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32. [(*)] మరియు అలా్లహ్ మీద 

అబదా్ధలు కల్పించే వాని కింటే మరియు తన 

వదద కు సతయిం వచ్చినప్పపడు ద్ధనిని 

తిరసకరిించే వాని కింటే, ఎకుకవ 

దుర్మార్గు డు ఎవడు? ఏమీ? ఇల్లింటి సతయ 
తిరస్కకర్గలకు నరకమే నివాస సథ లిం కాద్ధ?  

33. మరియు సత్యయనిి తెచ్చిన వాడూ 

మరియు ద్ధనిని హృదయపూరవకింగా 

నమ్మాన వాడూ, ఇల్లింటి వారే దైవభీతి 

గలవార్గ.  

34. వారికి తమ ప్ర భువు వదద  వార్గ 

కోరిిందింత్య లభిస్త ింది. ఇదే సజ్జ నులకు దొరికే 
ప్ర తిఫలిం. 23   

35. ద్ధనికి బదులుగా అలా్లహ్, వార్గ 

చేసిన ఘోర పాప్కార్మయలను రదుద చేయటానికి 

మరియు వార్గ చేస్తత  వచ్చిన మించ్చ 

ప్నులకు అత్యయతత మ ప్ర తిఫలిం ఇవవటానికి!  

36. ఏమ్మటీ? అలా్లహ్ తన ద్ధస్నికి 

చాలడా? అయినా వార్గ ఆయన 

(అలా్లహ్)ను విడిచ్చ, ఇతర్గలను గురిించ్చ 

నినుి భయపెడుత్యనాిర్గ. మరియు 

అలా్లహ్ మారు భర ష్ట తవింలో ప్డనిచ్చిన వానికి 
మారు దరశకుడు ఎవవడూ ఉిండడు.  

37. మరియు అలా్లహ్ మారు దరశకతవిం 

చేసిన వానిని, మారు భర ష్టట డు చేయగల 

వాడెవవడూ లేడు! ఏమీ? అలా్లహ్ సరవ శకిి 

మింత్యడు, ప్ర తీకారిం చేయగలవాడు కాడా?  

38.  మరియు ఒకవేళ నీవు వారితో: 

"భూమాయకాశాలను సృష్ట ించ్చింది ఎవర్గ?" 

 
23) ము'హ్సినీన్: దీనికి సజ్జ నులు, ప్పణ్యవింత్యలు, సత్యపర్గష్టలు మొదలైన అర్మథ  

లునాియి. దైవప్ర వకి ('స'అ.స.) ప్ర వచనిం: 'మీర్గ అలా్లహ్ (స్.త.) ను ఆరాధంచే 

టప్పుడు మీరు ఆయన (స్.త.)ను చూస్తు న్నారని భావంచండి. అది స్కధ్యిం కాకపోతే 

కనీసిం ఆయన (స్.త.)  మిమమల్నా  చూస్తు న్నాడని భావంచండి. (అన్ త'అబుదలా్లహ్ 
క అనిక తర్మహు; ఫ ఇన్ లమ్ తకున్ తర్మహు, ఫ ఇనిహు యర్మక).'  

اَْظلَم   لََعَ    َفَمْن  َكَذَب  ْن    اّلٰلِ ِممَّ
َجآَءه   اِْذ  ْدِق  ِ بِالص  َب  اَلَيَْس  محش  َوَكذَّ

    ِِفْ َجَهنََّم َمْثًوي ل ِلْكٰفِرِيَْن 

ْدقِ  ِ بِالص  َجآَء  ِْي  بِه ٖ٘   َق وََصدَّ   َواَّلَّ
ٰٓئَِك  م  ا ول ْ ا  ه  وْ ل تَّق     َن م 

 
 َ يََشآء  ل ا  مَّ ْم  ذٰلَِك    محش َرب ِِهمْ ِعْنَد    ْونَ ه 

ْحِسنِْْيَ  ؤ اَجزٰٓ   مجن الْم 
َِر   ِْي    اّلٰل  ِِل َكف  اَّلَّ اَْسَواَ  ْم  َعْنه 

بِاَْحَسِن   ْم  اَْجرَه  ْم  َويَْجزِيَه  َعِمل ْوا 
ِْي ََكن ْوا َيْعَمل ْوَن     اَّلَّ

َعْب بَِكاف    اّلٰل    يَْس اَلَ  محش  ه  دَ  
 ِ ِمنْ ْونَ ف  َوي َخو  ِْيَن  بِاَّلَّ د  َك  محش  ْونِه   

 ممه َفَما ََل  ِمْن َهاد     اّلٰل  َوَمْن يُّْضلِِل  
 

يَّْهِد       اّلٰل  َوَمْن 
ِضل  مُّ ِمْن  ََل   محش َفَما 

   بَِعزِيْز  ذِي انْتَِقام    اّلٰل  اَلَيَْس 
مَّ  ْم  َساَْْلَه  خَ َولَئِْن  مٰوِٰت    لَقَ ْن  السَّ

ْول  َِلَ   َض ْْلَرْ َوا ق ْل محش  اّلٰل    نَّ ق 
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అని అడిగితే, వార్గ నిశియింగా: "అలా్లహ్!" 

అని అింటార్గ. 24  వారిని ఇల్ల అడుగు: 

"ఏమీ? మీర్గ ఆలోచ్చించర్మ? అలా్లహ్ ను 

వదల్ మీర్గ ఆర్మధించేవి – అలా్లహ్ నాకు 

కీడు చేయదలచుకుింటే – ఆయన కీడు 

నుిండి, ననుి తప్పించగలవా? లేక ఆయన 

(అలా్లహ్) ననుి కర్గణించగోరితే ఇవి 

ఆయన కార్గణ్యయనిి ఆప్గలవా?" వారితో 

ఇింకా ఇల్ల అను: "నాకు కేవలిం అలా్లహ్  

చాలు! ఆయనను (అలా్లహ్ ను) నమేావార్గ 

(విశావస్లు), కేవలిం ఆయన మీదే నమాకిం 

ఉించుకుింటార్గ."  

39.  వారితో ఇల్ల అను: "నా జాతి 

ప్ర జ్ల్లర్మ! మీర్గ మీ ఇష్ట ప్ర కారిం మీప్ని చేస్తత  

ఉిండిండి; నిశియింగా, నేనూ నా ప్ని చేస్తత  

ఉింటాను. తవరలోమీర్గ తెలుస్కోగలర్గ -  

40.  "అవమానకరమైన శిక్ష ఎవరి పైెకి 

వస్త ిందో మరియు శాశవతమైన శిక్ష ఎవరిపైె 

ప్డుత్యిందో!"  

41.  నిశియింగా మేము మానవులిందరి 

కొరకు, ఈ గర ింధానిి, సతయింతో నీపైె అవత 

రిింప్జేశాము. కావున సనాారు ింపైె నడిచేవాడు, 

తన మేలు కొరకే అల్ల చేస్కత డు. మరియు 

నిశియింగా, మారు భర ష్టట డైెనవాడు తన కీడు 

కొరకే మారు భర ష్టట డవుత్యడు. మరియు నీవు 

వారి కొరకు బాధ్యయడవు కావు. 25  

42.  అలా్లహ్యే ఆతాలను (పార ణ్యలను) 

మరణ్ కాలమున వశప్రచుకునేవాడు 

మరియు మరణ్ిం ర్మని వారి (ఆతాలను) 

నిద్ధర వసథ లో (వశప్రచుకునే వాడూను). 

తర్గవాత దేనికైతే మరణ్ిం నిరణ యిింప్ 

 
24) ఇటువింటి వాకాయనికి చూడిండి, 31:25. 

25) చూడిండి, 17:2.  

ْوِن ت مْ اَفََرَءيْ  ْوَن ِمْن د  ا تَْدع    اّلٰلِ  مَّ
اََراَدِِنَ   نَّ    اّلٰل  اِْن  ه  َهْل  بِض    

بِرَْْحَة   اََراَدِِنْ  اَْو  ِه ٖ٘  ض   كِٰشٰفت  
رَْْحَتِه   ْمِسكٰت   م  نَّ  ه  ق ْل محش  َهْل 

َيَتَوَّكَّ  لَيْ عَ محش  اّلٰل  َحْسِِبَ   هِ 
ِ  وَ تَ الْم       ْوَن ك 
 

  
اْعَمل  ق   يَٰقْوِم  ْم    ْواْل  َمََكنَتِك  لََعٰ 

ْ َع  ْوَن مجت ِمل  اِِن ِ  يحض فََسْوَف َتْعلَم 
 

َويَِحلُّ  ْزِيْهِ  ُّيُّ َعَذاب   يَّاْتِْيهِ  َمْن 
قِْيم      َعلَْيهِ َعَذاب  مُّ

الِْكتَٰب  َعلَْيَك  اَنَْزْْلَا   ٖ٘  اِس لِلنَّ   اِنَّا
اَفمَ مجت  بِاْْلَق ِ  فَلَِنفْ دٰ تَ هْ ِن  مجت  ه  سِ ي 

فَاِنَّ وَ  َضلَّ  َعلَْيَها   َما َمْن  مجت يَِضلُّ 
ٖ٘ اَنَْت َعلَْيِهْم بَِوكِْيل    خجم  َوَما

 
َمْوتَِها   اّلَٰل   ِحْْيَ  َس  اْْلَنْف  َيَتَوَّفَّ 

َمَناِمَها  ِِفْ  ْت  َتم  لَْم  مجت َوالَِِّتْ 
َعلَ  قَٰٰض  الَِِّتْ  يَْها َفي ْمِسك  

َوي رِْسل   الْمَ    ٰرٖ٘ خْ اْْل  ْوَت 
ٖ٘

اِٰٰل ل  اَجَ ي 
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బడుత్యిందో ద్ధనిని ఆప్పకొని, మ్మగత్య వారి 

(ఆతాలను) ఒక నియమ్మత కాలిం కొరకు 

తిరిగి ప్ింప్పత్యడు. 26  నిశియింగా, ఇిందులో 

ఆలోచ్చించే వారికి గొప్ప స్తచనలు 

(ఆయాత్) ఉనాియి.  

43. ఏమీ? వార్గ అలా్లహ్ను వదల్ 

ఇతర్గలను సిఫారస్్ ద్ధర్గలుగా 

చేస్కునాిర్మ? వారిని ఇల్ల అడుగు: 

"ఏమీ? వారికల్లింటి అధకారిం లేకునాి 

మరియు వారికి బుదాి లేకునాినా?" 27   

44. ఇల్ల అను: "సిఫారస్ కేవలిం అలా్లహ్ 

అధీనింలోనే ఉింది. భూమాయకాశాల 

స్కమాాజాయధప్తయిం కేవలిం ఆయనకే చిందు్

త్యింది. చ్చవరకు ఆయన వైప్పనకే మీరింత్య 

మరల్ింప్బడత్యర్గ."  

45. మరియు ఒకవేళ ఏకైకుడైెన అలా్లహ్ 

ను గురిించ్చ ప్ర స్కత వన జ్రిగినప్పడు, 

ప్రలోకానిి విశవసిించని వారి హృదయాలు 

కుర ింగిపోత్యయి. మరియు ఒకవేళ ఆయన 

తప్ప ఇతర్గల ప్ర స్కత వన జ్రిగినప్పడు వార్గ 

సింతోష్ింతో పింగిపోత్యర్గ!  

46. ఇల్ల అను: "ఓ అలా్లహ్! 

భూమాయకాశాల సృష్ట కి మూల్లధార్గడా! 

అగోచర-గోచర్మలను ఎరిగినవాడా! నీవే నీ 

ద్ధస్ల మధ్య ఉని భేద్ధభిపార యాలను 

గురిించ్చ తీర్గప చేసేవాడవు."  

 
26) చూడిండి, 6:60-61.  

27) చూడిండి, 2:255 అలా్లహ్ (స్.త.) అనుమతి ఇచ్చిన వాడు తప్ప మరెవవరూ 

సిఫారస్ చేయలేర్గ. ఇింకా చూ. 20:109, 21:28 లేక 34:23. ప్పనర్గత్యథ న దినమున 

అలా్లహ్ (స్.త.) తన ప్ర వకిలకు సిఫారస్ చేయటానికి అనుమతి నిస్కత డు, అల్లింటివారి 

కొరకు ఎవరి ప్శాిత్యత పానై్ితే అలా్లహ్ (స్.త.) అింగీకరిించాడో! చూడిండి, 19:87. 

అలా్లహ్ (స్.త.)  దగు ర ఎవవరి సిఫారస్ అవసరిం లేదు. ఆయన సరవజ్ఞు డు. ఆయన 

త్యను కోరిిందే చేస్కత డు. అల్లింటప్పపడు కేవలిం ఆ ఏకైక ప్ర భువు, అలా్లహ్ (స్.త.) 

ఆర్మధ్ననే ఎిందుకు చేయకూడదు? అప్పపడు ఎవవరి సిఫారస్ అవసరముిండదు.  

ِِفْ محش  َسًّم مُّ  ذٰ اِنَّ  ل َِقْوم    َْلٰيٰت   لَِك 
ْوَن  ر        يََّتَفكَّ

 

ْوِن   د  ِمْن  ْوا  َذ  اَّتَّ َفَعآءَ   اّلٰلِ اَِم  محش  ش 
َشْيـ ًا  ْوَن  َيْملِك  َْل  ََكن ْوا  اََولَْو  ق ْل 

َْل َيْعقِل ْوَن     وَّ
 

ِ ق ْل   ٰ ِ فَ ال  ّلل  ََجِْيًعا ا شَّ م  ََل  محش  َعة     ك  لْ  
مٰ  ِ محش  اْْلَْرِض وَ   ِت وٰ السَّ ا هِ َِلْ ث مَّ 

ْوَن     ت رَْجع 
ذ كَِر   اْشَماَزَّْت   اّلٰل  َواَِذا  وَْحَده  

 ِ ِْيَن َْل ي ْؤِمن ْوَن بِاْْلِٰخَرة مجت  ق ل ْوب  اَّلَّ
ْم   ه  اَِذا  ْونِه ٖ٘  د  ِمْن  ِْيَن  اَّلَّ ذ كَِر  َواَِذا 

   ْوَن يَْسَتبِْش  
مَّ اللٰ ِل  ق   اِطرَ فَا   ه  مٰوِٰت لسَّ  

الَْغْيِب رْ اْْلَ وَ  ٰعلَِم  َهاَدةِ  وَ   ِض  الشَّ
ِِفْ  ِعَبادَِك  بَْْيَ  م   ََتْك  َما   اَنَْت 

ْوَن       ََكن ْوا فِْيهِ َُّيَْتلِف 
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47.  మరియు ఒకవేళ వాసత వానికి ఈ 

దుర్మార్గు ల వదద  భూమ్మలో ఉని సమసత మూ 

మరియు ద్ధనితో పాటు ద్ధనింత (రెటిట ింప్ప) 

సింప్ద ఉనాి ప్పనర్గత్యథ న దినప్ప ఘోర శిక్ష 

నుిండి తప్పించుకోవటానికి, వార్గ ద్ధనిని 

ప్రిహారింగా ఇవవగోర్గత్యర్గ. 28 ఎిందుకింటే! 

అలా్లహ్ తరఫు నుిండి వారి ముిందు, వార్గ 

ఎనిడూ లకికించనిదింత్య ప్ర తయక్షమవు 

త్యింది.  

48.  వారి దుష్కరాల ఫల్త్యలు వారికి 

ఎదురవుత్యయి. మరియు వార్గ దేని 

గురిించ్చ ప్రరిహాసమాడుతూ ఉనాిరో, అదే 

వారిని చుటుట ముటుట త్యింది.  

49.  ఒకవేళ మానవునికి ఆప్దవసేత  అతడు 

మమాల్ి వేడుకుింటాడు. ఆ తర్గవాత 

మేము మా వదద  నుిండి అతడికి అనుగర హానిి 

ప్ర స్కదిసేత  అతడు: "నిశియింగా ఇది నాకుని 

జాు నిం వలానే నాకు ఇవవ బడిింది!" 29 అని 

అింటాడు. వాసత వానికి, అది ఒక ప్రీక్ష, కాని 

చాల్ల మింది ఇది తెలుస్కోలేర్గ.  

50.  వాసత వానికి, వీరికి పూరవిం గతిించ్చన 

వార్గ కూడా ఇల్లగే అనాిర్గ, కాని వార్గ 

సింపాదిించ్చనదింత్య వారికి ఏ విధ్ింగానూ 

ప్నికిర్మలేదు.  

51.  కావున, వార్గ చేసిన దుష్కకర్మయల 

ఫల్త్యలు వారిపైె ప్డాాయి. మరియు వీరిలోని 

దుర్మార్గు లు త్యము చేసిన దుష్కకర్మయల 

ఫల్త్యలను తవరలోనే అనుభవిించగలర్గ. 

మరియు వార్గ ఏవిధ్ింగానూ తప్పించు 

కోలేర్గ.  

52.  ఏమీ? వారికి తెల్యద్ధ? అలా్లహ్ 

త్యను కోరిన వారికి జీవనోపాధని ప్పష్కలింగా 

 
28) చూడిండి, 3:91. కాని అది, స్వవకరిించబడదు. దీనికి ఇింకా చూడిండి, 2:48.  

29) చూడిండి, 28:78.  

ِِف  َما  ْوا  َظلَم  ِْيَن  لَِّلَّ اَنَّ  َولَْو 
َمَعه   ِمْثلَه   وَّ ََجِْيًعا  اْْلَْرِض 

الَْعذَ   بِه  َدْوا  َْلْفتَ  ْوِٓء  س    ْومَ يَ اِب  ِمْن 
م ِ   محش ةِمَ يٰ الْقِ  ْم  لَه  لَْم   اّلٰلِ َن  َوبََدا  َما 

ْون ْوا ََيْتَِسب ْوَن     يَك 
 

ْم َسي ِاٰت  َما َكَسب ْوا وََحاَق  َوبََدا لَه 
ا ََكن ْوا بِه  يَْسَتْهزِء ْوَن     بِِهْم مَّ

 
َدَع   ٌّ ض  اْْلِنَْساَن  َمسَّ  ث  فَاَِذا    مَّ نَاحمس 

 ِ ن ْْلٰه   َخوَّ م ِ ةً ْعمَ اَِذا  ِ اَل قَ حمل  نَّا   ا   ٖ٘ نََّما
ِعلْم  ه   ا ْوتِيْت   فِْتَنة  محش  لََعٰ  ِِهَ  بَْل 

ْوَن   ْم َْل َيْعلَم  لِٰكنَّ اَْكََثَه    وَّ
 

 ٖ٘ َفَما َقْبلِِهْم  ِمْن  ِْيَن  اَّلَّ قَالََها  قَْد 
ا ََكن ْوا يَْكِسب ْوَن   ْم مَّ   اَْغٰٰن َعْنه 

 
مْ فَاََص  سَ اَبه  َكَسب وْ   َما  محش اي ِاٰت  

ِ اوَ  ظَ َّلَّ َْلِٓء وْ م  لَ ْيَن  ٰهٖ٘ؤ  ِمْن   ا 
َوَما َسي   َكَسب ْواحمل  َما  َسي ِاٰت   ْم  ِصْيب ه 

ْعِجزِيَْن  ْم بِم     ه 
اَنَّ   ْوٖ٘ا  َيْعلَم  ط    اّلٰلَ اََولَْم  يَبْس 
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ఇస్కత డని మరియు (త్యను కోరిన వారికి) 

కుదిించ్చ ఇస్కత డని? నిశియింగా, ఇిందులో 

విశవసిించే వారికి ఎనోి స్తచనలు 

(ఆయాత్) ఉనాియి. (1/8)  

53.  * ఇల్ల అను: "సవయింగా మీకు (మీ 

ఆతాలకు) మీరే అనాయయిం చేస్కుని నా 

ద్ధస్ల్లర్మ! అలా్లహ్ కార్గణ్యిం ప్టా నిర్మశ 

చిందకిండి. నిశియింగా, అలా్లహ్ అనిి 

పాపాలను క్షమ్మస్కత డు. 30 నిశియింగా, ఆయనే 

క్షమాశీలుడు, అపార కర్గణ్యప్ర ద్ధత.  

54.  "మరియు మీర్గ ప్శాిత్యత ప్ింతో మీ 

ప్ర భువు వైప్పనకు మరలిండి. మరియు మీ పైెకి 

శిక్ష ర్మకముిందే, మీర్గ ముసాిింలు (అలా్లహ కు 

విధేయులు) అయి ఉిండిండి, తర్గవాత మీకు 

ఎల్లింటి సహాయిం లభిించదు. 31   

55.  "మరియు మీకు తెల్యకుిండానే 

అకస్కా త్యత గా – మీపైెకి శిక్ష ర్మకముిందే – మీ  

ప్ర భువు తరఫు నుిండి మీ కొరకు అవతరిింప్ 

జేయబడిన శ్రర ష్ఠ మైన ద్ధనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ను) 

అనుసరిించిండి." 32  

56.  లేకపోతే మానవుడు: "నా పాడుగాను! 

నేను అలా్లహ్ విష్యింలో ఇింత నిరాక్షయింగా 

ఉిండకపోతే మరియు ఎగత్యళి చేసేవారిలో 

చేరి ఉిండకపోతే ఎింత బాగుిండేది!" అని 

ప్శాిత్యత ప్ ప్డవచుి!  

57. లేక, ఇల్ల అనవచుి: "ఒకవేళ 

అలా్లహ్ నాకు సనాారు ిం చూప్ వుింటే, నేను 

కూడా దైవభీతి గలవారిలో చేరిపోయే వాడిని 

కద్ధ!" 33  

 
30) చూడిండి, 6:54 మరియు 4:110.  

31) మరణ్ిం ఆసనిమైనప్పడు ప్డే ప్శాిత్యత ప్ిం అింగీకరిించబడదు. చూడిండి, 4:18.  

32) ఈ శిక్ష ఇహలోకింలో వచేి ఆప్దలు.  

33) చూడిండి, 6:148.  

َويَْقِدر   ََّشآء   ي لَِمْن  ِْزَق  ِِفْ محش  الر  اِنَّ 
 ِ  خجم ْؤِمن ْوَن يُّ  َقْوم  ذٰلَِك َْلٰيٰت  ل 

ِ ادِبَ يٰعِ   ق ْل  اَّلَّ َ نَ يْ َي  ا   
لََعٰٖ٘ ف ْوا  ْْسَ

 َ رَّْْحَةِ نْ ا ِمْن  ْوا  َتْقَنط  َْل  ِسِهْم  ف 
ن ْوَب   اّلٰلَ اِنَّ  محش  اّلٰلِ  اَّلُّ َيْغفِر  

وَ  اِنَّه  محش ََجِْيًعا  ْور  الرَِّحْيم    ه    الَْغف 
اِٰٰل   مْ َواَنِْيب ْوٖ٘ا  ْوا   َرب ِك  ََل     َواَْسلِم 

ِ   ِمنْ  م  يَ َقْبِل اَْن يَّاْت   مَّ ث  َعَذاب  الْ   ك 
ْوَن َْل       ت ْنََص 

ْم  وَ  اَِِلْك  ا نْزَِل   ٖ٘ َما اَْحَسَن  ْوٖ٘ا  اتَّبِع 
ِْن  مْ م  ب ِك  م    رَّ ِْن َقْبِل اَْن يَّاْتَِيك  م 

ْوَن   ر  اَنْت ْم َْل تَْشع   يحض الَْعَذاب  َبْغَتًة وَّ

يَٰحْسَ  َنْفس   ْوَل  َتق  لََعٰ اَْن  َما   ٰٰت 
ِِفْ  ْطتُّ  ِ وَ   ّلٰلِ ا  ِب ْۣنجَ   فَرَّ نْت  ك    نْ ا

 يحض َن رِيْ لَِمَن الٰسخِ 

اَنَّ   لَْو  ْوَل  َتق  َهٰدىِٰنْ   اّلٰلَ اَْو 
تَّقِْْيَ  ْنت  ِمَن الْم     يحض لَك 
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58.  లేక శిక్షను చూసి ఇల్ల అనవచుి: 

"ఒకవేళ నాకు మరల (ఇహలోకానికి) పోయే 

అవకాశిం దొరికి ఉింటే నేను తప్పక 
సజ్జ నులలో చేరిపోయే వాడిని కద్ధ!" 34  

59. (అప్పపడు అతనికి అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్కత డు): "అల్లకాదు! వాసత వానికి నా 

స్తచనలు (ఆయాత్) నీ వదద కు వచాియి. 

కాని నీవు వాటిని అబదా్ధలని తిరసకరిించావు 

మరియు గర్మవనికి లోనయాయవు మరియు 

నీవు సతయ-తిరస్కకర్గలలో చేరిపోయావు."  

60. మరియు ప్పనర్గత్యథ న దినమున 

అలా్లహ్పైె అబదా్ధలు ప్ల్కిన వారి 

ముఖాలను నలాగా మారి పోవటానిి నీవు 

గమనిస్కత వు. ఏమీ? ఈ గరివష్టఠ ల నివాసిం 

నరకింలోనే ఉిండద్ధ?  

61. మరియు అలా్లహ్, భయ-భకిులు గల 

వారిని వారి స్కఫల్లయనికి బదులుగా వారికి 

ముకిిని ప్ర స్కదిస్కత డు. ఎల్లింటి బాధ్ వారిని 

ముటుట కోదు మరియు వార్గ దుుఃఖప్డర్గ 

కూడా!  

62. అలా్లహ్యే ప్ర తీ ద్ధని సృష్ట కరి మరియు 

ఆయనే ప్ర తీ ద్ధనికీ రక్షకుడు. 35  

63. ఆకాశాలలో మరియు భూమ్మలో ఉని 

నికేేపాల త్యళప్ప చవులు ఆయన వదద నే 

ఉనాియి. మరియు ఎవరైెతే అలా్లహ్ 
స్తచనలను (ఆయాత్ లను) తిరసకరిస్కత రో 

అల్లింటి వారిందరే! నష్కట నికి గురి అయేయ 

వార్గ.   

64.  (ఓ ప్ర వకిా!) ఇల్ల అను: "ఓ 

మూర్గు ల్లర్మ! ఏమీ? అలా్లహ్ను వదిల్, 

ఇతర్గలను ఆర్మధించ మని, మీర్గ ననుి 

ఆజాు ప్స్త నాిర్మ?"  

 
34) చూడిండి, 2:167, 26:102 మరియు 6:27-28.  

35) అల్-వకీలు (53): The Trustee, కారయసాధకుడు, కారయకరి. చూ. 3:173 వాయ. 98.  

لَْو  الَْعَذاَب  تََري  ِحْْيَ  ْوَل  َتق  اَْو 
ِمَن   ْوَن  فَاَك  ةً  َكرَّ ِٰلْ  اَنَّ 

ْحِسنِْْيَ     الْم 
قَ بَلٰ  اٰيِِٰتْ   َجآَءتَْك  بَْت ذَّ فَكَ   ْد 

 ِ نْ َواا  هَ ب َوك  ِمَن  َت  ْسَتْكََبَْت 
    الْكٰفِرِيَْن 

َكَذب ْوا  ِْيَن  اَّلَّ تََري  الْقِيَٰمةِ  َويَْوَم 
ة    اّلٰلِ لََعَ   ْسَودَّ مُّ ْم  ه  وْه  اَلَيَْس  محش  و ج 

ِيَْن   ِ َتَكَب    ِِفْ َجَهنََّم َمْثًوي ل ِلْم 

ِ  اّلٰل  َوي َنّج ِ   اتََّقْوا اَّلَّ ْيَن 
 ِ ِ ازَ َمفَ ب َْل ت ْوٓء   َمسُّ يَ   ِهْمحمس  السُّ م    َْل وَ ه 

ْم ََيَْزن ْوَن     ه 
ِ َشْ ا خَ  اّلَٰل  

وَ وَّ حمس ء  لِق  ك   ِ   ه 
لََعٰ ك  

كِْيل   ء  وَّ    َشْ
َواْْلَْرِض  ٰموِٰت  السَّ َمَقاِِلْد   محش  ََل  

بِاٰيِٰت   ْوا  َكَفر  ِْيَن  ٰٓئَِك ا و  اّلٰلِ َواَّلَّ   ل
ْوَن ه    خجم م  اْْلِٰس 

َ ق ْل  ا ٖ٘    ّلٰلِ اَغْْيَ  فَ   ْ ِ
ن  ْوٓ ر  َ تَاْم  ب د   عْ ا

     اَيَُّها اْْلِٰهل ْوَن 
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65.  మరియు వాసత వానికి! నీకూ మరియు 

నీ కింటే ముిందు వచ్చిన (ప్ర తి ప్ర వకికూ) 

దివయజాు నిం (వ'హీ) ద్ధవర్మ ఇల్ల తెలుప్ 

బడిింది: "ఒకవేళ నీవు బహు-దైవార్మధ్న 

(ష్ర్గక) చేసినటై్లతే నీ కరాలనీి వయరథ మై 

పోత్యయి మరియు నిశియింగా, నీవు నష్కట నికి 

గురి అయిన వారిలో చేరిపోత్యవు."  

66.  అల్ల కాదు! నీవు కేవలిం అలా్లహ్ను 

మాతర మే ఆర్మధించు మరియు కృతజ్ఞు లలో 

చేరిపో!  

67.  వార్గ అలా్లహ్ స్కమర్మథ యనిి గురిిించ 

వలసిన విధ్ింగా గురిిించలేదు; ప్పనర్గత్యథ న 

దినమున భూమ్మ అింత్య ఆయన ప్డికిల్లో 

ఉింటుింది; మరియు ఆకాశాలనీి చుటట బడి 

ఆయన కుడిచేతిలో ఉింటాయి. 36  ఆయన 

ప్రమ ప్విత్యర డు మరియు వార్గ కల్పించే 

భాగస్కవముల కింటే అత్యయనిత్యడు.   

68.  మరియు బాకా ('స్తర్) ఊదబడి 

నప్పపడు ఆకాశాలలో మరియు భూమ్మలో 

ఉని వారిందరూ మూరిిలా్ ప్డిపోత్యర్గ - 

అలా్లహ్ కోరిన వార్గ తప్ప. ఆ తర్గవాత 

రండవ సారి (బాకా) ఊదబడుత్యింది 

అప్పపడు వారిందరూ లేచ్చ చూడటం 

పార రింభిస్కత ర్గ. 37  

 

36) ఇటువింటి వాకయిం కోసిం చూడిండి, 21:104.  

37) రండవసారి ఊదబడే బాకాకై చూడిండి, 37:19. అబూ హురైెర్మహ్ కథనిం. దైవప్ర వకి 

('స'అ.స.) అనాిర్గ: ''రెిండవ బాకా ఊదబడిన తర్గవాత, నేనే అిందరికింటే ముిందు 

తలతిత  చూస్కత ను. అప్పపడు మూస్క ('అ.స.) 'అర్ష్ను పట్టు కొని ఉంటారు. అతను 

('అ.స.) ఆ సిథ తిలో మొదటి నుిండే ఉనాిర్మ లేక రెిండవ బాకా ఊదబడిన తర్గవాతనా 

అనేది, నాకు తెల్యదు.'' ('స'హీ'హ్ బు'ఖారీ ప్ప. 6 'హ. నిం.  337).  

ِمْن   ِْيَن  اَّلَّ َواَِٰل  اَِِلَْك  ا وِِْحَ  َولََقْد 
َِلَْحَبَطنَّ   ْكَت  اَْْشَ لَئِْن  َقْبلَِكمجت 

ْوَننَّ ِمَن اْْلِٰسِيَْن     َعَمل َك َوَْلَك 

 

َِن  فَ   اّلٰلَ بَِل   م  ْن  َوك  اْعب ْد 
   َن رِيْ كِ لشٰ ا

قَ مَ وَ  وا  ا  قَْدرِه حمط    قَّ حَ   اّلٰلَ َدر 
يَْوَم   َقْبَضت ه   ََجِْيًعا  َواْْلَْرض  
 ٌۣ َمْطوِيٰت  ٰموٰت   َوالسَّ الْقِيَٰمةِ 

ا محش  بَِيِمْينِه   َعمَّ َوتَٰعٰل  ْبٰحَنه   س 
ْوَن     ي ْشِك 

فََصعَِق   ْورِ  الصُّ ِِف  ِِف َون فَِخ   َمْن 
ِِف ا َوَمْن  ٰموِٰت    نْ مَ   اِْلَّ ْرِض  اْْلَ   لسَّ

ن  ث مَّ محش  اّلٰل  آَء  شَ  ا ْخٰري    فِْيهِ  فَِخ 
ْوَن  ر  ْم قَِيام  يَّْنظ     فَاَِذا ه 
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69. మరియు భూమ్మ తన ప్ర భువు 

తేజ్స్ుతో వల్గిపోత్యింది 38 మరియు కరా 

ప్తర ిం వారి యెదుట ఉించబడుత్యింది, 39  

ప్ర వకిలు మరియు (ఇతర) స్కకేులు 

రప్పించబడత్యర్గ. 40 మరియు వారిమధ్య 

నాయయింగా తీర్గప చేయబడుత్యింది 

మరియు వారికల్లింటి అనాయయిం జ్ర్గగదు.  

70. మరియు ప్ర తివయకిి (ఆతా) త్యను 

చేసిన కరాలకు పూరిి ప్ర తిఫలిం 
పిందుత్యడు.41 ఎిందుకింటే వార్గచేస్త ని 

దింత్య ఆయనకు బాగా తెలుస్.  

71. అవిస్కవసప్ర్గలు గుింప్పలు 

గుింప్పలుగా నరకిం వైప్పనకు తోలబడత్యర్గ. 

చ్చవరకు వార్గ ద్ధని వదద కు వచ్చినప్పడు, 

ద్ధని ద్ధవర్మలు తెర్గవబడత్యయి మరియు 

వారితో ద్ధని ప్రయవేక్షకులు ఇల్ల అింటార్గ: 

"ఏమీ? మీలో నుిండి మీ ప్ర భువు స్తచనలను 

వినిప్ించే సిందేశ హర్గలు మీ వదద కు ర్మలేద్ధ? 

మరియు వార్గ మ్మమాల్ి ఈ నాటి మీ 

సమావేశానిి గురిించ్చ హెచిరిించలేద్ధ?" 

వారింటార్గ: "అవును (హెచిరిించార్గ)!" 

కాని (అప్పటికే) అవిశావసప్ర్గలపైె శికేా 

నిరణ యిం తీస్కోబడి ఉింటుింది. 42  

72. వారితో ఇల్ల అనబడుత్యింది: "నరక 

ద్ధవర్మలలోనికి ప్ర వేశిించిండి, ఇకకడ మీర్గ 

శాశవతింగా ఉింటార్గ. గరివష్టఠ ల నివాస సథ లిం 

ఎింత చడాది!"  

 
38) చూడిండి, 14:48. ''ప్పనర్గత్యథ న దినమున ఈ భూమ్మ మరొక భూమ్మగా మారిబడు 

త్యింది మరియు ఆకాశాలు కూడా.'' ఇింకా చూడిండి, 20:105-107.  

39) చూడిండి, 17:13-14 మరియు 18:49.  

40) చూడిండి, 6:130, 17:14, 24:24, 36:65 మరియు 41:20 వీటనిిింటిలో మానవుని 

అవయవాలు, అతనికి వయతిరేకింగా స్కక్షయమ్మస్కత యని ఉింది. ఇక 4:41లో ప్ర వకిలిందరూ 

తమ తమ సమాజ్ిం వారికి స్కకేులుగా ఉింటారని ఉింది.  

41) చూడిండి, 99:7-8.  

42) చూడిండి, 67:8-10 నరకానికి ఏడు ద్వారాలున్నాయి.  

بِن ْورِ   اْْلَْرض   قَِت   َرب َِهاَواَْْشَ
 َ بِاْلَّبِْي   َء  وَِجاْيٓ الِْكتٰب   َوو ِضَع 

مْ  بَيَْنه  َوق ِٰضَ  َهَدآءِ  بِاْلَْ َوالشُّ   ق ِ  
ْم َْل ي ْظلَم          ْونَ وَه 

ِ وَ  ا  ْت  يَ و ف  ُّ َنْفس  مَّ َو  لَْت وَ مِ عَ ك  ه 
  خجم اَْعلَم  بَِما َيْفَعل ْوَن 

َجَهنََّم  اِٰٰل  ْوٖ٘ا  َكَفر  ِْيَن  اَّلَّ وَِسْيَق 
َمًرا ف تَِحْت محش  ز  َجآء وَْها  اَِذا   

ٖ٘
َحِٰت

 َ ا  ٖ٘ َخَزَنت َها ْم  لَه  َوقَاَل  لَْم اَبَْواب َها 
ِ يَ  مْ اْت ِْنك  م  ل   ر س  ْم  يَ ك  ل ْوَن تْ  

مْ اٰيِٰت  ْم  ك  يْ َعلَ    َرب ِك 
ْم  ي نْ وَ  يَْوِمك  لَِقآَء  ْم  ْونَك  ِذر 

ْت محش  ٰهَذا َحقَّ َولِٰكْن  بَٰل  قَال ْوا 
  ََكَِمة  الَْعَذاِب لََعَ الْكٰفِرِيَْن 

َجَهنََّم  اَبَْواَب  ل ْوٖ٘ا  اْدخ  قِْيَل 
فِْيَها  َوي  َمثْ   بِئَْس فَ مجت  ٰخِِلِْيَن 

ِيْ  ِ َتَكَب     َن الْم 
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73. మరియు తమ ప్ర భువు ప్టా భయ-

భకిులు గలవార్గ గుింప్పలు-గుింప్పలుగా 

సవరు ిం వైప్పనకు తీస్కొని పోబడత్యర్గ. 

చ్చవరకు వార్గ ద్ధని దగు రికి వచ్చినప్పడు, 

ద్ధని ద్ధవర్మలు తెరవబడి ఉింటాయి 43 

మరియు ద్ధని ప్రయవేక్షకులు వారితో 

అింటార్గ: "మీకు శాింతి కలుగుగాక (సల్లిం)! 

మీర్గ మించ్చగా ప్ర వరిిించార్గ, కావున ఇిందులో 

శాశవతింగా ఉిండటానికి ప్ర వేశిించిండి!"  

74. మరియు వారింటార్గ: "మాకు చేసిన 

వాగాద నానిి నిజ్ించేసి చూప్న అలా్లహ్యే 

సరవస్తత త్యర లకు అర్గు డు మరియు ఆయనే 

మమాల్ి ఈ నేలకు వారస్లుగా చేశాడు. 

సవరు ింలో మేము కోరిన చోట సిథ రనివాసిం 

ఏరపరచుకోగలము! సత్యకర్మయలు చేసేవారి 

ప్ర తిఫలిం ఎింత ఉతత మమైనది!"  

75. మరియు దైవదూతలను, తమ ప్ర భువు 

ప్వితర తను కొనియాడుతూ, ఆయనను 

స్త తిస్తత  ఆయన సిింహాసనానిి ('అరేష్ను) 

అనిి వైప్పల నుిండి చుటుట కొని ఉిండటానిి 

నీవు చూస్కత వు. 44  మరియు వారి (సరవ 

పార ణుల) మధ్య నాయయింగా తీర్గప 

చేయబడుత్యింది మరియు: "సరవ స్తత త్యర లకు 

అర్గు డైెన అలా్లహ్యే సమసత  లోకాలకు 

ప్ర భువు." అని ప్లుకబడుత్యింది. (1/4)  

*****

 
43) చూడిండి, 38:50 స్ారాానికి ఎనిమిది ద్వారాలున్నాయి. వాటిలో ఒకటి 'రయ్యయన్' 

ద్ధని గుిండా ఉప్వాస్కలు ఉిండేవార్గ ప్ర వేశిస్కత ర్గ. ('స'హీ'హ్ బు'ఖారీ, నిం. 2257, ముసాిిం 

నిం. 808). ఇతర ద్ధవర్మలకు కూడా పేరా్గనాియి. బాబ్ అ'స్సల్లహ్, బాబ్ 

అ'స్సదఖహ్, బాబ్ అజి్జహాద్ మొదలైనవి ('స'హీ'హ్  బు'ఖారీ, 'స'హీ'హ్ ముసాిిం).  

44) చూడిండి, 7:54.                           *** 

ِ   ِسْيقَ وَ  َقْوا  َن  يْ اَّلَّ مْ اتَّ ِ   َربَّه  َٰل  ا
َمًرا ز  َجآء وَْها محش  اْْلَنَّةِ  اَِذا   

ٖ٘
َحِٰت

ْم  لَه  َوقَاَل  اَبَْواب َها  َوف تَِحْت 
ِطبْت ْم  ْم  َعلَْيك  َسلٰم   َخَزَنت َها 

ل وَْها ٰخِِلِْيَن        فَاْدخ 
 

اْْلَمْ  ِ د   َوقَال وا  َصَدَقَنا    ّلِلٰ ِْي  اَّلَّ
ا   ْْلَ ا  ا َثنَ َواَْورَ ه   وَْعدَ  نَتََبوَّ   نَ مِ ْرَض 

نََشآء   َحْيث   اَْجر   مجت  اْْلَنَّةِ  فَنِْعَم 
   الْٰعِملِْْيَ 

 
َحْوِل  ِمْن  َحآف ِْْيَ  ٰٓئَِكَة  الَْمل َوتََري 

ِِبَْمِد   ْوَن  ي َسب ِح    مجت َرب ِِهمْ الَْعْرِش 
 ِ ب ْم  بَيَْنه  اْْلَْمد   وَ   اْْلَق ِ َوق ِٰضَ  قِْيَل 

 ِ ِ  رَ ّلِلٰ    خجم ْْيَ لَمِ الْعٰ  ب 
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 40. సూరహ్ 'గాఫిర్్ 

'గాఫిర్గన్: క్షమించేవాడు, క్షమాగుణ్ ప్రిపూర్గణ డు. దీని ఇతర పేరా్గ స్తరహ్ 
అల్-ము'మిన్, విశావసి మరియు స్తరహ్ అ'త్-'తౌల్ అని కూడా ఉనాియి. 

జి'-'త్తత లు, అింటే  ధ్నసింప్త్యత లు ప్ర స్కదిించేవాడు, లేక తన ద్ధస్లను 

అనుగర హించే వాడు. వీటిలో విశావస-అవిశావసిం మరియు దివయజాు న అవతరణ్ 

మరియు సతయ-తిరస్కకర్గల తిరస్కకరిం, మించ్చ-చడులు మరియు సత్యయ-సత్యయల  

మధ్య భేద్ధలు వివరిించబడాాయి. 85 ఆయాత్యలుని ఈ స్తరహ పేర్గ 3వ 

ఆయత్ నుిండి తీస్కోబడిింది. అ'త్-'త్తల్ ప్దిం కూడా 3వ ఆయత్లోనే ఉింది. 

అల్-ము'మ్మన్ ప్దిం 28వ ఆయత్లో ఉింది. దీనితో 'హా-మీమ్, అక్షర్మలతో మొద 

లయేయ 7 (40-46) స్తర్మహ్లు వస్త నాియి. ఇవనీి చ్చవరి మక్కహ కాలప్ప 

స్తర్మహ్లు. 

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర ద్వత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * 'హా-మీమ్.  

2. ఈ గర ింధ్ (ఖుర్ఆన్) అవతరణ్ సరవ 
శకిిమింత్యడు, సరవజ్ఞు డు అయిన అలా్లహ్ 
తరఫు నుిండి జ్రిగిింది.  

3. పాపాలను క్షమించేవాడు 1 మరియు 

ప్శాిత్యత పానిి అింగీకరిించేవాడు, శికేిించ 

టింలో కఠినుడు, 2  ఎింతో ఉద్ధర 

సవభావుడు. 3  ఆయన తప్ప మరొక 
ఆర్మధ్యయడు లేడు. (అిందరి) మరల్ింప్ప 

ఆయన వైప్పనకే ఉింది!  

4. సతయ-తిరస్కకర్గలు తప్ప, ఇతర్గ 

లవవరూ అలా్లహ్ స్తచన (ఆయాత్) లను 

 
1) అల్-'గాఫిర్: The Most Forgiving, క్షమాగుణ్ ప్రిపూర్గణ డు, పాపాలను క్షమ్మించే 

వాడు, ఎకుకవగా క్షమ్మించేవాడు. ఇింకా చూడిండి, అల్-'గపాారు (15): క్షమాశీలుడు,  

The Oft-Forgiving, 20:82; అల్-'గఫూరు (35): క్షమించేవాడు, The Forgiver, 

చూ. 2:173.  

2) చూడిండి, 8:52, 15:50.  

3) జి'-'త్తత లు: Bestower of Favours ఎింతో ఉద్ధర సవభావుడు, ద్ధతృత్యవడు, ధ్న 

సింప్త్యత లు ప్ర స్కదిించేవాడు లేక తన ద్ధస్లను అనుగర హించేవాడు.  

  ْْحِٰن الرَِّحْيمِ رَّ لا اّلٰلِ ِمْسِب 
 ممه ٰحٓم 

ِمَن   الِْكتِٰب  الَْعزِيْزِ    اّلٰلِ تَْْنِيْل  
   يحض الَْعلِْيِم 

َشِديِْد   اْلَّْوِب  َوقَابِِل  ْۣنِب  اَّلَّ ََغفِرِ 
ْولِ  الطَّ ذِي  اَِٰلَ محش  الْعَِقاِب  اِْلَّ َْلٖ٘    

وَ     ْْي  اَِِلْهِ الَْمِص محش ه 
   

 َ ي  ٖ٘ ل  دِا َما  ِِفْ اٰيِٰت    ِ   اّلٰلِ   ِْيَن  ا اَّلَّ ْلَّ 
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గురిించ్చ వాదిించర్గ, కావున భూమ్మలో వారి 

గరవపూరితమైన నడక నినుి మోసగిింప్ 

నివవర్మదు!   

5. వారికి పూరవిం గడిచ్చన నూ'హ్ జాతి 

వారూ మరియు వారి ప్దప్ వచ్చిన ఇతర 

వర్ము ల వార్గ కూడా (తమ ప్ర వకిలను) 

అసతయవాదులని తిరసకరిించార్గ. మరియు 

ప్ర తి సమాజ్ిం వార్గ తమ సిందేశహర్గణణ  

నిరబింధించటానికి ప్ర యత్యిలు చేశార్గ. 

మరియు అసతయింతో సత్యయనిి 

ఖిండిించటానికి వాదుల్లడార్గ; కావున 

చ్చవరకు నేను వారిని ప్టుట కునాిను. 

చూశార్మ! నా శిక్ష ఎల్ల ఉిండిిందో!  

6. మరియు ఈ విధ్ింగా అవిశావసప్ర్గలు 

నరకవాస్లవుత్యరని నీ ప్ర భువు వాకుక  

నిజ్మని ర్గజ్ఞవయిింది.  

7. సిింహాసనానిి ('అర్ష్ను) మోసే వార్గ 

మరియు ద్ధని చుటుట  ఉిండేవార్గ 

(దైవదూతలు), తమ ప్ర భువు ప్వితర తను 

కొనియాడుతూ, ఆయనను స్త తిస్తత  

ఉింటార్గ. 4  మరియు ఆయన మీద విశావసిం 

కల్గి ఉింటార్గ. మరియు విశవసిించ్చన వారి 

కొరకు ఇల్ల క్షమాభిక్ష వేడుకుింటార్గ: "ఓ 

మా ప్ర భూ! నీవు నీ కార్గణ్యిం మరియు నీ 

జాు నింతో ప్ర తి ద్ధనిని ఆవరిించ్చ ఉనాివు. 

కావున ప్శాిత్యత ప్ింతో నీ వైప్పనకు మరల్, నీ 

మార్ము నిి  అనుసరిించేవారిని క్షమ్మించు; 

మరియు వారిని భగభగ మిండే నరకాగిి శిక్ష 

నుిండి కాపాడు!  

8. "ఓ మా ప్ర భూ! ఇింకా వారిని, నీవు 

వాగాద నిం చేసిన, కలకాల ముిండే సవరు  

వనాలలో ప్ర వేశిింప్జేయి మరియు వారి 

 

4) చూడిండి, 7:54 మరియు 39:75. 

ِِف  ْم  َتَقلُّب ه  ْرَك  َيْغر  فَََل  ْوا  َكَفر 
   اْْلََِلدِ 

ن ْوح   قَْوم   ْم  َقْبلَه  بَْت  َكذَّ
َبْعِدهِمْ  ِمْنٌۣ  اْْلَْحَزاب   ْت ممس  وَّ وََهمَّ

وْ  بِرَس  ٍۣة  ا مَّ  ُّ ِِلَ لِِهمْ ك  ْوه    ذ    اْخ 
ِ َدل  ا وَجَ  ب بِهِ ِحض  دْ ِِل  اِطِل  ْْلَ ا ْوا  ْوا 

َ   اْْلَقَّ  مْ فَا ََكَن يمط  َخْذت ه  فََكْيَف 
   ِعَقاِب 

 
ََكِمَ  ْت  َحقَّ لََعَ   َرب َِك   ت  َوَكٰذلَِك 

اْلَّاِر   اَْصٰحب   ْم  اَنَّه  ْوٖ٘ا  َكَفر  ِْيَن  اَّلَّ
 يحي 

َومَ  الَْعْرَش  ََيِْمل ْوَن  ِْيَن  ْن  اََّلَّ
ِِبَمْ ََل  َحوْ  ْوَن  ي َسب ِح  ِ ِد     مْ هِ َرب 

َويَْسَتْغفِ   نَ وْ ن  ْؤمِ َوي   ِْيَن  وْ ر  بِه   لَِّلَّ َن 
ء     َربََّنا مجت  اَٰمن ْوا َشْ  َّ ك  وَِسْعَت 

تَاب ْوا  ِْيَن  لَِّلَّ فَاْغفِْر  وَِّعلًْما  رَّْْحًَة 
َعَذاَب   َوقِِهْم  َسبِْيلََك  ْوا  َواتََّبع 

   اْْلَِحْيِم 

َ   ا َربَّنَ  َعْدنِ ْدخِ َوا َجٰنِت  ْم  ِۨالَّ لْه   ِِتْ  
وَ مْ ه  تَّ وََعدْ  ِمْن    َصلََح  ٰ َمْن  آئِِهْم بَ ا
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తిండుర లలో వారి సహవాస్లలో  (అ'జావజ్ 
లలో) మరియు వారి సింత్యనింలో, 

సదవరినులైన వారిని కూడా! నిశియింగా 

నీవే సరవ శకిిమింత్యడవు, మహా వివేక 

వింత్యడవు. 5   

9. "మరియు వారిని దుష్కకర్మయల నుిండి 

కాపాడు. మరియు ఆ రోజ్ఞ నీవు ఎవడినై్తే 

దుష్కకర్మయల నుిండి కాపాడుత్యవో! వాసత వింగా 

వాడిని నీవు కర్గణించ్చనటాే! మరియు అదే ఆ 

గొప్ప స్కఫలయిం (విజ్యిం)." 6  

10. నిశియింగా, (ఆ రోజ్ఞ) సతయ-

తిరస్కకర్గలను ప్ల్చ్చ వారితో: "ఈ రోజ్ఞ 

మీకు, మీ ప్టా ఎింత అసహయిం కలుగు 

త్యనిదో! మ్మమాల్ి విశావసిం వైప్పనకు 

ప్లువగా మీర్గ నిర్మకరిించ్చనప్పడు, 

అలా్లహ్కు మీ ప్టా ఇింతకింటే ఎకుకవ 

అసహయిం కల్గేది!" అని అనబడుత్యింది.  

11. వార్గ ఇల్ల అింటార్గ: "ఓ మా ప్ర భూ! 

నీవు మాకు రండుసారాు మరణానిాఇచాివు 

మరియు రండుసారాు జీవతానిా ఇచాివు. 7  

ఇప్పడు మేము మా పాపాలను 

ఒప్పపకుింటునాిము. కావున ఇప్పపడైెనా 

ఇకకడి నుిండి (నరకిం నుిండి) బయటప్డే 

మారు ిం ఏదైనా ఉింద్ధ?"  

12. (వారికి ఇల్ల సమాధానిం ఇవవబడు 

త్యింది): "దీనికి కారణ్మేమ్మటింటే వాసత వానికి 

 

5) చూడిండి, 52:21. 

6) పైె మూడు ఆయత్లలో విశావస్ల కొరకు రండు శుభవారత లు ఉనాియి. (i) 

దైవదూతలు ('అలైహమ్. స.) వారికై, పార రథ నలు చేస్తత  ఉింటార్గ. (ii) వశ్వాస్తల 

కుట్టంబీ కులందరూ స్ారాంలో ఒకేచోట ఉంటారు.  

7) చూ. 2:28. రెిండు మరణ్యలు అింటే మొదటిది మానవుడు ఉనికిలోకి ర్మకముిందు ఉని 

సిథ తి. రెిండవది భూలోక జీవితింలో మరణించటిం. రెిండు జీవిత్యలింటే మొదటిది భూలోక 

జీవితిం, రెిండవది ప్రలోక జీవితిం. వాయఖాయతలిందరూ ఈ వివరణ్తో ఏకీభవిస్త నాిర్గ.  

ِٰيتِِهمْ  َوذ ر  اَنَْت محش  َواَْزَواِجِهْم  اِنََّك 
  يحض الَْعزِيْز  اْْلَِكْيم  

  
ي ِاِٰت  السَّ ي ِاِٰت  محش  َوقِِهم   السَّ تَِق  َوَمْن 

رَِْحَْته   َفَقْد  َو    َوذٰلَِك محش  يَْوَمئِذ   ه 
 خجم  ْوز  الَْعِظْيم  الْفَ 

 
ِ اِنَّ   كَ اَّلَّ لََمقْ   ْوار  فَ ْيَن  ت  ي َناَدْوَن 
ْم    اّلٰلِ  ْقتِك  مَّ ِمْن  اَْكََب  

اَِٰل   ت ْدَعْوَن  اِْذ  ْم  َسك  اَنْف 
ْوَن  ر  ْيَماِن َفَتْكف     اْْلِ

 
ٖ٘ قَال ْوا   َواَْحَييْتََنا   َربََّنا اثْنََتْْيِ  اََمتََّنا 

فَاعْ  َفَهْل   َنا ََتَفْ اثْنََتْْيِ  ن ْوبَِنا   بِذ 
ِنْ ر  اِٰٰل خ   ِ سَ  ْوج  م     ل  يْ ب

 
 

 ِ ب ْم  ِِعَ  اَنَّ ذٰلِك  د  اَِذا  وَْحَده     اّلٰل  ه ٖ٘ 
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ఏకైకుడైెన అలా్లహ్ను పార రిథ ించమనిప్పపడు 

మీర్గ తిరసకరిించార్గ మరియు ఆయనకు 

భాగస్కవములు కల్పించబడినప్పపడు, మీర్గ 

విశవసిించార్గ! ఇప్పపడు తీర్గప 

మహోనిత్యడు మహానీయుడు (ఘనుడు) 8  

అయిన అలా్లహ్ చేతిలో ఉింది."9  

13.  ఆయనే మీకు తన అదుుత స్తచన 

లను చూప్ించేవాడు మరియు ఆకాశిం నుిండి 

మీ కొరకు జీవనోపాధని అవతరిింప్జేసేవాడు. 

కాని, ఆయన వైప్పనకు ప్శాిత్యత ప్ింతో మరలే 

వార్గ తప్ప, ఇతర్గలు వీటిని గర హించలేర్గ.  

14. కావున మీర్గ మీ ధ్ర్మానిి (భకిిని) 

కేవలిం ఆయనకే ప్ర తేయకిించు కొని, అలా్లహ్ను 

మాతర మే పార రిథ ించిండి  సతయ-తిరస్కకర్గలకు 

ఇది ఎింత అసహయకరమైనా!  

15.  ఆయన మహోనితమైన స్కథ నాలు గల 

వాడు, 10 (సర్మవధకార) సిింహాసనానికి 

('అరేష్కు) అధప్తి; 11 తన ద్ధస్లలో 

తనకు ఇష్ట మైన వారిపైె తన ఆజ్ు  ప్ర కారిం, 

దివయజాు నానిి (రూ'హ్ను) అవతరిింప్ 

 

8) చూడిండి, 4:34. 

9) దైవప్ర వకి ('స'అ.స.) ప్ర వచనిం: తీర్గప దినమున సవర్ము నికి అర్గు లైన వార్గ సవర్ము నికి 

ప్ింప్బడ త్యర్గ. నరకానికి అర్గు లైన వార్గ నరకానికి. ఆ తర్గవాత అలా్లహ్ (స్.త.) 

అింటాడు: 'ఎవని హృదయింలో ఆవగిింజ్ింత విశావసముిందో అతనిని నరకింనుిండి 

తీయిండి.' అప్పపడు వార్గ తీయబడత్యర్గ. వార్గ కాల్ నలాబడిపోయి ఉింటార్గ. వార్గ 

జీవనదిలోకి తోర యబడత్యర్గ. వార్గ నది ఒడాున మొగు  అింకురిించ్చనటాు, అింకురిించ్చ 

బయటికి వస్కత ర్గ. (అబూ స'యీద్ ఖుదీర  కథనిం; బు'ఖారీ, ముసాిిం, నస్కయి', మరియు 

ఇబ్ని 'హింబల్). ఈ విధ్ింగా కొింతైెనా విశావసమునివార్గ క్షమ్మించబడత్యర్గ.  

10) రఫీ'ఉ: Exalted, ఉనిత స్కథ నాలు గలవాడు, అర్్-రాఫి'ఉ (24): (సేకరిించబడిన 

ప్దిం) ఉనాతుడు.  The Exalter, of the believer by prospering him. Exalter 

of the obedient. విశావస్లను ఉనాతసాాయిలోకి ఎతుు వాడు, లేక విధేయులను 

ప్ర శింసిించు వాడు. ఇది అలా్లహ్ (స్.త.) అత్యయతత మ పేరాలో ఒకటి.  

11) చూడిండి, 7:54.  

ت ْؤِمن ْوا بِه   ْك  ُّْشَ ي َواِْن  محش َكَفْرت ْممجت 
ِ فَاْْل ْكم    ِ الَْكبِْْيِ  ّلِلٰ    الَْعِل 

 

وَ  ِل    ه  َوي َْن  اٰيٰتِه   ْم  ي رِيْك  ِْي  اَّلَّ
مْ  رِزْقً م ِ   لَك  َمآءِ  السَّ  َوَما محش  ا َن 

ر  يَ  ِ  َتَذكَّ    َمْن يُّنِْيب   ْلَّ ا
 

وا  فَ  ِْيَن    اّلٰلَ اْدع  ال  ََل   ْلِِصْْيَ  ُم 
ْوَن     َولَْو َكرَِه الْكٰفِر 

 
ي لِِْق   الَْعْرِشمجت  ذ و  رَٰجِت  الَّ َرفِْيع  
ََّشآء   ي َمْن  لََعٰ  اَْمرِه   ِمْن  ْوَح  الرُّ

 يحض   ِذَر يَْوَم اْلَََّلقِ نْ ه  ِِل  ِمْن ِعَبادِ
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జేస్కత డు,12 ఆయనతో సమావేశమయేయ 

దినమును గురిించ్చ హెచిరిించటానికి.  

16. ఆ రోజ్ఞ వారిందరూ బయటికి వస్కత ర్గ. 

వారి ఏ విష్యిం కూడా అలా్లహ నుిండి 

రహసయింగా ఉిండదు. ఆ రోజ్ఞ విశవ 

స్కమాాజాయధకారిం ఎవరిది? ఏకైకుడూ, 

ప్ర బలుడూ13 అయిన అలా్లహ్దే!   

17. ఆ రోజ్ఞ ప్ర తి పార ణకి త్యను సింపాదిించ్చన 

ద్ధని ప్ర తిఫలిం ఇవవబడుత్యింది. ఆ రోజ్ఞ 

ఎవవరికీ అనాయయిం జ్ర్గగదు. నిశియింగా, 

అలా్లహ్ లకక తీస్కోవటింలో అతి శీఘా్రడు.  

18. మరియు (ఓ ము'హమాద్!) 

సమీప్ింలో ర్మనుని దినానిి గురిించ్చ వారిని 

హెచిరిించు. అప్పపడు గుిండెలు గొింత్యల 

వరకు వచ్చి అడాుకొని ఊప్రి ఆడకుిండా 

చేస్కత యి. (ఆ రోజ్ఞ) దుర్మారు లకు ఆప్త  

మ్మత్యర డు గానీ, మాట చలాునటిట  సిఫారస్ 

చేసేవాడు గానీ, 14  ఎవవడూ ఉిండడు.  

19. ఆయన (అలా్లహ్)కు చూప్పలలోని 

నమాకదోర హిం మరియు హృదయాలలో 

ద్ధగివుని రహస్కయలు అనీి తెలుస్.  

20. మరియు అలా్లహ్, నాయయింగా తీర్గప 

చేస్కత డు. మరియు వార్గ ఆయనను 

(అలా్లహ్ను) వదల్ ఎవరినై్తే పార రిథ స్తత  

ఉనాిరో, వార్గ ఎల్లింటి తీర్గప చేయలేర్గ. 

నిశియింగా, అలా్లహ్! ఆయన మాతర మే 

సరవిం వినేవాడు, సరవిం చూసేవాడు. (3/8)  

 
12) అర్్-రూ'హు: దివయజా్ఞనం, చూ. 16:2, 42:52 అకకడ కూడా రూ'హ్ దివయజాు నింగా 

పేరొకనబడిింది. 19:17, 78:38, 97:4లలో రూ'హ్, జ్జబీర ల్ (అ.స.)ను స్తచ్చస్తత ింది. 

13) అల్-ఖహాారు(16): అణచేవాడు, ప్ర బలుడు, లోబరచుకునేవాడు. The Subduer. 

తన సృష్ట పైె స్ంపూరణ  అధకారం ఆధప్తయిం గలవాడు, లోబరచుకునేవాడు. అల్-ఖాహర్గ 

కు చూ. 6:18, 61. అల్-వా'హిద్ (67), ఏకైకుడు, The One. చూడిండి, 2:133.అల్-

వా'హిద్ అల్-ఖహాార్్లకు చూ. 12:39, 13:16, 14:48, 38:65, 39:4, 40:16.  

14) సిఫారస్కు చూడిండి, 10:3.  

 
ْم  وْ يَ  ه  لََعَ مخف  نَ وْ ز  رِ ا بَ َم  َُّيْٰٰف   َْل 

ء    اّلٰلِ  َشْ ْم  لْك   محش  ِمْنه  الْم  لَِمِن 
ِ محش اِْلَْومَ  ارِ االْوَ  ّلِلٰ     ِحِد الَْقهَّ

بَِما   ٌۣ َنْفس   ُّ ك  ْٰزي  ُت  اَِْلَْوَم 
اِْلَْومَ محش  َكَسَبْت  لَْم  ظ    اّلٰلَ اِنَّ  محش  َْل 

ِ  يْع  َْسِ     َساِب اْْل
يَوْ َواَنِْذرْ  ْم  اْْلٰزَِف مَ ه  ِ   ةِ   ل ْوب    ذِ ا الْق 

ََك اْلَْ   ي َلَ  َما  حمق  ِظِمْْيَ َناِجرِ 
َشفِْيع   َْل  وَّ َْحِْيم   ِمْن  لِلٰظلِِمْْيَ 

 ىجت  يَُّطاع  

ِْٰف   َّت  َوَما   ِ اْْلَْعْي  َخآئَِنَة  َيْعلَم  
ْور   د      الصُّ

بِاْْلَق ِ   اّلٰل  وَ  َِوا محش  َيْقِٰضْ  ْيَن  َّلَّ
ِمنْ  ْوَن  ْونِه    يَْدع  وْ َْل   د  َيْقض   نَ  

ِمْيع    اّلٰلَ اِنَّ  محش  ء  بَِشْ  السَّ َو  ه 
 خجم  اْْلَِصْْي  
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21. * ఏమీ? వార్గ భూమ్మలో సించారిం చేసి 

తమకు ముిందు గతిించ్చన వారి ముగిింప్ప 

ఎల్ల జ్రిగిిందో చూడలేద్ధ? వార్గ, వీరికింటే 

ఎకుకవ బలిం గలవార్గ. మరియు వీరికింటే 

ఎకుకవ గురి్గలను భూమ్మలో వదిల్ 

పోయార్గ; కాని అలా్లహ్ వారి పాపాలకు 

గానూ వారిని ప్టుట కునాిడు మరియు 

అప్పపడు వారిని అలా్లహ్ ప్టుట  నుిండి 

కాపాడేవాడు ఎవవడూ లేకపోయాడు.  

22. ఇల్ల ఎిందుకు జ్రిగిిందింటే! వారి 

ప్ర వకిలు వారి వదద కు సపష్ట మైన స్తచనలు 

తీస్కొని వచాిర్గ! కాని వార్గ, వారిని 

తిరసకరిించార్గ, కాబటిట  అలా్లహ్ వారిని 

శిక్షకు గురిచేశాడు. నిశియింగా, ఆయన 

మహా బలశాల్, శిక్ష విధించటింలో కఠినుడు.  

23. మరియు నిశియింగా, మేము 

మూస్కను, మా స్తచనలతో మరియు 

సపష్ట మైన ప్ర మాణ్ింతో్ప్ింపాము;  

24. ఫిర్'ఔన్, హామాన్ మరియు ఖారూన్ 
ల 15 వదద కు! కాని వార్గ: "ఇతను 

మాింతిర కుడు, అసతయవాది!" అని అనాిర్గ.  

25. తర్గవాత అతను మా వదద  నుిండి 

సత్యయనిి వారి ముిందుకు తీస్కొనిర్మగా 

వారనాిర్గ: "ఇతనిని విశవసిించే వారిందరి 

ప్పత్యర లను చింప్ిండి మరియు వారి స్వత ీలను 

బర తకనివవిండి." 16 కాని సతయ-తిరస్కకర్గల 

ప్నాిగాలు వయరథ మే అవుత్యయి.  

 
15) ఖారూన్, మొదట మూస్క ('అ.స.)ను అనుసరిించాడు. తర్గవాత అవిశావస్డ 

యాయడు. వివర్మలకు చూడిండి, 28:76. హామాన్, కొరకు చూడిండి 28:6, అతడు 

ఫిర్'ఔన్ సభలో మింతిర గా ఉిండేవాడు.  

16) ఫిర్'ఔను – మూస్క ('అ.స.) జ్నాానికి ముిందు కూడా – త్యను బానిసలుగా చేసి 

ఉించ్చన బనీ-ఇస్కర యీ'ల్ సింతతి వారి మగ సింత్యనానిి ప్పటిట న వింటనే చింప్స్తత  

ఉిండేవాడు. ఎిందు కింటే వారి సింతతిలోని బాలుడు అతని నాశనానికి కారకుడవుత్యడని, 

అతనికి, జ్యయతిష్టయలు చప్ప ఉింటార్గ. ఈ స్కరి మూస్క ('అ.స.) మరియు అతని సింతతి 

వారి మధ్య అవిశావసిం, కలహాలు రేకతిత ించే ఉదేద శయింతో వారి ప్పత్యర లను చింప్మని 

ఆజాు ప్స్కత డు. వార్గ ప్ల్కిన మాటలకు చూడిండి, 7:129.  

 

ْوا   ر  َفَيْنظ  اْْلَْرِض  ِِف  ْوا  يَِسْْي  اََولَْم 
ِْيَن ََكن ْوا ِمْن   َكْيَف ََكَن َعقَِبة  اَّلَّ

ق وَّ محش  َقْبلِِهمْ  ْم  ِمْنه  اََشدَّ  ْم  ه  ًة  ََكن ْوا 
ٰ وَّ  اْْلَْرِض  ا ِِف    اّلٰل    م  فَاََخَذه  ثَاًرا 

 ِ ََك ن وْ ذ  ب َوَما  َِن  َن  بِِهْممحش  م  ْم    اّلٰلِ لَه 
اق        ِمْن وَّ

ْم  ل ه  ر س  تَّاْتِْيِهْم  ََكنَْت  ْم  بِاَنَّه  ذٰلَِك 
م    فَاََخَذه  ْوا  فََكَفر  محش  اّلٰل  بِاْْلَي ِنِٰت 

   اِنَّه  قَوِيٌّ َشِديْد  الْعَِقاِب 
 

وْٰس َقدْ َولَ  م  اَرَْسلَْنا  ا بِاٰيٰتِنَ    
لْطٰ  ِ مُّ  ن  وَس   يحض ْْي  ب

 ِ ف وَهَ رْعَ اِٰٰل  َوقَ ا ْوَن  ْوَن ا مَٰن  ر 
اب      َفَقال ْوا ٰسِحر  َكذَّ

ِعْنِدنَا   ِمْن   ِ بِاْْلَق  ْم  َجآَءه  ا  فَلَمَّ
اَٰمن ْوا  ِْيَن  اَّلَّ اَبَْنآَء  اْقت ل ْوٖ٘ا  قَال وا 

َواْسَتْحي وْ  نِسَ َمَعه   مْ آءَ ا  َوَما محش  ه 
ِ كٰفِرِيْنَ َكْيد  الْ  ٰ َض  ْلَّ ِِفْ  ا   ل  ل
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26. మరియు ఫిర్'ఔన్ ఇల్ల అనాిడు: 

"మూస్కను చింపేప్ని నాకు వదల్పెటట ిండి; 

అతనిని తన ప్ర భువును ప్లుచుకోనివవిండి. 

వాసత వానికి, నా భయమేమ్మటింటే, అతను మీ 

ధ్ర్మానిి మారివచుి, లేద్ధ దేశింలో 

కలాోల్లనిి రేకతిత ించవచుి!"  

27. మరియు మూస్క అనాిడు: 

"నిశియింగా, నేను లకకతీస్కోబడే రోజ్ఞను 

విశవసిించని ప్ర తి దురహింకారి నుిండి 

కాపాడటానికి, నాకు ప్ర భువు మరియు మీకు 

కూడా ప్ర భువు అయిన (అలా్లహ్) శరణు 

వేడుకుింటునాిను!" 17  

28. అప్పపడు తన విశావస్కనిి గుప్త ింగా 

ఉించ్చన ఫిర్'ఔన్ కుటుింబప్ప ఒక వయకిి ఇల్ల 

అనాిడు: 18   "ఏమీ? మీర్గ, 'అలా్లహ్యే 

నా ప్ర భువు.' అని అనిిందుకు, ఒక వయకిిని 

చింప్గోర్గత్యనాిర్మ? వాసత వానికి, అతను మీ 

ప్ర భువు తరఫు నుిండి మీ వదద కు సపష్ట మైన 

స్తచనలు తీస్కొనివచాిడు కద్ధ! మరియు 

ఒకవేళ అతను అసతయవాది అయితే, అతని 

అసతయిం, అతని మీదనే ప్డుత్యింది! కాని 

ఒకవేళ అతను సతయవింత్యడే అయితే, 

అతను హెచిరిించే (శిక్ష) మీపైె ప్డవచుి 

కద్ధ! నిశియింగా, అలా్లహ్ మ్మతిమీరే 

అసతయవాదికి సనాారు ిం చూప్డు!  

29.  "ఓ నా జాతి ప్ర జ్ల్లర్మ! ఈ నాడు 

ర్మజాయధకారిం మీదే; దేశింలో మీర్గ పార బలయిం 

వహించ్చ ఉనాిర్గ, కాని ఒకవేళ అలా్లహ్ శిక్ష 

మన మీద వచ్చి ప్డితే, అప్పపడు మనకవడు 

 
17) ఫిర్'ఔన్, మూస్క ('అ.స.)ను చింప్గోరినప్పపడు అతను ('అ.స.) ఈవిధ్ింగా 

పార రిథ ించార్గ. దైవప్ర వకి ('స'అ.స.) కూడా తమకు శత్యర వుల భయిం ఉింటే ఈ దు'ఆ 

చేసేవార్గ. ముసిద్ అ'హాద్, 4/415: 'ఓ అలా్లహ్ (స్.త.) మేము నినుా వారికి 

వరుదధ ంగా ఉంచుతున్నాము. మరియు వారి ఆగడాల నుిండి నీ రక్షణ్ కోరుతున్నాము.'  

18) ఇటువింటి గాథకు చూడిండి, 36:20-27.  

فِرْ  وْٰس َعوْ َوقَاَل  م  اَقْت ْل   ٖ٘ ْوِنْ َذر  ن  
َل  ىحض  َربَّه  َوِْلَْدع    ِ ٖ٘ اََخاف  اَْن يَُّبد  ْ اِِن ِ

اْْلَْرِض  ِِف  يُّْظِهَر  اَْن  اَْو  ْم  دِْيَنك 
     الَْفَساَد 

ذْ  ع   ْ اِِن ِ وْٰسٖ٘  م  ْ بِرَ ت   َوقَاَل  ِ   ب 
مْ وَ  ِْن    َرب ِك  تَ م  م   ِ

ِ  كَ ك   ْلَّ َب    
ِ ْؤمِ ي    خجم  ِب َسا ن  بَِيْوِم اْْل

 
اِٰل  ِْن  م  حمط  ْؤِمن  مُّ ل   رَج  َوقَاَل 

اِْيمَ  يَْكت م   اَتَْقت ل ْوَن نَه ٖ٘ ا فِرَْعْوَن   
ْوَل   يَّق  اَْن  ًَل  َ رَج  ِ َوقَْد    اّلٰل    َرب 

ِمْن   بِاْْلَي ِنِٰت  ْم  ِ َجآَءك  ب  مْ رَّ   محشك 
 ِ ََك َوا يَّك   َفعَ ْن  كَ ذِبًا  ِ مجت  ب ه  ذِ لَْيهِ   نْ َوا

يُِّص يَّ  َصادِقًا  َبْعض  ك  بْ ك   ْم 
مْ  ك  يَعِد  ِْي  َْل   اّلٰلَ اِنَّ  محش  اَّلَّ

اب    ْسِف  َكذَّ َو م    َيْهِدْي َمْن ه 
 

ٰظِهرِيَْن   اِْلَْوَم  لْك   الْم  م   لَك  يَٰقْوِم 
ِمْنٌۣ  نَا  يَّْنَص   َفَمْن  اْْلَْرِضحمس    ِِف 

 ْ َجآَءنَا   ّلٰلِ اِس  بَا ِ محش  اِْن  ف ن  َعوْ رْ قَاَل 
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సహాయిం చేయగలడు?" అప్పపడు ఫిర్'ఔన్ 

అనాిడు: "నాకు సముచ్చతమైన మారు మే 

నేను మీకూ చూప్పత్యను, నేను మీకు 

మారు దరశకతవిం చేసేది కేవలిం సరైెన మారు ిం 

వైప్పనకే!" 19   

30. మరియు విశవసిించ్చన ఆ వయకిి 

అనాిడు: "నా జాతి ప్ర జ్ల్లర్మ! నిశియింగా 

పూరవిం అనేక సింఘాలకు ద్ధప్పరిించ్చన 

దినమే మీకూ ద్ధప్పరిించునేమోనని నేను 

భయప్డుత్యనాిను!   

31. "నూ'హ్, 'ఆద్, స'మూద్ మరియు 

వారి తర్గవాత వచ్చిన జాత్యల వారికి 

వచ్చినటువింటి (దురిద నిం). మరియు అలా్లహ్ 

తన ద్ధస్లకు అనాయయిం చేయగోరడు.  

32. "మరియు ఓ నా జాతి ప్ర జ్ల్లర్మ! 

వాసత వానికి నేను, మీర్గ ప్రసపరిం 

ప్లుచుకునే, ఆ దినిం 20  గురిించ్చ 

భయప్డుత్య నాిను."  

33. ఆ రోజ్ఞ మీర్గ వనుదిరిగి పారిపోవాలను 

కుింటార్గ, కాని అలా్లహ్ (శిక్ష) నుిండి 

మ్మమాల్ి తప్పించేవాడు ఎవవడూ ఉిండడు. 

మరియు అలా్లహ్ మారు భర ష్ట తవింలో వదిల్న 

వాడికి, మారు దరశకుడు ఎవవడూ ఉిండడు.  

34. మరియు వాసత వానికి ఇింతకు పూరవిం 

యూస్ఫ్ మీ వదద కు సపష్ట మైన ప్ర మాణ్యలు 

తీస్కొని వచాిడు. కాని మీర్గ అతడు 

తెచ్చిన వాటి గురిించ్చ సిందేహింలో ప్డాార్గ. 

చ్చవరకు అతడు మరణించ్చనప్పపడు, మీర్గ 

అనాిర్గ: "ఇక అలా్లహ్ ఇతని తర్గవాత ఏ 

 

19) ఫిర్'ఔన్ చూపే మారు ిం సతయమైనది కాదు, చూడిండి, 11:97.  

20) ప్పనర్గత్యథ న దినమున సవరు వాస్లు మరియు నరకవాస్లు ఒకరినొకర్గ ప్లుచు 

కుింటార్గ, చూడిండి, 7:48-49.  

ٖ٘ مَ  ٖ٘ رِ ا    ا َما اِْلَّ  ْم  َ   يْك  ٖ٘ ا َوَما ٰري 
ْم اِْلَّ َسبِْيَل الرََّشادِ     اَْهِديْك 

  

اََخاف     ٖ٘ ْ اِِن ِ يَٰقْوِم  اَٰمَن  ِْيٖ٘  اَّلَّ َوقَاَل 
ِْثَل يَْوِم اْْلَْحَزاِب  ْم م   يحض َعلَْيك 

  
ن وْ  قَْوِم  َداِْب  وَّ ِمْثَل  ْوَد  َعد  ح   َثم  وَّ  

 ِ ِمْنٌۣ َواَّلَّ   اّلٰل  ا  مَ وَ محش  ِدهِمْ َبعْ   ْيَن 
  لًْما ل ِلْعَِبادِ  ظ  د  ي رِيْ 

يَْوَم   ْم  َعلَْيك  اََخاف    ٖ٘ ْ اِِن ِ َويَٰقْوِم 
  يحض اْلََّنادِ 

ْم   لَك  َما  ْدبِرِيَْنمجت  م  ُّْوَن  ت َول يَْوَم 
َِن   َعِصم    اّلٰلِ م  يُّْضلِِل مجت  ِمْن  َوَمْن 

    ََل  ِمْن َهاد   َما فَ  اّلٰل  
جَ  ي  آَءك  َولََقْد  َقْبل  ف  وْس  ْم  ِمْن   

ا ْْلَ بِا  ِمَّ م  َشك    ِِفْ  زِْْل ْم  َفَما  ي ِنِٰت 
بِه   ْم  َهلََك  محش  َجآَءك  اَِذا   

ٖ٘
َحِٰت

يَّْبَعَث   لَْن  َبْعِده     اّلٰل  ق لْت ْم  ِمْنٌۣ 
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ప్ర వకినూ ప్ింప్డు!"21 ఈ విధ్ింగా అలా్లహ్ 

మ్మతిమీరి ప్ర వరిిించే వారిని, సిందేహింలో 

ప్డేవారిని మారు భర ష్ట తవింలో వదలుత్యడు.  

35. ఎవరైెతే అలా్లహ్ స్తచన (ఆయాత్) 
లను గురిించ్చ తమ దగు ర ఏ ఆధారింలేనిదే 

వాదిస్కత రో, వార్గ అలా్లహ్ దగు ర మరియు 

విశవసిించ్చన వారి దగు ర ఎింతో గరు నీయులు. 

ఈ విధ్ింగా అలా్లహ్ దురహింకారీ, 

నిరదయుడూ (కూర ర్గడు) అయిన ప్ర తి వయకిి 

హృదయిం మీద ముదర వేస్కత డు.  

36. మరియు ఫిర్'ఔన్ ఇల్ల అనాిడు: "ఓ 

హామాన్! నా కొరకు ఒక ఎతైెన గోప్పర్మనిి 

నిరిాించు, బహుశా (ద్ధనిపైెకి ఎకిక) నేను 

మార్ము లను పిందవచుి;   

37. "ఆకాశాలలోనికి వళ్ళే మార్ము లు! 

మరియు వాటి ద్ధవర్మ నేను మూస్క దేవుణణ  

చూడటానికి. ఎిందుకింటే, నిశియింగా నేను 

అతనిని అసతయవాదిగా భావిస్త నాిను!" 

మరియు ఈ విధ్ింగా ఫిర్'ఔన్కు తన 

దుష్కకర్మయలు మించ్చవిగా కనబడాాయి. 

మరియు అతడు సనాారు ిం నుిండి నిరోధించ 

బడాాడు. మరియు ఫిర్'ఔన్ యొకక ప్ర తి 

ప్నాిగిం అతనిని నాశనానికి మాతర మే 

గురిచేసిింది.  

38. మరియు విశవసిించ్చన ఆ వయకిి ఇింకా 

ఇల్ల అనాిడు: "నా జాతి ప్ర జ్ల్లర్మ! ననుి 

అనుసరిించిండి, నేను మీకు సరైెన మారు ిం 

వైప్పనకు మారు దరశకతవిం చేస్కత ను.  

39. "నా జాతి ప్ర జ్ల్లర్మ! నిశియింగా ఈ 

ఇహలోక జీవిత స్ఖిం త్యత్యకల్కమైనదే 

 
21) బహుశా ఈజిప్ట ష్లో యూస్ఫ్ ('అ.స.) తమ తెగవారైెన హికోసస్ (Hyksos) 

వారిలోనే ప్ర వకిగా ప్రిగణించబడాార్గ. వార్గ 'అరబుబలు. హబూర  భాష్తో కల్సే భాష్ 

మాటాాడే వార్గ. ఇతర ప్ర జ్లు అతనిని ప్ర వకిగా ఎించలేదు.  

ْوًْل  َو    اّلٰل  َكٰذلَِك ي ِضلُّ  محش  رَس  َمْن ه 
ْسِ      مجن تَاب  رْ ف  مُّ م 

ِيْ  َادِِۨاَّلَّ ٖ٘ ْوَن  ل  َن ي  ٰ ِِفْ  بَِغْْيِ   اّلٰلِ ِت  يٰ  ا
مْ  اَتٰىه  لْٰطن   ِعْنَد  محش  س  َمْقًتا   َ َكَب 

اَٰمن ْوا  اّلٰلِ  ِْيَن  اَّلَّ َكٰذلَِك  محش  وَِعْنَد 
ِ    اّلٰل  َيْطَبع    َتَكَب  م  قَلِْب   ِ

ك   لََعٰ 
  َجبَّار  

يٰهَ  فِرَْعْون   ابْنِ مٰن  ا َوقَاَل  ِٰلْ      
 ٖ٘ ْ ِ

 يحض  َب َبا ْْلَسْ ا  اَبْل غ  ََصًْحا لََّعل 
 

السَّ    وٰ مٰ اَْسَباَب 
ٖ٘

اِٰٰل لَِع  فَاَطَّ  اَِٰلِ ِت 
نُّه   ْ َْلَظ  وْٰس َواِِن ِ َوَكٰذلَِك  محش  ذِبًا ََك   م 

وْٓ  س  لِفِرَْعْوَن  ي َِن  دَّ  ء  ز  وَص  َعَملِه    
بِْيلِ  السَّ فِرَْعْوَن محش  َعِن  َكْيد   َوَما 

   خجم  اب   َتبَ اِْلَّ ِِفْ 
 
 

 ِ اَّلَّ اَٰمنَ َوقَاَل  ٰ ْيٖ٘  ي ِ تَّ ا  َقْومِ   ْوِن ع  ب
مْ  ِ  اَْهِدك   ممه ْيَل الرََّشادِ َسب

 

ْنَيا   حمس يَٰقْوِم اِنََّما ٰهِذهِ اْْلَيٰوة  الُّ َمَتاع 
اِنَّ اْْلِٰخَرَة ِِهَ َدار  الَْقَرارِ     وَّ
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మరియు నిశియింగా ప్రలోకమే శాశవతమైన 

నివాస సథ లము.  

40. "దుష్కకర్మయలు చేసిన వానికి, వాటికి 

సరితూగే ప్ర తీకారిం మాతర మే లభిస్త ింది. 

మరియు విశవసిించ్చ సత్యకర్మయలు చేసేవాడు, 

ప్పర్గష్టడైెనా లేద్ధ స్వత ీ అయినా! అతడు 

(ఆమ) విశావసి అయితే; అల్లింటి వార్గ 

సవరు ింలో ప్ర వేశిస్కత ర్గ. 22  అిందు వారికి 

అప్రిమ్మతమైన జీవనోపాధ ఇవవబడు్

త్యింది.23 (1/2)  

41. * "మరియు నా జాతి ప్ర జ్ల్లర్మ! ఇది 

ఎింత విచ్చతర మైన విష్యిం! నేనేమో 

మ్మమాల్ి ముకిి వైప్పనకు ప్లుస్త నాిను. 

మరియు మీరేమో ననుి నరకాగిి వైప్పనకు 

ప్లుస్త నాిర్గ.  

42. "మీర్గ ననుి – అలా్లహ్ను 

తిరసకరిించ్చ – ఎవరి గురిించైతే నాకు 

ఎల్లింటి జాు నిం లేదో! వారిని, ఆయనకు భాగ 

స్కవములుగా కల్పించమని ప్లుస్త నాిర్గ. 

మరియు నేనేమో మ్మమాల్ి సరవ 

శకిిమింత్యని, క్షమాశీలుని వైప్పనకు 

ప్లుస్త నాిను.  

43.  "నిసుిందేహింగా! వాసత వానికి, మీర్గ 

దేని వైప్పనకైతే (పార రిథ ించటానికి) ననుి 

ప్లుస్త నాిరో! ద్ధనికి ఇహలోకింలోను 

మరియు ప్రలోకింలోను పార రథ నా అరు త 

 

22) పాప్పలకు వారి దుష్ట  కార్మయలకు సరిసమానమైన శిక్షయే ఇవవబడుత్యింది. విశవసిించ్చ 

సత్యకర్మయలు చేసేవార్గ మాతర మే సవర్ము నికి హకుకద్ధర్గలు. విశవసిించక ఎనిి 

సత్యకర్మయలు చేసినా అవి వయరథ మే అవుత్యయి. అదేవిధ్ింగా సత్యకర్మయలు చేయని 

విశావసి కూడా కేవలిం విశావసిం ఆధారింగా సవర్ము నికి హకుకద్ధర్గడు కాజాలడు, 

సత్యకర్మయలు చేసి, అలా్లహ్ (స్.త.) కర్గణసేత  తప్ప.  

23) రిజ్్ఖున్: జీవనోపాధ, అింటే కేవలిం అనిపానీయాలే కాక, అనీి మించ్చ వస్త వులు, 

స్ఖసింతోష్కలు, తెల్వితేటలు మొదలైనవి. ఏవైతే స్ఖమయజీవిత్యనికి అవసరమో!  

  
اِْلَّ  ي  ْٰزٖ٘ ي  فَََل  َسي ِئًَة  َعِمَل  َمْن 

ِنْ ْن  َومَ مجت  ا ِمْثلَهَ  م  َصاِْلًا    َعِمَل 
 َ ا م  وَ وَه    ا نْٰث ْو  َذَكر     ٰٓ فَا ول ِ ْؤِمن   َك  ئ

فِْيَها   ي ْرزَق ْوَن  اْْلَنََّة  ل ْوَن  يَْدخ 
   بَِغْْيِ ِحَساب  

 
ْم اَِٰل اْلَّٰجوةِ   وْك  ٖ٘ اَْدع  َويَٰقْوِم َما ِٰلْ

ٖ٘ اَِٰل اْلَّارِ  ْونَِٰنْ  ىجت  َوتَْدع 
 

ِْلَكْ  ْونَِٰنْ  َر  تَْدع  َوا ْْشَِك    بِاّلٰلِ ف 
لَيَْس   بِه   ِٰلْ َما    ِ ب حمسِعلْ   ه    اَنَا   م  وَّ
ارِ وْ ع  اَدْ  ْم اَِٰل الَْعزِيْزِ الَْغفَّ   ك 
 
  

لَيَْس   اَِِلْهِ   ٖ٘ ْونَِٰنْ تَْدع  اَنََّما  َجَرَم  َْل 
اْْلِٰخَرةِ   ِِف  َوَْل  ْنَيا  الُّ ِِف  َدْعَوة   ََل  



 భాగం: 24 40. సూరహ్ ’గాఫిర్ 958 24 :الُجْزءُ   ُسوَرةُ َغاف ر   -40
 
లేదు.24 మరియు నిశియింగా, మనిందరి 

మరల్ింప్ప అలా్లహ్ వైప్పనకే మరియు 

నిశియింగా, మ్మతిమీరి ప్ర వరిిించే వారే 

నరకాగిి వాస్లవుత్యర్గ.  

44. "కావున నేను మీతో చపేప విష్యిం 

మునుాిందు మీరే తెలుస్కోగలర్గ. ఇక నా 

వయవహార్మనిి నేను అలా్లహ్కు అప్ప 

గిస్త నాిను. నిశియింగా, అలా్లహ్ తన 

ద్ధస్లను కనిపెటుట కొని ఉింటాడు."  

45. ఆ తర్గవాత అలా్లహ్ అతనిని, వార్గ 

ప్నిిన చడుకుటర ల నుిండి కాపాడాడు. 

మరియు ఫిర్'ఔన్ జ్నులను దురురమైన శిక్ష 

చుటుట కునిది.  

46. ఆ నరకాగిి! వార్గ ద్ధని యెదుటకు 

ఉదయమూ మరియు స్కయింతర మూ 

రప్పించబడుతూ ఉింటార్గ. 25  మరియు 

(ప్పనర్గత్యథ న) దినప్ప ఘడియ వచ్చినప్పడు: 

"ఫిర్'ఔన్ జ్నులను తీవర మైన శిక్షలో 

ప్డవేయిండి!" 26 అని ఆజ్ు  ఇవవబడుత్యింది.  

47. ఇక వార్గ నరకాగిిలో ప్రసపరిం 

వాదుల్లడుత్యనిప్పపడు (ఇహలోకింలో) 

బలహీనులుగా ప్రిగణించబడిన వార్గ, 

అహింకారమును చూప్న వారితో ఇల్ల 

 
24) ఇల్లింటి అర్మథ నిిచేి ఆయాత్యల కోసిం చూడిండి, 46:5 మరియు 35:14.  

25) గోరీలలో ఉనివార్గ ఉదయిం మరియు స్కయింతర ిం ద్ధని ముిందు ప్ర వేశపెటట బడ 

త్యర్గ. ఇదే గోరీల శిక్ష, 'అజ్ఞబె ఖబర ష్!' దీనిని గురిించ్చ ఎనోి 'హదీస్'లు ఉనాియి. 

'ఆయి'ష్హ్ (ర. 'అనాు ) దైవప్ర వకి ('స'అ.స.)తో ప్ర శిిసేత   అతను ('స'అ.స.) ఇల్ల 

అనాిర్గ: 'అవును గోరీల శిక్ష తథ్యం.' ('స'హీ'హ్ బు'ఖారీ) మరొక 'హదీస్': మీలో 

ఎవరైెనా మరణసేత  అతనికి ఉదయిం మరియు స్కయింతర ిం అతని చోటు (సవరు ింలో లేక 

నరకింలో అతని స్కథ నిం) చూప్బడుత్యింది. మరియు అతనితో అనబడుత్యింది: 'ఇదే నీ 

గమయస్కథ నిం. ప్పనర్గత్యథ న దినమున అలా్లహ్ (స్.త.) నినుి ఇకకడికే ప్ింప్పత్యడు. 

'('స'హీ'హ్ బు'ఖారీ, 'స'హీ'హ్ ముసాిిం). చనిపోయిన తర్గవాత ప్పనర్గత్యథ నదినిం వరకు 

ఉిండే కాల్లనిి బర్్'జఖ్ అింటార్గ.  

26) ఆల-ఫిర్్'ఔన్: అింటే, ఫిర్'ఔన్, అతని జాతివార్గ్మరియు అతని అనుచర్గలిందరూ.  

اَِٰل    ٖ٘ نَا َمَردَّ  اَنَّ وَ   اّلٰلِ َواَنَّ 
 ْ ْم اَْص ال ْسِفِْْيَ ه      ارِ ٰحب  اْلَّ م 

 
ٖ٘  ْذك  َستَ فَ  َما ْوَن  َ ر  مْ ق  ا لَك  محش  ْول  

اَِٰل   اَْمرِْيٖ٘    اّلٰلَ اِنَّ  محش  اّلٰلِ َوا فَو ِض  
  بَِصْْي ٌۣ بِالْعَِبادِ 

ْوا   اّلٰل  فََوقٰىه    وََحاَق   َسي ِاِٰت َما َمَكر 
ْوٓء  الَْعَذاِب    ممهبِاِٰل فِرَْعْوَن س 

 
َعلَيْ ا اَْلَّ  ْوَن  ي ْعرَض  وً ر   د  غ  ا  َها 

وْ َويَ مجت  ًيا وََّعشِ  َتق  ام  ْوَم  يمط    اَعة  لسَّ
الَْعَذاِب   اََشدَّ  فِرَْعْوَن  اَٰل  اَْدِخل ْوٖ٘ا 

  

ْول   َفَيق  اْلَّارِ  ِِف  ْوَن  َيَتَحآجُّ َواِْذ 
اِنَّا  ْوٖ٘ا  اْسَتْكََب  ِْيَن  لَِّلَّ ا  ؤ  َعفٰٓ الضُّ
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అింటార్గ: "వాసత వానికి, మేము మ్మమాల్ి 

అనుసరిస్తత  ఉిండేవారము, కావున 

మీరిప్పపడు మా నుిండి నరకాగిిని కొింతనై్నా 

తొలగిించగలర్మ?"  

48. దురహింకారింలో మునిగి ఉనివార్గ 

(ఆ పెదద  మనుష్టలు) ఇల్ల అింటార్గ: 

"వాసత వానికి, మనమిందరిం అిందులో 

(నరకాగిిలో) ఉనాిిం. నిశియింగా, అలా్లహ్ 

తన ద్ధస్ల మధ్య తీర్గపచేశాడు!"  

49. మరియు నరకాగిిలో ప్డివుని వార్గ, 

నరకప్ప రక్షకులతో: "మా శిక్షను కనీసిం 

ఒకకరోజ్ఞ కొరకైనా తగిు ించమని, మీర్గ మీ 

ప్ర భువును పార రిథ ించిండి!" అని అింటార్గ.  

50. వార్గ (రక్షకులు) అింటార్గ: "ఏమీ? 

మీ వదద కు సపష్ట మైన స్తచనలు తీస్కొని మీ 

దైవప్ర వకిలు ర్మలేద్ధ?" అప్పపడు 

వారింటార్గ: "అవును (వచాిర్గ)!" వారికి 

ఇల్ల జ్వాబివవ బడుత్యింది: "అయితే మీరే 

పార రిథ ించిండి!" కాని సతయ-తిరస్కకర్గల పార రథ న 

నిష్ఫలమే అవుత్యింది.  

51. నిశియింగా, మేము మా ప్ర వకిలకు 

మరియు విశవసిించ్చన వారికి ఇహలోక 

జీవితింలో మరియు స్కకేులు నిలబడే రోజ్ఞన 

కూడా సహాయము నొసింగుత్యము. 27  

52. ఆ రోజ్ఞ దుర్మార్గు లకు వారి స్కకులు ఏ 

మాతర ిం ఉప్యోగకరిం కావు. వారికి (అలా్లహ) 

శాప్ిం (బహష్కకరిం) ఉింటుింది. 28 మరియు 

వారికి అతి దురురమైన నిలయిం ఉింటుింది.  

 

27) ప్పనర్గత్యథ నదినమున దైవదూతలు మరియు దైవప్ర వకి ('అలైహమ్ స.)లు స్కక్షయమ్మస్కత ర్గ. 

కావున ప్పనర్గత్యథ నదినిం, సాక్ాయల దినం అని కూడా అనబడుత్యింది. ఇింకా చూ. 39:69. 

28) ల'అనతున్: అింటే అలా్లహ్ (స్.త.) కార్గణ్యిం నుిండి బహష్కకరిం.  

ْم َتَبعً  نَّا لَك  َ ا َفهَ ك  ْغن ْوَن ْل ا نْت ْم مُّ
ِنَ ْيبً نَّا نَِص عَ        ارِ اْلَّ  ا م 

ِ اقَاَل   ٖ٘ َّلَّ فِيَْها  ٌّ ك  اِنَّا  ْوٖ٘ا  اْسَتْكََب  ْيَن 
  قَْد َحَكَم بَْْيَ الْعَِبادِ   اّلٰلَ اِنَّ 

 

ِْيَن ِِف اْلَّارِ ِْلََزنَةِ َجَهنََّم  َوقَاَل اَّلَّ
ْوا   مْ اْدع  َعنَّ   َربَّك  ِْف  َف  يَ ُّي  ا ْومً ا 

َِن الَْعَذاِب     م 
ل  اْتِيْ ك  تَ لَْم تَ اَوَ قَال ْوٖ٘ا   ْم ر س  مْ ك    ك 

ْوامحش  قَال ْوا بَلٰ محش  بِاْْلَي ِنِٰت  فَاْدع  مجت  قَال ْوا 
ا الْكِٰفرِْيَن اِْلَّ ِِفْ َضلٰل    عٰٓؤ   خجم َوَما د 

 

اَٰمن ْوا ِِف  ِْيَن  َواَّلَّ لََنا  ر س  َْلَْنَص    اِنَّا 
ْوم  اْْلَشْ َوَي   ْنَيا اْْلَيٰوةِ الُّ   يحض د   ا هَ ْوَم َيق 

 
َْل يَوْ  مَ الٰظلِِمْْيَ   َفع  َينْ   َم  مْ    ْعِذَرت ه 

ارِ  ْوٓء  الَّ ْم س  م  اللَّْعَنة  َولَه    َولَه 
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53.  మరియు వాసత వింగా, మేము మూస్కకు 

మారు దరశకతవిం చేశాము. మరియు 

ఇస్కర 'యీల్ సింతతి వారిని గర ింధానికి 

(త్తర్మత్కు) వారస్లుగా చేశాము;29  

54.  బుధామింత్యలకు మారు  దరశకతవింగా 

మరియు హతోప్దేశింగా!  

55.  కావున నీవు సహనిం వహించు! 

నిశియింగా, అలా్లహ్ వాగాద నిం సతయిం; నీ 

పరపాటాకు క్షమాప్ణ్ వేడుకో మరియు 

స్కయింతర ిం మరియు ఉదయిం నీ ప్ర భువు 

ప్వితర తను కొనియాడు ఆయనను స్త తిించు.  

56.  నిశియింగా, ఎవరైెతే, తమ దగు ర 

ఎల్లింటి ప్ర మాణ్ిం లేనిదే అలా్లహ్ స్తచన 

(ఆయాత్) లను గురిించ్చ వాదుల్లడుత్యరో, 

వారి హృదయాలలో వాసత వానికి గొప్పతనప్ప 

గరవిం నిిండి ఉింది. కాని వార్గ ద్ధనిని 

(గొప్పతనానిి) పిందజాలర్గ. కావున నీవు 

అలా్లహ్ శరణు వేడుకో. నిశియింగా, ఆయనే 

సరవిం వినేవాడు, సరవిం చూసేవాడు.  

57.  వాసత వానికి ఆకాశాలను మరియు 

భూమ్మని సృష్ట ించటిం, మానవులను 

సృష్ట ించటిం కింటే ఎింతో గొప్ప విష్యిం, 

కానీ చాల్ల మింది ప్ర జ్లకు ఇది తెల్యదు.  

58.  మరియు గుర డాివాడు మరియు 

చూడగల వాడు, సమానులు కాజాలర్గ 

మరియు అదే విధ్ింగా! విశవసిించ్చ సత్యక 

ర్మయలు చేసేవార్గ మరియు దురవరినులు 

కూడా (సమానులు కాజాలర్గ). మీర్గ అరథ ిం 

చేస్కునేది చాల్ల తకుకవ!  

59. నిశియింగా, అింతిమ ఘడియ తప్పక 

ర్మనునిది, అిందులో ఎల్లింటి సిందేహిం 

లేదు. అయినా చాల్లమింది ప్ర జ్లు దీనిని 

విశవసిించర్గ.  

 

29) చూడిండి, 5:44.  

ٰدي   الْه  وَْس  م  اٰتَْيَنا  َولََقْد 
ٖ٘ اِْْسَ  ٓ َواَْوَرْثَنا بَِٰنْ  يحض ءِيَْل الِْكتَٰب  ا

   
ذِْكٰري ِْل وِل  ًدي وَّ   اِب  ْْلَ  اْْلَ ه 

اِنَّ  وَْعَد  فَاْصَِبْ   َحقٌّ   ّلٰلِ ا 
َِّلَ اْسَتغْ وَّ  ِ ْۣنفِْر  ِِبَْمِد  ب وََسب ِْح  َك 

بْكَ  َرب َِك     رِ ا بِالَْعِش ِ َواْْلِ
اٰيِٰت    ٖ٘ ِِفْ َادِل ْوَن  ي  ِْيَن  اَّلَّ   اّلٰلِ اِنَّ 

ِِفْ  اِْن  ْمحمل  اَتٰىه  لْٰطن   س  بَِغْْيِ 
كَِْب   اِْلَّ  ْورِهِْم  د  ا ص  مَّ مْ       ه 

ِ محش  ّلٰلِ بِا َتعِْذ  فَاسْ مجت  لِغِْيهِ ا بِبَ  وَ   ه  نَّ ا   ه 
ِمْيع  ا    ِصْْي  اْْلَ  لسَّ

 
اَْكََب   َواْْلَْرِض  ٰموِٰت  السَّ َْلَلْق  
اَْكََثَ  َولِٰكنَّ  اْلَّاِس  َخلِْق  ِمْن 

ْوَن    اْلَّاِس َْل َيْعلَم 
َواْْلَِصْْي   اْْلَْعّٰم  يَْسَتوِي  ممق َوَما 

ِْينَ  الٰصلِحٰ   ْوااَٰمن    َواَّلَّ ِت وََعِمل وا 
 ْ ال ِسْٓ َوَْل  ِ   محش ء  م  ا ْيًَل  قَل مَّ

ْوَن كَّ َتَتذَ     ر 
فِيَْهاحمس  َريَْب  ْلَّ  َْلٰتَِية   اَعَة  السَّ اِنَّ 
َْل  اْلَّاِس  اَْكََثَ  َولِٰكنَّ 

     ي ْؤِمن ْوَن 
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60. మరియు మీ ప్ర భువు ఇల్ల అనాిడు: 

"ననుి పార రిథ ించిండి, నేను మీ పార రథ నలను 

అింగీకరిస్కత ను. 30 నిశియింగా, ఎవరైెతే నా 

పార రథ నల ప్టా దురహింకారిం చూప్పత్యరో, 

వార్గ తప్పక అవమానిత్యలై నరకింలో 

ప్ర వేశిించగలర్గ."  

61. అలా్లహ్! ఆయనే, మీ కొరకు విశార ింతి 

తీస్కోవటానికి ర్మతిర ని మరియు 

(చూడటానికి) ప్ర కాశవింతమైన ప్గటిని 

నియమ్మించ్చనవాడు. 31  నిశియింగా, అలా్లహ్ 

ప్ర జ్ల ప్టా ఎింతో అనుగర హుడు, కాని చాల్ల 

మింది ప్ర జ్లు కృతజ్ు తలు తెలుప్ర్గ.   

62. ఆయనే అలా్లహ్, మీ ప్ర భువు! ప్ర తి 

ద్ధనిని సృష్ట ించ్చన వాడు. ఆయన తప్ప 

మరొక ఆర్మధ్య దైవిం లేడు! అయితే మీరెటు 

మరల్పోత్యనాిర్గ? 32  

63. ఇదే విధ్ింగా అలా్లహ్ స్తచనలను 

(ఆయాత్యలను) తిరసకరిించే వారిందరూ 

మోసగిింప్బడుతూ ఉింటార్గ (సనాారు ిం 

నుిండి మరల్ించబడుతూ ఉింటార్గ).  

64. అలా్లహ్యే! మీ కొరకు భూమ్మని 

నివాస సథ లింగా మరియు ఆకాశానిి కప్పపగా 

నియమ్మించ్చన వాడు. మరియు ఆయనే మీకు 

మించ్చ రూపానిిచ్చి ద్ధనిని ఎింతో చకకగా 

తీరిిదిద్ధద డు మరియు మీకు మించ్చ 

వస్త వులను జీవనోపాధగా సమకూర్మిడు. ఆ 

అలా్లహ్ యే మీ ప్ర భువు! సరవలోకాలకు 

ప్ర భువైన, అలా్లహ్ శుభాలు కలవాడు.   

 
30) 'హదీస్': ''అద్దు 'ఆఉ హువల్ 'ఇబాదహ్, వ అద్దు 'ఆఉ ముఖఖ ల్ 'ఇబాదహ్.'' దు'ఆ 

అింటే ఇకకడ చాల్ల మింది వాయఖాయతల అభిపార యింలో 'ఇబాదహ్ అింటే నమా'జ్్. 
(ముసిద్ అ'హాద్ 4/271) ఇింకా చూడిండి 2:186.  

31) చూడిండి, 27:86.  

32) చూడిండి, 5:75, చ్చవరి వాకయిం.  

م  َوقَاَل   اَْسَتِجْب   َربُّك   ٖ٘ ْوِنْ اْدع 
مْ  َ محش  لَك  ي ِْيَن  اَّلَّ ْوَن  َِب  ْسَتكْ اِنَّ 

ِعَباَدِتْ  ل  َعْن  َسَيْدخ   مَ َجَهنَّ ْوَن   
 خجم َن ِخرِيْ دٰ 

 َ َْل   ّلٰل  ا اِلَّ م   لَك  َجَعَل  ِْي  اَّلَّ
ا ْبَِصً م  َواْلََّهاَر  فِْيهِ  ن ْوا  اِنَّ محش  لِتَْسك 

ْو َفْضل  لََعَ اْلَّاِس    اّلٰلَ  َولِٰكنَّ  ََّل 
ْوَن  ر     اَْكََثَ اْلَّاِس َْل يَْشك 

مْ   اّلٰل  م   ذٰلِك   ِ ا خَ   َربُّك  ك     لِق  
جحم ء  ِ اَِٰلَ َْلٖ٘    َشْ ا وَ   ْلَّ     فَاَِٰن   حمسه 

ْوَن ت      ْؤَفك 
بِاٰيِٰت  ََكن ْوا  ِْيَن  اَّلَّ ي ْؤفَك   َكٰذلَِك 

ْوَن  اّلٰلِ     َيَْحد 

اْْلَْرَض   اّلَٰل   م   لَك  َجَعَل  ِْي  اَّلَّ
ْم   َرك  وََّصوَّ بَِنآًء  َمآَء  السَّ وَّ قََراًرا 

َوَرزَقَك  َن  اَْحسَ فَ  ْم  َوَرك  َِن  ص  م  ْم 
ِ الطَّ  ِ ذٰ محش  بِٰت ي   خمت مْ ك  َربُّ   اّلٰل  م   ك  ل

   الْٰعلَِمْْيَ  اّلٰل  َربُّ َك َفَتَٰبَ 
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65. ఆయన సజీవుడు. 33 ఆయన తప్ప 

మరొక ఆర్మధ్యయడు లేడు, కావున మీర్గ 

ఆయననే పార రిథ ించిండి! మీ ధ్ర్మానిి(భకిిని) 

కేవలిం ఆయన కొరకే ప్ర తేయకిించుకోిండి. సరవ 

స్తత త్యర లకు అర్గు డు, సరవలోకాల ప్ర భువైన 

అలా్లహ్ మాతర మే. (5/8)  

66. * ఇల్ల అను: "నిశియింగా, నా 

ప్ర భువు తరఫు నుిండి, నాకు సపష్ట మైన 

స్తచనలు వచ్చిన తర్గవాతనే, అలా్లహ్ను 

వదిల్ మీర్గ ఆర్మధించే వాటి ఆర్మధ్న నుిండి 

నేను వారిించబాడాను మరియు నేను సరవ 

లోకాల ప్ర భువుకు మాతర మే విధేయుడను 

(ముసాిింను) అయి ఉిండాలని 

ఆజాు ప్ించబడాాను."  

67. ఆయనే మ్మమాల్ి మటిట తో 

సృష్ట ించాడు.34  తర్గవాత వీరయ బిిందువుతో, 

ఆ తర్గవాత ప్ిండింతో (రకిముదద తో), ఆ 

తర్గవాత మ్మమాల్ి శిశువు రూప్ింలో 

బయటికి తీస్కత డు. ఆ తర్గవాత మ్మమాల్ి 

యుకి వయస్ులో బలిం గలవారిగా చేస్కత డు; 

చ్చవరకు మ్మమాల్ి ముసల్ వారిగా 

మార్గిత్యడు. మీలో కొిందర్గ దీనికి ముిందే 

చనిపోత్యర్గ. మరియు మీరింత్య మీ 

నియమ్మత కాలిం వరకే నివసిస్కత ర్గ. మీర్గ 

అరథ ిం చేస్కోవటానికి (ఇదింత్య మీకు 

వివరిించ బడుతోింది).  

68. జీవిత్యనిి ప్ర స్కదిించేవాడు మరియు 

మరణ్యనిి నొసగేవాడు ఆయనే! ఆయన 

ఏదైనా చేయాలని నిరణ యిించుకునిప్పపడు, 

ద్ధనిని కేవలిం: "అయిపో!" అని అింటాడు, 

అింతే అది అయిపోత్యింది.  

 

33) అల్-'హయుయ (63): స్జీవుడు, The Ever Living. నితయజీవుడు. చూ. 2:255.  

34) చూ. 3:59, 11:61, 22:5, 30:20. ఈ ఆయత్లో, 'త్యర్మబ్ 'తో సృష్ట ించాడని ఉింది.  

وَ  اِْلَّ    ه  اَِٰلَ  َْلٖ٘  وَ الََْحُّ  ْوه     ه  فَاْدع 
ِْينَ  ال  ََل   ْلِِصْْيَ  ِ اَْْلَْمد   محش  ُم    ّلِلٰ

 ِ    الْٰعلَِمْْيَ  َرب 
 

 ْ اِِن ِ ن هِ ق ْل  ِ ْيت    اَّلَّ اَْعب َد  اَْن  ْيَن   
د  ْوَن  تَْدع   جَ   اّلٰلِ   نِ وْ ِمْن  ا  ِِنَ  آءَ لَمَّ

ِمْن   ْ اْْلَي ِنٰت   ِ ب  اَْن   حمس رَّ َوا ِمْرت  
ِ ا ْسلَِم     الْٰعلَِمْْيَ  لَِرب 

 

وَ  ِْن ت َراب  ث مَّ    ه  م  ْم  ِْي َخلََقك  اَّلَّ
ث مَّ   َعلََقة   ِمْن  ث مَّ  نُّْطَفة   ِمْن 

ْرِ  مْ ُّي  ك  طِ ج  ِْلَْبل غ    ث مَّ  ْوٖ٘ا ْفًَل 
دَّ  مْ اَش  ْون وْ ِْلَ   ث مَّ   ك  ي وْخً ك  ش  مجت ا ا 

َقبْل   ِمْن  يَُّتَوَّٰف  ْن  مَّ ْم   َوِمْنك 
ْم   لََعلَّك  وَّ َسًّم  مُّ اََجًَل  ْوٖ٘ا  َوِْلَْبل غ 

    َتْعقِل ْوَن 

وَ  َوي ِمْيت    ه  ي َْح   ِْي  فَاَِذا مجت  اَّلَّ
فَاِنََّما  اَْمًرا  وْ   قَٰٰضٖ٘  ْن  ل   َيق  ك  ََل  

ْون      خجم َفَيك 
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69. ఏమీ? నీవు చూడటిం లేద్ధ? అలా్లహ్ 

స్తచనలను (ఆయాత్యలను) గురిించ్చ 

వాదుల్లడే వార్గ ఏ విధ్ింగా (సతయిం నుిండి) 

మరల్ించబడుత్యనాిరో?  

70. ఎవరైెతే ఈ గర ింధానిి అసతయమని 

తిరసకరిించారో మరియు మేము మా సిందేశ 

హర్గలకు ఇచ్చి ప్ింప్న వాటిని (తిరసక 

రిించారో), వార్గ తప్పక తవరలోనే (తమ 

ప్రయవస్కనిం) తెలుస్కుింటార్గ;  

71. ఎప్పపడైెతే వారి మడలలో సింకళా్ల 35  

(ఇనుప్ ప్టీట లు) మరియు గొలుస్లు 

వేయబడత్యయో మరియు వార్గ 

ఈడిబడత్యరో!  

72. సలసల కాగే నీళాలోకి, తర్గవాత 

నరకాగిిలోకి, కాలిబడటానికి.  

73. మరియు వారితో అనబడుత్యింది: 

"మీర్గ స్కటి కల్పించ్చన (ఆ దైవాలు) ఇప్పపడు 

ఎకకడునాిర్గ?  

74. "(ఎవరినై్తే) మీర్గ అలా్లహ్ను వదల్ 

(పార రిథ స్తత  ఉనాిరో)!" వారింటార్గ: "వార్గ 

మమాల్ి తయజిించార్గ! అల్లకాదు దీనికి 

పూరవిం మేము ఎవరినీ పార రిథ ించేవారమే 

కాదు." 36 ఈ విధ్ింగా అలా్లహ్ సతయ-తిరస్కక్

ర్గలను మారు భర ష్ట తవింలో వదలుత్యడు.  

75. (వారితో ఇల్ల అనబడుత్యింది): 

"ఇదింత్య మీర్గ అనాయయింగా, భూమ్మలో 

విరర వీగుతూ ఉనిిందుకు మరియు 

దురభిమానింతో ప్ర వరిిించ్చ నిందుకూను!  

76.  "(కావున) నరక ద్ధవర్మలలో ప్ర వేశిిం్

చిండి, అకకడ శాశవతింగా ఉిండటానికి. అహిం్

కార్గలకు లభిించే నివాసిం ఎింత చడాది!"  

 

35) మడలలో సింకళా - కొరకు, చూడిండి, 13:5, 34:33 మరియు 36:8.  

36) చూడిండి, 6:23.  

ِ َر  اَلَْم تَ  َ يْ اَِٰل اَّلَّ ٖ٘   ادِل ْونَ َن ي   اٰيِٰت ِِفْ
ف ْوَن اّلٰلِ     يجل محش اَِٰن ي َْصَ

 ٖ٘ َوبَِما بِالِْكتِٰب  ب ْوا  َكذَّ ِْيَن  اَّلَّ
لََنا  ر س  بِه   فََسْوَف  مجع  اَرَْسلَْنا 

ْوَن   يحض  َيْعلَم 

اَْعنَ   ٖ٘ ِِفْ اْْلَْغلٰل   ْم قِهِ ا اِذِ 
محش ي ْسَحب ْونَ السَّ وَ   يحض  لِٰسل 

 
اْلَْ  ث  ِمْي ِِف  اْلَّ ِِف   مَّ ِمممق  ي ْسجَ   وْ ارِ  َن  ر 
 ممه 

اَيْنَ  ْم  لَه  قِْيَل  ْنت ْم   ث مَّ  ك  َما 
ْوَن   يحض ت ْشِك 
ْوِن  قَال ْوا َضلُّْوا َعنَّا بَْل محش اّلٰلِ ِمْن د 

َشْيـ ًا  َقْبل   ِمْن  ْوا  نَّْدع  ْن  نَك  َّْم  محش ل
   الْكٰفِرِيَْن  ّلٰل  ا لُّ َكٰذلَِك ي ِض 

 
بِمَ  ْم  ك  ذٰلِك  ْونَ فْ تَ   ْنت مْ ا  ِِف رَح   

نْت ْم   ْرِض اْْلَ  ك  َوبَِما   ِ اْْلَق  بَِغْْيِ 
ْوَن    ممه َتْمرَح 

ٰخِِلِْيَن   َجَهنََّم  اَبَْواَب  ل ْوٖ٘ا  ا ْدخ 
ِيَْن  مجت  فِْيَها  ِ َتَكَب  الْم  َمْثَوي  فَبِئَْس 
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77.  కావున (ఓ ప్ర వకిా!) నీవు సహనిం 

వహించు! నిశియింగా, అలా్లహ్ వాగాద నిం 

సతయిం. మేము వారికి చేసిన వాగాద నాల (శిక్ష) 

నుిండి కొింత నీకు చూప్నా! లేద్ధ (ద్ధనికి 

ముిందు) నినుి మరణింప్జేసినా వారిందరూ 

మా వైప్పనకే కద్ధ మరల్ింప్బడత్యర్గ! 37  

78.  మరియు (ఓ ము'హమాద్!) వాసత వా 

నికి మేము నీకు పూరవిం అనేక ప్ర వకిలను 

ప్ింపాము; వారిలో కొిందరి వృత్యత ింతిం మేము 

నీకు తెల్పాము; మరికొిందరి గురిించ్చ నీకు 

తెలుప్లేదు. మరియు అలా్లహ్ అనుమతి 

లేనిదే, ఏ ప్ర వకి కూడా ఏ అదుుత కిరయలను 

(ఆయాత్యలను) సవయింగా చేయలేడు. 38  

కాని అలా్లహ్ ఆజ్ు  వచ్చినప్పడు, నాయయింగా 

తీర్గప చేయబడుత్యింది. మరియు అప్పపడు 

అసతయవాదులు నష్కట నికి గురి అవుత్యర్గ.  

79.  అలా్లహ్ మీ కొరకు ప్శువులను 

సృష్ట ించాడు, వాటి మీద మీర్గ సవారీ 

చేయటానికి మరియు వాటిలో కొనిిింటిని 

మీర్గ తినుటకూను! 39  

80.  మరియు వాటి వలా మీకు ఇతర 

ల్లభాలు కూడా ఉనాియి, వాటి ద్ధవర్మ మీ 

హృదయాలు కోరిన చోటాకు పోవటానికి 

ఉప్యోగప్డత్యయి మరియు వాటి మీద 

మరియు ప్డవల మీద మీర్గ తీస్కు 

పోబడత్యర్గ.  

 

37) చూడిండి, 10:46.  

38) చూ. 6:109. అదుుత కిరయలు/మహమలు (ము'అజి'జాత్) కేవలిం అలా్లహ్ (స్.త.) 

అధీనింలోనే ఉనాియి. ఆయన త్యను కోరినప్పపడే వాటిని చూప్స్కత డు. పూరవ కాలప్ప 

చాల్ల మింది ప్ర వకిల జాతి ప్ర జ్లు, అదుుత కిరయలు చూసి కూడా విశవసిించ లేదు.  

39) చూడిండి, 6:143-144.                     *** 

وَْعَد   اِنَّ  ا مجت  َحقٌّ   اّلٰلِ فَاْصَِبْ  فَاِمَّ
ِن رِيَنَّ  اَّلَّ َبْعَض  نَ َك  مْ عِد  ْي  اَْو   ه 

َينَّ َنتَ  ْوَن َك َوفَّ   فَاَِِلَْنا ي رَْجع 
 

َقْبلَِك   ِْن  م  ًَل  ر س  اَرَْسلَْنا  َولََقْد 
ْم  َوِمْنه  َعلَْيَك  قََصْصَنا  ْن  مَّ ْم  ِمْنه 

َعلَْيَك  ْص  َنْقص  َّْم  ْن ل ََكَن محش  مَّ َوَما 
 َ ا ْول   يَّ لِرَس  ِ اِْتَ ْن  ب اِْلَّ  بِاٰيَة   اِْذِن  

ِ مجت  اّلٰلِ  ٓ   َذافَا اَْمر   َجا   ِٰضَ ق    اّلٰلِ َء 
ْبِطل ْوَن   الْم  َنالَِك  ه  وََخِسَ   ِ بِاْْلَق 

 خجم 

اْْلَنَْعاَم   اّلَٰل   م   لَك  َجَعَل  ِْي  اَّلَّ
ل ْوَن  َكب ْوا ِمْنَها َوِمْنَها تَاْك     يمن لََِتْ

 ِ َمَناف فِْيَها  ْم  َوِْلَ َولَك  ْوا بْ ع   ل غ 
حَ  ص  َعلَْيَها  ِِفْ  ْورِك  اَجًة  ْم  د 

َْمل ْوَن  لِْك  الْف  ْيَها َولََعَ لَ وَعَ   ىجت  َت 
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81. మరియు (ఈ విధ్ింగా) ఆయన మీకు 

తన స్తచనలను (ఆయాత్యలను) 

చూప్పత్యనాిడు. అయితే అలా్లహ్ యొకక 

ఏ ఏ స్తచనలను (ఆయాత్యలను) మీర్గ 

నిర్మకరిస్కత ర్గ?  

82. ఏమీ? వీర్గ భూమ్మలో సించరిించ్చ, 

తమకు పూరవిం గతిించ్చన వారి గతి 

ఏమయిిందో చూడలేద్ధ? వార్గ వీరికింటే 

సింఖాయప్రింగా అధకులు మరియు వీరికింటే 

ఎకుకవ బలవింత్యలు మరియు భూమ్మలో 

(ఎకుకవ) చ్చహాిలు వదల్పోయార్గ, కాని 

వారి సింపాదన వారికి ఏ విధ్ింగానూ ప్నికి 

ర్మలేదు.  

83. ఎిందుకింటే! వారి సిందేశహర్గలు వారి 

వదద కు సపష్ట మైన స్తచనలు తీస్కొని వచ్చి 

నప్పపడు, వార్గ తమ దగు ర్గని జాు నానికి 

గరవప్డాార్గ; కాబటిట  వార్గ దేని గురిించ్చ 

ప్రిహాస్కల్లడుతూ ఉనాిరో అదే వారిని 

చుటుట కునిది.  

84. ఆ తర్గవాత మా శిక్షను చూసినప్పపడు 

వార్గ ఇల్ల అనాిర్గ: "మేము అదివతీయు 

డైెన అలా్లహ్ను విశవసిస్త నాిము మరియు 

మేము (అలా్లహ్కు) స్కటి-కల్పస్తత  వచ్చిన 

భాగ స్కవములను తిరసకరిస్త నాిము."  

85. కాని మా శిక్షను చూసిన తర్మవత, వారి 

విశావసిం వారికి ఏ మాతర ిం ల్లభద్ధయకిం 

కాజాలదు. ఇదే అలా్లహ్ తన ద్ధస్ల కొరకు 

వాసత వింగా, నియమ్మించ్చన విధానిం 

(స్కింప్ర ద్ధయిం). మరియు అకకడ సతయ-

తిరస్కకర్గలు నష్కట నికి గురి అవుత్యర్గ.   

*****

اٰيِٰت   فَاَيَّ  حمط  اٰيٰتِه  ْم    اّلٰلِ َوي رِيْك 
ْوَن      ت ْنِكر 

  
ْوا   ر  َفَيْنظ  اْْلَْرِض  ِِف  ْوا  يَِسْْي  اَفَلَْم 

ِمنْ  ِْيَن  اَّلَّ َعقَِبة   ََكَن    َكْيَف 
 ِ اَْكََثَ محش  ِهمْ َقْبل َ   ََكن ْوٖ٘ا  َوا ْم  َشدَّ  ِمْنه 

ِِف وَّ ًة  وَّ ق   اْْلَ اٰثَاًرا  اَْغٰٰن ْرِض    ٖ٘ َفَما  
ا ََكن ْوا يَْكِسب ْوَن  ْم مَّ    َعْنه 

بِاْْلَي ِنِٰت  ْم  ل ه  ر س  ْم  َجآَءْته  ا  فَلَمَّ
الْعِلِْم  َِن  م  ْم  ِعْنَده  بَِما  ْوا  فَرِح 

ََكن وْ  ا  مَّ بِِهْم  بِه  وََحاَق   ا 
 َ    ْسَتْهزِء ْوَن ي

َراَْوافَلَ  ا  اَٰمنَّ ْوٖ٘ قَال  ا  بَاَْسنَ   مَّ   بِاّلٰلِ ا  ا 
بِه   نَّا  ك  بَِما  َوَكَفْرنَا  وَْحَده  

ْشِكِْْيَ     م 

ْم اِْيمَ  ه  ا َراَْوا ا فَلَْم يَك  َيْنَفع  ْم لَمَّ ن ه 
نَّ محش  بَاَْسَنا  َخلَْت   اّلٰلِ   َت س  قَْد  الَِِّتْ 

ِعَبادِه   َنالَِك    وََخِسَ   مجتِِفْ  ه 
وْ   خجم  َن الْكٰفِر 
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 41. సూరహ్ ఫు'సిసలత్ 

ఫు'సిులత్ అింటే వవరించ, ప్ర తిపాదిించ, వాయఖాయనిించ బడిన విష్యిం. ఇది 

40వ స్తరహ్ తర్గవాత అవతరిింప్జేయబడిింది. ఈ ప్దిం 3వ ఆయత్లో ఉింది. 

దీని మరొక పేర్గ. 'హా-మీమ్ అస్సజ్ద హ్. ఈ ప్దిం 37వ ఆయత్లో ఉింది. ఈ 

స్తరహ్లో 54 ఆయాత్యలు నాియి. ఇది మక్కహ లో అవతరిింప్జేయబడిింది. 

32వ స్తరహ్ పేర్గ సజాద  కాబటిట , దీని ముిందు 'హా-మీమ్ పెటట బడాాయి. దీని 

అవతరణ్ విష్యిం ఈవిధ్ింగా వివరిించబడిింది: దైవప్ర వకి ('స'అ.స.), అనుచర్గలు 

దినదినానికి ఎకుకవ కావటిం చూసి, ముష్ర క్ ఖురైెష్టలు అిందరూ కలసి సమావేశిం 
చేసి, 'ఉతబ బిన్-రబీ'అ అనే వయకిిని దైవప్ర వకి ('స'అ.స.) దగు రికి ర్మయబారిగా 

ప్ింప్పత్యర్గ. అతడు దైవప్ర వకి ('స'అ.స.)తో: 'నీకు ధ్న సింప్త్యత లు, నాయక 
ప్దవి, అింద మైన స్వత ీలతో వివాహిం లేక నీకు ('స'అ.స.) ఏదైన దుష్ట  జిన్ 
బాధస్త నిటాయితే ద్ధని కొరకు మింతర తింత్యర లు కూడా చేయిస్కత ము, నీవు ప్ర చారిం 
చేసే, ఈ కొతత  ధ్ర్మానిి విడిచ్చ మన తిండిర -త్యతల ధ్ర్మానిి అనుసరిించు.' అని 

అింటాడు. అప్పపడు దైవప్ర వకి ('స'అ.స.) ఈ స్తరహ్ చదివి వినిప్స్కత ర్గ. ద్ధనితో 

అతడు తిరిగిపోయి ఖురైెషీలతో: "అతను ('స'అ.స.) చపేప మాటలు మింతర -
తింత్యర లు కావు, కవితవిం కాదు, అవి సత్యయలే!" అని అింటాడు. ద్ధనికి వార్గ: "నీవు 

కూడా అతని మింతర జాల్లనికి గురయాయవు!" అని అింటార్గ. ఈ 7 (40-46) 

స్తర్మహ ల సమూహింలో ఇది 2వది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర ద్వత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. హా-మీమ్.  
2. దీని (ఈ ఖుర్ఆన్) అవతరణ్ అనింత 

కర్గణ్యమయుడు, అపార కర్గణ్యప్ర ద్ధత 

తరఫు నుిండి జ్రిగిింది.  

3. (ఇది) ఎటువింటి గర ింధ్మింటే, దీని 

స్తచనలు (ఆయాత్) చాల్ల విప్పలింగా 

వివరిించబడాాయి. జాు నముని జ్నుల కోసిం, 
'అరబీబలో ఉని ఖురఆన ఇది! 1  

4. (సవరు ప్ప) శుభవారి నిచేిదిగా మరియు 

హెచిరిించేదిగా; అయినా చాల్ల మింది దీని 

ప్టా విముఖత చూప్పత్యనాిర్గ, కాబటిట  
వార్గ వినటిం లేదు.  

 

1) చూడిండి, 12:2.  

ٰ ال اّلٰلِ  ِمْسِب   ْيمِ ِن الرَّحِ رَّْْح
   ممه  ٰحمٓ 

َِن الرَّْْحِٰن الرَِّحْيِم    ممه تَْْنِيْل  م 
َعَربًِيا  ق ْراٰنًا  اٰيٰت ه   لَْت  ِ ف ص  كِتٰب  

ْوَن   يحض ل َِقْوم  يَّْعلَم 
فَاَْعَرَض  نَِذيًْرامجت  وَّ بَِشْْيًا 

مْ  ْوَن ْم َْل  َفه  اَْكََث ه      يَْسَمع 
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5. మరియు వార్గ ఇల్ల అనాిర్గ: "నీవు 

దేని వైప్పనకైతే మమాల్ి ప్లుస్త నాివో, 

ద్ధని ప్టా మా హృదయాల మీద తెరలు 

కప్పబడి ఉనాియి; మరియు మా చవులలో 

చవుడు ఉింది మరియు నీకూ-మాకూ మధ్య 

ఒక అడాుతెర ఉింది;2  కావున నీవు నీ ప్ని 

చేయి, మేము మా ప్ని చేస్కత ము."  

6. (ఓ ప్ర వకిా!) ఇల్ల అను: "నిశ్చయంగా 

నేను కూడా మీల్లంటి ఒక్ మానవుణ్ణణ  

మాతర మే! 3 నాకు దివయజాు నిం (వ'హీ) ద్ధవర్మ 

ఇల్ల తెలుప్బడిింది: 'నిశియింగా మీ 

ఆర్మధ్య దేవుడు, ఏకైక దేవుడు (అలా్లహ్); 

కావున మీర్గ నేర్గగా ఆయన వైప్పనకే 

మరలిండి మరియు ఆయననే క్షమాప్ణ్కై 

వేడుకోిండి.' " మరియు ఆయనకు (అలా్లహ్ 

కు) స్కటి కల్పించే వారికి వినాశిం ఉింది.  

7. వార్గ, విధ ద్ధనిం ('జ్కాత్) ఇవవర్గ. 

మరియు వార్గ ప్రలోకానిి కూడా 

తిరసకరిస్త ింటార్గ.4  

8. నిశియింగా, విశవసిించ్చ సత్యకర్మయలు 

చేసే వారి కొరకు, ఎనిటికీ అింతింకాని 

ప్పణ్యఫలిం కలదు. (3/4)  

9. * వారితో ఇల్ల అను: "ఏమీ? మీర్గ, 

భూమ్మని రండు రోజ్ఞలలో సృష్ట ించ్చన ఆయన 

(అలా్లహ్)ను తిరసకరిించ్చ, ఇతర్గలను 

ఆయనకు సమానులుగా నిలబ్నడత్యర్మ? 

సరవలోకాలకు ప్ర భువు ఆయనే కద్ధ?" 5  

 
2) చూడిండి, 7:46, 6:25.  

3) చూడిండి, 6:50. 

4) అ'జికాతు: మదీనహ లో 2వ హిజీర లో విధగా నియమ్మించబడిింది. కావున ఇకకడ 

'జ్కాత్ అింటే ద్ధనిం. మొదట ఉదయిం మరియు స్కయింతర ిం రండు నమాజ్ఞలు విధగా 

చేయబడి ఉిండేవి. హజ్రత్కు ఒకటినిర సింవతురిం ముిందు మే'ర్మజ్లో ఐదు-

నమా'జ్లు విధగా చేయబడాాయి. (ఇబ్ని-కస్వ'ర్).  

5) సృష్ట ని ఆరు రోజ్ఞలలో సృష్ట ించాడు. చూడిండి, 7:54.  

ق ل  وَ  ٖ٘ قَال ْوا  ِِفْ َ   ْوب َنا  ِمَّ كِ ا م  ا نَّة  
وَِّمْنٌۣ  ْدع  تَ  َوقْر   اَٰذانَِنا   ٖ٘ َوَِّفْ اَِِلْهِ   ٖ٘ ْونَا

فَاْعَمْل   ِحَجاب   َوبَيْنَِك  بَيْنَِنا 
    اِنََّنا ٰعِمل ْوَن 

 
ي وِْٰحٖ٘   ْم  ِْثل ك  م  بََش   اَنَا   ٖ٘ َما اِنَّ ق ْل 

 َ ا ِ نَّمَ اَِٰلَّ  ا  ٖ٘ ٰ ا مْ ل ك  ا   اَِٰل    ه    ِحد  وَّ
ْوٖ٘ا  فَاْسَتقِ  ِ ْيم  وَ َِلْ ا ْوه  اْسَتْغفِ هِ  محش  ر 

ْشِكِْْيَ وَ   يحض َويْل  ل ِلْم 
 
 

ْم   وَه  كٰوَة  الزَّ ي ْؤت ْوَن  َْل  ِْيَن  اَّلَّ
ْوَن  ْم كٰفِر     بِاْْلِٰخَرةِ ه 

وََعِمل وا   اَٰمن ْوا  ِْيَن  اَّلَّ الٰصلِٰحِت اِنَّ 
ْم اَْجر    خجم ن ْون  َممْ  َغْْي  لَه 

 ِ اَئ َْلَكْ ق ْل  ْم  ْوَن  نَّك  ر  ِ ف  ِب   يْ اَّلَّ
 يَْوَمْْيِ َوَُتَْعل ْوَن َض ِِفْ رْ َخلََق اْْلَ 
 ممه الْٰعلَِمْْيَ   َربُّ ذٰلَِك محش ََل ٖ٘ اَنَْداًدا
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10.  మరియు ఆయన ద్ధనిలో (భూమ్మలో) 

ద్ధని పైెనుిండి సిథ రమైన ప్రవత్యలను 

న్లకొల్పాడు 6 మరియు అిందులో శుభాలను 

అనుగర హించాడు మరియు అరిథ ించే వారి 

కొరకు, వారి అవసర్మలకు సరిపోయేటటాు 

జీవనోపాధని సమకూర్మిడు, ఇదింత్య 

న్నలుగు రోజ్ఞలలో పూరిిచేశాడు.  

11. అప్పపడే 7  ఆయన కేవలిం పొగగా 8  

ఉని ఆకాశిం వైప్పనకు తన ధాయనానిి 

మరల్ి, ద్ధనిని మరియు భూమ్మని ఉదేద శిించ్చ 

ఇల్ల అనాిడు: "మీరిదద ర్గ (ఉనికిలోకి) రిండి 

మీకు ఇష్ట మునాి, ఇష్ట ిం లేక పోయినా!" అవి 

రెిండూ: "మేమ్మదద రమూ విధేయులమై 

(ఉనికిలోకి) వస్కత ము." అని అనాియి.  

12. కావున ఆయన వాటిని రండు రోజ్ఞలలో 

ఏడు ఆకాశాలుగా నిరిాించాడు, మరియు 

ప్ర తి ఆకాశానికి ద్ధని వయవహార్మనిి 

దివయజాు నిం (వ'హీ) ద్ధవర్మ నిరేద శిించాడు. 

మరియు మేము ఈ ప్ర ప్ించప్ప ఆకాశానిి 

దీపాలతో (నక్షత్యర లతో) అలింకరిించాము 

మరియు ద్ధనిని స్రకేితిం చేశాము.  ఇదే 

సరవ శకిిమింత్యని, సరవజ్ఞు ని నియామకిం. 9  

13. ఇప్పపడు ఒకవేళ వార్గ విముఖులైతే 

వారితో ఇల్ల అను: " 'ఆద్ మరియు 

స'మూద్ జాత్యల వారిపైె వచ్చి ప్డినటిట  

గొప్ప ప్డుగుల్లింటి శిక్ష గురిించ్చ మ్మమాల్ి 

హెచిరిస్త నాిను." 10  

 
6) భూమ్మలో నుిండి ప్రవత్యలను ప్పటిట ించ్చ వాటిని ద్ధనిపైె నాటాడు, భూమ్మ కదల్పోకుిండా.  

7) స్'మా: 'అరబీబ భాష్లో ఒకే విష్యానిి బోధించే రెిండు వాకాయలను కలుప్పటకు 

గూడా ఈ శబద ిం స్'మా వాడబడుతోింది. ఇకకడ వాడబడినటాు.  

8) ద్దఖానున్: పగ, ఇది హైెడోర జ్న్ గాయస్ కావచుి. దీని నుిండియే ప్ర ప్ించింలోని మూల 

ప్ద్ధర్మథ లు (Elements) అనీి రూపిందిించ బడాాయి. చూడిండి, 2:29.  

9) చూడిండి, 15:16-18 మరియు 37:6.  

10) 'ఆద్ జాతివారి గాథకై చూ. 7:65-69. స'మూద్ వారి గాథకై చూ. 26:123-158. 

فَْوقَِها  ِمْن  َرَواِسَ  فِْيَها  وََجَعَل 
اَقْوَ   ٖ٘ فِْيَها َر  َوقَدَّ فِْيَها  ٖ٘ اَوبَٰرَك  ِِفْ  َتَها 

محش َسَوآءً بَعَ اَرْ  ِ ةِ اَيَّام  آئ   لِْْيَ  ل ِلسَّ
   

اسْ مَّ ث     ِ ا ي  َوِِهَ السَّ َٰل  َتٰوٖ٘ َمآءِ 
ائْتَِيا  َولَِْلَْرِض  لََها  َفَقاَل  َخان   د 
اَتَْيَنا    ٖ٘ قَاَْلَا َكرًْهامحش  اَْو  َطوًْع 

   َطآئِعِْْيَ 
 

َسٰموَ  َسْبَع  نَّ  يَْوَمْْيِ ا َفَقٰضىه  ِِفْ  ت  
ِ ِِفْ    َواَوِْٰح  اَْمرََها ك   َسَمآء   َوَزيَّنَّا    

َمآَء  ا ِ ا بَِمَص   ْنَيا الُّ لسَّ حمط  ْيحَ ب
الَْعزِيْزِ  محش  ِحْفًظا وَ  َتْقِديْر   ذٰلَِك 

  الَْعلِْيِم 

ْم   اَنَْذْرت ك  ْل  َفق  ْوا  اَْعرَض  فَاِْن 
ْوَد   َثم  ِْثَل ٰصعَِقةِ َعد  وَّ  ىجت ٰصعَِقًة م 
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14.  ఇక దైవప్ర వకిలు వారి వదద కు వారి 

ముిందు నుిండి మరియు వారి వనుక నుిండి 

వచ్చి: "మీర్గ అలా్లహ్ను తప్ప మరెవవరినీ 

ఆర్మధించకిండి!" అని అనిప్పపడు, వార్గ 

ఇల్ల అనాిర్గ: "మా ప్ర భువే గనక కోరితే 

దైవదూతలను ప్ింప్ ఉిండేవాడు. 11  కావున 

మేము మీ ద్ధవర్మ ప్ింప్బడిన ద్ధనిని 

నిశియింగా, తిరసకరిస్త నాిము!"  

15.  ఇక 'ఆద్ వారి విష్యిం: వార్గ 

దురహింకారింతో భూమ్మలో అనాయయింగా 

ప్ర వరిిించే వార్గ. మరియు ఇల్ల అనేవార్గ: 

"బలింలో మమాల్ి మ్మించ్చనవాడు 

ఎవడునాిడు?" ఏమీ? వారికి తెల్యద్ధ? 

నిశియింగా, వారిని సృష్ట ించ్చన అలా్లహ్ 

బలింలో వారికింటే ఎింతో మ్మించ్చనవాడని? 

అయినా వార్గ మా స్తచనలను (ఆయాత్ 
లను) తిరసకరిస్తత  ఉిండేవార్గ!  

16.  చ్చవరకు మేము వారికి, ఇహలోక 

జీవితింలోనే అవమానకరమైన శిక్ష ర్గచ్చ 

చూప్ించాలని అశుభమైన దినాలలో వారిపైె 

తీవర మైన త్యఫాను గాల్ని ప్ింపాము. 12  

మరియు వారి ప్రలోక శిక్ష దీనికింటే ఎింతో 

అవమానకరమైనదిగా ఉిండబోతోింది. 

మరియు వారికల్లింటి సహాయిం లభిించదు.  

17.  మరియు స'మూద్ వారి విష్యిం: 

మేము వారికి మారు దరశకతవిం చేశాము. కాని 

వార్గ మారు దరశకత్యవనికి బదులు గుర డాి 

తనానికే ఇష్ట ప్డాార్గ. చ్చవరకు వారి (దుష్ట ) 

కరాలకు ఫల్తింగా, వారిపైె ప్డుగుల్లింటి 

అవమానకరమైన శిక్ష ప్డిింది. 13  

 

11) చూడిండి, 6:8-9 మరియు 15:7.  

12) తూఫాన్ గాల్ వీచ్చన దినాలు ఆ సతయ-తిరస్కకర్గల కొరకే అశుభమైనవి. కాని ఆ పేర్గ్

గల్దినాలు అిందరి్కొరకూ అశుభమైనవని దీని అరథ ింకాదు. వివర్మలకు చూ. 69:6-8.  

13) చూడిండి, 69:5.  

مِ  ل   الرُّس  م   َجآَءْته  بَ اِْذ   ْْيِ ْنٌۣ 
َوِمنْ  َ   اَيِْديِْهْم  ا َتْعب  َخلْفِِهْم  ْوٖ٘ ْلَّ  ا د 

 ِ َْلَنَْزَل   بَُّنا رَ ْوا لَْو َشآَء  ال  قَ محش  اّلٰلَ ْلَّ  ا
بِه   ا رِْسلْت ْم   ٖ٘ بَِما فَاِنَّا  ٰٓئَِكًة  َمل

ْوَن        كٰفِر 

اْْلَْرِض  ِِف  ْوا  فَاْسَتْكََب  َعد   ا  فَاَمَّ
َوقَال وْ   ِ اْْلَق  َمنْ بَِغْْيِ  مِنَّا اَشَ   ا  دُّ 

ًة  يَرَ محش  ق وَّ اَنَّ  اََولَْم  ِ  ّلٰلَ اْوا  ْي  اَّلَّ
مْ َخلَقَ  ًة  ه  ه  ْم ق وَّ َوََكن ْوا محش َو اََشدُّ ِمْنه 

ْوَن     بِاٰيٰتَِنا َيَْحد 
 

 ٖ٘ ا ِِفْ ََصً فَاَرَْسلَْنا َعلَْيِهْم رِيًْحا ََصْ
َعَذاَب   ْم  ِ ِذْيَقه  ْل  َِسات   َّنَّ اَيَّام  

اْلَْ اْْلِْزِي   ْنَيا يٰ ِِف  الُّ محش وةِ 
اَخْ اْْلٰ َعَذاب   َولَ  َْل وَ   ي زٰ ِخَرةِ  ْم    ه 

  َن  وْ ي ْنََص  
فَاْسَتَحبُّوا  ْم  َفَهَديْنٰه  ْود   َثم  ا  َواَمَّ
ْم  فَاََخَذْته  ٰدي  الْه  لََعَ  الَْعّٰم 
ََكن ْوا  بَِما  ْوِن  الْه  الَْعَذاِب  ٰصعَِقة  

 ممه  يَْكِسب ْوَن 
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18. మరియు ఎవరైెతే విశవసిించారో 

మరియు దైవభీతి కల్గి ఉనాిరో వారిని 

మేము కాపాడాము.  

19. మరియు (జాు ప్కముించుకోిండి) 

అలా్లహ్ యొకక విరోధ్యలు నరకాగిి వైప్పకు 

సమీకరిించబడే రోజ్ఞ, వార్గ తమ-తమ 

స్కథ నాలకు ప్ింప్బడత్యర్గ.  

20. చ్చవరకు వార్గ ద్ధనిని (నరకాగిిని) 

చేర్గకునిప్పపడు; వారి చవులు, వారి కళ్లే 

మరియు వారి చర్మాలు వార్గ చేస్తత  ఉిండిన 

కరాలను గురిించ్చ, వారికి వయతిరేకింగా 

స్కక్షయమ్మస్కత యి.  

21. మరియు వార్గ తమ చర్మాలను 

(అవయవాలను) అడుగుత్యర్గ: "మీరెిందుకు 

మాకు వయతిరేకింగా స్కక్షయమ్మస్త నాిర్గ?" అవి 

ఇల్ల సమాధానమ్మస్కత యి: "ప్ర తి వస్త వుకు 

మాటాాడే శకిి ప్ర స్కదిించ్చన అలా్లహ్ యే 

మమాల్ి మాటాాడిింప్ జేశాడు. "మరియు 

ఆయనే మ్మమాల్ి మొదటి స్కరి సృష్ట ించ్చన 

వాడు, మరియు ఆయన వైప్పనకే మీరింత్య 

మరల్ింప్ బడత్యర్గ. 14  

22. మరియు (మీర్గ దుష్కకర్మయలు చేసే 

టప్పపడు) మీ చవుల నుిండి మీ కిండా నుిండి 

మరియు మీ చర్మాల నుిండి – మీకు 

వయతిరేకింగా స్కక్షయిం వస్త ిందేమోనని – 

మ్మమాల్ి మీర్గ ద్ధచుకునేవార్గ కాదు. 

అింతేకాదు మీర్గ చేస్త ని ఎనోి కార్మయలు 

వాసత వింగా, అలా్లహ్కు తెల్యటిం లేదని 

మీర్గ భావిించేవార్గ.  

23. మరియు మీ ప్ర భువు ప్టా మీర్గ 

భావిించ్చన ఈ భావనే మ్మమాల్ి నాశనిం 
చేసిింది. కావున మీర్గ నష్ట పోయే వారిలో 

చేరిపోయార్గ.  

 

14) చూడిండి, 24:24, 36:65.  

ِيْ  اَّلَّ ٰ َوََنَّْيَنا  ا َيتَّق  َمن  َن  َوََكن ْوا  ْوَن ْوا 
 خجم 
ْ َويَ  َي  َ   َش  ْوَم  ٓ ا ِ   اّلٰلِ ء   ْعَدا اْلَّارِ   َٰل ا

ْوَن  ْم ي ْوزَع      َفه 

َعلَْيِهْم  َشِهَد  َجآء وَْها  َما  اَِذا   
ٖ٘

َحِٰت
ْم بَِما  ه  ل ْود  وَج  ْم  َواَبَْصار ه  ْم  ه  َسْمع 

   ََكن ْوا َيْعَمل ْوَن 

ِْل ل   ِ ْودِهِ َوقَال ْوا  ل َشِهْدتُّْم  ْم  َم 
اَنَْطقَ قَال ْوٖ٘ محش  َنا َعلَيْ  ِ   ّلٰل  اا  نَ ا  ْيٖ٘  اَّلَّ

 َ َشْ َطقَ نْ ا  َّ ك  َو  وَّ   ء    ْم  ه  َخلََقك 
ْوَن  اَِِلْهِ ت رَْجع  ة  وَّ َل َمرَّ    اَوَّ

  

َّْشَهَد   ي اَْن  ْوَن  تَْسَتَِت  ْنت ْم  ك  َوَما 
َوَْلٖ٘  ْم  ك  َسْمع  ْم  َعلَْيك 

َوَْل  ْم  ل  اَبَْصار ك  ج  ْم  ْود    ك 
َظَننْت   اَنَّ  َولِٰكْن  يَ   اّلٰلَ ْم   لَم  عْ َْل 

ا َكثِْْيً  ِمَّ    َمل ْوَن َتعْ  ا م 

َظَننْت ْم  ِْي  اَّلَّ م   َظنُّك  ْم  َوذٰلِك 
مْ  َِن    بَِرب ِك  م  فَاَْصَبْحت ْم  ْم  اَْردٰىك 

   اْْلِٰسِيَْن 
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24.  అప్పపడు వార్గ సహనిం చూప్నా, 

నరకాగిియే వారి నివాసస్కథ న మవుత్యింది. 

ఒకవేళ వార్గ (తమను త్యము సరిదిదుద  

కోవటానికి) అవకాశిం కొరకు వేడుకునాి 

వారికి అవకాశిం ఇవవబడదు. 15 (7/8)  

25. * మరియు మేము వీరికి 
సేిహత్యలుగా (షై'త్యనులను) నియ 

మ్మించాము. వార్గ వీరి ముిందూ వనుకా ఉని 

వాటిని వీరికి ఆకరేణీయమైన వాటిగా చేశార్గ. 

కావున వీరికి పూరవిం గతిించ్చన జినాిత్యల 

మరియు మానవుల తర్మల విష్యింలో 

జ్రిగిన శికేా నిరణ యమే, వీరి విష్యింలో 

కూడా జ్రిగిింది. నిశియింగా, వీరే నష్కట నికి 
గురి అయిన వారయాయర్గ.  

26. మరియు సతయ-తిరస్కకర్గలు 

(ప్రసపరిం) ఇల్ల చప్పపకుింటార్గ: "ఈ 

ఖుర్ఆన్ను వినకిండి! మరియు ఇది వినిప్ించ 

బడిప్పపడు వినబడకుిండా విఘిిం కల్గిిం 
చిండి, బహుశా మీర్గ పార బలయిం పిందవచుి!"  

27. కావున మేము నిశియింగా, ఈ సతయ- 
తిరస్కకర్గలకు కఠిన శిక్షను చవి చూప్స్కత ము 

మరియు వార్గ చేస్తత  ఉిండిన దుష్ట  కార్మయ 
లకు తగిన ఫల్త్యనిి నొసింగుత్యము.  

28. అలా్లహ్ విరోధ్యలకు దొరికే ప్ర తిఫలిం 
ఇదే – నరకాగిి – అిందు వారి శాశవత 

గృహిం ఉింటుింది. ఇది మా స్తచనలను 

(ఆయాత్యలను) తిరసకరిస్తత  వుని ద్ధని 

ప్ర తిఫలిం.  

29. అప్పపడా సతయ-తిరస్కకర్గలు ఇల్ల 

అింటార్గ: "ఓ మా ప్ర భూ! మమాల్ి మారు  
భర ష్టట లుగా చేసిన ఆ జినుిలను మరియు 

మానవులను మాకు చూప్ించు; మేము 

వారిని మా పాద్ధల కిర ింద ప్డవేసి (నరకింలో) 

అటట డుగు స్కథ నానికి పోయేల్ల 

 
15) చూడిండి, 6:27-28 మరియు 32:12.  

مْ  َّه  ل َمْثًوي  فَاْلَّار   ْوا  يَّْصَِب  محش  فَاِْن 
 َّ ي ِنَ تِب  ْسَتعْ َواِْن  م  ْم  ه  َفَما    ْوا 

ْعَتبِْْيَ       الْم 

لَه  يَّْض قَ وَ  ٓ َنا  ق َرنَا ا َء  ْم  مَّ ْم  لَه  فََزيَّن ْوا 
وََحقَّ  ْم  َخلَْفه  َوَما  اَيِْديِْهْم  بَْْيَ 
َخلَْت  قَْد  ا َمم    ٖ٘ ِِفْ الَْقْول   َعلَْيِهم  

َواْْلِنِْس   ِ ن  اْْلِ َِن  م  َقْبلِِهْم  مجت  ِمْن 
ْم ََك   خجم يَْن ٰخِسِ   ن ْوااِنَّه 

ا َكَفر  َوقَاَل  ِْيَن  َْل َّلَّ َ   ْوا  ْوا ْسمَ ت ع 
 ِ الْق  ل ٰ ٰهَذا  ْم  ْرا لََعلَّك  فِْيهِ  َوالَْغْوا  ِن 

  َتْغلِب ْوَن 
َعَذابًا  ْوا  َكَفر  ِْيَن  اَّلَّ فَلَن ِذْيَقنَّ 
ِْي   اَّلَّ اَْسَواَ  ْم  َْلَْجزِيَنَّه  وَّ َشِديًْدا 

   ََكن ْوا َيْعَمل ْوَن 
 ِ جَ ذٰل ٓ َك  اَْعَدآءِ  َزا ْم لَه  مجت  اْلَّار    اّلٰلِ ء  

اْْل ِْلِ َدار    ا فِْيهَ  ٓ محش    ََكن ْوا ءًٌۣ  َجَزا بَِما 
ْوَن     بِاٰيٰتَِنا َيَْحد 

ْوا   َكَفر  ِْيَن  اَّلَّ ٖ٘ َوقَاَل  اَرِنَا   َربََّنا
اََضلٰ  يِْن  َ َواْْلِنِْس  اَّلَّ  ِ ن  اْْلِ ِمَن  َنا 

اَقَْداِمَنا   ََتَْت  َما  ا ْونَ ِِلَك  ََنَْعلْه 
    ِمَن اْْلَْسَفلِْْيَ 
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తొర కుకత్యము."16  

30.  నిశియింగా, ఎవరైెతే: "అలా్లహ్ యే 

మా ప్ర భువు!" అని ప్లుకుతూ తర్గవాత 

ద్ధనిపైెననే సిథ రింగా ఉింటారో! 17 వారిపైె 

దైవదూతలు దిగి వచ్చి (ఇల్ల అింటార్గ): 

"మీర్గ భయప్డకిండి మరియు దుుఃఖప్డ 

కిండి, మీకు వాగాద నిం చేయబడిన సవరు ప్ప 

శుభవారిను వినిండి!  

31.  "మేము ఇహలోక జీవితింలో మరియు 

ప్రలోక జీవితింలో కూడా మీకు 

సనిిహత్యలుగా ఉనాిము. మరియు మీ 

కొరకు అిందులో మీ మనస్ులు కోరిిందింత్య 

ఉింటుింది. మరియు మీర్గ ఆశిించేదింత్య 

దొర్గకుత్యింది.  

32.  "ఇదింత్య క్షమాశీలుడు, అపార 

కర్గణ్యప్ర ద్ధత ప్ర స్కదిించ్చన ఆతిథయము."  

33.  మరియు (ప్ర జ్లను) అలా్లహ్ వైప్పనకు 

ప్లుస్తత , సత్యకర్మయలు చేస్తత : "నిశియింగా, 

నేను ముసాిింను (అలా్లహ్కే విధేయుడను)!" 

అని ప్ల్కేవాని మాటకింటే మించ్చ మాట 

మరెవరిది?  

34.  మరియు మించీ మరియు చడులు 

సరిసమానిం కాజాలవు. (చడును) మించ్చతో 

తొలగిించు; అప్పపడు నీతో విరోధ్ముని 

వాడు కూడా తప్పక నీ పార ణ్సేిహత్య 

డవుత్యడు. 18   

 

16) చూడిండి, 7:38. 

17) ఒక సహాబీ (ర'ది.'అ.) దైవప్ర వకి ('స'అ.స.)తో ఇల్ల ప్ర శిిించాడు: 'నాకు ఇటువింటి 

మాట చప్పిండి, ద్ధనితో మీ తర్గవాత ఎవవరినీ అడిగే అవసరిం ఉిండకూడదు!' ద్ధనికి 

దైవప్ర వకి ('స'అ.స.) అనాిర్గ: 'ఇల్ల అను నేను అలా్లహ్ (స్.త.)ను వశ్ాసించాను, 

తర్గవాత ద్ధని (వశ్వాస్ం) పైననే సాిరంగా ఉన్నాను.' ('స'హీ'హ్ ముసాిిం).  

18) చూడిండి, 13:22. ఎవరైెనా మీకు కీడు చేసేత  వానికి మేలు చేయిండి. ఎవడైెనా మీకు 

అనాయయిం చేసేత  వాడిని క్షమ్మించిండి. ఎవడైెనా మీ మీద దౌరజ నయిం చేసేత  సహనిం వహించిండి. 

ఈ విధ్మైన వయవహార్మలతో మీ శత్యర వు కూడా మీ సేిహత్యడవుత్యడు.  

 ِ اَّلَّ قَ اِنَّ  اّلٰل  َربُّنَ   ْوال  ا ْيَن    مَّ ث    ا 
ٰٓئَِكة   ا اْسَتقَ  الَْمل َعلَْيِهم   ل   َتَتَْنَّ ْوا  م 

ْوا   َواَبِْش  ََتَْزن ْوا  َوَْل  ََّتَاف ْوا  اَْلَّ 
ْوَن  ْنت ْم ت وَْعد       بِاْْلَنَّةِ الَِِّتْ ك 

 
 ٰٓ اَْوِِل ِِف ـ   ََّنْن   ْم  اك  ْنَيا   الُّ ْْلَيٰوةِ 

اْْلِٰخرَ  ِ َوَِّف  مْ َولَ مجت  ة فِ ك  َما   ْيَها 
 ٖ٘ َ تَْشَتِهْ ا فِْيَها    ْم  َولَك  ْم  ك  س  نْف 

ْوَن  ع   ىجت َما تَدَّ
ْور  رَِّحْيم   ِْن َغف  ًْل م   خجم ن ز 

اَِٰل    ٖ٘ َدَع ْن  ِمَّ م  قَْوًْل  اَْحَسن   َوَمْن 
اِنَّ   اّلٰلِ  قَاَل  وَّ َصاِْلًا  مِ وََعِمَل  َن  ِٰنْ 

ْسلِِمْْيَ     الْم 

ِ َوَْل ة   ْْلََسنَ َْل تَْسَتوِي اوَ  ي  محش ئَة   السَّ
ِْي  َفعْ اِدْ  اَّلَّ فَاَِذا  اَْحَسن   ِِهَ  بِالَِِّتْ   

َوبَيَْنه   َوِلٌّ    بَيَْنَك  ََكَنَّه   َعَداَوة  
   َْحِْيم  
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35. మరియు ఇది కేవలిం సహనశీలురకు 

తప్ప ఇతర్గలకు లభిించదు. మరియు ఇది19  

గొప్ప అదృష్ట వింత్యలకు తప్ప ఇతర్గలకు 

లభిించదు.  

36. మరియు ఒకవేళ షై'త్యన్ నుిండి నీకు 

ఏదైనా దుష్ప్పీరణ్ కల్గితే, నీవు అలా్లహ్ 

శరణు వేడుకో. 20  నిశియింగా ఆయనే 

సరవిం వినేవాడు సరవజ్ఞు డు.  

37. మరియు ఆయన స్తచనలలో 

(ఆయాత్యలలో) రేయిింబవళా్ల మరియు 

స్తరయ-చిందుర లునాియి. మీర్గ స్తర్గయనికి 

గానీ చిందుర నికి గానీ స్కష్కట ింగిం (సజాద ) 

చేయకిండి, కాని కేవలిం వాటిని సృష్ట ించ్చన 

అలా్లహ్కు మాతర మే సాష్ు ంగం (స్జ్ఞు ) 

చేయిండి – నిజ్ింగానే మీర్గ ఆయనను 

ఆర్మధించే వారే అయితే.  

38. ఒకవేళ వార్గ దురహింకార్మనికి 
పాలపడితే! ఇక నీ ప్ర భువుకు దగు రగా 

ఉనివార్గ (దైవదూతలు) రేయిింబవళా్ల 

ఆయన ప్వితర తను కొనియాడుతూ 

ఉింటార్గ; మరియు వారెనిడూ అలసట 

చూప్ర్గ.   (స్జ్ఞు -12)   

39. మరియు ఆయన స్తచన (ఆయాత్య) 

లలో ఒకటి: నిశియింగా, నీవు భూమ్మని 

బింజ్ర్గ (ఎిండిపోయిన) నేలగా 

చూస్త నాివు; కాని మేము ద్ధనిపైె నీటిని 

(వరే్మనిి) కురిప్ించగానే, అది ప్పలకిించ్చ, 

ఉబిబ పోత్యింది. నిశియింగా, దీనిని (ఈ 

భూమ్మని) బర తికిించ్చ లేపే ఆయన 

(అలా్లహ్యే) మృత్యలను కూడా బర తికిించ్చ 

లేప్పత్యడు. నిశియింగా ఆయన ప్ర తీదీ 

చేయగల సమర్గథ డు.  

 

19) అింటే సవరు వాసిం.  

20) చూడిండి, 7:200.  

ْوامجت َوَما  ِْيَن َصََب  ٖ٘ اِْلَّ اَّلَّ َوَما ي لَٰقىَها
 ِ ٖ٘ ا     َحظ   َعِظْيم   ذ وْ ْلَّ ي لَٰقىَها

يَْْنَغَ وَ  ا  مِ اِمَّ نَ الشَّ   نَ نََّك  ْزغ  ْيٰطِن 
وَ   اِنَّه  محش  بِاّلٰلِ عِْذ  تَ سْ فَا  ِمْيع    ه  السَّ

    الَْعلِْيم  
ْمس    َوالشَّ َواْلََّهار   ْل   اِلَّ اٰيٰتِهِ  َوِمْن 

ْمِس  محش  َوالَْقَمر   لِلشَّ ْوا  د  تَْسج  َْل 
د   َواْسج  لِلَْقَمرِ  ِ ْوا  َوَْل  ِْي    ّلِلٰ اَّلَّ

نَّ  ْنت مْ َخلََقه  ك  اِْن  اِيَّا   ْوَن َتعْ   ه    ب د 
  

ِْيَن ِعْنَد  اسْ   فَاِنِ  ْوا فَاَّلَّ   َرب َِك َتْكََب 
ْم   وَه  َواْلََّهارِ  ِْل  بِاِلَّ ََل   ْوَن  ي َسب ِح 

ْوَن    يمكَْل يَْسـ َم 
 

اْْلَْرَض  تََري  اَنََّك  اٰيٰتِه ٖ٘  َوِمْن 
ٖ٘ ا خَ  فَاَِذا الَْمآءَ ْْلَ اَنْزَ   ِشَعًة  َعلَْيَها   ا 

وَ  ِ محش  َربَْت اْهََتَّْت  انَّ ا اَحْ   ِْيٖ٘   َياَها َّلَّ
 َ الَْمْوٰٰت م  ل ء   محش  َْحِ  َشْ  ِ

ك   لََعٰ  اِنَّه  
   قَِديْر  
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40. నిశియింగా, మా స్తచనలకు వికృత 

అరథ ిం అింటగటేట  వార్గ మాకు కనిప్ించకుిండా 

ఉిండలేర్గ. అయితే! ప్పనర్గత్యథ న దినమున 

నరకాగిిలో ప్డవేయ బడేవాడు ఉతత ముడా? 

లేక శాింతియుతింగా వచేివాడా? మీర్గ 

కోరేది మీర్గ చేయిండి. నిశియింగా, మీర్గ 

చేసేదింత్య ఆయన చూస్త నాిడు.  

41. నిశియింగా తమ దగు రకు హతబోధ్ 

వచ్చినప్పడు ద్ధనిని తిరసకరిించే వారే 

(నష్ట పోయే వార్గ). మరియు నిశియింగా, 

ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) చాల ఉత్యకీష్ఠ మైన 

(దివయ) గర ింధ్ిం;  
42. అసతయిం ద్ధని (ఖుర్ఆన్) ముిందు 

నుిండి గానీ లేద్ధ ద్ధని వనుక నుిండి గానీ 

ద్ధని పైెకి ర్మజాలదు. అది మహా 

వివేకవింత్యడు, సరవ స్తత త్యర లకు అర్గు డు, 

అయిన ఆయన (అలా్లహ్) తరఫు నుిండి 

అవతరిింప్ జేయబడిింది. 21  

43. (ఓ ము'హమాద్!) వాసత వానికి, నీకు 

చప్పబడిన ద్ధనిలో పూరవిం గతిించ్చన ప్ర వకి 
లకు చప్పబడనిది ఏదీలేదు. 22 నిశియింగా, 

నీ ప్ర భువు మాతర మే క్షమాశీలుడు మరియు 

బాధాకరమైన శిక్ష విధించేవాడు కూడాను!  

 
21) ఈ ఖుర్ఆన్ అనిివిధాలుగా భదర ప్రచబడిింది – ద్ధని ముిందు నుిండి గానీ, ద్ధని 

వనుక నుిండి గానీ – అింటే అసతయవాదులు దీని ముిందు నుిండి వచ్చి ఇిందులో దేనినీ 

తగిు ించలేర్గ. మరియు దీని వనుక నుిండి వచ్చి దీనిలో దేనినీ అధకిం చేయలేర్గ. అింటే 

ఇిందులో ఏ విధ్మైన మార్గపలు తేలేర్గ. ఎిందుకింటే ఇది మహా వివేకవింత్యడు, 

సరవస్తత త్యర లకు అర్గు డైెన అలా్లహ్ (స్.త.) తరఫు నుిండి అవతరిింప్జేయబడిింది. 

మరియు ఆయనే ప్పనర్గత్యథ నదినిం వరకు దీనిని (ఖుర్ఆన్ను) భదర ప్ర్గస్కత ను, అని 

అనాిడు. చూ. 15:9. (ఇబ్ని-కస్వ'ర్) 
22) చూడిండి, 51:52-53. వాయఖాయతలు దీనిని రెిండు విధాలుగా అరథ ిం చేస్కునాిర్గ. 

ఒక్టి: పూరవ ప్ర జ్లు తమ ప్ర వకి ('అ.స.)లతో ఇతను ప్చ్చివాడు, మాింతిర కుడు, 

అసతయ వాదుడు, వగైర్మ అని మాటలనే ఈ మకకహ ముష్ర కులు కూడా నీతో 

('స'అ.స.తో) అింటునాిర్గ. ఈ విధ్మైన మాటలతో దైవప్ర వకి ('స'అ.స.) 

ఓద్ధరిబడుత్యనాిర్గ. రండో అరథ ిం: దైవప్ర వకి ('స'అ.స.)తో ఏకాగర చ్చతత ిం, ఏక 
దైవార్మధ్న, (ఇసా్కిం) గురిించ్చ చప్పబడిన మాటలు, ఇింతకు ముిందు ప్ర వకి ('అ.స.) 

లిందరితో చప్పబడిన మాటలే! (ఫతు ష అల్-ఖదీర్).  

َْل   اٰيٰتَِنا   ٖ٘ ِِفْ ْوَن  ي لِْحد  ِْيَن  اَّلَّ اِنَّ 
َعَلْيَنا  يُّْلِٰق ِِف  محش  َُّيَْفْوَن  اْلَّارِ اَفََمْن 

ٖ٘ اِٰمًنا يَّ   نْ اَْم مَّ َخْْي    محشْوَم الْقِيَٰمةِيَّاِْتْ

ِ ْمحمل اِنَّ َما ِشئْت    ْوال  اِْعمَ  َما َتْعَمل ْوَن ه  ب
  بَِصْْي  

ا  لَمَّ ِْكرِ  بِاَّل  ْوا  َكَفر  ِْيَن  اَّلَّ اِنَّ 
مْ   يحض َواِنَّه  لَِكتٰب  َعزِيْز  مجت َجآَءه 

يََديْهِ   بَْْيِ  ِمْنٌۣ  اْْلَاِطل   يَاْتِْيهِ  ْلَّ 
ِْن َحِكْيم   تَْْنِيْل  محش َخلْفِه   ِمنْ َوَْل  م 

    َْحِْيد  

ي  مَ  اِْلَّ َقال   ا  قِْيَل َما    لََك  قَْد 
َقْبلَِك  ِمْن  ِل  ْو    َربََّك اِنَّ  محش  لِلرُّس  ََّل 

ذ ْو ِعَقاب  اَِِلْم      َمْغفَِرة  وَّ
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44. ఒకవేళ మేము ఈ ఖుర్ఆన్ను 

అరబ్బబతర భాష్లో అవతరిింప్జేసి 

ఉిండినటై్లతే వార్గ ఇల్ల అని ఉిండే వార్గ: 

"దీని స్తచనలు (ఆయాత్) సపష్ట ింగా 

ఎిందుకు వివరిించబడలేదు? 23 (గర ింధ్మేమో) 

అరబ్బబతర భాష్లో మరియు (సిందేశ 
హర్గడేమో) అరబుబ?" వారితో ఇల్ల అను: 

"ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) విశవసిించ్చన వారికి 

మారు దరశకతవిం మరియు సవసథ త నొసింగేది. 

మరియు విశవసిించని వారి చవులలో 

అవరోధ్ిం (చవుడు) ఉింది మరియు వారి 

పాల్ట అింధ్తవముగా ప్రిణ్మ్మించ్చింది. 

అల్లింటి వారి సిథ తి ఎింతో దూరిం నుిండి 

ప్లువబడే వారి వలే ఉింది!"   

45. మరియు వాసత వింగా మేము మూస్కకు 

గర ింధానిి ప్ర స్కదిించాము. ప్దప్ అిందులో  

అభిపార యభేద్ధలు వచాియి. నీ ప్ర భువు 

మాట (ఆజ్ు ) ముిందుగానే నిరణ యిించబడి 

ఉిండ్ కుింటే,24 వారి తీర్గప ఎప్పపడో జ్రిగి 

ఉిండేది. మరియు నిశియింగా, వార్గ దీని 

గురిించ్చ సింశయింలో, సిందేహింలో 

ప్డివునాిర్గ.  

46. ఎవడైెతే సత్యకరయిం చేస్కత డో అతడు 

తన (మేలు) కొరకే చేస్కత డు. మరియు 

దుష్కకరయిం చేసే వాడు ద్ధని (ఫల్త్యనిి) 

అనుభవిస్కత డు. మరియు నీ ప్ర భువు తన 

ద్ధస్లకు అనాయయిం చేసేవాడు కాడు.  

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

 

23) చూడిండి, 13:37 మరియు 14:4.  

24) వారికి గడువు నిరణ యిించబడి ఉింది,్ కాబటిట  వారికి వయవధ ఇవవబడుతోింది. చూ. 

35:45.  

----- 

لََّقال ْوا  اَْعَجِمًيا  ق ْراٰنًا  َجَعلْنٰه   َولَْو 
لَْت  ِ ف ص  َ    محشه  اٰيٰت    لَْوَْل  ْعَجِّمٌّ َءا

ه  محش  َرِبٌّ وَّعَ  ِ ق ْل  لَِّلَّ ن ْوا اٰمَ َن  يْ َو 
وَّشِ  ًدي  ِْيَن َْل ي ْؤِمن ْوَن محش  آء  فَ ه  َواَّلَّ

َعًّم  َعلَْيِهْم  َو  وَّه  َوقْر   اَٰذانِِهْم   ٖ٘ محش  ِِفْ
ٌۣ بَِعْيد    ََكن  ٰٓئَِك ي َناَدْوَن ِمْن مَّ  خجم ا ول

 
 

الْ  وَْس  م  اٰتَْيَنا   ِكتَٰب َولََقْد 
فِْيهِ فَ  َ محش  اْخت لَِف  ََكَِمة   َول ْوَْل 

ِ رَّ   ِمنْ   َبَقْت سَ  بَيْ لَ   َك ب  ِٰضَ   مْ نَه  ق 
رِيْب   ِْنه  م  ْم لَِٰفْ َشك   م     َواِنَّه 

فَلَِنْفِسه   َصاِْلًا  َعِمَل  َوَمْن  مجت  َمْن 
َفَعلَْيَها  م    َربَُّك َوَما  محش  اََسآَء  بَِظَلَّ

  ل ِلَْعبِْيِد 
 


