిండి, 15:18.   

بِزِيَْنةَِ ْنَياَ اّلُّ الَسَمآَءَ َزَيَناَ اِنَاَ
ََََيحضَِۨالَْكَواكِِبَ

َِِحْفًظاَمرَِوََ َمََيََْشََْنَُُكر َٰطنٍّ َممهَارِدٍّ َ
يََسَمعَُ اَِلَنََوََْلَ اْلَََ الَْمََلَِ ََ لَْعٰ

َ ََجانِبٍّ ِ
َََيحجَويُْقَذفُْوَنَِمْنَُُكر

َيحضََولَُهْمََعَذاٌبََواِصٌبََُدُحْوًرا
َ

فَاَتْبََعه َ اْْلَْطَفَةَ َخِطَفَ َمْنَ اَِلَ
َََقٌِبََاِشَهاٌبَثََ

ََ ََخلَْاَُهْمَاََفَاْسَتْفتِِهْم ََنََْمََمًَْقاَاَََشدُّ
ََنَاَخلَقَْ َمحشَ َخلَْقنُٰهْمَ طَِمرَِاِنَاَ َْنَ ْْيٍّ

َ ََََلزِبٍّ َ
َمميَبَْلََعِجْبَتََويَْسَخُرْوَنَ

َ
ُِرْواََلَيَْذُكُرْوَنَ َمميَََواَِذاَُذكر
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14. మరియు వారొక సింకేతానిు 

చూసినపుపడు, దానిని ఎగతాళి చేసేారు.  

15. మరియు వారిల్ల అనాురు: "ఇది 

సపష్ట మైన మింతర  జాలిం మాతర మే!  

16. "ఏమీ? మేము మరణ్ణించి మటిట గా 

మరియు ఎముకలుగా మారి పోయిన 

తరువాత కూడ్డ మళ్ళీ లేపబడతామా?  

17. "ఏమటి? మరియు పూర్వవకులైన మా 

తాత-ముతేాతలు కూడ్డనా?"  

18. వారితో ఇల్లఅన్న: "అవున్న! అపుపడు 

మీరు పరాభ్విం పాలు అవుతారు." 7  

19. నిశ్చయింగా, అది ఒక పెదద  ధ్వని 

(గరజ న) మాతర మే, అపుపడు వారు (లేచి) 

చూసేూ ఉిండిపోతారు.  

20. మరియు వారు ఇల్ల అింటారు: 

"అయోయ! మా దౌరాాగయిం! ఇదే ఆ తీరుప 

దినిం."  

21. (అపుపడు వారితో ఇల్ల అనబడు 

తుింది): "మీరు అబదు మని తిరసకరిసేూ 

ఉిండే నాయయవిచారణ దినిం ఇదే!" 8  (1/4)  

22. * (దైవదూతలతో ఇల్ల అనబడు 

తుింది): 'ఆ దురామరుగ లన్న సమావేశ్ 

పరచిండి! మరియు వారి సహచరులన్న 

మరియు వారు ఆరాధసేూ ఉను వారిని –   

23. "అలా్లహ్్న్న కాదని – తరువాత 

వారిందరికీ పర జవలించే నరకాగిు మారాగ నిు 

చూపిండి;  

24. "మరియు వారిని అకకడ నిలబటట ిండి. 

వాసేవానికి వారిని పర శుించవలసి ఉింది.  

 

7) చూడిండి, 27:87 మరియు 40:60.  

8) చూడిండి, 77:13. 

َ مميََواَِذاََراَْواَاٰيًَةَيَْستَْسِخُرْوَنَ
بِْْيٌَ اَِلَِسْحٌرَمُّ َمجنَََوقَالُْوااَاِْنَٰهَذاَا

ََ
اَوَِعَظاًماََءاِنَاَتَُرابًََََاُكنََوَََناََتََْءاَِذاَمَِ

ََ َيحضَثُْوَنَُعوَْبَْمََل َ
َٰاَوََ َىجتَبَآُؤنَاَاْلََولُْوَنََا

َممهََِخُرْوَنََاقُْلََنَعْمََواَنُْتْمَدََ
ُهْمََ فَاَِذاَ َواِحَدةٌَ زَْجَرٌةَ َ ِِهَ فَاَِنَماَ

ََََيْنُظُرْوَنَ

َِوقَالُْواَيَٰويْلََناَٰهَذاَيََ َََيِْنَْوُمَاّلر
َ

ََوَْيََََٰهَذا َالَْفْصَُم بِه  ُكْنُتْمَ اَّلِْيَ ِلَ
بَُكََتَُ ِ َخجمَْوَنَذر

َواَْزَواَجُهْمََواُْحُشَُ َظلَُمْواَ اَّلِْيَنَ اَ
َيحضََوَماَََكنُْواََيْعُبُدْوَنَ َ

َ ُدْوِنَ َِِمْنَ َاّللّٰ اِٰلَََ فَاْهُدوُْهْمَ
ََمجلِطَاْْلَِحْيِمَاَِصََ

َيحضََنَـ ُْولُوَْاَِنُهْمََمسَََْوقُِفوُْهمَْ
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25. "మీకేమైింది? మీరు పరసపరిం ఎిందుకు 

సహాయిం చేసుకోవటిం లేదు?"  

26. అల్ల కాదు! ఆ రోజ్ఞ వారు తమన్న 

తాము (అలా్లహ్్కు) అపపగిించుకుింటారు.  

27. మరియు వారు ఒకరి వైపునకు 

మరొకరు మరల ఇల్ల పర శుించుకుింటారు.  

28. కొిందరు అింటారు: "మీరు మా వదద కు 

(మమమలు మోసగిించటానికి) మా కుడివైపు 

న్నిండి వచేచవారు!" 9  

29. వారు ఇల్ల జవాబిసేారు: "అల్ల కాదు, 

మీ అింతట మీరే విశ్వసిించేవారు కాదు.  

30. "మాకు మీపైె ఎల్లింటి అధకారిం 

ఉిండేది కాదు. అల్ల కాదు! మీరే 

తలబిరుసుతనిం చూపేవారు. 10   

31. "కావున, ఇపుపడు మన పర భువు 

వాకుక మనపైె పూరిి అయియింది. నిశ్చయింగా, 

మనమింతా (శక్షన్న) రుచి చూడగలము.  

32. "సరే! మేము మమమలు తపుప 

దారిలో పడవేశాము, నిశ్చయింగా, మేము 

కూడ్డ మారగ భ్ర ష్టట లమై ఉింటిమ!" 11  

33. అపుపడు నిశ్చయింగా, వారిందర్జ ఆ 

రోజ్ఞ, శక్షలో భాగసావములవుతారు.  

34. నిశ్చయింగా, మేము అపరాధులతో 

ఇదే విధ్ింగా పర వరిిసేాము.  

 
9) అింటే ధ్రమిం మరియు సతయిం పేరట వచేచ వారు. అింటే, వారు ఆచరిించే ధ్రమమే 

సతయమైనదని! 

10) ఇల్లింటి ఆయాత్లకు చూ. 14:21, 40:47-48, 34:31-32, 33:67-68, 7:38-39. 

11) చివరకు వారి నాయకులు ఒపుపకుింటారు. వారు సవయింగా తపుపదారిలో ఉిండి, 

షై’తాన వలలో పడి, తమ అన్నచరులన్న కూడ్డ తపుపదారి పటిట ించామనే  విష్యానికి 

చూ. 14:22. 

َََْوَنََناََصََُتَََلََمَْلَكَََُامََ

َََْسلُِمْوَنَُمْستَََمََبَْلَُهُمَاَْلَوَْ
ََواََ َبْعضٍّ َ لََعٰ َبْعُضُهْمَ قَْبَلَ

َََََيَتََسآَءلُْوَنَ
َعِنََ تَاْتُْوَنَناَ ُكْنُتْمَ اِنَُكْمَ قَالُْوااَ

َ َََاَْلَِمْْيِ
َ ََممهقَالُْواَبَْلَلَْمَتَُكْونُْواَُمْؤِمنِْْيَ

َ َْلَََوَماَ ََاََكَنَ مرَُِكمَْيََْعلَََ ْنَََ
ٰطنٍَّسَُ
ََاَطَٰمًَوَْبَْلَُكْنُتْمَقََمجتَلْ ََغِْْيَ

َعلََفََحَقَ ََ قَْوُلَ اَْيَناَ ََربرَِنا اِنَاَحمطَ
آئُِقْوَنَ ََََّلَ

َََفَاَْغَويْنُٰكْمَاِنَاَُكَناَغٰوِيَْنَ
 َ

الَْعَذاِبََ ِِفَ َ يَْوَمئِذٍّ فَاَِنُهْمَ
َََُمْشََتُِكْوَنَ
ََََْْيََرِمَِجَُْلَبِالْمَََُنْفعََاِنَاََكٰذلَِكَ
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35. వాసేవానికి, వారితో: "అలా్లహ్్ తపప 

మరొక ఆరాధ్య దైవిం లేడు." అని అను 

పుపడు, వారు దురహింకారిం చూపేవారు.  

36. మరియు వారు ఇల్ల అనేవారు: 

"ఏమటి? మేము ఒక పిచిచ కవి కొరకు మా 

ఆరాధ్య దైవాలన్న తయజిించాల్ల?" 12  

37. వాసేవానికి, అతన్న (ము'హమమద్) 

సతాయనిు తీసుకొనివచాచడు. మరియు 

అతన్న (తనకు పూరవిం వచిచన) పర వకిలన్న 

సతయవింతులని ధ్ృవపరచాడు.  

38. నిశ్చయింగా, మీరు బాధాకరమైన 

శక్షన్న రుచి చూడగలరు;  

39. మరియు మీకు, మీరు చేసేూ ఉిండిన 

కరమలకు తగిన ఫలతిం తపప, మరేమీ 

ఇవవబడదు –  

40. పర తేయకిించబడిన అలా్లహ్్ దాసులకు 

తపప13   

41. అల్లింటి వారి కొరకు వారికి 

నిరీయిించబడిన జీవన్నపాధ ఉింది; 14  

42. అనిు రకాల ఫల్లలు. మరియు వారు 

ఆదరిించబడతారు;  

43. పరమ సుఖ్యలు గల సవరగ వనాలలో;  

44. ఆసనాల మీద ఒకరికొకరు ఎదురె 

దురుగా కూరొచని ఉింటారు; 15  

45. వారి మధ్య పర వహించే చెలమల న్నిండి, 

పానీయపు (మధు) పాతర లు తిర పపబడు 

తుింటాయి;  

 
12) వారు దైవపర వకి ('స'అ.స.)న్న పిచిచ కవి మరియు దివయ ఖుర్ఆన్న్న కవితవిం అని 

హేళన చేస్తవారు. చూడిండి, 36:69.  

13) వారికి అింటే అలా్లహ్్ (సు.త.) ఎన్నుకొను దాసులకు పదిరెటా పుణయ ఫలతిం 

లభసేుింది చూడిండి, 6:160.  

14) చూడిండి, 2:25.  

15) చూడిండి, 15:47.  

اَِذاَقِْيَلَاَِنهَُ ََكنُْوااَ ََََْمَ اَِلَََُهمَْل اِٰلََ ََلَا
َُ ْوَنََاّللّٰ َيحضَيَْسَتْكِِبُ

َ ََِويَُقْولُْوَنَ اٰلَِهتَِناََاَئ َلَارُِكْوااَ َناَ
َ َََّمُْنْونٍّ ََىجتَلَِشاِعرٍّ

َ َوََصَدَقَالُْمرَْسلِْْيَ ِ بَْلََجآَءَبِاْْلَقر
  

ََ
َممهَِمَََِلَْاْلََِبَالَْعذََاآئُِقواَُكْمََّلََاِنََ

َاَِ َيحضَلُْوَنََاَُكْنُتْمََتْعمَََمَََلََوَماََُتَْزْوَن
َ

َِاَِلَِعَباَدَ ََاّللّٰ َََالُْمْخلَِصْْيَ

ٰٓئَِكَلَُهْمَرِْزٌقََمْعلُْوٌمَ َيحضَاُول َ
ْكَرُمْوَنََمجتكِهَُافَوََ َيحضَوَُهْمَمُّ

ََجنِّٰتَاْلَعِْيِمَ َيحضََِِفْ
َُسَُ َمَُّلََعٰ َََََتٰقبِلِْْيََرٍّ

َاُفََطَيَُ ِْنَََعلَيََْ مر َ بَِكاْسٍّ ِهْمَ
َيحضََْْيٍَّْۣمعَِ
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46. అది తెలాగా (మరిసిపోతూ) తార గే వారికి 

ఎింతో రుచికరమైనదిగా ఉింటింది;  

47. దాని వలా వారికి ఎల్లింటి బాధా 

కలుగదు మరియు వారు తమ తెలవినీ 

పోగొటట కోరు.  

48. మరియు వారి దగగ ర, శీలవతులైన 

తమ చూపులన్న నిగర హించుకునే, అిందమైన 

కళా్లగల సేీీలు ఉింటారు. 16   

49. వారు దాచబడిన గర డావలే 

(కోమలింగా) ఉింటారు.17   

50. మరి వారు ఒకరి వైపునకు మరొకరు 

మరల, పరసపరిం ఇల్ల పర శుించు కుింటారు.  

51. వారిలో ఒకడింటాడు: "వాసేవానికి 

(భూలోకింలో) నాకొక స్తుహతుడు (ఖర్వన్నన్) 
ఉిండేవాడు;  

52. "అతడు నన్ను ఇల్ల అడిగే వాడు: 

'ఏమీ? నీవు కూడ్డ (పునరుతాానిం) 

నిజమేనని నమేమ వారిలో ఒకడివా?  

53. 'ఏమీ? మేము మరణ్ణించి మటిట గా 

మరియు ఎముకలుగా మారి పోయిన 

తరువాత కూడ్డ నిశ్చయింగా, మాకు 

పర తిఫలిం ఇవవబడుతుిందా?' "  

54. అతడు ఇింకా ఇల్ల అింటాడు: "ఏమీ? 

మీరు అతనిని తొింగి చూసేారా?"  

55. తరువాత అతడు తొింగి చూసి, 

అతనిని (తన పూరవ స్తుహతుణీ్ణ) భ్గభ్గ 

మిండే నరకాగిు మధ్యలో చూసేాడు.  

56. అతనితో (ఆ స్తుహతునితో), అతడు 

అింటాడు: "అలా్లహ్్ సాకిష గా! నీవు నన్ను 

నాశ్నిం చేసి ఉిండేవాడివే!  

 
16) చూడిండి, 38:52.  

17) చూడిండి, 56:34 ఉష్ట ీపకిష  (నిపుపకోడి) తన గర డాన్న భ్దర ింగా దాచినిందుకు అవి ఎింత 

సిందరయింగా ఉింటాయో సవరగ పు 'హూర్లు అల్లగే ఉింటారు.  

ََِبْيَضآَءََّلََ َةٍَّلر ِبِْْيَ َممهَلشّٰ
َعنَْهاَ ُهْمَ َوَلَ َغْوٌلَ فِْيَهاَ َلَ

َََيُْنَفُْوَنَ

ََ َيحضَوَِعْنَدُهْمَقِّٰصُٰتَالَطْرِفَِعْْيٌ ََ
َََََكَنَُهَنََبْيٌضََمْكُنْوٌنَ َ

َبعَْفَاَقْبََ لََعََٰلَ َبعَُْضُهْمَ ََ َضٍّ
َََلُْوَنََسآءََتََيََ

َََكنََْنهَُمرَََِقَاَلَقَآئٌِلَ ْ َقَرَََِْمَاِنرِ يٌْنََِلْ
ََيحض

ََءاِنَََيُقْوُلَ قِْْيَ ِ َََكَلَِمَنَالُْمَصدر
َ

َءاَِذاَِمْتَناََوُكَناَتَُرابًاَوَِعَظاًماََءاِنَاَ
َََلََمِدْيُنْوَنَ َ

َطلَِ   َُعْوَنَقَاَلََهْلَاَنُْتْمَمُّ

َََوآءَِاْْلَِحْيِمَََسَََِِفَْاٰهَُرَََعَفََفَاَطلََ
َ

َََِلََاقََ َيحضََيِْنََلََُتْدَِاِْنَكِْدَتََتَاّللّٰ
َ



ف ٰٓ ُسوَرةُ  -37 لص ٰ  ٓا  భాగం: 23 37. సూ. అ’స్-’స్రసఫ్ఫాత్ 905 23 : ُجْزءُ لا        ت 
 

 

A-23 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/غوة تلاني ثوفة ر_بولى عربيبروفة أ 

57.  "ఒక వేళ నా పర భువు అన్నగర హమే 

లేకునుటాయితే! నేన్న కూడ్డ (నరకానికి) 
హాజరు చేయబడిన వారిలో చేరిపోయే 

వాడిని."  

58.  (తరువాత ఆ సవరగ వాసి తన 

సహచరులతో అింటాడు): "ఏమీ? ఇక మనిం 
చనిపోము కదా?  

59. "మన మొదటి (భూలోక) మరణిం 
తపప! మనకు ఇక ఎల్లింటి శక్ష పడదు 

కదా?"  

60. నిశ్చయింగా ఇదే ఆ గొపప సాఫలయిం 
(విజయిం). 18  

61. ఇల్లింటి (సాానిం) పిందటానికి పాటపడే 

వారు పాటపడ్డల.  

62. ఏమీ? ఇల్లింటి ఆతిథ్యిం మేలైనదా? 

లేక జముడు ఫలపు 19  ఆతిథ్యమా?  

63. నిశ్చయింగా, మేము దానిని, 

దురామరుగ ల కొరకు ఒక పర్వక్షగా చేశాము.  

64. నిశ్చయింగా, అది నరకపు అడుగ 

భాగిం న్నిండి మొలచే ఒక చెటట ;  

65. దాని పిండా గతేులు షై'తాన్నల తలల 

వలే ఉింటాయి.  

66. నిశ్చయింగా, వారు దాని న్నించే 

తిింటారు మరియు దానితోనే కడుపులు 

నిింపుకుింటారు.  

67. తరువాత నిశ్చయింగా దాని మీద 

వారికి తార గటానికి సలసల కాగే పానియిం 
మాతర మే ఉింటింది. 20   

 
18) అింటే తీరుప తరువాత సవరగ వాసులు ఎలాపుపడు సవరగ ింలో మరియు నరకవాసులు 

శాశ్వతింగా నరకింలో ఉింటారు. అపుపడు మరణానిు ఒక గొరెర  ఆకారింలో తెచిచ 

సవరగ నరకాల మధ్య జి'బ్హ చేయడిం జరుగతుింది, ('హదీస్').  

19) అజ్-'జఖ్ఖూ ము: జముడు చెటట  ఫలిం. ఇది అరబ్ తిహామహ్ పార ింతాలలో ఉనుదేనని 

కొిందరు వాయఖ్యయతల అభపార యిం. ఇది ఎింతో చేదైన దురావసన గల ఫలిం. ఇింకా 

చూడిండి, 17:60, 44:43 మరియు 56:52.  

20) చూడిండి, 47:15. 

َ نِْعَمُةَ ََْولَْوَلَ ِ ََربر ِمَنَََ لَُكْنُتَ
 ََالُْمْحَضِيَْنَ

 

َ َيحضَاَفََماَََنُْنَبَِميرِتِْْيَ
ََ

ََنُْنََ َوَماَ اْلُْوٰٰلَ َمْوتَتََناَ اَِلَ
َِ َبُِمَعَذب ََََْْيَ
ََذََاَِنَهَٰ ََََالَْعِظْيُمَْوزَُالْفَََوَهَُاَل
ََلُْوَنَلَْيْعَمِلَالْٰعمَِاَفََذََهَٰلِِمْثِلَ

الَزقُّْوِمََ َنُُّزًلَاَْمََشَجَرةَُ اَذٰلَِكََخْْيٌ
ََ

َ لِِمْْيَ ََاِنَاََجَعلْنَٰهاَفِْتَنًةَلرِلظّٰ
اَْصِلَ اَ ِِفْ ََّتُْرُجَ َشَجَرٌةَ اَِنَهاَ

ََيحضاْْلَِحْيِمَ
ََيَٰالشَََُسَوَْءََُرَُهَ اَََكَنَََطلُْعهََ ََِطْْيِ

َلَٰ َفَمالِـ َََُْونََلَُكَِفَاَِنُهْمَ ْوَنَِمْنَهاَ
َىجتََهاَاْْلُُطْوَنَِمنَْ

ِْنََ مر لََشْوبًاَ َعلَْيَهاَ لَُهْمَ اَِنَ ُثَمَ
َ َممهََْحِْيمٍّ
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68. ఆ తరువాత నిశ్చయింగా, వారి 

మరలింపు కేవలిం భ్గభ్గ మిండే నరకాగిు 

వైపునకే అవుతుింది.  

69. నిశ్చయింగా, అపుపడు వారు తమ 

తాత-ముతేాతలు మారగ భ్ర ష్ట తవింలో ఉిండే 

వారని కన్నగొింటారు!  

70. మరియు తాము కూడ్డ వారి అడుగ 

జాడలన్న అన్నసరిించటానికి తవరపడుతూ 

ఉిండేవారు!  

71. మరియు వాసేవానికి వారి పూర్వవకులు 

కూడ్డ చాల్ల మింది మారగ భ్ర ష్టట లుగానే 

ఉిండేవారు.  

72. మరియు వాసేవానికి మేము వారి 

వదద కు హెచచరిక చేస్తవారిని (సిందేశ్ 

హరులన్న) పింపి ఉనాుము.  

73. ఇక చూడు! హెచచరిక చేయబడిన వారి 

పరయవసానిం ఎల్ల ఉిండిిందో!  

74. ఎన్నుకోబడిన అలా్లహ్్ దాసులు 

తపప!  

75. మరియు వాసేవింగా నూ'హ్్ 21 

మమమలు వేడుకునాుడు. ఎిందుకింటే, 

మేము (పార రానలకు) పర తుయతేరమచేచ వారిలో 

సరోవతేములము.  

76. మరియు మేము అతనిని మరియు 

అతని కుటింబిం వారిని మహా విపతేు (జల 

పర ళయిం) న్నిండి కాపాడ్డము. 22  

77. మరియు అతని సింతతి వారిని 

మాతర మే మగిల ఉిండేటటా చేశాము. 23   

 
21) నూ'హ్్ ('అ.స.) గాథ్ కోసిం చూడిండి, 11:25-48. 

22) అహా్లన్: అింటే అతని కుటింబిం వారే కాక అతనితో బాట విశ్వసిించిన అతని 

అన్నచరులు కూడ్డన్న. 

23) నూ'హ్్ ('అ.స.) భారయ మరియు అతని ఒక కుమారుడు విశ్వసిించలేదు. కాబటిట  వారు 

మునిగిపోయారు. అతని కుమారులలో స్రమ్, 'హామ్, యాఫస్్'లు నావలో ఉనాురు. 

 ََلَاْْلَِحْيِمََاَُِثَمَاَِنََمرِْجَعُهْمََلاَ

َ
َْمََضٓااَِنُهْمَاَلَْفْواَاٰبَآَءهَُ  َيحضلرِْْيَ

َ
َمَْهَُفََ

ََٰلََعٰا َََرِهِْمَُيْهرَُعْوَنَثََٰا َ
َاَضَلََقْبلَُهْمَََََقدَْلََوََ َاَْكََثُ ْلََولِْْيَ
ََيحض

ْنِذرِيَْنَ َََولََقْدَاَرَْسلَْناَفِْيِهْمَمُّ
َ

ََعقَِبُةَ ََكَنَ َكْيَفَ فَاْنُظْرَ
َيحضََالُْمْنَذرِيَْنَ
َِاَِلَِعَباَدَ َخجمَََالُْمْخلَِصْْيَََاّللّٰ

نَادََٰولََ َىنَََقْدَ فََْوحٌَنَُاَ ْعَمَلَنََِ
َىمنََالُْمِجْيُبْوَنَ

مَِيََْنََوََ َواَْهلَه َ الَْكرَْنُٰهَ ِبََنَ
َىمنَالَْعِظْيِمَ َ

َِيَته َُهُمَاْْلََ ََاوََجَعلَْناَُذرر َىمنَقِْْيَ
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78. మరియు తరువాత వచేచ వారిలో 

అతని కీరిిని (పేరు పర తిష్ఠ లన్న) నిలపాము.  

79. సరవలోకాలలో నూ'హ్్కు శాింతి 

కలుగగాక (సల్లిం)!  

80. నిశ్చయింగా, మేము సజజ న్నలకు ఈ 

విధ్ింగా పర తిఫలిం ఇసేూ ఉింటాము.  

81. నిశ్చయింగా, అతన్న మా విశావసులైన 

దాసులలోని వాడు.  

82. ఆ తరువాత మేము ఇతరులన్న 

ముించి వేశాము.  (3/8)  

83. * మరియు నిశ్చయింగా, అతనిని 

అన్నసరిించిన వారిలో ఇబార హీమ్ ఒకడు.  

84. అతన్న తన పర భువు సానిుధాయనికి 

నిరమల హృదయింతో వచాచడు.  

85. అతన్న తన తిండిర  మరియు తన జాతి 

వారితో ఇల్ల అనాుడు: "మీరు దేనిని 

ఆరాధసేునాురు?  

86. "ఏమీ? మీరు అలా్లహ్్న్న వదల మథ్య 

(కలపత) దైవాలన్న (ఆరాధించ) 

గోరుతునాురా?  

87. "అయితే సరవలోకాల పర భువున్న 

గరిించి మీ అభపార య మేమటి?"  

88. ఆ తరువాత, అతన్న నక్షతార ల వైపుకు 

తన దృష్ట  సారిించాడు; 24   

89. అపుపడు అతన్న ఇల్ల అనాుడు: 

"నిశ్చయింగా, నా ఆరోగయిం బాగలేదు." 25  

90. కావున వారు అతనిని వదల పెటిట  

వళిీపోయారు.  

 
(i) సామ్ న్నిండి 'అరబుులు, పరిష యన్లు, యూరోపియన్లు మరియు యూదులు, (ii) 

'హామ్ సింతతి న్నిండి సూడ్డన్, ఇిండియా, 'హబషా, ఖిబేీలు, బర్బర్లు మరియు (iii) 

యాఫస్' సింతతి న్నిండి తుర్వకలు ఖజర్, యా'జూజ్ మా'జూజ్ మొదలైన వారు పుటాట రని 

అింటారు. (ఫ'తహ ్ అల్-ఖదీర్).  

24) చూడిండి, 6:76-78.  

25) చూడిండి, 21:63.  

َََىمنََوتََرْكَناََعلَْيهَِِِفَاْلِٰخرِيَْنَ
َ َِِفَالْٰعلَِمْْيَ َنُْوحٍّ ََََسلٌٰمَلََعٰ

َِاِنََ َََْكََنْزِياََكٰذل َََْْيََِسنَِحَْمَُال

َْاِنَه َِمْنَِعَبادِنَاَا َْؤمَِمَُل َََنِْْيَ

َََْلَٰخرِيَْنَْغَرْقَناَاُثَمَاََ

بْرٰهِْيَمَ ََلِ َيملََواَِنَِمْنَِشْيَعتِه 
َََرَبهَ اِْذََجآَءَ ََسلِْيمٍّ َََبَِقلْبٍّ

َماَذاَ َوقَْوِمه َ ِلَبِْيهَِ قَاَلَ اِْذَ
َممهَََتْعُبُدْوَنَ

ََِنََوَْدَََُاٰلَِهةًَاَئِْفًكَ َىجتَرِيُْدْوَنََتَََُاّللّٰ
َ

َِْمَكََُفَماََظنَُّ َِب ََََالْٰعلَِمْْيََََربر
َيحضَََرََنْظَرًةَِِفَاْلُُّجْوِمََفَنظََ َ

ََسقِْيٌمَ ْ ََََفَقاَلَاِنرِ
ََََفَتَولَْواََعْنُهَُمْدبِرِيَْنَ
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91.  తరువాత అతన్న మలాగా వారి 

దేవతల (విగర హాల) దగగ రికి వళాి ఇల్ల 

అనాుడు: "మీరు తినటిం లేదేమటీ?  

92.  "మీ కేమైింది? మీరు మాటాాడటిం 
లేదు?" 

93.  తరువాత అతన్న వాటి వదద కు వళాి 

తన కుడి చేతితో వాటిని పగలగొటాట డు. 26  

94.  అపుపడు, వారు (పర జలు) అతని 

దగగ రకు తవర తవరగా వచాచరు.  

95.  అతన్న (ఇబార హీమ్) వారితో 

అనాుడు: "ఏమీ? మీరు చెకికన వాటినే, 

మీరు ఆరాధసేారా?  

96.  "వాసేవానికి మమమలు మరియు 

మీరు (చెకిక) చేసిన వాటిని సృష్ట ించిింది 

అలా్లహ్్ యే కదా!" 27  

97.  వారు (పరసపరిం ఇల్ల చెపుపకు 

నాురు): "ఇతని కొరకు ఒక (అగిు) గిండిం 

నిరిమించి, తరువాత ఇతనిని ఆ భ్గభ్గ 

మిండే అగిులో పడవేయిండి!"  

98.  వారు అతనికి వయతిరేకింగా కుటర  పను 

దలచారు. అయితే మేమే వారిని బొలే్ల 

కొటిట ించాము.  

99.  మరియు అతన్న (ఇబార హీమ్) 
అనాుడు: "నిశ్చయింగా, నేన్న నా పర భువు 

(తీసుకొని వళా్ల) వైపునకు వళాిపోతాన్న. 

ఆయనే నాకు మారగ దరశ కతవిం చేసేాడు." 28  

100. (అతన్న ఇల్ల పార రాిించాడు): "ఓ నా 

పర భూ! నాకు సదవరిన్నడైెన (కుమారుణీ్ణ) 

పర సాదిించు!"  

 
26) వివరాలకు చూడిండి, 21:58.  

27) సరవసృష్ట కి మూల్లధారి అలా్లహ్్ (సు.త.) మాతర మే! కావున ఆయనన్న ఆరాధించ 

కుిండ్డ మీరు మీ చేతులతో తయారు చేసిన వాటిని ఎిందుకు ఆరాధసేునాురు.  

28) ఇబార హీమ్ ('అ.స.) మొదట బాబుల్ అనే నగరింలో ఉిండేవారు. అది ఇరాఖ్లో ఉింది. 

ఆ తరువాత అతన్న షామ్ వైపునకు వళిీపోయారు.  

اََلَ َفَقاَلَ اٰلَِهتِِهْمَ َ
ا
اِٰل فََراَغَ
َممهَتَاُْكلُْوَنَ
َََََنََوَِْطقَُْمََلََتنََْماَلَكَُ

بًاَْۣبَِارََفََ ََََِمْْيََِْلََاَغََعلَْيِهْمَََضْ
ََيَزِفُّْوَنَاَاََِلْهَِفَاَقَْبلُْوَا

َيحضَقَاَلَاَتَْعُبُدْوَنََماََتْنِحُتْوَنَ
َ
َُوََ َََخلََقُكْمََوَماََتْعَملُْوَنَََاّللّٰ َ

َل َ اْبُنْواَ َقَالُواَ ِِفََ فَاَلُْقْوُهَ بُنَْيانًاَ
ََََِحْيمَِاْلََْ
َ
َوَْادَُفَاَرََ كََبِهَ اَ فََجَعلْنُٰهُمَْيدًََ اَ

َََْْيََلَِاْلَْسفََ

َذََ ْ َََْاهٌِبَاِلََٰوقَاَلَاِنرِ ِ َسَيْهِديِْنَََََربر
ََ
َِ َََربر لِِحْْيَ َِمَنَالصّٰ ََََهْبَِلْ
َ
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101. కావున మేము అతనికి సహనశీలుడైెన 

కుమారుని శుభ్వారి నిచాచము. 29  

102. ఆ బాలుడు అతనికి తోడుగా శ్రమ 

చేయగల వయసుసకు చేరుకునుపుడు, 

అతన్న (ఇబార హీమ్) అనాుడు: "ఓ నా 

కుమారా! వాసేవానికి నేన్న, నిన్ను బల 

(జి'బ్'హ్్) చేసేునుటాగా కలలో చూశాన్న, 

ఇక నీ అభపార యిం ఏమటో చెపుప!" అతన్న 

(ఇసామ'యీల్) అనాుడు: "ఓ నానాు! నీకు 

ఇవవబడిన ఆజఞ న్న నరవేరుచ. అలా్లహ్్ కోరితే 

నీవు నన్ను సహనశీలునిగా పిందగలవు!"  

103. ఆతరువాత వారిదద ర్జ ఆయన 

(అలా్లహ్) ఆజఞ న్న నరవేరచటానికి 

సిధ్ు పడా్డరు. మరియు అతన్న (ఇబార హీిం) 

అతనిని (ఇసామ'యీల్న్న) న్నదుటిపైె బోరాా 

పడుకోబటాట డు.  

104. మరియు మేము అతనిని పిలుసేూ 

ఇల్ల అనాుము: "ఓ ఇబార హీిం!  

105. "వాసేవింగా, నీవు కలన్న నిజిం చేసి 

చూపిించావు!" నిశ్చయింగా, మేము 

సజజ న్నలకు ఈ విధ్ింగా పర తిఫలమసేాము.  

106. నిశ్చయింగా ఇదొక బహరింగ పర్వక్ష.  

107. మరియు మేము అతనికి 

(ఇసామ'యీల్కు) బదులుగా ఒక గొపప బలని 

పరిహారింగా ఇచాచము. 30  

108. మరియు తరువాత వచేచతరాల 

వారిలోలో అతని కీరిిని (పేరు పర తిష్ఠ లన్న) 

నిలపాము.  

 

29) అతన్న, ఇబార హీమ్ ('అ.స.) మొదటి కుమారుడు ఇసామ'యీల్ ('అ.స.). 

30) ఈ బల ఒక గొరెర . అది ఇసామ'యీల్ ('అ.స.)కు బదులుగా పింపబడిింది. అది బల 

చేయబడిింది. దీని జాఞ పకారామే ముసాిింలకు, పర తి సింవతసరిం జ్ఞ'ల'హజజ ్్లో బల 

(ఖురాునీ) ఇవవమని ఆజఞ  ఇవవబడిింది. వివరాల కోసిం చూ. 22:27-37, 2:196-203. 

َ ََحلِْيمٍّ نُٰهَبُِغلٰمٍّ َََََفَبََشْ

َ يُٰبَّنَ قَاَلَ َ الَسْْعَ َمَعُهَ بَلََغَ فَلََماَ
َا ْ اَرَٰاِنرِ ََْ ال ِِفَ َاََامَِنََمََيَ ْ اََاَنرِ ْذََبَُكَََ

َماَذا َفَاْنُظْرَ َٰريتَََ يٰااَبَِتَمحشَ قَاَلَ
اَاِْنََشآَءَحمسََرَُْلََماَتُْؤمََاْفعََ َسَتِجُدِنْ
َُ ِِبِيَْنََاّللّٰ َََِمَنَالصّٰ
َ

َ اَْسلََماََوتَلَه َلِلَْجبِْْيِ َا َممهَفَلََما ََ

اِبْرٰهِْيُمََاَونََ
ا َيحضََديْنُٰهَاَْنَيّٰ

َصدََقََ الرَُّْدَ ََاْءيََقَْتَ َاِنََمجتَ لَِكَََكذَٰاَ
َََََنْزِيَالُْمْحِسنِْْيََ

ََْنَٰهَذاَلَُهَوَاْْلََاَِ ُٰٓؤاَال َل َََُمبِْْيُ َ
َ ََعِظْيمٍّ ََََوَفَديْنُٰهَبِِذبْحٍّ

 يمنَََوتََرْكَناََعلَْيهَِِِفَاْلِٰخرِيَْنَ

َ
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109. "ఇబార హీింకు శాింతి కలుగ గాక 

(సల్లిం)!"   

110. మేము సజజ న్నలకు ఈ విధ్ింగా 

పర తిఫలమున్న పర సాదిసేాము.  

111. నిశ్చయింగా అతన్న (ఇబార హీిం) మా 

విశావసులైన దాసులలోని వాడు!  

112. మరియు మేము అతనికి ఇస్'హాఖ్ 

యొకక శుభ్వారి నిచాచము అతన్న ఒక 

సదవరిన్నడైెన పర వకి. 31  

113. మరియు మేము అతనిని 

(ఇబార హీమ్న్న) మరియు ఇస్'హాఖ్న్న 

అన్నగర హించాము. మరియు వారి సింతతిలో 

కొిందరు సజజ న్నలుిండే వారు మరికొిందరు 

తమకు తాము సపష్ట ింగా అనాయయిం 

చేసుకునువారు కూడ్డ ఉనాురు. 32  

 

31) ఒక కుమారుణీ్ణ జి'బ్'హ్్ చేసిన గాథ్ తరువాత మరొక కుమారుని, ఇ'సాహ ఖ్ ('అ.స.) 

యొకక శుభ్వారి ఇవవబడుతోింది. దీనితో సపష్ట మయేయది ఏమటింటే జి'బ్'హ్ 

చేయబడిన కుమారుడు ఇసామయీల్ ('అ.స.) మాతర మే. అపుపడతన్న ఇబార హీమ్ 

('అ.స.) యొకక ఏకైక పుతుర డు. (చూడిండి, ఇబు-కసీ'ర్ మరియు ఫ'తహ ్ అల్-ఖదీర్). 

32) అలా్లహ్్ (సు.త.) ఆజఞ తో, ఇ'సాహ ఖ్ ('అ.స.) పుటట క ముిందే, ఇబార హీమ్ ('అ.స.) తన 

రెిండవ భారయ హాజర్ మరియు ఆమ కుమారుడు ఇసామ'యీల్ ('అలైహమ్ స.)లన్న 

మకకహ్ లో వది ల్లరు. ఇసామ'యీల్ ('అ.స.) అకకడ జుర్్హుమ్ అనే 'అరబు్్ తెగ 

సేీీతో వివాహిం చేసుకొని అకకడే నివసిసేూ 'అరబుులలో కలసిపోయి 'అరబు్్ 

అయిపోయారు. అతని ('అ.స.) వింశ్ింలో న్నిండి కేవలిం ము'హమమద్ ('స'అ.స.) మాతర మే 

పర వకిగా ఎన్నుకోబడా్డరు. ఇక ఇ'సాహ ఖ్ ('అ.స.) కుమారుడు య'అఖ్ఖబ్ ('అ.స.). అతని 

మరొక పేరు ఇసార 'యీల్. అదే పేరుతో అతని కుటింబిం వారు బనీ-ఇసార 'యీల్ 

అనబడా్డరు. అతనికి 12మింది కుమారులు పర తి కుమారుని సింతతి న్నిండి ఒక బనీ-

ఇసార 'యీల్ తెగ ఏరపడిింది. యూసుఫ్ ('అ.స.) ఆ పనుిండు కుమారులలో ఒకరు. బనీ-

ఇసార 'యీల్ సింతతిలో న్నిండి చాల్లమింది పర వకిలు వచాచరు. మూసా మరియు 'ఈసా 

('అలైహమ్ స.)లు కూడ్డ వారి సింతతిలోని వారే! ఈ రెిండు పర వకిల సింతతిలో మించి 

వారు పుటాట రు. ముష్ర కులు కూడ్డ పుటాట రు. కావున కేవలిం తిండిర తాతలు పుణయ 

పురుష్టలు అయినింత మాతార న సింతానింలో అిందర్జ పుణయవింతులవటిం తపపనిసరి 

కాదు! 

َاِبْرٰهِْيَمَ
َََََسلٌٰمَلََعٰا

ََََََكٰذلَِكََنْزِيَالُْمْحِسنِْْيََ

َؤَْالْمَُاَنََادِبََعَِه َِمْنَاِنََ َََِمنِْْيَ
نٰهَُ ََوبََشْ ََِ َِنََاِْسحَٰب مر نَبِيًّاَ َقَ

َال لِِحْْيَ َََصّٰ

اِْسٰحقََ َ
َولََعٰا َعلَْيهَِ َََوبَٰرْكَناَ َوِمْنََمحش

ََ َْفِسه  ِ ْلر َوَظالٌِمَ ُُمِْسٌنَ َِيتِِهَماَ ُذرر
َ  خجمَُمبِْْيٌ

َ
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114. మరియు వాసేవానికి, మేము మూసా 

మరియు హార్జన్లపైె ఉపకారము చేశాము.  

115. మరియు మేము వారిదద రిని మరియు 

వారి జాతి వారిని పెదద  పీడన న్నిండి 

కాపాడ్డము.  

116. మరియు మేము వారికి సహాయిం 

చేశాము. వారే విజయిం పిందిన 

వారయాయరు.  

117. మరియు వారిదద రికి సపష్ట మైన 

గర ింధానిు పర సాదిించాము.33  

118. మరియు వారిదద రికి రుజ్ఞమారగ ిం 

చూపిించాము.  

119. మేము తరువాత వచేచ తరాలలో 

వారి కీరిిని మగిల ఉిండేల్ల చేశాము.  

120. "మూసా మరియు హార్జన్లపైె శాింతి 

కలుగ గాక (సల్లిం)!"  

121. నిశ్చయింగా, మేము సజజ న్నలకు ఈ 

విధ్ింగా పర తిఫలిం ఇసేూ ఉింటాము.  

122. నిశ్చయింగా వారిదద ర్జ, విశావసులైన 

దాసులలోని వారు.  

123. మరియు నిశ్చయింగా, ఇల్లయస్ 

సిందేశ్హరులలో ఒకడు. 34  

124. అతన్న తన జాతి వారితో ఇల్ల 

అనుపుపడు: "ఏమీ? మీకు దైవభీతి లేదా?  

125. "ఏమీ? మీరు బ'అల్  35 (అనే 

విగర హానిు) ఆరాధసేూ సరోవతేముడైెన 

సృష్ట కరిన్న వదలపెడుతునాురా?  

 
33) చూడిండి, 5:44.  

34) ఇల్లాస్్ (Elijah 'అ.స.) హారూన్్ ('అ.స.) సింతతికి చెిందిన వారు. అతని నివాసిం 

బాల్ బక్ నగరిం. ఇల్లయస్ (ఏలయా) ('అ.స.) యూదుల పర వకి. ఇతన్న ఫలసేీన్ ఉతేర 

భాగింలో అహబ్ మరియు అహాజియా రాజ్ఞల కాలింలో ఉనాురు, (దాదాపు కీర . శ్కానికి 

900 సిం. ముిందు) ఇతని తరువాత అల్-యస్'అ (Elishah, 'అ.స.) పర వకిగా వచాచరు.  

35) ఇల్లయస్ (Elijah 'అ.స.) కాలపు ముష్ర కులు బ'అల్ అనే విగర హానిు పూజిించేవారు.  

َُموْٰٰسَوَٰهُرْونََ ََ ممهََََولََقْدََمَنَناَلََعٰ
وََمَََنَْينٰهَُوََ الَْكْرِبَََمُهمََوَْقََاَ ِمَنَ اَ

َممهََالَْعِظْيمَِ
نُٰهْمَفََكنُوَْوََ َاَُهُمَالْغٰلَِنََّصْ َممهَبِْْيَ َ

َ َممهََواٰتَْينُٰهَماَالِْكتَٰبَالُْمْستَبِْْيَ
َ

اَطَالُْمْسَتقِْيَمََ َ ِ َممهَوََهَديْنُٰهَماَالّصر َ
َيجنََوتََرْكَناََعلَْيِهَماَِِفَاْلِٰخرِيَْنَ

َمََُسلٰمٌَ ََََْونََٰهرَُوَََٰٰسَوََْلََعٰ
َْااِنَاََكٰذلَِكََنْزِيَ َُمْحسَِل ََنِْْيَ

َِمْنَِعَبادِنَََاَِنُهَمَا َََاَالُْمْؤِمنِْْيَ
َ َىجتََواَِنَاَِْلَاَسَلَِمَنَالُْمرَْسلِْْيَ

َََاِْذَقَاَلَلَِقْوِمه اَاََلََتَتُقْوَنَ
اَْحسََ َوتََذُرْوَنَ َبْعًَلَ َنََاَتَْدُعْوَنَ

َاْْلَٰ َيحضَلِقِْْيَ
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126. " అలా్లహ్!  మీ పర భువు మరియు మీ 

పూర్వవకులైన మీ తాత-ముతేాతల పర భువు 

కూడ్డన్న." 

127. కాని వారు అతనిని (ఇల్లయస్న్న) 

అసతయవాదుడని తిరసకరిించారు, కాబటిట  

వారు తపప కుిండ్డ (శక్ష కొరకు) హాజరు 

చేయబడతారు.  

128. పర తేయకిించబడిన అలా్లహ్్ దాసులు 

తపప!  

129. మరియు తరువాత వచేచ తరాలలో 

అతని కీరిిని (పేరు పర తిష్ఠ లన్న) నిలపాము.  

130. "ఇల్-యాసీన్కు 36 శాింతి కలుగ 

గాక (సల్లిం)!"  

131. నిశ్చయింగా, మేము సజజ న్నలకు ఈ 

విధ్ింగా పర తిఫలిం ఇసేూ ఉింటాము.  

132. నిశ్చయింగా, అతన్న మా 

విశావసులైన దాసులలోని వాడు. 37   

133. మరియు నిశ్చయింగా, లూ'త్ 

సిందేశ్హరులలో ఒకడు. 38   

134. మేము అతనిని మరియు అతని 

కుటింబిం వారినిందరినీ రకిష ించినపుపడు –   

135. వన్నక ఉిండిపోయిన వారిలో కలసి 

పోయిన ముసల్లమ తపప.39  

 
36) ఇల్-యాసీన్్ (Elias), ఇల్లాస్్ (Elijah) 'అ.స. పేరు యొకక మరొక విధ్మైన 

ఉచచరణ. ఏవిధ్ింగానైతే 'తూర్ సీనా, యొకక మరొక పేరు 'తూర్ సీనీన్ ఉిందో!  

37) ఖుర్ఆన్లో ఇతర పర వకిల పర సేావన వచిచనపుడు, వారిని: 'విశావసులు' అని 

పేరొకనబడిింది. దీని దావరా తెలస్తది ఏమటింటే, పర వకిలిందరి ధ్రమిం ఏకదైవ సిదాు ింతిం 

ఇసాాిం. వారు అిందర్జ విశావసిం అింటే అలా్లహ్్ (సు.త.)కు విధేయులై ఉిండ్డలనీ, అలా్లహ్్ 

(సు.త.)  తపప ఇతరులన్న ఆరాధించరాదని బోధించారు.  

38) లూ'త్ ('అ.స.) గాథ్ కొరకు, చూడిండి, 7:80-84 మరియు 11:69-83.  

39) ఆమ లూ'త్ ('అ.స.) భారయ అవిశావసులలో చేరిపోయి వన్నక ఉిండిపోయిింది. 

చూడిండి, 7:83 మరియు 11:81.  

ََ َاّللّٰ َُكمََْربَََ ََرَبَوَََ اٰبَآئُِكُمَََ
ََولَِْلََا ََََْْيَ

ْوَنَُهَفَاَِنُهْمَفََكَذبُوَْ َيحضََلَُمْحَضُ
َ

َِاَِلَِعَباَدَ ََاّللّٰ َََالُْمْخلَِصْْيَ َ
َيحضَََوتََرْكَناََعلَْيهَِِِفَاْلِٰخرِيَْنَ

َ َاِْلَيَاِسْْيَ
ََََسلٌٰمَلََعٰا

َِ َََنِْْيََسَِزِيَالُْمحََْكََنَْاِنَاََكٰذل

ََََنِْْيََمَِؤَْه َِمْنَِعَبادِنَاَالْمَُاِنََ

َلَِمَنَالُْمرَََْواَِنَلُْوًطَا َىجتََسلِْْيَ
َ

َ َيحضََاِْذََنَْينُٰهََواَْهلَه اَاََْجَعِْْيَ

َََاَِلََعُجْوزًاَِِفَالْغِِٰبِيَْنَ
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136. ఆ తరువాత మేము మగతా 

వారిందరినీ నాశ్నిం చేశాము.  

137. మరియు వాసేవానికి, మీరిపుపడు 

వారి (శథిల) పార ింతాల మీదుగా ఉదయపు  

వేళలలో పర యాణ్ణసేూ ఉింటారు; 40  

138. మరియు రాతుర లలో కూడ్డ! అయినా 

మీరు అరాిం చేసుకోలేరా?  

139. మరియు నిశ్చయింగా, యూన్నస్ 41  

కూడ్డ సిందేశ్హరులలో ఒకడు.  

140. అతన్న నిిండు నౌక వైపుకు పరిగెతేి 

నపుపడు;42  

141. అకకడ చీటీలలో పాల్గగ నాుడు, కాని 

ఓడిపోయాడు.  

142. ఆ పిదప అతనిని ఒక పెదద  చేప 

మర ింగిింది; ఎిందుకింటే అతన్న నిిందారుహ డు. 43  

143. అపుపడతన్న, (అలా్లహ్్) పవితర తన్న 

కొనియాడే వారిలోనివాడు కాకపోయినటై్లతే! 44  

 
40) చూడిండి, 15:76. మకకహ్-సిరియాల మారగ ింలో ఈ నగరాలు సోడోమ్ మరియు 

గొమరార హ్్లు  ఇపపటి మృత సముదర   పార ింతింలో ఉిండేవి.  

41) యూన్నస్ ('అ.స.) బైబిల్లో యోనా (Jonah)గా పేరొకనబడా్డరు. 

42) అబఖ: అింటే, to escape, ఒక బానిస తన సావమని విడిచి పారిపోవటిం. యూన్నస్ 

('అ.స.) తన సావమ, అలా్లహ్్ (సు.త.) అన్నమతి లేనిదే తన పర జలన్న విడిచి 

పారిపోయారు. 

43) యూన్నస్ ('అ.స.) 'ఇరాఖ్ పార ింతింలో నైనవా (ఇపపటి మో'స్ల్) నగరానికి పర వకిగా 

పింపబడా్డరు. అకకడి రాజ్ఞ ఒకలక్ష బనీ-ఇసార యీల్ సింతతివారిని బిందీలుగా 

చేసుకునాుడు. వారి మారగ దరశకతావనికి అలా్లహ్్ (సు.త.), యూన్నస్ ('అ.స.)న్న 

పింపాడు. కాని వారు అతనిని విశ్వసిించలేదు. అతన్న వారిని అలా్లహ్్ (సు.త.)  శక్ష 

రాన్ననుదనీ భ్యపెటాట రు. ఆ శక్ష రాక ముిందే అలా్లహ్్ (సు.త.)  అన్నమతి లేకుిండ్డనే 

అతన్న అకకడి న్నిండి పారిపోయి నావ ఎకాకరు. నావ బరువుతో మునిగిపోతుిండగా, 

అకకడ చీటీలు వేశారు. దానిలో అతని పేరు రాగా అతన్న సముదర ింలోకి దూకారు. 

అతనిని ఒక పెదద చేప మర ింగిింది. చేప కడుపులో అతన్న అలా్లహ్్ (సు.త.) న్న 

వేడుకునాురు. అపుపడతన్న బయట వేయబడా్డరు. ఇింకా చూ, 68:48. 

44) అతని పార రాన కోసిం చూడిండి, 21:87.  

َََََُثَمََدَمْرنَاَاْلَٰخرِيَْنَ
َلَمَُ ْونَََواِنَُكْمَ َرُّ ََعلَْيِهمََْ

َحَِبَِْصَمَُّ َيحضَْْيَ

َخجمََْوَنَْعقِلَُتَََاَفَََلَمحشََوبِاََلْلَِ

َنَُسَلَِمَنَالْمََُواَِنَيُوَْ َىجتَرَْسلِْْيَ
َ

َيحضَاِْذَاَبََقَاَِلَالُْفلِْكَالَْمْشُحْوِنََ

ََ َممهَفََساَهَمَفََكَنَِمَنَالُْمْدَحِضْْيَ
َ

َََفَاْلََقَمُهَاْْلُْوُتَوَُهَوَُملِْيٌمَ

ََسََالْمََُنَمََِنَََكََاَنَه َلَْوَلاَفََ َيحضَبرِِحْْيَ
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144. దాని (చేప) కడుపులో పునరుతాాన 

దినిం వరకు ఉిండిపోయే వాడు.  (1/2)  

145. * ఆ పిదప మేము అతనిని అనారోగయ 

సాితిలో, సముదర  తీరపు మైదానింలో 

పడవేశాము.  

146. మరియు అతనిపైె ఒక ఆనప్ జాతి 

తీగన్న మొలపిించాము. 45   

147. మరియు అతనిని నూరువేలు లేదా 

అింతకింటే ఎకుకవ మింది (పర జల) వదద కు 

పర వకిగా పింపాము.  

148. వారు విశ్వసిించారు, కావున మేము 

ఒక నిరీ్వత కాలిం వరకు వారిని సుఖ 

సింతోషాలు అన్నభ్విించనిచాచము. 46  

149. అయితే వారిని ఇల్ల అడుగ: 

"ఏమీ? నీ పర భువుకైతే కుమారిెలు మరియు 

వారి కొరకు కుమారుల్ల?" 47  

150. "లేక మేము దైవదూతలన్న సేీీలుగా 

పుటిట ించామా? మరియు వారు దానికి 

సాకుష ల్ల?"48  

151. అల్ల కాదు! నిశ్చయింగా, వారు 

(ఖురైెష్టలు) తమ బూటకపు నమమకాల 

ఆధారింగా అింటనాురు:  

152. "అలా్లహ్్కు సింతానముింది!" అని. 

మరియు వారు నిశ్చయింగా, అబదాు ల్లడు 

తునాురు!  

 
45) యఖ్'తీన్నన్్: Gournd plant, ఆనప జాతి తీగ. అలా్లహ్్ (సు.త.)  యూన్నస్ 

('అ.స.)న్న ఏ చెటట -చేమ లేని మైదానింలో పడవేసిన తరువాత అతని సహాయానికి ఒక 

ఆనప తీగన్న పుటిట ించాడు. అదే విధ్ింగా అలా్లహ్్ (సు.త.)  కోరితే ఒక అవిశావసిని 

విశావసిగా మారచవచుచ! ఎపుపడైెతే అతడు హృదయపూరవకింగా వేడుకుింటాడో.  

46) వారు విశ్వసిించిన వివరాలకు చూడిండి, 10:98. 

47) చూడిండి 16:57-59. 

48) వారు దైవ దూతలలో సేీీలలో ఉిండే లక్షణాలు ఏవైనా చూశారా? లేక మేము దైవ 

దూతలన్న పుటిట ించినపుపడు వారు అకకడ ఉనాురా? వారిని సేీీలుగా పరిగణ్ణించటానికి? 

َممهَْبَعُثْوَنََنِه اَاِٰلَيَْوِمَيَََُبْطَِِفَْلَلَبَِثََ
َ

َممهََفَنَبْذنُٰهَبِالَْعَرآءَِوَُهَوََسقِْيٌمَ
َ

ََ ِْنََيْقِطْْيٍّ َممهََواَْۣنَبتَْناََعلَْيهََِشَجَرًةَمر

اَْوََ َ اَلْفٍّ ِمائَةَِ اِٰلَ َواَرَْسلْنُٰهَ
ََممهْوَنَيَزِيْدَُ

َْعنٰهَُتََمََفَََاوَْفَاَٰمنَُ َىجتَْمَاِٰلَِحْْيٍّ َ
َْفتَِتََسَْفََا َاَلَِربرَِكَِهْمَ َولَُهُمََانََاْْلَََ ُتَ
َيحضَْْلَُنْوَنَا

اِنََ ٰٓئَِكَةَ الَْمل َخلَْقَناَ َوُهْمَََااَْمَ ثًاَ
َََٰشِهُدْوَنَ

ِْنَاِفِْكِهْمَََلَُقْولُْوَنََ اَِنُهْمَمر َيحضَاََلَا َ
َ ََُوَّلَ ََََََكِٰذبُْونََُهْمَلََحملََواِنََاّللّٰ
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153. ఆయన (అలా్లహ్్) కుమారిెలన్న – 

కుమారులకు బదులుగా – 

ఎన్నుకునాుడ్డ? 49  

154. మీ కేమయిింది? మీరెల్లింటి 

నిరీయాలు చేసేునాురు?  

155. ఏమీ? మీరు గర హించలేరా?  

156. లేక! మీ వదద  ఏదైనా సపష్ట మైన 

పర మాణిం ఉిందా?  

157. మీరు సతయవింతులే అయితే మీ 

గర ింధానిు తీసుకురిండి!  

158. మరియు వారు, ఆయన (అలా్లహ్్) 

మరియు జినాుతుల మధ్య బింధుతవిం 

కలపించారు. 50  కాని వాసేవానికి 
జినాుతులకు తెలుసు, తాము ఆయన 

(అలా్లహ్్) ముిందు (లకక కొరకు) హాజరు 

చేయబడతామని!  

159. వారు కలపించే విష్యాలకు అలా్లహ్్ 

అతీతుడు (పరమ పవితుర డు)! 51  

160. పర తేయకిించబడిన అలా్లహ్్ దాసులకు 

తపప!  

161. ఇక నిశ్చయింగా, మీరు మరియు మీ 

ఆరాధ్య దైవాలు (కలసి);  

162. (విశావసులలో) ఎవవడినీ కూడ్డ దుష్ట  

కారాయలు చేయటానికి పురికొలుప లేరు52 –  

163. భ్గభ్గ మిండే నరకాగిులో పర వేశించే 

వాడిని తపప!  

 

49) చూడిండి, 6:100, 17:40, 53:19-22.  

50) ముష్ర కుల కలపన ఏమటింటే అలా్లహ్్ (సు.త.)  జినాుతులతో వివాహ సింబింధ్ిం 

ఏరపరచుకునాుడు, దానితో ఆడ పిలాలు పుటాట రు, వారే దైవదూతలు అని, ఇది 

అసతయిం. జిన్నున్: అింటే మానవ ఇిందిర యాలకు అగోచర పార ణ్ణ.  

51) చూడిండి, 2:32, 6:100.  

52) పైెది న్నబుల ఖురఆన తాతపరయిం. దీని తాతపరయిం ఈ విధ్ింగా కూడ్డ ఇవవబడిింది: 

‘ఎవవడినీ కూడ్డ, ఆయన (అలా్లహ్)  వైపున్నించి దారి తపిపించ లేరు’ – (జూనాగఢీ)  

َاْْلَنََِاْْلَنََاََِفَْصَطَاََ َىجتََْْيََِتَلََعَ
َ

َََُكُمْوَنََماَلَُكْميمطََكْيَفََتَْ
َممهََفَََلَتََذَكُرْوَنَاََ

َ بِْْيٌ َيحضَاَْمَلَُكْمَُسلْٰطٌنَمُّ
ُكنُْتْمَ اِْنَ بِِكتٰبُِكْمَ فَاْتُْواَ

َ َََٰصِدقِْْيَ
َنةِ اْْلِ َ َوبَْْيَ بَيَْنه َ َمحشنََسًبَاََوََجَعلُْواَ

َ اْلَِِْتَمََلَِعَََولََقْدَ اَِنُهْمَنَََ ُةَ
َيحضََنََوَْلَُمْحَضَُ َ
َُِسْبٰحَنَ ََيحضاَيَِصُفْوَنََعمََََاّللّٰ

َِاَِلَِعَباَدَ ََاّللّٰ َََالُْمْخلَِصْْيَ

َيحضَفَاِنَُكْمََوَماََتْعُبُدْوَنَ

َ اَنُْتْمََعلَْيهَِبِٰفتِنِْْيَ َا َيحضَََما
ََََِمَاَِلََمْنَُهَوََصاِلَاْْلَِحيَْ

َ
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164. (దైవదూతలు ఇల్ల అింటారు): 

"మరియు మాలో ఒకకడు కూడ్డ తన సాానిం 

నియమింపబడకుిండ్డ లేడు.  

165. మరియు నిశ్చయింగా, మేము కూడ్డ 

(ఆయనన్న పార రాిించటానికి) వరుసలు దీరి 

నిలుచుింటాము.  

166. మరియు నిశ్చయింగా, మేము కూడ్డ 

ఆయన పవితర తన్న కొనియాడేవారము! 53   

167. మరియు (సతయ-తిరసాకరులు) ఇల్ల 

అింటూ ఉిండేవారు:  

168. " ఒకవేళ మా పూర్వవకుల న్నిండి 

మాకు ఇల్లింటి బోధ్న లభించి ఉింటే!  

169. "మేము కూడ్డ, ఎింపిక చేయబడిన 

అలా్లహ్్ దాసులై ఉిండేవారము!"   

170. కాని, వారిపుపడు దీనిని (ఈ 

ఖుర్ఆన్న్న) తిరసకరిసేునాురు. ఇక 

తవరలోనే వారు తెలుసుకుింటారు!  

171. మరియు వాసేవానికి మా దాసులైన, 

మేము పింపిన సిందేశ్హరుల విష్యింలో మా 

నిరీయిం ఇింతకుముిందే జరిగిింది.  

172. నిశ్చయింగా వారే సహాయిం 

(విజయిం)  పిందుతారు!  

173. మరియు నిశ్చయింగా, మా సైనికులే 

తపపక విజయిం పిందుతారు! 54   

174. కావున నీవు వారిని (సతయ 

తిరసాకరులన్న) కొింత కాలిం వదలపెటట .  

175. మరియు వారిని చూసేూ ఉిండు. ఇక 

తవరలోనే వారు కూడ్డ (తమ 

పరయవసానానిు) చూడగలరు!  

 

53) అింటే దైవదూతలు కూడ్డ అలా్లహ్్ (సు.త.)  సృష్ట ించిన ఆయన దాసులు. ఎలాపుపడు 

వారుకూడ్డ అలా్లహ్్ (సు.త.) న్న సేుతిసేూ ఉింటారు. ఆయన ఆజాఞ పాలన చేసేూ 

ఉింటారు. ముష్ర కులు భావిించినటా వారు అలా్లహ్్ (సు.త.)  కూతుళా్ల కారు.  

54) చూడిండి, 37:179, 58:21.                *** 

اََوَماَِمنََ َيحضَََقاٌمََمْعلُْوٌمَمََََل َََلَاََِا
َ
َممهََْوَنَاََْلَْحُنَالَصآفَُّاِنََوََ َ

ََََْلَْحُنَالُْمَسبرُِحْوَنَََواِنََا

َيحضَََواِْنَََكنُْواَََلَُقْولُْوَنَ

ََ َِنَاْلََولِْْيَ َيحضَلَْوَاََنَِعْنَدنَاَذِْكًراَمر

َِلَُكَناَِعَباَدَ ََََْخلَِصْْيََالْمََُاّللّٰ

َََفََيْعلَُمْوَنَوَْفَسَََبِهَ َْوارَُفََكفََ
َ
َلََوََ لََِقْدَ َُكَِمُتَناَ عَِبادِنَاََسَبَقْتَ

َالُْمرَْ َمجنََسلِْْيَ
َمميَاَِنُهْمَلَُهُمَالَْمْنُصْوُرْوَنَ

ََََواَِنَُجْنَدنَاَلَُهُمَالْغٰلُِبْوَنَ
َ

َ َِحْْيٍّ ََََيحضََفَتَوَلََعْنُهْمََحّٰتّٰ

وََْفََسْوَفَََواَبِّْصُْهمَْ ََََنََُيْبِّصُ



ف ٰٓ ُسوَرةُ  -37 لص ٰ  ٓا  భాగం: 23 37. సూ. అ’స్-’స్రసఫ్ఫాత్ 917 23 : ُجْزءُ لا        ت 
 

 

A-23 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/غوة تلاني ثوفة ر_بولى عربيبروفة أ 

176. ఏమీ? మా శక్ష శీఘ్ర ింగా రావలనని 

వారు కోరుతునాురా?  

177. కాని, అది వారి ఇింటి పార ింగణింలో 

దిగినపుపడు, హెచచరిించబడిన వారికి అది 

దురారమైన ఉదయిం కాగలదు!  

178. కావున నీవు వారిని (సతయ-

తిరసాకరులన్న) కొింత కాలిం వరకు 

పటిట ించుకోకు.   

179. మరియు నీవు చూసేూ ఉిండు. 

తవరలోనే వారు కూడ్డ (తమ 

పరయవసానానిు) చూడగలరు!  

180. నీ పర భువు సరవ లోపాలకు 

అతీతుడు. సరవ శ్కిిమింతుడైెన పర భువు. వారి 

కలపనలకు అతీతుడు.  

181. మరియు సిందేశ్హరులిందరికి శాింతి 

కలుగ గాక (సల్లిం)!  

182. సమసే సేోతార లు, సరవ లోకాలకు 

పర భువైన  అలా్లహ్్ కే శోభసేాయి!  

***** 

ََََنََابَِناَيَْسَتْعِجلُوَْذََبِعََاَفََ

بَِساَحتِهَِفََ نََزَلَ فََسآَءََصَباُحَاَِذاَ ْمَ
َََالُْمْنَذرِيَْنَ

َ َِحْْيٍّ َيحضََوتََوَلََعْنُهْمََحّٰتّٰ

ْوَنَ َفََسْوَفَُيْبِّصُ ََََواَبِّْصْ
َ

َ ََربرَِكَُسْبٰحَنَ ََِ ََربر َعَماََ الْعَِزةَِ
َممهَيَِصُفْوَنَ

َٰ َاوََسل ٌَْمَلََعَ ََممهَلِْْيََسََرَْمَُل

ََِواْْلَْمُدَ َِرَََّلِلّٰ َاَبر َخجمَلْٰعلَِمْْيَ
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 38. సూరహ్ 'స్రద్్ 

'సాద్: ఈ సూరహ్్ పర వకిృతవిం లభించిన 4-5 సింవతసరాల తరువాత 

మక్కహలో అవతరిింపజేయబడిింది. అలా్లహ్లత'ఆల్ల మారగ దరశకతవిం గరిించి 

ఇిందులో వివరిించబడిింది. 88 ఆయాతులును ఈ సూరహ్ పేరు మొదటి ఆయత్ 
లోని అక్షరింతో పెటట బడిింది. ఈ 6 (34-39) సూరాహ్్ల సమూహింలో ఇది 5వది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపాదాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. 'స్రద్్. హతబోధ్తో నిిండి వును ఈ 

ఖుర్ఆన్ సాకిష గా!  

2. వాసేవానికి, సతాయనిు తిరసకరిించిన 

వారు అహింకారింలో మరియు విరోధ్ింలో 

పడివునాురు.  

3. వారికి పూరవిం గతిించిన ఎన్ను 

తరాలన్న మేము నాశ్నిం చేశాము. అపుపడు 

వారు మొర పెటట కోసాగారు, కాని అపుపడు 

వారికి దాని న్నిండి తపిపించుకునే సమయిం 

లేక పోయిింది!  

4. మరియు వారిని హెచచరిించేవాడు, 

తమలో న్నించే రావటిం చూసి వారు 

ఆశ్చరయపడా్డరు! మరియు సతయతిరసాకరులు 

ఇల్ల అనాురు: "ఇతడు మాింతిర కుడు, 

అసతయవాది.  

5. "ఏమీ? ఇతన్న (ఈ పర వకి) 

దైవాలిందరినీ, ఒకే ఆరాధ్యదైవింగా చేశాడ్డ? 

నిశ్చయింగా ఇది ఎింతో విచితర మైన 

విష్యిం!"  

6. మరియు వారి నాయకులు ఇల్ల అన 

సాగారు: "పదిండి! మీరు మీ దైవాల 

(ఆరాధ్న) మీద సాిరింగా ఉిండిండి." 

నిశ్చయింగా, ఇిందులో (మీకు విరుదు ింగా) 

ఏదో ఉదేద శించబడి ఉింది!   

َِِمْسِبَ َََالرَِحْيمَِالرَْْحِٰنََاّللّٰ
ِْكرََِٓصَ ََىجتََوالُْقْراِٰنَذِيَاّلر

َ َوِشَقاقٍّ ِعَزةٍَّ ِِفَْ َكَفُرْواَ اَّلِْيَنَ بَِلَ
ََ

ِْنَقَرَْ ََكْمَاَْهلَْكَناَِمْنََقْبلِِهْمَمر نٍّ
ََمنَََْْيََحَََِتَْواََوَلََفَنادََ ََََاصٍّ
َ
َ

اََ ِْنُهمََْجآَََنَْوََعِجُبْوااَ مر ْنِذٌرَ مُّ حمسََءُهْمَ
َنَٰهَذاَٰسِحٌرََكَذاٌبَََوقَاَلَالْكٰفُِروَْ

ََمجن

اَِنَٰهَذاََخمتََاََجَعَلَاْلٰلَِهَةَاِلًٰهاََواِحًدا
ٌءَُعَجاٌبَ َََلَََشْ

اْمُشوَْ اَِنَ ِمْنُهْمَ الَْمََلَُ اَََواْنَطلََقَ
ََواْصِِبَُ

لََعٰا َََِْواَ ََُكمََْهتَِاٰل ٰهَذاََخمت اَِنَ
ٌءََ َممهَََرادَُيَُّلَََشْ
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7. "ఇల్లింటి విష్యానిు మేము ఇటీవల 

కాలపు మతింలో విని ఉిండలేదు. ఇది కేవలిం 

కలపత విష్యిం మాతర మే!  

8. "ఏమీ? మా అిందరిలోనూ, కేవలిం ఇతని 

పైెననే, ఈ హతబోధ్ అవతరిింపజేయ్

బడిిందా?" 1 వాసేవానికి వారు నా 

హతబోధ్న్న గరిించి సింశ్యింలో 

పడివునాురు. 2  అల్ల కాదు, వారు ఇింకా 

(నా) శక్షన్న రుచి చూడలేదు!  

9. లేక వారి దగగ ర సరవశ్కిిమింతుడు, 

పరమ దాత 3 అయిన నీ పర భువు యొకక 

కారుణయ నిధులు ఉనాుయా?  

10. లేక! ఆకాశాలు మరియు భూమ 

మరియు వాటిమధ్య ఉను సమసేిం మీద 

వారికి సామార జాయధపతయిం ఉిందా? అల్ల 

అయితే వారిని తమ సాధ్నాలతో పైెకి 
(ఆకాశ్ింలోకి) ఎకకమన్న!  

11. ఇింతకు ముిందు ఓడిించబడిన సైనాయల 

వలే, ఒక వరగ ిం వీరిది కూడ్డ ఉింటింది!  

12. వీరికి పూరవిం నూ'హ్్ మరియు 'ఆద్ 
(జాతి) వారు మరియు మేకుల ఫిర్'ఔన్ 

జాతుల వారు సతాయనిు తిరసకరిించారు.  

13. మరియు, స'మూద్ మరియు లూ'త్ 

జాతుల వారు మరియు అయ్కహ్్ 
(మద్యన్) 4  వాసులు అిందర్జ ఇల్లింటి 

వరాగ లకు చెిందినవారే.  

 

1) చూడిండి, 43:31-32.  

2) వారు సింశ్యింలో పడిింది ము'హమమద్ ('స'అ.స.) అసతయవాది అని కాదు. అతన్న 

('స'అ.స.) బోధించే ధ్రమిం వారి దైవాలన్న వదల, అగోచరుడైెన ఏకైక దైవిం అలా్లహ్్ 

(సు.త.)న్న ఆరాధించమని చెపపడిం.   

3) అల్ వహాాబ్ (17): The Bestower, స్రవపాదాత, సరవవరపర దాత, పరమదాత. 

చూడిండి, 3:8. 

4) అయ్క్హ్ వాసుల గాథ్ కొరకు చూడిండి, 26:176.  

بِٰهذََ َسِمْعَناَ اْلََٰماَ الِْملَةَِ ِِفَ ِخَرةِخمتََاَ
اَِلَاْختََِلَ َمجنٌََقَاِْنَٰهَذاَا

بَيْنَِنَاَءاَُ ِْكُرَِمْنَْۣ بَْلَمحشََنْزَِلََعلَْيهَِاّلر
ذِْكرِيَْ ِْنَ مر َ َشكرٍّ ِِفَْ ََُهْمَ لََماَمجت بَْلَ

َََىجتََذاِبَقُْواَعََيَُذوَْ
َ
َمَْاََ َمََْدهَُِعنََْ ََ رَْْحَةَِ َِرَََخَزآئُِنَ َََكَبر

َممهَالَْعزِيْزَِالْوََهاِبَ
لُْكَ مُّ لَُهْمَ َواْلَْرِضَََاَْمَ الَسٰموِٰتَ
بَيَْنُهَمَا ََوَماَ ِِفَيمطَ َتُقْواَ فَلَْْيْ

ََاْلَْسَباِبَ َ
َِنََ مر َمْهُزْوٌمَ ُهَنالَِكَ َماَ ُجْنٌدَ

َََاْلَْحَزاِبَ
َقْبلَهََُكَذبَْتَ قَْومََُ َْمَ َنََُ َْوحٍّ ٌدَََعَوَََ

َيحضََتَادِوََْوفِرَْعْوُنَُذوَاْلََ
َوقَْومَُ ََوَثُمْوُدَ َواَْصٰحُبََ َ لُْوطٍّ

ٰٓئَِكَاْلَْحَزاُبَمحشَْيَكةِـ ََلَْ َََاُول َ
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14.  ఇక వీరిలో ఏ ఒకకర్జ పర వకిలన్న 

అసతయ వాదులని తిరసకరిించకుిండ్డ ఉిండ 

లేదు, కావున నా శక్ష అనివారయమయియింది.  

15. మరియు వీరిందర్జ కేవలిం ఒక గరజ న 

('సయ్'హా) 5  కొరకు మాతర మే ఎదురు 

చూసేునాురు, దానికి ఎల్లింటి నిలుపుదల 

ఉిండదు.  

16. మరియు వారు: "ఓ మా పర భూ! లకక 

దినానికి ముిందే మా భాగిం మాకు తొిందరగా 

ఇచిచ వయియ." 6  అని అింటారు.   

17. (ఓ ము'హమమద్!) వారి మాటల 

యెడల నీవు సహనిం వహించు మరియు 

బలవింతుడైెన, మా దాసుడు దావూద్న్న 

జాఞ పకించేసుకో. 7 నిశ్చయింగా, అతన్న 

ఎలాపుపడూ పశాచతేాపింతో (అలా్లహ్్ 

వైపునకు) మరలుతూ ఉిండేవాడు.  

18. నిశ్చయింగా మేము పరవతాలన్న 

అతనితో బాట సాయింతర ిం మరియు 

ఉదయిం మా పవితర తన్న కొనియాడుతూ 

ఉిండేటటా చేశాము.  

19. మరియు పకుష లు కూడ్డ గమగూడేవి. 

అింతా కలసి అతనితో పాటే (అలా్లహ్ 

వైపుకు) మరలేవారు.  

20.  మరియు మేము అతని సామార జాయనిు 

పటిష్ఠ  పరిచాము మరియు మేము అతనికి 

 
5) పునరుతాాన దినమున ఇసార ఫీల్ ('అ.స.) ఊదే బాకా ధ్వని, అరుపు, పేర లుడు గరజ న లేక 

శ్బద ిం. ఇింకా చూడిండి, 36:49, 53. 

6) అింటే వారు పునరుతాానదినిం గరిించి పరిహాసిం చేసేూ: 'ఆ దినిం రాకముిందే మా 

భాగపు శక్ష మాకు ఇవువ.' అని అింటనాురు. చూడిండి, 8:32.  

7) అలా్లహ్్ (సు.త.)కు పిర యమైనవి దావూద్ ('అ.స.) నమా'జ్ మరియు అతని ఉపవాసిం. 

అతన్న సగిం-రాతిర  నిదర పోయే వారు, లేచి మూడోవింతు-రాతిర  నమా'జ్ చేస్తవారు. అతన్న 

రోజ్ఞ విడిచి రోజ్ఞ ఉపవాసిం ఉిండేవారు. అతన్న యుధ్ు  రింగానిు విడిచి ఎనుడూ 

పారిపోలేదు ('స'హీ'హ్్ బు'ఖ్యర్వ, ముసాిిం).  

فََحَقََ الرُُّسَلَ َكَذَبَ اَِلَ َ ُُكٌّ اِْنَ
َخجمَِعَقاِبَ

َصْيَحًةََ اَِلَ ٰهاُؤَلِٓءَ َيْنُظُرَ َوَماَ
َاوََفَََلََهاَِمنَََْدةًََمَاَواحَِ ََََقٍّ
َ
َْلََجرَِعَََََرَبَنَاقَالُْواََوََ َقْبَلَْلَ قَِطَناَ اَ

ََََاْْلَِساِبَيَْومَِ
َواذُْكْرَاِْصِِبَْ َيُقْولُْوَنَ َماَ َ لََعٰ َ

َدََذاَاْلَيْدَِ ََاِنَه اَاََواٌبََمجتَََعْبَدنَاََداو 
َ
َ

يَُسبرِْحَنََ َمَعه َ َباَلَ اْْلِ َسَخْرنَاَ اِنَاَ
َبِالَْ ََيحضَاقََِواْلِْشَََعَِشرِ
َ
ََُمُْشْوَرًةََطَالوََ َمحشَْْيَ َََاََواٌبََََل اَُُكٌّ
َ

َواٰتَْينَٰوََشَدْدنََ ُملَْكه َ اْْلِْكَمَةََاَ ُهَ
ََََوَفْصَلَاْْلَِطاِبَ
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వివేకానిు మరియు తిరుగలేని తీరుప చేయ 

డింలో నేరపరితనానిు పర సాదిించాము. (5/8)  

21. * మరియు తగవుల్లడుకొని వచిచన ఆ 

ఇదద రి వారి నీకు చేరిిందా? 8 వారు గోడ ఎకిక 

అతని పార రానా గదిలోకి వచాచరు.  

22. వారు దావూద్ వదద కు వచిచనపుడు 

అతన్న వారిని చూసి బదిరిపోయాడు. 

వారనాురు: "భ్యపడకు! మేమదద రిం 

పర తయరాులిం. మాలో ఒకడు మరొకనికి 

అనాయయిం చేశాడు. కావున నీవు మా మధ్య 
నాయయింగా తీరుప చెయియ. మరియు మతి 

మీరకు. మాకు సరైెన మారగ ిం వైపునకు 

మారగ దరశకతవిం చెయియ.  

23. "వాసేవానికి, ఇతడు నా సోదరుడు, 

ఇతని వదద  తొింభై తొమమది ఆడగొరెర  
లునాుయి మరియు నా దగగ ర కేవలిం ఒకే 

ఒకక ఆడగొరెర  ఉింది, అయినా ఇతడు 

అింటనాుడు: 'దీనిని నాకివువ.' మరియు 

వాదనలో నాపైె ఆధకయతన్న చూపు 

తునాుడు."  

24. (దావూద్) అనాుడు: "వాసేవింగా, నీ 

ఆడ గొరెర న్న తన గొరెర లలో కలుపుకోవటానికి 

అడిగి, ఇతడు నీపైె అనాయయిం చేసేునాుడు. 

మరియు వాసేవానికి, చాల్ల మింది 

భాగసాులు ఒకరికొకరు అనాయయిం చేసు 

కుింటూ ఉింటారు, విశ్వసిించి సతాకరాయలు 

చేస్తవారు తపప! కాని అటవింటి వారు 

కొిందరు మాతర మే!" మేము అతనిని 

పర్వకిష సేునాుమని, దావూద్ అరాిం చేసు 

కునాుడు. కాబటిట  తన పర భువున్న క్షమాపణ 

వేడుకునాుడు. మరియు స్రషాట ంగం (స్జా్ద) 

లో పడిపోయాడు. మరియు పశాచతేాపింతో 

(అలా్లహ్్ వైపుకు) మరల్లడు. (స్జా్ద-11)   

 

8) చాల్ల మింది వాయఖ్యయతల పర కారిం ఆ ఇదద రు పర తయరాులు దైవ దూతలు.  

َ
اِْذََ اْْلَْصِمجحمَ َنَبُؤاَ اَتٰىَكَ وََهْلَ

ََََيحضَتََسَوُرواَالِْمْحَراَبَ
َفَفزَِ َدَ َداو  َ

لََعٰ َدَخلُْواَ ِمنْهَُاِْذَ َمََْعَ
َاقَالُوَْ ََلََ َمجتْفَََّتَََ بَِٰغَٰمََخْصََ ِنَ

َفَاْحُكْمَبَيَْنَناََلََعَٰاَََبْعُضنََ َََبْعضٍّ
تُْشطَِ َوَلَ َ ِ اِٰلََبِاْْلَقر َا َواْهِدنَا ْطَ
اِطَ َ ِ ََََسَوآءَِالّصر

َ
َوتِْسُعْوَنَ تِْسٌعَ َلَ  يمطَ اَِِخْ ٰهَذاَا اَِنَ

َواِحَدةٌَ َنْعَجٌةَ َ َوِٰلَ َََنْعَجًةَ َفَقاَلَيمط
ََِبَََطَاْْلََِاَِِفَِِنَْاَوََعزََفِلْنِْيهََاَكَْ
ََ

لََقدَْ َنْعَجتَِكََلَمََظََََقَاَلَ بُِسَؤاِلَ َكَ
نَِعاِجهَ اِلَٰ ََ كََمحشَ َِنَََواَِنَ مر ثِْْيًاَ

َ لََعٰ َبْعُضُهْمَ َ ََلَْبِِغْ اْْلُلََطآءَِ
وََعِملُواَ اَٰمُنْواَ اَّلِْيَنَ اَِلَ َ َبْعضٍّ

ُهمَْ َماَ َوقَلِْيٌلَ لِٰحِتَ َََوَظنََمحشََالصّٰ
ََداو دَُ ََ َنَّٰتََفََاَنََماَ َْستََفََاُهَ َََرَبهَ ْغَفَرَ
 َيمكًعاََواَنَاَبََراكََِرََوَخََ
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25.  అపుపడు మేము అతనిని (ఆ 

తపుపన్న) క్షమించాము. మరియు 

నిశ్చయింగా, మా వదద  అతనికి సానిుహతయిం 

మరియు మించి సాానిం కూడ్డ ఉనాుయి.  

26.  (మేము అతనితో ఇల్ల అనాుము): 

"ఓ దావూద్! నిశ్చయింగా, మేము నిన్ను 

భూమలో ఉతేరాధకారిగా నియమించాము. 

కావున నీవు పర జల మధ్య నాయయింగా తీరుప 

చెయియ మరియు నీ మన్నకాింక్షలన్న 

అన్నసరిించకు, ఎిందుకింటే అవి నిన్ను 

అలా్లహ్్ మారగ ిం న్నిండి తపిపసేాయి." 

నిశ్చయింగా, ఎవరైెతే అలా్లహ్్ మారగ ిం న్నిండి 

తపిపపోతారో, వారికి లకక దినమున్న మరచి 

పోయిన దాని ఫలతింగా, కఠనమైన శక్ష 

పడుతుింది.  

27.  మరియు మేము ఈ ఆకాశానిు 

మరియు ఈ భూమని మరియు వాటిమధ్య 

ఉనుదానుింతా వృధాగా సృష్ట ించలేదు! ఇది 

సతాయనిు తిరసకరిించిన వారి భ్ర మ 

మాతర మే. 9 కావున అటిట  సతయతిరసాకరులకు 

నరకాగిు న్నిండి వినాశ్ిం తపపదు!  

28.  ఏమీ? మేము విశ్వసిించి, సతాకరాయలు 

చేస్తవారిని భూమలో కలాోలిం రేకతేిించేవారితో 

సమాన్నలుగా చేసేామా? లేక మేము దైవభీతి 

గలవారిని దుష్టట లతో సమాన్నలుగా 

చేసేామా? 10  

 
9) చూడిండి, 3:191, 10:5. 

10) ఇహలోకింలో కొిందరు దురామరుగ లు ఎన్ను సుఖసింతోషాలన్న అన్నభ్విసేూ 

ఉిండవచుచ. మరియు దైవభీతిగల సదుపరుష్టలు ఆరాిక మరియు భౌతిక కషాట లకు 

గరికావచుచ. దీని అరామేమటింటే అలా్లహ్్ (సు.త.)  దగగ ర పర తిదాని లకక ఉింది, కాబటిట  

రాబోయే శాశ్వతమైన పరలోకజీవితింలో పర తివానికి తనకరమలకు తగిన పర తిఫలిం 

దొరుకుతుింది. ఎవవరికీ ఎల్లింటి అనాయయిం జరుగదు. అలా్లహ్్ (సు.త.)  పర తి దానికి 

ఒక గడువు నియమించి ఉనాుడు. 

ذٰلَِكََفَغفََ َلَ  ِعْنَدنَاَََواِنََمحشََْرنَاَ َلَ  َ
َ َََََلَُزلِْٰفَوَُحْسَنََماٰبٍّ

َ
ِِفَ َخلِْيَفًةَ َجَعلْنَٰكَ اِنَاَ يَٰداو ُدَ
اْلَاِسَ َ بَْْيَ فَاْحُكْمَ اْلَْرِضَ

وََ َ ِ تَتَبَِبِاْْلَقر الَْهوََٰلَ َكََلََِضَيَُفََيََِعَ
َعََ َسبِْيِلَ َِْنَ َاّللّٰ َاِنََمحشَ اَّلِْيَنَََ

َعنَْ َيَِضلُّْوَنَ ََ ََِسبِْيِلَ َاّللّٰ لَُهْمََ
يَْوَمََ نَُسْواَ بَِماَ َشِديٌْدَْۣ َعَذاٌبَ

َخجمَاْْلَِساِبَ

َوَماَ َواْلَْرَضَ الَسَمآَءَ َخلَْقَناَ َوَماَ
بََ اَّلِمحشََِطًَلََابَيَْنُهَماَ َ َظنُّ ْيَنََذٰلَِكَ

ََُرْوَاَكفََ ٌَََِلَيَْفَوََمجت ِمَنََْينََََّلَِلر َكَفُرْواَ َ
َىجتَارَِْلََا

اَّلِْينََ َنَْعُلَ َاَْمَ وََعِملُواََ اَٰمُنْواَ
َ ِِفَالصّٰ ََكلُْمْفِسِدْيَنَ لِٰحِتَ

َ الُْمَتقِْْيَ َنَْعُلَ اَْمَ اْلَْرِضحمسَ
َََََََكلُْفَجارَِ
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29. (ఓ ము'హమమద్!) మేము ఎింతో 

శుభ్వింతమైన ఈ గర ింధానిు (ఖుర్ఆన్న్న) 

నీపైె అవతరిింపజేశాము. పర జలు దీని సూచన 

(ఆయాత్)లన్న గరిించి యోచిించాలని 

మరియు బుదిు మింతులు దీని న్నిండి 

హతబోధ్ గర హించాలని.  

30. మరియు మేము దావూద్కు 

సులైమాన్న్న పర సాదిించాము. అతన్న ఎింతో 

మించి దాసుడు! నిశ్చయింగా, అతన్న 

ఎలాపుడు మా వైపునకు పశాచతేాపింతో 

మరలేవాడు.  

31. ఒకరోజ్ఞ సాయింకాలిం అతని ముిందు 

వేగముగా పరుగెతేే, మేలు జాతి, గరార లు 

పర వేశ్పెటట బడి నపుపడు;   

32. అతన్న అనాుడు: "అయోయ! 

వాసేవింగా నేన్న నా పర భువు సమరణకు 

బదులుగా ఈ సింపదన్న (గరార లన్న) 

పేర మించాన్న." చివరకు (సూరుయడు) 

కన్నమరుగైె పోయాడు.  

33. (అతన్న ఇింకా ఇల్ల అనాుడు): 

"వాటిని నా వదద కు తిరిగి తీసుకురిండి." 

తరువాత అతన్న వాటి పికకలన్న మరియు 

మడలన్న నిమరసాగాడు. 11   

34. మరియు వాసేవానికి మేము 

సులైమాన్న్న పర్వక్షకు గరిచేశాము మరియు 

అతని సిింహాసనింపైె ఒక కళ్లబరానిు 12  

పడవేశాము. అపుపడతన్న పశాచతేాపింతో 

మా వైపునకు మరల్లడు.  

 

11) ఆయాత్లు 32 మరియు 33 యొకక ఈ అన్నవాదిం ఇమామ్ ఇబు-జర్వర్ 'తబర్వ 

వాయఖ్యయనానిు అన్నసరిించి ఉింది.  

12) జస్దన్్: కళ్లబరిం, దీనిని గరిించిన వివరాలు, ఖుర్ఆన్ లో లేవు. ఒక బు'ఖ్యర్వ 

(ర'హమ) 'హదీస్' పర కారిం: అది వికల్లింగడిగా పుటిట న అతని కుమారుని శ్ర్వరిం. న్నబుల్ 

ఖుర్ఆన్ ఈ శ్బాద నిు  షై'తాన్ అని వివరిించిింది. అలా్లహ్ల ఆలమ్.  

ُمِٰبٌَكَ اََِلَْكَ اَنَْزْْلُٰهَ كِتٌٰبَ
ََدبََ ِ اٰيََٰلر َوَِلََُرْوااَ َ اَُرََكََذََتََتِه  اَولُوَ

َََََاْلَْْلَاِبَ
َ

ُسلَْيٰمنَََووَهََ َدَ او  ِّلَ َْبَناَ نِْعَمَمحشَ
َىجتََواٌبَالَْعْبُدمحشَاِنَه اَاََ

َ

ََ بِالَْعَِشرِ َعلَْيهَِ ُعرَِضَ اِْذَ
َياُدَ فِنُٰتَاْْلِ َيحضَالصّٰ

اْْلَْْيَِ ُحَبَ اَْحَبْبُتَ اَ ْ اِنرِ َفَقاَلَ
َ ذِْكرَِ ََْعْنَ ِ ََمجتَربر ََ َ تََواَرْتََحّٰتّٰ

َِ َىخسََاِبَجََْْلََِاب

ََ لََعَ وَْهاَ َمحشُردُّ َمْسًحاََْۣطفَِفَََ َقَ
ْوِقََواْلََ َََْعَناِقَبِالسُّ

َ
َفَتنََ ََولََقْدَ لََعٰ َواَلَْقْيَناَ ُسلَْيٰمَنَ اَ

ََجَسًداَُثَمَاَنَاَبَ َََُكرِْسيرِه 
َ
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35. అతన్న ఇల్ల పార రాిించాడు: "ఓ నా 

పర భూ! నన్ను క్షమించు, నా తరువాత 

మరెవవరికీ లభించనటవింటి సామార జాయనిు 

నాకు పర సాదిించు. నిశ్చయింగా, నీవే 

సరవపర దుడవు!"  

36. అపుపడు మేము గాలని అతనికి వశ్పర 

చాము. అది అతని ఆజాఞ న్నసారింగా, అతడు 

కోరిన వైపునకు తగినటాగా మలాగా వీచేది. 13  

37. మరియు షై'తాన్న (జినాుతు) లలో 

న్నిండి కూడ్డ రకరకాల కటట డ్డలు నిరిమించే 

వాటినీ మరియు సముదర ింలో మునిగే 

(ముతాయలు తీస్త) వాటినీ (అతనికి వశ్పరచి 

ఉనాుము).  

38. మరికొనిు సింకళీతో బింధింపబడినవి 

కూడ్డ ఉిండేవి.  

39. (అలా్లహ్్ అతనితో అనాుడు): "ఇది 

నీకు మా కాన్నక, కావున నీవు దీనిని (ఇతరు 

లకు) ఇచిచనా, లేక నీవే ఉించుకునాు, నీతో 

ఎల్లింటి లకక తీసుకోబడదు." 14  

40. మరియు నిశ్చయింగా, అతనికి మా 

సానిుహతయిం మరియు ఉతేమ గమయసాానిం 

ఉనాుయి.  

41. మరియు మా దాసుడు అయూయబ్న్న 

గరిించి పర సేావిించు; అతన్న తన పర భువుతో 

ఇల్ల మోర పెటట కునాుడు: "నిశ్చయింగా 

షై'తాన్ నన్ను ఆపదకు మరియు బాధ్కు 

గరిచేశాడు."15  

 

13) చూడిండి, 21:81-82 అకకడ తీవర మైన గాలి వీచినటా చెపపబడిింది. ఆ తీవర మైన గాల 

కూడ్డ అలా్లహ్్ (సు.త.)  అన్నమతితో సులైమాన్ ('అ.స.) ఇచాఛన్నసారింగా వీచేది. 

14) సులైమాన్ ('అ.స.) పార రాన పర కారిం అతనికి ఒక గొపప రాజాయధకారిం మరియు అతని 

సింపతేుల న్నిండి తన ఇష్ట ిం వచిచన వారికి ఇవవవచచని అన్నమతి కూడ్డ ఇవవబడిింది. 

15) అయూబ్ ('అ.స.)యొకక పర్వక్షకూడ్డ చాల్ల పర సిదు మైనది. అతన్న రోగింతో మరియు 

ధ్న, సింతాన నష్ట ింతో పర్వకిష ించబడా్డరు. అతనితో పాట కేవలిం అతని భారయ మాతర మే 

మగిలింది.  

ََ َِقَاَل ُملًْكََََربر َ ِلْ وََهْبَ َ ِلْ اْغفِْرَ
بَََِلََحدٍََّلَيَْۣنَبِِغَْ ِْنَْۣ َكََاِنََمجتََيَْْعدََِمر

َ َََََتَالْوََهاُبَاَنَْ
ََتَْفََ ِيَْحَ الرر َلَُ بِاَْمرِه ََسَخْرنَاَ رِْيَ

َيحضَُثَاََصاَبَرَُخآًءََحيَْ

َ َوََغَواصٍّ ََبَنآءٍّ َُُكَ َيحضََوالَشيِٰطْْيَ
ََ

َِِفَاْلَْصَفادََِ َََواَٰخرِيَْنَُمَقَرنِْْيَ

َ َعَطآُؤنَاَ اََٰهَذاَ َ اَْمسَِفَاْمُُنْ ََْكَْوَ
َِ ََْْيَِغََب َََِحَسابٍّ َ

َََدنََنَْعََِواَِنََل ََ اَلَُزلِْٰفَوَُحْسَنََماٰبٍّ
ََخجم

اَيَُّ َا َعْبَدنَا نَادٰيَََواْذُكْرَ اِْذَ ْوَبجحمَ ََََرَبه َا بُِنْصبٍّ الَشْيٰطُنَ َ َمَسِّنَ َ ْ ِ
اَنر
َ َىجتَوََعَذابٍّ
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42. (మేము అతనితో అనాుము): "నీ 

కాలున్న నేలమీద కొటట . అదిగో చలాని (నీటి 

చెలమ)! నీవు సాునిం చేయటానికి మరియు 

తార గటకూన్న."  

43. మరియు మేము అతని కుటింబిం 

వారిని అిందరినీ మరియు వారితో బాట, 

మరి అింత మిందినీ, మా కరుణతో అతనికి 
తిరిగి ఇచాచము. మరియు బుధు మింతులకు 

ఇది ఒక హతబోధ్న. 16  

44. (అలా్లహ్్ అతనితో అనాుడు): "ఒక 

పులాల క్ట్ట న్న నీ చేతిలోకి తీసుకొని దానితో 

(నీ భారయన్న) కొటట  మరియు నీ ఒటట న్న 

భ్ింగపరచుకోకు." 17  వాసేవానికి, మేము 

అతనిని ఎింతో సహనశీలునిగా పిందాము. 

అతన్న ఉతేమ దాసుడు! నిశ్చయింగా, 

ఎలాపుపడు మా వైపునకు పశాచతేాపింతో 

మరలుతూ ఉిండేవాడు.   

45. మరియు మా దాసులైన ఇబార హీమ్, 
ఇస్'హాఖ్ మరియు య'అఖ్ఖబ్లన్న జాఞ పకిం 

చేసుకో! వారు గొపప కారయశీలురు మరియు 

దూర దృష్ట  గలవారు.   

 

16) అలా్లహ్్ (సు.త.) చివరకు అయూయబ్ ('అ.స.) పార రానన్న అింగీకరిించి అతని రోగానిు 

దూరిం చేశాడు. మరియు అతన్న కోలోపయిన ధ్నానిు, సింతానానిు తిరిగి ఇచాచడు. 

అింతేగాక అతనికి రెిండిింతలు అధకింగా పర సాదిించాడు.  

17) రోగపీడితుడుగా ఉను కాలింలో అయూయబ్ ('అ.స.) కోపింతో తన భారయన్న ఆమ 

తెలయ కుిండ్డ చేసిన ఒక అపరాధానికి కోర ధతుడైె 100 కొరడ్డదబులు కొడతానని 

పర మాణించేసేారు. ఆ పర మాణిం పూరిిచేయటానికి అలా్లహ్్(సు.త.) అతనితో నూరు పులాల 

క్ట్ట తో ఒకసారి నీభారయ న్న కొటిట  నీ పర మాణిం పూరిిచేసుకోమని ఆదేశసేాడు. చూ,5:89. 

ఈఆజఞ  కేవలిం అయూయబ్ ('అ.స.) కొరకేనా, లేక అిందరికొరకా అనే విష్యింలో 

వాయఖ్యయతల మధ్య భేదాభపార యాలునాుయి. కొిందరు అింటారు: ఒకవేళ మొదట 

పర మాణిం చేసినపుపడు కఠనింగా శకిష ించదలచే అభపార యిం లేకుింటే ఇల్ల చేయవచుచ, 

(ఫ'తహ ్ అల్-ఖదీర్). ఒక 'హదీస్' దావరా తెలుసేోింది: ఒకసారి దైవ పర వకి ('స'అ.స.)ఒక 

బలహీన్నడైెన వయభచారికి, 100 కొరడ్డ దబులకు బదులుగా నూరు పులా లును చీపురు 

కటట తో ఒకేసారికొటిట  వదిల్లరు (ముసుద్ అ'హమద్, 5/222, ఇబు మాజా).  

بِرِْجلَِكَ َاُْرُكْضَ ُمْغتََسلٌََْۣمجتَ ٰهَذاَ
َََاٌبَبَارٌِدََوَشََ

َوََهْبَنَاوََ ََل اََ َوِمثَْْهلََاَََ َمَعهَُه َ َمَْلَُهْمَ
ِلُوِٰلَرَْْحََ َوذِْكٰريَ َِنَا مر اْلَْْلَاِبًََََةَ
ََ

ََوَلَوَُخْذَبِيََ ِدَكَِضْغًثاَفَاَْضِْبَبرِه 
َصابًِرامحشَََتَْنْثَ وََجْدنُٰهَ َاِنَاَ نِْعَمَمحشَ
ََََاِنَه اَاََواٌبَمحشَالَْعْبدَُ

 

َ

ِعبَٰدنََ اِبْرٰهََِواْذُكْرَ َا َواِسَْا ََٰحقََْيَمَ
اَُوعََْيَوََ اْلَيِْديَُْقْوَبَ ْبَصارََِاْلََوََََِٰلَ
ََ َ
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46. నిశ్చయింగా, మేము వారిని ఒక విశష్ట  

గణిం కారణింగా ఎన్నుకునాుము,  అది 

వారి పరలోక చిింతన.  

47. మరియు నిశ్చయింగా మా దృష్ట లో 

వారు ఎన్నుకొనబడిన ఉతేమ (పుణయ) 
పురుష్టలలోని వారు!  

48. మరియు ఇసామ'యీల్, అల్-యస'అ  

మరియు జ్ఞల్-కిఫా్్న్న 18 కూడ్డ జాఞ పకిం 
చేసుకో. మరియు వారిందర్జ ఎన్నుకొన 

బడిన ఉతేమ పురుష్టలలోని వారు.  

49. ఇది ఒక పర సేావన. మరియు 

నిశ్చయింగా! దైవభీతి గలవారికి ఉతేమ 

గమయసాానిం ఉింది.  

50. శాశ్వతమైన సవరగ వనాలు, వాటి 

దావరాలు వారి కొరకు తెరువబడి ఉింటాయి.  

51. అిందులో వారు దిిండాన్న ఆన్నకొని 

కూరొచని; అిందులో వారు అనేక ఫల్లలన్న 

మరియు పానీయాలన్న అడుగతూ 

ఉింటారు.  (3/4)  

52. * మరియు వారి దగగ ర, చూపులు 

కిర ిందికి  వాల ఉిండే సమవయసుకలైన, 

సుిందర్వమణులు ఉింటారు. 19  

53. లకక దినిం కొరకు మీతో (దైవభీతి గల 

వారితో) చేయబడిన వాగాద నిం ఇదే!  

54. నిశ్చయింగా, ఇదే మేమచేచ జీవన్నపాధ. 

దానికి అింతిం లేదు;  

 

18) అల్-యస'అ (Elisha 'అ.స.), ఇల్లయస్ (Elija, 'అ.స.), తరువాత వచిచన పర వకి. 

యస'అ, 'అరబీు పదిం కాదు. జ్ఞ'ల్ కిఫా్ కొరకు చూడిండి, 21:85.  

19) ఇల్లింటి వివరణ ఖుర్ఆన్లో 3 సారాు వచిచింది. ఇకకడ, 37:48 మరియు 55:56లలో. 

ఇింకా చూడిండి, 4:124, 16:97 మరియు 40:40, 9:72 విశ్వసిించి సతాకరాయలు చేస్త 

వారింతా (పురుష్టలు, సేీీలు) సవరగ వాసులవుతారు. కావున పర తి పురుష్టనికి శీలవతి, 

విశావసురాలైన తన భారా స్వరగ ంలో స్హవాసి ('జౌజహ్)గా ఉింటింది. ఇింకా చూడిండి, 

36:56: 'వారు మరియు వారి సహవాసులు (అ'జావజ్), చలాని నీడలలో, ఆసనాల మీద 

ఆన్నకొని హాయిగా కూరొచని ఉింటారు.'  

اَْخلَْصنَٰ َا ذِْكَريََاِنَا َ ِِبَالَِصةٍّ ُهْمَ
َممهَارَِاّلََ

َ الُْمْصَطَفْْيَ لَِمَنَ ِعْنَدنَاَ َواَِنُهْمَ
َََىجتَرََِااْلَْخيََ

َوَذاََ َوالْيََسَعَ اِْسٰمعِْيَلَ َواْذُكْرَ
َِنَاْلَََوُُكٌَّمحشَالِْكْفلَِ َىجتَرََِاْخيَََمر

لِلُْمَتقََِواَِمحشََْكرٌَذَََِاذََهَٰ ْلََُْْيَََنَ ْسَنَََ
َ َيحضَََماٰبٍّ

َفَتَحًةَلَُهُمَاْلَََجنِّٰتََعدَْ َمُّ بَْواُبََنٍّ
ََممه

فِْيَهاَََـ ُمَتكَِ يَْدُعْوَنَ فِْيَهاَ َ ْْيَ
ََابِفََ ابٍّ ةٍََّوَشَ ََكثِْْيَ   ََكَِهةٍّ

ََََوَِعْنَدُهْمَقِّٰصُٰتَالَطْرِفَاَتَْراٌبَ

ََيخماِبََِمَاْْلِسََوََِْلََََْونََدََُماَتُوْعََٰهَذاََ َ
ِمْنََنفَََذاَهََٰاِنََ َلَرِزُْقَناََماََلَ  َمجنَادٍّ
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55. ఇదే (విశావసులకు లభించేది). 

మరియు నిశ్చయింగా, తలబిరుసుతనిం గల 

దుష్టట లకు అతి చెడా గమయసాానిం ఉింటింది –  

56. నరకిం – వారిందులో కాలుతారు. ఎింత 

బాధాకరమైన విరామ (నివాస) సాలము.  

57. ఇది (దుష్టట లకు లభించేది), కావున 

వారు దాని రుచి చూడ్డల; సలసలకాగే నీరు 

మరియు చీము.  

58. ఇింకా ఇల్లింటివే రకరకాల (శక్షలు) 

ఉింటాయి!  

59. " మీతోపాట తోయబడుతూ వచేచ 

ఇదొక దళిం. వారికి ఎల్లింటి సావగతిం లేదు! 

నిశ్చయింగా, వారు నరకాగిులో కాలుతారు."  

60. (సతయ-తిరసాకరులు తమన్న మారగ ిం 

తపిపించిన వారితో) అింటారు: "అయితే 

మీకు కూడ్డ సావగతిం లేదు కదా! ఈ 

పరయవసానానిు మా ముిందుకు తెచిచన వారు 

మీరే కదా! ఎింత చెడా నివాస సాలము."  

61. వారు ఇింకా ఇల్ల అింటారు: "ఓ మా 

పర భూ! మా యెదుట దీనిని (నరకానిు) 

తెచిచన వానికి రెటిట ింపు నరకాగిుశక్షన్న 

విధించు!" 20   

62. ఇింకా వారు ఇల్ల అింటారు: "మా 

కేమయిింది? మనిం చెడా వారిలో జమ కటిట న 

వారు ఇకకడ మనకు కనబడటిం లేదేమటి?   

63. "మనిం ఊరకే వారిని ఎగతాళి 

చేశామా? లేదా వారు మనకు కన్నమరు 

గయాయరా?"  

64. నిశ్చయింగా, నరకవాసుల మధ్య ఈ 

రకమైన ఘ్రష ణ తపపకుిండ్డ జరిగితీరుతుింది.  

 

20) చూడిండి, 7:38 మరియు 33:67-68. అకకడ కూడ్డ ఇల్లగే అింటారు.  

َََواَِنَلِلطَّٰمحشَٰهَذا ََماٰبٍّ َلََشَ َيحضَغِْْيَ
َََ

َََجَهَنَممجتَيَْصلَْوَنَهامجتََفبِئَْسَالِْمَهاُدََ
َ

َيحضَٰهَذاحملَفَلَْيُذْوقُْوهََُْحِْيٌمَوََغَساٌقَ
َ
َىجتٌَجَاوََاَزََََْشْْكِه َااَٰخُرَِمنَْوََ

َ ْقتََٰهَذاَ مُّ مََمٌَحَِفَْوٌجَ َلََ َعُكْممجتَ
ََاَِنُهْمََصالُواَاْلَارَِمحشََمرَْحًباَْۣبِِهمَْ

بَْلَاَنُْتْميمطََلََمرَْحًباَْۣبُِكمَْ اَنُْتْمََمحشَََقالُْوَا
َََفَبِئَْسَالَْقَراُرَمجتَقََدْمُتُمْوهََُْلََا

َ
ََ قَدَََََرَبَنَاقَالُْوا هََٰمْنَ َْلَاَ فَزِدََْمَ هَََُذاَ
ََََاْلَارَِِضْعًفاَِِفََبًَااذََعََ َ
َُوََ رَِجاًلَقَال نَٰريَ َلَ َْلَاَ َماَ ُكَناَْواَ َ

َِنَاْلََ ُهْمَمر ارََِنُعدُّ َىجتَْشَ

اَتََخْذنُٰهْمَِسْخرِيًّاَاَْمَزَاَغْتََعْنُهُمَ
ََاْلَبَْصاُرَ

َََّتَاُصُمَاَْهِلَاَْلارََِ َخجمَاَِنَذٰلَِكََْلَقٌّ
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65. (ఓ ము'హమమద్!) వారితో ఇల్ల అన్న: 

"వాసేవానికి నేన్న హెచచరిించేవాడన్న 

మాతర మే! అలా్లహ్్ తపప మరొక ఆరాధ్యదైవిం 

లేడు! ఆయన ఏకైకుడు తన సృష్ట మీద 

సింపూరీ అధకారిం గలవాడు. 21  

66.  "ఆకాశాలు, భూమ మరియు వాటి 

మధ్యన్నను వాటి పర భువు, సరవ 

శ్కిిమింతుడు, క్షమాశీలుడు."  

67.  వారితో అన్న: "ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) ఒక 

గొపప సిందేశ్ిం.  

68.  "దాని న్నిండి మీరు విముఖు 

లవుతునాురు!"  

69.  (ఓ ము'హమమద్! ఇల్ల అన్న): 

"ఉనుత సాాయిలో ఉను ముఖుయల 

(దైవదూతల) మధ్య (ఆదమ్ సృష్ట  గరిించి) 

ఒకపుపడు జరిగిన వివాదిం గరిించి నాకు 

తెలయదు. 22  

70.  "నేన్న సపష్ట ింగా హెచచరిించేవాణీ్ణ 

మాతర మే!" అను సిందేశ్ిం నా వదద కు 

వసేుింది.   

71.  అపుపడు నీ పర భువు దైవదూతలతో: 

"నిశ్చయింగా, నేన్న మటిట తో ఒక మనిష్ని 

సృష్ట ించబోతునాున్న," 23 అని అనాుడు. 

72.  "ఇక నేన్న అతనిని పూరిిగా సరిదిదిద  

అతనిలో నా ఆతమన్న ఊదినపుపడు, 24  

 

21) అల్-వాహిద్్ (67) ఏకైక్తడు, అల్-ఖహాార్్ (16) అణచేవాడు. చూ. 6:18 వాయ.12. 

22) ఈ వివాదిం గరిించి చూడిండి, 2:30-34. ఆదమ్ ('అ.స.) కొరకు చూడిండి, 7:11-

18, 15:26-44, 17:61-65, 18:50, 38:69-85. ఈ ఆయత్ వీటనిుింటి కింటే మొదట 

అవతరిింపజేయబడిింది.  

23) బషరున్్: అింటే పర దరశన, ఇతరులకు కనిపిించగలది.  

జిన్నున్్: అింటే కనబడనిది, ఇవి రెిండు వయతిరేక భౌతిక సాితి గల జీవాలు.  

24) ర్జహ్లన్: ఆతమ (పార ణిం), దీని యజమాని కేవలిం అలా్లహ్్ (సు.త.)  మాతర మే. ఆతమ 

అనేది అలా్లహ్్ (సు.త.) తపప ఇతరుల ఆధీనింలో లేదు. అది (ఆతమ) ఊదగానే 

اَنََاقُْلَاِنََ َا َاِٰلٍَّاَِلََََماَِمنَْوََحمطََرٌَذَُِمنََََْما
َُ  ممهََِحُدَالَْقَهاُرَاالْوَََاّللّٰ
َ
َ
َرََ َبُّ وَََ َواْلَْرِضَ َماَالَسٰموِٰتَ

ََََََبَيَْنُهَماَالَْعزِيُْزَالَْغَفاُرَ

َيحضَقُْلَُهَوََنَبٌؤاََعِظْيٌمَ

َََاَنُْتْمََعْنُهَُمْعرُِضْوَنَ

َِمْنَعَِ ََْماَََكَنَِلَ ََمََلَِاْلََلْمٍَّْۣبِال
َلَْعٰا

َََُمْوَنَْذَََيَْتِصَاَِ
َ
اََيُّوَََْنَْاَِ َا اَنََما اَِلَا َ اَِلَ َ نَِذيٌْرََٰٰحا نَاَ

َ بِْْيٌ ََمُّ
ََََاِذَْ خَََََربَُّكَقَاَل َ ْ اِنرِ ٰٓئَِكةَِ لٌِقَََْۣالِلَْمل

َ ِْنَِطْْيٍّ اَمر  ََبََشً
َ

ِمْنََ فِْيهَِ َوَنَفْخُتَ َسَويُْته َ فَاَِذاَ
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మీరింతా అతని ముిందు సాషాట ింగిం (సజాద ) 

చేయాల." 25  

73.  అపుపడు దైవదూత లిందర్జ కలసి 

సాషాట ింగిం (సజాద ) చేశారు. 26    

74.  ఒకక ఇబాీస 27 తపప! అతడు గరివతు 

డయాయడు మరియు సతయ-తిరసాకరులలో 

కలసి పోయాడు.  

75.  (అలా్లహ్్) ఇల్ల అనాుడు: "ఓ ఇబాీస్! 

నేన్న నా రెిండు చేతులతో సృష్ట ించిన వానికి 

సాషాట ింగిం (సజాద ) చేయకుిండ్డ నిన్ను ఆపిింది 

ఏమటీ? నీవు గరివతుడవై పోయావా! లేదా 

నిన్ను, నీవు ఉనుత శ్రర ణ్ణకి చెిందిన 

వాడవన్నకునాువా?"  

76.  (ఇబాీస్) అనాుడు: "నేన్న అతని కింటే 

శ్రరష్టఠ డన్న. నీవు నన్ను అగిుతో సృష్ట ించావు 

మరియు అతనిని మటిట తో సృష్ట ించావు."  

77.  (అలా్లహ్్) అనాుడు: "అయితే నీవు 

ఇకకడి న్నిండి వళిీపో! ఇక, నిశ్చయింగా నీవు 

ధూతకరిించబడా్డవు (బహష్కరిించబడా్డవు).  

 

మానవుడు చలనింలోకి వసేాడు. మానవునిలో అలా్లహ్్ (సు.త.)  ఆతమన్న ఊదాడు. ఇది 

ఎింత గౌరవ పర దమైన విష్యిం.  

25) ఈ సజాద  గౌరవారాిం చేసిిందే. అలా్లహ్్ (సు.త.)  ఆజఞ న్న శరసావహించటానికి. ఇది 

ఆరాధ్నగా చేసిన సజాద  కాదు. దైవపర వకి ము'హమమద్ ('స'అ.స.) సునుత్లో గౌరవారాిం 

చేస్త సజాద  కూడ్డ హరాిం చేయబడిింది. దైవ పర వకి ('స'అ.స.) పర వచనిం: 'ఒకవేళ ఇది 

అన్నమతిించబడి ఉింటే నేన్న సేీీకి తన  భ్రికు సజాద   చేస్త అన్నమతి ఇచేచవాడిని.' 

(తిరిమజీ', అల్లునీ పర మాణీకిం).  

26) దైవ దూతలిందర్జ కలసి ఒకేసారి సజాద  చేశారు.  

27) ఇబాీస్ దైవదూత కాడు, వాడు జిన్, అగిుతో సృష్ట ించబడా్డడు. దైవ దూత ('అలైహమ్ 

స.) లు జ్యయతి (నూర్) తో సృష్ట ించబడా్డరు. ఆదమ్ ('అ.స.) కు దైవ దూతలు సజాద  

చేసినపుపడు వాడు అకకడ ఉిండి కూడ్డ అలా్లహ్్ (సు. త.) ఆజఞ న్న శరసావహించలేదు, 

కాబటిట  అలా్లహ్్ (సు. త.)  వాడిని శ్పిించాడు (బహష్కరిించాడు).             *** 

َفََ وِْٰحْ ََََنَََٰسِجِديََْقُعْواََل َرُّ

َيحضَُعْوَنََاََْجََََمَْئَِكُةَُُكُّهََُدَالَْملَٰٓجََسَََفَ

اِبْلِيَْسمحش ِمَنََََاَِلَا َوََكَنَ َ اِْسَتْكَِبَ
َََفِرِيَْنَالْكَٰ

تَْسُجَدَََقاَلَٰيااِبْلِيُْسََماََمَنَعَكَاَْنََ
اَْسَتْكَِبَْتَاَْمَمحشََلَِماََخلَْقُتَبَِيَديََ
ََََُكْنَتَِمَنَالَْعالِْْيََ

َ

خََقَاَلَ اَنَاَ َخلَْقتََهَُنَْمرَََِْْيٌََ ِمْنََمحشَ َ ِّنْ
َوَخَََرٍَّنََا ْقَته َِمْنَِطْْيٍّ

َََلَ

َيميٌَمََاْخُرْجَِمْنَهاَفَاِنََكَرَِجيَْقَاَلَفََ
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78.  "మరియు నిశ్చయింగా, తీరుప దినము 

వరకు నీపైె శాపిం (బహషాకరిం) ఉింటింది."  

79. (ఇబాీస్) ఇల్ల వేడుకునాుడు: "ఓ నా 

పర భూ! వారు తిరిగి లేపబడే (పునరుతాాన) 

దినిం వరకు నాకు వయవధ నివువ!"  

80. (అలా్లహ్్) సలవిచాచడు: "నిశ్చయింగా 

నీవు వయవధ ఇవవబడిన వారిలోించి 

అయిపోయావు!  

81. "సమయిం నిరాు రిించబడివును రోజ్ఞ 

వరకు."  

82. (ఇబాీస్) అనాుడు: "నీ శ్కిి సాకిష గా, నేన్న 

వారిందరినీ తపుప దారి పటిట సేాన్న;  

83. "వారిలో నీవు ఎన్నుకును నీ పర తేయక 
(నీ ఆజాఞ న్నవరిన్నలైన) దాసులు తపప!"  

84. (అలా్లహ్్) అనాుడు: "అయితే సతయిం 

ఇదే! మరియు నేన్న సతయిం పలుకు 

తునాున్న;   

85. "నీవు మరియు వారిలో న్నిండి నిన్ను 

అన్నసరిించే వారిందరితో నేన్న నరకానిు 

నిింపుతాన్న!"  

86. (ఓ పర వకిా!) వారితో అన్న: "నేన్న దీని 

(ఈ సిందేశ్ిం) కొరకు మీ న్నిండి, ఎల్లింటి 

పర తిఫల్లనిు అడగటిం లేదు మరియు నేన్న 

వించకులలోని వాడన్నకాన్న.  

87. "ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) సమసే లోకవాసు 

లిందరికీ కేవలిం ఒక జాఞ పిక (హతబోధ్)!  

88. "మరియు అచిరకాలింలోనే దీని 

ఉదేద శానిు (వారిన్న) మీరు తపపక 

తెలుసుకుింటారు."  

***** 

ِيِْنََ اّلر يَْوِمَ اِٰلَ َ ا لَْعَنِّٰتْ َعلَْيَكَ َواَِنَ
ََ

َ َِقَاَلَ ََربر يَْوِمَََ اِٰلَ اَ فَاَنِْظْرِِنْ
ََََََُيْبَعُثْوَنَ

َيحضََنَيَْرَِْنظََِمَنَالْمَََُفَاِنََكَقَاَلَ

َََْعلُْوِمَالْمَََِتَيَْوِمَالَْوقَْاِٰلَ

َََقاَلََفبِِعَزتَِكََ ََيحضَلُْغوَِيَنُهْمَاََْجَعِْْيَ

ََ ََاَِلَِعَباَدَكَِمْنُهُمَالُْمْخلَِصْْيَ
َ

حمسََواْْلََقَاَقُْوُلَ َممهَقَاَلَفَاْْلَقُّ

َومَِـ َََلَْملََ ِمْنَكَ َجَهَنَمَ َمْنَََنَ
ََََعِْْيَََْجَََاََمََْكَِمْنهَُتَبِعََ

اَْسـ ََقُْلَ َا َما ََََُكمَْلََُ اَْجرٍّ ِمْنَ َعلَْيهَِ
اَنََ َا ََوَما َََاَِمَنَالُْمَتَْكرِفِْْيَ

َ
َاَِ َََْنَُهَوَاَِلَذِْكٌرَلرِلْٰعلَِمْْيَ

َ َبْعَدَِحْْيٍّ ُمَنََنَباَهَ 
َخجمََوَلَْعلَ
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 39. సూరహ్ అ'జ్్-'జుమర్్ 

'జ్ఞమరున్: అింటే గంపులు, సముదాయిం, సమూహిం లేక సైనికులు అని అరాిం. 
ఇది  మధ్య మక్కహ కాలింలో అవతరిింపజేయబడిింది. ఇిందులో 75 ఆయాతులు 

నాుయి. ఈ పదిం 71వ ఆయత్లో వచిచింది. అలా్లహ్్ (సు.త.) ఉనికి మరియు 

ఆయన ఏకతవిం, సృష్ట  యొకక పర తి దానిలో విశ్దమౌతోింది. ఎన్ను ఆయాతులు 

అింతిమ ఘ్డియన్న గరిించి కూడ్డ వివరిసేు నాుయి. దైవపర వకి ('స'అ.స.) పర తి 

రాతిర  నమా'జ్లో సూరహ్్ అల ఇసార  (17) మరియు ఇది (39) చదివే వారు. 

(తిరిమజీ'-అల్లునీ పర మాణీకిం). ఈ 6 (34-39) సూరహ్్లలో ఇది చివవది. 

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపాదాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. ఈ గర ింధ్ (ఖుర్ఆన్) అవతరణ సరవ శ్కిి 

మింతుడు, మహా వివేకవింతుడైెన అలా్లహ్్ 

తరఫు న్నిండి జరిగిింది.  

2. (ఓ ము'హమమద్!) నిశ్చయింగా, మేము 

ఈ గర ింధానిు, సతయింతో నీపైె అవతరిింప 

జేశాము. కావున నీవు అలా్లహ్్నే ఆరాధించు - 

ధ్రామనిు ఆయనకు మాతర మే పర తేయకిసేూ!  

3. వినిండి! భ్కిి కేవలిం అలా్లహ్్ కొరకు 

మాతర మే పర తేయకిించబడిింది! ఇక ఆయనన్న 

వదల ఇతరులన్న సింరక్షకులుగా చేసుకునే 

వారు (ఇల్ల అింటారు): "వారు మమమలు 

అలా్లహ్్ సానిుధాయనికి చేరుచతారని మాతర మే 

మేము వారిని ఆరాధసేునాుము!" 1  

నిశ్చయింగా, అలా్లహ్్ వారిలో ఉను భేదాభ 

 

1) సిఫ్ఫరస్్: అలా్లహ్్ (సు.త.)  దగగ ర ఎవరి సిఫారసూ చెలాదు. ఆయన అన్నమతిించిన 

వారి సిఫారస్ తపప! వారు దైవదూతలు, పర వకిలు లేదా సదుపరుష్టలు కావచుచ. ముఖయ 

విష్యిం ఏమటింటే, అలా్లహ్్(సు.త.), తనకు తపప ఇతరులకు ఆరాధ్న/దాసయిం 

చేయటానిు ఎను టికీ క్షమించడు. దైవతవింలో ఆయనకు భాగసావములన్న కలపసే్త, 

ఆయన (సు.త.) అది ఎను టికీ క్షమించడు. అదితపప ఇతర ఏ పాపానైునా, తాన్న 

(సు.త.) కోరిన వారిని క్షమించవచుచ!  

َِِمْسِبَ ََالرَْْحِٰنَالرَِحْيمََِاّللّٰ
الَْتََ مَِْنِيُْلَ َََِنََِكتِٰبَ ََلَْعزِيْزََِاََاّللّٰ

ََََاْْلَِكْيمَِ
الِْكتَٰاِنََ اََِلَْكَ َا اَنَْزْْلَا َا َا ِ بِاْْلَقر َبَ

ََفَاْعُبِدَ ِْيَنَُمََْاّللّٰ َىجتَلًِصاََلَُاّلر
َ

ََ َِاََل اْْلَالُِصَََّلِلّٰ ِْيُنَ ََاّلر َواَّلِْيَنََمحش
اَْوَِلَآءََ ُدْونِه اَ ِمْنَ ََجحماََّتَُذْواَ َماََ

اََِنعَْ َِلَُُبُدُهْمَ َِقَََلَ َوَْبَُرر
ا َنَا اَِلَ ََِ ََاّللّٰ

ََُزلِْٰفَ ََََاِنََمحش ِِفَََْاّللّٰ بَيَْنُهْمَ َََيُْكُمَ
ََيَْتلُِفْونََ ََاَِنََحمقَََماَُهْمَفِْيهَِ َلَََاّللّٰ

ََََيْهِدْيََمْنَُهَوَكِٰذٌبََكَفاٌرَ
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పార యాలకు తగినటాగా వారి మధ్య తీరుప 

చేసేాడు. 2 నిశ్చయింగా, అలా్లహ్్ అసతయ 

వాదికి, కృతఘ్నునికి సనామరగ ిం చూపడు. 3  

4. ఒకవేళ అలా్లహ్్ ఎవరినైనా కుమారు 

నిగా చేసుకోదలసే్త, 4  తన సృష్ట లో తాన్న 

తలచిన వానిని ఎన్నుకొని ఉిండేవాడు. 

ఆయన పరమ పవితుర డు. ఆయనే అలా్లహ్్! 

ఏకైకుడు, తన సృష్ట మీద సింపూరీ అధకారిం 

(పార బలయిం) గలవాడు. 5   

5. ఆయన ఆకాశాలన్న మరియు భూమని 

సతయింతో సృష్ట ించాడు. 6  ఆయన రాతిర ని 

పగటి మీద చుటట తునాుడు. మరియు 

పగటిని రాతిర  మీద చుటట తునాుడు. 7  

సూరుయణీ్ణ మరియు చిందుర ణీ్ణ నియమ 

బదుు లుగా చేసి ఉించాడు. వాటిలో పర తి 

ఒకకటీ ఒక నిరీ్వత కాలింలో (నిరీ్వత పరిధలో) 

పయనిసేూ ఉనాుయి. వినిండి! ఆయన, 

సరవ శ్కిిమింతుడు, క్షమించేవాడు.  

6. ఆయన మమమలు ఒకే పార ణ్ణ (ఆదమ్) 

న్నిండి సృష్ట ించాడు. తరువాత అతని న్నిండి 

అతని జింట ('జౌజ) న్న పుటిట ించాడు. 8  

మరియు మీ కొరకు ఎనిమది జతల (ఆడ-

మగ) పశువులన్న పుటిట ించాడు. 9  ఆయన 

మమమలు మీ తలాుల గరాాలలో మూడు 

 
2) అింటే ఆరాధించినవారి మరియు ఆరాధించబడేవారిమధ్య తీరుపచేసేాడు. చూడిండి, 

34: 31-33.  

3) చూడిండి, 6: 22-24.  

 4 ) చూ. 6:100 అలా్లహ్్ (సు.త.)  సింతానపు లోభానికి అతీతుడు, నిరపేకాష పరుడు. 

5) చూడిండి, 6:18 వాయఖ్యయనిం-12.  

6) చూడిండి, 10:5.  

7) చూడిండి, 7:54.  

8) చూడిండి, 4:1.'జౌజ: అింటే, జింట, జత, సహచరి, సహవాసి అనే అరాాలునాుయి.  

9) అింటే గొరెర , మేక, ఆవు మరియు ఒింట్ల. ఇవి ఆడ-మగ కలసి ఎనిమది అవుతాయి, 

వివరాలు  6:143-144లలో వచాచయి.  

ََ

َ اََراَدَ َُلَْوَ َاّللّٰ اَََ َوَّلً َيَتِخَذَ اَْنَ
ََيْلَُ ِمَماَ يَشَََلْصَطِٰفَ َماَ حملََآءَُُقَ

َََُُهوَََََمحشهَ ٰحنََُسبَْ ََُرَََهَاقََْلَِحُدََاَاالْوََََاّللّٰ
َ
َ

َواْلََ الَسٰموِٰتَ بِاْْلَقرََِخلََقَ مجتََْرَضَ
اََلَْلَ ُِرَ ُِرََيَُكور َويَُكور اْلََهارَِ َ لََعَ َ

اََلْلَِ َ لََعَ الَشْمَسََََاْلََهاَرَ وََسَخَرَ
َمحشَََوالَْقَمرََ َسّمًّ َمُّ َََّيْرِْيَِلََجلٍّ

َََمحشُُكٌّ
َََُرََافََغَََالَْزَُالَْعزِيََُْهوََاََلَ
َ
ِنََْخلََ مر َنَََََقُكْمَ ُثَمََْفسٍّ َواِحَدةٍَّ َ

ِمْنَهَا لَُكْمَََََجَعَلَ َواَنَْزَلَ َزوَْجَهاَ
َ َِنَ َمر اَْزَواجٍّ ثَٰمنَِيَةَ محشََاْلَنَْعاِمَ

اَُمٰهتُِكْمََ ُبُطْوِنَ َ ِِفْ ََيْلُُقُكْمَ
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చీకటి తెరలలో ఒక ర్జపిం తరువాత మరొక 

ర్జపానిుచాచడు.10  ఆయనే అలా్లహ్్! మీ 

పర భువు విశావధపతయిం ఆయనదే, ఆయన 

తపప మరొక ఆరాధ్యదేవుడు లేడు. 

అల్లింటపుపడు మీరు ఎటవైపుకి (సతయిం 

న్నిండి) మరలించబడుతునాురు?  

7. ఒకవేళ మీరు సతాయనిు తిరసకరిసే్త, 

నిశ్చయింగా అలా్లహ్్ మీ అకకరలేని వాడు. 11  

మరియు ఆయన తన దాసులు సతయ-

తిరసాకర వైఖరిని అవలింబిించడ్డనిు 

ఇష్ట పడడు. మరియు మీరు కృతజ్ఞఞ లైనటా 

యితే ఆయన మీపటా ఎింతో సింతోష్ 

పడతాడు. మరియు బరువు మోస్తవాడు 

ఎవవడూ ఇతరుల బరువున్న మోయడు. 12  

చివరకు మీరిందరికీ, మీ పర భువు వైపునకే 

మరల వలసి ఉింది! అపుపడు ఆయన, మీరు 

ఏమేమ చేసేూ ఉిండేవారో మీకు తెలయ 

జేసేాడు. నిశ్చయింగా, ఆయనకు 

హృదయాలలో ఉను విష్యాలనీు బాగా 

తెలుసు. (7/8)  

8. * మానవునికి ఏదైనా కష్ట ిం కలగి 

నపుపడు అతడు పశాచతేాపింతో తన పర భువు 

వైపునకు మరల ఆయనన్న వేడుకుింటాడు. 

తరువాత ఆయన (అలా్లహ్్) అతనికి తన 

అన్నగర హానిు పర సాదిించినపుపడు, అతడు 

పూరవిం దేనిని గరిించి వేడుకుింటూ 

ఉిండేవాడో దానిని మరచిపోతాడు మరియు 

అలా్లహ్్కు సాటి కలపించి, (ఇతరులన్న) 

 
10) ఈ తెరలు: (i) తలా కడుపు (Abdominal Wall), (ii) గరాాశ్యిం (Uterine 

Wall), (iii) మావి పర (Aminiotic Membrane). ఇింకా చూ, 22:5, 23:12-14.  

11) చూడిండి, 14:8.  

12) ఈ వాకయిం ఖుర్ఆన్లో 5 సారాు వచిచింది. ఇకకడ మరియు 6:164, 17:15, 35:18, 

మరియు 53:38. ఇది: 'ఏసు కీ్రసుు  ('అ.స.), కైైస్ు వులందరి పాపభారానిు భరిస్రు రు.' 

అని కైీసేవులు అనే సిదాాింతానిు ఖిండిసేోింది.  

َ ُظلُمٰتٍّ َ ِِفْ َ َخلْقٍّ َبْعِدَ ِْنَْۣ مر ًقاَ
َخلْ
َ َثَلٰثٍّ َمحشَ َُذٰلُِكُمَ َاّللّٰ َمَْكَُبَُّرَََ ََلََُ
َالُْملُْكَ اِٰلََمحشَ ََلَا ََلَاََِ َمجتُهوَََ َََ فَاَنّٰ

فُْوَنَ ََََََتُّْصَ
َ فَاَِنَ تَْكُفُرْواَ ََاِْنَ َاّللّٰ َغَََ ِّنٌّ

ََعْنُكمَْ لِعَِبادِهََِيمطَ يَرْٰٰضَ َوَلَ
َالُْكْفرََ يَرَْضهَُمجتَ تَْشُكُرْواَ ََواِْنَ
َلَُكمَْ ِْزَرََمحشَ ور َوازَِرٌةَ تَزُِرَ َوَلَ
َٰرياُخَْ َمحشَ َُثَمَ َِاِٰلَ ََُكمََْربر
فََرَْمََ ُكْنُتْمَََبَِمَاََمَُْينَبرِئُكَُِجُعُكْمَ

ََتْعَملُْونََ عََمحشَ بَِذاِتََاِنَه َ لِْيٌمَْۣ
ُدْورَِ َََالصُّ

َ

َََواَِ َدََع َ َُضٌّ اْلِنَْساَنَ َمَسَ َََرَبهَ َذاَ
ِْنُهَ نِْعَمًةَمر ُمنِيًْباَاََِلْهَُِثَمَاَِذاََخَوَلَ 

ََماَََكَنَيَْدعَُ ُلَْبَهَِِمْنَقََْوااَاََِلَْنَِِسَ
َعََجََوََ ََِلَ َّلِلّٰ ََ َُاَنَْداًداَ ِ َعْنََِضَلََلر َ

ََسبِْيلِهَ  َتَمَتعَْمحشَ َقُْلَ بُِكْفرَِكََ
َََََاَْصٰحِبَاَْلارََِقَلِْيًَلحمطَاِنََكَِمْنََ
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ఆయన మారగ ిం న్నిండి తపిపసేాడు. 13  

(అల్లింటి వానితో) ఇల్ల అన్న: "నీవు, నీ 

సతయ-తిరసాకర వైఖరితో కొింతకాలిం 

సింతోష్పడు. నిశ్చయింగా, నీవు నరక 

వాసులాోని వాడవవుతావు!"  

9. ఏమీ? ఎవడైెతే శ్ర ధ్ు తో రాతిర  ఘ్డియ 

లలో సాషాట ింగిం (సజాద ) చేసేూ మరియు నిలచి 

(నమా'జ్) చేసేూ, పరలోక (జీవిత)మున్న 

గరిించి భ్యపడుతూ, తన పర భువు 

కారుణాయనిు ఆశసేూ ఉింటాడో! (అల్లింటి 

వాడు, అల్ల చేయనివాడితో సమాన్నడ్డ)? 

వారినడుగ: "ఏమీ? జాఞ న్నలు మరియు 

అజాఞ న్నలు సరిసమాన్నలు కాగలరా? వాసే 

వానికి బుదిు మింతులే హతబోధ్ సీవకరిసేారు.  

10.  (ఓ ము'హమమద్! అలా్లహ్్ ఇల్ల సల 

విసేునాుడని) అన్న: "ఓ విశ్వసిించిన నా 

దాసుల్లరా! మీ పర భువు నిందు భ్య-

భ్కిులు కలగి ఉిండిండి. ఎవరైెతే ఈ లోకింలో 

సతుపరుష్టలై ఉింటారో (వారికి పరలోకింలో) 

మేలు జరుగతుింది. మరియు అలా్లహ్్ 

భూమ చాల్ల విశాలమైనది. 14  నిశ్చయింగా, 

సహనిం వహించిన వారికి లకక లేనింత 

పర తిఫలిం ఇవవబడుతుింది."  

11.  (ఓ ము'హమమద్! ఇింకా) ఇల్ల అన్న: 

"నిశ్చయింగా, నిరమలమైన భ్కిితో, అలా్లహ్్న్న 

మాతర మే ఆరాధించాలని, నేన్న 

ఆజాఞ పిించబడా్డన్న.  

 

13) చూడిండి, 2:22.  

14) పాపిం మరియు సతయ-తిరసాకరిం న్నిండి – పుణయిం, సతయిం మరియు అలా్లహ్్ (సు.త.)  

వైపునకు – మరలే అవకాశ్ిం ఎలాపుపడూ ఉింది. ఇదే వాసేవమైన 'హజ్రత్' వలసపోవటిం. 

ఇింకా చూడిండి, 4:97. ఒక వయకిికి తన నివాససాలింలో ఉింటూ ఈమాన్పైె ఉిండటిం 

దురారమైతే! అతడు ఇతర చోటాకు హజ్రత్ చేసి తన ధ్రామనిు కాపాడుకోవాల.  

 

 

َ

ُهوََ َساِجًداَََاقََََاََمْنَ اََلِْلَ اٰنَآَءَ نٌِتَ
َويَرُْجْواَ اْلِٰخَرةََ ََيَْذُرَ َوقَآئًِماَ

ََِةََرَْْحََ ََقُْلَهََمحشََهَ َربر َنََيَاَّلِيَْوَِتََسَْْلَي
َنَََيْعلَُموَْ َيْعلَُمْونَََواَّلََِ َلَ محشَْيَنَ
َََخجماََيَتَذَكُرَاُولُواَاْلَْْلَاِبَاَِنمََ
َ
َ

اَتُقْواَ اَٰمُنواَ اَّلِْيَنَ يٰعَِبادَِ قُْلَ
ٰهِذهََََِمحشَرَبُكمَْ َ ِِفْ اَْحَسُنْواَ لََِّلِْيَنَ

َحَسَنةٌَ ْنَياَ َاّلُّ ََواَرَْمحشَ َُِضَ ََاّللّٰ
َمحشَواِسَعةٌَ يَُمََاِنَََ الاَ ْوَنََوََّفَ ِِبُ صّٰ

َرَهَُجَْاََ َََْمَبَِغْْيَِِحَسابٍّ
 َ

َا ْ اِنرِ َقُْلَ اَْعُبَدَ اَْنَ اُِمْرُتَ َََ ََاّللّٰ
ِْيَنَُمَْ َيحضَلًِصاََلَُاّلر
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12.  "మరియు నేన్న అిందరి కింటే ముిందు 

ముసాిిం (అలా్లహ్్కు విధేయుడన్న) అయి 

ఉిండ్డల" అని కూడ్డ ఆజాఞ పిించబడా్డన్న.  

13.  (ఇింకా) ఇల్ల అన్న: "ఒకవేళ నేన్న నా 

పర భువుకు అవిధేయుడనైతే నిశ్చయింగా, 

నేన్న గొపప దినపు శక్షకు భ్యపడు 

తునాున్న."  

14.  (ఇింకా) ఇల్ల అన్న: "నేన్న కేవలిం 

అలా్లహ్్నే ఆరాధసేూ, నా భ్కిిని (ధ్రమమున్న) 

కేవలిం ఆయన కొరకే పర తేయకిించు 

కుింటనాున్న;   

15.  "కావున మీరు ఆయనన్న వదల మీకు 

ఇష్ట మైన వారిని ఆరాధించిండి!" (ఇింకా) ఇల్ల 

అన్న: "పునరుతాాన దినమున తమకు 

తాము మరియు తమ కుటింబిం వారికి నష్ట ిం 

కలగిించుకును వారే, నిశ్చయింగా నష్ట పడా 

వారు. వాసేవానికి అదే సపష్ట మైన నష్ట ిం!"  

16.  వారిని, వారి పైెన్నిండి అగిు మేఘాలు 

(జావలలు) కరముమకుింటాయి మరియు వారి 

కిర ింది న్నిండి (అగిు జావలలు) కరముమ 

కుింటాయి. ఈ విధ్ింగా, అలా్లహ్్ తన 

దాసులన్న భ్యపెడుతునాుడు: 15  "ఓ నా 

దాసుల్లరా! నాపటా మాతర మే భ్యభ్కిులు 

కలగి ఉిండిండి."  

17.  మరియు ఎవరైెతే కలపత దైవాలన్న 

('తాగూత్ లన్న) తయజిించి, వాటిని ఆరాధించ 

కుిండ్డ, పశాచతేాపింతో అలా్లహ్్ వైపునకు 

మరలుతారో! వారికి శుభ్వారి ఉింది. 16  

కావున నా దాసులకు ఈ శుభ్వారినివువ.  

 
15) ఇకకడ అలా్లహ్్ (సు.త.)  తన దాసులన్న మరొక సారి: 'నరకాగిు న్నిండి మమమలు 

మీరు కాపాడుకోిండి.' అని హెచచరిసేునాుడు. ఈ విధ్మైన హెచచరిక ఖుర్ఆన్లో 

ఎన్నుసారాు వచిచింది. చూడిండి, 74:35-36.  

16) చూడిండి, 10:62-64.  

اََوَلَ اَُكْوَنَ ِلَْنَ َواُِمْرُتَ
َ َََالُْمْسلِِمْْيَ

ََ َعَصْيُت اِْنَ اََخاُفَ اَ ْ اِنرِ َْقُْلَ ِ َََربر
َعَََعَذاَبَ ََََمٍَِّظيََْيَْومٍّ َ

ََِلَقَُ َََلًِصَااَْعُبُدَُمََْاّللّٰ دِيِّْنْ َىحنََلَ 
 

َ
ََ ُدْونِهَ فَاْعُبُدْوا ِْنَ مر قُْلَمحشَََماَِشئُْتْمَ

ْوااََاِنََ َخِْسُ اَّلِْيَنَ اْْلِْٰسِيَْنَ َ
اََلَمحشََاَنُْفَسُهْمََواَْهلِْيِهْمَيَْوَمَالْقِيَٰمةِ

َْ اُنَال َذٰلَِكَُهَوَاْْلُْْسَ َََُمبِْْيُ
َ

ُظلٌَلَقِهَِوَْفََََنَْمرَِلَُهْمََ اْلََاْمَ َِنَ مر َرََِ
ُظلٌَلََوِمنَْ َتْتِِهْمَ َِمحشَََ َُيَور ُفََذٰلَِكَ
َُ َِعَباَده ََاّللّٰ ََفَاَتُقْوِنَََيٰعَِبادِمحشََبِه 

 َ
اَْنَ الَطاُغْوَتَ اْجَتنَُبواَ َواَّلِْيَنَ

َ اَِلَ َواَنَابُْوااَ ََِيْعُبُدوَْهاَ َاّللّٰ لَُهُمََ
َْمجتََيالْبُْشَٰ ِ ََيحضَََِعَبادِفَبَشر
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18.  ఎవరైెతే మాటన్న శ్ర దు గా విని, 

అిందులోని ఉతేమమైన దానిని అన్నసరిసేారో! 

అల్లింటి వారే, అలా్లహ్్ మారగ దరశకతవిం 
పిందిన వారు. మరియు అల్లింటి వారే 

బుధు మింతులు.  

19. ఏమీ? ఎవడిని గరిించి అయితే  

(అలా్లహ్ తరఫు న్నిండి) శక్ష నిరీయిించబడి 

ఉిందో – ఎపడైెతే నరకింలో ఉనాుడో – 

అతడిని నీవు రకిష ించగలవా?  

20. కాని ఎవరైెతే తమ పర భువు  యెడల 

భ్య-భ్కిులు కలగి ఉనాురో! వారి కొరకు 

అింతసేుపైె అింతసేుగా, కటట బడిన ఎతైెన 

భ్వనాలు ఉింటాయి. వాటి కిర ింద సలయేళా్ల 

పర వహసేూ ఉింటాయి. ఇది అలా్లహ్్ వాగాద నిం. 

అలా్లహ్్ తన వాగాద నానిు ఎనుడూ 

భ్ింగపరచడు.  

21. ఏమీ? నీకు తెలయదా? నిశ్చయింగా, 

అలా్లహ్్ ఆకాశ్ిం న్నిండి నీటిని కురిపిించి, 

తరువాత దానిని భూమలో ఊటలుగా 

పర వహింపజేసేునాుడని? ఆ తరువాత దాని 

వలా వివిధ్ రింగల వృక్షకోటిని ఉతపతేి 

చేసేాడు. ఆ తరువాత అది ఎిండిపోయి 

నపుడు, నీవు దానిని పసుపురింగగా 

మారిపోవటానిు చూసేావు. చివరకు ఆయన 

దానిని పటట గా మారిచవేసేాడు. నిశ్చయింగా, 

ఇిందులో బుధు మింతులకు హతబోధ్ ఉింది.  

22. ఏమీ? ఏ వయకిి హృదయానైుతే 

అలా్లహ్్ విధేయత (ఇసాాిం) కొరకు తెరుసేాడో, 

అతడు తన పర భువు చూపిన వలుగలో 

నడుసేూ ఉింటాడో (అల్లింటి వాడు సతయ-

తిరసాకరితో సమాన్నడు కాగలడ్డ?) ఎవరి 

హృదయాలైతే అలా్లహ్్ హతోపదేశ్ిం పటా 

కఠనమై్పోయాయో, అల్లింటి వారికి వినాశ్ిం 

ఉింది. అల్లింటి వారు సపష్ట మైన మారగ ్

భ్ర ష్ట తవింలో పడి ఉనాురు!   

تَبُِعْوَنَََفَيََلَوَِْمُعْوَنَالْقَََنَيَْستََيَْاَّلَِ
َاَْحَسَنهَ  ٰٓئَِكَمحشَ َاُول َهٰدىُهُمََ اَّلِْيَنَ
َُ َََٰٓاّللّٰ َََئَِكَُهْمَاُولُواَاْلَْْلَاِبَََواُول َ

الَْعَذاِبمحشََ َُكَِمُةَ َعلَْيهَِ َحَقَ اَفََمْنَ
ََََممهََاَفَاَنَْتَُتْنقُِذََمْنَِِفَاْلَارَِ

اَّلِلٰكَِ َيَِْنَ ََقوَْتََاَنَ َمََْرَبهَُاَ لَُهْمََ
َمْبنَِيٌةحملََْنََمرَََُِغَرٌفَ ُغَرٌفَ فَْوقَِهاَ
اْلَنْٰهرَََُتْرَِ َتْتَِهاَ ِمْنَ وَْعَدََحمقََْيَ
َِ َُمحشََلََُيْلُِفَاّللّٰ ََالِْمْيَعاَدََاّللّٰ
َ

ََ اََن تََرَ ََاَلَْمَ الَسَمآءَََِاّللّٰ ِمَنَ اَنَْزَلَ
فََسلََكهَ  اْلََبِيََْاَينَََََمآًءَ ِِفَ َْرِضََعَ

ََثَُ َََم ََُْيْرُِج مُّ َزرًَْعَ َ اَلْوَََتلِفًَبِه  َنُهَ َااَ
اَُثَمَََّيَْعلُهَ ُثَمَيَِهْيُجَفَََتَٰ َىُهَُمْصَفرًّ

ََامًََاُحَطَ َّلِْكٰريََمحشَ ذٰلَِكَ َ ِِفْ اَِنَ
َخجمَِلُوِٰلَاْلَْْلَاِبَ

َحََ َُاَفََمْنََشَ لَِْلِْسََلِمََََصْدَره َََاّللّٰ
لََعَٰ ََفُهَوَ مرََِ َ َنُْورٍّ َِْنَ َهَ َربر ٌلَيَْوََفََمحشَ

قُلُْوبُهَُسَِلرِلْقَٰ ِنَََْمََْيةَِ َِذِْكرََََِمر محشََاّللّٰ
َٰ ٰٓئَِكَِِفََْضل َاُول بِْْيٍّ َمُّ َََلٍّ

َ
َ
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23. అలా్లహ్్ సరవ శ్రర ష్ఠ మైన బోధ్నలన్న ఒక 

గర ింధ్ ర్జపింలో అవతరిింపజేశాడు. దానిలో 

ఒకే రకమైన వాటిని (వచనాలన్న) మాటి 

మాటికీ ఎన్ను విధాలుగా (విశ్దీక 

రిించాడు).17  తమ పర భువుకు భ్యపడేవారి 

శ్ర్వరాలు (చరామలు) దానితో (ఆ పఠనింతో) 

గజగజ వణకుతాయి. కాని తరువాత వారి 

చరామలు మరియు వారి హృదయాలు 

అలా్లహ్్ ధాయనిం వలన మతేబడతాయి. ఇది 

అలా్లహ్్ మారగ దరశకతవిం. ఆయన దీనితో 

తాన్న కోరిన వారికి మారగ దరశకతవిం చేసేాడు. 

మరియు ఏ వయకిిని అలా్లహ్్ మారగ భ్ర ష్ట తవింలో 

వదులుతాడో అతనికి మారగ దరశకుడు 

ఎవవడూ ఉిండడూ. 18  

24. ఏమీ? పునరుతాాన దినము కఠనమైన 

శక్షన్న తన ముఖింతో కాపాడుకోవలసిన 

వాడు (సవరగ ింలో పర వేశించే వానితో 

సమాన్నడ్డ)? మరియు (ఆ రోజ్ఞ) 

దురామరుగ లతో ఇల్ల అనబడుతుింది: "మీరు 

సింపాదిించిన దాని రుచి చూడిండి."  

25. వీరికి పూరవమును వారు కూడ్డ 

(అలా్లహ్్ సిందేశాలన్న) అబదాు లని తిరసక 

రిించారు, కాబటిట  వారు ఊహించలేని దిశ్ 

న్నిండి వారిపైె శక్ష వచిచ పడిింది.  

26. ఈ విధ్ింగా, అలా్లహ్్ వారికి ఇహలోక 

జీవితింలో కూడ్డ అవమానానిు రుచి 

చూపాడు.19 మరియు వారి పరలోక శక్ష 

దీనికింటే ఎింతో ఘోరమైనదిగా ఉింటింది. 

వారు ఇది గర హసే్త ఎింత బాగిండేది!  

 

17) చూడిండి, 4:82 మరియు 25:32.  

18) చూడిండి, 14:4.  

19) చూడిండి, 16:26.  

َُ اَحَََْاّلَلّٰ كِتًٰباََنََزَلَ اْْلَِديِْثَ َسَنَ
تَشََ مِْنُهََامُّ َ َتْقَشعِرُّ َ َمَثاِنَ بًِهاَ

ََيَْشْوَنََ اَّلِْيَنَ ََُثمََََمجتَرَبُهمَُْجلُْوُدَ
َذِْكرَُِهْمَاِلَْٰوبَُلَُقَُْمَوََُجلُْوُدهَََُتَلِْْيَُ
َِ َََِمحشاّللّٰ ََذٰل ُهَدي ََِكَ َََاّللّٰ بِه  َيْهِدْيَ
ََ ََيََشآءََُمْن ََمحش يُّْضلِِل ََُوَمْنَ اََفمََََاّللّٰ

َ ِمْنََهادٍّ َََََََلَ 
َ

الَْعَذاِبََ ُسْوَٓءَ َ بِوَْجِهه  َ َيَتِِقْ اَفََمْنَ
الْقِيَٰمةِ َيَْوَمَ لِِمْْيََمحشَ لِلظّٰ ََوقِْيَلَ

َََُبْوَنَْكسَِتََََُتمَْنَْْواََماَكَُُذْوقَُ
َ

اَّلَِ ِمنَْنََيََْكَذَبَ فَاَتٰىُهُمََ َقْبلِِهْمَ َ
ََْنََحْيُثََلَيَْشُعُرْوَنََالَْعَذاُبَمَِ

َ
ََُقُهُمََفَاََذا اْْلَيٰوةََََِاّللّٰ ِِفَ اْْلِْزَيَ
ْنَيَا ََاّلُّ اَْكَِبَُمجت اْلِٰخَرةَِ جحمََولََعَذاُبَ

َََلَْوَََكنُْواََيْعلَُمْوَنَ َ
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27. మరియు వాసేవానికి మేము ఈ 

ఖుర్ఆన్ లో పర జల కొరకు – వారు గణపాఠిం 

నేరుచకోవాలని – పర తి రకమైన ఉపమానానిు 

పేరొకనాుము;   

28. 'అరబీు భాష్లో ఉను ఈ ఖుర్ఆన్ 

న్న20 – వారు దైవభీతి కలగి ఉిండ్డలని – ఏ 

విధ్మైన వకర త లేకుిండ్డ అవతరిింపజేశాము.   

29. అలా్లహ్్ ఒక ఉదాహరణ ఇసేునాుడు: 

ఒక మానవుడు (బానిస) పరసపరిం 

విరోధ్మును ఎింతో మింది యజమాన్నలకు 

చెిందినవాడు. మరొక మానవుడు (బానిస) 

పూరిిగా ఒకే ఒకక యజమానికి చెిందినవాడు. 

వారిదద రి పరిసాితి సమానింగా ఉింటిందా? 21 

సరవ సేోతార లకు అరుహ డు అలా్లహ్్ మాతర మే! 

కాని వారిలో చాల్ల మిందికి ఇది తెలయదు.  

30. నిశ్చయింగా, నీవు మరణ్ణసేావు. 

మరియు నిశ్చయింగా, వారు కూడ్డ 

మరణ్ణసేారు. 22  

31. ఆ తరువాత నిశ్చయింగా, పునరుతాాన 

దినమున మీరింతా మీ పర భువు సమక్షింలో మీ 

వివాదాలన్న వినువిించుకుింటారు.  

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

 
20) చూడిండి, 12:2, 13:37, 14:4, మరియు 41:44.  

21) ఇదే విధ్ింగా ఎింతోమింది దైవాలన్న ఆరాధించేవాడు, ఒకే అలా్లహ్్ (సు.త.) న్న 

ఆరాధించే వాడితో సమాన్నడు కాలేడు. బహ్ల దైవారాధ్కుడు ఎలాపుపడు వారి 

కలహాలలో మునిగి ఉింటాడు.  

22) చూ. 3:144 ఇతర మానవుల వలే దైవపర వకి ('స'అ.స.)కు కూడ్డ మరణిం వచిచింది.  

----- 

بْنَََولََقدَْ ََضَ ََاَ ِِفََْانََلِلَ ٰهَذَاِسَ َََ
ِمنَْ َالُْقْراِٰنَ ََِ َُُكر لََعلَُهْمََ َ َمَثلٍّ
َممهَََيَتَذَكُرْوَنَ

ِعوََ ذِْيَ َ َغْْيَ َعَربِيًّاَ ََقُْراٰنًاَ جٍّ
َََََلََعلَُهْمََيَتُقْوَنَ

َ َََُضََبَ َاّللّٰ فِْيهََِ رَُجًَلَ َمَثًَلَ
ََكُٓءَُمتَشََ اَكُِسْوَنََورَُجًَلََسلَمًََاُشَ

ََلرِرَجَُ محشََهْلَي ْْلَْمُدََاََمحشَََثًَلَِنَمََيَٰوَِْستََلٍّ
َِ َََاَْكََثُُهْمََلََيْعلَُمْوَنََبَْلَمحشَّلِلّٰ
َ
َيمنََكََميرٌِتََواَِنُهْمََميرُِتْوَنَاِنََ َ

ِعْنَدََ الْقِيَٰمةَِ يَْوَمَ اِنَُكْمَ ُثَمَ
َخجمَََّتَْتِصُمْوَنَََربرُِكمَْ

 


